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A nyár – visszatérően – évek sora óta 

ugyanazt jelenti gyülekezetünk életben, 

mégpedig a táborozásokat. 

Hittanosaink, gyermekeink, ifjúsági csoportjaink 

egy-egy hetet töltenek együtt, a kisebb 

csoportok Úrkúton, saját konferencia- és pihenő, 

szabadidő központunk már kész épületében (20 

főig), vagy a már ismert és megszokott 

helyeinken, Kisújszálláson és Balatonfűzfőn. 

Imádkozunk az előadókért, táborvezetőkért, a 

velük tartó, diakóniai munkát alázatosan 

végzőkért, és természetesen gyermekeink, 

ifjaink lelki épüléséért, lelki növekedéséért, 

hogy Krisztus Jézushoz és egymáshoz is 

közelebb kerüljenek. 

Ezek a hetek szinte az egész nyarat kitöltik. 

Jómagam Sárospatakon – feleségemmel – és 

Révfülöpön református és ökumenikus lelkész-

konferenciákon leszek, s talán még két hét nyári 

pihenő is adatik. 

Kiemelkedő eseményünk volt kórusunk 

negyvenéves ünnepén, hálát adva őértük, 

szolgálataikért, gyönyörködni hiteles – énekes – 

zenés hitvallásukban. Köszönjük a kórust 40 éve 

vezető Takaró Mihály karnagy úr hűségét, 

türelmét, szakmai és emberi nagyságát, amivel 

kiemelkedő szinten vezette kórusunkat. Áldást 

kívánunk további munkájára! 

Végül szabadjon megosztani valami 

személyeset is. Ha Isten éltet bennünket és 

megtart, úgy 2018. augusztus 19-én vasárnap 

délután lesz templomunkban szeretett lányunk 

és fiúnk, Takaró Szulamit Rúth és Brandenburg 

Máté házasságkötésének megáldása, amire 

nevükben is szeretettel hívjuk gyülekezetünket. 

Minden testvérünknek pihenést, felüdülést és 

örömökben is gazdag nyarat kívánok szeretteik 

közösségében, majd adjon nekünk az élő Isten 

újra személyes találkozásokat templomunkban! 

 

   Áldás, békesség! 

2018. június havában 

 Takaró Tamás 

 esperes-lelkipásztor 
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Tompa Mihály: az Isten akaratja  

  

Elhervad a virág, kidől a büszke cser,  

Mélység lesz a tető a tenger fenekén;  

Ama törvényt, mely szűl, változtat, elseper,  

Egykor fénylő bolygók mutatják feketén. -  

Ember, ki most nevet, zokogni megtanul,  

Meghal az átkozott, meghal a siratott;  

Nép lesz nagy nép felett s elvész óhatlanul ...  

És mindez, oh uram! a te akaratod!  

  

A te akaratod! s midőn a fájdalom  

Tőrével a sziven nagy, mély sebet vere:  

Kemény szó támad a békétlen ajkakon  

S ég-földet vád alá fog a kín embere!  

Hab s örvénnyel dacol, széllel szemközt evez,  

Keble mind zordonabb, mint sorsa mostohább,  

Hanem e gondolat. az úr tetszése ez ...  

Kemény, hideg kőszirt - és nem mehet tovább.  

  

Járván a temetőn tanútlan éjjeken,  

Egy kisded sír felett törnek meg térdeim,  

S felháborult elmém ugyan hányom-vetem  

Az élet és halál örök kérdésein!  

Mért is végződtek oly kevéssel évei?  

Míg kérdezem, fanyar-leckén tanít az ész ...  

Születtünk, meghalunk! ezt könnyü érteni,  

Azon megnyugodni nehéz, igen nehéz.  

  

Ha feljajdul a húr, midőn ketté szakad,  

S az őszi lomb is ád hulltában gyenge neszt:  

Embernek ami fáj, fájlalni nem szabad?  

Hisz egy bús öröme ez a szivnek, ha veszt!  

Az nem bölcselkedik, csak érez és szeret ...  

S ki nem szól, jobb-e az, különb-e, aki tűr?  

Míg a hivatlan köny szeméből megered  

S nyilt árulást tesz a kebel küzdelmirűl?  

  

Ah! én is érzem e rejtett vihar dühét  

S kiontom lelkemet nehéz fájdalmival!  

Szavam nem sérti az alvó világ fülét,  

A sír süket; mégis van engem aki hall!  

Te szám szerint tudod fejünk hajszálait  

S hogy boldogok legyünk, a létet úgy adod! ...  

Ezernyi köny s nyomor mégis honnét van itt !?  

- Uram, nem érthetem a te akaratod! -  

  

Mégis, bár útaid titkát feszegetem,  

És ajkaim pártos szavaktól zajganak:  

Ne gerjedj oh Uram! haragra ellenem;  

Mely bennem így zajong, az a por ... a salak!  

És minden hasztalan! e földet megfutám,  

Keresve enyhülést fájdalmam közepett;  

S oda jutok vissza sok kerengés után:  

Nem gyógyithat meg más, mint ki 

megsebhetett.  

  

S míg minden tél után kizöldül a kopár:  

Éltünk se veszhet el örök bú s gyász miatt!  

Elmúlik tőlem is e keserű pohár,  

Melyet velem te bölcs tetszésed most itat.  

Emelj, emelj, kit a csapás megrengete!  

Segits, hogy elbirjam viselni, ami ért!  

S bár mit hoz a világ s élet története:  

Tudjam, kitől van az s ne kérdezzem miért? -  

  

Virágok és füvek harmatban ferdenek,  

Nyugodt, setét az éj; a holdvilág lement, -  

Ahonnan áldással száll e lágy permeteg:  

Az én lelkemre is szálljon le béke, csend!  

Hogy a sír hűs gyepén nyugatva homlokom,  

Hígyek, reméljek s ezt lehessen mondanom:  

Ha elvesztettem itt, majd feltalálom ott ...!  

Legyen meg hát Uram, te szent akaratod!! 

 
Tompa Mihály (1817-1868) 
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A gyülekezet életéből 
 

Népmozgalmi adatok 

Megkereszteltük:  

Juhász Jázmin, Lázár Boglárka Mária, Bucher 

Ádám, Farkas Vivien Vanessza, Gothárd Anna, 

Szabó-Nagy Réka, Jurácsik Andor Márk, Nagy 

Boglárka, Bruda Jenő Barnabás, Szécsényi 

Emma, Takaró Csenge Blanka, Borkó Dorina 

Anna testvéreinket. 

Megeskettük: 

Molnár Dávid és Vida Mónika Ruth, Bódai 

János és Orosz Nikoletta testvéreinket. 

Eltemettük: 

Bezzegh István Péter, Jáki Antal István, Babai 

Józsefné testvéreinket. 

 

 

Az elmúlt hónapok gyülekezeti eseményei 

 

Április 8. Sipos István nyugalmazott 

máramarosszigeti lelkipásztor szolgálata 

gyülekezetünkben. 

Április 14. Kórusunk koncertje Kisújszálláson. 

Április 16. Lelkipásztorunk és főgondnokunk 

kanonika vizitációja a Pestlőrinc Erzsébet-

Bélatelep-i gyülekezetben. 

Április 18. Lelkipásztorunk és főgondnokunk 

kanonika vizitációja a Soroksári 

Egyházközségben. 

Április 22. Lelkipásztorunk igehirdetői és 

kanonika vizitációs szolgálata 

főgondnokunkkal a Pestlőrinc-Szemeretelepi 

Egyházközségben. 

Április 22. Péterffy György Soroksár-Újtelepi 

lelkipásztor szolgálata gyülekezetünkben. 

Április 28-30. Kórustábor Erdőteleken. 

Május 4. Az ifjúság látogatása a Dunaharaszti 

Bárka közösségben. 

Május 5. Konfirmandusok vizsgája. 

Május 6. Konfirmáció. Ünnepi istentisztelet 

úrvacsoraosztással és kórusszolgálattal. 

 

 
Konfirmációi csoportkép 

 

Május 8. Évadzáró FIFA bibliaóra. 

Május 10. Áldozócsütörtök. Ökumenikus 

istentisztelet a soroksári gyülekezetben. 

Május 12. Juvenisz ifink látogatása a budapesti 

Sziklakórházban. 

Május 17-18. Pünkösdi előkészítő sorozat a 

gyülekezet lelkipásztorainak szolgálatával. 

Május 20. Pünkösd I. Ünnepi istentisztelet 

úrvacsoraosztással és kórusszolgálattal. 

Május 21. Pünkösd II. Ünnepi istentisztelet 

úrvacsoraosztással és az ifjúsági kórus 

szolgálatával. 

Június 1. Szeretetvendégséggel egybekötött 

évadzáró ifjúsági óra és az ifjúsági kórus 

megalakulásának tíz éves ünnepi alkalma. 

Június 3. Kórusunk évadzáró, egyben 

újjáalakulásának negyvenedik évfordulója 

alkalmából tartott ünnepi koncertje. 

Június 12. Évadzáró férfi óra. 

 

 

A Sziklakórházban járt a Juvenisz-ifi 

 

Gyülekezetünk legfiatalabb ifjúsági közössége, 

a Juvenisz-ifi május 12-én ellátogatott a 

Sziklakórház Atombunker Múzeumba. A 

tárlatvezetés egy videó megtekintésével 

kezdődött, mely az épület rövid történetét 

mutatta be. Megtudhattuk, hogy a második 
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világháború után és 1956-ban is aktív szerepet 

játszó kórház hősiesen szolgáló orvosai és 

ápolói gyakran 600 sebesültnek is ellátást 

biztosítottak a 200 férőhelyre kalkulált 

intézmény falai között. Idegenvezetőnk 

végigkísért minket a szűk folyosókon, ahol 

viaszbábukkal rekonstruált jeleneteken keresztül 

próbálhattuk meg elképzelni, hogyan zajlottak a 

kórház zsúfolt mindennapjai. A könnyebben 

sérült nyögdécselő katonák, vagy épp 

tüdőoperációra váró betegek között rohangáló 

orvosok képe tárult elénk, valamint kötéseket 

cserélő, varratokat szedő fáradhatatlan ápolóké, 

akik válogatás nélkül segítettek orosz, német és 

magyar katonákat is, a saját életüket 

kockáztatva, akadozó víz- és áramellátás mellett. 

Megrázó élmény volt a múzeum második 

tárlatának megtekintése is.  A kórház ugyanis 

korábban atombunkerként is szolgált. A 

második tárlat tehát az atomfegyverekről szólt, 

azok mérhetetlen és embertelen pusztító 

erejéről. Döbbenten álltunk Hirosima és 

Nagasaki megdöbbentő képei és tárgyi emlékei 

előtt. Ennél ijesztőbb csupán az volt, mikor 

megtudtuk, hogy az ott ledobott „Kisfiú” és 

„Kövér ember” becenevű bombák „csupán” 15-

20 kilotonnásak voltak, szemben a mai 20 000 

kilotonnás szörnyetegekkel, melyek hosszú távú 

pusztító ereje gyakorlatilag felmérhetetlen. 

Tanulságos volt mindnyájunk számára a 

kiállítás, megfogott minket a hely hangulata.  Az 

eredeti tárgyak jelenléte, az ott zajló események 

rekonstruált epizódjai pedig igazán 

emlékezetesé tették a látogatást.   

ifj. dr. Takaró Mihály  

 

 
 

Takaró Tamás esperes lelkipásztor 

köszöntője a kórus június 3-i jubileumi 

hangversenyén 

 

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a kórust 

és kiemelten a  Karnagy Urat! 

Rövid köszöntésemet Jézus Krisztusnak a Hegyi 

Beszédben elmondott egyik igéjéhez kötöm. 

„... nem több-é az élet, hogynem az eledel, és a 

test, hogynem az öltözet?” 

Az igevers kulcsszava a TÖBB. 

Egész emberlétünk nagy kérdése a TÖBB, a 

PLUSZ megjelenése – mégpedig a LÉLEK, 

vagy lelkünk életében! 

Ez a TÖBB túlmutat génjeink örökségén, 

tehetségén; túlmutat szorgalmas tanulásunkon, 

tudományon; túlmutat a képességeinken és a 

lehetőségeinken. 

Ez a TÖBB jelenik meg az írástudatlan Péter 

apostol életében, aki az egész egyházat 

létrehozta. 

Ez a TÖBB jelenik meg a tanult zsidó Saul – 

Pál életében. 

Ez a TÖBB jelenik meg az örökké velünk 

maradó óriás zeneszerzők zsenialitásában is, ők 

mind akkor léptek és azáltal léptek az emlékezet 

és a maradandóság felé, amikor életükben 

megjelent a TÖBB. 

Ez a TÖBB a lélek többlete, mely az emberi élet 

minőségét megváltoztatja: a halászember 

Péterből kőszikla lesz, a tanító farizeus Saulból 

a legnagyobb keresztyén misszionárius, Pál lesz. 
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Kedves Misikém! 

Ha a kórustitkár nem kér fel a köszöntésre, talán 

soha el nem mondtam volna azt, amiért hálás 

vagyok Istennek érted, és amit köszönök neked, 

mint testvéred, és mint gyülekezeti lelkipásztor. 

Hálás vagyok azért a többért, ami benned él, és 

ezáltal ebben a gyülekezetben megjelent. 

Azért a valóságos misszióért, amit általad 

közöttünk végzett. Azzal a krisztusi lélek-többel, 

ami emelt és vonzóvá tett téged és azt, akit, amit 

képviseltél emberek előtt. 

40 év alatt ebben a kórusban döntően azok 

jelentek meg és kezdtek itt énekelni, akik 

tanítványaid voltak gimnáziumban, főiskolán, 

egyetemen. Irodalom és ének-zene órákon, 

iskolai kóruspróbákon találkoztak fiatalok a 

benned meglévő többel is. A legtöbben tőled 

hallottak Istenről, tőled hallottak először a zene 

óriásairól és általad léptek be ebbe a templomba 

is, és ennek kórusába is, és kerültek közel az élő 

Istenhez.  

Bizony, az élet több, mint eledel és több, mint 

öltözet. Ez a TÖBB adott neked 4 évtizeden át 

türelmet, erőt a kórusvezetéshez, szeretetet, 

humort, imát a szívedbe és segítő szót a szádba. 

Köszönöm. 

Áldjon meg érte Isten! 

Takaró Tamás 

esperes lelkipásztor 

 

 
Szeretetvendégség a hangverseny után 

 

 

Az elkövetkező hónapok tervezett 

gyülekezeti eseményei: 

 

Június 22-23. munka Úrkúton. 

Június 25-29. ökumenikus lelkész konferencia 

Révfülöpön, lelkipásztorunk részvételével. 

Július 30 – augusztus 3. Lelkészegyesületi 

konferencia Sárospatak, lelkipásztorunk és 

felesége részvételével. 

Július 22. Bácsai Gábor lelkész úr szolgálata 

gyülekeztünkben. 

Augusztus 19. Péterffy György Soroksár-

Újtelepi lelkipásztor szolgálata gyüle-

kezetünkben. 

Augusztus 19. Bradenburg Máté és Takaró 

Szulamit esküvője. 

 

Nyári táboraink helyszínei, 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. 

 

 

Kitekintő 

 

Évfordulók június 15 - szeptember 15-ig 

 

1853.július 5. 165 éve 

Megszületett Csontváry Kosztka Tivadar 

festőművész (Magányos cédrus). 

 

1988. július 7. 30 éve 

Bartók Béla zeneszerző hamvait örök 

nyugalomra helyezték a budapesti Farkasréti 

temetőben. 
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1083. július 26. 935 éve    

Csanádon szentté avatták az 1046-ban 

vértanúhalált halt Gellért püspököt. 

 

1868. július 30. 150 éve    

Meghalt Tompa Mihály költő, a népi-nemzeti 

irányzat egyik jelentős képviselője, akadémikus 

(Új Simeon). 

 

1813.augusztus 2. 205 éve    

Meghalt Diószegi Sámuel református lelkész, 

botanikus, a magyar rendszeres növénytan 

megalapítója. 

 

1863. augusztus 3. 155 éve 

Megszületett Gárdonyi Géza magyar író, 

újságíró (Egri csillagok). 

   

1038. augusztus 15. 980 éve 

Esztergomban meghalt I. (Szent) István, 

Magyarország első királya. 

    

1938. augusztus 16. 80 éve 

Megszületett Balczó András világbajnok, 

olimpiai bajnok öttusázó. 

    

1838. augusztus 24. 180 éve 

Meghalt Kölcsey Ferenc költő, kritikus, 

politikus, akadémikus, a reformkor egyik 

vezéregyénisége (Himnusz).  

    

1793. augusztus 25. 225 éve 

Megszületett Aulich Lajos honvéd vezérőrnagy, 

hadügyminiszter, az aradi vértanúk egyike. 

   . 

1773. augusztus 30. 245 éve 

Megszületett Pollack Mihály építőművész, a 

magyar klasszicista építészet jelentős alakja 

(Nemzeti Múzeum, Vigadó). 

    

 

 

1858.szeptember 2. 160 éve 

Megszületett Fadrusz János szobrász (Mátyás 

király lovas szobra Kolozsvárott).  

    

 
Fadrusz János: Mátyás király 

 

1813. szeptember 3. 205 éve 

Megszületett Báró Eötvös József író, költő, 

reformpolitikus (A falu jegyzője). 

    

1993. szeptember 4. 25 éve 

Kenderesen újratemették vitéz nagybányai 

Horthy Miklós kormányzót. 

    

1063. szeptember 11. 955 éve 

Csatába menet belehalt sérüléseibe I. Béla 

magyar király. 

    

1913. szeptember 15. 105 éve 

Meghalt Vámbéry Ármin, nemzetközi hírű 

magyar utazó, keletkutató. 

    

1893. szeptember 16. 125 éve 

Megszületett Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas 

orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. 

    

1863. szeptember 22. 155 éve 

Megszületett Herczeg Ferenc író, újságíró, a 

Horthy-korszak legnépszerűbb írója. 

   

1533. szeptember 27. 485 éve 

Megszületett Báthory István erdélyi fejedelem, 

Lengyelország királya. 
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A Szent István csatahajó elsüllyesztése 

 

 
A Szent István csatahajó 

 

1918. júniusában az Osztrák-Magyar monarchia 

haditengerészete újabb tervet készített az 

otrantói tengerzár szétzúzására. A több 

hajócsoportból álló flotta eltérő időpontokban és 

más-más helyszínről indult. A Szent István és a 

Tegetthoff csoport futott ki utoljára a polai 

hadikikötőből 1918. Június 9-én 22 óra 25 

perckor. Aznap éjjel két MAS típusú 

torpedónaszád portyázott a dalmát tengerpart 

mentén. Hajnalban visszaindultak Olaszország 

felé. Rizzo korvettkapitány 3 óra 16 perckor 

jobbra hátul füstoszlopot vett észre. A két MAS 

azonnal megfordult és egyenesen az ellenség 

felé vette az irányt. Mikor megfelelő távolságba 

értek, két torpedót lőttek ki a Szent Istvánra. 3 

óra 30 perckor a Szent Istvánon egy matróz 

felkiáltott: 

- Torpedó jobbról!  

A következő pillanatban két hatalmas robbanás 

hallatszott a hajó jobb oldala felől. Mindkét 

kazánház oldalán hatalmas lék tátongott. A víz 

megállíthatatlanul áradt be a hajóba. A hajó 

dőlni kezdett jobbra. Ekkor az ágyúkat 

kifordították balra s a hajó rövid időre 

visszanyerte egyensúlyát. A folyamatos 

szivattyúzás ellenére a hajó mind jobban 

süllyedt és dőlt.  

Két és fél órás küzdelem után a kapitány kiadta 

a parancsot a hajó elhagyására. Az utolsó 7 

percben felgyorsultak az események. A hajó 

elveszítette egyensúlyát és teljesen felfordult. A 

hajófenékben rekedt levegő nagy nyomása 

felszakította a fenékszelepeket s a hajó végleg 

hullámsírba szállt. 

1918. június 10-én 6 óra 12 perckor a flotta 

négy legnagyobb hajójának egyike, a Szent 

István örök nyugalomra tért. Az 1087 fős 

legénységből 89-en haltak meg, köztük 38 

magyar. 

100 év után emlékezzünk a hősökre! 
 

Balogh Tamás – Csepregi Oszkár: A Szent 

István csatahajó c. könyve alapján Bakonyi 

Miklós 

 

 

„Az pedig az örök élet, hogy 

megismerjenek téged” 

(János 17:3.) 
Pesterzsébet, 2018. május 20. 

Takaró Tamás, esperes 

 

PÜNKÖSD 

 

Lectio: Apostolok Cselekedetei 2; 1-8  

„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan 

egyakarattal együtt valának.  

És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy 

sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az 

egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek 

előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre 

azok közül. És megtelének mindnyájan Szent 

Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, 

amint a Lélek adta nékik szólniok. 

Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, 

istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az 

ég alatt vannak. Minekutána pedig ez a zúgás 

lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, 

mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá 

őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyájan és 

csodálkoznak vala, mondván egymásnak: 

Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, 

akik szólnak? Mimódon halljuk hát őket, kiki 
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közülünk a saját nyelvén, amelyben 

születtünk?” 

 

Alapige: II. Timóteus 1; 7 

„Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az 

Isten; hanem erőnek és szeretetnek és 

józanságnak lelkét.” 

 

Kedves Testvérek! Kicsit messziről indulok ma, 

ezen a pünkösdi istentiszteleten. De talán a 

messziről való indulás sem fog bennünket abban 

hátráltatni, hogy értsük, és jól értsük a pünkösdi 

ige üzeneteit. Karácsonykor a betlehemi 

éjszakában, amikor Jézus testet öltve 

megérkezett közénk, akkor az angyali égi hang 

ezt mondta: „Hirdetek néktek nagy örömet.” És 

most fontos: „Mely az egész népnek öröme lesz, 

mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr 

Krisztus a Dávid városában.” A karácsonyi 

örömhír az egész népnek szól. Nem véletlen, 

hogy a legnépszerűbb keresztyén ünnep. És 

ennek az örömhírnek a meghirdetése nem 

kötődik semmilyen hitbeli dologhoz. „Hirdetek 

néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme 

lesz, mert született néktek ma a megtartó.” 

Nagypéntek és húsvét kapcsán, jön a második 

nagy, keresztyén ünnepkör. Jézus az Istennek 

egész világot szeretéséről szólt, de hozzátette, 

hogy annak a személyes megtapasztalása már 

hithez van kötve: „Úgy szerette Isten ezt az 

egész világot.” Rendületlenül szereti Isten az 

egész világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. 

„Ha valaki hisz Őbenne az el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen.”  

Figyeljétek meg; karácsony az egész népnek 

öröme lesz. „Úgy szerette Isten ezt a világot…” 

De ezt a szeretetet csak azok élik át, akik ezt 

elhiszik. Bár Isten az örömhírt mondja az egész 

világnak, bár Isten szereti az egész világot, egyre 

szűkül, és itt már nagypéntek és húsvét kapcsán 

így hangzik, hogy a világot szerető Isten 

szeretetét személyesen nem éli meg, nem éli át, 

nem lesz az övé, csak azoké, akik ezt elhiszik. 

És jön pünkösd. Pünkösdöt a Szentlélek Isten 

kitöltetését Jézus a tanítványainak, a hozzá 

tartozóknak ígérte meg.  

Itt szó sincs világról. Majd eljut a világba, de 

még az első örömhír karácsonykor az egész 

népé, Isten szeretetéről a híradás az világé. De 

azoké lesz, akik ezt elhiszik, azok átélik 

személyesen, hogy szeret az Isten. Ebben a 

harmadik körben, a pünkösdiben az izgalmas ez, 

hogy pünkösdöt a Szentlélek Isten kitöltetését 

Jézus a tanítványainak, a hozzá tartozóknak 

ígérte meg. Ezért nem olyan népszerű pünkösd 

ünnepe. És ezért vagyunk úgy vele, hogy sokan 

igazából nem is tudják, hogy mi ez. Pont úgy, 

mint amikor a Szentlélek kitöltetésének a 

történetét olvastam az előbb, csodálkoztak az 

emberek, és azt kérdezték: „Ez meg mi akar 

lenni?” Ma pontosan ugyanígy van sok ember, 

aki keresztyénnek vallja magát, templomba is 

jár: Igazából ez meg mi akar lenni? Nem az 

egész népnek, nem a világnak, hanem első 

rendben a tanítványainak adta Jézus a 

Szentlélekről szóló ígéretet. Vagyis testvérek ez 

azt jelenti, hogy Jézushoz tartozás nélkül a 

tanítványi lét hiányában pünkösd csak 

vallásos szertartás marad. Legfeljebb valami 

kis kedves néphagyomány kötődik majd hozzá a 

pünkösdi királyságtól kezdve, Isten tudja 

micsoda.  

Kedves testvérek! Márpedig, ha a vallásosság 

nem lesz Krisztusba vetett hitté, úgy tanuljuk 

meg, a vallásosság fárasztó, kimerítő, unalmas 

keresztyén életet jelent. Ami végül kiüresedik és 

a vallásos ember otthagyja Istent, templomot, 

gyülekezetet, mindent. A vallásos élet nagyon 

fárasztó. Ha nem lesz a vallásos életből, Jézus 

Krisztusban hívő élet, akkor az ember előbb-

utóbb otthagyja az egészet. Tudjátok miért? 

Mert soha semmilyen tapasztalása, élménye, 

az élő Isten hatalmáról és szeretetéről nem 

lesz. Akkor meg minek csináljam? Akkor meg mi 

értelme van?  

Pünkösdöt Jézus a hozzá tartozó tanítványainak 
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ígérte, és küldte is el, és ma is ők kapják az 

ígéretet, hogy „Vesztek Szentlelket és lesztek 

nékem tanúim.” Ma is ők kapják az ígéretet. És 

ők kapják a Szentlelket. Pünkösd feltétele, 

eljövetelének előzménye a Jézushoz tartozás, 

a tanítványi lét. Azok kapták, Jézus tanítványai. 

Enélkül nincs pünkösd, nincs Szentlélek, mert 

Jézus ilyet nem ígért, csak az övéinek.  

Ezt a megígért Szentlelket Jézus tanítványai 

várták. Hitték, hogy amit mesterük mondott, az 

bekövetkezik, és elkezdtek ezért együtt 

imádkozni. Elmentek egy felházba, és ott 

imádkoztak folyamatosan a megígért Szentlélek 

megérkezéséért. És ezt olvassuk: „Eközben 

egyakaratra jutottak.” Tudjátok azért vannak 

olyan óriási különbözőségek emberek között, 

mert nem imádkoznak együtt. Mert egy 

akaratra jutni, Isten akaratára, együtt 

imádkozva lehet.  

Ebbe a gyülekezetbe rengeteg alkalmat 

szervezünk. Gyerekeknek, fiataloknak, nőknek, 

férfiaknak, házasoknak, öregeknek, hogy együtt 

imádkozzunk, hogy egy akaratra jussunk, az 

Isten akaratára. Ezeknek az alkalmai évtizedek 

óta készen vannak ebben a gyülekezetben. Akik 

várták a Szentlelket, Jézus tanítványai, mert 

hitték, amit Jézus mondott nekik, egy akarattal 

imádkozva együtt voltak. Ez az egy akarat pedig 

nem volt más, minthogy komolyan vették, amit 

Jézus ígért nekik: „Lesztek nékem tanúim ebben 

a világban.” Nézz magadra testvér! Itt 

mindnyájan különbek vagyunk Jézus tizenkét 

tanítványánál szellemi kapacitás tekintetében. 

Mindnyájunknak sokkal több iskolai végzettsége 

van, mint Jézus tanítványainak. És mégis mássá 

lett általuk az egész akkor ismert világ. Mert 

elhitték és egy akaratra jutva elindultak. 

„Tanúim lesztek Jeruzsálemtől a föld végső 

határáig.” Baj van a magyar néppel? Baj. 

Mindig is baj lesz, minden néppel baj lesz. 

Hiányzanak a tanúk, a Jézus tanúi. És azok ti 

vagytok, meg én vagyok.  

Ehhez ruházta fel őket pünkösdkor a Lélek 

erővel, önmagával és tűzzel. Ez Jeruzsálemben 

történt, ahogy olvastuk, megkapják a 

Szentlelket, és mi történik? Azonnal megkezdik 

a tanúskodást. Volt itt ebben a gyülekezetben 

egy áldott életű atyánkfia, amikor valaki itt hitre 

jutott, már a következő héten vitte bizonyságot 

tenni. Tudta nagyon jól, hogy a tanúskodás 

arról, hogy milyen munkát végez Isten 

Szentlelke az életemben, Isten szeretete az 

életemben, arról beszélni kell, mert közben ő 

maga is erősödik, és másokat is erősít. Ki hallja 

tőled, testvér? Ki hallja a szádból? Márpedig 

Isten közülünk indítja a tanúkat. Ehhez adta a 

Lelkét.  

Kedves testvérek! Mikor megteltek a 

tanítványok Szentlélekkel, indulnak és kezdik 

mondani és minden nép hallja a maga nyelvén. 

Persze elgondolkodhatunk rajta, hogy miért 

olyan nagyon fontos dolog ez a Szentlélek, meg 

ennek a kitöltetése. Az Atyáról tudjuk, hogy őt 

jó dolog hinni, meg szeretni, meg ő teremtette a 

világot, és viseli a gondunkat. Jézusra is jó 

odafigyelni, mert őáltala bocsáttatott meg a 

világ minden bűne, így az én bűnöm is, és így 

van örök életem. De mit csináljak a 

Szentlélekkel? Mi haszna van belőle az 

életemnek, hogy van? Mi károm van abból, ha 

nincs bennem? Mi előnye van bárkinek abból, 

ha én kaptam Szentlelket, és mi hátránya van 

abból valakinek, aki mellettem él, ha bennem 

nincs, mert nem kaptam? Mi értelme van a 

Szentléleknek? Miért van?  

Testvérek! Az élő hittel kapcsolatos minden 

munkát a Szentlélek végez el. Nem fogok róla 

beszélni, csak pengetek egy-egy szót, kifejezést. 

A Szentlélek jelenti ki Jézust az igehallgató 

szívében. Nem a pap! Itt küszködök 

harmincegynéhány éve. Nem tudom kijelenteni 

a szívedbe, de az a Szentlélek igen, akire azt 

mondja az írás: Kérd! Kérjétek! Nem jár, de 

kérjétek! Ő ad bizonyosságot arról, hogy Isten 

megbocsátotta a bűneimet. Hány keresztyén 

éli végig úgy az életét, hogy ott él benne egy 

teljes bizonytalanság: Biztos megbocsátotta az 

enyémet? És én nem tudok senkit meggyőzni 
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róla, a Szentlélek tud egyedül. Ő mondhatja a 

szívedbe, hogy igen, senki más. Ő az igazság 

lelke. Ami azt jelenti, hogy megmutatja, hogy ki 

vagyok én. Nem az, akit gondolok, nem az, aki 

visszanéz rám a tükörből, hanem Isten szerint ki 

is vagyok én. És ő az, aki egyetlen egy dolgot 

sem hagy szó nélkül az életemben, mindent 

megmond nekem, ha kíváncsi vagyok rá.  

Szentlélek nélkül ezért nincs keresztyén élet. 

Ennek a léleknek csodálatos munkaterülete van, 

csodálatos dolgokat tesz. Én ebből most hármat 

kiemelek, és az idő rövidsége miatt csak úgy 

odahelyezem a szívetekre, mint egy pünkösdi 

ajándékot. Három dolgot világít meg az az ige, 

amit felolvastam másodszor. Minek a lelke a 

Szentlélek? Mit adott Isten nekünk, akik a hitre 

jutásban kaphatjuk a Szentlelket? Azt mondja: 

„Erőnek, szeretetnek, józanságnak lelkét.” 

Micsoda három ajándék! És mindjárt kijózanít 

az ige, mert így kezdi: „Ez Isten ajándéka.” 

Amit azt jelenti, hogy nincs senkinek egyik sem. 

Isten adhatja.  

Nincs bennem szeretetnek lelke, erőnek lelke, 

józanságnak lelke? Hogy lehet ilyet mondani? 

Ezt mondja az Isten igéje. Ha kapom, akkor lesz, 

nem születek vele, nincs ilyen képességem, de 

ha kapom, akkor kaphatom az erőnek, a 

szeretetnek és a józanságnak lelkét. Hiányzik 

valami a világból? Hiányzik valami a 

családodból? Hiányzik valami a személyes 

életedből? „Erőnek lelke, szeretetnek lelke és 

józanságnak lelke.” Mindhárom hiánycikk. 

Nincs a világban, nincs az emberek szívében, 

nincs a népek életében, nincs a vallásos 

emberben. Senkiben nem nő ki. Csak kapható. 

Isten adhatja egyedül. Nincs bennem erőnek 

lelke, nincs bennem szeretetnek és 

józanságnak lelke, de pünkösd éppen arról 

szól, hogy kaphatom Istentől, mert Ő adja az 

ő fiával, Jézussal együtt. Így mondja az írás: 

„Hogy ne adna nekünk Isten mindent (erőnek, 

szeretetnek, józanságnak lelkét is), az ő fiával 

együtt!” Jézussal együtt! Én kérhetem, és Isten 

adhatja.  

„Erőnek lelkét.” Az Isten erejéről beszélünk, 

nem emberi erőről. Amikor az írás azt mondja: 

adja az erőnek lelkét az Isten, ez azt jelenti, 

hogy a saját ereje lelkét adja. A miénkkel nem 

megyünk sokra. Észrevettétek milyen hamar 

elfogy? Összeroppanunk, kétségbeesünk, 

feladjuk az életet. És ilyen okos butaságokat 

mondanak, hogy: Szedd össze magad! Az 

erőnek lelke, amiről itt szó van, az az Isten 

ereje. Isten nem kevesebbet ígér és ad, mint az 

Ő erejét. Pál apostol egyszer ezt mondta: 

„Mindenre van erőm a Krisztusban.” És hogy 

nem csak úgy mondta, a Korinthusi levélben 

leírja, hogy mit szenved mióta Jézust hordja a 

világba. Idézem, szó szerint: „A zsidóktól ötször 

kaptam negyvenet egy híján.” Az azt jelenti, 

hogy ötször ütötték meg 39 botütéssel. Egybe is 

meg lehet halni. Ötször! „Háromszor 

megostoroztak.” Jézust “csak” egyszer. 

„Egyszer megköveztek.” Ez volt a zsidók egyik 

halálos ítélete, egy kivégzés. Addig dobálták a 

követ valakire, amíg meg nem halt. Egyszer 

meg is kövezték. „Háromszor hajótörést 

szenvedtem, utazásaimban veszedelemben 

voltam folyóvizeken és rablók közt. Gyakorta 

virrasztottam, éheztem és szomjaztam. Böjtöltem 

hidegben és mezítelenségben élve. Egyre több 

fáradtság, vereség és börtön, gyakorta való 

halálos veszedelem által. És ott voltak a 

gyülekezetek naponkénti gondjai, és az én 

naponkénti zaklattatásom. Ki beteg, hogy én 

nem volnék beteg? Ki botránkozik meg, hogy én 

ne égnék?” És végül kimondja: „De mindenre 

van erőm a Krisztusban.” Szeretem azt az 

énekünket, fogjuk ma az úrvacsora alatt 

énekelni: „Az én erőm kicsiny, és a bűn erős 

nagyon.”  

Kedves Testvérek! Isten ereje, az erőnek lelke 

győztes erő. Elsőrendben is önmagam felett 

győztes erő. Mi állandóan harcolunk egymás 

ellen, pedig az Isten nem erre tanít bennünket. 

És összeszedjük minden erőnket, hogy 

legyőzzük a másikat. Önmagad felett akarja, 

hogy győzz az Isten. Ehhez ad erőt. Nem az 
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egyéni boxmeccsekhez. Nem ahhoz, hogy a 

másikat megtiporjam, megalázzam, legyőzzem. 

Önmagam felett.  

És a Sátán elleni győzelemre is csak Ő adhat úgy 

erőt, hogy meg tudj állni ellen, és ha mégis 

elestél fel tudsz kelni. Nincs magadtól ilyen 

erőd. Senkinek nincs. Ha nincs ez az erőm, ott 

maradok a földön. A pszichiátrián egy újabb 

ágy. Mert ott maradtam a földön. Nem az én 

uralkodó, mások fölé kerekedő erőmre van 

szükség, hanem Isten győztes erejére, annak a 

másiknak az életében, akit Isten elém hozott.  

Aztán szeretetnek lelkét adta nekünk az Isten. 

Testvérek! Az Isten a saját szeretetét adja az 

embernek. Nem azzal szeretünk jól, ami nekünk 

van. Mi tulajdonképpen csak érdekből tudunk 

szeretni, és mindig viszonzást várunk érte, ha 

kimondjuk, ha nem. Faluhelyen ki is mondták. 

Valakinek tettem egy szívességet. „Megfizetem 

én ezt még tiszteletes úr!” Mondom: „Értse meg, 

akkor ez nem ez szívesség, ne fizesse meg.” – 

„De megfizetem én!”  

 „Az Isten szeretet.” Az Isten szeretetnek a 

lelkét, ha adja, az Isten magát adja. És ez a lélek, 

ez az Isten szeretete, ez mások gyengeségeit 

elhordozni tudó szeretet. Nem a másikat 

kihasználó szeretet. Nem a másikat elítélő, 

megvető, hanem eltűrni tudó, áldozatos. Ez a 

szeretet megnyerő szeretet. Mentő és elfogadó 

szeretet, megtartó szeret. Nem telik egyikőnktől 

sem. A Golgotán éppen ezt a szeretetet 

láthatod és kaphatod, hogy a tiéd legyen.  

És végül józanságnak a lelkét adott az Isten. 

Az itt lévő szó ilyeneket jelent, hogy bölcsesség, 

tisztán látás, önuralom lelke. Testvérek, amikor 

Isten adja a józanság lelkét valakinek, az azzal 

jár, hogy Isten szemével látja a dolgokat is, meg 

az embereket is. Annyira mássá lesznek az 

emberekkel, ha Isten szemével látod őket. Isten 

szeme ugyanis szerető szem. Szeret az Isten. 

Isten nem útálja, akit te utálsz. Nem gyűlöli, akit 

te gyűlölsz. Nem haragszik rá, akire te 

haragszol. Megbocsát annak is, akinek te nem 

vagy hajlandó megbocsátani. Isten szemével 

látni a dolgokat és az embereket, ez a 

józanság lelke.  

Erőnek, szeretetnek, józanságnak a lelke, 

mindhárom az Isten tulajdona. De pünkösdi 

ajándékképpen adhatja. Ezeket semmi nem 

pótolja. A te emberi erőd nem pótolja Isten 

erejét. A te emberi szereteted nem pótolja Isten 

szeretetét. És a józanságnak Istentől adott lelkét 

az emberi józanság, bölcsesség és látás nem 

pótolhatja és nem is helyettesítheti. Még a 

legjózanabb emberi józanság sem elég arra, 

hogy a hit tiszta látásával és Isten szemével 

nézzem és értékeljem mind a magam, mind a 

másik életét. És befejezem ezzel a nehéz, szép 

mondattal: Tisztán látni a dolgokat és a másik 

embert, csak az önmegtagadó szeretet tud. 

Mert az képes egyedül túllátni önmagán. Ahol 

nincs önmegtagadó szeretet, ott soha nem lehet 

jól látni a másikat.  

Pünkösd sok, fontos, nagy életajándéka közül 

ma ezt a hármat helyezte Isten Lelke a 

szívünkre. „Isten nem félelemnek lelkét adott 

nékünk, hanem erőnek, szeretetnek és 

józanságnak lelkét.” Dicsőség néki érette!  

Ámen 

 

 

Nyári rendszeres gyülekezeti 

alkalmak 
 

Hétközi alkalmak: minden csütörtökön 10 órától 

gyülekezeti bibliaóra. 

A többi hétközi gyülekezeti alkalom júniustól 

szeptember közepéig szünetel. 

Vasárnap 10 órától istentisztelet és gyermek-

istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan 

gyermekmegőrzést is vállalunk. 

 

Hivatali idő: szerda és csütörtök 9-12. 
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