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AZ ÚRNAK NEVE
ERŐS TORONY

Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.

Azért tehát Őt várjátok!
Őt várjátok, – eljő
Hittel égő lelketekbe,
Mint a nyári szellő…

Eljön Krisztus szeretettel,
Eljön Szentlelkével,
Ha várjátok s imádjátok
Pünkösdi reménnyel!

Megtelik a szív és lélek
Nemes indulattal,
Ha bevonul oda Krisztus
Teljes diadallal.

Csak úgy lehet pünkösd napja
Áldás, öröm, béke –
A győzelmes, igaz hitnek
Gyönyörű pecsétje!
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Hogyan lett minden
Isten teremtő akarata és kimondott szava eredménye a 
világ. Számára minden csak elhatározás és döntés. Nincs 
döntést követő igyekezet, bizonytalanság és nem várt ese-
mény. Mint az embernél. A mi szavunkat a legritkább eset-
ben követi a megvalósulás, s ha mégis, akkor rengeteg 
esetlegesség van benne.
Ami tehát körül vesz minket ma, és amivé alakul holnap, 
az egyezik Isten teremtő és megengedő akaratával, még a 
legrosszabb döntéseinkkel együtt is arrafelé halad, amely-
nek vége majd az új teremtés lesz

Hogyan lett az ember
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mindennek a tetején 
ott terpeszkedünk mi. S bár való-
ban a teremtés csúcsa az ember, 
de csak azért mert Isten helyezte 
oda, méghozzá feladattal. A világ 
dolga nem az emberi vágyak ki-
szolgálása, hanem az ember dol-
ga Isten akaratának döntéseiben 
való megvalósítása. Minél inkább 
egyezik akaratunk Isten tervével, 
annál kevésbé romboljuk az üd-
vösség felé vezető kegyelmet.
Isten kiválasztása tehát, ha te-
remtettségünkben feladattal bíz meg. 

Hogyan lesz ma az ember
Férfi és nő indulatából, akaratából, elhatározásából, 
együttműködéséből. S bár ezt nyilvánvalónak tartjuk, sok 
házaspár gyermekvállalási küszködése beszél arról, hogy 
két ember akaratán kívül más is kell hozzá. Elfelejtettük, 
hogy fontos megértenünk Isten velünk kapcsolatos tervét 
és akaratát. Nem elegendő, ha a saját szűklátókörű terve-
inkhez próbáljuk igénybe venni és odaerőltetni Isten cso-
datevő erejét.

Hogyan lett Jézus
Volt. Ahogy János fogalmaz evangéliumának elején: „kez-
detben VOLT az ige...”. Azaz nem lett és nem teremtetett, 
hanem mindig is volt. Az ember az idők kezdetéig nem 
tud visszanyúlni sem látásában sem elképzelésében, s a 

KOrOKNAI-TEGEz FErENC

Magyarázatok a Heidelbergi Kátéhoz – 13 . úrnapja
„Miért nevezzük Jézust Isten egyszülött Fiának, mikor mi is Isten gyermekei vagyunk?”  
Heidelbergi Káté, kiadás éve: 1563, szerzők: Olevianus Caspar (27) és Ursinus Zacharias (29)

„ez utolsó időkben szólott nékünk Isten a Fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette”
 (Zsidók 1:1-2)

kimondott vagy leírt szó legfeljebb homályos utalás, bizo-
nyíték nélküli hitvallás minderről. De hitvallás, méghozzá 
olyan erővel kimondott, amelyen a pokol kapui sem tud-
nak erőt venni. Jézus volt, és erre a világra született. Nem 
Isten akaratából, mert maga volt az Isten, s a teremtő szó 
is egyben. A testetöltés csodája, a „megsejtesülés” még a 
mai, tudományokban felkészült emberi elmével is elkép-
zelhetetlen, így János leírása időtlenül gyönyörűséges.

Hogyan lett a Fia
Sem a farizeusok, sem Pilátus, sem Heródes, de tulajdon-
képpen még a tanítványok sem tudtak nagyon mit kezde-
ni ezzel. Korábban bárki ehhez hasonlót állított volna ma-

gáról (ÉN Vagyok), az nettó 
istenkáromlásnak számított. 
A tanítványok, Keresztelő 
Jánossal és Nikodémussal 
együtt tanúi lehettek annak, 
hogy a korábban elképzelhe-
tetlen képtelenség szemük 
előtt megtestesült valóság. 
Isten, aki Fiúságában betölti 
a messiási jövendöléseket. A 
felhő és tűzoszlop, aki meg-
foghatatlanságában a nép 

előtt járva vezette a zsidókat, testbe korlátozva magát el-
jött közénk, hogy magára öltse a megalázhatóságot.

Hogyan lett egyszülött
A prófétáknak van sora, még akár sorrendje is, ahogyan 
könyvük vastagsága, vagy csodáik számossága rangsort 
épít emberi elménkben. Jézus testvérei, akik Józseftől és 
Máriától születtek (emberi indulatból és akaratból) ott 
vannak körülötte, de hiába a hasonló környezet, a körül-
mények egyezése, Mária engedelmessége, nem ebből 
születik az az Atyával való akarategyezés, ami a keresztha-
lálig vezet. Nincs senki a világon, aki alkalmas lenne, hogy 
elhordozza a világ bűneit. Egyetlenszülött. S ebben nem 
csak másolhatatlan, követhetetlen, hanem akarhatatlan 
és vágyhatatlan is.

Ő a Fiú, és mi csak benne lehetünk fiakká.

„ Azért, mert Istennek egye-
dül Krisztus az öröktőlfogva 
való és természet szerinti Fia. 
Minket pedig Ő érette foga-
dott Isten kegyelemből gyer-
mekeivé.” 



Kedves Testvérek!

Idősebb testvérek talán még emlékeznek Arkagyij 
rajkin or  el csak abból indultak ki, amit abból a felső szo-
bából gondoltak Istenről és a világról, és nem mertek ki-
lépni. Hiszen akkor láthatták volna, hogy a világ nem állt 
meg és az Isten nem hagyta magára az embert. Mert már 
hívogatta és előkészítette a szívét annak a 3000 ember-
nek, akikből majd pár nap múlva megalakul az első ke-
resztyén gyülekezet. Sokszor a mi életünk is azon bukik el, 
hogy csak azt látjuk, amit látni akarunk ebben a világban 
- Covid, háború, betegség -, de nem látjuk a dolgok mö-
götti Istent. Nem érteni kell a dolgokat, hanem megélni 
az Isten jelenlétét. Hadd mondjak egy példát: az 1949-
től Angyalföldön szolgáló Kiss Sándor lelkipásztor nem azt 
mondta, hogy nincs mit csinálni, mert az akkori rendszer 
nem kedvezett az evangélium hirdetésének, hanem ment 
házról házra és hívogatta az embereket. Hónapokon át éj-
szakánként becsöngetett hozzá, és néhány órát ott töltött 
a parókián  egy civil nyomozó, és elmondta milyen vesze-
delmei vannak az evangélium hirdetésének. Kiss Sándor 
mégsem zárkózott be, és nem panaszkodott azon, hogy 
a helyzet nem az igazi, hanem ment és hívta az embere-
ket. Ha mi is szeretnénk valami jót és szépet tenni, kérjük 
Istent, hogy láttassa meg velünk, hogy itt van, és találjuk 
meg azt a helyet, ahol mi is szolgálhatunk. Isten azt mond-

ja, hirdessük az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan idő-
ben egyaránt. 
Gyülekezetünk az élő példa Isten végtelen szeretetére. 
Ebben az évben is mennyi csodát megéltünk már! Olyan 
szép volt az anyák napi ünnep. Idén 15 konfirmandusunk 
tesz bizonyságot hitéről. A nyári táborainkban túljelentke-
zés van. Nemrégen a kertrendezés alkalmával olyan jó volt 
érezni, hogy ez egy összetartó erős közösség. Itt köszönöm 
meg mindenkinek a munkáját, idejét, fáradozását!
Fontos hírünk az is, hogy kívülről is megszépülhet a temp-
lomunk. Pünkösdre az épület egyik oldala (terveink sze-
rint) már készen lesz. Isten különös csodája, hogy temp-
lomunk sok-sok évtized után kívül-belül hirdetheti Urunk 
gondoskodó szeretetét.
Hadd szóljak végül azokhoz, akik még mindig a felsőház-
ban várják mi fog történni a világban. Mozduljanak ki, hi-
szen „az Úr csodásan működik”! Jöjjenek el hozzánk, és 
lássák a csodát! De ne csak lássák, legyenek részesei, sőt, 
ha lehet legyenek apostolai Istennek, elmondva, amit lát-
tak és tapasztaltak. Legyen új pünkösd Angyalföldön!

Szeretettel:

2022 pünkösdjében
Szloboda József lelkipásztor

Reklámanyagok.
Postaládáink, email fiókunk, facebook oldalunk, de még 
a megnyitott böngésző, ahol a híreket keresgéljük is tele 
van reklámanyagokkal. Azt hisszük, hogy tudjuk kezelni, 
de olyan szinten borulnak ránk, ami megkerülhetetlen.
Odatolakszik az orrunk elé, és megpróbál rávenni arra, 
amire talán nincs is szükségünk
 Tesco gazdaságos ízű élet.
Ezt a negatív reklámot nem tudtam kihagyni. Mert las-
san ilyenné válik az életünk. Miközben hangoztatjuk, hogy 
mennyi mű és alul minősített dolgot árulnak, azért megri-
adnánk, ha egy esztendő kidobott szeméthegye ott állna 
a kapuban eltorlaszolva a kijáratot.

Törlesztőrészletek.
Hitelbe mindent amire szükségünk van (vagy tán nincs 
is szükségünk). Venni, venni, vásárolni. A kényszert már 

nem is tudjuk másként kielégíteni, csak ha a pénztárcánk, 
bankszámlánk tartalmának holnapi összegeit költjük el 
előre. Nevetünk a sok hihetetlenül buta emberen, akik 
olyan hiteleket vesznek fel, amiket nem képesek törlesz-
teni. Nevetünk, s közben elfelejtkezünk arról, hogy mi is 
számtalanszor hoztunk olyan rossz döntéseket, aminek ki-
menetelét bármelyik barátunk, vagy éppen gyerekeink is 
előre megmondhatták volna. Csak a rossz döntéseinkkel 
nem szoktunk dicsekedni. Elrejtjük. S csak nagyon ritkán 
szembesít vele az élet. Még ritkábban Isten.

Bibliánk.

Amit a kezünkben tartunk, áttekinthetetlen gazdagsá-
got kínál. Ha a naponta fogyasztott reklámmennyiségnek 
(tévé, rádió, óriás plakátok, szórólapok, weboldalak rek-
lám felületei) csak töredékét Bibliaolvasással töltenénk.... 
Szerintem tele lenne a gyülekezetünk teológusokkal, pré-
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Bennetek lakó Lélek
„ … ha pedig annak lelke lakik bennetek aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az aki feltámasztotta a 
Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.”  (Római levél 8:11).
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dikátorokkal, életvezetési tanácsadókkal, erős hitű tanít-
ványokkal. Azért néha fellángolásainknak engedve belel-
kesülünk, és rádöbbenünk, hogy kimeríthetetlen az gaz-
dagság ami a Szentírásban lakozik. De akkor vajon miért 
nem válnak az emberek a Bibliaolvasás rabjaivá? Nem 
elég színes, nem elég hangos, nem elég friss, nem elég 
tolakodó?

Örök élet.
Pedig amit kínál, az mindennél többet ér. Nem azt kínál-
ja, hogy kisimulnak ráncaink. És azt sem, hogy fejfájásunk 
azonnal elmúlik. Sőt a Bibliával ízületeinket is hiába kene-
getjük. Nincs benne légzsák és örökjáradék. Nincs benne 
horoszkóp szerű jóslat, fitnesz tanács, korpásodás elleni 
teakeverék. Ezekkel mind csak javítGATni lehet az életet.

Hogyan is lehet Szentlélekhez jutni?
Egyszerű történet. Péter apostol a piactéren beszél 3000 
embernek Krisztusról. Valószínűleg belső hévvel, minden 
személyes tapasztalatáról számot ad. A tizennyolc féle 
nemzetiségű embertömeg hallja amit Péter mond, és el-
jut a felismerésre. Bűn, kereszt, Krisztus. És a Szentlélek 
leszáll. Hát ilyen egyszerű hozzá jutni. Ki ne szeretne ott 
lenni. Ott ahol Péter beszél. Ott ahol ekkora embertömeg 
eljut a bűn felismerésére. Ott ahol ekkora gyülekezet szü-
letik. Ott ahol ennyi csodát látó, csodálkozó ember (a leg-
különfélébbek) Isten Lelke által vezérelve megmozdul.

Neked van.
Tényleg! Neked van? Van? Tudod, hogy van? Vagy csak 
kéne, hogy legyen? Hol itt a hiba? Ha ezen a hármas fo-
kozaton végigmentünk már néhányszor, akkor kell hogy 
bennünk is itt lakozzon Isten Lelke. De miért nincs láng-
nyelv? Hol vannak ugyanazok a csodák, amik a tanítvá-
nyok számára mindennaposak voltak? Háááát, bármeny-
nyire is hihetetlen, de ott van benned. Ott van bezárva 
reklámot gyakrabban, Bibliát ritkábban fogyasztó lelkünk 
mélyében.

Ő az aki megelevenít.
Az első pünkösdkor senki sem azt kapta amire készült, de 
utána arról beszéltek ami történt
Az a háromezer ember nem feltüzesedni, megtérni, vagy 
tanítványt hallgatni érkezett a piacra. Vásárolni. Mondjuk 
nem éppen Tesco gazdaságos terméket. De azt amit az el-
múlt héten eltervezett, megkívánt. Vagy éppen minden 
erejével azon volt, hogy a cél nélkül kószáló pénzes em-
berekre rásózzon valamit, amire talán nem is lenne szük-
sége. És valami egészen más történt. S nem hiszem, hogy 
a piacozást befejezve úgy tértek meg hajlékaikba, mint-
ha semmi sem történt volna. (Csak óvatosan merem meg-
kérdezni, hogy velünk most mi történik Pünkösdkor? És 
hogyan fogunk hazamenni? És miről fogunk beszélgetni?)

Ha életre keltett a benned lakó Lelke által, akkor 
mondd el másnak is milyen az Isten Lelke által 
megszentelt ízű örök élet.
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Dr. LINDNEr GyULA

Konfirmációs nézőpontok

A konfirmáció a nézőpontok megváltozásáról szól. 
Nemcsak a mi nézőpontunk változik, hanem a gyü-
lekezeté is. Konfirmáltként nemcsak mi nézünk 

másképpen és máshonnan a gyülekezetre, hanem ránk 
is más szemmel és máshonnan néznek a gyülekezeti ta-
gok. Addig a templom oldalsó széksoraiban, a gyülekezet-
től és a szószéktől balra ültünk. Külön, mindenki számá-
ra jelezve, hogy bár mi is ott vagyunk az istentiszteleten, 
de annak egy pontján, általában keresztelő után, éneklés 
közben távozunk és másutt folytatjuk az ige hallgatását. 
Ha mégis maradunk, akkor figyeljük az úrvacsoravételt és 
énekelünk. De a sorba azért nem állunk be.

A konfirmációs istentiszteleten ülőhelyünk változat-
lan, valami azonban mégis más: öltözékünk és a templom, 
amely ez alkalommal díszesebb, ünnepibb. A főbejáraton, 
a lelkészek mögött érkezünk és mindenki minket figyel. 
Halad előttünk egy zászló, amin azoknak a neve szerepel, 
akik korábban lépdeltek ugyanitt. Akiket korábban ugyan-
így figyelt a gyülekezet és akik ugyanígy lopva néztek ol-
dalra. Akiknek a perspektívája ugyanezen az ünnepen vál-
tozott meg véglegesen és visszavonhatatlanul.

Ezen a vasárnapon nemcsak a templomból való távo-
záskor pillant ránk a gyülekezet, ahogy korábban mindig. 
Most – meglepő módon – mi vagyunk a főszereplők és 
a lelkész is ünnepélyesebben beszél. Ez nem pusztán egy 
vasárnap a sok közül, hanem a gyülekezet legnagyobb ün-
nepe. Figyelik, hogy ülünk, hogy mozgunk, mit mondunk, 
mennek-e az előre megtanult szövegek. Ez az utolsó alka-
lom, hogy látszólagos különállásunk látható megerősítést 
nyer. Az utolsó alkalom, hogy oldalról nézzük a gyülekeze-
tet és a gyülekezet oldalra pillantva lát bennünket.

A konfirmációs eskü elmondásával, a Biblia átvételét és 
a kézfogásokat követően először történhet meg, hogy mi 
is beállunk a sorba, a gyülekezeti tagok közé. Bizonytalanul 
lépkedve, talán remegve vesszük a kenyeret és a bort. A 
perspektíva új: szemben állunk az úrasztalával. Krisztus ke-
resztjével. A bűnbocsánattal vagy az ítélettel. Ez a legnehe-
zebb és talán ezért izgulunk leginkább. Amikor éppen húsz 
éve nekem kellett először megállnom ott, ez járt a fejem-
ben: fogok-e ítéletet enni és inni magamra? Kellőképpen 
(f)elkészítettem magam? Ez azóta sem változott.

A következő vasárnapon máshonnan nézzük a szószé-
ket és ránézhetünk azokra a padsorokra, amelyekben hosz-
szú éveket töltöttünk. Amelyekben most azok ülnek, akik 
1-2-5 év múlva majd ott fognak lépdelni azon a bizonyos 
vasárnapon, a lelkészek mögött, a gyülekezet pillantásától 
kísérve. A kérdés az, hogy annak az első nézőpontváltás-
nak a tapasztalatát tovább tudjuk-e vinni? Vajon a konfir-
máció a szó latin – megerősítés, megszilárdítás, bizonyítás 
– értelmében egyszeri, vagy állandóan, úrvacsoráról úrva-
csorára ismételendő dolog? Vajon konfirmandusként ne-
hezebb ott állni, bizonytalanul, de két éven át tartó tuda-
tos készülés után? Vagy rutinosan venni a kenyeret és a 
bort, sok évvel-évtizeddel azután, hogy elmondtuk: „tes-
testül-lelkestül, mind életemben, mind halálomban nem 
a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, az Úr 
Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok”? Tudok-e úgy nézni 
sok évvel a konfirmáció után a kenyérre és a borra, ahogy 
először, a konfirmációs istentiszteleten? Talán a nézőpont-
váltás nemcsak azon a május eleji vasárnapon, 14-15 éve-
sen lehetséges.

BArTAL zSUzSANNA

Konfirmáció 1956-ban: Pötyi néni visszaemlékezése
Látva készülődésünket, gyülekezetünk Pötyi nénije nagyon szívesen emlékezett vissza a saját konfirmációjára, mely 1956 
Pünkösdkor volt.

51-en konfirmáltak összesen, ők is fehér ruhában. Az előkészítő minden héten, szerdán volt. Gyermekistentisztelet 
pedig minden vasárnap 9 órakor, külön a felnőttekétől. Már akkor kaptak feladatot: a nagyok elmentek a kisebbekért, 
majd az istentisztelet után hazakísérték őket!

Tartja a mondás: „kikonfirmáljuk a templomból” – Pötyi néni is elmondta, sajnos fiatal felnőtt korában ő sem a templom-
padot koptatta. De amikor felnőtt korában, az Urat hívta segítségül életében: a gyermekkori hittanos emlékek segítették. 
Mert jó volt arra visszaemlékezni, hogy a templomban otthon volt a lelke, jó volt visszaemlékeznie, hogy milyen jó volt 
hozzájuk Domján János lelkész. Ehhez talált vissza.  A konfirmáció emléke egy életen át kísér bennünket. 
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BArTAL zSUzSANNA

Bográcsos kertrendezés ismét!

2022. május 7-én szombaton végre, ismét sor kerülhetett a hagyománnyá vált gyülekezeti kertrendezésre! 
2 teljes év kimaradt, utoljára 2019 tavaszán tarthattuk meg ezt a programot! 

Áldással, örömökkel teli nap volt. Gyerekek, fiatalok, szülők, idősebbek: mind-mind együtt voltunk, szorgoskodtunk, be-
szélgettünk (vidáman és egymást segítő mély beszélgetések is zajlottak), elkészült a világ legfinomabb babgulyása, tele 
lett a konténer, megszépült a templomkert. A munka mellett  jókat nevetgéltünk, sütiztünk  is természetesen! 
Köszönjük mindenkinek az ideszánt idejét és energiáját! Ismét feltöltődtünk, megújultunk! 
A közösség; egy szerető, áldott közösség: nagy kincs! – és mérhetetlen hálával a szívünkben, elmondhatjuk: nekünk van! 
A szavak helyett beszéljenek a képek; bár azok sem adják vissza a töredékét sem annak, amit ilyenkor mindannyian át-
élünk!


