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Ha Is ten en ge di, és élünk, a fen ti bib li ai mot -
tó fé nyé ben több mint más fél ez ren le szünk
együtt ép pen öt hó nap múl va, szep tem ber 12-
én a pest szent im rei Sport kas tély ban, az el ső
or szá gos evan gé li kus pres bi te ri ta lál ko zón.

Va jon mit ke res ez a hír ép pen la punk hús vé -
ti, ün ne pi szá má nak el ső ol da lán? A jo gos kér -
dés re kér dé sek kel vá la szo lok. Mit tett Jé zus fel -
tá ma dá sa után? Mi ért töl tött még negy ven na -
pot föl dün kön? Mi lyen man dá tu mot adott
menny be me ne te le előtt ta nít vá nya i nak? 

Nem azt tet te, amit mi lo gi kus nak, szük sé ges -
nek és fon tos nak tar tot tunk vol na. Nem ün ne -
pel tet te győ zel mét. Nem állt bosszút gyil ko sa -
in. Nem kö ve telt elég té telt, „kár pót lást”. Nem kér -
te szá mon hűt len ta nít vá nya it.

Egyet len cél moz gat ta, hogy jó pász tor ként
össze gyűjt se az övé it, és új ra szol gá lat ba, mun -
ká ba ál lít sa őket. Ő el vé gez te az Atya ál tal rá -
bí zott mun kát, a meg vál tás mű vét. En nek
öröm hí rét el vin ni a föld vég ső ha tá rá ig már az
apos to lok, a kül döt tek mun ká ja.

Így vál ha tunk, ép pen Krisz tus fel tá ma dá sa
gyü möl cse ként, Is ten mun ka tár sa i vá. Er ről a
cso dá ról him ni kus szár nya lás sal vall le ve lé ben
Pé ter apos tol: „Ál dott a mi Urunk Jé zus Krisz -
tus Is te ne és Aty ja, aki nagy ir gal má ból új já szült
min ket Jé zus Krisz tus nak a ha lot tak kö zül va -
ló fel tá ma dá sa ál tal élő re mény ség re…” (1Pt 1,3)

Tu dom, koc ká za tos, már-már gya nús 2009
hús vét ján a vál ság súj tot ta Ma gyar or szá gon élő
re mény ség ről bi zony sá got ten ni. De va jon
azon a két ezer év vel ez előt ti el ső hús vé ton sok -
kal re mény te libb volt-e a hely zet Jé zus szü lő -
föld jén? Meg szállt, le igá zott or szág. Kor rupt,
kol la bo ráns ve ze tők. Egy más sal ri va li zá ló,
acsar ko dó po li ti kai és val lá si pár tok. Szét zi lált,
hi te lü ket ve szí tett ta nít vá nyok… 

Az el ső ként el hí vott ta nít vány, Pé ter is csú -
fos ku dar cot val lott azon a sö tét éj sza kán. Nem
cso da, hogy hús vét után vissza tért ré gi fog lal -
ko zá sá hoz, a ha lász há ló hoz. Jog gal gon dol hat -
ta, hogy bu ká sá val el ve szí tet te hi te lét s ez zel
együtt kül de té sét, „mun ka he lyét” a Mes ter
mel lett. Ho gyan is le het ne ő új ra em be rek ha -
lá szá vá, ami kor még egy szol gá ló lány előtt sem
mer te vál lal ni Mun ka adó ját?!

Az iga zi hús vé ti meg le pe tés, hogy a győz tes
Úr még sem akar ja le cse rél ni vesz tes csa pa tát.
Írat lan tör vény: győz tes csa pa ton ne vál toz tass.
Eb ből kö vet ke ző en vi szont őrült ség nek, biz tos
ku darc nak tű nik új ra pá lyá ra kül de ni a ti zen -
egy le sze re pelt já té kost. De a Fel tá ma dott
még is vál lal ja ezt a ri zi kót! 

Nem ke res új mun ka tár sa kat, ha nem a ré -
gi e ket szó lít ja meg új ra, Ta más tól Pé te ren át
az em mau si ta nít vá nyo kig. Nincs fel vé te li

teszt, gyors tal pa ló át kép zés, vi szont meg fo gal -
ma zód nak ra di ká lis, szív be mar ko ló kér dé sek:
„Mi ért sírsz?” „Kit ke re sel?” „Mi ért ré mül te tek
meg?” „Van en ni va ló tok?” „Sze retsz-e en gem?”
A Mes ter ke mény di ag nó zist sum má zó mon -
da tok kal kez di meg a csa pat gyó gyí tá sát, talp -
ra ál lí tá sát: „Ó, ti bal gák! Mi lyen rest a szí ve -
tek…” „Ne légy hi tet len…”

Mi ért ez a tö ret len, szin te ma kacs bi za lom
a ké tel ke dő, je le ket kö ve te lő Ta má sok ban, a
gyá ván de zer tá ló Pé te rek ben, a re zig nált, ki égett
Kle o pá sok ban? Jé zus tól ide gen a na i vi tás, nem
vol tak il lú zi ói ta nít vá nya i val kap cso lat ban.
Ezt tá maszt ja alá, amit Já nos evan gé li u má ban
ol va sunk ró la: „…nem volt szük sé ge ar ra, hogy
bár ki ta nús kod jék az em ber ről, mert ő ma ga is
tud ta, hogy mi la kik az em ber ben.” (Jn 2,25) Re -
á li san szá molt az zal, hogy mit vár hat Jú dás tól,
Pé ter től és a töb bi ek től. De ugyan ak kor ko mo -
lyan szá molt az em be re ken tú li vég ső, iga zi re -
a li tás sal, Is ten új já te rem tő Lel ké nek transz for -
má ló ere jé vel.

Ami kor azon az el ső hús vét es tén zárt aj tó -
kon ke resz tül be lép a der medt ta nít vá nyi kör
cent ru má ba, el ső sza va a „Bé kes ség nék tek!” fé -
le lem űző, görcs ol dó kö szön té se. Mind ezt új -
já te rem tő, szim bo li kus ak tus kö ve ti: „»Aho gyan
en gem el kül dött az Atya, én is el kül de lek ti te -
ket«. Ezt mond ván rá juk le helt, és így foly tat -
ta: »Ve gye tek Szent lel ket!«” (Jn 20,21–22)

En nek az „előpün kösd nek” kö vet ke ző ál lo -
má sa a menny be me ne te le kor meg hir de tett
mun ka prog ram: „…erőt kap tok, ami kor el jön
hoz zá tok a Szent lé lek, és ta nú im lesz tek Je ru -
zsá lem ben, egész Jú de á ban és Sa má ri á ban, sőt
egé szen a föld vég ső ha tá rá ig.” (Ap Csel 1,8)

Mind ez be tel je se dik a fel tá ma dást kö ve tő öt -
ve ne dik na pon, pün kösd ün ne pén, ami kor a
Lé lek vi ha ra ki söp ri rej tek he lyük ről a be gu bó -
dzó ta nít vá nyo kat Je ru zsá lem ut cá i ra, és ha -
tal mas erő vel szó lal meg az evan gé li um, el ső -
ként ép pen Pé ter aj ká ról: azt a Jé zust, akit ti ke -
reszt re fe szí tet te tek, fel tá masz tot ta az Is ten,
ami nek mi va la mennyi en ta núi va gyunk… (Ap -
Csel 2,32)

Is ten mun ká ját min dig össze füg gé se i ben
kell, hogy cso dál juk és hir des sük. Ahogy
együtt kell lát nunk és lát tat nunk a Gol go ta vé -
res drá má ját a nyi tott sír cso dá já val, úgy kap -
cso ló dik össze hús vét ün ne pe pün kösd del is.
A Lé lek moz dít ja meg, kel ti élet re a szá raz cson -
to kat, amint Ezé ki el hát bor zon ga tó lá to má sa
mind ezt meg ígé ri és elő re ve tí ti (Ez 37). 

Így vál hat hús vét em lék ün nep ből mai eg zisz -
ten ci á lis él ménnyé. Az Atya drá ga áron meg -
vál tott gyer me kei le he tünk, aki ket a Fiú új ra pá -
lyá ra küld ta nít vá nyi csa pa tá ban, hogy a Lé lek
ere jé vel, élő re mény ség gel ta nús kod junk Is ten
új já te rem tő sze re te té ről. Ez Is ten mun ka tár sa -
i nak ki vált sá gos kül de té se, jo ga és kö te les sé ge.
Él jünk ve le, él jünk be lő le!

Is ten mun ka tár sai
va gyunk

„Aki nagy pén te ken a leg to vább
kí sé ri Jé zust, az ta lál ko zik ve le
leg elő ször hús vét kor. A bi zo -
dal mas hús vé ti hit re csak nagy -
pén tek hát te ré vel jut ha tunk.”

Égtájoló f 3. oldal

„Lát tam, ahogy par la men ti dol go zó szo bá já ban ül Gyur csány Fe renc és
Baj nai Gor don. A do hány zó asz ta lon gyer tya ég, mel let te egy sze rű fa ke -
reszt. A fo te lek ben ott ül nek egy tá ga sabb kör ben Er dő Pé ter, Bölcs kei
Gusz táv, Itt zés Já nos püs pö kök, Mé szá ros Kál mán és Pa ta ki Al bert egy -
ház el nö kök, va la mint Cser nák Ist ván szu per in ten dens.”

Álom f 9. oldal

Alkalmas hely f 4. oldal
„Az Úr érkezése” f 7. oldal
Ünnepi interjú Marton Évával f 8. oldal
Túllátni a torlaszokon f 9. oldal
Nemzetiségi oldalak f 6., 10. oldal
Húsvéti jegyzet f 15. oldal

„Egy szer va la hol így ol vas tam:
»A lé lek men tés szen ve dé lye nél -
kül mi ért bo lyongsz e fur csa
pályán?«”

Lelkészi szolgálat: hivatás vagy
foglalkozás? f 5. oldal

g Gáncs Pé ter

A fenti fotót a pé csi evan gé li kus gyü le ke zet tag ja, Mo so nyi Éva to jás író né pi ipar mű vész
küld te lapunknak alkotásairól. A tálba kizárólag a népi vallásosság ha gyo má nyát képviselő,
keresz tes mo tí vu mok kal dí szí tett húsvéti to já sok ke rül tek.

„Utó irat” 
Az el ső or szá gos evan gé li kus pres bi te ri ta lál ko zó ra (Pest szent im re, 2009. szep tem ber
12., szom bat) lel ké szi ál lá son ként négy pres bi ter és a fel ügye lő je lent ke zé sét vár juk. A
lel ké szek rész vé te le fa kul ta tív. A szer ve zés az es pe re si hi va ta lo kon ke resz tül tör té nik.
Je lent ke zé si ha tár idő: 2009. má jus 31.

„A cin ko tai gyü le ke zet épü le -
te i nek cso dá la tos bi zony ság té -
te le: »Él az Úr, ál dott az én kő -
szik lám…«” – kezd te Zsolt
18,47 alap ján el mon dott ige -
hir de té sét Gáncs Pé ter. Ezt
fe je zi ki egy há zunk leg ré geb -
bi mű em lék temp lo ma, amely
a cin ko tai ré gi te me tő szom -
széd sá gá ban, az ősök sír jai
fö lé emel ke dő fa la i val hir de ti
az élő Úr je len lé tét. Né pe nem

le fe lé, ha nem föl fe lé tar tó kö -
zös ség, mert Is ten év szá za do -
kon ke resz tül is meg tar tó ke -
gyel mé nek ré sze se. A zsol tá -
rosnak Is ten hez fű ző dő sze -
mé lyes vi szo nyá ról árul ko dik,
hogy őt sa ját kő szik lá ja ként
em lí ti, mint aki re ta pasz ta la -
ta sze rint áll ni, épí te ni le het. 

Az el múlt idő szak ban
szem mel lát ha tó volt az épít -
ke zés Cin ko tán is, ahol évek -

kel ez előtt fel épült a pa ró kia,
fo lya ma to san zaj la nak a temp -
lom kö rü li kar ban tar tá si mun -
ká la tok, ma pe dig az új gyü le -
ke ze ti ház át adá sá ra ke rül sor
– foly tat ta az ige hir de tő. Egy
tü dő vel lé le gez ni csak ful dok -
lást je lent – mond ta –, má tól
a cin ko tai gyü le ke zet is két tü -
dő vel lé le gez het: temp lo ma
mel lett ott ho na ként ve he ti
bir tok ba új épü le tét. 

A püs pök a gyü le ke zet előtt
ál ló lel kész vá lasz tás sal kap -
cso lat ban meg em lí tet te: az új
pász tor szol gá lat ba ál lá sá val
foly ta tód hat majd a lel ki épít -
ke zés is. Kö szö net Blat nicz ky
Já nos lel kész nek és se gí tő i -
nek, hogy az eh hez szük sé ges
min den fel té tel biz to sít va van. 

Épü le tek bi zony ság té te le
Új gyü le ke ze ti há zat szen tel tek Cin ko tán

b A Cin ko tai Evan gé li kus Egy ház köz ség új gyü le ke ze ti
há zát szen tel te fel Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs -
pö ke és Győ ri Gá bor, a Pes ti Egy ház me gye es pe re se áp -
ri lis 4-én dél után. Az is ten tisz te let a ke rü let lel ké szi ve -
ze tő jé nek ige hir de té si szol gá la tá val a gyü le ke zet temp -
lo má ban vet te kez de tét, majd az ün nep lő so ka ság a pa -
ró kia mel lett meg épült kö zös sé gi köz pont hoz vo nult, hogy
hi va ta lo san is bir tok ba ve hes se az épü le tet.

f Folytatás a 3. oldalon
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El gon dol kod ta tó az a bi zony ta lan ság,
amely át jár ja ezt a hús vé ti be szá mo -
lót. És kü lö nös kép pen ak kor okoz fej -
tö rést, ha a tör té net mel lé oda -
tesszük azt a bi zo nyos sá got, amellyel
kö zel két ezer esz ten dő óta hir de ti az
egy ház: az Úr fel tá madt, az Úr va ló -
ban fel tá madt! Va jon ezek a za var ba
esett – más be szá mo lók sze rint meg -
ret tent – ta nít vá nyok ho gyan ju tot -
tak el ar ra a bi zo nyos ság ra, hogy Jé -
zus va ló ban fel tá madt? Mi a Fel tá ma -
dott tit ka? Ho gyan győ zi meg a szí -
ve ket?

Az el ső lé nye ges meg ál la pí tást
már meg is tet tük ez zel a kér dés fel -
te vés sel. Tud ni il lik azt, hogy sen ki
nem éb reszt het sa ját ma gá ban hi tet.
Ez a hús vé ti tör té net min de nek előtt
ar ra ta nít ben nün ket, hogy hi tünk
dol gá ban ki va gyunk szol gál tat va
Is ten nek. Nem a vi lág nak, nem a hi -
tet le nek nek, nem a Krisz tus el len sé -
ge i nek, nem is csak ön ma gunk nak –
ha nem Is ten nek! Tő lünk leg fel jebb
csak ar ra te lik, hogy utá na jár junk
dol gok nak, meg kér dez zük a szem- és
fül ta nú kat, akik lát ták az üres sírt. De
eb ből még nem lesz hit.

A má so dik fel is me rés, amely re
Is ten el akar ve zet ni ben nün ket, az,
hogy mi egy más nak sem tu dunk
hi tet ad ni. Be szá mo ló ink kal se gí te -
ni tu dunk egy más nak, de hi tet ad ni
nem tu dunk. Mert va ló ban Is ten
cse lek szik, ami kor hit éb red az em -
ber szív ben. Ő győz meg ar ról, hogy
iga zat mond. Fi gyel mün ket a nagy
össze füg gé sek re irá nyít ja. Az apos -
to li ta nú ság té tel ben ezért hang zik
min dig egy szer re: az a Jé zus Krisz -
tus tá madt fel, aki meg halt bű ne in -
kért. Ő je lent meg élő Úr ként előt -

tünk, aki Is ten Bá rá nya ként ma gá ra
vet te bű ne in ket, és en ge del mes volt
a ke resz ten el szen ve dett ha lá lá ig.
A fel tá ma dott Jé zus Krisz tus ne vét
di csér ni Is ten nek tet sző mó don nem
le het úgy, hogy a ke reszt ről el fe led -
ke zünk.

Há rom em ber je le nik meg a tör té -
net ben. El ső ként a mag da lai Má ria,
akit zül lött éle te hét ör dö gé től Jé zus
meg sza ba dí tott, és meg győz te őt,
hogy szá má ra is van bűn bo csá nat, és
az ut ca sa rok he lyett az Is ten or szá gá -
ban lesz he lye. Az tán ott van Pé ter, a
ta nít vá nyok ve ze tő je, a he ves vér mér -
sék le tű, a fo gad ko zó, aki most is na -
gyon igyek szik, hogy idejé ben ér jen
oda a tett szín he lyé re. És ott van Já -
nos is, aki a ta nít vá nyok kö zül egye -
dü li ként volt ott a ke reszt alatt. És aki
utol só ként állt a ke reszt alatt, az el -
ső ként sejt meg va la mit ab ból, ami
hús vét kor tör tént. Igen, így is igaz: az
utol sók ból lesz nek el sők… De még ő
sem ér tet te egé szen az Írást. Még nem
ér tet te egé szen az össze füg gé se ket, de
ké sőbb majd meg ér ti.

A de ren gő ér zé sek, a sej té sek, a
han gu la tok, a meg in du ló vá gyak a
szív mé lyén ak kor lesz nek bi zo nyos -
ság gá, ha Is ten igé jét, az Írást hasz -
nál ja szí vünk meg győ zé sé re a fel tá -
ma dott Jé zus. Vagy is az Írá sok, az az
a Szent írás, az Is ten igé je üze ne té vel
ve ze ti Is ten hús vé ti hit re ma is bi -
zony ta lan ko dó szí vün ket. Ezért hí vo -
gat juk kor tár sa in kat is az ige kö ré: a
hús vé ti hit az ige hall ga tá sa ál tal
szü le tik. Mert az örök Ige, aki ka rá -
csony szent éj sza ká ján test té lett, az
élő Úr Jé zus Krisz tus min den al ka -
lom mal haj lan dó vál lal ni, hogy új ra
igé vé le gyen, és meg ér kez zék a szí -

vünk be, hogy bi zony ta lan sej té sek,
ag go dal mas ko dá sok, fé lel mek, em be -
ri re mény te len sé gek he lyett biz tos le -
gyen a val lo más: az Úr fel tá madt, az
Úr va ló ban fel tá madt! Aki hús vé ti
hit re vá gyik, hall gas sa szor gal ma san
Is ten igé jét.

S a har ma dik na gyon lé nye ges
üze ne te en nek az igé nek, hogy az em -
ber nek nem kell szé gyell nie ví vó dá -
sa it. A ta nít vá nyok sem ta gad ják le
ké tel ke dé sü ket, hús vét haj na li ta -
nács ta lan sá gu kat, fé lel mü ket. Be -
vall ják, hogy te le vol tak két ség gel, de
meg győz te őket a Fel tá ma dott. 

A hús vé ti hit re va ló ban min dig
két ke dé sek, bi zony ta lan sá gok után
jut el az em ber. Ne künk sem kell szé -
gyell ni, hogy a szí vünk ví vó dik, hogy
időn ként két sé ge ink van nak. Egy -
mást is be csap juk, és nem tu dunk se -
gí te ni egy más nak, ha azt ál lít juk,
hogy mi min dig szik la szi lár dan, erős
vár ként ál lunk a hi tet len vi lág pusz -
ta sá gá ban. A ta nít vá nyok ban min dig
volt annyi alá zat, hogy ne a ma guk hi -
tét, ha nem a hit Fe je del mét di csér -
jék. Nem ön ma gu kat, ha nem min dig
a fel tá ma dott Jé zust hir det ték. És ma -
guk ról min dig be vall ják, hogy áll ha -
tat la nok, té to vák és bi zony ta la nok
vol tak – de győ zött ben nük Jé zus
Krisz tus, mert ő va ló ban él, va ló ban
fel tá madt. 

Ne künk sem kell ma gunk ból gló -
ri ás szen te ket csi nál ni. Hi szen nem -
csak az Úr is ten min de nen át ha to ló
te kin te te lát át lel künk spa nyol fa lán,
de kö rü löt tünk élő em ber tár sa ink is
lát hat ják, há nya dán is ál lunk. Sok szor
ön ma gunk hír ne vé nek fél té se tart
vissza ben nün ket az őszin te val lo más
ki mon dá sá tól. Pe dig a fel tá ma dott Úr

ma is mun kál ko dó ha tal má ról ép pen
az ta nús ko dik hús vé ti hit tel, aki így
tud val la ni hi té nek szü le té sé ről: Légy
áld va, Jé zu som, mert győz tél ben nem!
(EÉ 374,4) Ha van va la mi fel té te le a
hús vé ti hit szü le té sé nek, ak kor ép pen
az, hogy ki mer jük mon da ni ezt a
mon da tot. 

Igen, nagy me rész ség és nagy bá -
tor ság kell hoz zá, hogy vé gül is el fo -
gad juk, hogy ő az, aki meg győz, ő az,
aki le győz, és ő az, aki fel emel ben -
nün ket. Nem mi ma gunk. És ezért
egye dül ne ki tar to zunk há la adás sal.

Az evan gé li um hús vé ti hír adá sá -
nak nyílt val lo má sa fel sza ba dít ben -
nün ket is az Is ten és em be rek előt ti
őszin te ség re. És re mény sé get is ad.
Mert aki egy kor meg győz te bi zony -
ta lan ko dó, ké tel ke dő ta nít vá nya it,
ve lünk is cso dát te het. Hogy ne csak
az apos to lok tól köl csön zött té tel,
ha nem szí vünk ből jö vő sze mé lyes
val lo más le hes sen az ősi ta nú ság té -
tel: Jé zus Krisz tus meg halt bű ne in -
kért, és fel tá ma dott meg iga zu lá -
sunk ra. Ez így igaz. Ámen.

g Itt zés Já nos

Imád koz zunk! Fel tá ma dott Urunk,
Jé zus Krisz tus, aki egy kor ké tel ke dés -
ből hit re, bi zony ta lan ság ból be léd
ve tett bi za lom ra ve zet ted ta nít vá nya -
i dat, tégy ve lünk is cso dát. Győzd meg
a mi szí vün ket is igéd igaz sá gá val,
Szent lel ked ere jé vel. Add, hogy hin -
ni tud junk te ben ned, aki ha lá lod dal
le győz ted a ha lál és a bűn ha tal mát,
fel tá ma dá sod dal pe dig ki nyi lat koz -
tat tad az örök éle tet. Ti ed a di csé ret,
di cső ség és há la adás most és mind -
örök ké! Ámen.

HÚS VÉT VA SÁR NAP  JN 20,110

Ta nács ta lan ság ból
bi zo nyos ság ra

HÚSVÉT IG ÉJE

forrás

Mi Urunk, aki a mennyek ben vagy!
Meg szen tel te tett a ne ved, amely min -
den név fe lett va ló, hogy ne ved re
min den térd meg ha jol jon, mennye -
i e ké, föl di e ké, föld alat ti a ké, és min den
nyelv vall ja, hogy Jé zus Krisz tus Úr az
Atya Is ten di cső sé gé re.

El jött már a te or szá god, ter jeszt -
ve fényt, igaz sá got, hogy min den
nép meg lás sa di cső ség gel fé nyes di -
a da lod.

Meg lett a te aka ra tod, mert en ge -
del mes sé ged igent mon dott az Atya
aka ra tá ra. El jött az óra, ami kor a ha -
lot tak hall ják az Is ten Fi á nak hang -
ját, hogy akik meg hal lot ták, élet re
kel je nek. Igen, Uram! Aki ben ned
hisz, ha meg hal is, él, és aki él, és hisz
te ben ned, so ha meg nem hal.

Meg ad tad min den na pi ke nye rün -
ket, az örök élet be szé dét, hi szen
nem csak ke nyér rel él az em ber, ha -
nem min den igé vel, amely az Is ten -
től jött, mi vel a menny ből szállt alá,
hogy íz lel hes sük és lát has suk, jó az
Úr, bol dog, aki ben ne bí zik.

Meg bo csá tot tad vét ke in ket, hol -
ott meg szám lál ha tat la nul sok az. Te
még is meg fi zet ted ér tünk a vált ság dí -
jat, nem arannyal, sem ezüst tel, ha nem
szent és drá ga vé red del, ár tat lan szen -
ve dé sed del és ha lá lod dal, hogy egé szen
a ti ed le gyünk, a te or szá god ban ve led
él jünk, ami kor majd élet re kel nek ha -
lot ta id, föl tá mad nak a holt tes tek.

Nem vit tél a kí sér tés be, és nem
pró bál tál meg ben nün ket erőn kön fe -
lül, ha nem meg tisz tí tot tál, hogy tisz -
ták le gyünk az ige ál tal, ame lyet
szól tál. Ezért töb bé nem a rossza ság
és go nosz ság ko vá szá val, ha nem a
tisz ta ság és igaz ság ko vász ta lan sá gá -
val ün ne pe lünk, mi vel a mi hús vé ti
Bá rá nyunk már meg ál doz ta tott.

És meg sza ba dí tot tál a go nosz tól,
ami kor ne héz na pok tör tek re ánk.
Nem kell hát fél ve me ne kül nünk, se
egy mást le győz ni akar va ver se nyez -
nünk, hi szen so ha nem azé, aki akar -
ja, sem azé, aki fut, ha nem a kö nyö -
rü lő Is te né.

Mert ti ed az or szág, a ha ta lom és
a di cső ség, mi vel ne ked ada tott min -
den ha ta lom mennyen és föl dön.
Tet szett ugyan is az egész Tel jes ség -
nek, hogy ben ned la koz zék, és ál ta -
lad bé kél tes sen meg Is ten min den kit
ön ma gá val – ke reszt fán ki on tott vé -
red ál tal. Hisszük, vall juk és hir det -
jük, hogy te ve lünk vagy min den na -
pon a vi lág vé ge ze té ig mind örök kön
örök ké. Ámen.

Oratio
œcumenica

W W W . M Y L U T H E R . H U

A kis fiú sírt. Ott ült a ját szó tér pad -
ján, és vi gasz tal ha tat la nul sírt. El ve -
szett a lab dá ja. Pe dig az a lab da volt
a leg jobb az összes kö zül, ame lyet
hoz tak a tér re. Azért a lab dá ért fo -
gad ták be őt a csa pat ba. Azért a
lab dá ért játsz ha tott ő is a töb bi ek kel.
De el ve szett. 

Mit el ve szett? Ő vesz tet te el. Nem
ma gá tól tűnt el. A kis fiú vesz tet te el.
Nem tud ja, ho gyan, hi szen min den
ugyan úgy ment ma is, mint min dig.
Le ment a tér re, jöt tek a fi úk, ját szot -
tak, a meccs köz ben el ment in ni a
kút hoz, né ha ki rúg ták a lab dát a kö -
ze li kis er dő be vagy az árok ba. Ma is,
mint min dig, ő előbb el fá radt, mint
a na gyok, és le ült pi hen ni, néz te
őket, vagy az eget bá mul ta. De ma el -
tűnt a lab da. Nem fi gyelt elég gé
oda. Hagy ta, hogy el vesszen. Egy szer
csak azt vet te ész re, nincs meg. A na -
gyok ott fo ciz tak a té ren, ami kor fel -
tűnt: hi szen ez nem az ő lab dá ja. Ne -
ki nincs már lab dá ja. A töb bi ek to -
vább ját szot tak vi dá man, lel ke sen, a
kis fiú pe dig sírt a pa don egye dül, el -
ke se re det ten.

Jé zus fel tá ma dott! – hang zott a
hús vé ti öröm hír. Az élet győ zött a
ha lá lon. Zeng tük mi is az éne ket a
gyü le ke zet tel. Nem meg szo kás ból,
ha nem mert ma gá val so dort az uj -

jon gás. Mi lyen szép is a föld alól ki -
bú vó friss vi rág, és mi lyen so kat mon -
dó, tit kot fel tá ró ese mény, ami kor a
kis csi be fel tö ri a to jás mész kő bar -
lang já nak fa lát, és élet re kel! Jé zus fel -
tá ma dott! A ha lál fe lett is úr ő. Ő a
fel tá ma dás és az élet. Mi lyen erő vel
fe jez te ki ezt Jé zus, ami kor fel tá masz -
tot ta Lá zárt, pe dig az már négy
nap ja a sír ban fe küdt!

Oda ment a kis fi ú hoz egy
asszony. „Kis fiú, mi ért sírsz? El ve -
szett a lab dád. Nincs meg. De nem
olyan nagy baj ez! Nézd, má sok is
él nek lab da nél kül! Majd ke re sel va -
la mi más já té kot! Igaz, lab da nél kül
nem áll hatsz töb bé a csa pat ba, de
ta lálsz majd más csa pa tot! Nézd,
kis fiú, van nak a lab dá nál sok kal me -
nőbb já té kok is!” De a kis fiú to vább
zo ko gott.

Jé zus fel tá ma dott! Fel tá ma dá sa
min dent meg vál toz tat. Már nin csen
sem mi fé le lem. Aki hisz Jé zus ban, ha
meg hal is, él. Eb ben az öröm ben él
az egy ház, a hí vők kö zös sé ge. Ez a re -
mény ség erő sí ti meg Is ten né pét a
sze re tet ben, a hű ség ben. Ez ad alá za -
tot ter hei hor do zá sá ra, ez te szi sze -
líd dé ak kor is, ami kor igaz ság ta lan tá -
ma dás éri. Jé zus fel tá ma dá sa le győ -
zött min den ín sé get. Nem a kül ső
nyo mo rú sá got, ha nem a bel sőt. Hi -

szen ha éle tünk túl nő e föl di lé ten,
min den át ér té ke lő dik, és naggyá
lesz, ami amúgy nem tű nik ki fi ze tő -
dő nek: a jó ra tö rek vés, a be csü let és
az ir ga lom.

Oda ment a kis fi ú hoz egy fér fi.
„Mi ért sírsz, kis fiú? Nézd, a te lab dád
el tűnt. De ott van egy má sik lab da,
ami vel a na gyok ját sza nak. S bár a te
lab dád nincs meg, te to vább ra is a
csa pat hoz tar to zol. Bár mi kor is mét
be áll hatsz kö zé jük a lab dád nél kül is.”
De a kis fiú to vább zo ko gott.

Jé zus fel tá ma dott! Men nék én is
elé be, mint Már ta vagy Má ria. Men -
nék én is elé be, hogy el pa na szol jam
mind azt, ami fáj, ami mi att re mény -
te len nek ér zem a jö vőt. Men nék én
is elé be, de nem moz dul a tér dem,
nem visz a lá bam. Ennyit ér az aka -
rat! Hal lom, hogy a Mes ter itt van, és
hív en gem. Ott van, ahol előbb test -
vé rem ta lál ko zott ve le. Ott van az ige -
hir de tés ben, a ke reszt ség ben, az úr -
va cso rá ban. Ott van Jé zus a bűn bo -
csá nat meg döb ben tő igé jé ben, a test -

vé rek egy mást vi gasz ta ló sza vá ban.
Hal lom, hogy a Fel tá ma dott itt van,
és hív en gem, hogy ben nem is meg -
te remt se a fel tá ma dás bol dog bi zo -
nyos sá gát. Hal lom, hogy a Fel tá ma -
dott itt van, és hív, hogy hi tet te remt -
sen ben nem.

Oda ment a kis fi ú hoz va la ki. Ke zé -
ben egy lab da. Va do nat új, jó nál is
jobb. „Kis fiú, a lab dád el ve szett. Te
meg ijed tél, mert lab da nél kül nem le -
het ját sza ni. Nézd, itt a lab dád. Tu -
dom, nem ez volt a ti éd. Ez tel je sen
új. Egé szen más, mint a ré gi. De még -
is ez a ti éd. Ne ked adom, hogy be áll -
hass a csa pa tom ba.” A kis fiú bol do -
gan szo rí tot ta ma gá hoz a lab dát, és
lel ke sen sza ladt ját sza ni.

g Ben c ze And rás

Imádkozzunk! Mes te rem! Jól tu -
dod, hogy annyi nagy pén tek van éle -
tem ben, ami kor el vész a hi tem.
Sze ret ném vissza sze rez ni, de nem
tu dom. Vá rom, hogy vissza add a ré -
git, de te he lyet te min dig új hit tel
aján dé ko zol meg. Kö szö nöm, hogy
meg annyi hús vé tot is ad tál, ben nem
és egész egy há zad ban új hi tet te rem -
tet tél. Add, hogy tő led ka pott hi tem -
mel bol do gan áll jak szol gá la tod ba!
Ámen.

HÚS VÉT HÉT FŐ  JN 11,1732

A hit te rem tő je
HÚSVÉTHÉTFŐ IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Három ellenség támad rá egy-
szerre. Halál, bűn és ördög. S íme,
mindhárom ellensége lábánál he-
ver. E dicső győzelmet ünnepeljük
ma. Minden erőnk abban van, ha
Krisztus húsvéti győzelmét csak-
ugyan a szívünkre vesszük és ren-
díthetetlenül hisszük.” 

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)
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b Az Ének Kincs Tár ro vat 2008
hús vét ján in dult. Egy éven ke -
resz tül az is ten tisz te let köz pon -
ti éne ké ről, egy-egy ün nep gra -
du ál éne ké ről ol vas hat tak ezen a
he lyen. Hat van cikk után mai
írá sunk zár ja a so ro za tot.

Az el ső ének, ame lyet eb ben a ro vat -
ban ele mez tünk, Lu ther hús vé ti di -
csé re te, a – Krisz tus fel tá madt (EÉ
213) alap ján ké szült – Jé zus, Meg vál -
tónk sír ba szállt (EÉ 215) volt. A so -
ro zat mél tó be fe je zé se ként a hús vé -
ti is ten tisz te let má sik köz pon ti éne -
két, a re for má ció ko rá nak ki emel ke -
dő kom po zí ci ó ját vesszük szem ügy -
re: Di cső ség né ked, Is te nünk! (EÉ
216). A Li tur gi kus könyv he ti ének nek
is ajánl ja ezt hús vét nyol ca dá ban.

Az ének szö ve gét Mic ha el We iße
(1488–1534), a Cseh Test vé rek lel ké -
sze ír ta, aki 1531-ben je len tet te meg
nagy je len tő sé gű né met nyel vű éne -
kes köny vét. A Ge lobt sei Gott im
höchs ten Th ron (EG 103) itt olyan
dal lam mal je lent meg, amely már a
15. szá zad ele jén is mert volt, hu szi -
ta köz ve tí tés sel ke rült a cseh nyel vű
éne kes köny vek be, és Er stan den ist
der hei lig Ch rist szö veg gel ma is
hasz ná la tos (EG 105).

Az ének 1609-ben ke rült be evan -
gé li kus éne kes könyv be, de nem ez -
zel a dal lam mal, ha nem Mel chi or
Vul pi us (1570–1615) we ima ri kán tor
kom po zí ci ó já val; Vul pi us nem csu -
pán a dal la mot sze rez te, ha nem a
négy szó la mú ko rál le té tet is. (Ez a fel -
dol go zás a Kar éne kes könyv I. kö te té -
nek 88. da rab ja.) 

A vers min tá ja a Sur re xit Ch ris tus
ho die kö zép ko ri kan ció, me lyet Weiße
je len tő sen ki bő vít. Köl te mé nye húsz
vers sza kos, há rom rész re osz lik. Az
el ső két stró fa is ten di csé ret, az utol -
só há rom imád ság Krisz tus hoz. A kö -
zép ső ti zen öt vers szak a hús vé ti tör -
té ne tet – a te me tést, a fel tá ma dást, az
asszo nyok ta lál ko zá sát az an gyal lal, az
asszo nyok és a ta nít vá nyok re a gá lá -
sát – bont ja ki a négy evan gé li um, de
fő leg Mt 28,1–6 alap ján. Az éne kes -
köny vünk ben – Túr me zei Er zsé bet
for dí tá sá ban – meg je le nő hat stró fa
is vi lá go san mu tat ja ezt a hár mas ta -
go lást (1-3-2). Ez a ver zió a fel tá ma -
dás hir de té sé re, az an gyal ál tal el mon -
dott öröm hír re össz pon to sít.

Vul pi us dal la ma és har mo ni zá ci -
ó ja nagy ban hoz zá já rul az ének ked -
velt sé gé hez. A len dü le tes hár mas
lük te tés már a há rom so ros stró fá ban
is meg je le nik, de a pon to zott rit mu -
so kat tar tal ma zó Hal le lu ja ref rén re
még in kább ki tel je se dik. Egy ér tel mű,

hogy a dal lam a 17–18. szá zad for du -
ló ján di va tos itá li ai bal let to ka rak te -
risz ti ká ját kö ve ti. A re ne szánsz mo -
da li tás sal szem ben vi lá gos dúr hang -
nem, egy sze rű har mó ni ák: mind e
mű faj jel lem zői. A fő leg ská la me ne -
tek ből ál ló dal lam C-dúr ban kez dő -
dik, és a má so dik sor G-dúr zár la ta
után ide is ér ke zik vissza. A hal le lu -
ja – amely meg fe lel a bal let to fa-la-
la-la ref rén jé nek – ugyan eze ket a fő -
han go kat (c” – g’ – c’) jár ja vé gig. Íme
egy tánc a kor leg mo der nebb esz kö -
ze i vel a Fel tá ma dott di cső í té sé re!

Se gít sen hoz zá ben nün ket a hús -
vé ti, egész va lón kat át já ró öröm
meg élé sé hez a kö zös ének lés: „Di cső -
ség né ked, Is te nünk! / Fi ad dal együtt
di csé rünk. / Ele get ő tett mi ér tünk.
/ Hal le lu ja! // Har mad nap, hús vét
haj na lán / A kő még sír ján sö tét lett,
/ De ő mint élő ki lé pett. / Hal le lu ja!
// Az an gyal szólt: Ne fél je tek! / Szí -
ve tek Jé zus hoz vá gyik. / Üres a sír ja,
nincs már itt! / Hal le lu ja!… /

Az Ének Kincs Tár ol va só i nak fi -
gyel mét, a ro vat cikk író i nak – Aba -
ffy Nó ra, Bar ta-Gom bos Ari kán,
Ben ce Gá bor, Fe ke te Ani kó, Fin ta
Ger gely, Ha fen scher Ká roly, H. Hu -
bert Gab ri el la, Jo hann Gyu la, Wag -
ner Szi lárd, W. Kincz ler Zsu zsan na
– mun ká ját kö szö ni a ro vat ve ze tő:

g Ecse di Zsu zsa

Di cső ség né ked…!
ÉNEK K INCSTÁR

Can ta te – új so ro za tunk elé. A Can ta te ro vat cím mel 2006. áp ri lis 23. és 2007. má jus 20. kö zött már ta lál koz -
hat tak Ol va só ink. Most, az Ének Kincs Tár ro vat bú csú ja után eh hez a név hez té rünk vissza, a cél ki tű zé sünk is
azo nos. Ak kor ezt ír tuk: „Ta lál koz hat nak olyan cik kek kel, ame lyek éne kes köny vün ket ve szik szem ügy re: be mu -
tat ják a kö tet fel épí té sét, szer ke ze tét. Lesz nek olyan írá sok, ame lyek egy-egy tör té ne ti kor szak vagy ün nep fon -
tos éne ke it ve szik sor ra, hoz zák kö ze lebb hoz zánk.”  A vál to zás ab ban áll, hogy most nem az Evan gé li kus éne -
kes könyv, ha nem an nak ta valy meg je lent ki egé szí tő kö te te, a Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv ér té ke i re kon cent rá -
lunk. Is mer ve a lel ké szek, kán to rok és gyü le ke ze ti ta gok el fog lalt sá gát, le ter helt sé gét, tud juk: ke ve sek nek van ener -
gi á juk ar ra, hogy ma guk tól ke zük be ve gye nek egy új gyűj te ményt, és se gít ség nél kül el iga zod ja nak ben ne. Eh -
hez az is mer ke dés hez sze ret nénk se gít sé get nyúj ta ni az el kö vet ke ző he tek ben, mert a ro vat cí me to vább ra is ak -
tu á lis: Can ta te Do mi no can ti cum no vum – Éne kel je tek az Úr nak új éne ket! (Zsolt 149) – E. Zs.

Az Ég tá jo ló ol va sói meg szok hat ták,
hogy eb ben a ro vat ban igyek szünk
ak tu a li tá sok kal fog lal koz ni, és ál ta lá -
ban nem ke rül jük meg ko runk köz -
éle ti kér dé se it sem. Az el múlt he tek -
ben va ló ság gal for ron gott a ha zai po -
li ti ka, hi szen le mon dott a mi nisz ter -
el nök, hát tér al ku kat kö töt tek pár tok,
ré misz tő hí rek ér kez nek meg szo rí tó
in téz ke dé sek ről, fo lyik az új mi nisz -
te rek ki je lö lé se. 

Be val lom, erős volt ben nem a kí -
sér tés, hogy kom men tárt fűz zek az
ese mé nyek hez. Az tán még is úgy
gon dol tam, hogy ezek a még oly je len -
tős hí rek el tör pül nek a hét iga zi ak -
tu a li tá sa, a hús vé ti szen zá ció mel lett.
Ezért hát va la mely párt el nök, kor -
mány fő vagy frak ció ve ze tő he lyett
há rom má sik em ber ről írok. Olya -
nok ról, akik ugyan nem sze re pel nek
éj jel és nap pal a hír adá sok ban, még -
is két ezer éve oda kell rá juk fi gyel ni.

A cí met Ró nay György meg in dí tó -
an szép ver sé ből köl csö nöz tem,
amely gyak ran el hang zik hús vét haj -
na li is ten tisz te le te ken. Ró nay Jn 20,1-
re utal, ahol szó sze rint ezt ol vas suk:
„A hét el ső nap ján, ko rán reg gel,
ami kor még sö tét volt, a mag da lai
Má ria oda ment a sír hoz, és lát ta,
hogy a kő el van vé ve a sír bolt elől. El -
fu tott te hát, el ment Si mon Pé ter hez
és a má sik ta nít vány hoz, akit Jé zus
sze re tett…” Pé ter és a sze re tett ta nít -
vány, im már meg előz ve Má ri át, va -
ló ság gal lo hol a sír hoz. Sa já tos ver -

seny fu tás ez. Há rom em ber ro ha ná -
sá tól dü bög a föld. Há rom em ber zi -
há lá sa tö ri meg a ta va szi csen det. 

Hús vét di na miz mu sát fe je zi ki ez
a kép: va la mennyi en len dü let ben
van nak, min den csu pa moz gás. Csak
úgy pe reg nek a film koc kák, és köz -
ben az ese mé nyek dra ma tur gi á ja
vá rat lan for du la to kat vesz. 

Mind ez ép pen el len té te an nak,
amit nagy pén te ken át él tünk, hi szen
ott egyet len, ki me re ví tett ál ló ké pet
lát tunk. Ott sem mi nem moz gott,
csak is a ko no kul ál ló ke reszt fák ural -
ták a te ret. Nagy pén tek: „le zárt ügy”
volt az őrök ré szé ről, Pi lá tus ré szé -
ről, Jú dás észé ről, a csa lád ré szé ről. 

Hús vét ez zel szem ben csu pa for -
du lat, vá rat lan meg le pe tés, új nyi tás.
Bi zo nyí té ká ul an nak, hogy a ha lál Is -
ten szá má ra so ha nem „le zárt ügy”!
Ezért az tán a sír sem ma rad ha tott le -
zárt. A kő el volt hen ge rít ve! Itt kez -
dőd he tett az tán ez a bi zarr haj na li
ver seny fu tás – Jé zu sért!

Hár man vol tak: egy asszony, egy
idő sebb és egy fi a ta labb ta nít vány. Ők
szá mom ra há rom fé le hús vé ti ma ga -
tar tás meg tes te sí tői.

„Má ria pe dig a sír bol ton kí vül
állt és sírt.” (Jn 20,11)

A gyász ter mé sze tes em be ri ér zés.
Szük ség is van könnyek re. Nagy ál dás,
hogy az em ber bi zo nyos hely ze tek ben
sír ni tud. Adód hat azon ban olyan is,
hogy va la ki leg in kább ön ma gát si rat -
ja. Könny füg gö nyén ezért na gyon

ne he zen ha tol át a haj na li fény su gár.
Má ria kí vül állt és sírt: fé lel me ki ol -
tot ta re mény sé gét is, nem volt ere je
a to váb bi utá na já ráshoz  és nyo mo zás -
hoz. Nem hi te volt, csak hi e del me:
„…el vit ték az én Ura mat, és nem tu -
dom, ho va tet ték!” (Jn 20,13) El fo gad -
ja a sír rab lás lát szó lag ké zen fek vő ma -
gya rá za tát, s hi ány zik be lő le a fan tá -
zia me rész sé ge. Ő kí vül állt és sírt.

De ne tör jünk pál cát Má ria fe lett!
Hi szen a fel tá ma dás hi té re ma gá tól
nem jut hat sen ki. Ah hoz majd Jé zus
se gí ti el Má ri át is, ami kor hoz zá lép
a haj na li kert ben, és ne vén szó lít ja
őt. Ott, az élő Jé zus sal ta lál koz va, az
ő sza vát hall va lesz csak hús vét ja
Má ri á nak. Ab ban a perc ben nem -
csak könnyei szá rad nak fel, ha nem
kí vül ál lá sa is meg szű nik. Ilyen mag -
da lai Má ri ák le he tünk mi is, ha
meg hall juk Jé zus sza vát, az ő ma is
hir de tett igé jét. 

A má so dik le het sé ges hús vé ti ma -
ga tar tás Pé ter bi zony ta lan rá cso -
dál ko zá sa (Jn 20,6).

Ő nem sír, ha nem lá za san ku tat.
Nem áll kí vül, el len ke ző leg, ro han a

sír hoz. Zi hál va fúj tat. A fi a ta labb és
für gébb lá bú Já nos – a sze re tett ta -
nít vány – ugyan előbb ér oda, még -
is Pé ter má szik be el ső nek az üreg -
be. Mert ő min dig az élen akar jár ni.
Ott, az üres sírt lát va azon ban el fogy
a tu do má nya. Tág ra nyílt szem mel
csak néz, szem lél, cso dál ko zik.

A gö rög szö veg a teó re in igét hasz -
nál ja itt Pé ter szem lé lő dő cso dál ko -
zá sá ra, amely ből a mi te ó ria sza vunk
is szár ma zik. Pé ter az a ta nít vány, aki
el mé le te te ket gyárt, aki – Má ri á hoz
ha son ló an – em be ri ma gya rá za to kat
ke res. De az ő fan tá zi á ja is szűk nek
bi zo nyul. Hi szen le het-e akár a ha lált,
akár az éle tet csak bio ló gi a i lag szem -
lél ni? Tu do má nyunk kal és el mé le te -
ink kel csőd be ju tunk. Nö ve ked he -
tünk is me ret ben, le het so kak ál tal
meg cso dált le xi ká lis tu dá sunk – ha
nincs meg ben nünk a gyer me ki hit
rá cso dál ko zá sa, ugyan csak kí vül ál lók
ma ra dunk.

A har ma dik mo dellt a sze re tett ta -
nít vány tes te sí ti meg: ő „lá tott és
hitt” (Jn 20,8).

Mi ért ju tott el ép pen ő a bi zo dal -
mas hit re? Ta lán azért, mert ő nem
állt kí vül, mint a mag da lai Má ria, nem
is akart el mé le te ket, te ó ri á kat gyár -
ta ni, mint Pé ter, ha nem tel je sen át ad -
ta ma gát Is ten nek. De mi ért le he tett
ép pen ő ké pes er re az ön át adás ra?
Alig ha nem azért, mert ő volt Mes te -
ré vel a ke reszt alatt is. Má ria már ak -
kor is kí vül állt, Pé ter ott ép pen a ta -

ga dás te ó ri á ját fo gal maz ta meg, Já nos
azon ban – Má ri á val, Jé zus édes any -
já val együtt – ott állt a gol go tai ke reszt
tö vé ben. Jé zus sal volt, szin te az utol -
só pil la na tig. S aki együtt van Jé zus -
sal a ha lál ban, az le het ve le eggyé a fel -
tá ma dás ban is.

Aki nagy pén te ken a leg to vább kí sé -
ri Jé zust, az ta lál ko zik ve le leg elő ször
hús vét kor. A bi zo dal mas hús vé ti hit -
re csak nagy pén tek hát te ré vel jut ha -
tunk. Csak az ér té ke li iga zán az éle tet,
akit már meg érin tett a ha lál sze le.

Böjt nek s kü lö nö sen a nagy hét nek
dra ma tur gi á ja van te hát. Min den
nap nak, min den ün nep nek meg van
a ma ga je len tő sé ge.

Ne ma rad junk kí vül ál lók, mint
mag da lai Má ria. Ne akar junk sa ját el -
mé le te ink kel min dent meg ma gya ráz -
ni, mint Pé ter. Ha nem jár juk vé gig a
sze re tett ta nít vánnyal a Gol go tá tól az
üres sír hoz ve ze tő utat, hogy mi is
„lás sunk és higgyünk”. Csak így le het
bol dog hús vé tunk.

A hét el ső nap ján, ami kor még sö tét volt…
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Le gyen az új gyü le ke ze ti köz pont a
ta lál ko zá sok há za, amely jó esélyt je -
lent het ar ra, hogy az Út mu ta tó zsol -
tár igé je mel lett ol vas ha tó új szö vet sé -
gi ige vers is va ló ság gá vál jon: „Is ten
Krisz tus sal együtt élet re kel tett…”
(Kol 2,13) „Is ten áld ja meg ezt a gyü -

le ke ze tet is élet tel, Lé lek kel és öröm -
mel, hogy a kü lön bö ző vál sá gok kö -
ze pet te is meg ta pasz tal has sa: az Úré
az utol só szó” – zá rult a püs pök
ige hir de té se.

Az új épü let kul csa i nak át adá sa és
a ka pu nyi tás után a zsú fo lá sig meg -
telt nagy te rem ben Kri zsán Zol tán
gyü le ke ze ti fel ügye lő kö szön töt te a
meg je len te ket, majd a gyü le ke zet
lel ké sze is mer tet te az épít ke zés rész -
le te it. „A ház még nincs egé szen
ké szen, de im már hasz nál ha tó ál la -
pot ba ke rült” – mond ta. „Kö szö -
nöm az Úr is ten nek, hogy ez az épít -
ke zés úgy össze ko vá csol ta a gyü le ke -
ze tet, ahogyan más esz kö zök kel nem
ment vol na. Hi szem, hogy mind -
ezen meg lesz Is ten ál dá sa. Kí vá nom,

hogy en nek nyo mán mi ha ma rabb
meg szü les sen szí vünk ben a há la -
adás” – e sza vak kal fe jez te be kö szö -
net nyil vá ní tá sát Blat nicz ky Já nos.

Az együtt lé ten kö szön tőt mon dott
Győ ri Gá bor es pe res és Ra dos né
Len gyel An na, a Dé li Egy ház ke rü let
fel ügye lő je. Sze ve ré nyi Já nos or szá -
gos misszi ói lel kész üd vöz le tét tá vol -

lé té ben Hu lej Eni kő lel kész ol vas ta fel,
a pres bi té ri um ból pe dig Je ra bek Zsu -
zsa osz tot ta meg gon do la ta it a je len -
lé vők kel. Az al só mi csi nyei (Dol ná
Miči ná) – in nen ér kez tek Cin ko tá ra
az el ső, szlo vák aj kú evan gé li ku sok –
gyü le ke zet lel ké sze gyer tyá kat, pol -
gár mes te re pe dig egy Krisz tus-fe jet
áb rá zo ló fa fa rag ványt nyúj tott át
aján dék ké ppen a he lyi kö zös ség nek
(képünkön). Te ré nyi Ist ván cin ko tai
fes tő mű vész, ki nek Em ber ha lá szok
cí mű ké pe az új épü let nagy ter mé nek
fa lát dí szí ti, a je les nap al kal má ból
újabb fest ményt ado má nyo zott a
gyü le ke zet nek.

A há la adó ün nep sze re tet ven dég -
ség gel zá rult.

g S. A.

Épü le tek bi zony ság té te le
f Folytatás az 1. oldalról
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Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány már ci us 31-én a Pi linsz ky
Já nos iro dal mi ká vé ház ban tar tot ta újabb ren dez vé nyét. Fa bi ny Ta más evan -
gé li kus püs pök Szvo rák Ka ta lin éne kes sel dis pu tált a böjt ről. (A ren dez -
vé nyen részt ve vők meg te kint het ték Vin c zel lér Im re fes tő mű vész A té kozló
fi úk ha za té ré se cí mű fest mé nyé nek fo tó ját és a Bu da hegy vi dé ki Evan gé -
li kus Egy ház köz ség ol tár te rí tő jét.) Az estet Galambos Ádám alapítványi
el nök (képünk jobb szélén) mo derálta.

g Kon del la Mi hály fel vé te le

Böj ti be szél ge tés

b Sza bad sá got a gyer me kek nek cím -
mel jó té kony sá gi gá la es tet ren dez
az An gyal fa Ala pít vány áp ri lis
17-én es te 7 óra kor az Urá nia
Nem ze ti Film szín ház ban. Ne ves
fel lé pő gár da so ra ko zott fel a ne -
mes cél ér de ké ben: a Fo nó ze ne -
kar, Sza ló ki Ági, Be recz And rás és
No vák Pé ter, az est mű sor ve ze tő -
je. A ren dez vény véd nö kei Je le nits
Ist ván és Ru dolf Pé ter. A ta va lyi
gá la est ered mé nyé ről, il let ve az
ala pít vány el múlt egy évé ről kér -
de zem elő ször Kad le csik Zol tán
evan gé li kus teo ló gust, az ala pít -
vány ügy ve ze tő el nö két. 

– Ta valy ott hagy tuk ab ba, hogy
nyá ri tá bo ro zás ra, il let ve egy kis
ház ra gyűj te nek. Kö ze lebb ke rül tek-e
a cél juk hoz?

– Ala pít vá nyunk fog va tar tott szü -
lők gyer me ke i nek se gí té sé re, nyá ri tá -
bo roz ta tá sá ra jött lét re. Telt há zas volt
a ta va lyi gá la est, és bár a je gyek ből
szár ma zó be vé tel el ma radt a vá ra ko -
zás tól, az év so rán az egy szá za lé kos
sze mé lyi jö ve de lem adó-fel aján lá sok -
ból a ko ráb bi több szö rö sét kap tuk. Ez
vissza jel zés volt ar ról, hogy egy re
töb ben meg is mer ték és tá mo gat ják a
mun kán kat. Jó kap cso la tok ra tet -
tünk szert a fel lé pő mű vé szek kel is.
Összes sé gé ben po zi tí van zár tuk az el -
múlt évet, és bi za ko dás sal te kin tek az
idei gá la est elé. A kis ház meg vá sár -
lá sá nak szán dé ka meg van, de az oda -
ve ze tő út még hosszú. Idén is tá bo -
ro zás ra gyűj tünk – en nek költ sé ge
mint egy hat-hét száz ezer fo rint, ez a
kö ze leb bi cél, a tá vo lab bi pe dig egy te -
lek vá sár lá sa és ház épí té se. 

– Itt ül kö rünk ben Agócs Ger gely
nép ze nész, nép ze ne ku ta tó, a Fo nó ze -
ne kar ve ze tő je. Önök az egyedüliek,
akik már ta valy is mű sort ad tak az es -
ten. Ho gyan fo gad ták a fel ké rést?

– Po zi tí van. Mi u tán meg is mer ked -
tünk az ala pít vány te vé keny sé gé vel,
meg győ ződ tünk ró la, hogy ne mes cél
ér de ké ben mun kál kod nak. Na gyon
szép vál lal ko zás nak tart juk, hogy
ezek nek a gye re kek nek a sor sán kí -
ván nak könnyí te ni, így hát nem is
volt kér dés, hogy tá mo gas suk-e őket,
s nagy sze re tet tel tet tünk és te szünk
idén is ele get a fel ké rés nek. 

– Bi zo nyá ra so kan meg ke re sik
Önö ket – ta lán nem is tud nak min -
den jó szán dé kú ké rés re igent mon da -
ni… Ezek sze rint ta valy jól érez ték
ma gu kat a kon cer ten…

– Va ló ban, na gyon jó han gu la tú es -
te volt! Vi szont tulajdonképpen nem
sok ilyen meg ke re sés ér ke zik. Én úgy
lá tom, Ma gyar or szá gon a ci vil szfé ra
még min dig elég gyen ge, a le he tő sé -
gek hez ké pest sok kal ke ve sebb jó té -
kony sá gi hang ver senyt tar ta nak. Mi
meg pró bá lunk min den jó cél mö gé
fel so ra koz ni, és igyek szünk nyúj ta ni
azt, amit tu dunk, ugyan az zal a sze re -
tet tel és szak mai igé nyes ség gel, amit
az egyéb fel lé pé se in ken is kö ve tünk. 

– Önt sze mé lye sen is meg érin ti
ezek nek a gyer me kek nek a sor sa?

– Nép rajz ku ta tó ként a Kár pát-
me den ce la kos sá gát tel je sen más faj -
ta op ti kán ke resz tül lá tom, mint az
emberek nagy ré sze, hiszen legtöb -
ben a kap cso lat rend sze rü ket a sa ját
tár sa dal mi „lép cső fo ku kon” élik meg
el ső sor ban. A pász tor a pász tor ral, a
mi nisz ter a mi nisz ter rel, a bá nyász a
bá nyásszal, a bank ve zér a bank ve zér -
rel ba rát ko zik. Mi, nép rajz ku ta tók
ab ban a kü lön le ges hely zet ben va -
gyunk, hogy pász to rok kal, ci gány so -
rok la kó i val, mi nisz te rek kel, bá nyá -

szok kal, vagy is a leg kü lön fé lébb em -
be rek kel ke rü lünk kap cso lat ba. Sok -
kal szé le sebb ke reszt met sze tet ka pok
ma gam is a tár sa da lom éle té ről. 

Sok szor azt a ta pasz ta la tot kell
le szűr nöm, hogy a dön tés ho zó ha tal -
mas sá gok nem lát ják ilyen át te kin tés -
sel az or szág hely ze tét… Nin csen
ilyen kap cso lat rend sze rük, mert ha
len ne, va ló szí nű leg sok kal job ban át
tud nák érez ni a sze gény ség ben élők
sor sát, és ez meg érin te né őket. Így va -
ló szí nűleg tö re ked né nek rá, hogy az
ilyen élethelyzetbe került gyer e kek -
nek a sor sán ja vít sa nak.

Bi zony én is gyak ran ta lál ko zom
olyan gyer e kek kel, akik nek va la me -
lyik vagy mind két szü lő jük fog va tar -
tott, a nagy ma ma ne ve li őket, így tel -
je sen át tu dom érez ni a sor su kat. A
ze ne ka runk is szer ve zett már egy sú -
lyo san moz gás kor lá to zott, gö mö ri kis
fa lu ban élő kis lány ja vá ra gyűj tést,
aki nek min den vá gya egy szá mí tó gép
volt. Na gyon ér tel mes, okos gyer -
mek ről van szó, is ko lá ba nem járt,
szü lő je fog va tar tott… A Folkrá dió le -
ve le ző lis tá ján meg hir det tük, meg -
szer vez tük – s négy-öt szá mí tó gép is
össze állt pár hét alatt. Jól esett oda -
ad ni. Jobb ad ni, mint kap ni…

– Ön a folk lo risz ti ka tu do má nyá -
ból dok to rált, s nem „csak” szín pa di
ze nész ként, mű vész ként éle te a nép -
ze ne, a nép ha gyo mány, ha nem tu do -
má nyos ku ta tá sa i nak, uta zá sa i nak,
gyűj té se i nek is tár gya. Hogy lát ja: mi -
lyen meg tar tó ere je van a ha gyo -
mány nak? Ön ezt ta nít ja, ezt ad ja to -
vább, ami kor mu zsi kál. Azt is árul -
juk el: a leg au ten ti ku sabb he lyen, a
Ha gyo má nyok Há zá ban ta lál ha tó
iro dá já ban kér de zem Önt…

– A mi szak mánk kal kap cso lat ban
az egyik alap fo gal mat sű rűn em le ge -
tik: a ha gyo mányt. A má si kat vi szont
sok kal rit káb ban: ez a kö zös ség.
Egyes szo cio ló gu sok kal szem ben én
nem gon do lom, hogy egy ra jon gói
klub hoz tar to zók vagy egy fo ci csa pat
druk ke rei kö zös sé get al kot nak, leg -
alább is nem ab ban az ér telem ben,
aho gyan az em be ri kul tú ra, ci vi li zá -
ció alap ja a kö zös ség. 

A hat va nas évek ele jé től ro ha mo -
san fel gyor sult az a fo lya mat, amely

a fo gyasz tói tár sa da lom ki ala ku lá sa -
ként is mert. A glo ba li zá ció azt dik tál -
ja, hogy az em ber nek ne le gye nek
hely hez kö tött vagy kö zös sé gi igé nyei.
A tö meg mé dia min den esz közt be vet,
hogy eze ket a ré te ge ket le hánt sa az
iden ti tá sunk ról. Ez azért na gyon ve -
szé lyes, mert a kö zös sé gi kul tú ra, a
he lyi sa já tos sá gok ala kít ják az em be -
ri tár sa da lom, a kul tu rá lis rend sze rek
sok szí nű sé gét. Ez a kul tú ra új ra ter me -
lő dé sé nek zá lo ga. Ha ez meg szű nik,
ha min den ki a pi a cok igé nyé nek
meg fe le lő en ugyan an nak a glo bá lis
ter mék csa lád nak lesz a fo gyasz tó ja, és
nem a ma ga egyé ni sé gé nek és kö zös -
sé gé nek a jel lem zői alap ján vá lo gat,
ak kor meg szű nik a kul tú ra re pro du -
ká ló ké pes sé ge. Más részt ret ten tő en
ma ni pu lál ha tó ak le szünk. 

Szó val ez na gyon ve szé lyes fo lya -
mat. Nép rajz ku ta tó ként ez el len kell,
hogy ki fejt sem az erő met és szak mai
ener gi á mat. A ha gyo mány meg tar tó
ere jét a kö zös sé ge ken ke resz tül kell
szem lél nünk, és az a leg fon to sabb,
hogy a ha gyo mány nak a kö zös sé gek
irá nyá ban van meg ha tá ro zó meg -
tar tó ere je. A kö zös sé gi ér té ke ket
kell te hát vé de ni. Az ember mint
egyén va ló já ban el ve szett: egyedül,
mint Ro bin son Cru soe, nem tu dunk
meg len ni eb ben a vi lág ban… 

– Mi lyen mű sor ral ké szül nek a gá -
la est re?

– Két le mezt ké szí tünk idén. A Fo -
nó ze ne kar nak rég óta dé del ge tett
ter ve a Vad ba rokk cí mű le mez ki adá -
sa, amely olyan zenei anya go kat tar -
tal maz, ame lyek a ba rokk kor kü lön -
bö ző ze nei stíluselemeit so ra koz tat -
ják fel. Ar ról so kat tu dunk, ho gyan
ha tott a nép ze ne a mű ze né re – de va -
jon ho gyan van ez for dít va? Roppant
ér dekes, hogy a népzenénk barokk
örökséget is megőrzött, egészen a 20.
szá zadig. Sokszor konkrét dallam pár -
hu zamok is megtalálhatók a régi eu -
ró pai barokk anyagban. A kon cer ten
ezek ből ját szunk, és az idei má sik le -
me zünk anya gá ból is adunk íze lí tőt.
Már a cí me – Ha te ha! – is jel zi, hogy
jó han gu la tú, csu jo ga tós, iga zi „tánc -
há zas slá ge re ket”, szé ki, ka lo ta sze gi
mu zsi kát fo gunk meg szó lal tat ni. 

g K há ti Dó ra

„Ad ni jó!”
Jó té kony sá gi gá la est An gyal fá val

Mt 26,20 alap ján el mon dott ige hir -
de té sé ben Gáncs Pé ter hang sú lyoz -
ta: Jé zus igény li és meg te rem ti a kö -
zös sé get ta nít vá nya i val, ezért gon -
dos ko dik szá muk ra er re al kal mas
hely ről is. A ve le va ló ta lál ko zás nak
ugyan ak kor egy aránt ré sze a szent
és a pro fán kö zös ség meg élé se,
ezek hez pe dig Jé zus ko rá hoz ha son -
ló an ma is meg fe le lő hely szín re van
szük ség. 

A fa so ri gaz da gon meg ál dott kö -
zös ség, hi szen temp lo má ban – me -
lyet a fő vá ros ék szer do bo za ként is
em le get nek – a szí nek és ará nyok va -
ló di szép sé get al ko tó együt te se min -
den be lé pő szá má ra al kal mas kör nye -
ze te le het az Is ten nel va ló ta lál ko zás -
nak. Ta lál jon itt ott hon ra min den ki
olyan mó don, hogy köz ben át éli az Is -
ten nel va ló kö zös ség ál dá sa it –
mond ta Gáncs Pé ter –, és em lí tést
tett a meg újult lel ké szi hi va tal ról is,
hi szen nem mind egy, mit ta lál, aki ide
be lép, és ke re si az egy ház se gít sé gét
és szol gá la tát,. „Ide jó be jön ni, le te -
le ped ni és meg ta pasz tal ni a ta lál ko -
zás örö mét. Hasz nál juk hát, és él jük

át, hogy Is ten is le te le pe dik mel -
lénk, így le he tünk az ő gyer me kei és
egy más test vé rei” – zár ta gon do la ta -
it a püs pök.

Az ün ne pen az egy ház köz ség
ének ka rá nak (Fa fök, Fa so ri Fi a tal
Öreg di á kok Kó ru sa) ze nei szol gá la -
tát hall gat hat ták meg az egy be gyűl -
tek, kö szön tőt mon dott Győ ri Gá bor
es pe res és Ger gely Jó zsef, Er zsé bet vá -
ros al pol gár mes te re. Az egy há zi és

ön kor mány za ti for rá sok ból, il let ve
gyü le ke ze ti ta gok, cé gek és ala pít vá -
nyok (Za la ke rá mia, Tra con, Ed gar
Groz Ala pít vány) fel aján lá sa i ból meg -
újult gyü le ke ze ti köz pont ol tár fa lát
az ün nep al kal má ból Pol gár Ró zsa
Kos suth-dí jas tex til mű vész al ko tá sa,
a te rem hát só fa lát pe dig Róth Mik -
sa mű he lyé ből va ló két ólom üveg terv
dí szí tet te. 

A szen te lé si ün nep sze re tet ven -
dég ség gel foly ta tó dott, me lyet dél -
után négy órá tól mű vé szi est kö ve -
tett Ud va ros Bé la ren de ző és Zs.
Sza bó Má ria he ge dű mű vész köz re -
mű kö dé sé vel.

g S. A.

Al kal mas hely 
Fel újí tott gyü le ke ze ti köz pont és lel ké szi

hi va tal a Fa sor ban

Gyülekezeti körben Gáncs Péter püspök

b „A va ló di em ber ség je le a szép ség irán ti ér zé keny ség” – idéz te a wale -
si pro tes táns kö zös sé gek egyi ké nek Jo nat han Ed wards nyo mán meg -
fo gal ma zott hit val lá si cik ke lyét Ara di György he lyi lel kész a Bu da pest-
Fa so ri Evan gé li kus Egy ház köz ség fel újí tott gyü le ke ze ti köz pont já nak
és lel ké szi hi va ta lá nak szen te lé sén. Az áp ri lis 4-én meg tar tott ün ne -
pen a szen te lé si szol gá la tot Győ ri Gá bor, a Pes ti Egy ház me gye es pe -
re se vé gez te, Is ten igé jét pe dig Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs -
pö ke hir det te.
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b Wit ten berg vá ro sa, a né met lu -
the rá nus egy ház, sőt az egész vi -
lág evan gé li kus sá ga tu da to san
és kon zek ven sen ké szül a re for -
má ció kez de té nek öt szá za dik
év for du ló já ra, 2017-re. A sür gés-
for gás nak szám ta lan je le van a
hit újí tás böl cső jé nél is. Szé pül
a vá ros, ké szül nek a tu ris ták
fo ga dá sá ra al kal mas, az ügy -
höz mél tó fo ga dó he lyek, igé -
nye sen ala kul az inf ra struk tú ra,
sor ra ta ta roz zák a ré gi há za -
kat. A né met evan gé li kus ság
szin te za rán dok hely ként „hasz -
nál ja” a vá rost, tu da to san szer -
ve zik a gyü le ke ze tek, s kü lö -
nö sen a hit ta no sok, kon fir man -
du sok ide lá to ga tá sát, hogy az
em be rek meg érez ze nek va la -
mit a hely szel le mé ből, s al kal -
muk le gyen a „ki rán du lás” ap -
ro pó ján meg is mer ni az evan gé -
li kus lel kü le tet, Lu ther ta ní tá sát,
a re for má ció kin cse it. 

A vi lág evan gé li kus sá gá nak nagy
csa lád ját össze fo gó és ko or di ná ló
szer ve zet, a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség már ci us 15-én meg ala pí tot ta
és meg nyi tot ta Wit ten berg ben az
LVSZ-cent ru mot. Hosszabb fo lya mat
ered mé nye ként jött lét re az ön ál ló in -
téz mény, amely ar ra hi va tott, hogy a
lu the rá nus iden ti tást erő sí tő, teo ló -
gi ai mun kát vég ző, az evan gé li kus lel -
ki sé get meg élő szel le mi köz pont ja le -
gyen a a vi lág evan gé li kus sá gá nak. 

A ki lenc ven öt té tel ről hí res vár -
temp lom ban gyü le kez tek az új in téz -
mény meg szü le té se al kal má ból ren -
de zett ün ne pi is ten tisz te let részt ve -
vői. Egy sze rű, még is ün ne pé lyes ke -
re tek kö zött hang zott az ige, zen gett
az ének, szó lalt meg a vi lá got át fo gó
imád ság. Az igét a vi lág szö vet ség fő -
tit ká ra, Ish ma el No ko hir det te Lk
9,57–62 alap ján. Az evan gé li um új -
ra fel fe de zé sé ről és egy há zat meg -
újí tó sze re pé ről be szélt. 

Az is ten tisz te let ke re té ben ik tat -
ta be hi va ta lá ba Jo han nes Fried rich
ba jor püs pök, az Egye sült Né met Lu -
the rá nus Egy ház (VELKD) ve ze tő
püs pö ke Hans-Wil helm Kasch lel -
készt, a köz pont igaz ga tó ját. Bár az
in téz mény nek még nincs ön ál ló épü -

le te, s az Evan gé li kus Aka dé mia ad
ott hont ne ki, az in ten zív mun ka már
el kez dő dött.

Az ener gi kus ve ze tő el szán tan
épí ti az utat an nak ér de ké ben, hogy
a lá to ga tók ne csu pán a múlt em lé -
ke it lel jék fel Wit ten berg ben, ha -
nem az egy ház úju lás köz pont ját lás -
sák, amely nek ki su gár zá sa a re for má -
ció ha zá ján messze túl is érez he tő. 

A vi lág evan gé li kus sá gát ma gyar,
ame ri kai, tan zá ni ai és finn ven dég

rep re zen tál ta – köz tük je len so rok
író ja. Meg val lom őszin tén, a wit ten -
ber gi vil lám lá to ga tás ban meg érez tem
a ta va szi szel lő il la tát – nem csak a
ter mé sze tét, in kább az egy ház úju lás
le he tő sé gét. 

g Ha fen scher Ká roly

A K É SZ Ü LŐ DÉ S Ú JABB JE LE

LVSZ-köz pont Wit ten berg ben

Alig egy hó nap pal ez előtt, la punk
Mai meg té ré sek cí mű so ro za tá nak
har ma dik ré szé ben dr. Bé ké si Sán dor
sze mé lyes élet tör té ne té vel val lott
ar ról, hogy mi a kü lönb ség hi va tás és
fog lal ko zás kö zött.

„Fog lal ko zá sát meg vál toz tat va Si -
mon, a ha lász em ber ha lásszá lett Pé -
ter apos tol ként, mi köz ben el ren -
delt hi va tá sa, a ha lá szat mind vé gig
meg ma radt. A sá tor ké szí tő szak má -
já ban ki tar tó Saul Krisz tus-ül dö ző -
ből Pál ként Krisz tus-kö ve tő vé, ben -
ja mi ni ta far kas ként zsák mány szer -
ző ből zsák mány osz tó vá, Krisz tus
el hí va tá sá ban kül döt té lett. Ugyan -
ak kor mind vé gig meg ma radt ele ve
el ren delt hi va tá sá ban mint apos tol,
a mennyei sá tor szö ve té nek szö vő -
je. [Be kez dés] A hi va tás ugyan is
szel le mi, mennyei do log, olyan terv -
rajz és prog ram együtt, amely nem
az em ber meg fon to lá sá ból, ha nem
Is ten aka ra tá ból va ló aján dék, még
ha ter hes, fáj dal mas aján dék is.
Ezért a hi va tást szak is ko lá ban nem
le het el sa já tí ta ni, sem ta ní ta ni. A
fog lal ko zá sok a kö rül mé nyek be ha -
tá sá tól és ala ku lá sá tól függ nek, a csa -
lá di ha gyo mány vagy az il le tő tet szé -
se, kény sze re vá laszt ja meg, mes ter -
sé gét és tu do má nyát egész ok ta tá -
si in téz mény rend szer ké pe zi. (…) A
hi va tás fö löt te áll a fog lal ko zá sok -
nak, hi szen ezek az örök ké meg ma -
ra dó hi va tás tö ré keny, mu lan dó ré -
szei csu pán, vál to zás ra ítélt esz kö -
zök. Az em ber éle té ben nem az a
fon tos, mi a fog lal ko zá sa, ha nem az,
hogy mi a hi va tá sa. A hi va tás ra va -
ló rá kér de zés nem más, mint a sa -
ját ka rak ter meg le lé se, a he lyes ön -
is me ret kul csa.” (Rajz film től – teo -
ló gi á ig, Evan gé li kus Élet, 2009. már -
ci us 15., 6. o.)

Ép pen egy hét tel e cikk meg je le -
né se után a lel ké szek in ter ne tes le -
ve le ző lis tá ján egy nyu gal ma zott püs -
pök hív ta fel a fi gyel met a www.gon -
do la.hu por tá lon olvasható tu dó sí -
tás ra, amely szó sze rint idé zi egy
MSZP-s par la men ti kép vi se lő nek –
aki egy út tal a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház egyik lel ké sze is – a
par la men ti fel szó la lá sát, amely ben az
egy ne mű ek be jegy zett élet tár si kap -
cso la tát, szem ben az Al kot mány bí -
ró ság 2008. de cem ber 10-én ki hir de -
tett ha tá ro za tá val, egy ér tel mű en tá -
mo gat ja.

Je len so ra im mal nem a kép vi se -
lő-lel kész mon da ni va ló já val kí vá -
nok vi tat koz ni. Ez a kér dés nem
egy sze rű en a mi nem ze ti vagy egy -
há zi kér dé sünk, ha nem olyan vi lág -
mé re tű prob lé ma, ame lyik pél dá -
ul az ang li kán ke resz tény ség ben
már is egy ház sza ka dást oko zott, s
vár ha tó an még ez év nya rán a leg -
na gyobb ame ri kai evan gé li kus egy -
ház (EL CA) tra gi kus meg osz tá sá -
hoz, ne adj’ Is ten, a szét esé sé hez
fog ve zet ni. 

A kér dést nem le het és nem is sza -
bad meg ke rül ni; őszin tén re mél jük,
hogy egy há zunk nak a ta ní tás tisz ta -
sá gán őr kö dő fel vi gyá zói és teo ló gu -
sai előbb-utóbb fe le lős ha tá ro zott ság -
gal és hit test vé ri sze re tet tel fog nak a
té má ban meg nyil vá nul ni.

Te hát én nem a „kér dés”-hez, ha -
nem a lel kész-kép vi se lő utol só mon -
da tá hoz sze ret nék hoz zá szól ni. Ez
pe dig így hang zott: „...akár szo ci a lis -
ta, akár li be rá lis meg győ ző dé sű ma -
gyar or szá gi em ber ként, aki nek evan -
gé li kus lel kész a fog lal ko zá sa, ezt a
tör vény ja vas la tot messze me nő en tá -
mo ga tom.”

Bé ké si Sán dor fent idé zett val lo -
má sá ban a lel ké szi pá lya nem „fog -
lal ko zás”, ha nem Is ten től ka pott pá -
rat lan el hí vás, az az hi va tás. 

Igaz, hogy ka to li kus test vé re ink től
el té rő en mi nem azt ta nít juk, hogy a
pa pi hi va tás szent ség, Is ten től ren delt
„or do” (rend) len ne, amely nek ke -
gyel mét a püs pök a pap szen te lés al -
kal má val kéz rá té tel lel ad ja át. Ám en -
nek a fel fo gás nak el len ke ző je, ne ve -
ze te sen az a né zet, hogy a lel ké szi pá -
lya csu pán „fog lal ko zás”, „szak ma”,
„ipar”, ugyan úgy torz és ve szé lyes!

Lu ther és a re for má to rok egy be -
hang zó an ta ní tot ták, hogy a lel ké szi
szol gá lat bel ső és kül ső el hí vás alap -
ján tör té nik. A bel ső el hí vás a Szent -
lé lek mun ká ja, a kül ső el hí vás pe dig
az egy ház tör vé nyei sze rin ti szol gá -
lat ba ál lí tás.

Egy bel ső leg és kül ső leg is el hí -
vott lel kész nek a lel ké szi pá lya mint
Is ten szol gá la ta csak is el sőd le ges
iden ti tás le het. Egy szer va la hol így
ol vas tam: „A lé lek men tés szen ve dé -
lye nél kül mi ért bo lyongsz e fur csa
pá lyán?” 

Az idé zett hoz zá szó lás zá ró mon -
da tá ban a he lyes sor rend saj ná la to -
san meg cse ré lő dött, a bib li kus-teo -
ló gi ai ér ték rend a fe je te te jé re ál lí -
tó dott. Teo ló gi ai nyel ven a „na tu ra”
(a ter mé szet) vált el sőd le ges sé
(„akár szo ci a lis ta, akár li be rá lis
meg győ ző dé sű ma gyar or szá gi em -
ber”), és a „gra tia” (a ke gye lem) má -
sod la gos sá, ki mon dat la nul is „mel -
lé kes sé” („aki nek evan gé li kus lel kész
a fog lal ko zá sa”), amit bi zony így is
hall ha tunk és in terp re tál ha tunk:
„aki nek mel les leg evan gé li kus lel -
kész a fog lal ko zá sa”.

Ez azt je len ti, hogy ar ról van szó,
hogy a vi lág te ma ti zál ja az egy há zat,
s az egy ház nem me ri te ma ti zál ni a
vi lá got. A vi lág tű nik a „nagy nak”, az
egy ház „ki csi nek”, a vi lág „tel jes ség -
nek”, az egy ház „pro vin ci á nak”, a vi -
lág a „va ló ság nak”, az egy ház kis zárt
„szub kul tú rá nak”.

Ez azon ban fe lü le tes, té ves op ti ka.
Az apos tol rá mu tat: „…e vi lág áb rá -
za ta el mú lik.” (1Kor 7,1) Az Ágos tai
hit val lás VII. cik ké ben pe dig ezt ol -
vas suk: „…az egy anya szent egy ház
min den idő ben meg ma rad.”

Be le gon dol tunk-e va la ha e fél
mon dat iszo nya tos sú lyá ba? Még
most sem ké ső!

Lelkészi szolgálat:
hi va tás vagy fog lal ko zás?

Egy há zunk múlt ja
a „gyó gyí tó em lé ke zés” je gyé ben

A Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Egy ház köz ség fó rum so ro za ta egy -
há zunk múlt já nak jobb meg is me ré se cél já ból. A má so dik fó rum idő pont -
ja: áp ri lis 20., hét fő 18 óra. Hely szín: a Bu da pest V., De ák tér 4. szám alat -
ti gyü le ke ze ti te rem. Té ma: Dik ta tú ra és egy há zi le épí tés 1948–1956 – De -
zsé ry Lász ló püs pök sé ge. Elő adók: Czen the Mik lós és dr. Ha fen scher Ká -
roly. Mo de rá tor: dr. Har ma ti Bé la. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár az
egy ház köz ség el nök sé ge.

H I R D E T É S

b Ta valy ren de zett el ső al ka lom -
mal kon fe ren ci át a Bony há di
Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim -
ná zi um, a Bony há di Evan gé li kus
Gyűj te mény és a Bony há di
Öreg di ák-szö vet ség ve ze tő sé ge.
Ak kor a For ber ger-kon fe ren cia
ke re té ben a kö zép is ko la hí res ta -
ná rá ra em lé kez tek, és a nyel vé -
szet tel fog lal koz tak. Idén, áp ri -
lis el ső hét vé gé jén Né me tek a
Kár pát-me den cé ben cím mel
tartottak kon fe ren ci át a bony há -
di ok ta tá si in téz mény ben. 

Az ün ne pé lyes meg nyi tón Gáncs
Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Dé li Egy ház ke rü le té nek püs -
pö ke, Prőh le Ger gely, az egy ház or -
szá gos fel ügye lő je és Jó zan-Jil ling
Mi hály, a Ma gyar or szá gi Né me tek
Or szá gos Ön kor mány za tá nak al el nö -
ke is kö szön töt te a meg je len te ket. A
nyi tó elő adást D. dr. Har ma ti Bé la
nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök
tar tot ta A Né met me mo ran dum és a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
cím mel (képünkön). 

A há rom nap fo lya mán hu szon -
nyolc elő adást hall gat hat tak meg az
ér dek lő dők. Ér kez tek szak em be rek
ha tá ra in kon túl ról is: Né met or szág -
ból, Auszt ri á ból, Er dély ből, Fel vi -
dék ről és a Vaj da ság ból. Az egyen -
ként mint egy hu szon öt-har minc per -
ces elő adá sok le vél tá ri ada tok kal
alá tá maszt va tér ké pez ték fel a né met -
ség múlt ját és je le nét. 

A kon fe ren cia fő szer ve ző je, a
Bony há di Evan gé li kus Gyűj te mény
ve ze tő je, Nagy Ist ván ma gát az
együtt lé tet ér té kel te a leg több re.
Azt, hogy a részt ve vők olyan elő -
adók kal ta lál koz hat tak, akik nek a

ne ve is me rő sen cseng a né met ség, a
hely tör té net szak te rü le tén. A fő -
szer ve ző től azt is meg tud tuk, hogy a
so ro zat nak lesz foly ta tá sa, sze ret -

né nek kon fe ren ci át szer vez ni a zsi -
dók nak, a ci gá nyok nak, a szé ke lyek -
nek és a völgy sé gi ma gya rok nak is. 

g Má té Ré ka

Né me tek a Kár pát-me den cé ben

A té mák időn ként vi tá kat szí tot tak, ez ál tal is iga zol va, hogy a ha zai né -
met ség sor sa még min dig nem elég gé ku ta tott té ma. A ki te le pí tés fáj dal -
mas té nye fel dol go zat lan: nem csak se be ket tép fel, ha nem adós ve le a tu -
do mány és a po li ti ka is. De ugyan csak ke vés bé ku ta tott és fel dol go zott –
szin te a mai na pig ta bu té ma – a ma ra dék tol nai sváb ság együtt élé se (né -
ha tény le ge sen is egy fe dél alatt) a be te le pí tett bu ko vi nai szé ke lyek kel vagy
a la kos ság cse re ál tal oda ke rült fel vi dé ki ma gyar ság gal. 

Ma már az er dé lyi szá szok hí res kul tú rá ja és gaz dag sá ga is a múl té. Már
csak ar ról be szél he tünk, hogy mennyi vel let tünk sze gé nyeb bek nél kü lük, mi -
ként a „szi ki csi”, az az a vaj da sá gi Sze kics köz ség né met sé ge nél kül is. 

A sú lyos té nyek tag la lá sa után szin te fel üdü lés volt olyan elő adá so kat
hall gat ni, ame lyek a né met ség temp lo ma i nak szó szék ol tá ra it, kü lön bö -
ző né met kö zös sé gek val lá si vagy egyéb nép raj zi szo ká sa it is mer tet ték. Saj -
ná la tos azon ban, hogy a kon fe ren ci án ép pen a tol nai, ba ra nyai egy ko -
ri né met egy ház köz sé gek ről nem esett szó, így azok mai ál la po tá ról sem -
mit sem tud tunk meg.

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

g Fa bi ny Ti bor
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Deutsche Anlage
Es gibt Men schen, die ge hen je den
Tag an das Grab de rer, die sie ge liebt
ha ben. Das ist ihr ein zi ger Halt. Da
re den sie dann – mit dem Kind, das
sie ver lo ren ha ben, mit dem Mann,
der ge lieb ten Frau. Seit Jahr tau sen -
den be gra ben Men schen ih re An ge -
hö ri gen. Man che For scher mei nen in
die sem Be dürf nis den na hen Men -
schen zu be gra ben, lie ge der An fang
al ler mensch li chen Kul tur. Ei ni ger
der her vor ra gen den Bau wer ke der
Welt ge schich te sind Grä ber – die
Höh len gän ge auf Mal ta, die Py ra mi -
den in Ägyp ten.

Wir brau chen einen Platz für die
Trau er, einen Ort, an dem man den
Ver lust fest ma chen kann. Auch wenn
man weiß – hier ist der Mensch, den
ich ge liebt ha be, si cher nicht. Aber
man hat we nig stens einen Platz für
die Trau er.

In wich ti gen Ent schei dungs si tua -
tio nen mei nes Le bens ge he ich an das
Grab mei nes Va ters. Ich er in ne re
mich gut, wie wir ihn vor Jah ren be -
gra ben ha ben – mit ten im Hoch som -
mer. Und auf sei nen Grab stein ha ben
wir sei nen per sön li chen Lieb lings-
Buch sta ben ma chen las sen. Das hier
ist ein grie chi scher Buch sta be: Phi
steht in der christ li chen Zei chen spra -
che für Lie be. Für ein großes wei tes
Herz. Ein ganz großes Herz für an -
de re. Das fin de ich nicht mehr, wenn
ich an sein Grab ge he und mir den -
ke: „wo er nur jetzt ist?“

„Ster ben ist für einen Chri sten ei -
gent lich ei ne hei te re Sa che“, hat te er
– vom Krebs ge zeich net – we ni ge
Ta ge vor sei nem Tod ge sagt. Und ich
se he ihn heu te noch vor mir, als er
das Sekt glas hob und mit uns an stieß.
Nun, er hat te sein Le ben ge lebt.
Rand voll. Glück lich. Über schwäng -
lich bis wei len. Und er hat te es ge liebt.
Er war so ei ner, dem das Glück ir -
gend wie auf den Fer sen war. Oder
war es um ge kehrt, dass er dem
Glück hart näckig auf der Spur blieb?
Je den falls wus ste er, dass Glück am
al ler mei sten mit Lie be zu tun hat.

Und ich den ke: Wo ist er nur
jetzt. Hier ist er je den falls nicht.

Dar um geht es an Ostern. Um das
Grab und um die Trau er und die Fra -
ge: wo ist mein Mann, mein Kind,
mei ne Frau, mei ne Mut ter?

Dar um geht es an Ostern und
dar um, dass ei ne Frau, die Je sus ge -
liebt hat ihn dort sucht. Ma ria heißt
die Frau. Sie sitzt an ei nem fri schen
Grab und weint. Es ist ganz schwarz
in ihr und sie hat das Ge fühl, als
könn te sie nie wie der la chen. Außer
ih rem dump fen Schmerz nimmt sie
nichts mehr wahr. Sie hat ei ne Art
Tun nelblick. Den Tun nelblick der
Trau er. Sie glaubt, sie kann ih rer
Trau er ei ne Adres se, ein Ziel ge ben,
wenn sie zum Grab des Man nes
geht, dem sie ihr Le ben an ver traut
hat, des sen Wor te sie auf hor chen
ließen und dem sie ih re Zu kunft
ge schenkt hat. 

Der to te Mensch, den sie sucht, ist
aber nicht dort. Die To ten, die wir
lieb ten sind nicht im Grab. Was wir
an den Grä bern fin den ist ein Stein,
ein Na me viel leicht und die ver mo -
dern den Re ste ei nes Kör pers.

Warum habt ihr ihn fort ge nom -
men? Wo habt ihr ihn hin ge legt?
fragt sie ver zwei felt und wen det sich
ei ner Ge stalt zu, die hin ter ihr steht.
Sie glaubt, das ist der Gärt ner.

„Ma ria“, sagt die se Ge stalt „Ma ria“
– Und die Art, wie der Mann ih ren
Na men sagt, kommt ihr un end lich
ver traut vor: „Ma ria“.

Den Men schen, den ich lie be, er -
ken ne ich un ter Tau sen den: an sei -
nem Schritt, wenn er zur Tü re her -
ein kommt, an sei nen Be we gun gen,
an der Art, wie sich der Stoff an hört,
den er ans ei nem Kör per trägt, an der
At mo sphä re, die er im Raum hin ter -
lässt und an der Art, wie er mei nen
Na men sagt.

Ma ria er kennt Je sus. Sie will ihn
um ar men. Um grei fen. Fest hal ten.
Für einen kur z en Au gen blick glaubt
sie, es kön ne al les wie der wer den wie
frü her.

Halt mich nicht fest, sagt die Ge -
stalt, die sie über all wie der er ken nen
wür de. Geh lie ber und er zähl es den
an de ren. Geh, und er zähl das, was du
ge se hen und ge hört, ge spürt und er -
fah ren hast den an de ren.

Und Ma ria, die Frau mit der un -
end li chen Trau er, die Frau mit dem
Tun nelblick des Schmer zes, sie rich -
tet sich auf, sie hebt den Kopf, sie
streckt den Kör per, sie setzt sich in
Be we gung und sie läuft in Win -
desei le zu den Jün gern, die sich ein -
ge ker kert ha ben in ih rer Re si gna ti -
on. Sie wird zur er sten Zeu gin der
Auf er ste hung. Der Tod muss euch
nicht schmer zen: das wird jetzt ih re
Bot schaft.

Seit dem er zäh len wir Chri sten
die se und an de re Ge schich ten von
der Auf er ste hung, die einen Spalt für
die Hoff nung öff nen. Seit zwei tau -
send Jah ren er zäh len wir uns die se
Ge schich ten von dem Grab, in dem
kei ner mehr war. Seit dem sind Mil -
lio nen von Men schen in der Ge wiss -
heit ge stor ben, der Tod sei für einen
Chri sten viel leicht doch eher ei ne
hei te re Sa che.

Ich ha be kei ne Be wei se da für –
nur einen ver rück ten Glau ben. Ich
glau be dar an, dass das Grab nur ein
Tor ist.

g Jo han na Ha be rer
Pro fes so rin für Christ li che

Pu bli zi stik am Fach be reich
Theo lo gie der Uni ver si tät

Er lan gen-Nürn berg

Das Grab als Tor

Redakteur:
Holger Manke

Das Kreuz, das Sym bol des Oster fe -
stes, steht wie kein an de res für den
zen tra len In halt des christ li chen
Glau bens. Ge ra de jetzt, am Kar frei -
tag, rückt das Kreuz mehr in den
Blick punkt denn je. Auf der Ab bil -
dung ist ein Kreuz zu se hen, das sich
von den land läu fig be kann ten Kreu -
zen un ter schei det. Es ist – zu nächst
über ra schend – aus drei mit tel al ter -
li chen Zim mer manns nä geln ge fer -
tigt, wie sie auch im Kir chen bau
ver wen det wur den.

Die ses Kreuz hat ei ne be son de re
Ge schich te, für die wir uns in die
eng li sche Stadt Co ven try in der Zeit
des Zwei ten Welt krie ges be ge ben. In
der Nacht vom 14. zum 15. No vem -
ber 1940 wur de die eng li sche Stadt
Co ven try und ih re Ka the dra le durch
deut sche Bom ben an griffe zer stört.
Die Rui ne der Kir che wur de kurz
nach dem An griff wie der als Got tes -
dien stort ver wen det. Drei auf den
Kir chen bo den her un ter ge stürz te
Zim mer manns nä gel wur den zu ei -
nem pro vi so ri schen Kreuz zu sam -
men ge stellt und auf dem Al tar an ge -
bracht – das „Na gel kreuz“ ent stand
aus Er man ge lung an Al ter na ti ven.
Heu te weist es weit über sich hin aus.

Als Ant wort auf die Zer stö rung
der Stadt und des Kir chen ge bäu des
ließ der da ma li ge Dom probst Ri -
chard Ho ward die Wor te „Fa ther for -
gi ve“ – zu deutsch: „Va ter ver gib“ –
in die Chor wand der Kir chen rui ne
ein meißeln. Wor te von Größe, da
das Da tiv ob jekt die ses Sat zes aus ge -
spart ist. Wem Gott ver ge ben mö ge,
gab man in Co ven try nicht vor. Ho -
ward for mu lier te so mit nicht: Va ter
ver gib ih nen, den Deut schen, denn
sie ha ben un se re Ka the dra le ka putt
ge bombt und Un recht an uns Sünd -
lo sen be gan gen. Im Ge gen teil: Der
Dom probst ließ die Ver ste hens wei -
te für das „ih nen und uns“ glei -
cher maßen offen: Sie ha ben was
falsch ge macht, aber ver ges sen wir
nicht: wir eben so! Und so ste hen wir
– Bri ten und Deut sche und über -
haupt al le – letzt lich doch oh ne
Un ter schied als Sün der vor Gott
und be dür fen sei nes Er bar mens und
sei ner Gna de.

So la gen sie vor den Men schen des
Jah res 1945: die Trüm mer des Lan -
des, der Städ te, der Kir chen, der
Dör fer, der Fa mi li en. Die Waffen
schwei gen, doch Ar mut, Leid, Trau -
er, Ver lust und Ent beh rung hal ten
wei ter Ein zug. Die grau en vol le Spur
von Zer stö rung und Schuld zieht sich
ein drück lich durch Eu ro pa. Die Rui -
nen leh ren. Das Na gel kreuz be ginnt
in ei ne Zu kunft zu wei sen, die Ver -
stän di gung, Aus söh nung und Frie -
dens stif tung er mög licht.

Was wir schon ge mein sam ha ben.
Das Na gel kreuz als Zei chen der Ver -
söh nung, des Frie dens und der Fein -
des lie be ver bin det die Ka the dra le
von Co ven try mit vie len an de ren Or -
ten der Welt, wo Men schen sich
der Auf ga be stel len, al te Ge gen sät ze
zu über brücken und nach neu en
We gen in ei ne ge mein sa me Zu kunft
zu su chen – in ei ne Zu kunft, die Got -
tes Zu kunft ist. „Va ter, ver gib“ – die
In schrift in der Ka the dra le von Co -
ven try prägt heu te die Li tur gie des

Na gel kreuz ge be tes, das wie folgt
lau tet:

Gott ver söhn te in Chri stus die
Welt mit ihm sel ber und rech ne te ih -
nen ih re Sün den nicht zu, und hat
un ter uns auf ge rich tet das Wort von
der Ver söh nung.

So sind wir nun Bot schaf ter an
Chri sti statt, denn Gott er mahnt
durch uns. So bit ten wir nun an
Chri sti statt: Lasst euch ver söh nen
mit Gott.“ (2Kor 5,19–20)

„Al le ha ben ge sün digt und er -
man geln des Ruh mes, den sie bei
Gott ha ben soll ten.“ (Röm 3,23)

Und so be ten wir: Den Hass, der
Ras se von Ras se trennt, Volk von
Volk, Klas se von Klas se – Va ter,
ver gib. Das Stre ben der Men schen
und Völ ker zu be sit zen, was nicht ihr
Ei gen ist – Va ter, ver gib. Die Be sitz -
gier, die die Ar beit der Men schen
aus nutzt und die Er de ver wü stet –
Va ter, ver gib. Un se ren Neid auf das
Wohl er ge hen und Glück der An de -
ren – Va ter, ver gib. Un se re man geln -
de Teil nah me an der Not der Ge fan -
ge nen, Hei mat lo sen und Flücht lin -
gen – Va ter, ver gib. Die Ent wür di -
gung von Frau en, Män nern und
Kin dern durch se xu el len Missbrauch
– Va ter, ver gib. Den Hoch mut, der
uns ver lei tet, auf uns selbst zu ver -
trau en und nicht auf Dich – Va ter,
ver gib.

„Seid un ter ein an der freund lich,
herz lich und ver gebt ei ner dem an -
de ren, wie Gott euch ver ge ben hat in
Je sus Chri stus.“ (Eph 4,32)

– Die Na gel kreuz ge mein schaft
steht für Ver söh nung, Frie de, Ge -
rech tig keit. Sie blickt zu rück auf
den Zwei ten Welt krieg und de ren
tra gi sche Fol gen, Kir chen in vie len
Län dern Eu ro pas er zäh len heu te ih -
re Ge schich te im Zei chen des Na gel -
kreu zes. Zu gleich blickt die Ge -
mein schaft über ih ren Ent ste hens ho -
ri zont hin aus – auf al le Län der und
al le Men schen, die vom Krieg, von
Ge walt und Kon fron ta tio nen zur
Ver söh nung schrei ten möch ten. Sie
blickt auf Neid, Gier, Missbrauch,
Hoch mut – das Ge bet zeig te es ein -
drucks voll – und bringt all dies vor
Gott.

Ein Blick in die Nach bar schaft
und in die wei te Welt zeigt auch heu -
te – wie einst am En de des Zwei ten
Welt krie ges. Letz ten En des ste hen
wir al le als Sün der vor dem, der
Mensch wur de und für un se re Sün -
den ge stor ben ist. Wir be dür fen sei -
nes Er bar mens – auch heu te.

g Hol ger Man ke

Wei te re In for ma tio nen un ter
www.cros sof nails.com und www.na -
gel kreuz ge mein schaft.de.

Zei chen der Ver söh nung
Über das Na gel kreuz von Co ven try
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Kosztolányi Dezső: Húsvét
Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.

Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt –

kelet felől egy sírnak mélyiből,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.

Egész héten köd nyomta téli
hegytetőnk: magas fellegek
fogták fazekukba a tájat
s rácsukták a fedőjüket.

Ma se mozdultak meg. De este
fent, tág körben, kinyílt az ég,
mintha egy nagy kéz felemelte
volna a fazék fedelét.

Más nem történt. A ködfal állt, és
a csöndben csak a céltalan
üveghold úszott a magasság
még üvegebb habjaiban;

de a zord táj már fölfigyelt rá,
s bámúlt, mint mikor a sötét
kétségbeesésnek eszébe
jut hirtelen valami szép.

Szabó Lőrinc: Valami szép

Köszönt e vers, te váltig visszatérő 
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Juhász Gyula: Húsvétra

b A Ma gyar Író szö vet ség kez de -
mé nye zé sé re 1964 óta áp ri lis
11-e, Jó zsef At ti la szü le tés nap ja
egy ben a ma gyar köl té szet nap -
ja is. Im má ron negy ven öt éve…

Va ló já ban az év min den nap ja szü le -
tés nap, leg fel jebb nem tud juk, kié. S
az év sok-sok nap ja ün nep nap, em -
lék nap, vi lág nap – leg fel jebb nem
tud juk, mié. Hi szen egy há zi és ál la -
mi/nem ze ti ün ne pe in ken kí vül van
nap ja a víz nek, a Föld nek, a ma da rak -
nak és a fák nak; a szín ház nak, a tu -

do mány nak, a ze né nek és a drá má -
nak; a gye re kek nek, a pe da gó gu sok -
nak, az űr ha jó sok nak és az anyák -
nak… Las san nem is le het ész ben tar -
ta ni min det. Pe dig e na pok épp azért
szü let tek és szü let nek, hogy fel hív ják
a fi gyel met va la mi fon tos ra; hogy
meg ál lít sák né hány perc nyi-órá nyi
em lé ke zés re vagy el mél ke dés re az
em ber fi át. Az tán hogy meg ál lunk-e,
hogy sze mé lyes ügyünk ké vá lik-e az
ün nep, az már más kér dés…

A köl té szet kü lön le ges he lyet fog -
lal el a mű vé sze tek so rá ban. A ver sek
rit mu sa ott lük tet a kis gyer me kek
mon dó ká i ban, az anyák rin ga tó öle -

lé sé ben, a si mo ga tás ban, a mun ká -
ban, a te me tés ben, a gon do la tok
szár nya lá sá ban. A köl té szet ké pes ar -
ra, hogy tisz tít sa az em be ri lel ket,
össze fog ja a kö zös sé ge ket. Ju hász
Gyu la sza va i val „meg ál lít ja a mu lan -
dó ság nap ját az égen”.

Eb ben az esz ten dő ben áp ri lis 11.
nagy szom bat ra esik, így az egy há zi
év két leg fon to sabb em lék nap ja –
nagy pén tek és hús vét – kö zé éke lő -
dik. Mi sem ter mé sze te sebb, mint
hogy a köl té szet nap ja al kal má ból
most az ün nep kör höz il lő ver sek ből
vá lo gat tunk.

g Bárdos Szilvia

Húsvéti hozsannák
Áp ri lis 11. – a köl té szet nap ja

Odukat és kriptákat pattant
S bús árkokig leér a szava:
Ilyen a Húsvét szent tavasza
S ilyen marad.

Miért tudjon Ő az embervérről,
Mikor künn, a Tavaszban
Minden csoda csodát csinál
S minden drága fizetség megtérül?

Óh, Tavasz, óh, Húsvét,
Emberek ősi biztatója,
Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra
S ilyen marad.
Krisztus támad és eszmél,
Odukat és kriptákat pattant.
Van-e gyönyörűbb ennél?

Ady Endre: A szép Húsvét

– A kér dé sek mi att! – vá la szol ha -
bo zás nél kül Hadzsa la Éva 5/12.-es
ta nu ló, a Nyír egy há zi Evan gé li kus
Kos suth La jos Gim ná zi um di ák ja
ar ra a kér dés re, hogy mi ért tet szett
meg ne ki Rá kos Sán dor nak az a ver -
se, mellyel is ko lá ját kép vi sel te Az Úr
ér ke zé se cí met vi se lő sza va ló ver se -
nyen. Nem, nem azért, mert ez a
mon dat for ma, a gaz dag in to ná ci ós
le he tő ség jól meg mu tat ja a sza va lói-
vers mon dói ké pes sé ge it – bár ez se
el ha nya gol ha tó szem pont egy or -
szá gos meg mé ret te tés al kal má val.
Az érett sé gi előtt, vagy is dön tés -
kény szer ben lé vő lány nak a kér dé sek -

kel va ló vi as ko dás most ál lan dó lét -
for má ja: a kér dé sek ben ta lál ko zik a
köl tő vel. A mun ka el is vé gez te tett a
szer ve zők szem pont já ból…

A Kos suth-gim ná zi um – mi u tán
vissza ke rült a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház hoz – min den év ben
meg hir de ti az öku me ni kus vers mon -
dó ver senyt. Ti zen ha tod szor gyűl tek
össze áp ri lis 3–4-én az egy há zi fenn -
tar tá sú kö zép is ko lák leg jobb jai Nyír -
egy há zán, ez út tal ti zen ki lenc in téz -
mény har minc há rom nö ven dé ke. 

Az ere de ti kon cep ció – hogy tud -
ni il lik is te nes ver sek kel lép je nek pó di -
um ra a fi a ta lok – nem vál to zott, de az
évek mú lá sa meg mu tat ta, mi lyen mo -
tí vu mok kal, gon do la tok kal gaz da gít -
ha tó to vább a tö ret le nül nép sze rű
ren dez vény.

A két száz éves in téz mény pad ja it
ké sőb bi írók-köl tők is szép szám mal
kop tat ták: Krú dy Gyu la, Vi e tó risz Jó -
zsef, Rat kó Jó zsef, avagy épp Rá kos
Sán dor. Utób bi há rom élet mű ve ta lál -
ko zik a sza va ló ver seny ere de ti kon -
cep ci ó já val – leg alább egy-egy cik lus
ere jé ig meg ih let te őket a hit, az is ten -
ke re sés –, s mi lyen jó en nek okán a he -
lyi ér té ke ket is fel vil lan ta ni a fel nö vek -
vők előtt!

Rá kos Sán dor (1921–1999) ez út tal
ha lá lá nak ti ze dik év for du ló ja al kal -
má ból ke rült a ren dez vény kö zép -
pont já ba. Az elő dön tő re ki je lölt ti -
zen hat ver se kö zül egyet kö te le ző volt
vá lasz ta ni uk a ver seny zők nek (a dön -
tő ben az után a leg job bak egy sza ba -
don vá lasz tott, is te nes té má jú köl te -
ményt ad hat tak elő). 

* * *

A köl tő élet út ját szom ba ton – a Mó -
ricz Zsig mond Kul tu rá lis Egye sü let -
tel kö zös szer ve zés ben – szak mai
kon fe ren ci án is ele mez ték az in téz -
mény ben. Er ről Mercs Ist ván, az
egye sü let ve ze tő je, a Zrí nyi Ilo na
Gim ná zi um ta ná ra így nyi lat ko zott: 

– Rá kos Sán dor a je len tő sé gé hez
ké pest ke vés sé is mert alak ja az iro -
da lom nak. A Nyír egy há zi Evan gé li -
kus Kos suth La jos Gim ná zi um ban
1940-ben érett sé gi zett. Köl té sze té re
kez det től jel lem ző a te ma ti kai, for mai
és hang ütés be li sok fé le ség. Fá rad ha -
tat lan, sok ol da lú kí sér le te ző, elő sze -
re tet tel al kal maz ta a kép vers nyúj tot -
ta le he tő sé ge ket. A 20. szá za di ma -
gyar lí ra egyik leg kí sér le te zőbb sze -
mé lyi sé gé nek tart juk őt. A zsol tá rok
vi lá gá ban va ló ott ho nos sá ga tet te
fo gé konnyá a mí tosz és az ős köl té szet

iránt, a mai kö zép is ko lá sok azon ban
ki zá ró lag a Gil ga mes-eposz for dí tó -
ja ként ta lál koz nak a ne vé vel ta nul má -
nya ik so rán. Pe dig je len tős az is te nes
köl té sze te; a ha lál lal, az el mú lás sal
kap cso lat ban is írt ki emel ke dő ver -
se ket. El mé lyült az ősi, su mer né pek
vagy pél dá ul Óce á nia né pe i nek köl -
té sze té ben, nem csak for dí tó ja volt
ezek nek, de sa ját lí rá já ra is ha tot tak. 

Az 1998-ban Kos suth-díj jal ki -
tün te tett Rá kos Sán dor köl té sze tét
nyolc elő adás mu tat ta be, köz tük
Im re Lász ló aka dé mi kus a köl tő ka -
no ni zá ci ó já nak esé lye i ről és prob lé -
má i ról, Ba kaj sza And rás iro dal már

az is ten ke re sés és kö ze lí tés tárgy kö -
ré ről tar tott elő adást. A prog ram ban
le ve tí tet ték a Ki ál tás nyi csönd cí mű,
Rá kos Sán dor ról ké szült port ré fil met. 

* * *

A kon fe ren cia, il let ve Az Úr ér ke zé -
se sza va ló ver seny ke re té ben szom ba -
ton em lék táb lát is avat tak az is ko la -
épü let Szent Ist ván ut cai hom lok za -
tán, köz vet le nül Krú dy em lék he lye
mel lett.

– Rá kos Sán dor fe le sé gé nek, Szent -
pál Mo ni ká nak az el mon dá sa sze rint
a Bu da pes ten élt köl tő so ha nem
mu lasz tot ta el Nyír egy há zán jár va,
hogy is ko lánk mel lett el sé tál va em lé -
kez zen múlt já ra, it te ni di ák éve i re.
Nos, most már mi fo gunk az em lék -
táb lá ja mel lett el ha lad va em lé kez ni rá.
Ar ra, hogy itt ta nult, in nen in dult el
azon az úton, mely vé gül is a tel jes el -
is mert sé get hoz ta meg szá má ra –
mond ta Tar Já nos né, a Kos suth-gim -
ná zi um igaz ga tó ja,  aki a sza va ló ver -
seny je len tő sé gé ről így fo gal ma zott: 

– Na gyon-na gyon fon tos ren dez -
vény ez szá munk ra. Egy részt mert az
or szág min den ré szé ből ér kez nek
te het sé ges di á kok, más részt mert
ke vés olyan al ka lom van, ahol a fi a -
ta lok kész te tést kap nak is te nes ver -
sek kel va ló is mer ke dés re, ahol is te -
nes ver se ket szó lal tat hat nak meg. Vé -
gig hall gat ni egy ilyen sza va ló ver -
senyt tény leg fel eme lő ér zés. Eb ben
az év ben egyéb ként Nyír egy há za va -
la mennyi kö zép is ko lá ja előtt ki tár tuk
a ka put – hi szen Rá kos Sán dor nem
csak a kos sut ho so ké! –, és ahogy a
ko ráb bi évek ben, most is ér kez tek fi -
a ta lok Er dély ből, szé kely ke reszt úri
uni tá ri us test vér is ko lánk ból. 

A ver seny szín vo na lát és ki egyen -
sú lyo zott sá gát jól jel lem zi a dí ja zot -
tak nagy szá ma. A há rom 3. he lye zett
Te le pó Zsó fia (Szent Im re Ka to li kus
Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is ko la és Kol -
lé gi um, Nyír egy há za), Sza bó Kin ga
(Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um
Gim ná zi u ma, Deb re cen), Sza bó Ist -
ván Zol tán (Ka rá cso nyi Já nos Ró mai
Ka to li kus Gim ná zi um, Gyu la). Má -
so dik dí jat nyert Me tál Pat rí cia (Ber -
zse nyi Dá ni el Evan gé li kus [Lí ce um]
Gim ná zi um, Kol lé gi um és Szak kép -
ző Is ko la, Sop ron) és Czi be re Iza bel -
la (Szent Im re Ka to li kus Gim ná zi um,
Ál ta lá nos Is ko la és Kol lé gi um, Nyír -
egy há za). Az el ső he lyen Oláh Gré -
ta (Köl csey Fe renc Gim ná zi um,
Nyír egy há za) nem osztozott.

g Veszp ré mi Er zsé bet

„Az Úr ér ke zé se”

Hozsanna húsvét! Künn a tavasz száll,
Sziklasírodból föltámadtál
És csodát műveltél megint.
Puszta földünk virággá ébred,
Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked,
Jézus, naparcod rámtekint.

Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója
Fénypallosodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe rebben,
Szétáradsz bennem győzhetetlen,
Romlandó testem talpra áll!

S futnék a fénynél sebesebben,
Húsvét tüzét a holt lelkekben
Gyújtani elvesző úton.
Hírül adni a beteg, fáradt
Társaknak újuló csodádat. –
Hozsanna Néked Jézusom!

Tollas Tibor: Hozsanna húsvét 
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Az ökumenikus szavalóverseny első helyezettje – Oláh Gréta – átveszi
díját a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatójától
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b Mar ton Éva a vi lág ope ra szín pa -
da i nak egyik ki emel ke dő te het -
sé gű drá mai szop rán éne kes -
nő je, a ma gyar ope ra ját szás tör -
té ne té nek leg na gyobb ívű élet -
pá lyát be fu tó mű vé sze. Ze ne aka -
dé mi ai ta nul má nya i nak be fe je -
zé se után 1968-ban Rimsz kij-
Kor szak ov Arany ka kas cí mű
ope rá já ban, She ma ha ki rály nő
sze re pé ben de bü tált. Több si ke -
res ha zai be mu ta tót kö ve tő en
1972-ben a Frank fur ti Ope rá -
hoz szer ző dött. Ek kor in dult
nem zet kö zi kar ri er je, ame lyet
ki vé te les han gi adott sá gá nak,
szé les re per to ár já nak és nagy
mun ka bí rá sá nak kö szön he tett.
2005-ben a Liszt Fe renc Ze ne -
mű vé sze ti Egye tem ének tan -
sza ká nak ve ze té sé vel bíz ták
meg, két év re rá az in téz mény
egye te mi ta ná rá vá ne vez ték ki.

– A New York-i Met ro po li tan Ope -
rá ban dol go zó kö zös is me rő sünk az
ope ra éne ke sek el múlt év ti ze de it a
mű faj „jet-kor sza ká nak” ne vez te. A
mű vész min dennap más hol éb red, lép
fel, s éle te je len tős ré szét a re pü lők fe -
dél ze tén töl ti el. Hogy le het egy ün nep -
re fel ké szül ni az ál lan dó ro ha nás ban?

– Ha úgy vá la szol nék, hogy min -
dig fel ké szül ten vár tam az ün ne pet,
ez nem felelne meg a valóságnak.
Vol tak olyan évek, ami kor ki fogy tam
az ener gi á ból, s mint egy be es tem az
ün ne pi asz tal hoz, pe dig a csa lád
min dig fon tos volt szá mom ra.
Amed dig gyer me ke ink ott hon vol tak,
ad dig az ün ne pek fő sze re pet ját -
szot tak az éle tünk ben. So ha sem imp -
ro vi zál tam, már jó idő ben „ha di ter -
vet” ké szí tet tem, dup la koffe rek kel
utaz tam min den ho vá, ezek be gyűj -
töt tem az aján dé ko kat. Ami óta a
gyer me kek ki röp pen tek, fér jem mel
min dig el ha tá roz zuk, hogy el uta -
zunk az ün ne pek re, de ez so ha sem
ada tott meg, az utol só pil la nat ban
min dig itt hon ma rad tunk. Idén, ha si -
ke rül, pá rom mal bur gen lan di la ká -
sunk ban tölt jük ket tes ben a hús vé -
tot. Ro ko no kat lá to ga tunk, de le het,
hogy hir te len meg je len nek a gye re -
kek, és kéz a kéz ben ke res sük a to já -
so kat a kert ben.

– Volt, ami kor uta zás köz ben ér -
te az ün nep?

– Em lé ke ze tes 1979 ka rá cso nya,
ami kor a San Fran cis có-i Ope ra tár -
su la tá val a Fü löp-szi ge te ken ven -
dég sze re pel tem, har minc fo kos hő -
ség ben ün ne pel tük Jé zus szü le té sét.
Ide gen em be rek kel s a ho tel sze mély -
ze té vel kö szön töt tük egy mást az

úszó me den ce szé lén, a mű fe nyő fa
alatt.

– A hit éle tünk ré sze. Az ope ra szín -
pa don Tos ca vagy Des de mo na imá -
ja csu pán szín pa di já ték. Egy há zi mű
meg szó lal ta tá sa kor a sze rep meg -
for mál ha tó-e hit nél kül?

– A két em lí tett pél da a szó klasszi -
kus ér tel mé ben va ló já ban nem is
ima. Tos ca éle té nek leg ne he zebb
per ce i ben vet szá mot éle té vel. „Vis -
si d’ar te, vis si d’amo re” – „a mű vé -
szet nek és a sze re lem nek él tem”
pro fán gon do lat tal kez dő dik az ária,
s ez után in kább egy szá mon ké rés,
hogy mi vel vé tett a cím sze rep lő, mi -
előtt e hely zet be ke rült. Des de mo na
Ave Ma ri á ja le fek vés előt ti ima ugyan,
de mo to ri kus fo hász, mi köz ben gon -
do la tai más hol jár nak, hi szen ko moly
vá dak kal rá gal maz ták meg. Sza va i val
sa ját lel két pró bál ja meg nyug tat ni.

Ere de ti kér dé sé re vá la szol va nem -
csak egy ház ze nei mű vet, de sem mi -
lyen sze re pet nem le het hit nél kül
éne kel ni. Min dig ez zel a meg győ ző -
dés sel me gyek fel a szín pad ra: hi szek
ab ban, hogy a Jó is ten te het sé get
adott, s ez se gít hoz zá, hogy a rám bí -
zott fel ada tot mél tón tel je sít hes sem.

– 2005-ben elv ál la ta a Liszt Fe renc
Ze ne mű vé sze ti Egye tem ének tan -
szé ké nek ve ze té sét. Tel jes for du lat a
gaz dag élet pá lyán!

– II. Já nos Pál gyak ran idéz te Jé -
zus sza va it. „Jöj je tek, kö ves se tek!” A
szent éle tű pá pa ha lál tu sá ját Mon te
Car ló ban kö vet tem vé gig. Lé lek ben
a szen ve dő em ber rel vol tam, s gon -
dol koz tam a „Jöj je tek, kö ves se tek”
sza vak ér tel mén. A len gyel egy ház -
fő Is ten nek aján lot ta éle tét, de em ber -
tár sa i nak élt. Ek kor már más fél éve
tár gyal tam Ba ta And rás sal, a Liszt
Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem rek -
to rá val az ének tan szék ve ze té sé ről.
Ta lán ek kor döb ben tem rá fel ada -
tom ra: me rít sen a fi a ta labb ge ne rá -
ció az én pél dám ból, ami ne kem si -
ke rült, más nak is meg adat hat. 

Le het-e hit nél kül éne kel ni? –
kér dez te ko ráb ban. Nem le het, de hit
nél kül ta ní ta ni sem sza bad. Nem
azért ál lok a ka ted rán, mert ez en gem
szó ra koz tat, vagy mert ez szá mom -
ra pénz ke re set. Azért te szem, mert
hi szek ab ban, hogy a Jó is ten en gem
ar ra szánt, hogy még ne fe jez zem be
éle tem mun ká ját, ne unat koz zam
ott hon, ha nem ve zes sem a rám bí zott
fi a ta lo kat. Ez az én új fel ada tom.
Ha Ba chot ta ní tok, a Má té- vagy a Já -
nos-pas si ó ról be szé lek nö ven dé ke im -
nek, min dig alá hú zom, hogy Bach is
hí vő em ber volt, ze né je min dig el jut
az Is ten hez. Egy leg a to szép ki dol go -
zá sá val e cso da ré sze sei le he tünk
ma gunk is.

– Az ate is ta vi lág ban ho gyan fo -
gad ják a di á kok ezt a transz cen dens
né ze tet?

– Ta lán mi vel szí vem ből fa kad,
meg győ ző en tu dok ró la be szél ni.
So ha nem mo so lyog nak raj ta, meg -
ér tik. Az Is ten ben va ló hit s a tu dás -
ban, te het ség ben va ló hit kö zel áll
egy más hoz. Ha a Te rem tő te het sé get
ad, kö te les sé gem azt fej lesz te ni. De
egy ma gunk ke ve sek va gyunk e ti tok
meg fej té sé hez, min den ki nek szük sé -
ge van út mu ta tás ra. Imá im ban
vissza té rő ké rés: „En gedd meg,
Uram, hogy meg ta lál jam az ál ta lad
szá mom ra ki je lölt
utat, le gyen annyi erő
ben nem, hogy meg -
ért sem, hogy mi a te
cé lod ve lem a jö vő -
ben!”

– Szá mos, a hús vé -
ti ün nep kör höz kap -
cso ló dó egy ház ze nei
mű sze re pel re per to -
ár ján: Sta bat Ma ter,
pas sió, rek vi em. Me -
lyik opus ra, elő adá sá -
ra em lék szik vissza
öröm mel?

– Pá lya fu tá som alatt
egy ház ze nei mű vek
szé les kö rét ta nul tam
meg. Már fő is ko lás ko -
rom ban va sár na pon -
ként Tardy Lász ló kar -
nagy irá nyí tá sa alatt a
Má tyás-temp lom ban
éne kel tem. Min den al -
ka lom mal új mi sét
mu tat tunk be; ha ta -
nít vá nya im mal ma
elő ve szünk egy új mű vet, gyak ran
mo soly gok ma gam ban, hi szen szin -
te bi zo nyos, hogy már ta lál koz tam
ve le. Gyak ran gon do lok vissza a
New York-i Szent Pat rik-ka ted rá -
lis ban több mint há rom év ti ze de
ren de zett hang ver seny re. Ek kor de -
bü tál tam Ame ri ká ban, a mű so ron
egy ör mény ze ne szer ző, Ho van ess Jé -
zus út ja cí mű mű vé nek ős be mu ta tó -
ja sze re pelt. A cso dá la tos, ke le ti
hang zá sú da rab jó ómen nek bi zo -
nyult, a kö vet ke ző sze zon ban már a
Met ro po li tan szín pa dán lép tem fel.
De vissza tér ve a kér dés re, a tel jes ség
igé nye nél kül em lít he tem még Es ter -
há zy Har mo nia ca eles ti sét vagy Liszt -
től a Szent Er zsé bet le gen dá ját, amely -
ből szép Hun ga ro ton-le mez fel vé tel is
ké szült.

– Az egy ház ze nei mű vek elő adá sá -
nak ja va ré sze mű vé sze té nek ko rai pe -
ri ó du sát jel lem zik. Mi az oka, hogy
élet raj zá ban ké sőbb rit káb bak a fel -
lé pé sek?

– Va ló ban, kar ri e rem csú csán az

ope ra töl töt te ki éle te met. Vá ros ról
vá ros ra utaz tam, újabb fel ada tok kal
küz döt tem meg. Az éne kes pá lyá ja
olyan, mint egy ör vény, ne héz be lő -
le ki úsz ni. Az úgy ne ve zett ven dég sze -
rep lé se ket so ha sem sze ret tem. A
nyu godt mun ka ér de ké ben ar ra tö -
re ked tem, hogy több elő adás ra szer -
ződ jek, hat-nyolc, ti zen egy elő adást
éne kel tem vé gig egy he lyen. Ez zel
egyéb ként is ko lát te rem tet tem, töb -
ben is át vet ték e rend szert, hi szen ez
az éne kes nek és a ze ne kar nak egy -
aránt jó, ki for rott elő adás ban ve -
het nek részt. A szer ző dé sek ben vi -

szont min dig ki kö töt ték, hogy nem
hagy ha tom el az adott vá rost, sem -
mi lyen más fel lé pést nem vál lal hat -
tam. Az egy ház ze nei mű vek, mi sék,
ora tó ri u mok ál ta lá ban egy sze ri elő -
adás ban hall ha tók, az ezek ben va ló
rész vé tel le he tet len volt ak kor szá -
mom ra.

– A temp lo mok akusz ti ká ját a
köz be széd ki vá ló nak tart ja. A va ló ság
egy ki csit ár nyal tabb. Mit je lent tech -
ni ka i lag egy temp lom ban, hang ver -
seny te rem ben vagy ope rá ban éne -
kel ni, s mi ben kü lön bö zik az elő -
adá sok kö zön sé ge?

– Az ope rát is me rem a leg job ban.
Az éne kes az idők fo lya mán meg ta -
pasz tal ja, hogy az adott szín pad me -
lyik ré szén szól leg szeb ben a hang ja,
s hol van nak a holt te rek. A kon cert -
te rem ben már job ban ki va gyok
szol gál tat va. Ami kor 1999-ben az
amsz ter da mi Con cert ge bo uw ban
Bar tók A kék sza kál lú her ceg vá ra cí -
mű ope rá já nak Ju dit ját éne kel tem,
igen csak meg ijed tem a te rem nagy -

sá gán, s ag gód tam, hogy a han gom
el jut-e a hát só so rok ba is. A temp lo -
mok akusz ti ká ja na gyon kü lön bö zik,
mi vel szak rá lis he lyek, meg épí té -
sük kor az akusz ti ka nem ját szott fő -
sze re pet. 

A kö zön ség is igen el té rő. A vi lág
hí res ope ra há za i ba a kö zön ség ja va
ré sze azért tér be, hogy meg néz ze az
épü le tet, s el mond has sa, hogy járt
ben nük. A Ma gyar Ál la mi Ope ra ház
is – a ze ne szen té lyé ből – má ra tu ris -
ta lát vá nyos ság lett. A hang ver seny ter -
mek pub li ku ma már vá lo ga tot tabb,
ki ala kult min de nütt a törzs kö zön ség.

Egy temp lom ba be tér ni
– ez a kon cer tek re is
igaz – min dig ün nep,
azok lép nek be, akik tu -
da to san vagy lel kük mé -
lyén ke re sik az Is ten nel
va ló ta lál ko zást. A mi lá -
nói dóm ban vagy a
ham bur gi evan gé li kus
Szent Mic ha e lis-temp -
lom ban meg hall ga tott
kon cert egy élet re em lé -
ke ze tes ma rad.

– A mu si ca sac ra és a
jó té kony sá gi kon cer tek
gyak ran szi no nim fo gal -
mak. Az élet raj za alap -
ján te het sé gé vel gyak -
ran állt jó ügyek mel lé.

– Se gí te ni má so kon,
a jó kez de mé nye zé se -
ket szol gál ni: ez szá -
mom ra kö te le ző, vi -
szont meg kell em lí te -
nem, hogy az utób bi
idő ben so kan vissza él -
nek e ren dez vé nyek kel,

több ala pít vány is a sa ját fenn tar tá -
sá ra, pénz szer zés re hasz nál ja eze ket.
A sok ri asz tó pél da el le né re még
mind ég vál la lok fel lé pést – ad dig
te szem, amíg éne kel ni tu dok. A rossz
ta pasz ta la tok nyo mán már tü ze te seb -
ben meg né zem, mi a ka ri ta tív szer -
ve zés cél ja, és ki áll az ügy hát te ré ben.

– Vé ge ze tül ké rem, ajánl ja az
Evan gé li kus Élet ol va só i nak egy ked -
ves ze né jét a hús vé ti dal lam kör ből!

– Gon do la ta im a nagy he ti ze ne -
aka dé mi ai nö ven dék hang ver seny kö -
rül fo rog nak. Az el múlt év ben a ze -
ne mű vé sze ti egye tem ze ne ka rá val,
kó ru sá val, szó lis tá i val Bach Má té-
pas si ó ját ad tuk elő, idén pe dig áp ri -
lis 8-án a nagy te rem ben a Já nos-pas -
sió csen dül fel. Na gyon sok pró ba elő -
zi meg, s ta lán job ban iz gu lok, mint -
ha én sze re pel nék. Ko ráb ban csak
ma ga mért vol tam fe le lős, most a
ke resz tény ség leg na gyobb ün ne pé nek
elő es té jén ta nít vá nya i mért s az egész
elő adás si ke ré ért dol go zom. 

g Cser mák Zol tán

„Le gyen erőm, hogy meg ért sem cé lo dat”
Ünnep előtti be szél ge tés Mar ton Évá val

Is mét Né meth Lász ló (1901–1975) egyik tör té nel mi drá má já nak szín re vi te lé vel
lep te meg kö zön sé gét az Evan gé li um Szín ház. Az új ra az ala pí tó, Ud va ros Bé -
la mű vé sze ti ve ze tő irá nyí tá sá val mű kö dő tár su lat áp ri lis 5-én, vi rág va sár nap
es te a fő ként esszé-, regényíró ként értékelt szer ző VII. Ger gely cí mű szín mű -
vét mu tat ta be a Du na Pa lo ta (Bu da pest V., Zrí nyi u. 8.) szín pa dán. A da rab -
ban a ka to li kus egy ház élén 1073 és 1085 kö zött állt – hi té ben szi lárd, ám dön -
té sei és „esz kö zei” he lyes sé gét il le tő en ok kal vi ta tott – VII. Ger gely pá pát Bán -
ffy György ala kít ja – döb be ne tes át élés sel. Az elő adás azon ban nem csak a nyolc -
van két éves, Kos suth-dí jas ki vá ló mű vész szá má ra egy faj ta „ju ta lom já ték”. En -
nek érez he ti a két fel vo ná sos mű töb bi sze rep lő je is, hi szen a ren de zői szán dék
a leg ap róbb sze rep meg for má ló já tól is „ér tő ala kí tást” kö ve telt. Ren de ző ként
egyéb ként a győ ri For rás Szín ház – teo ló gi ai stú di u mo kat is vég zett – igaz ga -
tó ren de ző je, Pa ta ki And rás de bü tált az Evan gé li um Szín ház ban. 

To váb bi elő adá sok: áp ri lis 17., 24., má jus 8., pén tek: es te 7 óra; áp ri -
lis 12., 19., 26., má jus 10., va sár nap: dél után 3 óra.

(Az előadásról recenzió lapunk jövő heti számában.)

VII. Gergely
az Evangélium Színházban
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Es te, el al vás előtt ér de kes írást ol vas tam az ágy ban. Az állt a né met ka to li -
kus he ti lap ban, hogy hosszú idő óta Ba rack Oba ma az el ső ame ri kai el nök,
aki lel ki ta nács adó kört szer ve zett ma ga kö ré, mely nek tag jai ne ves ame ri -
kai egy há zi sze mé lyek. 

Az el nök a fel adat ra teo ló gi á ban jár tas fér fi a kat ke re sett, két fe hé ret és
há rom fe ke tét. Itt áll a ne vük is, nem ti tok. T. D. Jakes és Jo el C. Hun ter egy
meg a gyü le ke zet ve ze tői. Ot is Moss és Jim Wal lis egy-egy sza bad egy ház hoz
tar toz nak. Kirby jon H. Cald well pe dig me to dis ta lel kész. Egyi kük sem kö -
tő dik a De mok ra ta Párt hoz. Ami ben egyek: mind annyi an kri ti ká val ke ze -
lik a li be rá lis teo ló gi ai és a li be rá lis er köl csi je len sé ge ket. Oba ma el nök ké -
ré sé re a ren del ke zé sé re áll nak akár sze mé lyes ta lál ko zás ke re té ben, de ter -
ve zik szük ség ese tén „pri vát kör te le fo nos ima kö zös sé get meg szer ve zé sét is”.
És „mind annyi an azt a meg győ ző dé sü ket köz ve tí tik az el nök fe lé, hogy a ke -
resz tény hit le gyen az alap ja min den gaz da sá gi és szo ci á lis egyen lőt len ség
el le ni harc nak”.

Ki esett a ke zem ből az új ság. Ma gam elé me red tem a szo ba sö tét jé ben…
Im boly gó ár nyak buk kan tak föl a ho mály ból. Lát tam, ahogy par la men ti
dol go zó szo bá já ban ül Gyur csány Fe renc és Baj nai Gor don. A do hány zó -
asz ta lon gyer tya ég, mel let te egy sze rű fa ke reszt. A fo te lek ben ott ül nek egy
tá ga sabb kör ben Er dő Pé ter, Bölcs kei Gusz táv, Itt zés Já nos püs pö kök, Mé -
szá ros Kál mán és Pa ta ki Al bert egy ház el nö kök, va la mint Cser nák Ist ván
szu per in ten dens. 

És csend ben fo lyik a szó. Most nem ar ról, mennyi tá mo ga tást von el a kor -
mány az egy há zi in téz mé nyek től. Nem vib rál fe szült ség a le ve gő ben. A mi -
nisz ter el nök most ta ná csot kér: ho gyan le het ne vissza ta lál ni a Szent Ist ván-i
út ra? Ho gyan le het ne erő sí te ni eb ben a nép ben a nem ze ti ön tu da tot, a ke -
resz tény ér té kek meg be csü lé sét? Kér dez a mi nisz ter el nök: mi ben tud ná nak
se gí te ni a ke resz tény egy há zak e nép talp ra ál lí tá sá ban? Ho gyan le het ne ki -
lá bal ni a min dent meg mé te lye ző er köl csi vál ság ból?

A ven dé gek hig gadt han gon so rol ják, mit is le het ne ten ni. Hisz két ezer éves
ta pasz ta lat hor do zói ők. Min den gyö ke res meg úju lás alap ja az Is ten hez va -
ló meg té rés – mond ja az egyik egy ház fő. Se gí te ni kell a gyer me kek s az if -
jú ság hit re ne ve lé sét – imígy a má sik. Az írott mé di á ban az igaz ság és a va -
ló ság ér vé nye sül jön. Té vé, rá dió ne ter jesszen töb bé er kölcs te len sé get, és szűn -
jék meg a se ké lyes ce leb vi lág. Igaz ság és ha zug ság ke rül je nek a he lyük re. Va -
la ki szó ba hoz za a gyó nást is. Mert a bűn val lás le het az el ső lé pés a meg -
úju lás fo lya ma tá ban. Az élet gyó nás el en ged he tet len – mond ják sze re tet tel,
de ha tá ro zot tan az egy ház ve ze tők. A ve ze tés nek kel le ne eb ben jó pél dát mu -
tat nia, ha kell, élen jár nia. S mennyi ál dás len ne a par la ment mun ká ján,
ha min den ülés szak előtt öku me ni kus is ten tisz te le ten ven né nek részt a kép -
vi se lők és a kor mány ta gok, ahon nan gyó nás és ál do zás vagy úr va cso ra után,
Is ten igé jé vel a tar so lyuk ban tér né nek vissza fe le lős mun ká juk hoz az or szág
há zá ba!

S ek kor va la mi ret te ne tes tör tént. Az ar cok el mo sód tak, a szo bá ban hang -
fosz lá nyok ka va rog tak, min den a fe je te te jé re állt. Egy hang ki a bál ta túl a fo -
ko zó dó zűr za vart: „De én rend sze re sen bér mál ko zom!!!” A szo ba egy szem -
vil la nás alatt ki ürült, döb bent csend lett. S én – csa ta kos ra le iz zad va – föl -
éb red tem. Már reg gel volt. A min dent össze za va ró össze tör te az ál mo mat.

Va la mi kor vol tam én is kép vi se lő. Per sze olyan kis vá ro si, ön kor mány za -
ti. Tu da to san vál lal tam, hogy so ha nem tar tóz kod tam a sza va zá sok nál. Amit
he lyes nek tar tot tam, ar ra igen nel sza vaz tam, ami vel nem tud tam azo no -
sul ni, ar ra meg nem mel. Hit tem, hogy le het tisz tes sé ge sen és ke resz tény mó -
don po li ti zál ni. Ma már per sze sok min dent más ként lá tok. De ak kor is azt
gon do lom: min den ne ga tív köz éle ti ta pasz ta lat el le né re is szük ség van a ke -
resz tény er kölcs re, ta ní tás ra, alap ál lás ra, tar tás ra, hit re a köz élet ben. És a
gaz da sá gi élet ben is. És az in téz mé nyek irá nyí tá sá ban is. És egy or szág irá -
nyí tá sá ban is. 

Mond juk in kább úgy: ki hagy ni köz éle tünk ből, po li ti kai dön té se ink ből az
élő és min den ha tó Is tent – fő ben já ró bűn és nagy-nagy mu lasz tás. Min den
ba junk oka ugyan is eb ben áll. Ki hagy tuk Is tent min den ből, nem kell az ő ve -
ze té se. Oko sak va gyunk mi nél kü le! Úgy vél jük, nem tar toz nak rá a pénz ügye -
ink. Sze ret nénk őt be szo rí ta ni a temp lo mok ba. S lás suk meg, mi re men tünk
– nél kü le. Itt egyen sú lyo zunk a sza ka dék szé lén, min den ki ügyes ke dik, csak
a túl élés a cél. Min den áron.

Pe dig így is le het: „Min den ha tó Is ten… Töltsd meg szí ve met an gya li tisz -
ta sá gú sze re tet tel em ber tár sa im iránt, ha zám iránt és hon fi tár sa im iránt…
Su galld ne kem, mit és ho gyan kell kez de nem, hogy egy ko ron a tő ké vel, me -
lyet re ám bíz tál, el szá mol ni tud jak… Ez imád ság ne mon das sék, ha nem szün -
te len cse lek vés ál tal kül des sék az ég be.” (Szé che nyi Ist ván: Nap ló)

g Lup ták György

Álom

Egy-egy na gyobb fel adat be fe je zé se -
kor, éle tünk ne héz pe ri ó du sa i nak
át vé sze lé se után gyak ran mond juk:
„Nagy kő esett le a szí vem ről.” És ez
így is van, hi szen a fel adat, a ne héz -
ség kő ként zár ta el az utat éle tünk -
ben, ki lá tás ta lan ná, re mény vesz tet -
té, sö tét té té ve a gon do la ta in kat, ér -
zel me i ket.

Fé lel mek ke rí tik ha tal muk ba ilyen -
kor az em bert, mert nem lát túl a kö -
vön, csak az éle te elé gör ge tett sú lyos
sziklát lát ja. Nem lát ér tel met, célt,
ér ték íté le té ben el bi zony ta la no dik,
sőt éle tét is ér tel met len, ér ték te len
ese mény hal maz nak lát ja. Be zár kó zik
éle té nek ele fánt csont tor nyá ba, pa -
nasz ko dás ba, si rán ko zás ba, re zig -
nált ság ba me ne kül. 

Ha son ló lel ki ál la pot ban le het tek
Jé zus ta nít vá nyai is a nagy pén te ki
ese mé nyek után. A ma guk ba zár kó -
zás, a fé le lem, a ki lá tás ta lan ság ál la -
po ta ural ta őket. Nem lát tak mást,
csak a sír szá já ra gör ge tett ha tal mas
kö vet. Nem volt ben nük re mény,
nem ju tott eszük be Mes te rük ígé re -
te, mely sze rint har mad nap ra fel tá -
mad. Hi á ba va ló nak tar tot ták a ta nít -
vány sá got, a tes ti-lel ki ál do za tot, az
ad dig Jé zus mel lett el töl tött időt.
Úgy gon dol ták, minden nek vé ge,
min den hi á ba va ló volt – és ez a leg -
bor zasz tóbb, a hi á ba va ló ság, az ér tel -
met len ség, a cél té vesz tés.

Ez ma, a 21. szá zad ban sem vál to -
zott. Mint Jé zus ha lá la után a ta nít -
vá nyok, mi is azt tesszük az ő mai kö -
ve tő i ként, ki lá tás ta lan nak, ki út ta -
lan nak lát szó hely ze tünk ben, ami kor
a hal mo zó dó vál sá gok mi att egy re
ne he zebb a meg él he tés, egy re ke ve -
sebb a mun ka le he tő ség, nő nek az
adók, nő a bű nö zés és az erő szak.
Nem mer jük nyu godt szív vel ki en -
ged ni gyer me ke in ket az ut cá ra, sok -
szor már a té vét is fél ve kap csol juk be,
mi is be gu bó zunk, be zár kó zunk, és
fél ni kez dünk, nem lá tunk mást,
csak az élet ne héz sé gei ál tal elénk
gör ge tett ha tal mas kö vet. A nagy,
meg moz dít ha tat lan, sú lyos kö vet,
és még vé let le nül sem jut eszünk be
Jé zus ígé re te, hogy ő ve lünk van
min den hely zet ben, min den na pon,
min den kö rül mé nyek kö zött „a vi lág
vé ge ze té ig”.

A fel tá ma dás tör té net ből vi szont
tud juk, hogy ép pen eb ben az ál la pot -
ban tör té nik meg az iga zi cso da. Az
Úr an gya la le száll a menny ből, el hen -
ge rí ti a kö vet, és le ül rá. Új utat, új le -

he tő sé ge ket, új táv la to kat nyit meg. El -
hen ge rí ti a kö vet, és az ad dig élet te -
len, sö tét kam ra ki lá tás ta lan sá gát
meg tö ri a fel ke lő nap re ményt ho zó
su ga ra i nak fé nye, me le ge, mely a fel -
tá ma dást, az éle tet, a to vább lé pést, az

új ra kez dést hir de ti. En nek a to vább -
lé pés nek a le he tő sé gét vi szont csak
azon ke ve sek ve szik ész re, akik bár
tud ják, hogy ott van a kő, még is azon
túl ke re sik a vá la szo kat, a kő má sik ol -
da lán lé vő vi lá got, az éle tet. Nem a kő
a fon tos szá muk ra, ha nem az, akit el -
ta kar elő lük. Az asszo nyok ezt tet ték.
Nem ma rad tak be zár kóz va, nem me -
ne kül tek a si rán ko zás és ön saj ná lat sö -
tét kam rá i ba, ha nem ta lán fél ve, de
még is ki lép tek az ut cá ra, és ké szen
vol tak szem be néz ni mind az zal, ami a
kö vön túl vár ta őket. 

Vi szont mind ez nem mond ha tó el
a ta nít vá nyok ról. Ők to vább ra is be -
zár kóz nak, s bár a kő már fi zi ka i lag
nincs ott, ők még min dig ott lát ják,
még min dig nem ve szik ész re, nem
hi szik el, hogy Jé zus fel tá ma dott és él.
Nem hi szik el, hogy va la mi egé szen
vá rat lan for du lat kö vet ke zett be, s ép -
pen ezért le het to vábblép ni, va la mi
újat kez de ni. Az egé szet „asszo nyi fe -
cse gés nek”, kép ze lő dés nek, an da lí tó
me sé nek tart ják.

Bár el ítél jük a ta nít vá nyok nak ezt
az em pi ri kus, ra ci o ná lis me rev sé gét,
mi sem va gyunk kü lön bek. Noha
tud juk, hogy Jé zus fel tá madt, a kő már
nincs ott, nem mer jük meg ra gad ni az
új ra kez dés le he tő sé gét, ha nem még
min dig a sú lyos kő vel fog lal ko zunk, ez
fog lal ja le gon do la ta in kat, ener gi án -
kat, ez zár ja le lá tá sun kat. Nem
vesszük ész re az új élet pers pek tí vá -
it, nem lát juk meg a má sik em bert, a
szol gá lat le he tő sé ge it, nem érez zük
ke resz tény sé günk, ta nít vány sá gunk
fe le lős sé gé nek szép sé gét és sú lyát. 

Olya nok va gyunk, mint az a kol -

dus, aki egy vá ros fő te rén éve ken ke -
resz tül, nap ról nap ra egy nagy kő re
ül ve vár ta em ber tár sai kö nyör ado má -
nya it. Bár men tő öv ként a vá ros ve -
ze tői fel aján lot ták ne ki, hogy ás son
ku tat azon a he lyen, ahol kol du lás sal

töl ti az ide jét, ő nem fo gad ta el a fel -
aján lást, mert at tól félt, hogy így a ké -
sőb bi ek ben meg szű nik meg él he té si
for rá sa. Ha lá la után a vá ros ta ná csa
úgy dön tött, hogy a kol dus em lé ké -
re még is meg épí tik a ku tat. A kő el -
vé te le után alig ha lad tak egy ke ve set
az ásás sal, ami kor egy te le lá da kin -
cset ta lál tak, arany és ezüst ék sze re -
ket, ér mé ket. Ott volt a kő alatt a
meg él he tés, a nyo mor fel szá mo lá sá -
nak le he tő sé ge, a föld be rej tett kincs,
de a kol dus nem ra gad hat ta meg,
mert a kö vet őriz get te, mert csak a
kö vet lát ta, azon túl nem látott.

Ezen a hús vé ton Is ten igé je ar ra
biz tat min ket, hogy mer jünk túl lát -
ni az elénk gör dü lő kö ve ken, le gyen
bá tor sá gunk szem be néz ni a ben -
nünk, szí vün kön lé vő kö vek kel, és
leg fő kép pen en ged jük Is tent, hogy el -
gör dít sen utunk ból min den aka -
dályt, mely a ve le és em ber tár sa ink -
kal va ló kap cso la tot gá tol ja. 

Kí vá nom, hogy min den ked ves
egy ház ta gunk az zal a hús vé ti öröm -
mel és re mény ség gel men jen to -
vább, me lyet a sír tól vissza té rő asszo -
nyok is érez tek, hi szen meg ta pasz tal -
ták, hogy amit le he tet len nek vél tek,
még is le het sé ges. A sír ból élet fa kad,
mely a mi szá munk ra is élet.

Kí vá nom, hogy mind annyi unk
éle té ben igaz le gyen az, amit egyik if -
jú sá gi éne künk így fe jez ki: „A kő már
nincs ott, a gyász nak vé ge, / Ör ven -
dezz bát ran, fel tá madt a holt. // Új
reg gel vir rad, / fel kelt a nap már, / új
reg gel vir rad / tárd ki szí ved. // Új
reg gel vir rad, / éle tet kap tál, / új reg -
gel vir rad, / Jé zus kö zel.”

Túllátni a torlaszokon
„…az Úr an gya la le szállt a menny ből, oda ment,

el hen ge rí tet te a kö vet, és le ült rá” (Mt 28,2)

Má jus 8-án kez di meg nagy ér dek lő dés sel várt lá to ga tá sát XVI. Be ne dek pá -
pa a Szent föl dön és a Kö zel-Ke le ten. A zsi dó ál lam mel lett fel ke re si Jor dá ni -
át és a Pa lesz tin Ha tó ság ál tal el len őr zött te rü le te ket is. Jor dá ni á ban musz lim
val lá si ve ze tők kel, dip lo ma ták kal és jor dá ni ai egye te mek ve ze tő i vel foly tat esz -
me cse rét.  A ró mai ka to li kus egy ház fő Iz ra el ben el lá to gat a si ra tó fal hoz, ta -
nács ko zik rab bik kal, mo ha me dán muf tik kal és ke resz tény egy há zi ve ze tők -
kel egy aránt. XVI. Be ne dek má jus 15-én uta zik el Iz ra el ből. (Az Öku me ni -
kus Ta nul má nyi Köz pont kö vet ke ző szent föl di za rán dok cso port ja az ed di -
gi ter vek sze rint má jus 14-én ér ke zik egy he tes bib li ai út ra a Szent föld re.)

d ÖTK-in fó

A Szent föld re ké szül a pá pa A Szent föld re ter ve zett utak – új áron
„Jé zus nyo má ban” a Szent föld re ve zet nek is mét az Öku me ni kus Ta nul -
má nyi Köz pont (ÖTK) za rán dok la tai, a kö rül mé nyek ked ve ző vál to zá -
sai mi att csök ken tett áron! A Bib li á ból is mert tör té nel mi he lyek fel ke re -
sé se cél já ból két cso port in du lá sát ter vez zük: má jus 14–21. kö zött, il let -
ve ok tó ber 8–15. kö zött. A tisz ta el szál lá so lást, a ki vá ló el lá tást és a tel -
jes biz ton sá got ga ran tál ja a húsz éve ki ala kult szo ros együtt mű kö dés a
szent föl di part ner rel. A kí sé rő ma gyar lel kész a prog ram so rán fel ke re -
sen dő min den bib li ai hely szín tör té ne tét be ha tó an is mer te ti. A csa lá di -
as lel kü le tű cso por tok az el múlt évek ta pasz ta la tai sze rint test vé ri-ba -
rá ti kap cso la tok ki ala ku lá sá hoz ve zethet nek.

Az új rész vé te li díj, amely min den ki adást ma gá ban fog lal, 1100 USA-
dol lár vagy az en nek meg fe le lő fo rint összeg, a be fi ze tés kor ér vé nyes
ár fo lya mon át szá mít va. Je lent kez ni le het még má jus 5-ig, il let ve ok -
tó ber 1-jé ig.

Min den kér dés re rész le tes tá jé koz ta tás sal szol gál te le fo non vagy
sze mé lye sen az ÖTK (1114 Bu da pest, Bocs kai út 15. III. 3.; tel./fax: 1/466-
4790, /20/594-7918, e-mail: oku me nik@fre e start.hu) vagy Gi me si Zsu -
zsa szer ve ző lel kész (70/508-7624, e-mail: ssngms@cit ro mail.hu).

H I R D E T É S

A Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség bu da pes ti ta go za tá nak ta va szi elő adá -
sai so rá ban Lack ner Pál tá bo ri püs pök tart elő adást Pres bi te ri rend sze -
rű-e az evan gé li kus egy ház Ma gyar or szá gon? cím mel a De ák Té ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um könyv tá rá ban (Bu da pest V., Sü tő u. 1.) áp ri lis 23-án,
csü tör tö kön 18 óra és 19.30 kö zött. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

H I R D E T É S

Sze ná-to rok-
kon cert

A Ma gyar Or szág gyű lés kép vi -
se lői kó ru sa a Ga u dio po lis Bé -
kás me gye ri Evan gé li kus Sze re -
tet ház ja vá ra ad kon cer tet áp ri -
lis 17-én 18 óra kor a De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban. Há zi -
gaz da: Gáncs Pé ter püs pök.

Mű soron Hal mos Lász ló, Es -
ter há zy Pál, Ge org Fried rich Hän -
del, Ko dály Zol tán, Szo ko lay Sán -
dor, Lud wig van Bee tho ven, Hen -
ry Pur cell, Cé sar Franck, Gi u sep -
pe Ver di, Charles Go unod művei.

Ve zé nyel Ivá nyi Ta más. Zon go -
rán kí sér Mi czin ger Ilo na. Or go nán
köz re mű kö dik Ke re kes Sán dor.

H I R D E T É S

g Ador já ni De zs Zol tán 
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Slovenská príloha
Stranu zostavili: Tímea Guláčiová, Hilda Guláčiová-Fabuľová

Božie Slo vo je is to ta: Ježiš žije!
Kresťan stvo je za ložené na vie re vo
vzkrie se né ho Kris ta. Apoštol Pa vol
ho vo rí: „…ak Kris tus ne bol vzkrie se -
ný, da rom ná je vaša vie ra“ (1Kor
15,17). 

Je zau jí ma vé, že to, čo dnes po -
važuje me za sa moz rej mé – Ježiš je
živý Pán, v ča se Je ho zmŕ tvychvs ta -
nia ne bo lo ani zďa le ka ta ké jed no -
znač né. Prá ve na opak. Tá to uda losť
bo la spre vá dza ná mno hý mi po chyb -
nosťami (Lk 24,11), stra chom (Mk
16,14). Lu káš na roz diel od iných

evan je lis tov za chy tá va po zo ru hod nú
zmien ku. Mužovia v žaria com rú chu
ho vo rili preľak nu tým ženám: „Niet
Ho tu, ale vstal. Roz po meň te sa, ako
vám ho vo ril, že… v tre tí deň mu sí
vstať z mŕ tvych.“ Od vo lá va jú sa na
Ježišovo slo vo, na Božie slo vo. Do
našich po chyb nos ti, stra chu, ne ve do -
mos ti, ne ve ry, Božie Slo vo ho vo rí s is -
to tou: „On vstal z mŕ tvych.“ Ne mu -
sí me brať ohľad na ne is té, ustrá cha -
né a od mie ta vé po sto je. Držíme sa is -
to ty Božie ho Slo va: Ježiš je živý Pán.

(ES 136,1)

Veľ ko noč ná ne deľa 

Z obe te Pá na Ježiša Kris ta pre nás vy -
plý va, že má me žiť no vý život ako
zmie re né a vy kú pe né Božie de ti. Ako
no vé stvo re nie sme po vo la ní slúžiť
živé mu Bo hu: „O čo viac krv Kris ta,
kto rý mo cou več né ho Du cha sa mé ho
se ba obe to val Bo hu v bez väd nú obeť,
očis tí nám sve do mie od mŕt vych skut -
kov, aby sme slúžili živé mu Bo hu!“
(Žid 9, 14) Ob no vi lo sa na rušené
spo  lo čen stvo s Hos po di nom a vznik -
la no vá si tu ácia. No vý život, no vé spo -
lo čen stvo, no vý vzťah, ku kto ré mu
sme po vo la ní a za via za ní.

Obeť Pá na Ježiša vyv r cho li la v ne -
deľné veľko noč né rá no. V tom to je
iná ako os tat né obe te. Kris to va obeť
by bo la ne do kon če ná a ne ú pl ná, ke -

by ne bo lo vzkrie se nia. Stá le by sme
bo li „v hrie choch“. Apoštol Pa vel
nám to ozrej mu je, ked píše: „… ale ak
Kris tus ne bol vzkrie se ný, da rom ná je
vaša vie ra, ešte vždy ste vo svo jich
hrie choch!“ (1K 15,17) Kris to vo veľko -
noč né vzkrie se nie sa do vršilo na
Veľký pia tok. Hrie chy sú od pus te né,
zmie re nie je do ko na né. 

A ako je to s obeťami dnes? Pre -
sta li ale bo ne pres ta li? Dá sa po ve dať,
že áno aj nie. Tie, kto rý mi sme si
chcel zmie riť Bo ha a zís kať od pus te -
nie hrie chov, pre sta li. Po kra ču jú
však tie, kto rý mi chce me vzdať Bo -
hu úc tu. V Ob ra ne Augs bur ské ho
vy zna nia sa píše: „Exis tu jú dva dru -
hy obe te. Jed ným je obeť zmie ra nia,

to jest sku tok, dá va jú ci za dosťuči ne -
nie za vi nu a trest, te da zmie ru jú ci
Bo ha ale bo utišujú ci Boží hnev: ten -
to sku tok aj iným za slu hu je od pus -
te nie hrie chov. Dru hým je obeť vďa -
ky, kto rá ne za slu hu je od pus te nie
hrie chov ani zmie re nie, ale ju pri -
nášajú zmie re ní, aby vzda li vďa ky za
pri ja té od pus te nie hrie chov a za iné
dob ro de nia.“ Pr vý druh člo ve ka pri -
nie sol Pán Ježiš Kris tus. Dru hý typ
obe te pri nášame my kresťania ako
pre jav vďa ky za to, čo sme od Bo ha
pri ja li. Tá to obet ná prax po kra ču je
do dnes a má me ju ro biť každý deň,
aby sme si Bo ha uc ti li. Je dô ležité
roz lišovať obet né for my. Pr vá je fy -
zic ká, dru há du chov ná.

Ob no vi lo sa spo lo čen stvo s Bo hom

Obe te vďa ky Bib lia vy me dzu je na sle -
du jú co: „Skr ze Ne ho te da vždy pri -
nášaj me Bo hu obeť chvá ly, to jest ovo -
cie pier vy zná va jú cich Je ho me no.“
(Žid 13,5) Má me vy zná vať Ježiša
Kris ta, a tak Mu pri niesť obeť chvá -
ly. Ži vot kresťanov je živo tom, kto rý
ne us tá le po u ka zu je na Pá na Ježiša
Kris ta. Slo va mi, čin -
mi, myšlien ka mi. Ten -
to druh obe tí môžeme
pri nášať iba vie rou
v Pá na Ježiša Kris ta
ako zmie re ní ľudia,
a tak Mu poďa ko vať
za pri ja té od pus te nie
hrie chov: „Pri nášam
Te be obeť vďa ky a vzý -
vať bu dem me no Hos -
po di no vo!“ (Ž 116,17)
Pri nášať obeť chvá ly
a vďa ky zna me ná
každo den né vzý va nie
Bo ha a vy zná va nie
vie ry v Pánu Ježiša.
K tej to obe ti sa ra dí aj
Ve če ra Pá no va ako
vý raz vďa ky Bo hu za
pri ja té dob ro de nia
a tiež za zves to va nie
evan je lia.

Apoštol Pa vel ká zal
po ha nom o ra dost nej

zves ti, aby v nich usmr til „sta ré ho
Ada ma“, čím by v ich vnút ri za čal no -
vý život, a tak sa stá va li prí jem nou
obeťou Bo hu: „…aby som bol služob -
ní kom Kris ta Ježiša me dzi po han mi vo
svä tej službe pri evan je liu Božom,
aby sa po ha nia sta li prí jem nou obeťou
po svä te nou Du chom Svä tým.“ (R 15,16) 

Ži vot za po je ný do služby je Bo hu
prí jem ná obeť: „Pro sím vás te da,
bra tia, pre mi lo sr den stvo Božie, vy -
dá vaj te svo je te lá v živú, svä tú, Bo -
hu prí jem nú obeť, vašu roz um nú
službu Božiu.“ (R12,1) Sem sa ra dia
aj dob ré skut ky, kto ré ko ná me, aj
utr pe nie, kto ré kvô li Ježišovi
znášame. To to je roz um ná služba
Bo hu, ku kto rej náš po zý va apoštol
Pa vel. Ešte pres nejšie – je to služba,
v kto rej po zná va me Bo ha a srd com
Ho p ri jí ma me. Pri nášať du chov né
obe te zna me ná pri nášať a odo vzdať
se ba sa mé ho Bo hu. Aj to to je prí -
jem ná obeť Bo hu, keď Mu člo vek
odo vzdá život. To sa však môže
stať iba vie rou v Pá na Ježiša Kris ta:
„…a aj vy sa mi ako živé ka me ne bu -
duj te sa na du chov ný som, svä té
kňazs tvo, aby ste pri nášali du chov -
né obe te prí jem né Bo hu srk ze Ježiša
Kris ta“ (1Pt 2,5) Keď pri nášame du -
chov né obe te No vej zmlu vy – svo -
je živo ty, slúžime Bo hu, sved čí me
o Ježišovej lás ke k stra te ným ľuďom,
pri jí ma me Ve če ru Pá no vu, po tom
napľňa me zmy seľ a vý znam Veľkej
no ci. Vy zná va me tiež, že Ježišova
obeť sa sta la našou, pri vlast ni li sme
si ju a žije me z nej. 

g Ma rián Ka uch
Au tor je fa rá rom v CZ Bar de jov.

Ži vot kresťana má po u ka zo vať
na Ježiša

Ten, kto mla dý spoz nal Pá na, 
kto Mu svo je srd ce dal, 
ko ho spa se ním a lás kou 
Otec v ne bi požeh nal,
ten aj iným vy znať túži,
aký vzác ny po klad má,
kto mu zme nil život ce lý:
Ježiš, spá sa je di ná.

Ten, kto každo den ne cho dí
ces tou,čo mu ur čil Pán, 
ko mu On sám dá va si lu 
vy hnúť hrie chu ná stra hám,
ten aj iným vy znať túži,
aký vzác ny po klad má,
kto mu ra dí, kto ho ve die:
Ježiš, ces ta je di ná.

Ten, kto zra kom duše hľadí
tam, kde ne bes ký je cieľ,
kto chce ľuďom lás ku dá vať
ako je ho Spa si teľ,
ten aj iným vy znať túži,
aký vzác ny po klad má,
kto mu dá va život več ný:
Ježiš, ná dej jed iná.

g Jan ka Na ga jo vá

Vzác ny po klad

Stret nu tie so vzkrie se ným Kris tom
me ní le ni vé srd ce na ho ria ce. Keď
člo vek dis po nu je veľkou mo cou,
oby čaj ne ju dá va na ja vo oká za lým
spô so bom. Vzkrie se nie Pá na Ježiša
je naj väčším pre ja vom Božej mo ci.
Pa ra dox ne – sot va si to nie kto
všimol. Iba zo pár ustrá cha ných žien
ne is tých uče ní kov, kto rí ma li prob -
lém vô bec ve riť to mu, čo vi de li
a po ču li. Ke by Boh chcel, is te by mo -
hol vzkrie se nie za ria diť tak, aby
bo li všet ci ohro me ní tak ako
strážco via pri hro be (Mt 28,4). Na -
mies to to ho sa cel kom „obyčaj ne“
pri ho vá ra Má rii Mag da lé ne ( J
20,16), ale bo uče ní kom na ces te do
Emaus. Vie ra na zá kla de zá zra kov
sta via člo ve ka pred jed no znač nú
vec. Ne dá va možnosť voľby. Pros te
je to tak. Pán Ježiš však nech ce vie -

ru z do nú te nia. Zvesť o vzkrie se -
nom ide „oby čaj ne“ – od srd ca ku
srd cu a dá va možnosť slo bod né ho
roz hod nu tia. Tr pez li vo na čú va uče -
ní kom, vy kla dá im Božie Slo vo a dá -
va možnosť voľby – po zve te ma
ďa lej, ale bo ne chá te od ísť… V uče -
ní koch však už ho re lo srd ce. Ta kú
moc má slo vo živé ho Bo ha. Po zý va -
jú Ho ďa lej. Pri lá ma ní chle ba –
v blíz kom osob nom stret nú ti
s Ježišom sa im ko neč ne ot vo ri li
oči. Po zna li, že On je živý Pán. Tú -
to skú se nosť si ne moh li ne chať sa -
mi pre se ba – s nadšením ju zves to -
va li ďa lej. Osob né stret nu tie so
vzkrie se ným Kris tom me ní ne ro -
zum né a le ni vé srd ce na ho ria ce, ot -
vá ra oči, aby sme Ho po zna li a dá -
va nadšenie pre zvesť evan je lia. 

(ES 46)

Veľko noč ný pon de lok

„Ježiš ho vo rí: Bol som mŕ tvy, a hľa,
som živý na ve ky ve kov a mám kľúče smr ti

a pod sve tia.” (Zja ve nie Já na 1,18)
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Krisz tus mond ja: Ha lott vol tam, de
íme, élek örök kön-örök ké, és ná lam
van nak a ha lál és a po kol kul csai.
(Jel 1,18)

Hús vét he té ben az Út mu ta tó reg ge -
li és he ti igéi ezt zen gik: „Az Úr fel -
tá madt! Az Úr va ló ban fel tá madt! Di csér jük az Urat! Hal le lu ja!” (Agen da) Ve -
zér igénk ben ezt az öröm hírt a hús vé ti hit Te rem tő je je len ti be, aki fel tá madt
meg iga zu lá sunk ra! Ezért min den kor „ál dott az Is ten (…), aki nagy ir gal mas -
sá ga sze rint új já szült min ket élő re mény ség re Jé zus Krisz tus nak a ha lál ból va -
ló fel tá ma dá sa ál tal” (1Pt 1,3; LK). A fel tá ma dás ün ne pe: „Ez az a nap, mit
az Úr szer zett né künk.” (GyLK 751) A hét el ső nap ján egy fe hér ru há ba öl tö -
zött if jú ad ta tud tul e jó hírt a sír bolt ban, elő ször az asszo nyok nak: „Fel tá -
madt, nin csen itt.” (Mk 16,6) „Leg utol já ra pe dig, mint egy torz szü lött nek, meg -
je lent ne kem is” (1Kor 15,8) – vall ja a „leg ki sebb” apos tol. „Jé zus Krisz tus le -
győz te a ha lált, és vi lá gos ság ra hoz ta az el nem mú ló éle tet az evan gé li um ál -
tal.” (2Tim1,10; LK) Lu ther sze rint: „Há rom el len ség tá mad rá egy szer re. Ha -
lál, bűn és ör dög. És íme, mind há rom el len sé ge lá bá nál he ver. E di cső győ -
zel met ün ne pel jük ma.” Az em mau si két ta nít vány ról Márk ezt ír ja: Jé zus „ez -
után más alak ban je lent meg kö zü lük ket tő nek út köz ben, ami kor vi dék re men -
tek. (…) de ne kik sem hit tek” (Mk 16,12–13) kö ve tői, pe dig e ket tő fü lé ben s
szí vé ben még vissz han goz tak az Úr sza vai: „Hát nem ezt kel lett-e el szen ved -
nie a Krisz tus nak, és így meg di cső ül nie?” (Lk 24,26) Ko rint hus ban (is) ta gad -
ták a ha lot tak tes ti fel tá ma dá sát, de Pál hir det te: „…el ső zsen ge ként tá madt
fel Krisz tus, az után az ő el jö ve te le kor kö vet kez nek azok, akik a Krisz tu séi.” „Ha
csak eb ben az élet ben re mény ke dünk a Krisz tus ban, min den em ber nél nyo -
mo rul tab bak va gyunk.” (1Kor 15,23.19) Én egye te mes ke resz tény hit val lá sunk
sza va i val „hi szem a test fel tá ma dá sát és az örök éle tet”! „De meg kér dez het -
né va la ki: ho gyan tá mad nak fel a ha lot tak? Mi lyen test ben je len nek meg?” (1Kor
15,35) Pál vá la szai, cím sza vak ban: lel ki test ben, di cső ség ben, erő ben, ro mol -
ha tat lan ság ban, hal ha tat lan ság ban; az utol só har so na szó ra, egy szem pil lan -
tás alatt lesz „tel jes a di a dal a ha lál fö lött” (1Kor 15,54). Is ten ne künk eze ket
Jé zus Urunk ha lá la és fel tá ma dá sa ál tal ad ja, „mert a mi hús vé ti bá rá nyunk,
a Krisz tus már meg ál doz ta tott” (1Kor 5,7). S fel tá madt a ha lot tak kö zül, er -
ről szól Pál evan gé li u ma, hogy a vá lasz tot tak „is el nyer jék a Krisz tus Jé zus -
ban va ló üd vös sé get örök di cső ség gel. Igaz be széd ez: Ha ve le együtt hal tunk
meg, ve le együtt fo gunk él ni is.” (2Tim 2,10–11) Lu ther ezt így gon dol ta to vább:
„Ahol Krisz tus van, ott van bi zonnyal az Atya is és a Szent lé lek is. Ahol pe -
dig a Szent há rom ság van, ott nincs tör vény, csak me rő ke gye lem; nincs bűn,
ha nem ir gal mas ság; nincs ha lál, csak élet; nincs po kol, csak tisz ta menny or -
szág. Így vi gasz tal en gem a Krisz tus mű ve – mint ha vol na sa já tom.” Sa ját val -
lo má sod ként zen ged te is? „Az élet né kem Krisz tus, / A ha lál nye re ség. / Ez
az én re mény sé gem: / Kez det té lesz a vég.” (EÉ 504,1) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Pa ran csol ni meg ta nul tam:
Ké szít se tek táb lát, gyor san!

Ez áll jon csak rajt’: I. N. R. I.
Ne héz ke reszt re ír ni?

Gö rög, la tin, hé ber írás…
En gem nem foj to gat sí rás.

A nőm szo ká sa sír ni.
Ál ma fog sír ba vin ni…

Igaz ság? So se volt, s nem lesz.
Báb va gyok, gő göm nem ereszt.

Ki vég zés? Gol go ta-hegy?
Ne kem az tán egy re megy…

Nem es de kelt térd re es ve.
Sze lí den né zett sze mem be…

Ő sza bad, én gyen ge, rab.
Ő erős, tisz ta, igaz.

Fönt ma rad-e az én ne vem?
Föl jegy zi a tör té ne lem?

Őne ki nincs se re ge,
De an nál több iri gye.

Rá mu tat tam: lásd, az em ber!
S ő majd túl él, s ítél en gem??!!

Or szá ga más vi lá gi.
Me se be li „ki rály fi”.

A ran gom: „csá szár ba rát ja”.
Szent éle tét óv ni gyá va…

Kéz mo sás, tisz ta sá gom.
Jé zus nem a ki rá lyom.

„Fe szítsd meg”- et zú gott a nép,
Ugyan mást mit is te het nék?

Nagy lel kű tett egy ma radt még.
Sze ret ték? Mél tón te mes sék!

g De mé né
Smi dé li usz Ka ta lin

„Quod scripsi
scripsi” – Pilátus

nagypéntekje Ta vasz van – új ra. Té li, „ha lot ti” ál -
la po tá ból most éb red a ter mé szet.
So kan gon dol ják – té ve sen –, hogy
a hús vét a ter mé szet éle dé sé nek ün -
ne pe. Az év sza kok kör for gá sa so rán
a ta vaszt a nyár kö ve ti, a nya rat az
ősz, az őszt a tél, hogy az után új ra
kez dőd jön az egész elöl ről.

Az em be ri ség egy je len tős ré sze
öröm mel, meg nyug vás sal és na gyon
szí ve sen ven né tu do má sul, hogy ez
így van az élet min den te rü le tén: nem
baj, ha el mú lik va la mi, majd jön he -
lyet te más. Az el sza lasz tott le he tő sé -
get majd új le he tő ség kö ve ti. El ment
a busz, mert kés ve ér tem a meg ál ló -
ba? Majd jön má sik. El sza kadt egy
ru ha, mert nem vi gyáz tam rá? Elő -
ve szek egy má si kat.

Nem tet szik a fő nök nek a be osz -
tott vi sel ke dé se, mun ká ja? El kül di,
mert – a klasszi kust idéz ve – „van
má sik!”. De ha már itt tar tunk: kor -
mány vál tás? „Van má sik!” Mi nisz ter -
el nök-vál tás? „Van má sik!” Re form,
meg szo rí tás? „Van má sik!” Egész -
ség ügyi prob lé mák, be teg ség? Ha
az egyik ből ki lá ba lunk, „van má sik”.
És mind ezek te te jé be: hi á ba gon -
dol ják so kan, hogy a ha lál lal minden -
nek vé ge, itt is igaz a „van má sik”. És
ez az em ber iga zi tra gé di á ja…

Is ten íté le te em be ri lé tün kön, hogy
föl di éle tünk után meg kell áll nunk
az ő íté lő szé ke előtt, és szem be kell
néz nünk mind an nak a kö vet kez mé -
nyé vel, amit föl di éle tünk so rán tet -
tünk, mond tunk, gon dol tunk, el kö -
vet tünk. Amennyi ben el ma rasz tal
ben nün ket, íté le tünk a kár ho zat, a

má so dik ha lál. – Igen, „van má sik”!
Ha nem vesszük ko mo lyan, ak kor is.
Ha nem gon do lunk rá, ak kor is. Hi -
á ba pró bál juk ta gad ni, nem me ne kül -
he tünk elő le. A bűnt meg kell bün -
tet nie Is ten nek, kü lön ben igaz ság ta -
lan len ne.

De ho gyan fér meg egy más mel -
lett az igaz sá gos bün te tés és a men -
te ni aka ró sze re tet? Úgy, hogy azt a
(jo gos) bün te tést, me lyet az em ber
nem tud na el hor doz ni, mert nem
len ne ké pes rá, Is ten Fia, Jé zus
Krisz tus vál lal ta ma gá ra he lyet -
tünk. Ő meg halt azért, hogy mi él -
hes sünk. Vál lal ta a bün te tést egy -
szer s min den kor ra. Ma gá ra vál lal -
ta mind azt, ami el vá laszt(hat) min -
ket Is ten től, hogy töb bé ne le gyen
sem mi vád el le nünk. Ő szen ved te el
a bün te tést, a „má sik” ha lált, és
ez zel meg nyi tot ta szá munk ra az
utat Is ten sze re te té hez. A tel jes
győ zel met pe dig fel tá ma dá sá val
arat ta, hogy a má so dik ha lál ha tal -
mát vég leg meg tör je. Ezért mond -
hat ja hús vét ün ne pé nek igé jé ben:
„…ha lott vol tam, de íme, élek örök -
kön-örök ké, és ná lam van nak a ha -
lál és a po kol kul csai.” (Jel 1,18)

Pont. Nincs foly ta tás. Nincs „majd
jön má sik”. Csak ő van és az ő vég le -
ges győ zel me. Ezt ün ne pel jük hús vét -
kor.

g Sel me czi La jos Pé ter

Az írás meg je lent a Mo no ri Evan gé -
li kus Egy ház köz ség Alap kő cí met vi -
se lő lap já nak 2009/1. szá má ban.

Van-e má sik…?

Urunk, Is te nünk!
Ké rünk, hall gasd meg kö nyör gé -
sün ket, ami kor ha zán kért imád -
ko zunk!

Ments meg min ket a lel ki,
er köl csi és szel le mi pusz tu -
lástól!

Add, hogy mi nél töb ben éb -
red jünk rá ar ra, hogy ez az or szág
tő led ka pott kö zös ott ho nunk:
föld jé vel, er de i vel, he gye i vel, vi -
ze i vel, élő vi lá gá val, tör té nel mé -
vel, ha gyo má nyá val, nyel vé vel,
ének kin csé vel, mű vé sze té vel, tu -
dá sá val, amellyel má so kat is gaz -
da gí tott. Nö veld ben nünk a fe le -
lős ség tu da tot!

Őrizz meg at tól, hogy el pa za -
rol juk kin cse in ket, és má sok ál -
tal el pa za rol ni se en ged jük őket!
Bo csásd meg bű ne in ket! Nö veld
hi tün ket!

Urunk!
A né pek kö zös sé gé ben tarts

meg min ket a te nagy ir gal mad
sze rint!

Ámen.
g Kincz ler Irén

Imád koz zunk
a ha zá ért
töb bet!
(Imád ság)

b Má so dik al ka lom mal ren dez -
ték meg Sop ron ban az evan gé -
li kus kon fir man dus ta lál ko zót.
Öt le tét két év vel ez előtt Be -
decs Ré ka el ső éves teo ló gus -
hall ga tó, li cis ta öreg di ák és
ba rát női ve tet ték fel, s az ösz -
ze jö ve telt el ső ként 2007 no -
vem be ré ben az egy ház ke rü -
let ke re te in be lül szer vez ték
meg. Az el múlt hét vé gén
azon ban már e ré gi ón kí vül ről
is ér kez tek ven dé gek a Het vé -
nyi La jos Evan gé li kus Lí ce u mi
Di ák ott hon ba.

A het ven egy részt ve vő kö zött több
kor osz tály kép vi se lői is je len vol -
tak, a leg fi a ta lab bak tól egé szen a

nagy ma má kig. Lo vász pa to na, Ba -
kony szent lász ló, Kő vá gó örs, Bu da fok
mel lett a szlo vá ki ai Ipoly sza kál los ról
is ér kez tek ven dé gek.

A ta lál ko zó nyi tó áhí ta tát Mes ter -
há zy Ba lázs, a Ber zse nyi Dá ni el
Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um,
Kol lé gi um és Szak kép ző Is ko la is ko -
la lel ké sze tar tot ta a há la adás szük sé -
ges sé gé ről. Né mi já té kos is mer ke dés
kö vet ke zett, majd a tár sa ság há rom
ki sebb csa pat ra osz lott – ezek mind -
egyi ke egy órán ke resz tül be szél ge -
tett, il let ve al ko tott az egy há zi esz ten -
dő ün ne pe it ala pul vé ve, cso port ve -
ze tők irá nyí tá sá val. 

Ebéd után a 452 éves is ko lát mu -
tat ta be Töl li Ba lázs, a lí ce um igaz -
ga tó ja (képünkön), majd re mek han -
gu la tú egy ház is me re ti ve tél ke dő mu -
tat hat ták meg a rész ve vők, hogy mi -
lyen egy ház tör té ne ti je len tő sé gű
épü le te ket lát tak sé tá juk so rán. 

Az al kal mat es te hat óra kor a sop -
ro ni evan gé li kus is ko lák – a Hu -

nya di, az Eöt vös és a lí ce um – di ák -
ja i nak kon cert je zár ta az idén 225
éves evan gé li kus temp lom ban.

g T. Cs. – MEB

Or szá gos
kon fir man dus ta lál ko zó

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

H I R D E T É S

Női hét vé ge
Sze re tet tel hív juk az ér dek lő dő ket női hét vé gé re, ame lyet egy há zunk Női
Misszi ói Szol gá la ta szer vez Rév fü lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok -
ta tá si Köz pont ban má jus 14. és 17. kö zött Vál ság? – Vált ság cím mel.

A hét vé gén tar tott bib lia ta nul má nyok azo kat a szent írá si ige sza ka szo -
kat ve szik vizs gá lat alá, ame lyek Is ten né pé nek ne héz idő sza ka i ról, ugyan -
ak kor Is ten mély sé ge ken át íve lő ir gal má ról tesz nek bi zony sá got. Lel ké -
szek és vi lá gi elő adók mu tat nak rá a nők re ményt su gár zó szol gá la tá nak
fon tos sá gá ra a csa lád ban, egy ház ban és a mai ma gyar tár sa da lom ban.

Je lent ke zé sét, kér jük, má jus 1-jé ig jut tas sa el a kö vet ke ző cím re: MEE
Női Misszi ói Szol gá lat, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; e-mail: mar ta.pin -
ter@lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Az Evangélikus Élet következő

rendezvényén Észak-Írországról tart

fotókiállítás-megnyitóval egybekötött,

vetített képes előadást Boda Zsuzsa. 

Zenél a Shamrock együttes.

Április 22., szerda 18 óra

Fehér Páva étterem,

pincehelyiség

(1091 Budapest, Üllői út 7.,

a Kálvin tértől egy percre;

az épületben van lift)

A részvétel ingyenes.

A kiállítás megtekinthető május 3-ig.

EVÉLETEST  ÉSZAKÍR VARÁZS
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7.
A két lo vag a reg ge li ző asz tal nál ül dö -
gélt, mi köz ben a szé les re tárt ab la kon
han gos ma dár da lo lás és édes vi rág -
il lat áradt az ebéd lő te rem be.

– Iga zi hús vét reg ge li öröm te li
han gu lat! – szólt Al bert.

– Bi zony, bi zony, de hisz a leg na -
gyobb ün nep re éb red tünk ma: Jé zus
fel tá ma dá sá nak az ün ne pé re.

– Má ria és az asszo nyok pe dig
nem is sej tet ték ak kor reg gel, hogy
a gyá szuk mi lyen öröm mé fog vál -
toz ni…!

– Az biz tos. El men tek, hogy tisz -
tes ség gel el te mes sék Jé zust, akit a kö -
ze le dő ün nep mi att csak si et ve tud -
tak a sír ba he lyez ni. Vit tek ma guk kal
sok fé le ke ne tet és bal zsa mot. Ahogy
kö ze led tek a sír hoz, lát ták, hogy a ha -
tal mas zá ró kő el van hen ge rít ve.
Elő ször azt hit ték, va la ki el ra bol ta a
Mes ter holt tes tét.

– De ami kor be lép tek a sír ba,
egy fe hér ru hás an gyal meg kér dez -
te tő lük: „Mi ért ke re si tek az élőt a
hol tak kö zött? A ná zá re ti Jé zus nincs
itt, fel tá madt.” Az asszo nyok pe dig
sza lad tak, hogy el mond ják a ta nít vá -

nyok nak a hírt. A fel tá madt Jé zus pe -
dig még negy ven na pig járt a föl dön,
több ször is ta lál koz va a ta nít vá -
nyok kal.

– Biz tos va gyok ben ne, hogy az
utol só pró bánk a Meg vál tó fel tá ma -
dá sá val lesz kap cso la tos. Gye re, men -
jünk, mert a trón te rem ben már vár -
nak ránk, hogy oda ad has sák a fel ada -
tot.

Me lyik úton ju tot tak el az asszo -
nyok a sír hoz?

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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b Utolsó részéhez érkeztünk Al bert és Pong rác lo vag  hét for du ló ból ál -
ló lo va gi tor nájának. A Tu dás er de jé ben le vő vár nál a nagy he ti ese mény -
so ro zat hoz kö tő dő fel ada to kat kellett megoldaniuk. Ha ti is meg ol dot -
tá tok, a meg fej té se ket egy ben, össze gyűjt ve küld jé tek el a szer kesz tő -
ség cí mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.).
A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár. A vé gén aján dé kot kap tok.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya im má -
ron ne gye dik al ka lom mal ren de -
zi meg or szá gos gyer mek nap ját,
mely nek té má ja szo ro san kap -
cso ló  dik a nyol ca dik evan gé li -
kus báb ver seny hez: Gyer me kek
a Bib li á ban. A ren dez vény nek
má jus 30-án az Al ber ti Evan gé -
li kus Ál ta lá nos Is ko la ad ott hont
Al ber tirs án.

A dél előt ti han gu lat ról és a mu lat -
ság ról a Ko lom pos együt tes gon dos -
ko dik.

Rész le tes prog ra mot ha ma ro san
a http://if jus ag.lu the ran.hu ol da lon
ta lál hat nak, je lent kez ni le het on-line a
cam per rend sze rén ke resz tül: http://if -
jus ag.lu the ran.hu/cam per.

To váb bi in for má ció Pál Ma ri et ta gyer -
mek- és if jú sá gi re fe rens től kap ha tó, e-mail: ma ri et -
ta.pal@lu the ran.hu.

Sok sze re tet tel vá runk min den gyer kő cöt és ér dek lő dőt!

4. or szá gos evan gé li kus
gyer mek nap

„En ged jé tek hoz zám jön ni a kis gyer me ke ket…” (Mk 10,14)

Rajz pá lyá zat gyer me kek nek – 2009
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya rajz -
pá lyá za tot ír ki Gyer me kek a Bib li á ban té ma kör ben.

A gyer me kek öt ka te gó ri á ban, kor osz tá lyon ként pá lyáz hat nak: óvo -
dá sok, 1–2. osz tá lyo sok, 3–4. osz tá lyo sok, 5–6. osz tá lyo sok és 7–8. osz -
tá lyo sok. Minden pályázó legfeljebb három rajzot küldhet be.

A raj zok A/4-es mé ret ben ké szül je nek. Hasz nál ha tó szí nes ce ru za, filc -
toll, zsír kré ta vagy fes ték. A lap hát só ol da lán sze re pel jen a ké szí tő ne -
ve, élet ko ra, a mű cí me, il let ve a pá lyá zó lak cí me, gyü le ke ze te és az óvo -
da vagy is ko la ne ve.

A pá lya mun kák be ér ke zé sé nek ha tár ide je: 2009. má jus 15. A cím, aho -
vá a raj zo kat vár juk: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If -
jú sá gi Osz tá lya, 1450 Bu da pest, Pf. 21.

Az ered mény hir de tés a 4. or szá gos evan gé li kus gyer mek na pon lesz
Al ber tirs án, az Al ber ti Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la tor na ter mé ben má -
jus 30-án.

Az or szá gos evan gé li kus gyer mek na pon a zsű ri ál tal leg jobb nak ítélt
raj zok ból a tor na te rem ga lé ri á ján ki ál lí tást ren de zünk. Min den pá lyá -
zó nak ju ta lom jár, és az egyes kor osz tá lyok ban az el ső há rom he lye zett
aján dék ban ré sze sül.

To váb bi in for má ció Pál Ma ri et ta gyer mek- és if jú sá gi re fe rens től kap -
ha tó (te le fon: 20/824-4454; e-mail: ma ri et ta.pal@lu the ran.hu).

H I R D E T É S

A nagyhét néhány fontos eseményének szimbólumát láthatjátok megrajzolva. Írjátok a vonalakra a velük kapcsolatos meghatározásokat!

nap: ……………………………………………

tanítvány:……………………………………………

nap: ……………………………………………

személy: ……………………………………………

nap: ……………………………………………

helyszín: ……………………………………………

nap: ……………………………………………

esemény:……………………………………………

nap: ………………………………………………

város: ………………………………………………

nap: ……………………………………………

esemény:……………………………………………

nap: ……………………………………………

esemény:……………………………………………

nap: ……………………………………………

helyszín: ……………………………………………
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Há rom plusz egy cél le be gett az elő -
adók és a hall ga tók előtt. Az utób bi -
ak teo ló gi ai is me re te i nek bővítése
volt az egyik. Ezért a Bib lia ala po sabb
meg is mer te té se, ér tel me zé si mód ja,
va la mint az egy ház tör té net egye te -
mes és ha zai ese mé nyei áll tak a lel -
ké szek és teo ló gi ai ta ná rok elő adá sa -
i nak kö zép pont já ban. Kü lö nö sen a
kor sza ko kat meg ha tá ro zó bib li ai
igék és tör té nel mi je len sé gek ke rül -
tek reflek tor fény be.

A kap cso lat te rem tés mód ját gya -
ko rol ták, és meg ha tá ro zott té má -
ban foly tat tak be szél ge tést a részt ve -
vők a pasz to rá lis fel ké szí tés al kal ma -
in – ez volt a má so dik te rü let,
amellyel fog lal koz tak. Nyil ván va ló -
vá vált, hogy né me lyek a hí vo ga tás -
ban, má sok az idő sek lá to ga tá sá ban
tud nak jó szol gá la tot vé gez ni, és kü -
lön ki vált ság, ha va la ki a lel ki be szél -
ge tés ka riz má ját is aján dé kul kap ta,
ala pos is me re tek kel pá ro sul va.

Ne héz lett vol na el kép zel ni e tan -

fo lya mot anél kül, hogy mai egy há zi
éle tünk ről és a gyü le ke ze tek lel ki és
szo cio ló gi ai hely ze té ről ne szól tunk
vol na. Egy há zunk sok fé le szol gá la ta
(is ko lák, dia kó nia, kül ügyi kap cso la -
tok, mé dia mun ka, if jú sá gi ren dez vé -
nyek, gyer mek al kal mak) épp úgy elő -
ke rült, mint az öku me né mai hely ze -
te. De a kü lön bö ző gyü le ke zet tí pu -
sok is ki raj zo lód tak kon túr ja ik ban a
hall ga tók előtt. Ter mé sze te sen gon -
do san fi gyel tünk az in ter ak ti vi tás ra
és a kér de zés le he tő sé gé nek biz to sí -
tá sá ra. Il les se kö szö net a tan fo lyam
elő adó it szol gá la tu kért.

A plusz egy pe dig, amit a hall ga -
tók kap hat tak, a hi tünk erő sí té sé re
szol gá ló ke gyes sé gi al kal mak vol -
tak: rö vid áhí ta tok reg gel és es te, is -
ten tisz te let úr va cso rá val, sze mé lyes
bib lia ol va sás, vé gül – a tan fo lyam
utol só ak tu sa ként – min den hall ga -
tó val egyen kén ti pasz to rá lis be szél -
ge tés a kép zé sen ta pasz tal tak ról és jö -
vő be li, lel ké szé vel egyet ér tés ben sa -

ját gyü le ke ze té ben vég zen dő szol gá -
la tá ról.

Ör ven de tes ta pasz ta lat volt, hogy
a tan fo lyam vé gé re ho gyan for má ló -
dott kö zös ség gé az egyéb ként sok szí -
nű és kü lön bö ző élet ko rú csa pat.
Egy be kap csol ta őket kö zös hi tük és
a Krisz tus szol gá la ta irán ti el kö te le -
zett sé gük. Jól lát ják, hogy ma sok kal
ne he zebb élet kö rül mé nyek kö zött
tud juk meg él ni ke resz tény sé gün ket
(erő tel je sebb kí sér tés vo nu la tok, ne -
he zebb anya gi hely zet, bi zony ta lan
mun ka le he tő ség, in di vi du a lis ta
vissza vo nu lás a sa ját csi ga há zunk ba,
szek ták csá bí tó le sel ke dé se stb.),
szük ség van a csa lá dok kal va ló ak tív
kap cso lat tar tás ra és ar ra, hogy mel -
let tük áll junk. Egye dül er re a lel kész
nem ké pes. 

Szé kes fe hér vár ról im már ti zen -
egy test vé rünk lép het a „rajt vo nal -
hoz” sa ját gyü le ke ze té ben.

A tan fo lyam el vég zé sé ről hall ga tó -
ink bi zo nyít ványt kap tak. To vább -
kép zé sük re éven te két hét vé gén kí -
ná lunk al kal mat. Az el ső év fo lyam
vég zet te i hez is le het csat la koz ni ép -
pen eb ben a hó nap ban, áp ri lis 24–26.
kö zött Pi lis csa bán. 

Kí sér je Urunk gaz dag ál dá sa az új
gyü le ke ze ti mun ká sok éle tét és szol -
gá la tát!

g D. Sze bik Im re

Pi lis csa ba 2008–09
Vé get ért a má so dik év fo lyam a gyü le ke ze ti mun kás-kép zés ben

b Har minc hét hall ga tó ér ke zett a múlt év őszén kez dő dött gyü le ke ze -
ti mun kás-kép ző tan fo lyam ra hu szon hat gyü le ke zet ből, az or szág min -
den ré szé ből. Ta nul ni és szol gál ni vá gyó evan gé li kus test vé re ink ha -
von ta az utol só hé ten gyü le kez tek össze, hogy al kal mas sá vál ja nak sa -
ját gyü le ke ze tük ben a lel kész irá nyí tá sá val a kü lön bö ző egy há zi fel -
ada tok el vég zé sé re. 

Ve rő fé nyes ta va szi nap sü tés ben in -
du lunk fel fe lé. A me re dek út sze ren -
csé re nem hosszú, és ki fo gás ta la nul
ki van épít ve. Egy da ra big be ton-, ké -
sőbb kö ve zett úton ka pasz ko dunk
fel fe lé, mi köz ben szin te há lál ko dik
szer ve ze tünk a friss le ve gőn vég zett
moz gá sért. 

Ahogy kö ze le dünk a vár hoz, egy -
re job ban ki tá rul a táj. Alig ha le he -
tett könnyű éle tük a vég vá ri vi té zek -
nek, ami kor még ök rös sze kér rel, ló -
val, ne tán em be ri erő vel kel lett fel -
hor da ni uk ide min dent. Cse ré be
per sze az ost rom lók nak sem volt
egy sze rű dol guk.

A rom ja i ban is im po záns, ri o lit tu -
fa or mán büsz kén ál ló mű em lék
meg hó dí tá sa ma is iz gal mas fel adat.
Fa lép cső kön, bolt íves alag úton át
ve zet az út az egy ko ri vár ud var ra, a
fal ma rad vá nyok hoz. Az in nen fel tá -
ru ló pa zar ki lá tás min den fá rad sá gért
kár pó tol. Alat tunk – mint ha csak egy
te rep asz talt lát nánk – a kör nyék te -
le pü lé sei, mö göt tük tér kép ként ki te -
rít ve a dom bok, er dők, ré tek, a Mát -
ra hegy vo nu la ta és csú csai. S ha sze -
ren csénk van, és de rült idő ben néz -
he tünk szét, mind eh hez még pá rat -
lan szín- és fény or gia pá ro sul.

A si ro ki vár so sem ját szott iga zá -
ból fon tos sze re pet tör té nel münk fo -
lya mán, s nem kö tő dik hoz zá a kö -
ze li eg ri vá ré hoz ha son ló tör té net,
kul tusz sem, de né hány nagy csa tát
azért lát ha tott. Va ló szí nű leg az Aba
nem zet ség épí tet te a 12. szá zad ban.
1320 és 1372 kö zött a ki rá lyé, majd
kü lön bö ző fő úri csa lá do ké volt.
1596-ban ost rom nél kül be vet ték a
tö rö kök, 1686-ban pe dig ugyan így
ad ták föl.

Az ősi kö vek tra gé di á ról, ke se rű -
ség ről és per sze vi gas ság ról egy -
aránt be szá mol hat ná nak. Meg ka -
pó an ked ves, leg szebb bal la dá in kra
hajaz vi szont az a mon da, amely a
hely hez kö tő dik. Ér de mes rö vi den
fel idéz ni.

„Élt egy szer ré gen egy szik la bér cen
az öreg Dar nó ki rály, ki fél tő gond -
dal ne vel te egyet len gyer me két. Egy
arany ló dél utá non a pa tak men tén sé -
tál va az if jú Dar nó egy pór le ányt lá -
tott. Tar nát – mert így hív ták a le ányt
– is meg igéz te az if jú, dél ceg vi téz, így
azon nal egy más ba sze ret tek. Ám az
öreg ki rály nem néz te ezt jó szem mel,
s el ker get te a fi a ta lo kat, a le ány csa -
lád ját pe dig meg bün tet te. A két fi a -
tal be le be te ge dett a bá nat ba, s hi á ba
eny hült meg ké sőbb az öreg ki rály,
már csak fi át lát hat ta vi szont, mi vel
Tar na szí ve meg ha sadt bá na tá ban.
Mi kor pe dig az if jú Dar nó meg tud -
ta ezt, kö vet te ked ve sét a sír ba. Ott
te met ték el őket a hegy lá bá nál, ahol

a – mai Tar na – pa tak két ága össze -
fo lyik, így őriz ve meg ne vét a sze gény
le ány nak. Az öreg Dar nó hegy pe dig
az óta is ott őr kö dik fe let tük, s má ig
azt só hajt ja: sí rok, sí rok.” 

Vár he gyi ka lan do zá sunk után az
is mert úton ér kez tünk vissza a par -
ko ló ba, on nan pe dig pár perc alatt a
2100 fős Si rok te le pü lés re, ahol szí -
ve sen fo gad ják és lát ják el sok fé le föl -
di jó val a ki rán du ló kat.

Ta lán a hely szel le me, ta lán a
ter mé szet kö zel sé ge, ne tán a tisz ta
idő tet te, nem tu dom, de tény, hogy
egy – saj nos las san már fe le dés be
me rü lő – szép szo kást él het tünk
meg ott jár tunk kor: is me ret le nül is
kö szön töt ték egy mást a ki rán du lók.
Az pe dig nem csak a rég múl tat őr -
zi, de a má nak is üzen, hogy a meg -
ma radt fal leg ma ga sabb pont ján
min dig ott leng a pi ros-fe hér-zöld
lo bo gó.

A vár az év bár mely sza ká ban, elő -
ze tes be je len tés, en ge dély nél kül lá -
to gat ha tó, sőt be lé pő dí jat sem szed -
nek ezért a le nyű gö ző él mé nyért.

g Gyar ma ti Gá bor

K I R ÁN DU LÓ G Y Ü LE K E Z E TEK FI  G YEL MÉ BE
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Az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont
új ki ad vá nyai

Új ének 2.
If jú sá gi éne kek a Szél ró zsa Band elő adá sá ban. Az if jú sá gi osz tály és a rá -
dió misszió kö zös ki adá sa. Ára 1200 Ft. A CD-n sze rep lő éne kek: Annyi
min dent hor do zunk a vi lág ban; Szél ró zsa-ének; Egye dül csak Te vagy; Most
kel je tek fel!; Újítsd meg ben nünk bé kéd!; Az Úr szent ne vét új ének kel zeng -
jük!; Mint fá radt ván dor; A tűz kö rül ül tek a pász to rok; Ez az öröm el
ne múl jék; Za rán dok ének; Ké ső re jár.

Meg ren del he tő az if jú sá gi osz tály tól és az Evan gé li kus Misszi ói Köz -
pont tól.

Misszi ói per cek VII–VI II. (2008)
In ter júk és ta nú ság té te lek, me lyek 2008-ban han goz tak el a Kos suth rá -
dió Evan gé li kus fél órá já nak a rá dió misszió ál tal szer kesz tett ro va tá ban.
Ára: CD: 1200 Ft/db, ka zet ta: 800 Ft/db.

A tar ta lom ból: Sok évi há zas ság (Sze ve ré nyi Já nos jegy ze te); Abor tusz
(in ter jú dr. Dreny ovsz ky Irén nyu gal ma zott gyer mek or vos ssal); Se gí te -
ni rá szo ru ló kon (in ter jú dr. Szka licz ki Ti bor in for ma ti kus sal); Jé zus az
óvo dá ban (in ter jú Las sú Ta más né ve ze tő óvó nő vel); Min den Krisz tus -
tól függ (in ter jú a Zsar nai lel kész há zas pár ral); Össze ál lí tás a Szél ró zsa
ta lál ko zó ról és az or szá gos evan gé li zá ci ó ról; A zu luk föld jén (in ter jú Or -
bán At ti lá val); Jo gász ból teo ló gus (in ter jú dr. Lász ló Vir gil lel); Nem a si -
ker bol do gít (Bal czó And rás ta nú ság té te le) és még sok ér té kes in ter jú.

Meg ren del he tő: Evan gé li kus Misszi ói Köz pont – Evan gé li kus Rá dió -
misszió, 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38–40.; hon lap:
http://misszio.lu the ran.hu; tel.: 1/400-3047 (mun ka na po kon 8 és 13 óra
kö zött); e-mail: ev mis@lu the ran.hu.

H I R D E T É S

A Lep ra misszió kör ze ti jó té kony sá gi ren dez vényt tart áp ri lis 19-én, va -
sár nap 16 óra kor Mis kol con, a te tem vá ri re for má tus temp lom ban
(„desz ka temp lom”). Ké pes elő adás sal mu tat ja be a misszió mun ká ját Ja -
net Walm s ley, a Nem zet kö zi Lep ra misszió fej lesz té si igaz ga tó ja. A nyi -
tó áhí ta tot Cso mós Jó zsef püs pök, a ren dez vény fő véd nö ke tart ja. Ze ne -
szá mok kal szol gál a Je ri kó fú vós együt tes.

* * *
A Lep ra misszió ta va szi csen des nap ját és nagy gyű lé sét áp ri lis 20-án, hét -
főn 10 óra kor tart ja az új pes ti bap tis ta temp lom ban. Ké pes elő adás sal
mu tat ja be a misszió szol gá la tát Ja net Walm s ley, a Nem zet kö zi Lep ra -
misszió fej lesz té si igaz ga tó ja. A sze re tet ven dég ség gel zá ru ló al ka lom -
ra, mely kö rül be lül 13 órá ig tart, min den kit sze re tet tel vár nak. (A temp -
lom cí me: 1043 Bu da pest, Kas sai u. 26., a met ró új pes ti vég ál lo má sá tól
a Mun kás ott hon ut cán öt perc gya log.)

H I R D E T É S

„Jé zus a jó pász tor” (Jn 10,1–16)
Misszi ói csa lá di na pok lesz nek Te lek ge ren dá son áp ri lis 24. és 26. kö zött,
pén tek reg gel től va sár nap ko ra es tig. Íze lí tő a prog ram ból: pén te ken és
szom ba ton dél előtt 9 órá tól Lip ták né Gaj dács Má ria lel kész áhí ta tá val
kez dő dik az együtt lét, majd kü lön gye rek- és fel nőttprog ra mok kal
foly ta tó dik a nap. Dél utá non ként bi zony ság té te lek re ke rül sor. Pén te ken
a 16 óra kor kez dő dő fó rum be szél ge tés ven dé ge, il let ve a 17 óra kor kez -
dő dő evan gé li zá ció bi zony ság te vő je Gáncs Pé ter püs pök lesz, 19.30-tól
pe dig a me ző be ré nyi Élek együt tes ad mű sort. Szom ba ton 17 órá tól Ri -
bár Já nos es pe res evan gé li zál, 19.30-tól pe dig az oros há zi Im ma nu el együt -
tes mű so ra kö vet ke zik. Va sár nap a 10 óra kor kez dő dő úr va cso rás is ten -
tisz te le tet és az ebé det kö ve tő en 13 óra kor Feny ve si Fé lix La jos köl tő lesz
a prog ram ven dé ge.

H I R D E T É S

A Boly ki Bro thers ének együt tes jó té kony sá gi hang ver senyt ad a De ák Té -
ri Evan gé li kus Gim ná zi um ja vá ra áp ri lis 20-án, hét főn 19 óra kor az Urá -
nia Nem ze ti Film szín ház ban. A kon cert re je gyek áp ri lis 2-ától vált ha -
tók az is ko la gaz da sá gi iro dá já ban (1052 Bu da pest, Sü tő ut ca 1.) hét köz -
na po kon (nagy csü tör tök és nagy pén tek, va la mint a hús vét utá ni kedd
ki vé te lé vel) 9 és 15 óra kö zött 1500–2500 Ft-os áron. Sze re tet tel hí vunk,
vá runk min den kit er re a kü lön le ges al ka lom ra.

H I R D E T É S

Meg hí vó
Tíz éves az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont

Rév fü löp, áp ri lis 17., pén tek

• 10.30: Ün ne pi is ten tisz te let – Itt zés Já nos el nök-püs pök
• 11.00: Kö szön tés – Ha fen scher Ká roly mb. igaz ga tó; Be ve ze tő – Prőh -

le Ger gely or szá gos fel ügye lő; Rév fü löp és a Ba la ton gyön gye – me sél
a múlt – Mik lós Ta más pol gár mes ter; Evan gé li kus egy ház és ok ta tás -
ügy – dr. Ker tész Bo tond tör té nész.

• 12.30: Ün ne pi ebéd
• 14.00: Or dass La jos és az evan gé li kus ok ta tás ügy – dr. Bö röcz Eni kő; Sze -

mé lyes meg em lé ke zés Or dass La jos püs pök ről – dr. Bo le ratz ky Ló ránd
• 15.00 Zár szó
Az al ka lom ra nagy tisz te let tel és sze re tet tel hí vunk és vá runk min den
ér dek lő dőt. A meg je len te ket ebéd del sze ret nénk ven dé gül lát ni, ezért rész -
vé te li szán dé ku kat, kér jük, je lez zék a 20/770-3829-es te le fon szá mon vagy
a rev fu lop@lu the ran.hu e-mail cí men.

H I R D E T É S

Pontosítás. A nyugdíjas és özvegy papnék és papnők országos csen-
desnapjának időpontja április ., szombat.
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Húsvét 2. napja. Liturgikus szín: fehér. Lekció: ApCsel 10,34–43; 1Sám 2,1–6.
Alapige: Jn 11,17–32. Énekek: 221., 259.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Andreas Wellmer; de.
11. (úrv.) Tóth Károly; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Herzog Csaba;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Zay Balázs; Csillaghegy-Békásmegyer,
III., Mező u. 12. de. 10. Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Hokker
Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.); V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky
Ferenc; de. 11. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; du. 6. Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17.
de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát
utcai katolikus templom de. 11. (úrv.) Véghelyi Antal; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de.
fél 11. (úrv.) Smidéliusz András; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté;
de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Missura
Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Tóth Károly; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.)
Tóth-Szöllős Mihály; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat
u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Kendeh K.
Péter; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Bátovszky Gábor;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9.
(úrv.) Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Eszlényi Ákos;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Eszlényi Ákos; Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.)
Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) Győri Gábor;
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. 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.) Balogné Vincze Katalin; Budaörs, Szabadság
út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi (református templom) de. fél 9. (úrv.)
Lacknerné Puskás Sára; Solymár (református templom) de. 10. (úrv.) Fodor Viktor.

Istentiszteleti rend • 2009. április 13.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Húsvét ünnepe. Liturgikus szín: fehér. Lekció: 1Kor 5,6–8; Ézs 26,14.19.
Alapige: Jn 20,1–10. Énekek: 215., 216.

I., Bécsi kapu tér de. 5.  (hajnali, úrv.) Balicza Iván, Bence Imre; de. 9. (úrv.) Balicza Iván;
de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; II.,
Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) dr. Harmati Béla; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. (úrv.)
Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) 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; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–
38. de. 5. (hajnali, úrv.) Solymár Péter Tamás; de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák
tér 4. de. 5. (hajnali, úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (kantátás,
úrv.) Gáncs Péter; de. 11.  (gyermek-istentisztelet) Grendorf-Balogh Melinda; du. 6. Gerőfi
Gyuláné; VII., Városligeti fasor 17. de. 9 (angol nyelvű, úrv.) Aradi György; de. 11. (úrv.)
Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a
de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.)
Szabó Bertalan; VIII., Bláthy Ottó u. 10. (Betánia Szeretetszolgálat) de. 9. (úrv.) Benkóczy
Péter; IX., Gát utcai katolikus templom de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 5. (hajnali, úrv.) Benkóczy Péter; de. fél 11.  (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út
69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (gyermekistentisztelet) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera)
dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII.,
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.
5. (hajnali, úrv.) Keczkó Pál; de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10.
(úrv.) Kendeh György; XIII., Frangepán u. 41. de. fél 9. (úrv.) Kendeh György; Zugló, XIV.,
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy
Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 5. (hajnali, úrv.) Szabó B. András; de. 10. (úrv.)
Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Bátovszky
Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., gyermekek húsvétja)
Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Blatniczky János; Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.
9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné
Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Eszlényi Ákos; Rákosliget, XVII.,
Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Eszlényi Ákos; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10.
(úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú;
XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. fél
6. (húsvétváró); 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; Budaörs,
Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza.
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b A köz szol gá la ti te le ví zió eb ben
az év ben is gaz dag mű sor kí ná -
lat tal em lé ke zik meg a ke resz -
tény ség leg na gyobb ün ne pé ről.
Mi sék, is ten tisz te le tek köz ve -
tí té se mel lett az ün nep kör szel -
le mé hez mél tó prog ra mok kal
ün ne pel a nem ze ti fő adó.

Jé zus szen ve dé sé nek nap ján 10 óra -
kor re for má tus is ten tisz te let köz ve -
tít a Ma gyar Te le ví zió egyes csa tor -
ná ja a ci gán di temp lom ból. Ma ka tu -
ra Jó zsef, a Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyei kis vá ros lel ki pász to ra ige hir -
de té sé ben Ézsa i ás pró fé tát idé zi: „Ő
bűn hő dött, hogy ne künk bé kes sé günk
le gyen…”

Nagy szom bat ko ra dél után ján
Des sew ffy Zsu zsa és Hor váth Márk
al ko tá sát lát hat ják a né zők A Bib lia,
az élet köny ve cím mel. A film ben
Gaál End re, a Páz mány Pé ter Ka to -
li kus Egye tem ok ta tó ja a Bib lia vi lá -

gá ról, az Ó- és Új szö vet ség nek a hí -
vő és ke re ső em be rek szá má ra kül -
dött üze ne té ről be szél (m2, 12.55).
Ez után Bach Má té-pas si ó já nak nyi -
tó kó ru sát lát hat ják a né zők a Mis kol -
ci Szim fo ni kus Ze ne kar, va la mint a
Ma gyar Rá dió Ének ka ra és Gyer -
mek kó ru sa elő adá sá ban, Er vin Ort -
ner ve zény le té vel.

A nép sze rű ze ne mű után Re vicz ky
Ka ta lin Szent Pál nyo ma in Mál tán cí -
mű film je a föld kö zi-ten ge ri szi get re
ve zet el. Az apos tol Krisz tus előtt 6o-
ban ha jó tö rés után ke rült Mál tá ra,
ahol ő ala pí tot ta meg a ke resz tény sé -
get. A szi get or szág 2–4. szá zad ból
szár ma zó ka ta kom bái hű ta núi a val -
lás el ter je dé sé nek. 

A hús vét va sár na pi ró mai ka to li kus

szent mi sét a szent end rei Pé ter–Pál-
temp lom ból 11 óra kor köz ve tí ti az
MTV, a szent mi sét be mu tat ja és

szent be szé det mond Blanc kens tein
György plé bá nos. Ezt kö ve tő en XVI.
Be ne dek pá pa hús vé ti üze ne tét és
„ur bi et or bi” ál dá sát lát hat ják dél ben
az ér dek lő dők. A né zők a hely szí ni
köz ve tí té se ket mind két csa tor nán
fi gye lem mel kí sér he tik.

Az m2 va sár na pi gaz dag kí ná la tá -
ból négy, az ün nep kör szel le mé ben
ké szült mű sor ra hív juk fel a fi gyel -
met. A Bib lia nö vé nyei so ro zat ban a
Hús vé ti kert epi zód 10.10-kor je -
lent ke zik, majd a Ma gyar Te le ví zi ót
vá lasz tó a né zők a Vo ces Ae qua les
ének együt tes nagy he ti és hús vé ti li -
tur gi kus fel vé te le i ből lát hat nak vá lo -
ga tást. A le me zen is nagy si kert ara -
tott mű sor olyan, rit kán hall ha tó
kom po nis ták mű ve i vel is mer te ti meg

a ze ne ba rá to kat, mint az olasz re ne -
szánsz mes ter, Cip ri a no de Ro re
vagy a fran cia Loy set Compère, aki
meg gyö ke rez tet te ha zá já ban az itá -
li ai re ne szánsz szel le mét.

A ko ra dél után su gár zott Evan gé -
li kus ma ga zint az Evan gé li kus if jú sá -
gi mű sor kö ve ti, amely ben a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um ta nu lói fo gal maz zák meg az ün -
nep hez fű ző dő gon do la ta i kat (m2,
13.25), majd az Apát sá gok és ko los to -
rok cí mű hol land film so ro zat a wil -
te ni pre mont rei apát ság éle té be en -
ged be pil lan tást (m2, 14.25).

Hús vét hét főn a bap tis ta is ten tisz -
te le tet az MTV Vác ról köz ve tí ti (m1,
m2, 11.00). Me láth At ti la lel ki pász tor
ige hir de té se igen ak tu á lis: „No ha az
apos to lok kü lön bö ző egyé ni sé gek
vol tak, élet ko ruk is el tért, más képp
szem lél ték Jé zus föl di pá lyá ját, még -
is egy cél ve zér li őket, hogy ki de rül -
hes sen az igaz ság: Jé zus Krisz tus él!”

g Cs. Z.

Hús vét misz té ri u ma
Vá lo ga tás a Ma gyar Te le ví zió ün ne pi mű so ra i ból

Gö rög Zol tán a Vas me gyei Gér cén
szü le tett 1943. jú ni us 19-én, evan gé -
li kus szü lők gyer me ke ként. Az ál ta -
lá nos is ko lát szü lő fa lu já ban vé gez te,
kö zép is ko lai ta nul má nya it pe dig
Sár vá ron foly tat ta, 1962-ben érett sé -
gi zett. Ott hon az ak ko ri szö vet ke ze -
ti iro dán dol go zott egy évig ad mi -
niszt rá tor ként. Ez se gít sé get is je len -
tett szá má ra ké sőb bi teo ló gi ai ta nul -
má nya i hoz.

Kis gyer mek ko ra óta lel ké szi pá lyá -
ra ké szült. Az in dít ta tást mé lyen
val lá sos szü le i től, il let ve Sza bó Sá mu -
el né hai gér cei evan gé li kus lel kész től
kap ta.

1963-ban je lent ke zett az Evan gé li -
kus Teo ló gi ai Aka dé mi á ra, ta nul má -
nya it 1968. jú ni us 28-án fe jez te be.
Ottlyk Er nő püs pök or di nál ta őt jú li -
us 1-jén a gér cei evan gé li kus temp -
lom ban. Rövid it te ni szol gá lat után de -
cem be rig Cell dö mölk re ka pott meg -
bí zást, majd Ru da bá nya a szol gá la ti
he lye. A püs pök 1969. szep tem ber 1-
jé től Pá pá ra he lyez te se géd lel kész nek
Ha lász Bé la es pe res mel lé. Gö rög
Zol tán köz ben si ke res lel kész vizs gát
tett. Ha lász Bé la nyug díj ba vo nu lá sa
után Si kos La jos pá pai es pe res mel lett
szol gált 1973 ok tó be ré ig.

Pá pán 1971-ben há zas sá got kö -
tött dr. Ji lek Zsu zsa bel gyó gyász
szak or vos sal. Fe le sé ge evan gé li kus, a
pá pai kór ház bel gyó gyá sza ti osz tá -
lyán dol go zott mint osz tá lyos or vos,
majd fő or vos. Há zas sá gu kat Is ten egy
le ány gyer mek kel ál dot ta meg, aki

el vé gez te az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem hit tan ta ná ri sza kát. 

Gö rög Zol tán 1973. no vem ber 4-
től mint meg vá lasz tott pa ró kus lel -
kész kezd te meg mun ká ját a ho -
mok bö dö gei anya gyü le ke zet ben.
Szol gált a nagy gyi mó ti, a ta pol ca fői
le ány egy ház köz ség ben, va la mint a
hoz zá tar to zó Adás z te vel, Nagy te -
vel, Ugod szór vány gyü le ke ze te i ben.
1984-től Ta ká csin és Ge csén he lyet -
tes lel ké szi meg bí zást ka pott. Ta ká -
csi ban az ő ide jé ben újult meg a
temp lom kí vül és be lül, a há la adó is -
ten tisz te le tet 1990. no vem ber 18-án
tar tot ták. A te le pü lé sen Görög Zol -
tán 1992-ig lát ta el fel ada tát.

Gon dos ko dott a ta pol ca fői temp -
lom fel újí tá sá ról s az egy ko ri ge csei lel -
kész la kás ról is. (Az el múlt év de cem -
be ré ben együtt ad tunk há lát a meg -
újult gyü le ke ze ti há zért és az or go ná -
ért a szá má ra oly ked ves, min dent je -
len tő ho mok bö dö gei gyü le ke zet ben.) 

A ge csei és sze re cse nyi evan gé li -
ku sok hű sé ges lel ké sze ként is hir det -
te Is ten igé jét, csak úgy, mint – több
hó na pon ke resz tül – Va nyo lán, Csó -
ton, Ba kony ta má si ban, Ba kony szent -
lász lón, Lo vász pa to nán, va la mint
Si ká tor és Veszp rém var sány gyü le ke -
ze te i ben.

Görög Zoltán tag ja volt a sop ro ni
evan gé li kus lí ce um és a gye nes di á si
Ka per na um sze re tet ott hon igaz ga tó -
ta ná csá nak. Az egy ház me gye dia kó -
ni ai elő adó ja ként is sze re pet vál lalt.

Egy ko ron az Evan gé li kus Teo ló gi -

ai Aka dé mi án mű kö dő egy ház tör té -
ne ti sze mi ná ri um mun ká já ban is
részt vett, lel kész ként pe dig a Veszp -
ré mi Egy ház me gyé ben hosszú időn
ke resz tül ő lát ta el a gyűj te mé nyi elő -
adó fel ada tát.

Éle te ál lo má sa i nak át te kin té se
után előt tünk még is az evan gé li kus
lel kész ma rad meg, a „tisz te len dő úr”,
aki öröm hírt hir de tett temp lo ma ink -
ban, vi gaszt s re ményt a szo mor ko -
dók nak. Ve lünk volt örö münk ben s
bá na tunk ban. Ar ról a ná zá re ti Jé zus -
ról ta nús ko dott, aki el hív ta őt a lel -
ké szi szol gá lat ra. Őt vár ták va sár nap -
ról va sár nap ra a Pá pa kör nyé ki gyü -
le ke ze tek, a ba kony al jai egy ház köz -
sé gek evan gé li ku sai. Mint az egy ház -
me gye lel ké szi ka rá nak rang idős tag -
ja a lel ké szi mun ka kö zös sé gi ülé se -
ken vé le mé nyé vel, hit val lá sá val so ka -
kat kész te tett gon dol ko dás ra.

Az a tör té nel mi kor, mely ben
evan gé li kus lel kész ként szol gált, ko -
ránt sem volt ne héz sé gek től men -
tes. Gö rög Zol tán szem be né zett
ezek kel, Ura kí sér te őt vé gig éle te
min den nap ján, s Ura adott böl cses -
sé get, test vé ri lel kü le tet szí vé be.

Éle té nek 65. évé ben, 2008 má ju sá -
ban a Veszp ré mi Egy ház me gye el -
nök sé ge és köz gyű lé se Som ló sző lő -
sön kö szön töt te őt a sze re tet, a tisz -
te let, a meg be csü lés je gyé ben. 

A pá pai evan gé li kus temp lom ból
kí sér tük utol só út já ra, az al só vá ro si
te me tő be már ci us 28-án.

g Pol gár di Sán dor

In me mo riam Gö rög Zol tán 
(1943–2009)

Hang ver sennyel egy be kö tött gyász -
is ten tisz te le tet tar tott a ke len föl di
gyü le ke zet már ci us 29-én Su lyok
Im ré re, a gyü le ke zet nem rég el -
hunyt kán to rá ra em lé kez ve. A meg -
em lé ke zé sen szem be sül het tünk az -
zal, hogy a 20. szá zad egyik je len tős
kom po nis tá ja, egy ház ze né sze és ze -
ne ku ta tó ja volt Su lyok Im re (1912–
2008), aki szer te ága zó mun kás sá ga
ré sze ként öt ven négy éven ke resz tül
vál lal ta az alá za tot kí vá nó kán to ri
szol gálatot. 

A ke len föl di gyü le ke zet ének-
és ze ne ka ra Su lyok mű vei mel lett
Hein rich Schütz két te me té si mo tet -
tá ját szó lal tat ta meg Ben ce Gá bor
ve ze té sé vel (képünkön).

Az est ven dé ge Ele kes Zsu zsa or -
go na mű vész volt, aki még a szer ző
éle té ben több or go na mű vét is le -
mez re ját szot ta. A meg em lé ke ző

hang ver se nyen ezek kö zül két nagy -
sza bá sú or go na mű vet adott elő, a
Par ti tát és a Te De um fan tá zi át.

A zsú fo lá sig meg telt temp lom -

ban dr. Blázy Ár pád, a gyü le ke zet
igaz ga tó lel ké sze li tur gi zált és tar tott
ige hir de tést.

g For ma nek Ist ván fel vé te le

Su lyok Im re-em lék is ten tisz te let Ke len föl dön

A fasori gimnázium épülete



Meg hí vó közgyűlésre
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé sé nek sza -
va za ti és ta nács ko zá si jog gal ren del ke ző tag ja it a Nagy ka ni zsán áp ri lis
18-án, szom ba ton 9.30-kor kez dő dő gyű lés re a 2005. évi IV. tv. 84. § (1)
be kez dé se alap ján tisz te let tel és sze re tet tel össze hív juk. Hely szín a nagy -
ka ni zsai egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter me (Nagy ka ni zsa, Csen gery út 37).
A köz gyű lés nyil vá nos, mely re min den ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és
vá runk.

Erős vár a mi Is te nünk!
Itt zés Já nos püs pök, Sza bó György egy ház ke rü le ti fel ügye lő

H I R D E T É S

Amint az an gol nyel vű star tup el ne -
ve zés is mu tat ja, az in ter ne tes üz let
el ső sor ban az in ter net szü lő ha zá já -
ban, az Egye sült Ál la mok ban vi rág -
zik. Bár ha zánk ban meg fe le lő szak -
tu dá sú fej lesz tők van nak, az ame ri -
kai pi ac már csak a lé lek szá m mi att
is leg alább har minc szor ak ko rának
szá mít. És ha a há rom száz mil lió
jen kin kí vül még a ré gi an gol gyar -
mat bi ro da lom or szá ga it is hoz zá -
vesszük, szin te lo gi kát lan nak is tű -
nik, hogy va la ki a kis tíz mil li ós ma -
gyar pi a cot cé loz za meg. Az utób bi
idők két leg el is mer tebb in ter ne tes
vál lal ko zá sa an gol nyel ven, glo bá lis
pi ac ra ké szült.

A Jo o bi li (http://jo o bi li.com/)
olyan, kö zel múlt ban lét re ho zott
star tup, ame lyik sem a Web2.0
Sym po si um, sem a Star tup-kon fe -
ren cia elő adói kö zött nem volt
meg ta lál ha tó; a ha zai ese mé nyek kel
egy idő ben vi szont be mu tat ko zott
a var sói Se ed camp ta lál ko zón, és
meg is nyer te a ne tes vál lal ko zá sok
ver se nyét. Az ol dal ki vá ló fel hasz -
ná lói fe lü le tet ad az egy sze rű és öt -
le tes alap funk ció alá: a Jo o bi li úti -
cél-vá lasz tó ol dal, azon ban a kon -
ku ren sek től el té rő en nem az óhaj -
tott hely szín fe lől kö ze lít, ha nem az
idő pont tól. Ha van egy sza bad hét -
vé génk, csak a dá tu mát kell meg ad -
ni, és az ol dal már is ajánl ja a le het -
sé ges cél pon to kat, ak tu á lis prog -
ram ja ik kal együtt.

Az öt let annyi ra nagy sze rű nek
tű nik, hogy az az Est her Dy son ka rol -
ta fel, aki a vi lág leg na gyobb kép meg -
osz tó já nál (Flickr) és a leg na gyobb
on-line kö zös sé gi könyv jel ző-szol gál -
ta tá sá nál (del.icio.us) is je len volt
ko rai be fek te tő ként.

A má sik, el ső sor ban nem zet kö zi
pi ac ra szánt ma gyar star tup a Pre zi
(http://pre zi.com/). Ez az ol dal a ha -
gyo má nyos la poz ga tós pre zen tá ci ók
rend kí vül lát vá nyos al ter na tí vá ját
je len ti. Hoz zá szok hat tunk, hogy a
Po wer Point ban vagy az Open Of  -
fice.org Imp ress ben slide-okat, vagy -
is a ré gi ve tít he tő fó li ák di gi tá lis le -
ké pe ző dé sét hoz hat juk lét re, és a
ve tí tett ké pes elő adás a leg gyak rab -
ban nem is áll más ból, mint ezek nek
a fó li ák nak a vé gig la po zá sá ból. Bár a
leg több eset ben az egyes la pok vál -
tá sát va la mi lyen ani má ci ó val igye kez -
nek di na mi kus sá ten ni, va ló já ban

ezek kel az esz kö zök kel nem le het ki -
tör ni a ha gyo má nyos pre zen tá ci ók vi -
lá gá ból. 

A Pre zi ezek kel el len tét ben mind -
össze egyet len egy la pot hasz nál, vi -
szont ezen be lül tet sző le ge sen le het
na gyí ta ni és mo zog ni. A meg je le ní -
tés elő re be ál lí tott út vo na lon ha lad,
köz ben per sze a lap tet sző le ge sen el
is for dul hat, így az egyik „kép koc ka”
le het mind össze egy má sik nak a szé -
lé re írt meg jegy zés tel jes kép er nyős
na gyí tá sa. Nem csak szö ve ge ket és ké -
pe ket le het be szúr ni, ha nem kü lön -
bö ző mé dia fáj lo kat is, szin tén igen
öt le tes mó don: a vi deó mind ad dig áll,
amíg az elő adás so rán a fó kusz rá
nem ke rül, ek kor au to ma ti ku san el -
in dul, to vább ha lad va, tá vo lab bi né -
zet be vált va pe dig to vább ra is ál ló ké -
pet mu tat.

A Pre zi szin tén dol lár ban ka pott
tő ke in jek ci ót, a vál lal ko zás üz le ti
mo dell je pe dig le he tő vé te szi, hogy
ez gyor san fi al jon is, ugyan ak kor
in gye ne sen is hasz nál ha tó lesz bi zo -

nyos kor lá to zá sok mel lett, így va ló -
szí nű leg igen ha mar ta lál koz ha tunk
az eb ben ké szült pre zen tá ci ók kal.
A Star tup-kon fe ren ci án a fej lesz tő -
cég kép vi se lő jén kí vül már egy má -
sik elő adó is ez zel mu tat ta be sa ját
vál lal ko zá sát.

A ma gyar fej lesz té sek kö zül még
a Ve le du taz tam.hu (http://ve le du taz -
tam.hu/) ké szül nem zet kö zi pi ac ra
tör ni. A bu da pes ti tö meg köz le ke dé -

si szo ká sok ra épü lő kö zös sé gi ol dal
el ső sor ban a né met nyelv te rü let irá -
nyá ba in dul, így oszt rák és né met or -
szá gi nagy vá ro sok lesz nek ha son ló is -
mer ke dős ol dal cél pont jai.

A Blog ter csa pa ta a Ma gyar or szá -
gon már ér té ke sí tett Vi deo Bomb ne -
vű vi deo meg osz tó szol gál ta tá sát vi szi
Cseh or szág ba (http://vi deo bomb.cz/)
és Len gyel or szág ba (http://vi deo -
bomb.pl/). Az előb bi cél or szág anya -
gi lag von zóbb ha zánk nál, utób bit pe -
dig négy szer ak ko ra lé lek szá ma te szi
ked ve ző be fek te té si te rep pé.

Ha egy öt let tény leg egye di, ak kor
könnyen meg nyíl nak előt te a kül föl -
di pi a cok is. Re mél he tő leg Ma gyar -
or szág nem csak az egy fő re eső No -
bel-dí ja sok nagy szá má ról lesz hí res,
ha nem az itt gyö ke re zett in ter ne tes
vál lal ko zá sok mi att is. Már pe dig ne -
kik szur kol ni kell.

g Nagy Ben ce

Ta va szi ki raj zás

Evangélikus Élet 2009. április 12. f 15mozaik

Hoz zá va lók: 25 dkg tú ró, 25 dkg liszt,
25 dkg Ra ma mar ga rin, ne gyed ka nál
só, egy to jás a meg ke nés hez, re szelt sajt.

El ké szí tés: A hoz zá va ló kat össze -
gyúr juk, majd az el ké szí tett tész tát
egy éj sza ká ra a hű tő be tesszük. Más -
nap ujj nyi vas tag ra ki nyújt juk, és
ru dacs kák ra sze le tel jük. A tep si be he -
lyez ve to jás sal meg ken jük, és re szelt
sajt tal meg szór juk. 160 Cel si us-fok -
ra elő me le gí tett sü tő ben húsz perc
alatt kész re süt jük.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE
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Rovatgazda: Nagy Bence

Hús vét. Föl tá ma dás nap ja. Ta vasz
szép ün ne pe: Is ten uj já nak érin té sé -
től káp rá za tos vi lág tá rul sze münk
elé. Ra gyo gó bar kás ágak, tü zes bok -
rok, ap ró arany pénz ként csil lo gó lu -
ga sok, il la to zó vi o lák és ibo lyák.

Tisz ta dél előtt ben me gyek, bol dog
em be rek kö zött. Va la hol ze ne csen dül,
ének hal lat szik. Test vé ri te kin te te ket lá -
tok, s a ki tá ru ló fény ben az élet ha tár -
ta lan sá gát ér zem. Amíg vá ra ko zom,
Ady ra gon do lok, az ő vers so rai jut nak
eszem be: „Odu kat és krip tá kat pat tant
/ S bús ár ko kig le ér a sza va: / Ilyen a
Hús vét szent ta va sza / S ilyen ma rad.
(…) Krisz tus tá mad és esz mél… / Van-
e gyö nyö rűbb en nél?” (A szép Hús vét)

Mi is iga zá ból hús vét? Ne héz sza -
vak kal meg fo gal maz ni. Új já szü let ni
aka ró és Is tent ke re ső szí vünk is sej -
ti csu pán. A bé ke csend jét, hol tel jes
fé nyé ben ki bom lik Is ten di cső sé ge,
meg vi lá go so dik Jé zus föl tá ma dá sá nak
min den rész le te. 

Hogy ki nek jut hús vét ta vasz il la tú
me le gé ből, sen ki nem tud ja. De bár -
ki ré sze sül het eb ben a ke gye lem ben.
A leg szebb és meg le pőbb az, ami kor
Jé zus sal, a meg úju ló ter mé szet tel
együtt tá ma dunk föl mi is. A má sik:
leg több ször azok ré sze sül nek hús vét

aján dé ká ból, akik leg ke vés bé vár ják,
akik ta lán nem is ér dem lik meg. De
ép pen ez a cso dá la tos, az új föl is me -
rés, hogy Is ten vég te len sze re te te tet -
te nér he tet len és ki für kész he tet len.
Lát juk, érez zük, de meg nem ért jük.
Meg bi zo nyo so dunk ró la, még is fö lül -
múl ja kép ze le tün ket.

Sok szor meg kér dez ték már tő lem:
hi szek-e Jé zus föl tá ma dá sá ban? Igen.
Is te ni csen des sé ge mi att, ahogy ész re -
vét le nül meg vir rad, föl ra gyog a nap,
a csí rák szét fe szí tik a kö ve ket, min den
meg fo gant meg szü let ni akar a ben ső -
sé ges szép ség ben.

Jé zus, aki oly em be ri volt a ke reszt
előt ti pil la na tok ban, az al vó ta nít vá -
nyok kö zött, aki hez ma és most oly
bol do gan si e tünk, hogy bé kes sé get és
meg nyug vást ta lál junk.

El jöt tünk mind, le haj tott fej jel.
Leg szebb ru hán kat vet tük föl. Hunyt
szem mel imád ko zunk, hogy meg lás -
suk. Ta lál koz zunk ve le. Meg érint hes -
sük. Mind egy, ki mi lyen nek lát ja, ér -
ti-e sze líd sza va it. Tud juk: ő az igaz -
ság és az élet.

Föl tá ma dott! Föl tá ma dott! – zúg -
ják a ha ran gok, s ma dár ra jok kö röz -
nek fe let tünk a zen gő ta vasz ban. 

g Feny ve si Fé lix La jos

Föl tá ma dás

„A rend őr ség el fog ta és tár sa i val
együtt elő ze tes le tar tóz ta tás ba he -
lyez te P. Sán dort és tár sa it, akik fel -
for ga tó, szél ső sé ges, po pu lis ta jel sza -
vak kal és ver sek kel za var ták meg a la -
kos ság nyu gal mát, il le gá lis, elő re be
nem je len tett tün te tés sel pro vo kál -
va a köz ren det” – va la hogy így kom -
men tál ták vol na a mé di á ban, ha Pe -
tő fi ék nek nincs ma la cuk, ha nem
száz hat van egy év vel ko ráb ban pró -
bál koz nak for ra da lom mal… 

Pe tő fi va jon gyur csá nyol na? El sza -
val ná az Akasszá tok föl a ki rá lyo kat!
cí mű ver sét, át koz va a po li ti ku so kat,
majd le csuk nák az ár tat lan tö me gek
buj to ga tá sá ért. A Tí zek Tár sa sá ga
ap ró párt len ne, a Job bik tól eny hén
jobb ra, a köz vé le mény-ku ta tók pe -
dig nem tud nák mér ni a nép sze rű -
sé gét. 

Fel tűnt már va la ki nek, hogy a
Nem ze ti dal il le gá lis fegy ver tar tás ra
és -hasz ná lat ra buzdít? „Ide ve led, ré -
gi kar dunk!”, ugye bár. Rá adá sul az
egész ba gázs na ci o na lis ta, túl zó an
ma gyar ko dó. Le het-e en nél na gyobb
bűnt el kö vet ni ma nap ság?

De Pe tő fi megint  csak máz lis ta:
már jó ide je ha lott, a te te jé be’ pe dig
még nagy köl tőnk is. Nem is cso da,
hogy min den ki sze ret né a sa ját párt -
ka to ná já nak be ál lí ta ni, el hi tet ni, hogy
Pe tő fi és a töb bi már ci u si if jú rá
sza vaz na. Így volt ez zel már Hor thy
is, így vol tak ez zel a kom mu nis ta if -
jak is, és így van ma is. Nem tor zí tás
ez, de hogy az! Pusz tán ha gyo mány. 

El len zék ként tün tet ni azon ban
ma nap ság már iga zán gya lá za tos.
Szép do log a szó lás sza bad ság, de
min dent csak mér ték kel! Az, hogy
még a ti zen két pon tot is len ge ti
va la ki, minden nek a te te je! Unió Er -
déllyel? Is ten ments! Ak kor jön a hu -
szon három mil lió ro mán, és ki lop ja
azt a ke vés pénzt is a zse bünk ből,
ami még meg ma radt (co py right
2004. de cem ber 5., MSZP-kam -
pány). Fe le lős kor mányt kö ve tel ni
Bu da pes ten pe dig megint csak nem
il lő, hisz jog el le nes. A mi nisz ter el -
nök jól mond ta: „Ki ug rot tak vol na
a bő rük ből a már ci u si if jak, ha
mind ezt tud ták vol na.” 

g Pu chard Ba lázs

Pe tő fi nek „ma la ca” volt MES TER MÛ A DI GI TÁ LIS
OR GO NÁK KÖ ZÖTT

Mes ter sé günk „tit kai”:
• csak a va ló di sí pok hang já hoz mér he tõ

hang mi nõ ség
• egye dül ál ló meg bíz ha tó ság

• in to nál ha tó ság a hely szín akusz ti ká ja
és a fel hasz ná ló íz lé se sze rint

• pá rat lan tí pus vá lasz ték
• temp lo mi kiépítettségû hang su gár zás

a leg ki sebb mo del lek nél is
• el len õriz he tõ, fel ke res he tõ

ha zai re fe ren ci ák
• egye di szol gál ta tá sok, in gye nes

akusz ti kai fel mé rés
• 5 éves ga ran cia

• ked ve zõ árak és fi ze té si fel té te lek
Ér dek lõ désüket a hol land

Johannus Or go na gyár
ma gyar or szá gi kép vi se le tén vár juk:

SPEED-EX Kft.
1024 Bu da pest, Mar git krt. 41.

Tel./fax: 1/315-1787 vagy 1/316-7089.
E-mail: speedex@t-online.hu
Honlap: www.johannus.hu

JOHANNUS

Köz gyű lé si köz le mény
Az Észa ki Egy ház ke rü let ta va szi köz gyű lé se áp ri lis 17-én 14 órai kez det -
tel ülést tart a Bu da hegy vi dé ki Evan gé li kus Egy ház köz ség temp lo má ban
(1123 Bu da pest, Kék Go lyó u. 17.). Er re az al ka lom ra az Észa ki Egy ház -
ke rü let köz gyű lé sé nek tag ja it, va la mint min den ér dek lő dőt sze re tet tel
hí vunk és vá runk.

Erős vár a mi Is te nünk!
Dr. Fa bi ny Ta más püs pök, Ben czúr Lász ló egy ház ke rü le ti fel ügye lő

H I R D E T É S

A hó nap köny ve ak ció – április

Asztali beszélgetések 1.
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez -
mé nye sen! Az evan gé li kus köny ves bolt -
ban tör té nő vá sár lás vagy köz vet le nül a
Lu ther Ki adó tól va ló meg ren de lés ese tén
az adott hónapban 30-os ked vez mény -
ben ré sze sül. Eredeti ára: 1750 forint.

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Mintaprezentáció nézete a Prezivel – a bemutató során minden egyes kis
kép teljes képernyős méretben is megjelenik
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A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hősök te re 10–11.) minden
hónap második keddjén Ta izé-ima és
ének együtt lét. A leg közelebbi alkalom
április 14-én 19 óra kor lesz. Elő tte
18.30-kor aga pé (es ti uzson na). In for -
má ció: http://gyer tya feny.lu the ran.hu/.

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) „Ser kenj fel, aki alu -
szol!” – A ma gyar evan gé li kus éb re -
dés ki emel ke dő egyé ni sé gei a 20. szá -
zad ban cí mű so ro za tá nak ke re té ben
a kö vet ke ző ha vi al ka lom áp ri lis 16-
án 17 óra kor lesz a jó zsef vá ro si evan -
gé li kus gyü le ke zet temp lo má ban
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Az al -
kal mon Győ ri Já nos test vé rünk éle -
tét és szol gá la tát is mer het jük meg kö -
ze lebb ről. Elő adó: Széll Bul csú. Sze -
re tet tel hív juk és vár juk min den test -
vé rün ket!

A Bet há nia CE Szö vet ség áp ri lis 18-án,
szom ba ton 10 órai kez det tel tart ja ta -
va szi or szá gos csen des nap ját és évi
ren des köz gyű lé sét a Jó zsef vá ro si Re -
for má tus Egy ház köz ség temp lo má ban
(Bu da pest VI II., Sa lét rom u. 5.). Sze -
re tet tel hí vunk min den ér dek lő dőt.

Or go na hang ver seny lesz áp ri lis 19-én,
va sár nap 18 óra kor a bu da hegy vi dé ki
evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest
XII., Kék Go lyó ut ca 17.). Ven dé günk
Enye di Pál or go na mű vész, a bu da pest-
zug lói Pá du ai Szent An tal-temp lom
or go nis tá ja, a Ze ne aka dé mia Egy ház -
ze ne Tan szé ké nek ve ze tő je. A mű sor
ge rin cét két ke vés bé is mert 18. szá za -
di ze ne szer ző, a dél né met Is fridus
Kay ser és az an gol John Stan ley mű -
vei al kot ják. A hang ver seny ke re te ként
Gi rol a mo Fre sco bal di két toc ca tá ja
csen dül fel. Sze re tet tel vár juk a kü lön -
le ges mű vek iránt ér dek lő dő ket!

Va sár nap
Mit ke re si tek a hol tak kö zött az élőt? Nincs itt, ha nem fel tá madt. Lk 24,5b–
6a (5Móz 4,39; Mk 16,1–8; 1Kor 15,1–11; Lk 24,1–12) Nem könnyű ez a haj -
na li in du lás! Az asszo nyok hol tat ke res ni in dul tak el, a sír kert csend je ne -
he ze dett a lel kük re. S a ke re sé sük célt té vesz tett. Üres a sír! Nincs ott Jé zus.
Él! Fel tá madt! Nyug ta lan ke re sé se ink kö ze pet te nin cse nek-e ilyen cél té vesz -
té se ink? A hol tak kö zött ke re sünk, a múlt em lé két ápol gat juk, vesz tett re -
mény ség gel csak a ha lá lig lá tunk. Mi ért? A fel tá ma dott Krisz tus élet re mé -
nye elő re len dít het. Az Élőt ke res sük s a ve le együtt ka pott éle tet! Így új utak
és új táv la tok nyíl nak előt tünk!

Hét fő
A mi Urunk Jé zus Krisz tus meg halt ér tünk, hogy akár éb ren va gyunk, akár
al szunk, ve le együtt él jünk. 1Thessz 5,10 (Zsolt 27,13; Mk 16,9–20; 1Kor 15,12–
20; Lk 24,13–35) A ke reszt biz ton sá gunk for rá sa. Em ber ma gá nyunk ol dó -
dik fel az ál tal, hogy Jé zus meg halt a ke resz ten. El szi ge telt sé günk szűnt meg
az ál tal, hogy a temp lom kár pit ja ket té ha sadt. Krisz tus ha lá la nél kül a re mény -
te len ség és a ma gány, az el szi ge telt ség és a fé le lem az em ber osz tály ré sze.
De a ke reszt is azt hir de ti: Ve lünk van az Is ten! Ha éb ren va gyunk vagy al -
szunk, ve lünk van. Éle tünk ben és ha lá lunk ban is ve lünk van. A szí vünk bi -
zo dal má val fe lel jünk er re az aján dék ra!

Kedd
Meg is vált ja Iz rá elt min den bű né ből. Zsolt 130,8 (Kol 1,13–14; 1Kor 15,20–
28; Lk 24,36–49) Ez a bi zo nyos ság le gyen a szí vünk ben. Ne künk ilyen Is te -
nünk van, aki meg tud vál ta ni, és meg is vált ja né pét! Még ha ezer nyi lánc -
cal bék lyóz is ben nün ket az óem be rünk, Is ten meg tud vál ta ni, és meg is vált.
Ha bűn bi lin csei tar ta nak is fog va és ment he tet len nek érez zük a hely ze tün -
ket, ak kor is meg tud tar ta ni. Ha a go nosz ság rab szol ga sá gá ban ver gő dünk,
ak kor is ki tud sza ba dí ta ni. Iga zi sza bad sá got tud ad ni. Te kint sünk bát ran
így reá, aki Jé zus ban va ló ban sza ba dí tást ho zott!

Szer da
Pé ter ezt mond ta: „Nem sze mély vá lo ga tó az Is ten, ha nem min den nép kö zött
ked ves előt te, aki fé li őt, és igaz sá got cse lek szik.” Ap Csel 10,34–35 (5Móz 7,6;
1Kor 15,35–49; Lk 24,50–53) A má sik em ber más, mint én, és oly kor ir ri tál
ez a más ság. S ahogy Pé ter egy po gány szá za dos ott ho ná ban meg ta pasz tal -
ta az Is ten kor lá tok nél kü li el fo ga dó sze re te tét, úgy döb ben he tünk rá mi is
ar ra, hogy amit mi el vá lasz tó fal ként épí tünk, azt Is ten le akar ja bon ta ni. A
ben ne va ló hit ben Is ten sze re te te le bont ja a fa la kat, s a ke gye lem re szom -
ja zók mind ked ve sek előt te. Sen ki től sem ta gad ja meg a Lel két!

Csü tör tök
Jé zus így szólt a há zas ság tö rő asszony hoz: „Hol van nak a vád ló id? Sen ki sem
ítélt el té ged?” Ő így fe lelt: „Sen ki, Uram.” Jé zus pe dig ezt mond ta ne ki: „Én
sem ítél lek el té ged, menj el, és mos tan tól fog va töb bé ne vét kezz!” Jn 8,10–11
(1Móz 3,9–10; 1Kor 15,50–57; Kol 1,1–8) Ami kor össze tör ten és ha lál ra vár -
va nyö günk a bű ne ink ter he mi att, és az ítél ke ző te kin te tek vil lá ma i tól fé -
lünk, meg hall hat juk Jé zus sza vát. Nem ítél lek el, in dulj el! Más úton, mint
ed dig, új lel kü let tel, új szív vel. Va jon nem él het jük-e meg Jé zus ir gal mát nap
mint nap? S nem kö te lez-e ez ben nün ket élet úju lás ra? Ez a ke gye lem le het
az erő for rás ah hoz, hogy job bá le gyünk, hogy job ban bíz zunk ben ne, és job -
bat te gyünk, mert a ke gye lem job bá for má ló erő!

Pén tek
Gon dom van rá, hogy igé met be tel je sít sem. Jer 1,12 (Mt 24,35; 1Kor 5,6b–8; Kol
1,9–14) Ez az Is ten gon dos sá ga. Nem be szél a le ve gő be, min den ígé re tét be tel -
je sí ti, min den sza vá nak van sú lya, és egy sem hul lik fal ra hányt bor só ként a föld -
re. Ezért jó az Is ten ígé re te i re épí te ni és az ő igé jé re fi gyel ni. Ha azt mond ja: sze -
ret lek, ak kor sze ret. Ha azt mond ja: hű ma ra dok, ak kor hű ma rad hoz zánk. Ha
azt mond ja: meg bo csá tok, ak kor va ló ban tisz ta lap pal in dul ha tunk to vább.

Szom bat
Ami kor pe dig a szá za dos és akik ve le őriz ték Jé zust, lát ták a föld ren gést és a
tör tén te ket, na gyon meg ré mül tek, és így szól tak: „Bi zony, Is ten Fia volt ez!” Mt
27,54 (Ézs 52,15; 2Tim 2,8–13; Kol 1,15–20) Sok ki vég zést meg ér tek már ezek
a mar co na ka to nák, de ilyet még nem ta pasz tal tak. A ter mé szet együtt va jú -
dik a ha lál tu sát ví vó val, a föld meg reng, ami kor a szív utol sót dob ban. S ha va -
la ki a go no szok nak já ró bi tón függ, és a ha lá lá ba be le re meg a min den ség, ak -
kor ott ár tat lan és szent szen ve dés, en gesz te lő ha lál, gyü mölcs ter mő ha lál van
je len. Er re csak az ké pes, aki az em ber vol tá ban is az is ten fi ú ság vo ná sa it hord -
ta ma gán, Jé zus. Hit val lás sá lesz a szem ta nú sza va, meg győ ző dés árad be lő -
le. A mi sza vunk is így le gyen Krisz tus ra mu ta tó és Krisz tus ról val ló szó!

g Ben ce Im re

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

21.00 / m2
Le ány gyöngy fül be va ló val
(an gol–lu xem bur gi élet raj zi
drá ma, 2003) (95')
A ti zen hét éves Gri et édes ap -
ja meg va kul egy ke men ce fel -
rob ba ná sa kor, ezért a lány
kény te len el men ni dol goz ni,
hogy el tart sa csa lád ját. Cse -
léd lesz Jo han nes Ver me er
csa lád já nál, és las san fel kel ti
a fes tő mű vész ér dek lő dé sét.
A mes ter ész re ve szi Gri et
ösz tö nös te het sé gét, és fo ko -
za to san be avat ja őt mű vé sze -
té nek ti tok za tos vi lá gá ba…

HÉTFŐ

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ch ri stop her Her rick Bach-
mű ve ket ját szik a lu zer ni
jezsu i ta temp lom or go ná ján.
11.00 / m1
Bap tis ta is ten tisz te let
Igét hir det Me láth At ti la
lel ki pász tor.
11.05 / Kos suth rá dió
Ven dég a ház nál – kü lön ki -
adás
Ho zott Is ten!
12.50 / m2
„Han gos hús vét nap ján…”
(do ku men tum film) (52')
30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
21.55 / Du na Tv
El va rá zsolt áp ri lis
(an gol film drá ma, 1992) (89')

KEDD

9.00 / m2
Szá zad for dí tó ma gya rok
Má rai Sán dor (1900–1989)
9.00 / PAX
Csa lá di asz tal. A Zá ke us
Mé dia cent rum mű so ra
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Ka zin czy Fe renc és ko ra
14.50 / Du na Tv
Hot zenplotz, a rab ló (né met
csa lá di víg já ték, 2006) (91')
20.00 / Bar tók rá dió
Kap csol juk Lon dont, a West -
mins ter Ab bey-t
Hän del: Mes si ás (ora tó ri um)
21.10 / Du na Tv
Va la hol Ma gyar or szá gon
(ma gyar film drá ma, 1987)
(94')
23.40 / m1
Az utó kor íté le te
Var nus Xa vér mű so ra

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
18.00 / Bar tók rá dió
A ze né ről
Haydn és a kla vi kord
19.40 / Kos suth rá dió
Ná la tok lak nak-e ál la tok?
A Ka lá ka együt tes mu zsi kál
20.00 / PAX 
Mit ér az em ber, ha…?
(port ré film) (35')
Le ven te Pé ter mű vész
21.00 / Du na Tv
A ma ma ven dé gei
(irá ni víg já ték, 2004) (105')
23.10 / m2
Me gyünk a sem mi be (ma gyar
do ku men tum film, 2007) (25')
23.35 / m1
Nina ott ho na
(fran cia film, 2005) (106')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 12-étől április 19-éig

CSÜTÖRTÖK

12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo!
Ez tör tént a mai na pon a vi -
lág hang ver seny ter me i ben
13.00 / PAX
Chic ken Fly. Ifi ca fe – ká vé -
ház a vá ros szé lén, a Zá ke us
Mé dia cent rum mű so ra
15.06 / Hír Tv
En gem a szél ide so dort és
le tett (ma gyar do ku men tum -
film, 2008) (25')
16.25 / Du na Tv
Emig rán sok (ma gyar is me ret -
ter jesz tő film, 2008) (48')
19.05 / m2
Mú ze um tú ra
(fran cia do ku men tum film-
so ro zat, 2006) (26')
A Sa int De nis-ka ted rá lis
21.05 / Du na Tv
Ed mond Ba tigno le
(fran cia film drá ma, 2002)
(100')

PÉNTEK

13.21. / Bar tók rá dió
XXII. deb re ce ni Bar tók Bé la
nem zet kö zi kó rus ver seny
A Fü löp-szi ge te ki Egye tem
ének lő kö ve te i nek hang ver -
se nye
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ge org
Fried rich Hän del
A szent drá ma mes te re
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. Csil lag Pé ter
ide gen ve ze tő-hit ok ta tó
17.50 / m2
Zsi na gó gát ve gye nek!
(ma gyar do ku men tum film,
2006) (47')
21.00 / Du na Tv
Hil ari on Al fej ev püs pök: Má -
té-pas sió
(ma gyar kon cert film) (90')
22.50 / m1
Be ug ró (szi tu á ci ós szó ra koz -
ta tó já ték) (50')

SZOMBAT

11.31 / Bar tók rá dió
A kop pá nyi aga
tes ta men tu ma. Je le ne tek
Feke te Ist ván re gé nyé ből
12.05 / Bar tók rá dió
A Me dels sohn Ka ma ra ze ne -
kar ját szik
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Prá ga
17.00 / m1
Rad nó ti 100 éve (50')
18.04 / Kos suth rá dió
Rend szer vál toz ta tók – húsz
év után
Elek Ist ván be szél ge tő tár sa
Du ray Mik lós
20.04 / Kos suth rá dió
M. La jos, 42 éves
Em lé ke zé sek a gu lág ról
1. rész
22.50 / m1
Nincs ke gye lem
(ma gyar film, 2006) (70')

VASÁRNAP

10.20 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.45 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.00 / Bar tók rá dió
Köz ve tí tés a hal lei Markt -
kirché ből
A Hal lei Ál la mi Ze ne kar
Hän del Fesz ti vál ze ne ka rának
és az Eng lish Con sort egye sí -
tett ze ne ka rá nak hang ver se nye
11.30 / m1
A Bib lia Remb randt
fes té sze té ben (26')
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
13.04 / Kos suth rá dió
Nép ze ne ha tá rok nél kül
20.00 / Bar tók rá dió
A Dán Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka rá nak hang ver se nye
Or go nán köz re mű kö dik
Ton Ko op man
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HÍREK, HIRDETÉSEK
GYÁSZ JE LEN TÉS

Mély fáj da lom mal tu dat juk,
hogy Schel ken Pál ma már ci us
31-én ki lenc ven öt éves ko rá -
ban el hunyt. Vég aka ra ta sze -
rint te me té se szűk csa lá di kör -
ben lesz.

A gyá szo ló csa lád

APRÓHIRDETÉS

Ko moly ze nész, né met–ma gyar csa -
lád va gyunk. Gyer mek sze re tő, né me -
tül tu dó, jó ked vű, há zi as, húsz-hu -
szon öt éves au-pair lányt ke re sünk
Nürn berg be ti zen egy éves fi unk mel -
lé, 2009 ok tó be ré től 2010. jú li us vé -
gé ig. Ér dek lőd ni, be mu tat koz ni az
amanncj @aol.com cí men le het.

JÖVŐ HETI SZÁMUNKBAN:

A kezdet kérdései közelről
– Beszélgetés teológiánknak az evolúció

témaköréből habilitált tanárával 


