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„A szombat végén, a hét első napjára 
virradólag… az angyal ezt mondta… 

nincsen itt mert feltámadott…”  Mt. 28:1. 
és 5. versekből 

 
Húsvét első üzenete az, hogy elmúlt a szombat, 
lezárult a törvény, a bűn alá rekesztettség, az 
Ószövetség ideje. 
„A szombat végén”, valami végérvényesen 
befejeződött. Így jő el a hét első napja, húsvét 
vasárnap. Húsvéttal eljött az Úr napja, azóta a 
keresztyén világ minden vasárnap a húsvétra 
emlékezik! És eljött az új szövetség kora és a 
kegyelem korszaka. A szombat elmúlt - vele 
lezárult a Krisztusesemény előtörténete. Eljött a 
hét első napjára virradólag Húsvét.  Ezen a 
reggelen megjelent az értem haló halhatatlan, az 
élő Jézus, aki átment a halálon, de győzött 
felette. Feltámadt és él! 

A második üzenet éppen ez: Feltámadt! Két 
evangélium van! Az első így hangzik Gábriel 
angyal közvetítésében Józsefnek: „nevezd a 
megszületendő nevét Jézusnak, mert ő 
szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.” Ő 
lesz a megígért Immánuel, akiben velünk az 
Isten. Ez az első evangélium. Velünk van az 
Isten.  
A második evangélium pedig ez: Feltámadt. Ezt 
is angyal mondja, a menny hirdeti. Nagy örömöt 
hirdetnek az angyalok, amikor a Fiú eljön, és 
most, amikor feltámadt! 
Végül azt olvassuk Húsvét kapcsán, hogy Jézus 
első tette feltámadása után, hogy „rájuk lehelt és  
ezt mondta, vegyetek Szentlelket!” (Jn. 20:22.) 
A tanítványok Jézus lelkét kapták. A 
bűntelenség és haláltalanság lelkét a 
megelevenítő lelket. Ez az a pillanat, amikor a 
teremtés befejeződik. Isten a megteremtett 
emberbe ”életnek lehelletét lehelte…” most 
pedig a feltámadott Jézus az újjáteremtő, 
megelevenítő lelkét lehelte az övéire. 
Gyönyörű húsvét, hozsannás és hallelújás 
Húsvét, mert él a Jézus a mi fejünk, 
keresztyének énekeljünk! 
 Takaró Tamás 
 esperes-lelkipásztor 
 

Gyülekezeti Hírmondónk minden 
olvasójának Istentől gazdagon 
megáldott húsvéti ünnepeket 

kívánunk! 
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Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír 
mellett 

Sírod szélén szinte félve, 
iszonyattal üldögélve, 
ó - mekkora vád gyötör, 
mardos, majdnem összetör: 
mily látás a kétkedőnek, 
törvény ellen vétkezőnek, 
hogy üres a sírgödör.  

Nyitott sírod szája szélén 
sóhajok közt üldögélvén 
szemlélem bús, elvetélt 
életemnek rút felét 
s jaj, - most olyan bánat vert át, 
mily Jacopo és Szent Bernát 
verseiből sír feléd.  

Nincs gonoszabb, mint a hitvány 
áruló és rossz tanítvány, 
ki az ördög ösvenyén 
biztos lábbal, tudva mén: 
szent kenyéren nőtt apostol, 
aki bűnbe később kóstol, - 
Krisztus, ilyen voltam én.  

Amit csak magamban látok, 
csupa csúnya, csupa átok, 
csupa mély seb, éktelen, 
testem oly mértéktelen 
volt ivásban, étkezésben, 
mindenfajta vétkezésben 
s undokságom végtelen.  

Ó, ha tudnám, megbocsátasz, 
s országodba bebocsátasz, 
mint szurnám ki két szemem, 
mint vágnám le két kezem, 
nyelvem húznám kések élén 
s minden tagom elmetélném, 
amivel csak vétkezem.  

Bűneimnek nincsen számok. 
Mindent bánok, mindent szánok 
és e sajgás, mely gyötör 
nem is sajgás, már gyönyör. 
Hamuval szórt, nyesett hajjal 
ér engem e húsvéthajnal 
és az üres sírgödör.  

Bámulok a nyirkos, görbe 
kősziklába vájt gödörbe, 

bénán csügg le a karom, 
tehetetlen két karom... 
Te kegyelmet mindig oszthatsz, 
feltámadtál s feltámaszthatsz, 
hogyha én is akarom.  

Lábadozó régi hitben 
egész nap csak ülök itten. 
Lelkemet nagy, jó meleg 
szent fuvallat lepte meg, 
lent az odvas, szürke barlang 
mélyén muzsikál a halk hang, 
ahogy könnyem lecsepeg.  

Az én Uram újra él most, 
országútján mendegél most, 
áprilisban fürdik és 
aranyozza napsütés, 
ahol lépked, jobbra-balra 
ezer madár fakad dalra 
s ring, hullámzik a vetés.  

Éneklő sok tiszta lánnyal, 
liliomos tanítvánnyal 
nem követlek, Mesterem. 
Majd csak csöndes estelen 
indulok, hol vitt a lábad, 
földön kúszom könnybe lábadt 
szemmel, szinte testtelen.  

Fennakadva tüskeágon, 
éjsötét nagy pusztaságon 
étlen, szomjan vágok át, 
nagy hegyeken vágok át, 
mint eltévedt eb szimatja, 
mely halódva is kutatja 
vándor ura lábnyomát.  

S közben dalolok az égről, 
pálmás, örök dicsőségről, 
vonszolván földdel rokon 
testemet a homokon 
s így ujjongván, nem is érzik, 
hogyan sajog, hogyan vérzik 
rögbe horzsolt homlokom.  

Mert az égi útnak elve: 
kúszva, vérzőn, énekelve, 
portól, sártól piszkosan 
menni mindig, biztosan... 
S kopjék térdig bár a lábam, 
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tudom, az ég kapujában 
utólérlek, Krisztusom! 
 
 

.A gyülekezet életéből 
 

Népmozgalmi adatok 
 

Eltemettük: 
Mester Lajosné, özv. Szabó Józsefné, Sárosi 
Gyuláné, Szalai Lászlóné, Kiss László, Átyim 
Jenő, Policer Andorné testvéreinket. 
Megkereszteltük: 
Miklós Dóra Hanga, Révai Marcell Attila, Nagy 
Szofi Mária, Nagy Brúnó, Jenei Máté, Nagy 
Rita Anna testvéreinket. 

 
Az elmúlt hónapok gyülekezeti 

programjai: 
Január 1. Évnyitó, áldást kérő istentisztelet. 
Január 21-27. Ökumenikus imahét a Klapka téri 

Református Egyházközségben. 
Január 23. Takaró Tamás és a kórus szolgálata 

az ökumenikus imahéten. 
Január 25. Takaró Tamás Kiskunlacházán 

szolgál az ökumenikus imahéten. 
Január 27. Presbiteri gyűlés. 
Január 28. Takaró Tamás és Brandenburg 

Sándor lelkészértekezleten Budai 
gyülekezetben. 

Január 28. Takaró Tamás a Zsinat 
Kommunikációs bizottsági ülésén. 

Február 3. Dr. Balla Péter rektor úr szolgálata 
templomunkban. 

Február 15. Ifi farsang. 
Február 16. Kórus farsang. 
Február 24. Néhai Takaró Károly 1983-ban 

rögzített igehirdetése hangzik 
templomunkban. 

Február 24. Erzsébeti Esték: Takaró Mihály 
előadása Áprily Lajosról. 

Március 3. Bibliavasárnap, a Lónyay Utcai Ref. 
Gimn. 11/c osztályának látogatása 
gyülekezetünkben. 

Március 7. Canonica Visitatio és számvizsgálat 
Illés Dávid esperes úr vezetésével.  

Március 9.  Országos Presbiteri Szövetség 
Közgyűlése, amelyen kórusunk 
szolgál. 

Március 10. Zenés áhítaton szolgál az ifi, a 
Csepel-Királyerdői gyülekezetben. 

Március 11. ifj. Takaró Tamás szolgálata a 
Lónyay Utcai Ref. Gimn. diákjainak. 

Március 15. Látogatás és munka Úrkúton 
Takaró Tamás és Brandenburg Sándor 
vezetésével. 

Március 18-22. Bp.-Déli Ref. Egyházmegye 
lelkészkonferenciája Mátraházán 
Takaró Tamás részvételével. 

Március 23. Takaró Tamás szolgálata az 
Egyházkerületi Presbiteri Szövetség 
Konferenciáján  Kecskeméten. 

Március 24. Virágvasárnap. 
Március 24. Erzsébeti Esték: Dr. Bagdy Emőke 

előadása. 
 

 
A közönség felállva köszöni meg a Professzor Asszony értékes 

és nagyon jó hangulatú előadását 
 

Március 25-28. Nagyheti előkészítő. 
Március 29. Nagypéntek. Ünnepi istentisztelet 

és úrvacsoraosztás délelőtt és délután. 
Szolgál a gyülekezet kórusa. 

Március 31. Húsvét 1. napja. Ünnepi 
istentisztelet és úrvacsoraosztás. 
Szolgál a gyülekezet kórusa. 

Április 1. Húsvét 2. napja. Ünnepi istentisztelet 
és úrvacsoraosztás. Szolgál a 
gyülekezet ifjúsági kórusa. 
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Terveink Úrkúton 
 
Kedves testvérek! Ez év elején pályázott 
egyházközségünk az úrkúti telkünkön álló 
legnagyobb épület felújítására. Az energetikai 
pályázatunkat befogadták februárban.  
Jó reménységgel vagyunk az elbírálását 
illetőleg. 
A nagy - központi - épület felújításán túl, idén 
szeretnénk a legrosszabb állapotban lévő 
épületünket elbontani. Ezen kívül a volt ún. 
Western kocsmát tervezzük átépíteni, 
lakóhatóvá tenni. A fent említett munkákat mi 
magunk végeznénk el, hiszen mind a bontás, 
mind az átalakítás nagyon sok pénzt emésztene 
fel, ha cégekkel végeztetnénk el. 
Éppen ezért egy munkanapot és egy munkahetet 
szervezünk. 
Május elsején szerdán, szeretnénk a volt 
Western kocsma mellékhelyiségeit, zuhanyzóját 
olyan állapotba hozni, hogy egy nyári héten már 
elfogadható körülmények között dolgozhassunk. 
Június 17. hétfő és június 22. szombat között 
lenne mód a nagyobb munkálatok elvégzésére. 
Úgy gondoljuk, jó alkalom lenne a közösen 
eltöltött idő arra is, hogy jobban megismerjük 
egymást. Szeretettel várjuk a lelkészi hivatalban 
e két időpontra a jelentkezéseket. 
Folytatjuk a gyűjtést is a munkák elvégzéséhez. 
Kérjük, aki tudja, segítse nagy álmunk 
megvalósulását így is. Köszönjük az eddigi 
felajánlásokat! 

ifj. Takaró Tamás 
 

Közlemény 
Kedves Testvérek! 
 
Egyházközségünk az alapítványát azzal a céllal 
hozta létre, hogy segítsük a ránk bízott szegény 
és nehéz sorsú gyerekek nyári táboroztatását, 
ifjúsági csendes hetek, sport és kulturális 
rendezvények tartását, valamint zenekari és 
énekkari szolgálat támogatását. 
Ismét lehetőség nyílik mindannyiunk számára, 
hogy adónk 1%-val ezeket a fontos gyülekezeti 
és szociális célokat segítsük.  
A személyes felajánláson túl, kérjük 
családtagjai, barátai, ismerősei között is 
ismertetni alapítványunk munkáját, kérve a 

gyülekezetünkhöz szorosan esetleg nem 
tartozók, szíves segítségét is. 
Szeretettel kérjük gyülekezetünk, a Kapunyitás 
Közhasznú Alapítvány támogatását, adója 1%-
val.  

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

 
A XX. kerület életéből 

Egyházvezetőkkel találkoztak a kerület 
vezetői 

Hagyományos éves találkozóra hívta meg 
Szabados Ákos a kerület egyházvezetőit március 
20-ára. A fehér asztalos beszélgetés alatt a 
polgármester részletes tájékoztatást adott a 
települést és az önkormányzatot érintő aktuális 
kérdésekről, kiemelten az elfogadott 
költségvetésről, melyben az egyházaknak 
megszavazott éves működési támogatás is szóba 
került. 2013-ban a Pesterzsébeten működő 
egyházközségek, plébániák, gyülekezetek 
összesen 2,1 millió forint önkormányzati 
támogatásban részesülnek. Ezen felül a Szabó-
telepi Református Egyházközség ez évre 4,5 
millió forintot kap az új templom tervezési, 
építési költségeire. Pesterzsébeten 11 
gyülekezetben (4 katolikus, 1 görög katolikus, 3 
református, 1 evangélikus, 1 baptista, 1 zsidó) 
várják a hívőket. Az elmúlt 2 évben öt 
egyházvezetői poszton került sor változásra.  
 

 
egyházak képviselői a találkozón 

 

A régi gyülekezetvezetők mellett az új 
lelkipásztorok is aktívan veszik ki részüket a 
kerület társadalmi életéből, hit- és közéleti 
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tevékenységükkel támogatják a helyi 
rendezvényeket. Az önkormányzat vezetői 
között Juhász Lajosné alpolgármester külön 
megköszönte a kerületi lakosságért végzett 
szolgálatukkal, az elesettek felkarolását. Dr. Vas 
Imre alpolgármester, mint országgyűlési 
képviselő ajánlotta fel segítségét az 
egyházvezetőknek. Dr. Veres Anikó, Budapest 
Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi 
Hivatalának hivatalvezetője is bemutatkozott, és 
tájékoztatta a papokat, lelkészeket a 2013. 
január 2. napjától működő hivatal 
tevékenységéről. A gyülekezetvezetők többek 
között az iskolai hitoktatásról, pályázati 
lehetőségekről, a Dél-Pesti Jahn Ferenc 
Kórházzal való együttműködés módjáról kértek 
tájékoztatást.  
 Ecsedi-Nagy Andrea  
 protokoll- és sajtófelelős 
 Pesterzsébet Önkormányzata 

(Pesterzsébet online) 
 

Az elkövetkezendő hónapok eseményei: 
 
Április 7. Sípos István máramarosszigeti 

esperes-lelkipásztor úr szolgálata. 
Április 13. Az Anima Soni zenekarunk ceglédi 

szolgálata a Délpesti Református 
Egyházmegye konfirmandus csendes 
napján. 

Április 12. Az ifjúság látogatása és szolgálata a 
Dunaharaszti Bárka közösségben. 

Április 14. Takaró Tamás és a kórus szolgálata 
Karcagon. 

Április 14. Bácsai Gábor lelkész úr szolgálata 
gyülekezetünkben. 

Április 17. Takaró Tamás és Brandenburg 
Sándor vizitálnak a Kelenföldi 
gyülekezetben. 

Április 22. Takaró Tamás és Brandenburg 
Sándor vizitálnak a Pestlőrinc 
Szemeretelepi gyülekezetben. 

Április 24-25. Takaró Tamás zsinati ülésen vesz 
részt. 

Április 28. Takaró Tamás és Brandenburg 
Sándor vizitálnak a Budai 
gyülekezetben. 

Április 28. Erzsébeti Esték: Takaró Mihály 
előadása. 

Május 4.  Konfirmációi vizsga. 

Május 5. Konfirmáció. Ünnepi istentisztelet 
úrvacsoraosztással és a kórus 
szolgálatával. 

Május 1. Munka Úrkúton. 
Május 6-10. Pünkösdi előkészítő Soroksáron. 
Május 8. Takaró Tamás és a kórus szolgálata 

Soroksáron. 
Május 9. Áldozócsütörtök. Istentisztelet a 

Soroksári gyülekezetben. 
Május 11. Ifi kirándulás, gyülekezet látogatás és 

szolgálat Alcsúton és Felcsúton. 
Május 13. Lelkészértekezlet egyházme-

gyénkben. 
Május 13-17. Pünkösdi előkészítő gyüle-

kezetünkben. 
Május 13-17. Takaró Tamás Karcagon szolgál. 
Május 19. Pünkösd vasárnap. Ünnepi 

istentisztelet úrvacsoraosztással és a 
kórus szolgálatával. 

Május 20. Pünkösd hétfő. Ünnepi istentisztelet 
úrvacsoraosztással és az ifjúsági kórus 
szolgálatával. 

Május 26. Erzsébeti Esték: Dr. Freund Tamás 
akadémikus, agykutató előadása. 

Június 16. Erzsébeti Esték: kórusunk évzáró 
koncertje. 
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A gyülekezet tagjai mesélik… 
 

Ifjúsági kórusszolgálatok 
„Zengjen az Úrnak hálaszó szép zene 

hangján hódoló, mert Ő népét megáldja. Nem 
nézi az ember érdemét, és ingyen adja 

kegyelmét.” 
 
Két szép és örömteli szolgálata volt az ifjúsági 
kórusnak az elmúlt időszakban, melyeken élővé 
váltak a fent idézett kis reneszánsz darab sorai. 
Az ifi karácsonyán az ifjúsági kórusmunka 5. 
évfordulóját is ünnepeltük, ennek keretében több 
darabbal is készültünk a fiatalokkal. Felemelő 
volt megszólaltatni a két „ős-darabot” s minden 
ott lévő alapító és jelenlegi taggal énekelni: 
„Ama szép hon felé száll az én óhajom…”. 
 

 
Az ifjúsági kórus próbál 

 

Március 10-én pedig Csepel-Királyerdőn jártunk 
Tavaszköszöntő zenés áhítat keretében,  ifj. 
Takaró Tamás böjti igeszolgálatával. Előtte és 
utána két zenei blokkban foglaltuk össze az 
előkészített darabokat, ifjúsági énekeket. A 
gyülekezettel együtt énekeltük: „Imádkozzatok 
és buzgón kérjetek…” - citerakísérettel 
színesítve. 
Néhány éve, amikor ez a csepeli gyülekezet még 
egy régi, kis imaházban „lakott”, több 
alkalommal is ellátogattunk szolgálni. Nagy 
öröm volt most az új templomban énekelni. Az 
áhítat után szeretetvendégségben lehetett 
részünk, finomabbnál finomabb süteményeket 
készítettek kedves asszonytestvérek. 
Mindig gazdag áldásként élem meg ezeket a 
közös szolgálatokat, a sok tehetséges fiatallal 
való „örömmunkát”. Jó látni, hogy a már felnőtt 
kórusban és a zenekarban szolgálók is szívesen 

jönnek, példát mutatva a kis és mini ifiseknek, 
egy nagy közösségként. Zengjen az Úrnak 
hálaszó ezért! 

Temesvári Mónika 
 
 

Kitekintő 
Évfordulók március 15 - június 15. 

 
1848. március 15. 165 éve 

Győzött Pesten a forradalom. Március 15 
jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, 
szabadság utáni vágyát fejezi ki. 
 

1893. március 16. 120 éve  
Meghalt Puskás Tivadar, Európa első 
telefonközpontjának megalkotója, a 
telefonhírmondó feltalálója. 
 

1993. március 28. 20 éve   
Meghalt ifjabb Horthy Miklós földbirtokos, 
Horthy Miklós kormányzó és Purgly Magdolna 
legkisebb gyermeke. 
 
1848. április 2. 165 éve 
Táncsics Mihály szerkesztésében megjelent az 
első magyar politikai néplap. 
 

1853. április 4. 160 éve   
Megszületett Zipernowsky Károly 
gépészmérnök, a magyar erősáramú 
elektrotechnikai ipar megalapítója. 
 

1848. április 11. 165 éve   
Hivatalba lépett az első magyar felelős kormány 
gróf Batthyány Lajos vezetésével. 
 

1983. április 15. 30 éve   
Budapesten meghalt Illyés Gyula Kossuth-díjas 
költő, író, műfordító, szerkesztő, az MTA tagja. 
 

1843. május 10. 170 éve   
Először mutatták be az Egressy Béni által 
megzenésített Szózatot. 
 

1813. május 24. 200 éve   
Megszületett Kmety György, honvédtábornok, 
az 1848-49-es szabadságharc kiemelkedő alakja. 
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1508. május 27. 505 éve 
A horvátországi Zrinben megszületett Zrínyi 
Miklós horvát-dalmát és szlavón bán, a 
szigetvári hős. 
 

1938. június 7. 75 éve 
Meghalt Dsida Jenő költő. 
 

1843. június 8. 170 éve   
Gasztonyban megszületett Széll Kálmán, aki 
1899 és 1903 között Magyarország 
miniszterelnöke volt. 
 

1893. június 15. 120 éve   
Meghalt Erkel Ferenc zeneszerző, a nemzeti 
opera megteremtője, a magyar Himnusz 
megzenésítője. 

 

Kmety György 
(Felsőpokorágy, 1813. május 24. – London, 

1865. április 25.) 
honvédtábornok, a török hadseregben Iszmail 
pasa néven dandártábornok. 
 

 
 

Nemesi címerrel rendelkező, de vagyontalan 
evangélikus lelkész fiaként született. Apja 1818-
ban meghalt, ezután jóval idősebb bátyja, Pál 
nevelte. Késmárkon végezte tanulmányait, majd 
1833-ban a 19. császári és királyi gyalogezredbe 
állt katonának. 1847 végén Radetzky tábornagy 
itáliai hadseregében szolgált 
ezredsegédtisztként, főhadnagyi rangban. 

Századosként került át az alakuló honvédseregbe 
1848. október 1-jén, a Győrben alakuló 23. 
honvédzászlóaljhoz vezényelték. Jelentős 
szerepet játszott a zászlóalj szervezésében. Négy 
század élén csatlakozott a Móga táborába 
igyekvő Kossuth Lajoshoz és részt vett a 
schwechati csatában. Helytállásáért Kossuth 
november 1-jén a zászlóalj parancsnokává 
nevezte ki. December 16-án a parndorfi 
ütközetben egységével visszavert egy lovassági 
támadást, ezért alezredessé léptették elő. 1849. 
január 5-étől egy dandár, majd 1849. február 15-
től egy hadosztály vezetésével bízták meg. 1849. 
február 28-án a mezőkövesdi ütközetben 
győzelmet aratott Franz Deym vezérőrnagy 
dandárja felett, ami után ezredesi rangot kapott. 
Buda visszavételekor (1849. május 4. – május 
21.), a vízivárosi oldalon ő irányította ostromot. 
Buda bevétele után önálló 
hadosztályparancsnokként a Rába vonalának 
megszállását kapta feladatul. Június 13-án 
pályafutásának legfényesebb győzelmét aratta, a 
csornai ütközetben legyőzte Franz Wyss 
vezérőrnagy dandárját és június 26-án ezért 
megkapta tábornoki kinevezését. Később 
átvezényelték a délvidéki hadszíntérre. 
Seregével csatlakozott a Temesvár mellett álló 
magyar főerőkhöz. A világosi fegyverletétel 
után Törökországba menekült, és Iszmail néven 
belépett a török hadseregbe, ám a 
közhiedelemmel ellentétben nem vette fel az 
iszlám vallást. Bemmel együtt a szíriai 
Aleppóba került, ahol részt vettek egy súlyos 
zavargás leverésében. Bem halála után 
Londonba távozott. Itt született meg első önálló 
műve, amely Görgey Artúr emlékirataira 
válaszul készült. A krími háború kitörésekor 
visszatért Törökországba. 1854. augusztus 6-án 
részt vett a kuruderei ütközetben, majd a karszi 
erőd védelmében Muravjev orosz tábornok 
ellen. Ennek eseményeiről írta második könyvét. 
Karszi tevékenységért a török kormányzat 
kitüntette. Súlyosbodó betegsége miatt 1861-ben 
nyugdíjba vonult és Londonban telepedett le. 
Sosem nősült meg, gyermektelenül halt meg. A 
török állam Kmety György érdemeinek 
elismeréséül az isztambuli katonai múzeumban 
egy mellszobrot állíttatott fel. 
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„Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek téged” 

(János 17:3.) 
 

Pesterzsébet, 2013. január 20. 
Takaró Tamás, esperes 

 
 

 HARC AZ IGAZI ELLENSÉGGEL 

 
Lectio: Lukács 23; 50-57 
„És ímé egy ember, kinek József vala neve, 
tanácsbeli, jó és igaz férfiú, Ki nem vala részes 
azoknak tanácsában és cselekedetében, 
Arimathiából, a zsidók városából való, ki maga 
is várja vala az Istennek országát; Ez oda 
menvén Pilátushoz, elkéré a Jézus testét. És 
levévén azt, begöngyölé azt gyolcsba, és 
helyhezteté azt egy sziklába vágott sírboltba, 
melyben még senki sem feküdt. És az a nap 
péntek vala, és szombat virrada rá. Az őt követő 
asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, 
megnézék a sírt, és hogy miképen helyeztetett el 
az ő teste. Visszatérvén pedig, készítének 
fűszerszámokat és keneteket. És szombaton 
nyugovának a parancsolat szerint.” 
 
Alapige: Efézusi levél 6; 12 
„Mert nem vér és test ellen van nékünk 
tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 
hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének 
világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek 
a magasságban vannak.” 
 

Kedves Testvérek! Napi igeolvasásunkban a 
passiónak, Jézus szenvedéstörténetének a végére 
érkeztünk. A zsidó tanácsnak egy tisztességes 
tagja-mert kiderül, hogy ilyen tagja is volt a nagy 
tanácsnak: Arimáthiai József elment Pilátushoz 
és elkérte Jézus testét, hogy eltemesse. 
Nagypéntek volt.  
Nagypéntek a történelem legfontosabb napja. 
Nincs fontosabb nap, soha nem volt és nem lesz. 
A történelemnek ez a legfontosabb napja. 
Bárcsak a keresztyén emberek ezt igazán értenék! 
Bárcsak komolyan vennék! És bárcsak élnének 
mindazzal a csodával, ami ezen a napon 
ajándékképpen mind a mai napig a miénk lehet!  

Ez a nap, ez a történelem legfontosabb napja, 
egyszerre volt rettenetes nap, és mégis a 
legcsodálatosabb nap. Azért volt rettenetes, 
mert az emberi gonoszság ezen a napon egészen 
kiteljesedett, a csúcspontjára került. Ami 
szellemi, lelki, fizikai, aljasságot el lehetett 
követni, azt a zsidó vezetők, a cinikus katonák, a 
hamis tanúk, és a gyűlölet kampány nyomán 
felhergelt zsidó nép gyűlölködve elköveti. Végül 
gyilkosságig megy ez a dolog, mindnyájan 
tudjuk.  

 
Kedves testvérek! Amíg lesz keresztyén ezen a 
földön, és Isten igéje szerint lesz, addig ennek a 
napnak a történéseit mi soha nem fogjuk 
elfelejteni. Mi erre a napra mindig emlékezni 
fogunk, és mindig emlékeztetni fogunk. És nem 
azért, mert ezen a napon annyi emberi 
aljassággal, gonoszsággal találkozhat az ember, 
hanem azért, mert ez a nap a legcsodálatosabb 
is ugyanakkor. Mert a nagy sötétségben is 
felragyog a fény, a világ világosságának a fénye. 
És a legnagyobb emberi sötétséget is beragyogja 
a legkisebb mennyei fény is. Nagypénteken már 
látszanak ezek a fények. És a világ 
világosságának a fénye semmivé teszi, igazán 
szinte semmivé teszi az emberi sötétséget.  
Mert nagypénteken nem csak beleláthatunk az 
emberi szív igazi mélységeibe, a bűn 
természetébe, hanem ezen a napon a 
legcsodálatosabb módon beleláthatunk Isten 
szívébe is. És így ragyog fel a fény. Mert ezen a 
napon, nagypénteken, győz a szeretet. Nem 
úgy általában. Nem a gonoszság győz, hanem a 
szeretet, mégpedig Isten szeretete. Jézus 
nagypénteki áldozata, Isten golgotai szeretete, 
csupa-csupa gazdagság. Hiszen a kereszthalálban 
tépi el Jézus a bűnös ember adósságlevelét. Ott 
szerezte meg Jézus Isten bocsánatát. Ott 
engesztelte ki Jézus az Istent. Ezen a napon 
készítette el Jézus a helyet, minden benne bízó 
számára az üdvösségbe. És ez a nap, ez a hely, ez 
a kereszt, ez az áldozat lesz azóta is az idők 
legvégéig minden emberi élet átformálódásának – 
használjak bibliai kifejezést: újjászületésének – 
valóságos megváltozásának az egyetlen helye. 
Ezért a történelem legfontosabb napja ez. 
Kedves testvérek! Van valami, ami azonban 
feltűnően hiányzik Istennek a nagypénteken 
meglátszó csodálatos szeretetéből. Van valami, 
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ami feltűnően hiányzik Jézus irántunk való, 
szeretetből történő áldozatvállalásából. Van 
valami, ami itt nincs. Pedig olyan az egész 
szituáció, hogy az ember elvárná, hogy legyen. 
Hogy tulajdonképpen a józan ész azt diktálná, 
hogy kell, hogy legyen, és nincs.  
Olyan rettenetes dolgok közepette történik meg a 
kereszthalál, és közben annyi menekedési kapu 
nyílik Jézus előtt, hogy ebből a csodálatos isteni 
szeretetből feltűnően hiányzik a megalkuvás, a 
kiegyezés. Az, hogy Jézus nem alkuszik meg. 
Egyetlen egy olyan szó nem hagyja el az ajkát, 
egyetlen egy olyan tettet nem követ el ebben a 
rettenetes időszakban sem, ami a megalkuvás felé 
mozdítaná el. Jézus nem alkuszik meg a 
bűnnel, és nem alkuszik meg a gonosszal.  
Ma szeretnék erről a nagyon kényes dologról 
beszélni, a megalkuvásról. Azért kényes, mert el 
sem tudjuk képzelni az életünket már e nélkül. 
Azért kényes, mert megszépítettük már régen, és 
így van ma már a közbeszédben és a 
közgondolkodásban is a megalkuvásnak többféle 
szinonimája. Nézzétek csak, a politika elnevezte 
kompromisszumnak. Egy jó politikus legyen 
kompromisszum-kész. Egy jó politikus, egy bölcs 
politikus tudja, hogy kompromisszumokat kell 
kötni. És mindez szépen átment a mindennapi 
életünkbe is. Kössünk időről időre, ha a szükség 
úgy hozza kompromisszumot, alkudjunk meg. A 
szociológia elnevezte a megalkuvást 
egyensúlynak. Figyeljünk mindig az 
egyensúlyokra! Nagyon fontos, vigyázzunk rá! A 
jog például elnevezte vádalkunak. Kössünk alkut! 
Alkudjunk meg! Te, aki a bűnt elkövetted és én, 
aki nyomozok. Alkudjunk meg. Te olyan 
adatokat adsz nekem amelyeket én nem tudtam 
feltárni, nem tudom bizonyítani. Én pedig alkut 
kötök veled a büntetésed enyhítése tekintetében. 
A népnyelv elnevezte a megalkuvást arany 
középútnak. És adunk is ilyen tanácsokat 
egymásnak: Bölcs ember az arany középutat 
választja. 
 
Kedves testvérek! Mindezt el lehetne fogadni, 
ahogy el is fogadja az ember, mert az egész 
közbeszédünk, az egész közgondolkodásunk már 
eszerint működik. Csak az a „baj” tudjátok, - újra 
és újra-  hogy van egy Bibliánk. Egy „zavaró” 
Biblia. És a Biblia azt mondja, hogy a 
megalkuvás bűn. Ezért mondtam, kényes 

dologról fogunk beszélgetni, mert a megalkuvás 
bűn.  
Az a félelmetes, ahogy a Biblia szerinti bűnből, 
ami különböző emberi bölcsnek tűnő 
megfogalmazásaink eredményeképpen hogy lesz 
erény. És nehogy azt gondoljátok, hogy ez az 
egyetlen amiről Isten úgy nyilatkozik, hogy bűn, 
és mi mégis elfogadjuk, vagy egyenesen 
értéknek, erénynek tartjuk. Ha még egy kicsit 
tudományosan alá is ágyazunk. A Biblia tanítása 
szerint a megalkuvás bűn. A Biblia ugyanis nem 
ismeri az arany középutat, ebben a könyvben 
ilyet nem találtok egyszer sem, soha, sehol. Olyat 
sem, hogy Isten arra bíztat, hogy járd az arany 
középutat.  
Jézus azt mondja: „A ti igenetek legyen igen, a 
nem, nem.” De mond még valamit, ez a nem-
szeretem az emberi fülnek. Most jön a Biblia 
sajátossága, a többlete. Azt mondja Jézus: „Mert 
ami ezen felül van,” – mi van az igen és a nem 
között, mi van azon felül? Például az arany 
középút, a kiegyezés, kompromisszum – „az az 
ördögtől van.” Olyan mezsgyére érkezünk most 
testvérek, amely nyilvánvalóan rendkívül szűk, 
mint a keskeny út. Az is nagyon szűk. És azon is 
az ige szerint csak kevesen járnak. És a széles 
úton járnak sokan.  
A megalkuvásba Jézus a maga igéjébe 
belevonja az ördögöt, a gonoszt. És akkor 
felmerült bennem a kérdés: Szóval arról beszél 
Jézus, hogy legyünk szélsőségesek és 
radikálisok? Amit valakiről gondolunk, ami a 
véleményünk, azt öntsük is rögtön rá a másikra? 
Csak semmi megalkuvás? Keressük a 
konfrontációt? Másként mondjam: Menjünk fejjel 
a falnak? Legyen körülöttünk örökös veszekedés 
és háború? Nem okosabb dolog a megalkuvás? 
Hiszen vagy megalkuszom, vagy harcolok!  
Kedves testvérek! Jézus nem érzelmekről és 
nem indulatokról tanít, hanem lelki harcról 
tanít, méghozzá nem emberekkel, hanem az 
ördöggel való lelki harcról. Nézzünk Jézusra, 
aki soha nem alkudott meg és mégis elmondhatta 
magáról: „Tanuljátok meg éntőlem, hogy én 
szelíd és alázatos vagyok.” Hogy lehet soha meg 
nem alkudni, és mégis mindeközben szelídnek és 
alázatosnak maradni? Hogyan csinálta ezt Jézus? 
Az Úr Jézus mindig, minden ember számára, 
aki elfogadja őt példa is, meg egyúttal 
erőforrás is, hogy a Jézus példája az én 
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életemben is valóság legyen. EZÉRT ÉLETED 

KIÉLEZETT HELYZETEIBEN NÉZZ JÉZUSRA, 
MERT HA NEM, AKKOR MINDIG RÁ FOGSZ 

KÉNYSZERÜLNI MEGALKUVÁSOKRA.  
Márpedig a Biblia szerint a megalkuvás bűn. 
Nézzük hát egy kicsit a megalkuvás lelkiségét! 
Mi mindenből tevődik össze? Nem olyan 
egyszerű dolog ez! A megalkuvás tulajdonképpen 
mindig jó szándékú elhatározással kezdődik. 
Valaminek az intézése, feltűnése, előjövetele, 
megoldása kapcsán. Egy jó szándékú 
elhatározással indul. De testvérek! Rögtön mellé 
szegődik, ahol tud, a megalkuvás testvére, a 
gyenge akarat. Ez az erőtlen belső ember, azok a 
gyenge akaratúak, akiknek itt belül, ahogy a 
Biblia mondja, a mi belső emberünk, a Biblia így 
tesz különbséget külső ember és belső ember 
között, akinek a belső embere gyenge, erőtlen. És 
ha a jó szándékú elhatározás és a gyenge akarat 
kiteljesedik, akkor születnek együtt, hozzák létre 
az elódázott döntést. Fontos, hogy lelki 
dolgokban minden idő elodázott döntés az 
ördögé. Amikor elódázod azt, hogy csendességet 
tarts Istennel, azaz ördögé. Amikor elódázod 
Isten igéjének olvasását, elódázod az imádság 
perceit, akkor amit elloptál Istentől, azt mind az 
ördögnek adtad. Így születik meg az emberben a 
tehetetlenség. Még ott van bennem a jó szándék, 
de már világos, hogy nincs bennem elég lelki erő, 
és megszületik a tehetetlenség. Rájössz, hogy ez 
nekem nem fog sikerülni, én ezt nem tudom 
megcsinálni, én ezt nem tudom megoldani, én 
ebből nem tudok kijönni. És felrémlik a félelem 
a következményektől. Mi lesz ebből? Mi lesz 
ennek a következménye? Hogyan is lesz ez 
ezután? És a félelem azért félelmetes dolog, mert 
mindig visszahat ránk fizikailag is, lelkileg is. És 
a félelem következménye, hogy lebénulunk. Jön 
a teljes lebénulás. Mert igazából a félelem 
bénítólag hat az emberre. És íme, megszületett a 
kiegyezés, a megalkuvás. Kivel is? Az ördöggel 
– mondja Isten igéje.  
Testvérek! Jézus soha nem alkudott meg, soha 
nem egyezett ki, nem kötött kompromisszumot, 
soha nem járt az úgynevezett arany középúton, 
semmilyen engedményt nem tett az ördögnek, a 
kísértőnek: „Ha lehet, múljon el tőlem ez a 
keserű pohár, de nem úgy legyen, ahogy én 
akarom, hanem ahogy te.” Testvérek, minden 
megalkuvás arról beszél, hogy félszívű, 

megosztott szívű állapotban vagyok. Hogy 
elvesztettem a lelki egyensúlyomat. És a 
megalkuvás gyávává és határozatlanná tesz. 
És majd jön a sodródás. A kifosztottság.  

Testvér, ha nem ismered a lelki harc jó ízét, 
akkor nem jársz Jézus útján. Jézus soha nem 
kerülte el a harcot, de mindig tudta, hogy ki ellen 
harcol. Mindig tudta, hogy nem emberekkel 
van harca, hanem a bűnnel. Mi folyamatosan 
eltévesztjük. Mi a dolgokat összekeverjük. Mi 
egymással és egymás ellen harcolunk. Nem tűnik 
fel testvérek, hogy Jézus az egész nagyhét 
folyamán minden emberi aljasságot átengedett 
magán? Nem is reagál rá. Egyetlen egyszer nem 
látjuk, hogy Jézus harcba indul a maga igazáért. 
Hogy az emberi méltatlanságokkal és 
gonoszságokkal harcol, mert tudja, hogy nem 
azokkal van harca. Nem úgy, mint mi.  
Emlékeztek rá, egyszer Péternek azt mondta: 
„Távozz tőlem, Sátán!” De Pétert szerette azután 
is. Mert tudta, hogy amikor Péter azt mondta, 
amit mondott, akkor a benne lévő, őt hatalmába 
kerítő gonosz szólalt meg, és Jézus a gonosznak 
válaszolt: Távozz tőlem! Péter, te maradj, Péter 
én téged szeretlek, Péter nekem veled semmi 
bajom! Nem veled van bajom.  

Miként példa és erőforrás nekünk Jézus a 
megalkuvás nélküliségben? Abban hogy a 
bűnben nem lehet kiegyezni, és nem köthetünk 
semmi kompromisszumot. Abban például, 
hogy nem a megalkuvásban cselekedett, 
hanem a kiélezett helyzetekben. Mi általában 
akkor cselekszünk, amikor megalkudtunk. 
Valamilyen bűn dolgában megalkudtunk, 
elfogadtuk, hogy van, hogy ott van, hogy bennem 
van, hogy ural, és akkor cselekszünk. Jézus a 
kiélezett helyzetekben cselekedett.  
Testvérek! Ahol megalkuvás van, ott mindig a 
Sátán kerül felülre. Minden egyes bűnnel való 
megalkudásunk a Sátán győzelmét jelenti. És a 
Sátán győzelmei olyanok, mint a pókháló, hogy 
fonja, fonja, fonja az áldozata köré. És leszünk 
végül lebénult, erőtlen keresztyén emberek. Ha 
beleegyezel lélekben egy bűnbe és elfogadod, 
az föléd kerekedik, és egészen biztosan legyőz.  
Nézz Jézusra, és Jézusra nézve cselekedj! Ne a 
szíved indulatára nézz, hogy szereted-e ezt az 
embert, vagy utálod. Ne az igazadért cselekedj! 
Hanem az igazságért. Jézus pere tele van 



11 

igazságtalansággal, hazugsággal és rágalommal, 
emberi gonosz indulatokkal és Jézus ezekre nem 
válaszol. Eltűri. Nem azért nem válaszol, mert 
tehetetlen, vagy fél, hanem mert tudja, hogy 
harcolni a gonosz ellen, a gonoszság ellen kell, 
az igazságért és nem az igazamért. Mi 
összekeverjük ezeket.  
Jézus nem járt az arany középúton, mert a Biblia 
szerint olyan nincs. Csak keskeny út van, meg 
széles út. Az egyiken Jézus megy elöl, a másikon 
az ördög, a Biblia szerint. Nincs harmadik út. Aki 
nem Jézussal jár, az kiegyezett, megalkudott. 
De honnan lehet azt tudni? Meg van az valahogy 
rajzolva, hogy ez a keskeny út, ez meg a széles? 
Honnan lehet tudni, hogy én min járok? Mert azt 
Jézus mondja, hogy az egyik az üdvösségre visz, 
a másik a kárhozatba. Ugye ő sem beszél 
harmadik útról? De van még egy harmadik út… 
Nincsen! Honnan tudom, hogy én melyiken 
járok? Kedves testvérek! A harcból vagy a harc 
nélküliségből. A keskeny úton a rálépés előtti 
pillanattól az úton végig, újra és újra lelki 
harc folyik. A széles úton nincs harc. Ott nem 
kell! Mert az ördögnek tökéletes, ennél többet 
nem akarhat, minthogy menj csak azon végig. A 
keskeny útról pedig le akar vadászni, ezért 
mindig harc folyik. Ezért hogy melyik úton járok 
lelki értelemben, azt számomra visszajelzi, hogy 
harcot kell-e vívnom ezen az úton, lelki 
értelemben. Ki ellen? A férjem ellen? A 
feleségem ellen? Egy gonosz munkatársam ellen? 
Dehogy! Az ördög ellen! A Sátán ellen. Ehelyett 
mi egymás ellen harcolunk, és győztesek akarunk 
állandóan lenni. És néha az a hamis illúzió be is 
tölti a lelkünket, hogy legyőztem! Kit? Nem az az 
ellenfél.  
Ezért olvastam Pál apostolnak ezt a megrendítő 
igéjét: „nem test és vér ellen van nékünk 
tusakodásunk”. A test és a vér én vagyok, meg te. 
Emberek. Mi vagyunk. Ugye világos? Jézus nem 
harcol a perében test és vér ellen. Hiába 
gonoszkodnak vele, nem harcol. Mert nem test és 
vér ellen van tusakodásunk. A harc a hívő 
ember élete. De nem emberek ellen. Jézus soha 
nem harcolt emberek ellen. De harcolt az 
emberekért. Hogy egy se vesszen el, hanem 
megtérjen és éljen. 
Testvér! Soha nem a másik ember az 
ellenfeled, akármilyen bűnös, hanem a bűn az 
ellenfeled, és aki mögötte van. Harc vagy 

kompromisszum az ördöggel. A bűn felett 
kiegyezés, vagy a bűn ellen harc. A Biblia 
többször beszél arról, hogy a lelki harcnak jó íze 
van. De tanuljuk meg, ha még nem jöttünk rá, 
hogy a testi harc pedig mindig keserű. Ha 
belekeseredik a szád egy emberbe, ha megutálsz 
embereket, akkor test és vér ellen harcolsz. A 
lelki harcnak jó íze van, a testi harcnak soha 
nincs jó íze és soha nincs győztese. Amikor 
egymás ellen harcolunk nincs győztes, csak 
vesztes. Óriási félreértés.  
Az igazi harcot hit harcának nevezi a Biblia, és 
erre azt mondja, hogy szép. „Harcold meg a 
hitnek szép harcát!” Máshol azt mondja: „nemes 
harc”. Az igazi lelki harc soha nem emberek 
ellen, hanem az ördög ellen vívandó harc, és az 
egyszerre szép, nemes és jó. Nagyon furcsa 
dolgot mondok, csak a vájt fülűek értsék. Jól eső 
harc. Nem kárörvendő. Jól eső. Tudjátok miért, 
mert Jézussal van benne győzelem. Ki felett? 
Mindig magam felett.  
Aki emberekkel harcol, az mindig vesztes lesz. 
Soha nem fog győzni. De a bűnnel, azzal soha ne 
alkudj meg a magad életében, hanem harcolj. És 
azzal fejezem be, ha lelki egyensúlyt vesztett, a 
Biblia mértéke szerint, félszívű, sodródó, 
megalkuvó ember vagy, akkor annak tudjátok mi 
az ellenszere, mi a megoldás? Szembefordulni 
önmagammal. Odaszánni magam Jézusnak. És 
harcba indulni, szembe fordulni az 
óemberemmel, a bűnös természetemmel, a 
parázna szememmel, a tolvaj kezemmel, hazug 
számmal, a bűnös gondolataimmal, az 
ügyeskedéseimmel, a trógerságaimmal. Ha az 
vagy, aki az ördögnek nem tud nemet mondani, 
és megalkuszik az életében bűnökkel és így 
Istennek sem tud igazán igent mondani, mert a ti 
igenetek igen, a nem nem, annak azt mondom, 
fordulj szembe azzal, amivel megalkudtál, szánd 
oda magad Jézusnak és harcolj az igazi 
ellenségeddel. Álljatok ellene az ördögnek. 
Ahol szembe kell fordulni vele, az igazival, az 
igazi ellenféllel. Álljatok ellene és ő fog elfutni 
tőletek.  
Tedd le bűnbánatban Jézus elé a megalkuvásaidat 
az ördöggel. Szabad ma úgy felállni innen, hogy 
ezeket csendben elmondod a jelenlévő Istennek. 
És szánd oda magad a győztes Jézusnak. És 
győztes leszel te is. Ne sodródj! Ne alkudj meg a 
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gonosszal. Egyetlen bűnöddel sem. És Jézus 
győztessé tesz.  
„Győztes leszek Uram, te maradj velem.”  

Ámen! 
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