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„Van-e re mény még em be ri fa junk -
ban?” – kér dez te Illyés Gyu la 1955-
ben, nagy sze rű, Bar tók cí mű ver sé -
ben. A 21. szá zad ele jén is so kun kat
fáj dít ez a kér dés. 

Va ló ban ad dig sza po rít ja az em ber
ne vű élő lény az élet el le nes cse le ke -
de te it, amíg fel emész ti ma gát és a vi -
lá got? Le het-e még fo koz ni a zűr za -
vart, a go nosz sá got, az esz te len sé get?
Van-e még ér ték, ame lyet nem ta -
pos tak meg, ame lyet ne dob tak vol -
na fél re?

A pál mák és vi rá gok nap já nak
üze ne te: vé gül min dig el jön a ta vasz,
a leg ke mé nyebb tél után is. 

Ne he zen jött az idén a vi rág zás.
Be mu tat ta Tél tá bor nok, hogy mi lyen
ta lá lé kony még már ci us ban is. Át él -
tünk olyan na pot is, me lyen reg gel
még tel jes re per to ár já val je lent ke zett
a leg hi de gebb év szak, de az után ki -
sü tött a nap, és né hány óra múl va
már nyo ma sem volt a hó nak, jég nek. 

Igen, van re mé nyünk fa junk fe lől is. 
A ke resz tény re mény ség alap ja

nem az em ber, aki „úgy el al ja sult,
hogy ön ként, kéj jel ölt” – mint Rad -
nó ti ír ta –, ha nem a te rem tő és meg -
vál tó Is ten, aki a haj nal, a reg gel, a ta -
vasz, a fel tá ma dás Is te ne. 

Ko runk egyik nép sze rű gon do la -
ta a po zi ti viz mus, vagy is az, hogy
elég sé ges po zi tí van gon dol kod ni és
cse le ked ni, és se gít he tünk ma gun -
kon. Té ve dés, nagy té ve dés. Elég, ha
a 20. szá zad bor zal ma i ra és a mai vál -
ság ra gon do lunk, és tud juk, hogy az
em ber, ha ki zár ja éle té ből Is tent, az
er köl csi tör vényt, a krisz tu si prog ram
meg va ló sí tá sát, mi re jut. 

Az el múlt szá zad mind két is ten te -
len és ezért em ber te len esz mé je szó -
no kolt a hu má num ról, a szo ci á lis esz -
mé ről, de mi vel Is ten nél kül akar tak
„pa ra di cso mot”, ahogy ők szok ták
mon da ni, „fel emel ke dést” lét re hoz -
ni, po kol lett elő le. 

Is ten nél kül min dent po kol lá vál -
toz ta tunk: a csa lá di éle tet, a ter mé -

sze tet, az or szá got, de Eu ró pát is. Ha -
zánk nak és az uni ó nak nem csak
gaz da sá gi prog ram ra van szük sé ge,
ha nem er kölcs re, Is ten re, lé lek re és
szel lem re, mert az em ber csak ak kor
em ber iga zán, ha a szel lem irá nyít ja
és ha tá roz za meg éle tét. 

Van-e re mény még em be ri fa -
junk ban? Igen, van, ha még idő ben
ke res sük a ma té ri án is túl mu ta tó
szel le mi-lel ki ér té ke ket. 

Az igaz ság pe dig va ló ban oda át
van, vagy is oda át ról, az is te ni di men -
zi ó ból ér ke zik, mint a ta vasz. Nem
azért jön a ta vasz, mert a ci ne gék
olyan ked ve sen sür ge tik, ha nem
azért éne kel nek a ci ne gék, mert jön
a ta vasz. 

Re mé nyünk alap ja nem az em be -
ri aka rat – amely fon tos ugyan, de a
nagy ba jok ban ke vés nek bi zo nyul –,
nem a föld höz ra gadt val lá sos ko dás,
ha nem az Élet Is te ne, aki az át kot is
ál dás ra for dít hat ja.

„Jöjj, Uram Jé zus!” (Jel 22,20b) 
Ő jön ak kor is, ha nem kér jük. Ez

az evan gé li um. 
Hal lom jó szán dé kú ke resz té nyek -

től: ha in ten zí ven böj tö lünk és imád -
ko zunk, ak kor jön a lel ki éb re dés,
meg úju lás. Ez így té ve dés. Is ten el vár -
ja tő lünk a „ne ki fe szü lést”, hogy te gyük
meg azt, amit mi te he tünk meg, de is -
mer jük a ki je len tést: „…nem azé, aki
akar ja, és nem is azé, aki fut, ha nem
a kö nyö rü lő Is te né.” (Róm 9,16) 

Jé zus be ment Je ru zsá lem be, ak kor
is, ha nem kér ték, nem vár ták. Sírt a vá -
ro son, meg tisz tí tot ta a temp lo mot (ó,
de ta gad ják ma is az íté lő, jajt ki ál tó
Krisz tust!), ta ní tott, gyó gyí tott, ör dö -
göt űzött; és ami kor már min dent
meg tett, ami rá bí za tott, vál lal ta a szen -
ve dést és a ha lált. A fő pap ud va rá ban
po foz ták meg! Meg kí noz ták, és mint
a sze me tet ki dob ták a ha lál domb ra.

Töb bet nem te he tett ér ted és ér -
tem az Is ten: „…az ő se bei árán gyó -
gyul tunk meg.” (Ézs 53,5b)

Vár juk-e, akar juk-e őt így? 
Az iga zit, a va ló sá go sat, akit nem

ha mi sít meg a „pa ráz na ész” okos -
ko dá sa. 

A vi rágok üze ne te

„…akik ar ra a kö vet kez te tés re jut nak, hogy ezek a gon -
do la tok nem füg get le nek mai ha zai köz éle tünk idő sze rű
kér dé se i től, meg nyug tat ha tom, nem té ved nek. Hi szen a
min dent át já ró és meg mér ge ző bi zal mi vál ság nak ép pen
a ha mis ko dás, a ha zug ság az iga zi oko zó ja.”

Jézus, az igazmondó f 3. oldal

„»Jó ne ked, ha így fe szí tünk ke reszt -
re?« – tu da kol ják a Jé zust ala kí tó Vin -
cé től, ta lán a kér dés mor bi di tá sát el -
len sú lyo zan dó an né mi de rült ség gel a
hang juk ban.”

Passióra készülve… f 10. oldal

„Együtt a bajban” f 4. oldal
Két miért között f 7. oldal
Nagyheti gondolatok f 8–9. oldal
Kereszt-utak f 11. oldal
Síszünet – másképpen f 12. oldal
Húsvét felé f 12. oldal

„Nem volt két sé gem afe lől, hogy meg te szik, hi -
szen sok szor vol tam ál do za ta vagy ta nú ja ke -
gyet lenségüknek, bru ta li tá suk nak. Sen ki hez
sem for dul hat tam se gít sé gért. Egye dül Is ten hez.
Igaz, az ő ké pét is tor zí ta ni akar ták ben nem.”

Beszélgetés egy volt rabszolgával f 4. oldal

g Sze ve ré nyi Já nos

f Részletek a 13. oldalon

Csep re gi Zol tán, az EHE rek to ra
meg nyi tó be szé dé ben az al ma fa ül -
te tés ről szó ló szál ló ige tör té ne ti hát -
te ré ről és a gon do lat ere de té ről be -
szélt. Az Ószö vet ség ben Je re mi ás
köny vé ben, a 32. fe je zet ben azt ol vas -
suk, hogy Je re mi ás pró fé ta fo goly, és
a ba bi lo ni ak már kör be zár ták Je ru -
zsá le met. Je re mi ás szán tó föl det vá -
sá rol, a fe je zet vé gén pe dig ezt mond -
ja Iz ra el Is te ne: „Fog nak még há zat,
szán tó föl det és sző lőt ven ni eb ben az
or szág ban!” Je re mi ás köny vé nek sza -
vai ar ra biz tat nak, hogy ve gyünk
szán tó föl det, és te le pít sünk be le al -
más ker tet! – hang zott el a rek tor kö -
szön tő jé nek be fe je zé se kép pen.

AGAPE – Al ter na tív glo ba li zá ció
a né pe kért és a Föl dért cím mel el ső -
ként Göm böcz El vi rá nak, az EHE ta -
nár se géd jé nek elő adá sa hang zott
el. Az elő adó szer kesz té sé ben a kö -
zel múlt ban meg je lent, azo nos cí mű
könyv az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak
do ku men tu mát és kí sé rő ta nul má -
nyo kat tar tal maz. (A könyv be mu ta -
tó já ról az Evan gé li kus Élet már ci us
1-jei szá má ban ad tunk hírt. – A
szerk.) Mi vel a kon fe ren cia öt le tét és
az elő adá sok té má it e kö tet ad ta, a
ta nár se géd rö vi den szólt azok ról a
kér dé sek ről, ame lyek ről a könyv ben
ol vas ha tunk. Ki emel te, hogy az
AGAPE do ku men tum a je len le gi
neo li be rá lis szem lé let tel az éle tet
szol gá ló gaz da ság ví zi ó ját ál lít ja

szem be, mint ami igaz sá gos, fenn -
tart ha tó, va la mint sze re tet re, mél -
tó ság ra és a sze gé nyek el sőbb sé gé -
re épül. 

Ma gyar or szá gon a tör té nel mi egy -
há zak most kez de nek el iga zán ér -

dem ben fog lal koz ni az öko ló gia, a glo -
ba li zá ció, a sze gény ség kér dé se i vel.
En nek az ör ven de tes tény nek a kon -
fe ren cia több elő adó ja is han got adott.
Az el ső meg tett lé pé sek kö zé tar to zik
A te rem tés ün ne pe cí mű kö tet – ben -
ne a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let
teo ló gi ai pá lyá za tá ra ér ke zett pá lya -
mun kák szer kesz tett vál to za tá val –, a
Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe -
ren cia Fe le lős sé günk a te rem tett vi lá -

gért cím mel ki adott kör le ve le, va la -
mint az említett AGAPE könyv is.

He te si Zsolt, a Fenn tart ha tó Fej lő -
dés és Erő for rá sok Ku ta tó cso port
tu do má nyos ve ze tő je szem lé le tes
pél dák kal és fi zi kai tör vény sze rű sé -
gek re hi vat koz va mu tat ta be a je len -
le gi gaz da sá gi vál ság mé lyebb oka it.
Elő adá sá ban hang sú lyoz ta, hogy a ma
hasz nált ener gia hor do zók ra épü lő
gaz da ság fenn tart ha tat lan. Az aszt ro -
fi zi kus Fel élt jö vő cí mű ta nul má nyát
so kan meg is mer het ték az utób bi hó -
na pok ban. Az ebben fog lalt gon do -
la to kat a szer ző több cik ké ben, elő -
adá sá ban és a köz szol gá la ti te le ví zió
Zár óra cí mű mű so rá ban is ki fej tet te.

Mon da ni va ló já nak lé nye ge, hogy
mi u tán az em be ri ség az ener gia fel -
hasz ná lás és a né pes ség nö ve ke dés
te kin te té ben túl lé pett a kor lá ta in, a
Föld el tar tó ké pes sé ge csök ken. A
prob lé mák mos tan tól je lent kez nek
egy re erő tel je seb ben. A Föld olaj -

kész le tei ro ha mo san fogy nak. A hi -
ány a várt és a va lós ki ter me lés kö -
zött egy re na gyobb lesz, emi att né -
hány éven be lül ko moly prob lé -
mák kal kell szá mol nunk. A je len le -
gi vi lág gaz da ság nak egyik mo tor ja
volt a nö vek vő olaj ki ter me lés. Ta valy
nyár óta azon ban már nem nö vel he -
tő a mér té ke, ez a hát te re a mai vál -
ság nak.

Di es Aca de mi cus
Ül tes sünk-e al ma fát? – Fe le lős sé günk a jö vő ért

f Folytatás az 5. oldalon

b Ül tes sünk-e al ma fát? – Fe le lős sé günk a jö vő ért cím mel ren dez tek Di -
es Aca de mi cust – aka dé mi ai na pot – múlt hét csü tör tö kén az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men (EHE). A kon fe ren cia cí me a Lu ther -
nek tu laj do ní tott köz is mert mon dás ra utal: „Ha tud nám, hogy hol -
nap vé ge lesz a vi lág nak, még ma el ül tet nék egy al ma fács kát.” Ben ne
van eb ben a mon dat ban töb bek kö zött a ter mé sze tes de rű lá tás, a re -
mény, min den na pi mun ka vég zé sünk táv la ti ér tel me; to váb bá az a szem -
lé let, hogy a tör té nel met be tel je sí tő menny or szág nem csu pán az em -
ber, ha nem min den te remt mény szá má ra kí nál bé kés együtt élést. Az
ak tu á lis és fon tos té ma sok ér dek lő dőt von zott a kon fe ren ci á ra. Kü -
lön öröm, hogy nem csu pán az EHE hall ga tói és ok ta tói vet tek részt
rajta, ha nem más tör té nel mi egy há zak tag jai is szép szám mal meg -
je len tek. Így te hát mind az elő adók, mind pe dig a hall ga tó ság szem -
pont já ból el mond ha tó, hogy öku me ni kus meg kö ze lí tés ben vi tat ták
meg a je len le vők a té mát.
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Virágvasárnaptól húsvétig – nagyheti összeállításunk a 8–9. oldalon



2 e 2009. április 5. Evangélikus Élet

„Uj jongj, Si on le á nya! Ki álts örö möd -
ben, Iz rá el!” A fel szó lí tás ha tott. Uj -
jong tak, ki ál tot tak, vi gad tak tel jes
szív ből. Az után jött a hir te len vál to -
zás, és az uj jon gás he lyett szit ko zód -
tak vagy sír tak. Az öröm ki ál tás he lyett
jaj ve szé kel tek, vagy „Fe szítsd meg!”-
et ki ál tot tak. A vi ga lom he lyett kö vet -
ke zett a ki vég zés és a po ko li an mar -
do só gyász. Pe dig csu pán né hány
nap telt el vi rág va sár nap tól nagy -
pén te kig. S még is ek ko ra a for du lat.

Vi rág va sár nap evan gé li u mát 2009-
ben egy ószö vet sé gi pró fé ta, Zo fó ni -
ás so rai szó lal tat ják meg. En nek biz -
ta tó sza vát kell jól meg ér te nünk,
szí vünk be zár nunk. En ged nünk kell,
hogy has son ránk, en ged nünk kell,
hogy élet té vál jon ben nünk.

Ami kor a pró fé ta meg szó lal, és
öröm re, uj jon gás ra biz tat, ak kor a jö -
vő re mu tat: Ör vendj, majd ez és ez fog
tör tén ni. Mi ből táp lál koz hat Is ten
gyer me ke i nek örö me? A múlt ból, a je -
len ből vagy a jö vő ből? Min den kép pen
Is ten nagy tet te i ből! Is ten né pé nek
élet for má já hoz hoz zá tar to zik, hogy
új ra meg új ra em lé ke zik, s ez zel szám -
ba ve szi, mit tett az Is ten. Úgy jár-kel,
hogy ke re si Is ten láb nyo mát, ke ze
mun ká já nak nyo ma it a je len ben. S úgy
gon dol ko dik, hogy ké szül a jö vő re, ar -
ra, hogy a jö vő nem csak kér dő je le ket
rejt szá má ra. A jö vő iga zán biz tos
pont ja Is ten je len lé te, cse lek vő sze re -
te te, jö vőt ké szí tő dön té se.

Vi rág va sár nap nagy hét nyi tá nya.
Eb be a nap ba – mint nagy ze nei mű -
vek nyi tá nyá ba – össze sű rű sö dik
min den, ami a kö vet ke ző sza kasz ban
ránk vár. Kez dő dik a nagy hét, s mi
el in du lunk 2009 nagy he té nek út ján,
de va jon mi vár ránk? A kér dés – mi
vár ránk? – ál lan dó ven dég ma -
nap ság az éle tünk ben. Nem hogy

hosszú tá von, de pár nap ra is alig tu -
dunk ter vez ni. Pil la nat ról pil la nat -
ra vál to zik a po li ti ka, a gaz da sá gi
hely zet. A fel gyor sult vi lág ban szin -
te min den hir te len jön, vá rat la nul
ér ke zik. Nem is tu dunk iga zán ké -
szül ni rá. 

A ke resz tény em ber szá má ra ez is
más ként van! Mi tud hat juk, mi vár
ránk, s még in kább azt, ki vár ránk.
Ezért van okunk öröm re, sőt uj jon -
gás ra ak kor is, ha a kör nye ze tünk ta -
nács ta lan, pa nasz ko dik. Mi is tag jai
le he tünk a vi rág va sár na pi uj jon gó
tö meg nek, a Jé zust vá rók nak és fo -
ga dók nak. Az zal az alap ve tő kü lönb -
ség gel, hogy mi már nem va gyunk
azon az ör dö gi kény szer pá lyán,
hogy uj jon gók ból ta ga dók ká vál -
junk, üd vöz lé gyet ki ál tók ból „Fe -
szítsd meg!”-et or dí tók ká le gyünk.
Szá munk ra nagy hét – min den szo -
mo rú sá gá val és gyá szá val – hús vét
fe lé tart, a ta lál ko zás csön des örö -
me fe lől a meg vál tás bel ső örö mén
át az új já te rem tett, ha lá lon át íve lő
élet örö me fe lé.

Mi vár ránk rö vid és hosszú tá von?
– te gyük fel a kér dést mai igénk fé -
nyé ben. Mi vár ránk ezen a hé ten, és
mi vár ránk éle tünk kö vet ke ző
hosszabb (?) sza ka szá ban? A ket tő
szo ro san össze függ. Ör vendj tel jes
szí ved ből – kez dő dik a biz ta tás –,
vagy is nem csak egy ki csit, nem bi -
zo nyos dol gok nak, ha nem tel jes szí -
ved ből. Itt már érez het jük: nem
mu lan dó, vi lá gi öröm ről, nem va la -
mi fé le gyor san el szál ló, az ak tu á lis
hely ze ten fel lel ke se dő öröm ről van
szó. Hanem ar ról a szün te len öröm -
ről, amely re Pál is biz ta tott a Fi lip -
pi le vél ben (4,4), és amely az Úr kö -
zel sé gé ből szár ma zott. Mi így in dul -
ha tunk a nagy hét re, s így kezd het jük

(mi ért is ne le het ne 2009 vi rág va sár -
nap ja új sza kasz kez dés?) az éle tünk
új sza ka szát.

A Krisz tus előtt le írt és meg hir de -
tett ige ön ma gá ban is gyö nyö rű bá to -
rí tás és ígé ret, de a ke reszt fe lől néz -
ve, az „el vé gez te tett” mon da tot hall va
már sok kal töb bet je lent. „El ve szi ró -
lad az Úr az íté le tet, el tá vo lít ja el len -
sé ge det. Ve led van az Úr, Iz rá el Ki rá -
lya: nem kell töb bé ve sze de lem től fél -
ned.” (15) Ez meg tör tént, ránk is ér vé -
nye sen a gol go tai ke resz ten! Ma gá ra
vet te az íté le tet, amely szá munk ra vég -
ze tes len ne. Térd re kény sze rí tet te,
el tá vo lí tot ta az éle tünk re, sőt örök éle -
tünk re tö rő el len sé get, a sá tánt. 

A go nosz le het, hogy pró bál ko zik
még, az el len ség le het, hogy vissza
akar jön ni, el len tá ma dás ba for dul va,
de Krisz tus már le győz te, s mi a
győz tes csa pat tag jai le he tünk, ha
meg ma ra dunk őná la. Őná la, aki től
sem mi nem sza kít hat el (Róm 8,34).
A vi rág va sár na pi út er re fe lé ve zet: új -
ra meg je le ní ti, hogy új ra va ló ság ként
él jük meg a „ke resz ten köz tünk tró -
no ló” Úr ha tal mát.

Nagy he ti lé pé se ink is mét kö ze -
lebb vi het nek a nagy ti tok hoz: Krisz -
tus meg vál tott min ket a ke resz ten. Ez
az egye dü li re mény sé günk. Más ként
nincs me nek vés az el len ség elől, más -
ként az éle tet el nem él het jük. Egye -
dül Krisz tus ke reszt je a re mény sé günk
– ezért az örö münk is. Örö münk, hi -
szen ami meg tör tént, ami el vé gez te -
tett, a mi énk le het. Ezen a nagy hé ten

is új ra. Mi vár ránk az előt tünk ál ló na -
pok ban? Ez a nagy öröm – fel té ve, ha
nem ló tás-fu tás sal, ün ne pi lát szat-elő -
ké szü le tek kel, sü tés sel-fő zés sel, ügy -
in té zés sel tölt jük az éle tün ket ige hall -
ga tás, imád ság, csen des ség, el mé -
lyü lés he lyett. S ha ez si ke rül, ak kor
nagy hét nem tű nik el nyom ta la nul a
hús vét utá ni hét köz na pok ban, ha -
nem az öröm foly ta tó dik.

Ki de rül azon ban még va la mi. Az,
hogy nem csu pán az én örö möm ről
vagy a mi énk ről, az egy ház örö mé ről
van és le het szó. Ő, az egy ház Ura, a
min den ha tó Is ten örül ne künk. Ez a
nagy he ti evan gé li um! Örül, mert
sze ret. Nem azért, ami lye nek va -
gyunk, de lát va azt, ve le mi lye nek le -
he tünk. Nem azért, mert sze re tet re
mél tók va gyunk, ha nem azért, mert
ő nem tud nem sze ret ni, ő ma ga a
Sze re tet. Ő, aki el jött kö zénk, s nem -
csak szó no kolt az el len ség sze re te té -
ről, ha nem „sze ret te övé it e vi lág ban,
sze ret te őket mind vé gig” (Jn 13,1).
Min ket is. Még en gem is.

In dul junk a nagy hét re a pró fé ta
nagy hét vi lá gos sá gá ban fel ra gyo gó
zár sza vá val: „Ve led van Is te ned, az Úr,
ő erős, és meg se gít. Bol do gan örül ne -
ked, meg újít sze re te té vel, uj jong va
örül ne ked.” (17)

g Ha fen scher Ká roly

Imád koz zunk! Uram, mi, em be rek
min dig azért in du lunk el egy út ra,
hogy ben nünk is el in dul jon va la mi.
Add ne künk, hogy nagy hét út ját jár -
va kö zel ke rül jünk hoz zád, for má lód -
jon éle tünk, tisz tul jon szí vünk, nö ve -
ked jék örö münk. Add, hogy a vi rág -
va sár na pi ho zsan ná tól el jus sunk a
hús vé ti győ zel mi éne ket ének lők kó -
ru sá ba. Krisz tu sért. Ámen. 

VI R ÁG VA SÁR NAP PAL M A RUM  ZOF 3,1417 

Örö möt ígé rő jö vő? 
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b Vi rág va sár nap pal a böj ti idő -
szak utol só he té be lé pünk. Ar ra
em lé ke zünk, hogy Meg vál tónk
utol só föl di he té nek kez de tén
be vo nult Je ru zsá lem be, szen ve -
dé sei, el íté lé se, ha lá la és fel tá ma -
dá sa szín he lyé re.

Az ün nep bib li ai igéi két alap ve tő
üze ne tet hor doz nak. Az evan gé li um
Má té evan gé li u má nak 21. fe je ze té ből
Jé zus Je ru zsá lem be va ló be vo nu lá sá -
nak konk rét tör té ne ti ese mé nyét
be szé li el, s ez zel a va sár nap nak az
egy há zi esz ten dő ben el fog lalt he lyé -
re utal: Jé zus Krisz tus szen ve dés tör -
té ne té nek nyi tá nyá ra em lé ke zünk
ezen a va sár na pon.

Az epis to la, a Fi lip pi le vél 2. fe je -
ze té nek is mert Krisz tus-him nu sza a
pusz ta tör té ne ti vissza te kin tés nél
na gyobb ívet raj zol a vi rág va sár na -
pi ese mény kap csán, hi szen a meg -
vál tás egé szét ál lít ja elénk ezen a va -
sár na pon. Nem csak azt, ami ép pen
tör té nik, ha nem Krisz tus meg tes te -
sü lé sé től kezd ve vé gig ve zet ben -
nün ket az üdv tör té ne ten, s meg -
szó lal ben ne a Jé zus Krisz tus ha lál fe -

lett ara tott győ zel mé ről, mennyei di -
cső sé gé ről szó ló bi zony ság té tel is.

E ket tős üze net ki bon tá sa jel lem zi
az ün nep gra du ál éne két is: Én lel kem,
út ra ké szülj (EÉ 209). A har ma dik vers -
szak el ső so rá ban ezt éne kel jük: „Most
mint ki rály vo nulsz be, / Uj jong a nép -
se reg, / De kész, Uram, a tőr is, / Hogy
fog lyul ejt se nek.” E so rok fe je zik ki ta -
lán leg hűb ben vi rág va sár nap üze ne té -
nek em lí tett ket tős sé gét: az örö met Jé -
zus ki rály sá gá nak fel is me ré se kap -
csán és a szen ve dés el ke rül he tet len sé -
gét, ame lyet Jé zus ta nít vá nya i nak
több ször is elő re el mond. 

Az ének szö ve gét Ab ra ham Kle sel
(1636–1702) szi lé zi ai lel kész, teo ló gus
ír ta ere de ti leg né met nyel ven. Kle sel -
nek éne kes köny vünk ben ez az egyet -
len ének szö ve ge. Ér de kes, hogy gaz -
dag és ki fe je zet ten vi rág va sár na pi
mon da ni va ló ja el le né re a né met
evan gé li kus éne kes köny vek törzs -
anya gá ban nem sze re pel.

Éne künk gaz dag sá ga és szép sé ge
el ső sor ban ab ban ra gad ha tó meg,
hogy min den vers sza ká ban túl is
mu tat vi rág va sár na pon, s a nagy hét
ese mé nye it ve tí ti elő re. Nem en ge di
azt sem, hogy az ének lő egy sze rű en
em lé ke zés ként él je meg ezt az idő sza -

kot, ha nem már cí mé ben is a – lel -
ki ér te lem ben vett – be kap cso ló -
dás ra buz dít Jé zus Krisz tus szen ve -
dés tör té ne té be. Er re utal már az el -
ső sor fel szó lí tá sa is: „Én lel kem, út -
ra ké szülj, / Kí sérd el Ura dat!” Így az
ének egy ben nagy he ti-hús vé ti me di -
tá ci ó nak is te kint he tő.

Éne künk szö ve gé ben egy faj ta ke -
re tes szer ke ze tet fe dez he tünk fel.
Az el ső és az utol só két vers szak egé -
szé ben fo gal maz za meg vi rág va sár -
nap és a nagy hét üze ne tét a ke resz -
tény em ber szá má ra. Az el ső vers szak
ar ról tesz bi zony sá got, hogy Jé zus
szen ve dé se i nek szem lé lé se, az ő lel -
ki ér te lem ben tör té nő el kí sé ré se
szen ve dé sé nek út ján meg ta nít hat
ben nün ket is min den na pi éle tünk ke -
reszt jé nek hor do zá sá ra. A má so dik
vers szak ezt a gon do la tot a kö zös ség
ké pé nek fel vil lan tá sá val erő sí ti meg.
Ke resz te lő Já nos bi zony ság té te le az
Is ten Bá rá nyá ról itt együtt szó lal

meg Si on le á nya i nak az Ószö vet ség -
ből vett ké pé vel, s ez zel ar ra a kö zös -
ség re, az egy ház ra utal, amely nek
alap ját ép pen azok az ese mé nyek
ké pe zik, ame lyek re ezek ben a na pok -
ban em lé ke zünk.

A har ma dik és ne gye dik vers szak
Krisz tus sor sá nak am bi va len ci á já -
ra, a sze mé lyé hez va ló vi szo nyu lás el -
lent mon dá sos sá gá ra össz pon to sít.
Egy részt a be vo nu lás kor ta pasz tal ha -
tó uj jon gó öröm, más részt az el ítél -
te tés gyöt rel me szó lal meg itt. Hang -
sú lyos azon ban az a bi zony ság té tel is,
hogy nem em be ri sze szély vagy pusz -
ta sors sze rű ség ren de zi így az ese mé -
nye ket, ha nem a tör té nel met irá -
nyí tó Is ten, aki így szer zi meg min -
den ben ne hí vő szá má ra a vált sá got
és az üd vös sé get.

Az ének „ke re té nek” má so dik ré szét
az ötö dik és ha to dik vers szak ké pe zi.
Az ötö dik ben a hús vé ti győ ze lem
elő re ve tí té se szó lal meg, a ha to dik ban
pe dig a szer ző ar ra biz tat, hogy a vi -
rág va sár nap pal kez dő dő nagy he ti
ese mény so ro zat min den ke resz tény
em ber ben egy részt bűn bá na tot, más -
részt re mény sé get éb resszen, de vi -
gasz tal jon is a szen ve dé sek kö zött.

g Wag ner Szi lárd

Én lel kem, út ra ké szülj
É NE K K INCSTÁR

forrás

SE MPER REFOR M ANDA

„Aztán iparkodjék az ember a lehető
legteljesebb hittel járulni a szent -
séghez, s legyen egészen bizonyos
afelől, hogy benne kegyelmet nyer.
Mert ki-ki annyit kap, amennyit hi -
tével megragad. A legfőbb elő ké szü -
let tehát a hit.” 

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

Min den ha tó Úr is ten! Ál dunk té ged
az örö mért, kü lö nös aján dé ko dért! A
ta va szi nap fény me le gé ben, a föld ből
elő bú jó vi rá gok ban, a bim bót nyi tó
bok rok ban és fák ban re mény ség gel
aján dé ko zol meg ben nün ket! Te vagy
az, aki lét re hoz tad és fenn is tar tod
mind ezt!

Ál dunk té ged a lel ke se dé sért, fris -
sí tő erő dért! Az uj jon gó tö meg tag -
ja i vá vál va ki ál tunk fe léd! Te be tel je -
sí ted ígé re te i det, hi szen kö zénk jössz,
és em ber ként is mer he tünk meg té -
ged. Nem csak egy kor, a tör té ne lem
ho má lyá ba vesz ve tet ted, ha nem ma
is, kö zöt tünk is ki nyi lat koz ta tod ma -
gad, ész re ve het jük nyo ma i dat.

Ál dunk té ged a bé kes sé gért, tü rel -
met adó böl cses sé ge dért! Vál ság és
fel for du lás kö ze pet te te vagy az, aki
meg tudsz tar ta ni min ket! Van, hogy
nem ért jük éle tünk ala ku lá sát, és
meg kér dez zük a ben nün ket kör be ve -
vő vi lág ese mé nye i nek cél ját, még is
tud juk, hogy tő led vá lasz és vi gasz -
ta lás ér ke zik.

Urunk, ké rünk, légy mind azok kal,
aki ket sze re tünk, és azok kal is, akik -
re gon dol va el ne he ze dik a szí vünk. En -
gedd, hogy át él jék a vi rág va sár na pi
örö möt, je len lé ted vi gasz ta ló ere jét!

Ké rünk kis kö zös sé ge in kért, csa -
lád ja in kért, ba rá ta in kért, mun ka -
tár sa in kért, az alánk és a fö lénk ren -
del te kért. Hogy sok szor és sok fé le -
kép pen nyil ván va ló vá vál jon előt tünk
az is ten di csé ret le he tő sé ge, és egé -
szen szűk kör nye ze tünk is ész re ve -
hes se a vál to zást.

Ké rünk, Urunk, egy há zun kért,
gyü le ke ze tün kért, hogy hi te le sen
tud juk hir det ni az örök élet öröm -
hí rét, és Jé zus-kö ve té sünk, ke resz -
tény sé günk ne le gyen csu pán for -
má lis.

Urunk, imád ko zunk or szá gun -
kért és ve ze tő i ért. Te adj min den ki -
nek ele gen dő böl cses sé get és em be -
ri tar tást, ami kor a sa ját vagy má sok
sor sá ról dönt. Si ess a se gít sé günk re,
Urunk, mert egye dül el ve szünk!

Eléd hoz zuk azo kat, akik va la mit
vagy va la kit el vesz tet tek az el múlt hé -
ten, azo kat, akik ma gá nyuk ban szen -
ved nek, azo kat, akik be teg ágy ban
töl tik nap ja i kat. Te ér tel met tudsz ad -
ni a ne héz na pok nak, te tudsz gyó -
gyí ta ni és vi gasz tal ni. Küldd el an gya -
la i dat, akik hírt visz nek ró lad és tő -
led, és en gedd, hogy ész re ve gyük, ha
ne künk kell azok ká vál nunk! Ámen.

Oratio
œcumenica
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Ha egy ma gu kat ke resz tény nek mon -
dó em be rek kö zött ren de zett köz vé -
le mény-ku ta tás nak az len ne az egyik
– igaz, eb ben a for má ban nem túl
gyak ran meg fo gal ma zott – kér dé se,
hogy sze re tik-e Jé zust, fel té te lez he tő -
en min den ki vagy majd nem min den -
ki szív ből és egy ér tel mű en igen nel vá -
la szol na. De ha a kö vet ke ző kér dés az
len ne, hogy mi ért sze re tik Jé zust, ak -
kor va ló szí nű leg sok fé le in dok lást,
ma gya rá za tot hall hat nánk.

Ez így is van rend jén, hi szen ezer -
nyi okunk van ar ra, hogy sze res sük
őt. Per sze azt azért so sem fe led het -
jük, hogy mi csak vi szontsze ret het -
jük, mert ő – ahogy Já nos apos tol
mond ja – előbb sze re tett min ket (1Jn
4,19). Mi eb ben sem előz het jük meg
őt, csak vá la szol ha tunk az ő em ber -
men tő ir gal má ra és sze re te té re. Hi -
szen ő azért jött, hogy meg ke res se és
meg tart sa az el ve szet tet (Lk 19,10).

Ked ves ol va sók! Én most he ti la -
punk nyil vá nos sá ga előtt – amely a
pél dány szám mi att saj nos or szág-vi -
lág előt ti nyil vá nos ság nak azért nem
ne vez he tő – val lo mást te szek ar ról,
hogy sok egyéb ok mel lett azért is sze -
re tem Jé zust, mert min dig iga zat
mond. Szó szá tyár és szó inflá ci ós ko -
runk ban ez olyan kincs, olyan aján dék,
ame lyet alig ha tu dunk mél tó kép pen
meg be csül ni. Nem ala kul hat nak úgy
a hely ze tek, a kö rül mé nyek, hogy ne

mon da na iga zat. Ami kor kül de té sé -
nek be tel je se dé sé ről, a rá vá ró ke reszt -
ről be szélt, ami kor ta nít vá nya i tól bú -
csú zott, és fel ké szí tet te őket el jö ven -
dő apos tol sá guk pró ba té te le i re, ami -
kor tönk re ment éle tű em be rek kér tek
tő le se gít sé get, so ha nem mon dott
utó lag ha mis nak bi zo nyu ló sza va -
kat, és so ha nem hi te get te az övé it
kan csa lul fes tett egek álom ké pe i vel.
Le nyű gö ző, bi zal mat éb resz tő és
imád ni va ló az ő igaz mon dá sa.

Nem volt ez könnyű lec ke egy kor
ta nít vá nya i nak, és nem könnyű lec -
ke ez ma ne künk sem. Sok szor oko -
zott egyes em be rek és ki sebb-na -
gyobb kö zös sé gek éle té ben is alig
gyó gyu ló se be ket, fel nem dol goz ha -
tó csa ló dá so kat az, hogy ha mis ko dó,
a va lós ál la po to kat le ta ga dó nyi lat ko -
za tok kal fél re ve zet ték őket. De Jé zus
nem így tesz. Ő min dig vál lal ta és vál -
lal ja az igaz mon dást. Éle tünk ről, ál -
la po tunk ról fel ál lí tott di ag nó zi sa té -
ved he tet le nül pon tos, meg ál la pí tá sai
helyt ál lók. Nem ve zet fél re, nem
csap be ben nün ket. Né ven ne ve zi a
bűnt, le ha tol a ba jok gyö ke ré ig, fel -
tár ja a rej te ge tett, le ta ga dott fer tő ző
gó co kat. Mert nem akar ja az zal nö -
vel ni a bajt, hogy el fe di.

Ezért állt meg az egy ház két ezer
esz ten dő óta – le nem ta gad ha tó
em be ri gyen ge sé gek, ha mis ko dá sok,
bu ká sok, mág lya tü zek, ül dö zé sek,

test vé ri et len in du la tok, szó la mok,
gyű löl kö dé sek el le né re –, és ezért ma -
rad is meg az egy ház az idők vé ge ze -
té ig: mert fun da men tu ma Jé zus igé -
je. És az ő sza va, ígé re tei iga zak.

Min dig iga zat mon dott, és iga zat
mond most és mind örök ké. Ezt tet -
te ak kor is, ami kor ta nít vá nya it óvó
sze re tet tel elő re fi gyel mez tet te ar ra,
hogy az ő bé kes sé gé nek lesz nek el len -
sé gei. Ezért a ta nít vá nyok bé kes sé ge
nem ma gá tól ér tő dő kincs.

A sá lom, az ei ré né, az Is ten ad ta bé -
kes ség nap ról nap ra, új ra és új ra küz -
de lem ben meg szü le tő va ló ság. Mert
bel ső és kül ső ve szé lyek le sel ked nek rá. 

Igen, Is ten bé kes sé gé nek vol tak és
van nak el len sé gei. Oly kor még sa ját
szí vünk is az, ami kor in kább álom vi -
lág ba me ne kü lünk, ami kor azt gon -
dol juk, hogy meg ússzuk, ha le ta gad -
juk a bajt, ki ke rül het jük a kö ze le dő ve -
sze del met, ha be csuk juk előt te a sze -
mün ket. Bi zony nem könnyű be lát ni,
egy szer s min den kor ra meg ta nul ni,
hogy a strucc po li ti ka so ha nem se gít.

De há la Is ten nek, iga zat mon dott
ak kor is a Mes ter, ami kor meg ígér -
te, hogy ő még is bé kes sé get aján dé -
koz az övé i nek. Eh hez meg van a ha -
tal ma, és meg van a le he tő sé ge is,
mert ő le győz te a vi lá got. S egyéb -
ként is, ő nem úgy ad ja a bé kes ség
aján dé kát, ahogy a vi lág (Jn 14,27).
A sze re tet tel ki mon dott igaz szó val,
vagy is igé jé vel és a min den na pon
ve lünk ma ra dó sze re te té vel te rem -
ti meg azt azok nak a szí vé ben és éle -
té ben, akik hisz nek ne ki, és bíz nak
ben ne. Tu dom, hogy so kak kal együtt
ta nú sít ha tom, ne ki min dig hi he -
tünk, Jé zus Krisz tus mél tó a bi zal -
munk ra! 

Ked ves ol va só! Azo kat, akik ar ra
a kö vet kez te tés re jut nak, hogy ezek
a gon do la tok nem füg get le nek mai
ha zai köz éle tünk idő sze rű kér dé se -
i től, meg nyug tat ha tom, nem té ved -
nek. Hi szen a min dent át já ró és
meg mér ge ző bi zal mi vál ság nak ép -
pen a ha mis ko dás, a ha zug ság az iga -
zi oko zó ja. Sőt ezen túl egyet ér tek
azok kal is, akik sze rint még a glo bá -
lis pénz ügyi, gaz da sá gi vál ság is
azért rob bant ki, mert a neo li be rá -
lis pi ac imá dat az üz le ti, gaz da sá gi
élet ben is a me leg ágya le he tett az
ügyes ke dé sek nek, a tör vé nyes ség
ha tá rát igen csak sú ro ló – és nem rit -
kán át is lé pő – nye rész ke dő ak ci ók -
nak. Ezek bi zony a ha zug ság sa já tos

for mái. És má ra oda ju tot tunk, hogy
nem csak a vá la szok, ha nem már
na gyon sok szor a for má ló dó kér dé -
sek is ha mi sak, ál sá go sak. Na pon ta
ta pasz tal juk ezt. 

Jé zus Krisz tus egy há zá nak tag ja -
i ként mi még sem te he tünk mást,
mint hogy fel vesszük a har cot e mai
ve sze de lem el len. Ez csak úgy lesz le -
het sé ges, ha min den eset ben meg al -
ku vás nél kül ar ra tö rek szünk, hogy
az igaz ság és sze re tet ket tős mér té -
ke sze rint for mál juk sza va in kat és
cse le ke de te in ket.

Már csak azért is, mert mi so sem
csak a ma gunk hi te les sé gét, meg bíz -
ha tó sá gát koc káz tat juk, ha e vi lág
szo ká sai sze rint szó lunk és cse lek -
szünk, ha nem an nak a te kin té lyét és
jó hír ne vét ve szé lyez tet jük, aki ma -
ga az Igaz ság, és aki ről azt vall juk,
hogy ő a mi Mes te rünk, az igaz mon -
dó Jé zus.

Jé zus, az igaz mon dó
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b 1991-et ír tunk, ami kor a győ ri
evan gé li kus gyü le ke zet ve ze tő -
sé ge zöld utat adott az evan gé -
li kus is ko la új ra in dí tá sá nak. Bá -
tor lé pés, bá tor kez de mé nye zés
volt ez ak kor. Is ten meg ál dot ta
és meg se gí tet te a terv meg ál mo -
dó it, ki vi te le ző it. Az is ko la- és
óvo da épü let ben tisz ta, vi lá gos,
egész sé ges kör nye zet ben ta nul -
hat nak a gyer me kek. Ér té k szü -
le tett ti zen nyolc év vel ez előtt a
győ ri gyü le ke zet ben.

Az in téz ményt az el ső idő szak ban
egy sze rű en evan gé li kus ál ta lá nos is -
ko la és óvo dá nak hív ták, majd a ti -
ze dik év for du ló al kal má val kap ta a
Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá -
si Köz pont ne vet. És fo lya ma to san
erő sö dött.

Az 1993–94-es tan év ben két óvo -
dás cso port ban 58 kis gyer me ket ne -
vel tek, ma öt cso port ban 240-en
van nak. Ak kor az ál ta lá nos is ko la tíz
osz tá lyá ban 242 di ák ta nult, ma 24
osz tály ban 650-en. Ak kor a gyer me -
kek kel 23 pe da gó gus fog lal ko zott, ma
há rom szor annyi. 

Idő vel ki ala kul tak az in téz mény
ha gyo má nyai is. Ilyen az éven te
meg ren de zett Pé ter fy-nap is. Er re
idén e hét el ső nap ján ke rült sor. 

Az ese mé nyek a győ ri Öreg temp -
lom ban Csor bá né Far kas Zsó fia is -
ko la lel kész be ik ta tá sá val vet ték kez -
de tü ket. Ez után di á kok és ta ná rok az
is ko la fo lyo só ján lé vő Pé ter fy-em lék -
fal nál tisz te leg tek a név adó em lé ke
előtt. Ne ves elő adót is si ke rült meg -
hív ni az idei ren dez vény re: dél előtt
a di á kok nak, dél után a győ ri gyü le -
ke zet tag ja i nak tar tott elő adást dr.
Papp La jos szív se bész pro fesszor.

Ter mé sze te sen a tanulók is ki vet -
ték ré szü ket a prog ra mok ból, hi -
szen két ver senyt is ren dez tek ezen
a na pon: az il lem ta ni ve tél ke dőt, il -
let ve a Sa jó Ká roly me gyei kör nye zet -
vé del mi ve tél ke dőt. A lab da rú gás
hí vei sem unat koz tak, mert a Győ ri
Dó zsa pá lyá ján or szá gos fo ci ku pát
ren dez tek az or szág evan gé li kus is -
ko lái szá má ra. 

A Pé ter fy-nap ha gyo má nya az év
di ák já nak meg vá lasz tá sa is – a ki tün -
te tő cím re most ha tan as pi rál tak. A
je löl tek mel lett kam pá nyo ló osz tá -
lyok az is ko la leg kü lön bö zőbb he lye -
i re ki ra kott pla ká to kon aján lot ták a
töb bi ek fi gyel mé be je lölt jü ket, il let -
ve az is ko la au lá já ban mu tat ták be
pre zen tá ci ó ju kat. (Az el ső két he lye -
zett di ák osz tály tár sa i val egye tem ben
ve het majd részt egy Ne mes csó ra
szer ve zen dő ju ta lom ki rán du lá son.)

g Kiss Mik lós

Pé ter fy-nap Győ rött
Sokféle és sok helyről – Zá kány tól
Tállyá ig, Pécs től Kő sze gig – származó
kincs be be le kós tol hat tunk. Fan tasz ti -
kus bo ro kat ter mel nek az evan gé li kus
sző lős gaz dák. Azok is, akik eb ből él nek,
és ipa ri mé re tek ben ké szí tik a bort, s
azok is, akik hob bi ként mű ve lik a
„kis bir to kot”. Szín, il lat, íz vi lág. Hogy
mi min den ki nem ke rül a szor gal mas
evan gé li kus em be rek ke ze alól… 

A har ma dik éve meg ren de zett
evan gé li kus bor fesz ti vá lon idén nyolc -
van hét kü lön bö ző bort bí rál tak el a
nagy ér de mű zsű ri tag jai. Nem vé let -
len a jel ző, hi szen a bí rá lók közt ott
volt a ma gyar sző lész-bo rász szak ma
szí ne-ja va: Ur bán And rás, a Hegy köz -
sé gek Nem ze ti Ta ná csá nak volt fő tit -
ká ra, Kál lay Mik lós pro fesszor és
még so kan má sok. Sza vuk nak sú lya
volt, ér té ke lé sük ran got adott a ta lál -
ko zó nak. Két fon tos elő adót fel kell je -
gyez ni még a kró ni ka szá má ra: dr.
Bra zsil Jó zsef egye te mi do cens Keszt -
hely ről ér ke zett. Gon do la tai nem -
csak ma gas szak mai szín vo nal ról
ta nús kod tak, ha nem iga zán mély
em ber ség ről, ha za- és em ber sze re tet -
ről is. Gyö re Dá ni el az Ag rár gaz da -
sá gi Ku ta tó in té zet ből év ről év re egy -
re iz gal ma sabb té mák kal le pi meg a
részt ve vő ket. Aki pe dig a hát te re,
mo tor ja volt az együtt lét nek: Nagy
Eörs test vé rünk Ba da csony to maj ból. 

Mi ért ér de mes Rév fü löp re jön ni? –
tet te fel a kér dést az egyik részt ve vő.
Si e tett a vá laszt is meg ad ni: azért,
mert az evan gé li kus bor fesz ti vá lon
egyen súly ban van a szak mai, a ba rá -
ti, a test vé ri kö zös ség, le het ta nul ni,
és le het lel ki leg épül ni.

Egy má sik ar ról be szélt, hogy ő
meg en ged het né ma gá nak, hogy kül -
föld re men jen üdül ni, de szá má ra az
iga zi ün nep az, ha Rév fü lö pön le het az
evan gé li kus bo ros gaz dák kö zött, olyan
tár sa ság ban, amely már szin te csa lád -
dá vált. Ugyan ak kor nem en ged het né
meg ma gá nak, hogy a met szés ide jén

el jöj jön, hisz ma ga he lyett mun kást kell
fo gad nia – még sem tud ja meg ten ni,
hogy ott hon ma rad jon, mert Rév fü löp
nél kül nem tel het el egy év.

Rév fü löp ezek nek a nagy sze rű em -
be rek nek már nem csu pán egy ba la -
to ni fa lu ne ve, ha nem egy gon dol ko -
dás mód, egy faj ta lel kü let és egy mély
em be ri-test vé ri kö zös ség véd je gye. 

Idén is örül tünk egy más nak, örül -
tünk Is ten fo lyé kony aján dé ká nak
ép pen úgy, mint a lát ha tat lan Lé lek
ára dá sá nak. Kü lön aján dék volt,
hogy új ar cok kal, ked ves em be rek kel
gya ra po dott a „csa lád”. A bor fesz ti vál
ün nep pé lett, hogy a hét köz na pok ban
a mun ka, a fá rad sá gos sző lő mű ve lés
is új ér tel met nyer jen. 

Meg val lom tö re del me sen, hogy a
múlt hét vé gé ig nem tud tam, hol van
Zá kány. Ne vét hal lot tam, el he lyez ni
a tér ké pen azon ban nem tud tam.
Most vi szont már nem csak egy ked -
ves arc kap cso ló dik hoz zá – Né meth
Zol tá né, aki idén a bor fesz ti vál nagy
arany ér mét ha za vi het te –, ha nem tu -
dom azt is, hogy Drá va men ti te le pü -
lés, ame lyet az Úr is ten kü lö nös jó ked -
vé ben te remt he tett (mert hogy olyan
szép). És azt is tu dom, hogy olyan
mun ka fo lyik az ot ta ni sző lők ben,
amely nek ered mé nye mél tán vál hat
or szá gos hí rű vé. 

g Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Tu dom, hol van Zá kány!
A III. evan gé li kus bor fesz ti vál mar gó já ra

b A győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé -
li kus Ok ta tá si Köz pont is ko la lel -
ké szét, Csor bá né Far kas Zsó fi át
hét főn, a Pé ter fy-nap ke re té -
ben ik tat ta be hi va ta lá ba Kiss
Mik lós, a Győr-Mo so ni Egy ház -
me gye es pe re se a győ ri Öreg -
temp lom ban. Az ün ne pé lyes al -
ka lom ige hir de té si alap igé je
1Tim 4,12 volt: „Sen ki meg ne
ves sen if jú ko rod mi att, ha nem
légy pél dá ja a hí vők nek be széd -
ben, ma ga vi se let ben, sze re tet -
ben, hit ben, tisz ta ság ban.”

Csor bá né Far kas Zsó fia Zsolt 119,105
alap ján pré di kált: „Lá bam előtt mé -
cses a te igéd, ös vé nyem vi lá gos sá ga.”

A be ik ta tott is ko la lel kész a győ ri
evan gé li kus is ko lá ban kezd te ta nul -
má nya it, majd a sop ro ni lí ce um ban

érett sé gi zett. 2006-ban Győ rött szen -
tel te lel késszé Itt zés Já nos püs pök. A
he lyi gyü le ke zet ben be osz tott lel -

kész ként kezd te szol gá la tát, egy év re
rá ka pott meg bí zást az is ko la lel ké szi
fel adat ra. Ezt „kí sé rő szol gá lat nak” te -

kin ti: sze ret né Is ten
igé jé vel kí sér ni ta nít vá -
nya it, és sze ret ne je -
len len ni csa lád juk éle -
té ben. Ed di gi ta pasz ta -
la tai egy ér tel mű en po -
zi tí vak – úgy ér zi, hogy
köz te és a di á kok kö -
zött el in dult egy olyan
kom mu ni ká ci ós fo lya -
mat, amely re már le het
épí te ni, ame lyet to vább
le het fej lesz te ni.

Az ün ne pi ik ta tó is -
ten tisz te le ten szol gált
a pe da gó gu sok kó ru sa
és az is ko la ta nu ló i -
ból ál ló ki csi nyek kó -
ru sa is.

g K. M.

Beiktatták az oktatási központ is ko la lel készét
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A ren dez vé nyen el hang zott, hogy
az utób bi hó na pok ban két sze re sé re
nőtt a szer ve zet hez for du lók szá ma.
Mi vel az ál la mi tá mo ga tás fo lya ma -
to san csök ken, a se gély ak ci ó hoz cé -
gek és ma gán sze mé lyek hoz zá já ru lá -
sá ra szá mí ta nak. Áp ri lis 30-ig vár ják
a pénz be li, il let ve tar tós élel mi szer-fel -
aján lá so kat. Élel mi szert az uni ós
for rá sok kal tá mo ga tott élel mi szer tar -
ta lék ból má jus ban osz ta nak a ne héz
hely zet be ke rült csa lá dok nak. Ter ve -
ik sze rint a ta va lyi mennyi ség há rom -
szo ro sát, két mil lió ki lo gramm nyit
– amely je len leg még a Me ző gaz da -
sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal nál
van, de ha ma ro san a se gély szer ve zet -
hez ke rül – jut tat nak el az or szág
mint egy há rom száz te le pü lé sén élő
két száz ezer em ber hez. A szál lí tás
és szét osz tás költ sé gei a MÖSZ-t ter -
he lik. 

A tartósélelmiszer-fel aján lá so kat
hat ma gyar or szá gi te le pü lé sen – Mis -
kolc, Oros há za, Szol nok, Bu da pest,

Deb re cen és Gyu la – várják a Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet szo ci -
á lis in téz mé nye i be. Ugyan itt csek ket
is kér het nek azok, akik in kább egy bi -
zo nyos összeg gel se gí te né nek. 

A hang súlyt a MÖSZ a pénz ado -
má nyok ra he lye zi, mert ezek ré vén
nem csak a mély sze gény ség ben élő -
kön, ha nem azo kon is se gít het né nek,
akik ki fe je zet ten a vál ság mi att ke rül -

tek ne héz hely zet be. Szá muk ra lak -
ha tá si, uta zá si, be is ko lá zá si és egyéb
tá mo ga tást kí ván nak nyúj ta ni –
emel te ki Le hel Lász ló, a se gély szer -
ve zet evan gé li kus lel kész igaz ga tó ja.

A bank kár tyás fel aján lá sok a
www.se gely szer ve zet.hu in ter ne tes
ol dal Ho gyan se gít he tek? link jén ke -
resz tül, egy-egy konkrét ado má nyo -
zá si célt kiválasztva is meg te he tők.
Az ado mány gyűj tés ered mé nyes sé -
gé hez já rul nak hoz zá a se gély szer ve -
zet hez jut ta tott egy szá za lé kos fel aján -
lá sok is, adó szám: 19662927-1-43.

A se gély ak ció ide je alatt a Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet or szá -
gos ado mány vo na lat is mű köd tet. A
nor mál dí jas 1/205-3955-ös te le fon -
szá mon az ak ció rész le te i ről ad nak
tá jé koz ta tást.

A saj tó tá jé koz ta tón el hang zott: a
MÖSZ a ci vil szer ve ze tek és a tár sa -
da lom össze fo gá sát ké ri an nak ér de -
ké ben, hogy si ke rül jön el ér ni, hogy a
kor mány ne tö röl je el a köz cé lú ado -

má nyok után já ró adó ked vez mé nye -
ket. A szer ve zet ál lás pont ja sze rint az
el tör lés sel a ci vil szer ve ze tek mű kö -
dé sé hez nagy ban hoz zá já ru ló ado má -
nyo zá sok ösz tön zé sét szün tet né meg
a kor mány. Az adó ked vez mény meg -
ma ra dá sát cél zó kez de mé nye zés hez
a www.ado ma nyo kert.hu hon la pon
le het csat la koz ni.

g G. Zs.

„Együtt a baj ban”
Or szá gos se gély ak ci ót in dí tott

a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet

b A Nem zet kö zi Krisz tu si Szo li da -
ri tás (CSI) szer ve zet ven dé ge -
ként Si mon Deng, egy egy ko ri
szu dá ni rab szol ga ér ke zett már -
ci us 24-én Ma gyar or szág ra.
Négy na pos elő adó kör út ján be -
szá molt ar ról, ha zá já ban ho -
gyan ti por ják sár ba az em be ri jo -
go kat. Lá to ga tá sá val an nak a
nem zet kö zi se gély szer ve zet nek
a mun ká ját kí ván ta tá mo gat ni,
amely 1995 óta kö zel 140 ezer
szu dá ni rab szol gá nak ad ta vissza
sza bad sá gát. E so rok író já nak a
Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye -
te men tar tott elő adás után nyílt
mód ja ar ra, hogy az egy ko ri
rab szol gát kér dez ze.

– Deng úr, rend kí vül vissza fo got -
tan be szélt a sa ját szen ve dé se i ről.
Azért, mert olyan ré gen tör tént? A
gyer mek kor ban ért bán tal ma zá sok
könnyeb ben fel dol goz ha tó ak?

– Té ve dés azt gon dol ni, hogy az a
há rom és fél, rab szol ga ság ban töl tött
év nyom ta la nul múlt vol na el. Se be -
ket kap tam, ame lyek, még ha be gyó -
gyul tak is, heg ként ben nem ma rad -
nak. Azok ról az esz ten dők ről még
min dig ne héz be szél nem. De nem te -
he tem meg, hogy hall gas sak. Azok
hang já nak kell len nem, aki ket a szol -
ga ság ban el né mí tot tak. He lyet tük
kell be szél nem. S így az én tör té ne -
tem, az én sé rel me im már nem olyan
fon to sak. Csak annyi ban, hogy sa ját
éle tem ese mé nye in ke resz tül fel hív -
ha tom a vi lág fi gyel mét – most a ma -
gyar köz vé le mé nyét – ar ra, hogy
mi lyen gaz ság, az em be ri sza bad ság -
jo gok meg tip rá sa tör té nik Szu dán -
ban.

– Szük ség van er re az egyé ni ak ci -
ó ra? Hi szen ép pen Ön em lí tet te, hogy
1993 és 1998 kö zött az ENSZ is vizs -
gá ló bi zott sá got kül dött Szu dán ba a
hely zet fel mé ré sé re.

– Tud ja, én úgy hí vom ezt a szer -
ve ze tet: Egye sült Nem ze tek „nem
csi ná lunk sem mit” Szer ve ze te. Min -
den tisz te le tem az önök hon fi tár sáé,
Bí ró Gás pá ré, aki az ENSZ kü lön le -
ges meg bí zott ja ként ezek ben az esz -
ten dők ben rend sze res je len tést ké -
szí tett a szu dá ni hely zet ről a köz gyű -
lés és az Em be ri Jo gok Bi zott sá ga
szá má ra. De tud ja, nem tör tént sem -
mi. Meg hall gat ták a je len té sét, a
tag or szá gok kép vi se lői a zárt aj tók
mö gött ta lán még ször nyül köd tek is,
de Szu dán ban min den folyt to vább:
há bo rít at la nul ad hat ták-ve het ték a
dé li, fe ke te la kos sá got az őket rab -
szol ga sors ba ta szí tó észa ki, arab tu -
laj do no sok.

– Na gyon kri ti ku san nyi lat ko zik az
ENSZ-ről…

– Elő ször is tisz táz ni sze ret ném,
hogy én az ENSZ Szu dán ban ki fej tett
te vé keny sé gét bí rá lom csu pán. Ter -
mé sze te sen a vi lág szá mos pont ján a
szer ve zet jó té ko nyan mű kö dött köz -
re a konflik tu sok meg ol dá sá ban. Ám
ha zám ban túl sok ér dek össze fo nó -
dá sá ra volt te kin tet tel. Ugyan ak kor
há lás va gyok, mert ép pen Bí ró Gás -
pár je len té sé nek egy so ra in dí tott ar -
ra, hogy ki áll jak szu dá ni test vé re im
mel lett.

Az ő új ság cik ke ösz tön zött, hogy
em lé kez tes sem a vi lág köz vé le mé nyét
ar ra, amit Mar tin Lu ther King úgy fo -
gal ma zott meg: ha bár hol igaz ság ta -
lan ság tör té nik a vi lág ban, az min den -
hol ve szélyt je lent az igaz ság ra. Már
New York ban él tem, ami kor elém ke -
rült Bí ró írá sa ar ról, hogy „Szu dán ban
tíz dol lá rért ad ják-ve szik a rab szol gá -

kat”. Há rom na pig nem alud tam. Az -
tán meg hoz tam a dön tést, fel hív tam
a New York Ti mes új ság író ját, és el me -
sél tem a tör té ne te met.

– Meg osz ta ná ve lünk is rö vi den? S
fő leg hogy mi ként ke rül egy egy ko ri
rab szol ga Ame ri ká ba?

– Aho gyan lát ja, dél-szu dá ni va -
gyok. Hom lo ko mon ez a var rott,
csí kos dí szí tés mu tat ja, a sh il luk
törzs höz tar to zom. Kö zöt tünk sok a
ke resz tény. Én is ka to li kus, hí vő csa -
lád ban nőt tem fel. Ki lenc éves vol tam,

ami kor egy ha jó ra csal tak, és el hur -
col tak rab szol gá nak. Mi lyen el lent -
mon dá sos: el rab ló im aján dék ként
ad tak oda egy gaz dál ko dó csa lád nak! 

– Ezek sze rint Önért még azt a tíz
dol lárt sem fi zet ték meg?

– Va ló ban nem. El rab ló im nem -
csak a szü le im sze re te té től fosz tot tak
meg, nem csak sza bad sá go mat ra bol -
ták el, ha nem Is ten től ka pott mél tó -
sá go mat is el vet ték tő lem. Gyer -
mek ként ezt így nem fo gal maz tam
meg, de érez tem, hogy va la mi igaz -
ság ta lan ság tör té nik ve lem, s hogy ez
Is ten nek sem tetsz het. Meg alá zott,
ki szol gál ta tott hely zet be ke rül tem. 

Ne kem kel lett reg gel a leg ko ráb ban
kel nem, és es te én tér tem leg ké sőb -
ben nyu go vó ra. A Ní lus ról hord tam
a vi zet a gaz da csa lád já nak. Más hol
az ösz vér rel vé gez te tik ezt a mun kát,
de ők nem vol tak te kin tet tel a ko rom -
ra. Az arab nyelv ben a duk – „gyer -
mek” – egy ben rab szol gát is je lent.
Nem volt sem mi jo gom, csu pán hogy
min den re „Igen, uram!”-ot mond jak.
Meg fe nye get tek, ha el szö köm, le -
vág ják a lá ba mat. Nem volt két sé gem
afe lől, hogy meg te szik, hi szen sok szor
vol tam ál do za ta vagy ta nú ja ke gyet -
lenségüknek, bru ta li tá suk nak.

Sen ki hez sem for dul hat tam se -
gít sé gért. Egye dül Is ten hez. Igaz, az
ő ké pét is tor zí ta ni akar ták ben -
nem. Ne kem  musz lim ne vet ad tak,
és a Ko ránt kel lett ta nul má nyoz -
nom. De nem tud ták ki öl ni be lő lem
a hol nap ba ve tett hi tet. Két „ba rá -
tom” volt: a re mény ség és a tü re lem. 

– Ho gyan si ke rült még is meg sza -
ba dul nia?

– Is ten cso dá la tos mó don ké szí tet -
te el a me ne kü lés út ját. Gaz dá im egy
kö ze li vá ros ba köl töz tek, ahol meg -
en ged ték, hogy egye dül jár jak a pi ac -
ra. Egyik al ka lom mal meg lát tam egy
fér fit, aki nek a hom lo kán a sh il luk
törzs dí szét is mer tem fel. Má sod ma -
gá val volt, de meg szó lí tot tam őt.
Né hány kér dést in téz tek hoz zám

szü le im ről, ré gi fa lum ról, majd ígér -
ték, más nap új ra ta lál koz ha tok ve lük.
Más nap ugyan nem ta lál tam őket, s
ezért csa ló dott vol tam, azt hit tem,
cser ben hagy tak, ám rá kö vet ke ző
nap egy olyan fa lu be li fér fit hoz tak
ma guk kal, aki rám is mert. Meg lá tott,
sír va me sél te, hogy ha lott nak hit tek.
Apám an nak ide jén tíz te he net aján -
lott fel an nak, aki ha za hoz, de sen ki
sem je lent ke zett a ju ta lo mért… Ez a
fér fi szök te tett az tán meg en gem, a
„ha lot tat”.

– Nem me sélt ar ról a te rem ben,
hogy mi lyen volt vissza tér ni csa lád -
já hoz, csu pán ott foly tat ta, hogy ké -
sőbb Szu dán úszó baj no ka lett.

– Cso da ként él tük át a sza ba du lá -
so mat… A sport ban el ért ered mé -
nye im, az, hogy az tán ha zám ban is -
mert em ber let tem, le he tő vé tet te,
hogy nyil vá no san til ta koz zak a szu -
dá ni kor mány né hány in téz ke dé se el -
len. Elöl já ró im azon ban fi gyel mez tet -
tek, hogy így ve szély be so dor ha tom
ma gam. Ek kor el dön töt tem: sza bad
em ber ként sza bad or szág ban aka rok
él ni. Vet tem egy – csak oda út ra szó -
ló – re pü lő je gyet az Egye sült Ál la -
mok ba.

– Nem sok kal az után, hogy a
New York Ti mes nak el mond ta az
Ön nel tör tén te ket, a CSI mun ká já hoz
kap cso lód va lett szó szó ló ja a meg alá -
zot tak nak. Ám vé ge ze tül meg kell
még kér dez nem egy dol got: Deng úr,
meg tu dott bo csá ta ni a rab szol ga tar -
tó i nak?

– Meg. Ke resz tény em ber ként
nem is te het tem más ként. Az ir gal -
mas Is tent ta gad nám meg, ha az el -
le nem vét ke zők nek nem bo csá ta -
nék meg. Sőt úgy érez tem, nem elég
ezt csu pán a szí vem ben meg ten ni.
Az óta fel ke res tem egy ko ri gaz dá i mat,
hogy ezt ne kik is el mond jam. Nem
tu dom, meg ér tet ték-e. De nem is ez
a fon tos. Ne kem volt szük sé gem ar -
ra a ta lál ko zás ra.

– Ők még is ho gyan fo gad ták?
– Át ölel tek. Ál lí tot ták, hogy na -

gyon ag gód tak ér tem, ke res tet tek, fél -
tet tek, hogy baj ért, hi szen el tűn tem.
Saj nos nem tud tam hin ni ne kik.
Ugyan is most már egy más em ber állt
előt tük. Nem csu pán egy sza bad fel -
nőtt, ha nem Szu dán is mert úszó baj -
no ka… De vá rom a na pot, hogy
egy szer őszin tén be vall ják: ezt a baj -
no kot egy kor mi örökre meg akar tuk
fosz ta ni leg alap ve tőbb jo gá tól – a sza -
bad sá gá tól. 

g B. Pin tér Már ta

A meg bo csá tás sza bad sá ga
Be szél ge tés egy volt szudáni rab szol gá val

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
L

E

b A vál ság ba ju tott több gyer me kes csa lá dok meg se gí té sé re in dí tott or -
szá gos se gély ak ci ót „Együtt a baj ban” mot tó val a Ma gyar Öku me ni -
kus Se gély szer ve zet (MÖSZ). Az ak ci ó hoz a szer ve zet ala pí tó egy há -
za i nak kép vi se le té ben csat la ko zott dr. Bölcs kei Gusz táv püs pök, a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke és Gáncs
Pé ter evan gé li kus püs pök, tá mo gat ják to váb bá dr. Lé vai Ani kó és Ko -
vács Ko kó Ist ván, a MÖSZ jó szol gá la ti nagy kö ve tei, D. Tóth Krisz ta
te le ví zi ós mű sor ve ze tő-szer kesz tő, va la mint Prőh le Ger gely, egy há -
zunk or szá gos fel ügye lő je is. A rész le te ket már ci us 26-án egy fő vá ro -
si ét te rem ben ren de zett saj tó tá jé koz ta tón is mer tet ték. 

Napirend előtt – Lehel László Bölcskei Gusztávval beszélget (balra), D. Tóth
Kriszta dr. Lévai Anikóval, Prőhle Gergely pedig Gáncs Péterrel…

A Sop ro ni Evan gé li kus Nyug dí jas ház vár ja egy- és két sze mé lyes apart -
man ja i ba gon do zást igény lő idős em be rek je lent ke zé sét. Ér dek lőd ni a
20/824-6887-es mo bil szá mon le het.

H I R D E T É S

Fel vé tel a bő vü lő Kis de ák Óvo dá ba
A szep tem ber től újabb cso port tal bő vü lő Kis de ák Evan gé li kus Óvo da
(1052 Bu da pest, De ák tér 4.) vár ja a 2009/2010-es tan év re a 3–6 éves gyer -
me kek je lent ke zé sét. A je lent ke zé seket sze mé lye sen ad ha tják le a szülők
az óvo dá ban áp ri lis 20. és 24. kö zött, 12-től 17 órá ig. A je lent ke zés hez
mel lé kel ni kell lel ké szi aján lást, a ke reszt le vél má so la tát, il let ve az óvo -
da vá lasz tás in dok lá sá nak rö vid le írá sát. To váb bi in for má ci ók az 1/483-
2160-as, il let ve a 20/824-6917-es szá mon kér he tők.

H I R D E T É S
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A meg ol dás a zöldener gia le het ne, de
már az er re va ló át té rést is ko ráb ban
kel lett vol na el kez de nünk, mint egy
húsz év vel ez előtt. Hosszú tá vú ter ve -
zés re, a ha té kony ság nö ve lé sé re és a
nö ve ke dés meg ál lí tá sá ra van szük ség,
to váb bá új jö vő kép re, há ló za tok ki épí -
té sé re, igaz mon dás ra és sze re tet re.

A gaz da ság eti ka szem pont ja it mu -
tat ta be Bo da Zsolt köz gaz dász és po -
li to ló gus, az MTA Po li ti kai Tu do má -
nyok In té ze té nek tu do má nyos fő -
mun ka tár sa. Azt, hogy mi lyen kö te -
les sé ge ink van nak a jö vő nem ze dé -
kek kel kap cso lat ban, négy te rü le ten
vizs gál ják: a ter mé sze ti tő ke ál la po -
tá nak meg őr zé se és to vább adá sa, a
hu mán tő ke, a szel le mi tő ke és pénz -
ügyi tő ke ál la po ta. Ma gyar or szág
saj nos mind a négy té nye ző te kin te -
té ben na gyon rosszul áll. Az elő adó
idéz te James Lo ve loc kot, a Ga ia-el mé -
let meg al ko tó ját, aki né hány év ti ze -
den be lül drá mai vál to zá so kat he lye -
zett ki lá tás ba a föl di létre néz ve. 

A prob lé ma az, hogy egyé ni szin -
ten is, és kor mány za ti szin ten is fog -
lyai va gyunk meg szo kott élet for -
mánk nak. Sze ret jük a ké nyel met, és
amíg nincs er re kény sze rí tő erős
kül ső té nye ző, ad dig nem szí ve sen
ad juk ezt fel. A tech ni kai meg ol dá -
sok nem lesz nek ele gen dők a jö vő re
néz ve, az ér té kek szint jén van szük -
ség el kö te le ző dés re. Az ér ték ala pok
kö zött em lít he tő a lo ka li tás el ve, az
elő vi gyá za tos ság el ve, to váb bá a fo -
gyasz tás és a ter me lés te rén a ki ter -
jesz tett fe le lős ség vagy a mér ték le tes -
ség el ve. Ezen el vek men tén szer ve -
ző dő moz ga lom pél dá ul a fair trade
(mél tá nyos ke res ke de lem). A fenn -
tart ha tó élet mód ra ösz tön zés ben
nagy sze re pe van a ci vil tár sa da -
lom nak is. 

Sza lai Er zsé bet szo cio ló gus, ku ta -
tó pro fesszor, az MTA Po li ti kai Tu do -

má nyok In té ze té nek tu do má nyos
ta nács adó ja a vál ság oka i ról és a le -
het sé ges al ter na tív jö vő ké pek ről be -
szélt. Vé le mé nye sze rint a je len le gi
vál ság ban gaz da sá gi és tár sa da lom -
lé lek ta ni, mo rá lis té nye zők egy for -
mán sze re pet ját sza nak, sőt ezek
egy mást erő sí tik. Az elő adó szólt a
pro fit rá ta süllye dő ten den ci á já nak
gaz da sá gi tör vény sze rű sé gé ről, a
csök ke nő fi ze tő ké pes ke res let ről, a
túl ter me lés oka i ról, va la mint ar ról a
fo lya mat ról, hogy a cent rum or szá gok
a pe ri fé ri ák ra és fél pe ri fé ri ák ra igye -
kez nek há rí ta ni a vál ság ter he it. 

Az ol csó hi te lek és a spe ku la tív
pénz so ká ig el fed ték a túl ter me lést –
hang sú lyoz ta a pro fesszor asszony.
Most ez a luft bal lon ki puk kadt. Ezt ta -
pasz tal juk a mos ta ni vál ság ban. Két
pesszi mis ta és egy op ti mis ta for ga tó -
köny vet vá zolt fel a jö vő re néz ve. Az
op ti mis ta sze rint zöld öko szo ci á lis
meg úju lás kö vet ke zik, amely ben
meg je le nik és erő sö dik az alul ról
szer ve ző dő kis ter me lői cso por tok

sze re pe. Ez a meg úju lás vár ha tó an a
ter me lé si vi szo nyok meg vál to zá sát is
ma gá val hoz za. Az elő adó nak szá mos
cik ke je le nik meg kü lön bö ző saj tó or -
gá nu mok ban, né ze te i nek leg rész le te -
sebb ki fej té se Az új ka pi ta liz mus és
ami utá na jö het cí mű, 2006-ban
meg je lent köny vé ben ta lál ha tó. 

Teo ló gi ai meg kö ze lí tés ből be szélt
a jö vő ké pes ke resz tény ség ről és az
élet ké pes jö vő ről Bé res Ta más, az
EHE do cen se. A teo ló gia fel ada ta
töb bek kö zött az, hogy ki nyis sa a
pers pek tí vát azok fe lé a mély sé gek fe -
lé, ame lyek ről más tu do má nyok nem
tud nak be szél ni. Nem ele gen dő a
mo rál szint jé nél meg áll ni, ha nem
to vább kell men nünk a val lás és az
esz té ti ka szint jé re – ál la pí tot ta meg. 

A bib li ai esz té ti ká ra az elő adó há -
rom pél dát mu ta tott be: a te rem tés
le írá sát Mó zes köny vé ből, Jób tör té -
ne tét, és 1Kor 15,33–41-et. „Nem
min den test egy for ma, ha nem más az
em be re ké, más az ál la to ké, más a
ma da ra ké, és más a ha la ké. Van nak
mennyei tes tek, és van nak föl di tes tek,
de más a mennye i ek fé nyes sé ge, és
más a föl di e ké. Más a nap fé nyes sé -
ge, más a hold fé nyes sé ge, és más a
csil la gok fé nyes sé ge: mert egyik csil -
lag fé nyes ség ben kü lön bö zik a má sik
csil lag tól.” (1Kor 15,39–41) 

Az elő adó hang sú lyoz ta az öku me -
né fon tos sá gát: szük ség van ar ra,
hogy a ke resz té nyek meg ta lál ják egy -
mást a jö vő ért vég zett mun ká ban. A
kü lön bö ző ke resz tény fe le ke ze tek -
nek és kö zös sé gek nek együtt kell
mű köd ni ük a vi lá gért. Ez a cél moz -
gat ja az ECEN (Eu ró pai Ke resz tény
Kör nye ze ti Há ló zat) szer ve ze tét is
(www.ecen.org). Ez a szer ve zet bá to -
rít ja és gya kor la ti út mu ta tás sal lát ja
el a ke resz tény kö zös sé ge ket an nak
ér de ké ben, hogy élet mód juk har -
mó ni á ba ke rül jön a kör nye zet tel. 

A ke rek asz tal-be szél ge tés ből áll jon
itt há rom gon do la t. Gáncs Pé ter, a

Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke el mond -
ta, hogy ma na gyon so kat be szé lünk
a vál ság ról, és ne künk mint egy ház -
nak az a fel ada tunk, hogy a re mény
hang ját is meg szó lal tas suk. Han -
goz tat nunk kell, hogy van gaz dá ja a
vi lág nak, Krisz tus ban je len van a
jö vő. Élet kö zel ben va gyunk – e sze -
re pel egy há zunk „egy szá za lé kos”
kam pá nyá ban, és ez a kon fe ren cia a
ma ga ak tu á lis té má i val, kér dés fel te -
vé se i vel, va la mint a té ma iránt el kö -
te le zett részt ve vők együtt gon dol ko -
dá sá val va ló ban azt bi zo nyít ja, hogy
élet kö zel ben va gyunk! Szem lé let be -
li vál to zást je lent het, ha a vál sá got le -
he tő ség ként fog juk fel: a krí zi sek
éle tünk for du ló pont jai. Min den krí -
zis nek két fé le ki men ti le he tő sé ge
van, ben ne rej lik a ve szély, de az esély
is – ál la pí tot ta meg a püs pök.

Ba ritz Sa rol ta La u ra OP do mon -
kos nő vér, köz gaz dász, a Bu da pes ti
Cor vi nus Egye tem dok to ran du sza
sze rint ne héz út áll előt tünk, a sze -
re tet, az eti ka, az esz té ti ka és a mo -

rál út ja. Ha meg vál to zik gon dol ko dá -
sunk, ak kor ez zel a rend szer is vál to -
zik egy bi zo nyos kri ti kus tö meg el -
éré se után. Ezért be szél nünk kell a
prob lé mák ról, és elő ször a fe jek ben
kell meg tör tén ni a vál to zás nak. Elő -
adá sá ban er kölcs teo ló gi ai alap el vek -
ről szólt, ame lyek a gaz da sá gi gon dol -
ko dás mód meg vál toz ta tá sá ban fon -
tos sze re pet ját sza nak. Az eti ka út -
ján ki utat ta lál ha tunk a vál ság ból –
je len tet te ki. Az új gaz da sá gi mo dell
a teo ló gia és a köz gaz da ság tan tu do -
mány te rü le té re ala poz hat. A gaz da -
sá gi fo lya ma tok az em ber ből in dul -
nak ki, te hát a gaz da ság meg vál toz -
ta tá sá hoz az em be ri gon dol ko dás nak
kell meg vál toz nia. A gaz da ság van az
em be rért, nem pe dig az em ber a gaz -
da sá gért – ál lít ja az al ter na tív köz gaz -
da ság tan szá mos kép vi se lő je, va la -
mint az egy ház tár sa dal mi ta ní tá sa,
szem ben a fő ára mú köz gaz da ság -
tan kép vi se lő i vel. Az erény eti ka ál tal
ve zé relt gaz da ság olyan gaz da ság,
ahol nem a ha szon el éré se a min de -
nek fe lett ál ló cél (pro fit éh ség), ha -
nem a gaz da sá gi te vé keny ség az em -
be rek szá má ra hasz nos ter mé ke ket
vagy szol gál ta tá so kat ál lít elő. A
hasz nos ság je len ti te hát eb ben a
szem lé let ben az el sőd le ges célt. Ez az
a faj ta gaz da ság, amely esz köz ként
tud szol gál ni az em be rek bol do gu lá -
sá ra, ezt ne ve zi az AGAPE do ku men -
tum éle tet szol gá ló gaz da ság nak.

Az egy ház nak két fon tos fel ada ta
az ér té kek őr zé se és köz ve tí té se, va -
la mint a vi gasz ta lás – ál la pí tot ta
meg He te si Zsolt. A vál ság egy faj ta
át ren de ző dést is ma gá val hoz. He lyes
ér ték ren det kap ha tunk: az em ber
ere den dő en vá gyik a ter mé szet fe let -
ti re, s ezt a vá gyát a nyu ga ti vi lág ban
je len leg az anya gi vi lág pót sze re i vel
pró bál ja ki elé gí te ni. Most le he tő sé -
ge lesz fó kuszt ál lí ta ni és az anya gi ja -
vak bir tok lá sa he lyett ter mé szet fö löt -
ti fe lé for dul ni. 

Sch nel ler Ist ván pro fesszor, a Bu da -
pes ti Cor vi nus Egye tem Te le pü lés épí -
té sze ti Tan szé ké nek ve ze tő je épí té sze -
ti szem pont ból be szélt a jö vő ről. Gaz -
dag és tar tal mas elő adá sát szem lé le -
tes ké pek kel il luszt rál ta. Ki emel te,
hogy a kör nye zet hat az em be ri lé lek -
re, ezért a vá ro si kör nye zet nek a vá ros
kö zös sé gé nek, la kó i nak ne ve lé sé ben is
fon tos sze re pe van. A szép kör nye zet
szebb lel ke ket te remt, a pusz tu lás lát -
vá nya pe dig a lé lek süllye dé sét hoz za.

Me ko ta Er vin, az MTA tit kár sá gá -
nak ve ze tő fő ta ná cso sa a jé zu si sze -
re tet pa rancs ból ki in dul va hang sú -
lyoz ta: az em ber fel ada ta, hogy a te -
rem tett vi lág rend jé hez il lesz ked -
jen. Te rem tő tár sai va gyunk Is ten nek.
Gyak ran elő for dul, hogy rö vid tá von
az ol csóbb meg ol dá so kat ke res sük, és
hosszú tá von na gyon nagy árat fi ze -
tünk egy-egy dön té sün kért. Az ész
ke vés ah hoz, hogy ott hont épít sünk
ezen a vi lá gon – ez csak há zat ered -
mé nyez. Az ott hon hoz er köl csi alap
kell és lé lek. S ha ez a vi lág har mó -

ni á já ba il lesz ked ve vég be megy, ak kor
még ta lán Is ten is oda köl tö zik (Mk
6,50–51), és meg in dul hat a vál to zás.

A kon fe ren cia zár sza vát Bé res Ta -
más ol vas ta fel a Te rem tés köny vé nek
2. fe je ze té ből (2–4. vers). Amíg nem
vesszük ész re, hogy a te rem tés tör té -
ne te hét na pos, ad dig nem fog juk
meg ta lál ni a hat nap iga zi üze ne tét és
azt a le he tő sé get, ahogy él ni le het ne
eb ben a vi lág ban.

Au gus ti nus egy ház atya gyö nyö rű
gon do la ta az uti és a frui sza vak kal
kap cso lat ban ar ról szól, hogy van nak
dol gok, ame lye ket hasz nál nunk kell,
és van Is ten, akit sze ret nünk kell.
Sok szor össze té veszt jük a ket tőt, és a
dol go kat sze ret jük, Is tent pe dig hasz -
nál juk. Ha Is tent nem sze ret jük, ha -
nem hasz nál juk, ak kor a dol go kat is
szük ség sze rű en rosszul fog juk hasz -
nál ni. Au gus ti nusz gon do la ta a he te -
dik nap böl cses sé gét ad ja elénk. Ak -
kor fog juk meg ta lál ni az élet ér tel mét
és a jö vő út já ba va ló lé pés he lyes irá -
nyát is, ha a he te dik nap so ha sem ke -
rül ki a lá tó kö rünk ből.

A részt ve vők vissza jel zé sei alap ján
elé ge det tek le het nek a szer ve zők. Né -
hány vé le mény tö re dék, amely el hang -
zott a kon fe ren ci á val kap cso lat ban:

„Ti zen öt ol dalt jegy ze tel tem, ami
ko ráb bi Di es Aca de mi cu so kon nem
szo kott elő for dul ni.” „Az utób bi évek
leg szín vo na la sabb ren dez vé nye volt.”
„Ins pi rá ló volt ennyi el kö te le zett
em bert lát ni itt hon! Ang li á ban eh hez
már hoz zá szok tam, de itt hon még
nem.” „Ér de kes volt az egész té mát
ke resz tény kon tex tus ban hal la ni.”
„Az elő adók egy más mon da ni va ló ját
erő sí tet ték.” „Na gyon jó volt a teo ló -
gi ai, öko ló gi ai, gaz da sá gi és po li ti kai
meg kö ze lí tés ará nya.”

A ke rek asz tal-be szél ge té sen el -
hang zott hoz zá szó lá sok nyil ván va ló -
vá tet ték, hogy a részt ve vők ak tí van
együtt gon dol kod tak a elő adók kal.
Volt olyan vé le mény, amely fon tos -

nak tar tot ta, hogy az el hang zott elő -
adá sok or szá gos pub li ci tást kap ja nak. 

A kon fe ren ci án el hang zott elő -
adá so kat és a ke rek asz tal-be szél ge tést
a Szent Ist ván rá dió rög zí tet te, és több
mű sor ke re té ben fog ja su gá roz ni. A
tel jes hang anya go kat az EHE hon lap -
ján te szik el ér he tő vé a szer ve zők. 

g Göm böcz El vi ra

Dies Academicus
Ül tes sünk-e al ma fát? – Fe le lős sé günk a jö vő ért

f Folytatás az 1. oldalról

„A vi lág szin te min den or szá gát a pénz köz pon tú ság és a pénz ügyi el vek
– kü lö nö sen a tő ke fel hal mo zást meg cél zó gaz da sá gi nö ve ke dés – irá nyít -
ják. A pénz pi a cok és a transz na ci o ná lis vál la la tok a rö vid tá vú jö ve del -
me ző ség ér de ké ben szisz te ma ti ku san ki foszt ják a Föl det. Fél re ve ze tő az
a meg győ ző dés, hogy a vál la lat- és pi ac ala pú gaz da sá gi nö ve ke dés fenn -
tart ha tó fej lő dést ered mé nyez. A va ló ság új ra és új ra el le ne szól e na iv
meg győ ző dés nek. A hi tel ké pes ség és a ver seny ké pes ség fenn tar tá sá ra irá -
nyu ló nyo más meg hi ú sít ja a kor má nyok ar ra va ló tö rek vé sét, hogy erős
nem ze ti szo ci ál po li ti kát ala kít sa nak ki. A szo ci á lis há ló meg gyen gü lé -
se, az egész ség ügy és ok ta tás te rü le té ről tör té nő for rás ki vo ná sok és az
öko ló gi ai rend sze rek vé del mé nek hi á nya mind azt mu tat ják, hogy a nem -
ze ti kor má nyok el vesz tet ték az irá nyí tást sa ját pénz ügyi for rá sa ik, költ -
ség ve té sük és po li ti kai cél ki tű zé se ik fe lett.” (Idé zet az Alternatív glo ba -
li záció a népekért és a Földért című könyv ből, 32–33. ol dal)

Aka dé mi ai nap –
szo ron gá sa ink

és re mé nye ink nap ja
Püs pö köm – szű kebb, ba rá ti
kör ben – több ször ki fe jez te hi -
ány ér ze tét ami att, hogy hit tu do -
má nyi egye te münk aka dé mi ai-
tu do má nyos nap ja i ra ke vés lel -
kész lá to gat el, hol ott ezek nek a
nyílt al kal mak nak az is len ne a
sze re pük, hogy az egy ház né pét,
vé le mény for má ló it – a lel ké sze -
ket – kér dé sek kel szem be sít se, és
tá gít sa lá tó kö rü ket. 

Most már ci us 26-án, meg -
szív lel ve a fen ti e ket, részt vet tem
a tu do má nyos na pon. Nem esett
ne he zem re, hi szen a té ma egy ál -
ta lán nem állt tő lem messze.
Al ter na tív glo ba li zá ció és kör -
nye zet ügy: mind ez már rég óta
fog lal koz tat, és pró bá lok is – a
ma gam sze rény esz kö ze i vel –
ten ni is az ügy ben. 

A sű rű dél előt ti prog ram so rán
több olyan elő adás is el hang zott,
mely ről össze fog la ló an el mond ha -
tó: kü lön bö ző szak te rü le tek kép -
vi se lői – a ma guk sa já tos szem lé -
le té vel mint fi zi kus, köz gaz dász,
szo cio ló gus – ke re sik a vá la szo kat
és le he tő sé ge ket: mit le het még
ten ni, mi re van még esély, és mi
prog nosz ti zál ha tó az el kö vet ke ző
évek re, év ti ze dek re. A re á lis szem -
be né zés az egyik elő adót a ke rek -
asz tal-be szél ge tés so rán an nak a
kép nek a meg fo gal ma zá sá ra ra -
gad tat ta, hogy a ház már rég lán -
gok ban áll, leg fel jebb azt kell most
gyor san el dön te nünk, mit tu -
dunk ki men te ni be lő le. 

Er ről Ki er ke ga ard-nak az a
ha son la ta ju tott eszem be, ami kor
a bo hóc be je len ti, hogy a szín ház
ég, és min den ki hagy ja el az
épü le tet: mi nél job ban kér le li a
né ző ket, an nál job ban ne vet nek
raj ta. Re mél jük, nem ez fog tör -
tén ni, az em be ri ség nem fog a tu -
do má nyos ku ta tó in té ze tek, kör -
nye zet vé dő szer ve ze tek és egy -
há zak együt tes ál lí tá sa it és fel hí -
vá sa it sem mi be vé ve öko ló gi ai
ka taszt ró fá ba ro han ni. 

Biz ta tó je le volt ez a nap an -
nak, hogy van le he tő ség az
együtt gon dol ko dás ra és együtt -
mű kö dés re. Több szak ma kép vi -
se lői – ka to li kus ta nár tól kis egy -
há zi ügy vi vő el nö kön, köz gaz dá -
szo kon, szo cio ló gu so kon át épí -
té sze kig – vol tak je len a tu do má -
nyos prog ra mon, mely je le volt
an nak is, hogy egy há zunk el ső
szá mú ok ta tá si in téz mé nye, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem ké pes eb ben az ügy ben egy -
faj ta ko vász sze re pet be töl te ni.
Kö szö net ér te a szer ve zők nek!
g Réz-Nagy Zol tán lel kész

„Ég
a szín ház!”

A pulpitusnál dr. Béres Tamás, a hosszú asztalnál (balról jobbra) Baritz Sarolta Laura, Hetesi Zsolt, Gömböcz Elvira, Gáncs Péter és Boda Zsolt
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Hi á ba ra gyog na nagy csü tör tök fe hér -
ben, ha üze ne te ben ne ra gad na az
ótes ta men tu mi ige sza kasz ka lo dá já -
ban. Az ótes ta men tu mi szö vet ség kö -
tés nek nin csen köz vet len kap cso la -
ta az zal az „új szö vet ség gel”, ame lyet
ma ün ne pe lünk. Ezért ne a ré gi ből
akar juk ér te ni az újat, ha nem an nak
örül jünk, ami az új ban ha son lít ha tat -
la nul és pá rat la nul más.

Iz ra el szá má ra va ló ban új ság volt
Is ten ve lük kö tött szö vet sé ge. Sem -
mi nem in do kol ta Iz ra el ol da lá ról
néz ve, hogy Is ten egy ol da lú kez de -
mé nye zés sel kap cso la tot ke res sen,
szö vet ség re lép jen egy olyan part ner -
rel, ame lyik a ma ga nyo mo rú sá gán
kí vül sem mi egye bet nem tu dott
hoz ni eb be a szö vet ség be. Az Ótes -
ta men tum nem tit kol ja, ho gyan fes -
tett a nép nagy han gú fo gad ko zá sa a
va ló ság ban. Va ló szí nű, hogy Is ten
egy ol da lú hű sé ge az egyet len kap cso -
ló pont a két szö vet ség kö zött. Egy ré -
gi him nusz egye ne sen a „ré gi do ku -
men tum” le vál tá sá ról éne kel, ami kor
nagy csü tör tök pá rat lan ese mé nyé ről,
az úr va cso ra ren de lé sé ről, sze rez te -
té sé ről, az ol tár szent sé gé ről be szél.

Más ez, mint a szö vet ség kö tés sel
kap cso la tos sza ba dí tás em lék ün ne pe.
Nem a vé let len mű ve, hogy Pál apos -
tol is, meg az evan gé lis ták is az új ra,
és nem a ré gi vel va ló pár hu zam ra te -
szik a hang súlyt. Ne mes kol ta evan -
gé li kus temp lo má nak ol tár ké pe vil lan
elém. Az úr va cso ra szer zé sé nek szok -
vá nyos áb rá zo lá sá tól el té rő en az
egyik ta nít vány fel áll va, Jé zus fe lé
ha jol va gyer tyát tart. A gyer tya fé nye
Jé zus Krisz tus osz tó ke zé re esik. Fö -
löt tük függ ugyan a mé cse sek ből ál -
ló „csil lár”, az az bi zo nyá ra elég sé ges
volt a vi lá gí tás az utol só va cso ra, il -
let ve az el ső úr va cso ra szo bá já ban, de

a kü lön gyer tya azt vi lá gít ja meg, ami
új eb ben a szö vet ség ben. Jé zus Krisz -
tus aján dé ko zó kö zel sé ge az új. 

Az ótes ta men tu mi el be szé lés Is ten
meg kö ze lít he tet len sé gét eme li ki.
Meg pa ran csol ja, ki kö ze led het, és ki
ma rad jon tá vol. Az „új szö vet ség”
ün ne pén a fé lel me te sen szent Is ten Jé -
zus Krisz tus sze mé lyé ben ott ül a ta -
nít vá nyok kö ré ben, az asz tal mel lett.
Amit mond és egy ben tesz, az „so ka -
kat” hív ma gá hoz. A „ne kö ze led je tek”
fé lel me tes til tá sát a „ve gyé tek és egyé -
tek” hí vo ga tá sa vált ja fel. Ar ról a cso -
dá ról be szél ez az ün nep, hogy a til tó
szent ség hí vo ga tó, ir gal mas szent ség -
gé lett Jé zus Krisz tus ban. Bá to rí tó
hí vo ga tás a so rom pó ál lí tás he lyett. 

Ma kö zöt tünk ez így hang zik:
„Jöj je tek, min den kész!” Nem azért
kész, mert a ré gi és a mai ta nít vá nyok
min dent el ren dez tek és elő ké szí tet -
tek az ősi rend és Jé zus uta sí tá sa sze -
rint. Nem mi hi dal tuk át a Szent és
a bű nös kö zöt ti sza ka dé kot. Nem mi
sze lí dí tet tük ma gunk hoz a szent sé -
gé ben fé lel me tes Urat, ha nem ő ma -
ga tör te át a kor lá tot, mert so rom pók
mö gött csak fél ni vagy dü hön ge ni le -
het, ün ne pel ni nem. Az át tö rés azt je -
len ti, hogy Jé zus Krisz tus azok kö zé
aláz ko dik, akik kö zül sen ki sem
szent, egyik sem tisz ta. Jé zus még is
kö zöt tünk van és lesz. Ez a ma gya ráz -
ha tat lan az új: az ál do za tot nem mi
hoz zuk, ha nem ő. Mél tán kap csol ta
Is ten né pe a „Sanc tus”-hoz a „Be ne -
dic tus”-t (Ál dott, aki az Úr ne vé ben
jön!), ami kor a szent ség ke nye ré -
ben és bo rá ban ér ke ző Krisz tust fo -
gad ja.

A ré gi szö vet ség kö té sé nél Mó zes -
nek szá mos ten ni va ló ja volt. Az új szö -
vet ség ün nep lé sé ben a ré gi és mai ta -
nít vá nyok Jé zus Krisz tus sza vá ra és

aján dé ko zó ke zé re fi gyel nek. Az os -
tyát és a bort mi ké szít jük ugyan az ol -
tár ra, a lel kész mond ja a sze rez te té si
igé ket, de Jé zus Krisz tus cse lek szik. Az
új szö vet ség ese mé nyé ben, az úr va -
cso ra ün nep lé sé ben a gyü le ke zet az el -
fo ga dó ma ga tar tá sá ban ün ne pel. Ő az
aján dék és az aján dé ko zó. Né pe azt fo -
gad ja, amit ő aján dé koz. 

Idő ről idő re pró bál ko zunk ugyan
el mé le te ket gyár ta ni, hogy mi is tör -
té nik itt, de min dig kény te le nek va -
gyunk be val la ni, hogy a mond ha tat -
lant nem ma gya ráz ni kell, ha nem
ven ni, fo gad ni. „Ily cso da előtt tér -
dem / Bűn bá nón por ba hull…” Nem
vi ta té mát do bott kö zénk Krisz tus,
hogy ci va kod junk raj ta, ha nem aján -
dé kot kap tunk, hogy há lát ad junk ér -
te. Nem szé gyell jük, hogy a há lás fo -
ga dás je le ként tér de lünk, nem tart -
juk fel nőtt höz gye re kes nek, hogy
nem nyú lunk az os tya és a ke hely
után, ha nem fo gad juk, vesszük. De
egyet len pil la nat ra sem fe lejt jük,
hogy nem a mi gesz tu sa ink ra fe led -
ke zünk rá, ha nem a kö zénk aláz ko -
dó, ir gal mas Szent re.

Az új szö vet ség for mál ja Is ten né -
pét. Iz ra el nagy han gon fo gad ko -
zott, hogy min dent úgy tesz majd,
ahogy Is ten kí ván ja. Ami lyen lel ke -
sen fo gad ta, olyan gyor san fe led te. Jé -
zus Krisz tus szá mol né pe áll ha tat lan -
sá gá val. Az úr va cso ra is mét lé sé re
vo nat ko zó pa rancs evan gé li u mmá
lesz szá munk ra, hogy ami kor hűt len -
sé günk és en ge det len sé günk fáj, ne

vesszünk be le a nyug ta lan lel ki is me -
ret kín já ba, ha nem vissza tér hes sünk
az új szö vet ség asz ta lá hoz.

Nagy csü tör tök evan gé li u ma még
egy gesz tus sal gaz da gít ja az új szö vet -
ség cso dá ját. Jé zus nem csu pán kö -
zel van ta nít vá nya i hoz, ha nem alig el -
vi sel he tő mó don aláz za meg ma gát
előt tük. Aki a kely het fel emel te,
mos dó tál és lá bak fö lé ha jol, az ün -
ne pi asz tal te rí tő je mel lől fel áll va
tö röl kö ző ken dőt köt, hogy meg mos -
sa és meg tö röl je ta nít vá nyai lá bát. Te -
tő től tal pig újat tesz ve lük, hogy te -
tő től tal pig szol gá la tá ra le hes se nek a
po ros, sőt sá ros lá bú ak nak.

Csak Jé zus Krisz tus tud ja, hány -
szor szeg tük meg a „min dent meg te -
szünk” lel kes ígé re tét. Fej mo sás lett
a láb mo sás ból. Pél da kép nek ál lí tot -
tuk má sok elé az ál do zat el fo ga dá sá -
ra va ló bá to rí tás he lyett. Finnyás
ke resz té nyek let tünk: po ros és sá ros
ke zű és lá bú em be rek től vár tuk a mo -
sa ko dást, hogy majd az után áll junk
szó ba ve lük.

Az „új szö vet ség” né pe vét a szent -
ség el len, ha fe lej ti a mos dó tá lat és a
tö röl kö zőt a ke hely mel lől. Az új szö -
vet ség be Jé zus Krisz tus Urunk min -
de nét be le ad ja élet re és örök ké va ló -
ság ra. Van, mi ből tel jék csön des,
alá za tos ir gal mas ság ra.

g Fe hér Ká roly

Imád koz zunk! Je len vagy kö zöt tünk,
kik sok bűn be es tünk. Vi gasz talsz:
nem ér het már kár ho zat. Új szö vet -
sé get sze rez tél, üd vös sé get. Ne le gyen
hi á ba sze re te ted raj tunk. Hadd kö ve -
sünk szün te len. Ahogy te min ket,
min den kit sze res sünk, há lá san, bol -
do gan. Ámen. (EÉ 310,3.5 ver sé nek
pa ra frá zi sa)

NAG Y CSÜ TÖR TÖK  2M ÓZ 24,18

„Új szö vet sé get szer zett, üd vös sé get!”
NAG YCSÜ TÖRTÖK IG ÉJE

b Nagy pén tek fáj dal ma a mai na -
pig kö rül öle li a ke resz tény vi lá -
got. Az egy há zi esz ten dő, a
Krisz tus-drá ma a fáj da lom nap -
já hoz ér ke zett. A Jé zus ban em -
ber ré szü le tett Is ten, az Is ten em -
ber ön ma gát ad ja en gesz te lő ál -
do za tul az egész vi lág bű né ért.
Mind ezt na gyon sze mé lye sen
éli át a gol go tai ke reszt tö vé ben
tér dep lő em ber. A min den dí szé -
től meg fosz tott ol tár a ma ga fe -
ke te sé gé vel utat en ged az em be -
ri fáj da lom nak is: döb be ne tes,
ért he tet len áron vé gez te tett el
üd vös sé günk.

Az ige hir de tés alap igé je, a 22. zsol -
tár né hány ver se (Zsolt 22,12.15–20)
az igaz szen ve dé sé nek meg rá zó va -
ló sá gát tár ja elénk. Az egye dül ma ra -
dott ság mély sé ges fáj dal mát, an nak
át élé sét, hogy az ad di gi leg biz to -
sabb pont, ma ga az Úr is ma gá ra
hagy ta. A lek ció (Jn 19,16–30) Jé zus
meg fe szí té sét és ha lá lát mond ja el.
Min den el vé gez te tett!

Ezt a döb be ne tes hely ze tet rög zí -
ti nagy pén tek cso dá la tos éne ke, az Ó,
Krisz tus-fő, sok seb bel meg gyöt rött,
vé re ző (EÉ 200). Hans Leo Hass ler
(1564–1612) 1601-ben kom po nál ta
azt a me lan ko li kus dal la mot, amely
rö vi de sen olyan nép sze rű ség re tett
szert, hogy több egy há zi szö veg is író -
dott rá. 

Mind nek a nép sze rű sé gét fe lül -

múl ta azon ban Pa ul Ger hardt (1607–
1676) pas si ós szö ve ge. Ger hardt a
szö veg hez Ar nulf von Lö wen (1200–
1250) Sal ve ca put cru en ta tum cí mű,
a vér ző Krisz tus-fő höz szó ló him nu -
szát for dí tot ta le és hasz nál ta fel. A
cisz ter ci szer ze tes a ke resz ten szen -
ve dő Krisz tus test ré sze i hez írt egy-
egy la tin him nuszt, me lye ket át- és át -
szőtt a misz ti kus, szem lé lő dő at ti tűd.
Cik lu sa, a Sal ve mun di sa lu ta re pas -
si ói köl te mé nye ket tar tal maz, sor ra
ve szi a lá ba kat, a
tér de ket, ke ze -
ket, Jé zus ol da -
lát, mell ka sát,
szí vét, vé gül a
fe jét. Him nu -
szunk en nek a
so ro zat nak az
utol só köl te mé -
nye.

Ger hard tra
mély ha tás sal
volt még a mit -
ten wal dei temp -
lom szár nya s ol -
tá ra, amely előtt
szol gá la tai köz -
ben tér delt, s
mely nek pre del -
lá já ban Ve ro ni -
ka ken dő je lát -
ha tó, a tö vis ko -
ro ná tól vér ző
Krisz tus-fej jel.
Az ol tár ké pet
szem lé lő köl tő a
ke reszt tö vé be

ve ze ti az ol va sót. Nagy pén te ken a
Gol go ta ke reszt je pré di kál, min den
em be ri szó, ér tel me zés, aka rat, ér zés
csak so kad ran gú le het. Éne künk eb -
ben a „szem lé lő dés ben” tá mo gat

ben nün ket, fi -
gyel mün ket a
sze mé lye sen ér -
tünk szen ve dő
Krisz tus ra irá -
nyít va.

A szá mos
egy ház ze nei fel -
dol go zás kö zül
ki emel ked nek
Jo hann Se bas ti -
an Bach (1685–
1750) mű vei. A
Má té-pas sió ve -
zér ko rál ja ként
új ra és új ra oda -
mu tat a ke reszt -
re. Még is, Bach
teo ló gi á já nak
szá mom ra meg -
döb ben tő mo -
men tu ma, mi -
kor a Ka rá cso -
nyi ora tó ri um
el ső kan tá tá já -
nak ötö dik ko -
rál já ban, az ad -

ven ti vá ra ko zás misz ti kus va ló sá gá -
ban a Mint fo gad ja lak té ged, vi lág re -
mény sé gét (EÉ 141) szö ve gé vel kap -
csol ja össze Hass ler dal la mát, szem -
lél tet ve, hogy a já szol és a ke reszt egy -
más mel lett áll Is ten üd vös ség mű vé -
ben. A vá ra ko zás örö me mö gött fel -
sej lik ben nünk a Krisz tus-drá ma
min den moz za na ta. Rá adá sul ezt a
dal la mot épí ti be le Bach a ha to dik
kan tá ta fé nyes, D-dúr ze ne ka ri zá ró -
té te lé be is.

„Krisz tus ke reszt je vá do lás és íté -
let tar tás! De ép pen az Is ten cso dá ja,
hogy az Egy szü lött nek eb be a fáj dal -
mas kín szen ve dé sé be és ke reszt ha -
lá lá ba van el rejt ve az egyet len vi gasz -
ta lás is min den ki nek: Jé zus Krisz tus
en gem, el ve szett és el kár ho zott em -
bert meg vál tott, a bűn től, ha lál tól és
ör dög nek ha tal má ból meg sza ba dí tott
és sa ját já vá tett!” (Já nossy La jos) 

A vá ra ko zás és a be tel je sü lés hat -
ja át a ke reszt tö vé ben tér dep lő em -
bert. Jé zus sza va: „El vé gez te tett”, már
nem hagy két sé get a min ket át öle lő
is te ni sze re tet fe lől. Vá gya ko zunk
az örök élet re buz gó for rás után,
amely so ha nem en ged szom jaz ni
ben nün ket, az után a sze re tet után,
amellyel az atya öle li át ha za tért té -
koz ló gyer me két, és mind eköz ben
döb ben ten szem be sü lünk Jé zus ke -
reszt ha lá lá val. 

Ez a va ló ság szá munk ra. En ged jük
meg szó lal ni lel künk ben a cso dá la tos
éne ket, mely a ke reszt hez irá nyít ja
min den lé pé sün ket!

g Jo hann Gyu la

NAG Y PÉN TEK

Ó, Krisz tus-fő, sok seb bel meg gyöt rött, vé re ző
É NE K K INCSTÁR

Evan gé li kus
mű so rok a Ma gyar
Te le ví zi ó ban
• Vi rág va sár nap, áp ri lis 5-én 11

órai kez det tel a Ma gyar Te le -
ví zió mind két csa tor ná ján
evan gé li kus is ten tisz te le tet
köz ve tít Mis kolc ról. Igét hir -
det dr. Fa bi ny Ta más püs pök.

• Áp ri lis 5-én az m1-en 4.50-kor,
az m2-n 5.20-kor Haj na li gon -
do la tok cím mel Ara di György
lel kész áhí ta ta lát ha tó. 

• Evan gé li kus if jú sá gi mű sor lesz
áp ri lis 5-én az m1-en 10.25-kor,
az m2-n 13.30-kor a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um di ák ja i nak köz re mű kö -
dé sé vel. A be szél ge tést Győ ri
Ta más is ko la lel kész ve ze ti.

• Nagy csü tör tö kön, áp ri lis 9-
én a Ma gyar Te le ví zió mind -
két csa tor ná ján 5.20-kor Haj -
na li gon do la tok cím mel Ara -
di György lel kész áhí ta ta ke rül
kép er nyő re.

• Hús vét va sár nap ján, áp ri lis 12-
én az m1-en 10.25-kor, az m2-n
13.25-kor Evan gé li kus ma ga zin
cí mű adá sun kat lát hat ják, mely -
ben köz re mű köd nek töb bek
kö zött a De ák Té ri Evangélikus
Gim ná zi um ta nu lói is.

• Áp ri lis 12-én az m1-en 10.50-
kor, az m2-n 13.55-kor evan gé -
li kus if jú sá gi mű sor lesz, mely -
ben köz re mű köd nek a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um ta nu lói.

• Hús vét hét főn, áp ri lis 13-án a
Ma gyar Te le ví zió mind két csa -
tor ná ján 5.20-kor Haj na li gon -
do la tok cím mel Ara di György
lel kész áhí ta ta te kint he tő meg.

A mű so rok ren de ző je Ne mes
Takách Ág nes, szer kesz tő je Nagy
Lász ló.

Evan gé li kus
mű so rok a Ma gyar
Rá di ó ban
• Nagy pén te ken, áp ri lis 10-én az

MR1 – Kos suth rá di ó ban
10.04 per ces kez det tel evan gé -
li kus is ten tisz te le tet hall hat nak
Pi lis ről. Igét hir det Krámer
György lel kész.

• Hús vét hét főn, áp ri lis 13-án
Erős vár a mi is te nünk! cím -
mel hall hat ják 13.30-tól evan -
gé li kus fél órán kat.

János-passió
J. S. Bach Já nos-pas si ó ja hangzik
el áp ri lis 5-én és 11-én 18 óra kor
a De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ban (1052 Bu da pest, De ák tér
4.). Köz re mű köd nek: Zá do ri
Má ria (szop rán), Schöck Ata la
(alt), Szi get vá ri Dá vid (te nor)
(5-én), Me gye si Zol tán (te nor)
(11-én), Jekl Lász ló (basszus),
Berczelly Ist ván (basszus) (Jé zus
sze re pé ben), Do bozy Bor bá la
(csem ba ló), Me kis Pé ter (or go na).
A Lu the rá nia ének kart és a Wei -
ner–Szász ka ma ra szim fo ni ku -
so kat Kamp Sa la mon ve zény li. A
be lé pés díj ta lan. Hon lap:
http://lu the ra nia.lu the ran.hu.
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Jé zus föl di éle te két dön tő kér dés, két
nagy mi ért kö zött fe szül. El ső fel jegy -
zett mon da ta, mely szü le in ke resz tül
ne künk sze ge ző dik: „Mi ért ke res tek
en gem?” (Lk 2,49) Az utol só mi ért a
Gol go tán sza kad fel aj ká ról, az ég fe -
lé cí mez ve: „Én Is te nem, én Is te nem,
mi ért hagy tál el en ge met?” 

Ez a drá mai kér dés a 22. zsol tár
nyi tó mon da ta. A ben ne ki fe je ző dő
pa nasz, az Is ten-tá vol ság fáj dal ma
alap igén ket is be ke re te zi: „Ne légy tő -
lem tá vol, mert kö zel van a baj, és
nincs, aki se gít sen!” (12. v.) „Ó, Uram,
ne légy tá vol, erős sé gem, si ess se gít sé -
gem re!” (20. v.)

A ke resz ten is meg szó la ló kö -
nyör gés – fel ira ta sze rint – Dá vid
zsol tá ra. Mű fa ját te kint ve úgy ne ve -
zett in di vi du á lis pa nasz dal, még sem
a ke se rű vá das ko dás jel lem zi. El len -
ke ző leg! Ko mor so ra in új ra meg új -
ra át ra gyog a hit, a bi za lom, a re -
mény ség fé nye. Ezt jel zik a hit val ló
meg szó lí tá sok: „Én Is te nem… Uram…
erős sé gem…” A zsol tár utol só tíz ver -
sé ben egy re tisz táb ban meg szó lal
már a sza ba du lás örö mé nek hang ja
is: „Hir de tem ne ve det…” mert az Úr
„nem rej ti el or cá ját, a se gély ki ál tást
meg hall gat ja…”

De va jon ki hall gat ta meg Jé zus ki -
ál tá sát azon a vé res dél utá non, ami -
kor még a nap is el ta kar ta ar cát?
Ami kor a ke gyet len, ke mény em be -
ri kő szí vek he lyett a föld ren dült
meg, a szik lák re ped tek meg…

Sza va i ra ci ni kus gúny volt a vá -

lasz: „Má so kat meg men tett, ma gát
nem tud ja meg men te ni.” Csak a mel -
let te ago ni zá ló egyik go nosz te vő
fog ta fel Jé zus sza va i nak a sú lyát.
Föl di éle té nek utol só per ce i ben fel -
is mer te és meg ra gad ta a sza ba du lás
le he tő sé gét: „Jé zus, em lé kez zél meg
ró lam, ami kor el jössz ki rály sá god ba.”
Ő az egyet len, aki nem for dít ja el ar -
cát a fáj dal mak fér fi ától, ha nem
meg lát ja az át szö ge zett, meg gya lá -
zott tö vis ko ro nás ban a Ki rályt, aki
ke reszt fán tró nol.

Mi cso da íté let ez a vá lasz tott nép
val lá si ve ze tői, pap jai és írás tu dói fe -
lett! Mi cso da íté let ez a ki vá lasz tott
ti zen ket tő fe lett is, akik kö zül csak Já -
nos áll Má ri á val együtt a ke reszt lá -
bá nál. De ő is né ma, pe dig Jé zus nak
hoz zá juk is van vi gasz ta ló sza va:
„Íme, a te anyád… Íme, a te fi ad…” Já -
nos hall gat, he lyet te a po gány ró mai
szá za dos nak kell ki mon da nia: „Bi -
zony, Is ten Fia volt ez!”

Van-e vá lasz a mi ért re? Az ég is
kö zö nyö sen el né mult? Rész vét le nül
sü ket az Is ten? Vagy in kább mi va -
gyunk na gyot hal lók? Nem vesszük
ész re, hogy Jé zus utol só sza va i ban ott
rej lik a fe le let is a nagy mi ért re. 

A Mes ter va ló ban ma gá ra ma -
radt a ke resz ten. Ez nem pas sió já ték,
ha nem va ló ság. De Já nos sze rin ti
utol só sza va: „El vé gez te tett” – min -
dent meg ma gya ráz. Ez nem az el bu -
kott, le győ zött vesz tes meg adó só ha -
ja, ha nem di a dal mas ki ál tás: a cél sza -
la got át sza kí tó győz tes ki ál tá sa. Ami

rá bí za tott, a meg vál tás mű ve, el vé -
gez te tett, cél ba ért!

Mi ért? A vá lasz: ki ért! Ér tem, ér -
tünk!

A Lu kács ál tal fel jegy zett utol só
mon dat még to vább gaz da gít ja a ké -
pet: „Atyám, a te ke zed be te szem le
az én lel ke met.” Eb ből a ben ső sé ges
val lo más ból is ki tű nik, hogy Jé zus va -
ló ban át éli az Is ten től va ló el ha gya -
tott ság, az Is ten-tá vol ság íté le tét.
Ugyan ak kor utol só fo há szá val még -
is bi za lom mal ka pasz ko dik az őt
ide ig le nesen el ta szí tó kéz be. Ez a
Kéz még sincs tá vol. Jel ké pe sen:
csak kar nyúj tás nyi ra van. Bár az át -
szö ge zett ke zek nem moz dul hat -
nak, de a szom jú ság tól cse re pes aj -
kak még utol só só haj ra nyíl nak. A
meg szó lí tás: „Atyám, a te ke zed -
be…”, a ke reszt ha lá lig en ge del mes
Fiú hű sé gé nek ko ro ná ja.

S az atyai kéz nem hagy ja a ha lál
bör tö né ben fi át. A Kéz el hen ge rí ti a
ha tal mas kö vet, hogy a ke resz ten
még rej tett di a dal nyil ván va ló vá vál -
jék: „Győ zel met vet tél, ó, Fel tá ma -
dott!”

Nagy pén te ken se sza bad – egy faj -
ta cső lá tás sal – csu pán a ke reszt re
sze gez ni te kin te tün ket. Ahogy a bé -

kés csa bai nagy temp lom új ol tár ké -
pén látható, a gol go tai ke reszt mö gött
fel sej le nek már Is ten új vi lá gá nak fé -
nyei, ahogy Bach pas si ó i nak vé gén is
ott de reng már a fel tá ma dás haj na -
la, úgy sza bad ne künk is túl lát nunk
a ke resz ten.

Er re bá to rít a har ma dik, im már
hús vét haj na li mi ért, ame lyet a nyi tott
sír nál döb ben ten meg ál ló asszo -
nyok nak sze gez az an gyal: „Mi ért ke -
re si tek a hol tak közt az élőt?!”

In dul ha tunk a jó hír rel, amely a 22.
zsol tár utol só ver se i ben is han got
kap: „Ró lad szól di csé re tem a nagy
gyü le ke zet ben… Mert az Úré a ki rá -
lyi ha ta lom… tér det hajt előt te min -
den ha lan dó. Az utó dok szol gál ják őt,
be szél ni fog nak az Úr ról a jö vő nem -
ze dék nek.”

Er re sza ba dít fel az úr va cso rai li -
tur gia el bo csá tó, misszi ói pa ran csa,
amely út nak in dít min ket a nagy pén -
te ki úr va cso ra vé tel vé gén is: „Men -
je tek el, és hir des sé tek az Úr ha lá lát
és fel tá ma dá sát!”

Ámen.
g Gáncs Pé ter

Imád koz zunk! Meg vál tó Urunk! Kö -
szön jük, hogy ér tünk vál lal tad a ke -
reszt szen ve dé sét és ma gá nyát, hogy
mi min dig kö ze led ben tud has suk
ma gun kat. Élő Urunk! Tégy min ket
ha lá lod és fel tá ma dá sod evan gé li u -
má nak hi te les hír nö ke i vé az em be rek
kö zött. Ámen.

NAG Y PÉN TEK  Z S OLT 22,12.1520 

Két mi ért kö zött
NAG YPÉNTEK IG ÉJE

A szem re há nyás jo gos, akár di ag nó -
zis nak is meg fe lel, de nem sza bad
annyi ban hagy nunk. Ép pen azért,
mert a tét meg le he tő sen nagy. Ke -
resz tény sé günk egy mo dern kri ti ku -
sa – ne vét szán dé ko san nem nép sze -
rű sít jük – azt a meg le pő, de nem egé -
szen meg ala po zat lan meg ál la pí tást
tet te a mi nap, hogy a ke resz tény ség -
nek – füg get le nül a fe le ke ze tek től –
van egy kel le met len alap ba ja, még -
pe dig az, hogy „el tűnt be lő le egy dön -
tő fon tos sá gú elem”, és ezért az élet -
te len ség lát sza tát kel ti.

Azt mond ja ez a kri ti ku sunk, hogy
va ló já ban kár ezért a vesz te sé gért,
mert tu laj don kép pen cso dá la tos le -
he tő ség áll na a ke resz té nyek előtt Jé -
zus sze mé lyé ben és a ve le kap cso la -
tos tör té net ben, de nem él nek ve le,
és így az el vesz tett dön tő fon tos sá gú
elem nél kül min den csak lát szat tá vá -
lik. Olyan, mint ha… de nem az iga -
zi. Ezért nem von zó. Még csak nem
is a hit ki üre se dé sé ről van szó, ha nem
sok kal több ről, és ezért ve szé lye -
sebb ről. Azért nem a hit ki üre se dé -
sé ről van szó – így kri ti ku sunk –,
mert le bi lin cse lő mó don le het gon -
dol kod ni és be szél ni az Úr Jé zus
cso dá já ról, tet te i ről, sza va i ról, még -
is az egész ből hi ány zik egy „dön tő
fon tos sá gú elem”. 

Mi le het ez a dön tő fon tos sá gú
elem? Sok ol da las fej te ge té se vé gén
árul ja csak el: a dön tő fon tos sá gú hi -
ány zó elem nem más, mint az él mény,

az át élés va ló sá ga, a szent tör té net lel -
ki meg ta pasz ta lá sa. Vé le mé nye sze rint
a ke resz tény ség olyan arany to jás,
amely nek hi ány zik a bel se je, a lé nye -
ge. Mint ha va la ki lyu kat fúrt vol na egy
to jás ba, ki szív ta vol na bel se jét, de a hé -
ját fel dí szí tet te vol na arannyal, ék szer -
rel, és ez len ne a hó do lat tár gya.
Mint a hús vé ti to jás? Kül ső ci co ma és
bel ső űr? S en nek oka – így a kri ti kus
–, hogy a ke resz té nyek több sé ge nem
éli át él mény sze rű en a nagy pén te ket,
és ezért a fel tá ma dás ün ne pét sem ké -
pes uj jon gó öröm mel tu do má sul ven -
ni. Lé nye get vesz tett fá sult ság ez. Ér -
te lem re re du kált ke resz tény ség, üres,
mint egy ele mi lo gi kai kö vet kez te tés. 

Ezek után gon dol juk át még egy -
szer – szí vünk moz gó sí tá sá val – a
nagy szom ba ti hely ze tet. Most ne
tö rőd jünk a vi lág gát lás ta lan za já val,
az egy re bu tább po li ti kai blöffök kel,
kap csol juk ki egy kis idő re a té vé csa -
tor ná kat is. Csak te gyünk kí sér le tet
ar ra, hogy be le él jük ma gun kat a
nagy szom ba ti hely zet be. Szent
csend ben, össze kul csolt kéz zel, fel -
emelt lé lek kel, fi gyel mes szív vel. 

Nagy pén te ken meg em lé kez tünk
Jé zus Krisz tus kín- és ke reszt ha lá lá -
ról. Ezt a tör té ne tet va ló ban ti los len -
ne nem át él ni, va ló ban ti los len ne
ugyan olyan va sár na pi kö zöm bös -
ség gel ül ni a temp lom pad ja i ban,
ahogy az esz ten dő kö zön sé ges va sár -
nap ja in szok tunk. Va sár na pon ként –
ha egy ál ta lán – le ülünk a temp lom -

pad ba, és ülünk rez ze nés te len test -
tar tás sal, pó ker arc cal, tit kon óránk -
ra pil lant gat va. 

Nagy szom bat van. Teg nap a pas -
sió fel idéz te Jé zus szen ve dés tör té ne -
tét. Volt, ahol pas sió-elő adás ra ke rült
sor ked ves di á kok szim pa ti kus su ta -
sá gá val, volt, ahol a ve re tes sza va kat
(igé ket) el fo gó dott, ün ne pé lyes han -
gon fel ol vas ták. 

Az nem le het, hogy ez a kü lön le ges
tör té net ne vál tott vol na ki ben nünk
na gyon ko moly lel ki re ak ci ót. Alig ha
le het kö zöm bös lé lek kel hall gat ni azt
a dé mo ni so ro za tot, amely egy ár tat -
lan és ti tok za tos sze mé lyen tör té nik.
Kor bács, gúny pa lást, tö vis ko ro na,
po fon, kö pés és össze esés a ke reszt -
fa alatt a Via Do lo ro sán. Áll a ke reszt
a Gol go tán, el hang zik a hét szent
ige, és vé gül „el vé gez te tett”. Még egy
po gány, ró mai, csa ták hoz, öl dök lés hez
szo kott ka to na tiszt is be le re me gett eb -
be a tel je sen egye di tör té net be. Mert
van ab ban va la mi döb be ne tes, ami kor
ár tat lan em bert vé gez nek ki. 

A nagy pén tek foly ta tá sa a nagy -
szom bat. 

A lel kész meg érin tett lé lek kel fel -
ol vas sa a gyér lét szá mú gyü le ke zet
előtt az Ézsa i ás pró fé ta ál tal meg fo -
gal ma zott is te ni igé ket: „Uram, te
szer zel ne künk bé kes sé get…” S mi lyen
meg ha tó an fen sé ges nagy szom bat
es tén a még fe ke te ol tár- és szó szék -
te rí tő ke re té ben hal la ni az ótes ta -
men tu mi hír adást a ha lot tak élet re

ke lé sé ről és a holt tes tek fel tá ma dá -
sá ról. S a nagy pén te ki könnyek las -
san fel szá rad hatnak, mert bár még a
le ve gő ben vib rál a ke reszt ha lál ese -
mé nye, de már az ótes ta men tu mi
pró fé cia is ar ra biz tat, hogy „éb red -
je tek és uj jong ja tok, kik a por ban lak -
tok!”. Mind ez a lé lek bol dog szár nya -
lá sát cé loz za meg, az az az idé zett kri -
ti kus ál tal hi á nyolt él ményt, át élést
szán dé ko zik ki vál ta ni, amely bár az
in tel lek tu son át szű rő dő el hang zott
sza vak ra tá masz ko dik, de el jut va a
rej té lyes szív hez, su gár zó, ör ven de -
ző él ménnyé vá lik, mert a szó és az
él mény kö zött olyas mi a vi szony,
mint a föld ben rej tő ző, de él te tő
gyö kér és a szél si mo gat ta szín pom -
pás vi rág kö zött. 

Mert nagy szom bat van. 
Örö münk okát még in kább meg él -

het jük, ha vég re fel fog juk Ézsa i ás
igé jé nek se gít sé gé vel (20. vers), hogy
egy óri á si ve sze de lem múlt el fö lü lünk
a nagy pén te ki tör té net tel. A fel sza ba -
du lás örö me, a meg könnyeb bü lés
örö me. Csak az élet tud ilyen tör té ne -
tet ki ta lál ni. Mint amikor komoly
bajt diagnosztizálnak valakinél. A
be teg sé ge sú lyos – kö zlik ve le –, ta -
lán-ta lán egy mű tét se gít, de szá za lé -
ko san nem sok az esély. A lé lek vi har -
zó va ló sá gát könnyű len ne le ír ni. De
azt is, ami kor a kór há zi fo lyo són tén -
fer gő fér fi nak szól a fő nő vér: „Uram,
el né zést, ezek nem az ön pa pír jai, ön
egész sé ges, men jen ha za, és vi gyáz zon

ma gá ra, nincs be teg sé ge, mű tét re
sem mi szük ség.” Sír és ne ve t… 

Itt és most ez az ige ar ra ta nít, hogy
Jé zus Krisz tus az íté le tet ma gá ra
vet te. S eszünk be jut a Já nos evan gé -
lis tá nál ol vas ha tó gyö nyö rű jé zu si ige:
„Bi zony, bi zony, mon dom nék tek: aki
hall ja az én igé met, és hisz ab ban, aki
el kül dött en gem, an nak örök éle te
van; sőt íté let re sem megy, ha nem át -
ment a ha lál ból az élet be.” (Jn 5,24) 

Most az egy szer ne – és ha le het,
más kor se – le gyen iga za idé zett
kri ti ku sunk nak: le gyen él ménnyé Is -
ten drá ga üze ne te. Az ő üze ne te,
amely ar ról szól, hogy bé kes ség gel kí -
nál meg a sú lyos hét köz na pok seb ző
sod rá ban, hogy az övéi élet re kel nek,
és a fel tá ma dás a mennyei ré szünk,
mert mind ez ál tal kár hoz ta tó íté let -
re sem kell men nünk, hi szen Krisz -
tus íté lő szé ke előtt meg je len ni majd
azt je len ti, hogy a kár ho zat el ma rad
ke gye lem ből. 

g Ri bár Já nos

Imád koz zunk! Urunk! Kér jük a te
Szent lel ke det, hogy uj jon gó lé lek kel
kö szön hes sük meg ne ked az ésszel fel
nem fog ha tó pá rat lan aján dé ko dat,
új já te rem tő, üd vö zí tő ke gye le me det.
Ké rünk, vé gezd el ben nünk, hogy
meg is mer hes sük a meg sza ba dult em -
be rek bol dog uj jon gá sát Jé zus Krisz -
tus ál tal. Ámen.

NAG Y SZOM BAT  ÉZ S 26,12.1920 

Könny től az uj jon gá sig – nagy szom ba ti han gu lat

Urunk, Krisz tus ke reszt ha lá lá ra em -
lé kez ve érez zük át, hogy nél kü led mi -
lyen el ve szet tek va gyunk. Nagy pén -
te ken a leg na gyobb a tá vol ság közöt -
ted és kö zöt tünk. Na gyobb, mint
bár mi kor más kor. Érez zük, hogy a
kö rü löt tünk és ben nünk lé vő go -
nosz ere je mi lyen pusz tí tó le het. El -
lop ja min den re mé nyün ket, és vég -
ső két ség be ta szít. Hoz zád for du lunk
– Urunk, lépj kö zel hoz zánk!

Fe léd for du lunk min den ki ért, aki
szen ve dé sé ben a tő led va ló tá vol sá got
éli meg. Be teg ség ben szen ve dő kért
kö nyör günk; azo kért, akik éle tük vé gén
áll nak; test vé re in kért, aki ket a te ne ve -
dért ül döz nek; sze gé nye kért, éhe ző kért,
az erő szak ál do za ta i ért min den hol a vi -
lág ban; gyen gé kért, aki ket fi zi ka i lag és
lel ki leg bán ta nak a ma gu kat erős nek
ér zők; ár tat la no kért, akik má sok bű nei
mi att kap ják a bün te tést. Azok ne vé -
ben ké rünk, akik már kér ni sem mer -
nek –Urunk, lépj kö zel hoz zánk!

Azo kért imád ko zunk, akik nem is
tud ják, hogy tá vol van nak tő led. Azo -
kért is kö nyör günk, akik – mi köz ben
ke re sik az utat hoz zád – messzi re té -
ved nek tő led. Fur csa hi e del mek, ve -
szé lyes kö zös sé gek, ál igaz sá gok töl -
tik be szí vü ket. Míg nem túl ké ső –
Urunk, lépj kö zel hoz zánk!

Köz vet len kör nye ze tün kért kö -
nyör günk. Egy há zun kért, sze ret te -
in kért, ma gun kért. Mi is sok szor el -
tá vo lo dunk tő led, leg több ször ész re
sem vesszük. Nem tu dunk mel let ted
ki tar ta ni, és nagy sza va ink rit kán vál -
nak va ló ság gá. Pé ter ként cső döt mon -
dunk a kri ti kus hely ze tek ben. Akik kö -
ze li nek gon dol juk ma gun kat, ilyen kor
érez zük meg az el ke se rí tő tá vol sá got.
Mi ma gunk nem tu dunk fe léd lép ni,
bár hogy sze ret nénk is, ezért ké rünk
– Urunk, lépj kö zel hoz zánk!

Is te nünk, ne légy tá vol! Ámen.

Oratio
œcumenica

NAG YSZOMBAT IG ÉJE
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N A G Y H E T I  G
VI R ÁG VA SÁR NAP

Kéz, pál ma, szög
A vi rág va sár na pot an go lul pál mava sár nap nak (Palm Sun day) hív ják, hi szen a Je ru zsá lem be be -
vo nu ló Jé zus tisz te le té re pál ma ága kat len ge tett az össze gyűlt tö meg. Ám az an gol nyelv ben a
palm szó nak két fé le fő né vi je len té se is van. Nem csak a me leg ég haj la tot ked ve lő fa faj tát, de az
em be ri te nye ret is je len ti. Az em be ri te nye ret, amely a nagy he ti ese mé nyek so rán egy szer pál -
ma ágat len get, más szor szö get szo ron gat, amellyel ke reszt re  fe szít.

Sal va dor Da lí meg fe szí tett Jé zu sa nem csak nagy pén tek tör té né sét hor doz za, ha nem vi rág -
va sár nap üze ne te is ben ne van. Ugyan is a ke resz ten füg gő Krisz tus te nye rét és lá bát nem jár ja
át szög – a Meg vál tó nak nincs szük sé ge az em ber szö ge i re, hogy a fán ma rad jon. Ön ként vál -
lal ta kül de té sét, amely nek fon tos ré sze a vi rág va sár na pi be vo nu lás is.

HÉT FŐ

Zöl del lő, de hasz nos is?
Gyü mölcs fák. Hány fé le ta lajt, ég haj la tot és fény vi szonyt ked vel nek. Mennyi for ma és szín jel -
lem zi őket. Mi lyen sok fé le kér gük, le ve lük, vi rág juk és per sze gyü möl csük van. Ám a sok kü -
lön bö ző ség el le né re egy va la mi még is kö zös ben nük: mind zár va ter mők, így van ter mé sük. A
mag kez de mé nyek zárt mag ház ban, vagy is vé de lem ben nő het nek, és ha min den fel té tel tel je sül,
ak kor „nincs más dol guk”, csak te rem ni, jó gyü möl csö ket ne vel ni. Le het pél dá ul egy al ma fa gyö -
nyö rű en for más, egy cse resz nye fa kel le mes ár nyé kot adó, ha nem te rem raj ta gyü mölcs, nem
töl ti be fő fel ada tát, ha szon ta lan.

Az a bi zo nyos zöl del lő fü ge fa sem volt kü lönb et től. Jé zus nem hű söl ni akart az ár nyé ká ban,
nem bú tort akart fa rag ni be lő le, ha nem az éhet ol tó ter mést ke res te raj ta – si ker te le nül.

A mi év gyű rű ink szá ma is min den esz ten dő vel nö vek szik, le het, hogy kí vül ről mi is egész -
sé ge sen „zöl del lünk”, de va jon az igei mag a szí vünk mag há zá ban ter mi-e a jó gyü möl csöt? Vagy
mi is a bib li ai fü ge fa sor sá ra ju tunk?

K E DD

Bú za – kon koly
„Ami kor Jé zus az Olaj fák he gyén ült, oda men tek hoz zá ta nít vá nyai kü lön, és kér dez ték:
»Mondd meg ne künk: mi kor lesz ez, és mi lesz a je le a te el jö ve te led nek és a vi lág vé gé nek?« (…)
»Azt a na pot vi szont, vagy azt az órát sen ki sem tud ja: sem az ég an gya lai, sem a Fiú, ha nem
csak az Atya egye dül. Aho gyan Nóé nap ja i ban tör tént, úgy lesz az Em ber fia el jö ve te le is. Mert
ami kép pen azok ban a na pok ban, az özön víz előtt, et tek, it tak, há za sod tak és férj hez men tek egé -
szen ad dig a na pig, ame lyen Nóé be ment a bár ká ba, és sem mit sem sej tet tek, míg el nem jött az
özön víz, és mind nyá ju kat el nem so dor ta, úgy
lesz az Em ber fi á nak el jö ve te le is. Ak kor ket ten
lesz nek a me zőn: az egyik fel vé te tik, a má sik ott -
ha gya tik, két asszony őröl a ké zi ma lom mal: az
egyik fel vé te tik, a má sik ott ha gya tik. Vi gyáz za -
tok te hát, mert nem tud já tok, hogy me lyik órá -
ban jön el a ti Ura tok!«” (Mt 24,3.36–42)

Más he lyen így ta ní tott Jé zus: „Ha son ló a
mennyek or szá ga ah hoz az em ber hez, aki jó ma -
got ve tett a szán tó föld jé be. De amíg az em be -
rek alud tak, el jött az el len sé ge, kon kolyt ve tett
a bú za kö zé, és el ment. Ami kor a zöld ve tés szár -
ba szö kött, és már ma got ho zott, meg mu tat ko -
zott a kon koly is. A szol gák ek kor oda men tek a
gaz dá hoz, és azt kér dez ték tő le: Uram, ugye jó
ma got ve tet tél a föl ded be? Hon nan van ak kor
ben ne kon koly? El len ség tet te ezt! – fe lel te ne -
kik. A szol gák er re meg kér dez ték: Aka rod-e, hogy
ki men jünk, és össze szed jük a kon kolyt? Ő azon -
ban így vá la szolt: Nem, mert amíg a kon kolyt
szed né tek, ki szag gat ná tok ve le együtt a bú zát
is. Hadd nő jön együtt mind a ket tő az ara tá -
sig, és az ara tás ide jén meg mon dom az ara tók -
nak: Szed jé tek össze elő ször a kon kolyt, kös sé -
tek ké vé be, és éges sé tek el, a bú zát pe dig ta ka -
rít sá tok be csű röm be.” (Mt 13,24–30)

SZ ER DA

A sze gény asszony két fil lér je
„Ami kor Jé zus le ült a temp lo mi per sellyel szem ben, néz te, ho gyan dob ja a pénzt a so ka ság a per -
sely be. Sok gaz dag so kat do bott be le, egy sze gény öz vegy asszony pe dig oda men ve be le do bott két
fil lért, az az egy kraj cárt. Jé zus oda hív ta ta nít vá nya it, és ezt mond ta ne kik: »Bi zony, mon dom nék -
tek, hogy ez a sze gény öz vegy asszony min den ki nél töb bet do bott a per sely be. Mert mind annyi -
an fö lös le gük ből dob tak, ő azon ban sze gény sé gé ből mind azt be le dob ta, ami je csak volt, az egész
va gyo nát.«” (Mk 12,41–44)

Ó, Uram! Ami kor ott ülsz éle tem per se lye i nél, és lá tod, mit adok ab ból, amim van, ak kor pon -
to san tu dod, hogy mi lyen sok szor én is csak a fö lös leg ből adok. Mi lyen sok szor el fe lejt ke zem
ar ról, hogy sem mim sem len ne, ha nem kap nék tő led erőt és se gít sé get föl di cél ja im és si ke re -
im el éré sé hez. És én úgy há lá lom ezt meg, hogy előbb mér leg re te szem a pén ze met, az idő met
és a le he tő sé ge i met, majd csak annyit ál do zok be lő lük az ügyed re, amennyit épp nem saj ná lok.
Bo csáss meg ér te!
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O N D O L AT O K
NAG Y SZOM BAT

Könnyek

Ke resz tet vi vő Jé zus – na gyon sok szor áb rá zol ták már. Meg kín zott, szen ve dő arc, tö vis ko ro na
alól alá hul ló vér csep pek – leg több ször így lát juk. De 1553-ban Jan van He mes sen egész kü lön -
le ge sen fes tet te meg a Gol go ta fe lé me nő Meg vál tót: Jé zus sír. Nem a ke gyet len ka to nák mi att
– nem rá juk néz, nem az őt gú nyo ló tö meg mi att – nem rá juk néz, ha nem mi at tam, aki szem -
be n ál lok a fest ménnyel. Rám néz, és en gem si rat, mi köz ben vál lal ja ér tem a ke reszt ha lált. De
nem itt fe je ző dik be nagy pén tek, hi szen annyi ra sze ret te az em bert min den bű ne el le né re is, hogy
még a pok lok ra is alá szállt. Krisz tus nak oda is van ha tal ma és ere je el men ni, amely hely re én
csak ret teg ve gon do lok.

HÚS VÉT

Feltámadás,
áldás

Va sár nap haj nal ban, még a nap fel kel -
te előt ti sö tét ség ben volt egy pil la nat
– az ekkor történteknek csak az ott
őr kö dő ka to nák vol tak ta núi: a fel tá -
madt Jé zus ki jött a sír ból.

Matt hi as Grü ne wald isen hei mi
ol tár ké pén ez a pil la nat lát ha tó
olyan ma gá val ra ga dó in ten zi tás sal,
hogy az még a négy száz év vel ké -
sőbb élő em ber re is mély be nyo mást
tesz. Az ég sö tét jé be fény ár ral be rob -
ba nó és a föld fe lett le be gő jé zu si
alak nem csak a Föld, de a ha tal mas
uni ver zum ura ként je le nik meg,
aki nek el ső dol ga át sze ge zett ke ze -
it ál dás ra emel ni.

S ami a leg fon to sabb, a sze re tet -
től és öröm től ra gyo gó ar ca szin te
vonz za a te kin te tet, és üze ni: „Ne félj,
mert meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí -
tot ta lak, enyém vagy!”

NAG Y CSÜ TÖR TÖK

Jó ne kem
Jaj ne kem, mert sok szor én sem en ge dem, hogy a Mes ter meg mos sa a lá bam.
Jaj ne kem, mert sok szor én sem va gyok biz tos ma gam ban, ezért ri ad tan kér de zem: ta lán csak

nem én va gyok az, uram, aki el árul té ged?!
Jaj ne kem, mert sok szor együtt már to ga tok ve le a tál ba.
Jaj ne kem, mert sok szor én aka rok len ni a leg na gyobb.
Jaj ne kem, mert sok szor én sem tu dok vir raszt va imád koz ni.
Jaj ne kem, mert sok szor én is át ál lok a má sik ol dal ra – még har minc ezüst nél is ke ve seb bért.
Jaj ne kem, mert sok szor ne kem szól a ka kas.
De jó ne kem, mert ne kem is szól az üze net: „Aki meg für dött, an nak csak ar ra van szük sé ge,

hogy a lá bát mos sák meg, kü lön ben tel je sen tisz ta.”
Jó ne kem, mert ér tem is meg tör tént: „Ez az én tes tem, amely ti é ret te tek ada t ik.” „E po hár az

új szö vet ség az én vé rem ál tal, amely ti é ret te tek on ta tik ki.”
Jó ne kem, mert ne kem is szól a ta ní tás: „…aki naggyá akar len ni kö zöt te tek, az le gyen a szol -

gá tok; és aki el ső akar len ni kö zöt te tek, az le gyen min den ki rab szol gá ja.”
Jó ne kem, mert mi at tam is hang zott az ima: „Atyám, ha aka rod, vedd el tő lem ezt a po ha -

rat, mind azon ál tal ne az én aka ra tom le gyen meg, ha nem a ti ed.”
Jó ne kem, mert áru lá som kor is van re mény, hogy leg alább a töb bi ár tat lant meg vé di a Mes -

ter: „…ha te hát en gem ke res tek, en ged jé tek eze ket el men ni!”
Jó ne kem, mert min den vét kem és bot lá som el le né re is szól hoz zám a pa rancs: „Őrizd az én

ju ha i mat!”
Kö szö nöm, Uram, nagy csü tör tö köt!

NAG Y PÉN TEK

Ke zek
Is ten meg te rem tet te az em bert, 
és ke zet adott ne ki.
Ke zet adott, hogy épít sen –

de ő rom bol.
Ke zet adott, hogy vi gasz tal jon –

de ő el uta sít ja a má si kat.
Ke zet adott, hogy véd jen –

de ő bánt.
Ke zet adott, hogy hív jon –

de ő el uta sít.
Ke zet adott, hogy fel emel jen –

de ő a por ba lö ki a má si kat.

Ezért Is ten adott va la kit, aki nek a ke ze
épít,

vi gasz tal,
véd,

hív,
fel emel.

Ám az em ber ke ze fel sze gez te őt –
az ő ke zük,

a mi ke zünk,
a te ke zed, 

az én ke zem.
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b Ku lissza ti tok és kí ván csi ság –
ku kucs ká lás ra ins pi rá ló pá ro sí -
tás. A Me visz-Bár ka, il let ve a
teo ló gus hall ga tók pas sió já ték-
pró bá já ról szó ló írásunk anyag -
gyűj té sé hez még sem a kulcs -
lyu kon át tör té nő les ke lő dést
vá lasz tot tuk. Egy sze rű en be ké -
redz ked tünk.

„Jó ne ked, ha így fe szí tünk ke reszt -
re?” – tu da kol ják a Jé zust ala kí tó Vin -
cé től, ta lán a kér dés mor bi di tá sát
el len sú lyo zan dó an né mi de rült ség -
gel a hang juk ban. Elő ző nap nél kü -
le pró bál tak; most van le he tő sé gük
egyez tet ni ve le, hogy ő is így kép zel -
te-e el a je le ne tet, il let ve „ké nyel mes-
e” ne ki a „mód szer”, és egy ál ta lán el
tud ja-e ját sza ni.

Bár mi lyen tár su lat ról len ne is szó,
egy pas sió já ték pró bá ja so rán min den -
hol fel me rül ne a kér dés. Csak ta lán
egy pi cit ki sebb sú lya len ne. Mint
ahogy an nak is, hogy ki mi kor ho va
áll jon. Aka rom mon da ni: gu rul jon…

Már ci us 15-e van, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet ség
(Me visz) Bár ka szak cso port ja szűk
két na pos pas sió pró bá já nak utol só
órá i ban já runk. A csák vá ri tá bor -
hely fa há zá ban va gyunk. A moz gás -
sé rült és ép fi a ta lok ból ál ló, kö zel ti -
zen öt fős csa pat nak ha ma ro san át kell
en ged nie a ter met a he lyi gyü le ke zet
szá má ra, de ad dig még leg alább egy -
szer vé gig sze ret nék pró bál ni a da ra -
bot, kü lö nö sen te kin tet tel a moz gá -
sok ra és a tér for mák ra. Mert még ha
elő re nem tud ják is pon to san, hogy a
maj da ni elő adá sok hely szí ne in lesz-
e, mond juk, ke resz te lő kút a „szín pad”
kö ze pén, a ke re kes szé kek kel va ló „tö -
me ges ma nő ve re zé se ket” azért gya -
ko rol ni kell. Az éne ke ket az tán már
a nem túl tá gas ét ke ző ben ve szik át
új ra, és a szö veg könyv kö zös ér tel me -
zé se, a ka rak te rek ki dol go zá sa, a
gesz tu sok, hang lej té sek – és így to -
vább – meg be szé lé se is itt zaj lik.

A bár ká sok – a néhai evan gé li kus
lel kész nő, An dor ka Esz ter kez de mé -
nye zé sé re – 2003 óta jár ják, min dig
vál to zó össze té tel ben, vi rág va sár -
nap tól nagy pén te kig az or szá got
(idén a So mogy-Za lai Egy ház me -
gyét), és mu tat ják be Jé zus szen ve dés -
tör té ne tét, nem tit kol tan az zal a
szán dék kal is, hogy elő se gít sék a sé -
rült em be rek el fo gad ta tá sát. Azért is
kü lö nö sen fon tos a szer ve zet éle té ben
a „pas si ó zás”, mert ez a Me visz-Bár -
ka egyet len olyan te vé keny sé ge,

amellyel – ahogy An na, a szak cso port
té ma fe le lő se el mond ja – „meg mu tat -
juk ma gun kat a vi lág nak”.

Az el ső évek ben a kör utat né hány
hét tel meg elő ző pró ba hét vé gén kö -
zö sen „ta lál ták ki” a da ra bot, ta valy
az tán Lil la öt le te nyo mán a cell dö -
möl ki if jú ság pas sió já té ká ból in dul -
tak ki, azt for mál ták a ma guk ké pé -
re, il let ve iga zí tot ták a sa ját le he tő -
sé ge ik hez. Idén a té ma fe le lős Vin cét
kér te fel a szö veg könyv meg írá sá ra.

„Rég óta fog lal koz tat a Jú dás-prob -
lé ma, és a szín ház vi lá ga is na gyon ér -
de kel” – me sé li már az ebéd hez va -
ló ké szü lő dés köz ben a ti zen nyolc
éves fi a tal em ber, aki kö zép is ko lá ja
szín ját szó kö ré nek is tag ja.

Négy év vel ez előtt ta lál ko zott elő -
ször a moz gás sé rült-pas si ó val, és
ak kor – be ug ró ként – rög tön Jé zus
sze re pét ala kí tot ta. „Ami kor az egyik
elő adás után meg kér dez ték tő lem,
még is mi lyen ér zés, ösz tö nö sen azt
fe lel tem: » Is te ni!«” – em lék szik
vissza. Két év vel ké sőbb Jú dás bő ré -
be bújt. „Ak kor, be val lom, ke vés sé a
fi gu ra, mint in kább az iz ga tott, va jon
tu dom-e még egy szer annyi ra él -
vez ni a kör utat, mint el ső al ka lom -
mal. De kü lön le ge sen jó csa pat jött
össze” – idé zi fel 2007-et.

A dön tés, hogy idén is mét ő lesz
Jé zus, nem ér te tel je sen vá rat la nul.
„Jó lett vol na kí vül ről néz ni a da ra -
bot, de nem bá nom, hogy vé gül így
ala kult. De Jú dás sem mi kép pen nem
sze ret tem vol na len ni!” – mond ja,
majd ma gya rá zat ként hoz zá te szi:
„Ak kor pont az ma radt vol na ki,
hogy az én Jú dás-el kép ze lé sem, il let -
ve az őt ját szó tár sam ban a Jé zust el -

áru ló ta nít vány ról élő kép ho gyan ol -
vad össze.”

Köz ben a töb bi ek már el in dul tak
a csár da fe lé, a be já rat nál ér jük őket
utol. And rea int, ül jek hoz zá juk. Ő és
Szand ra se gí tő ként van je len, má sik
há rom asz tal tár sa a sé rül tek kö zül ke -
rül ki. Míg a töb bi ek a gyü mölcs le -
vest ka na laz zák, Er zsó val be szél ge -
tünk. Az ő éle té ből a pas si ó zás ed dig
még – részt ve vő ként csak úgy, mint
né ző ként – ki ma radt. „De csak ed -
dig!” – hang sú lyoz za lel ke sen.

Lel ke se dés ből Esz ter nél sincs hi -
ány; már har mad szor sze re pel. Elő -
ször Má ri át ala kí tot ta, az tán szol gát
ját szott, most pe dig ő az egyik fa ri -
ze us. „Nincs en nél na gyobb össze tar -
tás, ezért va gyok itt. A pas sió hét
olyan, mint egy te rá pia. Ar ra a hét -
re az em ber ki kap csol, má sik di -
men zi ó ba ke rül” – ára do zik.

Né mi ne mű fé le lem a kör út tal kap -
cso lat ban csak Já nos ban, a da rab
egyet len nem moz gás-, ha nem lá tás -
sé rült köz re mű kö dő jé ben mun kál ko -
dik. La kó he lyén már hat éve pas si ó -
zik a fi a ta lok kal – de ott hon is me ri

a te re pet, a nagy hé ten vi szont min -
den nap más hely szí ne(ke)n ad ják
majd elő a da ra bot. Rá adá sul vak ve -
ze tő ku tyá ja sem lesz ve le. Ha ugyan -
is Bors ott ser te per tél ne a kö ze lé ben,
és eset leg Já nos – Fló ri ve ze té se el -
le né re – meg bot la na, vagy ne ki -
men ne va la mi nek, az eb rög tön sza -
lad na hoz zá. Ezért az tán az elő adá -
sok za var ta lan sá ga vé gett a né met ju -
hász a kis busz ba zár va vár ja majd,
hogy új ra a gaz dá ja mel lett le hes sen.

A pró ba hét vé ge „mun kás” ré sze
gya kor la ti lag már az ebéd előtt vé get
ért; a kör útig hát ra lé vő he tek ben
ki-ki ott hon ta nul ja to vább a szö ve -
gét, és ké szül a da rab ra. A tá bor hely -
re vissza tér ve még van egy kis idő a

ha za in du lá sig. A cso ma go lás sal min -
den ki vég zett, az ét ke ző he lyi ség ben
be szél ge tünk. Ko ráb bi ka tar zis él -
mé nye ik ről me sél nek. A kér dés,
hogy mit je lent éle tük ben a szen ve -
dés, meg vá la szo lat lan ma rad. Mint
ahogy az is: va jon a moz gás sé rült-
pas si ók né zői a tör té net vagy a sze -
rep lők mi att te kin tik-e meg az elő -
adá so kat…?

* * *

Hét köz nap ko ra es te. Há rom nap telt
el a csák vá ri „ku kucs ká lás” óta. A
hely szín ez út tal az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem (EHE) teo ló -
gus ott ho ná nak ká pol ná ja, az ap ro pó
pe dig az egye tem har mad éve se i nek
pas sió pró bá ja.

A pas sió já ték ban részt ve vő ti -
zen-egy né hány fi a talt – a lel kész
sza ko sok mel lett hit ta nár és kán tor
sza ko sok is van nak – össze fog ni
igye ke ző Ju dit sza va i ból ha mar ki de -
rül: ami a pró bák szer ve zé sét, össze -
han go lá sát il le ti, csak lát szó lag van
könnyebb dol guk, mint az egy más -
tól több száz ki lo mé ter re élő bár ká -
sok nak. A kre dit rend szer nek „kö -
szön he tő en” szin te nem is ta lál koz -
nak, alig van kö zös elő adá suk-sze mi -
ná ri u muk, ezért majd hogy nem le he -
tet len ség olyan idő pon tot ta lál ni,
ame lyik – ha nem is min den ki nek, de
– a nagy több ség nek meg fe lel.

Né gyes ben be szél ge tünk. Ju di ton
kí vül Da ni és Ri ta tu dott ki csit ko -
ráb ban ér kez ni. Fel idé ző dik a bő
más fél hó nap pal ez előt ti ba las sa -
gyar ma ti év fo lyam hét vé ge. Ott kezd -
ték el – Orosz Gá bor Vik tornak, az
EHE lel ké szének „út ra in dí tá sa” mel -
lett, de egyéb ként ma xi má li san sza -
bad ke zet kap va – össze rak ni a da -
ra bot. Sze mük előtt le be gett a ta va -
lyi „na gyon ze nés” és a két év vel ko -
ráb bi „na gyon pró zai” mű. A ket tő
kö zött pró bál tak „la ví roz ni”, il let ve
ezek hez ké pest sze ret tek vol na – ter -
mé sze te sen az evan gé li u mok ból ki -
in dul va – va la mi újat ki ta lál ni. Hogy

még is mi vel ké szül nek a haj dú-sza -
bol csi kör út ra (ahol nem csak temp -
lo mi kör nye zet ben, de bör tön ben és
haj lék ta lan el lá tó ban is szol gál nak
majd), azt – ért he tő mó don – nem
akar ják idő előtt le lep lez ni.

A harmadévesek passiókörútja –
csakúgy, mint a bárkásoké – nem
csupán előadások sorozata, hanem
komoly missziós és evagélizációs le-
hetőség is. Hiszen az elő adások előtt
igehirdetés hangzik el, amelynek tar-
talmát különös módon hangsúlyozza
Jézus keresztútjának felidézése.

Da ni nak – a ta va lyi moz gás sé -
rült-pas sió Ka ja fá sá nak – amúgy a
hosszú ha ja lett a „vég ze te”. A dön tő -
en „lá nyos” év fo lyam ból ele ve csak

két-há rom fiú kí vánt részt ven ni az
elő adás ban, kö zü lük egy sze rű en a fri -
zu rá ja mi att vá lasz tot ták ki őt Jé zus -
nak. (Ér de kes ség, hogy ta valy Ke ve -
há zi D. Sá mu el is na gyon ha son ló mó -
don kap ta meg a sze re pet. Ve le az
Evan gé li kus Élet 2008. jú ni us 8-ai
szá má ban ol vas hat tak in ter jút. – A
szerk.) Pe dig ő egy ál ta lán nem ra gasz -
ko dott vol na a do log hoz, sőt.

– Nem lát tam még olyan Jé zus-
meg for má lást, ame lyik tet szett vol -
na, és sze rin tem nem is le het jól el -
ját sza ni őt. Én sem tu dom – de nem
is aka rom! Bi zo nyos ér te lem ben pró -
bá lok kí vül ál ló ma rad ni. A já té kom -
mal csak utal ni aka rok rá. Hogy én
egyéb ként mi ért len nék ké pes az
éle te met ad ni? A hi te mért és a sze -
ret te i mért. Na gyot csa lód nék ma -
gam ban, hogy ha egy olyan hely zet -
ben, ahol ön ma gam fel ál do zá sá ra
len ne szük ség, gyen gé nek ta lál tat nék
és el buk nék.

A bu kott ta nít vány, Jú dás sze re pe,
gon dol nánk, nem túl ka pós. Ez zel
szem ben Ri tát ki fe je zet ten von zot ta.

– Ta valy az egyik vá lasz tott tan -
tár gyam a ró la szó ló szak sze mi ná ri -
um volt. A fél év so rán kö ze lebb ke -
rült hoz zám a sze mé lye. Hi szen
nem egy kez det től fog va go nosz
em ber ről van itt szó! Ő ugyan olyan
tag ja a ta nít vá nyok kö ré nek, mint a
töb bi ek. Az tán va la mi meg vál to zik,
és ő hagy ja ma gát fel őröl ni a küz de -
lem ben… Elő ször na gyon örül tem,
hogy enyém lett a sze rep. Csak mos -
ta ná ban kez dem át érez ni a drá má -
ját. És köz ben a sa ját ko ráb bi – ak -
kor per sze nem an nak ér zett – áru -
lá sa i mat is át ér té ke lem.

Köz ben las san szál lin góz nak a
töb bi ek. Amíg sza bad dá nem vá lik a
teo ló gia tő szom széd sá gá ban lé vő
zug lói temp lom, a tény le ges pró ba
hely szí ne, még itt, a ká pol ná ban
gya ko rol ják a ze nei be té te ket. Oda -
át ter mé sze te sen a szö ve ges-pár be -
szé des ré sze ket sem hagy ják ki. Időn -
ként érez ni né mi fe szült sé get a le ve -

gő ben, de ez a pas sió kör útig hát ra -
lé vő idő rö vid sé gé nek szám lá já ra ír -
ha tó. A vi dám ság ugyan annyi ra, ha
nem job ban je len van. Most ak kor
me lyi kük sok szo ro zód jék meg?! Hár -
man még sem ele gen dő ek a tö meg -
hez… Az is sok ne ve tés re ad okot,
ami kor az amúgy mél tó ság tel jes las -
sú sá got kö ve te lő ré sze ket – gyor sí -
tan dó a pró bát – trip la tem pó ban
„za var ják le”.

Hogy mennyi re iz gul nak az „éles”
be mu ta tók mi att? Nem tar ta nak
tő lük – ki vé ve a teo ló gi án tar tan dó
há zi pre mi er től. Mert ott aka rat la -
nul is min den ki az elő ző évek pas -
sió já té ka i hoz ha son lít ja majd az
elő adá su kat…

Pas si ó ra ké szül ve…
Vitális Judit riportja

A Bár ka-pas sió elő adá sa i nak
idő pont jai és hely szí nei

Áp ri lis 5., vi rág va sár nap, 17.00: Nagy ka ni zsa
Áp ri lis 6., hét fő, 17.00: Za la eger szeg
Áp ri lis 7., kedd, 18.00: Iha ros be rény
Áp ri lis 8., szer da, 17.00: Ka pos vár
Áp ri lis 9., nagy csü tör tök, 10.30: Csur gó, 18.00: Por rog szent ki rály
Áp ri lis 10., nagy pén tek, 18.00: Bu da pest, De ák tér

A teo ló gus hall ga tók pas sió já té ká nak
idő pont jai és hely szí nei

• Áp ri lis 7., kedd: 10.00: Nyír egy há za, evan gé li kus ál ta lá nos is ko la;
14.00: Nyír egy há za, Ol ta lom Sze re tet szol gá lat, haj lék ta lan el lá tó;
18.00: Nyír egy há za, Kert vá ros

• Áp ri lis 8., szer da: 11.00 Nyregyháza, Emmaus; 15.00: Ti sza lök, bör tön;
18.00: Nyír te lek

• Áp ri lis 9., nagy csü tör tök: 11.00: Nyír egy há za, bör tön;
16.30: Nagy cser kesz; 18.30: Nyír sző lős

• Áp ri lis 10., nagy pén tek: 14.00: Kölcse; 18.00: Nyír egy há za,
nagy temp lom
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Nagy pén tek hez és a fel tá ma dás ün ne -
pé hez kö ze led ve Krisz tus egy há zá nak
föl dön küz dő né pe egy re in kább a ná -
zá re ti Jé zus szen ve dé sé nek, ke reszt -
ha lá lá nak tör té né sé re össz pon to sít ja
fi gyel mét, szí vét és lel két. Te szi mind -
ezt a föl tá ma dás öröm hí ré nek és a Föl -
tá ma dott meg ta pasz talt je len va ló sá -
gá nak fé nyé ben és ere jé ben.

Fő ként a ka to li kus fe le ke zet ben ez
idő tájt ke reszt utat jár nak. A szen ve -
dés tör té net egyes ál lo má sa i nál, stá -
ci ó i nál el mél ked ve, imád koz va. Ar -
ra biz ta tom a ked ves Ol va sót, hogy
gon do lat ban most mi is ke reszt utat,
sőt ke reszt uta kat jár junk vé gig! Több -
fé le ki in du ló pont ból, kü lön fé le gon -
do lat fű zés men tén vé gül ugyan ah hoz
a lé nyeg hez jut ha tunk.

Lel ki-ke gyes sé gi irány zat hoz tar to -
zás tól függ, ki nek me lyik út a fon to -
sabb és tar tal ma sabb. Mind azon ál tal
ezek az utak együtt sem tud ják a ma -
ga tel jes sé gé ben át fog ni a ke reszt fa tit -
kát, ame lyet tel je sen majd az örök
mennyei ott hon ban ért he tünk meg.

A ke reszt ha lál egy szer re „is te ni” és
egy szer re „em be ri” tör té nés. Nem
vagy-vagy, ha nem a ket tő együtt.
Ugyan ak kor a ke reszt ha lál nem a tör -
té net em be ri ol da lát ál lít ja kö zép -
pont ba, ha nem Is ten ér tünk va ló
cse lek vé sét és az ő szí vé nek-in du la -
tá nak iga zi mély sé gét.

Néz zünk meg ezek után né hány le -
het sé ges meg kö ze lí tést, mint egy
gon do lat éb resz tő ként, a tel jes ség
igé nye nél kül!

A te rem tett élő vi lág tör vény sze rű -
sé ge a ki in du ló pont. Ta pasz tal juk,
hogy min den új élet lét re jöt té hez va -
la mi nek meg kell szűn nie lé tez ni. Az
em ber fo gan ta tá sá nál is két ön ál ló -
an lé te ző sejt ön ál ló lé té nek, iden ti -
tá sá nak el vesz té se egy új, mi nő sé gé -
ben más élet lét re jöt tét ered mé nye -
zi. Jé zus az élet nek e tör vény sze rű sé -
gé ről így szólt: „Bi zony, bi zony, mon -
dom nék tek: ha a bú za szem nem
esik a föld be, és nem hal meg, egy ma -
ga ma rad; de ha meg hal, sok szo ros
ter mést hoz.” (Jn 12,24)

A föl di, bio ló gi ai élet meg szü le té -
sé hez ha son ló an az örök élet szü le -

té sé hez (mely re kü lön fo gal mat hasz -
nál a Szent írás, meg kü lön böz tet ve a
mu lan dó bio ló gi ai élet től) nem elég
az em be ri ön fel ál do zás. Több kell eh -
hez: örök éle tünk szü le té sé hez Is ten
Fi á nak ön fel ál do zó ha lá lá ra volt
szük ség.

A ke reszt: Is ten sze re te té nek pre zen -
tá ci ó ja. Mos ta ná ban a szá mí tó gé pes,
ki ve tí tett pre zen tá ció, be mu ta tó egy -
re szé le sebb te ret nyer. A ke resz ten Is -
ten lát vá nyo san és nyil vá no san be mu -
tat ja, pre zen tál ja Is ten irán tunk ér zett
és cse lek vő sze re te tét. Mond hat juk: a
ke resz ten át egye ne sen Is ten szí vé nek
kö ze pé be lá tunk. Meg lát hat juk és
döb ben ten imád juk ezt az ért he tet len
és in do ko lat lan sze re te tet!

A jo gi szem lé let és Is ten igaz sá gos -
sá gá nak együt te se a kö vet ke ző. Min -
den el kö ve tett vé tek bün te tés sel
egyen lít he tő ki. E bün te tés nek ará -
nyos nak kell len nie az el kö ve tett vé -
tek sú lyá val. Ezen ala pul a pol gá ri tör -
vény ke zés is. Va ló já ban er ről szól a
„sze met sze mért, fo gat fo gért” fél re -
ér tés mi att fé lel me tes mon da ta. Nem
a ki egyen lí tés kény sze re, ha nem az
arány ta lan bün te tés ti lal ma fo gal ma -
zó dik meg így. Krisz tus szen ve dé sé -
nek tör té ne te és a ke reszt az zal
szem be sít, hogy mi lyen föl fog ha tat -
lan a bűn (Is ten irán ti hi tet len ség, bi -
zal mat lan ság) sú lya, hi szen az egyet -
len „ará nyos” bün te tést em ber nem
tud ná el hor doz ni. 

Eh hez kap cso ló dik a meg fi zet he tet -
len bűn adós ság ké pe. A tíz ezer ta len -
tum nyi, meg fi zet he tet len mér té kű
adós ság el en ge dé se te rem ti meg a
száz dé nár nyi, je len tős, de nem meg -
fi zet he tet len adós ság el en ge dé sé re
kész lel kü le tet mint a ke resz tény bűn -
bo csá nat bel ső in dí té kát. Vég te len
bűn adós sá go mat Jé zus fi zet te ki he -
lyet tem. „El tö röl te a kö ve te lé sé vel min -
ket ter he lő adós le ve let, amely min ket
vá dolt, el tá vo lí tot ta azt az út ból, oda -
sze gez ve a ke reszt fá ra.” (Kol 2,14)

A he lyet tes ál do zat ké pe. Ez Jé zus
kor tár sai szá má ra tel je sen egy ér tel -
mű kép volt. Ma már ma gya rá zat ra
szo rul. Aho gyan Izsák he lyett a szar -
vá nál bo zót ba akadt kos lett az ál do -
zat, aho gyan Iz ra el el ső szü lött jei he -
lyett bá rá nyok hal tak, hogy vé rük kel
be fes sék az aj tó fél fát a ki vo nu lás éj -

sza ká ján, aho gyan a fe ke te bá rány ra
az egész nép bű nét rá ter hel te a fő pap,
a nép he lyett bün tet ve ki kö zö sí tés sel,
az Is ten Bá rá nya a vi lág bű nét hor -
doz za – a vi lág he lyett.

Az em be ri ér te lem mel és ér zel -
mek kel el len té tes út a ke reszt út.
Ilyet em ber ki nem ta lál na! Ré gi
ószö vet sé gi elő kép, ame lyet ma ga Jé -
zus idé zett: „És aho gyan Mó zes fel -
emel te a kí gyót a pusz tá ban, úgy
kell az Em ber fi á nak is fel emel tet nie,
hogy aki hisz, an nak örök éle te le gyen
őben ne.” (Jn 3,14–15) A pusz tai tör té -
net ben a mér ges kí gyók ál tal meg -
mar tak az élet ösz tön ből fa ka dó an
min den kép pen igye kez tek va la mit
ten ni ma gu kért. Ért he tet len és ér tel -
met len, sőt élet el le nes nek tű nő
passzi vi tás ra szó lí tot ta föl őket Is ten:
a réz kí gyó ra te kin tés passzi vi tá sá ra,
mely egy szer s mind az ígé ret ben va -
ló hit pró bá ja volt. Krisz tus ke reszt -
jé nek tit ka ha son ló kép pen az egye -
dül Is ten cse lek vé sé re ha gyat ko zó
hit ben tün dök lik.

Vé gül egy igen ne héz, de ta lán ért -
he tő meg kö ze lí tés. Is ten hasz nál hat
olyan esz kö zö ket, ame lyek től min ket
óv és tilt. Pél dá ul a nap ke le ti böl csek -
kel Is ten a boly gók együtt ál lá sá nak
„nyel vén” tu dat ta a hírt, amely egé szen
Bet le he mig moz gat ta őket. Ezt a
„nyel vet”: az aszt ro ló gi át ha tá ro zot tan
tilt ja az ige. Ha son ló kép pen a „Ne ölj!”
pa ran cso lat ban Is ten az éle tet vé di.
Ugyan ak kor ő meg te het te, hogy ép -
pen azon a nyel ven: a vég le tes és ha -
lá los erő szak mód ján szól jon hoz zánk,
aho gyan mi ér tünk. Ezt a „nyel vet”
ért jük mi iga zán! Még ezt is vál lal ta ér -
tünk Is ten, hogy meg mu tas sa a tő le el -
sza kí tó bűn ret te ne tét, de ir gal má nak
és men tő sze re te té nek mély sé gét is!

Több fé le ke reszt úton tet tünk meg
né hány lé pést. Mint min den úton, a
ke reszt úton is el le het té ved ni. Hogy
ne té ved jünk el, és cél hoz ér jünk, so -
ha ne ve szít sük szem elől azt, amit
198. éne künk 3. vers sza ka így szó lal -
tat meg: „Én, én okoz tam min den
szen ve dé sed. / Bű ne im vit tek ke -
reszt fá ra té ged. / Mind azt, mit, Jé zus,
el tűr tél he lyet tem, / Én ér de mel -
tem.” Az a leg fon to sabb, hogy ne csak
kí vül ről szem lél jük a ke reszt utat,
ha nem ré sze sed jünk ben ne.

Ke reszt-utak Öt nap Jé zus sal
Nagy he ti kér dé sek vi rág va sár nap tól nagy csü tör tö kig min den es te 18 óra -
kor a bu da vá ri evan gé li kus temp lom ban (1014 Bu da pest, Tán csics M.
u. 28.). Az is ten tisz te le te ken igét hir det: Ba li cza Iván.
• Áp ri lis 5. – Med dig mész Jé zus sal?
• Áp ri lis 6. – Az éle ted Is ten temp lo ma vagy a rab lók bar lang ja?
• Áp ri lis 7. – Mennyit ér ne ked Jé zus? I.
• Áp ri lis 8. – Mennyit ér ne ked Jé zus? II.
• Áp ri lis 9. – Van-e he lyed Jé zus asz ta lá nál?

H I R D E T É S

Sok sze re tet tel hív juk a nyug dí jas és öz vegy pap né és pap nő test vé re in -
ket or szá gos csen des nap ra áp ri lis 19-én 9.30-tól 15.30-ig a De ák té ri evan -
gé li kus gyü le ke zet el ső eme le ti ter mé be (Bu da pest V., De ák tér 4.). Té -
ma: Gyö ke re ink – szár nya ink. A nap szol gá lat te vői: Győ ri Já nos Sá mu -
el né (nyi tó áhí tat), Győ ri Já nos Sá mu el (elő adás), Fa ta lin Hel ga (zá ró ige -
szol gá lat). Min den kit sze re tet tel hív nak és vár nak a szer ve zők!

H I R D E T É S

Aho gyan Mó zes fel emel te a kí gyót a
pusz tá ban, úgy kell az Em ber fi á nak
is fel emel tet nie, hogy aki hisz, an nak
örök éle te le gyen őben ne. (Jn 3,14–15)

Böjt 6. he té ben, nagy hé ten az Út mu -
ta tó reg ge li és he ti igéi Jé zus szen ve -
dés tör té ne tét tár ják elénk. A pas sió
az alá za tos Ki rály je ru zsá le mi be vo -
nu lá sá val kez dő dött el: „Ho zsán na
Dá vid Fi á nak! / Örök re ál dott, ki el -
jött az Úr ne vé ben, / Iz rá el Ki rá lya, /
Ho zsán na a ma gas ság ban!” (GyLK
751) S a fa ri ze u sok – lát va, hogy a so -
ka ság pál ma ágak kal hó dol előt te –
kény te le nek vol tak meg ál la pí ta ni:
„…íme, a vi lág őt kö ve ti!” (Jn 12,19)
Ám „az Em ber fia azért jött, hogy
szol gál jon, és éle tét ad ja vált sá gul so -
ka kért” (Mk 10,45; LK). Pál egy ős ke -
resz tény him nuszt idéz ró la: „…min -
den nyelv vall ja, hogy Jé zus Krisz tus
Úr az Atya Is ten di cső sé gé re.” (Fil
2,11) S há rom ige idő ben szól Is ten
nagy(he ti) sze re te té ről: „már most
meg iga zí tott min ket” a Jé zus vé rén.
„Mert ha ak kor, ami kor el len sé gei
vol tunk, meg bé kél te tett min ket az Is -
ten ön ma gá val Fia ha lá la ál tal – még
in kább üd vö zí te ni fog éle te ál tal.”
(Róm 5,9–10) Jób pas si ó ja így ért jó

vé get: Én „csak hír ből hal lot tam ró -
lad, de most sa ját sze mem mel lát ta -
lak. Ezért vissza vo nok min dent, bűn -
bá na tot tar tok por ban és ha mu ban.”
(Jób 42,5–6) Az Ószö vet ség evan gé -
lis tá ja a pás ka éj sza ká já ra em lé kez tet
(lásd 2Móz 12,22). „Eredj, né pem,
menj be a szo bád ba, és zárd ma gad -
ra az aj tót!” (Ézs 26,20) Hús vét előtt
a Mes ter meg mos ta ta nít vá nyai lá bát;
mert „aki meg für dött, an nak csak ar -
ra van szük sé ge, hogy a lá bát mos sák
meg, kü lön ben tel je sen tisz ta. – Jé zus -
nak, az Is ten Fi á nak vé re meg tisz tít
min ket min den bűn től”(Jn 13,10 és 1Jn
1,7; LK). Az új szö vet ség szer ző je
nagy csü tör tök es te (Pál tol má cso lá -
sá ban) mond ta: „…va la mennyi szer
eszi tek e ke nye ret, és isszá tok e po ha -
rat, az Úr nak ha lá lát hir des sé tek,
amíg el jön.” (1Kor 11,26) Lu ther ezt ta -
ná csol ja: „Aki az ol tá ri szent ség hez
akar já rul ni, üres szí vet és éhes lel ket
ajánl jon fel a min den ha tó Is ten nek. Itt

ugyan is az a leg mél tóbb, aki a leg mél -
tat la nabb.” Ama nagy pén te ken a fáj -
dal mak em be re ha lál ra ada tott a bű -
nö kért! Ke reszt jé re Pi lá tus ezt írat ta:
„A NÁ ZÁ RE TI JÉ ZUS, A ZSI DÓK
KI RÁ LYA” (Jn 19,19). „Íme, az Is ten
Bá rá nya, aki el ve szi a vi lág bű nét!” (Jn
1,29; LK) Ő en ge del mes volt ha lá lig,
vé ge ze tül így szólt: „El vé gez te tett!” (Jn
19,30) És fe jét le hajt va, át ad ta lel két
Aty já nak. De mi is tör tént a ke reszt -
fa ol tá rán? Is ten az egy szü lött Fi át
bűn né, átok ká tet te éret tünk, mert
„át ko zott, aki fán függ” (Gal 3,13),
hogy mi Is ten igaz sá ga le gyünk. Így
ő a „Krisz tus ban meg bé kél tet te a vi -
lá got ön ma gá val (…), és re ánk bíz ta
a bé kél te tés igé jét” (2Kor 5,19). A
„sí ró” pró fé ta 3. pa nasz éne ké ben a
ke gye sek (a sa ját) szen ve dé se ér tel -
mét eb ben lát ja: „Se gít sé gül hív tam
ne ve det, Uram – Meg hal lot tad sza -
va mat, így szól tál: Ne félj! – és meg -
vál tot tad éle te met.” (JSir 3,55–58)
Mi vel Is ten szá má ra min den ki él,
ezért az élők és el huny tak üd vö zí tő -
jé hez így ki ált sunk fel hit tel: Úr Jé zus!
„Kér lek, ha lá lod ára/ Raj tam ne
vesszen kár ba!” (EÉ 203) Le gyen ál -
dott hús vé ti ün ne pünk! 

g Ga rai And rás

HETI Ú TRAVALÓ

Pá lyá za ti fel hí vás
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Ze nei Bi zott sá ga pá lyá -
za tot hir det evan gé li kus gyü le ke ze ti ének ka rok, hang sze res együt te sek és
egy ház ze nei ren dez vé nyek pénz ügyi tá mo ga tá sá ra.

A pá lyá za ti el já rás so rán fel oszt ha tó ke ret össze ge: két mil lió-öt száz -
ezer fo rint.

A pá lyá za ton el nyert összeg a 2009. ja nu ár 1. – 2009. de cem ber 31.
kö zött meg va ló su ló prog ra mok ra és ki adá sok ra ve he tő igény be. A
szük sé ges ön rész a pá lyá zott összegnek leg alább 40-a. A fel hasz ná lás -
ról 2010. ja nu ár 15-ig szak mai és pénz ügyi be szá mo lót kell be nyúj ta ni
a pá lyá zat ki író já hoz.

A pá lyá za ti adat lap le tölt he tő a http://egy haz ze ne.lu the ran.hu hon -
lap ról vagy pos tai úton igé nyel he tő az aláb bi cí men: Egy ház ze nei bi zott -
ság, Ken deh Gusz táv, 8360 Keszt hely, Hé ví zi út 46.

Az el ké szült pá lyá za ti adat la po kat is ugyan er re a cím re kér jük el jut -
tat ni és a pos tá ra adás sal pár hu za mo san elekt ro ni ku san is el kül de ni az
egy haz ze ne@lu the ran.hu cím re. Be nyúj tá si ha tár idő: 2009. má jus 15. A
ha tár idő után ér ke zett pá lyá za to kat a pá lyá zat el bí rá lá sá nál nem tud juk
fi gye lem be ven ni.

A pá lyá za tok el bí rá lá sát a ze nei bi zott ság 2009. jú ni us 15-ig el vég zi.
A pá lyá zat hoz csa to lan dó mel lék le tek: a cso port be mu ta tá sa (ed di -

gi mű kö dé sé nek fon to sabb jel lem zői, ada tai); a gyü le ke zet lel ké szé nek
aján lá sa; a fel hasz ná lá si terv rész le te sebb le írá sa, in dok lá sa.

* * *

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Ze nei Bi zott sá ga pá lyá za -
tot hir det evan gé li kus temp lo mi or go nák ja ví tá sá nak, kar ban tar tá sá nak
pénz ügyi tá mo ga tá sá ra.

A pá lyá za ti el já rás so rán fel oszt ha tó ke ret össze ge: nyolc mil lió fo rint.
A pá lyá zat be ér ke zé si ha tár ide je: 2009. jú ni us 1.
A tá mo ga tás ra pon to san ki töl tött és mel lék le tek kel együtt ha tár idő -

re el kül dött adat lap pal le het pá lyáz ni. A pá lyá za ti adat lap le tölt he tő a
http://egy haz ze ne.lu the ran.hu hon lap ról vagy pos tai úton igé nyel he tő
az aláb bi cí men: Egy ház ze nei bi zott ság, Ken deh Gusz táv, 8360 Keszt -
hely, Hé ví zi út 46.

Az el ké szült pá lyá za ti adat la po kat is ugyan er re a cím re kér jük a fen -
ti be ér ke zé si ha tár idő re el jut tat ni és a pos tá ra adás sal pár hu za mo san
elekt ro ni ku san is el kül de ni az egy haz ze ne@lu the ran.hu cím re. A ha -
tár idő után ér ke zett pá lyá za to kat a pá lyá zat el bí rá lá sá nál nem tud juk
fi gye lem be ven ni.

A pá lyá za ton el nyert össze get leg ké sőbb 2009. de cem ber 31-ig szer -
ző dés sel le kell köt ni.

A fel hasz ná lás ról 2010. de cem ber 1-jé ig szak mai és pénz ügyi be szá -
mo lót kell be nyúj ta ni a pá lyá zat ki író já hoz.

A pá lyá za tok el bí rá lá sát a ze nei bi zott ság ál tal fel kért szak ér tők vég zik.
A pá lyá za ti le he tő ség ki ter jed het – el ső sor ban fili ák ban – hasz nált or -

go na be szer zé sé re, ja ví tá sá ra vagy har mó ni um rend be té te lé re is,
amellyel a gyü le ke ze ti ének ve ze té se meg ol dó dik.

A be nyúj tott pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek fel té te lei:
– be ér ke zé si ha tár idő be tar tá sa;
– hi ány ta la nul ki töl tött adat lap;
– 30-os ön rész iga zo lá sa (kis gyü le ke ze tek tör té ne ti je len tő sé gű or -

go nái ese té ben az el bí rá lás mél tá nyos sá gi ala pon tör té nik!)
– a fel újí tás alap já ul szol gá ló – kel lő en rész le te zett – költ ség ve tés, ár -

aján lat;
– a pá lyá za tot meg va ló sí tó, leg alább hang szer ké szí tő és -ja ví tó or go -

na épí tő vég zett ség gel ren del ke ző sze mély(ek) meg ne ve zé se;
– a tör té ne ti je len tő sé gű or go nák ese té ben szak ér tő ál tal ké szí tett res -

ta u rá lá si vagy or go na épí tő ál tal ké szí tett – a res ta u rá lá si irány el vek nek*
min den ben meg fe le lő – rész le tes fel újí tá si terv;

– a nem tör té ne ti je len tő sé gű or go nák ese té ben le he tő leg szak ér tő
ál tal ké szí tett szak vé le mény és/vagy az or go na épí tő ál tal ké szí tett
(ár)aján lat.

Az el bí rá lás nál előnyt él vez nek azok a gyü le ke ze tek:
– ahol iga zol tan rend sze res ze nei élet fo lyik, vagy ilyet ter vez nek;
– ahol a gyü le ke zet je len tős (30-ot meg ha la dó) ön ré sze se dést tud

fel mu tat ni, vagy va la mi lyen ala pít vá nyi, ön kor mány za ti stb. – a konk -
rét össze get fel tün te tő – tá mo ga tá si szán dék nyi lat ko zat tal ren del ke zik;

– ahol vég zett kán tor tel je sít szol gá la tot, vagy a le en dő kán tor be is -
ko lá zá sát a Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet nél már el kezd ték.

* El fo gad va az or szá gos or go nás mű em lé ki kon fe ren cia plé nu ma ál tal
1993. ok tó ber 14-én. Meg je lent: Ma gyar Egy ház ze ne I. évf. (1993/94)
1. szám, 104–111. o.; Hang szer Vi lág III. évf. 3. szám (1993. szept.–dec.)
3–13. o. (Ez nem azo nos a KÖH hon lap ján ta lál ha tó irány el vek kel!)

H I R D E T É S
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Vi rág va sár nap
Az öröm és fáj da lom Is ten jobb és bal ke ze;
mind egy lesz, hogy me lyik kel ölel ma gá hoz,
csak át ölel jen. (Szent-Gály Ka ta)

Hét fő
Ne a ke resz tet sze resd, az em ber te len, ha nem
a Ke zet, mely vál lad ra te szi. (Szent-Gály Ka ta)

Kedd
Uram, te nem aka rod a mi ha lá lun kat. Te azt
aka rod, hogy él jünk. Te sze re ted az éle tet. Te
sze retsz ben nün ket. Ezért let tél em ber ré. Ezért
hal tál meg. (Pa ul Roth)

Szer da
Ve zess a ha lál ból az élet re, a ha mis ság ból az
igaz ság ra, ve zess a két ség be esés ből a re mény -
ség be, a fé le lem ből a bi za lom ra, ve zess a gyű -
lö let ből a sze re tet re, a há bo rú ból a bé ké re, hogy
bé ke tölt se el a szí vün ket, a vi lá gun kat. (Te réz
anya)

Nagy csü tör tök
Te át ölel tél ami kor na gyon sír tam
és eléd hoz tam min den nyo mo rú sá go mat
és ahogy fel tört be lő lem a szó
hogy ezt is tet tem meg azt is tet tem
úgy ölel tél ma gad hoz egy re szo ro sab ban
és me le geb ben
és ami kor már min dent ki mond tam
és el hall gat tam

te meg si mo gat tál és csak annyit mond tál
hogy örülsz ne kem
és hogy ne fél jek
(Szent-Gály Ka ta)

Nagy pén tek
Hi szek, Uram,
és hi szem fel tét len hit tel,
hogy min den ha ta lom és erő 
ott van a Te át vert két ke zed ben,
még is
nö veld hi te met oly annyi ra,
hogy ve lem is cso dát te hess,
meg gyó gyít hass bel ső vak sá gom ból.
(Szent-Gály Ka ta)

Nagy szom bat
Uram, lá tod, el ke rül az álom.
Pu ha nesz mo toz, a csend át ölel.
El tom pul a lár ma, las san szárny ra kel az éj sza ka,
s a vi lág za ja nyu go vó ra tér.
Olyan jó ér zés tud ni, hogy a csend ben
ben ne vagy,
olyan jó, hogy fel fe dez het lek!
Most hal lom iga zán, hogy hal kan hívsz, Uram.
Szólj, me gyek, hisz vársz rám.
Uram, kész va gyok, hogy csön de det be fo gad jam,
hogy át áradj az éle te men.
Nem aka rok mást, csak el csi tul ni,
meg pi hen ni ben ned,
s vár ni az új kez de tet:
a reg gelt.

Hús vét fe lé

Rovatgazda: Balog Eszter

SZÓSZÓRÓ
b A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um két

ta nu ló ja, Főzy Han ga (16) és Re gős Ro zi
(17) Fel ső só fal ván töl töt te az idei sí szü ne -
tet. Ot ta ni él mé nye ik ről, ta pasz ta la ta ik -
ról kér dez tük őket.

– Hogy ke rül te tek Fel ső só fal vá ra?
Ro zi: Ta valy nyá ron az is ko la szer ve zé sé ben

utaz tunk Er dély be kö rül be lül hú szan, hogy
meg is mer jük Böj te Csa ba test vér in téz mé -
nye it. Né há nyan a szo vá tai ár va ház épít ke zé -
sén se gí tet tek, mi pe dig Fel ső só fal ván vol tunk
egy nap kö zi ott hon ban. Egy ér tel mű volt szá -
mom ra, hogy ide még vissza jö vök. Feb ru ár ban
ma gam mal hív tam Han gát is.

– Kik jár nak ide?
Han ga: Ezek nek a gye re kek nek, akik ide jár -

nak, van ugyan csa lád juk, de na gyon zi lált, sze -
gény kö rül mé nyek kö zött él nek, töb ben fél ár -
vák vagy cser ben ha gyot tak. Saj nos a szü lők kö -
ré ben gya ko ri az ön gyil kos ság. A múlt hé ten
pe dig egy ko runk be li fiú vég zett ma gá val…

Ro zi: Csa bit mi is is mer tük és na gyon sze -
ret tük… Na gyon fog hi á nyoz ni a töb bi ek nek is,
mert a csa pat egyik ve zér egyé ni sé ge volt, min -
den ki fel né zett rá.

– Jaj, ez bor zasz tó an ne héz. Hal lot tam ró -
la… De me sél je tek még a nap kö zi ről! Hogy is
mű kö dik?

Han ga: A ta ní tás után itt tud nak együtt ta -
nul ni, ját sza ni, és me leg ebé det is kap nak, ami -
re ott hon saj nos nem len ne le he tő sé gük. Egy
jó lel kű asszony ve ze ti a nap kö zit, Ma nyi né ni.
Ő főz, be fűt, ta ka rít, ta nul a gye re kek kel.

Ro zi: Olyan, mint egy tün dér. Any juk he lyett
any juk.

– Há nyan van nak a nap kö zi ben?
Han ga: Össze sen húsz gyer mek re kap tá -

mo ga tást az in téz mény a Dé vai Szent Fe renc
Ala pít vány tól, fe jen ként ha von ta ezer öt száz fo -
rint nak meg fe le lő össze get. Még is hu szon hár -
man jár nak most oda. Ma nyi né ni me sél te, hogy
meg sza kad a szí ve, ami kor vissza kell uta sí ta -
ni az újabb je lent ke ző ket.

– Mi lyen az épü le tük?
Ro zi: Az ala pít vány egy pa raszt há zat vett,

amit ado má nyok ból si ke rült fel újí ta ni.
Han ga: Ma nyi né ni csa lád ja na gyon so kat dol -

go zott a fel újí tás kor, és ma is ren ge te get se gí te -
nek a ház kö rül, kü lö nö sen a fér je, Ban di bá csi.

– Me sél je tek egy ki csit a gyer e kek ről!
Ro zi: El ső sök a leg ki seb bek, és he te di ke sek

a leg idő seb bek, akik ide jár nak.
Han ga: Ezek a gye re kek min den ap ró sá gért

na gyon há lá sak.
Ro zi: Egy mo so lyért is…
Han ga: Ha mar az em ber szí vé hez nő nek.

Ah hoz ké pest, hogy mi lyen ne héz sor sú ak, vi -
dá mak, já té ko sak. Lát szik, hogy sze re tik egy -
mást, össze tar ta nak. 

Ro zi: Olya nok, mint egy csa lád, Ma nyi né -
ni na gyon sze re ti és sa ját gyer me ke i ként em -
le ge ti őket.

Han ga: Nem csak ta nul ni és ját sza ni jár nak
ide, ha nem min den ki nek meg van a ma ga fel -
ada ta. Mo so gat nak, fát ha so gat nak, ker tész ked -
nek, sö pör nek, ren det tar ta nak a ház kö rül. 

Ro zi: Mind ezt tel je sen ma gá tól ér tő dő en csi -
nál ják, ter mé sze tes a szá muk ra, hogy ki ve szik
a ré szü ket a mun ká ból. Rá adá sul a ta nu lás ban
is se gí tik az ügye seb bek a gyen géb be ket.

– És ti mit csi nál ta tok Fel ső só fal ván?
Han ga: Ki rán dul ni vit tük a gye re ke ket – a fa -

lu kör nye ze tét ve lünk fe dez ték fel!
Ro zi: Ját szot tunk, fog lal koz tunk ve lük, bar -

ká csol tunk, gyön gyöt fűz tünk, pa la csin tát sü töt -
tünk… Olyas mit csi nál tunk, ami re ott hon nincs
le he tő sé gük. Vagy ami re Ma nyi né ni nek nem
ma rad már ide je és ka pa ci tá sa. És sze ret tük őket! 

– Van va la mi em lé ke ze tes tör té ne te tek?
Han ga: Több ször is sü töt tünk pa la csin tát

a gye re kek kel, egy szer re há rom ki ló liszt ből,
hogy biz to san elég le gyen. És nem volt elég…
Min den ki süt ni sze re tett vol na, a fi úk is, hi szen
er re rit kán ke rül sor. 

Ro zi: Jár tunk a pa raj di só bá nyá ban is. A bá -
nya lá to gat ha tó, ját szó te re ket, ug rá ló vá ra kat,
tram bu li no kat épí tet tek ben ne. Amel lett, hogy
egész sé ges le ve gő jű a hely, a gye re kek szí ve sen
töl tik ott az időt. „A mi gye re ke ink” is fel sza -
ba dul tan, bol do gan ját szot tak. Alig le he tett őket
ha za vin ni.

– Jár ta tok a gye re kek ott ho ná ban is?
Han ga: Igen, jár tunk több he lyen. Azért is,

mert időn ként meg kell győz ni a szü lő ket, nagy -
szü lő ket, hogy en ged jék a nap kö zi be a gye re -
ke ket. Va ló szí nű, hogy büsz ke ség ből nem en -
ged nék őket, mert úgy gon dol ják, nem annyi -
ra sze gé nyek, hogy er re rá szo rul ná nak. Azt hi -

szik, egye dül is tud nak bol do gul ni, pe dig né -
ha étel re sem fut ja.

Ro zi: Az az igaz ság, hogy a csa lá dok egy
ré sze igény te len ség ben, gyak ran saj nos pi -
szok ban él. A fa lu szé li ci gány te lep re is el men -
tünk egy kis fi ú ért. Sze re tet tel fo gad tak, pe -
dig nem is is mer tek min ket. A lá to ga tás meg -
döb ben tő él mény volt, de ez már má sik tör -
té net.

– A ti mun ká to kon túl mi vel le het se gí te ni
Ma nyi né ni és a nap kö zi éle tét?

Ro zi: Saj nos az er dé lyi ár vák nak gyűj tött
cso ma gok ból ál ta lá ban nem jut Fel ső só fal vá -
ra, mert azok in kább a bent la ká sos ott ho nok -
ba ke rül nek. Mi vel nagy a sze gény ség, min den -
fé lé re szük ség van: éle lem re, tan sze rek re, író -
esz kö zök re, ru há ra, fe hér ne mű re egy aránt.
És per sze köny vek re, a kö te le ző ol vas má nyok -
ra és já té kok ra is.

– Eb ben mit tud tok ti se gí te ni?
Han ga: Küld he tünk, vi he tünk is cso ma got,

de a leg jobb len ne gyűj tést szer vez ni, pél dá ul
az is ko lá ban. Ma nyi né ni na gyon sze ret né, ha
a nap kö zi ben le het ne épí te ni egy ren des kony -
hát, és ha len ne egy kis für dő szo ba, ahol meg -
für det he ti a gye re ke ket. Mert an nak el le né re,
hogy ott hon az ál la tok kö rül is dol goz nak, nem
tud nak tisz tál kod ni.

Ro zi: Fel vet tük a kap cso la tot Fa bi ny Ta más
püs pök kel, aki tá mo ga tá sá ról biz to sí tott min -
ket, és meg ígér te, hogy pró bál se gí te ni az
ado mány gyűj tés ben, ahogy a kő bá nyai Ká pol -
na Szín pad Ala pít vány is. A fa lu ban min den
mun kát meg le het ne szer vez ni, de az épí tő -
anyag pénz be ke rül. Per sze sze ret nénk két ke -
zi se gít sé get is nyúj ta ni.

– Ezek sze rint ter ve zi tek, hogy el lá to gat tok
még oda?

Ro zi: Min den kép pen, és nem is egy szer.
g EÉ

A Ká pol na Szín pad Ala pít vány szám la szá ma:
Ers te Bank 11670009-07753400-70000007. A
köz le mény ro vat ba ír ják be: „Fel ső só fal va”.

Sí szü net – más kép pen

Az interjúalanyok – Rozi és Hanga – Manyi nénivel

b Az aláb bi gon do la tok na pon kén ti el ol va sá sa ab ban
se gít ne ked, hogy job ban át éld hús vét kö ze led tét. Az
idé ze tek el ol va sá sa után pár per cig csönd ben gon -
dold vé gig az éle tedet, je len le gi hely ze tedet. Vé ge -
ze tül imád kozz ma gad ban azért, ami re a Szent lé lek
in dít. Le gyen ál dott az ün nep re va ló fel ké szü lé si időd!

b Az evan gé li kus is ko lák har -
ma dik or szá gos lat in ver -
se nyét a sop ro ni Ber zse nyi
Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce -
um) Gim ná zi um, Kol lé gi -
um és Szak kép ző Is ko lá ban
ren dez ték meg. Két kor cso -
port ban áll tak ki egy más
el len a di á kok. A mi nor
ka te gó ri á ban har minc egy,
a ma i or ka te gó ri á ban nyolc
ver seny ző mér te össze tu -
dá sát már ci us 27–28-án
mi to ló gi ai, nyelv ta ni és
mű velt sé gi tárgy kö rök ben.

Itt zés Dá ni el zsű ri el nök, a fel -
adat so rok össze ál lí tó ja az
ered mény hir de té sen kö szö -
ne tet mon dott a fel ké szí tő ta -

ná rok nak, s ki fe jez te ab be li re -
mé nyét, hogy a részt ve vő di -
á kok szá má ra to vább ra is fon -
tos ma rad a la tin nyelv vel, va -
la mint az óko ri kul tú rá val va -
ló fog lal ko zás. 

Az el ső, le ve le ző jel le gű for -
du ló után szom ba ton a má so -
dikban a hely szí nen ki töl ten -
dő fel adat la pok kal kel lett meg -
bir kóz ni uk a ver seny zők nek.
Az ér té ke lés kor a má so dik
for du ló ered mé nyei szá mí -
tot tak – a ko ráb bi ered mé nye -
ket csak holt ver seny ese tén
vet te fi gye lem be a zsű ri. Min -
den részt ve vő em lék lap pal és
egy, a lí ce um ál tal ki adott
könyv vel (Mú ló vi rág he lyett –
Em lé kek Ka pi Bé la evan gé li kus
püs pök ről) tér he tett ha za,
ezen kí vül a mi nor ka te gó ria

el ső négy, va la mint a ma i or
ka te gó ria el ső két he lye zett je
ré sze sült ki emelt ju ta lom ban. 

Az ered mény hir de tést
mint egy ke ret be fog lal va több
da rab bal is meg ör ven dez tet te
a részt ve vő ket a lí ce um or go -
ná ján Gar czik Ri chárd aszó di
és Schall in ger Ar túr fa so ri
gim na zis ta.

g Tóth Cseperke

Az ered mé nyek
Mi nor ka te gó ria: Csal ló kö zi
Krisz ti na – Lí ce um, Schall in -
ger Ar túr – Fa sor, Fran kó Re -
gi na – Lí ce um, Tol di Fan ni –
Aszód
Ma i or ka te gó ria: Nyer ges Ani -
ta – Oros há za, Bar csay Zsom -
bor – Fa sor

Or szá gos lat in ver seny – MMIX

Bony hád Vá ros Ön kor mány za ta idén két Perczel-díj át adá sá ról dön tött. Az el is me ré se ket a már -
ci us 15-i ün nep ség ke re té ben nyújtot ta át a pol gár mes ter Óno di Sza bolcs nak, a Bony há di Pe -
tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um igaz ga tó já nak, il let ve dr. Bayer Jó zsef nek, az

Ax el Sprin ger Ki adó ma gyar or szá gi ve zér igaz ga tó -
já nak, haj da ni bony há di gim na zis tá nak. 

A bony há di ün nep sé gen ad ták át a Völgy sé gi Te -
het ség gon do zó Egye sü let ál tal ala pí tott Völgy ség Ta -
len tu ma el is me ré se ket is. Az idei öt dí ja zott kö zött
volt Csé ke Ba lázs, a Pe tő fi-gim ná zi um di ák ja, aki négy
éve szin te va la mennyi ma te ma ti ka- és föld rajz ver seny
or szá gos dön tő jé ben do bo gós he lyen sze re pelt. 

Még egy ran gos, a középiskolával kapcsolatos el -
is me rés ről szá mol ha tunk be: dr. Mő csé nyi Mi hály táj -
mér nök a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend kö zép ke -
reszt jét ve het te át már ci us 15-én a bu da pes ti ün nep -
sé gen. A bony há di Pe tő fi-gim ná zi um egy ko ri di ák -
ja min den év ben el lá to gat az al ma ma ter be, két év -
vel ez előtt át ad ta meg őr zés re Szé che nyi-dí ját az in -
téz mény mú ze u má nak. 

g Má té Ré ka felvétele

Már ci us 15-i el is me ré sek Bony há don

Cséke Balázsnak Krähling Dániel
esperes adta át a díjat
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b A kö vet ke ző na pok ban zaj lik ti zen nyolc eu ró pai or -
szág több mint négy ezer gyü le ke ze té nek rész vé te -
lé vel a ProCh rist 2009 is ten tisz te let-ma ra ton. Az 1993
óta he te dik íz ben meg ren de zett – ze nei, drá ma- és
ko mé dia be té te ket sem nél kü lö ző – fe le ke zet kö zi is -
ten tisz te le te ket ti zen nyolc nyel ven su gá roz zák mű -
hol don ke resz tül rész ben élő adás ban, rész ben egy -
na pos idő el to lás sal több mint ezer há rom száz hely -
szín re Fran cia or szág tól Orosz or szá gig és Né met or -
szág tól Szer bi á ig. A ProCh rist e. V. szer ve zői össze -
sen több mint egy mil lió lá to ga tó val szá mol nak.
Ma gyar or szá gon már ci us 30-ától áp ri lis 6-áig töb -
bek kö zött Bu da pest, Mis kolc, Pécs és Kis kő rös gyü -
le ke ze tei ren de zik meg vá ro suk ban a ProCh ris tet.
A be lé pés va la mennyi hely szí nen in gye nes.

Az is ten tisz te le tek nek, me lye ken a tár sa dal mat fog lal koz -
ta tó ak tu á lis kér dé sek ke rül nek te rí ték re, mot tó ja: „Két -
ség és ámu lat”. Az el ső es te té má ja pél dá ul: „Me rész ség
– Hi he tek-e még va la ki nek?” „Azok nak a mil li ár dos vesz -
te sé gek nek a fé nyé ben, me lye ket az em be rek nek pénz -
ügyi ta nács adó ik ép pen el len ke ző ígé re tei el le né re el kel -
lett szen ved ni ük, Eu ró pa-szer te el ural ko dott a ké tel ke -
dés és a két ség be esés. Az ámu lat ak kor je lent ke zik, ami -
kor az em be rek szem be sül nek az zal, amit Jé zus mond ez -
zel kap cso lat ban” – mond ja Ul rich Par zany, a ProCh rist
ak ció ve ze tő je. A ProCh ris ten az Is ten nel kap cso la tos két -
sé gek is szó ba jön nek. „A ne gye dik es ti té mánk »Meg -
fe szí tés – Ho gyan en ged he ti meg Is ten?« Kü lö nö sen a lá -
to ga tók kö zöt ti szkep ti ku so kat és ké tel ke dő ket kí ván juk
ko mo lyan ven ni, ami kor a vi lág ban le vő szen ve dés és
szük ség té ma kö ré vel fog lal ko zunk.”

Pro mi nens tá mo ga tók
Az evan gé li kus és a ka to li kus egy ház Eu ró pa kü lön bö ző
or szá ga i ból szár ma zó kép vi se lő in kí vül sok pro mi nens sze -
mé lyi ség is tá mo gat ja a ProCh ris tet, a si ke res nem zet kö -
zi pro fi gol fo zó Bern hard tól Lang erig és Heinz-Horst De -
ich man nig, aki Eu ró pa leg na gyobb ci pő üz let lán cá nak tu -
laj do no sa. „A ProCh ris ten új ra meg új ra azt ta pasz ta lom,
hogy Ul rich Par zany be szé dei egész kü lö nös mó don meg -
szó lít ják az em be re ket Eu ró pa-szer te. Úgy gon do lom, ez
azért van, mert ő tud ja, mi fog lal koz tat ja hall ga tó it. És
azért, mert ő egy ér tel mű en és fél re ért he tet le nül meg vi -

lá gít ja, hogy mennyi re sze re ti Is ten az em be re ket, hi szen
el küld te ér tünk a Fi át. Én ezt a vi lág leg fon to sabb üze ne -
té nek tar tom. Ezért ve szek részt a rendezvényen” –
mond ja De ich mann.

Ze ne, drá ma és ko mé dia a ke ret prog ram ban
Az is ten tisz te letek lá to ga tó it vál to za tos prog ram vár ja ne -
ves mű vé szek kel. A chem ni tzi sport csar nok ban, az öt -
száz hat van négy zet mé te res szín pa don töb bek kö zött Car -
los Mar ti nez spa nyol pan to mim-elő adó, Sa rah Kaiser
dzsessz- és gos pel éne kes nő, Ma gyar or szág ról a Boly ki
Bro thers, va la mint Mar tin Helm chen fi a tal zon go ra mű -
vész gon dos ko dik a pro fi prog ram be té tek ről.

Sze mé lyes hely szí ni kí sé ret
A ProCh rist egy részt tö meg ren dez vény, más részt sze -
mé lyes aján lat az is ten tisz te let min den egyes lá to ga tó -
ja szá má ra, hogy el gon dol koz zon az élet ér tel mé ről és
ar ról, hogy mi is szá mít iga zán az élet ben. Ezért a szer -
ve zők a jól be vált, de cent ra li zált ren dez vény struk tú rá -
ra tá masz kod nak, ame lyet a he lyi gyü le ke ze tek be tör -
té nő mű hol das köz ve tí tés tesz le he tő vé. Va la mennyi
hely szí n olyan gyü le ke ze t, me lynek tag jai a lá to ga tók
ren del ke zé sé re áll nak kér dé se ik meg vá la szo lá sá ban il -
let ve el be szél ge tés re. „Ily mó don gon dos ko dunk ar ról,
hogy lá to ga tó ink Eu ró pa-szer te – a ProCh rist he tén túl -
nyú ló – sze mé lyes kap cso lat ra ta lál has sa nak” – emel -
te ki Par zany.

Ön kén tes mun ka tár sak Eu ró pa-szer te
„A ProCh rist-kon cep ci ót csak azért le het meg va ló sí ta -
ni, mert szer te Eu ró pá ban sok ezer ön kén tes mun ka társ
sok-sok időt szánt az elő ké szü le tek re az el múlt ti zen két
hó nap so rán” – mond ja Ra i mund Utsch, a ProCh rist e.
V. ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ke. Az ala pít vány
va la mennyi fe le ke zet gyü le ke ze te it össze kö ti er re az ese -
mény re. „A ProCh rist már is óri á si si ker a részt ve vő gyü -
le ke ze tek szá má ra Ma gyar or szá gon. A gyü le ke zet- és or -
szág ha tá ro kon át íve lő kö zös mun ka össze köt ben nün ket,
eu ró pa i a kat, és a sa ját hit val lá su kon tú li ér té kes ki te kin -
tést kí nál az együtt mű kö dő fe le ke ze tek nek, gyü le ke ze -
tek nek és egyé nek nek” – mond ja Utsch.

g EvÉ let-in fó

To váb bi in for má ci ók a www.proch rist.hu hon la pon.

M ÁR C I US 30ÁTÓL ÁP RI  LI S 6ÁIG M A G YAR OR SZ ÁG I S RÉ SZ T VE SZ
AZ E G É SZ EU RÓ PÁT ÁT FO G Ó, FE LE K E Z ET KÖ Z I  REN DEZ VÉ N YEN

Eu ró pa leg na gyobb is ten tisz te le te
18 or szág ban egy mil li ó an a ProCh rist 2009-en

• Abaújvár, művelődési ház, 17.30
• Albertirsa, Alberti Evangélikus

Egyházközség
• Alsónémedi, református gyüleke-

zeti ház, Templom u. 9.
• Arnót, református gyülekezeti

ház, Petőfi u. 98., 17.45
• Baja, Civil Ház, Széchenyi u. 4.

18.00
• Balatonszemes, Balatonszemesi

Baptista Gyülekezet
• Bodrog, „Jó az Úr” Bodrogi Bap-

tista Gyülekezet
• Budakeszi, Magyarországi Meto-

dista Egyház Budakeszi Körzet
• Budapest, Dél-budai Keresztyén

Gyülekezet, Recés u. 9/b, 17.30
• Budapest, Rózsakerti Baptista

Közösség, Dézsmaház u. 33.
• Budapest-Pesterzsébet, evangéli-

kus gyülekezet, Ady E. u. 89.
• Budapest-Kelenföld, Kelenföldi

Missziós Központ, Etele u. 55., 17.00
• Budapest-Rákoshegy, baptista

gyülekezet, Podmaniczky Zs. u. 6.
• Bugyi, református gyülekezeti

ház, Sport u. 4.
• Debrecen, Széchenyi-kerti Refor-

mátus Egyházközség
• Dunaföldvár, evangélikus temp-

lom, Templom u. 36.
• Eger, Egri Baptista Gyülekezet
• Érd, Csurgói u. 4., 18.00
• Felsőpetény, Felsőpetényi Baptista

Gyülekezet
• Gyula, baptista imaház, Mun -

kácsy u. 11/b, 18.00
• Kadarkút, művelődési ház, Petőfi

S. u. 1.

• Kiskőrös, evangélikus imaház,
Luther tér 3., 17.45

• Kiskunhalas, református gyüle-
kezeti ház, Hősök tere 2., 17.45

• Kisvárda, evangélikus templom,
Rákóczi u. 28., 17.45

• Mátészalka, Erkel Ferenc út 50.,
református templom, Rákóczi u.
30., baptista imaház

• Miskolc, Miskolci Evangélikus
Egyházközség

• Monor, Monor-Nagytemplomi
Református Egyházközség

• Nádasd, Nádasdi Evangélikus
Egyházközség

• Nagyecsed, református kistemp-
lom, Vasút u. 4., 18.00

• Nagytarcsa, evangélikus temp-
lom, Rákóczi u. 79., 18.00

• Noszvaj, református gyülekezet,
Deák F. u. 4

• Nyíregyháza-Sóstófürdő, sóstói
millenniumi református temp-
lom, Kemecsei u. 24., 18.00

• Orosháza, Orosházi Evangélikus
Egyházközség

• Pácin, Pácini Református Egy-
házközség

• Paks, református templom, 17.45
• Pécs, PTE Természettudományi

Kar aulája, Ifjúság u. 6., 18.00
• Penc, Penci Baptista Gyülekezet
• Pomáz, református gyülekezeti

ház, Hősök tere 1., 17.45
• Prügy, Prügyi Református Egy-

házközség
• Rábaszentandrás, Rábaszentand-

rási Evangélikus Egyházközség
• Romhány, baptista gyülekezet

• Sellye, Sellyei Református Egy-
házközség

• Simontornya, simontornyai re-
formátus gyülekezet

• Siófok, Siófoki Baptista Gyülekezet
• Soltvadkert, művelődési központ,

Hősök tere 1.
• Sopron, Bárka baptista imaház, II.

Rákóczi F. u. 41., 17.45
• Szamosszeg, Szamosszegi Baptista

Gyülekezet
• Szarvas, Szarvasi Református

Egyházközség
• Székesfehérvár, Székesfehérvári

Baptista Gyülekezet
• Szentes, ifjúsági ház, Pódium te-

rem, 18.00
• Szikszó, református templom,

Kálvin tér 2., 17.30
• Szombathely, baptista, reformá-

tus, evangélikus gyülekezetek
• Szögliget, szögligeti műv. ház, 17.45
• Tabdi, művelődési ház
• Tiszabercel, református régi pa-

rókia, Kossuth u. 50., 18.00
• Tiszaföldvár, református gyüleke-

zeti ház, Iskola u. 6., 18.00
• Tokaj, általános iskola aulája,

Bajcsy-Zs. E. u. 7–9., 17.30
• Tótkomlós, evangélikus gyüleke-

zeti ház, Luther u. 1., 17.45
• Vaja, Vajai Baptista Gyülekezet
• Vanyarc, Veres Pálné u. 52., 18.00
• Várpalota, Várpalotai Evangéli-

kus Egyházközség
• Veresegyház, baptista gyülekezet,

Hajnal u. 2/a, április 21–25., 18.00
• Vésztő, református gyülekezeti te-

rem, Bartók B. tér 6.

A ProCh rist 2009 magyar or szá gi hely szí nei

Misszi ói pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Evan gé li zá ci ós és Misszi ói Bi zott -
sá ga pá lyá za tot ír ki az evan gé li kus gyü le ke ze tek és egy ház me gyék misszi -
ói mun ká já nak tá mo ga tá sá ra.

Pá lyáz ni le het misszi ói prog ra mok vagy misszi ói ki ad vá nyok meg je -
len te té sé nek a tá mo ga tá sá ra. Előny ben ré sze sül nek azok a pá lyá za tok, me -
lyek az ál ta lá nos egy há zi prog ra mo kon túl di rekt misszi ói tar tal mat hor -
doz nak. Az if jú sá gi mun kát az If jú sá gi Iro da ál tal ki írt pá lyá zat se gí ti.

A be nyúj tott pá lyá za to kat a fent em lí tett bi zott ság de le gált tag jai bí -
rál ják el. A tá mo ga tot tak lis tá ja az Evan gé li kus Élet ben, az Evan gé li kus
Misszi ói Köz pont hon lap ján és a Fra ter ne ten is meg je le nik. Kü lön ér -
te sí tést nem kül dünk.

A leg ma ga sabb meg pá lyáz ha tó összeg: száz ezer fo rint. A pá lyá za tok
be ér ke zé si ha tár ide je: áp ri lis 30. Ki fi ze tés, át uta lás: má jus vé ge.

Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött hi va ta los űr la pon le het, amely az
Evan gé li kus Misszi ói Köz pont hon lap já ról (http://misszio.lu the -
ran.hu/2007/?ol dal=hir&amp;id=79) és a Fra ter net ről tölt he tő le. Az űr -
lap az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont cí mén is igé nyel he tő: 1164 Bu da -
pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38. (tel.: 1/400-3057., e-mail: ev mis@lu the ran.hu).

Sza bály ta la nul ki töl tött és ha tár időn túl ér ke zett pá lyá za to kat nem fo -
ga dunk el. A pá lyá za tot a fen ti cím re kell be kül de ni. Alá írt és le bé lyeg -
zett pá lyá za tot szken nel ve is el fo ga dunk.

Ha a pá lyá zó a ka pott összeg ről nem szá mol el, a kö vet ke ző év ben nem
pá lyáz hat, és a tá mo ga tást vissza kell fi zet nie. A pá lyá zat tal el szá mol ni
no vem ber 30-ig kell. Az el szá mo lás tar tal ma: be szá mo ló a meg va ló sult
prog ram ról/ki ad vány ról és a (-z össze sí tett) szám lák má so la ta. Az el szá -
mo lás hoz űr la pot nem kül dünk. Az el szá mo lást a misszi ói köz pont ba
kell el jut tat ni.

H I R D E T É S

A Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mia fel vé telt
hir det a 2009/2010-es tan év re

Teo ló gia szak ra (BA), lel ki pász to ri szak irány ra. A sza kon teo ló gus szak -
ké pzett ség sze rez he tő. A kép zés ide je nyolc fél év.

A szak irá nyon be lül há rom spe ci a li zá ció vá laszt ha tó:
– gyü le ke ze ti lel ki pász tor: azok nak, akik élet hi va tás ként sze ret né nek

klasszi kus lel ki pász to ri fel ada to kat el lát va szol gál ni (ige hir de tés, lel ki -
gon do zás, ta ní tás);

– misszi ói: azok nak, akik sze ret né nek fel ké szül ni a bib lia kör-ve ze tői,
if jú ság ve ze tői, evan gé li zá ci ós mun ka tár si, misszi o ná ri u si fel ada tok va -
la me lyi ké re is;

– szo ci á lis lel ki gon do zó: azok nak, akik szak sze rű en sze ret né nek se -
gít sé get nyúj ta ni tes ti-lel ki ter het hor do zó em ber tár sa ink nak.

A vá lasz tott spe ci a li zá ci ót az ok le vél be tét lap ján tün tet jük fel.
Az alap kép zés fel ké szít a teo ló gi ai, hit ta nár-ne ve lő és a val lás tu do mány

mes ter szak ra (MA), to váb bá le he tő sé get biz to sít alap fo ko zat ra (BA) épü -
lő szak irá nyú to vább kép zé si sza ko kon to váb bi szak kép zett sé gek meg -
szer zé sé re is.

Kán tor szak ra (BA) olyan hí vő fi a ta lo kat (és idő seb be ket) vá runk, akik
szak sze rű en sze ret né nek részt ven ni a gyü le ke ze tek ének-ze nei szol gá -
la tá ban. A sza kon kán tor szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je hat
fél év. A sza kon be lül vá laszt ha tó kép zé si irány: if jú sá gi ze ne (gos pel). A
kép zés ál la mi lag fi nan szí ro zott.

A je lent ke zé si lap le tölt he tő in téz mé nyünk hon lap já ról (www.bta.hu)
vagy a ta nul má nyi hi va tal tól igé nyel he tő (1068 Bu da pest, Ben czúr u. 31.;
tel.: 1/342-7534/129, 20/886-0846; e-mail: ta nul ma nyi@bta.hu).

Dr. Al má si Ti bor rek tor

H I R D E T É S

Pá lyá zat lel ké szi ál lás ra
A Cin ko tai Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma pá lyá za tot hir det
a meg üre se dő gyü le ke ze ti lel ké szi ál lás be töl té sé re.

Pá lyáz hat nak azok a lel ké szek, akik a tör vény ben rög zí tett fel té te -
lek nek meg fe lel nek. A lel kész kö te le zett sé ge it és a gyü le ke zet ál tal biz -
to sí tott, az or szá gos át lag nak meg fe le lő ja va dal ma zást a díj le vél tar -
tal maz za, mely az es pe re si hi va tal ban min den pá lyá zó nak ren del ke -
zé sé re áll.

A pres bi té ri um fel té te lül szab ja, hogy a pá lyá zó leg alább öt éves gyü -
le ke ze ti lel ké szi gya kor lat tal ren del kez zen, il let ve ma gán éle te ren de zett
le gyen. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál előnyt je lent az egy ház ze ne mű ve lé se és
ide gen nyel vek is me re te. A pá lyá zók op ti má lis élet ko ra 30–45 év, de az
et től va ló el té rés nem ki zá ró ok. A gyü le ke zet pres bi té ri u ma el ső sor ban
csa lá dos lel ké szek je lent ke zé sét vár ja.

A pá lyá za tot két pél dány ban, rész le tes ön élet rajz zal a Pes ti Egy ház -
me gye Es pe re si Hi va ta lá ba kell el kül de ni. Cím: 1183 Bu da pest, Kos suth
tér 3. A pá lyá za tok be ér ke zé sé nek ha tár ide je: áp ri lis 10. A pá lyá za tok el -
bí rá lá sá nak ha tár ide je: jú li us 15.

H I R D E T É S

Áp ri lis 18-án, szom ba ton 18 óra kor Ko vács Lász ló At ti la ad or go na kon -
cer tet a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom ban (1038 Bu da pest, Me ző
ut ca 12.) Mű so ron: Jo hann Se bas ti an Bach (1685–1750): c-moll fan tá -
zia és fú ga BWV 537; Jo hann Se bas ti an Bach: O Lamm Got tes, unschul -
dig (Krisz tus, ár tat lan Bá rány – ko rál fel dol go zás) BWV 656; Jo hann Se -
bas ti an Bach: Vor de i nem Th ron tret’ ich (Úr is ten, most eléd lé pek – ko -
rál fel dol go zás) BWV 668; Fe lix Men dels sohn-Bart holdy (1809–1847): Or -
go na szo ná ta op. 65 nr. 1 (f-moll); Cé sar Franck (1822–1890): Fi nal op.
21. Az al ka lom ra a be lé pés in gye nes, ado má nyo kat jó szív vel fo ga dunk.

H I R D E T É S



Böjt 6. vasárnapja (Palmarum). Liturgikus szín: lila.
Lekció: Mt 21,1–9; Fil 2,5–11. Alapige: Zof 3,14–17. Énekek: 209., 198.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Tóth Károly; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de. 11.
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. (passióolvasás) Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10.
(úrv.) Veperdi Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. (úrv.) Lacknerné Puskás Sára; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Hokker
Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér
4. de. 9. (úrv., családi) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. (Bach: János-
passió) Cselovszky Ferenc; VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (családi) Pelikán András; de.
11. (úrv.) Szirmai Zoltán; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a
de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan;
VIII., Bláthy Ottó u. 10. (Betánia Szeretetszolgálat) de. 9. (úrv.) Benkóczy Péter; IX., Gát
utcai katolikus templom de. 11. (úrv., passióolvasás) Koczor Tamás; Kőbánya, X.,
Kápolna u. 14. de. fél 11. (úrv.) Benkóczy Péter; du. 6. (úrv., Tamás-mise, siketek számára
jeltolmácsolt) Szabó B. András; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné;
de. fél 10. (úrv., családi) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr.
Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII.,
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó
u. 17. de. 10. (úrv.) Walter Last; de. fél 12. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos
u. 22. de. 10. (úrv.) Káposzta Lajos; XIII., Frangepán u. 41. de. fél 9. Kendeh György; Zugló,
XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) id. Zászkaliczky Pál; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. id.
Zászkaliczky Pál; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) dr. Szabó Lajos; Rákospalota,
XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI.,
Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de.
fél 11. (úrv.) Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Blatniczky János;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Eszlényi Ákos; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti
út 111. de. fél 11. (úrv.) Eszlényi Ákos; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Nagyné
Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Hulej Enikő; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de. 8. Hulej Enikő; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll
Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89.
de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.)
Endreffy Géza; Budakeszi (református templom) de. fél 9. Donáth László; Soroksár, Otthon
Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné.

Istentiszteleti rend • 2009. április 5.
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Nagycsütörtök. Liturgikus szín: fehér.
Lekció: Jn 13,1–17; 1Kor 11,23–29. Alapige: 2Móz 24,1–8. Énekek: 304., 303.

I., Bécsi kapu tér du. 6. (úrv.) Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.)
Herzog Csaba; Csillaghegy-Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Donáth László;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér du. 6.  (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u.
36–38. du. 6.  (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. du. 6.  (úrv.) Gerőfi Gyuláné;
VII., Városligeti fasor 17. du. 6. (úrv.) Pelikán András; VIII., Karácsony S. u. 31–33.
du. 6. Szabó Bertalan; IX. Gát utcai katolikus templom du. 6. (úrv.) Koczor Tamás; X.
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. du. 6. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út
10. du. 6. (úrv.) dr. Blázy Árpád; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. du. fél 7 (úrv.)
Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. du. 6.  (úrv.) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. du. 6.  (úrv.) Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér du. 6. (úrv.) Szabóné
Mátrai Marianna; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Bátovszky
Gábor; du. 6. (páskavacsora) Bátovszky Gábor; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. du. 6. (úrv.)
Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér du. 6. (úrv.) Nagyné Szeker Éva;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. du. 6. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. du. 6.  (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. du. 6. (úrv.)
Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér du. 6. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budaörs,
Szabadság út 75. du. 6.  (úrv.) Endreffy Géza.

Istentiszteleti rend • 2009. április 9.

Nagypéntek. Liturgikus szín: fekete. Lekció: Jn (18,28–)19,16–30; 2Kor 5,14–21.
Alapige: Zsolt 22,12.15–20. Énekek: 200., 370, passióolvasásra 204.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; du. 3. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de. 11.
(úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. dr. Fabiny Tamás; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de.
10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. du. 6.  (passióolvasás) Fodor
Viktor; Csillaghegy-Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III.,
Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; du. 6. (passióolvasás) Hokker Zsolt;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; du. 6.
(passióolvasás) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Grendorf-Balogh Melinda;
de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 5.  (passióolvasás ) Gerőfi Gyuláné; du. 6. (úrv.,
mozgássérült passió) Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (passióolvasás)
Pelikán András; du. 6. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan;
Rákóczi út 57/a. de. 10. (szlovák, passióolvasás) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; VIII., Bláthy Ottó u. 10. (Betánia
Szeretetszolgálat) de. 9. (úrv.) Benkóczy Péter; IX., Haller u. 19–21. I. emelet du. 6.
(passióolvasás) Marossy Attila; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. (úrv.) Benkóczy
Péter; du. 6.  (passióolvasás) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.)
dr. Blázy Árpádné; de. 11. dr. Blázy Árpád; du. 6. (passióolvasás) dr. Joób Máté; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.
de. 9. (úrv.) Tóth Károly; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál;
du. fél 7.  (passióolvasás) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.)
Kendeh György; du. 6.  (passióolvasás) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11.
(úrv.) Tamásy Tamásné; du. 6.  (úrv., passióolvasás) Tamásy Tamás; Pestújhely, XV.,
Templom tér du. 6.  (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom)
de. 10. (úrv.) Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.)
Tóth-Szöllős Mihály; du. 6. (úrv., passióolvasás) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány
I. u. de. fél 11. (úrv., passióolvasás) Blatniczky János; du. 6. (úrv.) Blatniczky János; Mátyásföld,
Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Eszlényi
Ákos; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Eszlényi Ákos; du. 6. (passióolvasás)
Eszlényi Ákos; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,
XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3.
de. 10. (úrv.) Hulej Enikő; du. 6. (passióolvasás) Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom
tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; du. 6. (passiói istentisztelet) Széll Bulcsú; Pesterzsébet,
XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; du. 6. (passióolvasás) Győri János Sámuel;
Csepel, XXI., Deák tér du. 6. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10.
(úrv.) Solymár Gábor; du. 6. (úrv., passióolvasás) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út
75. du. 6. (úrv.) Endreffy Géza.
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Az 1721-es év szám áll a pi li si evan gé -
li kus gyü le ke zet ősi pe csét jén. Pi li sen
le te le pí tett szlo vák szár ma zá sú őse -
ink ab ban az év ben ala pí tot ták meg
a gyü le ke ze tet, temp lo mu kat pe dig
1784 ad vent jé nek második va sár -
nap ján szen tel ték fel, ez év ben lesz te -
hát két száz hu szon öt éves.

A ré gi köz ség nek – és a majd nem
ti zen két ezer la ko sú mai vá ros nak –
szin te a kö zép pont já ban áll a temp -
lom domb ra épült ha tal mas épü let
har minc há rom mé ter ma gas tor -
nyá val. A te le pü lés hez kö ze led ve
min den irány ból ki emel ke dik, és fel -
fe lé mu tat, „vi szi a te kin te tet”, szol -
gá la tát már ez zel is je lez ve. 

A gyü le ke zet tör té nel mé hez olyan
nagy ne vek tar toz nak, mint Sár kány
Sá mu e lé, aki püs pö ke is volt egy há -
zunk nak a 19. szá zad má so dik fe lé -
ben. A gyü le ke zet el múlt fél év szá za -
dá nak ki emel ke dő lel ké sze volt Nagy -
bocs kai Vil mos, Ke ve há zi Lász ló és
Ke ve há zi né Czégé nyi Klá ra.

A pi li si evan gé li kus gyü le ke zet
mind a mai na pig a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház egyik leg na -
gyobb gyü le ke ze te, kö zel hat ezer
egy ház ta got szám lál.

Gyü le ke ze tünk ben a tra dí ci ók
meg őr zé se és tisz te let ben tar tá sa
mel lett igyek szünk meg fe lel ni azok -
nak a ki hí vá sok nak, ame lyek a mai
kor em be ré nek éle tét és hi tét érik, de
szol gá la tunk ban és na pi éle tünk ben
a leg fon to sabb nak az evan gé li um
meg sza ba dí tó ere jé nek a hir de té sét
tart juk. A hit ok ta tás, a gyer mek -
mun ka, kon fir má ció, az if jú sá gi mun -
ka, az idő sek és rá szo ru lók kö zött
vég zett szol gá lat mel lett na gyon fon -
tos a ze ne, az ének lés sze re te te és az
ének ka rok mun ká ja. Igyek szünk új tí -

pu sú prog ra mo kat is szer vez ni, ne -
ve lé si és kul tu rá lis té ren is, fi gyel ve
a csa lá dok, a gyü le ke ze ti ta gok ér dek -
lő dé sé re, hoz zá já rul va sza bad ide jük
mi nél ér tel me sebb el töl té sé hez is. 

A gyü le ke zet meg vá lasz tott lel ké -
szei Krá mer György es pe res, püs pök -
he lyet tes és Pán gyánsz ky Ág nes. A
be osz tott lel ké szi szol gá la tot Kul csár
Zsu zsan na vég zi. A gyü le ke zet kán -
to ra és ének ka rá nak ve ze tő je Jan sik
Il di kó.

Nagy pén te ki is ten tisz te le tünk a
ha gyo má nyo kat kö ve ti, és pas sió ol -
va sást hall gat nak majd a rá dió hall ga -
tók. Az ol va sás ban részt vesz a gyü -
le ke zet két ének ka ra is, a fel nőtt,
illetve az Izsóp ének kar, rö vid kó rus -
mű ve ket éne kel nek majd a li tur gi á -
ban. A nagy pén te ki ige hir de tés szol -
gá la tát Krá mer György vég zi, a li tur -
gi át pe dig Pán gyánsz ky Ág nes és a
gyü le ke zet tag jai.

Re mény sé günk, hogy a pi li si evan -
gé li kus gyü le ke zet temp lo má ból köz -
ve tí tett rá di ós is ten tisz te let min den
je len lé vő és hall ga tó szá má ra el hoz -
za Jé zus Krisz tus gol go tai ke reszt jé -
nek hoz zánk, em be rek hez szó ló élet -
for má ló üze ne tét.

IS TEN TISZ TE LETKÖZ VE TÍ TÉS A RÁ DI Ó BAN

Be mu tat ko zik a Pi li si Evan gé li kus
Egy ház köz ség

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban

Nagy pén te ken, áp ri lis 10-én az
MR1 – Kos suth rá di ó ban 10.04
per ces kez det tel evan gé li kus is -
ten tisz te le tet hall hat nak Pi lis ről.
Igét hir det Krámer György lel kész.

Meg ala ku lá sa ide jén az egy ház köz -
ség nek még nem volt temp lo ma, de
már lé te zé sé nek el ső nap ján, 1783. ok -
tó ber 9-én terv be vet ték a temp lom -
épí tést is.

El ső lé pés ként elő ször bér be vet -
ték, majd egy év múl va meg vá sá rol -
ták a je len le gi temp lom ud vart a raj -
ta ta lált épü le tek kel együtt. 1789.
má jus 9-én volt az alap kő le té tel,
majd 1797. ok tó ber 29-én szen tel ték
fel az el ké szült temp lo mot.

A gyü le ke zet ala pí tó és temp lom -
épí tő ősök kö zül még szá mo san
meg ér ték azt a nagy csa pást, amely
a ha tal mas ál do za tok kal fel épí tett
temp lo mot húsz év múl va ér te: 1817.
jú li us 20-án, a va sár nap dél utá ni is -
ten tisz te let alatt vil lám súj tot ta az
épü le tet. Risz Pál lel kész ép pen a szó -
szé ken imád ko zott. A vil lám csa pás
őt, va la mit több hí vét meg se be sí tet -
te. A temp lom te tő ze te ki gyul ladt és
tel je sen le égett, a fá ból ké szült
mennye zet el pusz tult. Az ol tár és né -
hány pad ki vé te lé vel, me lye ket ki -

hord hat tak, a temp lom egész fel sze -
re lé se por rá égett, a tűz a pusz ta,
meg per zselt fa la kon kí vül mást nem
ha gyott meg. A gyü le ke zet új ból
temp lom nél kül ma radt.

A hí vek az egy ház sze re tetre és az
ál do zat kész ségre mutattak nagy sze -
rű pél dát eb ben a vál sá gos idő szak -
ban. Azon nal hoz zá fog tak a temp lom
új já épí té sé hez, és há rom év alatt,
1820-ra be is fe jez ték.

A ko ráb bi, desz ká ból ké szült
mennye zet szer ke zet he lyett kő bol to -
za tos mennye ze tet épí tet tek, a fa ol -
tár he lyén kő ol tárt emel tek. Hoz zá -
fog tak a to rony épí té sé hez is, de
anya gi esz kö zök hi á nyá ban csak a
temp lom te tő zet ma gas sá gá ig tud -
ták fel épí te ni, ott ab ba kel lett hagy -
ni. Ek kor ké szült a temp lom hom lok -
za ti fő be já ra ta fe lett az igen szép és
fi gye lem re mél tó er ké lyes ki kép zés,
va la mint az íz lé ses dí szí té sű, em pire
stí lu sú szó szék. Tor nya csak 1865-re
lett az épü let nek.

A temp lom fa la i nak je len le gi fes -

té se és dí szí té se 1941-ből va ló. Az ol -
tár kép Szé kely Ber ta lan al ko tá sa. A
mű vész a ké pet 1897-ben a nő egy let
meg ren de lé sé re ké szí tet te. A kép a
Ge cse má né-kert ben térd re hul ló,
imád ko zó Jé zust áb rá zol ja. 

Az Észa ki Egy ház ke rü let meg vá -
lasz tott püs pö két, dr. Fa bi ny Ta -
mást a templomban ik tat ták hi va ta -
lá ba 2006. már ci us 25-én.

I S  TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ  TÉ S A TE LE VÍ  Z I  Ó BAN

A mis kolc-bel vá ro si evan gé li kus
temp lom tör té ne te

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban

Vi rág va sár nap, áp ri lis 5-én 11 órai
kez det tel a Ma gyar Te le ví zió mind -
két csa tor ná ján evan gé li kus is ten -
tisz te le tet köz ve tít Mis kolc ról. Igét
hir det dr. Fa bi ny Ta más püs pök.

Az Észa ki Egy ház ke rü let el nök sé ge
a ha gyo má nyok hoz hí ven ez év ben is
ta lál ko zó ra hív ta a ko ráb ban a ke rü -
let ben szol gá ló, va la mint a te rü le tén
élő nyug dí jas lel ké sze ket.

Az egye dül ál ló kez de mé nye zés
min den év ben jó le he tő ség ar ra,
hogy ki fe jez ze azt a meg be csü lést,
amely a nyug dí jas lel ké sze ket öve zi.
Igaz, ez „a meg be csü lés el ső sor ban

Is ten től jön, mert az Atya meg be csü -
li szol ga tár sa it” – hang zott el a már -
ci us 25-i ren dez vény nyi tó áhí ta tá ban.
Dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház -
ke rü let püs pö ke Pál apos tol éle té ről
és szol gá la tá ról tar tott elő adá sá ban
a meg je len tek fel is mer het ték a több
év ti ze des lel ké szi szol gá lat örö me it,
ki hí vá sa it.

Az elő adás után Ben czúr Lász ló
egy ház ke rü le ti fel ügye lő kö szön töt -
te az egy be gyűl te ket, be szá molt a zsi -
nat és az egy ház ke rü let mun ká já ról,
il let ve az ak tu á lis kér dé sek ről. A ta -
lál ko zót kö tet len esz me cse re, sze mé -
lyes be szá mo ló zár ta.

g Czön dör Ist ván fel vé te le

Meg be csült mun ka tár sak

Összeállította: Boda Zsuzsa



„Csapatépített” az iro da
„A ren det nem rak ni, ha nem
tar ta ni kell” – töb bek kö zött e
gon do la tot is elhozhatták
Korzensz ky Ri chárd OSB ti ha -
nyi per jel től (képünkön) egy -
há zunk or szá gos iro dá já nak
dolgozói, akik az apát sá got a
már ci us 26–27-ei mun ka tár -
si program ke re té ben keresték
fel. Az együttlét so rán el lá to -
gattak a ba la ton bog lá ri és a
sió fo ki evan gé li kus temp lom -
ba is, a tapasz ta lat csere ugyan -
akkor a mun ká val kap csolatos
komoly megbe szé léssel is ki -
egé  szült a ba la ton szár szói
Evan gé li kus Kon fe ren cia- és
Misszi ói Ott hon ban.

g B. Zs.
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b Har minc év vel ez előtt if jú sá gi
órá ink és ki rán du lá sa ink gya ko -
ri té má ja volt, hogy Bu da pest túl
nagy vá ros. „Én el köl tö zöm, az
biz tos” – mond tam ak ko ri ban,
fő leg azért, mert von zód tam a
ter mé szet kö ze li élet hez. Is me rek
va la kit, aki nem csak ter vez ge -
tett. Dr. Dőry Ist ván 49 éves,
négy gye re kes csa lád apa két éve
egy kis fa lu ban él. Mi ért? Ho -
gyan? Mi kö ze en nek a fenn tart -
ha tó élet hez? 

– Rég óta is me rem, tu dom Ön ről,
hogy leg alább húsz éve in ten zí ven fog -
lal koz tat ják a kör nye zet vé del mi kér -
dé sek. Mi ért pont mos ta ná ban vál tot -
tak élet mó dot?

– Ez hosszú fo lya mat volt. Ti zen -
hét évig Szent end rén, a Fe ren ces
Gim ná zi um ban ta ní tot tam fi zi kát,
ké mi át, szá mí tás tech ni kát, és tény -
leg fon tos fel ada tom nak tar tot tam,
hogy a gye re kek kel meg ér tes sem az
öko ló gia lé nye gét. 

Fon tos előz mény, hogy még a szo -
ci a liz mus ide jén Fre i burg ban vol tam
ösz tön dí jas. Fre i burg iga zi nyu gat-eu -
ró pai kör nye zet vé del mi min ta vá ros.
Jó él mény volt, hogy a sö tét szür ke szo -
ci a liz mus ból ki men tünk, és lát tunk
egy jól mű kö dő tár sa dal mat, ame lyik
mind emel lett még zöld is akart len -
ni. Meg ta pasz tal tuk, hogy mi lyen a
fej lett, gaz dag, de tu da to san kör nye -
zet vé dő vá ro si élet. Ezt meg pró bál tuk
át hoz ni Ma gyar or szág ra. Azt gon dol -
tuk, hogy Szent end re is le het ne ilyen
pél da mu ta tó, zöld, ön fenn tar tó vá ros.
De az évek so rán ki de rült, hogy a fő -
vá ros nyo má sá tól ott nem le het meg -
sza ba dul ni. Akár mit csi ná lunk, Szent -
end re Bu da pest al vó vá ro sa ma rad. 

Fe le sé gem mel, Mag di val egy re
töb bet gon dol koz tunk azon, ho gyan
tud nánk olyan hely re köl töz ni, ahol
nem ke rü lünk el lent mon dás ba sa ját
esz mé ink kel, gon do la ta ink kal. Pél dá -
ul az zal, amit én ta ní tot tam a gye re -
kek nek. Azt gon dol tuk, hogy fa lun ez
az élet job ban meg va ló sít ha tó.

– Jó, jó, de azért nem le he tett
könnyű ne ki vág ni.

– Tény leg nem, fő leg a gye re kek
mi att. A két egye te mis tát nem ren -
dí tet te meg a do log, a leg na gyobb ma
már hu szon öt éves. Ami kor a ki seb -
bek nek is ép pen is ko la vál tás ra volt le -
he tő sé gük, ak kor én szé pen el bú -
csúz tam a fe ren ce sek től. Na gyon
ren de sek vol tak, nem ha ra gud tak
rám, meg ér tet ték az el kép ze lé se in ket. 

– Az or szág ban több fe lé van nak
öko fal vak, ezek is azt tűz ték ki cél ju -
kul, hogy a ter mé szet tel össz hang ban
akar nak él ni. Mi ért nem Gyű rű fű re,
Vis nye szép lak ra vagy mond juk Bu da -
pest től nem messze, Má ria ha lom ra
köl töz tek?

– Meg lá to gat tuk eze ket a he lye ket,
és lát tuk a prob lé má i kat is. Pél dá ul
Vis nye szép la kon nem tud tunk azo -
no sul ni az zal, hogy ők most is a ha -
gyo má nyos pat ri ar chá lis tár sa da lom
sza bá lyai sze rint akar nak él ni. Sze rin -
tem nem az a cél, hogy a ré gi idő ket
utá noz zuk, ha nem hogy a mai vi lág -
ban fenn tart ha tó élet mó dot va ló -
sít sunk meg. Eb ben le het na gyon sok
ha gyo má nyos elem, de ugyan ak kor
al kal maz ni kell a leg mo der nebb tech -
no ló gi á kat is, és nem sza bad el vet ni
a de mok ra ti kus tár sa dal mak ér té ke -
it sem.

Sze rin tünk ezek az ök o k ez de mé -
nye zé sek sok szor ott hi báz zák el,
hogy ki köl töz nek a vi lág vé gé re, le -
he tő leg va la mi gyö nyö rű, er dős vi -
dék re. Ott per sze ter mel ni nem le -
het, köz le ke dés re csak az au tó jön
szó ba, bi cik liz ni is leg több ször hegy -
nek fel meg szél lel szem ben kell. Mi
vi szont úgy gon dol tuk, hogy ke rék -
pár ral meg vo nat tal meg old juk a
köz le ke dést, és ez ed dig si ke rült is.
A szom széd fal vak ba el tu dunk men -
ni bi cik li vel, ha an nál messzebb van
dol gunk, ak kor föl ülünk a vo nat ra.
Fél órán be lül két nagy vá rost is el tu -
dunk ér ni, ott hasz nos mun kát tu -

dunk vé gez ni. Ez nem csak a pénz -
ke re set mi att fon tos. 

– Ak kor most már árul ja el, ho va
ke rül tek, hol dol goz nak!

– Egy há zas fa lu ban, az új ké ri vas -
út ál lo más kö ze lé ben van a há zunk.
Fél úton Sop ron és Szom bat hely kö -
zött. Ta valy Szom bat he lyen is ok tat -
tam, most in kább Sop ron hoz kö tő -
dünk. Mag di Sop ron ban gyógy pe da -
gó gus, Ju li és Pi tyu is oda jár nak gim -
ná zi um ba, szó val együtt vo na toz hat -
nak. Én Sop ron ban, az egye te men
prog ra mo zást és fenn tart ha tó fej lő -
dést ta ní tok.

– A fenn tart ha tó ság szót so kan
hasz nál ják, né ha egé szen ab szurd
szó kap cso la tok ban. A té vé hír adó -
ban pél dá ul időn ként fenn tart ha tó
gaz da sá gi nö ve ke dés ről be szél nek.
Hogy tud ná meg ma gya ráz ni a szó
iga zi je len té sét?

– A fenn tart ha tó ság egy ki csit
töb bet je lent, mint a kör nye zet vé de -
lem. Ha meg tud juk ol da ni, hogy a
hul la dé kok szét le gye nek vá lo gat va,
vagy a vi zek ne le gye nek nit rá to sak,
az még ke vés.

A fenn tart ha tó ság az egész éle -
tün ket érin ti. Te hát nem csak ar ról
van szó, hogy rend be kell ten ni a
kör nye ze tün ket, ha nem min den
szem pont ból át kell gon dol ni, hogy
amit csi ná lunk, az foly tat ha tó-e.
Ma gya rán annyi ener gi át fo gyasz ta -
ni, amennyit a ter mé szet hosszú
tá von biz to sít, annyi vi zet, amennyit
a csa pa dék ból ka punk, annyi fát,
amennyit az er dő ad. Eze ket ki szá -
mít ja az em ber, és ak kor rá jön, hogy
a mai ma gyar tár sa da lom nak van nak
olyan te rü le tei, ame lyek egy ál ta lán
nem fenn tart ha tók. Ilyen pél dá ul az
au tó köz le ke dés vagy a gáz fű tés, hi -
szen ezek meg nem úju ló fosszi lis
for rá sok nak a vég ső fel hasz ná lá sát
je len tik, mi köz ben a lég kör ben fel -
sza po rít ják a szén-di o xi dot.

Ma nap ság ne héz úgy él ni, hogy az
em ber nek a szo ká sos tól lé nye ge -
sen el té rő élet mód ját el fo gad ják egy
vá ro si, mond juk egye te mi kör nye -
zet ben, de mi ez zel pró bál ko zunk.
Le he tő leg ön be csa pás nél kül.

(Foly tat juk)
g Ga dó György Pál

„El köl tö zöm, az biz tos” 
Be szél ge tés dr. Dőry Ist ván nal – 1. rész

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

Dr. Mu rá nyi György 1942. no vem ber
8-án mond ta el el ső ige hir de té sét a
kis kő rö si evan gé li kus temp lom ban.
Az őt kö szön tő sza vak ra adott vá la -
szát gyak ran idéz zük, mert hi te le sen
fe je zi ki mind azt, amit a szá má ra ki -
je lölt élet utat be jár va tel je sí te ni kí -
vánt: „…a köz élet min den te rü le tén
te vé keny ked ni kí vá nok, ahol a köz -
nek hasz nál ni le het… az utam azon -
ban min dig és min den ho va a temp -
lo mon ke resz tül fog ve zet ni.” 

Em bert pró bá ló idő szak, amely ben
lel ké szi mun ká ját meg kez di te le pü -
lé sün kön. A vi lág há bo rú bor zal mai
ár nyék ként bo rul nak az em be rek
lel ké re. A lel kész az, aki sza va i val re -
mény sé get, bá tor sá got önt a gyü le -
ke zet tag ja i nak szí vé be, és ma ra dás -
ra ké ri a szü lő vá ros ból me ne kül ni
aka ró kat. Ézsa i ás pró fé ta sza va i val ér -
vel: „A Si on ra egy kö vet te szek le
ala pul, szi lárd kö vet, drá ga sa rok kö -
vet ala pul. Aki hisz, az nem me ne kül
el!” (Ézs 28,16) A pró fé ta sza vai so kak

szá má ra mu tat ták meg a he lyes
irányt, s így hű sé ge sek ma rad tak vá -
ro sunk hoz. 

Ezek ben a sors for dí tó évek ben
nem csak a hit sza va i val, ha nem tet -
tek kel is erő sí tet te a gyü le ke ze tet. Ek -
kor fo gott a gyü le ke zet a temp lom -
bel ső fel újí tá sá ba és az or go na ki ja -
ví tá sá ba. 

A há bo rú be fe je zé sét kö ve tő idő -
szak nem várt meg pró bál ta tá so kat
tar to ga tott szá má ra. A jo gi dok to rá -
tus sal ren del ke ző lel készt ko holt
vád dal nép bí ró ság elé ci tál ják, amely
fel füg gesz ti ál lá sá ból. De ez sem
tud ja hi té ben és ten ni aka rá sá ban
meg in gat ni. Lel ké ben új cé lok fo gal -
ma zód nak meg, ame lyek meg va ló sí -
tá sa to vább erő sí ti a kis kő rö si evan -
gé li kus gyü le ke ze tet. 1948. jú ni us 9-
én dr. Mu rá nyi Györ gyöt temp lo -
munk ban ik tat ják be es pe re si tiszt -
sé gé be. És eh hez az év hez kö tő dik a
ma is kor sze rű ima ház épí té sé nek
meg kez dé sé ről szó ló dön tés. A meg -

va ló sí tás ban, mint igaz ga tó lel kész,
ve ze tő sze re pet vál lalt. De er re az idő -
re esik az er dő tel ki ima ház épí té se is.

Amíg le het sé ges volt, az épí tő mun -
ka mel lett A lé lek üze ne te cí mű gyü -
le ke ze ti le ve lek ki adá sá val se gí tet te elő,
hogy a be teg ágyak hoz is el jus son az
élő, vi gasz ta ló ige. S hogy mit je len tett
a temp lom ban Mu rá nyi György ige -
szol gá la tát hall gat ni, er re a vá laszt
va ló já ban a min den ha tó Is ten tud ja.

A gyü le ke zet és a vá ros em lé ke ze -
te ma is Kis kő rös ne ves pap jai kö zött
tart ja őt szá mon. Hosszú ide ig lel -
kész tár sa, Po nicsán Im re bú csú zott
imi gyen tő le nyug díj ba vo nu lá sa -
kor: „Az Úr for dít sa az ő ar cát te fe -
léd, és ad jon ne ked bé kes sé get! Ámen.”

Kis kő rös vá ros kép vi se lő-tes tü le -
te 2009. már ci us 15-én posz tu musz
dísz pol gá ri cí met ado má nyo zott Mu -
rá nyi György lel kész nek. A cí met fia,
Mu rá nyi Lász ló vet te át a vá ros há za
dísz ter mé ben. 

g lgy

Kis kő rös vá ro sá nak
posz tu musz dísz pol gá ra

Dr. Mu rá nyi György (1906–1978)

Fáj dal ma san pár be széd hi á nyos vi lág -
ban élünk. Leg in kább azért sújt ben -
nün ket a meg osz tott ság és a szét sza -
kí tott ság át ka, mert hagy tuk, hogy
egyes ve ze tők le szok tas sa nak min ket
ar ról, hogy oda fi gyel jünk a má sik ra,
le ül jünk, és ér tel mes pár be szé det,
épí tő esz me cse rét foly tas sunk egy -
más sal. A rend szer vál tás óta el telt
idő szak ban már nem csak a po li ti ká -
ban, de a ci vil szfé ra bár mely te rü le -
tén meg me re ve dett szét ta golt sá got,
egy más tól me re ven el kü lö nü lő sze -
kér tá bo rok ádáz szem ben ál lá sát ta -
pasz tal juk.

A gö rög di a bo losz szó – me lyet ha -
gyo má nyo san az „ör dög”, „sá tán”
sza vak kal for dí tunk ma gyar ra – egy
olyan igé ből kép zett fő név, amely azt
je len ti: „szét do bál ni, szét vet ni, egy -
más tól el tá vo lí ta ni”. A di a bo li kus te -
vé keny ség lé nye ge te hát az egy más -
sal szer ves kap cso lat ban lé vő dol gok,
je len sé gek és sze mé lyek szét sza kí tá -
sa, kap cso la tuk szét rom bo lá sa és
meg szün te té se, egy más hoz va ló vi -
szo nyu lá suk meg té vesz tés út ján tör -
té nő szem be for dí tá sa.

A di a bo losz el len té te, a di a bo li kus
te vé keny ség or vos sá ga és meg ol dá -
sa a szüm bo losz – amely ből a mai
szim bó lum sza vunk szár ma zik. En -
nek igei alap sza va szó sze rint „össze -
dob ni”-t je lent, vagy is a szim bó lum
az egy más hoz tar to zó kat mé lyebb ér -
te lem ben össze hoz za, kap cso la tot
lé te sít kö zöt tük, a leg ma ga sabb ren -
dű, aga pé tí pu sú sze re tet ré vén fel -
is mer te ti ve lük lé nye gi össze tar to zá -
su kat, és egy ség be for raszt ja őket. (A
fen ti rö vid je len tés ta ni exe gé zis alap -
ján ér de mes el gon dol kod ni azon,
hogy mi és ki az, ami és aki va ló ban
„ör dö gi” te vé keny sé get foly tat kör -
nye ze tünk ben.)

Nyu god tan ki je lent het jük: az Asz -
ta li be szél ge té sek cí mű könyv so ro zat
a fen ti ér te lem ben vé ve – szim bó lum.
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis
Ala pít vány (AB KA) ugyan is ar ra vál -
lal ko zott, hogy egy szer ve zett be -
szél ge tés so ro zat ke re té ben asz tal -
hoz ül tes se azo kat a gon dol ko dó em -
be re ket – párt ál lás tól tel je sen füg get -
le nül –, akik nek ko runk ak tu á lis tár -
sa dal mi, köz éle ti, kul tu rá lis, tu do má -
nyos kér dé se i ről mon da ni va ló juk
van. A be szél ge tő part ne rek a leg kü -
lön fé lébb te rü le te ken te vé keny ke dő
em be rek: írók kal, köl tők kel, kép ző -
mű vé szek kel, iro da lom- és mű vé -
szet tör té né szek kel, teo ló gu sok kal,
jo gá szok kal, or vo sok kal, ter mé szet -
tu dó sok kal, elő adó mű vé szek kel foly -
ta tott dia ló gu so kon ke resz tül zaj lik a
szel le mi-kul tu rá lis híd épí tés – nem

csu pán az egy ház és a vi lág kö zött,
hanem em ber és em ber kö zött is.

Az Asz ta li be szél ge té sek so ro zat Öt
pár be széd cí mű el ső kö te té hez –
mely öt dia ló gus szer kesz tett vál to -
za tát tar tal maz za – Han kiss Ele mér
írt elő szót. Az asz tal hoz te le pe dő be -
szél ge tő part ne rek a kö vet ke ző té -
mák ban osz tot ták meg gon do la ta i kat
hall ga tó sá guk kal: Es ter há zy Pé ter

író és Fa bi ny Ta más püs pök az iden -
ti tás ról, Hel ler Ág nes fi lo zó fus és
Jut ta Ha us mann teo ló gi ai ta nár a Ge -
ne zis köny vé ről, Je le nits Ist ván pi a ris -
ta szer ze tes és Csep re gi And rás teo -
ló gus Is ten tör vé nyé nek mai ér tel me -
zé sé ről, Jó kai An na és Len gyel An na
az ér tel mi ség kül de té sé ről és fe le lős -
sé gé ről, Ve kerdy Ta más pszi cho ló gus
és Réz-Nagy Zol tán lel kész a „Tisz teld
atyá dat és anyá dat!” pa ran cso lat ról és
a csa lád ról foly tat tak esz me cse rét.

A kö tet ben ol vas ha tó dia ló gu sok -
hoz egy-egy har ma dik be szél ge tő társ
is csat la ko zott: a dis pu ták té mái és
gon do lat me ne tei mű vé sze ket ih let -
tek ar ra, hogy kép ző mű vé sze ti al ko -
tá sok kal já rul ja nak hoz zá a be szél ge -
té sek gon do la ti sá gá nak több sí kú áb -
rá zo lá sá hoz és ér tel me zé sé hez.

Di a bo li kus vi lá gunk ban fel be csül -
he tet len ér té ket kép vi sel min den
olyan kez de mé nye zés, amely a dia ló -
gu sok ki ala kí tá sát és az épí tő, gaz da -
gí tó szel le mi-kul tu rá lis kap cso la tok ki -
épí té sét tű zi ki cél já ul. Az AB KA
Asz ta li be szél ge té sek cí mű könyv so ro -
za ta fény lő szim bó lu ma le het a kap -
cso lat épí tés nek, a vá la szok és meg ol -
dá sok kö zös ke re sé sé nek pár be széd -
hi ány tól el sö té tü lő vi lá gunk ban.

g P. G.

A HÓ NAP KÖN Y VE

A dia ló gus szim bó lu ma
Asz ta li be szél ge té sek 1. – Öt pár be széd

A hó nap köny ve
ak ció – április

Asztali
beszélgetések
1.

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Az evan gé li kus
köny ves bolt ban tör té nő vá sár -
lás vagy köz vet le nül a Lu ther
Ki adó tól va ló meg ren de lés ese tén
az adott hónapban 30-os ked -
vez mény ben ré sze sül. Eredeti
ára: 1750 forint.

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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Ná la tok már föl tá madt? cím mel
hús vét vá ró haj na li is ten tisz te le tet
tar ta nak a pest er zsé be ti evan gé li kus
gyü le ke zet ben áp ri lis 12-én reg gel fél
hét től. Az al ka lom ér de kes sé ge, hogy
élő, in ter ne tes össze köt te tés lesz a Ja -
pán ban élő szan dai evan gé li kus gyü -
le ke zet tel. Min den ér dek lő dőt sze re -
tet tel vá runk!

Köz gyű lé si köz le mény. A Dé li
Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű -
lé se áp ri lis 24-én 10 órai kez det tel
ülést tart a Tót kom ló si Evan gé li kus
Egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé -
ben (5940 Tót kom lós, Lu ther u. 1.). 

Er re az al ka lom ra a Dé li Egy -
ház ke rü let köz gyű lé sé nek tag ja it
sze re tet tel hív juk és vár juk.

Erős vár a mi Is te nünk!
Gáncs Pé ter püs pök,

Ra dos né Len gyel An na
egy ház ke rü le ti fel ügye lő

16 e 2009. április 5. Evangélikus Élet

Va sár nap
Mert meg ör ven dez tet tél tet te id del, Uram, ke zed al ko tá sa i nak uj jon gok.
Zsolt 92,5 (Lk 19,37–38a; Jn 12,12–19; Fil 2,5–11; Zsolt 22,23–32) Ta vasszal
még az is rá cso dál ko zik a te rem tett vi lág szép sé gé re, az élet új já éle dé sé nek
tit ká ra, aki egyéb ként nem fo gé kony az ilyes mi re… A ke resz tény ség ezen a
hé ten azon ban nem a rü gye ző ágak nak, a nyí ló vi rá gok nak ör vend, és nem
ezért há lás a szí ve. Vi rág va sár nap van. A Gol go ta fe lé in dul ma Jé zus. A Meg -
vál tó tet tek kel: a nagy csü tör tö ki va cso rá val, a nagy pén te ki ke reszt hor do zás -
sal, kín nal, fáj da lom mal te li ha lá lá val és hús vét haj na lá nak üres sír já val új
élet re esz mél tet min ket is. Ez a hét nem „ugyan olyan”, mint a töb bi. Ké szít -
sük lel kün ket ma ar ra, amit át él ni s akit ün ne pel ni fo gunk a na pok ban. Ál -
dott, aki az Úr ne vé ben jön! Ál dott nagy he tet mind annyi unk nak!

Hét fő
Hi szen er re hí vat ta tok el, mi vel Krisz tus is szen ve dett ér te tek, és pél dát ha gyott
rá tok, hogy az ő nyom do ka it kö ves sé tek. 1Pt 2,21 (Zsolt 82,3; Róm 5,6–11; Lk 22,63–
71) A nagy hét más fény be, más össze füg gés be he lyez min den szen ve dést: a ke -
reszt hor do zó Krisz tus, aki bú csú zik ta nít vá nya i tól, küzd a Ge cse má né-kert -
ben, meg os to roz zák, el mond ha tat lan kí no kat áll ki, el esik, de foly tat ja út ját a
Gol go ta fe lé. Ő a szen ve dő szol ga, „né pe vét ke mi att éri a bün te tés”. Meg vál -
tónk „a mi be teg sé ge in ket vi sel te, a mi fáj dal ma in kat hor doz ta”. A szenvedés a
meg  té rés ben nyer ér tel met: hívőként tudom, hogy igen, Is ten hez ke rü lök kö -
ze lebb, az ő atyai ke zé ből ka pok min dent, a jót is, a ke resz te met is, de az erőt
is, hogy azt el bír jam. Sőt még azt is, hogy se gít sek a má sik nak vin ni az övét! 

Kedd
Nem te het jük, hogy ne mond juk el azt, amit lát tunk és hal lot tunk. Ap Csel
4,20 (5Móz 4,9a; Jób 38,1–11;42,1–6; Lk 23,1–12) Min den bi zony ság té tel alap -
ja vég té re is ez: nem te het jük, hogy ne mond juk el! Így van ez két ezer éve.
Urunk szól hoz zánk – az egy ház szól az ő Urá ról. Ak kor is, ha egy rend szer
ül dö zi. Ha meg fé lem lí tik, ha gya láz zák, ak kor sem hall gat az, akit a hit meg -
ra ga dott. Ez a hét va la mi ele mi erő vel tölt fel mind annyi un kat: íme, lát juk,
lás suk meg: Is ten nem fe led ke zett el ró lunk, az ígért Meg vál tó el jött, és nincs
e vi lá gon ha ta lom, aki, amely na gyobb len ne ná la! Ün ne pel jük az éle tet, ün -
ne pel jük Krisz tust, s nem a négy fal kö zött, nem né ma ság ban, ha nem ki ára -
dó öröm mel!

Szer da
Jé zus vet te a ke nye ret, há lát adott, meg tör te és e sza vak kal ad ta ta nít vá nya -
i nak: „Ez az én tes tem, amely ti é ret te tek ada tik: ezt cse le ked jé tek az én em -
lé ke ze tem re.” Lk 22,19 (Ézs 59,21; Ézs 26,20–21; Lk 23,13–25) Hol nap min den
temp lo munk ban ve he tünk úr va cso rát. A bű ne ink bo csá na tát kap juk, és egy
el jö ven dő asz tal kö zös ség ál dá sá ról nye rünk meg erő sí tést. Egy kétezer év vel
ez előt ti hús vét tör té ne tét hall gat juk az igé ből, de nem a múlt em lé ké ből kell
él nünk: mi is ré sze sei va gyunk, ami kor vesszük az úr va cso ra szent sé gét. Él
az Úr, aki vel ta lál ko zunk. Emel jük föl lel kün ket, él jük át azt a cso dát, amelyet
os tyá ban és bor ban lel künk, hi tünk erő sí té sé re ka punk. Érez zük, amint szét -
árad ben nünk a bol dog ság, hogy ennyi re sze ret min ket az Is ten. 

Csü tör tök
Jé zus így imád ko zott: „Atyám, ha aka rod, vedd el tő lem ezt a po ha rat, mind -
az ál tal ne az én aka ra tom le gyen meg, ha nem a ti ed.” Ek kor an gyal je lent meg
ne ki a menny ből, és erő sí tet te őt. Lk 22,42–43 (Jer 23,23–24; Jn 13,1–15/34–35/;
1Kor 11,23–26; Lk 23,26–31) Em be ri ésszel fel fog ha tat lan, hogy mit kel lett Jé -
zus nak el vi sel nie. Imád sá ga – drá mai rö vid sé gé ben – az egyik leg meg ren dí -
tőbb tu dó sí tás, akár csak az „én Is te nem, mi ért hagy tál el en gem” ke resz ten mon -
dott sza vai. Ami kor erőnk fe let ti, te her van raj tunk, ami kor ví vó dunk, „sor -
sunk be tel je se dé sé től” fé lünk, bíz zunk. Kér jük az Is tent. Nem ad olyan
„kely het” ame lyet nem bí runk el. Ha az ő aka ra ta lesz meg raj tunk, ak kor nem
fé le lem és gyöt re lem, örök ha lál és kín, ha nem élet és üd vös ség lesz ré szünk. 

Pén tek
Em lé kez ze tek vissza, ho gyan be szélt nek tek, ami kor még Ga li le á ban volt: az
Em ber fi á nak bű nös em be rek ke zé be kell adat nia és meg fe szít tet nie és a har -
ma dik na pon fel tá mad nia. Lk 24,6b–7 (Zsolt 90,16; Jn 19,16b–30; 2Kor 5,/14b–
18/19–21; Lk 23,32–49) Nagy pén tek: a gyász és a fáj da lom órái. Sze münk előtt
pe reg nek a kép koc kák. Még nem ér ti sen ki, csak az élet te len test, a sír kam -
ra a va ló ság. Itt a vég. Itt? 

Szom bat
Is ten, aki tu laj don Fi át nem kí mél te, ha nem mind nyá jun kért oda ad ta, hogy -
ne aján dé koz na ne künk ve le együtt min dent? Róm 8,32 (Mik 7,18; JSir 3,51–
62; Lk 23,50–56) Nagy szom bat: ma né mák a ha ran gok. Fe ke te lep lek a temp -
lo mok ban. Gyász, fé le lem, ér tet len ség a ta nít vá nyok szí vé ben. Mi ér tek, de
csak né ma ság, csend. Is ten nem kí mél te tu laj don Fi át! Ma gunk ra ma rad tunk,
ha nagy szom bat után nem vir rad a más nap. A kí sér tő azon ban nem ve het
erőt raj tunk! Is ten ve le együtt oda aján dé koz ne künk min dent! A nagy szom -
ba tok fé lel me, a ma gunk ra ha gya tott ság ér zé se, az Is ten nél kü li vi lág ér ze -
te ha el fog, ha a ha lál tű nik a győz tes ha ta lom nak, ra gasz kod junk eh hez az
igé hez. A hús vét haj na la ér ke ző ben! Is ten így akar ta, így cse le ked te: Krisz -
tus le győz te a ha lált. Mai ta nít vá nyok, akik fé lünk: ez az es te szép sé ges, mert
fáj dal má ban ott a re mény, gyá szá ban a hit: fel vir rad. Fel tá mad! 

g K há ti Dó ra 

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

21.08 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Bach: Já nos-pas sió
Vi rág va sár nap azt a mű vet tű -
zi mű so rá ra a Bar tók rá dió,
amely ről Pi linsz ky Já nos köl tő
így írt: „A passió története,
drá mája soha még ilyen erő vel
nem jelent meg bennem, mint
a János-passió tegnapi elő adá -
sán. A ze ne nyel vén Bach
mint  ha teo ló gi ai prob lé mák ra
vá la szol na, a spe ku la tív el me
kér dé se i re. Az örök ké va ló Is -
ten ben mi ként zaj lik le a tör -
té ne lem? A Szent há rom ság
időt len bol dog sá gá ban a Fiú-
is ten drá má ja, idő be ve tett
tör té ne te? Zaj lik a pas sió, drá -
ma i an, ahogy sen ki más tol -
má cso lá sá ban, s az egész mű
egy hely ben lük tet, mint ha Is -
ten szív ve ré sét hal la nánk.”

HÉTFŐ

11.20 / TV2
Csá bí tó fű szer (gö rög–tö rök
víg já ték, 2003) (103')
12.55 / m2
Ma gya rok Iz ra el ben, 1. rész
II. And rás és Ba la ton rom jai
19.40 / Kos suth rá dió
Ma gyar köl tők meg ze né sí tett
ver sei a Szél ki ál tó együt tes
elő adá sá ban
21.00 / Du na Tv
Új vi lág (oszt rák do ku men -
tum film, 2005) (102')
21.00 / m2
Ha zug sá gok há ló já ban
(ame ri kai–ka na dai film -
dráma, 2006) (85')
21.15 / Bar tók rá dió
Ma rie-Claire Ala in Cé sar
Franck-or go na mű ve ket ját szik
23.10 / m1
Vissza ját szás
So ro zat a rend szer vál tás ról

KEDD

13.20 / RTL Klub
Én, te, ők
(bra zil ro man ti kus drá ma,
2000) (104')
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Hein rich Schütz
A há zas ság évei
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A be széd ről – 1. rész
17.15 / Du na II. Au to nó mia
Tö re dé kek – Fe je ze tek
a ma gyar mű ve lő dés
tör té ne té ből
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2001) (21')
A Bib lia ma gyar for dí tá sa
21.10 / m1
Kü lö nös tör té ne tek
Ke pes And rás mű so ra
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz ka le i dosz kóp

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
13.40 / RTL Klub
Hú gom nyo má ban
(ame ri kai film drá ma, 2002)
(88')
14.30 / Du na Tv
Ron gyos her ceg nő
(ma gyar do ku men tum film,
1975) (40')
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns
vi lág ból
20.04 / Kos suth rá dió
Köl tött köl tők köl te mé nyei
Weö res Sán dor: Psy ché
21.00 / m2
Őrü let és va ló ság
(ame ri kai–ka na dai film,
2007) (85')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
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CSÜTÖRTÖK

13.31 / Bartók rádió 
XXII. debreceni Bartók Béla
nemzetközi kórusverseny
2008.
14.10 / Du na Tv
Dé li báb In ter ci ty
(ma gyar vers össze ál lí tás,
2009) (17')
15.06 / Hír Tv
Nincs asz ta lom, sem szé kem
(ma gyar do ku men tum film)
18.00 / Bar tók rá dió
A ze né ről
Hän del Ma gyar or szá gon
22.55 / HBO
Hur ri kán (ame ri kai film -
dráma, 1999) (145')
23.25 / m2
Az éj sza ka és a vá ros
(ame ri kai film drá ma, 1992)
(107')
00.40 / Du na Tv
Te le mann: Ver seny mű há rom
trom bi tá ra és ze ne kar ra

PÉNTEK

10.00 / m1
Nagy pén te ki re for má tus
isten tisz te let köz ve tí té se
Cigán dról. Igét hir det Ma ka -
tu ra Jó zsef lel kész.
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Pi lis ről
Igét hir det Krámer György
lel kész.
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Hein rich Schütz
Pas sió
19.35 / Bar tók rá dió
Bach: Má té-pas sió
20.55 / Du na Tv
Nagy sző lő si ke reszt út
(ma gyar do ku men tum film,
2005) (15')
00.50 / Tv2
A pas sió
(ame ri kai–olasz film drá ma,
2004) (120')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Jé zus-ös vény
13.00 / Du na Tv
Be ava tás. Krisz tus hét sza va
a ke reszt fán
13.05 / Kos suth rá dió
Bá rány le sen he gyen-völ gyön
13.55 / m2
Szent Pál nyo ma in Mál tán
(is me ret ter jesz tő film, 2008)
(26') 1. rész
20.00 / Zo ne Eu ro pa
A vi lág leg szebb tör té ne te –
A Bib lia (ame ri kai film -
dráma, 1965) (193')
21.30 / Du na Tv
A kö nyö rü le tes ség pap ja
(olasz élet raj zi drá ma, 2004)
(100') 1. rész
22.25 / m1
Tíz pa ran cso lat
(len gyel té vé film so ro zat, 1988)
1. rész

VASÁRNAP

9.05 / Kos suth rá dió
Má ria Mag dol na evan gé li -
uma. Ör dögh Szil vesz ter
hang já té ka
10.10 / m2
A Bib lia nö vé nyei (24')
Hús vé ti kert
10.25 / m1
Evan gé li kus ma ga zin (26')
13.37 / Bar tók rá dió
A so les mes-i apát ság ének -
kara hús vé ti gre go ri án dal la -
mo kat éne kel
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del”
Hús vé ti vers össze ál lí tás
20.00 / Du na II. Au to nó mia
Szent Fe renc
(olasz film drá ma, 2002) (92')
22.06 / Hír Tv
En gem a szél ide so dort
és le tett
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (25')
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50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.
Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.
Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Tel.: 28/360-170; mo bil: 30/948-9575.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu;
gom bos mi@in vi tel.hu.

Fo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,

a Dé li Egy ház ke rü let
fel ügye lője

H I R D E T É S

Az 1924-ben ala kult Fé bé Evan -
gé li kus Di a ko nissza egye sü let
ti zen két tag já nak éle tét, mun -
ká ját mu tat ja be az En gem a szél
ide so dort és le tett cí mű do ku -
men tum film, ame lyet áp ri lis
12-én 22 óra 6 perc től ve tít a
Hír Tv.

H I R D E T É S


