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Gyűjtés Úrkútra 
 

Júniusban több mint kétszáz gyülekezeti tagunk 

jött el velünk buszokkal, személyautókkal 

Úrkútra, hogy lássák mit is építünk ott a 

Pesterzsébet-Központi gyülekezet minden 

tagjának, pályázaton nyert pénzből azon az 

ingatlanon amit gyülekezetünk gyűjtéséből 

vásároltunk. Már akkor, ott ÚRKÚTON többen 

megfogalmazták, miért nem gyűjtünk a 

gyülekezetben a teljes megvalósulás érdekében?  

Elmondtuk ugyanis, hogy mire nyertünk pénzt 

és mire nem, mi az amire felhasználhatjuk –

szigorú állami ellenőrzés mellett az elnyert 

pénzt – és mi az, amire nem nyertünk egyetlen 

forintot sem és így nekünk kell önerőből 

előteremteni azt. 

A két épület közül a kisebbik elkészült. Istennek 

legyen hála, 2015. augusztus 27-én megtörtént 

az ellenőrzés is, ahol mindent rendben találtak a 

pénzügyek és a megvalósítás szempontjából 

egyaránt. 

A nagy épületre, – ez a volt kultúrház – egy 

úgynevezett energetikai pályázaton nyertünk 

forrást. Ez azt jelenti, hogy három feladat 

elvégzéséhez kaptunk pénzügyi támogatást: 

 - nyílászárók cseréjére, 

 - külső hőszigetelésre, 

 - a korszerű fűtés kialakítására. 

Semmi másra nem. Ez egy 400 m
2
 alapterületű 

épület (volt kultúrház). Le kellett vennünk a 

teljes tetőzetet, födémet és egészen újat kellett 

építeni helyette. Új födém, tetőszerkezet, 

cserépfedés. Ezekre egyetlen forintot sem 

kaptunk. Tervezetten ebben a tetőtérben 

alakítjuk ki a szobákat és mindazokat a 

helyiségeket, melyek ezekhez kapcsolódnak: 

fürdőszobák, toalettek, és az ezekből következő 

munkák: vakolás, burkolás, fűtés-hűtés 

kialakítása, stb. 

Több mint húsz helyiségnél kell elvégeznünk 

mindezt! A tetőtér használatához új lépcsőházat 

kell építeni. A földszinti részben pedig meg kell 

építeni az étkezőt, a konyhát, a 

mellékhelységeket. Nincs belül még burkolat és 

természetesen sem lent, sem a tetőtérben nincs 



2 

semmilyen berendezési tárgy sem: székek, 

ágyak, szekrények, lámpák, egyebek. 

Egyenlőre ezekre egyetlen fillérünk sincs! 

És még nem szóltam az építendő templomról és 

a sportpályáról. Ezekre is kész terveink vannak! 

Csak a nagyépület teljes befejezéséhez 

minimálisan 30 millió forintra lenne 

szükségünk. 

Természetesen – ahogy eddig is tettük – 

megmozgatunk minden nem gyülekezeti 

kapcsolatunkat is céljaink megvalósítása 

érdekében, de nagyon fontos lenne, hogy 

induljon el egy újabb gyűjtés Úrkútra a 

gyülekezetben is. 

EZT INDÍTJUK EL MOST! 

Mindeközben természetesen a gyülekezeti élet 

folyamatosságát is biztosítanunk kell hónapról-

hónapra. Ezért kértünk és kérünk minden 

hozzánk tartozó testvérünket arra, hogy 

perselyes és egyházfenntartói járulékuk -

lehetőleg havi rendszerességgel történő 

befizetéssel - biztosítsák gyülekezetünk életét és 

missziói szolgálatait. 

Nagyon hálásan köszönjük azoknak, akik értik 

és átélik ennek fontosságát és anyagi 

lehetőségeik szerinti összeggel támogatják a 

Pesterzsébet Központi Református 

Egyházközséget! 

Úrkútra átutalással, csekken (OTP Bank 

11720001-20022552) és személyes befizetéssel 

lehet adakozni a Lelkészi Hivatalban. 

Imádkozzunk, dolgozzunk és adakozzunk ezért. 

Köszönjük! 

Brandenburg Sándor s. k. Takaró Tamás s. k. 

         főgondnok       lelkipásztor 

 

 

A gyülekezet életéből 
 

Népmozgalmi adatok 

 

Megkereszteltük: 

Tejes István, Berregi Adél Gréta, Berregi Alíz 

Réka, Buzás Károly, Mártha Veronika Gyöngyi, 

Mártha Róbert, Garami Ábel, Garami Barnabás, 

Badar Éva, Fehér Bánk. 

Megeskettük: 

Gál István és Dálnoki Hajnalka, dr. Fónyad 

László és Karakas Dorottya. 

Eltemettük: 

Sallai Istvánné, Gerő Balázsné, Nagyidai 

Józsefné, Tanka András, Maczko Károlyné. 

Megemlékeztünk Gyarmati Miklós presbiter 

testvérünkről. 

 

Az elmúlt hónapok gyülekezeti eseményei: 

 

Július 5. Bácsai Gábor lelkipásztor úr szolgálata 

gyülekezetünkben. 

Július 13-19. Kis ifi konferenciája Velencén. 

Július 20-25. Vasárnapi iskolások és hittanos 

gyermekeink tábora Balatonfűzfőn. 

Július 21-25. Kis és nagy ifi tagok részvétele a 

Csillagpont táborában Tatán. 

Július 23-26. Kerékpár túra a Balaton körül a 

Mini ifi közösség részvételével. 

Július 26. Kiss László lelkipásztor úr szolgálata 

gyülekezetünkben. 

Július 30. - augusztus 2. Idén konfirmáltak 

(Juvenil ifi) tábora Kisorosziban. 

Augusztus 3-5. Gyülekezetünk lelkipásztorának 

részvétele és szolgálata az Országos 

Református Lelkészegyesület évi rendes 

konferenciáján Pécsen. 

Augusztus 3-9. Nagy ifi konferenciája 

Balatonfűzfőn. 

Augusztus 10-16. Mini ifi tábora Balatonfűzfőn. 

Augusztus 16. Dr. Balla Péter rektor úr 

szolgálata gyülekezetünkben. 
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Augusztus 27. Minisztériumi ellenőrzés 

Úrkúton, a „Zöldellő Fa Központ”-ban. 

Szeptember 6. Takaró János lelkipásztor úr 

szolgálata gyülekezetünkben. 

Szeptember 13. Takaró András esperes úr 

szolgálata gyülekezetünkben. 

 

Az elkövetkező hónapok tervezett 

gyülekezeti eseményei 

 

Szeptember 21-25. Takaró Tamás szolgálata 

Berekfürdőn a Szatmári- és Nagykunsági 

Református egyházmegyék csendes hetén. 

Szeptember 27. Egyházmegyei szószékcserés 

istentisztelet, gyülekezetünk lelkipásztora a 

Pestlőrinc Kossuth téri gyülekezetben szolgál. 

Október 2-4. A Kis- és Nagy ifi csendes 

hétvégéje Mátraházán. 

Október 6. A volt művelődési ház minisztériumi 

ellenőrzése Úrkúton. 

Október 26-31. Reformációi előkészítő esték a 

Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközségben. 

Október 28. Gyülekezetünk lelkipásztorának és 

kórusának szolgálata a reformációi héten. 

November 6. Anima Soni koncert a Csiliben. 

December 8. Fiatal felnőtt kör szeretet-

vendégséggel egybekötött karácsonya. 

December 13. Asszonyok szeretetvendégséggel 

egybekötött karácsonya. 

December 15. Férfi kör szeretetvendégséggel 

egybekötött karácsonya. 

December 18. Az ifjúsági rétegcsoportok 

szeretetvendégséggel egybekötött karácsonya. 

December 19. Vasárnapi iskolásaink, fakultatív- 

és általános iskolás hittanosaink karácsonya. 

December 20. Énekkarunk karácsonyi koncertje, 

kórus karácsony és vacsora. 

December 25. Karácsony I. Úrvacsorával és 

kórus szolgálattal egybekötött ünnepi 

istentisztelet. 

December 26. Karácsony II. Úrvacsorával és az 

ifjúsági kórus szolgálatával egybekötött 

ünnepi istentisztelet. 

December 31. Évzáró, hálaadó istentisztelet. 

 

Közlemények 

 

 Gyülekezetünk kórusa idén ősszel CD 

lemez felvételét tervezi, mégpedig kizárólag 

karácsonyi énekekből válogatva. Reménység 

szerint ez az új hanghordózó karácsony előtt 

megvásárolható lesz iratterjesztésünben. Kérjük 

a testvéreket, hogy hordozzák szép tervünk 

megvalósulását imádságaikban! 

 2015. november 6-án 19:00 órától a Csili 

Művelődési Központban tartja gyülekezetünk 

zenekara, az Anima Soni koncertjét. Idén a 

nehéz sorsú kárpátaljai magyar testvéreink 

megsegítésének ajánlja a zenekar szolgálatát. A 

helyszínen, majd a pénteki koncertet követő 

november 8-i vasárnapi istentisztelet előtt és 

után is lehet adakozni.  

 

A gyülekezet tagjai írják… 
 

Jézus nyomában 

 

Minden embernek előbb utóbb választania kell 

valamilyen utat az életben, valamilyen értékek 

szerint élni kell. Azok a gyerekek, akik eljöttek 

velünk idén a balatonfűzfői táborba, még  

választás előtt állnak. 

 

 
táborozó hittanosok 
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A világ sokféle sztárocska – értékesebb 

értéktelenebb – példát ad naponta a gyerekek elé 

a médiában. 

Mi ezeken a nyári heteken az egyetlen, igaz 

példaképet állítjuk a gyerekek elé, Jézus 

Krisztust. Miért más Jézust követve élni? 

Akit követni akarok, azt meg kell ismernem. 

 Jézus csak olyan útra akar hívni bennünket, 

amit Ő már megtett, amin előttünk már 

végigjárt. 

Jézus követésének feltétele az is, hogy ne csak 

egy bizonyos távolságból merjem Jézust 

követni, hanem merjem Őt egészen közel 

engedni magamhoz, és úgy vállalni mindenki 

előtt. 

A hét egyik vezéréneke ez volt: 

 Járom a Jézus lábnyomát mind a sírig én, 

 Az égi Jeruzsálemből árad rám a fény. 

 Bár vihar dúl, nem sötétül el fenn az égi 

jel, 

 Ismétlem Jézus szent szavát: Ő sosem 

hagy el. 

Jézus nyomában jártunk az ő földi élete 

eseményeiben:  

- a prófétai ígéret beteljesedett Jézus 

személyében és ezt felismeri Simeon és 

Anna a templomban, 

- Keresztelő János felismerte Jézusban a 

„nála nagyobbat”, és megkeresztelte, 

- Jézus első csodatételét láttuk Kánában, 

- Jézus a Betesda tavánál meggyógyította a 

38 éve beteg embert, 

- A samáriai asszony igent mondott Jézus 

hívására, és másokat is odavonzott. 

Délelőttönként a 27 gyermek ezekről a bibliai 

történetekről hallhatott tanítást, majd feladatokat 

oldhattak meg ezekkel kapcsolatosan. Az esti 

alkalmakon arról beszéltünk nekik, hogy Isten 

olyan, mint a fazekas, a pásztor, a király vagy 

mint a Nap. 

Mivel egész héten csodásan meleg idő volt, alig 

vártuk, hogy délutánonként lemenjünk a 

strandra, hogy a 40 fokos meleg okozta 

hőségérzetünk alábbhagyjon. Ezért jócskán meg 

is dolgoztunk, mert félórányi sétára volt a 

Balaton enyhet adó vize. A gyerekek nevében 

bátran mondhatom: megérte... 

Szabadidőben játszhattak, gyöngyöt fűzhettek, 

só-liszt gyurmából alkothattak, tulipánt 

varrhattak. A nagy melegre való tekintettel egy 

veszprémi kirándulást szerveztünk csak az 

állatkertbe, ami nagyon jól sikerült. 

Szép hetet töltöttünk együtt a Balatonon Jézus 

közelében. Köszönjük az értünk mondott 

imákat, anyagi segítségeket! 

Ezúton köszönöm hittanoktató munkatársaim 

nevében a Brandenburg fiúk csomagszállítását, 

mert nagyban segítették és könnyítették a 

vonattal történő utazásunkat. 

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek 

be a Krisztus törvényét.” (Galata 6,2.) 

Beleczné Sepsi Márta 

 

Kerékpártúra a Balaton körül 

 

 
A kerékpártúra résztvevői 

 

Már év eleje óta folyt az előkészület és a 

tervezés a Mini ifi csoportban arról, hogy egy 

izgalmas bicikli túrával kellene még jobban 

összekovácsolni a csoport ifjúságát. Július 

végén Berkó Lajos vezetésével részletes útiterv 

birtokában gyülekezett a túrázók csapata. Sajnos 

az utolsó pillanatban derült ki, hogy néhányan  

http://szentiras.hu/UF/Gal6
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mégsem tudnak velünk tartani, így öt fős 

karavánunk egy rövid közös ima után elindult a 

templom udvarától. 

Első kalandunkra nem is kellett sokáig várni, 

mivel a Rákóczi-hídhoz érve egy erős nyári 

zápor – hűsítő jégdarabokkal kiegészítve – ért 

utól minket.  Azért  biztonságban megérkeztünk 

a Kelenföldi pályaudvarra, és vonatra tettük a 

bringákat. Hamar megérkeztünk Balaton-

almádiba. Néhány kilométert tekerve elértük a 

fűzfői református ifjúsági tábort, ahol 

gyülekezetünk hittanosai táboroztak. Itt egy 

kellemes vacsora és szállás várt ránk, mielőtt a 

túra nehezebb részének nekivágtunk volna. 

Külön jó volt az esti kellemes beszélgetés a 

tábor hitoktatóival. Köszönet mindenért! 

Reggel még napfelkelte előtt elindultunk, hogy a 

várható hőség előtt minél tovább jussunk. 

Ezután gyorsan kiderült, hogy egy ilyen 

komolyabb túra előtt milyen fontos az alapos 

felkészülés. Sajnos az én bringám kezdeti 

fékhibája és nehézkesen működő váltója miatt 

nehezen haladtam. Nem volt nehéz betartanom a 

megbeszélt rendet: Lajos elöl, fiatalok középen, 

én pedig hátvédként zárom a sort.  A zárás 

nagyon jól ment, néha több száz méterről  

védtem a csapat hátát! A nyári meleg egyre 

nehezebben volt viselhető, ezért Zamárdiban 

egy pihenő és strandolás mellett döntöttünk. Itt 

igen kellemes meglepetés ért minket, mert a 

strandra érkezéskor néhány méterre álltunk meg 

gyülekezetünk gyakori vendége, nagytiszteletű 

Bácsai Gábor és családja mellett. A lelkes 

köszöntést féktelen fürdőzés követte. Jól esett a 

pihenő! Lajos úgy készült, hogy a testi erőpróba 

mellett a lélek is kapjon táplálékot. A közeli 

árnyékban Wass Albert írásaiból olvasott fel a 

csapatnak. Elgondolkodtunk és beszélgettünk 

erőfeszítésről, helytállásról, alázatról, arról, 

hogy ezek az alapvető értékek hogyan jelennek 

meg a ma fiataljainak életében... 

A délután közepén jártunk, mikor folytattuk 

utunkat első napi szállásunk, a fonyódi kemping 

felé. Itt az út nem volt nehéz, végig sík terepen 

haladtunk. Változatosságot egy utcai mazsorett 

és rezes banda felvonulás hozott, akikkel 

elvegyülve követtük a menetet hosszú 

métereken át. Estére a távolság és a meleg újra 

erőt vett rajtunk, úgyhogy megkönnyebbülve 

értük el a sátorhelyet, még naplemente előtt. 

Napi kellemes meglepetéseink sora folytatódott, 

mikor megtudtuk, hogy oszlopos tagunk Bálint 

közeli rokona néhány utcahosszra lakik a 

tábortól, és előre készülve meleg vacsorával várt 

minket. Hálásan köszönjük a kedves fogadtatást 

és vendégszeretetet! Első napi menetünket 84 

kilométerrel zártuk. 

Reggel ismét gyors indulás és a hőség előtti 

minél nagyobb távolság megtétele volt a terv. 

Ezt olyan jól tudtuk tartani, hogy egy defekt 

szerelése miatt 11 órakor még csak 5km volt 

mögöttünk! Ezen a szakaszon az út jól járható, 

sík, és kissé változatosabb a túlparton magasodó 

Badacsony és a többi tanúhegy látványától! 

Délutánra ismét komoly erőpróbát jelentett a 

meleg. Részemről ez volt a túra legnehezebb 

része: a Szigliget-Badacsony közti nyílt 

útszakasz váltott kaptatókkal, árnyék nélkül. 

Végül Badacsonytördemicnél szinte 

belezuhantunk a Balatonba. (Ez egy új strand 

homok feltöltéssel. Vízmélység 20 m után 

mintegy 46 cm, 21 métertől erősen iszapos. 6 

éven felülieknek nem ajánlott!) Ismét sikerült 

felfrissülnünk így a közelgő záport látva 

elindultunk Badacsonyörsre, ahol egy régi 

szőlőhegyi tanya volt a szállásunk.  Az érkező 

vihart egy fedett buszmegállóban átvészelve 

újra Wass Albert gondolatai voltak velünk: 

természet és ember, teremtett világ és hit.  A 

tanya minimális komfortját a szúnyogok hada 

igyekezett ellensúlyozni, kevés sikerrel.  Az 

estét azért sikerült kellemes sütögetéssel és 

beszélgetéssel lezárni. Fárasztó és mozgalmas 

nap volt 60 km biciklizés után! 

Reggel kicsit kényelmesebben keltünk és 

indultunk, mert tudtuk, hogy a hátra lévő 56km 

már könnyebb lesz, tekintettel az előző napi eső 

utáni friss levegőnek. Egyenletesen és gyorsan 
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haladtunk. Tihany és Balatonfüred környékén 

lassabban gurultunk, hogy élvezzük a szép tájat 

és Füred nyüzsgő utcáit. Végül délután négy óra 

előtt gördültünk be az almádi vasútállomásra a 

teljesített túrát újra közös imával megköszönve. 

Igazán szép és tartalmas túra volt! Köszönet 

Berkó Lajosnak, hogy kitartó és hűséges 

munkával, készüléssel vezetett minket ezen a 

testet-lelket építő kiránduláson! Remélem lesz 

még folytatása! 

Bolla Gábor 

 

Az új nemzedék a Szentendrei- szigeten 

 

Istennek hála az idei évvel elindulhatott 

gyülekezetünk immár negyedik, az idén 

konfirmált fiatalokból álló ifjúsági csoportja. A 

csapat első nyári tábora július 30. és augusztus 

2. között a Szentendrei-szigeten fekvő 

Kisorosziban volt. A vezetőség igyekezett 

gazdag programot összeállítani a résztvevő 

fiatalok számára. A tábor esti alkalmain József 

történetére figyeltünk, Isten üzeneteit keresve 

ennek a fiatal embernek az életén keresztül. 

 Első nap a szállás elfoglalása és az ebéd után a 

csapat egy helyi történész, Futaki József úr 

jóvoltából egy történeti sétán vehetett részt, 

melynek során végigjártuk Kisoroszit és sok 

érdekességet megtudtunk a falu építészetéről, 

szobrairól, helyi sajátosságairól. A közel kétórás 

sétát a fiatalokkal közös fagyizással pihentük ki. 

Délután még lehetőség nyílt egy rövid 

focimeccsre is a közeli focipályán, majd vacsora 

és esti evangelizáció következett. Első este 

József éretlensége felett csendesedtünk el és 

próbáltuk megérteni, hogy az Isten által később 

olyan sokra méltatott fiatal honnan jön, és 

milyen sok formálódásra van még szüksége 

ahhoz, hogy egy naiv, kissé talán beképzelt 

árulkodóból azzá lehessen, amivé az Isten 

rendelte. Az esti alkalom után a tábor lakói 

vidám activityzéssel zárták a napot. 

Második reggel a vezetőség gitáros énekléssel 

ébresztette a társaságot, amire vegyesen, hol 

velünk énekelve, hol a paplan alá bújva 

fogadtak a fiatalok. A csipák letörlése után 

reggeli csendességhez ültünk össze, majd 

reggeliztünk. Az ebédet követően 

összeszedelőzködtünk, majd elindultunk a 

leányfalusi termálfürdőbe, csobbanni egyet a 

nyári melegben. A fürdőzésbe egy közös 

lángosozás is belefért, ezután csatlakoztak 

hozzánk a második nap érkező fiatal testvéreink. 

A kissé kalandosra sikerült hazaérkezés után 

vacsorához ültünk, majd egy kis szusszanást 

követően kezdődött az esti alkalom. Második 

este végigkövettük, hogy a fiatal József életében 

hogy volt jelen az Úr, hogy őrizte meg akkor is 

az Ő emberét, és minden viszontagság ellenére 

hogyan vitte végbe azt, amit Józseffel tervezett. 

Az áhítat után a fiatalok csapatos kvízjátékban 

csillogtathatták meg tudásukat, ahol a 

paleontológiától kezdve a sporton át a 

történelemig sok területen kellett megállniuk a 

helyüket. 

 
A Juvenil-ifi 

Harmadik nap reggel a gyanútlanul szunnyadó 

táborozókat kakasszó ébresztette, amihez azért 

segítségül hívtuk a modern technikát egy 

lejátszó használatával. Reggeli áhítatot követően 

a reggeli elfogyasztása után bepakoltunk a 

hátizsákokba és Visegrád felé vettük az irányt. 

A csapat közös bobozással kezdett, ami 

meglehetősen élvezetesnek bizonyult, volt, aki 

4-szer, 5-ször is csúszott. Mielőtt felindultunk 

volna a fellegvárba, közös fagyizással 

gyűjtöttünk erőt a bob pályánál. A magunkkal 
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hozott ebéd elfogyasztása után felkerekedtünk és 

meglátogattuk a királyi várat. A lélegzetelállító 

panoráma mellett számos érdekességet láttunk. 

Megcsodálhattuk a vár fejlődésének, építésének 

folyamatát, részt vehettünk a visegrádi 

királytalálkozón a panoptikumban, majd 

vadászati és hadászati kiállításokat tekinthettünk 

meg a fellegvárban. Látogatásunk végén az arra 

kedvet kapók (és az előző napokban rosszul 

viselkedők) kalodába zárva fotózkodhattak, 

megörökítve ezzel látogatásunk emlékeit. 

Hazaérkezés után pihenhettünk egy keveset, 

majd elmentünk vacsorázni. Ezt követően került 

sor utolsó esti evangelizációnkra. Ezen az estén 

arra kerestük a választ, hogy az Isten embere, 

aki már megérthette Isten akaratát, milyen 

tulajdonságokkal van felvértezve, hogyan 

viselkedik József embertársai között Isten 

választott embereként, és nekünk mit üzen ezen 

keresztül az Úr. Az alkalmat követően a fiatalok 

bemutatták a megírt tábori indulóikat a rap 

illetve a népzene műfajában, valamint egyes 

bibliai történetek állóképként való 

megvalósítását. A vidám játék után a fiúk 

segítségével tüzet raktunk az udvaron, majd 

gitáros énekléssel hangolódtunk a 

morzsaszedegetésre. A fiatalok a tábortűz 

mellett elmondhatták, hogy érezték magukat 

első ifjúsági táborukban, mi tetszett nekik a 

legjobban, mi kevésbé. Istennek hála a 

leggyakrabban elhangzó mondat az volt, hogy 

jövőre legyen hosszabb, vagyis a csapat valóban 

jól érezte magát. Az éjszakába nyúló 

beszélgetéseket követően nyugovóra tértünk. 

Vasárnap reggeli után részt vettünk a Kisoroszi 

Református Egyházközség gyülekezeti 

istentiszteletén, majd korai ebéd után rendbe 

raktuk a konyhát és a szálláshelyet magunk után. 

Koradélután az idő kissé borongósra fordult, így 

a táborhelyen maradtunk és jó hangulatú közös 

társasjátékozással zártuk ottlétünket. A 

táborozókkal este fél 8 körül értünk haza a 

parókiára. 

Istennek hálás szívvel emlékszünk vissza 

táborunkra, és bízunk benne, hogy Istennek sok 

áldása lesz ezen a közösségünkön. Hisszük, 

hogy az Isten közelében, Vele és egymással 

közösségben élő és maradó fiatalok fáklyaként 

világítanak kortársaik között, és ők az 

építőkövei a jövő egyházának is. Az Úr adja, 

hogy így lehessen! 

Soli Deo Gloria! 

dr. Takaró Mihály 

 

Mini ifi Tábor 2015 

 

Gyülekezetünk Mini ifi közösségének idei 

Csendes hete, a Balatonfűzfői Református üdülő 

táborhelyén került megrendezésre. A tábor heti 

témája „Kicsoda nekem Jézus?”volt.  

 

 
A táborozó Mini Ifi 

 

A reggelek áhítatokkal indultak. Kreisz János 

teológushallgató rávilágított arra, hogy 

amiképpen a testünknek szüksége van ételre, a 

lelkünket Isten Igéje élteti. A nyári heti 

táboraink, tökéletes idő arra, hogy közösen 

gondolkodjunk az evangéliumról. Jézus azért 

hív bennünket magához, hogy megértsük az 

üzenetet, tovább mondjuk azt. János beszélt 

nekünk az imádkozás fontosságáról, arról, hogy 

szüntelenül imádkozzunk Jézushoz, így 

kapcsolatban maradunk Istennel. Kovács 

Borbála hittanoktató-katechéta hallgató, reggeli 

áhítatában arra bíztatott bennünket, hogy bátran 

bízzunk Isten Igéjében. Káin és Ábel történetén 
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keresztül felhívta a figyelmet arra, hogy 

felelősséggel tartozunk lelki testvéreinkért.  

A reggeli csendességek után a közénk érkező 

lelkészek előadásait hallgathattuk.  

Ifj. Takaró Tamás előadásában, Jézus isteni 

mivoltáról gondolkodhattunk. Jézus nagyobb 

hatással volt az emberekre, mint bárki más. 

Hiszen Jézus maga az Isten. Aki egyszer 

találkozott Jézussal, láthatta Istent is. Tamás 

beszélt nekünk arról, hogy fontos hűségesnek 

maradnunk közösségünkhöz, időt szánni 

egymásra, és közösen imádkozva közeledni 

Istenhez. 

Jézus emberi arcát Hős Csaba előadásán 

keresztül ismerhettünk meg. Jézus, a tökéletes 

ember. Jézus Istentől való, aki emberként 

született, és emberként élt a világban. Az ember 

Jézus, az emberekhez hasonló tulajdonságain 

keresztül keres minket, és kerül kapcsolatba 

velünk. Mi pedig, az ember Jézuson keresztül 

közeledhetünk Istenhez.  

Péterffy György Jézus megváltó erejéről beszélt. 

Isten Jézussal fizetett az emberekért, Jézus az 

emberek váltsága. Kovács Gergely előadása, 

Jézusról, mint úrról szólt. Jézus úr mindenek 

felett. Olyan úr, aki szolgálja és pásztorolja a 

nyáját. Megment, szeret, és elfogad bennünket. 

Örömöt és a menny gazdagságát ajándékozza 

nekünk.  

Az előadásokat követően csoportbeszél-

getéseken gondolkodtunk együtt az 

elhangzottakról.  

Az esti evangelizációkat Berkó Lajos tartotta. 

Megismerkedhettünk Pál Apostol életútjával. Az 

apostol története rávilágít arra, hogy Jézus képes 

megváltoztatni emberi életeket. Csak bíznunk 

kell abban, hogy Jézussal együtt járva, az Ő 

tanítását keresve vagyunk képesek változásra.  

A közösségi programok mind remek 

hangulatban teltek. A csapatvetélkedők, 

strandolások, és az éjszakai fürdőzés, sok 

emlékezetes pillanatot szereztek nekünk. 

Boldogan emlékszünk vissza a tihanyi 

hajózásra, az esti balatonfüredi sétára, és a közös 

csillagnézésre. Az egész heti beszélgetések, és 

utolsó napi „morzsaszedegetés” is, mind 

hozzájárultak ahhoz, hogy felejthetetlen legyen 

ez a hét számunkra.  

Istennek legyen hála! 

Vertetics Viktória 

 

Kis ifi tábor 

 

A Kis ifi, mely gyülekezetünk ifjúságának 

korban második legidősebb csoportja, javarészt 

egyetemistákból és már dolgozókból álló tagjai 

idén nyáron július 13 - 19 tölthették táborukat 

Velencén. Immár másod ízben mehettünk a 

tóparti város gyülekezetének Timóteus házába, 

hogy egy Istentől megáldott csendes héten, 

konferencián vegyünk részt. 

Táboraink előadásai minden évben egy adott 

kérdéskör vezérfonala mentén épülnek fel, így 

idén Krisztus boldogmondásait vettük sorra. A 

hét során meghallhattuk, megérthettük, hogy az 

Isten által kínált boldogság alapjaiban 

különbözik attól a felfogástól, amit az ember 

teremtője nélkül alakít ki erről a fogalomról. 

Kedden Kiss Péter testvérünk, táboraink 

elmaradhatatlan vendége jött el, hogy az első 

két boldogmondásról szóljon, és egyben 

felvezesse a témát. Beszélt a boldogító lelki 

szegénységről, amely az Istenre utaltságunkat 

fedi fel előttünk, illetve arról a fajta sírásról 

melyben Urunk formálja lelkünket. 

 

 
A Kis ifi a táborban 
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Második előadónk Pocsaji Miklós volt. Ő 

fektetett elsőként komoly hangsúlyt a „világi”, 

és az Isten által kínált boldogság párhuzamba 

állításával. Birtoklás, élvezet- és sikerhajhászás 

helyett imádkozzunk, hogy Isten kimunkálja 

bennünk a szelídséget és az igazságra vágyást. 

Csütörtökön Kálmán Béla, gyülekezetünk volt 

beosztott lelkésze szolgált köztünk. Az 

irgalmasakról és a tisztaszívűekről beszélt, 

valamint a boldog Istenről, aki gyermekeit is 

végtelen boldogsággal szeretné megajándékozni. 

Isten irgalmáról, ami miatt értelmet nyernek 

imáink, és amit övéiként folytonosan tovább kell 

adnunk, és az Isten által megtisztított szívű 

emberről. A táborozók többsége szerint ez a 

prédikáció volt a leginkább áldott, gazdagító. 

Végül, de nem utolsó sorban Péterffy György 

jött el hozzánk Soroksárról, hogy a békességre 

igyekvőkről és az igazságért háborúságot 

szenvedőkről tartson előadást. Szólt Krisztus, az 

Atyát megbékítő, és az embernek békességet 

hozó keresztáldozatáról, ami miatt 

igyekezhetünk az Istennel való békességre, 

harmonikus kapcsolatra. Az utolsó boldog-

mondásról is hallottunk, miszerint, az igazság 

miatt háborgatottak, akik a világ rendjével 

szemben az Isteni rend mellet állnak ki szintén 

boldogok, övék a Mennyek országa. 

A boldogmondások, és így az előadások 

áttekintve szép ívet adnak ki az Istenre való 

szükség, nélküle való élet ürességének 

felismerésétől, a hozzá téréstől, amit kimunkál 

az övéiben, egészen az Ő nevéért, igazságáért 

háborúságot szenvedésig, a keresztyén élet 

különböző pillérein keresztül, melyekben a 

boldogság ajándéka található. Sokkal nagyobb, 

több boldogság ez, mint amit a világ kínálhat. A 

délelőtt hallottakat rögtön utána 

csoportbeszélgetésekben dolgoztuk fel, 

gondolkodtunk rajtuk tovább. 

A gazdagító és boldogító előadások mellett esti 

evangélizációs sorozatunk, melyeket ifj. Takaró 

Tamás tartott, Káin és Ábel történetével 

foglalkozott. Mindnyájan érdeklődéssel 

figyeltük, hogy a jól ismert történet mennyi új 

üzenetet hordoz. Hallhattunk az 

eredet(történetek), az alapok fontosságáról, a 

bűn természetéről, az áldozó szívről, adni 

vágyásról és elfogadás igényléséről, Isten 

figyelmeztetéséről a leselkedő bűnre, és még a 

történet számos elgondolkoztató rétegét 

említhetném. Végül szombat délelőtt, a már 

szokásossá vált Bibliatanulmányozás keretein 

belül a magvető példázata felett csendesedtünk 

el külön-külön egy órára, majd közösen 

megbeszélve, elmélyedve az igében értegettük 

Isten írott szavait, üzenetét.  

Szabadidőnkben sokat volt lehetőségünk 

sportolni, strandolni, hisz remek, talán túlontúl 

remek időnk is volt. Szinte végig ragyogó 

napsütés és rendkívüli hőség volt jellemző. 

Esténként társasjátékokkal, és beszélgetéssel 

töltöttük szabad óráinkat. Áldott hetünket 

szombaton tábortűzzel zártuk, ahol igés kártyát 

húztunk, és ki-ki elmondhatta hogyan élte meg 

az elmúlt hetet. Vasárnap a velencei 

templomban Pápai Szabó György nagytiszteletű 

úr prédikációját halottuk, majd ebéd után 

indultunk haza.  

 

 
a velencei strand 

 

Hálásak vagyunk vezetőinknek ifj. Takaró 

Tamásnak, és Takaróné Martsa Annának, 

valamint egész gyülekezetünknek minden 

támogatásért, szervezésért. Mindenekelőtt pedig 

Istennek az áldott hétért. 

Soli Deo Gloria 

Nagy Gergely 
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Nagyifi tábor, Balatonfűzfő,  

2015. augusztus 3-9. 

 

2015. augusztus első hetében töltötte a 

Pesterzsébet-Központi Református 

Egyházközség legnagyobb ifjúsági csoportja 

idei konferencia hetét az immár évek óta 

megszokott helyszínen, Balatonfűzfőn. 

A hétfő esti evangelizációra a csapat egész hetet 

lent töltő magja megérkezett, de volt mozgás hét 

közben is, cserélődtek az emberek. Hála az 

Úrnak idén több külsős barátunk jött közénk 

több napra, és jó élményként értékelték a 

közöttünk töltött időt. 

A reggeli előadások igen tartalmasak voltak 

Kedden Kiss László nagytiszteletű úr, a 

Szemeretelepi Református Gyülekezet 

lelkipásztorának előadását hallottuk Jézussal a 

szolgálatban címmel. 

Szerdán Dr. Csókay András Prima Primissima 

díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend 

nagykeresztjével kitüntetett világhírű idegsebész 

bizonyságtételét hallhattuk kisfia tragikus 

haláláról, Jézussal a gyászban címmel. 

Csütörtök és péntek délelőtt Mácsodi Ferenc 

nagytiszteletű úr, a Puskás Ferenc Labdarúgó 

Akadémia kollégiumi igazgatóhelyettesének, 

lelkigondozójának előadásai nyomán 

növekedhettünk hitben, ismeretben egyaránt, 

melyeknek témái Jézussal a világi munkahelyen 

és Jézussal a kudarcban. A csütörtököt 

körünkben töltötte, így lehetőségünk volt a nap 

folyamán személyes beszélgetésekre is. 

Az esti evangelizációkat ifj. Takaró Tamás 

beosztott lelkipásztorunk, szeretett ifivezetőnk 

tartotta. Estéről estére végighaladtunk egy 

láncolaton – az üdvösség útján – melynek a 

kezdete és a vége is a mennyben található. Az 5 

este témája: 1. Eleve elrendelés, 2. Elhívás,  

3. Újjászületés, 4. Megtérés, 5. Megszentelődés. 

Az utolsó esti tábortűz melletti 

’morzsaszedegetésen’ mindannyian egy lélekkel 

azt éreztük, hogy ez volt évek óta a legáldottabb 

hetünk. Érezhettük végig a Szentlélek munkáját, 

mind az előadásokban, alkalmakban, mind a 

csoportbeszélgetéseken. Úgy tűnik, igazán 

felnőttünk, és mindenkinek volt bátorsága 

megnyílni, és beengedi a lelki testvéreit életének 

egy-egy nehezebb területére. Szinte mindenki 

megemlítette, hogy milyen békességben telt a 

hetünk. 

 

 
táborozó nagyifisek 

 

Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal az 

érzéssel, hogy felemelt lelkileg az Úr, miközben 

egy hétig csendben lehettünk a hegyen, 

kipróbálva, hogy nem a kérdéseinket vittük elé, 

hanem hagytuk, hogy a mi Édes Atyánk értesse 

meg velünk az ő üzenetét. 

Romencsák Ágnes 

 

Kitekintő 
 

1875. október 8. 140 éve    

Megszületett Nádudvari Tormay Cécile írónő, 

műfordító, közéleti szereplő. 

 

1740. október 18. 275 éve 

Megszületett Dugonics András, az első magyar 

regény, az Etelka írója.  

1335. november 1. 680 éve 

A visegrádi találkozón létrejött a cseh-magyar-

lengyel szövetség.  
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1845. november 1. 170 éve 

Megszületett Sáromberkén Gróf Teleki Sámuel, 

világutazó, az egyik legnagyobb magyar Afrika-

kutató. 

 

1810. november 7. 205 éve    

Gyulán megszületett Erkel Ferenc zeneszerző, a 

nemzeti opera megteremtője, a magyar Himnusz 

megzenésítője. 

 

1875. november 13. 140 éve 

Megszületett Klebelsberg Kunó kultúr- és 

tudománypolitikus, a második Magyar Királyság 

kultuszminisztere. 

 

1855. november 19. 160 éve 

Meghalt Vörösmarty Mihály költő és drámaíró, 

a Szózat írója, akinek temetése az önkényuralom 

elleni tüntetéssé vált. 

1935. november 20. 80 éve 

Megszületett Makovecz Imre építész, politikus. 

 

1665. december 6. 350 éve    

Megszületett Gróf Bercsényi Miklós kuruc 

hadvezér, II. Rákóczi Ferenc főhadparancsnoka. 

 

1520. december 10. 495 éve    

Luther Márton nyilvánosan elégette a pápa 

kiátkozó bulláját, és ezzel végleg szakított a 

katolikus egyházzal. 

 

1850. december 10. 165 éve 

Meghalt Bem József az 1848-49-es 

szabadságharc lengyel származású tábornoka. 

   

1865. december 11. 150 éve 

Pesten felavatták a Magyar Tudományos 

Akadémia épületét. 

   

 
 

1820. december 13. 195 éve 

Meghalt Gróf Széchényi Ferenc könyvtár- és 

múzeumalapító. 

   

 „Az pedig az örök élet, hogy 

megismerjenek téged” 

(János 17:3.) 
Pesterzsébet, 2015. május 3. 

Takaró Tamás, esperes 

 

JÉZUS: KÖVESS ENGEM! 

 

Lectio: Márk evangéliuma 8; 34-38. 

„A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt 

magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én 

utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye 

fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert 

valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti 

azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem 

és az evangyéliomért, az megtalálja azt.  

Mert mit használ az embernek, ha az egész 

világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? 

Avagy mit adhat az ember váltságul az ő 

lelkéért? Mert valaki szégyel engem és az én 

beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség 

között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, 

mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent 

angyalokkal.” 
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Alapige: Máté evangéliuma 9; 9.  

„És mikor Jézus onnét tovább méne, láta egy 

embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté 

volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És 

az felkelvén, követé őt.” 

 

Kedves Testvérek! Aki egyáltalán nem ismeri a 

keresztyénséget vagy csak nagyon-nagyon 

felületesen sejt, tud, lelki értelemben tapogat 

valamit a keresztyénségről, de igazán nem tudja, 

hogy az mit is jelent, - mert nincsen benne, 

hanem kívül van rajta, akkor is, ha talán magát 

keresztyénnek gondolja vagy vallja - az hiheti 

azt, hogy az emberiség története során sok nagy, 

igazán meghatározó tanítója volt az 

emberiségnek. És akiben ezek a keresztyének 

hisznek Jézus, ez is egy a sok nagy tanító között. 

Nincs különbség. Ez a Jézus is tanítványokat 

gyűjtött, aztán beszédeket mondott, követték őt 

azok, akiket keresztyéneknek neveznek, és 

tanította őket. Amiket meg tanított, azt megírták 

egy könyvben, ez a könyv a Biblia, és benne ott 

vannak ennek a Jézusnak a beszédei. Ott vannak 

azok is, amiket ez a Jézus mondott. Ha tehát 

valaki komolyan gondolja, hogy keresztyén lesz, 

nagyon egyszerű a feladata, előveszi a Bibliát, 

olvasgatja, és ha amit abból kiolvas, azzal 

egyetért, az tetszik neki, akkor ő is követője 

lesz, lélekben hozzácsatlakozik ehhez a Krisztus 

Jézushoz. 

Kedves Testvérek, valóban Jézus tanítását mind 

a mai napig szerte ezen a világon templomokban 

mondják tovább, Bibliában olvashatják, 

konfirmandus előkészítőn gyerekeinket erről 

tanítottuk, iskolában hit-és erkölcstan 

tantárgyaként tanulják gyerekeink. De valahol 

elgondolkoztató az Testvéreim, hogyha 

végiggondoljuk, hogy az emberiség eddig ismert 

történelmének legnagyobb gondolkodói, akik 

valaha éltek, akikről tudunk, hogy lettek múlttá, 

porosodtak be, mindaz, amit tanítottak, hogy 

múlt el a tanítók és a fölött az idő, amit 

tanítottak. Csak néhány olyan név maradt a régi 

idők nagy tanítói közül, akiket időnként 

fölemlegetnek az emberek. Nem tudom, hogy 

ma egy érettségiző diáknak szüksége van-e arra, 

az érettségiig eljutva rákényszerül-e arra, hogy 

az emberiség történetének a legnagyobb 

gondolkodóinak legalább a nevét ismerje? Hogy 

egy kicsit el tudja helyezni, hogy ki is volt 

Platón, Arisztotelész, Szókratész, Konfucius. 

Attól félek, hogy ma már egy érettségihez sem 

kell a világ valaha élt legnagyobb tanítóit név 

szerint is ismerni. Amiből pedig logikusan 

következik, hogy mindazt, amit tanítottak aztán 

végleg nem ismerjük. Egyébként ez a dolgok 

menete, elmúlik felettük az idő.  

És tényleg csak a korszakokon átnyúló óriások 

azok, a legeslegnagyobbak, akik közül 

néhánynak a nevét még ma is tudjuk. És néha-

néha itt-ott idézik, emlékezetbe hozzák őket. 

Szóval, Jézus nem ebben a sorban van ám, 

Testvérek. Jézus egyszer azt mondta a saját 

beszédeiről kétezer évvel ezelőtt: „az ég és a 

föld elmúlnak, de az én beszédeim 

semmiképpen nem múlnak el”. Ímé, 

beléptetek ebbe a templomba, és sok tíz és 

százezer templomba beléptek ma az emberek, 

keresztyén templomokba, kétezer évvel azután, 

hogy Jézus kijelentette, hogy „az én beszédeim 

semmiképpen nem múlnak el” és én egyikőtöket 

sem hívtam ma ide. És beléptetek Jézus Krisztus 

beszédét hallgatni. Nem a papét. Nem különös? 

Szókratésztól nem tudna idézni itt senki semmit. 

Platóntól sem, Konfuciustól sem. Pedig 

meghatározó óriásai voltak az emberiségnek.  

Ki ez a Jézus, hogy mer ilyet mondani? Hogy 

mert Jézus kétezer évvel ezelőtt ilyet mondani: 

az ég és a föld, minden el fog múlni, minden a 

múlandóság törvénye alatt van, de az én 

beszédeim – ezt a szót használja – semmiképpen 

nem fognak elmúlni. Azt jelenti ez a szó, hogy 

semmiképpen, hogy érvényesek maradnak az én 

beszédeim örökre. Bármilyen világ jön, 

bármilyen rendszer, bármilyen ideológia, azok 

mind elmúlnak. Bármilyen kor lesz, ókor, 

középkor, újkor, legújabb kor, ilyen rendszer, 

olyan rendszer, ilyen eszme, olyan eszme, ilyen 
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világnézet, olyan világnézet. Igaza van 

Jézusnak, mind elmúlik. De az én beszédeim 

soha, semmiképpen el nem múlnak. Platón tanait 

befújja a múlt és a feledés apró porszemecskéi 

sokasága. És Szókratészét is. És Konfuciusét is, 

és mondhatnánk sorban a nagyokat. Jézus pedig 

azt mondta, merte mondani, mert tudta, 

tévedhetetlenül tudta, hogy: „az én beszédeim 

semmiképpen el nem múlnak”.  

Azt jelenti ez Testvérek, hogy Jézus beszéde 

soha nem lesz unalmassá. Ebben a templomba 

nézzétek, gyerekektől fiatalokon át vénekig a 

legkülönbözőbb korosztály emberei ülnek. 

Mondhatnánk, hogy ez csak a véneknek szól. 

Dehogyis! Többen vannak a templomunkban a 

fiatalok, mint a vének! Soha, soha nem lesz 

Jézus beszéde unalmassá. Mindegy, milyen 

világ jön! Soha semmi nem fogja meghaladni. 

Hiába fogják emberek gondolni róla, hogy a 

keresztyénség tanításai fölött eljárt az idő, hát ti 

most vagytok ebben az időben itt, nem száz 

évvel ezelőtt ültetek be ide, most ültök be ide. 

Nem fakulnak meg, Jézus tanításai nem 

porosodnak. Nem lehet kitörölni, nem lehet 

elfelejteni. Hiába próbálták támadni, 

 lejáratni, megkérdőjelezni. Mit mondott 

Jézus? „Az én beszédeim semmiképpen el nem 

múlnak.”  

Kedves Testvérek, hazudni úgy is lehet, hogy 

nem mondom el az igazságot. Sokan 

gyakorolják ezt, hogy úgy hazudnak, hogy nem 

mondják el az igazságot. Tudják, de nem 

mondják. Milyen nagy reklámja van annak, 

hogyha valahol kiadnak – nyilván angol nyelven 

– egy könyvet és nagy szám lesz belőle és több 

millióan elolvassák, megveszik. De az igazság 

tudjátok, mi? Hogy minden esztendőben a 

világon a Bibliából adnak el a legtöbbet. 

Minden évben. Csak nem mondják. Minden 

évben a könyvkiadóknak a világon jelenteni 

kellene, hogy a Bibliából ebben az évben eladtak 

38 millió példányt. Soha nem halljátok, pedig 

így van. De ennél sokkal izgalmasabb Testvérek, 

hogy nincs még egy olyan könyv, mint a Biblia, 

amelyikben benne vannak Jézus beszédei, 

amelyet minden nap olvasnak az emberek. Nem 

alkalomszerűen olvassa a legtöbb ember a 

Bibliát, hanem minden nap olvassa a Bibliát. 

Tudtok még ilyen könyvet? Jézus beszédei, 

amelyet milliók vesznek minden áldott nap a 

kezükbe? „Az én beszédeim semmiképpen nem 

múlnak el.” Szeretném, ha megkívánná 

mindenki, hogy megismerje egy kicsit Jézus 

beszédeit és a Bibliát. Megérdemli, olvasni és 

tanulmányozni a világ legcsodálatosabb 

könyvét.  

De mit tanított Jézus? Mi tette Jézus tanításait 

olyanná, hogy nem múlik el felettük az idő? 

Kedves Testvérek, a világ nagy gondolkodói 

egy-egy gondolat, eszme, filozófiai rendszert 

építettek ki, aztán meghaltak és először a 

tanítványaik még őrizték a tanítást és annak 

emlékét, és ahogy múltak az évtizedek, 

évszázadok,  szép lassan elhomályosodtak és 

feledésbe merültek.  

Kedves Testvérek, Jézus nem betűkbe 

merevedett száraz tudományt, dogmákat, 

tantételeket hagyott ránk, miközben a beszédeit 

ismerjük, hanem önmagát adta nekünk. 

Önmagát adta nekünk. Jézus az élő, 

személyes, öröksége a Krisztus-testnek, az 

egyháznak. Minket nem dogmák tartanak 

életben, nem tantételek, hanem az élő Jézus. A 

többi nagy gondolkodó meghalt. És idővel 

meghalt, amit tanítottak is. A keresztyén 

tanításnak, Jézus tanításának az a csodája, hogy 

aki mondta őket, az él. És erről az izgalmas 

dologról szeretnék egy kicsit beszélgetni 

veletek, hogy hogy lehet erről meggyőződni? 

Bár mindannyian annak vagytok a jelei, hogy 

valamiképpen ez a dolog érdekel vagy fontos, 

vagy már hiszed, vagy már régóta tapasztalod. 

És az a sok tíz és százmillió a majdnem három 

milliárd keresztyénből, az a sok tíz és 

százmillió, azok tapasztalják, hogy ez a Jézus 

él.  

Kedves Testvérek, azt kell megérteni, hogy 

Jézus nem tantételeket adott ennek a világnak, 
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nem dogmákat adott. A keresztyénség nem azt 

jelenti, hogy megtanulok keresztyén hit-elveket. 

Sokan így gondolják, és azt mondják: Mentsen 

Isten attól, hogy én az egyház közelébe kerüljek. 

Kit érdekel ez a sok összevissza vagy Isten tudja 

milyen tanítás! A különböző ruhájaik, a 

szokásaik, a liturgiájuk, kit érdekel! Testvérek, 

Jézus nem tanokat hagyott ránk, hanem önmagát 

adta nekünk. Ez az óriási különbség a világ 

minden valaha élt nagy tanítója és Jézus Krisztus 

között. Jézus önmagát adta nekünk. Azt 

mondta, ahogy a keresztelés alkalmával 

olvastam: „én veletek vagyok minden napon a 

világ végezetéig”. Nem egy dogmatikai 

tanrendszerbe, nem a Biblia betűibe, meg ne 

botránkozzatok. Én vagyok veletek, minden nap.  

Testvérek, a Krisztus tudománya, a 

keresztyénség tudománya éppen ezért nem más, 

mint Jézus Krisztus követése. Amit Jézus 

tanított, azt, ha csak megtanulni akarod és 

megismerni, abba bele fogsz unni, hátat fogsz 

fordítani az egyháznak és a templomnak. De 

Jézus nem ezt hagyta ránk, hanem önmagát adta 

nekünk. És, hogy ezt a Jézust és mindazt, amit 

képvisel, megismerjem valaha igazán, az csak 

egyféleképpen megy: úgy, ahogy egykor 

Máténak mondta az olvasott Igében: „kövess 

engem”. És itt válik el a keresztyénség, ezen a 

ponton. E szerint lesz valaki látszólag 

keresztyén vagy mondja, gondolja magát annak, 

anélkül, hogy Jézust valaha követte volna, mert 

azt hiszi Jézus, amit mondott, azok dogmák, 

tantételek. Nem-nem. És elválik attól, aki 

elkezd együtt járni lélekben Jézussal az Ő 

Igéje szerint. Ahogy mondja, ahogy tanítja.  

Az egyik gondolkozik és elmélkedik felette és 

véleménye van róla. Soha nem fogja megtudni, 

mi az, hogy keresztyénség. El fogja unni és ki 

fog egyszer fordulni egy templomkapun és azt 

mondja, ide a lábamat többé be nem teszem. A 

keresztyénség igazán azt jelenti, hogy 

elkezdem követni Jézust. Csak úgy fogod 

megismerni. Úgy fogod átélni, hogy él. Hogy 

nem tantételeket hagyott itt. Hogy nem kell 

izzadnod és azt mondanod, hogy borzalmas ez a 

keresztyén élet, ezt sem szabad, azt sem szabad, 

így se szabad, úgy se szabad, csupa korlát, 

megkötés, szörnyű rabszolga élet. Ha 

fölállhatnának azok, idehívhatnám őket és azt 

mondhatnám, hogy na Erzsike néni, na Pista 

bácsi, elcserélnéd-e azt az életet, amit Jézus 

követése jelent bármilyen más életre? Mind azt 

mondaná, nem. Ha azt kérdezném, unalmas élt 

volt? Azt mondanák, gyönyörű élet volt. Nagy 

különbség van a között, hogy én minderről 

olvasok és hallok, vagy Jézussal együtt járok.  

Testvérek, a keresztyénség nem elmélet, nem 

tantétel, hanem élő kapcsolat Jézussal. Egy 

képpel had világítsam meg, mert Jézus is ezt a 

képet használta. A szőlőtőke, a belőle kinövő 

szőlővessző képét. S azt mondta Jézus: 

„maradjatok énbennem és én tibennetek”. Én 

vagyok a szőlőtőke, ti vagytok a szőlő vesszői. 

Ha valaki énbennem marad, én is őbenne. Az 

terem gyümölcsöt csak. Az ismeri meg a 

keresztyén élet szépségét, örömeit, boldogságát, 

hatalmát, csodáját. És én nélkülem semmit nem 

csinálhattok. Én nélkülem hiába beszéltek ti 

kereszténységről. Ha nem a tőkén van rajta a 

vessző, soha nem fog teremni. Így van egy 

csomó ember a tőke Jézus Krisztus közelében, 

csak nem ér össze vele. Ezért Jézus erői nem 

áradhatnak az életükbe.  

Mert Testvérek, a Krisztus-követés nem 

erőlködés, hanem életáramlás. Sokaknak ennyi 

fogalmuk van a keresztyénségről: Ez egy 

erőlködés. Szegények, milyen nehéz lehet nekik! 

Óriási tévedés! A keresztyénség nem emberi 

erőlködés, hanem Jézus erőinek az áramlása az 

életembe és az én erőim áramlása Jézus felé. 

Ezért mondja Jézus, hogy „kövess engem”. 

Testvérek, a Jézus követésében leszünk boldog 

emberek. Mindnyájan vágyódunk utána. Kivétel 

nélkül szeretnénk boldognak lenni. Legtöbben 

úgy gondoljuk, hogy a boldogság felfelé 

törekvésben érhető el. Mert óriási erőket 

mozgatunk felfelé törekvéseinkben, hogy 

boldoggá legyünk. De mi van, ha csak úgy érem 
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el, hogy közben önmagamat is megutálom ebben 

a felfelé törekvésemben? Mi van, ha csak úgy 

haladok előre, hogy közben mocskos lesz a 

kezem? És mocskos lesz a szívem. Elmondta 

Jézus: mit ér az embernek, ha az egész világot 

megnyeri is, de lelkében meg kárt vall. 

Boldogságra vágysz? Jézus ezt a választ adja, 

gyere, kövess engem!  

Mit jelent Krisztust követni? Azt jelenti, hogy 

Jézus erői beáramlanak az életembe, 

miközben megyek vele, miközben teszem, 

amit mond. Miközben kipróbálom, amit 

tanácsol, megyek vele.  

Amikor Jézust kezdem követni Testvérek, akkor 

a világmindenség fantasztikus távlatai nyílnak 

meg előttem és rájövök, hogy van értelme élni. 

Én nagyon sajnálom azokat, akik nem hisznek 

Jézusban. Mert azoknak előbb utóbb azzal kell 

szembenézni, akármivel nyugtatom magam, nem 

sok értelme volt élni. Persze, mondjuk, hogy 

gyereket neveltem, meg házat építettem meg én 

is voltam valaki az életben, de belül tudjuk, 

hogy ez nem igaz. Nem igaz. Jézussal együtt 

járva élem meg, hogy nem az igaz, hogy 

minden hiábavalóság, hanem, hogy 

mindennek van értelme. Nem azt élem meg 

Jézussal járva, hogy nem érdemes élni, nincs 

semmi értelme sírni, harcolni, gyereket szülni, 

könnyezni, hanem azt, hogy mindennek távlatos 

értelme van.  És Jézus követésében élem át azt a 

nagy titkot, amit Jézus így mondott, hogy 

„boldogok, akik sírnak, mert 

megvigasztaltatnak”. Jézus követésében egy 

kettős érzelem tölti be a szívemet. Sírok, mert 

rengeteg bántás ér, beteg vagyok és nyomorult 

vagyok és mégis… Emberek utálnak és 

bántanak és mégis… Van belső békességem és 

van örömöm. Ez az ellentmondásnak látszó 

dolog.  

Én is hordozom az élet terheit. Roskadozva 

hordozom, de megjelenik bennem valami több: 

Jézus ereje, és tesz bizonyossá a felől, hogy van 

Mennyei Atyám, van értelme élnem! És értelmet 

kapnak a könnyeim is, a veszteségeim is, az 

engem ért gyalázatok és szégyenek, minden 

értelmet kap. Ezek nélkül meg semminek nincs 

értelme, semminek. Boldogok, akik sírnak, mert 

Isten megvigasztalja őket. Van szenvedésem, 

könnyem, csalódásom, de mégis, mindezek 

közepette van vigasztalásom.  

Pál, amikor a Filippii börtönben van, kalodába 

zárják, ki akarják majd végezni, és boldogan 

Istent dicsőítő éneket énekel bilincsek között. 

Istvánt, az első keresztyén vértanút, mikor 

viszik kivégezni, agyon kövezik, tudjuk, 

Bibliából tudjuk a történetét, mosolyogva néz 

mennyei hazája felé és azért imádkozik, hogy 

bocsáss meg nekik Atyám. És Jézus a Golgota 

keresztjén, miközben haldoklik, szörnyű 

dolgokat csinálnak vele, egyrészt szenved, 

haldoklik. Másrészt megjelenik benne valami 

több: Atyám, bocsáss meg nékik, egy sem tudja, 

hogy mit csinál. A Krisztus követőiben ez a 

kettősség jelenik meg, ez a csoda, hogy 

miközben mi ugyanolyan emberek vagyunk, 

mint mindenki más, betegek, nyomorultak, 

elesettek, mégis, megjelenik az életünkben 

valami több és ez Jézus maga. Nem tan, 

dogma a keresztyénség, hanem Krisztus 

követése.  

Ha Krisztus követésébe állsz, akkor persze új 

életszabályokat fogsz kapni.  Azt mondja Jézus 

egy helyen, a régiek azt mondták szemet 

szemért, fogat fogért. Jézus nélkül ez a szabály 

ma is mindenkin él. Szemet szemért, fogat 

fogért. Megütöttél, visszaütök. Megloptál, 

megloplak, Meggyaláztál, meggyalázlak. Utálsz, 

utállak. Szemet szemért, fogat fogért. Erre 

álltunk rá mi is mindannyian. Sokan csinálják is. 

Jézussal? Őt követve? Azt mondja Jézus: „én 

pedig azt mondom néked: valaki megüti a te 

orcádat jobb felől, tartsd oda a balt. Valaki 

téged két mérföld útra kényszerít, menj el 

vele eggyel többre. Valaki el akarja venni 

bíróságon keresztül a te alsóruhádat, add oda 

neki a felsőt.”  

Megmondatott a régieknek: szeresd 

felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Ezt 
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csináljuk Jézus nélkül. Pártok, fajok, 

házastársak, emberek gyűlölik egymást. Szeresd 

felebarátodat, szóval, aki jó hozzám szeretem, és 

gyűlöld a te ellenségeidet. Mit mond Jézus? Ha 

követsz engem, a szabály más. „Én pedig azt 

mondom, szeressétek ellenségeiteket. 

Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Jót 

tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek és 

imádkozzatok azokért, akik titeket 

háborgatnak és kergetnek.” Ez nem ruha, amit 

magadra tudsz venni, mert így nem tudunk élni. 

Ez a „Jézusság”, hogy követem Őt. És az Ő erői 

beáradnak az életembe, s olyanná tesznek, 

amilyen nem vagyok, de amilyenné vele együtt 

lehetek.  

Befejezem azzal Testvérek, hogy a Krisztus-

követés a kereszt titkában van. Aki már hívő 

ember, szóval nem blabla keresztyén, aki már 

hívő ember, az tudja, hogy mi a keresztből 

élünk. A Krisztus keresztjéből élünk. Azt 

mondta Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, 

tehát követni akar, tagadja meg magát, vegye fel 

az ő keresztjét, és kövessen engem. Testvérek, a 

keresztyén élet bele van építve a mindenségbe. 

Azért áll még a mindenség. Nem a tudósok 

miatt, nem a környezetvédők miatt, nem a jó 

emberek miatt, a kereszt miatt él még az 

emberiség. Már régen rákészültünk, hogy 

elpusztítsuk, sokszorosan ezt az egész világot. 

Minden készen áll rá. A keresztyén élet bele van 

építve a mindenségbe. És Jézus ide belépett 

egyszer. Ha valaki követni akarja Jézust, mennie 

kell utána.  

Hova lépett be Jézus, mikor eljött közénk? 

Belépett a bűnösök, a gyilkosok, a hazudozók, a 

házasságtörők, a tolvajok világába. Ha egyszer 

Jézusé leszel és követed Őt, ezeknél fogsz 

kikötni. Orvosra ugyanis csak a betegnek van 

szüksége. Azért van Jézus körül annyi nyomorult 

mindig. Aki követi Jézust, ott kell lennie, ahol a 

mestere van. És áldozatok árán, mert Testvérek, 

szeretni az embert, a másikat végtelenül nehéz, 

mindenkit mindenkinek. Nagy áldozatokat kell 

hozni annak, aki Jézus módján akar belépni ebbe 

a világba, követni mesterét és szeretni a bűnös 

embereket. Nagy áldozatot.  

Hasonlít ez tényleg a drága édesanyák 

önfeláldozásához. Ők egy nagy áldozatot 

hoznak, amikor életet hoznak erre a világra. 

Mindent odaáldoznak értük. Jézust követni azt 

jelenti, nem magamért élek, hanem másokért. 

És ezt nem duzzogva teszem, nem felemlegetve 

szenvedéseimet és áldozataimat, ahogy egy 

drága édesanya sem teszi. Nehéz ezt élni és 

nehéz így élni, mert mi másként szeretnénk élni. 

Mit tanított Jézus? Kövess engem. Ennyit 

tanított. Ez minden tanítása summája. Kövess 

engem. Hallgass engem. Engedj nekem és 

megismersz engem. Kövess engem.  

Ámen!  

 

 

Rendszeres gyülekezeti alkalmak  
Kedd 10:00 Asszonyóra 

 18:00 Férfióra - minden hónap 1. 

és 3. keddjén 

 19:00 FIFA – Fiatal felnőttek 

alkalma – minden hónap 2. és 4. keddjén 

Szerda  19:30 Kóruspróba 

Csütörtök 10:00 Gyülekezeti bibliaóra 

  18:00 Kis ifi – 20-22 éves korig 

  19.00 Anima Soni próba 

Péntek 17:00 Mini ifi – 16-19 éves korig 

  18:00 Nagy ifi – 23-35 éves korig 

Vasárnap 10.00 Istentisztelet 

 Gyermekistentisztelet,  Gyermekmegőrzés 

 Kórus próba, Ifjúsági kórus próba 
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