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3. évf. 4. szám 
 

 

Igei köszöntı 
 
 „Fogantaték Szentlélektıl, születék Szőz 
Máriától.” – valljuk a Biblia karácsonyi 
híradását az apostoli hitvallásban.  
Jézusról, a Krisztusról van itt szó, aki nem 
férfiú „akaratából” fogantatik, ám mégis az 
emberi születés útján jön. Miért ekként? 
Végigvonul a Szentíráson és kiteljesedik 
ama betlehemi éjszakán, hogy Isten 
cselekvési módja ilyen! İ adja az életet. A 
megvénhedett Ábrahámnak és a meddı 
Sárának Izsákot, Izsáknak és meddı 
feleségének, Rebekának húsz évi könyörgés 
után Ézsaut és Jákóbot. A gyermektelen 
Ráchelnek Józsefet, Annának Sámuelt. És 
így kap ígéretet az öreg Zakariás pap és 
meddı felesége, Erzsébet, hogy majd 
megszülessen Keresztelı János, a fiúk. Mert 
az életet, a jövı kapuját csak Isten nyithatja 
meg. Neki van hatalma hozzá.  
Szőztıl születik és a Szentlélektıl fogantatva 
érkezik meg Jézus is, csodaként. Mert így 
cselekszik Isten. Ez az İ cselekvési módja. 
Megnyitja az emberség jövıjének életkapuját 
az elsı karácsonyon, és Igéje és Lelke által 
nyitja újra meg újra csodamódon és mégis 
olyan nagyon valóságosan.  
Legyen dicsıség öröktıl fogva mindörökké a 
cselekvı és szeretı Istenünknek! 
 

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánok 
minden Testvéremnek! 
 
 
2007. december havában 
 
 
 Takaró Tamás 
 esperes-lelkipásztor 
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Krisztus születésére ( középkori 
ismeretlen portugál költı verse) 
Babits Mihály fordítása  
 
Jöjjetek, óh hívek 
diadalmaskodva, 
jöjjetek, jöjjetek Betlehembe! 
Megszületett az angyalok királya. 
 Óh jöjjetek, imádjuk, 
 óh jöjjetek, imádjuk, 
 óh jöjjetek, imádjuk az Urat! 
 
Istenbıl Istent 
sugárból sugarat 
hordoz méhében egy leány: 
igaz Istent ki fogant de nem lett. 
 Óh jöjjetek, imádjuk az Urat! 
 
Nyájukat elhagyva 
a szerény bölcsıhöz 
hívásra igyekeznek pásztorok. 
Mi is ünnepi lépéssel siessünk: 
 Óh jöjjetek, imádjuk az Urat! 
 
Az örök Atyának 
örök fényességet 
húsba öltözve fogjuk látni most, 
a Gyermekistent pólyába takarva. 
 Óh jöjjetek, imádjuk az Urat! 
 
Ki értünk szegény lett 
s széna között alszik, 
melengesse a jámbor ölelés: 
ki ne szeretné, aki szeret minket? 
 Óh jöjjetek, imádjuk az Urat! 
 
Most himnuszokat 
kara angyaloknak 
daloljon egeknek udvara: 
,,Dicsıség Istennek az égben!'' 
 Óh jöjjetek, imádjuk az Urat! 
 
S ki e mai szent 
napon megszülettél, 
kis Jézus, glória neked, 
örök Atyádnak hússá-lett igéje! 
 Óh jöjjetek, imádjuk, 
 óh jöjjetek, imádjuk, 
 óh jöjjetek, imádjuk az Urat! 

A gyülekezet életébıl 
 

Népmozgalmi adatok 
 

Megkereszteltük: 
Galló Tamás Patrik  
 
Eltemettük: 
Bozsányiné Álló Szilvia, Bélai Andrásné, 
Puskásné Vámosi Ibolya, Kulcsár Kálmán, 
Szıke Antal, Bögi Zsigmond, Török Jánosné, 
Kerti Istvánné, Kaszás Antalné 
 

2007 ıszének gyülekezeti eseményei 
 

Október 22-26-ig evangélizációs hét volt 
gyülekezetünkben Takaró Tamás esperes 
szolgálatával a samáriai asszony története 
alapján. Vasárnap úrvacsoraosztással zártuk a 
hetet, illetve ünnepeltük a reformációt.  
November 11-én az Erzsébeti Esték sorozat 
keretében hangzott el templomunkban Ariel 
Ramirez: Missa Criolla (Kreol Mise) c. mőve a 
Pesterzsébeti Városi Vegyeskar és 
gyülekezetünk kórusa közös elıadásában.  

 
A közel száz tagú együttes kórus 

 

December 2-án az ifjúsági csoportok ifj. 
Takaró Tamás lelkipásztor vezetésével 
szolgáltak a dömösi és a pilismaróti 
gyülekezetekben.  
December 9-én az istentiszteleten 
bemutatkozott és szolgált a Szenczi Molnár 
Albert Református Általános Iskola egyik 
osztálya és néhány pedagógusa. 
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December 10-14-ig tartottuk az Adventi 
Esték igehirdetés-sorozatot a gyülekezet 
lelkipásztorainak szolgálatával.  
December 15-én délelıtt a 
gyermekkarácsonyi ünnepélyre került sor, 
délután az asszonykör szeretetvendégségére.  
December 16-án este tartotta meg kórusunk 
az immár hagyományos karácsonyi 
hangversenyét.  
December 21-én az ifjúsági közösségek 
tartották közös karácsonyi alkalmukat.  

 
 

A Presbitérium 
 
Mint legidısebb presbiter mutatkozom be. 
1922-ben születtem Erzsébetfalván. A 
polgári iskola elvégzése után az órás 
mesterséget tanultam meg. Édesapám óra- és 
ékszer üzletében gyakoroltam és tanultam 
meg a szakmát. Az üzlet államosítása után, 
mint szövetkezeti dolgozó folytattam a 
munkát, majd mentem nyugdíjba. 
1960-ban nısültem meg. Isten két 
gyermekkel és öt unokával ajándékozott 
meg. Hálás vagyok, hogy nyugdíjas éveimet 
velük együtt tölthetem a vasárnaponkénti 
együtt ebédelés alkalmával. 
Fiatalon kezdtem el olvasni a bibliát, azzal a 
szándékkal, hogy Isten igéje szerint 
szeretnék élni. Ebben segít a folyamatosan 
hallgatott és olvasott Isten Igéje a mai napig 
is. A helyi Központi Református 

Gyülekezetben kereszteltek, itt konfirmáltam 
és házasságkötésünket is itt áldotta meg 
Takaró Károly nagytisztelető Úr. 
Testvéri köszöntéssel: 
 Kovács Andor 
 
1962-ben születtem Budapesten, 
Pesterzsébeten. Nagyszüleim, szüleim is 
reformátusok, így gyermekkorom óta a 
Pesterzsébet-központi gyülekezetbe járunk. Itt 
kereszteltek, itt konfirmáltam és itt lettem 
pótpresbiter majd presbiter is. Feleségem 
szintén református, házasságunkra is ebben a 
gyülekezetben kértük Isten áldását. Három 
gyermekünk van, ık szintén itt keresztelkedtek 
és konfirmáltak. Villamosmérnök 
végzettségem van, jelenleg egy játékfejlesztı 
cégnél dolgozom szoftverfejlesztıként. 
Mint sok, vallásos családban felnıtt embernek, 
nekem is természetes volt a templomba járás, a 
Biblia ismerete. Az igazi, elmélyült kapcsolat 
Istennel azonban sokáig hiányzott az 
életembıl. Ennek ellenére Isten sok ajándékkal 
halmozott el: szép család, ház, jó munkahely, 
utazások... 
Tavaly azonban súlyos munkahelyi 
problémáim támadtak, melyek minden 
elvesztésével fenyegettek. Életem legnehezebb 
hónapjai voltak ezek, melyeket csak a hit 
segítségével tudtam átvészelni. Rendszertelen 
bibliaolvasásom rendszeressé vált és rengeteg 
bíztatást és erıt kaptam az Igébıl. Sokat 
segített konfirmációi igém is: „Ne félj, mert 
megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém 
vagy!” Isten hívı testvéreket is állított mellém, 
akik segítettek problémáim megoldásában. 
Végül az Úr kiszabadított ebbıl a helyzetbıl, 
féléves pihenéssel áldott meg, majd elvezetett 
jelenlegi munkahelyemre, ahol sokkal 
nyugodtabb körülmények között, 
érdeklıdésemnek megfelelı munkát 
végezhetek. Ez az idıszak visszatekintve is 
nagyon nehéz volt, de úgy érzem, megérte, a 
hitem elmélyült, megtanultam komolyan venni 
Isten ígéreteit és teljesen rábízni az életemet. 
Ezt bizonyítja az idei évre kapott igém is: „Ezt 
mondja az Úr: Én újat cselekszem, most kezd 
kibontakozni, majd meglátjátok!” Ézs. 49,19a 
Áldást, békességet! 
 Kovács Zoltán 
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Dr. Fónyad László vagyok. 1980-ban 
születtem, Budapesten. Korábban a Budapest-
Budafoki Református Egyházközségbe, majd a 
Kálvin Téri gyülekezetbe jártam szüleimmel 
templomba. Konfirmálásom már Pesterzsébethez 
köt. (Konfirmációs Igém: Harczold meg a hitnek 
szép harczát, nyerd el az örök életet, a melyre 
hívattattál – 1Tim. 6, 12.) A család régi 
református hagyományokkal rendelkezik. Apai 
nagyapám, Dr. Fónyad Dezsı A Soli Deo Gloria 
szövetség elsõ fõtitkára, monori lelkész volt. 
Magam 2004-ben végeztem a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvosi Karán, azóta az I. sz. 
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben 
dolgozom, gyakornokként. Nem érdemeim 
szerinti megtiszteltetés volt, mikor Takaró 
Tamás Esperes Úr pótpresbiternek jelölt. Kérem 
ezért a gyülekezetet, kívánjon életemre és 
presbiter társaim életére is áldást, hogy áldássá 
lehessünk, mert mi csak ezzel az áldással 
lehetünk engedelmes és alkalmas eszköz 
Teremtınk kezében! 
Áldás, békesség! 

 
 

A gyülekezet tagjai mesélik… 
Nyári táborok 

 
„Szükség néktek újonnan születnetek” 
(Jn. 3:7) 
2007. július 23-án, hétfın az erzsébeti 
„nagyifi” Dömsödre indult, hogy kiszakadva 
a zajos hétköznapokból, egy hétre 
elcsendesedhessen a fenti idézet üzenetében. 
A hét ugyanis alkalmat adott rá, hogy egy 
olyan fontos témáról gondolkozhassunk 
együtt, mint a megtérés, újjászületés.  
Az ifjúsági kör és a tábor vezetıje, ifj. 
Takaró Tamás tartotta a koraesti 
evangelizációkat, a délelıttök folyamán 
pedig különbözı elıadók segítették 
megérteni Isten üzenetét. Az alkalmak során 
aktív részvételt igénylı programok is 
gazdagították hetünket. Délelıttönként 
Takaró Monika, Vályi Nagy Katalin, Kovács 
Bernadett, Juhász Anna és Kiss Péter 
vezetésével csoportos beszélgetéseken 
oszthattuk meg egymással gondolatainkat, 
tapasztalatainkat, kérdéseinket; számos estén 
pedig a csoportvezetık által összeállított 
színes feladatok és vetélkedık vártak ránk.  

A testi táplálékról Juhász Péter és Dálnoki 
Jánosné testvéreink gondoskodtak. Az ebédet 
egy közeli étteremben fogyasztottuk el. A 
reggeli és a vacsora elkészítése, azonban a mi 
feladatunk volt. A hatékonyság kedvéért, 
minden napra kijelöltünk egy-egy fiatalt, akik 
segítettek a konyhai munkák elvégzésében. A 
tábornak ez a szükséges része is 
szolgálatkészségre tanította a nem mindig 
lelkes konyhai segédeket, azonban együtt 
élhettük át a közös munka örömét. 
Kedd délelıtt Dr. Nagy István fıigazgató úr 
elıadását hallhattuk, majd a csoportos 
beszélgetést és az ebédet követıen Széles 
András népmővelı, a magyar népdalok gazdag 
tárházából, néhány az ifjúság számára kevésbé 
ismert dalt tanított meg, melyeket citera 
kísérettel adott elı. Az evangelizációt és a 
vacsorát egy vidám vetélkedı követte.  
Szerdán Takaró Károly püspök úr tartott 
elıadást, majd a már megszokott programok 
után, koradélutáni közös evezésre indult a 
csapat a Duna holtágán. Este hat órától ismét 
evangelizációt hallhattunk, majd egy újabb 
vetélkedı vidám percei után tértünk 
nyugovóra.  

 
A Duna holtága 

 

A csütörtöki napon, Kálmán Péter 
nagytisztelető úr elıadását hallhattuk, a 
délutáni programok pedig egy kézmőves 
foglalkozással egészültek ki, melyet Martsa 
Miklós ifis társunk szervezett és bonyolított le. 
A kézzel és koronggal készített tárgyakat 
késıbb kiégetve megkaptuk emlékbe. Az esti 
órák vidám játékokkal, énekléssel, teltek. 
Pénteken Takaró Tamás esperes úr adott 
választ a kérdésre: mit tehetek én a 
megtérésemért? Majd az ifjúság a szokásos 
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alkalmak mellett a másnap elıkészületeivel 
foglalatoskodott. A szombati napon ugyanis 
a gyülekezet tagjait Dr. Hegedős Loránt 
püspök úr elıadására, az ezt követı 
bográcsban fıtt ebédre, és kötetlen délutáni 
beszélgetésre invitáltuk. A gyülekezet 
megvendégelése és az igeosztás után a 
„morzsaszedegetés” elıkészületei 
következtek. Több éves hagyomány ez már 
az ifjúsági táborokban, hogy az utolsó este 
összeülünk a tábortőz körül és megosztjuk 
egymással élményeinket, érzéseinket a 
közösen töltött hét kapcsán. Idén sajnos a 
váratlan esı meghiúsította számunkra, hogy 
a tőz fényénél hallgathassuk egymás 
megszólalásait, azonban ez cseppet sem vont 
le az együtt töltött pillanatok értékébıl, 
hiszen az ıszinte megnyilvánulásokat 
csendben figyelve, megható pillanatok tanúi 
lehettünk.  
Másnap a reggelit követıen a dömsödi 
református templom úrvacsorás 
istentiszteletén vettünk részt, ahol ifj. Takaró 
Tamás hirdette az igét. Isten szent javaival 
való élés után, - melyben Kiss Péter 
pilismarót-dömsödi lelkipásztor is szolgált -  
megindult szívvel tértünk vissza 
szállásunkra.  
Rendhagyó módon idén nem a vasárnappal 
fejezıdött be csendes hetünk, hanem az 
ifjúság nagy örömére egy nappal tovább 
maradhattunk együtt. Így a vasárnap délutánt 
kihasználva mégis alkalom nyílt egy 
elmaradt elıadás bepótlására. Takaró Mihály 
irodalomtörténész neves külföldi és magyar 
költık újjászületésérıl beszélt, és verseiken 
keresztül elénk tárta, miként hatott életükre a 
csodás esemény.  
Az „ajándék” hétfıi nap vidáman és 
felszabadultan telt, délután azonban az 
elválás nehéz percei következtek. 
Élményekkel teli szívvel intettünk búcsút a 
helynek, ahol drága Urunk évrıl-évre 
gazdagítja lelkünket, s ahol átélhetjük a vele 
és egymással való közösség csodáját.  
Gazdag hetünk alkalmairól, az 
evangélizációkról, elıadásokról, irodalmi 
estrıl, a népmővelı zenés elıadásáról 
felvétel készült, kiegészítve „életképekkel”, 
aholis a játékokról, vetélkedıkrıl, kötetlen 

idıtöltésrıl, énektanulásról, stb. kaphatunk 
ízelítıt, egyben betekintést a tábor életébe. Ez 
a nyolc DVD-bıl álló „film csomag” kapható 
lesz iratterjesztésünkben, melyet tartalmas 
ajándéknak gondolunk, és szeretettel ajánlunk 
mindenkinek! 
 
 Mezı Annamária 
 
 

 
 
 

Kitekintı 
 

Évfordulók 2008. január1-március 15-ig 
 

január 1. 
1823 (184 éve történt) 

 Megszületett Petıfi Sándor költı 
 

január 12. 
1943 (64 éve történt) 

 Megkezdıdött az a szovjet támadás, mely a 
2. magyar hadsereg katasztrófáját okozta 
Voronyezsnél. 
 
január 16. 
1793 (215 éve történt) 

 Véget ért XVI. Lajos pere, amelyben a 
trónfosztott királyt a francia forradalom 
Konventje 387 szavazattal 334 ellenében 
halálra ítélte. 
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jan24. 
1458 (550 éve történt) 

 I. (Corvin) Mátyást, Hunyadi János ifjabb 
fiát választották magyar királlyá V. László 
halála után az összegyőlt rendek. 
 
január31. 
1933 (75 éve történt) 

Hindenburg német államelnök kinevezi 
Adolf Hitlert kancellárnak 
 
február 2. 
1943 (65 éve történt) 

 Döntı jelentıségő szovjet gyızelemmel 
véget ért a sztálingrádi csata. 
 
február 3. 
1468 (540éve történt) 

 Meghalt Johannes Gutenberg (eredeti 
nevén Glensfleisch), német nyomdász, a 
mozgatható, kirakható betőkkel történı 
könyvnyomtatás feltalálója. 
 
február7. 
1933 (75 éve történt) 

 Meghalt gróf Apponyi Albert vallás- és 
közoktatási miniszter, a trianoni 
béketárgyalásokon a magyar küldöttség 
vezetıje. 
 
február 11. 
1978 (30 éve történt) 

 Visszakerült Magyarországra a Szent 
Korona. 
 
február 15. 
1833 (175 éve történt) 

 Kassán megtartották Katona József 
"Bánk bán "címő drámájának ısbemutatóját. 
 
 
február18. 
1703 (305 éve történt) 

 Nikomédiában (Törökország), 
számőzetésben meghalt Zrínyi Ilona, aki 
elıbb I. Rákóczi Ferenc, majd Thököly Imre 
felesége, II. Rákóczi Ferenc édesanyja. 

 

 
Zrínyi Ilona  

 
 
március 5. 
1953 (55 éve történt) 

 A Moszkva melletti Kuncevóban 73 éves 
korában meghalt Joszif Visszarionovics Sztálin 
(eredeti nevén: Dzsugasvili), a szovjet 
minisztertanács elnöke és az SZKP Központi 
Bizottságának elsı titkára, aki 1924-tıl 
korlátlan hatalmú diktátorként uralkodott. 
 
március7. 
1608 (400 éve történt) 

 Trónra került hajdúinak segítségével 
Báthory Gábor erdélyi fejedelem. 
 
 
március12. 
1938 (70 éve történt) 

 Adolf Hitler bejelentette az osztrák 
Anschlusst, azaz Ausztria "csatlakozott" a 
Német Birodalomhoz. 
 
március 15. 
1848 (160éve történt) 

 Kitört a pesti forradalom. A pesti nép 
követelésére a Nemzeti Színházban bemutatták 
Katona József Bánk Bánját. 
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március 16. 
1893 (115 éve történt) 

 Meghalt Puskás Tivadar, Európa elsı 
telefonközpontjának megalkotója, a 
telefonhírmondó feltalálója. 
 
 
A Szent Korona 
 

 
A koronázási jelvények 

 

Miért olyan fontos a magyar nemzet számára 
az egykori magyar királyok koronája? 
A magyar Szent Korona Európa egyik 
legrégebben használt és mai napig épségben 
megmaradt koronája. A magyar államiság 
egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar 
történelmet legalább a XII. századtól 
napjainkig. 
A hozzá kapcsolódó hagyományokkal és 
jogokkal foglalkozó Szentkorona-tan szerint 
a magyar alkotmányosság alapja volt a 
történelem folyamán egészen az 1949-es 
alkotmányig.  
Szentkorona-tan 
A Szent Korona tana Magyarország 
történelmi, íratlan alkotmányának alapját 
képezı hagyomány, melyen a magyar állam 
eszméje alapult, és amely máig ható 
befolyást gyakorol az alkotmányos 
közgondolkodásra. 
A Szentkorona-tan története 
A felbomló törzsi szervezet és a 
megyerendszer bevezetése szükségessé tette, 
hogy a Kárpát-medence szabad népeinek I. 
István jogi biztosítékot adjon kiváltságaik, 
jogaik megırzésére és a király 
leválthatóságára. Ennek a gondolatnak a 
jegyében I. István király az ún. Szent 

Koronát a mindenkori király fölé emelte. I. 
István király Imre herceghez intézett Intelmei 
alapján az ún. Szent Korona jelképezi az 
országot mint területet, az ország polgárait, a 
közigazgatási rendszert, az apostoli keresztény 
hitet, az apostolságot, az uralkodó személyét, 
az uralkodói tulajdonságokat és képességeket, 
a jogi intézményrendszert, az igazságos 
ítélkezést, a társadalmi türelmet (toleranciát), 
az ország védelmét és az országban lakó, 
együtt élı, vendégként befogadott idegen 
népeket. 
1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony 
napján az államalapító király, I. István 
Székesfehérvárott a Mennybe emelt Szőz 
Mária templomában országát a Szent Korona 
képében Szőz Máriának ajánlotta fel. Célja 
egy, az Ég és Föld között létrejött szerzıdés 
létrehozása volt, mely a Kárpát-medencét 
Mária országává tette úgy, hogy ezen a földi 
hatalmak se változtathassanak. A Szentkorona-
tan Szent István tudatos államjogi alkotása. 
A Szentkorona-tan az idık folyamán finomult, 
részletezıdött. Werbıczy István 
Hármaskönyvében (Bécs, 1515) a Szent 
Korona teste az ország területe, tagjai az 
ország polgárai. A Hármaskönyv kimondja, 
hogy minden hatalom és jog forrása a Szent 
Korona; az uralkodó csak a Szent Korona 
nevében cselekszik; továbbá jószágvesztés 
esetén a birtok visszaszáll a Koronára és a 
király csak azért adományozhatja tovább, mert 
a koronázással a Szent Korona jogai 
átruházódnak rá. 
A Szent Korona Országai: Erdély, 
Horvátország, Szlavónia, Dalmácia. 
1613-ban Révay Péter Commentarius De Sacra 
Regni Hungariae Corona vagyis A Magyar 
Királyság Szent Koronájának magyarázata 
címő könyvében, valamint egy másikban, A 
magyar államról és a magyar Szent Koronáról 
címőben részletesen kifejti, és a törvények 
törvényének nevezi a Szentkorona-tant. 
Az 1848-as jobbágyfelszabadítással a Szent 
Korona tagjai közé a teljes lakosság bekerült. 
Az I. világháborúban elszenvedett vereség után 
a magyar állam immár királyától megfosztva 
megırizte államformáját, a királyságot. A 
hatalmat az ún. Szent Korona nevében a 
kormányzó gyakorolta. 
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A rendszerváltozás óta újra szabadon 
választott országgyőlés hozza a törvényeket. 
A Szentkorona-tan megélénkülı hagyomány 
lett. 
A millenniumi Szent Korona-
emléktörvény 
A államalapítás ezeréves évfordulója 
alkalmából a Magyar Köztársaság 
Országgyőlése megalkotta a 2000. évi I. 
törvényt Szent István államalapításának 
emlékérıl és a Szent Koronáról. 
A törvény fontosabb rendelkezései: 
• A Szent Korona a magyar állam 

folytonosságát és függetlenségét 
megtestesítı ereklyeként él a nemzet 
tudatában és a magyar közjogi 
hagyományban.  

• Az államalapítás ezeréves évfordulója 
alkalmából Magyarország méltó helyére 
emeli a Szent Koronát, és a nemzet 
múzeumából a nemzetet képviselı 
Országgyőlés oltalma alá helyezi.  

• 4. § (1) A Szent Koronának és a hozzá 
tartozó jelvényeknek a védelmére és 
megóvására, valamint a velük 
kapcsolatos intézkedések megtételére az 
Országgyőlés Szent Korona Testületet (a 
továbbiakban: Testület) hoz létre.  

• 5. § (1) A Testület tagja a köztársasági 
elnök, a miniszterelnök, az Országgyőlés 
elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 
A Testület elnöke a köztársasági elnök.  

Ezeken túlmenıen a törvény meghatározza a 
koronázási jelvényeket, szabályozza a 
testület feladatait, lehetıvé teszi a koronázási 
jelvények tudományos vizsgálatát, és hiteles 
másolatok készítését. 
A Szentkorona-tan összefoglalása 

1. İfelsége a Szent Korona személy 
(jogi személy)  

2. A Szent Korona a magyar állameszme 
megtestesítıje  

3. A Szent Korona teste az ország teste, 
vagyis az ország földje  

4. A Szent Korona tagjai a korona 
országainak polgárai  

5. A Szent Korona minden hatalom és 
jog forrása, a legfıbb felség  

6. A Szent Korona a mindenkori uralkodó 
fölött áll, az uralkodó a Korona nevében 
kormányoz  

 

 
 
 
Tiborc panasza Katona József Bánk bán 
címő drámájából 
(a remekmő attól lesz azzá, hogy minden kor 
talál benne aktuális mondanivalót…) 
 
İ csorda számra tartja győlevész 
Szolgáit! éppenséggel mintha minden 
Hajszála egy ırzıt kivánna; sok 
Meránit, olykor azt hinné az ember, 
Hogy tán akasztani viszik, úgy körül 
Van véve a léhőtıktıl, s mi egy 
Rossz csıszt alig tudunk heten fogadni. 
İ táncmulatságokat ád szőntelen, 
Úgy, mintha mindég vagy lakodalma, vagy 
Keresztelıje volna: és nekünk 
Szívünk dobog, ha egy csaplárlegény az 
Utcán elınkbe bukkanik, mivelhogy 
A tartozás mindjárt eszünkbe jut. 
A jó merániak legszebb lovon 
Ficánkolódnak - tegnap egy kesej, 
Ma szürke, holnap egy fakó: - nekünk 
Feleség- és porontyainkat kell befogni, 
Ha veszni éhen nem kivánkozunk. 
İk játszanak, zabálnak szőntelen, 
Úgy, mintha mindenik tagocska bennek 
Egy-egy gyomorral volna áldva: nékünk 
Kéményeinkrıl elpusztúlnak a 
Gólyák, mivel magunk emésztjük el 
A hulladékot is. Szép földeinkbıl 
Vadászni berkeket csinálnak, a- 
Hová nekünk belépni nem szabad. 
S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény 
Himlıs gyerek megkívánván, lesújtunk 
Egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek, 
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És aki száz meg százezert rabol, 
Bírája lészen annak, akit a 
Szükség garast rabolni kényszerített. 
 
 

 „Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek téged” 

(János 17:3.) 
 

Pesterzsébet, 2007. november 11. 
Takaró Tamás, esperes 
 
PÁLRÓL, PÁLTÓL 
 
Lectió: Korinthus I. 10; 23-33 
„Minden szabad nékem, de nem minden 
használ; minden szabad nékem, de nem 
minden épít. 
Senki ne keresse, a mi az övé, hanem kiki 
azt, a mi a másé. Mindent, a mit a 
mészárszékben árulnak, megegyetek, 
semmit sem tudakozódván a lelkiismeret 
miatt. Mert az Úré a föld és annak 
teljessége. 
Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek 
közül és el akartok menni, mindent, a mit 
elétek hoznak, megegyetek, semmit sem 
tudakozódván a lelkiismeret miatt. De ha 
valaki ezt mondja néktek: Ez 
bálványáldozati hús, ne egyétek meg a 
miatt, a ki megjelentette, és a 
lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak 
teljessége. 
De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, 
hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az 
én szabadságomat a más lelkiismerete? Ha 
pedig én hálaadással veszek részt, miért 
káromoltatom azért, a miért én hálákat 
adok? 
Azért akár esztek, akár isztok, akármit 
cselekesztek, mindent az Isten dicsıségére 
míveljetek. 
Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a 
görögöket, se az Isten gyülekezetét. Miképen 
én is mindenkinek mindenben kedvében 
járok, nem keresvén a magam hasznát, 
hanem a sokaságét, hogy megtartassanak.” 
 

Alapige: Korinthus I. 10; 23  
„Minden szabad nékem, de nem minden 
használ; minden szabad nékem, de nem 
minden épít.” 
Kedves Testvérek! A mai igehirdetésemnek ezt 
a kétszavas címet adtam hogy: Pálról, Páltól. 
Pál apostolról szeretnék az igehirdetés elsı 
részében néhány nagyon fontos dolgot 
elmondani, a szívetekre helyezni, aztán Pál 
apostoltól, magától a könyv szerzıjétıl, 
ahonnan az alapigéket olvastam, egyetlen egy 
igei üzenetet szeretnék együtt végiggondolni 
veletek, ajándékképen hogy legyen mit 
hazavinnünk a templomi csendességbıl. Pálról 
és Páltól. 
Napi igeolvasásunkban a Korinthusi levelet 
olvassuk, amelynek ennek is, meg a második 
levélnek is szerzıje az a Pál apostol aki egy 
keresztyén misszionárius volt. Ha szeretném 
testi és lelki mivoltát elétek rajzolni, a Biblia 
leírása és a saját vallomásai alapján, akkor 
valahogy úgy néz ki ez az ember, mint akinek 
alig van valamije. Kezében egy olajfa bot, 
tarisznyájában egy pár saru, egy útiköpeny, 
néhány könyv és valami kevés kis szerszám, 
amivel a munkáját végzi hogy kenyeret 
keressen, és járja a világot. Ránézésre egy 
teljesen jelentéktelen ember. Maga mondja: 
„csekély külsıvel”.  
A beszédérıl azt jegyezték fel hogy dadogós, 
nehéz beszédő. İ maga vall testi állapotáról 
amikor azt mondja: „beteges”. Ez az ember 
mégis olyat teremtett és hagyott maga után, 
hogy immár kétezer esztendeje naponta 
milliók és milliók olvassák amiket írt. És 
amiket írt kétezer esztendı távlatából is 
annyira hat az emberekre, hogy életeket 
formál át. Évszázadoknak kell eltelnie hogy 
egy ekkora ember szülessen. Óriás volt! 
Vitathatatlanul korának a legnagyobb 
embere. Nem tudtok sem a politika, sem a 
történelem, sem a tudomány világából olyat 
akinek a neve és a tanítása, a szavai és a 
vallomásai mind a mai napig ott vannak a 
mindennapi ember kezében, fejében és 
szívében. Nem nyomtalanul.  
İ hozta át a keresztyénséget Ázsiából 
Európába. İ volt az aki megvédte a 
keresztyénséget attól, hogy egy kis zsidó 
szektaként eltőnjön. De ı volt az, aki attól is 
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megvédte a keresztyénséget, hogy a 
hellénizmus nagy olvasztótégelyében elıbb-
utóbb felolvadjon, és amíg ez meg nem 
történik, addig egy szín maradjon a sok szín, 
szellemi hatás közepette. A keresztyénséget, 
hogy van, a keresztyénséget hogy még 
mindig akkora amekkora, ı tette azzá 
amivé lett, ez a kis látszólag jelentéktelen 
ember! Világtörténelmi nagyhatalommá 
tette! Pál apostol volt az aki Európa 
szellemi, lelki alapjait letette egyedül. Mert 
semmi Európa népeire nem hatott és annyira 
nem határozta meg mint a keresztyénség! És 
ezt ennek a Pál apostolnak köszönhetjük.  
Születése okán római állampolgár, ami 
kiváltság volt. Elıkelı és szabad ember. És 
mégis úgy mutatkozik be, mint aki egy 
láthatatlan úrnak a rabszolgája. Ezért 
különösen is izgalmas, ennek a Pál 
apostolnak a vallomása, aki úgy mutatkozik 
be mint szolga, mint rabszolga, hogy: szabad 
vagyok, „minden szabad nékem”. Most 
szolga, rabszolga lett-e ez a Pál? Vagy 
hogy van az, hogy azt mondhatja minden 
szabad nékem?  
Az az Úr akinek a rabszolgája, az áron 
megvette, megbillogozta, és most szabadon 
rendelkezik vele. Arisztotelész mondja a 
rabszolgákról hogy a rabszolga nem ember, 
csak lelkes eszköz. Óh, milyen igaz ez Pál 
apostolról! Lelkes eszköz valakinek a 
kezében! Ez a valaki, akinek Pál a szolgája 
és a rabszolgája lett, a Krisztus Jézus, a 
megfeszített és feltámadott Jézus. Ez a Pál az 
ı sáfára, cselédje, és rabszolgája. Ennek a 
Jézusnak a nevében, ennek a Jézusnak a 
megbízásából és felhatalmazásával járja 
Európát és Ázsiát, és kiáltja bele 
pogányoknak és zsidóknak a szívébe: „A 
Krisztusért kérünk benneteket, béküljetek 
meg az Istennel!”  
Gondoljátok el hogy ez a jelentéktelen kis 
ember, elindul iszonyatos közlekedési 
körülmények között, járja az akkor ismert 
világot és mondja mindenkinek: „A 
Krisztusért arra kérlek bennıtöket, béküljetek 
meg az Istennel!” Valami különös, belsı 
kényszer hajtja. Sem pénzt, sem rangot, sem 
dicsıséget el nem fogad. Följegyzi 
önmagáról hogy éjjel dolgozik, készíti a 

sátorponyvát mert a saját munkájából akar élni. 
Nappal utazik és prédikál, éjjel sátorponyvát 
készít. Társtalanul járja a világot. Nincs 
felesége, aki gondot viseljen rá. Nincs családja 
amelyik várja. Nincs otthona. De van egy 
belsı tőz benne ami hajtja, hogy hirdesse az 
evangéliumot, a Krisztust. Mit kapott 
cserébe? Ezt írja: „A világ szemetjévé és 
söpredékévé lettem.” Olyan ı mint egy halálra 
szánt gladiátor, aki az egész világ elıtt emészti 
el az életét azért a különös úrért, a Krisztus 
Jézusért. Mindent odaadott. Mindent.  
Jézustól tanulta amit csinál. Akinek a 
szolgája lett, az a Jézus lehajolt és megmosta a 
tanítványai lábát, amit egy házban csak 
rabszolga végezhetett. Aztán látja ezt a Jézust 
a Golgota keresztjén, ahol mindennél többet 
is egészen odaad. Hagyja magát megköpni, 
megalázni és megölni. Pál mindent Jézustól 
tanul, aki az ı Ura, és akinek ı a szolgája. És 
akként tesz. Szerte jár és mindenütt arról 
beszél hogy nem akarok másról tudni csak 
errıl a Krisztus Jézusról és róla is úgy mint 
megfeszítettrıl, mert neki köszönheti ez a 
világ hogy van bőnbocsánat, hogy van örök 
élet, hogy van mindig újrakezdés. Hogy nem 
kell a porban maradni, hogy nem kell 
összetöretettnek maradni, hogy mindig van 
remény, hogy mindig van új kezdet. 
Csodálatos! Ennek a Krisztusnak köszönheti 
egyedül a világ, senki másnak, ezért mondja 
Pál: „Nem is akarok másról tudni, csak errıl a 
Jézusról. És nem akarok másról beszélni az 
embereknek, csak errıl a csodálatos Krisztusról 
aki személyválogatás nélkül szeret mindenkit 
és keres mindenkit.”  
Amikor Pál elkezdi hirdetni az evangéliumot, 
és vele hozott egy új eszmét, az még Jézus 
tanítványait is megdöbbentette, és 
megfordította a világot! És valami egészen 
újat hozott az egész világ addigi életébe, a 
Krisztus szeretetét, a bőnbocsánat 
ajándékát, és az örök élet valóságát. 
Azt mondja Pál apostol: „Én ezért a Jézusért 
mindent hagytam kárba veszni, sıt szemétnek 
ítélek ami az én életemben eddig volt” – 
mondja ez a híres egyetemet végzett nagy 
tudós, kora óriása – „Mindent szemétnek ítélek 
az életemben ami eddig történt. Mert valami 
csodálatos dologgal találkoztam ahhoz képest, 
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ami velem eddig történt, a Krisztussal.” 
Ezért Pál apostol hiteles és igaz.  
Így hallgassátok amit mond: „Minden szabad 
nékem, de nem minden használ. Minden 
szabad nékem de nem minden épít.” Pál 
apostol itt a teljes lelki, cselekedeti 
szabadságról beszél. Minden szabad nékem. 
Minden. Hogy mondhat éppen ı ilyet, aki 
rabszolgája a Krisztusnak? Hogy mondhat 
éppen ı ilyet? Egyébként nem ez után 
vágyódik minden ember hogy igaz legyen? 
Minden szabad nékem! Nem ez után 
vágyódik a gyerek, hogy végre szabad legyen 
az apjától, meg az anyjától, meg a 
törvényektıl, meg a rendtıl, meg a családi 
fegyelemtıl? Nem ezután vágyódik minden 
ifjú hogy minél messzebb kerüljön mindattól 
ami az életét valami módon bezárja? Nem 
ezután vágyódik minden ember akit egy 
csomó dolog köt már és unja, és szabadulni 
akar tıle hogy végre minden szabad legyen 
nekem? Nem ott él mindnyájunkban ez a 
vágy hogy legyen nekem is minden 
szabad? Úgy éljek egészen ahogyan akarok. 
Senki és semmi ne kössön. 
„Minden szabad nékem.” Akkor éljünk vele! 
Akkor csináljuk! Akkor legyen így! Vajon 
ha ez minden kontrol nélkül így történik, 
akkor a szabadság javunkra vagy 
kárunkra lesz? Ha minden szabad vágyam 
szabadon megélhetı lesz, javamra vagy 
káromra lesz? És amikor Pál apostol eljut 
odáig, hogy kimondja nekem minden szabad, 
mit ért akkor ı ezalatt?  
Kedves testvérek! Pál apostol mielıtt a 
Jézusé lett, akkor látszólag szabad volt, 
valójában nem. Mert akkor foglya volt az 
indulatainak, foglya volt a győlöletének, 
foglya volt a vallásának, foglya volt a 
rasszának, foglya volt a vérének. Maga 
mondja el a Krisztus elıtti életérıl hogy tele 
volt győlölettel. Vajon testvérek aki győlöl, 
az szabad? Aki szabadon győlöl valakit az 
szabad ember, vagy a győlölete foglya? 
Aki utálkozik, aki embereket megítél és 
megvet, szabad ember? Vagy annak az 
indulatnak a foglya? Aki nem szeret, aki 
nem ad bocsánatot, szabad ember? 
Miközben szabadon teszi, nem foglya éppen 
a szívének? Ahogy énekeltük: a bőnének? 

Idıbe telt mire Pál megértette hogy a 
Krisztus elıtti élete bár látszólag szabad 
volt, mert független volt Istentıl, mégis a 
rabság ideje volt, és az élete most szabad. 
Most is vannak indulatai, de azt mondja ez nem 
az enyém, ami énbennem van az már a Jézusé, 
az én szeretı Uram indulata, abból élek. Most 
is szól benne a vér szava, de már nem a Pál 
vérének a szava, hanem a Krisztusé, aki 
megbocsátott neki. Ezért jár ennek a Jézusnak a 
követségében. Ezért árad belıle valami egészen 
más mint a Saulus lelke és szíve.  
Minden szabad nékem most már. Ha Pál 
apostol nem folytatná a szabadság eme 
himnuszát, igaza lenne a mi liberális 
testvéreinknek, mindazoknak akik azt mondják 
a testem az enyém, azt csinálok vele amit 
akarok. És az életem is az enyém, azt csinálok 
vele szabadon amit akarok. Vajon így van? 
Nincs korlát? Nincs határ? Úgy 
elgondolkoztam efölött testvérek hogy vajon 
mi szab határt a szabadságnak? Elvileg határt 
szab a másik élete, a másik ember 
szabadsága. Az enyém addig terjed, amíg az 
övével találkozik.  
De vajon tiszteletben tartjuk mi ezt? Igaz ez? 
Nem sokkal inkább azt látjuk, és sokszor 
magunk is ezt gyakoroljuk hogy a 
szabadságomnak nincs határa, a másik sem 
határa, a másik nem határa. Nem ezt éli át 
sok feleség a férje mellett? És sok férj a 
felesége mellett? És nem ez az alapvetı baj 
velünk az egymással való viszonyunkban? Az 
erısebb uralkodása a gyengébb felett! Hol van 
a szabadságom határa? A másik embernél 
mindenképpen meg kellene hogy álljon, de 
megáll? A sok elrontott emberi élet, a sok 
tönkrement házasság, a sok sikertelenül felnıtt 
gyermek, mert nem volt igazán apja, anyja nem 
arról beszél hogy ez nem mőködik? Vajon a 
szabadságom megélésében például korlát a jog, 
a törvény? Hogy megélhetem, de csak eddig. 
Itt jön a jog, a törvény, amin nem léphetek át. 
Testvérek így van ez? Nem úgy van-e hogy kis 
stiklikkel van teli az életünk? Kis hazugság, kis 
csalás, kis lopás, kis disznóság, kis aljasság. 
Ahol nem számít még a jog és a törvény.  
Szabad vagy! Elhitetik az emberekkel és az 
emberek elhiszik. Jaj, de nagy baj! Pál apostol 
azt mondja van határ. „Minden szabad nékem 
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DE nem minden használ, DE nem minden 
épít.” Testvérek! A keresztyén szabadság 
célja az építés és a haszonra létel 
másoknak. Keresztyén ember arra szabad, 
hogy építse a saját lelki házát, meg a többi 
emberét. A keresztyén szabadság arra van, 
hogy haszonra legyek másoknak.  
Nem rombolni. A szabadságot sokan 
önmaguk és mások rombolására használják. 
Pusztítják az emberek a testüket, a lelküket, 
az erejüket, az ifjúságukat, a szépségüket. 
Nem haszonra van, nem építik a szabadság 
nyomán hanem rombolják. És egymásét is. 
Szabad vagyok pusztítani önmagamat és 
másokat. Szabadság ez? Keresztyén 
szabadság azt jelenti hogy szabad vagyok 
hasznosnak lenni másnak, építeni másnak az 
életét. És nem rombolni, és nem tönkretenni, 
és nem elpusztítani sem önmagamat, sem 
mást.  
Nem szabadság az testvérek, ami pusztít, 
akkor sem ha szabadon teszem. Szolgaság 
az, a bőn szolgasága az. Építeni és 
haszonra lenni ez a keresztyén szabadság 
értelme. Kedves testvérek! Pál apostol 
mindezt Jézustól tanulta, aztán Jézus-szerő 
módon megélte. Micsoda szabadság az Úr 
Jézusban aki azt tudta mondani: Ezt és ezt 
szeretném, mindazáltal ne úgy legyen ahogy 
én akarom, hanem ahogy te. Jézusnak csak 
egy függısége volt, az irántunk való 
szeretete.  
Kedves testvérek ahhoz hogy valaki eljusson 
erre a szabadságra, ahhoz úrcserére van 
szükség az életében. Mert vagy a magam 
szellemi-lelki uraságában vagyok szolga, 
vagy a Jézus uraságában vagyok szabad. 
Ha ez az úrcsere a szívünkben, a lelkünkben 
megtörténik, akkor különös változás áll be az 
életünkben, ahogy beállt Pál életében is. 
Eltőnik a nagy én, és látszódni kezd a 

Krisztus. És nem marad belılünk más, csak 
ami igazán fontos; a hang, a szó. Ahogy 
Keresztelı Jánosról mondja a prófécia elıre. 
Ez a János aki jön Jézus útját készíteni, csak 
egy hang. És a többi elmúlik. De a hang, a 
küldetés, a szó az tovább megy.  
Plütárkosznak egy följegyzésével fejezem be 
az igehirdetést. Valaki egyszer megkopasztott 
egy fülemülét. És lévén hogy ez kicsi madár, 
bizony csak nagyon kevés húst talált rajta. 
Mérgében ezt mondta: Te csak hang vagy, 
semmi más!  
Szabad nekünk testvérek a világviharban 
hangnak lenni, Jézus hangjának és semmi 
másnak. Így értsd jól: „Minden szabad nékem, 
de nem minden használ. Minden szabad 
nékem, de nem minden épít.” Tudj, merj hang 
lenni Jézusról, semmi más! 
 
Ámen! 
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