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„A tapasztalatok kiértékelése után már ké -
szü lünk meg hir det ni az ősszel kez dő dő
má so dik or szá gos pres bi ter kép ző tan fo lya -
mot. Hogy is mét el in dul has sunk az ősz ből
a ta vasz ba…”

Révfülöpi presbiterképzés f 9. oldal

Uram, kihez mehetnénk? f 3. oldal
20. országos evangélikus hittanverseny f 4. oldal
Szünet helyett ünnep f 8. oldal
Körös-körül a kereszt körül f 8. oldal
Mesterségek – evangélikus – háza f 11. oldal
Melléklet: Útitárs – magyar evangéliumi lap

„Na gyon hang sú lyos, hogy Corry me ela
nem an nak el le né re nyi tott, hogy ke resz -
tény, ha nem ép pen azért nyi tott, mert ke -
resz tény. Fon tos szá mom ra ez a meg kö -
ze lí tés.”

Önkéntesként… f 8. oldal

„Nap köz ben min dig be ug rom va la me lyik
temp lom ba. Mi vel az evan gé li kus rit kán van
nyit va, el me gyek a te réz vá ro si ka to li kus
temp lom ba vagy az egye te mi be.”

Amíg Isten erőt ad – Interjú Medveczky
Ádám karmesterrel f 5. oldal

Min den val lás nak, kul tú rá nak, vi lág -
né zet nek meg van a ma ga sa já tos
szim bó lu ma. Ezek a szim bó lu mok
nem csak „jel zik” a ma guk tár gyát, ha -
nem töb bé-ke vés bé a jel zett dol gok
tar tal mát is fe dik.

Az ősi nagy ázsi ai val lá sok je le a
ke rék. Ez nem csak az élet és a vi lág -
szem lé let tel jes sé gét je len ti, ha nem
az örök vissza té rést is. Ez jut ki fe je -
zés re a re in kar ná ció hi té ben, ab ban
a ta ní tás ban, hogy a tör té ne lem
egyes fá zi sai vissza tér nek, meg is -
mét lik ön ma gu kat.

A gö rög szel lem és gon dol ko dás
je le két pár hu za mos egye nes vagy
sík. Ez ér vé nye sül kép ző mű vé sze tük -
ben, gon dol junk csak a pár hu za -
mos osz lop so rok ra és pár ká nyok ra.
Ez ér vé nye sül mi to ló gi á juk ban is: az
Ili ász em be ri hő sei az al só szin ten
küz de nek, az is te nek pe dig a fel sőn.
A pár hu za mos ság el ve ér vé nye sül a
gö rög fi lo zó fi á ban. Pla tón sze rint az
ide ák vi lá gá nak csak árny ké pei a
föl di va ló sá gok, amint ez hí res „bar -
lang ha son la tá ban” ki fe je zés re jut.

A zsi dó val lás és tör té ne lem szem -
lé let szim bó lu ma az ív. Nóé tör té ne -
té ből tud juk, hogy a szö vet ség je le a
szi vár vány íve. Az ív két pon ton, az
al fa és az óme ga pon ton, a kez det és
a vég pont ján érin ti a földi va ló ság
szint jét. A kez det a te rem tés, a vég a
vi lág vé ge, az utol só íté let.

A ke resz tény ség szim bó lu ma a
ke reszt, nagy pén tek e jel ben meg fo -
gal ma zott üze ne te. A ke reszt: egy
víz szin tes vo na lat an nak kö zép pont -
já ban met sző füg gő le ges vo nal. Mit
je lent ez a ke resz tény ség re néz ve, s
mit je lent ránk, az egy ház tag ja i ra
néz ve?

Néz zük előbb a víz szin tes vo na lat.
Ez nem más – jel ké pe sen –, mint a
tör té ne lem fo lya ma ta. Van ezen a vo -
na lon egy pont, a met szés pont, ez jel -
zi a ke resz tény ség idő be li kez de tét.
Azt jel zi, hogy a ke resz tény ség nem
val lá si vagy fi lo zó fi ai spe ku lá ció
ered mé nye, nem időt len mí tosz vagy
mi to ló gi ai kép ződ mény, ha nem tör -
té nel mi je len ség, amely meg ha tá -
ro zott tör té nel mi sze mély hez és
meg ha tá ro zott tör té nel mi ese mény -
hez kap cso ló dik. A sze mély a ná zá -
re ti Jé zus Krisz tus, az ese mény pe dig
az Úr Jé zus bi zony ság té te le és eme bi -
zony ság té telt meg pe csé te lő ke reszt -
ha lá la. Ezért a ke reszt el sőd le ge sen
nem jel, ha nem va ló ság. Nem jel ből

lett a va ló ság igé nyé vel fel lé pő le gen -
da, ha nem va ló ság ból lett jel lé.

És most néz zük a füg gő le ges vo na -
lat. Szá munk ra a füg gő le ges vo nal
egy sze rű en azt je len ti, hogy Jé zus
nem csu pán tör té nel mi hős. Nem
olyan em ber, akit szár ma zá sa, ne vel -
te té se, tár sa dal mi kör nye ze te vagy az
adott po li ti kai hely zet meg ha tá roz -
ha tott. Jé zus ért he tet len, pá rat lan
je len ség. Az apos to li és a hit val lá si
ira tok alap ján ezt így fe jez zük ki: Jé -

zus az Is ten Fia. Jé zus mű ve pe dig
nem olyan gon do lat, esz me rend -
szer, amely va la mi fé le val lá si vagy
szel le mi evo lú ció ered mé nye len ne.
Hi tünk sze rint Jé zus mű ve pá rat lan
mű: ki nyi lat koz ta tás. Ilyen for mán a
gol go tai ke reszt nem csak tör té nel mi
ese mény, ha nem üd vös ség tör té ne ti
ese mény is: meg vál tás.

Az evan gé li u mok ar ról tu dó sí ta -
nak, hogy a gol go tai ke resz tet so kan
csak „tá vol ról szem lél ték”. Úgy ér zem,
so kan kö zü lünk is ezt tet ték ed dig.
Men jünk most már kö ze lebb, áll junk
meg a ke reszt alatt.

Mi, akik nagy pén te ken a ke reszt
alatt ál lunk, nem csak sze ku lá ris em -
be rek va gyunk, ha nem szo ron gók is.
Va la mi ham le ti fé le lem van ben nünk,
nem me rünk sze mé be néz ni sem a
szen ve dés nek, sem a ha lál nak. Nem
aka runk ta lál koz ni sem ön ma gunk kal,
sem a sor sunk kal, sem az őszin te ség,
sem a fe le lős ség szint jén. Ho gyan le -
het fel ol da ni ezt a szo ron gást?

A ke resz tény vá lasz: Is ten Jé zus
Krisz tus ban meg mu ta tott sze re te -
te ál tal. A ke reszt en nek a vég ső va -
ló ság nak, Is ten örök sze re te té nek a
je le. Ez a sze re tet le ér a mély ség be
és fel fut a ma gas ság ba, mint a füg -
gő le ges vo nal. Ez a sze re tet át öle li
az egész vi lá got, mint a víz szin tes
vo nal.

A szer ző az Egye sült An gol Nyel vű
Evan gé li kus Egy ház nyu gal ma zott
püs pö ke

A ke reszt
g Pát kai J. Ró bert

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus
Egy ház ke rü let je lö lő bi zott sá ga 2011.
áp ri lis 8-án tar tott sza va zat szám lá -
ló ülé sén meg ál la pí tot ta, hogy a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus
Egy ház ke rü let új püs pö ké re be kül -
dött sza va za tok alap ján a vá lasz tás ér -
vé nyes és ered mé nyes volt.

A gyü le ke ze tek sza va za tai alap ján
a meg vá lasz tott új püs pök Sze me rei
Já nos lett.

Is ten ál dá sa kí sér je a meg vá lasz tott
püs pök és a szol gá lat ban lé vő püs -
pök he lyet tes – Ben c ze And rás – éle -
tét és szol gá la tát!

Kér jük a gyü le ke ze te ket, hor doz -

zák imád ság ban mind ket tő jü ket,
hogy meg bí za tá su kat egy há zunk és
ke rü le tünk ja vá ra, Is ten di cső sé gé re
vé gez zék.

Erős vár a mi Is te nünk!
g Kiss né Ká rász Ró zsa

je lö lő- és sza va zat szám lá ló
bi zott sá gi el nök

Ér vé nyes és ered mé nyes püs pök vá lasz tás a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü le té ben

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let gyü le ke ze te i nek az új püs pök sze -
mé lyé re le adott sza va za tai az aláb bi ak sze rint osz lot tak meg.
• Le ad ha tó sza va za tok szá ma: 121 db
• Le adott sza va za tok szá ma: 121 db (ér vény te len: 5 db sza va zat,

ér vé nyes sza va zat: 116 db)
• Ben c ze And rás: 46 db sza va zat – Sze me rei Já nos: 70 db sza va zat

„A gol go tai
kereszt nem csak
tör té nel mi ese -
mény, ha nem
üd vös ség tör té -
ne ti ese mény is:
meg vál tás.

A hó nap vé gé ig még együtt lát ha tó
Bu da pes ten Mun ká csy Mi hály –
Krisz tus-tri ló gi a ként em le ge tett –
há rom mo nu men tá lis al ko tá sa. (Az
Ec ce ho mo a deb re ce ni Dé ri Mú ze um,
a Krisz tus Pi lá tus előtt a ka na dai

Art Gal lery of Ha mil ton, a Gol go ta
pe dig Pákh Im re ame ri kai ma gyar
mű gyűj tő tu laj do na.) A böj ti idő -
szak ban – az Asz ta li Be szél ge té sek
Kul tu rá lis Ala pít vány szer ve zé sé ben
– egy há zi ve ze tők is vál lal koz tak tár -

lat ve ze tés re. Áp ri lis 8-án Gáncs Pé -
ter evan gé li kus el nök-püs pök mond -
ta el a képekről a gon do la ta it a Ma -
gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban, Szak csi
La ka tos Bé la Kos suth-dí jas zon go ris -
ta ze nei köz re mű kö dé sé vel.

Hit val lá sok a Krisz tus-tri ló gia előtt
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b Vi rág va sár na pi cik künk ben ki -
vé te le sen el té rünk ro va tunk ed -
di gi szer kesz té si el ve i től. Nagy -
hét he ti éne két nagycsütörtök
igé je alá szer keszt ve ta lál ják
meg Ol va só ink. Most pe dig egy
olyan, kü lön le ges mű fa jú té telt
mu ta tunk be, amely gaz da gít -
hat ja vi rág va sár na pi is ten tisz te -
le tünk li tur gi á ját: Di cső ség és
di csé ret te né ked, meg vál tó Ki rá -
lyunk (GyLK 784).

A vi rág va sár na pi kör me net csúcs -
pont já nak szá mí tó him nusz új don -
ság ként ke rült a Gyü le ke ze ti li tur gi -
kus könyv be. Szer ző je The o dulph
or leans-i püs pök, akit 818-ban An gi -
ers-ben be bör tö nöz tek ki rály el le nes
össze es kü vés vád já val. A le gen da
sze rint a him nusz szü le té sét a bör -
tön ab la ka előtt el vo nu ló vi rág va sár -
na pi kör me net ih let te.

Ma ga a vi rág va sár na pi kör me net
– amely Jé zus Je ru zsá lem be va ló di -
cső sé ges be vo nu lá sát idé zi fel – még
ré geb bi ha gyo mány. Ko rai do ku -
men tu mok ta nú sá ga sze rint már a 4.
szá zad ban, a je ru zsá le mi ke resz tény
gyü le ke zet ben szo kás volt a szen ve -
dés ide jé nek kez de tén kör me net tel és
pál ma szen te lés sel em lé kez ni Jé zus
éle té nek utol só ese mé nye i re.

Az evan gé li u mok ból jól is mert
ké pek ele ve ned nek meg a köl tő sza -
va in ke resz tül a kez dő stró fá ban,
majd to vább az 1–3. vers sza kon ke -
resz tül: „A so ka ság leg na gyobb ré sze
az út ra te rí tet te fel ső ru há ját, má sok
ága kat vag dal tak a fák ról, és az út -
ra szór ták. …Ho zsán na a Dá vid Fi -
á nak!” (Mt 21,8–9) „Ál dott a ki rály,
aki az Úr ne vé ben jön! A menny ben
bé kes ség, és di cső ség a ma gas ság -
ban!” (Lk 19,38) Ahogy egy kor a zsi -

dó nép kö szön töt te a ke reszt ha lál ra
in du ló Krisz tust, úgy fo gal maz za
meg az utol só két vers szak a ma ün -
nep lők hó do la tát a Meg vál tó előtt.

A him nusz ér de kes sé ge, hogy a
kez dő stró fa ref rén sze rű en meg is -
mét lő dik min den vers szak után. Ez -
zel a ref rén nel vá la szol a gyü le ke zet
a kó rus (vagy elő éne ke sek) elő adá sá -
ban meg szó la ló vers sza kok ra, így az
ének pár be szé des for má ja ön ma gá -
ban is hor doz za a bib li ai tör té net dra -
ma tur gi á ját.

Ko ráb bi éne kes köny ve ink ben nem
ta lál juk nyo mát a Di cső ség és di csé -
ret him nusz nak, azon ban a 16–17.
szá za di pro tes táns gra du á lok szin te
ki vé tel nél kül köz lik mint az ün nep
kez dő éne két. A ma gyar or szá gi re for -
má ció a vi rág va sár na pi kör me ne tet
el tö röl te, ez a köz ked velt ének azon -
ban fenn ma radt, és új sze rep ben to -
vább él het a gya kor lat ban.

Ahol él a szo kás, hogy a gyer me -

kek bar ká val vagy vi rá gos ág gal a ke -
zük ben, ün ne pé lye sen vo nul nak be
a vi rág va sár na pi is ten tisz te let re, ott
a him nuszt ez alatt szó lal tat hat ja
meg a kó rus és a gyü le ke zet. A mel -
lé kelt kot ta a kö zö sen éne kel he tő ref -
rént ad ja köz re.

Ja va sol juk, hogy gon dol ják át ezt
a le he tő sé get: so kat gaz da god ha -
tunk ál ta la!

g Gom bos Ari kán

Időt len di a dal me net
A ho zsan nás je ru zsá le mi nép ki rályt
várt a vá ros ba. Iz ra el nek nagy ki rá lyát,
Dá vid Fi át, Jah ve kül dött jét, az iga zi
sza ba dí tót. Fel ső ru ha az úton, pál ma -
ág a kéz ben, ün ne pi uj jon gás a szív -
ben… Meg ér ke zett a győz tes, hogy a
sze re tet, az ön fel ál do zás is te ni ere jé -
vel min dent le győz zön, ami ki ol tott
hi tet, ami el vett jö vőt, ami messze so -
dort a tel jes ség től, ma gá tól az Is ten -
től. Más győ zel met vár tak? Más fé le
ki rályt? Kap hat tak-e an nál töb bet, ami
sze mély vá lo ga tás nél kül min den kié
lett – ma gát az éle tet?

És aho gyan egy kor a Gol go ta szen -
ve dő ál do za ti bá rá nya vár va várt
Mes si ás ként vo nult be a vá ros ba, ma
is ren ge te gen vár nak. Ta lán nem is

tud ják, hogy kit vagy mit, de ér zik azt
az űrt, ame lyet be kel le ne töl te ni, ér -
zik a ter het, ame lyet le kel le ne már
vég re ten ni. Jól tud juk, hogy menny -
bé li Ki rá lyunk szün te len je len van kö -
zöt tünk. Csak len dül ni kel le ne ma is
a pál ma ágat tar tó kéz nek, fel han goz -
ni a di csé ret nek, hogy ész re ve gyék:
meg ér ke zett, itt van, és ké szen kí nál -
ja azt, ami ért az el ső di a dal me net után
fáj dal ma san meg szen ve dett: a ke -
gyel met, a bé kes sé get, az örö möt.

A di csé ret pe dig egy szer úgy fog
fel han goz ni, aho gyan ma még csak a
menny or szág nak szent se re ge hall -
hat ja. Meg sza ba dul va tér és idő bi lin -
cse i ből, a tel jes ség és a tö ret len élet
di men zi ó já ban, a min dent új já te -
rem tő Úr szí ne előtt. Vi rág va sár nap
ho zsan ná ja időt len né vá lik. Üzen a
múlt ból, két ez red év tá vo lá ból a má -
nak: lás sá tok meg az ér ke zőt! Gyer -
me ki szép se reg sze mé vel, lel ké vel,
min dent rá bí zó hi té vel: így fo gad já -
tok Krisz tust. Min dent meg tett ér te -
tek, ha lá lon ara tott nagy győ zel mé -
vel a leg na gyobb lett a vi lá gon. Ez a
nagy ság emel át majd sí ron, ha lá lon,
hogy a tel jes ség örök ké tart son mind -
annyi unk nak.

g Ör dög End re

Di cső ség és di csé ret te né ked, meg vál tó Ki rá lyunk
C ANTATE

Biz to san nem vé let len, hogy az Új szö -
vet ség el ső sor ban nem egyé ni leg,
ha nem kö zös ség ben, egy kö zös ség
tag ja ként szó lít meg min ket. Pál le -
ve le it ol vas va va la me lyik gyü le ke zet
tag ja ként, az evan gé li u mok ban pe dig
a Jé zust hall ga tó so ka ság hoz vagy a
ta nít vá nyok kö ré hez tar toz va szól
hoz zánk a töb bes szá mú meg szó lí tás. 

Az összes ün ne pünk is a kö zös ség -
ről szól. Egye dül nincs ün nep. Vi rág -
va sár nap han gunk össze fo nó dik a
töb bi ek ho zsan ná já val, és Jé zus elé
tett dol ga ink oda ke rül nek má sok
Jé zus elé tett dol gai mel lé. Hogy is
néz ne ki, ha egye dül ho zsan náz nék
ott? Hogy néz ne ki az az egyet len
nyo mo rult pál ma ág az egyet len fel -
ső ru há val, ame lyen egy ked vű en lép
át a Je ru zsá lem be tar tó sza már?

Lel ké szi szol gá la tom ele jén nem
gon dol tam, hogy ennyi re fon tos a
gyü le ke zet. Tud tam per sze, hogy
em be rek is kel le nek ah hoz, hogy le -
gyen ér tel me az is ten tisz te let nek, a
hit tan órá nak, hogy fér fi ak kel le nek a
temp lom kert rend be té te lé re, asszo -
nyok, akik süt nek-főz nek a sze re tet -
ven dég ség re, de hogy ezek nek az
em be rek nek kö zük is kell hogy le gyen
egy más hoz, azt ele in te nem érez tem
fon tos nak. Egy azon hit hez, fe le ke zet -
hez tar to zó egyé nek al kot ják a gyü -
le ke ze tet, együtt jön nek is ten tisz te -
let re, együtt ül nek a pa dok ban, együtt
imád koz nak és éne kel nek, az tán
együtt men nek ha za, min den ki a
ma ga sa ját kü lön be já ra tú éle té be.

A min dent meg vál toz ta tó ka tar ti -

kus él mé nyem ak kor volt, ami kor
elő ször szol gál tam ven dég- vagy he -
lyet tes lel kész ként egy má sik gyü le -
ke zet ben, nem ab ban, ame lyik nek
évek óta a lel ké sze vol tam. El ér ke zett
az a ré sze az is ten tisz te let nek, mi kor
együtt mond juk az Apos to li hit val -
lást. Be le kezd tem. Az tán el akadt a
han gom, a sza vam, re meg ni kezd tek
a lá ba im. Csak a sa ját han go mat
hal lot tam, és va la mi dünnyö gés fé lét
a pa dok, a gyü le ke zet fe lől. Pe dig
nem vol tak annyi ra ke ve sen a temp -
lom ban. Csak va la hogy ott ez volt, ez
lett a szo kás: a pap ra bíz ták az Apos -
to li hit val lást. Ahogy va ló szí nű leg
min den mást.

Ér de kes mó don ez az él mény tet -
te ért he tő vé, hogy mit is je lent szá -
mom ra mint lel kész nek a gyü le ke zet,
túl azon, hogy ve lük, kö zöt tük dol -
go zom. Rá jöt tem, hogy a gyü le ke zet
hi te met kö rül öle lő hi te nél kül egye -
dül va gyok, és a hi tem még ar ra
sem elég, hogy nyelv bot lás nél kül vé -
gig mond jam a hit val lást.

Nem vé let le nül szó lít ta tunk meg
töb bes szám má so dik sze mély ben. Jé -
zus in du la tát (Fil 2,5) egye dül nem le -
het meg él ni, de az Úr is ten kü lö nös
ke gyel mé nek kö szön he tő en a gyü le -
ke zet ben nem túl zás azt ál lí ta ni,
hogy ál lan dó an je len van. Én nem
élek ál lan dó, szü net men tes hit ben,
sze re tet ben, meg bo csá tás ban, vi -
gasz ta lás ban, sze re tet ből fa ka dó fi -
gyel mez te tés ben, ir ga lom ban és kö -
nyö rü let ben. Na gyon nem. És va ló -
szí nű leg te sem, és a har ma dik sem.

Ugyan ak kor fi gyeld meg, hogy mind -
ezek – és még sok min den más –
min den egyé ni nyo mo rú sá gunk el le -
né re még is ál lan dó an je len van nak a
gyü le ke zet ben. Vagy ha ed dig nem
néz tél így a gyü le ke ze ted re, ak kor
most tedd meg. Ab ba sem kell hagy -
nod a ho zsan nát és a pál ma ág len ge -
té sét, csak egy ki csit nézz kö rül. Ha
csak egyes em be rek ügyes-ba jos dol -
gát, ma gán éle ti nyo mo rú sá gát lát tad
ed dig, nézz ma gá ra a kö zös ség re, a
Krisz tus-test re, ho gyan va ló sul meg
ben ne a vi gasz ta lás, a fi gyel mez te tés,
az ir ga lom, a kö nyö rü let.

Le het, hogy ez baj, de egy ide je át -
es tem a ló – bo csá nat, a vi rág va sár -
na pi sza már – má sik ol da lá ra. A kö -
zös ség, a gyü le ke zet együtt meg élt és
gya ko rolt hi té vel szem ben egy re ke -
vés bé ér té ke lem az egyé ni hi tet, ha az
hi val ko dó an a má si ké nál kü lönb nek
mu tat ja ma gát (Fil 2,3). Egy re nö vek -
vő ag go da lom mal és fe le lős ség ér -
zet tel né zem azo kat, akik azt gon dol -
ják, hogy a ke resz tény ség egyé ni vál -
lal ko zás ként gya ko rol ha tó, és az üd -
vös ség üz le tét az Úr is ten nel meg fe -
le lő ke gyes ség al kal ma zá sá val egye -
dül te tő alá le het hoz ni. Nap nál vi lá -
go sabb, hogy az Is ten or szá gá nak
egyé ni vál lal ko zó it a sző lő mun ká -

sok pél dá za tá nak kí nos meg le pe té se
vár ja: ugyan úgy csak a leg töb bet
kap ják ők is, ahogy a töb bi ek.

Nem tudsz ve lünk ki jön ni ma a je -
ru zsá le mi út ra, mert be teg ség, öreg -
ség vagy egyéb el fog lalt ság nem en -
ge di? Hi á nyoz ni fog a han god a ho -
zsan ná ból és a fel ső ru hád az út ra te -
rí tet tek kö zül. De a sza már há ton
ülő, aki ki ma gas lik a vi rág va sár na pi
so ka ság ból, lát ja azo kat is, akik nem
ér tek oda. Akik tá vol ról ho zsan náz -
nak és in te get nek. Ők kü lö nö sen
fon to sak és ked ve sek ne ki. És ne künk
is, akik ott le szünk az út mel lett. Le -
het, hogy egyé ni leg én vagy a má sik
vagy a har ma dik el fe led ke zünk ró lad,
de nem fe led ke zik meg tag ja i ról a kö -
zös ség, a gyü le ke zet.

g Né meth Zol tán

Imád koz zunk! Jé zu som! Olyan jó,
hogy itt le he tek a ho zsan ná zó so ka -
ság ban. Hogy nem va gyok egye dül,
hogy han gom el ve gyül het a töb bi ek
hang já val. Hogy eléd te rí tett fel ső ru -
ha-éle tem má sok fel ső ru ha-éle té hez
ér het. Jé zu som! Fáj, hogy nem me he -
tek a töb bi ek kö zé, nem ho zsan náz -
ha tok ve lük, nem le he tek ott a gyü le -
ke zet ben. Olyan jó tud ni, hogy a so -
ka ság fe lett rám tudsz pil lan ta ni, és
en gem is ott látsz a gyü le ke zet ben,
még ha nem va gyok is fi zi ka i lag je len.
Jó, hogy in nen is mond ha tom, és te
ugyan úgy meg hal lod: Ho zsán na né -
ked, Dá vid fia, ál dott vagy, aki jössz
az Úr ne vé ben! Ámen.
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In du la tos gyü le ke zet
AZ ÜNNEP IG ÉJE

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!

Oratio
œcumenica

SE MPER REFOR M ANDA

„A mi ál dott Krisz tu sunk úgy gyöt -
rő dik éret tünk, mint egy sze gény bű -
nös ha lan dó. Is te ni ter mé sze tét le -
te szi, vi gasz ta lás nél kül szű köl kö dik.
S ez jó al ka lom az ör dög nek, hogy
még kö ze lebb ről és ke mé nyeb ben
tá mad jon reá, mint bár mi kor az -
előtt. Ezért be szél itt a mi Urunk
úgy, mint aki életha lálharc ban ví vó -
dik. Azok nál ke res vi gasz ta lást, aki -
ket az előtt vi gasz talt. Re meg ve resz -
ket, s szí ve szí n ül tig te le fáj da lom -
mal. Le tesz az éle té ről. Ér zi, lát ja ha -
lá lát. Ezt pa na szol ja el ta nít vá nya i -
nak. Mi cso da gyöt re lem és nyo -
mo rú ság sza kad ha tott rá, hogy
azok nál ke res me ne dé ket, akik nyo -
mo rult sen kik hoz zá ké pest! Ezt a
szen ve dést em be ri nyelv ki nem
be szél he ti. Fe lül ha lad az min den
em be ri ér tel met és el gon do lást.
Csak azt tud juk, hogy ami tör tént,
éret tünk tör tént. Éret tünk kel lett a
Krisz tus nak min de nek nél ször nyűbb
ha lál tu sát meg vív nia.”

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Szabó Jó zsef for dí tá sa)
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A pa pír hal ma zok ban va ló ke res gé lés
a bosszú ság mel lett gyak ran tar to gat
ked ves meg le pe té se ket, az em lé ke zés
örö mé vel já ró fel fe de zé se ket is. Az
em ber né ha órák ra el me rül az em lé -
ke ket elő csa lo ga tó  hal mok ban, és
ott fe lej ti ma gát. 

Így ke rült ke zem be egy ré gi le vél,
ben ne Dut ka Ákos Ka rá cso nyi be szél -
ge tés az Úr Jé zus sal 1923-ban cí mű
ver se. Kü lö nös ér zé sek kel ol vas sa
az em ber hús vét ün ne pé re ké szül ve
a ka rá cso nyi ver set.

Ha e be teg, bo lond vi lág ra,
Uram, még egy szer meg szü let nél,
Bár mil li ó nyi temp lo mod van,
Kezd het nél megint Bet le hem nél.
Szal ma já szol nál ran go sabb hely,
Uram, te né ked ma se jut na:
So ha messzibb a Te or szá god,
„Mi atyán kod” bár min den ki tud ja. 

Ha így jön nél Ná zá ret ből 
Sá pad tan, fáz va, de cem ber es te, 
Az ügye fo gyott szen ve dők höz 
Pá rizs ba, vagy Bu da pest re, 
S le ül nél az éhe zők közt
S ab ból, amit va la ha mond tál 
Me sél nél új vi gasz ta lá sul – 
El fog ná nak a ti ze dik szó nál. 

Mond jál csak új He gyi be szé det 
S amit mond tál a gaz da gok ról 
S ha gyűl né nek az el ha gyot tak 
S szól nál az Írás-for ga tók ról 
S ha meg pró bál nád Uram még egy szer 
Az Em bert rá ven ni Sze re tet re – 

In ter nál ná nak, es kü szöm rá, 
Ha nem is ver né nek mind járt ke reszt re.

E sú lyos sza va kat ol vas va el tű nő -
dünk: vál to zott-e va la mi 1923 óta?
Igen, sok min den más lett, de va la -
hogy még sem si ke rült nö ve ked ni a
sze re tet ben, erő söd ni a hit ben, és
nincs kor, mely ben ne len ne ér vé -
nyes a fel ki ál tás: „Ha e be teg, bo lond
vi lág ra, / Uram, még egy szer meg -
szü let nél, / Bár mil li ó nyi temp lo mod
van, / Kezd het nél megint Bet le -
hem nél.”

Úton hús vét fe lé, a nagy böj ti idő -
sza kot ül ve ta lán nincs na gyobb kri -
ti ka en nél, amely meg fo gal ma zód hat
a ke resz tény em ber rel szem ben. A lé -
lek meg tisz tí tá sá nak fo lya ma tá ban, az
in ten zív Jé zus hoz for du lás, a vált ság -
mű ben va ló el me rü lés nap ja i ban bi -
zony kö te les sé ge min den hí vő nek el -
gon dol kod nia azon, hány szor szólt,
cse le ke dett mél tat la nul a krisz tu si
név hez.

Ke resz tény éle tünk tar tal ma, a hit
– amely ré sze, al ko tó ele me, ne tán dí -
sze mind annyi unk éle té nek – sok szor
nem alap ja, nem for rá sa élet foly ta tá -
sunk nak. Ke ret csu pán, de nem tar -
ta lom. Nem vé let len az az arab mon -
dás: „Úgy ha zudsz, mint egy ke resz -
tény!…”

Krisz tust kö ve tő Eu ró pa pol gá ra,
hol van hi ted szi lárd sá ga, a krisz tu -
si ma ga tar tás, a min den kor lá tot át -
íve lő ha tár ta lan sze re tet? Be szélsz ró -
la, de nem élsz ál ta la, mint Ka rin thy

Fri gyes Ba rabb ás cí mű no vel lá já -
ban a Fel tá ma dott igaz sá gát kö ve te -
lő tö meg. Ki szá radt árok fe ne kén, el -
fe ke tült nyelv vel vo ní tunk a vö rös fel -
hők fe lé, vagy nya va lyás ként, min -
dent és min den kit el ve szít ve, bűz -
hödt mo csár ba nyom va vár juk mi is
a Mes tert, hogy a ha lál ból vissza tér -
ve kö ves sük őt Pi lá tus há zá ig, és új
tör vényt kér jünk. Meg is mer tük Ba -
rabb ást, a rossz dön tés át ká tól szen -
ve dünk bé nán és meg cson kít va ár kok
és mo csa rak fe ne kén, ahon nan egye -
dül Krisz tus tud ki emel ni. Hány -
szor von szol tuk mi is bé na ön ma gun -
kat a sza ba du lás örö mé vel Pi lá tus há -
za elé, s vár tuk a kér dést: Kit en ged -
jek el? – hogy te li to rok ból ki ált has -
suk: a Ná zá re tit! És Pi lá tus kér de zett,
és kér dez ni fog, míg igaz sá got aka -
runk e vi lág ban.

„– Hát kit bo csás sak el már most,
Ba rabb ást vagy a ná zá re tit? 

És ek kor ő in tett ne kik. 
És ek kor zú gás tá madt, mint a

menny dör gés zen gett fel a so ka -
ság. És a so ka ság ezt ki ál tot ta: »Ba -
rabb ást!« 

És ré mül ten néz tek egy más ra,

mert kü lön-kü lön mind egyik azt ki -
ál tot ta: »A ná zá re tit!« 

A Mes ter pe dig ha lo vány lett, és
meg for dul ván vé gig né zett raj tuk. És
kü lön-kü lön meg is me ré mind egyik -
nek az ő ar cát, de e sok arc ból egyet -
len arc lett az es ti ho mály ban, óri á -
si fej, mely os to bán és go no szul és
szem te le nül vi gyor gott az ő ar cá ba,
vé res sze mei hu nyo rog tak és szá já -
ból bü dös lé szi vár gott és tor ká ból
úgy böm bölt re ked ten: »Ba rab bást!«;
mint ha azt hö rög né: »Ha lál! Ha lál!
Ha lál!« 

Pi lá tus pe dig za var tan le sü töt te az
ő sze me it, és mon dá ne ki: »Te lá -
tod…« Ő pe dig bó lin tott fe jé vel és
csen de sen fel men vén a lép csőn, ki -
nyúj tot ta ke ze it a hó hér fe lé, hogy kö -
töz ze meg.” (Ka rin thy Fri gyes: Ba -
rabb ás – rész let)

Hány szor isszuk a Ná zá re ti vé rét, s
pré di kál juk Ba rabb ást? Sok szor, na -
gyon sok szor. Egyé nen ként, de kö zös -
ség ként is ko mo lyab ban kell ven nünk
a lu the ri óem ber na pon kén ti meg öl -
dök lé sét s az új em ber fel öl té sét. 

A ke resz tény em ber nem csu pán
ön ma ga hi te les sé gé vel, ha nem Krisz -
tus egy há zá nak, ma gá nak Krisz tus nak
a hi te les sé gé vel ját szik.

Egy pi ac ku ta tó cég rend sze re sen
köz li jó né hány szak ma bi zal mi in de -
xét. Az in dex alap ján ké szült lis ta ta -
nú sá ga sze rint az anya or szá gi köz vé -
le mény a 14. hely re uta sí tot ta a pap -
sá got… Ez sem ta nús ko dik más ról,
mint a ke resz tény hí vők hi te les sé gé -

nek sze mé lyes – s kol lek tív vé vált –
bu ká sá ról, a sza vak és a tet tek in ko -
he ren ci á já ról. 

Böjt ben ta lán ezen kel le ne gon dol -
kod nunk, imá ink ban pe dig kér jük a
meg vál to zás ere jét! Min den kor nak,
min den ge ne rá ci ó nak vé gig kell za -
rán do kol nia a Via Do lo ro sát – vé gig
kell jár nunk a böj töt, a bűn bá na tot,
a ke reszt ha lált, hogy vé gül meg ér kez -
zünk a fel tá ma dás, az élet meg ta pasz -
ta lá sá hoz. 

Itt ál lunk ma vi rág va sár nap kü szö -
bén. Lel künk pál ma ága kat len get, fel -
ső ru hán kat föld re te rít jük. Az éle -
tünk be be vo nu ló Krisz tust ün ne -
pel jük ma, őt, aki nél kül nincs élet,
nincs fel tá ma dás az is ten nél kü li ség -
ből. Meg té ré sünk, sze mé lyes via do -
lo ro sánk itt kez dő dik vi rág va sár nap
örö mé nél, ami kor fel is mer jük:
„Uram, ki hez me het nénk? Örök élet
be szé de van ná lad!”

Ez a fel is me rés ve zes sen el mind -
annyi un kat hús vét új já te rem tő haj -
na lá hoz!

Uram, ki hez me het nénk?
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b A je lö lő- és sza va zat szám lá ló
bi zott ság áp ri lis 8-án hoz ta nyil -
vá nos ság ra, hogy a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let új püs pö ké vé Sze me rei Já -
nost vá lasz tot ták a gyü le ke ze tek.
Az Evan ge li kus.hu in ter ne tes
por tál szer kesz tő je bra vú ros
gyor sa ság gal, még az nap in ter -
jút ké szí tett a So mogy-Za lai
Egy ház me gye – je len leg Ka pos -
vá ron szol gá ló – es pe re sé vel.
Az aláb bi ak ban mi is en nek az
in ter jú nak kö zöl jük a szer kesz -
tett vál to za tát.

– Ho gyan és ki től tud ta meg a hírt,
hogy Önt vá lasz tot ták meg az egy ház -
ke rü let új püs pö ké vé?

– A püs pök vá lasz tás sal kap cso la -
tos ér dek lő dés az egy ház me gyei fó -
ru mok után is fenn ma radt, és a vá -
lasz tás dél után ján és es té jén te tő zött.
Az evan gé li kus egy ház egy nagy csa -
lád. Lel ké szek és pres bi te rek, gyü le -
ke ze ti tiszt ség vi se lők és ta gok ezer -
nyi csa lá di szá lon kö tőd nek egy -
más hoz. A gyü le ke ze tek ben meg ho -
zott dön té sek, ame lyek ál ta lá ban
egy-egy sza va za tot je len tet tek, nem
vol tak tit ko sak. Te le fo non, sms-ben
és e-mai len is kap tam gyü le ke ze ti
ered mé nye ket lel ké szek től, is me rő -
sök től, ba rá tok tól és ro ko nok tól.
Ezek egy ház me gyén ként és ke rü le ti -
leg is össze áll tak már es té re. A nem
hi va ta los, „exit poll” ered mény ki -
lenc ven ki lenc szá za lé kos pon tos -
ság gal már a vá lasz tás es té jén el ju tott
hoz zám is.

– Mit ér zett elő ször, ami kor meg -
hal lot ta, hogy az Ön szá má ra po zi -
tí van dőlt el a vá lasz tás?

– Nem csak a test nek, ha nem az

ér zel mek nek és az ér te lem nek is van
egy faj ta te he tet len sé gi ere je. Hó na -
po kig tar tott a rá han go ló dás, ami kor
be lül gon dol kod tam, és nyil vá no -
san be szél het tem is a ter ve im ről. A
hi va ta los ered mény ki hir de té sé ig
azon ban min den fel té te les mód ban
volt. A nem hi va ta los ered mény

meg is me ré se után, az el múlt kö zel
két hét ben a bi zony ta lan sá gi elem fo -
lya ma to san csök kent. A tá mo ga tás -
ban meg nyil vá nu ló bi za lom örö mét
és a rám vá ró ter hek sú lyát ér zem fő -
ként. Na gyon so kat je lent, erőt ad,
hogy tu dom, so kan imád koz nak ér -
tem, ke rü le tün kért és egy há zun kért!

– Hogy gon dol ja, mi le he tett az,
ami ért az em be rek több sé ge Önt vá -
lasz tot ta püs pök nek?

– Ez a kér dés a leg ne he zebb. Egy

ke rü le ti vá lasz tás nál már azok van -
nak töb ben, akik sze mé lye sen nem is -
me rik a je löl te ket. Hogy a saj tón,
eset leg a nyil vá nos fó ru mo kon ke -
resz tül mi lyen kép raj zo ló dott ki a je -
löl tek ről, és hogy mi mo ti vál ta a
gyü le ke ze ti ta gok dön té sét, azt pon -
to san nem tud ha tom. Azt hi szem,

hogy a több ség
em be rek re fi gye -
lő, gyü le ke zet -
cent ri kus, bi za -
lomala pú gon dol -
ko dást, a re a li tá -
sok kal szá mo ló és
ha zai evan gé li kus
ha gyo má nya in kat
tisz te let ben tar tó
egy há zi éle tet sze -
ret ne a jö vő ben
ke rü le tünk ben.

– Úgy gon do -
lom, hogy püs pök -
je lölt tár sa mél tó
„el len fél” volt eb -
ben a „küz de lem -
ben”. Be szélt-e az -
óta Ben c ze And -
rás sal?

– Így van. Ben -
c ze And rás sal a
fó ru mok so rán
vé gig test vé ri sze -
re tet ben áll tunk

egy más mel lett. Nem min den ben
egye zett a vé le mé nyünk, ugyan ak kor
köl csö nö sen meg ad tuk egy más nak és
egy más vé le mé nyé nek a tisz te le tet.
Örül tem, hogy ezt so kan ész re is vet -
ték. A vá lasz tást kö ve tő en egy szer
már sze mé lye sen is ta lál koz tunk, a
múlt hét pén te kén Győr ben. And rás
már ak kor, a nem hi va ta los ered mé -
nyek is me re té ben gra tu lált. Ma, a hi -
va ta los ered mény ki hir de té se után is
fel hí vott. Sok erőt kí vánt, és fel aján -

lot ta a se gít sé gét. El mond tam ne ki,
hogy ve le kö zö sen, össze fo gás ban
kép ze lem én is az egy ház ke rü le ti
mun kát.

– Mi lyen elő ké szü le te ket igé nyel
majd a vál tás az Ön szá má ra? Gon -
do lok itt ar ra, hogy Ka pos vár ról
Győr be kell köl töz ni ük, és bi zo nyá ra
csa lád tag ja i ra is vár nak ez ál tal vál -
to zá sok mun ka hely, il let ve is ko la te -
kin te té ben…

– Meg ter he lő hó na pok előtt ál -
lunk. Az új hi va tal át vé te lé ig itt hon,
a ka pos vá ri gyü le ke zet ben, a So -
mogy-Za lai Egy ház me gyé ben és az
ed di gi köz egy há zi te rü le ten vég zett
fel ada ta i mat vin nem kell to vább. Elő
kell ké szí te ni utó da im szol gá lat ba ál -
lá sát Ka pos vá ron és az egy ház me gyé -
ben, és fel kell ké szül ni az új fel adat -
ra is. Ter mé sze te sen ez nem csak
en gem, ha nem csa lá dom tag ja it is
érin ti. Ger gő fi am pél dá ul ősszel
kez di az utol só évét a kö zép is ko lá ban.
Nem sze ret nénk, ha az érett sé gi
előt ti év ben is ko lát kel le ne vál ta nia.
Fe le sé gem hely ze te sem könnyű, hi -
szen ő is fon tos hi va tás ban áll. Vak

gye re ke ket és fel nőt te ket ta nít, amit
kel lő elő ké szí tés nél kül nem le het be -
fe jez ni és át ad ni. A rész le te ket il le tő -
en több terv is van, amit az érin tett
tes tü le tek kel vé gig kell be szél ni. El -
kép zel he tő, hogy el ső évünk ne héz
két la ki sá got fog je len te ni.

– Mi lesz az el ső lé pés, amit ten ni
fog, amit sze ret ne meg va ló sí ta ni?

– Az el ső, ki emelt fon tos sá gú
ter vem, hogy meg lá to ga tom az egy -
ház ke rü let összes lel ké szét, aki nek
az ott ho ná ban még nem jár tam.
Sze ret nék el ső kéz ből tá jé ko zód ni,
sze ret ném meg is mer ni kol lé gá im
hely ze tét, ter ve it, gond ja it és örö -
me it. Ah hoz, hogy fe le lő sen in téz -
hes sem lel ké szek, gyü le ke ze tek és
in téz mé nyek ügye it, köz vet len ta -
pasz ta la tok ra, hely zet is me ret re, hi -
te les in for má ci ók ra van szük sé -
gem. Úgy ter ve zem, hogy az egyéb -
ként is szo ros idő be osz tás mel lett
er re egy év kell. Vi szont ez a ne héz
év fon tos bá zi sa le het a kö vet ke ző
esztendők mun ká já nak.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

For rás: Evan ge li kus.hu

„El ső lé pés ként meg lá to ga tom az egy ház ke rü let összes lel ké szét!”
Az el ső in ter jú Sze me rei Já nos meg vá lasz tott püs pök kel
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Ked ves Test vé re im!
Ez úton is kö szö ne tet mon dok azok nak, akik a püs pök vá lasz tás fo lya ma -
tá ban imád sá gos sze re tet tel hor doz tak, és ne kem bi zal mat sza vaz tak. Há -
lás va gyok azok nak, akik tö re ked tek ar ra, hogy a vá lasz tást egy ház hoz
mél tó nak meg őriz zék. Bo csá na tot ké rek, ha va la kit aka rat la nul is meg -
bán tot tam vol na. Kö szö nöm a szé kes fe hér vá ri gyü le ke zet nek, hogy szü -
lői, fel nőtt sze re tet tel el en ge dett és vissza fo ga dott. Há lát adok Is ten nek,
hogy egy ház ke rü le tünk ügyét az ő ke zé be te het tük le. Az ő el hí vá sá nak
meg fe le lő en igyek szem vé gez ni gyü le ke ze ti és köz egy há zi fel ada ta i mat. 

A Lé lek aján dé ka it ké rem Sze me rei Já nos test vé rem szol gá la tá ra, hogy
meg vá lasz tott püs pök ként kül de té sét az egy ház Urá nak el hí vá sa sze rint
tölt se be előd jé nek, Itt zés Já nos nak pél dá ját kö vet ve.

Erős vár a mi Is te nünk! 
Sze re tet tel:

Ben c ze And rás lel kész
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A Te het ség Szol gá la tá ért élet mű dí -
jat ve he tte át az or szá gos te het ség -
na pon, már ci us 26-án Bu da pes ten az
Er dős Pál Ma te ma ti kai Te het ség gon -
do zó Is ko la két meg ha tá ro zó alak ja,
dr. Ka tz Sán dor és dr. Pin tér Fe renc.
Előb bi a Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um, utób bi a
nagy ka ni zsai Bat thyá ny La jos Gim -
ná zi um és Egész ség ügyi Szak kö -
zép is ko la ta ná ra.

A ma te ma ti ka ok ta tás te rü le tén
el is mert, nem zet kö zi hí rű szak te kin -
té lyek pél da ér té kű mun ká ját dí jaz ták
e te het ség na pon, me lyet az or szá gos
te het ség se gí tő há ló zat ki ala kí tá sá ra
szol gá ló pro jekt, a Ma gyar gé ni usz
prog ram ke re té ben szer vez tek. 

A ki tün te tést a Nem ze ti Te het ség -
se gí tő Ta nács el nö ke, Cser mely Pé ter

bio ké mi kus, há ló zat ku ta tó, a Sem mel -
weis Egye tem pro fesszo ra és Prőh le
Ger gely, a Kül ügy mi nisz té ri um he lyet -
tes ál lam tit ká ra – egyéb ként a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos
fel ügye lő je – kö zö sen ad ta át. 

A dí ja zott pe da gó gu sok nem csak
sa ját is ko lá juk ban, ré gi ó juk ban vég zik
ki emel ke dő te het ség gon do zó mun ká -
ju kat, ha nem a Pan non Egye tem Mű -
sza ki In for ma ti kai Ka rán mű kö dő, or -

szá gos ha tó kö rű Er dős Pál Ma te -
ma ti kai Te het ség gon do zó Is ko la
ke re té ben is. Ta nít vá nya ik kö zül
töb ben let tek si ke res ku ta tók, ki -
vá ló ta ná rok.

Ka tz Sán dor a bony há di gim ná -
zi um nagy hí rű ma te ma ti ka ta ná -
ra ként több év ti ze de ve zet vá ro si
és me gyei szak kört ál ta lá nos és kö -
zép is ko lás ta nu lók nak. Egyik ala -
pí tó ja az Er dős-is ko lá nak. Te vé ke -
nyen részt vesz az Arany Já nos te -
het ség gon do zó prog ram ban (AJTP)

is: szak anya got ké szí tett az el ső éve sek -
nek, il let ve tu dás pró bá kat szer vez a
prog ram ta nu ló i nak. Fő szer ve ző je
volt a kö zel múlt ban Bony há don ren -
de zett XX. nem zet kö zi ma gyar ma te -
ma ti ka ver seny nek. Mind emel lett szá -
mos szer ve zet és az evan gé li kus egy -
ház is szá mít szak ér tői mun ká já ra.

g – m. r. – 

Élet mű dí jas
bony há di ta nerőnk

Az Evan gé li kus Al ko hol- és Szen ve dély be teg-men tő Misszió gyó gyí tó
csen des he tet tart a Szar vas Kö zép hal mi Evan gé li kus Misszi ó ban má jus
2. és 6. kö zött. Sze re tet tel hív juk a lel ki gyó gyu lást, meg erő sö dést ke -
re ső, al ko hol- és szen ve dély be teg ség ben, va la mint de presszi ó ban érin -
tett test vé re in ket. Lel kész test vé re in ket pe dig kér jük, biz tas sák és se gít -
sék a rá szo ru ló kat, hogy részt ve hes se nek az al kal mon, szük ség ese tén
há zas társ sal vagy csa lád tag gal együtt. 

A rész vé te li díj 8000 fo rint. A rá szo ru ló kat le he tő ség sze rint tá mo -
gat juk. Min den ki hoz zon ma gá val tisz tál ko dá si sze re ket, Bib li át és jegy -
zet fü ze tet. 

Ér dek lőd ni és je lent kez ni áp ri lis 28-ig le het Sel me czi La jos lel kész nél
(20/824-3011), dr. Sár kány An gyal or vos nál (20/824-6669), va la mint Kis
Gab ri el lá nál (20/770-3566). Az ét ke zés biz to sí tá sa mi att kér jük az ér -
dek lő dő ket, hogy tart sák be a je lent ke zé si ha tár időt.

H I R D E T É S

Pá lyá zat ta ná ri ál lás ra
A Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la pá lyá za tot hir det föld -
rajz–test ne ve lés sza kos ta ná ri ál lás ra.

Pá lyá za ti fel té te lek: le he tő leg evan gé li kus fe le ke zet hez tar to zás; a sza -
kok nak meg fe le lő fő is ko lai vagy egye te mi vég zett ség.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai ön élet raj zot; lel ké szi aján lást; pe -
da gó gi ai el kép ze lést; dip lo ma má so la tot.

A pá lyá zat be adá sá nak ha tár ide je: má jus 6.
Az ál lás el fog la lá sá nak idő pont ja: au gusz tus 16.
Bé re zés és jut ta tás a köz al kal ma zot ti táb lá zat sze rint.
Rész le tes fel vi lá go sí tás kér he tő Szűcs Gá bor igaz ga tó tól. El ér he tő sé -

gek: 8500 Pá pa, Árok u. 12., te le fon: 89/313-483, 20/824-6566.

H I R D E T É S

Pá lyá zat gaz da sá gi ve ze tő-is ko la tit kár ál lás ra
A Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la pá lyá za tot hir det gaz -
da sá gi ve ze tő-is ko la tit kár mun ka kör be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek: le he tő leg evan gé li kus fe le ke zet hez tar to zás; leg -
alább pénz ügyi-szám vi te li fő is ko lai vég zett ség vagy mér leg ké pes köny -
ve lői vég zett ség; előnyt je lent a köz ok ta tá si in téz mény ben szer zett gya -
kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai ön élet raj zot; lel ké szi aján lást; a
mun ka kör rel kap cso la tos el kép ze lést; dip lo ma má so la tot.

A pá lyá zat be adá sá nak ha tár ide je: má jus 6.
Az ál lás el fog la lá sá nak idő pont ja: au gusz tus 16.
Bé re zés és jut ta tás a köz al kal ma zot ti táb lá zat sze rint.
Rész le tes fel vi lá go sí tás kér he tő Szűcs Gá bor igaz ga tó tól. El ér he tő sé -

gek: 8500 Pá pa, Árok u. 12., te le fon: 89/313-483, 20/824-6566.

H I R D E T É S

Egy há zunk női misszi ó ja női hét vé gét ren dez Rév fü lö pön, az Or dass La -
jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban má jus 20–22. kö zött Bő ség ben él -
je tek min den jó cse le ke det re! cím mel. A je lent ke zé se ket má jus 5-ig kér -
jük el jut tat ni a Női Misszi ói Szol gá lat cí mé re: 1085 Bu da pest, Ül lői út
24. Ér dek lőd ni a 20/824-2791-es mo bilszá mon, il let ve a mar ta.pin ter@lu -
the ran.hu e-mail cí men le het.

H I R D E T É S

b Pi lis csa bán ren dez ték meg áp -
ri lis 8–9-én a hu sza dik or szá -
gos evan gé li kus hit tan ver seny
dön tő jét és az ez zel egy be kö -
tött ha to dik or szá gos evan gé -
li kus gye rek na pot. A ha gyo -
má nyok nak meg fe le lő en a ren -
de zők idén is két kor osz tály ban
vár ták a csa pa to kat (1–4., il let -
ve 5–8. osz tály), és ugyan csak
a ko ráb bi évek gya kor la tát kö -
vet ve az is ko lák, il let ve a gyü -
le ke ze tek csa pa tai kü lön ver se -
nyez tek. A hét vé ge a Mes ter sé -
gek és fog lal ko zá sok a Bib li á -
ban mot tó je gyé ben zaj lott – és
von zott több mint fél ezer (!)
részt ve vőt.

Az el múlt év hez ha son ló an ez al ka -
lom mal is a pi lis csa bai Bé thel Evan -
gé li kus Misszi ói Ott hon volt a hely -
szí ne az idén hu sza dik szü le tés nap -
ját ün nep lő hit tan ver seny dön tő jé nek
és az or szá gos gyer mek nap ren dez -
vény so ro za tá nak. 

Pén tek dél után – Pál Ma ri et ta
gyer mek- és if jú sá gi re fe rens kö -
szön tője, il let ve Bör ön te Már ta rá kos -
szent mi há lyi lel kész Mes ter sé gem: a
sze re tet cí mű nyi tó áhí ta ta után –
vet te kez de tét a lel ki is me re te sen fel -
ké szült negy ven két csa pat iz gal mas
ve tél ke dé se. Mes ter sé gek és fog lal ko -
zá sok a Bib li á ban té ma cím mel nyolc-
nyolc tör té net ből „vizs gáz tak”, pon -
to sab ban mér kőz tek meg egy más sal
a csa pa tok – aka dály ver seny sze rű en
– a Bé thel ke rí té se in be lül és kí vül,
7 + 1 ál lo má son. El ső nap a fel ső sök,
a má so dik na pon az al sós csa pa tok.

A nyi tó nap es té jén a té koz ló fiú
tör té ne tét ele ve ní tet te fel áhí ta tá ban
Kézdy Pé ter, a pi lis csa bai gyü le ke zet
lel ki pász to ra. (A kö zös ének ta nu -
lást Fű ke Sza bolcs gal ga gu tai lel kész
irá nyí tot ta.)

A szom ba ti gyer mek nap „alap -
hang ját” Ara di And rás bony há di lel -
kész ál dás ké rő áhí ta ta és a ve le ér ke -
zett if jú ság ál tal elő adott, Ere den dő
bűn cí mű könnyű ze nei ora tó ri um ad -
ta meg. A prog ra mok ban iga zán
gaz dag ju bi le u mi ese mé nyen szá -
mos kéz mű ves ke dé si le he tő ség és kö -
zös sé gi já ték kí nál ko zott mind a ver -

seny re, mind a gyer mek nap ra ér ke -
zett gyer me kek és kí sé rő ik szá má ra.
Emel lett a hit tan ver seny té má já ban
ki ál lí tás, rejt vé nyek és rajz ver seny is
vár ták a részt ve vő ket. 

Nagy si ke re volt a Ko lom pos
együt tes már elő re te kin tő, hús vé ti
té má jú kon cert jé nek is, Ró ka Sza -
bolcs me se mon dó pe dig – a nagy ér -
dek lő dés re va ló te kin tet tel – két szer
is meg ör ven dez tet te kö zön sé gét
Zöld Pé ter cí mű in ter ak tív me se já -
té ká val. 

A moz gal mas nap vé gét ün ne pé -
lyes ered mény hir de tés és úti ál dás
zár ta. 
g Grend orf-Ba logh Me lin da

A gyer mek nap ról rész le te seb ben az
EvÉ let kö vet ke ző szá má nak Na pos ol -
da lán szá mo lunk be. A ver seny és a
gyer mek nap bő vebb ké pes anya ga
és a tel jes ered mény lis ta a gyer mek-
és if jú sá gi osz tály hi va ta los hon lap -
ján – www.gyio.hu/ – ér he tő el.

Ju bi le u mi hír adás a gyer mek nap pal
egy be kö tött or szá gos

evan gé li kus hit tan ver seny ről

A XX. or szá gos evan gé li kus hit tan ver seny ered mé nyei

Gyü le ke ze ti al sós kor cso port ban:
1. hely: Sze ge di Evan gé li kus Egy ház köz ség
2. hely: Nagy tar csai Evan gé li kus Egy ház köz ség
3. hely: Bras sói Evan gé li kus Egy ház köz ség (Er dély) 

Gyü le ke ze ti fel sős kor cso port ban:
1. hely: Gal ga gu tai Evan gé li kus Egy ház köz ség
2. hely: Rá kos ke reszt úri Evan gé li kus Egy ház köz ség
3. hely: Apá cai Evan gé li kus Egy ház köz ség (Er dély) 

Is ko lai al sós kor cso port ban:
1. hely: Ma gya rok Nagy asszo nya Ró mai Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la irsai

evan gé li kus ta nu lói (Al ber tirsa) 
2. hely: Hu nya di Já nos Evan gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la (Sop ron)
3. hely: Nyír egy há zi Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la

Is ko lai fel sős kor cso port ban:
1. hely: Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um
2. hely: De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um (Bu da pest)
3.  hely: Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná -

zi um (Oros há za)

LVSZ-konferencia
A leg utób bi stutt gar ti nagy gyű lés
óta meg úju lt for má ban mű kö dő Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) ve -
ze tői fon tos nak tart ják a vi lág több
mint het ven mil lió evan gé li ku sát tö -
mö rí tő szer ve zet kö zép- és hosszú tá -
vú stra té gi á nak meg al ko tá sát. En nek
je gyé ben ren dez tek kon fe ren ci át
Lon don ban áp ri lis 6. és 8. kö zött. 

A negy ven rész tve vő mun ka cso -
por tok ban és ple ná ris ülé se ken tár -
gyal ta meg a 2017-es ju bi le u mi év vel
kap cso la tos elő ké szü le te ket, a tag egy -
há zak ra há ru ló fel ada to kat. Át te -
kin tet ték a stutt gar ti nagy gyű lés
aján lá sa i nak meg va ló su lá sát – te -
kin tet tel egye bek mel lett az egy há zak
misszi ói stra té gi á já ra, tár sa dal mi
sze rep vál la lá sá ra és a ro mák kö zött
vég zen dő mun ká ra. 

Az ülé sek egyik le ve ze tő el nö ke
Fa bi ny Ta más ma gyar püs pök, az
LVSZ ke let-kö zép-eu ró pai al el nö ke
volt. A részt ve vők meg is mer ked tek az
ang li ai evan gé li kus egy ház éle té vel is.

d EvÉ let-in fó

Az Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár, a Lu ther Ki adó és az Evan gé li kus Élet
szer kesz tő sé gé nek né hány mun ka tár sá val ki egé szül ve test kö zel ből ta nul má -
nyoz ták a győ ri „lu the rá nus szi get” éle tét áp ri lis 8-án, pén te ken egy há zunk
or szá gos iro dá já nak (OI) dol go zói. Az idei „csa pat épí tő” ki rán du lás so rán
nem csak a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ki hi va ta lát te kint het -
ték meg, ha nem a Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ba (az óvo -
dá ba és az is ko lá ba egy aránt), a sze re tet ott hon ba, a gyü le ke zet könyv tár ként
is szol gá ló le vél tá rá ba, va la mint az Öreg temp lom ba és a ná dor vá ro si temp -
lom ba is el lá to gat tak. A püs pö ki hi va tal ban Itt zés Já nos püs pök tar tott áhí -
ta tot a cso port nak, az óvo dá ban pe dig Ács György né ve ze tő óvó nő be szélt
az in téz mény ne ve lé si prog ram já ról (ké pün kön).

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Győrben járt az országos iroda

Dr. Katz Sándor

F
O

TÓ
: 

H
O

R
V

Á
T

H
-B

O
LL

A
 Z

S
U

Z
S

A
N

N
A



Evangélikus Élet 2011. április 17. f 5kultúrkörök

Sze rep osz tás: Jé zus – Szar vas At ti la • Lu ci per – Dör ner György ér de mes mű -
vész • An nás – Mu csi Sán dor • Ka ja fás – Far kas Ta más • Má ria – Szőcs Eri -
ka • De us Pa ter – Lu kács Jó zsef (Aa se-dí jas) • Jú dás – Kri zsik Al fonz • Pon -
ci us Pi lá tus, Ádám – Lé nárt Lász ló • Pé ter – Hor váth Lász ló • Já nos – Ré -
kai Nán dor • And rás, Gáb ri el – Hor váth György • Ta más – Czár Lász ló • Du -
ru mo, Fa ri ze us, Had nagy – Ács Ta más • Ki ri ka – Mol nár Ani kó • Plú tó, Fa -
ri ze us, Szá za dos – Papp At ti la • Éva, Há zas ság tö rő asszony – Szlú ka Bri git -
ta • Kán tor – Di busz Fe renc • Do bos – Kecs kés Ta más / Kecs kés Já nos
Ren de ző – Pa ta ki And rás • Ze ne – Szar ka Gyu la (Kos suth-dí jas, Ma gyar
Örök ség dí jas) • Ko re og rá fia – Dem csák Ot tó (Ha ran go zó-dí jas) • Jel mez
– Hú ros An na má ria

Hely szín: Du na Pa lo ta, 1051 Bu da pest, Zrí nyi u. 5.
Idő pont: áp ri lis 17., va sár nap 19 óra; áp ri lis 24., va sár nap 15 óra;

április 29., pén tek 19 óra; má jus 15., va sár nap 15 óra; má jus 17., kedd
15 óra és 19 óra; má jus 21., szom bat 15 óra, má jus 22., va sár nap 15 óra.
Jegy ér té ke sí tés: hét főn, szer dán és pén te ken 14-től 17 órá ig a Du na Pa lo tá -
ban. Elő ze tes jegy ren de lés te le fo non: 70/266-6544. Egyéb in for má ci ók: szort -
ka@gmail.com. Hely árak: föld szint 1–10. so rig: 3000 Ft; föld szint 11–15. so -
rig: 2500 Ft; er kély: 2000 Ft.

Csík som lyói ma gyar pas sió
Misz té ri um já ték ze né vel – Az Evan gé li um

Szín ház és a For rás Szín ház kö zös pro duk ci ó ja

b Szom bat dél után az Ope ra ház -
ban. A lép cső mel let ti fa lon az
el múlt év szá zad nagy jai: vi lág hí -
rű éne ke sek, kar mes te rek ké pei.
Az ap ró szo bák ban zon go ra fu -
ta mok, ári ák hang za nak, a fo lyo -
só vé gén fi a tal ba lett-tán co sok
melegítenek, a szín pa don dísz -
le tet sze rel nek… Lá zas ké szü lő -
dés az es ti be mu ta tó ra, pe dig
messze még a kez dés idő pont ja.
Pon to san fél ket tő kor nyí lik az
aj tó, és ked ve sen in vi tál, hogy a
gyor san le per gő esz ten dők ről
be szél ges sünk. A két ke rek év -
for du ló ról: öt ven éve van a pá -
lyán, és kö ze le dik het ve ne dik
szü le tés nap ja. A gaz dag élet -
utat betetőző ran gos el is me rés -
ről sem fe led ke zünk meg: már -
ci us 15-én Kos suth-díj jal tün tet -
ték ki Med vecz ky Ádá mot.

Reg gel től ké ső es tig a ze ne iz zá sá ban
él. Hol az Ope ra ház ban dol go zik, hol
a Ze ne aka dé mi án ta nít (1974 óta),
vagy ép pen az ál lo más ra si et ha tal -
mas tás kák kal, Győr be uta zik, hogy
a vá ros fil har mo ni kus ze ne ka rá val
pró bál jon. Föl fe lé su ha nó csil lag -
ként rob bant be a leg job bak kö zé:
1974-ben a Ma gyar Te le ví zió el ső kar -
mes ter ver se nyén má so dik dí jat nyert.
Hat van egy ope rát, va la mint a klasszi -
kus ze ne iro da lom re mek mű ve it vit -
te di a dal ra. 

Csak fél óránk volt a be szél ge tés -
re, így si et ve tet tem föl ne ki az el ső
kér dést.

– Mi lyen ér zé sek ka va rog tak Ön -
ben, mi kor át vet te a mű vé sze ti al ko -
tó te vé keny sé gért kap ha tó leg ran go -
sabb dí jat?

– Ezek meg fo gal maz ha tat lan dol -
gok. Jó, hogy mu zsi kus va gyok, mert
a ze ne is olyas mi vel fog lal ko zik, amit
szó val nem le het ki fe jez ni. Nem -
csak azt a pil la na tot, ami kor ki men -
tem, de az egész ün ne pet… Nem szá -
mí tot tam ar ra, hogy el kap a tor ko mat
szo ron ga tó meg ha tott ság. S nem
csak ott, már előt te is, mi kor meg tud -
tam, hogy Kos suth-dí jat fo gok kap -
ni. Az egész vi lág fel boly dult, akik kel
együtt élek, a csa lád, és akik kel már
nem – a szü le im, egyik test vé rem,
anyó so mék –, ők mind ré sze sei vol -
tak a se gít sé gük kel, hogy a leg ran go -
sabb el is me rés hez hoz zá jus sak. Édes -
anyám, aki er re a pá lyá ra te relt, és
úgy állt mö göt tem, hogy nem is vet -
tem ész re… Az em ber ben ez le ra kó -
dik, s mint egy sö tét ben rej tő ző kép
a szín pa don, reflek tor fényt kap, hir -
te len meg vi lá go so dik. Ezek nagy pil -
la na tok az em ber éle té ben. Ar ról a
fan tasz ti kus fo gad ta tás ról nem is
be szél ve, amit kol lé gá im tól, ze ne ka -
rok tól kap tam.

– Ho gyan te kint vissza a fél év szá -
za dos pá lyá ra?

– Na gyon ne héz és vál to za tos
volt. Fél év vel az érett sé gi után,
1960-ban kezd tem, tény leg is te ni
se gít ség gel. Pont ak kor üre se dett
meg egy hely az Ál la mi Hang ver seny -
ze ne kar ban. Pró ba já té kot ren dez -
tek, rám esett a vá lasz tás, s el mond -
ha tom, fe led he tet len éve ket töl töt tem
el ott üst do bos ként. Egy kö zös ség ben
len ni, együtt mu zsi kál ni eu ró pai hí -
rű mű vé szek kel, kar mes te rek kel, vi -
lá got lát ni a ki lenc év alatt – nem
ada tik meg min den ki nek. Meg is -
mer ni a ze ne iro dal mat; azt az „ope -
rai ke nye ret”, amit ott hon kap tam.
Eb ben az idő ben cso dá la tos mű vek
ivód tak be lém. 

Mi u tán az ütő hang sze ren va ló já -
té kot ab ba hagy tam, meg mon dom

őszin tén, hi ány zott, hogy olyas mit
csi nál jak, ami nek az ered mé nye ként
a hang szer fi zi ka i lag meg szó lal. Szép
do log a ve zény lés, az em ber az egész
min den sé get akar ja kö rül fog ni a
gesz tu sa i val. A zon go ra mind ezt
kom pen zál ja, s ah hoz, hogy han got
ad jak ki, nél kü löz he tet len.

– Min den ki azt sze ret te vol na,
hogy meg nyer je az el ső té vés kar mes -
ter ver senyt…

– Egy ilyen ha tal mas ver se nyen és
egy olyan el ső dí ja zott mel lett óri á -
si ered mény volt a második hely. El -
is me rem, Ko ba ja si rend kí vü li sze mé -
lyi ség, a nyu ga ti mű velt ség és a ke -
le ti szug gesz ti vi tás van ben ne és
fan tasz ti kus tu dás. Ez a má so dik díj
ép pen elég volt; na gyon sok fel adat
sza kadt rám, s meg kel lett ka pasz -
kod nom, hogy a cso dá la tos ára dat -
ban meg tud jam áll ni a he lye met.

– Kar mes ter, ta nít, ál lan dó an úton
van. Hon nan ve szi az erőt?

– Ezt csak pon tos be osz tás sal le -
het bír ni. Fe gye lem kell hoz zá és le -
mon dás, hogy az em ber ma gán éle ti
prog ra mot ál lít son össze, vagy a csa -
lád já val egy-egy fél na pot egyez tes -
sen, a gye re kek kel, akik hál’ Is ten nek
már fel nőt tek, ki itt, ki ott él, ne ve -
lik a nyolc uno kát… A hob bi ról nem
kel lett le mon da nom, mert ne kem az
a hob bim, amit csi ná lok. Per sze, ha
több időm len ne, ak kor jár nék mú -
ze um ba, szín ház ba, ol vas nék ked -
vem re.

– Ho gyan le het egy nagy ze ne kart
irá nyí ta ni? „Ih le tet té” ten ni?

– Leg fon to sabb a szak mai tu dás.
A ze nei kép zett ség, irá nyí tó kész ség,
a hi bát lan kar mes te ri tech ni ka. Lé -
nye ges, ho gyan pró bál az em ber,
ho gyan hoz za ki azt, amit el akar ér -
ni. A má sik: a su gár zás, az át adó erő.
Át kell ad ni va la mit, ami az em ber -
nek a sa ját ja, ami ben hisz. Az em ber
úgy kel föl, hogy Is ten se gít sé gét
ké ri, hogy mind ezt meg tud ja csi nál -
ni.

– Több ször em lí tet te Is tent. Kér dez -
he tem a hi té ről?

– Szü le im és én evan gé li ku sok
va gyunk. Édes apám meg halt négy -
éves ko rom ban, ne ve lő apám és hú -
gom re for má tu sok, gye re ke im és
csa lá dom ka to li ku sok. De a lé nyeg:
a hit. Per sze fon tos, hogy me lyik fe -
le ke zet nek tag ja az em ber, hi szen az
in du lás meg ha tá roz za az egész éle -
tét. Nap köz ben min dig be ug rom va -
la me lyik temp lom ba. Mi vel az evan -
gé li kus rit kán van nyit va, el me gyek
a te réz vá ro si ka to li kus temp lom ba
vagy az egye te mi be. Sok szor csak egy

perc re van időm, de az is nagy aján -
dék… 

Édes anyám já ra tott hit tan ra, bát -
ran, az öt ve nes évek ben. Há rom
vagy négy is ko lá ból össze sen nyolc
evan gé li kus gye rek jött össze az
órák ra.

A fa so ri gim ná zi um ban kezd tem
a ta nul má nya i mat. Má so -
dik osz tá lyos vol tam,
ami kor 1948-ban azt
mond ta a ta ná runk, aki
az új vi lág ban igaz ga tó
lett: „Gye re kek, most
nem a Mi atyánk kal kezd -
jük a ta ní tást, ha nem a
mó kus ról fo gunk be szél -
ni.” Így ta pasz tal tam meg
az ál la mo sí tást. Még né -
hány évig hagy ták lé tez -
ni az is ko lát, az után meg -
szűnt, pe da gó gi ai in té -
zet lett, majd a ki lenc ve -
nes évek ele jén új ból
meg nyílt. Ott vol tam a
szép és meg ha tó ün nep -
sé gen, és me gyek, ha új
ta lál ko zó ra hív nak.

– Ki re em lék szik még?
– Ott kon fir mál tam;

Pász tor Pa li bá csi ra me -
leg sze re tet tel em lék -
szem. Ké sőbb el he lyez -
ték, mert össze tar tot ta a
fi a tal sá got, és ab ban az

idő ben ez volt a leg na gyobb bűn. El -
ül döz ték va la ho vá Észak-Ma gyar -
or szág ra, egy kis bá nyász temp lom -
ba, so kunk szo mo rú sá gá ra.

– Em lí tet te, hogy ma is temp lom -
ba já ró em ber…

– Nagy ün ne pe ken min dig el me -
gyek a De ák té ri temp lom ba, úr va -
cso ra osz tás ra. Úgy ti zen hét-ti zen -
nyolc éves ko rom ban for má ló dott ki
a hi tem. Ész re vét len ta lál ko zás volt
ez, ahogy Ady End re ír ta: „Csön de -
sen és vá rat la nul / Át ölelt az Is ten.”
Ami re én ma gam rá döb ben tem, az
Bee tho ven gyö nyö rű ze né jé ben, az
Öröm ódá ban is ott van: itt va la hol
va la ki nek kell len ni, aki irá nyít ja az
éle tet! A hit az meg győ ző dés, nem
sej te lem. Ma ga a bi zo nyos ság. És
eb ben az 1956-os for ra da lom is se gí -
tett: a nem ze ti ér zés és a hit együtt
épült ki ben nem, erős fun da men tum -
mal.

– Ho gyan lát ja e kis or szág jö vő jét?
– Re mény ke dem, hogy jó ra for dul

a sor sa. Ami most van, min den kép -
pen jobb, mint a ré gi. Az per sze il lú -
zió, hogy eb ből egy csa pás ra ki lá ba -
lunk, és itt lesz a Ká na án. Hosszú
éve kig tart, amíg ezt a fo lya ma tot
meg ál lít juk, megint sok év kell, amíg
el kezd het va la mi fej lőd ni, és az után
va la mi kor el ér he tünk oda, hogy ki -
csit meg pi hen he tünk. A pusz tí tás a
hat va nas évek ben kez dő dött, ami kor
az ér té ke ket a fe jük te te jé re ál lí tot ták.
Hu ma niz mus, nem ze ti ér zés, hit,
csa lád – eze ket tel je sen fél re tol ták.
Nem esett ró la szó. A köz élet, a mé -
dia igény te len sé ge, mocs ka ge ne rá -
ci ó kat cson kí tott meg, akik most
fel nőtt ként ne ve lik gyer me ke i ket.
De bí zom ben ne, hogy fok ról fok ra,
tü re lem mel ki lá ba lunk eb ből, el -
moz du lunk a mély pont ról, és új ból
lá tunk majd bol dog em be re ket, fő leg
fi a ta lo kat.

– Het ve ne dik szü le tés nap ján
vissza te kint-e a meg tett út ra?

– Nem ké szí tek kü lö nö sebb szám -
ve tést, mond hat ni, mun ká val ün ne -
pe lek. Úgy ér zem, amíg az Úr is ten
erőt ad, amíg bír ja az el mém a sok
mun kát, a meg szám lál ha tat lan kar -
mes te ri moz du la tot, ad dig csi ná -
lom.

g Feny ve si Fé lix La jos

Amíg Is ten erőt ad
Szü le tés na pi be szél ge tés Med vecz ky Ádám kar mes ter rel

Az Eu ró pá ban is egy re lep le zet le neb bül ter je dő ag resszió
mi att indí tott, Bé ke hul lá mok a Du nán el ne ve zé sű nem zet kö zi
rendezvény so ro zat ma gyar or szá gi köz pon ti prog ram ja:

El len tá ma dás –
le fegy ver ző sze líd ség!
(Róm 12,21)

Ta lál koz zunk áp ri lis 20-án a bu da pes ti De ák té ren,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) szer ve zé sé ben

18 óra kor meg ren de zen dő öku me ni kus is ten tisz te le ten
és az azt meg elő ző kon fe ren ci án!

Kon fe ren cia: 15.00–17.30 
Hely szín: De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter me

Is ten tisz te let: 18.00–19.00 
Hely szín: De ák té ri evan gé li kus temp lom

Elő adók/szol gá lat te vők: Ba log Zol tán, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri um tár sa dal mi fel zár kó zá sért fe le lős ál lam tit ká ra • Cla u dia Dun c -
kern, a ba jor tar to má nyi evan gé li kus egy ház re fe ren se, a Bé ke hul lá mok a
Du nán ren dez vény so ro zat fő szer ve ző je • Gáncs Pé ter, az MEE elnök-püs -
pö ke • Re in hard Guib, a Ro má ni ai Evan gé li kus Egy ház (szász) püs pö ke •
Mi loš Klá tik, a Szlo vá ki ai Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke • Krá nitz
Mi hály teo ló gi ai ta nár, az Ut Unum Sint Öku me ni kus In té zet el nö ke •
Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke • Réthelyi
Miklós miniszter (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) • Ste in bach Jó zsef, a
Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke • Víz Pé ter, a CSI Ma gyar -
or szág igaz ga tó ja • …és még so kan má sok.

A Jó hír-mon dó nyer te a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház re for má ci ói em -
lék bi zott sá ga és or szá gos iro dá já nak ok ta tá si osz tá lya ál tal 2010 vé gén – a
Re for má ció és nyil vá nos ság cí met vi se lő év ben – ki írt, is ko la új sá gok kö zöt ti
ver senyt. A Bé kés csa bai Evan gé li kus Gim ná zi um, Mű vé sze ti Szak kö zép is -
ko la, Kol lé gi um és Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény lap ja a Kos suth-
di á kot (Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um) és a Tér ké pet
(Az Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma és Kol lé gi u ma) meg előz -
ve vég zett az élen.

A be ér ke zett pá lya mű veket Fa bi ny Ta más mé dia mun ká ért fe le lős püs pök
– a re for má ci ói em lék bi zott ság el nö ke –, Haj dó Ákos, az ok ta tá si osz tály ve -
ze tő je, K. Se bes tyén Nó ra, a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ma gyar ta -
ná ra, Zász ka licz ky Zsu zsan na mű vé szet tör té nész, a Cre do cí mű fo lyó irat fő -
szer kesz tő je és az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé gének munkatársai ér té kel -
ték. A zsű ri a pá lyá zó kat száz hu szon öt ezer, száz ezer, il let ve het ven öt ezer fo -
rint lap ki adá si tá mo ga tás sal dí jaz ta.

Ver se nyen kí vül ér ke zett be a De ák té ri gim ná zi um 5. osz tá lyá nak Fris -
sí tő cí mű lap ja, me lyet a zsű ri di csé ret ben és tíz ezer fo rint ju ta lom ban ré -
sze sí tett.

d EvÉ let-in fó

Nyert a jó hír!
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Úr Jé zus! Ke reszt ha lá lod ál tal meg -
je len tél az Atya szí ne előtt, hogy
köz ben járj ér tünk; hall gass meg min -
ket ke gyel me sen, ami kor gyü le ke ze -
tünk kö zös sé gé ben, test vér gyü le ke -
ze te ink kel és egész anya szent egy há -
zad dal kö nyör günk hoz zád!

Úr Jé zus! Té ged go nosz te vők kö -
zött fe szí tet tek meg. Vál lal tad, hogy
bű nö sök kö zé so rol ja nak, pe dig ár -
tat lan és tisz ta vagy örök ké. Add,
hogy mi is tisz tán meg őriz zük ma -
gun kat a vi lág tól, s köz ben egy más -
ról al ko tott vé le mé nyünk ne aka dá -
lyoz zon ab ban, hogy ir gal mad jó hí -
rét hir des sük és cse le ked jük.

Úr Jé zus! Pi lá tus azt hir det te ró lad,
te a zsi dók ki rá lya vagy. Szen ve dé se -
id del is légy a föl di urak Ura! Cse le -
kedd meg, hogy meg szűn jék a sze gé -
nyek és a ter mé szet ki zsák má nyo lá -
sa; hogy vé del met kap ja nak az iga zak
a go nosz ság gal szem ben. Meg fe szí -
tett Jé zus Ki rály, ural kod jál a föl di
urak fe lett!

Úr Jé zus! A ka to nák utol só lep le -
det is el vet ték tő led. Kö nyör günk a
ki szol gál ta tot ta kért. Azo kért, akik -
nek la ká sát el ár ve rez ték, akik nem
ta lál nak mun ka he lyet, akik adós -
ság csap dá ba es tek. Kö nyör günk a
be te ge kért, a gyá szo ló kért, az el ha -
gyot ta kért, a re mény vesz tet te kért.
Tégy min ket gond vi se lő jó sá god
esz kö ze i vé! Áldd meg egy há zunk
sze re tet szol gá la tát az in téz mé nyek -
ben és a gyü le ke ze tek ben!

Úr Jé zus! A ke resz ten tud tad,
hogy min den el vé gez te tett. Szom jaz -
tad Atyád kö zös sé gét ha lá lo dig.
Urunk, erő sítsd azo kat, akik hal ni
ké szül nek, és azo kat, akik kí sé rik
őket a vég ső úton. Lát tasd meg ve -
lük or szá go dat, hogy ne ve szít sék el
re mény sé gü ket, ha nem a be léd ve -
tett hit bé kes sé get ad jon.

Úr Jé zus, aki köz ben jársz ér tünk az
Atyá nál, mert élsz és ural ko dol mind -
örök ké, hall gass meg min ket, és add
meg ne künk azt, ami üd vös sé günk -
re van, hogy té ged di cső ít sünk éle -
tünk ben és ha lá lunk ban. Ámen.

Oratio
œcumenica

Bol dog, aki ha lált nem íz lel, mert a
ha lál íze ke se rű. S hogy mennyi re ke -
se rű, lát hat ni Krisz tus ról, aki Mt
26,38 sze rint így imád ko zott: „Szo mo -
rú az én lel kem mind ha lá lig…” Krisz -
tus a kert ben halt meg, mert a ha lál
íz le lé se: a ha lál. Úgy vé lem, hogy az
egész Szent írás ban ezek a leg ha tal -
ma sabb igék – ta nít ja Lu ther.

Esze rint Jé zus „ha lál tu sá ja” ak kor
kez dő dött, ami kor a ta nít vá nya i val
asz tal hoz te le pe dett. (Mt 26,20) Ami
ne künk „szö vet ség vé re”, „vé re kely -
he”, a hit édes táp lá lé ka, ne ki ke se rű
po hár, ame lyet ki kell in nia – ma ga
a ha lál. 

Saj nos nem rit kák a la ko dal mi
bal ese tek, ka taszt ró fák, ami kor örül -
ni sze ret ne a vi lág, de örö me szo mo -
rú ság ba for dul. Nász ra ké szül nek,
ám de gyász lesz osz tály ré szük. 

Nagy csü tör tök en nek ép pen az
el len ke ző je, ami kor a ha lál nap ja vá -
lik öröm ün nep pé, a ha lot ti tor nász -
asz tal lá, a ta nít vá nyok szo mo rú sá ga
öröm mé. A ha lot ti le pel, az a bi zo -
nyos gyolcs, amely be ari má ti ai Jó zsef
Jé zus tes tét be le ta kar ta (Mt 27,59),
amely ről Já nos bi zony ság té te lé ből
tud juk, hogy a sír ban ma radt (Jn
20,5), „fé nyes, tisz ta gyolccsá” lett, a
Bá rány fel ké szült meny asszo nyá nak
me nyeg zői ru há já vá! 

So ha nem vol na sza bad el fe lej te -
ni, hogy míg a fel nőt tek öl töz köd nek,
a meny asszonyt öl töz te tik. A „fé -
nyes, tisz ta gyolcs” – aján dék. Aján -
dék, ame lyet a Bá rány vé re mo sott
hó fe hér re. Nem azért van „la ko da lom
a mi ut cánk ban”, mert fel ké szült,
pon to sab ban fel ké szít te tett, fel öl -
töz te tett a meny asszony, ha nem
azért, mert „el jött a Bá rány me nyeg -
ző je”. El jött a Vő le gény ha lál nap ja, aki
vágy va vá gyott ar ra, hogy meg egye
ta nít vá nya i val a hús vé ti va cso rát (Lk
22,14). Kér dés: a meny asszony, a
min den ko ri lel ki em ber vá gya ko -
zik-e még ar ra, hogy ezen az es tén ve -
le egyék? 

Ta gad ha tat lan, hogy las san el -
fogy nak a Jé zus-ün ne pek. Víz ke -
reszt, ál do zó csü tör tök a leg több he -

lyen már nin csen. Az el múlt fél év -
szá zad ban az evan gé li ku sok leg na -
gyobb ün ne pe, a nagy pén tek is mun -
ka nap pá té te tett. Még jó, ha va la hol
es ti is ten tisz te let ként meg em lé kez -
tek Jé zus ha lá lá ról. Is me rek olyan
gyü le ke ze tet, nem is egyet, ahol már
nagy pén te ki is ten tisz te le tet sem tar -
ta nak! Csak az el vi lá gi a sí tott ka rá -
csony és a hús vét ma radt, de már
nem a ré gi fé nyük kel, pom pá juk kal,
pün kösd pis lá ko ló tü zé ről nem is
szól va. 

A nagy csü tör tök is eb be a sor ba
tar to zik. Mit aka runk e na pon, ami -
kor las san Jé zus ha lá lát is alig le het
már meg ün ne pel ni, meg ün ne pel -
tet ni? Le vet tem a polc ról az 1964-ben
meg je lent, Öröm hír cí mű ige hir de -
tés-kö te tet. Hi á ba ke re si ben ne bár -
ki is a nagy csü tör tö kit… Mi az oka,
hogy mi köz ben a Vő le gény örök sze -
re tet tel, ha lá lo san sze ret, a meny -
asszony kel let len ke dik, sem mi haj lan -
dó sá got nem mu tat, hogy fel ké szül -
ten asz ta lá hoz te le ped jék?

E na gyon fon tos kér dés re Lu ther
Róm 7,24 alap ján ad ma gya rá za tot.
Az 1515–16-ban a Római levélről
tar tott egyetemi előadásában írja:
„Ez az ige mu tat ja meg a leg ért he -
tőb ben az el jö ven dőt a lel ki em ber -
nek, aki vá gya ko zik, só haj to zik és kí -
ván ko zik a meg vál tá sá ra. Egé szen
bi zo nyos, hogy sen ki sem tart ja
ma gát nyo mo rult nak, ilyet ki zá ró -
lag a lel ki em ber mond hat. Mert a
tö ké le tes ön is me ret – tö ké le tes alá -
zat; a tö ké le tes alá zat – tö ké le tes
böl cses ség; a tö ké le tes böl cses ség –
tö ké le tes lel ki ség. Aki te hát a tö ké -
le tes ség eme fo kán lel ki, csak ezt
mond hat ja: »Én nyo mo rult em ber!«
A test sze rint élők azon ban nem
óhajt ják azt a sza bad sá got és meg -
vál tást, és meg bor zad va ri ad nak
vissza at tól a »meg ol dás tól«, ame -
lyet a ha lál hoz ma gá val, mert nem
haj lan dók be lát ni tes ti, lel ki, szel le -
mi nyo mo rult sá gu kat. »Ki sza ba dít
meg eb ből a ha lál ra ítélt test ből?« –
kér de zi Pál. Az apos tol itt ugyan azt
mond ja, amit egy má sik he lyen:

»vá gyó dom el köl töz ni és a Krisz tus -
sal len ni«. (Fil 1,23) Ha Pál kép mu -
ta tó vol na, csak jót kel le ne gon dol -
nia és mon da nia ma gá ról. Vagy is: di -
cse ked ni kel le ne ma gá val és ta gad -
ni, hogy bű nös, ami vel a ke gyel met
nem di cső í te né, ha nem sok kal in -
kább ta gad ná. Vi gasz ta ló mind ezt a
»nagy« apos tol tól hal la ni, akit még
min dig ugyan az az óhaj tás ve zet,
ugyan az a fáj da lom gyö tör, amely
min ket is meg lá to gat, ha Is ten irán ti
en ge del mes ség gel tö rek szünk a jó -
ra, vá gya koz va só haj to zunk és kí ván -
ko zunk a meg vál tás ra.”

An nak el le né re, hogy az em ber
vissza ri ad at tól a meg ol dás tól, ame -
lyet Jé zus ha lá la je lent, nem haj lan -
dó be lát ni nyo mo rú sá gát, s nem is
vá gya ko zik a meg vál tás ra, nagy -
csü tör tök mai evan gé li u má ban tel -
jes a gyü le ke zet örö me. Mert nem -
csak ar ról van szó, hogy „el jött a Bá -
rány me nyeg ző je”, ha nem ar ról is,
hogy „fel ké szült meny asszo nya”. Sőt:
már fel is öl töz tet ték ab ba a bi zo nyos
„fé nyes, tisz ta gyolcs ba”!

Lel ki sze münk előtt most meg je -
le nik az utol só va cso ra, ahol a ta nít -
vá nyok tal pig hó fe hér be öl töz tet tek.
Igen, tal pig, mert nem csak a szí vük
tisz ta, ha nem Jé zus a lá bu kat is
meg mos ta. Íme, a Vő le gény nagy -
csü tör tö ki „nász aján dé ka” – a lel ki
em ber re „át ru há zott” tel jes tisz ta ság!
„Aki meg für dött, an nak csak ar ra
van szük sé ge, hogy a lá bát mos sák
meg…” (Jn 13,10) Így vá lik tel jes sé a
kép: mi előtt a meny asszonyt öl töz -
tet ni kez dik, előt te meg is für de tik!

A nagy csü tör tö ki gyülekezet a Bá -
rány me nyeg ző jé nek va cso ra asz ta lá -
hoz ka pott meg hí vást, a bol do gok
asz tal kö zös sé gé be, ahol nin csen szen -
tek tisz te le te, imá dá sa, nin csen cse -
le ke de te ink, szol gá la tunk előt ti le bo -
ru lás! „Vi gyázz, ne tedd: szol ga tár sad
va gyok, és test vé re i dé is, akik ben
meg van a Jé zus bi zony ság té te le.” (Jel
19,10) Ami kor ezen az es tén az úr va -
cso rai asz tal elé tér de lünk, ki zá ró lag
egyet len Köz ben já rónk, az igaz Jé zus
Krisz tus előtt hó do lunk. Mert mél tó

a meg öle tett Bá rány, hogy övé le gyen
az ál dás és a tisz tes ség, a di cső ség és
a ha ta lom, mind örök kön-örök ké.

Van azon ban még va la mi, ami re itt
és most fi gyel nünk kell: hon nan van
a me nyeg zői ru ha! Ne fe led jük, hogy
a pél dá zat be li gaz dag is „bí bor ba és
pa tyo lat ba öl tö zött” (Lk 16,19), ami
ké sőbb, a ha lá la után nem bi zo nyult
„be szé lő kön tös nek”, „jó ru há nak”,
mert tün dök lé se csak ön ző, sze re tet -
len élet mód ját tük röz te! És ne fe lejt -
sük el azt sem, hogy a Pél da be szé dek
köny ve „a de rék asszony di csé re té vel”
zá rul, aki pél da mu ta tó an fá ra do zik,
még pe dig a ma ga ál tal ké szí tett
gyolcs ru há ban, s mint ilyen, elő ké pe
az új szö vet sé gi „fel ké szült meny -
asszony nak”, aki azt aján dé kul kap ja. 

A „de rék asszony di csé re te” a mai
nagy csü tör tö ki há la ének alap hang ja.
Hoz zá kap cso ló dik a ta nít vá nyok
zsol tár éne ke, akik, mi előtt ki men tek
vol na az Olaj fák he gyé re, el éne kel ték
a „kö te le zőt”, és a Bá rány me nyeg ző -
jé nek mai „nász éne ke” a har ma dik
szó lam. 

A ha gyo mány sze rint e na pon a
„nász nép” éne ké nek olyan han go san
kell szól nia, hogy azt még a he te dik
ha tár ban is meg hall ják az em be rek,
ak kor is, ha a nász nép „még messze
jár”: „Hal le lu ja, mert ural ko dik az Úr,
a mi Is te nünk, a Min den ha tó! Örül -
jünk és uj jong junk, és di cső ít sük őt…”
Ámen.

g Welt ler Sán dor

Imád koz zunk! „Az Úr szent Bá rá -
nyá ra / Te szem le bű nö met, / S ott
a ke reszt al já ba’ / Bé kes sé get le lek. /
A szí vem min de nes tül / Az Úr elé vi -
szem, / Meg tisz tul min den szenny tül
/ A Jé zus vé ri ben, / A Jé zus vé ri ben.
// Örök kő szál ra áll va / A lel kem
meg pi hen, / Nyug szom Atyám há zá -
ba’, / Jé zus ke gyel mi ben, / Az ő ne vét
imá dom / Most min de nek fe lett, / Jé -
zus az én ki rá lyom, / Imám ra fe le -
let, / Imám ra fe le let.” (EÉ 427,1.3)
Ámen.

NAG Y CSÜ TÖR TÖK  JEL 19,69

Vér nász aján dék
AZ ÜNNEP IG ÉJE

b Nagy hét he ti éne ke ki emel ke dő
je len tő sé gű pas si ós ko rá lunk,
az Ó, drá ga Jé zus, va jon mit vé -
tet tél (EÉ 198).

A ének szer ző je, Jo hann He er mann
(1585–1647) Pa ul Ger hardt mel lett –
aki re je len tős ha tást gya ko rolt – a 17.
szá zad leg je len tő sebb né met evan gé -
li kus köl tő je (to váb bi éne kei: EÉ 197,
219, 111, 436). 1611-től lel kész Köb en -
ben. A har minc éves há bo rú so rán
gyü le ke ze te so kat szen ve dett a fosz -
to ga tá sok és a pes tis mi att. Ő ma ga
gyak ran be te ges ke dett, fe le sé gét is
ko rán el ve szí tet te. 1624-től pré di ká -
ci ó it csak írás ban tud ta köz re ad ni. El -
ső ének szö ve gei a De vo ti mu si ca
cor dis, Ha uß- und Hertz-Mu si ca
(1630) cí mű kö tet ben je len tek meg.

Itt ta lál ha tó éne künk, a Herz li eb -
s ter Jesu, was hast du verbro chen is.
A köl te mény ti zen öt vers sza kos, eb -
ből a né met éne kes könyv ti zen egy
stró fát kö zöl (EG 81). A mi ének for -
dí tá sunk – Túr me zei Er zsé bet mun -
ká ja – hét vers re ter jed (a tel jes ver -
zió 1–4., 7–8. és 15. sza ka sza). For má -
ja a ked velt és gya ko ri rit mi kus
szaffi kus stró fa, me lyet ado ni szi sor
zár le (a11, a11, b11, b5).

A vers ere de ti for má ja vi lá gos ta -
go lá sú. Az 1–7. vers szak té má ja ma -
ga a pas sió tör té net és an nak je len tő -
sé ge; a 8–14. stró fa meg mu tat ja, mi
az em ber kö te les sé ge ezt az ál do za -
tot lát va: há la adás és meg újult élet -
re tö rek vés. A köl te ményt az esz ka -
to lo gi kus 15. vers zár ja.

A dal lam szer ző, Jo hann Crü ger
(1598–1662) so kat fog lal ko zott a
gen fi zsol tá rok kal; 1658-ban, a kor íz -
lé sét kö vet ve, még bas so con ti nu ó -
val és hang sze res szó la mok kal is el -
lát ta a gyűj te ményt. (Crü ger má sik
– rá adá sul Ger hardt tal kö zös –
szaffi kus kom po zí ci ó ja: Di csér jük
Is tent, EÉ 52.)

Éne künk a 23. gen fi zsol tár dal la -
má val ro kon (Az Úr én né kem őri ző
pász to rom – GyLK 684). A rit mus
azo nos sá gán túl a leg na gyobb ha son -
ló sá got a 3. sor ban ta lál juk: az egyet -
len kü lönb ség, az utol só előt ti hang
el té ré se ab ból adó dik, hogy a zsol tár -
dal lam dór mo du sú, a ko rál vi szont
moll hang ne mű. Ez a kü lönb ség ki -
csi ben meg mu tat ja azt a vál to zást,
amely a 16. szá zad kö ze pé től a 17. szá -
zad kö ze pé ig a ze ne tör té net ben be -
kö vet ke zett: a mo da li tást a dúr-moll
rend szer, a dal lam for má lás ra kon -
cent rá lást a har mó ni ák ban gon dol -
ko dás vál tot ta fel.

Az ének 5. vers sza ka kulcs sze re pet
ját szik J. S. Bach Já nos-pas si ó já ban.
A 7. szá mú ko rál meg vi lá gít ja az
egész pas sió ér tel mét: „Ó, mér he tet -
len sze re tet cso dá ja! / Az vitt a kí nok,
fáj dal mak út já ra! / Én mú ló föl di örö -
mök ben él tem, / S vé red hullt ér tem.” 

g Ecse di Zsu zsa

Én, én okoz tam min den
szen ve dé sed
Ott áll előt tünk, akik bí rái va gyunk.
Meg os to roz zuk, szent ar cá ba vá -
gunk, gúny ból meg ko ro náz zuk. Íté -
le tünk kő ke mény: meg kell hal nia.
Nem bír juk ki a je len lé tét.

Ott ál lunk mö göt te, ami kor bí rái
előtt áll. Te le va gyunk együtt ér zés sel,
mert érez zük, meg kell hal nia.

Ott ál lunk vád lónk előtt, aki éle -
tünk összes bű nét fe jünk re ol vas sa,
sá tá ni ka ján ság gal tud ja jo gos pusz -
tu lá sun kat.

Ott áll mö göt tünk együtt ér zés sel,
mert tud ja, hogy a vá dak iga zak,
meg kell hal nunk.

Ott áll mö göt tünk együtt ér zés sel,
és he lyet tünk va ló szen ve dé se meg -
ment min ket.

Mark Twa in Kol dus és ki rály fi cí -
mű re gé nyé ben van egy pál cás fiú,
akit, ami kor a trón örö kös rossz fát
tesz a tűz re, meg bün tet nek. A ki rály fi
érint he tet len, őt ve rik he lyet te. A ne -
ve Humph rey Mar low. Ezt a mély
igaz ság ta lan sá got a kol dus ból idő le -
ge sen ki rály fi vá lett Tom Canty azon -
nal meg akar ja szün tet ni, de a fiú kö -
nyö rög, hi szen ne ki ez az éle te. Er re
az igaz sá gos kol dus-ki rály fi ki ne ve -
zi őt Ang lia örö kös pál cás fi ú já vá.

Jé zus nak nem ke nye re a szen ve dés.
Oly kor raj ta kap juk, hogy na gyon is fél.
A per, ame lyet el le ne foly tat nak, a vi -
lág leg is mer tebb bűn ügyi el já rá sa. Per
az Is ten fia el len, amely ben vé gül még is
az em ber lesz vád lot tá, hi szen tra gi kus
mó don mu tat ja meg mind azt, ami rá
jel lem ző: ön imá da tát, erő sza kos vol tát,
ki csi nyes sé gét, ke gyet len sé gét.

Ez az ének nem en ge di, hogy más -
ra gon dol jak: én vol tam en nek oko -
zó ja. Az éle tem mi att szen ve dők
min den fáj dal ma összeg ző dik eb -
ben a nagy trau má ban. Vád ló ja vol -
tam, bí rá ja vol tam, kín zó ja vol tam, de
egy ben Is ten nagy lép té kű meg men -
tő mun ká já nak meg aján dé ko zott ja is. 

Va la mi egé szen fur csa ket tős ség

ál do za ta va gyok. Krisz tus úgy vá lik
alá ren delt té, meg alá zot tá, hogy
nem te he tek el le ne sem mit. Szé -
gyen ke zem, hogy ab ban a tör té -
net ben ott ke gyet len bí ró, em ber te -
len ka to na, han da ban dá zó cső cse -
lék vol tam, de eb ben a má sik ban is
el kell vi sel nem, hogy Is ten alá za ta
ma ga fö lé emel en gem. Há lás szív -
vel élem át meg men tett sé ge met,
amely kény sze rű fö lé ren de lő dé sem
ré vén jön lét re.

A pas sió ol va sás ban en nek az ének -
nek az el ének lé se után ol vas suk Pé -
ter hár mas ta ga dá sát. Va la hogy ez a
fe szült ség ural ja ezt a tör té ne tet.
Szé gyen kez ve tu dom, hogy mit tet -
tem, há lá san tu dom, hogy ér tem
van, még is gyá ván ta ga dom meg ak -
kor, ami kor pe dig éle tem mel, hi -
tem mel mel lé kel le ne áll nom.

Az örök ké va ló sá gig hor dom en nek
ter hét. Há la és szé gyen. Ak kor ol dó -
dik majd fel, ami kor „rám ra gyog égi,
örök bé kes sé ge”. Az örök ké va ló ság hi -
te nél kül az ak ko ri hí res per kö zön -
sé ges dra ma tur gi á vá ala cso nyo dik.
Egy ré gi, szép tör té net, de nem se gít
raj tam. Az örök ké va ló ság hi té ben vi -
szont re mény ség, vi gasz, bűn bo csá -
nat és min den na pom szá má ra bé -
kes ség. 

g Ko czor Ta más

Ó, drá ga Jé zus, va jon mit vé tet tél
C ANTATE
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„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 ha to dik he té ben, nagy hé ten az
Út mu ta tó reg ge li és ün ne pi igéi Jé zus
Urunk pas si ó já nak főbb ese mé nye it
tár ják elénk, hogy az ősi érc kí gyó ra -
gyo gá sa is a vé res ke reszt fa rej tet ten
tün dök lő tit kát te gye nyil ván va ló vá
min de nek nek. „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) Vi -
rág va sár nap be vo nult Je ru zsá lem be
az alá za tos Ki rály, hogy vál lal ja a
ke reszt ha lált, s ma gá ra ve gye a vi lág
bű ne it. „Ne félj, Si on le á nya, íme, ki -
rá lyod jön, sza már csi kón ül ve.” (Jn
12,15) „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) „Íme, a te Ki rá lyod;
egyet len fegy ve re van, mellyel ural -
ko dik, de csak ke ve se ken; s ez a
szent evan gé li um. Ez zel ad ja Szent -
lel két a szí vek be, bo csát ja meg a
bűnt, és aján dé koz za az örök élet re -
mény sé gét.” (Lu ther) Pál egy ős ke resz -
tény him nusz ba rej tett hit val lást
idéz: „…min den nyelv vall ja, hogy Jé -
zus Krisz tus Úr az Atya Is ten di cső -
sé gé re.” (Fil 2,11) Meg vál tá sunk egye -
dül Is ten mű ve, s ő „ab ban mu tat ta
meg raj tunk a sze re te tét, hogy Krisz -
tus már ak kor meg halt ér tünk, ami -
kor bű nö sök vol tunk” (Róm 5,8). Jób
szá má ra is egye dül Is ten a meg ol dás,
aki két szer szólt hoz zá a vi har ból.
„Csak hír ből hal lot tam ró lad, de
most sa ját sze mem mel lát ta lak. Ezért
(…) bűn bá na tot tar tok por ban és
ha mu ban.” (Jób 42,5–6) Az Úr meg -
tart ja övé it az íté let kor: „Eredj, né pem!
Rej tőzz el egy rö vid pil la nat ra, míg el -
mú lik az Úr ha rag ja.” (Ézs 26,20)
„Em lé ke ze tes sé tet te cso dá it, ke gyel -
mes és ir gal mas az Úr.” (Zsolt 111,4)
Nagy csü tör tök es te az úr va cso ra, az
új szö vet ség szer ző jé re em lé kez tet:
„Ve gyé tek, egyé tek, ez az én tes tem”, és:
„E po hár amaz új szö vet ség az én vé -
rem ál tal, ezt cse le ked jé tek, va la -
mennyi szer isszá tok az én em lé ke ze -
tem re.” (1Kor 11,24.25) A láb mo sás a
Mes ter pél da adó tet te volt, „hogy
amint én tet tem ve le tek, ti is úgy te -
gye tek” (Jn 13,15). A Fiú új pa ran cso -
la ta (lásd Jn 13,34) az Atya örök ké va -
ló sze re te té re em lé kez tet, amely
nagy pén te ken lett nyil ván va ló vá:
„Mert úgy sze ret te Is ten a vi lá got, hogy
egy szü lött Fi át ad ta, hogy aki hisz
őben ne, el ne vesszen, ha nem örök éle -
te le gyen.” (Jn 3,16) Az arany evan gé -
li um fel ra gyo gá sa te szi tün dök lő vé a
ke reszt fa tit kát: „Íme, az Is ten Bá rá -
nya, aki el ve szi a vi lág bű nét!” (Jn 1,29;
LK) Ho gyan tör tént? Ami kor a je ru -
zsá le mi temp lom ban kö zel két ezer
éve, Ni szán hó nap 14-én, dél után 3
óra kor le vág ták a pás ka bá rányt,
ugyan ek kor Is ten a Gol go tán ün ne -
pelt: „Ott meg fe szí tet ték őt (…) Pi lá -
tus fel ira tot is ké szít te tett (…): A NÁ -
ZÁ RE TI JÉ ZUS, A ZSI DÓK KI RÁ -
LYA.” Jé zus így szólt: „El vé gez te tett!”
(Jn 19,18.19.30), és át ad ta lel két Aty -
já nak, „hogy mi Is ten igaz sá ga le gyünk
őben ne” (2Kor 5,21). Nagy szom ba ton
is „jus son hoz zád ki ál tá som” (Zsolt
102,2), mert „te pe rel ted, Uram, pe -
re met, és meg vál tot tad éle te met” (JSir
3,58). „A sír éjé től nem fé lek, / Mert,
Uram, ben ned hi szek…” (EÉ 206,8)

g Ga rai And rás

NAGYHE TI
ÚTRA VA LÓ

Nagy pén te ken em lé kez ni kell. De
nem akár ho gyan. Krisz tus ke reszt -
jét meg alá zó hi tet len ség len ne a fá -
sult, ér dek te len, kö zöm bös em be ri
em lé ke zet. Hit be li de fi cit és sú lyos
vé tek len ne nagy hé ten, il let ve nagy -
pén te ken a pas sió ol va sás vagy a
pas sió-elő adás ki ha gyá sa a gyü le ke -
ze ti élet ből. Sú lyos egyé ni mu lasz tás
len ne eb ből ki ma rad ni: a hit ön gyil -
kos sá ga! A nagy pén tek ki ha gyá sa –
dur va, de vál lalt ál lí tá som sze rint –
majd nem fe les le ges sé ten né hús -
vét kor az éven te egy sze ri temp lom -
ba me ne telt, mert az így nem len ne
más, mint va la mi fé le ta vasz ün ne pi
han gu lat ün nep lő ru há ban, de a lé -
nyeg ép pen úgy el vesz ne, mint a für -
dő víz és a gyer mek együt tes ki ön té -
se ese tén. 

Az elénk adott ige négy ré te gű lel -
ki ele delt nyújt szá munk ra.

Az el ső ré teg: Meg ren dült ün ne pi
han gu lat ban kell fel idéz ni az evan -
gé li u mi be szá mo lók rög zí tet te pas -
sió tör té ne tet. A le tar tóz ta tást, ki hall -
ga tást, meg alá zást, tö vis ko ro nát,
kín zást, a Kál vá ri át, a ke resz tet, sze -
ge ket, dár dát. Fel idéz zük az em be -
ri bru ta li tást, a szent ség te len sza va -
kat, a gusz tus ta lan köp kö dést, a ká -
rom lást. Lát hat juk az össze eső Jé -
zust. Hall hat juk hét hí res sza vát a ke -
resz ten. 

S a tör té net sú lyos sá gát az is ér zé -
kel te ti, aho gyan az evan gé li u mok
mind ezt elénk tá lal ják, szer ke ze ti
be osz tá suk kal ér zé kel tet ve a tör tén -
tek fon tos sá gát. Ha fel idéz zük egy-
egy evan gé li um fe je ze te i nek szá mát,
és rá cso dál ko zunk ar ra a Szent lé lek
ál tal ve ze tett szer kesz té si misz té ri -
um ra, hogy hány fe je zet fog lal ko zik
akár me lyik evan gé li u mon be lül a
pas sió tör té net tel, meg le pő fel fe de zést
te szünk. Az evan gé li u mok óri á si fi -

gyel met for dí ta nak Jé zus pas si ó já ra.
Ér de mes meg szá mol ni, hány fe je ze -
tet ol vas ha tunk Jé zus több éves föl di
mű kö dé sé ről, és mennyit a pas sió
egyet len egy he té ről. Ne künk is fi gyel -
mez te tés ez!

Ré gi té tel – és nem elég gé meg -
szív lelt –, hogy nagy pén tek nél kül
nin csen hús vé ti fel tá ma dás. Ahol a
gyü le ke ze tek lel ki éle té ből el sik -
kaszt ják a nagy pén tek tör té ne tét,
ott alig ha ra gyog fel a fel tá ma dás ün -
ne pé nek evan gé li u mi táv la ta, az az a
győ ze lem a ha lál fe lett és a bűn bo -
csá nat.

Az evan gé li u mok mel lett Pál apos -
tol nál is a meg fe szí tett Krisz tus volt
a hit be li kö zép pont, ami kor a Ko -
rinthu si ak nak írt el ső le ve le ele jén
kris tály tisz ta vi lá gos ság gal ezt ír ta:
„Mert úgy ha tá roz tam, hogy nem
tu dok kö zöt te tek más ról, csak Jé zus
Krisz tus ról, ró la is mint a meg fe szí -
tett ről.” (1Kor 2,2) S va ló ban nem egy
ke reszt ala kú erek lyé re em lé ke zünk,
ame lyet az ókor ban a leg bor zal ma -
sabb ki vég ző esz kö zök egyi ké nek tar -
tot tak, ha nem a Meg fe szí tett re! A
kor pusz (a Krisz tus tes té re em lé -
kez te tő for ma) nél kü li ke reszt ke vés,
mert a Meg fe szí tett re em lé ke zünk a
nagy pén te ki temp lom ban. Jé zus nem
a ke reszt ről ment a menny be. A sír
lett üres!

Ez az em lé ke zés idé zi fel a tör té -
net el ső ré te gét. Meg tör tént! Ne -
künk ar ra kell em lé kez nünk, hogy el -
vé gez te tett! Ahogy ma ga a Meg fe szí -
tett mond ja ki fáj dal má ban a ke resz -
ten függ ve, hogy „el vé gez te tett”:
„Mi u tán Jé zus el fo gad ta az ece tet, ezt
mond ta: »El vé gez te tett!« És fe jét le -
hajt va ki le hel te lel két.” (Jn 19,30)

Az ese mé nyek ün ne pé lyes fel idé -
zé se után ez zel már érint jük a tör té -
net má so dik és har ma dik ré te gét,

vagy is azt, ho gyan és mi ért tör tént ez
a fáj dal mas ese mény sor. A pe rikó pa
ál tal elénk adott ige sza kasz ezen a
nagy pén te ken a krisz tu si mint fő pa -
pi ál do zat be mu ta tás ti tok za tos sá -
gá ba igyek szik be ve zet ni ben nün ket,
bár eh hez el en ged he tet le nül szük sé -
ges az Ótes ta men tum mi ni má lis is -
me re te. A Zsi dók hoz írt le vél – és ez
a ki je lölt ige sza kasz is – az ószö vet -
sé gi ál do zat be mu ta tás pél dá za ta se -
gít sé gé vel ér zé kel te ti a jé zu si ál do zat
iga zi lel ki sé gét.

Kü lön le ges ese mény volt az, ami -
kor az ószö vet sé gi fő pap be ment a
min den ki elől el zárt szen tély be (a
szen tek szent jé be) esz ten dőn ként
egy szer (az en gesz te lés nap ján) el -
vé gez ni az en gesz te lő ál do za tot.
Ezt a kü lön le ges pél dá za tot al kal -
maz za a le vél Jé zus Krisz tus gol go -
tai ke reszt ál do za tá ra. Csak Jé zus
Krisz tus sok kal több. Mert eb ben az
eset ben nem a Ko po nyák he gyét
(avagy je ru zsá le mi sze mét dom bot)
kell lát nunk. Azt a fi zi kai sze münk
lát hat ja. A Lé lek ál dot ta lel ki sze me -
ink előtt le het vi lá gos sá az a cso da,
hogy Jé zus a mennyei szen tély be
ment be az örök és egyet len en gesz -
te lő ál do za tot a né pért (ér tünk) be -
mu tat ni. 

Jé zus az iga zi Fő pap. Az ószö vet -
sé gi fő pap nak biz to sí tot ták a hi bát -
lan bá rányt az ál do zat hoz, és ügye -
sen kel lett bán nia az éles ké sek kel,
ne hogy meg se bez ze ma gát. Jé zus
pe dig ön ma gát ál doz za fel. Az ószö -
vet sé gi fő pap a le vá gott jó szág vé rét

hasz nál ta, Jé zus a sa ját vé rét ad ta. Jé -
zus ön ma gát ál doz ta fel. Így mu tat -
ta be az ál do za tot. Jé zus a mennyei
Fő pap. S ő az ál do za ti bá rány is. Is -
ten Bá rá nya. A Zsi dók hoz írt le vél így
ér zé kel te ti szá munk ra a szen ve dés -
tör té net má so dik ré te gét.

De itt kö vet ke zik a har ma dik ré -
teg. Ezt ha lá lunk és az utol só íté let té -
nye ké pe zi. Fur csa az em ber, hogy
nem ér ti meg az élet mu lan dó sá gát:
föl di la ká sát is „örök la kás nak” ne ve -
zi, így pró bál ja ön ma gát be csap ni.
Mon do gat ja, hogy meg ha lunk, de
köz ben min dig más ra, szom széd ra,
el len ség re gon dol. Itt azon ban az
ige új ra fi gyel mez tet ben nün ket:
„…el ren del te tett, hogy az em be rek
egy szer meg hal ja nak, az után pe dig
íté let kö vet ke zik…” (9,27). De Krisz -
tus is egy szer (!) és vég ér vé nye sen
mu tat ta be ér tünk az ál do za tot, „hogy
so kak bű nét el ve gye”. Az ószö vet sé gi
fő pap he lyett sok kal na gyobb fő pa -
punk van, és az ószö vet sé gi ál do za ti
bá rány he lyett sok kal ér té ke sebb Bá -
rá nyunk van, mert mind a ket tő
egy szer re a ná zá re ti Jé zus, aki Is ten
F i aként tet te ezt ér tünk.

S nagy pén te ken a ne gye dik ré te ge
en nek a szent tör té net nek az éle tünk
tö ké le tes be tel je se dé se a Fő pap és ál -
do za ti Bá rány ál tal: az üd vös sé günk!
Egy ál ta lán nem ti los, sőt aján la tos fi -
gyel mün ket er re a szent ki lá tás ra
irá nyí ta ni nagy pén tek nap ján. Nem
ön zés ről van szó, ami kor ezt fel fe dez -
zük, ha nem há la adás ról.

De eh hez kell: 1) az ese mé nyek
rész le tes fel idé zé se (pas sió ol va sás); 2)
szük sé ges a ho gyan nak (fáj dal mas
vol tá nak) és 3) a mi ért nek (ószö vet -
sé gi pél dá zat sze rin ti) meg ér té se és
a 4) a vég ső ér tel me az ese mény nek:
a mi üd vös sé günk!

g Ri bár Já nos
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Ke reszt ál do zat tól az üd vös sé gün kig
AZ ÜNNEP IG ÉJE

Há rom év vel ez előtt is én kap tam
meg a fel ada tot, hogy nagy szom bat
igé jét „ki bont sam” a test vé rek kö -
zött. Ten ném ezt év ről év re, hi szen
las san, de meg ér tet tem én is en nek
az ün nep nek fon tos üze ne tét. Ma
már ér tet le nül ál lok, hogy mi ért
nincs Bu da pes ten és sok más he lyen
nagy szom ba ti is ten tisz te let, nem
ér tem, mi ért „ír ták le” ezt az ün ne -
pet. Nagy hét min den nap ja fon tos és
ál dást ho zó. 

2008-ban így fe jez tem be a cik ket:
„Li tur gi kus köny vünk a mai ün nep
mot tó ja ként ezt ír ja: Is ten szá má ra
min den ki él. Ez a mi re mény sé günk.
Ezt hall juk meg nagy szom bat csend -
jé ben.” Ma in nen foly ta tom. 

Nagy szom bat va ló ban a csend
nap ja. Ez nem a sír csend je, ha nem
az ün ne pé. Nagy pén tek gyász ün ne -
pén hang zik a sí rás, bár Urunk for -
dít egyet a mi fél re ér tett gyász ma ga -
tar tá sun kon. Az őt sirató kat szó lít -
ja meg: „…ne en gem si ras sa tok, ha -
nem ma ga to kat…” (Lk 23,28) „Em ber,
si rasd nagy vét ke det…” – éne kel jük
(GyLK 812).

Hús vét az új élet ün ne pe: nem
tart hat ta fog ság ban a ha lál, Jé zus
fel tá madt. Iga zi öröm nap. Krisz tus él!
Meg halt a ha lál, meg nyílt az út az
élet be. A gyász ün nep és az öröm ün -
nep kö zött nagy csend van, nagy -
szom bat csend je, amely ben halk, de
biz tos han gon meg szó lal a re mény -
ség evan gé li u ma. Meg va gyok győ -
ződ ve, hogy sem mi el nem vá laszt az
Is ten sze re te té től!

Igaz volt ez Jé zus ra, a nagy pén te -
ken ke resz ten ki vég zett ná zá re ti Mes -
ter re ép pen úgy, mint ránk, em be rek -
re, egy kor él tek re és ma élők re. 

Az örök Ige test té lett. Is ten em -

ber ré lett. A Fi út egy vi lág vá lasz tot -
ta el az Atyá tól. A gaz dag Is ten Fia
sze génnyé lett. A gaz da go kat a sze -
gé nyek től egy vi lág vá laszt ja el. A
min de nek Urát, Is te nét egy vi lág vá -
laszt ja el a nincs te len, haj lék ta lan
min den ki szol gá já tól, Fi á tól, Jé zus tól.
A min den ha tó Atya Fia, Jé zus tö ré -
keny, meg kö tö zött ke zű, le szö ge zett
lá bú, min den le he tő ség től meg fosz -
tott em ber lett.

A nagy ha tal mú a kat és a cse lek vés -
kép te le ne ket egy vi lág vá laszt ja el. S
ami kor a vi lág min den go nosz sá ga a
csúcs pont já ra ér, és Is ten Fia ér zi,
hogy egy vi lág vá laszt ja el az Atyá tól
– „Én Is te nem, én Is te nem, mi ért
hagy tál el en ge met?” –, ak kor sem
szű nik meg a sze re tet ára dá sa. Még
ez a vi lá go kat el vá lasz tó tá vol ság
sem sza kít hat el Is ten sze re te té től.
„Az Atya sze re ti a Fi út…” (Jn 3,35)
Nincs sem mi és sen ki, ami és aki el -
vá laszt hat ta vol na a Fi út Is ten sze re -
te té től. Sem a vi rág va sár na pi ün -
nep lés ma gas sá ga, sem a kí nok mély -
sé ge, sem a hús ba vá gó fáj da lom je -
le ne, sem az egy re sö té te dő jö vő, sem
a ki rá lyi vagy hely tar tói ha ta lom,
sem élet, sem ha lál nem vá lasz tot ta
el Is ten sze re te té től. 

Sem ha lál – hang zik a nagy szom -
ba ton kü lö nö sen is alá hú zan dó szó.
A sír mé lyén élet te le nül fek vő Jé zus
sem sza kadt el Is ten sze re te té től. A
pok lok mé lyét meg já ró Jé zus (lásd 1Pt
3,19 és az Apos to li hit val lás) sem esett
ki az Is ten sze re te té ből. A mennyei

Atya új já te rem tő sze re te te nyúlt le ér -
te az em be ri élet leg mé lyé be, sőt a ha -
lál mé lyé be, hogy hús vét haj na lán a
Fiú ki lép jen a sír ból, és meg mu tas sa
az utat to vább: a ha lál ból az élet be.
Mert „erős a sze re tet, mint a ha lál”
(Éne kek 8,6), a sze re tet erő sebb a ha -
lál nál (hús vét). 

Sen ki és sem mi nem sza kít hat
el… Igaz ez ránk, ha lan dók ra, vé ges
éle tű em be rek re. 

Pe dig min den ere jé vel er re tö re ked -
ve pró bál ko zik a go nosz. Az „al ma fá -
nál” kí gyó for má já ban, az élet ma ga -
san íve lő pil la na ta i ban az ön telt ség gel,
büsz ke ség gel, ha mis meg elé ge dett ség -
gel, az élet mély sé ge i ben a ke se rű ség -
gel, a ki lá tás ta lan ság gal, em be rek kö -
ze lé ben a lát szat ha ta lom mal, a pénz
ha tal má val, ha ha ta lom van a ke -
zünk ben, a hí zel gők ál tal, a hét köz na -
pok ban az élet gond ja i val és örö me -
i vel. Meg pró bál el sza kí ta ni az Is ten
sze re te té től. S mi vel ő az erő sebb, mi
va gyunk a gyen géb bek, pusz tí tó mun -
ká ja „ered ménnyel jár”, s mi új ra meg
új ra el esünk. De a bu kott an gyal sem
vá laszt hat el min ket Is ten sze re te té -
től, mert – Lu ther sza va i val él ve – még
az ör dög is az Is ten ör dö ge. 

Né ha úgy je le nik meg, hogy nem
en ged el sza kad nunk a múl tunk tól,
pe dig an nak min den ter hét le te het -
nénk Is ten elé. Oly kor úgy, hogy ma -
gas sá gok ban já runk, és ilyen kor el hi -
te ti ve lünk, hogy meg ál lunk a sa ját lá -
bun kon, nincs is szük sé günk a
mennyei Atyá ra. Más kor úgy, hogy

éle tünk mély sé ge i ben súg ja fü lünk be,
hogy lám, az Is ten is el ha gyott. Né -
ha úgy, hogy em be ri(nek lát szó) ha -
tal mak kal mu tat ja úgy, mint ha le he -
tet len len ne is te nes éle tet él ni. Né ha
a jö vő kér dő je le i vel, bi zony ta lan sá ga -
i val vagy ép pen sö tét ki lá tás ta lan sá -
gá val vág fej be, hogy el ve szít sük re -
mé nyün ket, s ne fi gyel jünk a tör té ne -
lem Urá ra és cél ba jut ta tó já ra. 

Mi hisszük és vall juk ta pasz ta la tunk
s az előt tünk já rók ta nú ság té te le, de
min de nek előtt az evan gé li um ki je len -
té se nyo mán, hogy: sen ki és sem mi
nem sza kít hat el Is ten sze re te té től. 

„…amely meg je lent Jé zus Krisz -
tus ban, a mi Urunk ban” – zár ja az
apos tol a „nagy szom ba ti evan gé li u -
mot”. Nem tűnt el nagy pén tek ke -
reszt jén az „El vé gez te tett!” el hang zá -
sa kor, és vég képp nem tűnt el a
nagy szom ba ti sír ban. El len ke ző leg:
meg je lent, még hoz zá ép pen Jé zus
Krisz tus ban. Ép pen a ke reszt ben. 

Ez a sír – bár mi lyen va ló sá gos is –
amit mu tat, csak a lát szat. Nem a
vég ál lo más, ez csak az át szál ló hely. A
meg nyug vás az új kez det előtt. Krisz -
tus sír ja pré di kál ne künk, sír ba ké szü -
lő, előbb-utóbb sír ba szál ló em be rek -
nek. Nagy pén tek ese mé nye és hús -
vét re mény sé ge mi att a föl di ván dor -
úton el fá radt és a sír ban „meg pi hent”
em ber nek a hit bi zo nyos sá ga er ről
szól: sen ki és sem mi, még a sír sem
sza kít hat el! 

g Ha fen scher Ká roly (ifj.)
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Sem mi nem sza kít hat el!
AZ ÜNNEP IG ÉJE
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Itt az al ka lom, hogy te is vé -
gig járd Jé zus szen ve dés tör -
té ne tét. No nem a Fü löp-szi -
ge tek el va kult ke resz té nye i re
gon do lok, akik ke reszt re fe szí -
tik ön ma gu kat nagy pén tek
dél előtt jén! Elég be ül nöd va -
la me lyik temp lom pad já ba,
ki kap csol ni a kül vi lág za ját és
fi gyel ni az ese mé nyek re.

Jo hann Se bas ti an Bach
egyik leg mo nu men tá li sabb
mű ve, a Má té-pas sió az evan -
gé li um szö ve ge alap ján be szé li
el Jé zus szen ve dés tör té ne tét. A
ku ta tá sok sze rint 1727 nagy -
pén te kén mu tat ták be elő ször
Lip csé ben, az után a kom po -
nis ta ha lá lá ig több ször elő -
vet ték az al ko tást. Ér de kes,
hogy Bach nem csak a meg szó -
la lás ra, ha nem a par ti tú ra kül -
alak já ra is adott, ezért az egyik
leg szebb Bach-kéz irat nak tart -
ják. Az evan gé lis ta szö ve gét
pél dá ul pi ros tin tá val emel te ki.
Ma ga a mes ter egyéb ként
mind össze egy szer, 1729-ben
di ri gál ta a da ra bot. Szin te hi -
he tet len, hogy Bach ha lá lát
kö ve tő en majd nem száz évig
nem hall hat ta a kö zön ség!
1829-ben egy má sik hí res kom -
po nis ta, Men dels sohn „po rol -
ta le” a pas si ót, amely az óta
min den na gyobb kon cert te -
rem és temp lom „kö te le ző ol -
vas má nya”. 

Ez út tal a Bach-mu zsi ka ha -
zai köz pont já nak is ne vez he -

tő De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ban csen dül nek fel a kö zel
há rom száz éves dal la mok. Vi -
rág va sár nap és nagy szom bat
es te is 6 óra kor játsszák a
Má té-pas si ót. Az est re ér de -
mes elő re ké szül ni: mi vel né -
met nyel ven ad ják elő, a
http://lu the ra nia.lu the ran.hu
ol dal ról, az Ar chí vum me nü -
ben le tölt he tő két nyel vű szö -
veg köny vet cél sze rű ma gad dal
vin ned. 

Ha pe dig kö ze lebb vagy a
nap fény vá ro sá hoz, Sze ged -
hez, ott is meg hal lgat ha tod a
pas si ót a ró ku si ka to li kus
temp lom ban áp ri lis 28-án es -
te fél 8-tól a Sze ge di Szim fo ni -
kus Ze ne kar tol má cso lá sá ban.

Krisz tus szen ve dé sét mu tat -
ják be a Me visz bár ká sai is. A
moz gás sé rült fi a ta lok he tek
óta ké szül nek ar ra, hogy az
idén is mi nél több em ber hez
kö zel vi gyék a ke reszt evan gé -
li u mát. 17-én, va sár nap dél -
előtt 10 óra kor az aj kai evan -
gé li kus temp lom ban kez de -

nek, majd hét főn Pá pa, ked -
den Ta ká csi, szer dán Mar cal -
tő és Nagy si mo nyi, nagy csü -
tör tö kön Nagy alá sony, nagy -
pén tek es te pe dig Bu da pest-
Zug ló a hely szín. 

Szin tén ha gyo mány, hogy
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem har ma dik év fo lya -
ma út ra kel, hogy egy vá lasz -
tott egy ház me gyé ben mu tas -
sa be sa ját pas sió já té kát. Idén
– az áp ri lis 14-ei, zug lói ős be -
mu ta tót kö ve tő en – Bé kés
me gyét ve szik cél ba. 17-én
Szar vason, 18-án Kondoroson,
19-én Mezőtúron, 20-án az
oros há zi evangélikus gim ná -
zi um ban, Medgyesegyházán
és Gyulán, 21-én Mező be -
rény  ben, 22-én, nagy pén teken
pe  dig Orosházán és Bé kés -
csabán lát ha tod a jö vő lel ké -
sze i nek (hit ok ta tó i nak, kán to -
ra i nak) elő adá sá ban Jé zus
szen ve dé sét.

Kezd he ted or go na mu zsi -
ká val is a ke reszt re fe szí tés
hét vé gé jét. A Mű vé sze tek Pa -
lo tá já ban áp ri lis 21-én es te fél
8-tól De ák Lász ló ad or go na -
kon cer tet A nagy böjt től a fel -
tá ma dá sig cím mel. A mű vész
Bach böj ti mű ve i vel in dít ja
az es tét, hogy az tán Dup ré tár -
sa sá gá ban vé gig jár va a ke -
reszt utat ér kez zen el Re ger
mű vé hez, és együtt éne kel je a
szer ző vel: „Hal le lu ja!”

g – Je n – 

OSZ TOZÓ

Kö rös-kö rül a ke reszt kö rül

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Az ön kén tes ség szá mom ra
élet for ma. A mun ka fo gal má -
nak ál ta lá nos fel fo gá sa sze -
rint azért dol go zunk, hogy
pénzt ke res sünk, amit az tán a
sza bad időnk ben az ál ta lunk
vá lasz tott em be rek tár sa sá -
gá ban el köl tünk. Ná lam vi -
szont ke vés bé vál nak szét az
élet kü lön bö ző te rü le tei: az
ön kén tes te vé keny sé get ön -
ma gá ért és a ve le já ró él mé -
nyért vég zem, il let ve az ott ho -
nom és a mun ka he lyem, a ba -
rá ta im és a mun ka tár sa im
„egy be ér nek”, vagy is bi zo nyos
fo kig át fe dik egy mást. Az ön -
kén tes ség így az egész éle te -
met meg ha tá roz za.

Az ön kén tes ke dést a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus If jú -
sá gi Szö vet ség (Me visz) Bár -
ka szak cso port já ban kezd tem
még gim na zis ta ként, ami kor
nya ran ta moz gás sé rült-tá bo -
rok ban vet tem részt. Az tán
érett sé gi után Ang li á ban töl -
töt tem egy évet egy kis vá ros -
ban, ahol moz gás sé rült és hal -
mo zot tan fo gya té kos gye re kek
bent la ká sos is ko lá já ban vol -
tam ön kén tes gon do zó.

Az egye tem el vég zé se után
kul tu rá lis ant ro po ló gi ai ta -
nul má nya im ré sze ként egy
még na gyobb lé pés re vágy -
tam. Sze ret tem vol na még
messzebb re men ni, va la mi
egé szen más szí nű, sza gú és
hő mér sék le tű mély víz be ug -
ra ni. Így ju tot tam el In di á ba:
egy Gan dhi ha gyo má nya in
ala pu ló úgy ne ve zett as ram ban
– spi ri tu á lis köz pont ban –
vol tam ön kén tes Bodh gayá -
ban. A kö zös ség ben kör nyék -
be li gye re ke ket ta ní tot tak ír -
ni-ol vas ni, szá mol ni és bio -
gaz dál ko dást foly tat ni, én pe -
dig részt vet tem az éle tük ben,
ját szot tunk, éne kel tünk és
köl csö nö sen ta nul tunk egy -
más tól.

Ez az egy más fe lé va ló nyi -
tott ság egyi ke az ön kén tes ség
ré vén szer zett fon tos ta pasz -
ta la ta im nak. Az ön kén tes ség -
gel ugyan is ép pen az a cé -
lom, hogy meg osszam má -
sok kal azt, aki én va gyok (és
akit én is egy re job ban meg is -
me rek), úgy, hogy köz ben has -
sa nak rám és for mál ja nak is
en gem a kö rü löt tem lé vő em -
be rek. Olyan más ez az él -
mény, mint a mun ka-, tel je sít -
mény- és si ker köz pon tú meg -
kö ze lí té se az élet nek, ahol az
a fon tos, hogy ho va jár tam is -
ko lá ba, mi lyen vég zett sé ge -
im, mi lyen össze köt te té se im
van nak, és mit tet tem le az
asz tal ra! Ki hí vás egy sze rű en
an nak len ni, aki va gyok, hi -
szen itt nem búj ha tok jól is -
mert ne vek és in téz mé nyek
mö gé.

In di ai tar tóz ko dá som so -
rán sok időt töl töt tem hin duk -
kal, kö zel ke rül tem az isz lám -
hoz is, majd Ne pál ban budd -
hiz must is ta nul tam. Az egy -
sze rű val lá sos em be rek kel va -
ló ta lál ko zá sa im ból fa kadt a
vágy, hogy te gyek va la mit a
val lá sok kö zöt ti bé ké ért.

Úgy gon dol tam, nem árt
elő ször a sa ját há zam – a ke -
resz tény ség – tá ján söp rö get -

ni. A kö vet ke ző utam így ho -
zott Észak-Ír or szág ba, a szi get
észak ke le ti sar ká ba. Itt mű kö -
dik a Corry me ela Com mu -
nity el ne ve zé sű ke resz tény
kö zös ség, amely im má ron
negy ven öt éve te vé keny ke dik
azért, hogy a ka to li ku sok és a
pro tes tán sok kö ze lebb ke rül -
je nek egy más hoz.

A több év ti ze des konflik tus
eb ben a kis or szág ban min den -
kit érint va la ho gyan, még azo -
kat is, akik nem is él tek a leg -
ve szé lye sebb idő szak ban. Ők a
csa lá di tör té ne te i ket hoz zák
ma guk kal. (1998-ig, a fegy ve re -
ket el hall gat ta tó úgy ne ve zett
nagy pén te ki meg ál la po dá sig
min den na po sak vol tak a za var -
gá sok, a me rény le tek. A
konflik tus hát te ré ben az állt,
hogy a ki sebb ség ben lé vő ka to -
li ku sok Észak-Ír or szág nak az Ír
Köz tár sa ság gal va ló egye sü lé -
sét szor gal maz ták, el sza kad va
az an gol ko ro ná tól, míg a több -
sé gi pro tes tán sok to vább ra is az
Egye sült Ki rály ság ré sze ként
lát ták biz to sít va a jö vőt.)

Ma viszonylagos bé ke van,
de a ka to li ku sok és a pro tes -
tán sok kö zöt ti sza ka dék nem
tűnt el. A gye re kek nagy részt
fe le ke ze ti ala pon szeg re gált
is ko lák ba jár nak, ame lyek ben
mind két ol dal a sa ját ér tel me -
zé se sze rint ta nít ja a tör té nel -
met (a ka to li kus is ko lák ban Ír -
or szág his tó ri á ját, a pro tes táns
in téz mé nyek ben Nagy-Bri -
tan ni á ét). A kü lön bö ző kö -
zös sé ge ket az úgy ne ve zett bé -
ke fa lak vá laszt ják el egy más -
tól, ame lye ken sok he lyütt
még min dig ag resszív fal fest -
mé nyek de monst rál ják a la kók
vé le mé nyét az ese mé nyek ről. 

A em be rek nek sok eset ben
csak el kép ze lé se ik, tév hi te ik
van nak a má sik ról, sze mé lye -
sen nem is iga zán ta lál koz nak
egy más sal. Ezért Corry me ela
misszi ó ja az, hogy – elő se gí ten -
dő a meg bé ké lést – he lyet és al -
kal mat kí nál jon a kü lön bö ző
hát te rű fi a ta lok, fel nőt tek, csa -
lá dok ta lál ko zá sá ra. Az ide ér -
ke zők né hány na pig vagy egy
hé tig együtt van nak, be szél ge -
té sek ben, já té kok ban, kéz mű -
ves-fog lal ko zá so kon, csa pat -
épí tő tré nin ge ken és szá mos
egyéb prog ra mon vesz nek
részt, hogy meg is mer jék és el -
fo gad ják egy mást, és az egyé -
nek szint jé ről el in dul jon a ki -
en gesz te lő dés fo lya ma ta.

Eb ben a mun ká ban ve szek

részt szep tem ber óta nyolc
ön kén tes tár sam mal, akik a vi -
lág más és más ré sze i ről ér kez -
tek. Egy évet töl tünk itt együtt,
tá mo gat va a köz pont mű köd -
te té sét és a cso port fog lal ko zá -
so kat. Ez a faj ta ön kén tes
mun ka meg le he tő sen vál to za -
tos és szé les kö rű: a kony hai
fel ada tok ba va ló be se gí tés től
a ta ka rí tá son és a re cep ci ós
mun kán át a prog ra mok ter -
ve zé sé ig és le ve ze té sé ig min -
den fé lét csi ná lunk be osz tás
sze rint.

Corry me ela úgy ne ve zett
nyi tott ke resz tény kö zös ség,
be fo gad min den kit val lá si ho -
va tar to zá sá tól (vagy ho va nem
tar to zá sá tól) füg get le nül. Reg -
gel és es te rö vid áhí tat is ré sze
az élet rit mu sunk nak, és er re
hí vunk min den kit, aki a köz -
pont ban tar tóz ko dik. Na gyon
hang sú lyos, hogy Corry me ela
nem an nak el le né re nyi tott,
hogy ke resz tény, ha nem ép pen
azért nyi tott, mert ke resz -
tény. Fon tos szá mom ra ez a
meg kö ze lí tés.

A ven dég lá tás, a be fo ga -
dás és el fo ga dás a kö zös ség
alap ér té kei, de min den nap, a
nap hu szon négy órá já ban
szem előtt tar ta ni eze ket szin -
te fo lya ma tos össze zárt ság -
ban nem könnyű. A kö zös sé -
gi élet sok szor ki hí vást je lent,
mert nem sok al ka lom nyí lik
a csen des egye dül lét re a ház -
ban, fá rasz tó ál lan dó an tár sa -
log ni, foly ton új em be rek kel
kap cso la tot te rem te ni és a ré -
gi is me ret sé ge ket is ápol ni. 

Még is: öröm lát ni, ahogy az
em be rek meg nyíl nak egy más
fe lé, össze ba rát koz nak egy -
más sal, és aho gyan mi, ön kén -

te sek is ki bon ta ko zunk eb -
ben a mun ká ban, aho gyan
min den ki hoz zá te szi a ma ga
kis „sze le tét”, kész sé ge it és
adott sá ga it, és kö zö sen dol go -
zunk egy cé lért. A cél hoz pe -
dig nap ról nap ra ér ke zik új
ins pi rá ció áhí ta tok ból, mo -
so lyok ból, ta nú ság té te lek ből,
ol vas má nyok ból és a ten ger
hul lá ma i nak meg nyug ta tó já -
té ká ból.

g Csep re gi Sá ra

Sze ret nél töb bet meg tud ni a
Corry me ela kö zös ség ről? Ke -
resd elő – akár a www.evan ge -
li kus elet.hu ol da lon – az Evan -
gé li kus Élet 2008/32. szá mát,
és la pozz a 6–7. ol dal ra!

Ön kén tes ként Indi á ban
és Észak-Ír or szág banLe sem ta gad hat nánk… Most már iga zán itt a

ta vasz, áp ri lis van. Ta lán most már nem csak a
nap tár üze ni ne künk, hogy jó idő nek kel le ne
len nie, hogy lát nunk kel le ne a ter mé szet éb re -
dé sét, ha nem va ló ban örül he tünk a jó idő nek,
és lát hat juk, aho gyan ki zöl dül kö rü löt tünk
min den. Ta lán most már a han gu la tunk is jobb
lesz, az év szak nak meg fe le lő…

Az is ter mé sze tes, hogy a ta vasz a gon dol -
ko dá sunk ban el vá laszt ha tat la nul össze kap -
cso ló dik a ta va szi szü net tel – aho gyan ezt szin -
te min de nütt ne ve zik. Őszin tén szól va én
nem sze re tem ezt a ki fe je zést. Na gyon rossz -
nak ugyan nem tar tom – már csak az év szak
mi att sem –, de nem sze re tem, mert el fed va -
la mi fon to sat. Rá adá sul pont azt, ami ne -
künk, ke resz té nyek nek a leg fon to sabb. Még az
idő pont ja is eh hez iga zo dik. Igen, hús vét ün -
ne pé re gon do lok.

A ta va szi szü net iga zá ból nem is ta va szi szü -
net, nem egy sze rű en ki kap cso ló dás, ha nem
hús vét, az az ün nep – ál ta lá ban nagy csü tör tök -
től a hús vé ti ün nep vé gé ig tart, s ez zel le he tő -
sé get ad min den ki nek, hogy év ről év re vé gig -
kö ves se Jé zus Krisz tus föl di éle té nek utol só he -
tét az úr va cso ra sze rez te té sé től a szen ve dés tör -
té ne ten át a fel tá ma dá sig és a ta nít vá nyok kal
va ló új ra ta lál ko zá sig.

Ha job ban be le gon do lunk, a kon cent rált
vé gig kö ve tés le he tő sé ge csak azok nak ada tik
meg, akik ak kor szü ne tet kap nak majd. Mert
a nagy hét nap jai más mun ka he lye ken mun -
ka na pok. Ezek sze rint e na pok za var ta lan át -
élé se ma szin te csak a fi a ta lok szá má ra va ló -
di le he tő ség. Ér de mes él ni ve le, hogy ez a né -
hány nap ne csak tes ti, ha nem lel ki fel töl tő -
dés is le gyen.

So kan ne he zen tud ják el vi sel ni, ha – akár
csak né hány nap ra is – ki sza kad nak az ál ta -
luk ked velt kö zös ség ből, ab ból az is ko lai,
egye te mi ba rá ti kör ből, csa pat ból, ahol és

akik kel jól ér zik ma gu kat. Úgy ér zik, hir te len
egye dül ma rad tak… Né mi kép pen a szü ne te -
ink, sza bad sá ga ink is ilye nek: ki e sünk a rit -
mus ból.

Ha azt mon dom, ta va szi, ak kor a szó ar ra
biz tat, hogy él vez zem a ta vaszt, örül jek ne ki,
hasz nál jam ki, hogy jó az idő. Ha azt mon dom,
hús vét, ak kor már az el ne ve zés is ar ra biz tat,
hogy ve gyem ész re azt a fon tos ese ményt, ame -
lyet év ről év re meg ün nep lünk, mert olyan
rend kí vü li volt az em be ri ség tör té ne té ben:
Jé zus Krisz tus el jött kö zénk, és vég hez vit te a
meg vál tást, utat nyi tott mind annyi unk nak a
bol dog élet re és Is ten or szá gá ba. Sőt már eb -
ben a föl di élet ben, min den ün ne pen meg él het -
jük azt az új kö zös sé get, amely lát ha tó vá vá lik
hús vét kor, és ame lyet hit val lá sunk ban szen tek
kö zös sé gé nek ne ve zünk. Itt is be iga zo ló dik,
hogy jó kö zös ség hez tar toz ni, jó, hogy nem vagy
egye dül!

g Wag ner Szi lárd

PAL AC K P OSTA

Szü net he lyett ün nep

Be mu tat ko zás:
Wag ner Szi lárd
Ki vált sá gos va gyok, mert
azo kat a kö zös sé ge ket,
ame lyek ről ír tam, nap mint
nap egy szer re él he tem meg

sop ro ni is ko la lel kész ként (Eöt vös Jó zsef
Evan gé li kus Gim ná zi um és Egész ség ügyi
Szak kö zép is ko la) és har kai gyü le ke ze ti lel -
kész ként. Így én ma gam is egyik kö zös ség -
ből a má sik ba me gyek a min den na pok ban.
Örü lök, hogy so kan te szik ezt ve lem együtt.
S ami min dent át fog az éle tem ben: a ze ne,
amely se gít, ha el fogy nak a sza vak. Igyek -
szem meg szó lít ha tó úti társ ma rad ni min -
den ki szá má ra, aki ép pen ve lem és kö rü -
löt tem van úton.

AZ ÖNK ÉNTE SSÉ G EURÓPAI É VE 2011

Önkéntesek ölelésében (a szerző a bal szélen, kék ruhában)
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Nem a rü gye ző bok rok ról, a ko rán vi -
rág zó man du la fák ról vagy a gyö -
nyö rű hol land tu li pán ja ink ról sze ret -
nék ír ni. Bár ez sem len ne utol só té -
ma. Bol dog gá tesz, hogy a holt ter -
mé szet új ra élet re kap. De hát ezt
meg szok tuk: Is ten te rem tett vi lá gá -
ban ez a dol gok me ne te. „Ter mé sze -
tes”, hogy Is ten élet pár ti, és még a holt
anyag ból is tud élőt for mál ni, a meg -
sem mi sül ni lát szót is élet re tud ja
kel te ni, hi szen a Min den ha tó nak
sem mi sem le he tet len. Tu dom, hogy
a tél után ta vasz jön. Ez így van
rend jén. Is ten rend je ez: a ha lál ból az
élet re. A sem mi ből ér ték jön lét re. 

Ta va szi friss le ve gő áradt a rév fü -
lö pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta -
tá si Köz pont ban, és fújt a Lé lek sze -
le az el múlt na pok ban. Cso dá la tos él -
mény ta pasz tal ni a meg ele ve ne dést,
az új kez de tet. Rá cso dál koz ni a test -
vé ri kö zös ség re, örül ni egy más nak,
sze ret ni a test vért, fe le lő sen gon dol -
kod ni a jö vő ről (és nem ke se reg ve rá -
me red ni a gon dok ra-ba jok ra). Új,
friss le ve gő, iga zi ta va szi il lat és fel -
fris sü lés. De hát nem ez a ter mé sze -
tes? Ahol em be rek ügy köd nek, nem!
De ahol Is ten mun kál ko dik, ott ne
cso dál koz zunk: meg újul min den.
Hisz ő Min den ha tó!

És még is cso da ként él tük meg az
el ső pres bi ter kép ző tan fo lya mot. Két
al ka lom mal: ok tó ber ben és áp ri lis ban
ta lál koz tunk a né pes (kö zel száz fős)
csa pat tal. Az or szág min den ré szé ből
ér kez tek pres bi te rek, akik vál lal ták,
hogy az egy ház ké pez ze őket a vál lalt
szol gá la tuk ra.

Lel kes elő adó csa pat vé gez te a
mun kát: dr. Fa bi ny Ti bor, dr. Ga rá -

di Pé ter, G. La bos sa György, Sef csik
Zol tán, Sztró kay At ti la, Tu bán Jó zsef,
Ve tő Ist ván és je len so rok író ja vál lal -
ta, hogy tu dá sát, ta pasz ta la tát át ad -
ja az ar ra nyi tott, újat be fo gad ni
kész gyü le ke ze ti ve ze tők nek. 

Ke mény mun ká val töl töt tük a két
hét vé gét. Nyolc tárgy kör ben hang -
zot tak az elő adá sok: ószö vet sé gi és
új szö vet sé gi is me re tek és teo ló gia,
egy ház tör té net, hit val lá si ira tok, egy -
ház is me ret, li tur gi ka, gyü le ke zet is -
me ret és misszió. A ma gas szín vo na -
lú elő adá sok egyi ke sem volt élet től
el ru gasz ko dott el mé le ti anyag. Ép pen

el len ke ző leg: az igé nyes pres bi te ri
szol gá lat min den nap ja it kí ván ta meg -
ala poz ni.

Mind két ta lál ko zást úr va cso rai
is ten tisz te let tel kezd tük és zár tuk. Ez
jól össze csen gett G. La bos sa György
elő adá sá nak mot tó já val: a ke resz -
tény em ber szol gá la ta az ol tár tól in -
dul, és az ol tár hoz ér ke zik meg.

A Rév fü lö pön töl tött na po kat pe -
dig reg gel és es te kö zös imád ság ke -

re tez te. So kat éne kel het tünk együtt
– meg ta pasz tal va a Krisz tus-éne -
kek kö zös ség te rem tő ere jét. De ez a
test vé ri kö zös ség sok min den más ban
is meg va ló sult: a kö zös ta nu lás ban,
a fo lyo sói be szél ge té sek ben, a jó
han gu la tú fó rum ban, a fe hér asz tal
mel lett el töl tött per cek ben s a kö zös
fe le lős ség vál la lás ban. 

Ez utób bi nak volt meg ha tó pél dá -
ja az, aho gyan Var ga Jó zsef sár vá ri
pres bi ter „elöl jár va” gyűj tést in dí tott
egy je len lé vő pres bi ter tár sunk ki lá -
tás ta lan anya gi hely ze té nek meg ol -
dá sá ra. A pél dás össze fo gás és a „jó -

ked vű ada ko zók” hu szon négy óra
alatt meg te rem tet ték an nak le he tő -
sé gét, hogy egy kis gyer me kes csa lád
ne ke rül jön az ut cá ra, ha nem fe dél -
lel a fe je fe lett új éle tet kezd hes sen.

Így (is) vált va ló ra az, ami ről Ga -
rá di Pé ter bu da ör si fel ügye lő a
misszi ó ról szó ló elő adá sá ban be -
szélt. A gyü le ke zet és a ke resz tény
kö zös ség ak kor élet ké pes, ak kor van
jö vő je, ha nem ma gá val van el fog lal -

va, ha nem – még ri zi kót is vál lal va –
má so kért él, má sok nak szol gál az zal,
hogy az evan gé li u mot hir de ti és éli.
Is ten meg áld ja az ön zet len szol gá la -
tot az egyén éle té ben ép pen úgy, mint
a gyü le ke ze té ben. Eb ben a szel lem -
ben és ez zel a Lé lek kel gon dol ko dott
együtt a je len le vők csa pa ta a sa ját
gyü le ke zet ben vég zett és vég zen dő
fel ada tok ról. 

Gáncs Pé ter el nök-püs pök a zá ró
is ten tisz te let ige hir de té sé ben – a
temp lom tisz tí tás tör té ne té nek Já nos
evan gé li u má ban ta lál ha tó ver zi ó ja
alap ján – ar ról szólt, hogy mi től fél ti

és mi től tisz to gat ja Jé zus az egy há zat.
Egy re in kább ta pasz tal juk, hogy a vi -
lág be szű rő dik az egy ház ba, pe dig a
for dí tott já ra van szük ség: hogy az egy -
ház kin cse „ki szi vá rog jon” a vi lág ba,
és az evan gé li um el ter jed jen. Míg a
sza kaszt meg elő ző tör té net (a ká nai
me nyeg ző) lé nye ge Szűz Má ria Jé zus -
ra mu ta tó sza va: „bár mit mond, te -
gyé tek”, ad dig az „el ső bot rányt” je len -
tő temp lom tisz tí tás nyo mán így fo gal -

maz ha tunk pres bi te ri szol gá la tunk -
ra néz ve: „bár mit tesz, mond já tok,
hir des sé tek”. E ket tő együtt öle li fel a
jö vő egy há zá nak kül de té sét. 

A részt ve vők kö zül szá mo san há -
zi dol go za tot ké szí tet tek, s min den -
ki egy hu szon négy kér dés ből ál ló
teszt se gít sé gé vel ad ha tott szá mot fel -
ké szült sé gé ről. A va sár na pi bú csú zás
előtt így az egy ház ve ze tő püs pö ke
kö zel het ven pres bi ter kép zé si ok le -
ve let ad ha tott át. Ahogy mond ta: ez
nem a tan fo lyam zá ró do ku men tu ma,
ha nem az új kez det ok má nya, hogy
ha za tér ve ki-ki meg újult erő vel vé -
gez ze pres bi te ri hi va tá sát.

A tapasztalatok kiértékelése után
már ké szü lünk meg hir det ni az
ősszel kez dő dő má so dik or szá gos
pres bi ter kép ző tan fo lya mot. Hogy
is mét el in dul has sunk az ősz ből a ta -
vasz ba…

Ga rá di Pé ter pén tek es ti ige hir de -
té sé ben egy szer re szó lal tat ta meg a
krisz tu si evan gé li u mot és man dá tu -
mot. Jé zus mond ja: „Nem ti vá lasz -
tot ta tok ki en gem, ha nem én vá -
lasz tot ta lak ki és ren del te lek ti te ket
ar ra, hogy el men je tek, és gyü möl csöt
te rem je tek…”

Ta vasz volt Rév fü lö pön: az Úr
úgy dön tött, hogy nem vág ja ki a fát,
s most a meg ke gyel me zett fá kat a ta -
vasz vi rág ba bo rí tot ta. De bár mily
szép a vi rág zó fa, min den a gyü -
mölcs ter mé sért van. Bár mily szép
na pot tölt het tünk is el a rév fü lö pi ta -
vasz ban, min den azért van, hogy
gyü möl csöt te rem jünk, az Is ten sze -
re te té nek gyü möl cse it, má sok nak: íz -
le te set, táp lá lót, éle tet je len tőt.

g Dr. Ha fen scher Ká roly

Bár mit mond, te gyé tek, bár mit tesz, mond já tok!
Rév fü lö pi ta vasz – avagy a pres bi ter kép zés mun kás nap jai és ün ne pe

b Im már ötö dik al ka lom mal ren -
dez ték meg a Solt vad ker ti kon -
fe ren cia cí mű elő adás -so ro za tot
a he lyi mű ve lő dé si ház ban. A so -
ro zat évek kel ez előtt in dult,
hogy fó ru mot biz to sít son a he -
lyi ér tel mi ség nek, pon to sab ban
a he lyi és az el szár ma zott, de né -
ha ha za lá to ga tó, dip lo más vagy
ép pen még ta nu ló em be rek nek.
Az áp ri lis ele jén tar tott ese -
mény nek evan gé li kus szí ne ze te
is volt.

Az el ső ként a pul pi tus hoz lé pő ifj.
Szá vay Lász ló evan gé li kus teo ló gus  –
és fi lo zó fus dok tor je lölt – A val lás
mint po li ti kai esz köz a ne ga tív utó pi -
ák ban cím mel tar tott elő adást
(képünkön). 

A nyolc to váb bi elő adó kö zül több
ugyan csak a he lyi evan gé li kus gyü -
le ke zet tag ja: Pánczél Eri ka a solt vad -

ker ti ide gen for ga lom ki tö ré si le he tő -
sé ge it tag lal ta, Gás pár Ti bor té má ja
a gáz tur bi na volt, míg Dimit rov An -
dor a gaz da sá gos és kör nye zet ba rát
ener ge ti kai rend sze re ket hoz ta kö zel
a kö zön ség hez. La ka tos Áron Deb re -
cen be kép zelt el egy olim pi át, elő adá -
sá ban en nek költ sé ge it, il let ve meg -
va ló su lá si le he tő sé ge it szem lél tet te.
A bo rok és a kun sá gi bor vi dék presz -
tí zsé nek hely ze tét ele mez te Ga lán -
tai Nor bert, aki nek édes ap ja, Ga lán -
tai Ká roly már az Evan gé li kus Élet -
nek is több ször nyi lat ko zott bo rá sza ti
kér dé sek ben…

Az elő adá sok kö zött a le ve ze tő el -
nök mu tat ta be rö vi den a so ron kö -
vet ke ző elő adót. Be szé det mon dott
– ma gya rul és né me tül – Ká posz ta
La jos nyu gal ma zott es pe res-lel kész. 

A zá ró elő adást a ka to li kus egy ház -
köz ség egyik ré gi tag ja, dr. Ke mény
La jos bőr gyó gyász, egye te mi ta nár
tar tot ta Hi tek és tév hi tek a bőr be teg -
sé gek di ag nó zi sá ban cím mel. El -
mond ta pél dá ul, hogy a szo lá ri um -
ra – sze rin te – ab szo lút nincs szük -
sé ge az em ber bő ré nek… Az elő adó
kü lön fe je ze tet szen telt egy má sik
nép bu tí tás nak, a „rá be szé lő ügy nö -
kök” ál tal ter jesz tett „cso da lám pák -
nak”, me lyek min dent tud nak (leg -
alább is a hoz zá juk mellékelt le írás
sze rint). Pél dá ul a „ma gas vér nyo -
más ból ala cso nyat, az ala csony ból
ma ga sat pro du kál nak” – azt azon ban,
hogy ez le het sé ges len ne, az or vos -
tu do mány erő sen meg kér dő je le zi. 

Az ese mény kí nált al kal mat egy
kö ze li ta nyán élő oszt rák fes tő, Manf -
red Rott mar ki ál lí tá sá nak meg nyi tó -
já ra is. 

Ne ga tív utó pi ák és gáz tur bi na

b Négy év vel ez előtt kez dő dött:
mint egy két tu cat solt vad ker ti
mo to ros tú rá zó Is ten ál dá sát
kér te er dé lyi út ja előtt a solt vad -
ker ti evan gé li kus lel kész től, Ho -
mo ki Pál tól. Ez ak kor köz vet le -
nül az in du lás előtt a fák alatt
meg is tör tént. Az óta pe dig a
Solt vad ker ti Mo to ros Ba rá ti Kör
min den év ben meg szer ve zi ezt a
„sze zon nyi tó ál dást” a vá ros
köz pont já ban. Az idei ren dez -
vény mot tó ja – ta lán nem min -
den cél zás nél kül – ez volt: „Érj
ha za!” És ki hin né, hogy ami ként
az ap ró mag fá vá nő, úgy az
össze jö ve te len részt ve vők ma
már ho va to vább tö me get al kot -
nak? Múlt szom ba ton mint egy
két száz mo tor és a hoz zá tar to -
zó mo to ros ér ke zett az or szág
min den pont já ról az ese mény re. 

Az öröm te li ta lál ko zás mel lett in gye -
nes reg ge li és va cso ra, KRESZ-teszt,
biz ton sá gi öv-pró ba, mo to ros ügyes -
sé gi ver seny, vér adás, el ső se gély pró -
ba, Il lés Tó ni hang után zó és a Ke reszt -
apu rock ze ne kar kon cert je sze re -
pelt a prog ram ban. És persze az ál -
dás a kö zel ben ál ló evan gé li kus temp -
lom ban, aho vá ezek a mar co na (ki -
né ze tű, de be lül csu pa szív) ala kok
már fél órá val az is ten tisz te let kez de -
te előtt (az az dél után két óra kö rül)
tö mött so rok ban meg in dul tak.

Be ül tek a pa dok ba, és hall gat ták az
or go na szót. Majd ami kor a gyü le ke -
zet kán to ra be le fo gott az „Áld jad, én
lel kem” kez de tű ének ta ní tá sá ba, ak -

kor éne kel tek is. Ki így, ki úgy…
Mert ének nél kül nincs is ten tisz te let.

A lel kész – aki azo nos az ügyet a
kez de tek kor fel vál la ló gyü le ke ze ti
lel késszel – Já nos apos tol egyik le ve -
lé ből idé zett, ami kor e sza vak kal ve -
zet te fel a pré di ká ci ót: „Aki nek pe dig
van mi ből él nie e vi lá gon, és el né zi,
hogy az ő aty ja fia szük ség ben van, és
el zár ja at tól az ő szí vét, mi kép pen
ma rad meg ab ban az Is ten sze re te te?”

Va jon mit kell és mit sza bad mon -
da ni azok nak, akik ilyen kü lö nös
hob bi nak, élet mód nak hó dol va ál dást

kér nek? Az ige hir de tés ben leg in -
kább az (élet)út köz ben is kí sé rő/kí -
sér tő fe le lős ség re és a sze re tet re
esett a hang súly. Az ol tár előt ti imád -
ság ban pe dig az el múlt év ben örök -
re el tá vo zott mo to ros tár sak ra em lé -
ke zett a gyü le ke zet. 

A temp lom ból ki jő ve a cuk rász da
elé vo nult a csa pat. Ko ránt sem a
hí res fagy lalt mi att! A solt vad ker ti
szer ve zők egy ver set, „mo to ros fo -

hászt” he lyez tek el egy már vány táb -
lán a cuk rász da be já ra tá nál. Ép pen
ott, ahol az érkező mo to ros tu ris ták
adott eset ben be áll nak a sor ba. Ezt a
táblát avat ta fel a köz ked velt, he lyi
szár ma zá sú deb re ce ni re for má tus
lel kész nő, Arany Tí mea. Lí rai ön val -
lo má sá ban az „itt hon” és az „ott hon”
ár nya lat nyi kü lönb sé gé re hív ta fel a
fi gyel met. Ő már mind két vá ros ban
oda ha za van. A mo to ro sok pe dig
úton van nak: vagy ott hon ról, vagy
ha za. Ne ki az a kí ván sá ga, ami a táb -
la al ján is ol vas ha tó: „Érj ha za!”

A le lep le zés ben a szer ve ző csa pat
ve ze tő je, Fo dor Sán dor se gí tett a lel -
kész nő nek, majd min den kit fel szó -
lí tott, hogy pat tan jon fel a mo tor ra,
és kez dőd jék a fel vo nu lás.

Saj nos a mo to rok ka to li kus rész -
ről tör té nő meg szen te lé se – amit
ugyan min den ki várt, és a ta va lyi év -
hez ha son ló an ké szült rá – el ma radt.
De ta lán majd jö vő re…

g Ifj. Ká posz ta La jos

Mo to ro sok a temp lom ban
Evangélikus „színezetű” közösségi rendezvények Soltvadkerten
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Böjt 6. vasárnapja (Palmarum). Liturgikus szín: lila. Lekció: Mt 21,1–9;
Ézs 50,1–9a. Alapige: Fil 2,1–4. Énekek: 209., 198.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Herzog
Csaba; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u.
9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.,
összegyülekezés napja) Donáth László; du. 2. Liturgia és zene – Bali János előadása; Óbuda,
III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10.
Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., liturgikus istentisztelet) Smidéliusz Gábor;
de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (Bach: Máté passió) Gáncs Péter; VII., Városligeti
fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII.,
Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv., passióolvasás) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11.
(úrv., passióolvasás) Koczor Tamás; du. 6. (vespera) Koczor Tamás, liturgus: Muntag Lőrinc;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10.
de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné;
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (családbarát istentisztelet) dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye,
XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó
u. 17. de. 10. (úrv.) D. Szebik Imre; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,
XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; du. 6. (zenés áhítat) Laszli Beáta; XIV.
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó
B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Juha Lassila; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.)
Vető István; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 11. (tévés istentisztelet-közvetítés)
Gáncs Péter; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest,
XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Éva; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Éva;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (passiós istentisztelet) Győri János Sámuel; Csepel,
XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár
Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Soroksár, Otthon Közösségi
Ház, Szitás u. 112. du. 2. (passiói istentisztelet) Győri János Sámuelné; Budakeszi, Fő út
155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2011. április 17.

Nagypéntek. Liturgikus szín: fekete. Lekció: Jn (18,28–) 19,16–30; Ézs 53,1–12.
Alapige: Zsid 9,24–28. Énekek: 200., 370.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 3. (német, úrv.) Johannes
Erlbruch; du. 6. (úrv.) Bence Imre; 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. (úrv.) 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.) Kovács Áron; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky
Éva; du. 5. (passióolvasás ) Smidéliusz Gábor; du. 6. (úrv.) Cselovszky Ferenc; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; du. 6. (úrv., passióolvasás) Pelikán András;
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; Rákóczi út 57/a. de. 10. (szlovák, úrv.,
passióolvasás) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó
Bertalan; du. 6. (passióolvasás) Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) du. 6.
(úrv., passióolvasás) Marossy Attila; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy
Péter; du. 6. (passióolvasás) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. fél 11. dr.
Blázy Árpádné; du. 6. (passióolvasás) dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Missura
Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; du. 6. (passióolvasás) Bencéné Szabó Márta;
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf-Balogh Melinda; du. 6. (passióolvasás)
Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; du. 6. (úrv.,
mozgássérült passió) Farkas Ervin; Pestújhely, XV., Templom tér du. 6. (passióolvasás) Kendeh
K. Péter; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; du.
6. (passióolvasás) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10.
(úrv.) Zászkaliczky Pál; du. 6. (úrv., passióolvasás) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány
I. u. de. fél 11. (passióolvasás) Vető István; du. 6. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik
tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.)
Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) dr. Bácskai Károly;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) dr. Bácskai Károly; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor; du. 6. (passióolvasás) László Lajos Gergely; Kispest,
XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; du. 6. (passiói istentisztelet) Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér
de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor;
du. 6. (passióolvasás) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. du. 6. (úrv.) Endreffy Géza;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) du. 6. dr. Fabiny Tibor.

Istentiszteleti rend • 2011. április 22.

Nagycsütörtök. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Jn 13,1–17; 2Móz 12,1–4.
Alapige: Jel 19,6–9. Énekek: 304., 303.

I., Bécsi kapu tér du. 6. (úrv., lábmosási liturgia) Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé
de. 10. (úrv.) Herzog Csaba; Pesthidegkút, II., Báthori u. 8. du. 6. (úrv.) Sztojanovics András;
Csillaghegy-Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. 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.) Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. du. 6. (úrv.)
Szirmai Zoltán; VIII., Karácsony S. u. 31–33. du. 6. (úrv.) Szabó Bertalan; IX. Gát u. 2. (katolikus
templom) du. 6. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. du. 6. (úrv.) Benkóczy Péter;
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. du. 6. (úrv.) Horváth-Hegyi Áron; Budahegyvidék, XII., Kék
Golyó u. 17. du. 6. (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.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) du. 6. (úrv.) Ponicsán
Erzsébet; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. du. 6. (úrv.) Vető István; 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 • 2011. április 21.

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Televízi ó ban • Áp ri lis 17-én,
vi rág va sár nap 11 órá tól is ten tisz te le tet lát ha tunk a Magyar Televízió m1
csa tor ná ján Rá kos ke reszt úr ról. Igét hir det Gáncs Pé ter el nök-püs pök.

La men tá ci ós is ten tisz te le tek április 20-án, szer dán 18 óra kor:
• Ferencvárosi gyülekezet (IX. ker., Gát u. 2., katolikus templom) Koczor Tamás, liturgus Muntag Lőrinc.
• Bu da hegy vi dé ki gyülekezet (XII. ker., Kék Go lyó u. 17.) Ben cé né Szabó Már ta.

H I R D E T É S

Ba kony cser nye a Ba kony észak ke -
le ti szé lén, Veszp rém, Ko má rom
és Fej ér me gye ta lál ko zá sá nál fek -
szik. A te le pü lés ről szó ló el ső írá sos
em lék 1341-ből va ló. A Du nán túl tö -
rök meg szál lá sa kor a falu tel je sen el -
pusz tult. Egy ko ri te rü le tén év szá za -
do kon át pusz ta, il let ve sű rű er dő
volt.

1724-ben ke rült a Zi chy csa lád
bir to ká ba; új bó li be né pe sí té sé re
(„meg szál la tá sá ra”) Nyit ra és Tren -
csén me gyé ből hív tak te le pe se ket. A
szlo vák és né met nyel vű, fő ként
evan gé li kus be te le pü lők val lás sza -
bad sá got kap tak.

A Ba kony cser nyei Evan gé li kus
Egy ház köz ség 1726-ban ala kult meg.
El ső lel ké szük Sch warz wal der Je re mi -
ás volt. A még to rony nél kü li temp -
lo mot két évi mun ka után, 1786. má -
jus 21-én szen tel te fel Hra bovsz ky Sá -
mu el du nán tú li szu per in ten dens.

A te le pü lést, így a gyü le ke zet épü -
le te it is, 1810–14 kö zött há rom íz ben
je len tős föld ren gés ron gál ta meg. A
temp lom je len for má ját az 1816-ban
hoz zá épí tett to ronnyal együtt nyer -
te el.

1862. au gusz tus 16-án tűz vész
pusz tí tott a fa lu ban. Száz ti zen négy
csa lád ott ho nán kí vül le égett az is ko -
la, és a lel kész la kás mel lett ki égett a
temp lom is. Az épü le tek új já épí té sét
köl csön ből fe dez ték. Az új or go na –
a ré gi hang szer meg men tett anya gá -
nak fel hasz ná lá sá val – 1867-re ké szült

el Sas ko mes ter fel vi dé ki mű he lyé -
ben. A temp lom tel jes fel újí tá sa Po -
váz say György lel kész fá rad ha tat lan
mun kál ko dá sá val 1907-ben fe je ző -
dött be. Az ol tárt, me lyet két an gyal
vi gyáz, szin tén ek kor szen tel ték fel.

A mai ba kony cser nyei evan gé li kus
gyü le ke zet a hoz zá tar to zó szór vá -
nyok kal együtt ezer hét száz lel ket

szám lál. A gyü le ke zet ben kö zel
negy ven esz ten dő óta fo lyik ének ka -
ri mun ka; he ti több al ka lom mal,
oly kor ma gán há zak nál tart ják a bib -
lia órá kat. Szé pen fel újí tott temp lo -
muk ban a va sár na pi is ten tisz te le te -
ket át la go san száz hú szan-száz öt ve -
nen ün nep lik.

A gyü le ke ze ti Élő Kö vek Ala pít -
vány se gít sé gé vel éven te meg ren -
de zik a te le pü lé si bor ver senyt, üze -
mel te tik a ba kony cser nyei fa lu té -
vét. Éven ként há rom-négy al ka lom -

mal meg je le nő gyü le ke ze ti in for má -
ci ós lap juk, az Evan gé li kus Hír le v él
már in ter ne tes oldalukon is ol vas ha -
tó. A gyü le ke zet szol gá la tá ban hang -
sú lyos sze re pet kap az if jú sá gi és
gyer mek mun ka. A leg újabb szol gá -
la ti te rü le tek a fér fi kör és a gyü le ke -
ze ti gyer mek kó rus.

Az el múlt évek ben je len tős ener -
ge ti kai fej lesz tés zaj lott a gyü le ke zet
épü le te i ben. Temp lo mu kat a föld
hő jé vel – úgy ne ve zett hő szi vattyú se -
gít sé gé vel –, az es pe re si hi va talt és az
ima há zat nap kol lek to rok kal ki egé szí -
tett ta ka ré kos üze mű gáz ké szü lé -
kek kel fű tik.

A tíz éve ala pí tott evan gé li kus
óvo dá ban je len leg öt ven öt gyer -
me ket ne vel nek a kör nye zet sze re -
te té re épü lő prog ram alap ján. A
gyü le ke zet ter vei kö zött sze re pel
egy olyan óvo da épí té se, amely al -
kal mas és mél tó kör nye zet ben kí -
nál ja szol gál ta tá sa it a ha gyo mány -
őr zés től kezd ve a mo dern vi zu á lis
kul tú ra el sa já tít ta tá sá ig. A ter ve zett
prog ra mot pá lyá za ti for rá sok ból
és köz ada ko zás ból kí ván ják meg va -
ló sí ta ni.

A ba kony cser nyei gyü le ke zet küz -
del mes múlt já ban, meg be csült mű -
em lé ke i ben és moz gal mas hét köz -
nap ja i ban őr zi Is ten meg tar tó sze re -
te tét. Hit tel vall ja ma gát a re mény ség
gyü le ke ze té nek, mert tud ja: „a re -
mény ség nem szé gye nít meg” (lásd
Róm 5,5).

I S TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ  TÉ S A M AG YAR R ÁDIÓBAN

Be mu tat ko zik a Ba kony cser nyei
Evan gé li kus Egy ház köz ség

Összeállította: Boda Zsuzsa

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban
Áp ri lis 22-én,
nagy pén te ken

10.04-től is ten tisz te le tet hall ha -
tunk az MR1 – Kos suth rá dió
hul lám hosszán Ba kony cser -
nyé ről. Igét hir det Itt zés Já nos
püs pök.

b „Ki he lye zett” lel kész aka dé mi -
ai kur zust tar tot tak az er dé lyi
Apá cán már ci us 31. és áp ri lis 2.
kö zött. A rö vid be mu ta tó kur -
zust a Gyök össy End re Lel ki gon -
do zói és Szu per vi z o ri In té zet
mun ka tár sai, Tóth Já nos és dr.
Kocs ev Mik lós re for má tus lel ké -
szek, szu per vi z o rok ve zet ték „a
lel kész és a lel ki gon do zás” té má -
já ban. 

Rég óta dé del ge tett ter vünk vált va -
ló ra ez zel a ta va szi er dé lyi lá to ga tás -
sal. Évek kel ko ráb ban már fon tol gat -
tuk, hogy jó len ne az er dé lyi evan gé -
li kus lel kész  kol lé gá kat is be von ni eb -
be a to vább kép zé si for má ba. Meg is
hív tuk őket a szár szói kur zu sok ra, bár
sej tet tük, hogy a nagy tá vol ság mi att
a részvétel nem lesz egy sze rű. Most
azon ban egy kis busszal „ház hoz jött”
a Lel kész aka dé mia.

A szer ve zés fel ada tát Si mon né
Nagy Ilo na apá cai lel kész nő és fér -
je, Si mon Lász ló vál lal ta. Tíz kol lé -
ga jött el vé gül a Bras sói Egy ház me -
gyé ből – ez a szám mint egy ne gye -
dét fe di le az er dé lyi evan gé li kus lel -
ké szi kar nak.

Az Apá czai Cse re Já nos ról el ne ve -
zett te le ház ki tű nő hely szí ne volt a
kép zés nek. A há zi ak le gen dás ven dég -
sze re te tét sze mé lye sen át él ve pe dig az
a gon do lat fo gal ma zó dott meg ben -
nünk, hogy ott hon ról ha za jöt tünk!

Igaz ugyan, hogy csu pán rö vid
íze lí tő re ke rül he tett most sor, ez a két
és fél nap még is tar tal mas együtt lé -
tet, a ta nu lás és fel töl tő dés ide jét je -
len tet te szá munk ra. Őszin te, nyi -
tott lég kör ben be szél get tünk; rá cso -
dál koz tunk ar ra, mi lyen ha son lók az
örö me ink-bá na ta ink, min den na pi
küz del me ink. Jó volt együtt vé gig -
gon dol nunk lel ki gon do zói szol gá -
la tun kat: azt, hogy mi lyen lel ki erő -
for rá sok ból me rít he tünk, hol van nak
a ha tá ra ink, mi tar to zik a kom pe ten -
ci á ink kö zé. A Gyök össy-in té zet ál -
tal ki dol go zott szu per ví zi ós mód sze -
rek nyo mán az eset meg be szé lő cso -

port ülé se ken fon tos és ér zé keny te -
rü le te ket érin tet tünk: mi ként han gol -
ha tó össze hi va tá sunk és ma gán éle -
tünk, ho gyan se gít he tünk és ne künk
mi se gít konflik tus hely ze tek ke ze lé -
sé ben. Ré szünk volt ab ban is, hogy
meg is mer ked jünk a pré di ká ció-szu -
per ví zió, il let ve az in téz mény ana lí zis
mód sze re i vel.

Ba kay Pé ter, egy há zunk ci gány -
misszi ói re fe ren se is el kí sért ben nün -
ket, aki az el ső es tén az apá cai gyü -

le ke zet kö ré ben tar tott ké pek kel il -
luszt rált be szá mo lót a gyi me si csán -
gók nál töl tött egy évé ről és az utá na
el in dult lel kes ba rá ti lá to ga tá sok ról.
Elő adá sát a 20. zsol tár alap ján tar tott
áhí ta ta ve zet te be, amely ben Is ten se -
gí tő sze re te té ről és a ne künk ada tott
iga zi győ ze lem ről be szélt. Ami kor a
gyi me si pász tor élet ről me sélt – mint
pász tor a pász to rok nak –, ne künk,
lel ké szek nek is sok meg szív le len dő
gon do la tot adott át. Jó volt hall gat -
ni a nép raj zi ér de kes sé ge ket és azt,
ho gyan ha son lít gat ják össze „sza -
va já rá su kat” a bar ca sá gi csán gók tá -
vo labb élő ro ko na i ké val, a gyi me si
csán gó ké val.

A má so dik es te a zsi dó ság széder -
li tur gi á já nak ha gyo má nyát ele ve ní -
tet tük föl. Így ül tük kör be a nagy asz -
talt, és fo gyasz tot tuk el a tra di ci o ná -
lis peszachi éte le ket, hogy em lé kez -
zünk Is ten nagy cso dá i ra. Ő az, aki
a szol ga ság ból iga zi sza bad ság ba ve -
zet min ket, s nagy csü tör tök es te a
szét hú zó, ér tet len ta nít vá nyok ból
kö zös sé get te remt, tes té nek-vé ré -
nek aján dé ká val.

A szom ba ti dél előtt a lel ki erő sö -
dés je gyé ben telt pasz to rál pszi cho ló -
gi ai bib lia ta nul má nyo zás sal és kö zös
zsol tár írás sal, majd az úr va cso rai
kö zös ség ben át élt ál dá sok kal gaz da -
god va in dult el ki-ki az út já ra, ha za -
fe lé – az zal a re mény ség gel, hogy en -
nek az együtt át élt né hány nap nak va -
ló ban le het majd foly ta tá sa.

g V. Gy.

Lel ké szek ha tá rok nél kül
A Lel kész aka dé mia Er dély ben
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2011. már ci us vé ge, Majk. A csa pat
min den tag ja a hely szí nen van a
meg be szélt idő ben. Csá szár ról, Kör -
nyé ről ér kez tek, s a cél juk: bé ka -
men tés.

A Vér tes hegy sé get ke reszt ben át -
sze lő egyet len nagy for gal mú köz -
út asz falt ján a ter mé szet őrei már
na pok óta észlelték a ki la pí tott bé -
ka te te me ket. Ilyen kor min den év -
ben ön kén te sek dol goz nak a kár
eny hí té sén nem csak itt, de or szág -
szer te sok he lyen.

Ko má rom-Esz ter gom me gyé ben
e je les csa pat a Du na–Ipoly Nem ze ti
Park Igaz ga tó sá ga Ter mé szet vé del -
mi Őr szol gá la tá nak ko or di ná lá sá val
együtt mű kö dő ta tai Száz Völgy Ter -
mé szet vé del mi Egye sü let. A ko ráb -
bi évek ada tai alap ján a ki emel ten
ve szé lyez te tett bé ka vo nu lá si út vo na -
lak men tén ide ig le nes te re lőhá lók
fel ál lí tá sá val és a vo nu lá si idő szak -
ban a na pi egy-két el len őr zés sel,
majd a bé kák „kéz ben” tör té nő utaz -
ta tá sá val pró bál ják csök ken te ni az
el ütött ál la tok szá mát.

A maj ki hely szí nen a csa pat szer -
ve zet ten dol go zik. Az össze haj tott te -
re lő há ló kat ki te rí tik, majd az elő ké -
szí tett osz lo pok hoz erő sít ve több
száz mé ter hosszan rög zí tik. A csa -
pat tag jai kö zött ta lál ha tunk nem ze ti
par ki ter mé szet vé del mi őrt, adó -
szak ér tőt, in for ma ti kust, két ke zi
mun kást, er dő mér nö köt és kör nyei
kis is ko lá so kat is. Min den ki nek test -
re sza bott fel ada ta van, ame lyet ter -
mé sze te sen ma ga vá laszt. Kény szer
nincs, min den ki be lül ről ér zi, hol van
ép pen ten ni va ló ja.

A te re lő há ló ki hú zá sa után kö vet -
ke zik a fo lya mat szi szi fu szi ré sze,
mert az er dő fe lől föld del le kell ta -
kar ni a há ló al ját, ne hogy az ál la tok
ott ta lál ja nak ki utat, vagy alá szo -
rul ja nak. Mind emel lett húsz-hu -
szon öt mé te ren ként föld be kell

süllyesz te ni egy-egy mű anyag vöd röt,
amely be majd a te re lő men tén mász -
ká ló, a to vább ju tás le he tő sé gét ke re -
ső bé kák be le hup pan nak.

Köz ben Ta tá ról az egye sü let má -
sik cso port ja je lent ke zik te le fo non,
hogy las san vé gez nek a Re me te sé gi
úti te re lő há ló épí té sé vel. El kell kez -

de ni össze pa kol ni, mert a két cso port
a Ge re csé ben ta lál ha tó tar do si Ma -
lom-völgy ben fut össze, hogy erő ik
össze vo ná sá val ott is meg épít se a „bé -
ka vé del mi mű ve ket”.

Köz ben azért min den ki rá-rá pil -
lant az er dő re, ahol ki ált a fe ke te har -
kály, a hol lók pe dig kvak-kvak hang -
gal jel zik a szo kat lan moz go ló dást.
Mun ka köz ben is elő ke rül nek a szo -
ká sos kel lé kek, a táv cső és a fény ké -
pe ző gép.

To vább in du lás előtt az egyik szak -

ava tott tag társ elő adást tart a kö vet -
ke ző he tek ben vár ha tó bé ka fa jok
meg ha tá ro zá sá ról, hi szen eze ket na -
pi üte me zés ben köz pon ti adat bá -
zis ban rög zí tik faj/men tett/el ütött
pél dány bon tás ban.

Né hány szó a bé ka men tés fon tos -
sá gá ról. Ma gyar or szá gon min den
két él tű vé dett. Saj nos az utób bi
évek ben, év ti ze dek ben ná lunk is,
de vi lág vi szony lat ban is drasz ti ku san
csök ken ezek nek a „nem sze re tem”
ál la tok nak a szá ma, ami ért sok-sok
té nye ző okol ha tó, de el ső sor ban az
em be ri be avat ko zás a dön tő. Ma -
gyar or szá gon is ve szé lyez te tett sok
élő he lyük, majd mind egyik sza po ro -
dá si te rü le tük, de aki lá tott már

köz út tal ke resz te zett bé -
ka vo nu lá si út vo na lat ta -
vasszal, az egyet ért ve lünk
ab ban, hogy nagy szük ség
van a köz úti bé ka men té -
sek re.

Több két él tű faj jel lem -
ző en nem a sza po ro dá si
te rü le tén él egész év ben,
ha nem at tól ki sebb-na -
gyobb tá vol ság ban ta lál ja
meg azt a táp lál ko zá si te -
rü le tet, ahol ta vasz tól
őszig jól ér zi ma gát, és
ahol tél re el ver me li ma gát
a föld alá. A fa gyok el -
múl tá val a bé kák fel éb -

red nek, és tö me ge sen in dul nak sza -
po ro dá si he lye ik re, a ki sebb-na -
gyobb ta vak hoz, ál ló vi zek hez. Ahol
ezt a vo nu lá si út vo na lat ke resz te zi
egy nagy for gal mú köz út, ott a bé -
kák tö me ge sen, akár ez ré vel pusz -
tul hat nak el né hány nap alatt.

Ná szuk és a pe te ra kás után több faj
új ból el hagy ja a vi zet, s el in dul ve szé -
lyes út ján vissza fe lé, a táp lál ko zá si te -
rü let re. Ez a vo nu lás kis sé hosszabb
és idő ben szór tabb, mint a ta va szi éb -
re dés utá ni, de saj nos még ek kor is
sok a bé ka ál do zat.

g La bos sa La jos
(For rás: www.szaz volgy.hu)

Kér dé sünk: Hány bé ka faj ho nos Ma -
gyar or szá gon? A meg fej té se ket a
20/824-8100-s te le fon szá mon vagy az
an iko.san ta@lu the ran.hu e-mail cím -
re vár juk.

Az elő ző rejt vény meg fej té se: Pe -
tő fi Sán dor. Nyer te sünk Vigh Im ré né
Bu da pest ről. Gra tu lá lunk!

Bé ka men tés a Vér tes ben
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Utó hang
Mi re ro va tunk elő ző ré sze az ol va sók ke zé be ke rült, ad dig ra a cím ben
sze rep lő – ha zánk ba ti zen há rom éven ke resz tül szin te min dig el ső ként
ér ke ző – gó lya, Char lie el pusz tult. A helyiek egy elő re csak ta lál gat nak
(eset leg va la mi lyen mér ge zés tör tént?), a pusz tu lás va ló di oká ra a bon -
co lás deríthet fényt. A ter vek sze rint a ma da rat ki tö mik, és a vör si táj -
ház ba ke rül, így ál lít va em lé ket a ta vasz ked ves hír nö ké nek. Köz ben a
te le pü lés re meg ér ke zett pár ja, aki egye dül ren dez ge ti fész két. A vör si -
ek re mény ked nek, hogy idő vel új ra élet töl ti be a gó lya fész ket.

A gyer mek mon dó ka jól is mert so rai
jut nak eszem be, ami kor a ba la ton -
szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és
Misszi ói Ott hon ban meg va ló su ló,
Komp lex fenn tart ha tó ság KE OP-
6.2.0/B/09-2010-0012 el ne ve zé sű pro -
jekt víz meg ta ka rí tás sal kap cso la tos
fej lesz té se i re gon do lok.

A pá lyá za ti konst ruk ció egyik kö -
te le ző ele me volt, hogy a fej lesz té sek -
kel leg alább húsz szá za lé kos víz meg -
ta ka rí tás le gyen el ér he tő. Eh hez eső-
és szür ke víz-hasz no sí tó rend szer, il -
let ve víz ta ka ré kos meg ol dá sok ki épí -
té se, fo lya mat sza bá lyo zás ki ala kí tá -
sa és be ve ze té se is sze re pelt a pá lyáz -
ha tó te vé keny sé gek kö zött.

A vi zet a ré gi idők ben sok kal in -
kább kincs ként tar tot ták szá mon,
mint ma, hi szen ah hoz, hogy fo -
gyasz tás ra al kal mas víz hez jus sa -
nak, nagy fá rad ság gal ku tat kel lett ás -
ni, az tán pe dig rend sze re sen tisz tí ta -
ni, kar ban tar ta ni. Ma már egy moz -
du lat tal nyit juk a csa pot, és azon nal
jön a tisz tí tott víz – majd ren ge teg
alig hasz nált víz fo lyik el fe les le ge sen
(pél dá ul bo rot vál ko zás vagy fog mo -
sás köz ben). Mo dern élet vi te lünk ben
per sze nem csak a sza már hi á nya
(„majd a sza már meg issza”) mi att
nem kez dünk sem mit a nem tel je sen
tisz ta víz zel, hi gi é nés igé nye ink,
tech ni kai meg ol dá sa ink sem se gí tik
a hasz no su lá sát.

Ma gyar or szág ra mint ter mé sze tes,
fel szí ni és fel szín alat ti vi zek ben gaz -
dag or szág ra gon do lunk. Az el múlt
évek ár- és bel vi zei is mint ha azt je -
lez nék, hogy víz ből bő ven több áll
ren del ke zés re, mint amennyi re szük -
sé günk van. Pe dig ha zánk fel szí ni víz -
mér le ge ne ga tív, az az több víz fo lyik
ki, mint be. 114 köb ki lo mé ter vi zet
szál lí ta nak a be lé pő fo lyó vi zek, és 120
köb ki lo mé ter fo lyik ki az or szág ból.
Az összes ma gyar or szá gi víz fo gyasz -

tás 750 ezer li ter egy fő re ve tít ve egy
év ben. Az át la gos na pi víz fo gyasz tás
fe jen ként 100-150 li ter.

Amel lett, hogy egy re fo lyó – és így
fo gyó – kin csünk meg óvá sá ra ter mé -
szet vé del mi szem pont ból is szük ség
van, nem el ha nya gol ha tó, hogy az in -
do ko lat lan víz fo gyasz tás ház tar tá sa -
ink ki adá sa it is fö lös le ge sen nö ve li az
ivó- és a szenny víz dí jon ke resz tül.

Ba la ton szár szón is ez a két ok
mo ti vált ben nün ket ar ra, hogy meg -
ke res sük a víz fo gyasz tás csök ken té -
sé nek le he tő sé ge it.

Tud tuk, hogy ön ma gá ban a tech -
ni kai fej lesz té sek nem ele gen dő ek,
kez de nünk kell va la mit azok kal is,
akik az ott hon víz fel hasz ná lá sát irá -
nyít ják, akik a hely zet kul csát, ez eset -
ben a víz csa pot a ke zük ben tart ják.
Min den egyes, az ott hon ba lá to ga tó,
il let ve ott dol go zó em ber nek tud nia

kell: ő is te het azért, hogy ke ve sebb
víz fogy jon. Nem csak a fo lya mat sza -
bá lyo zás sal igyek szünk ezt el ér ni,
ha nem az ál tal is, hogy – part ner ként
szá mít va ven dé ge ink re – fel hív juk a
fi gyel mü ket egyé ni fe le lős sé gük re.

Mind emel lett fon tos nak tar tot -
tuk, hogy az el ér he tő tech ni kai meg -
ol dá so kat is be épít sük, hi szen így
nem csak a fel hasz ná lók hoz zá ál lá sá -
tól függ a meg ta ka rí tás, ha nem fi zi -
ka i lag is ke ve sebb ivó víz fo lyik ki a
csa po kon.

Két vi szony lag egy sze rű és könnyen
meg va ló sít ha tó fej lesz tés szol gál ja
ezt a célt.

Az ott hon épü le te i nek te tő fe lü le -
te i ről – az éves csa pa dék víz-ho zam
fi gye lem be vé te lé vel – 550 köb mé -
ter/év víz mennyi sé get kell le ve zet ni.
Ed dig ez a mennyi ség az ott hon te -
rü le té ről a víz el ve ze tő ár ko kon ke -
resz tül több nyi re a Ba la ton ba folyt.
Ma gá tól ér te tő dő nek tűnt, hogy ha
en nek a csa pa dék nak egy jó ré szét
össze gyűjt jük és hasz no sít juk, ak kor
csök kent het jük a je len leg fel hasz nált
tisz tí tott ivó víz mennyi sé gét. 

Az eső víz ter mé sze te sen csak kor -
lá to zot tan – bi zo nyos cé lok ra –
hasz nál ha tó, így az össze gyűj tött
eső víz zel a to a let tek öb lí té sét ter vez -
tük ki vál ta ni. Hat da rab, össze sen 48
köb mé te res tar tályt he lyez tünk el
az össze kö tő fo lyo só dé li ol da la előt ti
fü ves te rü le ten a föld alá, in nen szű -
rés után hid ro for ral juttatjuk a vi zet
a WC-tar tá lyok ba. A rend szer ké pes
ar ra, hogy áram szü net, hosszabb
aszály ese tén az ere de ti víz há ló zat -
ról kap jon táp lá lást.

A má sik tech ni kai meg ol dás a ki -
fo lyó ol da li meg ta ka rí tás el éré sét
szol gál ja. Per láto ro kat (áram lás sza -
bály zó kat) sze re lünk a csa pok ra, a
WC-tar tá lyok ba pe dig úgy ne ve zett
WC-stop esz kö zök ke rül nek. Az

áram lás sza bály zó le ve gő vel dú sít ja a
vi zet, így ugyan ak ko ra nyo más ér zet
mel lett akár har minc-negy ven szá za -
lék kal ke ve sebb víz re van szük ség. A
WC-stop pe dig tu laj don kép pen a
tar tály ban el he lye zett el len súly, amely
le hú zás után a gra vi tá ció ere jét ki -
hasz nál va gyor sab ban húz za vissza a
kart, így előbb zár ja a sze le pet.

A fo lya mat sza bá lyo zás sal, az eső -
víz fel hasz ná lá sá val és a víz ta ka ré kos
el já rá sok be ve ze té sé vel a fel hasz nált
ve ze té kes ivó víz mennyi sé gét a je len -
le gi össze sen 1234 köbméterhez ké -
pest 513 köbméterrel, az az negy ven
szá za lék kal csök kent jük.

A pro jekt ke re té ben meg va ló sí -
tott fej lesz té sek ről rész le te sen a
http://szar szo.lu the ran.hu/komp lex-
fenn tart ha to sag-min ta pro jekt hon -
la pon tá jé ko zód hat nak.

g Ko csis Ist ván

„Ha nem tisz ta, vidd
vissza…”

Rég óta dé del ge tett ál ma volt a Tót -
kom ló si Evan gé li kus Egy ház köz ség, il -
let ve a he lyi gyü le ke ze ti óvo da ve ze -
tő i nek egy né pi mes ter sé ge ket be mu -
ta tó mű hely lét re ho zá sa. Gon dos elő -

ké szü le tek után áp ri lis 8-án az egy há -
zi óvo da mel let ti épü let ben nyit hat -
ta meg ka pu it a Mes ter sé gek Há za.

Az egész na pos prog ram Bo bor -
né Tus ka Er zsé bet fel ügye lő, va la -

mint Mo tyovsz ki Éva meg bí zott
óvo da ve ze tő kö szön tő jé vel vet te
kez de tét, majd a Szá raz-ér Tár sa ság
el nö ke, Stir bicz Já nos né adott be te -
kin tést az egy ko ri kom ló si ak min -
den nap ja i ba.

Az óvo dá sok, il let ve a Roz ma -
ring nép dal kör mű so rát kö ve tő en
Szpi sák At ti la lel kész Jn 12,24 alap -
ján szol gált ige hir de tés sel, és kér te Is -
ten ál dá sát az al ko tó mű hely jö ven -
dő lá to ga tó i ra. A nap a ha gyo má nyos
tót kom ló si éte lek ből ál ló kós to ló val
és Sá volt Zol tán And rás szö vő né pi
ipar mű vész ki ál lí tá sá nak meg nyi -
tó já val zá rult. 

A ház lét re ho zói a ké sőb bi ek ben
ar ra is le he tő sé get sze ret né nek te -
rem te ni, hogy az ér dek lő dők – min -
de nek előtt a hely ben és a szom szé -
dos te le pü lé sek ok ta tá si in téz mé -
nye i ben ta nu ló di á kok – a ko vács -
mes ter ség, a fa fa ra gás, a ko sár fo nás
és a gyöngy fű zés fo gá sa it is el sa já tít -
has sák a Bo ros Már ton ál tal 1902-ben
épí tett, táj ház jel le gű épü let ben.

g Kép és szö veg:
Gaz dag Zsu zsan na
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hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1
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VASÁRNAP

10.00 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.00 / m1
Vi rág va sár na pi evan gé li kus
is ten tisz te let köz ve tí té se Rá -
kos ke reszt úr ról
Igét hir det: Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök
(pár hu za mos köz ve tí tés: m2)
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a pé te ri evan -
gé li kus temp lom ból
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
14.30 / m2
Kul túr kont roll – könyv- és ze -
ne ka la uz
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: Schütz: Já nos-pas sió
21.25 / Du na Tv
Lé lek Boule vard
Dr. Kopp Má ria

HÉTFŐ

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
15.15 / Du na Tv
Ezer ar cú Ba la ton (ma gyar is -
me ret ter jesz tő film) Ta pol cai-
me den ce – Egy ta va szi nap
18.00 / m2
Ma gyar év szá za dok
Az arany bul la
21.00 / Du na Tv
Vö rös föld (ma gyar já ték film,
1982) (100')
22.30 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – sza vak ról
23.15 / m1
Há zi mo zi. Ama tőr fil mek
Né meth Lász ló író ról

KEDD

10.10 / PAX
Az em ber tra gé di á ja. Az
Evan gé li um Szín ház elő adá sa
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. Il lésy Má tyás ró -
mai ka to li kus pap
15.30 / Du na Tv
Szász vár temp lo mok Er dély ben
Szász fe hér egy há za
16.00 / Du na Tv
Ké pes kró ni ka (ma gyar
ismeret ter jesz tő so ro zat)
A ke resz tény ki rály ság
21.00 / Du na Tv
A sze re lem rab ja
(orosz já ték film, 1976) (90')
21.00 / Film mú ze um
A híd túl messze van
(ame ri kai–an gol há bo rús
film, 1977) (161')
22.30 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés –
tu do mány ról

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.30 / m1
Min den tu dás Egye te me 2.0
Be szél ge tés a Föld ás vá nyi -
nyers anyag-tar ta lé ka i ról
15.15 / Du na Tv
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok
Gá bor Áron (1814–1849)
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
világból
18.30 / Bar tók rá dió
Most je lent meg!
Liszt: Les Prél u des
22.45 / Du na Tv
Do kur eflex
Mun ká csy Mi hály Krisz tus-
tri ló gi á ja

CSÜTÖRTÖK

6.00 / Vi a sat His to ry
Te réz anya – a sö tét ség szent je
10.00 / Du na Tv
Az ötö dik szó: Kal kut tai Te -
réz anya éle te
(fran cia is me ret ter jesz tő film)
12.05 / Bar tók rá dió
A Mon te ver di kó rus és az An -
gol Ba rokk Szó lis ták Bach-
hang ver se nye
71., 131., 93. és 88. kan tá ta
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Hein rich
Schütz
Az utol só mű vek
14.55 / Film mú ze um
A bet le he mi gyer mek
(olasz drá ma, 2002) (97')
21.00 / Du na Tv
Trisz tán és Izol da
(ame ri kai–an gol–né met já -
ték film, 2006) (108')
22.30 / Du na II. Au to nó mia
Hús vé ti ké szü lő dés Ba ra nyá ban

PÉNTEK

10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se Ba kony cser nyé ről
Igét hir det: Itt zés Já nos
püspök
13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
14.45 / Du na Tv
Haydn: A Meg vál tó hét sza va
a ke reszt fán
15.30 / m1
Pas sió (tánc film)
19.35 / Kos suth rá dió
Bach: Má té-pas sió
22.00 / m1
A Meg fe szí tett
(ma gyar ze nés film, 2005)
(104')
23.15 / Du na Tv
Per go le si: Sta bat Ma ter
24.00 / Du na Tv
A ki len ce dik órá ban –
Nagypén te ki gon do la tok

SZOMBAT

11.00 / Bar tók rá dió
A nép ze né ről. „Szi vár vány
ha va sán” – pszal mo di zá ló
típu sú nép da lok
13.25 / Du na Tv
Ta lál ko zá sok a ta izéi Roger
test vér rel
13.28 / Bar tók rá dió
Pier re Co che reau ját szik a
pá ri zsi No tre-Dame na gyor -
go ná ján
Dup ré: Pas sió
18.10 / m1
Bib lia pa u pe rum – Sze gé nyek
Bib li á ja
19.00 / Du na Tv
Liszt Fe renc: Krisz tus – ora -
tó ri um há rom rész ben
20.35 / m2
Szent Ágos ton (olasz tör té nel -
mi film, 2009) (96') 2/1. rész
22.15 / Bar tók rá dió
Is ten bá rá nya. Ady End re és
Szép Er nő no vel lá ja

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a mis kolc-bel vá ro si
temp lom ból. Igét hir det: Sza -
bó Sán dor ve ze tő lel ki pász tor
10.25 / m1
Me to dis ta ma ga zin
10.50 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
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
21.09 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Hän del: A fel tá ma dás –
orató ri um
22.05 / Du na Tv
A Bé csi fiú kó rus – Út a
messze ség be
(oszt rák do ku men tum film)

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 17-étől április 24-éig

Va sár nap
Az előt te és utá na me nő so ka ság ezt ki ál tot ta: „Ho zsán na a Dá vid Fi á nak!
Ál dott, aki jön az Úr ne vé ben! Ho zsán na a ma gas ság ban.” Mt 21,9 (Ézs 9,2b;
Jn 12,12–19; Fil 2,5–11; Zsolt 69,17–37) Jé zus győz tes Ki rály! Nem föl di ér te -
lem ben, mint e vi lág ki rá lyai, aki ket di cső ség övez, ural muk még is ide ig va -
ló. Ő Ki rály, aki pom pás kül ső sé gek kö zött is a sze líd ség ki rá lya ként in dul
az alá zat fá ja, a gol go tai ke reszt fe lé: a ha lál ba az em be rért. Ér ted, hogy bű -
ne i det meg bo csás sa, és éle ted nek új irányt ad jon. Ilyen Ki rá lyod ő, aki nem
tud más ként ural kod ni, csak sze lí den és alá za to san, de min den nél na gyobb
erő vel és ha ta lom mal.

Hét fő
Azt tart sá tok ma ga tok ról, hogy meg hal ta tok a bűn nek, de él tek az Is ten nek
a Krisz tus Jé zus ban. Róm 6,11 (Péld 20,9; Róm 5,6–11; Mt 26,69–75) A ke -
resz tény em ber Is ten új já te rem tett gyer me ke. Új éle te Is ten Lel ké től fo gant,
a hi tet Is ten Lel ke plán tál ta szí vé be, ő ad ja ne ki a nö ve ke dést, és ő fog ja ad -
ni a be tel je se dést is. Is ten ezt a nagy mű vét a ma ga ren del te ala pon akar ja
kez de ni és meg va ló sí ta ni, amely a ke reszt ség. Ke reszt sé ged bi zo nyos re mény -
ség ar ra, hogy a ha lál nem vet vé get Is ten mű vé nek, éle ted há zá nak, ame -
lyen Is ten vé gez te az ala po zást Jé zu sért a ke reszt ség ben, ő ad ta hoz zá a terv -
raj zot Jé zus éle té ben és ha lá lá ban, és ugyan csak ő fog ja rá ten ni a te tőt, éle -
ted ko ro ná ját is Jé zus ál tal.

Kedd
Ne fél je tek azok tól, akik meg ölik a tes tet, de a lel ket meg nem öl he tik. Mt 10,28a
(Józs 1,9a; Jób 38,1–11; 42,1–6; Mt 27,1–14) So kak éle te függ at tól, hogy meg -
újult éle tű ke resz tény ként hit val lást te szünk-e Jé zus ról szó val és cse le ke det -
tel. Még ak kor is, ha ez ül döz te tést, a test meg ölé sét je len ti, vagy egy sze rű -
en csak meg mo so lyog nak. Ez a vi lág ilyen ma rad, és en nél is rosszabb lesz,
ha mi nem va gyunk haj lan dó ak Jé zust, éle tünk Urát min den ki szá má ra lát -
ha tó an, ért he tő en vál lal ni min den élet hely zet ben. De ha egész éle ted, sza -
va id és cse le ke de te id ró la ta nús kod nak, ak kor lel kek me ne kül nek meg, éle -
tek újul nak meg, em be rek nyer nek örök éle tet!

Szer da
Krisz tus mond ja: „Ha te hát meg mos tam a ti lá ba to kat, én, az Úr és a Mes -
ter, nek tek is meg kell mos no tok egy más lá bát. Mert pél dát ad tam nek tek, hogy
amint én tet tem ve le tek, ti is úgy te gye tek.” Jn 13,14–15 (Zsolt 119,2; Ézs 26,20–
21; Mt 27,15–30) A láb mo sás rab szol ga mun ká já val Jé zus pél dát adott ta nít -
vá nya i nak. Akik Jé zus ta nít vá nyá nak vall ják ma gu kat, azok ugyan ar ra az ön -
ma gu kat meg ta ga dó, egy más ja vát cél zó szol gá lat ra kö te le zet tek, ame lyet Jé -
zus fe lé jük vál lalt. Jé zus pél dá ja így in dít el té ged is má sok fe lé, és így tű zi
eléd a se gí tő sze re tet ből fa ka dó szol gá la tot. Jé zus pél dá já nak kö ve té se a má -
sik sze re te tét fel té te le zi, és a fe lé va ló el moz du lást kö ve te li. Ám ez nem megy
ad dig, amíg a leg fon to sabb moz du la tot meg nem te szed: amíg te ma gad nem
moz dulsz el Jé zus fe lé!

Csü tör tök
Pé ter vissza em lé ke zett Jé zus sza vá ra, aki azt mond ta ne ki: „Mi előtt meg szó -
lal a ka kas, há rom szor ta gadsz meg en gem.” Az tán ki ment on nan, és ke ser ves
sí rás ra fa kadt. Mt 26,75 (Jer 9,6; Jn 13,1–15/34–35/; 1Kor 11,23–26; Mt 27,31–
44) A bűn bá nat könnyei ko moly könnyek: nem pil la nat nyi el lá gyu lás, ha nem
fáj dal mas, ke ser ves, ko moly sí rás. Pé ter nek nem a pil la nat nyi han gu lat in dí -
tot ta meg a könnye it, ha nem olyan fáj da lom, amely ki for gat ja az em bert a ma -
ga ter mé sze tes va ló já ból. Jé zus je len lé té ben vál nak iga zán el vi sel he tet len né
bű ne id, és tör nek fel be lő led is a bűn bá nat iga zi könnyei. Ami kor majd hal -
lod a gyó ná si kér dést: „Val lod-e ma ga dat iga zán bű nös nek?”, gon dolj ar ra, hogy
Pé ter hez ha son ló an ben ne ég-e a te bűn bá na tod ban is egész éle ted fáj dal ma!

Pén tek
Fe je fö lé füg gesz tet ték az el le ne szó ló vá dat, amely így szólt: EZ JÉ ZUS, A ZSI -
DÓK KI RÁ LYA. Mt 27,37 (Zak 14,9; Jn 19,16b–30; 2Kor 5,/14b–18/19–21; Mt
27,45–56) Csak egyet len em ber akadt a Gol go tán, aki hit te, hogy Jé zus va -
ló ban ki rály. A meg fe szí tett lat rok egyi ke, aki így for dult hoz zá: „Jé zus, em -
lé kez zél meg ró lam, ami kor el jössz ki rály sá god ba.” Jé zus ki rály sá ga nem ke -
rít he tő be föl di ha tár vo na lak kal. Az ő tu laj do na min den olyan szív, amely
fel is me ri ke reszt jé ben a ke gye lem ki rá lyi tró nu sát. A te szí ved az ő tu laj do -
na-e, te ma gad az ő or szá gá nak pol gá ra vagy-e? Igen, ha szí ved ben Jé zust
ki rály nak val lod, ha így hó dolsz előt te, és az ő gol go tai ke reszt je szá mod ra
Is ten or szá gá nak fel ség je le!

Szom bat
Krisz tus mond ja: „Ne ag gód ja tok éle te te kért.” Mt 6,25a (Zsolt 139,16; JSir 3,51–
62; Mt 27,57–66) Jé zus min den szen ve dé sét és ha lá lát Is ten ke zé be tet te le
mint esz közt, ami kor így ki ál tott: „Atyám, a te ke zed be te szem le az én lel ke -
met!” Atyám, éle tem és ha lá lom a ti éd, ne ked adom át, ke zed be aján lom: mun -
kál kodj ve le és ál ta la so kak éle té ben az ő üd vös sé gük re! Jé zus nem sza ba dult
meg a ha lál tól, de szí vé ben nem e vi lág ból va ló bé kes ség gel halt meg. Ha nem
ag gódsz az éle te dért, ha nem át adod Krisz tus nak, ak kor bár to vább hor do -
zod majd ke resz te det, köz ben még is bé kes ség lesz a szí ved ben. An nak bé -
kes sé ge, hogy meg vál tott éle ted van, ame lyen nem ve het erőt a ha lál sem.

g Ta másy Ta más

Új nap – új kegyelem
www.evangelikus.hu

APRÓHIRDETÉS

To rony si sak ja ví tá sát, fes té sét, bá do -
go zá sát, vil lám há rí tók el ké szí té sét
vál la lom. Tö rök La jos, 93/375-194.

Te le fon szám-vál to zás: D. Sze -
bik Im re nyu gal ma zott püs pök új
vo na las te le fon szá ma: 1/789-
9757. Mo bil szá ma vál to zat lan.
Új lak cí me: 1026 Bu da pest, Volk -
mann u. 10.

A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány (MP TA) bu da pes ti egye te mi
szak kol lé gi u má ba ke res fel nőtt kép zés ben jár tas, dip lo más, agi lis, meg bíz -
ha tó sze mélyt ta nul má nyi igaz ga tó mun ka kör be. A je lent ke zé se ket szak mai
ön élet rajz zal az aláb bi cím re vár juk: MP TA, 1121 Bu da pest, Eöt vös út 35.
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