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Ján. 20:1-10. 

 

Ugyan ki gondol szívesen a saját halálára, és a 

saját sírjára? 

Nem szívesen gondolunk rá! 

Isten húsvét reggelén egy másik sírhoz hív- és 

szeretne megnyugtatni ott bennünket 

halálfélelmünkben. 

Ezért fontos hogy mielőtt az ember saját sírjához 

érkezne, elérhessen Jézus sírjához, és ott lásson 

és higgyen! 

Hogy odáig valóban eljussunk, hosszú az út. 

Ezen az úton - mint a lelki életben mindig - Isten 

teszi meg az első lépéseket, hogy segítsen. 

Húsvét reggelén a kő el volt hengerítve mielőtt 

az első „kíváncsiak” odaérkeztek volna. Az út 

Jézus sírjába, megnyílt! 

Bárki jöhet oda azt megnézni, annak üres 

voltáról kell megbizonyosodni. Az a kő előttünk 

is el van hengerítve, nem azért hogy Jézus ki 

tudjon jönni, ki tudjon szabadulni a halálból, 

hanem hogy mi be tudjunk oda menni és lássunk 

és higgyünk. 

Azon a kora reggelen Mária és Péter érkeztek - 

egymás után - először. Nem a hit vezette őket 

oda, hanem a szomorúság, háborgó és vádoló 

lelkiismeretük, a bűnbocsánat utáni vágyuk és a 

Jézus iránti szeretetük. Az üres húsvéti sír, és a 

feltámadás első tanúi, egy bukott nő és a 

mesterét megtagadó Péter! 

Amit az üres sírban látnak, azok a lepedők és a 

keszkenő összehajtva. A sírban nem sírrablók 

jártak! Jézus után rend van! Nem káosz. Mert 

Jézusban magában volt csodálatos rend. 

Az üres sírt és az összehajtogatott lepedőket és 

keszkenőket látva Péter hitt. De ehhez oda 

kellett futnia a titkok helyéhez. 

Ezzel a hittel ment vissza az övéihez és tett 

bizonyságot előttük Jézus feltámadásáról. De a 

mindent és mindenkit meggyőző bizonyság 

akkor született, amikor találkoztak magával a 

feltámadott Krisztussal. 

A kő el van hengerítve, a sír üres, ott angyalok 

várnak és szól az ige, hogy láss, hallj és higgy 

az Úr Jézus Krisztusban. 

Kívánok hitben és bizonyosságban áldott 

húsvétot! 

 

2016. március hónapban 

Takaró Tamás 

lelkipásztor 
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Feltámadt! 

Egy édes titkom van nekem. 

Fénnyel betölti életem, 

mosolyra nyitja számat: 

a Megváltó feltámadt! 

Nem, nem maradt a sír ölén. 

Ujjongok az örömtől én, 

hisz nem vagyok már árva. 

Nincs többé sírba zárva. 

Velem van nappal, éjjelen. 

Mindig velem, mindig velem. 

Az úton Ő vezérel 

oltalmazó kezével. 

Virágok, illatozzatok! 

Húsvéti, tiszta fény ragyog 

elűzve minden árnyat: 

a Megváltó feltámadt! 

Túrmezei Erzsébet 

 

 
 

A gyülekezet életéből 
 

Népmozgalmi adatok: 

 

Megeskettük: 

Reznicsek Zoltán és Seteánszki Bettina, Botya 

Ádám és Csobi Eszter. 

 

Eltemettük: 

Szűcs Kálmán János, Végi Lajosné, Potos 

Mihályné, Kovács Istvánné, Pados Juliánna,  

Pass Béláné. 

 

 

Az elmúlt hónapok gyülekezeti eseményei: 

 

Január 1. Évnyitó, áldáskérő ünnepi 

istentisztelet. 

Január 18-23. Egyetemes imahét kerületünk 

evangélikus gyülekezetében. 

Január 20. Esperes úr és a kórus szolgálata az 

imahéten. 

Január 31. Kiss László lelkipásztor szolgálata 

gyülekezetünkben. 

Február 7. Konfirmációs szülői megbeszélés. 

Február 7. dr. Balla Péter rektor úr szolgálata 

gyülekezetünkben. 

Február 14. Takaró Károly püspök úr szolgálata 

gyülekezetünkben. 

Február 19. Ifjúsági csoportok farsangi 

ünnepsége. 

Február 28. Néhai Takaró Károly 1983-ban 

rögzített igehirdetése kórus szolgálattal. 

Február 29-március 1. Esperes úr részt vesz a 

M. R. Lelkészegyesület mályi 

választmányi ülésén 

Március 6. Bibliavasárnap, ünnepi istentisztelet. 

Március 12-13. Kórus hétvége Tatán. 

Március 20. Virágvasárnap, ünnepi 

istentisztelet, kórus szolgálat. 

Március 21-24. Nagyheti, bűnbánati előkészítő 

alkalmak. 

Március 25. Úrvacsorával egybekötött 

nagypénteki istentiszteletek 10.00 és 18.00 

órától. Kórus szolgálata. 

Március 27. Úrvacsorával egybekötött Húsvét 

első napi ünnepi istentisztelet. Kórus 

szolgálata. 

Március 28. Úrvacsorával egybekötött Húsvét 

második napi ünnepi istentisztelet. Ifjúsági 

kórus szolgálata. 
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Az elkövetkező hónapok tervezett 

gyülekezeti eseményei: 

 

Április 12. Két felnőtt ifjúsági csoport látogatása 

a dunaharaszti Bárka közösségben. 

Április 15-17. Mini ifi tavaszi csendes hétvégéje 

Galyatetőn. 

Április 24. Kórusunk szolgálata 

gyülekezetünkben, „Magyar tavasz 

koncert” címmel. 

Május 6-8. Kórusdelegáció Hollandiában, a 

steenwijk-i testvérkórusunk fennállásának 

hetvenedik születésnapi gálakoncertjén. 

Május 7. Konfirmáció vizsga. 

Május 8. Konfirmáció. 

Május 15. Pünkösd első napi úrvacsorával és 

kórus szolgálattal egybekötött ünnepi 

istentisztelet. 

Május 16. Pünkösd második napi úrvacsorával 

és ifjúsági kórus szolgálattal egybekötött 

ünnepi istentisztelet. 

Május 22. A III. Nemzetközi Keresztény 

Színházi Fesztivál keretében szolgál 

kórusunk az Új színházban. 

Június 4. Emlékharang a trianoni békediktátum 

kilencvenhatodik évfordulóján. 

Június 12. Kórusunk évadzáró koncertje 

templomunkban. 

 

Közlemény 

 

Évekkel ezelőtt Egyházközségünk egy új 

alapítványt hozott létre azzal a céllal, hogy 

segítse a ránk bízott szegény és nehéz sorsú 

gyerekek nyári táboroztatását, ifjúsági csendes 

hetek, sport- és kulturális rendezvények tartását, 

valamint zenekari és énekkari- szolgálatok 

támogatását. Adónk 1%-val ezeket a fontos 

gyülekezeti és szociális célokat segíthetjük. 

A személyes felajánláson túl kérjük családtagjai, 

ismerősei, barátai között ismertetni 

Alapítványunkat, kérve a „kívül valóktól” is 

szíves támogatásukat. A segítségüket előre is 

köszönjük! Alapítványunk adatait megtaláljuk 

még honlapunkon a www.pkre@pkre.hu-n is. 

  

Kapunyitás Közhasznú Alapítvány  

Adószám: 18265596-1-43 

Bankszámlaszám: OTP 11720001-20221816 

IBAN: HU20 1172 0001 2022 1816 0000 0000 

SWIFT: OTPVHUHB 

 

Nyári táboraink tervezett helyszínei, 

időpontjai:  

Július 4-8. Hittantábor Cegléden. 

Július 4-10. Kis ifi tábor Úrkúton. 

Július 25-31. Nagy ifi konferencia 

Balatonfűzfőn. 

Augusztus 1-7. Mini ifi tábor Balatonfűzfőn. 

Augusztus 22-28. Juvenisz ifi tábor Szóládon. 

 

 

A gyülekezet tagjai mesélik… 
 

Mini ifi csendeshétvége 

 

 

Miután a Nagy és a Kis ifi csoportjai már jó 

ideje rendszeresen vesznek részt két-három 

napos csendeshétvégéken, így felmerült az 

igény a Mini ifi közösségében is, hogy jó lenne 

kicsit elvonulni, feltöltődni lelkileg-testileg 

testvéri közösségben egy ilyen alkalmon. Ennek 

a kérésnek tett örömmel eleget Berkó Lajos, 

ifink vezetője, így a december 5-6-i hétvégére 

Galyatetőre indult a csapat. 
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Első utunk - még a szállás elfoglalása előtt - a 

sástói kilátóhoz vezetett. A több, mint 50 méter 

magas kilátót szinte mindenki megmászta, míg a 

tériszonyosok lentről szurkoltak nekik. 

Miután megcsodáltuk a gyönyörű kilátást, a 

szállásunkra indultunk. Galyatetőn a Ráday 

Konferencia-központ szép, felújított épületét 

foglalhattuk el. Nagyon kedves vendéglátóink 

voltak! 

A csomagok lepakolása és az ebéd után túrázni 

indultunk. Célunk a víztározó elérése volt. Egy 

jóleső, nagyjából 2 órás kirándulás után el is 

értük, ám a nagy köd miatt sajnos az ígért szép 

látványt nem tudtuk megcsodálni, de egészen 

különleges élmény volt az óriási köd szemlélése 

a víz felett. 

Hazafelé, hogy biztos elérjük a vacsorát már 

inkább autókkal jöttünk. Nagyon jó volt hallani, 

ahogy a „lányos” autó zengett az ifis daloktól! 

Nagyszerű közösségépítő program volt, mind a 

túra, mind a hazavezető út. 

A vacsora és a fizikális program után a lelkünket 

tápláló rész következett. Esti áhítatunkat Lajos 

tartotta. Arról hallhattunk, hogy mit mond Isten 

Igéje a tanulásról, örömről és a gyönyörűségről 

a Zsoltárok 16,11 alapján. 

Az este további közösségépítő programokkal 

folytatódott. Szükség volt Biblia ismeretre, de az 

is kiderült, hogy egymást mennyire ismerik a 

közösség tagjai. Nagyon jó hangulatban, sok 

nevetéssel telt el az este, és az egész nap.  

Másnap reggel közös áhítattal indítottuk 

napunkat, amit Kreisz János másodéves teológus 

hallgató testvérünk tartott. A megtérés 

fontosságáról szólt az alkalom. „Térjetek meg, 

mert elközelgetett a mennyeknek országa...” - 

hangzott az Ige. 

Reggeli után a közeli hotelbe mentünk át, ahol a 

délelőtt hátra levő részét eltölthettük. Az előző 

napi túra után mindenki örült a lehetőségnek. 

Miután kiszaunáztuk és kiáztattuk magunkat, 

hazafelé vettük az irányt. 

Köszönjük szépen Lajosnak a lehetőséget, a jó 

programokat és a lelki-testi feltöltődést! 

Nagyon hálásak vagyunk Istenünknek 

közösségünkért, vezetőnkért és minden 

áldásáért, most különösen ezért a szép 

hétvégéért! 

Kovács Borbála 

 

 

Kitekintő 
 

Évfordulók március 15- június 30. 

 

340 éve történt 1676. március 27. 
Borsiban megszületett II. Rákóczi Ferenc fejedelem, 

gróf Zrínyi Ilona fia. 

 

775 éve történt 1241. április 11. 

A mongolok Batu kán vezetésével legyőzték IV. 

Bélát a Sajó melletti Muhinál  

 

 
Árva vára – egyike azoknak a kőváraknak, amelyeket IV. Béla 

építtetett a tatárjárás után 

 

130 éve történt 1886. április 14. 
Megszületett Tóth Árpád költő, műfordító (Esti 

sugárkoszorú). 

 

115 éve történt 1901. április 18. 
Megszületett Németh László Kossuth-díjas író, 

publicista (Gyász, Iszony). 

 

155 éve történt 1861. április 22. 
Pesten megszületett gróf Tisza István, aki kétszer is 

betöltötte Magyarország miniszterelnöki tisztségét. 

 

690 éve történt 1326. április. 24. 
Károly Róbert magyar király megalapította a Szent 

György lovagrendet. 
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A Szent György lovagrend 

 
 

A Szent György Lovagrendet 1326-ban 

alapította Károly Róbert, aki az Árpád-ház 

kihalása után leányági rokonsága révén került 

Nápolyból Magyarország trónjára. A király 

1326. április 24-én, Szent György napján hozta 

nyilvánosságra Boleszló esztergomi érsek és a 

magyar püspöki kar jelenlétében a rend 

statútumát Visegrádban. 

A Károly Róbert király által alapított lovagrend 

alkotta az erőskezű, merényletektől fenyegetett 

király testőrségét. A lovagok vigyáztak az 

udvartartás szereplőinek biztonságára, ők őrizték 

már a megalakulás előtt, 1323-tól a visegrádi 

fellegvárba szállított Szent Koronát, a lovagi 

tornákon ők látták el a király kíséretét, és az 

udvari szabályok ellenőrzésével is meg voltak 

bízva. Egyházi kötelmükből fakadt a keresztény 

hit védelme, az ünnepi napok fényének 

biztosítása, a böjti napok betartásának 

ellenőrzése, valamint a gyöngék, szegények és 

elesettek védelme, támogatása. 

Az uralkodók és fejedelmek által alapított világi 

lovagrendek között – amelyek rendelkeznek ősi 

alapító levéllel, statútummal, s ennek alapján 

működésük rekonstruálható – első a 

magyarországi Szent György Lovagrend a világi 

rendek családfáján. A magyar rendalapítás 23 

évvel megelőzte az angol Szent György Rend, 

az ún. „térdszalag rend” életre hívását (1349). 

Csak ezután alakultak másutt is királyi rendek, 

így a francia Csillag Rend (1352), a nápolyi 

Szent Lélek Rend (1362), a savoyai Annunciata 

Rend (1362), a Bourbon hercegek Bogáncs 

Rendje (1363), a bretagne-i herceg Hermelin 

Rendje (1370), az orleans-i herceg Sündisznó 

Rendje (1381) és az angol Bath Rend (1395). 

A második világháborút követő események, 

illetve a diktatúra évtizedei nem tették lehetővé 

a nagy múltú társaság működését, s minden 

bizonnyal bölcs vezetői döntöttek a háttérbe 

vonulásról, ennek köszönhető, hogy a Szent 

György Lovagrend alapítását nem nyilvánították 

semmissé és törvényes fennállása sem szűnt 

meg. 1990-ben Visegrádon tevékenységének 

nyugvásából felvétetett, életre keltői az eredeti 

Rendi Alkotmányon csupán olyan 

módosításokat végeztek, amelyek a kor 

elvárásaihoz igazodnak, azonban lényegi 

változtatásra nem került sor. 

A lovagrend mai célkitűzései között szerepel a 

magyar szellemi és tárgyi értékek védelme, a 

tudományok ápolása, a középkori katonai 

hagyományok feltárása, ápolása és közkinccsé 

tétele, az elesettek és gyengék támogatása, a 

magyar közélet tisztaságának előmozdítása, a 

lovagi erények korunknak megfelelő gyakorlása 

és a nemzetek megbékélésének előmozdítása. A 

lovagrend jelvényei: címer ívelt pajzs alakú, 

vörös mezőben ezüst kettős kereszt. A pajzs 

alakú mező felső részén I.V.I.S.H.F.S. ezüst 

betűcsoport. Ez utóbbi a rend jelmondatának 

rövidítése (In veritae iustus sum huic fraternali 

societati, avagy Valósággal igaz vagyok e 

testvéri társaság iránt). A rend zászlója a Károly 

Róbert király idején alkalmazott zászló, amely 

kettéosztottan az Anjou-liliomokat és a hétszer 

vágott vörös-ezüst mezőt ábrázolja. A lovagok 

öltözete lábszárközépig érő, csuklyás fekete 

köpeny (cappa), melyet szív felőli oldalán a 

címer díszít.  

A rend lovagkeresztje nyújtott formájú, liliomos 

szárvégű kereszt, a szárak metszéspontjában 

ovális cartouch pajzson a sárkánnyal viaskodó 

Szent György alakja. A kereszt felett, annak 

felső, liliomos szárvégéhez egy láncszemmel 

kapcsolódva a stilizált Szent Korona.  
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A lovagrend egyébként lehetőségéhez mérten 

világszerte igyekszik segítségére sietni a 

rászorulóknak, legyen szó árvíz vagy másmilyen 

természeti csapás sújtotta területről, az afrikai 

éhezőkről, vagy éppen a boszniai háborúban 

lerombolt templomok felújításáról. A történelmi 

hűség a külsőségek ápolását is szükségszerűvé 

teszi. Haditornászaik kimagaslóan szerepelnek 

Európa szerte, egyik leglátványosabb 

rendezvényük a Visegrádi Palotajátékok, 

minden év júliusában kerül megrendezésre. 

 
 

885 éve történt 1131. április 28. 
Székesfehérváron királlyá koronázták II. (Vak) 

Bélát. 

 

115 éve történt 1901. május 1. 
Megszületett Szerb Antal író, irodalomtörténész (A 

Pendragon legenda, Utas és holdvilág, A 

világirodalom története). 

 

240 éve történt 1776. május 7. 
Megszületett Berzsenyi Dániel költő, táblabíró, "a 

niklai remete" (A közelítő tél, Horatiushoz). 

 

100 éve történt 1916. május 21. 
Meghalt Görgey Artúr honvédtábornok és vegyész.  

 

50 éve történt 1966. május 26. 
Meghalt Tamási Áron Kossuth-díjas író, 

akadémikus (Ábel - trilógia). 

495 éve történt 1521. május 26. 
Luther Mártont és tanait elítélte a Worms-i Edictum. 

 

 
Luther emlékmű Wormsban 

„Itt állok, mást nem tehetek” 

170 éve történt 1846. május 29. 
Megszületett Apponyi Albert gróf, konzervatív 

politikus. 

 

65 éve történt 1951. június 2. 
Meghalt Hóman Bálint történész, egyetemi tanár, 

kultúrpolitikus, aki az MTA igazgatója volt. 

 

70 éve történt 1946. június 4. 
Meghalt Simonyi-Semadam Sándor, akit 1920-ban 

Horthy Miklós kormányzó nevezett ki 

miniszterelnökké. 

 

120 éve történt 1896. június 7. 

Megszületett Nagy Imre politikus, miniszterelnök. 

 

410 éve történt 1606. június 23. 

A Bocskai vezette szabadságharcot lezárta a bécsi 

béke megkötése, melyben biztosították Erdély 

önállóságát. 

 

 

 „Az pedig az örök élet, hogy 

megismerjenek téged” 

(János 17:3.) 
Pesterzsébet, 2016. február 14.  

Takaró Károly, püspök 

 

VILÁGVALLÁSOK TRADÍCIÓI 

 

Lectio: János evangéliuma 3, 1-10.  

„Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a 

neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve 

Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, 

hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem 

teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha 

az Isten van vele.  

Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony 

mondom néked: ha valaki újonnan nem 

születik, nem láthatja az Isten országát.  

Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik 

az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő 

anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?  

Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: 

Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem 
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mehet be az Isten országába. Ami testtől 

született, test az; és ami Lélektől született, lélek 

az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: 

Szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, 

ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem 

tudod honnan jő és hová megy: így van 

mindenki, aki Lélektől született.  

Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon 

lehetnek ezek?  

Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója 

vagy, és nem tudod ezeket?” 

 

Alapige: János evangéliuma 3, 9-21. 

„Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon 

lehetnek ezek?  

Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója 

vagy, és nem tudod ezeket? Bizony, bizony 

mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és 

amit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi 

bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a 

földiekről szóltam néktek és nem hisztek, 

mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok 

néktek? 

És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, 

aki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, 

aki a mennyben van. (Csak kitételként 

mondom, emlékeztek, hogy Illést elragadják, de 

senki nem mondta meg Jézuson kívül, hogy 

meddig és hova.)  

 És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a 

pusztában, akképpen kell az ember Fiának 

felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő benne, el 

ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy 

szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött 

Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem 

azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy 

kárhoztassa a világot, hanem hogy 

megtartassék a világ általa.  

Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig 

nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem 

hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Ez 

pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e 

világra jött, és az emberek inkább szerették a 

sötétséget, mint a világosságot; mert az ő 

cselekedeteik gonoszak valának. Mert minden, 

aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot 

és nem megy a világosságra, hogy az ő 

cselekedetei fel ne fedessenek; Aki pedig az 

igazságot cselekszi, az a világosságra megy, 

hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká 

legyenek, hogy Isten szerint való 

cselekedetek.” 

Kedves Testvérek! Előre bocsátom, hogy a 

látásmódom annyiban változott meg a hittel 

kapcsolatosan, hogy a mi hitünk az nem 

vallás. Szeretném bemutatni, hogy mennyire 

nem vallás, mennyire a hétköznapi élet 

sodrának szükségessége, hogy ebben az 

életmenetben nekem élő kapcsolatom legyen 

az én Urammal, az én megváltómmal. Tehát a 

hit egy kapcsolás, egy kapcsolattartás azzal a 

valakivel, aki nem csak alkotott, hanem aki 

megváltott, és akinek gondja van rám. Ezért 

szeretnék bemutatni nektek egy – ma már úgy 

tudom csak megfogalmazni, hogy – mérhetetlen 

ravasz, gonosz, álnok tanítási rendszert, és ma 

vegyük le a leplet róla.  

A következőről kívánok szólni, hogy egy sereg 

ember azt hiszi, és így tanították, hogy 

három olyan világvallás van ma a világban, 

amelyiknek közös gyökerei vannak, ezért 

egymásból származtatják őket. Ilyen például 

a zsidóknak – az izraelitáknak – a hite, ilyen 

az iszlám, és ilyen a keresztyénség. És azt 

mondják, hogy ez a három milyen fantasztikus. 

Na, nézzük meg milyen fantasztikus.  

Tehát először beszélek arról, amiről azt 

mondják, hogy közös gyökér, ez az Ábrahám 

tradíció. Biztos tudjátok, hogy Izráelnek az 

egyik klasszikus dicsekedése, még Jézussal 

szemben is használták ezt a kifejezést: „Mi 

Ábrahám fiai vagyunk. Ábrahám miatt az 

örökség a mienk. Mi vagyunk a mag. Mi 

vagyunk a mag népe.” És ezen a gondolaton 

építkezik egészen odáig, hogy a világ 

emberiségének egyetlenegy nemzet lesz az ura, 
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és ez Izráel. Miért? Mert Ábrahám az atyánk és 

ő a győzedelmes hitű, akinek mi vagyunk az 

örökösei.  

Ha teológus szemmel nézem a dolgot, akkor 

azzal találkozom, hogy Ézsaiás próféta – a 

fogság prófétája - zseniális módon két olyan 

tradíciót épít ki, amelyiken aztán Izráel, mint 

nép, hihetetlenül komoly fundámentumon 

állhat. Múltját, jelenét és jövőjét tekintve is az 

egyik tradíció rész, amit kidolgozott Ézsaiás az 

volt, hogy majd az egész emberiség, Góg és 

Magóg mennek, és föllázadva, gyűlölködve 

mennek Jeruzsálem ellen. Mert az Izráel 

világuralmi, Júdeista gondolkodásmódját 

elhordozni nem tudják. És ezért összegyűlnek a 

világ nemzetei Jeruzsálem ellen. Aztán úgy 

folytatja, hogy a Sion hegyén megjelenik Jahve, 

és a nép, amelyik sötétségben ült, amelyik sok 

bűnt elkövetett, egyszer csak Jahve 

megérkezésekor megtér hozzá. Megdöbbentő 

dolog történik: a Sion hegye felemeltetik, és 

felemelkedik a hegyek közül. És ezzel 

nyilvánvalóvá teszi, hogy minden típusú más hit 

és más vallás fölé emelkedik az Isten 

dicsőségének a hegye, és amikor ez a nép ott az 

Isten dicsőségébe kerül, akkor megbocsáttatnak 

a bűnei, megtisztíttatik minden vétektől, és 

szentségébe kerül az Istennek, és ez a szentség 

oly ragyogó fényes, hogy ennek a dicsőségétől 

összetörnek a nemzetek. Jahve pedig 

megtapossa azokat, akik ellenségesek voltak az 

Ő népével szemben. Ez az egyik épített Sion 

tradíció, Ézsaiás alapján. Megtámogatja majd 

ezt a tradíciót Zakariás és Ezékiel.  

Aztán kiépít Ézsaiás egy másik gondolatkört, ez 

pedig úgy hangzik: „Az egész világ sötétségben 

vesztegel. De megjelenik Jahve a Sion hegyén. 

És mivel az élet csak a fényforrástól élet, ezért 

először az Ő népe fénylik majd fel, aztán pedig a 

népek, mintegy hatalmas áradat, hömpölygő 

tenger, ellentétes irányba indulnak, mint eddig: 

fölfelé a hegyre, hogy Jahve dicsőségéből 

kapjanak.” És így beszél Ézsaiás a 49. részben 

– érdemes elolvasni –, mert a népeknek nincs 

fogalma arról, hogy milyen reménység élteti 

Izráelnek a fiait – fogalma sincs, hogy a bank 

világa miért olyan amilyen – „egyszerűen 

hozzák a kincseiket pogányok és leteszik Izráel 

lába elé. Mert Istené az arany, az ezüst és 

minden, és egyetlen helyen van jól, majd az 

Isten egyetlen népének kezében és kezelése 

alatt, és majd kiárad a világra Izráelnek a 

tanítása és az uralma. És királyok hajtják majd 

szolgaságra a fejüket. Fejedelmi asszonyok a 

zsidóság lába pora nyomát nyalják, csak hogy 

közük legyen az élet urához.”  

Tehát a Sion tradícióban Izráel magát az 

egyetlen Isten fiúi népnek tartja. Csöndes 

kitekintést adhatnék, de nem akarok beleveszni, 

ezért csak jelzéseket adok: Izráel nekilátott, 

hogy felkészüljön a Messiása érkezésére. 

Ezért, mint mindig mindent, a maga látása és a 

rabbinikus tanítás szerint készít elő: őneki úgy 

kell élnie, hogy hozható legyen hozzá a 

világnak minden kincse. Neki úgy kell élnie, 

hogy törvényt szab a pogány világnak. Úgy kell 

élnie, mint Istennek egyedül kiválasztott népe, 

hogy ez nyilvánvaló legyen mindenki előtt, 

ezért törvényt adva gyakorolja magát a világ 

felett, és mert érinthetetlen az Isten dicsősége, 

akik odatartoznak érinthetetlennek kell, hogy 

legyenek. Ezért a Sion tradíciónak egy nagyon 

messze hátterében van egy olyan őrizete, hogy 

van királya, akit nem ismerhetnek a gojok, van 

kormánya, amit nem ismerhetnek e világnak 

fiai, és van mindent előkészítő, és az ő 

krisztusuk – amit a keresztyények 

antikrisztusnak hívnak – megjelenésének várt 

ideje, előkészítő munkája. Van munkája. A 

hitükben gyakorolják magukat. Ez a Sion 

tradíció, az Ábrahám tradícióból nőtt ki. 

Nézzük, hogy az Iszlámnak hogyan néz ki az 

Ábrahám tradíciója, és neki is van Sion 

tradíciója. Ugye, aki Mohamednek az életrajzát 

valaha olvasta, az pontosan tudja, hogy levezeti 

a származását egészen Izmáelig. És Izmáel 

nyilvánvaló, hogy ő az elsőszülött fiú. Ne 
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értsétek félre, tudom, hogy van egy szolgától 

született fia már. Ezért kesergett Ábrahám, hogy 

majd az lesz az örökös, és nem a törvényesen 

született. Megdöbbentő, ahogy az Iszlám a 

Koránban hisz, és ahogy a Koránban le van írva. 

Azt tanítják, hogy nem Izsák az Ábrahám fia, 

hanem Izmáel. Nem Izsákot viszi megáldozni 

Ábrahám a Mórija hegyére, hanem Izmáelt viszi 

és Izmáelt szabadítja ki az Úr.  

Hallatlanul fel vannak gerjedve a zsidóság 

„hamis” tradíciójával szemben, mert ők ezt 

vallják róluk. És elmondják: „Olvassátok a 

Bibliátokat, ha nem hisztek a Koránnak. 

Nézzétek, a Bibliában nem az van leírva, hogy 

Ábrahám és Izmáel egy napon metélkedett 

körül? Olvassátok el! És örökségül a Kánaán 

földjét kapják”. És azt tanítja ez a vallás, az 

Iszlámnak ez a belső rendje, hogy Izsák a fáraó 

gyereke. Honnan tudjuk, hogy a fáraó gyereke? 

A Bibliátokból olvastuk el az örökségét: a 

Nílustól az Eufráteszig. Az az egyiptomi fáraó 

első birodalmi területe, ezért az ő öröksége. És 

ha körülnéztek ma a világban, mit láttok, hogy 

mit hódít? Melyik területek kellenek? Hogy 

készül Izráel az öröksége átvételére? A Nílustól 

az Eufráteszig! Ja, hogy ezt úgy hívták régen, 

hogy perzsák, meg asszírok? Kik élnek ma ezen 

a vidéken, az örökség vidékén? Ma Irak és Irán.  

Mit tanít a Korán? Azt tanítja, hogy Mohamed a 

Mórija hegyéről ment fel a mennybe Gábriel 

arkangyal kíséretében, persze lovon. Úgy ment 

fel a dicsőségbe. Ezért a sziklatemplomban ott 

van az a szikla, ahonnan elment. Ezért 

ragaszkodik Izráel is, hogy Jeruzsálemben 

kellene a hely, és mert a hitbeli öröksége az 

Iszlámnak ugyanez a hely. Tudjátok, hogy én 

nem tudok másképp nézni rájuk, csak 

keresztyén szemmel. Tudjátok, hogy Gábriel 

arkangyal 23 éven keresztül tanította 

Mohamedet, hogy megszülessen a Korán? Csak 

emlékeztetőül mondom. Jézus Krisztus 

születését ki is jelenti be? Véletlenül nem 

Gábrielnek hívják? És akkor csak legyünk 

józanok. Először nem mindig az Isten 

alkotott, teremtett, tett, és cselekedett, és 

nem mindig a Sátán volt a második 

lépcsőfok, aki az Isten beszédét elváltoztatni 

kívánta? Ha az a Gábriel, aki az Isten fia 

születését jelenti be, ő az arkangyal. Akkor 

vajon milyen angyal jelenti be majd 

Mohamednek, hogy Jézus Krisztus nem az 

Istennek a fia? Nincs baj valamelyik Gábiellel? 

Mi a Sion tradíciójuk? Hadd mondjam el, 

hogy Jézusról azt tartják, hogy szűztől született, 

hogy Allah kivételezett személye volt, nagy a 

próféták között, és mennybe ment. És hiszik, 

hogy ama napon – a Sion tradíciójuk így szól – 

megjelenik Allah, ott lesz Jézus, és Ő fogja 

megítélni az összes hamis és hazug tanút, 

hívőket és az Ő prófétai szavának nem hívőket. 

És az ítéletük halál. Aztán úgy megy tovább, 

hogy a népek akkor megtérnek Allahhoz, és ő 

dicsőségbe fogadja őket. És mindenütt az 

Iszlám hit, az igaz hit uralkodni fog. Nem 

beszélek a többi jövőképről.  

Tudjátok ti, hogy Ézsaiás egy harmadik 

tradíciót is felépített? Na, erről nem 

beszélnek! A harmadik tradíció pedig így szól, 

Ézsaiás prófétát olvasom: „És a Sionba egy 

próbakövet teszek le. Kipróbált és becses. És 

megütközés kövének hívják, és botránkozás 

sziklájának nevezik.” Kik ütköznek meg és kik 

botránkoznak benne? Vajon szól-e a prófécia 

erről is? Óriási megdöbbenésemre szól, ez a 

harmadik, Izráelnek mondott, de tradícióvá nem 

lett Sion kijelentés: „Megütközésévé teszem 

Izráel és Júda házának.” Olyan megdöbbentő, 

hogy amikor beviszik Jézust a templomba, ott 

van egy öregember, Simeon, és a következőt 

mondja. Átveszi Jézust: „és ez lesz sokaknak a 

megütközésére, megbotránkozására, és elesnek 

rajta sokan”.  

A keresztyénség milyen Sion tradíciót 

hordoz, és milyen Ábrahám tradíciót 

hordoz? Kezdjük az Ábrahám tradíciónál. 

Mit mond Jézus? Azt mondja: „Nikodémus, 

szükség tinéktek újonnan születnetek, mert test 
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és vér nem örökli az Istennek országát”. Akkor 

hogy is néz ki a reménységetek? A jövő 

reménysége ütköző zónába került? Ütközik a 

jövő világképe az Izráeli látásmódban? Ütközik 

az Iszlámnál? Hát a keresztyénségnél? Az Isten 

Lélek, és akik imádják Lélekben és igazságban 

imádják. Mert test és vér nem örökli az Isten 

országát. Ezért elküldi az Atya a Fiút, és 

hirdetteti. És elmondja Izráel házában. „Nem 

ismeritek az Atyát. Ha ismernétek az Atyát, 

akkor szeretnétek engem, akit küldött.” És 

megbotránkoznak benne, és megütköznek a 

Sionba vetett kövön, a fundamentum és záró 

kövön, aki az életnek Ura, és megölik.  

És készülnek egy világuralom átvételére, de 

akkor hadd hallgassam, mint keresztyén ember, 

Jézust. Utolsó hetét tölti földi, testi szolgálata 

életében, bent van Jeruzsálem templomában, és 

kikiáltja ott, és botránkoztatja a papokat, az 

írástudókat, de nem mindenkit. És azt mondja: 

„Gonosz szőlőmunkások vagytok. Nem adjátok 

meg az Isten dicsőségére járókat. Ti el 

akarjátok venni azt, ami az Istené, a fiak 

örökségét, és megöltétek a prófétákat, és meg 

fogtok ölni engem is. Mert én vagyok a próbakő. 

És rajtam megütközik az, aki nem hiszi, hogy 

Jézus a testet öltött Krisztus, az Istennek a 

szeretete, a kegyelme, az evangéliuma 

hordozója, a megalapítója, és hirdetője.” És 

hisszük, hogy eljön a Sion hegyén a mi Urunk, 

Jézus Krisztus.  

Van-e a keresztyénségnek is valami terve? 

Tudjátok, katona ember vagyok és katonák 

között amikor járok, csak nem bírják elviselni, 

hogy ne hozzák szóba. Karcsikámnak hívnak, 

nyilvánvaló, hogy belsőkörös társaságról van 

szó – „Te, Karcsikám, pap is vagy – ahogy ők 

fogalmaznak –, nem tartod furcsának, hogy van 

stratégiája Izráelnek a világ meghódítására. 

Van stratégiája az iszlámnak a világ 

meghódítására. Te, hát a keresztyéneknek?” És 

ha most személyeskedő kérdéseket teszek fel, 

nagyon kérlek, sértődj meg! Bántódj meg! Ess 

nekem! Akkor is fölteszem! Te vagy Jézus 

Krisztus katonája. A fegyverzeted magáé az 

Istené: üdvösség sisakja, igazság mellvasa, a 

Lélek kardja. Te vagy a katonája. Ki ütközik 

meg a te életeden? Te vagy a hangja, a szíve, a 

szava az Uradnak. Gyűlölnek a bizonyságtevő 

életedért, ugye? Az a nyomorult fölfegyverzi 

magát, mert az üdvösségbe fog kerülni. A 

keresztyén ember fegyverzete fönt van-e? Hát a 

hit élő hit-e? Hát a világot látod-e, hogy 

micsoda? Nem elvont dolog a hit! Hanem az 

élő Istennek jelenléte bennem, az Istennek 

akarata végrehajtása általam, a szavának, 

akaratának hirdetése az én szám és szíven 

által. Milyen keresztyénség a mai 

keresztyénség? Nem az a fontos, hogy 

hallgatod, hanem hogy mit csinálsz odakint! 

Meg otthon. Nem bántó szándék, eszedbe ne 

jusson! Azt mondja Jézus: „Nem azért jöttem, 

hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy 

megtartsam!”  

De hadd mondjam nektek, hogy, ha arra 

gondolok, amit Jézus így mondott: „Atyám, azt 

akarom, hogy az a szeretet legyen bennük, 

amellyel engem szerettél!” Hogy szerette az 

Atya a Fiút? Elküldte erre a világra, és csak 

annyit mondott, Te vagy a képmásom. Aki 

Téged lát, engem lát. Te vagy a Lelkem, a 

szavam, az erőm. Mit mond Jézus a 

keresztyéneknek? „Ahogy engem küldött az 

Atya, én is úgy küldelek téged ebbe a világba. 

Te vagy a képem, te vagy a Lelkem, te vagy a 

hangom, te vagy a szívem, te vagy a kezem, te 

vagy a bölcsességem, te vagy a hűségem!”  

A Lélek pedig nyilván mondja: „az utolsó 

időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető 

lelkekre és gonosz lelkeknek a tanításaira 

figyelmezvén. Ezek elhajlottak a Sátánhoz.” – I. 

Timóteus 5, 15. Most nem a hitető lelkekre 

mondja, hogy elhajlottak, nem a gonosz 

lelkekre, azok mind elhajlottak. Hanem az ő 

tanítására elhajlottak emberek: „ezek 

elhajlottak a Sátánhoz”. Azt mondja Pál 

apostol: „Ha valaki másként tanít, és nem 

követi a mi Urunk, Jézus Krisztus egészséges 
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beszédeit, és a kegyesség szerint való 

tudományát, az felfuvalkodott, semmit nem 

ért, hanem szóharcokban szenved”. Ezektől 

származik irigység, viszálykodás, káromlás, a 

rosszakaratú gyanúsítgatások, a megbomlott 

elméjű és az igazságtól megfosztott emberek 

torzsalkodásai. Hallgasd a rádiót! Hallgasd a 

televíziót! Hallgasd végre józanul! Megbomlott 

elméjű, az igazság ismeretétől eltávolodott. De 

miért? Mert Isten úgy döntött, hogy e 

megátalkodottaknak csak egy lehetőséget nyújt: 

„higgyenek a hazugságnak, és örvendezzenek, 

ha gonoszságot cselekedhetnek”. A 

keresztyénség számára pedig egy 

figyelmeztetést ad az Úr. Ebben a mi 

világunkban, ami történik, ne felejtsd el, 

hogy két vonalon történik. Az egyik földi, és 

ördögi vonal, a másik mennyei. Ne legyél 

nekem lelki kenguru, aki átugrál mindig a 

mennybe egy kis levegőt venni. Itt helybe! Azt 

mondja: „Isten országa bennetek van”.  

Most kérdezed, eljött ide ez az ember, és 

elmondta a maga dolgait. Csak a Bibliát 

idéztem, csak a Szentírásból vettem. Hoztam-e 

örömüzenetet? Természetesen, hoztam! Ezért 

vagyok itt. Hogy szól az örömüzenet? 

Tanuljátok meg: nem különb a tanítvány a 

mesterénél. „Ha engem üldöztek, titeket is 

üldözni fognak. De ne féljetek! Az akaratom, 

hogy hirdesd az evangéliumot. Beleírtam a 

szívedbe a szeretetemet, a kegyelmemet, a 

megbocsátó, de elkötelező akaratomat. Én 

kiválasztottalak téged magamnak örökre!” 

Igent mondott már a lelked Jézus Krisztusnak 

erre a kijelentésére? „Tied örökre? Megváltva 

véreden? Megmosva általad, tied szívem?” Itt 

van a napja!  

Azt mondta nekem valaki, hogy ő attól tart, 

hogy én nem becsülöm mások véleményét. 

Mondom neki: Kár volt szólnod, a kérdést 

máshogy kell feltenni. Becsülhetem-e a hazug 

tévelyítő hazugságát? Magasztalhatom-e a 

lélekvadász lélekvadász voltát? Hirdethetem-e, 

hogy béke, amikor azt mondja Jézus, hogy ez a 

világ kárhozatban, ez a világ pokolban van. Én 

azért jöttem, hogy lerontsam a munkáját. 

Háború, és harcold meg a hitnek a harcát!” 

Ez nem azt jelenti, hogy „Jaj, Uram, jaj de 

koszos a lelkem, jaj, de megint milyen enervált 

lettem, jaj, megint olyan száraz vagyok, mint a 

tapló, én bennem nincs élet, és olyan jó lenne 

egy kis friss víz Úr Jézus Krisztus a te 

Lelkedtől…” Tessék? Mi ez a nyavalygás? Mi 

ez az elképesztő állapot, hogy önmagára néz?  

Tudjátok, én úgy vagyok a beteggel, hogyha 

beteg, akkor az orvosra nézzen. Miért, nem 

normális? „Doktor úr, tud segíteni?” - „Tudok, 

fiam!” - „Huh, de jó!” Vagy pedig magára néz: 

„Huh, ez milyen, hát, de borzalmasan vagyok, 

hát mi lesz énvelem?” - „Az fiam, amire nézel, 

és amit hiszel!” Ezért parancsokat hoztam: 

ha elpártoltál, akkor térj vissza! Ha 

meglankadtál, megfáradtál, így szól az ige: „de 

aki az Úrban bízik, ereje megújul.” Tartozol 

talpra állni! Tartozol emberré lenni! 

Tartozol minőségi hívő életet élni! Tartozol 

szentnek lenni! Szent kötelességed!  

Nehogy azt higgyétek, hogy én nem voltam 

nyavalygós. Dehogy nem! Sőt 

nagyképűsködtem is, magamat különbnek 

vélvén másoknál. Láttam a hívők összeomlásait, 

és azt mondtam: „Elegem van a hívőkből, 

Uram!” És akkor csendesen befogta az orromat: 

nincs levegő. „Ha eleged van, minek az? 

Nagyképűsködsz? Minek az?” És amikor tudod, 

fulladás közben átéltem, hogy te szerencsétlen 

lázadó, te nem kegyelemből élsz? Nem azért 

küldettél el, hogy hirdesd az Istennek szeretetét, 

a Megváltónak kegyelmét? És annyi volt a 

lelkemben még, hogy bocsánatot kérjek. És 

akkor elengedte az orromat: „Ugyan, Fiam, 

érted már, hogy miért élsz?” Akkor 

megfordultam és elővettem a kis olvasandó 

könyvemet, tudjátok, hogy mi volt aznapra írva: 

„Te jössz hozzám, és én megtöltelek téged az 

életnek beszédével, a kegyelemnek, szeretetnek 

erejével, és kiszívják belőled. És te nem 

nagyképűsködsz magadra nézve, visszajössz 
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hozzám. És én megtöltelek téged a 

kegyelemnek, a szeretetnek és az üdvösségnek 

erejével és lángjával. És kiszívják belőled, és te 

visszajössz hozzám. Mert nem csak az élet 

forrása, hanem az életednek forrása vagyok.” – 

mondja Jézus.  

A mai napon, ha meghökkentő volt neked a 

tanítás, akkor csak nézzél ki a világba és nem 

leszel meghökkenve. Itt történik körülöttünk. 

De történik-e a keresztyén bizonyságtétel? 

Történik-e a hitvalló élet? Történik-e, ahogy 

nemrég hallgattátok Pálról, megismerve Jézust 

kimondta: „Az életem se drága nékem, csak 

az evangéliumot hirdethessem”. Nem tudom 

ki vagy, csak rólad tudok valamit: Elküldte az 

Atya a Fiút teérted, hogy általa megismerd a 

te Atyád szívét. Ezért így fejezem be: 

„Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. 

Kiterjesztettem terád az én irgalmasságomat. 

De ne félj, csak higgy!”  

Ámen! 
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