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A világtörténelem legfontosabb három napjára 

készülünk nagyhéten. 

Az egész Biblián végigvonul, annak első 

könyvétől az utolsóig e három nap 

rendkívülisége. Az Ószövetség, mint egy 

prelúdium, figyelmünket erre vezeti, és ha ez a 

három nap nem lenne, igazán nem érne célba az, 

mert Jézusról szól, – rá mutat – Ő az ószövetségi 

könyvek üzenetének célja. Nagypéntektől 

húsvétig, Isten irántunk való végtelen szeretete, 

bocsánata, láthatóvá is lesz a Golgota keresztjén, 

majd az üres húsvéti sírnál. 

„Elvégeztetett”, mondta a szenvedő Krisztus 

haldokolva. Arimátiai József sírba tette a halott 

testet, de húsvét reggelén, nincs már Jézus a 

halálban. 

„Miért keresitek a halottak között az élőt, 

nincsen itt, mert feltámadott” – hirdeti az égi 

követ, az angyal. Beteljesedett Istennek minden 

ígérete, minden prófécia, és célba ért e három 

napban Jézusunk megváltó szeretete az ember 

iránt, a benne bízók iránt. Boldog hálaadásra és 

örvendező szolgálatokra indít minden hívő 

lelket e három legfontosabb nap. 

Adjunk érte hálát és örvendezzünk gyülekezeti 

közösségben együtt. 

Boldog húsvétot kívánok! 

2018. március hava 

Takaró Tamás 

esperes-lelkipásztor 

 

 
Dsida Jenő – Húsvéti ének az üres sziklasír 

mellett 

 

Sírod szélén szinte félve, 

iszonyattal üldögélve, 

ó – mekkora vád gyötör, 

mardos, majdnem összetör: 

mily látás a kétkedőnek, 

törvény ellen vétkezőnek, 

hogy üres a sírgödör. 

 

Nyitott sírod szája szélén 

sóhajok közt üldögélvén 

szemlélem bús, elvetélt 

életemnek rút felét 
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s jaj, – most olyan bánat vert át, 

mily Jacopo és Szent Bernát 

verseiből sír feléd. 

 

Nincs gonoszabb, mint a hitvány 

áruló és rossz tanítvány, 

ki az ördög ösvenyén 

biztos lábbal, tudva mén: 

szent kenyéren nőtt apostol, 

aki bűnbe később kóstol, – 

Krisztus, ilyen voltam én. 

 

Amit csak magamban látok, 

csupa csúnya, csupa átok, 

csupa mély seb, éktelen, 

testem oly mértéktelen 

volt ivásban, étkezésben, 

mindenfajta vétkezésben 

s undokságom végtelen. 

 

Ó, ha tudnám, megbocsátasz, 

s országodba bebocsátasz, 

mint szurnám ki két szemem, 

mint vágnám le két kezem, 

nyelvem húznám kések élén 

s minden tagom elmetélném, 

amivel csak vétkezem. 

 

Bűneimnek nincsen számok. 

Mindent bánok, mindent szánok 

és e sajgás, mely gyötör 

nem is sajgás, már gyönyör. 

Hamuval szórt, nyesett hajjal 

ér engem e húsvéthajnal 

és az üres sírgödör. 

 

Bámulok a nyirkos, görbe 

kősziklába vájt gödörbe, 

bénán csügg le a karom, 

tehetetlen két karom… 

Te kegyelmet mindig oszthatsz, 

feltámadtál s feltámaszthatsz, 

hogyha én is akarom. 

Lábadozó régi hitben 

egész nap csak ülök itten. 

Lelkemet nagy, jó meleg 

szent fuvallat lepte meg, 

lent az odvas, szürke barlang 

mélyén muzsikál a halk hang, 

ahogy könnyem lecsepeg. 

 

Az én Uram újra él most, 

országútján mendegél most, 

áprilisban fürdik és 

aranyozza napsütés, 

ahol lépked, jobbra-balra 

ezer madár fakad dalra 

s ring, hullámzik a vetés. 

 

Éneklő sok tiszta lánnyal, 

liliomos tanítvánnyal 

nem követlek, Mesterem. 

Majd csak csöndes estelen 

indulok, hol vitt a lábad, 

földön kúszom könnybe lábadt 

szemmel, szinte testtelen. 

 

Fennakadva tüskeágon, 

éjsötét nagy pusztaságon 

étlen, szomjan vágok át, 

nagy hegyeken vágok át, 

mint eltévedt eb szimatja, 

mely halódva is kutatja 

vándor ura lábnyomát. 

 

S közben dalolok az égről, 

pálmás, örök dicsőségről, 

vonszolván földdel rokon 

testemet a homokon 

s így ujjongván, nem is érzik, 

hogyan sajog, hogyan vérzik 

rögbe horzsolt homlokom. 

 

Mert az égi útnak elve: 

kúszva, vérzőn, énekelve, 

portól, sártól piszkosan 

menni mindig, biztosan… 
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S kopjék térdig bár a lábam, 

tudom, az ég kapujában 

utólérlek, Krisztusom! 

 

 

A gyülekezet életéből 
 

Népmozgalmi adatok 

 

Megkereszteltük: 

Zeibig Blanka Erzsébet, Bódai János, Bódai 

Balázs Áron testvéreinket. 

 

Eltemettük: 

Volák Tamás, Bögi Zsigmondné, Kovács 

Istvánné, Szabadkai Istvánné testvéreinket. 

 

Az elmúlt hónapok gyülekezeti eseményei 

 

2018. január 1. Évnyitó, áldást kérő 

istentisztelet.  

Január 21. Balla Péter a K.G.R.E. rektorának 

szolgálata gyülekezetünkben. 

Január 22-28. Egyetemes imahét a kerület 

protestáns gyülekezeteinek részvételével. 

Január 24. Takaró Tamás és a kórus szolgálata 

az imahéten. 

Február 9. Aima Soni koncert a Patrona 

Hungariae Katolikus Iskolaközpontban. 

Február 13. Takaró Tamás igehirdetési 

szolgálata az Alsónémedi gyülekezetben. 

Február 18. Konfirmandusok szüleivel 

megbeszélés. 

Február 23. Ifjúsági csoportok farsangja. 

Február 25. Néhai Takaró Károly igehirdetése 

felvételről. 

Március 4. Bibliavasárnap. 

Március 10. Kórus koncert a Patrona Hungariae 

Katolikus iskola diákjai és gyülekezetünk 

részére. 

Március 13. Anima Soni koncert a Duna 

Palotában. 

Március 20. Canonica visitatio és számvizsgálat 

gyülekezetünkben. 

Március 25. Virágvasárnap. 

Március 25. Takaró Tamás Törökszentmiklóson 

prédikál és előadást tart. 

Március 26-29. Nagyheti, bűnbánati előkészítő 

sorozat. 

Március 30. Nagypéntek. Ünnepi istentisztelet 

úrvacsoraosztással és a kórus szolgálatával. 

Április 1. Húsvét I. Ünnepi istentisztelet 

úrvacsoraosztással és a kórus szolgálatával. 

Április 2. Húsvét II. Ünnepi istentisztelet 

úrvacsoraosztással és az ifjúsági kórus 

szolgálatával. 

 

 
 

Közlemények 
 

Alapítványunk 

Gyülekezetünk évekkel ezelőtt alapítványt 

hozott létre Kapunyitás elnevezéssel. Az 

alapítványunk közhasznú, első renden szegény 

gyermekek megsegítésére, táboroztatására, 

pihenésére, valamint kulturális rendezvények 

támogatására szolgál. Amennyiben testvérünk 

ezzel a céllal egyetért és kész segíteni azt, 

kérjük adója 1 %-ával támogassa: Kapunyitás 

Közhasznú Alapítványunkat. A segítségüket 

előre is köszönjük! Alapítványunk adatait 

megtaláljuk még honlapunkon a 

www.pkre@pkre.hu is. 

 

Kapunyitás Közhasznú Alapítvány  

Adószám: 18265596-1-43 
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Bankszámlaszám: OTP 11720001-20221816 

IBAN: HU20 1172 0001 2022 1816 0000 0000 

SWIFT: OTPVHUHB 

 

Nyári táboraink időpontjai 

Hittanos (5-12 évesek) július 2-6. Kisújszállás. 

Juvenis ifi (12-16 évesek) július 9-15. Úrkút. 

Mini ifi (16-20 évesek) augusztus 6-12. 

Balatonfűzfő. 

Kis ifi (20-24 évesek) július 16-22. Úrkút. 

Nagy ifi (24-35 évesek) július 30 - augusztus 5. 

Balatonfűzfő. 

 

Kórusunk ünnepi hangversenye 

Gyülekezetünk kórusa 2018. június 3-án 18:00 

órakor nagyszabású koncerttel ünnepli 

fennállásának 40. évfordulóját. Takaró Mihály 

karnagy és az egész kórus szeretettel hívja és 

várja gyülekezetünk minden tagját és 

családjaikat, hogy együtt ünnepelve adjunk hálát 

Istennek az elmúlt negyven esztendőért. 

 

Úrkút 

Folyik - ha nagyon lassan is - a nagy épület 

tetőterében a szobák kialakítása. A falak már 

állnak, a födém készül, vezetékek (kivéve a víz 

és csatorna) már a falban vannak. Szeretnénk a 

tizennégyből négy szobát teljesen elkészíteni. Jó 

reménységgel vagyunk a tekintetben, hogy ez 

megvalósulhat ebben az esztendőben. 

 

Ifi farsang 

Minden farsang előtt a lázas készülődés és 

izgalom lelkülete hatja át gyülekezetünk négy 

ifjúsági csoportját. Ez ebben a téli szezonban 

sem volt másképp. Amint elérte a fiatalokat a 

hír, rögtön ötletelni kezdett mindenki. Minek is 

kéne beöltözni? Ez nehéz kérdés… Szívből 

mondhatom, hogy ez a gyülekezet Istennek 

csodálatos embereiből áll. A kreativitás, mint 

talentum, most is megmutatkozott az összes 

jelmezben. Február 23-án a színes díszekkel teli 

nagyteremben jobbnál jobb karakterek jelentek 

meg. Volt, aki Miss Röfiként, szellemirtóként, 

Supermanként vagy esetleg mosógépként 

érkezett a versenyre. A tiszteletre méltó zsűri ifj. 

Takaró Tamás, Vályi-Nagy Katalin, 

Brandenburg Sándor, Berkó Lajos és dr. Takaró 

Mihály személyében mutatkozott meg. 

Természetesen a süteményeket is ők bírálták a 

kóstolgatás után. Az egyéni verseny győztese a 

zseniális mosógép jelmez, a csapatversenyé 

pedig a Macskafogó formáció lett. Külön díjat 

kaptak gyülekezetünk kicsinyei, akik 

tündérként, Darth Vaderként és manóként 

élvezték az őket körülvevő tömeg tapsolását.  

 

A verseny után közös pizza evéssel, 

beszélgetéssel, később karaokéval folytatódott a 

farsang. Meg persze az elpakolással és 

mosogatással. Sok szorgos kéz mindig hamar 

végez szerencsére. Még egyszer, így, papíron is 

hálásan köszönjük ifink oszlopos tagjának, 

Takaró Mártinak, hogy megszervezte ezt a 

farsangot. Mindnyájunk számára emlékezetes és 

vidám este volt. Öröm olyan emberekkel együtt 

lenni, akiket a szívünkbe zártunk, és akikkel 

közösségeinket imáinkban is hordozzuk. 

 Rácz Eszter 

 

Az ökumené szellemében... 

 

Gyülekezetünkben az elmúlt hónapokban két 

rendhagyó esemény is történt, mely a zenével, 

énekszóval szolgáló közösségeinket érintette. 
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A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont 

gimnáziumának kollégistái előtt mutatkozhatott 

be az Anima Soni zenekar, valamint a kórus. A 

felkéréseknek örömmel tettünk eleget, újszerű 

lehetőségnek, kihívásnak is tűnt számunkra, 

hogy szokásos köreinkből kilépve most olyan 

közönség előtt zenéljünk és énekeljünk, mely 

protestáns hagyományainkat, közegünket, 

hitgyakorlatunkat ugyan nem, vagy csak kevéssé 

ismeri, mégis megismerésére kész és nyitott. 

Az alkalmak jelentőségét az adta, hogy fiatal, 

középiskolás hallgatóság előtt léptünk fel, ami 

így mindkét esetben a műsor összeállítását is 

meghatározta. 

 

 
 

Az Anima Soni zenekar koncertjének helyszíne 

maga a kollégium volt. Az előzetes egyeztetések 

után, egy februári vasárnap estére esett a 

fellépés időpontja. A zenekar tagjait elkísérte 

gyülekezetünk egy kisebb csoportja is, a 

közönség soraiban a diákság mellett tehát jelen 

voltak ismerős arcok is. A kollégista lányok 

hallgattak Márti biztatására – „Tapsolni ér!” – és 

nem kellett sok idő, hogy feloldódjanak, 

ráhangolódjanak a számukra eddig valószínűleg 

még ismeretlen hangzásvilágra. 

A műsor nagyrészt az Anima Soni harmadik, 

Látomás című albumának anyagát tartalmazta, 

de megszólaltak régebbi dallamok is. 

Befejezésképpen az „Ó, halld meg imám…” 

kezdetű taizéi dal hangzott el, melyet a zenekar 

a hallgatósággal együtt énekelt.  

Ez az ének katolikus körökben ismert és 

kedvelt, a zenekar repertoárjába egyébként nem 

tartozik, fontos volt mégis, hogy így zárult a 

koncert. E gesztus, majd a közösen elmondott 

Mi Atyánk arra mutatott rá, hogy hitben (és az 

úri imádság alatt katolikus szokás szerint 

valóságosan is) megfogva egymás kezét 

áthidalható a távolság, melyet felekezeti 

különbözőségeink jelenthetnek. 

Kórusunk március 10-ei koncertje a kollégiumi 

diákság ökumené jegyében szervezett hétvégi 

programsorozatának volt része. Az alkalom 

helyszínét ezúttal templomunk adta, ahová az 

őket tanító, nevelő nővérekkel együtt érkeztek a 

kollégisták. Műsorunkban helyet kaptak a 

halleluják, lelki énekek, de elhangoztak 

részletek Mozart, Bach, Vivaldi nagyobb 

lélegzetvételű műveiből is, valamint hallhatott 

közönségünk népdalfeldolgozásokat is. A 

klasszikus egyházzenei műveket szokásosan 

Vida Mónika nagyszerű orgonajátéka kísérte. 

Az egymástól zenei igényesség, hangzásvilág 

vagy gondolatiság szempontjából első 

pillantásra talán eltérő jellegű kórusműveket 

Takaró Mihály karnagy úr gondolatai kötötték 

össze és formálták mégis a koncertet egységes 

egésszé. Elmélyült gondolatiság, áldott légkör, 

személyesség jellemezte érzéseink szerint ezt az 

estét.  

Elhangzott, de látható is volt a diákság számára, 

hogy a kórus egy részét azon társaink alkotják, 

akik az Anima Soni zenekar tagjai is egyben, 

vagyis Istent dicsérni, hitünkről bizonyságot 

tenni többféleképpen lehet. 
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A hangverseny végén ez alkalommal is 

felcsendült az „Ó, halld meg imám…”, mely 

kézzelfoghatóan – hallhatóan is közösséget 

teremtett minden jelenlévő között. Énekelhettük, 

dúdolhattuk együtt és magunkban 

rábólinthattunk karnagy úr gondolataira: kortól, 

felekezettől, iskolázottságtól és minden 

körülménytől függetlenül minden Istent kereső 

és szerető ember szíve vágya, hogy imái 

meghallgatásra találjanak. 

Bár a koncertek szervezése, az időpontok 

egyeztetése nem volt teljesen zökkenőmentes, az 

utólagos visszajelzések azt igazolták, a 

szolgálatok áldott alkalmak voltak, emberi 

ügyetlenkedéseinket Isten felülírta. Hála érte. 

 Kovács Bernadette 

 

 
 

Az elkövetkező hónapok tervezett 

gyülekezeti eseményei 

 

Április 8. Sipos István nyugalmazott márama-

rosszigeti lelkipásztor szolgálata gyüleke-

zetünkben. 

Április 13. Az ifjúság látogatása, szolgálata a 

Dunaharaszti Bárka közösségben. 

Április 14. Kórusunk koncertje Kisújszálláson. 

Április 22. Canonica Visitacio gyülekezetünk-

ben. 

Április 27. Anima Soni koncert a Sárospataki 

Református Teológiai Akadémián. 

Április 28-30. Kórustábor Erdőtelken. 

Május 5. Konfirmandusok vizsgája. 

Május 6. Konfirmáció. Ünnepi istentisztelet 

úrvacsoraosztással és kórusszolgálattal. 

Május 10. Áldozócsütörtök. Ökumenikus is-

tentisztelet a Soroksári Református Egyház-

községben.  

Május 16-18. Pünkösdi előkészítő sorozat. 

Május 20. Pünkösd I. Ünnepi istentisztelet úr-

vacsoraosztással és kórusszolgálattal. 

Május 21. Pünkösd II. Ünnepi istentisztelet úr-

vacsoraosztással és az ifjúsági kórus szolgá-

latával. 

Június 3. Kórusunk fennállásának negyvenedik 

évfordulóján ünnepi koncert.  

 

 

Kitekintő 
 

Évfordulók március 15 - június 15-ig 

 

1848. március 17. 170 éve 

A pesti forradalom hírére bécsi udvar 

hozzájárult gróf Batthyány Lajos 

miniszterelnöki kinevezéséhez. 

 

1848. április 2. 170 éve 

Táncsics Mihály szerkesztésében megjelent az 

első magyar politikai néplap. 

    

1883. április 4. 135 éve 

Megszületett Juhász Gyula költő, tanár, 

hírlapíró. 

    

1848. április 11. 170 éve 

Hivatalba lépett az első magyar felelős kormány 

gróf Batthyány Lajos vezetésével. 

   

1983. április 15. 35 éve 

Budapesten meghalt Illyés Gyula, Kossuth-díjas 

költő, író, műfordító, szerkesztő, az MTA tagja. 
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1843.május 10. 175 éve 

Először mutatták be az Egressy Béni által 

megzenésített Szózatot. 

1933. május 12. 85 éve 

Meghalt Krúdy Gyula, író, hírlapíró, a modern 

magyar prózaírás mestere. (Szindbád, A vörös 

postakocsi). 

   

1508. május 27. 510 éve 

A horvátországi Zrinben megszületett Zrínyi 

Miklós horvát-dalmát és szlavón bán, a 

szigetvári hős. 

 

 
Zrínyi Miklós szobra Szigetváron 

 

1708. május 27. 310 éve 

Meghalt Esze Tamás, a Rákóczi-szabadság-

harcot előkészítő felkelés vezéralakja, kuruc 

brigadéros. 

    

1473.június 5. 545 éve 

Megjelent a Chronica Hungarorum, az első 

magyar nyomtatott könyv. 

    

1938. június 7. 80 éve 

Meghalt Dsida Jenő erdélyi író, költő. 

 

1593. június 8. 425 éve 

Megszületett Felsővadászi I. (Öreg) Rákóczi 

György, erdélyi fejedelem. 

    

1843. június 8. 175 éve 

Gasztonyban megszületett Széll Kálmán, aki 

1899 és 1903 között Magyarország 

miniszterelnöke volt. 

 

1918. június 10. 100 éve 

Elsüllyedt a legnagyobb magyar gyártású 

csatahajó, a Szent István.  

   

1893. június 15. 125 éve 

Meghalt Erkel Ferenc zeneszerző, a nemzeti 

opera megteremtője, a magyar Himnusz 

megzenésítője. 

    

1958. június 16. 60 éve 

Nagy Imre magyar reformkommunista 

politikust titkos per után kivégezték. 

1958. június 16. 60 éve 

Kivégezték Maléter Pált, az 1956. évi 

forradalom és szabadságharc honvédelmi 

miniszterét. 

    

1868. június 18. 150 éve 

Megszületett Vitéz nagybányai Horthy Miklós, 

a Magyar Királyság kormányzója. 

 

 1828. június 19. 190 éve 

Megszületett Than Mór festőművész, a XIX. 

századi magyar festészet jelentős alakja. 

    

1913. június 22. 105 éve 

Megszületett Weöres Sándor költő, író. 
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„Az pedig az örök élet, hogy 

megismerjenek téged” 

(János 17:3.) 
Pesterzsébet, 2018. január 1. 

Takaró Tamás, esperes 

 

JÉZUS: „IMÁDKOZZATOK ÉS 

BÍZZATOK ÉNBENNEM” 

- évnyitó - 

 

Lectio: János 16; 2-3, 23b-24, 33  

Jézus mondja: „A gyülekezetekből 

kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki 

öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni 

tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik 

veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem 

engem. (…) 

Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak 

kérni fogtok az Atyától az én nevemben, 

megadja néktek. Mostanáig semmit sem 

kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és 

megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. 

(…) 

Azért beszéltem ezeket néktek, hogy 

békességetek legyen én bennem. E világon 

nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én 

meggyőztem a világot.” 

 

Kedves Testvérek! Szeretettel köszöntelek 

bennőtöket testvérek, 2018 első napján, és 

egyúttal ez évi első istentiszteletünkön! János 

evangéliumának abból a részéből olvastam fel, 

ezt az évnyitó igét, amelyben az Úr Jézus 

Krisztus arról beszél a tanítványoknak, ami eljön 

reájuk, az eljövendő szenvedésekről. Pontosan 

arról, amikor mondja nekik majd: „Gyilkolni 

fognak titeket, és akik ezt teszik, úgy fogják 

gondolni, hogy istentiszteletet végeznek.” Aztán 

magyarázatképpen hozzáteszi, hogy miért 

csinálják, milyen lélektől indíttatva csinálják. És 

ezt mondja: „Azért teszik ezt veletek, mert nem 

ismerték meg az Atyát, az egy, igaz, élő Istent, 

sem engem nem ismertek meg, a Krisztust.”  

Valahol megdöbbentő dolog, hogy kétezer 

esztendővel ezelőtt elmondta Jézus ezeket a 

prófétai szavakat, tudjuk jól a történelemből és 

az egyház történetéből, hogy nem sokkal azután, 

hogy Jézus ezeket kimondta, megindul az első 

nagy keresztyénüldözés, amikor gyilkolják az 

Isten gyermekeit, a Jézus Krisztus követőit, 

közel háromszáz esztendőn keresztül 

folyamatosan. A keresztyének üldözése és 

pusztítása, a keresztyének legyilkolása 

legmélyén mindig ugyanaz van, mondja 

magyarázatképpen maga Jézus. Ezért, ha meg 

akarjuk érteni jól a múltban miért történt ez, 

miért van így a jelenben, és miért lesz így az 

idők végéig, akkor értsük meg azt, hogy e 

mögött egy téves hit áll. Egyrészt az a téves 

hit, hogy akik megöl egy keresztyént, az azzal 

jót tesz, másrészt pedig az, hogy egy nagyon 

komoly Istenismeret hiány áll. „Azért teszik 

ezt,” - mondja Jézus – „mert nem ismerték meg 

az Istent, sem akit Ő elküldött, az Ő fiát, a 

Krisztus Jézust.”  

Nem kérdés, ez sajnos tényszerű igazság, hogy 

ma a keresztyénség a legüldözöttebb vallás vagy 

felekezet, vagy hit. Keresztyén emberből ölnek 

meg a vallásos emberek közül a legtöbbet 

ezen a világon. Teszik ezt nyilvánosan, néha 

úgy, hogy a világ televízió adóit odahívják, és a 

szemük láttára végzik ki a keresztyéneket, mint 

az állatokat. Elvágják a nyakukat, vagy levágják 

a fejüket. Ahogy Néró megkezdte annak idején, 

hogy szurokkal leöntötte őket, aztán 

meggyújtotta, egy oszlopra kötözve. És jót 

mulattak az emberek a keresztyének 

pusztulásán. Hihetetlen létszámban pusztítanak 

el keresztyén embert nem nyilvánosan is. 

Amikor legfeljebb egy rövid kis hírfoszlány jut 

el hozzánk ezekről.  

Kedves testvérek! Elgondolkozunk itt 

Európában, hogy vajon ilyenkor hol van a 

szolidaritás? Hol van a humanitás? Hol van a 

liberális demokrácia, amely egy szót nem szól a 
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keresztyének legyilkolása ellen? Érdekes, ha egy 

bevándorlónak a sarkára lépnek, abból botrány 

van a világban. Az, hogy tízezer számra ölik a 

keresztyéneket, azért az úgynevezett keresztyén 

Európa vezetői, képviselői, akik java részét 

soha, senki nem választotta meg, egy szót sem 

szólnak. Ez nem fáj nekik. Mit mond Jézus? 

Ennek az az oka, hogy nem ismerték meg az 

Istent. Értitek? Vagyis Isten-telenek! Sem azt, 

akit elküldött az Atya, Jézust. Tehát Jézus-

talanok. Hallgatás van és csend. Nem ébredt fel 

a hivatalosok szívében és ajkán a keresztyének 

védelme. Nem állnak melléjük. Hallgatásukkal 

támogatják ezt. Döbbenetesek Jézus szavai, 

kétezer esztendővel ezelőtt elhangzott szavai.  

De Jézus nem így van vele, mert Ő meg 

felkészíti az övéit erre, a keresztyéneket utáló, 

gyűlölő, ha lehet elpusztító életre, amely jön, 

amiben benne élünk, és egyre közelebb jön. Jön 

egyre közelebb ide. Mi nyitjuk ki rá az ajtót. Kik 

nyitják ki rá az ajtót? Azok, akik nem ismerték 

meg az Istent, és akit Ő elküldött, a fiát, a 

Krisztus Jézust. Ezeknek a kezében van papíron 

Európa sorsa, Isten-telen és Krisztus-talan 

emberek kezén.  

De Jézus felkészít bennünket erre és a mai 

istentiszteletünkön arról a két szóról szeretnék 

mondani valamit, amivel Jézus felkészíti a 

keresztyéneket az előttük lévő életidőkre. Azt 

mondja először: kérjetek, bátran kérjetek az 

Atyától az én nevemben. A másik: bízzatok. 

„Nyomorúságotok lesz ebben a világban, de én 

meggyőztem ezt a világot.” Erről a két dologról 

szeretném elmondani a megértett igét és a 

szívetekre helyezni.  

„Kérjetek az Atyától az én nevemben. Mert még 

nem kértetek.” – mondja Jézus – „hogy a ti 

örömötök teljes legyen. És bízzatok énbennem.” 

Kérni és bízni. Ez a két szó, amivel Isten igéje 

elindít bennünket ebben a gyülekezetben a 

2018-as esztendőre: kérni és bízni. Egyenesen 

felhatalmaz bennünket az Úr Jézus, amikor azt 

mondja: „Kérjetek az Atyától az én nevemben.” 

Indul az új esztendő testvérek, ez az első üzenet. 

Nem örömteli? Nekem nagyon 

megörvendeztette a szívemet. Azt mondja Jézus: 

„Kérjetek!” Érdekes, amit hozzátesz, és majd 

eljutunk az igehirdetésben odáig, hogy kicsit 

komolyan gondolkozzunk el ezen. „Bármit 

kérjetek az én nevemben, mert még nem 

kértetek, és megadja az Atya, hogy a ti örömötök 

teljes legyen.”  

Testvérek kérni csak imádságban lehet. És itt 

Jézus tulajdonképpen azt mondja ki: 

imádkozzatok. Csendben gondold végig az 

életedet Isten előtt és imádkozz! Imádságban 

mondjam el, amit kérni szeretnék az Atyától. 

Imádságban mondjam el. 

Testvérek! Az ima Istennel köt össze. Ahol van 

ima Istenhez, ott létrejön minden imádság 

alkalmával egy titokzatos és mégis valóságos 

kapcsolat magával az Istennel. Imádkozzatok! 

Amikor Istennel összekapcsolódunk egy 

imádságban, akkor mindig az előtt nyílunk 

meg, hogy Isten ereje, áldása, életre vezérlő 

szava beáradjon valamiképpen a 

mindennapjainkba. Amikor a gazdag és a 

Lázár példázatában, amit az Úr Jézus elmondott, 

a gazdag halála után a pokolban felnyitja a 

szemét, akkor nem csodálkozott azon, hogy a 

pokolban volt. Hiszen a pokol az a hely, ahol 

Isten nincs. A gazdag itt a földön Isten nélkül 

élt, a halála után is Isten nélküli világban élt. Az 

Isten nélküli világ, az a pokol. Istennel az 

imádság köt össze. Az Isten nélküliség pedig 

mindig azt jelenti, hogy megjelenik a pokol. 

Amikor valaki természetesnek tartja, hogy az ő 

elgondolása szerint meggyilkolni valakit, az 

istentisztelet, az biztos jele annak, hogy ő Isten 

nélkül, a pokol gyermekeként, pokoli lélekkel 

él, gondolkozik. Az a drámája az Istent elhagyó, 

Istent a maga életéből kitessékelő Európának, 

hogy a pokol felé nyitja ki az embereket. Mert 

amikor felnyitja a szemét ez a gazdag a 

pokolban, akkor rá kell, hogy döbbenjen arra, 

hogy ott nincs Isten, nincs kihez könyörögni 
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már. Mert imádkozik majd ő ott. Az Isten 

nélküliség, az Istennel össze nem kapcsolódó 

élet, a nem imádkozó élet, az termeli a poklot. 

Az Isten nélküli élet, az maga a halál.  

Imádkozzatok!  - mondja Jézus. Az imádság 

mindig túlemel önmagamon, az élet Istenéig. 

Túlemel minden imádság önmagamon. Azért 

nagy dolog, amire Jézus bíztatja az Őt hallgató 

tanítványait, hogy egy olyan világ jön, ahol kell, 

hogy túlemeljenek Isten csodálatos erői 

önmagadon, a saját határaidon, képességeiden, 

erődön, élethelyzeteden, betegségeden, 

nyomorúságodon. Az imádság az egyetlen 

lehetőség, hogy önmagamon túlnani erőkkel 

élhessem az életemet. Mert az imádáság túlemel 

magamon.  

Kedves testvérek! Amikor viszont elhagyjuk az 

imádságot, ima nélküli életet kezdünk élni, 

akkor mindig csúszunk a pokol felé. Vigyázat 

keresztyén testvéreim! A romlás a keresztyén 

életünkben mindig ugyanott kezdődik: 

abbahagyjuk az imádságot. Ebből jön majd, 

hogy abbahagyjuk az igeolvasást, abbahagyjuk a 

templomba járást. És elkezd minden menni a 

kiüresedés, a tartalom nélküli formák felé. 

Vigyázat! Ezért nagyon-nagyon fontos, amit 

Jézus 2018. első istentiszteletén az Ő 

tanítványainak üzen: Imádkozzatok! Újuljunk 

meg az imádságainkban. Újuljunk meg az 

imaéletünkben. Mert, ha nem, csúszunk lefelé.  

Amikor az Úr Jézus a Gecsemáné kertjében, 

ahol megáldoztatott, olyan imádságot mondott, 

hogy az izzadságcseppjei, mint vércseppek 

hullottak a földre. Akkor attól iszonyodott, amit 

látott abban a pohárban. Abban látta a világ 

bűneit, és látott egy még szörnyűségesebbet, 

amitől a leginkább tartott, és amit a leginkább el 

akart kerülni, az Isten nélküli állapotot. 

Sokszor vigasztalón beszél Jézus arról, hogy az 

emberek elhagytak, de Atyám, te velem vagy. És 

ott a Gecsemáné kertjében Jézus poklot jár. És 

nincs vele az Isten. Mert Isten a pokolba még a 

fiával sem megy. Jézusnak pedig le kellett 

mennie, mert magára vette a bűneinket, minden 

nyomorúságunkat. Az volt a kehelyben. Még a 

fiát is elhagyja az Isten. A pokol, a bűn, a 

kárhozat okán. Ott még nem vállal vele 

közösséget az Atya sem. „Én Istenem, én 

Istenem, miért hagytál el engem!”  

Drága testvérek! Bíztat bennünket az Úr 

Jézus, hogy emeljen túl önmagunkon, hogy 

imádkozzatok, és imádságban kérjetek. Nincs 

egyetlen egy imánkban sem erő. Nehogy azt 

higgye valaki, hogy ő erős imaéletű ember, és 

erősek az imái. Az Isten az erős. Az ima csak 

eszköz. De felcserélhetetlen eszköz az Istennel 

való együttlétben, felcserélhetetlen és 

elhagyhatatlan. Mert pokolivá lesz az élet, ahol 

abbahagyjuk az imádságot. Pokolivá lesz. 

Minden megromlik, minden tönkremegy, 

minden megy a kárhozat felé, a pusztulás felé, a 

bűn győzedelme felé. Imádkozzatok!  

Pál apostol mond valamit az ima kapcsán, amit 

sokan elfelejtünk, de jó most nekünk ezt is 

felidézni: „Intelek mindenekelőtt, tartassanak 

könyörgések imádságok, esedezések, 

hálaadások, minden emberért, királyokért, 

minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és 

nyugodalmas életet éljünk.” Nem gondolunk rá, 

hogy Isten, amikor a világot kormányozza, 

figyelembe veszi az imádságainkat. Dühöngeni 

szoktunk mi politikusokra. De nem ezt mondja 

az ige, hanem azt, hogy imádkozzatok értük. 

Királyokért és minden hatalmasságokért. 

Imádkozzatok értük! Amikor kormányozza 

Isten ezt az egész világot, figyelembe veszi a 

világért mondott imádságainkat is. Így benne 

vagyunk az Isten által kormányzott világ 

életében. Felelősen.  

Az imádság szolgálat. Azért szolgálat, mert az 

imádság egy olyan kapu, amelyen az Isten 

belép a világba. Egy kapu, amelyen Isten bejön 

ebbe a világba. Ezért szolgálat, amikor 

imádkozol bárkiért. Én hálás vagyok, amikor 

valaki nekem azt mondja: Szoktam imádkozni 

érted. Azt szoktam válaszolni: Nagyon rám fér. 
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És nagyon hálás vagyok érte. Isten az 

imádságaink útján lép be a mi világunkba. 

Olyan, mint amikor kinyitsz egy kaput. Bajod 

van a férjeddel, a feleségeddel, gyerekeddel, 

családoddal, akarod, hogy Isten jöjjön? Nyisd ki 

a kaput! Mi ehelyett erővel és hatalommal 

akarunk élethelyzeteket megoldani. És úgysem 

fog menni! Senkit nem fogunk tudni 

megváltoztatni. De nincs is ránk bízva. De az 

igen, hogy imádkozz érte. „Imádkozzatok e 

világért, a hatalmasságokért, a királyokért.” 

Imádkozzunk a családtagjainkért, a társunkért, a 

gyerekünkért, a barátainkért. Imádkozzunk!  

Testvérek a keresztyén gyülekezet egyik nagy 

szolgálata az imádság. Szokjunk le arról, hogy 

veszekszünk és oktatjuk egymást. Tanuljunk 

meg imádkozni egymásért, mert abban 

megjelenik az Isten. Kinyílik a kapu Isten 

számára, hogy cselekedjen a másik életében. 

Segíts! Nyitogasd a kaput azzal, hogy imádkozol 

másokért is.  

Azt a különös dolgot mondja Jézus: „Amit csak 

kérni fogtok az én nevemben, megadja néktek az 

Isten.” Akkor kérhetek bármit Jézus nevében, 

ha elfogadtam azt, amit Ő tett az én 

nevemben. Értitek? Mit tett Jézus azén 

nevemben értem? Meghalt a Golgota keresztjén. 

Eltörölte a vétkeimet. Kérhetek bármit Jézus 

nevében az Atyától, ha elfogadtam azt, amit ő 

tett az én nevemben, amikor a helyemre állt. 

Sokan gondolják úgy, hogy fura dolog ez az 

Istentől, hogy bíztatja az embert, és nincs belőle 

semmi, mintha egy hamis illúzió után 

szaladnánk, de nem így van. „Kérhettek az én 

nevemben az Atyától bármit.” És ezt bárki 

megteheti. Aki elfogadta azt, amit Jézus tett, az 

én nevemben, énértem, az én nevem helyére állt, 

az én ítéletem helyére állt, az én büntetésem 

helyére állt, az én kárhozatom helyére állt. Ha 

elfogadom, amit Ő tett az én nevemben, akkor 

kérjetek az én nevemben az Atyától, amit csak 

akartok, és meglesz néktek. Kedves Testvérek! 

Ne restüljünk meg az imádságban. Sőt. Újuljunk 

meg az imaéletünkben. Imádkozzatok!  

A másodikról nagyon röviden fogok szólni. Az 

így szól: Bízzatok! „Imádkozzatok és bízzatok 

énbennem.” Nagyon fontos: ne magatokban, ne 

ebben, ne abban. „Bízzatok énbennem, én 

meggyőztem a világot.” - mondja Jézus. Nem ki, 

nem én, miközben óriási erővel akarunk 

meggyőzni embereket, hiába! Azt mondja Jézus: 

„Én meggyőztem ezt a világot, bízzatok 

énbennem.” Azt jelenti Jézus bíztatása, hogy 

legyek jó reménységgel mindig. Azt jelenti, 

hogy legyek bátor és jó kedvvel cselekedjek, 

bizalommal nézzek előre. Jézusnak ez a 

biztatása igazán azért fontos, mert előtte azt is 

megmondja, hogy: „E világon nyomorúságotok 

lesz. És mégis bízzatok énbennem.” 

Nyomorúságotok lesz, de bízzatok énbennem, 

annak ellenére, hogy nyomorúságotok lesz, 

éppen azért, mert nyomorúságotok lesz.  

Nincs nekünk ígéretünk problémamentes életre. 

Nincs ígéretünk arra, amit szeretnénk, hogy 

kritikus helyzetek nélküli életet élhessünk. Sőt, 

éppen ezekre nézve hangzik a biztatás: 

„Bízzatok énbennem, meggyőztem ezt a 

világot.” Miről? Arról, hogy az Isten szeret. 

„Meggyőztem ezt a világot.” Meggyőzte Jézus a 

világot a Gecsemáné kertjében, meggyőzte a 

Golgotán, az üres húsvéti sírral. Bármennyire is 

akarta nem tudta eltéríteni a sátán, nem tudja 

megakadályozni. Azért bízzatok, legyetek jó 

reménységgel, legyetek bátrak!  

És ha jön a nyomorúság. Nem tudjuk. Ami 

biztos, hogy a nyomorúságban is Isten marad az 

Istenem, és Jézus marad a megváltóm. De ma 

azzal indít bennünket, hogy: „Bizony mondom 

néktek, amit csak kérni fogtok az Atyától az én 

nevemben, megadja néktek, hogy a ti örömötök 

teljes legyen. És azért beszéltem ezeket néktek, 

hogy békességetek legyen énbennem. E világon 

nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én 

meggyőztem ezt a világot.” 

2018 imádság és bizalom: Istenhez és 
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Istenben. Imádkozzatok és bízzatok! És az 

ígérő és felhatalmazó Jézusban semmiképpen 

nem fogunk csalódni. Gyertek, imádkozzunk 

és bízzunk!  

Ámen! 

 

Rendszeres gyülekezeti alkalmak  
 

Hivatali idő: kedd, szerda, csütörtök 9 – 12 óra.  

Kedd:  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 

  17:00  Óvodások hittanórája  

  17:00  Alsó tagozatos kisiskolások 

hittanórája 

  18:00 Kis ifi (22-25 évesek) 

  19.00 Anima Soni próba 

Péntek 17:00 Mini ifi (17-21 évesek) 

 17:00  Juvenis ifi (13 – 16 évesek) 

  18:30 Nagy ifi (26-35 évesek) 

Vasárnap 10.00 Istentisztelet 

 Gyermek istentisztelet és gyermekmegőrzés 

  11:30 Kórus próba és Ifjúsági kórus 

próba 
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