
Kedves Testvérek és
kedves olvasók!

Így adventben, a hétköznapi
rohanásunkban szólít meg
bennünket az Úr Isten. Az első
kérdés, amit érdemes
feltennünk magunknak az,
hogy halljuk-e az Ő szavát,
vagy a világgal együtt
rohanva csak olyan napokat
látunk magunk előtt, amikor
megpihenhetünk, vagy éppen
nem kell dolgozni menni.
Vagy még rosszabb, hogyha
ilyenkor még
koncentráltabban érezzük a
felfokozott világgal való
együtt rohanást, készülődést a
karácsonyra, ajándékvásárlást,
rokonokkal való találkozás
megszervezését és
lebonyolítását. Mit vegyek,
mennyiért vegyek, hány
embernek vegyek? És sokszor
nyomaszt és feszít bennünket
a karácsonyi készülődés.
Ebben az élethelyzetben szólít
meg az Úr Jézus ma
bennünket. 
Ebben az adventi
várakozásban kérdezi meg
tőled és tőlem Isten, hogy mire
vársz ebben az adventben,
vagy még pontosabb, ha így

teszed fel a kérdést magadnak,
hogy kire vársz? 
A Szentírás tanítása szerint
Isten 2000 évvel ezelőtt
elküldte erre a földre az Ő
egyszülött Fiát, Jézus
Krisztust. 
Miért küldte el? 
Azért, hogy aki hisz őbenne el
ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
A világ a karácsonyt, a szeretet
ünnepének is nevezi és
hívőként talán el is
fogadhatjuk. De tegyük fel a
kérdést, hogy mi is a szeretet? 
Ha a biblia alapján akarjuk
megfogalmazni a szeretetet,
akkor értjük meg a legjobban,
ha a Szentírást hívjuk
segítségül és elolvassuk János
apostol első levelének 3
fejezetéből a 18. verset.
„Fiacskáim, ne szóval
szeressünk, se nyelvvel;
hanem cselekedettel és
valósággal.”
Azt hallottam és tanultam egy
tőlem sokkal bölcsebb
testvéremtől a Jézus
Krisztusban, hogy a szeretet
nem más, mint az, hogy
élhetsz belőlem.
Ezt kellene megtanulnunk.
Úgy élni az életünket, hogy
mások általunk élhessenek.
Isten elküldte egyszülött fiát
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„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.”

János evangéliuma 3, 16



erre a földre azért, hogy te és én
élhessünk belőle, élhessünk általa,
hisz örök életet ajándékoz az Atya
mindenkinek, aki hisz az Ő
Fiában, Jézus Krisztusban.
Észrevesszük-e, hogy bár Jézus
Krisztus pici gyermekként
született meg erre a földre, de Ő
már megszületésekor sem egy
erőtlen pici gyermek, hisz Ő
akkor is Isten Fiaként született
meg. 
Azt gondolom, hogy fontosak
azok az ajándékok, amiket
kapunk egymástól, a
szeretteinktől, hisz ezzel fejezzük
ki egymás felé, hogy nem
felejtettük el, de a legfontosabb és

életre szóló ajándék
mindannyiunk számára az, ha
megértjük, hogy Jézus
Krisztusban van a mi
megváltásunk. 
Hadd tegyek fel másként egy
kérdést. Túl látsz-e az
ajándékokon, a földre született
Jézus bölcsőjén, a pici gyermeken
és felfedezed-e az ajándékozót?
Ez a legnagyobb kérdés az
életünkre nézve.
Isten bemutatta az Ő szeretetét
felénk, nem szóban, hanem
cselekedetben, az Ő fiában, Jézus
Krisztusban, és ezzel nem üzent
neked és nekem semmi mást,
mint azt, hogy élhetsz belőlem. 

Testvérek így adventben,
karácsony közeledtével adja meg
az Úr Isten, hogy azoknak a
testvéreimnek, akik még nem
ismerték meg a legnagyobb
szeretetet, nem ismerték fel, hogy
milyen nagy szeretetet közölt
velünk az Atya, azoknak ezen a
karácsonyon hadd születhessen
meg szívében az Úr Jézus
Krisztus. És ne csak
megszülessen, hanem
kezdődhessen meg a növekedés
szívünkben, hogy az életünkön
keresztül mások is
megismerhessék és
megtapasztalhassák Jézus
Krisztus életet adó szeretetét.

Lekció: „Áldott
legyen az Isten, és a

mi Urunknak, Jézus
Krisztusnak Atyja, aki
megáldott minket
minden lelki áldással a
mennyekben a
Krisztusban, Aszerint,
amint magának
kiválasztott minket Ő
benne a világ
teremtetése előtt, hogy
legyünk mi szentek és
feddhetetlenek Ő előtte
szeretet által, Eleve
elhatározván, hogy

minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő
akaratjának jó kedve szerint, Kegyelme dicsőségének
magasztalására, amelylyel megajándékozott minket ama
Szerelmesben, Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által,
a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága
szerint. Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden
bölcsességgel és értelemmel, Megismertetvén velünk az Ő
akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve
elrendelt magában, Az idők teljességének rendjére nézve,
hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a
Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind
amelyek e földön vannak; Ő benne, akiben vettük is az
örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve-elvégezése
szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, akik

előre reménykedtünk a Krisztusban: Akiben ti is,
minekutána hallottátok az igazságnak beszédét,
idvességetek evangyéliomát, amelyben hittetek is,
megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, Aki
záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének
megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.” 

Efézus 1,3-14

Textus: „Áldott legyen az Isten, és a mi
Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki

megáldott minket minden lelki áldással a
mennyekben a Krisztusban” 

Efézus 1,3

Kedves Testvérek! Az ünneplés az emlékezés
művészete. Ha nem tudunk emlékezni, nem

tudunk ünnepelni sem. Az ünneplés az emlékezés
művészete, annak a művészete, hogy megtaláljuk a
jelentőségét a múltnak a jelenben, hogy megértsük a
mindenkori múlt hatással van a jelenre és hatással
lesz a jövőnkre is. Aki nem tud emlékezni az bezárva
él a mindenkori jelen egy másodpercébe és nem tud
valós képet alkotni a jövő eseményeiről. 

Ünnepelni fogunk most, emlékezni fogunk.
Emlékezünk arra, hogy mit jelentett reformátusnak
lenni egykor és feltesszük a kérdést, hogy mit jelent
most annak lenni, mert hogy mi a jövője
reformátusságunknak az nagyban múlik azon, hogy
tudunk-e emlékezni, hogy van-e református
identitásunk. Amikor azt mondom: református,
természetesen azt is mondom keresztyén, hiszen a
kettő kéz a kézben jár. És ha református
identitásunkban erősödünk, akkor rájövünk, hogy

Református  iden t i tásunk
Ünnepi  I s t en t i s z t e l e t

Nt. Takaró János Lajos lelkipásztor            



tulajdonképpen keresztyénségünkben erősödünk
meg.

A mai felolvasott igeszakasz az efezusi
levélből elképesztően tömény teológia. Pál apostol
egy nagyon tömény magasztalásban mondja el
mindazt a hihetetlen bölcsességet, tervet és
cselekedet sort, amit Isten az emberért tett a maga
dicsőségére. A görög szövegben a 3-tól a 14. versig
tartó egész szakasz egyetlen mondat. Azt mondják,
hogy az újszövetség második leghosszabb mondata.
Ebben a gyönyörű mondatban Istent dicsőíti Pál és
közben valahogyan az emberiség sorsa, annak
teremtetése, küldetése, célja és mindaz, amit Jézus
tett érte ott van egyben. Sok-sok prédikációt lehetne
mondani erről, de én ma csak azt szeretném
kiemelni, hogy a reformáció alap igazságai
megjelennek ebben az igeszakaszban. Ezért röviden
ennek az igeszakasznak a mentén beszélni fogok
azokról a klasszikusan reformátori alapelvekről,
amelyek egykor hatalmas megtartó erővel bírtak és
hiszem, hogy ez most is így van. Ezeket sola-knak
szoktuk nevezni.

1. Egyedül a szentírás (sola scriptura)
Reformátusként gondolkodni azt jelenti,

hogy egyedül a Szentírás számomra az a könyv, az
az írás, amely megmondhatja, hogy kicsoda az Isten,
hogy ki vagyok én, hogy mi az életem célja, hogy
miért vagyok itt a földön. A Szentírás az, aminek joga
van beleszólni az életembe és meghatározni az
életemnek a tartalmát. 

Egyedül a Szentírás. Abban a korban,
amelyben ez hitvallássá vált egészen más problémák
mentén kellett megfogalmazni ezt, mint ahogyan ma
találkozunk vele. Akkor a problémát a pápai
kijelentés, a zsinati határozatok, a tanítói hivatal által
megfogalmazott igeértelmezés jelentette, hiszen a
katolikus egyházban az egyház privilégiuma
magyarázni mindenkor a Szentírást, úgy ahogy
éppen jónak látják, míg reformátusként úgy
gondoljuk, hogy az egyháznak mindenkor
alkalmaznia kell azt, amit a Szentírás tanít és ahhoz
kell igazodnia. Ez teljesen más hozzáállást jelent, a
reformátorok kénytelenek voltak megfogalmazni ezt
az igazságot, hogy elkülönüljenek attól, amivel nem
tudtak együtt menni. 

De amikor ma azt mondom, hogy egyedül a
Szentírás, akkor egészen más a kontextusa ennek a
kijelentésnek. Egészen más környezetben hangzik el.
A mai világunk tekintélyt romboló, mindent
megkérdőjelező kultúrájában azt mondani, hogy
„egyedül a Szentírás” nem a katolikusok elleni
állítást jelenti csupán amit egykor, hanem a világunk
szkepszise elleni állítást is. Azt állítjuk vele, hogy
még mindig van egy könyv, amely más kultúrában,
több ezer éve, emberek keze által íródott, mégis a
Szentlélek által az Isten igéje számunkra és érdemes

arra, hogy egyedül ebben keressük a választ, hogy
kicsoda az Isten, hogy ki vagyok én neki, hogy mi ez
a világ és miről szól. 

Mert ez a kultúra, amiben élünk a Szentírást
nem tartja ilyennek. Sőt azt mondja, hogy nem
tudhatjuk róla, hogy milyen könyv, nem tudhatjuk
róla, hogy mi az értéke. Sokan és sokféleképpen
mondják, hogy keresik az Istent, de nem a
Szentírásban, nem a Szentírás alapján. 

Szeretném ha ma világosan látnád, hogy
amennyiben az Isten kijelentésének nem adod meg
ezt a hitelt, ezt a tekintélyt, bármilyen istenben hiszel
is, az a te gyártmányod lesz, és nem a mindenható
Isten. Amíg te döntöd el, hogy a Szentírásból mi az,
ami tetszik, mi az, ami kell, amíg te döntöd el, hogy
mit választasz ki magadnak, te döntöd el, hogy Isten
számodra milyen lehet, és az Igének azon részét, ami
nem tetszik, nem veszed komolyan és azt mondod
vannak részei, amelyek kultúrálisan már
túlhaladottak, vannak tanítások, amelyekkel már
nem kell foglalkoznunk, akkor éppen te leszel az
istene az Isten könyvének. Utána bármilyen istenben
hiszel is, az nem a Szentírásban kijelentett Isten lesz,
hanem a te fejed, gondolkodásod produktuma. Amíg
nem egyedül a Szentírás az, ami megmondhatja
neked, hogy kicsoda az Isten, addig nem tudod
megismerni Istent annak, aki Ő valójában, hanem
lesz egy istened, akit magadnak gyártottál, és
szükségszerűen csalódni fogsz benne. 

Egyedül a Szentírás. A reformátorok
felfedezték, hogy ez a biztos alap, amihez vissza kell
menni és ez a biztos alap, amit nem szabad
elengedni. Ma is egyedül a Szentírás számunkra az a
forrás, amit forgatva, megismerhetjük Istent annak,
akinek Ő kijelentette saját magát. Isten az Ő
Szentlelke által teszi élővé a Szentírást, az
evangéliumról szóló bizonyságtételt, és teszi igazzá
számunkra mindazt, ami ebben a könyvben van.
Igazzá teszi számunkra, hogy az az Isten, aki ebben
a könyvben szólal meg és hogy erre az Istenre
nekünk szükségünk van.

2-3. Egyedül kegyelemből, egyedül hit által (sola
gratia, sola fide)

Ezek kéz a kézben járnak. Szét lehet
választani őket, ha az ember nagyon akarja, de
igazából  összetartoznak. Álljon itt néhány vers az
igeszakaszból újra, hogy kerüljenek elénk ennek a
fényében is. Egyedül kegyelemből: „Eleve
elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus
Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,
Kegyelme dicsőségének magasztalására, amelylyel
megajándékozott minket ama Szerelmesben, Akiben
van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek
bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.”
(5., 6. és 7. vers), egyedül hit által: „Akiben ti is,
minekutána hallottátok az igazságnak beszédét,



idvességetek evangyéliomát, amelyben hittetek is,
megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent
Lelkével” (13. vers).

A Szentírás kijelentését hittel meghallották,
megragadták és ez lett számukra evangélium és az
üdvösség üzenete, mely Isten kegyelméről szól, Jézus
Krisztus vére által, a golgotai keresztfa áldozata által
és sehogy másképpen. Ezt a kegyelmet tárja elénk az
Úr. 

Hit által kegyelemből. Azt hisszük, hogy így
gondoljuk mi is, hogy ezen a platformon vagyunk:
csak hit által, csak kegyelemből. Azt gondoljuk, hogy
a katolikusok jó cselekedetekből, mi reformátusok
pedig hit által, kegyelemből üdvözülünk és ez
mindenkinek egyértelmű. De a valóságban nem így
gondolkodunk, mert ez sokkal nehezebb, mint
hisszük. A hit által, kegyelemből azt jelenti, hogy
nem a jó embereké a menny. Sőt, hadd fordítsam
meg. A mennyben nem lesz egyetlen jó ember sem.
A mennyben kizárólag kárhozatra méltó bűnösök
lesznek, akik kegyelmet kaptak. Így is egyetértünk?

Hogyan nézünk magunkra? Általában úgy,
hogy azért nem vagyunk rossz emberek. Azért mi jó
emberek vagyunk. Megtesszük a kötelességünket,
sokaknál erkölcsösebbek is vagyunk,  templomba
járunk... Jó emberek vagyunk, mondjuk ki... de jó
emberek nem mennek a mennybe, csak kárhozatra
méltó bűnösök, akik Istentől kegyelmet kaptak. 
Kegyelemből élni azt jelenti, hogy nincs érdemed, de
van Krisztusod. Kegyelemből élni azt jelenti, hogy
nem te vagy jó, nem te vagy erkölcsös, nem te vagy
az, akinek Isten jön valamivel, hanem az vagy, aki
mérhetetlenül rászorul Isten könyörületességére. Hit
által reménységed van, hogy Isten meg is könyörül
azért, amit Jézus Krisztus szenvedett a golgotai
kereszten. 

Kegyelemből, hit által. Ma nagyon sokan
beszélnek Isten kegyelméről mai kontextusban.
Sokan úgy értelmezik, mint ami Isten korlátlan
bűnbocsánata és Isten szeretete, ami megvalósul az
ember felé, és ez igaz is. Csak amikor Pál
kegyelemről beszél, Ő vérről is beszél. A mi
társadalmunk pedig „vértelen”, így a kegyelem, amit
hirdetünk is „vértelen”: „Gyere, mert szeretlek.
Megbocsátok, mert megbocsátok.” De az a kegyelem,
amit Isten ad nem csak azt jelenti, hogy gyere úgy,
ahogy vagy, hanem gyere annak ellenére, amilyen
vagy. Mert ez a kegyelem vér által kegyelem. Mert
Krisztus halála által van élet nekünk, nem csak úgy.
Ez a kegyelem nem olcsó. Az Isten egyszülött,
ártatlan, tökéletes Fiának az áldozata árán lett
valóság. 

Kegyelem hit által, neked és nekem. Fiúságra,
Isten családjának részeként, hogy nevezhessük  Istent
Mennyei Atyánknak. Kegyelemből hit által, nem
emberi érdemeink szerint, nem a belső értékeink
szerint, nem a teljesítményünk alapján, nem az

erkölcsi nívónk mentén, hanem kizárólag Isten
könyörületessége és irgalma szerint, az Ő Fiának
halála árán. 

4. Egyedül Krisztusban (solus Cristus)
Ma sokan ezt sem szeretik, mert azt kellene

felvállalnunk, hogy kizárólag Jézus Krisztusban van
üdvössége az embernek. Kizárólag Jézus Krisztusba
vetett hit által lehet a Mennyei Atyát, az egy, örök,
igaz Istent megközelíteni. Sem más vallások, sem
más emberek nem képesek rá, csak akik Jézus
Krisztust megismerik Megváltójuknak, Uruknak és
Istenüknek. Rajta keresztül van út az Istenhez, az Ő
vérének áldozata által, kegyelemből. De ez ma
mélységesen kirekesztőnek és arrogánsnak tűnik. A
mai nyugati kultúra embere ezzel nem tud együtt
menni. 

Mégis hitvallásunk-e? Hiszen a Szentírás
tanítja. Hitvallásunk-e, hogy egyedül Krisztus által?
Mert ha az, akkor észrevesszük: a misszió az, hogy
másokhoz is eljusson ez az igazság, és ez így egy
sürgős feladat. Ha azt gondoljuk, hogy biztosan van
valamilyen más út is, akkor nem kell sietnünk
sehova. De ha nincs, akkor mi lesz a barátokkal,
családdal, Magyarországunkkal?

Egyedül Jézus Krisztus az út a mennyei
üdvösségbe. Ha arrogánsnak tűnik, ha kirekesztőnek
tűnik, de mégis Isten kijelentése, akkor legyen
számunkra értékes és akarjunk jobban tetszeni
Istennek, mint ennek a világnak. 

5. Egyedül Istené a dicsőség (soli deo gloria)
Talán ez az, amit legkevésbé értünk és

legkevésbé értékelünk, pedig ez egy gyönyörű
igazság. Egyedül Istené a dicsőség. Sokszor
találkoztam azzal, hogy fiatalok őszintén
megmondják amit gondolnak, amikor azt hallják,
hogy Isten dicsőségére kell élni. Azt kérdezik, hogy
abban mi a jó? Olyat is hallottam már tőlük, hogy
milyen önző az az Isten, aki azt akarja, hogy mindent
az Ő dicsőségére csináljunk; ha mi viselkednénk így,
akkor mindenki önzőnek tartana minket. 

Istennek a belső motivációja, a saját nevének
a megdicsőítése sokak számára egy emészthetetlen
dolog. Isten pedig határozottan állítja, hogy nem adja
másnak a dicsőségét és úgy cselekszik, hogy
megdicsőítse saját nevét. Ez biblikus tan, igazság,
egyértelmű.

Hogyan kapcsolódjunk ehhez, hogy
megértsük, hogy amikor Isten ezt cselekszi, az
számunkra a lehető legjobb dolog a világon? Ehhez
pontosan a felolvasott igeszakasz mélyítésére van
szükség. Mert ez az igeszakasz tulajdonképpen erről
szól. Ez a 3., 6., 12. és 14. vers visszatérő gondolata.
Így kezdődik, így ér véget. Ez a fő üzenete. Így
hangzik: 3. „Áldott legyen az Isten, és a mi
Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott



minket minden lelki áldással a mennyekben a
Krisztusban”. Először Pál teszi meg, dicsőíti Istent. 6.
„Kegyelme dicsőségének magasztalására, amelylyel
megajándékozott minket ama Szerelmesben 12.
Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének,
akik előre reménykedtünk a Krisztusban 14. Aki
záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének
megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.”
Ezekben a versekben pedig az áll előttünk, hogy
Isten dicsőséget szerez saját nevének.

Amikor Isten saját dicsőségére cselekszik az
alatt azt érti az ige, hogy aszerint cselekszik, aki Ő.
A saját nevére, saját jellemére nézve cselekszik.
Tudjátok, amikor valaki kiváló valamiben és a
kiválósága nyilvánvalóvá válik, megérdemli a
dicsőséget. Egyébként ezt mi emberek nagyon jól
tudjuk. Amikor hallunk egy koncertet, ahol valaki
szenzációs teljesítményt nyújtva felmutat egy olyan
értéket, amibe belebizsergünk, akkor zúg a tapsvihar.
Mert megérdemli a dicsőítésünket, hogy kifejezzük,
hogy ez nagyszerű, hogy ez csodálatos, hogy ez
érték. Amikor valaki sportban kiemelkedő és éppen
megdönti a világrekordot, ott áll a dobogó tetején
mindenki fölött, megérdemli az elismerést, mert
kiváló abban, amit csinál. 

Amikor Isten cselekszik a saját nevére,
jellemére nézve, abból az ember számára megváltás
lesz. Életlehetőség lesz. Abból az ember számára
remény, sőt örök élet lesz. Teremtmény létünkre
Fiúvá fogadtatunk, hogy Isten az Ő dicsőségébe
emeljen fel minket magához. Úgy, hogy ebből nem
vagyunk semmire méltók, és még mi merjük azt
gondolni, hogy Isten önző, ha a saját dicsőségére
cselekszik. 

Ha az Isten a saját dicsőségére cselekszik mi
emberek élhetünk örülhetünk. Amikor Isten az Ő
nevére nézve cselekszik valamit, ott az ember jól jár.

Milyen jó, hogy Ő így cselekszik! Milyen jó, hogy Ő
hű ahhoz, akinek mondja magát. Milyen jó, hogy Ő
nem olyan, mint mi. Milyen jó, hogy az Ő dicsősége
teljes szentség. Milyen jó, hogy az Ő jelleme teljesen
kiváló, így bármit tesz, ami összhangban van a
jellemével, az számunkra élet és reménység. Milyen
jó, hogy ilyen az Isten. Amikor megfogalmazták
őseink, hogy egyedül Istené a dicsőség, akkor az
egyben azt is jelentette, hogy milyen jó, hogy az Ő
teremtményei vagyunk, hogy abban a világban
élünk, ami az övé, amit Ő alkotott, amit Ő gondolt el
és az Ő cselekedete által nekünk életet és lehetőséget
ad, az Ő Fia életének az árán, kegyelemből.

Kedves Testvérek, reformátusként élni az
éltünket ma itt Magyarországon azt jelenti, hogy
ezeket az igazságokat a jelenünkben az életünkre
alkalmazzuk. A Szentírást felfedezzük újra az
istenismeret egyedüli és biztos forrásának minden
támadás ellenére. Isten kegyelmébe ajánljuk az
életünket és ebből a kegyelemből élünk, nem lenézve
azt a kultúrát, aminek nyilvánvaló hibái
erkölcstelenségei és istentelenségei vannak, hanem
onnan lelkeket mentve, hogy ne farizeussá váljunk,
hanem az evangélium hirdetőivé. Felismerve azt,
hogy egyedül Krisztus az út az üdvösségre, bár a
világunk szinkretista módon mindent mindennel
össze akar mosni, mégis nyíltan kell vállalnunk, hogy
ez az üdvösség egyedüli útja, ha meg akarjuk
menteni őket. Végezetül pedig bármit teszünk,
bárhogy élünk Istenéi vagyunk és ebben a világban
minden dicsőség Őt illeti. Ebben a dicsőségben helyet
kapott a mi megváltásunk, a mi életünk lehetősége.
Szeressük és magasztaljuk ezért Istent! 

Ámen!

Kedves Testvérek!

Amikor orgonánk állapota az évek
során rohamosan romlott, ez év
márciusában egy bibliai hasonlattal
fordultam a presbitérium és a
gyülekezet felé. 
„Senki sem varr pedig új posztóból
foltot ó ruhára; máskülönben ami
azt kitoldaná, még kiszakít belőle,
az új a régiből, és nagyobb
szakadás lesz.“

Márk 2:21

Hosszú évek óta az  óposztóra
próbáltunk   új foltokat tenni, de
az szüntelen csak szakadt...
Ezt leginkább Vági Gyula
orgonaépítő mester és magam
észleltük. Nem volt  sok öröm
ezekben a foltozásokban, és
leginkább a hangszer működése
volt egyre bizonytalanabb.
Hála Istennek amikor ez a téma
a presbitérium elé került,
azonnal  nyitott ajtókra talált a

Orgonánk  megúju l t !
Karnagyunk  köszönő  szava i  az  ava tó  i s t en t i s z t e l e t en  
2016 .  s zep tember  18 -án .



kérés, és Püspök úr támogatásával
megkezdődött a felújításra való
készülődés és a gyűjtés.
Meg kell vallanom, hogy én kicsit
bátortalan voltam  az anyagiak
vonatkozásában. Miután
megkaptuk az árajánlatot, - ami
teljesen reális összeg volt - nekem
mégis óriási összegnek tűnt.  Én az
Úristentől azt kértem, ha neki is
kedves ez a dolog, akkor adjon jelt
arra, hogy mondjuk 3 hónap alatt
legalább a költségek egy része
összejön.
Hamarosan megszégyenültem,
mert a testvérek olyan  lelkesen és
nyilt szívvel adakoztak, hogy
hihetetlen módon 6 hét alatt
összegyűlt a szükséges teljes
összeg.
Megható volt számomra ahogy
gyűltek az adományok. Sok
esetben nyugdíjas testvérek is 40-50
ezer forintokat adakoztak, de volt,
kinek nem volt pénze, ezért  eladta
egy karkötőjét, aminek értéke 50
ezer ft  volt. Isten megáldja a nyitott
szívet, és ennek jelét láthattuk
minden kedves testvér adakozása
mögött. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a mi
Urunk  is nagyon akarta ezt az
ügyet, neki is kedves, ha neki
éneklünk, zengünk, dicsérjük Őt,
sőt az sem mindegy hogy hogyan!
Kedves Testvérek örömmel
jelentem, hogy elkészült az
orgonánk új játékasztala, melynek
tervezője Vági Gyula orgonaépítő
mester volt. 

Hosszú évek óta ő végezte óriási
nagy türelemmel a szükséges
javításokat,  és öröm volt az ő
hozzáértését, jóindulatát készségét
tapasztalni még abban is, hogy a
kívánságaimat is azonnal a

legnagyobb együttgondolkozással
teljesítette.  Az én vágyam az volt,
hogy ebbe a csodálatos Megyaszay
István által épített templomba az új
játékasztal stílusosan
beleilleszkedjen. 
A kivitelező mesterek pedig
Süveges István orgonaépítő és
társai Vince Péter és Apró Tibor
orgonaépítők voltak, akikkel

mindenben konstruktív munkát
tapasztaltam. Ha a játékasztalra
ránézünk, világosan látszik a
szakma szeretete, a hozzáértés,
amivel ez a munka mesterien szép
módon  elkészült. 
A hangszer elektronikája a
legmodernebb módon működik,
melyet Szabó Tibor
villamosmérnök készített, aki az
utóbbi időben ezekre a
játszóasztalokra specializálta
magát. A legismertebb referencia
munkája a Mátyás templom
orgonája, mely ugyanezzel a
rendszerrel működik. Nagy öröm
ilyen játékasztalon orgonálni,
nagyban segíti az orgonista
művészi produkcióit.
Köszönetünk elsőként Istennek
szól, hogy megsegített minket.
Köszönjük a Mestereknek egyen
egyenként a szakszerű, szép, preciz
munkát, és azt a jó légkört, ami a
munka folyamán tapasztalható

volt. 
Valamint köszönjük a
gyülekezetnek a jókedvű
adakozást!
Isten áldja meg a hangszeren való
szolgálatot.

Alföldy-Boruss Csilla
orgonaművész

gyülekezetünk karnagya



Néhány éve megváltozott a hitoktatás iskolai
megszervezése. Az állami iskolákban kötelező

hit- és erkölcstan bevezetése és órarendi integrációja
új lehetőség és egyben kihívás is gyülekezetünk
számára. A közoktatásban és így a gyermekek
nevelésében a keresztyénség ezen belül a
reformátusság szerepvállalása kiemelkedően fontos.
Az idei tanévben (2016/2017) vált teljessé az új
rendszer, a 4. és 8. osztály számára is megkezdődött
az órarendbe illesztett református hittanoktatás. 

Jelenleg 8 iskolában 8-an látják el a hitoktatói
feladatokat. Mályi Hajnalka (Montágh Imre Ált.
Isk.); Kásáné Farkas Ildikó (Domokos Pál Péter Ált.
Isk.); Bozsó Katalin (Szent Imre Gimn.); Bartókné
Luthár Barbara (Szent Imre Gimn.); Takaró Judit
Virág (Domokos Pál Péter Ált. Isk., Gárdonyi Géza
Ált. Isk., Ádám Jenő Ált. Isk., Bocskai István Ált.
Isk.); Váraljai Katalin (Szent Margit Gimn.); Varga
Gábor Imre (Szent Imre Gimn., Domokos Pál Péter
Ált. Isk., Bárdos Lajos Ált. Isk., Bocskai István Ált.
Isk.); Takaró János Lajos (Szent Imre Gimn.,
Domokos Pál Péter Ált. Isk.). 

Jelenleg 89 csoportban 275 diákot érünk el az

evangélium üzenetével, tanítva őket református
keresztyén hitünkre. A hitre nevelés fontos feladat
és élnünk is kell a kínálkozó lehetőséggel.
Gyülekezetünk területén kimondottan sok iskola
található, így hitoktatókra is nagy szükség van.
Fontos, hogy a gyülekezetünk imádságban hordozza
ezt a szolgálatot, hiszen a jövendő nemzedék között
végezzük a magvetés szolgálatát. 

Imádkozzunk bölcsességért a hitoktatást
végzőknek, mert a fiatalok szívéhez sokféle út vezet
ugyan, de ezek gyakran nem nyilvánvalóak!
Imádkozzunk türelemért és szeretetért nem emberi
határaink szerint, hanem azért, amit csak a Lélek
adhat! Imádkozzunk azért is, hogy hívjon el az Úr
erre a szolgálatra lelkes munkatársakat, mert akad
még feladat ebben a szolgálatban bőven!
Imádkozzunk a fiatalokért, hogy meghallják az
evangélium üzenetét! Sokan csonka családban
nőnek fel, vagy éppen az iskolás évek alatt hullik
szét a biztos családi háttér, Isten megismerése
reménységet, erőt és gyógyulást jelenthet számukra
a nehéz időszakban. 

Az Úré legyen a dicsőség minden olyan
lélekért, amelyet ezen a szolgálaton keresztül ment
meg! 

Hel yze t j e l en tés  a  h i tok ta tásró l
Nt. Takaró János Lajos lelkipásztor             

Összehajolnak Máté, Márk, Lukács, 
És összedugják tündöklő fejük 

Bölcső körül, mint a háromkirályok, 
Rájok a Gyermek glóriája süt. 

A gyermeké, ki rejtelmesen bár 
S természetfölöttin fogantatott: 
De fogantatott mégis, született 
S emberi lényként, tehetetlenül, 
Babusgatásra várón ott piheg. 

A gyermek, a nő örök anya-álma, 
Szív-alatti sötétből kicsírázott 

Rongyba, pólyába s egy istálló-lámpa 
Sugárkörébe. Bús állati pára 

Lebeg körötte: a föld gőz-köre. 
A dicsfény e bús köddel küszködik. 
Angyal-ének, csillagfény, pásztorok 

S induló végtelen karácsonyok, 
Vad világban végtelen örömök 

Lobognak, zengnek - mégis köd a köd. 
S mindez olyan nyomorún emberi 

S még az angyalok Jóakarata, 
Még az is emberi és mostoha. 

De János messze áll és egyedül. 
Nem tud gyermekről és nem tud anyáról, 

Nem születésről, nem fogantatásról, 
Csillag, csecsemő, angyalok kara, 
Jászol, jászol-szag, - József, Mária, 

Rongy és pólya, királyok, pásztorok, 
Induló végtelen karácsonyok: 

Nem érdeklik - vagy mint rostán a szem 
Kihull az ő külön történetéből, 

Kihull mindez, és mindez idegen, 
Apró, földízű, emberi dolog. 

Nagyobb, nagyobb, ó nagyobb a Titok! 
János, evangelista, negyedik 

Külön áll, világvégén valahol, 
Vagy világ-kezdetén, vad szikla-völgyben 

S a fénytelen örvény fölé hajol. 
És megfeszül a lénye, mint az íj, 
Feszül némán a mélységek fölé, 

Míg lényéből a szikla-szó kipattan 
S körülrobajlik a zord katlanokban 
Visszhangosan, eget-földet-verőn, 

Hogy megrendül a Mindenség szíve: 
Kezdetben vala az ige. 

S az Ige testté lőn. 

1939

Reményik
Sándor János evangél iuma

Ravasz
Lászlónak



Szokásunkhoz híven
gyülekezetünkben ez évben

is készítettünk karácsonyi
csomagokat gyermekeinknek,
idős testvéreinknek, kórházi
betegeknek és egy idősek
otthona lakóinak.  A mintegy
360 csomagra 320 ezer Ft
értékben vásároltunk és

csomagoltunk különféle
édességeket és finomságokat.

Fontosnak tartottuk,
hogy a különös gonddal
elkészített, tartalmas kis
csomagban legyen valamilyen
evangéliumi könyv, folyóirat,
igés kártya, naptár  és igés lap,
gyermekeknek az ő nyelvükön
írt kis könyvecske.

A csomagokat

szeretnénk minden helyen úgy
kiosztani, hogy előtte szóban,
énekszóban, imában is
bizonyságot tudjunk tenni arról
a Jézus Krisztusról, aki azért
született meg emberi testben
2000 éve karácsonykor, hogy
megkeressen és megmentsen
bennünket, akik elveszettek
voltunk, hogy aztán életünk
legyen és bővölködjünk.

Karácsony i  c somagkész í t é s  a  Ke len fö ld i
Re formátus  Egyházközségben
Törökné Knáver Mária        



Kelenföldi Barokk Esték 2017-ben
2017. január 21. szombat 17:00

ALFÖLDY-BORUSS ESZTER FUVOLAESTJE

u

2017. február 18. szombat 17:00

BÓDISS TAMÁS ORGONAHANGVERSENYE

u

2017. március 18. szombat 17:00

ALFÖLDY-BORUSS CSILLA

ORGONAHANGVERSENYE

2017. április 8. szombat 17:00

A BAPTISTA EGYHÁZ KÖZPONTI ÉNEK ÉS

ZENEKARA ELőADÁSA

JOHANN SEBASTIAN BACH JÁNOS PASSIÓ

u

2017. május 20. szombat 17:00

VADÁSZ ATTILA ORGONAHANGVERSENYE

u

2017. június 10. szombat 17:00

FINTA GERGELY ORGONAHANGVERSENYE

Gyülekeze t i  k i rándulás
A f e l v idék i  Kassa  é s  a  zemplén i   kas té l yok  f e l f edezésére

Időpont: 2017. szeptember 8 - 10. (2 éj, 3 nap)

Utazás: magas komfortfokozatú, légkondícionált
autóbusszal.

Szállás: A Bükki Nemzeti Parkban, Lillafüred
közelében  lévő Alsóhámorban található Hotel
Szeleta*** két ágyas, fürdőszobás, TV-vel,
minibárral és telefonnal felszerelt szobáiban. A
szálloda vendégei részére ingyenes a  szauna és
sókabin használata. 

Ellátás: félpanzió, az 1. napi vacsorától a 3. napi
reggeliig. Reggeli a szállodában büfé asztalról,
vacsora a szállodával szomszédos Fridolin
étteremben felszolgálással. 

1.nap: Indulás 2017. szeptember 8.-án Tiszadobra,
az Andrássy –kastély megtekintésére. A romantikus
stílusú kastély 1880. és 1885. között épült
Magyarország miniszterelnöke, gróf Andrássy
Gyula megbízásából. A grófot a Loire-menti
kastélyok ihlették, amelyeket az 1848-as forradalom
és szabadságharc utáni száműzetése során
látogatott meg.  Látogatásunk befejeztével
Edelénybe utazunk, ahol a L’Huillier-Coburg
kastélyt keressük fel. A kastély főhomlokzata az
itáliai barokk palotákat idézi, a két szélső torony
viszont a közép-európai és magyarországi kora
újkori várépítészetre utal. Az edelényi kasélyban
tett látogatásunk után szállásunkra utazunk, ahol
szobánkat elfoglaljuk, majd a szomszédos Fridolin
étteremben elfogyasztjuk vacsoránkat. Vacsora után
még lesz lehetőség beszélgetésekre, szaunázásra,
vagy a sókabin használatára.

2.nap: Reggeli után a felvidék egyik legszebb
városába, kulturális központjába Kassára utazunk.
A gyönyörűen felújított történelmi belvárosban tett
sétánk során meglátogatjuk a Rodostó-házat,
II.Rákóczi Ferenc rodostói otthonának másolatát,
majd ellátogatunk a Dómba, ahol lerójuk
kegyeletünket a nagyságos fejedelem kriptájánál.
Természetesen a kassai tartózkodásunk alatt lesz
idő és lehetőség egy autentikus felvidéki ebéd
elfogyasztására és némi szabadidő eltöltésére is. 

3.nap: Reggeli után elhagyjuk szállodánat és a
füzérradványi erdők ölelte Károlyi-kastélyt
keressük fel, mely kívülről a romantika, az eklektika
stílusjegyeit viseli, ám pompás termeiben az itáliai
reneszánsz és kora barokk fogadja az érkezőket.
Innen a Felvidék déli részére utazunk, ahol útba
ejtjük „Krasznahorka büszke várát”, amely a 2012.
évi tűzvész óta rekonstrukció alatt áll. Ezután
Rimaszombatra látogatunk, ahol egy sétát teszünk
a szépen felújított történelmi belvárosban. Ezzel
búcsúzunk a Felvidéktől, ill. egész kirándulásunk
élményeitől.

Részvételi díj: 38.900,-Ft, mely tartalmazza az
utazás, a szállás, a félpanziós ellátás, az
idegenvezetés költségét, de nem tartalmazza a
belépők árát, melyre kb. 20 EUR-t és kb. 3.000
forintot célszerű számítani. Jelentkezéskor
befizetendő előleg 15.000 Ft, a hátralékot  2017.
augusztus 8-ig kérjük befizetni! Az utazás, - melyre
jelentkezéskor útlemondási-, indulás előtt baleset-,
betegség-, poggyászbiztosítás köthető - csak kellő
számú jelentkező esetén valósul meg! 



www.kelenref.hu

Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség

1117 Budapest, Október 23. u. 5.

tel/fax: 209-63-61

kelenref@t-online.hu

banksz.szám:11711034-20021159

december 24.       szombat           16:00            Istentisztelet                                        Ft. Takaró Károly

december 25.       vasárnap         09:00            Úrvacsorás Istentisztelet                   Nt. Takaró János Lajos

                                                        11:00            Úrvacsorás Istentisztelet                   Ft. Takaró Károly

                                                        17:00            Úrvacsorás Istentisztelet                   Varga Gábor exmisszus

december 26.        hétfő                 10:30            Úrvacsorás Istentisztelet                   Nt. Takaró János Lajos

december 31.        szombat           17:00            Úrvacsorás Istentisztelet                   Ft. Takaró Károly

január 1.               vasárnap          09:00            Úrvacsorás Istentisztelet                   Varga Gábor exmisszus

                                                        10:30            Úrvacsorás Istentisztelet                   Ft. Takaró Károly

Ünnepi istentiszteleti rend
2016 karácsonyán

2017. január 19. csütörtök 18:00

A BIBLIA KORÁNAK NÉPEI V. - ASSZÍRIA ÉS BABILON 1.

Életre Kel tet t  Történelem

Krisztus szövetségében élők imahete
2017 január 9-15 között

január 9.                                hétfő                                       18:30                                  Istentisztelet

január 10.                             kedd                                       18:30                                  Istentisztelet

január 11.                             szerda                                     18:30                                  Istentisztelet

január 12.                              csütörtök                                18:30                                  Istentisztelet

január 13.                             péntek                                     18:30                                  Istentisztelet

január 15.                              vasárnap                                 09:00                                  Úrvacsorás Istentisztelet

                                                                                               10:30                                  Úrvacsorás Istentisztelet


