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A megszületett Messiás királyhoz „kétfelől” 

érkeztek emberek. Napkeletről, nagy 

távolságból - fizikai, lelki, szellemi értelemben 

egyaránt - indultak a pogány bölcsek, míg a 

másik irány - a pásztoroké - akik közelről, Isten 

népe közösségéből jöttek. 

A napkeleti bölcsek bölcsessége abban állt, 

nyilván a tudományukon túl, hogy ők egyedül 

Jézust keresték, pedig voltak közelebb is 

istenek, de mert azok csak bálványok voltak, 

mentek tovább, mert ők élettelen istenek előtt 

nem akartak hódolni. 

Találkozni akartak Jézussal, ehhez útközben 

számtalan akadályt kellett legyőzniük. Fáradt a 

testük, mégsem lankadtak, nem hátráltak meg és 

nem hagyták a Jézus keresés útját félbe. 

Céltudatosan mentek, félmegoldásokkal nem 

elégedtek meg. Pedig mennyi probléma 

tornyosult eléjük a távolságon, időn és 

fáradságon túl. Nem tartoztak a választott 

néphez. Pogány csillagjósok voltak, akik 

figyelték a jövendölés csillagát és azzal a belső 

meggyőződéssel követték, hogy a jövő nagy 

királyához vezeti őket. 

Valójában Isten indítása és késztetése vezette 

őket, amiből boldog megtapasztalás lett, hiszen 

eljutottak a megszületett Jézus királyhoz és 

hódoltak előtte. 

Milyen különös látni ma is ezt a csodát, hogy 

emberek indulnak Jézus után, Jézust keresve, 

mert Isten Lelke készteti, mozdulni segíti őket. 

Áldott, mennyei „kényszer” ez, amelyből 

születhet ma is találkozás, boldog 

megtapasztalás, és hálás hódolás a megszületett 

Krisztus Jézus előtt. 

Kívánok minden olvasónknak, gyülekezeti 

tagunknak Isten késztetésére, akadályokat is 

legyőző mozdulást, őszinte Jézus-keresést és 

örömteli megtapasztalást a betlehemi 

éjszakában felcsendülő angyali hang szerint: 

„Született néktek ma a megtartó.” 

2015 Karácsonyán:  

 Takaró Tamás 

 esperes-lelkipásztor 
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Reményik Sándor: A kereszt fogantatása 

 

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben  

A Libanonra szállott.  

A Libanon csúcsán egy cédrus állott,  

Törzse obeliszk, feje korona.  

A Szentlélek ráharsogott: Te fa!  

Máriától, a Szűztől most jövök.  

Csírázik immár az Isten fia,  

És áldott ő az asszonyok között.  

Most rajtad a sor: ím, vihar-kezemmel  

Megáldalak: légy terhes a kereszttel!  

Légy te is áldott minden fák között,  

Érezd, hogy nő benned a feszület,  

Éveid: a Megváltó évei,  

Míg utatok egykor összevezet.  

Rajtad csorogjon végig Krisztus vére,  

Kidöntve majd magányod vadonából  

Állítsanak a világ közepébe.  

Ott állj majd minden árva faluvégen,  

Ott csüggj a cellák kietlen falán,  

Ős-fádnak ezer apró másaképpen.  

Forgácsolódj szét millió darabra,  

A Szabadító tekintsen le rólad,  

Millió megbilincselt életrabra.  

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben  

Tovazúgott a Libanon felett,  

Zúgásában ezer fa reszketett,  

Ordító erdőn ment harsogva át.  

Csak egy fa értette meg szavát.  

Lehajlott óriási koronája:  

Kereszt-sorsának megadta magát. 
 

 
Csontváry Kosztka Tivadar: Libanoni cédrus 

Túrmezei Erzsébet: Kérdez a gyermek 

 
„Ott fenn lakott a csillagok felett,  

de amikor karácsony este lett,  

Lejött a földre, mint kicsiny gyerek.  

És ó, a hidegszívű emberek!  

Kis istállóban kellett hálnia.  

Szalmán feküdt Ő, az Isten Fia.  

Elhagyta érettünk az egeket.  

Ugye-e, apukám, nagyon szereted?” 

 

Az apa nem szól. Olyan hallgatag.  

De a kis kedvenc nem vár szavakat,  

Odaszorítja vállára meleg,  

kipirult arcát, s tovább csicsereg.  

„Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény,  

és ott aludt az állatok helyén,  

szűk istállóban. Nem is érthetem.  

Milyen meleg ágyacskám van nekem,  

pedig csak a te kis lányod vagyok.  

S Ő, Isten Fia, Ő, a legnagyobb,  

szalmán feküdt, amikor született.  

Ugy-e, apukám, nagyon szereted?” 

 

Kint csillagfényes hideg este… tél…  

Bent apja ölén kis leány beszél.  

„Ott se nyughatott szalma-fekhelyén.  

Futniuk kellett éjnek-éjjelén.  

Halálra keresték a katonák.  

Menekültek a pusztaságon át.  

Milyen keserves útjuk lehetett.  

Ugy-e, apukám, nagyon szereted?” 

 

Az apa leteszi a gyermeket.  

„Ugy-e, szereted? Ugye, szereted?”  

Nem bírja már, el kell rohannia.  

A jászolban fekvő Isten Fia  

karácsonyesti képe kergeti.  

Feledte és most nem feledheti.  

Most a szeméből könnyre-könny fakad.  

Most vádakat hall, kínzó vádakat.  

Elmenekülne még, de nem lehet.  

Most utolérte az a szeretet. 

 

S míg a szívébe égi béke tér,  

mintha körül a hólepett, fehér  

tetők, utak felett távol zene,  

angyalok tiszta hangja zengene  

szívet szólongató, szép éneke:  

„Szegény lett érted. Ugy-e, szereted?” 



3 

A gyülekezet életéből 
 

Népmozgalmi adatok: 

 

Megkereszteltük: 

Mathia Dorottya, Matusz Dávid Levente, 

Gilincsek Domonkos, Gilincsek Nándor, 

Gilincsek Ákos 

 

Megeskettük: 

Takács Péter és Takaró Monika  

 

 
 

Eltemettük: 

Ádámné Nagy Anikó, Mártha Károly, Herédi 

Istvánné, ifj. Penkert Mihály, Borcsányi Brandt 

Éva, Romvári Jenő, Szabó Ferenc, Kalmár 

Béláné, Vékás János 

 

Az elmúlt hónapok 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 

szolgált. 

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

hétvégéje Mátraházán. 

Október 6. A volt művelődési ház minisztériumi 

ellenőrzése Úrkúton. 

Október 18. Dr. Balla Péter rektor szolgálata 

gyülekezetünkben. 

Október 26-31. Reformációi előkészítő esték a 

Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközségben. 

Október 28. Gyülekezetünk lelkipásztorának és 

kórusának szolgálata a reformációi héten. 

November 1. Úrvacsorával egybekötött 

reformációi istentisztelet. 

November 6. Anima Soni koncert a Csiliben. 

November 8. A Beregszász-Búcsúi 

testvérgyülekezetünk lelkipásztorának, Iván 

Gusztávnak igei szolgálata és Nagy Béla 

főgondnok ünnepi köszöntése. 

November 8. Gyülekezetünk lelkipásztora a 

Külső-Kelenföldi gyülekezetben való ünnepi 

szolgálata, Takaró Károly püspök kelenföldi 

beiktatásának huszadik évfordulóján. 

November 15. Gyülekezetünk lelkipásztora a 

farkasréti gyülekezetben való szolgálata. 

November 23-27. Adventi evangélizációs hét, 

Takaró Tamás szolgálatával. 

November 29. Énekkarunk szolgálata az 

egyházmegyei kórustalálkozón. 

November 30 - december 4. Adventi evan-

gélizációs hét Karcagon, Takaró Tamás 

szolgálatával. 

December 4. A 10 éves Kis ifi szeretet-

vendégséggel egybekötött ünnepi alkalma. 

December 8. Fiatal felnőtt kör szeretet-

vendégséggel egybekötött karácsonya. 

December 13. ifj. Hegedűs Loránt szolgálata 

gyülekezetünkben. 

December 13. Asszonyok szeretetvendégséggel 

egybekötött karácsonya. 

December 15. Férfi kör szeretetvendégséggel 

egybekötött karácsonya. 

December 18. Az ifjúsági rétegcsoportok 

szeretetvendégséggel egybekötött 

karácsonya. 
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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. 

 

Az elkövetkező hónapok tervezett 

gyülekezeti eseményei: 

 

Január 1. Évnyitó, áldáskérő ünnepi isten-

tisztelet. 

Január 18-22. Egyetemes imahét. 

Február 28. Néhai Takaró Károly korábban 

rögzített igehirdetése. 

Március 6. Bibliavasárnap. 

Március 20. Virágvasárnap, ünnepi istentisztelet. 

Március 21-24. Nagyheti, bűnbánati előkészítő 

alkalmak.  

Március 25. Úrvacsorával egybekötött 

nagypénteki istentiszteletek 10.00 és 18.00 

órától. Kórus szolgálata. 

Március 27. Úrvacsorával egybekötött húsvét 

első napi ünnepi istentisztelet. Kórus 

szolgálata. 

Március 28. Úrvacsorával egybekötött húsvét 

második napi ünnepi istentisztelet. Ifjúsági 

kórus szolgálata. 

 

Közlemény 

 

Minden kedves testvérünknek, különösen 

pedig presbitereinknek, hitoktatóinknak, a 

különféle rétegcsoportjaink vezetőinek, a 

különböző munkaágakban szolgálóknak; hálás 

köszönet ez évi szolgálataikért, imádságaikért, 

adományaikért, és fizikai munkájukért! 

  
Az Egyházközség Elnöksége 

 

 

A gyülekezet tagjai mesélik… 
Jótékonysági koncert Kárpátaljáért! 

 

„Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a 

szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki.” 

(Példabeszédek könyve, 19:17.) 

2015. november 6-án 19.00 órától áldott 

alkalmon vehettünk részt a Csili Művelődési 

Központ nagytermében, az Anima Soni zenekar 

jótékonysági koncertjén. 

Különleges este volt, amelynek bevételével a 

nehéz sorsú kárpátaljai magyar testvéreinket 

támogattuk. 

Óriási megtiszteltetés, hogy estünk fővédnöke: 

Dr. Semjén Zsolt, Magyarország miniszter-

elnök- helyettese volt, aki egy köszöntő levelet 

is küldött a jelenlevőknek címezve, amely 

természetesen felolvasásra is került. 

A rendezvény díszvendége Nagy Béla, a 

Kárpátaljai Református Egyházkerület 

főgondnoka, a diakóniai és szeretetszolgálat 

vezetője volt, aki a vasárnapi istentisztelet 

végén hangot adott elragadtatásának a 

csodálatos koncert élményéért, a testvéri 

összefogásért az adományozás érdekében és 

megköszönte a Pesterzsébet-Központi 
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Református Egyházközség évek óta tartó 

áldozatos segítségét és támogatását. 

A koncertre a belépőjegy már önmagában 

adomány volt, tehát aki „csak” részt vett a 

rendezvényen már adakozott, de sokan éltek 

támogató jegyek megvásárlásával járó segítség 

lehetőségével is. Hála Istennek, sokaknak 

mozdult a szíve a szent cél érdekében, és sokan 

adtunk kölcsön az Úrnak. 

Az előadás egy megrendítő videóval kezdődött 

háborús pillanatképekről, majd élőképeket 

láthattunk a határon túli magyarság 

nyomorúságos körülményeiről, napi 

küzdelmeikről. A megrázó képek után szép 

átvezetéssel Áprily Lajos: Imádkozom: legyek 

vidám című versfeldolgozással indult az 

előadás. Elhangzott többek között a 

Szabadságörvény, az Egy tékozló fiú, Drót, 

Open your eyes, és a gyerekek között mindig 

nagy sikert arató Homokra házadat ne helyezd 

is. 

Akik voltak már Anima Soni koncerten tudják, 

hogy a minőségi hangzás garantált és a 

résztvevők mindig hálásak az élményért, mert 

minden alkalommal ad valamilyen lelki töltődést 

is a jó zenei élmény mellett. 

 Az Anima Soni az emberektől, Istentől és az 

értékektől egyre inkább távolodó és elidegenedő 

társadalomban utat mutat. Spirituális élmény és 

fogódzó. Azoknak is szólnak, akik még el sem 

kezdték a keresést, és azoknak is, akik már rég 

feladták.  

„Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten 

fiainak megjelenését.” (Róm. 8:19.) 

A mai kegyetlenséggel is átitatott világunkban 

szükség van ilyen békességet adó szigetekre, 

ahol lehetőséget kapunk arra, hogy egyszer 

meghalljuk az örömhírt, hogy az életünk partján 

csöndesen megállhat a mi megváltó Urunk 

Jézus, és amennyiben megengedjük, be is lép az 

életünk hajójába. 

Használjuk ki az ilyen alkalmakat, amíg tart a 

kegyelmi idő! 

Romencsák Ágnes 

 
A zenekar a Csili színpadán 

 

Anima Soni koncerten voltunk Szekszárdon 

 

Minden, ami a Világosságok Atyjától száll alá, 

az tökéletes adomány és jó ajándék, olvashatjuk 

Jakab apostol levelében.  

Gyülekezetünk ifjúsági zenekarának tagjai 

tehetségüket, tudásukat, szorgalmukat és az 

elhívásukat felülről kapták, a Mennyei Atyától, 

akiről az Írás azt mondja a Világosságok Atyja. 

És minden, amit tőle kap az ember jó. Sőt 

tökéletes. Így van ez a zenekar 

munkálkodásával is. Persze nem a 

körülményeiben vagy a kínálkozó 

lehetőségeiben tökéletes, nem is az egyenletes 

teljesítményében, vagy a mindig hibátlan 

produkciókban. Hanem abban, hogy mindennek 

ellenére betöltheti azt a szolgálatot, és 

elvégezheti azt a munkát, amire az elhívását 

kapta. Ezt az örömteli élményt tapasztalhattuk 

meg mi is és lehettünk részesei november 20-án 

egy borongós, szeles, szürke péntek estén.  

A ledolgozott hét fáradalmaival indultunk a 

zenekar után, picit megfáradva, éppen úgy, 

ahogy a zenekar tagjai, akik dr. Kaszó Gyula 

szekszárdi református lelkipásztor 

meghívásának tettek eleget. A város 

központjában lévő Babits Mihály Művelődési 

Ház és Művelődési Központ színháztermében 

gyűlt össze a különböző felekezetekből 

összehívott közönség. Találkoztunk ott 

katolikus pappal, evangélikus ifi vezetőn át, 
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református kisgyermekes családokig sok 

mindenkivel. 

A koncerten a zenekar fellépése, lelkülete, 

lelkesedése és szeretete látható módon üdítően 

hatott mindenkire. Amint elkezdődött a koncert 

a termet belengte az öröm, a reménység, a zene 

harmóniája. Másfél órán keresztül áradt a 

mennyei ajándék, Istenünket magasztaló ének. 

Méltán hihetjük, hogy elvégezte a jó munkát 

úgy a fiatalok, mint az idősebb testvérek 

szívében.  

 

 
gyülekezetünk küldöttsége Szekszárdon 

 

Koncert után az este Mészáros Pali bácsi 

református presbiter, országos hírű borász 

éttermében folytatódott, ahol az erzsébeti csapat 

együtt vett részt borkóstolóval egybekötött 

vacsorán és pincelátogatáson.  

Másnap délelőtt dr. Kaszó Gyula és felesége 

Kaszóné Kovács Karola lelkészházaspár 

bemutatta a református templomot, sok érdekes 

helytörténeti adattal és gyülekezeti történettel 

színesítve a látottakat.  

Ebédre dr. Csillag Péter - egy kedves református 

ismerősünk, aki az úrkúti projektben, mint 

menedzser működik közre - látott vendégül 

mindnyájunkat, szabad tűzön bográcsban készült 

bajai halászlével.  

A helyi kistermelők termékeinek megkóstolása 

után (édesanyja pogácsája, házi eper- és 

gyömbérszörp stb.) sok élménnyel gazdagodva, 

lélekben felfrissülve zártuk szekszárdi utunkat.  

 

Takácsné Takaró Monika 

A világ Megváltója 

Új karácsonyi albumot jelentetett meg 

kórusunk. 

 

Már évek óta terveztük egy CD megjelentetését, 

hiszen legutoljára 2000-ben készült új zenei 

felvétel a kórussal. Énekkarunk 25. 

évfordulójára ugyan kiadtunk egy 

hanghordozót, de ez az addig megjelentekből 

készült válogatás volt. Két elképzelés futott 

párhuzamosan. Az egyik a zeneirodalom 

klasszikusainak megszólaltatását tűzte ki célul, 

a másik egy régi titkos és kedves álom 

megvalósítása volt: eddig még soha ilyen 

összeállításban nem szereplő karácsonyi 

dallamok megszólaltatása. A kórus vezetése a 

karnaggyal az élen úgy döntött, hogy karácsonyi 

CD-t készítünk. Elsősorban azért, mert bár a 

piacon rengeteg ilyen tartalmú album van, 

döntően magyar nyelvű egyházi kórus zenét 

egyik sem tartalmaz. Felekezetiségtől 

függetlenül meg akartunk jeleníteni számos 

értékes egyházi kórusmuzsikát. A lemezen 

szereplő dalok többsége magyar karácsonyi dal. 

Talán kevesen tudják, hogy az általunk 

megszólaltatott Mennyből az angyal csángó 

gyűjtésből származik XIX. századi 

harmóniákkal. Nem hiányozhatott református 

énekeskönyvünk emblematikus melódiája a 

Krisztus Urunknak áldott születésén sem. A 

katolikus Bárdos Lajos örökérvényű 

feldolgozásában hangzik fel a Karácsonyi 

bölcsődal, mely Szűz Máriát és a kisded Jézust 

ábrázolja szinte gregorián tisztaságú 

kórusletétben. Az a capella művek után zenész 

barátaink segítségével, hangszeres kísérettel 

szólalnak meg énekkarunk kedvenc karácsonyi 

dalai. Hárfa teszi légiesen könnyűvé az 

aranyszárnyú angyalok örvendezését 

Krisztusunk megszületésén, és fölhangzik az 

orgona és a trombita monumentális 

együtthangzása mellett latinul és magyarul az 

Adeste Fideles (Ó jöjjetek hívek…).  
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A lemez címadó éneke Jézus útját mutatja be a 

bölcsőtől a keresztig, melyben a kórust barokk 

vonós zenekar kíséri. A lemez zenei csúcspontja 

az angolul elhangzó O Holy Night, melyben a 

kórus mellett négy szólista hangján fénylik fel 

ama csodálatos isteni éjszaka minden titka és 

szépsége. A karácsony ezer színe közül villan 

meg angol nyelven a kis dobos fiú megható, 

szívszorítóan szép története (Little drummer 

boy). Természetesen nem hiányozhat az utóbbi 

évek koncertjeinek slágerszáma a Kicsi gyermek 

sem, mely azt mutatja, hogy a dél-amerikai 

népek, milyen felszabadult örömmel ünneplik 

Jézus születését. Megszólal a mai ifjúság zenéje 

is: az Anima Soni együttes Adventi ének című 

számát álmodtuk át kóruszenévé. A lemezen 

szereplő utolsó darabok újra a karácsony éj 

áhítatát és szentségét akarják felidézni. Befejező 

számként a Csendes éj zenekarral 

meggazdagított hangzásával sikerült ezt 

elérnünk.  

 

 
A CD borítója 

 

A lemezen számos közreműködő szerepel:  

- Brandenburg Ádám – gitár 

- Brandenburg Máté – dob 

- Deák Sára – hegedű 

- Fazekas Tamás Elek – brácsa 

- Havalda Tamás – trombita 

- Horváth Kornél – zongora 

- Köpöncei Dániel – basszus gitár 

- Kriesch Barbara – hárfa 

- Szabó Tamás – hegedű 

- Vámos Marcell – gordonka 

- Vida Mónika – orgona/zongora 

Szólisztikus feladatokat vállalt: Takaró Mihály 

karnagy, Ifj. Takaró Tamás, Dr. Takaró Mihály, 

Takaró Márk, Kincses Krisztina, Takaró Márta, 

Veér Annamária, Juhász Balázs, Papp Gábor, 

Vida Lajos. 

A művek zenekari letéteit Brandenburg Ádám 

zeneszerző készítette.  

A támogató lelkészi és presbiteri háttér mellett a 

megjelentetés anyagi részét nagylelkű 

szponzorok Dr. Nemcsok Dénes és a Ke-Víz 21 

Építőipari Zrt. biztosították. 

Reméljük, gyülekezetünk minden tagját sikerül 

új lelki élményekkel is meggazdagítanunk 

zenénkkel. Ennek jegyében kívánok minden 

kedves testvéremnek Istentől gazdagon 

megáldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt! 

 

Takaró Mihály  

 

Felkészülés szolgálatra a hegyen 

 

Mint minden ifi hétvége az idei őszi is nagyon 

jól sikerült mind közösségileg, mind a 

programot illetően, de azt gondolom idén a lelki 

alkalmak tekintetében volt kiemelkedő az 

együttlétünk. A hétvége témája a szolgálat volt. 

Tomi újszerű elemeket emelt be az előadásába, 

igyekezett vizualizálni a témát rajzokkal-

ábrákkal színesítette az alkalmakat. Már az első 

evangélizáció felrázta a közösséget, amikor a 

szolgálat definícióját az alábbiakban fogalmazta 

meg: a szolgálat én és Jézus közötti kapcsolat 

minőségi mutatója, tehát akinek nincs szolgálata 

annak nincs közössége sem Jézussal. 

A szolgálatunk akadályai: 

- én magam  

- világ; sónak és fénynek kellene lennünk  
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- sátán ~> "Álljatok ellene  az ördögnek és elfut 

tőletek." 

Az következik ebből, hogy ez egy harcos 

életvitel. Ellenállni a gonosznak harcot jelent. 

A legnagyobb harc pedig önmagam leküzdése, 

hogy kiformálódhasson rajtam Krisztus. 

Mindenki életének van keresztje, de aki nem 

veszi fel saját életének keresztjét, aki nem issza 

ki saját életének kelyhét, az hogy tud máson 

segíteni? Az hogy lesz hasznos, Jézus arcú 

gyermek? A legjobban azok szenvedtetik meg a 

környezetüket, akik nem hajlandóak, vagy 

képesek felvenni a saját keresztjüket, mert 

eltolják maguktól. Nincs keresztyénség sem 

igazi szolgálat kereszthordozás nélkül. 

Hallottunk arról is, hogy a szolgálat személyre 

szabott, nincs módszertana. A Szentlélek 

emlékeztet bennünket igékre, melyek belénk 

plántálódtak. Viszont a felelősségünk 

egyetemes! Nagy veszélyben van a 

keresztyénség egyre fogyunk. Különösen most, 

hogy erősödik az iszlám, jönnek, a bevándorlók 

és ők soha nem lesznek keresztyének. Nagyon 

fontos, hogy mi mit teszünk, hogy 

élünk, hirdetjük-e az evangéliumot? Szeretnünk 

kell egymást! Nem szabad gyengítenünk a 

közösséget belülről. 

A hétvége csúcspontja mégiscsak a vasárnapi 

istentisztelet volt, amikor Tamás arról beszélt, 

hogy a szolgálat elsődlegesen szív kérdés: pont 

olyan minőségű a szolgálatom, amilyen szoros a 

Jézussal való kapcsolatom, amennyire Jézust 

szeretem. Csak az tud igazán szolga lenni, aki 

közösségben van Krisztussal. Ha nincs 

közösségem Krisztussal, az nem csupán hit 

kérdés, sokkal inkább szív kérdés. Számos olyan 

keresztyén ember van, aki már megtért évekkel 

ezelőtt és kihűlt a szívéből az első nagy szeretet 

láng. Jézus sem azt kérdezte Pétertől, hogy 

hiszed-e a feltámadásom, hanem hogy szeretsz-e 

engem? A válasz mindig: „ legeltesd…” vagyis 

szolgálat! 

Úgy lehet oda- vagy újra visszatalálni Jézushoz, 

ha kitesszük magunkat annak, hogy keressük a 

vele való élő kapcsolatot. Menni kell a kereszt 

alá és időt tölteni azzal, akit  szolgálni akarunk. 

"Aki nékem szolgál engem kövessen." (János 

12:26.) 

 

 
Az Ifi a Mátrában 

 

Isten áldása kísérte hétvégénket, számtalan 

„odafelvaló” kinccsel gazdagodhatott meg a 

lelki batyunk. Ami pedig a közösségi részét 

illeti: régi barátságok elevenedtek meg és újak 

köttettek. Tartalmas, vidám, kirándulásban és 

jóízű beszélgetésekben gazdag hétvégét 

töltöttünk együtt a Mátrában 2015 őszén is. 

Takaró Szulamit  

 

 

Tíz éves lett a Kis ifi 

 

Isten kegyelméből, gyülekezetünk második 

legidősebb ifjúsági köre, a Kis ifi december 

negyedikén tarthatta fennállásának tizedik 

évfordulóját. 

Számunkra is hihetetlen volt, hogy máris 

elröppent egy évtized, és frissen konfirmált 

gyerekekből dolgozó, egyetemre járó 

felnőttekké cseperedtünk. Ezt a szép, kerek 

évfordulót méltóképpen ünnepelhettük meg 

gyülekezetünk nagytermében. A több hetes 

készülődés, tervezgetés, és sok munka után 

csütörtökön sor került a terem berendezésére, 

majd pénteken az ünnepi estére. A reggeli piaci 

bevásárlástól a terítésig, mindenki részt tudott 
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venni az előkészületekben. Végül este 

elkezdődött a várva várt esemény.  

 

 
Az ünneplő közösség 

 

Ifink vezetője, ifj. Takaró Tamás nyitotta meg a 

programot beszédével, majd közös imával 

folytattuk. Az ifjúság tagjaiból álló kis kórus 

énekkel szolgált, és köszöntötte a tíz éves 

közösséget. A további köszöntések után még sor 

került egy képvetítésre, mely az elmúlt évek 

táboraira, egyéb eseményeire emlékeztetett. 

Vacsorára a bográcsban készült pörkölt került 

terítékre, desszertként pedig a lányok által 

készített jobbnál jobb tortákat és süteményeket 

kóstolhattuk végig. Az este további részét 

jókedvű, testvéri közösségben tölthettük. 

Köszönjük a gyülekeznek, és különösképp 

vezetőinek a sok éves törődést, az ifi 

létrehozását, őrzését, áldozatos munkájukat. 

Mindenek előtt pedig, hálásak vagyunk 

Istennek, amiért ilyen környezetben nőhettünk 

fel, és közösségünket ennyi éven át megtartotta. 

Reméljük még sokáig így lesz. 

SDG 

Nagy Gergely 

 

Angyalok... 

 

Karácsony idejében én is írok az angyalokról pár 

sort.  

Igazán hinni kell annak, aki találkozni akar 

velük. Életem folyamán, nagy nyomorúsá-

gomban, engem is emeltek, bíztattak arcom 

simogatásával, fényekkel. Lorna Byrne 

elmondja, soha földön született ember, nem 

lehet mennyei angyal. Mert ezek „égi lények” - 

Isten csodálatos „hadserege” - különböző 

feladatokkal, Isten dicsőítése, emberek őrzése 

például autóvezetéskor megtapasztalom. 

Én azonban azokról a földi angyalokról 

(küldöttekről) akarok írni, akik nem is olyan 

régen a kórházi ágyam mellett állottak. A négy 

főorvos - még a kardiológián is, - hogyan 

emeltek, szerettek, vezettek, állítottak talpra. 

Nem biztos, hogy aki a legszigorúbban beszélt 

velem, nem ő volt, aki a legjobban aggódott, 

féltett, óvott engem. Akinek a beszéde sem 

kedves, sem hízelgő nem volt, máig emlékszem 

rá! Volt, aki „orvosolt”, volt, aki rendbe szedett, 

és volt, aki soha nem kételkedett, mindenütt 

megtalált, és mindig mellettem állt, fogta a 

kezem. Percig nem aggódott, angyali-ragyogású 

feleségét is mosolyával mellém állította. Volt 

rám idejük, erejük, volt Istenbe vetett bizalmuk, 

látásuk, - simogatták vele a lelkemet. Értük 

hála, köszönet, soha el nem múló szeretet a 

szívemben. Soli Deo Gloria. 

És hogy kinek ajánlom e sorokat? Négyből 

annak a drága főorvosnak, - aki tanár is egyben, 

- aki még nem jutott el a felismeréshez, hogy 

Isten Úr, Mindenható, Csodatévő. És ajánlom 

mindazoknak is bizalommal, akik próbatételek 

előtt és között élnek gyülekezetünkben! 

Most ünnepeljük, hogy megszületett Jézus, és 

hálával emlékezünk rá, hogy annyira szeretett, 

hogy még életét is odaadta értünk, hogy mi 

meggyógyuljunk. „Betegségeinket Ő viselte, 

fájdalmainkat hordozta… az Ő sebeivel 

gyógyulánk meg.” Ézs. 53: 4-5. 

Ez a csoda karácsonykor, Jézus testet öltésével 

kezdődött itt, közöttünk. 

Köszönettel, egy hálás Beteg! 

 

2015 Karácsonyán 

    Takaróné Monika 
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Kitekintő 
 

Évfordulók december 15- 2016. március 15. 

 

 1885. december 29. 130 éve    

Megszületett Hóman Bálint történész, egyetemi 

tanár, kultúrpolitikus, aki az MTA igazgatója 

volt. 

 

 1841. január 2. 175 éve    

Megjelent a Kossuth Lajos szerkesztette Pesti 

Hírlap első száma. 

 

 1521. január 03. 495 éve 

Luther Mártont a pápa kiközösítette, miután 

előzőleg eretneknek nyilvánította. 

   

 1766. 01. 06. 250 éve 

Megszületett Fazekas Mihály író, költő, 

botanikus, a Lúdas Matyi írója, a debreceni 

Füvészkert tervezője.  

      

 1876. január 28. 140 éve 

Meghalt Deák Ferenc magyar politikus, a "Haza 

bölcse". 

 

 1556. január 30. 460 éve    

Meghalt Tinódi Lantos Sebestyén énekszerző, 

lantos, a 16. századi magyar epikus költészet 

jelentős képviselője. 

Tinódi Lantos Sebestyén: Siess, keresztyén, 

lelki jót hallani (161. ének) 

 

1. Siess, keresztyén, lelki jót hallani, Régi 

törvényből harcolni tanulni, Az igaz hit mellett 

mint kell bajt vívni, Krisztusban bízni. 

2. Mert nem hiába ezt az ó törvénybe, Próféták 

írták Biblia könyvébe; Szép tanulság ez most az 

új törvénybe', Mi eleinkbe'. 

3. Jól tudja földön ezt minden keresztyén: Nem 

csak fegyverrel oltalmaz az Isten. Ezt minden 

népnek tudására adom: Istenünk vagyon! 

4. Fejedelemség vagyon csak Istenben, Minden 

hatalom vagyon ő kezében; Kiket ő akar, föld 

kerekségében: Emeli égben. 

5. Ne ess kétségbe ő nagy jóvoltában, Az igaz 

hitben erős légy magadban, Mint Dávid, úgy 

jársz párviadalodban, Hitvallásodban. 

6. Dávidot Isten hagyá királyságban, Ő 

ellenségit veté gyalázatban. Dicsérjük Istent 

nagy hálaadásban, Énekmondásban 

   

 1881. február 03. 135 éve 

Makón megszületett Galamb József 

gépészmérnök, a Ford Motor Company 

főmérnöke, a T-Model megalkotója. 

 

 1546. február 18. 470 éve 

62 éves korában szülővárosában, Eislebenben 

meghalt Luther Márton német teológus, a 

reformáció elindítója. 

 

 1326. március 5. 690 éve 

Megszületett I. (Nagy) Lajos magyar király, az 

első európai uralkodó, aki győzelmet aratott a 

törökök felett. 

    

 1901. február. 14. 115 éve 

Megszületett Galánthai gróf Esterházy János 

Csehszlovákia magyar mártír politikusa. 
 

Eszterházy János ősei ellenzéki magyar 

arisztokraták voltak, dédapját 1849-ben 
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kivégezték, nagyapját is megbüntették. Anyja, 

Elisabeta Tarnowska lengyel grófnő özvegyen 

nevelte három gyermekét. A trianoni béke 

után Csehszlovákiában a földreform 5000 

holdjuk kilenctizedét elvette. Esterházy az 1920-

as évek közepén a magyarok visszaszorítását is 

magába foglaló csehszlovakizmus ellenzékeként 

lépett a közéletbe. 

 
1935-ben képviselő lett a prágai parlamentben, 

ekkor mondta: "Bennünket, magyarokat senki 

sem kérdezett meg, amikor Szlovenszkóhoz 

csatoltak minket, ezért legalább azt elvárjuk, 

hogy kisebbségi, kulturális, gazdasági és nyelvi 

jogainkat a mindenkori csehszlovák kormányok 

száz százalékig megtartsák." 

1936-ban Benes államfő miniszterséget ajánlott 

neki, ezt csak úgy vállalta volna, ha orvosolják a 

magyarság sérelmeit.   

A zsidók deportálását előíró törvényt 1942-ben a 

pozsonyi parlamentben egyedül ő nem szavazta 

meg. Esterházy így írt a szlovák parlament 

elnökének: "A zsidók kitelepítéséről szóló 

törvényjavaslat tartalmilag olyan, hogy azt 

semmiképpen sem tehetem magamévá, és nem 

szavazhatom meg." 

Szót emelt Magyarország hitleri megszállása 

ellen, a szövetségesekhez a svájci követségen át 

juttatta el memorandumát. A nyilas 

hatalomátvétel után Budapesten bebörtönözték, 

1944 végén szabadult s bujkált a Gestapo elől. 

1945-ben tiltakozott a kassai kormányprogram 

magyarellenes pontjai ellen. Amikor a 

memorandumot átadta Gustav Husak belügyi 

megbízottnak, lefogták és a Szovjetunióba 

vitték, ahol tíz év munkatáborra ítélték. 

1947 szeptemberében a csehszlovák népbíróság 

mint hazaárulót, fasisztát és kollaboránst 

távollétében halálra ítélte. A vád szerint az 

általa vezetett szlovákiai magyarság 

bomlasztotta fel a csehszlovák államot, 

személyében a magyarságot marasztalták el.  

A súlyos tüdőbeteg Esterházyt 1949-ben küldték 

haza Szibériából, ítéletét "kegyelemből" 

életfogytiglanra változtatták. 1956-ban a 

morvaországi Mirovba vitték, az itteni 

börtönben halt meg 1957. március 8-án. A 

holttestet elhamvasztották, s még a 

maradványokat sem adták ki a családnak. 

Hamvait ma is keresik, nevét negyven évig le 

sem írhatták. 

1992-ben a pesti Szép utcában, 1998-ban a 

mirovi rabtemetőben kapott emléktáblát. 1993-

ban az orosz legfelsőbb bíróság Esterházy 

ítéletét semmisnek mondta s rehabilitálta - ez 

azonban mind Csehországban, mind 

Szlovákiában máig késik. 

 

 „Az pedig az örök élet, hogy 

megismerjenek téged” 

(János 17:3.) 
Pesterzsébet, 2015. november 1. 

Takaró Tamás, esperes 

 

HIT ÉS VALLÁS,  

HÍVŐ ÉS VALLÁSOS ÉLET 

KÜLÖNBÖZŐSÉGE 

 

Lectio: János evangéliuma 3, 1-16 

„Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a 

neve Nikodémus, a zsidók főembere: ez jövel 

Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, 

hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem 

teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha 

az Isten van vele.  

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=9982
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=9982
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Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony 

mondom néked: ha valaki újonnan nem 

születik, nem láthatja az Isten országát.  

Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik 

az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő 

anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?  

Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: 

Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem 

mehet be az Isten országába. Ami testtől 

született, test az; és ami Lélektől született, lélek 

az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: 

Szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, 

ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem 

tudod honnan jő és hová megy: így van 

mindenki, aki Lélektől született.  

Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon 

lehetnek ezek? Felele Jézus és monda néki: Te 

Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket? 

Bizony, bizony mondom néked, amit tudunk, 

azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk 

bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el 

nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam 

néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a 

mennyeiekről szólok néktek? És senki sem 

ment fel a mennybe, hanemha az, aki a 

mennyből szállott alá, az embernek Fia, aki a 

mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes 

a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember 

Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő 

benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő 

egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő 

benne, el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen.” 

 

Alapige: János evangéliuma 3, 17-18 

„Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a 

világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem 

hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen ő 

benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, 

immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten 

egyszülött Fiának nevében.” 

Kedves Testvérek! A mi református egyházi 

életünknek is gyakorlata, hogy a reformációt és 

az úrvacsorát összekötjük, mert 

tulajdonképpen a legszorosabban össze is 

tartozik. De nagyon szeretném kihangsúlyozni 

és világossá tenni, hogy maga a reformáció, 

amelyre ma ezen az istentiszteleten, úrvacsorás 

istentiszteleten emlékezünk, sokkal több, mint 

egy történelmi, vallástörténeti, 

egyháztörténeti vagy teológiatörténeti 

esemény. Az is, de ezen messze-messze 

túlmutat. 

A reformáció, Testvérek, Isten dolga az 

egyházzal és az emberrel. És ha tudjátok, ha 

nem, van reformáció a római katolikus 

egyházban is, van reformáció a protestáns 

egyházakban is. Sokkal több annál, minthogy 

egy egyszeri történelmi esemény. Az is. 

Tanuljuk meg, hogy a reformáció Istennek 

nem egyszeri, hanem Istennek örök dolga az 

egyházzal és az emberrel.  

Mert ez a szó, hogy reformálni, ez a latin 

eredetű szó, hogy reformáció, ez azt jelenti 

magyarra fordítva, hogy megújulás, új kezdés, 

újjá tenni, az visszaalakítani, az eredetihez 

visszaigazítani. Ezt jelenti a reformáció. És ez 

nem felekezeti kérdés. Egy okos, értelmes 

római katolikus testvér együtt tud ünnepelni 

velünk ezen a napon. Ha felekezeti kérdést 

csinálunk belőle, mi is tévedünk. Ez nem 

felekezeti kérdés. Isten örök dolga az egyházzal 

és az emberrel. És az idők végéig így kell, hogy 

legyen.  

Ezért mondjuk, hogy semper reformari debet. 

Az egyháznak mindig újulnia kell. És egyház 

csak egy van, felekezet sok. Az egyházat 

mindig megújítani kell, ezért egy becsületes, 

tisztességes hívő ember rendszeresen imádkozik 

azért, hogy újítsd meg Uram az életemet! És 

ehhez nem kell katolikusnak vagy 

reformátusnak, vagy evangélikusnak lenni, csak 

őszintének. Akármelyik felekezetbe születtem 

vagy akármelyikben élek. Azok az életképes 

egyházak, s azokkal van Istennek dolga és 

használja őket a nagy missziójában, ahol az 

egyház tagjai és maga az egyház gyülekezetei - 
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amikben él az egyház -, folyamatosan 

könyörögnek reformációért. Újjászületésért, 

megújulásért, megtisztulásért, új kezdésért.  

Testvérek, azt látjuk, hogy az Isten Szentlelke 

mindig akkor hozza el ezeket a megújulásokat, 

amelyek közül nyilván számunkra 

kiemelkedően fontos az 1517. október 31-i, de 

mindig akkor hozza el, amikor az egyház az 

Isten bibliai, eredeti rendjétől, benne a hívő 

ember az Isten eredeti rendjétől elkezd torzulni, 

elmozdulni, elcsúszni. Olyankor mindig 

reformációra van szükségünk. Megújításra, 

Isten Lelke munkájára, az egyház, a felekezetek 

és az egyes hívők életében.  

Nagyon sok oka volt annak a nagy 

reformációnak, amire ma gondolunk, s amiről 

egy pár szót szólunk. Ezek közül egyetlen egyet 

hozok elő, hogy értsük, hogy milyen aktuális 

újra és újra, hogy Isten Lelke adjon megújulást.  

Amikor már az üdvösséget búcsúcéduláért is 

meg lehetett venni „mert ha a pénzed a ládában 

koppan, lelked a mennybe toppan” –mondták 

annak idején, gondoljátok el, hogy hova 

jutottunk. Mindig van konkrét oka vagy okai 

annak – és ez mindig bűn-ok -, amikor Isten 

elhozza a reformációkat, a megújulást 

közösségek és egyének életébe. S ebből egyet 

kiemelek most. Ami akkor és ma éppen úgy 

aktuális. Nem lesz kényelmes téma.  

Kedves Testvérek, az pedig nem más, mint: Mi 

a különbség a vallásos élet és a hívő élet 

között? Mert azért kellett eljönnie többek 

között akkor annak a reformációnak, mert sokan 

gondolták, hogy hívő emberek, miközben a 

vallásos élet küszöbét is alig érintették. Kedves 

Testvérek, azért mondtam, hogy nem lesz 

könnyű és kényelmes ülni a székeinkben és 

végighallgatni ezt az igehirdetést, mert ez egy 

olyan nyomorúsága a keresztyénségnek, 

amelyik ha nem tisztázódik a fejünkben és a 

szívünkben, akkor a végső elszámolásnál a 

legvégzetesebb lesz.  

Beszéljük erről. Hit és vallás, hívő és vallásos 

élet különbözősége.  

Összefoglalóan, aztán ki fogom részletezni.  

A vallásos élet, a vallásos életforma, a vallásos 

életgyakorlat lényege az, hogy az mindig az 

embertől indul Isten felé. Emberi szándék, 

emberi meggondolás, emberi akarat, emberi 

igyekezet, mindig az ember felől igyekszik 

Isten felé, hogy valamiképpen megnyerje 

magának Istent. A vallásosság egy olyan lelki 

gyakorlatos életforma, amely mindig az ember 

elgondolásából, vágyából, indulatából, 

érdekéből fakad.  

Mi az, ami jellemzi a vallásos életű embert? Az 

első az, hogy a vallásos embernek van 

istentisztelete, ezért jár istentiszteletre. Van 

istentisztelete. De egy olyan távoli istent 

tisztel, aki három lépésnél közelebb az életéhez 

soha nem mehet, mert nem engedi. És akkor is 

csak azért engedi el odáig, mert valamire nagy 

szüksége van, de megszerezni nem tudja 

magától. Vagy olyan szorult helyzetbe került, 

hogy átéli, hogy én innen kibújni, kijönni, 

kimenni nem tudok. A vallásos emberre az a 

jellemző, hogy az életébe Isten nem szólhat 

bele, csak ha ő hívja vagy kéri. Olyan nincs, 

hogy minden nap bele szól az életembe! Majd 

ha én hívom! Majd ha én kérem! A vallásos 

ember életén Isten nem változtathat, mert 

sem nem akarja a vallásos ember ezt, sem 

nem engedi, hogy Isten változtasson rajta. 

Egyébként meg nem is hisz Isten életváltoztató 

erejében.  

A vallásos ember hiszi Isten létét. Általában 

persze így fogalmazza meg, hogy: Hát mert 

valaminek lennie kell… Hiszi. Jakab levelében 

olvassuk, hogy az ördögök is hiszik Isten létét. 

A vallásos ember nem mondja, hogy nincs 

Isten, azt mondja, hogy van. A maga módján 

még azt is megfogalmazza, hogy hisz a 

gondviselő Istenben. Sőt. Tőle távol még jó 

Istene is van.  

Kedves Testvérek! Ez a hit nem teljes hit. Az a 

baj vele, hogy nem tud átvenni semmit az 

Istentől, pedig Isten sok mindent adna neki. 

Azért nem tud átvenni Istentől semmit, hiába 
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akarna Isten sokat adni neki, mert nem bízik 

Istenben. Semmit rá nem bíz Istenre az 

életéből. Ez a távolságtartó hit. Olyan jó távol. 

Ez a vallásos hit.  

Mert eközben élhetem a magam életét. Minél 

inkább megvan ez a távolságtartás, Isten távol 

van tőlem, hiszek benne, de maradjon csak 

messze távol. Az mindig azt jelenti, hogy azért, 

mert közben én úgy élek, ahogy akarok. Úgy 

cselekszem, ahogy akarok. Úgy gondolkozom, 

ahogy akarok. Testvérek, a vallásos embernek 

van istenhite, de az ő Istene tőle távol, három 

lépés távolságra van. Távol tartja magától Istent.  

Ezt is ide írtam magamnak: és a láthatást maga 

dönti el. Hogy mikor kíváncsi Istenre és mikor 

nem. A vallásos ember szeret intézkedni az 

Istennel való láthatóság ügyében is, nem kell 

hozzá semmilyen bírósági döntés, mint egy 

válás után a gyermek körül.  

A vallásos ember éppen olyan, hogy sem a 

bűneivel, sem Jézus Krisztussal nem tud mit 

csinálni. Sem a bűneivel, sem Jézus 

Krisztussal nem tud mit kezdeni. Menekül 

előlük, Jézus elől is, a bűnei elől is, mert nem 

mer szembenézni velük, inkább eltakarja azokat. 

A vallásos ember tud a golgotai keresztről, de 

nincs szüksége rá. Nincs bizonyossága a jövője 

felől. A vallásos ember igazodási pontja nem az 

Isten, hanem a világ. Annak lehetőségei, 

elvárásai, csábításai, a világ az igazodási pontja. 

Semmiképpen nem az Isten, akiben egyébként – 

mondja ő - hisz.  

Amikor valaki eddig jutott az istenhite útján, ott 

annál reformációra van szükség, megújulásra. 

Mert az élő hit egészen más, mint a vallásos hit. 

Kevés a vallásos hit, mert nélkülözi az élő 

Jézussal való találkozást. Kevés, mert a 

vallásos hitben nincs a bűnkérdésünk 

elrendezve.  

Egyszer egy drága fiatal későn, majdnem 

éjszaka, mint az öreg Nikodémus, rám nyitotta a 

lelkészi hivatalom ajtaját. Aztán beszélgetés 

után kiment, becsukta az ajtót. Aztán újra 

visszafordult és kinyitotta még egyszer és az 

ajtóból bekiabált, vagy csak én hallottam, hogy 

kiabált, azt kérdezte: Tamás bácsi, és mi lesz a 

bűneimmel? És én tudtam, hogy ez a férfi Isten 

gyermeke lesz, biztosan. A vallásos hitben a 

bűnkérdésünk nincs elintézve. Nincs 

bizonyosságunk arról, hogy megbocsátotta 

Isten a bűneimet. Nincs bizonyosságunk. 

Tehát akkor nincs is elintézve. A vallásosság 

azt jelenti, hogy távolságtartó hitem van. Hogy 

lehet közel kerülni?  

Az közel kerül Jézushoz, - akinek a szavait ma 

kétszer is olvastam a Bibliából, aki élő hitre, s 

így üdvözítő hitre jut ebben a Jézusban. 

„Valaki hisz énbennem” – mondta Jézus. És 

hogyha hitre jut ebben a Jézusban, akkor elkezd 

Jézussal járni és Jézusból élni. Ezt az Élő Isten 

Lelke munkálja és nagyon nehéz dolga van. 

Azért, mert éppen a bűneink okán nem 

akarunk közel menni a golgotai kereszthez. 

Oda se. Épp a bűneink okán nem akarunk közel 

menni Jézushoz sem. Mert ott bűnössé kell 

lennünk. Azzá, amik vagyunk. A golgotai 

kereszt erről beszél. És ott meg kéne 

alázkodnom és az uralmat át kéne adnom 

Jézusnak az életemben, de nem akarom! 

Semmiképpen nem akarom! 

Élő hitre az jut, aki egyszer Jézus előtt 

bűntudattal, bűn-érzékenységgel és 

bűnbánattal meg tud állni. Az át fogja élni a 

bűn bocsánatát és valami egész különös örömöt, 

amivel Isten betölti a szívét. Micsoda óriási 

különbség van vallásosság és élő hit között! 

Isten az, aki közel visz minket Jézus 

keresztjéhez, hogy egyszer meglássuk annak 

értelmét. Hogy miért áll az a kereszt, hogy 

miért szenvedett és halt meg azon Krisztus 

Jézus. Ha egyszer megérted, ott születik a 

bűntudat, a bűn-érzékenység és csak ott 

születik bűnbánat. De csak onnan lehet 

elindulni bűnbocsánattal és óriási örömmel. A 

vallás az ember produkciója, kénye-kedve 

szerint gyakorolva, vagy éppen komolyan véve 

a felekezete előírásait… A hit, az élő hit Isten 

Szentlelke kezdeményező munkája bennünk. 
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Odament egy éjszaka Jézushoz egy öreg, zsidó 

ember, ahogy énhozzám visszanyitott az a fiatal 

azon az éjszakán. Izrael tanítója volt, mélyen 

vallásos ember. És kezdett beszélni Jézusnak és 

Jézus félbeszakította és azt mondta neki: 

„Nikodémus szükség néked újonnan 

születned”. Értsd meg Nikodémus, ami test az 

test, az itt marad, ami lélek, amit Isten Lelke 

szül újjá benned, azzal állunk Isten elé 

egykoron. Szükség néked újonnan születned. 

Azt mondja ki Jézus Nikodémusnak, hogy: Te 

drága öregember, aki a halál mezsgyéjén jársz 

már és aki komoly, okos, vallásos zsidó férfi 

vagy, aki olvasod a Bibliát, aki tanítod, értsd 

meg, ez kevés! Ha te tényleg Isten országába 

akarsz eljutni Nikodémus, ez nem elég! Szükség 

újonnan születned. Az meg hogy lehetséges? - 

kérdezte az öreg. Visszamegyek anyám 

méhébe? Kezdem elölről a születést? Nem, nem 

Nikodémus, az megint mind csak test. Ez 

valami más.  

Kedves Testvérek! A vallás azt jelenti, hogy 

minden marad a régiben. A vallásnak az a 

következménye, hogy soha semmi nem változik 

meg. Az élő hitnek az, hogy minden újjá lesz. 

Mert újjá születik lélek által az ember. A 

vallásos embernek minden megy tovább, 

minden istentisztelet, minden mise után minden 

megy tovább, mintha ide nem is jönne. Azt is ő 

dönti el, hogy jön vagy nem. Meddig nem jön, 

mikor jön, mikor van kedve, mikor érzi úgy, 

hogy most jó lenne. A vallásos ember úgy 

gondolkozik, hogy: Mi mindent teszek az én 

hitemért? Hát fölkelek kora reggel vasárnap, 

más kirándulni megy, meg ide megy, meg oda 

megy. A hívő ember azért indul ide, hogy 

megköszönje, amit Isten tett érte. A legtöbb 

vallásos ember úgy gondolkozik, hogy 

mennyivel különb vagyok én a többi 

embereknél, hát én azért itt vagyok. Én még 

egyházadót is fizetek, én még adakozok is, hát 

azért mégiscsak különb vagyok! És büszkék 

vagyunk, mennyi mindent teszek a hitemért… A 

hit ott kezdődik, hogy megértem, hogy 

mennyi mindent tett Isten értem.  

Úrvacsorázni fogunk. Megint nem felekezeti 

kérdés. Ugye Jézus, amikor kiosztotta azt az 

első vacsorát nem mondta, hogy sadduceusok 

ide, farizeusok oda, nem mondta, hogy 

katolikus, evangélikus… Megtörte és adta.  

Kedves Testvérek! Arról szólok még néhány 

mondatot, hogy hogy lehet valaki vallásos 

hitű emberből élő hitű emberré. Jézus mond 

valamit ennek a Nikodémusnak, amikor azt 

mondja, hogy szükség újjá születni. 

Nikodémus, ha a szívedben ott van a vágy, 

hogy egyszer Isten országába beérj, hogy el ne 

kárhozz, akkor szükséges.  

Az a szükséges, ami nincs, ami hiányzik és 

mégis nélkülözhetetlen. Testvérek, ha Jézus 

szerint szükséges - mert nélkülözhetetlen 

újjászületni, ne ringassa senki álomba magát, a 

mai órától kezdve nem is teheti meg -, akkor 

szükséges. És akkor nélkülözhetetlen. De 

miként? Ennek a mikéntnek az egyik része 

Isten dolga és Isten azt elvégezte. Azért vagy 

itt. Azért csalogat Isten az Ige közelébe, azért 

tanít imádkozni, azért adja kezedbe a Bibliát, 

azért adja a gyülekezetet, azért teríti meg az 

asztalt. Ugyanis az újjászületés az fentről jön, 

mondja Jézus Nikodémusnak. Nem te intézed 

Nikodémus, azt én intézem. Véletlenül se 

jusson eszébe senkinek, hogy milyen fain 

keresztyén ember vagyok én! 

Kedves Testvérek, ami szükséges, azt Isten 

elvégezte. De úgy lesz mégis az enyém, ha 

arra, amit szükségesként elengedhetetlenül 

megtett értem az Isten, az legyen számomra 

lehetséges a megtéréssel. „Térjetek meg!” – 

mondta Jézus, így kezdte prédikációját a Földön 

„mert elközelített Istennek országa”. Isten 

elhozta ide, itt van a szíved közelében, itt van a 

lelked közelében, itt van a tested közelében, 

elhoztam! Szükséges, hogy Isten országa 

eljöjjön, itt van, elhoztam! Hogy lesz 

lehetséges, hogy az enyém legyen? Erre mondja 
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az ige első felében, „Térjetek meg!”. Ez a mi 

részünk. A mi felelősségünk.  

Az újjászületés szükséges és nélkülözhetetlen 

és Isten garantálja és végzi. A megtérés pedig 

lehetséges, ez az én tudatos, őszinte döntésem. 

Válaszom Isten értem hozott áldozatára. Íme, itt 

a terített asztal. Jézus azt mondja, fogom olvasni 

majd, „ez az én megtöretett testem”, mit tesz 

hozzá? A ti bűneitekért törettetett meg. Aztán 

adja a poharat és azt mondja, „ez az én vérem”, 

hogy a ti bűneiteket eltörölje. Kell? Szükséges 

újjászületni, mert a nélkül nincs számomra Isten 

országa. És lehetséges megtéréssel igent 

mondani.  

Hangzik ma Jézus hívása, jöjj és kezdj újat! 

Amit Isten ezért megtehetett, mindent 

megtett. Amit neked kell megtenni, az is 

lehetséges, de Isten nem teszi meg helyetted. 

Amikor idejössz, akkor csendben mondd el az 

Úrnak és hallja: Uram, szeretnék veled újat 

kezdeni, nem akarok vallásosként elkárhozni. 

Vezess engem élő hitre a Krisztus Jézusban. Itt 

állok előtted Uram és köszönöm, hogy 

megtörték a testedet és engedted, megöltek, 

kiontották véredet és hagytad, hogy ne az 

enyémet törjék, ne az enyémet ontsák. Mert én 

érdemelném.  

Adja Isten, hogy kívánkozz átkerülni a 

vallásosok közül az élő hitűek közé! Hirdetem, 

lehetséges! 

Ámen! 
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