
A deb re ce ni Nagy temp lom ból rá di ós
is ten tisz te le tet köz ve tí tet tek az el -
múlt va sár nap. Az apos to li üd vöz lés
ki egé szült egy na gyon egy sze rű és
köz vet len mon dat tal: kö szönt se min -
den ki kéz fo gás sal és „ál dás, bé kes ség”
kí vá nás sal a kö rü löt te ülő ket. A rá di -
ó ból hal la ni le he tett a spon tán kö zös -
ség épí tő moz gást, szin te érez ni le he -
tett a te kin te tek ta lál ko zá sát. Az is ten -
tisz te let nem ri deg me rev ség gel, ha -
nem jó ízű en in dult. Ha nem egye dül
let tem vol na ott hon, in dul tam vol na
a mel let tem le vők höz én is…

Sze re tek ta lál koz ni olyan em be rek -
kel, akik jó ked vű ek, és örö möt su gá -
roz nak. Pár mon da tot elég vál ta -
nunk, már is több a ked vem a so ron
kö vet ke ző fel ada tok hoz, és bát rab ban
teszem meg a következő lépéseket. Jó
ér zés a de rűs arc kö zel sé ge, ki vált vi -
rág va sár nap reg ge lén.

Temp lom ban is úgy sze re tek le ül -
ni, hogy lás sam a töb bi ek ar cát, és biz -
ta tást kap jak be lő le. Gyó gyí tó for rás
a jö vőt és re ményt su gár zó má sik em -
ber. Bi zal mat éb reszt. Csak úgy, mint
az ele ven gyer me kek a ma guk zsi va -
já val és nyug ha tat lan sá gá val. Moz gást,
éle tet és cé lo kat üzen nek pár pil la nat
alatt. Nem vé let len, hogy meg fá radt
idő se ket ép pen az uno kák, déd uno -
kák ele ven sé ge vi gasz tal a leg ha tá so -
sab ban. De egy ki csi gyer mek is raj -
ta csüng a ked ve sen me sé lő idős em -
be ren. Elég egy moz du lat, és öröm re
fa kad az, aki ad dig csak szo mor ko dott.
Köl csö nö sen szük sé günk van egy -
más élet ked vet su gár zó moz du la tá ra
és te kin te té re. 

Nincs ez más kép pen a gyü le ke ze ti
kö zös ség ben sem. Ha rit ka ság szám -
ba men nek ma a kel le mes mo so lyú és
vi dám ar cok, an nál in kább vi gyáz zunk
rá juk, és be csül jük meg őket kö zös sé -
ge ink ben! Erőt me rít he tünk a ve lük
va ló ta lál ko zás ból.

Vi rág va sár nap azt kell meg ta nul -
nunk, hogy Krisz tus kö zös sé ge is
alap ve tő en erő sít és bá to rít. Vi rág va -
sár nap ez kü lö nö sen kö zel jön hoz -
zánk. Na gyon egy sze rű em be rek in -
dul nak el Jé zus sal Je ru zsá lem fe lé. A
sza már a nyá jat össze tar tó pász to rok
ál la ta volt, szem ben a ló val, amely a
ka to na sággal, így az erő szakkal kap -
cso ló dott össze. Jé zus el fo gad ja mind -
azo kat, akik most ének kel és ho zsan -
ná val kí sé rik. A kö zös ség épí tés kü lön -
le ges tit ka ez az úti tár sa ság. Év ez re -
dek óta hir de ti az in du lás és az össze -
tar tás ér té két.

Vi rág va sár nap a lel kes együtt lét ün -
ne pe. A kö zös ség egy be tar to zá sá nak él -
mé nye jár hat ja át gyü le ke ze te ink éle -
tét ezen a na pon. Le het, hogy ma ezt
a lec két elöl ről kell ta nul nunk. Messzi -
re sza kad tunk a ter mé sze tes öröm
meg élé sé nek gya kor la tá tól kö zös sé ge -
ink ben. Ren ge teg a hi va ta los for ma ság,

a me rev ség ben nünk. Ma gunk ra vet -
tük azo kat a vé dő fel sze re lé se ket, ame -
lyek meg aka dá lyoz zák a spon tán öröm
meg mu ta tá sát. Pe dig ezen a na pon fut -
ni, ün ne pel ni és mo zog ni kell. Va ló szí -
nű, hogy az af ri kai vagy a la tin-ame ri -
kai ke resz té nyek sok kal könnyeb ben ta -
lál ják meg a vi rág va sár nap nak meg fe -
le lő for mát, mint mi. Az ő ke resz tény
éle tük nek ele mi ré sze a moz gás, a vi -
dám ság és az öröm. 

A va sár na pi is ten tisz te let kez de te
va ló já ban min dig egy „kis vi rág va sár -
nap”, a ta lál ko zás örö mé nek át élé se. Jó,
hogy itt va gyunk! Örü lünk, hogy
meg ér kez tél! De ré gen lát ta lak, csak
nem volt va la mi baj? Hi á ba ne vez zük
sok szor szok vá nyos nak vagy sab lo nos -
nak az ilyen tí pu sú mon da to kat, a szí -
vünk mé lyén még is ezek re vá gyunk a
kez dő li tur gia előtti má sod per cek ben.
Hát él jünk is esze rint! Örül jünk bát -
ran meg lé vő kö zös sé ge ink nek, épít -
sük ter mé sze tes és köz vet len ma ga tar -
tá sunk kal min den al ka lom mal!

Is ten kö zel sé gét és a ve le va ló kö zös -
sé get is eb ben a köz vet len de rű ben él -
het jük át új ra, min den al ka lom mal.

A hús vét fe lé lé pe ge tő gyü le ke zet
már alig bír ja ki vár ni a ko ra haj na li
örö möt. Sok he lyen él a nép szo kás ban
és a li tur gi kus élet ben is az in du lás, a
za rán dok lat és a kör me net gya kor la -
ta. Jel zi ez azt is, hogy nem le het ma -
gá nyo san, egye dül ké szül ni és in dul -
ni. Fon to sak a tár sak és a kö zös ség. 

Fel ső ne mes apá ti kis fa lu já ban so ká -
ig élt egy nép szo kás: vi rág va sár nap
vagy már az azt meg elő ző szom ba ton
a leg ki sebb gyer me kek éne kel ve in dul -
tak el a ta ní tó ve ze té sé vel a köz ség bí -
ró já nak a há za elé. Je lez ték ez zel a
moz gás sal, hogy van foly ta tás, él az új
nem ze dék, és hí vo gat ja az ün nep re a
la kó kat min den ház ból, min den kö -
tött ség és elő íté let nél kül. A gyer me -
ké nek szö ve gé re is ér de mes oda fi -
gyel ni: „Hej, ko szo rú, ko szo rú, / szép
szí nű és jó sza gú, / Van nak ben ne vi -
rá gok, / kis rö vid ke zöld ágok, / Cif ra
ki csiny le ve lek, / Van nak benn üres he -
lyek. / Li li om a tisz ta ság, / sze líd ség a
gyöngy vi rág, / Ró zsa sze re tet je le, /
Zöld a re mény le ve le. / Cif ra ki csiny le -
ve lek, / Van nak benn üres he lyek.”

A vi rág va sár na pi kö zös ség épí tés tit -
ka mind össze ennyi. Le hes sen foly tat -
ni a vi rá gok el he lye zé sét a zöld ko szo -
rú ban, mert min den szí nű és for má jú
vi rág nak jut hely a zöld le ve lek kö zött.
Így lesz iga zán szép és von zó.

Va jon lesz nek-e ennyi re nyi tot tak és
be fo ga dók a mi vi rág va sár na pi kö zös -
sé ge ink és temp lo ma ink? Jó len ne, ha
mi nél több he lyen hal lat sza na a gyer -
me kek tisz tán csen gő éne ke vi rág va sár -
nap. Kezd jük ta lál ko zá sa in kat ad dig is
egy jó ízű és őszin te kö szön tés sel.

A szerző teológusprofesszor, az Evan -
gé li kus Hittudományi Egyetem Gya -
korlati Tanszékének vezetője

„Cif ra ki csiny le ve lek,
vannak benn üres he lyek”
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„Va la mi ként utal ni kell ar ra, hogy Jé zus ke reszt ha lá -
la, Is ten nek az az el ha tá ro zá sa, hogy ezt vég hez vi szi,
nem úgy ál ta lá ban tör tént a vi lá gért – ami per sze
igaz –, ha nem sze mély sze rint mi at tam és ér tem!”

A megrendítő erejű passiójáték titka f 7. oldal

g Sza bó La jos

Ki a király? f 2. oldal
Szellemi zsendülés f 5. oldal
Deák-nap 2010 f 5. oldal
„Az Úr erőt ad minden nehézségben!” f 11. oldal
Negyedik evangélikus borfesztivál f 13. oldal
Mikko csángált Barcaságban f 15. oldal

„Jú dás is ré sze se volt az asz tal kö -
zös ség nek. Nem Jé zus és nem is a
töb bi ta nít vány bon tot ta fel a ve le
va ló kö zös sé get.”

Az öröm vonzásában f 7. oldal

„E há rom teo ló gus sor sa kü lön bö ző kép pen
in dult, más-más el kép ze lés sel, más-más re -
mé nyek kel, azon ban előbb-utóbb ugyan -
oda ér kez tek: az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem re.”

Nők Békásmegyeren f 4. oldal

Cap pel la Pa la ti na:
Be vo nu lás Je ru zsá lem be
Itá lia dé li csücs ke so ká ig a Bi zán ci Bi -
ro da lom ré sze volt. Ami kor II. Roger
her ceg 1132-ben a pa ler mói Pa laz zo
Re ale mel lé ká pol nát épít te tett, azt
tel jes egé szé ben arany mo za i kok kal
dí szít tet te bi zán ci stí lus ban. Az egyik
ol dal ká pol ná ban Jé zus je ru zsá le mi
be vo nu lá sa lát ha tó.

Az arany hát te rű mo za i kok meg -
ha tá ro zó stí lus je gyei a bi zán ci mű -
vé szet nek a ko rai kö zép kor ban.
Ezek köz ve tí tet tek az e vi lá gi és túl -
vi lá gi élet kö zött. A Jé zus éle tét
meg ele ve ní tő kép so rok a kö zép -
kor ban „a sze gé nyek Bib li ái” vol tak,
az írás tu dat la nok oku lá sá ra szol gál -
tak – még ak kor is, ha pom pás
arany mo za i kok ból áll tak, mint a
pa ler mói pa lo ta ká pol ná ján a je ru -
zsá le mi be vo nu lás. A nagyheti események képekben f 8–9. oldal

b „Uram, jó ne künk itt len nünk” –
ezt az él ményt pró bál ta köz ve tí -
te ni a már ci us 20-án és 21-én
meg ren de zett kon fir man dus ta -
lál ko zó. A Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let kon fir má ci ó ra
ké szü lő fi a tal jai Sop ron ban
gyűl tek össze, hogy meg is mer -
ked je nek egy más sal, és két na -
pot együtt tölt se nek el.

A lí ce um dísz ter mének kö ze pén egy
em ber áll, fur csa ru há ban. Olyan,
mint ha há ló ing len ne, na rancs sár ga,
és hím zés dí szí ti az ele jét. A sza kál -
las fér fi úgy néz ki ben ne, mint va la -
mi in di ai gu ru. De úgy lát szik, ez őt
nem za var ja. Ő Fü löp, Jé zus egyik ta -
nít vá nya – pon to sab ban Mes ter há -
zy Ba lázs is ko la lel kész, aki Jé zus
meg di cső ü lé sé nek tör té ne tét mond -
ja el a szem ta nú szem szö gé ből. Áhí -
ta tá val már ci us 20-án, szom ba ton
reg gel kez de tét ve szi az egy ház ke rü -
le ti kon fir man dus ta lál ko zó.

Csúcs 
élmény

Sopronban
Egy ház ke rü le ti

kon fir man dus ta lál ko zó

A prog ram kez de tén Széll Éva teo ló -
gus hall ga tó in vi tál ta kö zös ének lés -
re a meg je len te ket. Se gít sé gé vel olyan
gyer mek éne ke ket ele ve nít het tek fel,
il let ve ta nul hat tak meg a részt ve vők,
ame lye ket gyü le ke ze ti és is ko lai cso -
port ja ik ban is ered mé nye sen al kal -
maz hat nak.

Az ószö vet sé gi kép fe szült sé gé ről

szólt Sza bó né Mát rai Ma ri an na püs -
pök he lyet tes Zsolt 1 alap ján meg tar -
tott áhí ta tá ban. Mint fo gal ma zott:
„Mi a szer te szét szó ró dás nagy kí sér -
té sé vel és a ki égés ve szé lyé vel szem -
ben min den erőnk kel azon küz dünk,
hogy a ránk bí zot tak meg gyö ke rez ze -
nek, sta bi lak le gye nek, a zöl del lő fá -

hoz ha son ló an nö ve ked je nek… A
mai nap ép pen er re a sta bi li tás ra,
meg gyö ke re zés re, zöl del lő élet re sze -
ret ne min ket szó lí ta ni, en nek a le he -
tő sé gét kí ván ja fel mu tat ni, erő sí te ni.”

Bo dó Sá ra elő adá sá ban a csa lá dok -
kal va ló gyü le ke ze ti együtt mű kö dés
szük sé ges sé gé nek, le he tő sé ge i nek és
kor lá ta i nak kér dés kö rét jár ta vé gig

hall ga tó i val. A hit fej lő dé sé t a mag -
za ti lét ta pasz ta la ta i tól a cse cse mő -
kor ki zá ró la gos anyai füg gé sén ke -
resz tül a csa lád nak mint az Is ten hez
vi szo nyu lás nor má it el sőd le ge sen
meg ha tá ro zó kö zös ség nek a be mu -
ta tá sá ig tár gyal ta.

Csa lád a gyü le ke zet ben
– gyü le ke zet a csa lád ban

Hit ok ta tók el ső ke rü le ti ta lál ko zó ja dé len

b „Mint a fo lyó víz mel lé ül te tett fa” – ez zel az el ső zsol tár ból vett mot -
tó val ren de zett hit ok ta tói ta lál ko zót a Dé li Egy ház ke rü let már ci us 20-
án. Az el ső íz ben meg hir de tett ta nul má nyi na pon – amely nek az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem adott ott hont – lel ké szek és hit ok ta -
tók vet tek részt kö zel öt ve nen. A ta lál ko zó dél előtt jén Bo dó Sá ra, a
Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem do cen se A hit to vább -
adá sa kö zös ség ben cím mel tar tott elő adást. A ren dez vé nyen je len volt
Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő is.

f Folytatás a 3. oldalonf Folytatás a 6. oldalon
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b Jö vő hét től, hús vét ün ne pé -
től kezd ve im már har mad -
szor in dul Can ta te né ven
egy ház ze nei ro vat az Evan gé -
li kus Élet ben.

Az el múlt négy év ben volt olyan
so ro za tunk, amely az is ten tisz te -
let köz pon ti éne két, a gra du ál éne -
ket mu tat ta be; ol vas hat tak olyan
cik ke ket, me lyek egy ze nei stí lus -
ba tar to zó éne ke ket tár gyal tak;
ta lál koz hat tak sze mé lyes be szá -
mo lók kal is egy ház ze né szek tol lá -
ból. Leg utóbb a Gyü le ke ze ti li tur -
gi kus köny v nek, éne kes köny vünk
ki egé szí tő kö te tének az anyagát
tet tük köz kinccsé e lap ha sáb ja in.

Most azok az éne kek ke rül nek
sor ra, ame lyek – az Út mu ta tó he -
ti igé jé re ala pul va – egy-egy hét
lel ki tar tal mát ala poz hat ják meg
(az Ev Élet ben hét ről hét re meg -
je le nő két ének szám kö zül ez a
má so dik).

Új don ság, hogy a cik kek maj -
dan két rész re ta go lód nak. Az el -
ső rész olyan lesz, mint an nak
ide jén a gra du ál éne kek nél lát -

hat tuk: az ének ke let ke zé sé nek
rész le tei, a szö veg és a dal lam rö -
vid elem zé se. Ezt egy ház ze né -
szek ír ják.

A má so dik rész vi szont új mű -
faj: rö vid me di tá ció az adott ének
szö ve ge alap ján, úgy ne ve zett Li -
ed pre digt. Er re a fel adat ra si ke rült
lel ké sze ket meg nyer ni.

Ezek az írá sok nem csu pán
egyé ni hit éle tünk ben, ha nem
pél dá ul bib lia órán, ba rá ti össze -
jö ve te len fel ol vas va is jó szol gá -
la tot te het nek. Ál ta luk el mé -
lyed he tünk egy há zunk leg fon -
to sabb ta ní tá sa i ban, és job ban
meg is mer het jük éne kes köny -
vünk ér té ke it is.

Can ta te Do mi no can ti cum no -
vum – Éne kel je tek az Úr nak új
éne ket! (Zsolt 149) A cím adó
zsol tár ral vár ja az ér dek lő dő ol -
va só kat a ro vat ve ze tő:

g Ecse di Zsu zsa

Ú J S O RO Z A TUNK E LÉ

Be kö szön tő

Ál dott légy, Is te nünk, hogy Jé zus
Krisz tus Urunk be vo nult Je ru zsá lem -
be, vál lal va a leg vég ső konf ron tá ci -
ót. Egy ér tel mű vé té ve azt, hogy ő a
Mes si ás. Ő a vár va várt Ki rály, a Fő -
pap, a Pró fé ta, aki meg ér ke zett.
Most, ami kor a je ru zsá le mi ese mé -
nyek re em lé ke zünk, ké rünk, se gíts,
hogy fel is mer jük Jé zus Urunk ban a
vi lág Meg vál tó ját, a mi sze mé lyes
meg men tőn ket!

Urunk, ké rünk, erő sítsd ben nünk
a vá gyat, hogy Meg vál tónk elé já rul -
junk, s őe lőt te le bo rul va ügyes-ba -
jos dol ga ink és egész éle tünk gyó gyu -
lá sát kér jük tő le! Hagy juk, hogy ő
sza ba dít son meg le kö tö zött sé ge ink -
ből, bű ne ink ből, el hi bá zott tet te -
ink től, vét kes kap cso la ta ink tól és
ér zé se ink től!

Urunk, te min dent meg tet tél a
mi üd vös sé günk re. Add, hogy ta nul -
junk alá za tod ból, és mi is sze lí den és
alá zat tal tud junk szol gál ni, és hű sé -
ges ta nít vá nya id ként tud juk hir det -
ni sza ba dí tó evan gé li u mod öröm hí -
rét eb ben a vi lág ban!

Urunk, se gíts, hogy ne csak ho -
zsan nát ki ál ta ni le gyünk ké szek, de
el is tud juk fo gad ni azt a szük sé ges
meg tisz tí tó, erős is te ni ke zet, amely
nél kül nem gyó gyul ha tunk. Se gíts,
hogy el ne fus sunk Ki rá lyunk éle -
tünk be, szí vünk be va ló tisz tí tó és
gyó gyí tó be vo nu lá sa elől!

Ir gal mad ba ajánl juk a be te ge -
ket, a meg fá rad ta kat és mind azo -
kat, akik nek már ki ál ta ni sincs ere -
jük. Mu tasd meg gyó gyí tó je len lé -
te det min den em ber nek, hogy a
pró bák és ter hek kö zött is meg erő -
söd jön a szív, és te ná lad nyu god jon
meg a lé lek.

Kö nyör günk most a te né pe dért,
egy há za dért. Kö nyör günk az előt tünk
ál ló ün ne pért. Légy ve lünk a nagy hét
al kal ma in. Add, hogy va ló di ün nep -
pé le gyen em lé ke zé sünk az ál tal, hogy
ta lál koz ha tunk ve led, és te meg erő -
sí tesz ben nün ket a hit ben, a sze re tet -
ben és a re mény ség ben.

Kö nyör günk, Urunk, min den em -
ber üd vös sé gé ért. Azért, hogy mi nél
töb ben is mer je nek meg té ged úgy,
mint aki Jé zus Krisz tus ban sze mé lyes
Meg vál tót és Sza ba dí tót ad tál min -
den em ber szá má ra.

Hall gass meg min ket, Urunk, hi -
szen te vagy a mi ke gyel mes mennyei
Atyánk. Kö nyö rülj raj tunk, ir gal -
mazz ne künk, és add ne künk bé kes -
sé ge det a te szent Fi ad, a mi Urunk
Jé zus Krisz tus ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

2 e 2010. március 28. Evangélikus Életforrás

Ígé re te sen in du ló pár be széd. Kér dés -
re kér dés, majd vi szont kér dés a fe le -
let. Mai élet hely ze tek ben is gya kor -
ta elő for dul ha son ló, csak más tó nus -
ban, más cél lal, tény le ges in for má ció
és őszin te ér dek lő dés nél kül. „Mit né -
zel? Hoz zám be szélsz? Ke mény ked -
ni akarsz?” Ide á lis mód szer az in du -
la tok el sza ba du lá sá hoz és az el ke rül -
he tet le nül be kö vet ke ző tes ti erő -
szak hoz. A ne mes nek épp nem ne -
vez he tő pár vi a dal vé gén az tán ki de -
rül, va ló já ban „ki a ki rály”.

Evan gé li u mi je le ne tünk ben azon -
ban nem két, nagy já ból azo nos fel épí -
té sű és ha son ló adott sá gok kal ren del -
ke ző, egyen lő esé lyek kel in du ló fér fi
ka kas ko dik egy más sal, hogy össze -
mér je ere jét. Itt egy for má lis – még
ha ál sá gos és lát szat sze rin ti is – bí -
ró sá gi tár gya lás zaj lik, ahol az egyik
fél tel je sen ki szol gál ta tott, a má sik pe -
dig élet és ha lál ura ként áll fe let te.

Pi lá tus ah hoz ké pest, hogy a ko ra -
be li el vá rá sok nak meg fe le lő en ke -
mény – sőt vé res – ke zű ve ze tő ként
töl töt te be tisz tét, Jé zus ese té ben
még is bi zony ta lan ko dik, za var ban
van, és sze ret né el ke rül ni, hogy meg -
hoz zon egy olyan dön tést, ami lyet
egyéb ként na pon ta ho zott meg tö -
meg szám ra. Ta lán sze mé lyé ben vagy
po zí ci ó já ban érez te sért ve és meg -
aláz va ma gát, hogy ez eset ben nem
raj ta állt a ha lá los íté let ki mon dá sa,
ha nem va ló ság gal kö ve tel ték, sőt
zsa rol ták, hogy meg hoz za. Rá adá sul
pont az ál ta la meg ve tett és le né zett
zsi dók.

„Te vagy a zsi dók ki rá lya?” – ta lán
ez a le he tő ség ad re ményt Pi lá tus nak
ar ra, hogy még is ké jes bor zon gás sal
hoz has sa meg az íté le tet, ha már egy -
szer úgy is meg kell hoz nia. Ha ugyan -
is egy iga zi mes si ást fe szít tet het ne ke -

reszt re – a zsi dók ki rá lyát –, az
mennyi vel ér té ke sebb fo gás vol na,
mint egy olyan sze ren csét len meg ölé -
sé ben részt ven ni, akit még a sa ját faj -
tá ja sem vál lal. Egy ki rály fe lett ítél -
kez ni va ló di mél tó ság. Most meg mu -
tat hat ná, hogy ki is az iga zi ki rály. De
ha sa ját né pe nem is me ri el ki rá lya -
ként Jé zust, ak kor mi ért olyan fon tos
ne kik még is? Ha leg alább kö zönyt
mu tat ná nak irán ta! De ők ép pen ség -
gel nem kö zö nyö sek, ha nem na gyon
fon tos szá muk ra. Job ban kö ve te lik
Pi lá tus tól Jé zus ha lá lát, mint azt,
hogy Ba rabb ást sza ba don en ged je.
Most nem va la ki éle tét, ha nem va la -
ki ha lá lát kí ván ják. Pi lá tus sa rok ba
szo rít va ér zi ma gát a szo kat lan hely -
zet ben. 

„Nem ta lá lok ben ne sem mi fé le
bűnt” – mi cso da ál szent mon dat!
Mint ha ed dig bár ki nek az ese té ben
is szá mí tott vol na, hogy bű nös-e
vagy ár tat lan. Mint ha szem pont lett
vol na egy íté let meg ho za ta la kor,
hogy mit tett az il le tő. Mint ha lé te -
zett vol na más szem pont, mint a bi -
ro da lom ha tal ma és di cső sé ge lát sza -
tá nak fenn tar tá sa, amely Pi lá tus sze -
mé lyes jó lé té nek és kar ri er jé nek is zá -
lo ga volt.

„Mi az igaz ság?” Túl ér té kel nénk
Pi lá tus fi lo zó fu si haj la ma it, ha va la -
mi el gon dol ko dó, tá vol ba ré ve dő te -
kin te tet sej te nénk e sza vak mö gé.
Sok kal va ló szí nűbb, hogy a gya kor -
la ti as, két láb bal a föl dön já ró em ber
hét köz na pi böl cses sé ge fo gal ma zó -
dott meg eb ben. Pi lá tus ese té ben ez
így hang zik: „Ugyan mi lyen igaz ság
van azon kí vül, ami Ró ma ér de ke?” –
mint ha csak Mes sa lá nak, Ben Hur
gyer mek ko ri ját szó paj tá sá nak hang -
ját hal la nánk, aki érett fér fi ko rá ra
már el ju tott a fel is me rés re, hogy áb -

rán do zás az élet meg ron tó ja, és va -
ló ság tól el ru gasz ko dott esz mék ből,
le gye nek bár mi lyen szé pek, nem le -
het meg él ni.

En nek meg fe le lő en a „nem ta lá lok
ben ne sem mi fé le bűnt” ki je len tés
sem va la mi ma gasz tos mo rá lis igaz -
ság meg fo gal ma zá sa, csu pán annyit
akar kö zöl ni a hely tar tó, hogy Jé zus,
ez a sze ren csét len alak egy ál ta lán
nem ve szé lyes Ró má ra néz ve. Te kint -
ve, hogy amint az igaz ság csak az le -
het, ami Ró má nak ér de ke, úgy bűn
csak az, ami ez zel szem ben áll. A gyil -
kos ság, a rab lás és az erő szak bár mi -
lyen for má ja is csak ak kor bűn, ha
Ró ma el len irá nyul. De mint lát ha tó,
még egy rab ló gyil kos, Ba rabb ás is
kap hat ke gyel met, ha az ün nep re ké -
szü lő nép úgy kí ván ja. És az ő kí ván -
sá guk is csak azért fon tos ilyen kor,
mert en nek ki elé gí té se is Ró ma nagy -
sá gát szol gál ja.

Ró ma nem csak erős nek, de jó sá gos -
nak is sze ret ne lát sza ni. Ez a bi zarr le -
he tő ség még a ke gyet len ná ci ha lál tá -
bor-pa rancs nok, Amon Göth szá má -
ra is ki hí vást je len tett, ami kor a ma -
gát ba rát ja ként fel tün te tő Os car
Schind ler be tet te a bo ga rat a fü lé be,
hogy a gyil ko lás ha tal má nál sok kal na -
gyobb le het az ir ga lom ha tal ma. Más -
nap, hogy újon nan szárny ra ka pott
mo hó szen ve dé lyé nek hó dol jon, majd -
nem meg is hagy ta az egyik rab éle tét.

Pi lá tus ta lán még is meg ér zett va -
la mit ab ból, hogy Jé zus sal foly ta -
tott pár be szé de na gyon egyen lőt -
len, és nem azo nos erő vel bí ró fe lek
közt zaj lik? Hogy míg ő élet és ha lál
urá nak kép ze li ma gát, ad dig az, aki
ve le szem ben véd te le nül és ki szol gál -
ta tot tan áll, va ló ban élet és ha lál
ura? Hogy nem ő tart ja mar ká ban ezt
a sze ren csét len, ki szol gál ta tott em -

bert, ha nem az őt? Hogy a má sik em -
ber sor sa fe lett nem ak kor ren del ke -
zik iga zán, ha bír ja a ha tal mat éle té -
nek ki ol tá sá ra? Nem is ak kor, ha el -
hi te ti ma gá val, hogy ir gal mas, jó te -
vő, kö nyö rü le tes, és a má sik ne ki kö -
szön he ti az éle tét, a jó lé tét, a kar ri -
er jét? 

Hogy ta lán az vol na az iga zi, ha
egy ál ta lán nem akar na a má sik em -
ber sor sa fe lett ren del kez ni? Ha ere -
je és ha tal ma, rá ter mett sé ge és fon -
tos sá ga tu da tá ban is ab ban él né meg
a má sik em ber meg men té se ér de ké -
ben kap ni vélt kül de té sét, hogy van
mer sze bé kén hagy ni a má si kat? Ak -
kor is, ha lel ke mé lyén na gyon is
bosszant ja, hogy az lát ha tó an sok kal -
ta ne me sebb lel kű, iga zabb, tisz tább
és ér de me sebb, mint ő? Vagy is hogy
a má sik a ki rály? 

Hi szen épp ez az, ami meg ha lad -
ja em be ri ké pes sé ge in ket! Ez a bű -
nünk lé nye ge. És ez az, ami ből meg -
sza ba dít Jé zus, az egyet len iga zi ki -
rály. Az alá za tos ki rály. Ami lye nek -
ké min ket, mind nyá jun kat for mál ni
akar – sze re te té vel, ir gal má val, tü rel -
mé vel. 

g Bart ha Ist ván

Imád koz zunk! Uram, ki rá lyom, Jé zus!
Te ár tat la nul szen ved tél gyá va sá -
gom, ki va gyi sá gom, lus ta sá gom és túl -
buz gó sá gom mi att. Pe dig mi lyen egy -
sze rű vol na az élet, ha rád hall gat nék,
té ged kö vet né lek, és nem akar nám
sem ma ga mat, sem má so kat fel ál doz -
ni sem mi lyen ne mes nek és jó nak hitt
ügy ol tá rán! Kér lek té ged, for máld át
gon dol ko dá so mat, hogy a te igaz sá -
go dat is mer jem fel, és azt kö ves sem
min den kö rül mé nyek kö zött! Ámen.
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Ki a ki rály?

SE MPER REFOR M ANDA

„Sóvárgó szíved támaszkodjék az
igé re, s hagyatkozzál annak meg-
iga zí tó ígéretére. Ezen állva csak
lépj Is ten elé, mondván: Uram, való
igaz, én nem vagyok méltó, hogy
ná lam szállj, de én szükségemben
ke gyelmedet sóvárgom, ha talán
még is megigazulhatnék. Nem is jö -
vök más jogon, hanem mert édes
igé ket hallottam az imént, mikor
asz talodhoz hívtál. Én jó Uram!, a te
igéd igaz – nem kétlem –, s én erre
eszem, iszom veled; legyen nékem
aka ratod és igéd szerint. Ámen.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

C ANTATE

Hi ba iga zí tás. La punk múlt he ti szá má nak 2. ol da lán né hai
dr. Keken And rás lel készt a tő le szár ma zó idé zet for rás meg je lö -
lé sé ben té ve sen ne vez tük püs pök nek. A gépelési hi bá ért ol va só -
ink el né zését ké rjük. – A szerk.

Csak hull ja tok, vi rá gok, pál ma ágak,
csa pong jon a pi ros szár nyú öröm
s higgyé tek, hogy Dá vid utód ja jön
sza bad ság szer ző, győ zel mes ki rály nak.

Ő… lát ja már, hogy messze mint a fel leg,
fe ke te át kok var jú ra ja vár
és szárny ra kap, s hogy nem so ká ra már
ká rom kod nak, akik most éne kel nek.

Ő… tud ja már, hogy egye dül lesz s hit vány,
ijedt szív vel fut szét a sok ta nít vány,
nem ma rad ben nük se re mény, se hit…

S egy szür ke fa a bor zon gó er dő be’, 
mint ha tud ná, hogy ke reszt lesz be lő le, 
meg-meg ráz za zör gő le ve le it…

Bó dás Já nos

Vi rág va sár nap
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b Az In do néz-Ba tak Pro tes táns-
Lu the rá nus Egy ház egyik ve ze -
tő je, dr. Ja mi lin Si ra it teo ló gi ai
pro fesszor tar tott
elő adást már ci us 16-
án az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye -
te men. Be te kin tést
nyúj tott egy há za éle -
té be, kü lö nös te kin -
tet tel a más val lá sok -
kal va ló együtt mű -
kö dé s re az igaz sá gos -
ság, a bé ke és a jó lét
kér dé sé ben. 

Ja mi lin Si ra it ko ráb ban az
In do néz-Ba tak Pro tes táns-
Lu the rá nus Egy ház teo ló -
gi ai szö vet sé gé nek al el nö -
ke volt, 2008 óta pe dig
egy há za öt ve ze tő jé nek
egyi ke, az úgy ne ve zett Ko -
i no nia De part ment el nö ke.

Elő adá sá ban rész le te sen is mer -
tet te, hogy az in do né zi ai Észak-Szu -
mát rán élő ba ta kok ho gyan tér tek át
a ke resz tény hit re, és ho gyan tud tak

el len áll ni a fo lya ma tos isz lám ter jesz -
ke dés nek. Be szé dé ben hang sú lyoz ta
azon ban an nak je len tő sé gét is, mi ért
fon tos, hogy most ugyan így ne en -

ged je nek be fo lyást a ka riz ma ti kus
moz gal mak nak.

A mintegy kétszázötvenmilliós lé -
lek számú In do né zia plu rá lis tár sa da -

lom, ahol az em be rek ki lenc ven szá -
za lé ka musz lim hí vő, míg a ma ra dék
a na gyobb val lá sok – a ka to li ciz mus,
pro tes tan tiz mus (e ket tőt kü lön val lás -

nak ve szik), hin du iz mus
és budd hiz mus – hí ve.
Eb ben a val lá si sok szí nű -
ség ben fon tos egy más el -
fo ga dá sa és az is, hogy
részt vál lal ja nak a má sik
kul tú rá já ból, ha gyo má -
nya i ból. A to le ran cia je -
gyé ben az isz lám val lá sú -
ak is részt vesz nek a ke -
resz té nyek ka rá cso nyi
ün ne pe in, és a ke resz té -
nyek is a musz li mok ha -
gyo má nyos al kal ma in.

Az elő adás után a hall -
ga tók kér dé se ket te het -
tek fel a ven dég nek. A
mo de rá tor dr. Jut ta Ha -
us mann pro fesszor, az
egye tem ószö vet sé gi tan -
szé ké nek ve ze tő je volt.

Az al kal mon részt
vett H. E. Man ga si Si homb ing, In do -
né zia ma gyar or szá gi, hor vát or szá -
gi, bosz nia-her ce go vi nai és ma ce dó -
ni ai nagy kö ve te is.

In do néz egy há zi ve ze tő teo ló gi án kon

H. E. Man ga si Si homb ing, In do né zia ma gyar or szá gi, hor -
vát or szá gi, bosz nia-her ce go vi nai és ma ce dó ni ai nagy kö -
ve te már ci us 16-án es te fo ga dást adott re zi den ci á ján dr.
Ja mi lin Si ra it, az In do néz-Ba tak Pro tes táns-Lu the rá nus
Egy ház teo ló gi ai ta ná ra és egyik ve ze tő je tisz te le té re. 

Az al ka lom ra a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház szá -
mos kép vi se lő je is meg hí vást ka pott. A kö tet len va cso rán
részt vett – töb bek kö zött – dr. Fa bi ny Ta más, egy há zunk
kül kap cso la to kért fe le lős püs pö ke; Csep re gi And rás, az Ok -
ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Egy há zi Kap cso la tok Tit -
kár sá gá nak ve ze tő je, va la mint fe le sé ge, Cser há ti Már ta;
to váb bá dr. Jut ta Ha us mann, az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem (EHE) Ószö vet sé gi Tan szé ké nek ve ze tő je; dr.
Szent pé tery Pé ter, az EHE Val lás- és Tár sa da lom tu do má -

nyi Tan szé ké nek ve ze tő je; Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra, egy -
há zunk kül ügyi osz tá lyá nak ve ze tő je; dr. Lász ló Vir gil kül -
ügyi re fe rens és Ara di György bu da pest-fa so ri evan gé li -
kus lel kész. Je lent volt to váb bá az ese mé nyen Szent-Ivá -
nyi Ilo na uni tá ri us lel kész, va la mint Pe thő Gyu la, a Kül -
ügy mi nisz té ri um Ázsi ai és Csen des-óce á ni Főosz tá lyá nak
ve ze tő je, Ta kács Lász ló kül ügyi re fe rens és az in do néz nagy -
kö vet ség szá mos mun ka tár sa.

Az in do né zi a i ak kal va ló ta lál ko zá sok azon ban itt
nem ér nek vé get: má jus 25-én Gö döl lőn a val lás kö zi pár -
be széd del kap cso la tos kon fe ren ci át ren dez nek, má sok
mel lett ne ves in do néz elő adók rész vé te lé vel.

g Hor váth-Bol la Zsu zsan na
For rás: evan ge li kus.hu

Fo ga dás az in do néz nagy kö vet sé gen

Vi rá gunk még csak vol na. Bár ir dat la -
nul hosszú volt a tél, már éled a ter mé -
szet. Idén is a kró ku szok vol tak a leg -
bát rab bak. A sok sár ga, fe hér és li la fe -
jecs ke vi dá man mo zog a még hű vös
szél ben. A na pok ban már a min dig
meg bíz ha tó arany vessző is kez di bi -
zony gat ni, hogy most már itt a ta vasz.
Tud juk, hogy kö vet ke zik a nár cisz, a já -
cint és a tu li pán, ame lyek nek a hagy -
má it még ősszel dug dos tuk a föld be. Itt
a ta vasz, vi rá gunk még csak vol na.

De van-e va sár na punk? Nem ra -
bol ta-e el tő lünk va la mi fé le „kon -
zum is ten” vagy akár csak sa ját kö zö -
nyünk? A ha rang sza va nem hal lat -
szik el a plá zá kig. Fe hér ing he lyett
su so gó sza bad idő ru ha van az em be -
re ken, a kí nai pi a con vet ték. Ta lán ma
is oda igye kez nek. Nem cso da, hogy
ne he zen tud juk már ün nep lő be öl -
töz tet ni a szí vün ket.

In te ge tő tö meg is van. Pál ma ágat
len get nek, vi rá got szór nak az út ra.
Mert sze ret nek ün ne pel ni, szí ve sen
áll nak a győz tes ol da lá ra. Ők vár ják
a ki rályt, akit né ha Mes si ás nak, né ha
Jimmy nek ne vez nek. Mind ezt a szó
szo ros ér tel mé ben ön ként és da lol va.
Mert is ko lásko rom ban még kö te le ző
jel leg gel ve zé nyel tek ki min ket a bu -
da pes ti Rá kó czi út ra, hogy Brezs nyev -
nek vagy Fi del Ca stró nak in te ges sünk.
Ma vi szont so kan tö rik ma gu kat
azért, hogy akár csak egy pil lan tást is
vet hes se nek a li mu zi non ér ke ző ce -
le bek re.

Sza ma runk is vol na hát, olyan

iga zi sza már sza már. Lép ked az út -
ra te rí tett fel ső ru há kon, ke resz tül gá -
zol a vi rág esőn – és azt hi szi, őt ün -
nep lik. Nagy sza már fü le i vel tom -
pán hall ja a mo raj lást, és úgy vé li, ne -
ki szól a ho zsan ná zás.

Per sze a po li ti kai ha ta lom is új ra
és új ra ma gá nak akar ja az ün nep lést.
Em be rek, föl di ha tal mas sá gok tör tek
Jé zus he lyé re, és ün ne pel tet ték ma -
gu kat. To ta li tá ri us rend sze rek erő sza -
kos ural ko dói, egyházi méltóságok
vagy ép pen a sze ku la ri zá ció, az el vi -
lá gi a so dás ha mis pap jai próbálták le -
ta szí tani Jézus királyt. Erre is reflek -
tál Kas sák La jos ver se:

„Sem az egy ház prak ti kái, sem a po -
li ti ku sok irigy ke dé sei nem me rít he tik
Őt [Jé zust] alá. A he gyek ki tér nek
elő le s a vi zek meg ju há szod nak lép tei
alatt. Most azon ban le het, hogy a vi -
rág gal fel hin tett ut cán meg ér ke zik a fa -
lu ba. Szól nak a ha ran gok, tar ka ga -
lamb ra jok hin tál nak a nap su gá rain.”

Kö ze le dik-e Jé zus vá ro sunk ba ezen
a vi rág va sár na pon? Itt van-e ő, a
va ló ban sze líd és alá za tos? Aki nem
hó dí ta ni akar, ha nem egy sze rű en
csak sze ret ni. Aki nem le igáz, ha nem
sza bad sá got ad.

De vi lá gunk nem a sza már há ton
ér ke ző Jé zus ra fi gyel. Pák olitz Ist ván
Pal ma rum cí mű ver se ma is ér vé nyes: 

A vá ros ve ze tői per sze hogy nem
fogad ták.
Fu tó bo lond nak néz ték
a sza ma ras is ten ad tát.

Se tü zol tó ze ne kar, se lá nyok.
De az ut ca ki vo nult,
ho zsan ná zott.

Sen ki se tud ta, szo mo rú te kin te te
mért me reng a
Ko po nyák he gyén. Sen ki se lát ta,
hogy ár nyé kot ve tett rá
a fur csán össze ácsolt ge ren da.

Jé zus vi rág va sár nap be vo nult Je ru zsá -
lem be. Sza már há ton, az ókor Tra -
bant ján. Azt mond ta: bé két hoz tam
nek tek, a meg té rés esé lyét. Bé ké ben
él het tek ön ma ga tok kal, egy más sal és
a Min den ha tó val.

És a tö meg ho zsan ná zott. Száll tak,
száll tak a vi rá gok, leng tek a pál ma ágak.
Ám tud juk, vi rág va sár na pot nagy -
pén tek kö ve ti. A „Ho zsan na” he lyett
„Fe szítsd meg!” hang zik ha ma ro san.
Szív szo rí tó an igaz Jó kai An na Ima –
vi rág va sár nap al ko nyán cí mű ver se:

Is te nem. 
Az az al kony.
A föld be dön gölt örök zöl dek. 
A már üres úton hor padt
pléh do bo zok zö rög nek. 

Ha sadt nej lon zacs kók a bok ro kon
fenn akad va.
Kö pés be ra gadt csik kek a ta po sott
fű ben. 
(…)
A tö meg be re kedt.
Ve del, za bál:
Va cso rál.
A té vé elé ül.
Új üvöl tés re ké szül.

A „fe szítsd meg” él ve ze te sebb.
A ke reszt ha lál ér de ke sebb.

Jó kai An ná nak – újabb ko ri ta pasz -
ta la ta ink alap ján is – iga za van.
Akár csak az egy ko ri Il lés-szám nak:
„Vi rág sin csen, te sem vagy már, mi -
ért hagy tuk, hogy így le gyen?”

Ne hagy juk, hogy így le gyen. 
Fo gad juk el nem mú ló hit tel a vi -

rág va sár nap ér ke zőt.
Ál dott, aki az Úr ne vé ben jön.
Az ün ne pe ink ró la kell, hogy szól -

ja nak.
Az ő je len lé te ad ér tel met az

egy ház nak, hi tünk nek és szol gá la -
tunk nak.

Ön kri ti kus nak kell len nünk: sok -
szor nem hir det tük őt elég hi te le sen,
nem él tük őt meg va ló sá go san. Se vi -
rá gunk, se va sár na punk.

Pe dig vi rág va sár nap az egyik leg -
ked ve sebb ün ne pünk le het ne. Ama
hor padt pléh do bo zok, ha sadt nej lon -
zacs kók és kö pés be ra gadt csik kek vi -
lá gá ból vissza ta lál hat nánk a ta vasz -
ba, és örül het nénk a kró ku szok vi dá -
man moz gó fe hér és li la fe jecs ké i nek,

a sár gá ban pom pá zó arany vessző nek,
a já cint nak és a tu li pán nak.

Vi rág va sár nap azon ban ko ránt -
sem csu pán ta vasz ün nep. Min den nél
job ban örül he tünk a hoz zánk ér ke -
ző Jé zus nak, az alá za tos ki rály nak.
Aki ben „csen de sen és vá rat la nul”
át ölel min ket az Is ten. 

Ne hagy juk, hogy az em be ri go -
nosz ság és os to ba ság el ta pos sa vi rág -
va sár na pot. Ne en ged jük, hogy az
erő szak ural ja a hét köz na po kat és ra -
bol ja el az ün ne pe ket.

Őriz zük a szel le mi és a lel ki ér té ke -
ket, meg annyi ká ros ha tás kö ze pet te.

Le gye nek a ke resz tény kö zös sé gek
a kor szel lem mel da co ló lel kü let nek,
a jó ság nak, a sze re tet nek és a bé kes -
ség nek az őr zői. Ne en ged jük, hogy
ki ver jék ke zünk ből a vi rá got. 

Mentsük meg a vasárnapot.
Ra gasz kod junk vi rág va sár nap ál -

dá sa i hoz, és leg fő kép pen ah hoz a ki -
rály hoz, aki ezen az ün ne pen ér ke zik
hoz zánk, sze lí den és alá za to san. 

Ál dott, aki az Úr ne vé ben jön!

Vi rá gok és va sár na pok
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Gon do lat me ne te má so dik ré szé ben
az előadó a gyü le ke zet csa lá dok kal
va ló kap cso la tá nak ter mé sze tes, szük -
ség sze rű és meg en ge dő vol tát hang sú -
lyoz ta. A gyü le ke zet és a csa lád
együtt mű kö dé se ter mé sze tes, mi vel
min den gyü le ke ze ti tag „ma gá val
hoz” egy csa lá dot, mely nek ter mé sze -
tes mó don tag ja, il let ve gyü le ke ze ti
tag sá gát is „ma gá val vi szi” csa lád já -
ba. Szük ség sze rű e kap cso lat, mert a
hit to vább adá sa nem tör tén het izo -
lált mó don: a gyer mek nem szó lít ha -
tó meg csa lád ja nél kül. Ugyan ak kor
is mer ni kell a csa lá dok kal va ló
együtt mű kö dés kor lá ta it is, hi szen a
tár sa da lom szer ke ze té nek át ala ku lá -

sa mi att a klasszi kus kap cso lat tar tá -
si for mák ne he zen vagy egy ál ta lán
nem meg va ló sít ha tók.

Dél után for gó szín pad sze rű cso -
port fog lal ko zá sok kal foly ta tó dott a
prog ram, mely nek so rán – Grend orf-
Ba logh Me lin da, Ke re pesz ki Ani kó,
Szűcs Pet ra és Sza bó né Mát rai Ma ri -
an na köz re mű kö dé sé nek kö szön he -
tő en – a csa lá di nap, a csa lá di is ten -
tisz te let, a tá bo rok és a sza bad idős
prog ra mok, va la mint a kon fir man dus -
ó ra és a kon fir má ció té ma kö re in be -
lül négy hely szí nen gyűjt het tek hasz -
nos öt le te ket a ta lál ko zó részt ve vői.

A tar tal mas, vi dám együtt lét öt let -
bör zé vel, kö zös ének lés sel és imád -
ság gal ért vé get.

g S. A.

Hit ok ta tó-talál ko zó 
f Folytatás az 1. oldalról

Dr. Ja mi lin Si ra it (balra) és H. E. Man ga si Si homb ing
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Be osz tott lel ké szek vizs gáz tak
Négy újabb tag gal bő vült a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház vá laszt ha tó,
te hát pa ró ku si jog kör rel fel ru ház ha tó lel ké sze i nek kö re. 

Az Észa ki Egy ház ke rü let el nök sé ge ál tal múlt év vé gén meg hir de tett pa -
ró ku si al kal mas sá gi vizs gá lat ra né gyen je lent kez tek: Hor váth né Cso szánsz -
ky Már ta Nyár egy há zán, Óvá ri Pé ter Já nos Men dén és Gyöm rőn, Zsar nai
Krisz ti án Nyír egy há zán szol gá ló lel kész, va la mint Ko vács Áron, az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem dok to ri is ko lá já nak hall ga tó ja. 

Az ön ál ló lel ké szi szol gá lat ra al kal mas nak ta lált je löl tek mos tan tól a gyü -
le ke ze tek ál tal vá laszt ha tók. A vizs gá la tot vég ző négy ta gú tes tü le tek (az il -
le té kes püs pök, es pe res, lel kész és fel ügye lő) azt vizs gál ták, ho gyan va ló sul -
nak meg a je löl tek szol gá la tá ban a hit val lá sos ság szem pont jai, és ho gyan tud -
ják al kal maz ni egy ház kor mány za ti és egy há zi is me re te i ket. A vizs gá lat ke -
re té ben a je löl tek meg véd ték írás be li mun ká i kat. 

g Hor váth-He gyi Áron felvétele
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b Ta lán so kan el cso dál koz nak
azon, hogy mi le het eb ben a kü -
lön le ges: mi ért len ne rend ha gyó
a nő egy gyü le ke zet ben? Pe dig
az el múlt va sár nap az össze gyü -
le ke zés nap ja tény leg rend ha gyó
volt a Csil lag he gyi Evan gé li kus
Egy ház köz ség ben: nők be szél tek
nők ről. Pon to sab ban há rom női
teo ló gus az Ószö vet ség nő alak -
ja i ról. S ha va la ki még min dig ér -
tet le nül áll na a cím előtt, jöj jön
a ma gya rá zat.

A nők: D. Ta kács né Ko vács há zi Zel -
ma, dr. Jut ta Ha us mann és dr. Var -
ga Gyön gyi. Mind hár man teo ló gi ai
ta ná rok az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye te men. Lát szó lag el nő i e se dő

vi lá gunk ban ez is ter mé sze tes nek
tűn het. El vég re mi ért ne le het né nek
női lel ké sze ink, mi ért ne fog lal koz -
hat na egy nő teo ló gi ai kér dé sek kel? 

A vá lasz ma gá tól ér te tő dő nek tűn -
het, mi köz ben ko ránt sem az. Ami kor
Ko vács há zi Zel ma el kezd te teo ló gi -
ai ta nul má nya it még az 1940-es évek -
ben, ko ránt sem volt ter mé sze tes,
hogy egy nő lel kész le gyen. Ő sem
gon dol ta vol na, hogy a lel ké szi pá lyán
köt ki, nem is ez volt az el kép ze lé se.
Egy sze rű en csak ér de kel ték a teo ló -

gi ai kér dé sek, ta ní ta ni sze re tett vol -
na. Bár az ak ko ri lel kész tár sa da lom
nem lel ke se dett a né hány teo ló gus -
lá nyért – az in téz mény ve ze tő leg szí -
ve seb ben ki is tes sé kel te vol na őket
a teo ló gi á ról –, a teo ló gus fi úk még -
is e né hány lány ke gye it ke res ték. Ha
az ud var lás ból ké sőbb há zas ság is
lett, bi zo nyos mér té kig meg ol dó -
dott az im már lel kész fe le ség-lel kész
sor sa: se gít he tett fér jé nek, pré di kál -
ha tott, de pa lást nél kül li tur gi át nem
vé gez he tett. Az el ső női or di ná ci ó ra
az 1960-as éve kig kel lett vár ni egy -
há zunk ban. 

Jut ta Ha us mann Né met or szág -
ban vé gez te a teo ló gi át. Már ta nul -
má nya i nak be fe je zé se előtt tud ta,
hogy élet út ja Ba jor or szág ba ve zet,
ahol az 1970-es évek de re kán még
min dig nem szol gált fel szen telt női

lel kész. Bár ké sőbb az egy há zi tör vé -
nyek vál to zá sa a fel szen te lést szá má -
ra is le he tő vé tet te, az ige hir de tés le -
he tő sé gé ért, az tán mun ká já nak az el -
is me ré séért még az 1980-as évek
ele jén is meg kel lett küz de nie. Tör -
tént mind ez egy fej lett nyu ga ti or -
szág ban, amely nek – vélt – ha la dó
szel le mi sé gé re vá gya koz tunk, mi -
köz ben Ma gyar or szág tól csak né hány
ki lo mé ter re ke let re, Er dély ben már
az 1930-as évek ben fel szen tel ték az el -
ső női lel készt. 

A ma gyar or szá gi evan gé li kus teo -
ló gi ai ok ta tás ban Var ga Gyön gyi
szin tén ki vív ta a ma ga el ső sé gét: az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
1998-ban be in dí tott dok to ri prog -
ram já nak ke re tében el ső ként szer zett
dok to ri fo ko za tot 2003-ban, és az el -
ső női teo ló gus, aki tu laj don kép pen
ta nul má nya i nak a be fe je zé se után
már is ta ní ta ni kez dett.

E há rom teo ló gus sor sa kü lön bö -
ző kép pen in dult, más-más el kép ze -
lés sel, más-más re mé nyek kel, azon -
ban előbb-utóbb ugyan oda ér kez tek:
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem re. Nem cso da hát, hogy mind -
hár man ószö vet sé gi nők ről be szél -
tek: Évá ról, Mir jam ról és Ruth ról, és
egy ál ta lán a bib li ai nő ala kok ról, az
óko ri iz ra e li vagy a ké sőbb Jé zust kö -
ve tő nők meg íté lé sé ről. 

Ahogy azon ban a bé kás me gyer–
csil lag he gyi gyü le ke zet ben meg szok -
hat tuk, a be szél ge tést egy rö vid hang -
ver seny előz te meg. Klem ba la Gé za
csem ba ló mű vész és fe le sé ge, Mi há -
lyi Edit ope ra éne kes a Zsu zsán na és
a vé nek cí mű ba rokk da ra bot Élisa -
beth Jacquet de La Guerre művét ad -
ták elő, mi köz ben a temp lom fa la in
még min dig gyö nyör köd het tünk Rác
And rás né hol ví zi ó sze rű gyan ta ké pe -
i ben és tér mo za ik ja i ban.

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Nők Bé kás me gye ren

Szé les kon szen zus sal mó do sí ta ni
kell az egy ház ala pí tá si tör vényt, mert
a mos ta ni hely zet tart ha tat lan –
mond ta Sem jén Zsolt, a Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt (KDNP) el nö ke
március 19-én es te egy la kos sá gi fó -
ru mon Aj kán.

Ma egy sze rűbb egy há zat ala pí ta -
ni, mint bé lyeg gyűj tő egye sü le tet –
je len tet te ki, meg je gyez ve: tö me ges
a vissza élés, ami kor is nem val lá si te -
vé keny sé get foly ta tó tár su la tok „ek -
lé zsia biz niszt mű vel nek, és köz pén -
ze ket csa pol nak meg”.

Ja vas la tuk lé nye ge az, hogy va ló -
ban csak val lá si te vé keny sé get foly -
ta tó szer ve ze tet le hes sen egy ház -
ként be je gyez ni – mond ta a párt el -
nök. Sem jén Zsolt hang sú lyoz ta azt
is, hogy a be jegy zést ne le hes sen bár -
me lyik bí ró sá gon meg ten ni, ha nem
„le gyen né hány bí ró, aki nél be le het
je gyez ni egy há zat”. A bí rá kat pe dig a
tu do má nyos aka dé mia szak ér tői, va -
la mint teo ló gu sok, val lás szo cio ló -
gu sok és fi lo zó fu sok se gí te nék an nak
el bí rá lá sá ban, hogy va ló ban val lá si te -
vé keny sé get foly tat-e az a szer ve zet,
ame lyik a be jegy zé sét ké ri – mond -
ta a KDNP el nö ke. 

Sze rin te ugyan is ma olyan ab -
szurd hely zet van, hogy akár egy
csa lád is be je gyeztet he ti ma gát egy -
ház ként, s azon nal tech ni kai adó szá -
mot kap, az adó ként be fi ze tett egy
szá za lé kát vissza kap ja, sőt ezt még
több száz ezer fo rint tal meg is fe je li az
ál lam. Si ma szél há mos ság gal csak -
nem mil li ós össze get „ki tud ven ni a
rend szer ből” egyet len csa lád –
mond ta Sem jén Zsolt.

„Mi azt mond juk, hogy be kell
nyúj ta ni hit el ve ket, és egy ar ra fel ké -
szült bí ró – meg fe le lő szak ér tők kel –
bí rál ja el, hogy egy ál ta lán val lá si jel -
le gű-e az, ami re a be jegy zést ké rik” –
fo gal ma zott a ke resz tény de mok ra ta
párt ve ze tő je. Sze rin te „egy ké sőb bi,
szé les kon szen zus kell ah hoz is”, hogy
konk rét lét szám hoz vagy bi zo nyos
ho nos ság hoz is (mű köd je nek már
bi zo nyos ide je) kö tőd jön a be jegy zés.

Sem jén Zsolt ez után an nak a vé -
le mé nyé nek adott han got, hogy „or -
szá got így még nem rom bol tak le”,
mint az el múlt nyolc év bal ol da li
kor mány zá sa alatt. Rá mu ta tott: a
Ká dár-rend szer har minc év alatt ho -
zott össze hu szon egy mil li árd dol lár -

nyi adós sá got, az Or bán-kor mány
ugyan ak kor vissza fi zet te a tel jes
IMF-hi telt, vi szont a Med gyessy- és
a Gyur csány-kor mány 2002 és 2008
kö zött csi nált hu szon öt mil li árd nyi ál -
lam adós sá got, és mind ezt 2009-ben
meg dup láz ták. „S nincs vá lasz ar ra,
hogy hol van ez a ten ger nyi pénz” –
je len tet te ki az el len zé ki po li ti kus.

Sem jén sze rint az újabb és újabb
hi te le ket „be le töm ték kül föl di ban -
kok ba, s azok ta lics ká val ki tol ták az
or szág ból, ne künk meg itt ma radt az
adós ság”. Az ideo ló gi á ja az volt a Baj -
nai-kor mány nak, hogy azért kell „a
kül föl di ban kok ba töm ni a hi te lek ből
fel vett pénzt”, mert majd ezek fog nak
hi te lez ni a vál lal ko zók nak és az em -
be rek nek.

„Hát per sze, hogy a ban kok ki ta -
lál tak min dent, hogy ne kell jen hi te -
lez ni” – mond ta az el len zé ki párt el -
nö ke, meg je gyez ve: mindezt „egy
ma gát szo ci a lis tá nak mon dó kor -
mány és párt” vit te vég hez. A KDNP
el nö ke sze rint „a szo ci a lis ta párt
leg na gyobb blöff je az, hogy szo ci a lis -
tá nak vall ja ma gát”.

Sem jén Zsolt sze rint az idei költ -
ség ve tés „úgy fik tív, ahogy van”. Utalt
ar ra is, hogy a mul ti na ci o ná lis cé gek
Ma gyar or szá gon „olyan hi he tet len
ked vez mé nye ket” kap nak, ame lyek -
ről a ma gyar vál lal ko zók nem is ál -
mod hat tak. Hoz zá tet te: ma Eu ró pá -
ban Ma gyar or szá gon van nak a leg -
ma ga sabb adók, né hány bel gi u mi
adó ne met ki vé ve.

„Ma gyar or szág nak pro tek ci o nis -
ta, pat ri ó ta gaz da ság po li ti kát kell
foly tat nia, te hát az ál lam nak alap ve -
tő en a ma gyar cé ge ket kell tá mo gat -
nia” – je len tet te ki Sem jén Zsolt.

A fó ru mon is mer tet te a prog -
ram ját Ékes Jó zsef, a Fi desz–KDNP
aj kai par la men ti kép vi se lő je lölt je.

Sem jén Zsolt a Ma gyar Táv ira ti
Iro dá nak nyi lat koz va azt mond ta:
szük ség len ne ar ra, hogy az is ko lák -
ban „va la mi faj ta er köl csi ok ta tás le -
gyen”. Mint mond ta: sen kit nem
akar nak sem mi re sem kény sze rí te ni,
ezért a ki in du ló pont juk az, hogy le -
gyen egy eti ka óra, s a di á kok dönt het -
né nek ar ról – mint a nyelv ta nu lás
ese té ben –, hogy hit tan ra és er -
kölcs tan ra jár nak, vagy klasszi kus
pol gá ri eti kát ta nul nak.

d MTI

KDNP-elnök
az „eklézsiabizniszről”

és az ország kiárusításáról

Meg tar tó erő a vég vá rak ban cím mel
ren dez tek kon fe ren ci át a Szat már
me gyei Nagy ecsed re for má tus temp -
lo má ban a pro tes táns pá tens vissza -
vo ná sá nak 150. évé ben, 2010. már ci -
us 19-én.

Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs -
pök elő adá sá ban a tör té ne ti hát tér -
ről és az ese mé nyek mai ak tu a li tá -

sá ról szólt, Ba log Zol tán or szág gyű -
lé si kép vi se lő pe dig a ke resz tény
em ber köz éle ti sze re pé ről be szélt.
Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök
a lu the rá nus hit nek a vég vá rak éle -
té ben be töl tött sze re pét tag lal ta,
kü lö nös te kin tet tel a nyír egy há zi
gyü le ke zet egy mást kö ve tő kor -
sza ka i ra. Prőh le Ger gely or szá gos

fel ügye lő a pro tes tan tiz mus nak ar -
ra az ér ték te rem tő sze re pé re mu ta -
tott rá, amely kü lön bö ző tör té nel -
mi ko rok ban a mo der ni zá ci ó hoz és
a nem ze ti fel emel ke dés hez já rult
hoz zá. 

Az al kal mon részt vett a tér ség szá -
mos egy há zi és me gyei ve ze tő je.

g Bar cza Já nos fel vé te le

Em lé ke zés a pro tes táns pá tens re

Pozsgay Imre személyében a 20. század második felének meghatározó magyar
po li ti kusát látta vendégül a Keresztyén Értelmiségi Fórum a budahegyvidéki
evan gélikus templomban. A március 22-i, hétfő esti összejövetelen az egye -
temi tanár Volt egyszer egy rendszerváltás? címmel tartott gondolatébresztő
elő adást. Képünkön Pozsgay Imre jobbján Keczkó Pál gyülekezeti lelkész,
balján pedig Schulek Ágoston, a mintegy száz résztvevőt vonzó alkalom
szervezője.

g Lukács Gabi fel vé te le

Balról jobbra: dr. Varga Gyöngyi, D. Takácsné Kovácsházi Zelma és dr. Jutta Hausmann
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Az or szá gos re to ri ka ver se nyen hét is -
ko la ti zen ki lenc di ák ja mér te össze
tu dá sát. A pri mer ka te gó ri á ban „A
mű vé szet örök, az élet vé ges”, míg a
ma gisz ter ka te gó ri á ban „A ke ve sebb
né ha több” cím mel kel lett szó nok la -
tot ír ni uk és elő ad ni uk a fi a ta lok nak.
A hely szí nen ka pott, vá laszt ha tó té -
mák kö zött sze re pelt pél dá ul „A vir -
tu á lis va ló ság elő nyei”, „Szólj iga zat,
be tö rik a fe jed” vagy épp „A pu ding
pró bá ja az evés”. 

A ma gisz te rek nél Kisgy ura Ka ta
(Bat thyá ny La jos Gim ná zi um és
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la, Nagy -
ka ni zsa) vi het te ha za az arany ér -
met, míg a pri mer ka te gó ri á ban Ko -
vács Imo la (Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um) győ ze del -
mes ke dett, meg előz ve Csor ba Zsu -
zsan nát (Bat thyá ny La jos Gim ná zi -
um és Egész ség ügyi Szak kö zép is -
ko la, Nagy ka ni zsa), a bronz ér mes pe -
dig Kes jár Rá hel lett (Bé kés csa bai
Evan gé li kus Gim ná zi um, Mű vé sze ti
Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és Alap -
fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény). 

A ver seny zők meg ko szo rúz ták
Or dass La jos em lék táb lá ját, így em -
lé kez ve az evan gé li kus püs pök re,
aki a bony há di in téz mény di ák ja
volt, itt is érett sé gi zett.

A szö veg ér té si és he lyes írá si ver -
seny or szá gos dön tő jé ben há rom
kor osz tály ban nyolc van egy di ák vett
részt. A ma gas szín vo na lú tu dás pró -
bán a leg ered mé nye sebb ta nu lók és

fel ké szí tő ta ná ra ik töb bek kö zött a
ta va lyi bony há di Lotz Já nos nyá ri di -
ák egye tem pub li ká ci ó i ból össze ál lí -
tott köny vet is át ve het ték.

A ne gye dik év fo lya mon Ki ta nics
Maya (Die nes Va lé ria Ál ta lá nos Is ko -
la Grund schu le, Szek szárd) győ ze del -
mes ke dett, őt Há bel Esz ter (Ka pos vá -
ri Ko dály Zol tán Köz pon ti Ál ta lá nos
Is ko la Kis fa lu dy Ut cai Tag is ko lá ja), il -
let ve Má té Fan ni (Ba ka Ist ván Ál ta -
lá nos Is ko la, Szek szárd) kö vet te a
kép ze let be li do bo gón. A he te dik osz -
tá lyo sok nál Ki rály Hen ri et ta (Apá czai
Ok ta tá si Köz pont Bel vá ro si Ál ta lá nos

Is ko lai Tag in téz mény, Dom bó vár)
bi zo nyult a leg ered mé nye sebb nek,
má so dik lett Papp Dá vid (Fe ke te Ist -
ván Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú
Mű vé szet ok ta tá si In téz mény, Za már -
di), har ma dik pe dig Pal kó Ri chárd
(Ka pos vá ri Ko dály Zol tán Köz pon ti
Ál ta lá nos Is ko la Kis fa lu dy Ut cai Tag -
is ko lá ja). A nyol ca di ko sok me ző nyé -
ben Punk Eni kő (Ság vá ri End re Gim -
ná zi um, Ka zinc bar ci ka) lett az el ső,
mö göt te pe dig Er ki-Kiss Szil via és Sze -
ke res Szil via vég zett (mind ket ten a
Ma kói Ál ta lá nos Is ko la Al má si Tag -
in téz mé nyé nek ta nu lói).

Má so dik al ka lom mal hir det ték meg
a bony há di gim ná zi um ban – A Föld -
gömb cí mű fo lyó irat tal kö zö sen – az
Ésszel já rom be a Föl det el ne ve zé sű ve -
tél ke dőt. Az elő ze te sen száz há rom
be ne ve ző és ver sen gő csa pat kö zül ti -
zen nyolc ju tott be a pén te ki bony há -
di kö zép dön tő be, majd on nan nyolc
ju tott to vább a szom ba ti dön tő be. A
fő nye re ményt, a ma rok kói uta zást a
szen te si Hor váth Mi hály Gim ná zi um
és Szak kép ző Is ko la csa pa ta és fel ké -
szí tő ta ná ruk nyer te. A má so dik he lye -
zett Ja nus Pan no ni us Gim ná zi um
(Pécs) és a bronz ér mes nagy ka ni zsai
Bat thyá ny La jos Gim ná zi um és Egész -
ség ügyi Szak kö zép is ko la csa pa ta egy -
aránt uta zá si utal ványt nyert.

A szel le mi zsen dü lés prog ram jai
ke re té ben a fi a ta lok részt ve het tek a
Glas per len spi el, az az Üveg gyöngy -
já ték el ne ve zé sű ve tél ke dő ben, a di -

ák-mé dia mű he lyen pe dig az in ter jú
és a ri port mű fa já val is mer ked tek az
ér dek lő dők.

A pe da gó gu sok nak is kí nál tak kü -
lön prog ra mo kat: hall hat tak a Lotz
Já nos nyá ri di ák egye tem ről, ezen kí -
vül dr. Pe tő fi Sán dor Já nos nyel vész -
pro fesszor Ma gyar tu dós kül föl dön,
dr. Har kó Eni kő kö zép is ko lai ta nár
Uta zás és iro da lom, Reisz né Szőts
Edit (a Dysle xi ás Gyer me ke kért Tol -
ná ban Egye sü let el nö ke) pe dig A
dysle xia és te rá pi ás le he tő sé gei cím -
mel tar tott elő adást.

g Má té Ré ka

Re to ri ká tól vi lág já rá sig
Szel le mi zsen dü lés a bony há di gim ná zi um ban

b A De ák Té ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um jól be vált ha gyo má -
nyai kö zé tar to zik a De ák-nap.
Ilyen kor az is ko la olyan elő adó -
kat hív meg, akik szak má juk el -
hi va tott kép vi se lői, és „kö zép -
is ko lás fo kon” is be tud ják avat -
ni a di á ko kat a ku lissza tit kok -
ba. Így volt ez múlt szom ba ton,
már ci us 20-án is.

A De ák-nap az egész tan év ben fo lyó
kü lön fé le ver se nyek zá ró ak kord ja.
Idén szep tem ber ben az is ko la tan te -
rem-dí szí té si ver senyt hir de tett az
osz tá lyok nak, de ren dez tek év köz ben
an gol-, né met- és ma te ma ti ka ver -
senyt is, és ter mé sze te sen idén sem

ma rad ha tott el a nép sze rű vá ros is me -
re ti ve tél ke dő sem. Min den év ben tar -
ta nak egy egész dél utá nos nagy ve tél -
ke dőt pre zen tá ci ók kal, mi ni szí ni elő -
adá sok kal. Idén en nek a komp lex
ve tél ke dő nek a té má ja a víz volt. A di -
á kok nak kü lön fé le tan tár gyak hoz
kap cso ló dó „vi zes fel ada to kat” kel lett
meg ol da ni uk. (Lásd alább Har rach
Ágnes írását. – A szerk.).

A ver seny so ro zat a De ák-nap pal ér
vé get. Ek kor össze sí tik az osz tá lyok
ál tal el ért pon to kat, és ekkor szoktak
ered ményt hirdetni. A győz tes osz tály
egy sza bad na pot kap, ame lyet is ko -
lán kí vü li kö zös prog ram mal tölt het. 

A De ák-nap azért is kü lön le ges,
mert ilyen kor kü lön fé le te rü le tek
szak em be rei tar ta nak elő adá so kat az
is ko lá ban. Idén pél dá ul dr. Lá nyi And -

rás író, fi lo zó fus be szélt a fenn tart ha -
tó fej lő dés ről, dr. Ba lázs Ta más egye -
te mi ad junk tus, ügy véd a 20. szá za di
tö meg kul tú rá ról, dr. Őze Sán dor tör -
té nész a rossz hí rű Bá tho ryak ról, Sza -
kolczay La jos szer kesz tő, kri ti kus a ha -
tá ron tú li ma gyar iro da lom ról, Ta kács
Mik lós ré gész a hon fog la lás ról, Ga dó
György Pál er dő mér nök, ter mé szet vé -
del mi mér nök pe dig han ti nyelv ro ko -
na ink éle té ről. Ez utób bi elő adás az
Alisz ka cí mű film kö ré épült, mely nek
Ga dó György Pál volt a szer kesz tő-ri -
por te re és társ ren de ző je. Az elő adó
rész le te ket ve tí tett a film ből, és ér de -
kes tör té ne tek kel egé szí tet te ki a lá tot -
ta kat. (Elő adá sát, il let ve az Al isz ka cí -
mű fil met la punk jö vő he ti, hús vé ti szá -
má ban is mer tet jük.)

g Já no si Va lé ria

De ák-nap 2010

Svéd nyelv-ta nár ként he ten te egy szer já rok ta ní ta ni a bu -
da pes ti De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba. A mi nap
a ta ná ri ban az amúgy is túl zsú folt asz -
ta lo kon még né hány ér de kes mo dell is
he lyet ta lált. Ér dek lőd ve kuk kan tot tam
rá a víz esést, ten ger par tot, fo lyó med ret
áb rá zo ló di ákre mek mű vek re, s ter mé -
sze te sen rá kér dez tem, mi is ez. 

Mint ha la vi na in dult vol na el! A leg -
kü lön bö zőbb tan tár gyak ta ná rai szin te
egy más sza vá ba vág va me sél ték lel ke sen,
hogy az is ko lá ban he tek óta zaj lik egy
komp lex ve tél ke dő, mely nek té má ja a
víz, a víz gaz dál ko dás, a jö vő fel té te lez -
he tő víz hi á nya. Mi vel ta nár ként, a Ma -
gyar–Svéd Ba rá ti Tár sa ság el nö ke ként,
négy gye rme kes anya ként s úgy ál ta lá ban
is na gyon ked ve lem a ve tél ke dő ket, és
ma gam is szám ta lan al ka lom mal szer -
vez tem a leg kü lön bö zőbb té mák ban, én
is rög tön láz ba jöt tem. Azon nal to váb -
bi kér dé sek kel ost ro mol tam őket, és már is be je gyez tem
he ti prog ram ja im kö zé a ver seny so ro za tot le zá ró ve tél -
ke dő idő pont ját.

Gon do san vé gig néz tem a fo lyo só ra ki tett, már ko ráb -
ban be nyúj tott pá lya mű ve ket: víz ta ka ré kos ság ra és kör -
nye zet vé de lem re fel szó lí tó pla ká to kat és a már em lí tett
ma ket tek egy ré szét. Saj nos egyes „ver seny szá mok” a hó -
nap ban el szór va ke rül tek sor ra, így ezek ről le ma rad tam.
De a ta ná ri kar, el ső sor ban is Ist ván ffy né Tom ka Már ta
bio ló gia ta nár lel ke se dé sét jel zi ezek vég te len vál to za tos -
sá ga. A di á ko kat és az osz tály fő nö kö ket di csé ri vi szont,
hogy va ló ban lel ke sen vé gig is csi nál ták a ta nu lók a ki -
írt fel ada to kat. Kel lett pél dá ul vi zes té má jú ver se ket gyűj -
te ni, víz zel kap cso la tos ze ne da ra bot vá lasz ta ni és elő ad -
ni, mű vé szi for má ban be mu tat ni egy ki sor solt vi zes ver -
set s hoz zá il lő kép anya got össze ál lí ta ni alá fes tés ként.

A komp lex ve tél ke dő re igen nagy iz ga lom mal ké szült
min den ki, s a ver seny ző csa pa to kon kí vül ter mé sze te sen
szur ko ló né zők is vol tak. Megint csak a szer ve zők
ügyes sé gét di csé ri, hogy gon do san ügyel tek ar ra, hogy
mind a he te dik, mind a ti zen egye dik osz tá lyos csa pat szá -

má ra ér de kes és meg old ha tó le gyen a fel adat, il let ve hogy
a ki seb bek ne ke rül je nek be hoz ha tat lan hát rány ba. 

Igen nagy szük ség volt a kre a ti vi tás ra, öt le tes ség re. Pél -
dá ul azt az igen egy sze rű nek és ta lán el ső hal lás ra sab -
lo nos nak tű nő fel ada tot, hogy mu tas sa nak be egy perc -
ben egy meg ha tá ro zott ví zi ma da rat, káp rá za tos vál to za -
tos ság gal és öt le tes ség gel ol dot ták meg a fi a ta lok. Volt,

hogy egész kis csa pat vo nult ki a szín pad ra, s meg osz -
tot ták a mon da ni va lót, má sok „ri por tot ké szí tet tek” a ki -

ha ló fél ben lé vő ma dár ká val. Ne kem leg job ban a nyol ca -
dik osz tály meg ol dá sa tet szett. Be sé tált a po rond ra két
há ti zsá kos lány ka. Egyi kük nél táv cső, má si kuk nál ma dár -
ha tá ro zó. És ter mé sze te sen ha mar fel fe dez tek egy – kép -
ze let be li – ér de kes lát ni va lót. A táv csö ves di ák szol gál -
tat ta az in for má ci ót, a má sik lány ka pe dig a ha tá ro zó se -
gít sé gé vel tett fel to váb bi be ha tá ro ló kér dé se ket, hogy vég -
re be azo no sít sák a lá tott ma da rat. Ér de kes volt meg fi gyel -
ni, ho gyan kö ze lí tet tek a pon tos meg fej tés hez.

Volt leg ek ver se nye (leg na gyobb, leg hosszabb),
amely hez fény ké pek szol gál tat tak né mi se gít sé get, egy
má sik fel adat ban ki sebb rész le tek ből kel lett fel is mer -
ni egy ké pet.

Hi he tet len kre a ti vi tás ról ta nús ko dott a ta lán leg na -
gyobb vál to za tos sá got ered mé nye ző fel adat is: há rom -
per ces utó pisz ti kus szí ni elő adás a víz hi á nyos jö vő ről. Nem
volt ha tá ra a di á kok le le mé nyes sé gé nek: ki szá radt fo lyó -
ban va ló eve zés, a fo lyót meg tes te sí tő sza lag gya kor lat, a
tisz ta víz mint áru cikk, de még a ta ná ri kar mint a szak -
mák egye di és ka rak te risz ti kus kép vi se lői is mind-mind
fel buk kan tak a je lene tek ben. 

Igen nagy öröm volt meg fi gyel ni, hogy va ló ban csa pat -
mun kát hoz tak lét re. Ez azért re mek, mert egy-egy ilyen
kö zös prog ram, jól le bo nyo lí tott ve tél ke dő ki vá ló al ka -
lom az osz tály kö zös ség erő sí té sé re, de ter mé sze te sen csak
ak kor, ha ma guk a di á kok is kel lő lel ke se dés sel ve tik be -
le ma gu kat a „mun ká ba”. És itt ezt meg tet ték. A szel le -
mes utó pisz ti kus tör té ne tek be pom pá san be le fűz ték a
kör nye zet vé del mi tud ni va ló kat: mit te he tünk mi, egyé -
nek is azért, hogy ez a vál to zás las sab ban kö vet kez zék be,
mi képp ta ka ré kos kod ha tunk a víz zel, véd het jük köz vet -
len ter mé sze ti kör nye ze tün ket. 

A ve tél ke dő alatt több ta nít vá nyom ész re vet te, hogy
ott va gyok, oda jöt tek, s lel ke sen me sél tek to váb bi
rész le te ket, sa ját osz tá lyuk ké szü lő dé sét. Lát szott raj -
tuk, hogy mi lyen öröm mel ké szül tek er re a ren dez vény -
re, mennyi re ko mo lyan vet ték a fel ada to kat. Így az tán
bi zo nyá ra a ve tél ke dő rej tett – vagy ta lán nem is
annyi ra rej tett – szán dé ka, a kör nye zet tu da tos ság ra va -
ló ne ve lés célt is ért.

Az óta azt is meg tud tam, hogy az is ko lá ban éven te meg -
ren dez nek egy-egy ilyen, a gyer me kek „fel rá zá sá ra” és is -
me ret ter jesz tés re egy aránt al kal mas komp lex ve tél ke dőt.
Ta valy a re form kor Ma gyar or szá ga, két éve a re ne szánsz,
há rom éve a skan di náv or szá gok volt a té ma (ak kor saj -
nos még nem ta ní tot tam az is ko lá ban).

g Har rach Ág nes

Víz, víz, tisz ta víz… de med dig?

b Kis sé sze les idő já rás, még is ta va szi nap sü tés fo gad ta a Bony há di szel -
le mi zsen dü lés két na pos ren dez vé nyé nek ven dé ge it múlt pén te ken a
Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um ban. Kö zel nyolc van is ko la két -
száz öt ven di ák ja, il let ve pe da gó gu sa vett részt már ci us 19–20-án a prog -
ra mo kon, töb bek kö zött há rom or szá gos ver seny dön tő jén. Az Or dass
La jos re to ri ka ver seny há zi gaz dá ja Kut nyánsz kyné Bacs kay Esz ter, a
Lotz Já nos szö veg ér té si és he lyes írá si ver se nyé Lencz né Vr bovsz ki Ju -
dit, míg az Ésszel já rom be a Föl det ve tél ke dőé Gru ber Lász ló gim ná -
zi u mi ta nár volt. 

Az Ésszel já rom be a Föl det ve tél ke dő dön tő je
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Fel vé te li hir det mény – ki egé szí tés
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem fel vé telt hir det va la mennyi sza -
ká ra a 2010/2011-es tan év re. Ele gen dő je lent ke ző ese tén kán tor BA, hit -
ta nár-ne ve lő ta nár MA, teo ló gus MA sza kon a kép zés le ve le ző mun ka -
rend ben is in dul.

A kép zés le he tő sé gei a kö vet ke zők: 
A) Nap pa li ta go za ton teo ló gus-lel kész osz tat lan mes ter sza kon a lel -

ké szi szol gá lat ra fel ké szí tő teo ló gi ai ta nul má nyok. A ta nul má nyi idő 12
fél év.

B) Nap pa li és le ve le ző ta go za ton ba che lor (BA) szin tű ka te ké ta-lel -
ki pász to ri mun ka társ alap szak. A ta nul má nyi idő 6 fél év.

C) Nap pa li és le ve le ző ta go za ton ba che lor (BA) szin tű kán tor alap -
szak. A ta nul má nyi idő 6 fél év.

D) Nap pa li és le ve le ző ta go za ton ma s ter (MA) szin tű hit ta nár-ne ve -
lő ta nár mes ter szak. A ta nul má nyi idő 5 fél év.

E) Nap pa li és le ve le ző ta go za ton ma s ter (MA) szin tű teo ló gus mes ter -
szak bib li kum vagy szo ci ál eti ka szak iránnyal. A ta nul má nyi idő 4 fél év.

Je lent ke zé si ha tár idő: má jus 31.
A fel vé te li al kal mas sá gi vizs ga idő pont ja: jú li us 5–6.
Rész le tes fel vi lá go sí tás és je lent ke zé si lap kér he tő az EHE Rek to ri Hi -

va ta lá ban (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3., tel: 1/469-1051 vagy
20/824-9263, e-mail: te o lo gia@lu the ran.hu), il let ve le tölt he tő az EHE hon -
lap já ról: http://te ol.lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Fel hí vás
Az egy ház ze nei bi zott ság idén is meg hir de ti az egy ház ze nei te vé keny -
ség és az or go na ja ví tás anya gi tá mo ga tá sát se gí tő pá lyá za ta it.

A pá lyá zat rész le tes ki írá sa és a pá lyá za ti adat la pok az egy haz ze ne.lu -
the ran.hu hon la pon, a Pá lyá za tok me nü pont alatt ta lál ha tók.

Elekt ro ni kus hoz zá fé rés hi á nyá ban írás ban vagy te le fo non le het fel -
vi lá go sí tást és adat la pot kér ni az aláb bi cí men: Ken deh Gusz táv, 8360
Keszt hely, Hé ví zi út 46.. Te le fon: 20/770-3741.

A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: má jus 15., il let ve jú ni us 1.
Kés ve és hi á nyo san be adott pá lyá za to kat nem tu dunk fi gye lem be ven ni.

Egy ház ze nei bi zott ság

H I R D E T É S

Ál lás hir de tés
A Hu nya di Já nos Evan gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la (9400 Sop ron,
Hu nya di Já nos u. 8–10.) né met nem ze ti sé gi óvó női ál lá so kat és daj ka ál -
lást hir det. Az óvó női pá lyá za tok hoz szak mai ön élet raj zot, ok le vél má -
so la tot és lel ké szi aján lást ké rünk. Ér dek lőd ni az in téz mény igaz ga tó -
já nál le het te le fo non, a 99/511-063-as szá mon. A pá lyá za tok be adá sá nak
ha tár ide je: áp ri lis 15. Az el bí rá lás előtt sze mé lyes meg hall ga tást tar tunk.

H I R D E T É S

A sop ro ni Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko lai Kép zé sért Ala pít vány (9400 Sop -
ron, Hu nya di Já nos u. 8–10.) tisz te let tel vár ja azon adó zók egy szá za lé -
kos fel aján lá sát, akik az óvo dai, is ko lai kép zés szín vo na lá nak eme lé sét,
a hát rá nyos hely ze tű gyer me kek tá bo roz ta tá sát, ét kez te té sét tá mo gat -
ni sze ret nék. Az ala pít vány adó szá ma: 18539965-1-08. Fel aján lá su kat elő -
re is kö szön jük!

Az ala pít vány ku ra tó ri u ma

H I R D E T É S

Sze re tet tel hív juk az ér dek lő dő ket a női hét vé gé re, me 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 6. és 9. kö zött Higgye tek! cím mel. Az al ka lom
csü tör tö kön va cso rá val kez dő dik és va sár nap ebéd del zá rul. A hosszú
hét vé gén a 2010-es esz ten dő igé jét dol goz zuk fel bib lia ta nul má nyok, te -
ma ti kus elő adá sok so rán. A je lent ke zést áp ri lis 20-ig kér jük el kül de ni
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

A teo ló gu sok 1989-es szen zá ci ós pas si ó ja kap ha tó a Zá ke us Mé dia cent -
rum nál (ZMC) 2000 fo rint + pos ta költ ség áron DVD hor do zón. A ZMC
el ér he tő sé gei: 1204 Bu da pest, Ady E. u. 89.; te le fon: 1/283-0148; e-mail:
zmc@en ter net.hu.

H I R D E T É S

Ta más-mi se lesz áp ri lis 4-én, hús vét ün ne pén a De -
ák té ri evan gé li kus temp lom ban. 17.45-től kö zös ének -
lés, 18 órá tól is ten tisz te let. Té ma: Mi tör tént? Az is ten -
tisz te let után sze re tet ven dég ség re vá runk min den kit.
Bő veb ben: http://ta mas mi se.min den ki lap ja.hu.

H I R D E T É S

Pá lyá zat
Evan gé li kus gyü le ke ze tek in for ma ti kai fel sze relt sé gé nek tá mo ga tá sá ra

A zsi nat ál tal el fo ga dott 2010. évi költ ség ve tés alap ján a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház gyü le ke ze tei a kö vet ke ző esz kö zök re pá lyáz hat nak:

a) note book (hor doz ha tó) szá mí tó gép re, Li nux ope rá ci ós rend szer -
rel (ön rész: 25 000 fo rint);

b) mul ti funk ci ós nyom ta tó ra/fény má so ló ra (ön rész: 15 000 fo rint);
c) pro jekt or ra (vi deó-szá mí tó gép ki ve tí tő re) (ön rész: 50 000 fo rint).
Az esz kö zök kü lön-kü lön is pá lyáz ha tók, mind egyik esz köz ből csak

egy da rab. Ha tár idő: áp ri lis 20. (pos tai bé lyeg ző dá tu ma). A le tölt he tő
pá lyá za ti űr lap és to váb bi rész le tek egy há zunk pá lyá za ti hon lap ján ér -
he tők el, a http://pa lya zat.lu the ran.hu cí men.

H I R D E T É S

– Jó len ne, ha ez a hét vé ge „hegy -
csúcs él mény” le het ne szá munk ra
– mond ja a lel kész. – Ha meg hall -
hat nánk Is ten hang ját, amint azt
mond ja: Ez az én sze re tett Fi am, őt
hall gas sá tok!

A hegy csú csok fel fe de zé se a Ber -
zse nyi Dá ni el Evan gé li kus Gim ná zi -
um (Lí ce um), Szak kép ző Is ko la és
Kol lé gi um épü le té nek be já rá sá val
ve szi kez de tét, Töl li Ba lázs igaz ga tó
ve ze té sé vel. A sok lép cső nem fá -
raszt ja ki a kon fir man du so kat, akik
las san el kez dik ott ho no san érez ni
ma gu kat a so kuk szá má ra új kör nye -
zet ben, új ar cok kö zött.

A dél előtt so rán kis cso por tok ban
is mer ked het nek to vább egy más sal. A
be szél ge tés alatt fel fris sít he tik az
egy há zi év ről szer zett is me re te i ket is
– egy-egy volt li cis ta lel kész vagy teo -
ló gus se gít sé gé vel.

Az öt let gaz dák, Be decs Ré ka és
Mó rocz Dó ra nagy örö me, hogy a
most har mad szor meg ren de zett ta -
lál ko zó ra a ko ráb bi ak nál sok kal töb -
ben ér kez tek. Száz öt ven kö rül van a
részt ve vők szá ma, bár va sár nap ra
csak kö rül be lül het ve nen tud nak
ma rad ni.

– Sze ret tünk vol na va la mi olyan
prog ra mot ki ala kí ta ni, ahol az egy -
más tól tá vol élő evan gé li kus gye re -
kek meg is mer he tik egy mást. Nem
tit kolt cél volt az is, hogy a pá lya vá -
lasz táskor ké sőbb a du nán tú li hit ta -
no sok előny ben ré sze sít sék az evan -
gé li kus lí ce u mot. A kon fir man du sok
az a kor osz tály, ami a gim ná zi um vá -
lasz tá sá ban érin tett – mond ja Be decs
Ré ka, aki szin tén a lí ce um ban vég -
zett, és je len leg teo ló gi át ta nul. – Ez
nem csak ta lál ko zó, ha nem kö zös ség -

épí té si le he tő ség is. Ha meg is me rik
egy mást a gye re kek, ak kor a kö vet -
ke ző év ben szí ve seb ben jön nek már
vissza. Van nak olyan vissza té rők is,
akik már kon fir mál tak. Sze ret nénk
eb ből ha gyo mányt te rem te ni, hogy ez
a ta lál ko zó akár az egész du nán tú li if -
jú sá got „be tud ja von za ni” a ké sőb -
bi ek ben.

A kon fir man du sok az ebéd utá ni
sza bad  időt a vá ros fel fe de zé sé vel
töl tik. Nagy nép sze rű ség nek ör vend
kö rük ben a cuk rász da fi nom fa gyi ja.
Van nak köz tük né há nyan, akik elő -
ször jár nak Sop ron ban. A he lyi e ken
kí vül jöt tek gye re kek Győr ből és kör -

nyé ké ről (Győr új ba rát ról és Győr -
szem eré ről), Mén fő cs anak ról, Kő -
szeg ről, Szom bat hely ről, Sár bo gárd -
ról, a nagy alá sony–dab rony–ne -
messza ló ki tár sult egy ház köz ség ből,
Va dos fá ról, Ura i új fa lu ból, Ho mok bö -
dö ge/Ugodról, Ne mesk ol tá ról, Orosz -
lány ból, Mó richi dá ról, Ba kony ta má -
si ból, Lo vász pa to ná ról, Bu da fok ról,
sőt a bé csi ma gyar gyü le ke zet ből is.

A kí sé rő lel ké szek tisz tá ban van nak
a szo mo rú egy há zi sta tisz ti ká val, az -
zal, hogy mi lyen nagy a kon fir má ció
utá ni le mor zso ló dás ará nya. A ta lál -
ko zó azon ban né mi bá to rí tást je lent
szá muk ra. Egyi kük, aki most elő ször
ho zott ide gye re ke ket, így fo gal maz:

„Ná lunk csak né hány kon fir man dus
van a gyü le ke zet ben. Azt hi szem, jó,
ha meg ta pasz tal ják, hogy raj tuk kí vül
mi lyen so kan van nak még. Ez min -
den kép pen kö zös ség él ményt ad ne kik,
ami re szük sé gük van.”

A dél utá ni prog ram hely szí ne is -
mét a lí ce um. A dísz te rem meg te lik
ne ve tés sel Ró ka Sza bolcs in ter ak tív

me se mon dá sa alatt. A pó rul járt
far kas cí mű szé kely me se sze rep lő it
az elő adó a kö zön ség so ra i ból vá laszt -
ja ki. Így a hi per ak tí vak is jó irány ba
te rel he tik fö lös ener gi á i kat.

Az ezt kö ve tő ve tél ke dőn öt ka te -
gó ri á ban: is ko la, temp lom, Sop ron,

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
és egy há zi év té ma kör ben sze rez het -
nek pon tot a csa pa tok. Ki de rül, hogy
a kon fir man du sok na gyon sok in for -
má ci ót szív tak ma guk ba, még ha
ezt ed dig nem is tud ták ma guk ról.
Vagy le het, hogy a dél előt ti cso port -
mun ka hoz ta meg a gyü möl csét.

A tár sa ság fe le ez után út ra kel
ha za fe lé, a má sik fe le pe dig el in dul a
kol lé gi um ba, ahol újabb lép csők
meg má szá sá val él he tik át új ra a
„hegy csúcs”-ér zést.

Va cso ra után az Em lé kezz a ti tá -
nok ra cí mű ame ri kai fil met né zik
meg együtt, majd kö tet le nül, be -
szél ge tés és já ték köz ben foly ta tó dik
a ba rát ko zás. Ed dig re min den ki fel -
ol dó dott, ta lán ezért ne héz a ta ka ro -
dót be tar ta ni.

Va sár nap dél előtt a kon fir man du -
sok ak tí van, egy hit val lás el mon dá -
sá val vesz nek részt az evan gé li kus is -
ten tisz te le ten. Út ra bo csá tás ként
sze mé lyes, kéz rá té te les ál dást kap -
nak He ge dűs At ti la lel kész től és
Győ ri Gá bor Dá vid szupp li ká ló teo -
ló gus tól.

Ebéd után min den ki út ra kel ott -
ho na fe lé. Az zal a re ménnyel bú csúz -
nak egy más tól, hogy ha ma ro san új -
ra ta lál koz nak.

– A tervek szerint 2011 nyarán sor
ke rül az el ső egy ház ke rü le ti kon fir -
man dus tá bor ra – mondja Mes ter há -
zy Ba lázs. – Az észa ki és a dé li ke rü -
let ben már lé te zik ilyen, most már mi
is sze ret nénk.

Volt-e hegy csúcs él mény ben ré -
szük a ta lál ko zó részt ve vő i nek? Nem
tud ni biz to san. Még is, az át élt ta pasz -
ta la tok, a szü le tő ba rát sá gok ta lán el -
kí sé rik őket a to váb bi ak ban is. Amíg
el jut nak oda, hogy tisz tán hall ják
Is ten hang ját: „Ez az én sze re tett Fi -
am, aki ben gyö nyör kö döm, reá hall -
gas sa tok!” (Mt 17,5)

g Adá mi Má ria

Egy ház ke rü le ti kon fir man dus ta lál ko zó
f Folytatás az 1. oldalról

Az ötletgazdák: Bedecs Réka és Mórocz Dóra

Róka Szabolcs mesét játszat

A konfirmandusok megáldása
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b Bújt már Jé zus bő ré be, öl töt te
ma gá ra Pé ter apos tol alak ját,
ját szott el más ta nít vá nyo kat. A
bib li ai tör té ne tek rög tön zé se i re
épü lő Meg le pe tés Szín ház egy ko -
ri tag ja ként Ben kó czy Pé ter sok -
fé le kép pen vé gig él te már Jé zus
szen ve dés tör té ne tét. A bib li o -
drá ma-ve ze tői és pszi cho drá -
ma-asszisz ten si vég zett ség gel is
ren del ke ző kőbányai evan gé li -
kus lel késszel a pas sió já ték és a
pas sió ol va sás tit ka i ról be szél -
get tünk.

– Ka rá csony kor majd nem min -
den gyü le ke zet ben el játsszák a gye re -
kek Jé zus szü le té sé nek tör té ne tét, vi -
szont a pas si ó hoz na gyon rit kán
nyúl nak hoz zá így. Mi le het en nek az
oka?

– A szen ve dés tör té ne tet is – a vi -
rág va sár nap tól nagy pén te kig tar tó
idő szak ese mé nye it is – el le het ját -
sza ni, ját szat ni úgy, mint af fé le pász -
tor já té kot. Ki oszt ják a sze re pe ket, Jé -
zust be öl töz te tik fe hér be, tö vis ko szo -
rút tesz nek a fe jé re, a töb bi ek is
kap nak egy sze rű jel mezt, ko ro nát,
pa lás tot, kar dot és így to vább. A
gye re kek meg ta nul ják a ma guk né -
hány mon dat nyi szö ve gét, és kész is
a da rab. A kér dés az, ér zel mi leg
meg érin tőd nek-e köz ben, hit él -
ménnyé vá lik-e szá muk ra – és a né -
zők szá má ra – az elő adás…

Ah hoz, hogy ez meg tör tén hes -
sen, van né hány szem pont, amit jó fi -
gye lem be ven ni. Pél dá ul a ren de ző -
nek – a lel kész nek, a hit ok ta tó nak, a
pe da gó gus nak – mér le gel nie kell,
vál lal ja-e a bo lon do zás koc ká za tát.
Mert a gye re kek ko ruk nál fog va fo -
gé ko nyak rá. Ha szent es te az is ten -
tisz te le ten az egyik pász tor vagy a há -
rom ki rály va la me lyi ke az elő adás
köz ben, mond juk, ki ka csint, vagy

ki öl ti a nyel vét, azt ma xi mum meg -
mo so lyog juk – de el néz zük, el néz -
nénk-e ugyan ezt a már fel nőtt Jé zust
ala kí tó gyer mek nek is?

A Kis jé zus meg szü le té sé nek tör té -
ne tét ti pi ku san ide a li zál juk; csen gő
ének szó hal lat szik, an gya lok rep -
des nek, me se sze rű vé vá lik a tör té net.
A pas sió szen ve dés sel tel i va ló sá gán
azon ban nem le het és ta lán nem is
sza bad szé pí te ni. És itt megint csak

egy na gyon ne héz kér dés sel ta lál ko -
zik a „ren de ző”: ho gyan be szél ges sen
a gye re kek kel – akik nagy va ló szí nű -
ség gel sze mé lyi ség fej lő dé sük más-
más sza ka szá ban jár nak, és kü lön bö -
ző is me re tek kel, ta pasz ta la tok kal
bír nak – a szen ve dés ről, az el mú lás -
ról, a gyász ról és a ha lál ról…

Szá mít az is, hogy mi lyen Jé zus-ké -
pet mu ta tunk be a gyer me kek nek:
pász tor, test vér, ba rát vagy íté lő bí ró.
Mi nél kö ze lebb ér zik ma guk hoz Jé -
zus „fi gu rá ját”, an nál meg ráz kód ta -
tóbb ma ga az él mény. „Jé zus a ba rá -
tom, aki meg halt ér tem.” Ez döb be -
ne te sen kö ze li vi szonyt fel té te lez,
egy ben ért he tet len drá ma is le het a
gyer me kek szá má ra!…

– Az idő sebb kor osz tá lyok kal, a fel -
nőt tek kel ilyen szem pont ból va ló -
ban egy sze rűbb le het ne a do log. De ők

va jon rá ve he tők-e ar ra, hogy részt ve -
gye nek egy pas sió já ték ban?

– Ah hoz, hogy va la ki, ha nem is
szín pad ra, de szín pa di  hely zet be áll -
jon ki, szük sé ges egy faj ta egész sé ges
ex hi bi ci o niz mus, amit ki kény sze rí te -
ni nem le het, ma xi mum egy kis bá to -
rí tás sal elő le het csa lo gat ni. Ha va la -
ki nem ön ként, bel ső in dít ta tás ból vál -
lal ja a da rab ban va ló rész vé telt, és nem
„küzd” meg ma gá ban az zal, hogy mi -
lyen sze re pet is ölt ma gá ra, ak kor nem
lesz hi te les az ala kí tá sa – kü lö nö sen,
ha a tör té net köz pon ti fi gu rá i ról, Pé -
ter ről, Pi lá tus ról, Jú dás ról, leg fő kép -
pen pe dig Jé zus ról van szó.

– Akár részt ve vő ként, akár né ző -
ként ta lál ko zunk a pas sió tör té net tel:
mennyi re le het, mennyi re tu dunk el -
sza kad ni a ha gyo má nyos áb rá zo -
lás mó dok tól, mond juk at tól a kép től,
hogy Jé zus már pe dig hosszú ha jú, sza -
kál las fér fi volt? El kép zel he tő pél dá -
ul, hogy lány ala kít sa őt?

– Ak kor is szü let het hi te les, meg -
rá zó ere jű elő adás, ha a tör té ne tet,
mond juk, 21. szá za di ke re tek kö zé he -
lyez zük. Mert nem az szá mít, hogy
a Jé zust meg for má ló sze mély ala -
csony-e vagy ép pen ma gas, rö vid ha -
jú vagy sza kál las-e vagy sem. Csak az
a fon tos, hogy hi te les le gyen, és
hogy meg lás suk raj ta, meg érez zük
be lő le – il let ve az egész da ra bon
ke resz tül – a krisz tu sit.

Ha egy nyil vá nos elő adá son Jé zus
sze re pét nő játssza, az pro vo ká ci ó nak,
szán dé kos meg bot rán koz ta tás nak
tűn het, ezért ezt ke rül ném. Meg íté -
lé sem sze rint so kak szá má ra ez már
át lé pi a blasz fé mia, az az is ten ká -
rom lás ha tá rát. Ez eset ben fel bo rul -
nak a sze re pek is, tisz tá zat lan ná vá -
lik, hogy az egyik sze rep lő ho gyan vi -
szo nyul a má sik hoz. Kér dés: ez eset -
ben a ta nít vá nyok va jon nő ként te kin -
te nek Jé zus ra? Vagy hogy ez ne okoz -
zon prob lé mát, a ta nít vá nyok is asszo -
nyok? És mi ját szó dik le mind eköz ben

a né zők ben? Egy „zárt kö rű” bib li o drá -
ma-cso port hely ze té ben más ról van
szó, hi szen ha ott egy nő for mál ja meg
Jé zus sze re pét, nem fel tét le nül női
sze re pet vesz fel, ha nem fér fi ét, az az
nem a nő ne mű Jé zust ját ssza el. A
szín pad ra ál lí tás al kal má val min den -
kép pen ke rül ném ezt a hely ze tet. 

– Az imént a meg bot rán koz ta tást
em lí tet te…

– Mi előtt szín re visszük a szen ve -
dés tör té ne tet, nem csak azt kell szám -
ba ven nünk, hogy kik nek és kik kel ad -
juk elő, játsszuk el a tör té ne tet, ha nem
azt is el kell dön te nünk, hogy mit aka -
runk el ér ni ve le. Jé zus ke reszt ha lá lát
akar juk a kö zép pont ba ál lí ta ni? Vagy
ar ra akar juk irá nyí ta ni a fi gyel met,
hogy mit je lent Krisz tust kö vet ni, az
ő ta nít vá nyá nak len ni? Já nos szem -
szö gé ből néz zük vé gig az ese mé nye -
ket, aki vé gig ott volt Jé zus mel lett?
Pé ter szem szö gé ből, aki há rom szor
meg ta gad ta a Mes tert? A töb bi ta nít -
vány szem szö gé ből, akik el me ne kül -
tek? Vagy az áru ló Jú dá sé ból, a ke ze it
mo só Pi lá tu sé ból, és így to vább? Bár -
me lyik meg kö ze lí té si mó dot vá laszt -
juk is, más és más fény be, meg vi lá gí -
tás ba ke rül a tör té net. Azt gon do lom,
hogy a tör té net vég ki fej le te min den -
kép pen mu tas son rá Krisz tus ra és ar -
ra, amit vég hez vitt! Va la mint ma gá -
ra a ve le va ló kap cso lat ra. 

– Be szél tünk már ar ról, mi lyen ne -
héz sé gei le het nek a pas si ó zás nak. A
leg több gyü le ke zet ben – ta lán pont
ezért (?) – a „ha gyo má nyos” pas sió -
ol va sást vá laszt ják.

– De eb be is le het dra ma ti kus
ele me ket vin ni! Pél dá ul a hang szí nek
vál to za tos sá gá val. A spi ri tu á lis töl tet -
tel bí ró ré sze ket ol vas hat ja a lel -
kész, a nar ra tív, el be szé lő, a kö rül mé -
nye ket le író ré szek fel ol va sá sá ba pe -
dig be von hat ja a gyü le ke zet egy-egy
tag ját. Egy csen des temp lom ban,
ahol min den ki a szö veg re fi gyel, a
hát tér ből be szű rő dő vá rat lan za jok is

– az iz ga tott tö meg mo raj lá sá nak fel -
idé zé se, a do bó koc kák „csör gé se”, a
ka la pács ütés vagy a kár pit ket té ha -
sa dá sá nak a hang ja – nagy ha tás sal
le het nek a hall ga tó ság ra. Ugyan így a
fé nyek kel is játsz ha tunk. Pél dá ul
ami kor ott tar tunk a fel ol va sás ban,
hogy Jé zus ki le he li a lel két, le kap csol -
hat juk a lám pá kat, a szür kü let ben
egy-két gyer tya fé nye pis lá kol csak…

– Akár fel ol va sás sal, akár el játsz -
va „je le nít jük meg” a nagy hét ese mé -
nye it, tör tén jen-e uta lás ar ra, hogy Jé -
zus ha lá lá val azért még nem ért vé -
get a tör té net, sőt na gyon is foly ta tó -
dott? Ha úgy tet szik: fel tá mad jon-e Jé -
zus a da rab vé gén?

– Ak kor jó a drá ma, és a lel künk -
ben fo lyó drá ma, ha min den a he lyén,
a ma ga ide jé ben szó lal meg. Nagy -
pén tek a szen ve dés meg je le ní té sé nek
és meg élé sé nek ide je. Ép pen ezért
biz tos, hogy a tör té net el ját szá sát Jé -
zus ha lá lá val fe jez ném be. Ab ban
azon ban már nem va gyok olyan biz -
tos, hogy a pas sió já ték ki vált hat ja az
ige hir de tést, hogy ön ma gá ban is
meg áll ja a he lyét, hogy nem kell –
akár a da rab fel ve ze té se kép pen – ma -
gya rá za tot fűz ni hoz zá. 

Va la mi ként utal ni kell ar ra, hogy
Jé zus ke reszt ha lá la, Is ten nek az az el -
ha tá ro zá sa, hogy ezt vég hez vi szi,
nem úgy ál ta lá ban tör tént a vi lá gért
– ami per sze igaz –, ha nem sze mély
sze rint mi at tam és ér tem! Ez a faj ta
sze mé lyes ség a dön tő. Csak ha ezt fel -
is me rem, ha in ten zí ven meg élem a
nagy hét ese mé nye it – a vi rág va sár -
na pi „nép ün ne pélyt” épp úgy, mint az
utol só va cso ra in ti mi tá sát, a ke reszt -
hor do zás stá ci ó i nak bru ta li tá sát és
nagy szom bat két sé gek kel te li fáj dal -
mát, gyá szát –, csak ak kor „szü let het
meg” ben nem hús vét fel sza ba dí tó
ün ne pe, csak ak kor ért he tem, érez -
he tem meg, mit je lent Krisz tus fényt
és éle tet ho zó fel tá ma dá sa. 

g Vi tá lis Ju dit

A meg ren dí tő ere jű pas sió já ték tit ka
In ter jú Ben kó czy Pé ter lel késszel

A ko vász ta lan ke nye rek, az az a pás -
ka ün ne pé nek el ső nap já nak es té jén
Jé zus és ta nít vá nyai öröm ün nep re
jöt tek össze, hogy meg em lé kez ze nek
Iz ra el Egyip tom ból va ló sza ba du lá -
sá ról. Az ün nep lést nem ár nyé kol ta
be sem az, hogy Jé zus tu da to san ké -
szült a ha lá lá ra, sem az, hogy ezen az
es tén a ta nít vá nyok kö zül ki vált az
áru ló. 

Az egy kor el nyert – a zsi dó ság
iden ti tá sát má ig meg ala po zó – sza -
bad sá got és az el jö ven dő, a Jé zus sal
va ló kap cso lat ban gyö ke re ző sza -
bad sá got ün ne pel ték. Utol só, asz tal
mel lett el mon dott sza va i val Jé zus
az Is ten or szá gá ban rá juk vá ró öröm -
re utalt, ar ra a nap ra, ami kor majd ta -
nít vá nya i val együtt új ra él vez ni fog -
ja a sző lő tő ter mé sét. Há la zsol tá rok
ének lé sé vel zár ták a va cso rát, mi előtt
ki men tek az Olaj fák he gyé re.

Az öröm ün nep előz mé nye it rész -
le te sen fel tár ják az evan gé li u mok. Jé -
zus és a ta nít vá nyok kö zös út já nak
szá mos olyan ál lo má sát is mer jük,
ame lyen együtt él het ték át Is ten sza -
ba dí tó ere jét és sze re te tét: gyó gyí tá -
so kat, vá ra ko zást éb resz tő – gyak ran
pél dá za tos – ta ní tá so kat, az el len fe -
lek pro vo ká ci ó it vissza ve rő csat ta nós
vá la szo kat. Kü lö nö sen fon to sak le -
het tek a ta nít vá nyok szá má ra azok az
él mé nyek, ame lyek ar ra bá to rí tot ták
őket, hogy úr rá le het nek – még oly jo -
gos – fé lel me i ken és ag go dal ma i kon:
„Ne ag gód ja tok te hát (…) De ke res sé -
tek elő ször az ő or szá gát és igaz sá -
gát…” (Mt 6,31.33) 

Jé zus mel lett meg ta nul hat ták,
hogy a kö ve té se so rán el szen ve dett

vesz te sé gek je len ték te le nek azok -
hoz a nye re sé gek hez ké pest, ame -
lyek kel a mennyei Atya meg áld ja
azo kat, akik a Jé zus ál tal mu ta tott
utat jár ják. Ta lán el in dul tak an nak a
meg ér té se fe lé is, hogy a ha lál sem
vá laszt hat ja el őket Is ten sze re te té -
től: „Ne fél je tek azok tól, akik meg ölik
a tes tet, de a lel ket meg nem öl he tik.”
(Mt 10,28) A kö zös út ki emel ke dő ál -
lo má sán, az utol só va cso rán Jé zus ar -
ra ké szült, hogy ta nít vá nyai szá má -
ra hi te le sít se azo kat a le he tő sé ge ket,
ame lye ket az Is ten or szá gá nak von -
zá sá ban már ko ráb ban meg mu ta tott
ne kik.

Jé zus az zal te szi rá tet te i re és ta -
ní tá sa i ra a vég ső, hi te le sí tő pe csé tet,
hogy egé szen oda ad ja ma gát ta nít -
vá nya i nak. „Oda te szi ma gát” – szok -
tuk mon da ni ar ra az em ber re, akin
ész re vesszük, hogy nem csak be szél,
nem csak tá vol ról, biz ton sá gos fe de -
zék ből irá nyít, nem csak má sok bő -
rét vi szi a vá sár ra, és nem má sok tól
vár ál do za tot, ha nem ere jét, eg zisz -
ten ci á ját, éle tét ajánl ja fel fe de ze té -
ül azok nak az el vek nek, ame lye ket
hir det.

Jé zus is „oda te szi ma gát”, ezt is -
mer het jük fel új ra és új ra, ami kor azt
mond juk, hogy az utol só va cso rán
ta nít vá nya it meg aján dé koz ta ön ma -
gá val, az úr va cso ra szent sé gé vel. Az
úr va cso rá val él ni annyit je lent, hogy

a Jé zus sal va ló kö zös sé get kéz zel
fog ha tó an meg él ni: az zal a Jé zus sal
va ló kö zös sé get, aki ma ga tet te ma -
gát szá munk ra – tet tei és sza vai hi -
te le sí té se ként – kéz zel fog ha tó vá.

Az öröm von zá sá ban meg szü le tő
asz tal kö zös ség ke re té ben kap nak ér -
tel met az úr va cso ra sze rez te té si igé -
i nek sú lyos sza vai is: „bű nök bo csá -
na tá ra”. Meg ta nul tuk, hogy az úr va -
cso ra ko moly do log, ala pos fel ké szü -
lés után tér del jünk csak az Úr ol tá -
rá hoz. Meg ta nul tuk, hogy át kell
érez nünk: kol du sok va gyunk. Meg -
ta nul tuk, ta lán gya ko rol juk is, hogy
az úr va cso ra vé tel előtt bűn val lást
kell ten nünk, leg alább a gyü le ke ze ti
kö zös gyó nás sza va i val, de, ha le het,
konk ré tan, sze mé lye sen, a meg bán -
tott test vér fü le hal la tá ra is. S ez mind
igaz, jó, ha nem fe lejt jük, és ezek sze -
rint ké szü lő dünk. 

De ha csak ennyit tu dunk, ke ve set
tu dunk. A „bű nök bo csá na tá ra”
ugyan is el ső sor ban nem ar ról szól,
hogy ne künk mi lyen nek kell len -
nünk, ha meg akar juk él ni Jé zus sal
egy asz tal nál a ve le és a test vé re ink -
kel va ló kö zös sé get, ha nem ar ról
szól, hogy mit ka punk az asz tal nál.
Az Is ten or szá gá ról szól, amely Jé zus
sza vai sze rint már kö zel jött hoz zánk,
amely ben hely re áll hat az Is ten nel
és az egy más sal va ló sé rült kap cso -
la tunk, amely nek a va ló sá gát Jé zus

tel jes oda adá sá val hi te le sí tet te szá -
munk ra.

Evan gé li kus úr va cso ra-ér tel me -
zé sünk fon tos hang sú lya, hogy az ol -
tár fe lé ve ze tő utun kon nem kell
ma gas kü szö böt át lép nünk, úgy kér -
he tem a fel vé te le met az úr va cso rai
kö zös ség be, „amint va gyok…” A
vissza fe lé ve ze tő úton vi szont, amely
konflik tu sok kal ter helt kap cso la ta im -
ba ve zet, már ne le gyek ugyan az, aki
az előbb vol tam: dol goz zon raj tam és
ben nem az Is ten or szá gá nak az ere -
je. Aho gyan az el bo csá tás ban hall juk:
„Akik meg ta pasz tal tá tok a bűn bo csá -
nat örö mét, épít sé tek a test vé ri kö -
zös sé get az em be rek kö zött meg bo -
csá tás sal és ön fel ál do zó sze re tet tel!”

Tex tu sunk meg hök ken tő mó don
húz za alá en nek az ér tel me zés nek az
el ső fe lét. Az utol só va cso rán Jé zus
együtt ét ke zik az áru ló val is. Vi lá go -
san be szél az áru lás ról, a ben ne rej -
lő go nosz ság sú lyá ról, még azt sem
rej ti el, hogy me lyik ta nít vá nyá ra
gon dol, még is együtt ma rad ve le az
asz tal kö zös ség ben. Nem hagy ja ott,
nem kül di el; az evan gé lis ta el be szé -
lé se alap ján ar ra kell gon dol nunk,
hogy Jú dás ak kor is je len volt, ami -
kor Jé zus meg tör te a ke nye ret, és kör -
be ad ta a po ha rat. Tu dott a szán dé ká -
ról, de nem mond ta fel a ve le va ló kö -
zös sé get. 

Le het, hogy Jé zus az utol só pil la -

na tig ar ra vá gyott, azért kö nyör gött,
hogy az áru ló gon dol ja meg ma gát,
és for dul jon vissza a vég ze tes úton?
Le het, hogy lát ta Jú dás ban a meg té -
rés nek azt a pa rá nyi le he tő sé gét,
ame lyet Jú dás nem lá tott, és nem
hagy ta, hogy ki bon ta koz zék ben ne?
Nem tud juk, hogy Jé zus mit gon dol -
ha tott, ezek csak ta lál ga tá sok, de ha
mind azt szám ba vesszük, amit Jé zus
az Is ten or szá gának tit ká ról mon dott,
ta lán nem alap ta lan fel té te le zé sek. Az
vi szont az evan gé lis ta el be szé lé sén
ala pu ló tény, hogy Jú dás is ré sze se
volt az asz tal kö zös ség nek. Nem Jé -
zus és nem is a töb bi ta nít vány bon -
tot ta fel a ve le va ló kö zös sé get.

Mai vi lá gunk ban, ami kor hí res sé,
ér de kes sé le het vál ni an nak ré vén,
hogy va la ki ki vel nem vál lal kö zös sé -
get, ki vel nem áll szó ba, kit nem hall -
gat meg, ki nek a kö szö né sét nem fo -
gad ja, és ki vel nem fog ke zet, fon tos
üze ne tet hor doz a tel jes asz tal kö zös -
ség le he tő sé ge. Azé a tel jes sé gé,
amely egye dül mél tó az Is ten or szá -
gá nak örö mé hez.

g Dr. Csep re gi And rás

Imád koz zunk! Jé zu sunk, te ar ra bá -
to rí tot tál ben nün ket, hogy kér jünk, és
ka punk. Se gíts, hogy en ged jünk biz -
ta tá sod nak. Ámen.

AZ ÜNNEP IG ÉJENAG Y CSÜ TÖR TÖK  MT 26,2030
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Szent Már ton temp lo ma
Zil lis ben: A láb mo sás
(1109–1114)
Egé szen kü lön le ges új tes ta men tu -
mi kép sor lát ha tó a sváj ci Gra u bün -
den kan ton bé li Zil lis Szent Már ton-
temp lo má ban. Egy XII. szá za di is me -
ret len fes tő a fa ka zet tás mennye ze -
ten Jé zus éle té nek és te vé keny sé gé -
nek je le ne te it áb rá zol ta. A 153 táb la -
kép ele gen dő tér rel szol gált, hogy ne
csak a leg fon to sabb ál lo má sa it je le -
nít se meg Jé zus éle té nek, ha nem a ke -
vés bé je len tő se ket is, így pél dá ul az
utol só va cso ra előt ti láb mo sást.

Szent Már ton és Szent Mi hály 
Nem tud juk, hogy ki fes tet te a Szent
Már ton-temp lom mennye ze tét, de a
gra fi kus áb rá zo lás alap ján azt fel té te -
lez zük, hogy a mű vész pro fesszi o ná -
lis könyv fes tő le he tett. To váb bá a
re gi o ná lis és nép mű vé sze ti mo tí vu -
mok al kal ma zá sa ar ra en ged kö vet -
kez tet ni, hogy az al ko tó Gra u bün den -
ből szár ma zott. A Szent Már ton-
temp lom fes tett fa mennye ze tén kí vül
Kö zép-Eu ró pá ban csak egyet len ro mán ko ri temp lom szí -
nes fa mennye ze te ma radt fenn: a hil des he i mi Szent Mi -
hály-temp lo mé. Itt az ugyan csak is me ret len mű vész
1200 kö rül Jé zus elő fu tá ra i ként szá mon tar tott ótes ta men -
tu mi ala ko kat örö kí tett meg.

A 153 bib li ai je le ne tet Zil lis ben a XII. szá zad ele jén gipsszel
ala po zott fe nyő fa desz kák ra fes tet ték. A leg több ka zet tán
sze rep lő áb ra, mint a láb mo sást áb rá zo ló is, új tes ta men -
tu mi je le ne tet ele ve nít meg.

A  N AG Y H E T I  E S E M
b Nagy sze rű vál lal ko zás ba fo gott az Ale xand ra Ki adó 2008-ban, ami -

kor meg je len tet te Ch ris ta Pöp pel mann A Bib lia – A kul tú ra lát ké -
pei, 100 kép – 100 tény cí mű köny vét. A ki ad vány a ke resz tény kép -
ző mű vé szet mes ter mű vei se gít sé gé vel ve szi sor ra a Szent írás tör té -
ne te it a Mó zes el ső köny vé ben ol vas ha tó te rem tés tör té net től egé szen
a Je le né sek köny vé ben le írt apo ka lip szi sig. A fest mé nyek mel lett nem -
csak a vonatkozó bib li ai szö veg ki vo na ta ta lál ha tó, de a mű ről, az al -
ko tó ról vagy épp az al ko tás tör té ne ti hát te ré ről is ta lál ha tó rö vid in -
for má ció. A ki ad vány
ezen kí vül be mu tat
né hány bib lia tör té -
ne ti rit ka sá got, va la -
mint a kö tet vé gén
egy re me kül át te kint -
he tő – a fest mé nyek -
kel il luszt rált – idő -
ren di táb lá za tot is kö -
zöl. Az aláb bi ak ban –
íze lí tő ül – a nagy he ti
ese mé nye ket ele ve -
nít het jük fel a könyv
se gít sé gé vel.

Ch ris ta Pöp pel mann: A Bib lia – A kul tú ra lát ké pei, 100 kép – 100 tény.
Alexandra, Pécs, 2008. Ára 2999 Ft.

El Gre co: Jé zus ki űzi a ku fá ro kat a temp lom ból (1610 k.)
Do me ni kos Theo to ko po u los, aki El Gre co né ven vált hí res fes tő vé, ko mor
ké pe i ről is mert. A ku fá rok ki űzé sét a temp lom ból több ször is meg fes tet te.
Ké pe i ben va ló szí nű leg a ko rá nak egy há zi in téz mé nyei el le ni tá ma dás esz -
kö zét lát ta, ezért vá lasz tott min dig temp lo mi hát te ret fest mé nyei szá má ra.
Utol só mű vén az ese ményt a temp lom elő te re he lyett a temp lom bel se jé be
he lyez te. Itt azon ban nem lát ha tók val lá si jel ké pek, csu pán egy mű al ko tás,
va ló szí nű leg sír egy mez te len if jú szob rá val és alat ta egy re li ef fel, mely a ku -
fá rok ki űzé sé vel ana ló gi át al kot va az el ső em ber pár pa ra di cso mi ki űze té sét
je le ní ti meg.

A temp lom őr zői
A temp lo mot Jé zus ide jén egy val lá si-po li ti kai cso port, a szad du ce u sok ural -
ták, akik a fel sőbb tár sa dal mi ré te gek ből ke rül tek ki. A temp lo mi szol gá lat
és Mó zes tör vé nye i nek be tar tá sa volt a leg fon to sabb szá muk ra a zsi dó val -
lás ban. A szad du ce u sok kö zül ke rült ki a Szan hed rin (a leg főbb tör vény szék)
tag ja i nak több sé ge. A 71 pap ból, vén ből és írás tu dó ból ál ló tes tü let volt a ró -
mai meg szál lás előtt a leg főbb dön tés ho za ta li szerv mind val lá si, mind jo -
gi kér dé sek ben, de Jé zus éle té ben is nagy be fo lyás sal bírt. A Szan hed rin élén
a ró ma i ak ál tal ki ne ve zett fő pap állt.

El Gre co (1541–1614) utol só ké pe a temp lo mi ki űzés ről (olaj, vá szon) a mad -
ri di San Gi nes temp lom ban lát ha tó. Ko ráb bi mű vei a lon do ni Na ti o nal Gal -
lery, a New York-i Frick Coll ec ti on, a min nea po li si Ins ti tu te of Arts és a wa -
shing to ni Na ti o nal Gal lery of Art épü le té ben ta lál ha tók.

Le o nar do da
Vin ci: Az utol -
só va cso ra
(1495–1497/98)
Az itá li ai mű vész, Le -
o nar do da Vin ci Ce na -
co lo cí mű, 40 négy -
zet mé te res fest mé nyét,
mely Jé zust áb rá zol ja
ta nít vá nya i val az utol -
só va cso rán, Mi lá nó -
ban, az egy ko ri San ta
Ma ria del le Gra zie ko -
los tor szá má ra fes tet -
te. Meg bí zó ja Lu dovi -
co Sfor za, a vá ros her -
ce ge volt, aki a ko los -
tort csa lád ja te met ke -
zé si he lyé ül épít tet te.
Le o nar do, aki 1483-tól
mű vész ként és mér nök ként a her ceg szol gá la tá ban állt, az
utol só va cso rát áb rá zo ló ké pén a jó zan, szi go rú re ne szánsz -
ra jel lem ző pers pek ti vi kus mély sé get az asz tal kö rül zaj -
ló, kü lö nö sen élénk je le net áb rá zo lá sá val kom bi nál ta.

A ta nít vá nyok Le o nar do ké pén 
Mi vel a Bib lia olyan szűk sza vú an jel lem zi a ta nít vá nyok
re ak ci ó it, Le o nar do a fan tá zi á ját meg moz gat va áb rá zol -
ta a je le ne tet. Az em be rek ken dő zet len ér zel me it ál lí tot -
ta a kö zép pont ba. Az asz tal bal szé lén Ber ta lan, az if jabb
Ja kab és And rás hi tet len ked ve ug ra nak fel he lyük ről. A jobb
szé len Má té és Tá dé Ze ló ta Si mont győz kö dik, mint ha ma -
gya rá za tot tud na ne kik ad ni a jel zett áru lás ra. Kö zé pen

jobb ra Ta más, az idő sebb Ja kab és Fü löp ma gát Jé zust un -
szol ják. Ugyan ak kor Já nos, a Jé zus tól bal ra ülő ked venc ta -
nít vány az áju lás szé lén áll. Mel let te a ha ra gos Pé ter fi gyel -
mét tel jes egé szé ben Jé zus ra irá nyít ja. Nem ve szi ész re,
hogy a le lep le zett áru ló, Jú dás Is ka rio tes a ke nyér után nyúl -
va meg me re ve dik.

Le o nar do da Vin ci (1452–1519) Az utol só va cso ra cí mű fest -
mé nyét tem pe ra fes ték kel fes tet te a szer ze te sek egy ko ri ét ke -
ző jé nek észa ki fa lá ra. A fest mény rossz ál la po ta töb bek kö -
zött ar ra ve zet he tő vissza, hogy a fes té ket a már szá raz va -
ko lat ra vit ték fel, ami ked ve zett a fes ték ré te gek le vá lá sá nak.

Gi o van ni Bel li ni:
Krisz tus az Olaj fák
hegyén (1459 k.)
Az imád ko zó Krisz tus az Olaj fák
he gyén Gi o van ni Bel li ni (1430–
1516) re ne szánsz fes tő egyik leg ko -
ráb bi mun ká ja. Va ló szí nű leg egy
gaz dag pol gár, név sze rint Gia co mo
Mar cel lo szá má ra fes tet te kegy -
kép ként. Az ef fé le kegy ké pek je len -
tet ték Bel li ni mun kás sá gá nak a
port rék mel lett a má sik súly pont ját.
Ezek el ső sor ban nem egy ese mény
il luszt rá lá sá ra vagy egy he lyi ség dí -
szí té sé re szol gál tak, ha nem el mél -
ke dés re és imád ko zás ra ösz tö nöz -
tek. Eb ben az eset ben a szem lé lő a
ha lá la előtt ál ló Jé zus ma gá nyát és
két ség be esé sét ér zé kel he ti, de az an -
gyal vi ga szát és az örök élet re mé -
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M É N Y E K  K É P E K B E N
Giot to: Jú dás csók ja (1304–1306)
En ri co Scro veg ni ban kár és ke res ke dő az
egyik leg gaz da gabb em ber volt Pa do vá ban. Ezt
ap já nak, Re gi n al dó nak kö szön het te, aki olyan
hír hedt uzso rás volt, hogy Dan te Is te ni szín -
já tékában el éget te a po kol ban. 1300-ban fia
nem csak új pa lo tát kez dett épí te ni csa lád ja szá -
má ra, ha nem egy ká pol nát is. Az épü let kí vül -
ről na gyon egy sze rű nek tű nik, de be lül Scro -
veg ni Giot to di Bon done, Itá lia ak ko ri ban leg -
ke re set tebb mű vé sze szá má ra adott meg bí zást,
hogy fres kó i val ki fes se. A ké pe ken nagy hang -
súlyt ka pott a bű nök és eré nyek, va la mint Jé -
zus szen ve dé sé nek és ha lá lá nak áb rá zo lá sa. A
Jú dás csók ja az egyik leg hí re sebb da rab ja a cik -
lus nak.

Az úgy ne ve zett Jú dás-evan gé li um ban,
melyet csak 1978-ban ta lál tak meg, il let ve
2006-ban for dí tot tak le tel je sen, Jú dás Jé zus
bi zal ma sa, és csak az ő ké ré sé re árul ja el mes -
te rét, hogy a meg vál tás ter ve va ló ra vál has son.
Né hány teo ló gus azon ban úgy vé li, hogy az
egész Jú dás-tör té net annyi ra za va ros, és olyan

mér ték ben te le van tűz del ve a pró fé ci ák be tel je sü lé sé re tett uta lá sok kal, hogy alig ha le het va lós.

Ami kor Giot to meg fes tet te ezeket a freskókat, már is mert fes tő nek szá mí tott. El ső ként sza kí tott a kö zép kor me rev,
arany hát te rű fes té sze té vel, és em be ri je le ne te ket örö kí tett meg fi nom szí nek fel hasz ná lá sá val.

Al brecht Alt dor fer: Pi lá tus
kéz mo sá sa (1509–1518)
Szent Se bes tyén, aki a le gen da sze rint
ró mai ka to na volt, és a III. szá zad ban
szen ve dett már tír ha lált, a ke resz -
tény mű vé szet egyik leg ked vel tebb
mo tí vu ma. A lin zi Szent Fló ri án-
ko los tor temp lom egyik ol tár ké pén
áb rá zol ta Al brecht Alt dor fer (1480
k.–1538), a re gens bur gi re ne szánsz
fes tő Szent Se bes tyén már tír sá gát Jé -
zus sal szem ben. Az ol dal szárny hát -
ol da lán nyolc je le net ben kö vet het jük
nyo mon a szent már tír ha lá lát, a bel -
ső ol da lán pe dig Jé zus szen ve dé se it.

Pi lá tus
Pon ti us Pi lá tus, aki Kr. u. 26-tól 36-
ig volt Jú dea hely tar tó ja, az egy ház -
tör té net ben gyak ran meg le pő en po -
zi tív ér té ke lést ka pott. Az or to dox
egy ház ban még szent ként is tisz te lik,
mi vel Jé zust el is mer te Mes si ás nak.
Jo sep hus Fla vi us, a zsi dó tör té net író
(Kr. u. 36/37 k.–100) és Ale xand ri ai
Phi lón (Kr. e. 20 k.–Kr. u. 40) el len -
ben ki fe je zet ten erős ke zű ré gens -
ként ír ják le. Kr. u. 36-ban azért hív -
ták vissza hi va ta lá ból, mert a sza ma -
ri tá nu sok za rán dok la tát vér be foj tot -
ta. Emel lett kor rup ci ó val és ké tes
gaz da go dás sal is vá dol ták.

Al brecht Alt dor fer Se bes tyén-ol tá -
rá ból, me lyen a Pi lá tus kéz mo sá sa is
lát ha tó (olaj, fa), má ra ke vés táb la

ma radt fenn. Eze ket rész ben a lin zi
Szent Fló ri án-temp lom ban, rész ben

a bé csi Mű vé szet tör té ne ti Mú ze um -
ban ta lál hat juk.

Pe ter Pa ul Ru bens:
A lán dzsa szú rás
(1606–1610 k.)
A fla mand fes tő, Pe ter Pa ul Ru bens
leg in kább az an tik mi to ló gi á ból is -
mert bu ja szép sé ge ket és az Ótes ta -
men tum bot rá nya it áb rá zo ló fest mé -
nye i ről vált is mert té, nem pe dig
Krisz tus szen ve dé sét és ha lá lát áb rá -
zo ló ké pe i ről, me lye ket drá mai szín -
kont raszt tal tett ér zék le tes sé. A ke -
reszt re fe szí tést meg örö kí tő, va ló szí -
nű leg még itá li ai tar tóz ko dá sa alatt
fes tett mű vét ri kí tó vö rös és ko mor
sö tét li la szí nek, va la mint a tes tek re
ve tü lő fény já té ka jel lem zi.

A ta núk
Lu kács azt ír ja, hogy Jé zus min den is -
me rő se el jött a ke reszt re fe szí tés re, és
az asszo nyok, akik Ga li le á ból kö vet ték,

ugyan csak je len vol tak. Má té és Márk
vi szont csak Má ria Mag da lé nát, Má -
ri át, a fi a ta labb Ja kab any ját és Sa lo mét,
Ja kab és Já nos any ját em lí tik. A leg több
mű vész áb rá zo lá sán azon ban – Ru ben -
sé hez ha son ló an – Já nos evan gé li u mát
kö vet ve Jé zus any ja, Má ria és „az a ta -
nít vány, a kit sze ret va la” – az ál ta lá no -
san el fo ga dott né zet sze rint Já nos – is
a ke reszt alatt gyá szol. Jé zus rá bíz ta
any ját a ta nít vá nyá ra, aki at tól a nap -
tól ma gá hoz fo gad ta őt.

Pe ter Pa ul Ru bens (1577–1640) A
lán dzsa szú rás cí mű fest mé nyét (olaj,
vá szon) a mad ri di Mus eo del Pra do
őr zi. Ha son ló stí lus ban fes tet te meg
Ru bens az ant wer pe ni ka ted rá lis
szá má ra két ke reszt ha lál-té má jú
trip ti chon ját.

Ro gi er van der Wey den:
Krisz tus le vé te le
a ke reszt ről (1435 k.)
A Krisz tus le vé te le a ke reszt ről Ro  gier
van der Wey den nek (1399–1464), a
ké ső kö zép kor egyik leg je len tő sebb
fla mand fes tő jé nek a leg hí re sebb
mű vei kö zé tar to zik. El ké szí té sé re a
lö we ni íjá szok cé he adott meg bí -
zást ká pol ná juk dí szí té se cél já ból.
Van der Wey den mű vé ben a ti pi kus
kö zép ko ri ele me ket hasz nál ja föl,
így az arany hát te ret és a ko po nyát a
Gol go ta szim bó lu ma ként, a kö zép -
pont ban azon ban a szin te élet nagy -

sá gú em be rek áll nak, aki ket ko rá hoz
ké pest kü lö nö sen élet sze rű en áb rá -
zolt. Így új faj ta, ko ráb ban is me ret len
na tu ra liz must ve ze tett be a val lá sos
fes té szet be.

Ro gi er van der Wey den Krisz tus le vé -
te le a ke reszt ről cí mű fest mé nye (olaj,
fa) mo nu men tá lis al ko tás több mint
2,5 mé te res szé les sé gé vel. A XVI. szá -
zad ban Né met al föld spa nyol ura lom
alatt ál ló ré szé ről ke rült Spa nyol or -
szág ba, és ma a mad ri di Mus eo del
Pra do őr zi.

nyét is meg pil lant hat ja a
ké pen.

A re ne szánsz kez de te
A re ne szánsz, az an tik gö -
rög és ró mai stí lus és szel -
le mi ide ál új já szü le té se Itá -
li á ban vet te kez de tét a XV.
szá zad ele jén. A kor szak
fon tos kép vi se lői vol tak
Fi lip po Bru nel lesc hi (1377–
1446) épí tész és And rea
Mant eg na (1431–1506). Ez -
zel az irány zat tal az ér te -
lem és a rend irán ti tö rek -
vés ke rült az elő tér be, va -
la mint az em ber mint in di -
vi du um a né ző pont fó ku -
szá ba. A fes té szet ben az
em be rek és a tá jak na tu ra -

lisz ti kus meg je le ní té sé re
tö re ked tek, de min de nek -
előtt a pers pek tí va he lyes
áb rá zo lá sá ra.

A ta nít vá nyok ígé re te
Má té, Márk és Lu kács
evan gé li u ma ar ról szá mol
be, hogy Jé zus az utol só va -
cso rát kö ve tő en ta nít vá -
nya i val a Je ru zsá lem től ke -
let re lé vő Olaj fák he gyé re
ment. Ek kor meg jö ven -
döl te ne kik, hogy még
azon az éj sza kán mind -
nyá jan el fog nak for dul ni
tő le. Hi szen Za ka ri ás pró -
fé ta írá sá ban ez áll: „Verd
meg a pász tort, és el szé led -
nek a ju hok.” Pé ter nem

akar ta el hin ni a mon dot ta -
kat, és azt bi zony gat ta, ha
min den ki el for dul Jé zus tól,
ő ak kor is mel let te áll majd.
Er re Jé zus meg jö ven döl te
ne ki, hogy a ka kas ku ko ré -
ko lás előtt há rom szor fog -
ja meg ta gad ni őt. Vé gül
egy Ge cse má né ne vű kert -
be ér tek, mely az Olaj fák
he gyé nek lá bá nál te rül el.
Jé zus fel szó lí tot ta ta nít vá -
nya it, hogy te le ped je nek
le, míg ő ma gá nyo san
imád ko zik. Csak Pé tert,
Ja ka bot és Já nost vit te ma -
gá val. Út köz ben – így me -
sé li Márk –ret teg ni és
gyöt rőd ni kez dett, és így
szólt há rom ta nít vá nyá -

hoz: „Szo mo rú az én lel -
kem mind ha lá lig.” Az után
ar ra kér te őket, ma rad ja -
nak mel let te és vi gyáz za -
nak, majd el tá vo lo dott tő -
lük, és a föld re bo rul va
imád koz ni kez dett.

Gi o van ni Bel li ni Krisz tus
az Olaj fák he gyén cí mű
ké pén (olaj, fa) egy ér tel -
mű en érez he tő só go ra és
ta ná ra, And rea Mant eg na
– a ko ra re ne szánsz egyik
leg je len tő sebb itá li ai fes tő -
je – nyers és szi go rú áb rá -
zo lás mód ja. A ké pet ma a
lon do ni Na ti o nal Gal lery
őr zi.
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Uram, nagy pén tek van. A leg na -
gyobb pén tek: ke reszt ha lá lod nap -
ja. Ke zem ben tar tom a ré gi kis ké -
pet, amely egy kis lányt áb rá zol, aki
ezt ké ri tő led, ke resz tet vi vő Meg -
vál tóm: „Add ne kem, Uram, ke -
resz te det, hogy bol dog le gyek!” Mi -
cso da ké rés! – ámu lok. Mi cso da ké -
rés? – kér de zem. Bol dog aka rok len -
ni én is, mint min den ki. Nem vá -
gyom nagy dol gok ra, el ér he tet len
aján dé ka id ra, csak amit má sok nak
is meg ad tál és meg adsz. Tud tam a
te ke resz ted ről, de ar ra nem gon dol -
tam iga zán, hogy er re van szük sé -
gem, ez ál tal le he tek bol dog. Se gíts,
Uram, ezt meg ér te nem, és ami en -
nél is fon to sabb, meg érez nem. Mert
amit eszem föl nem ér, azt szí vem
fog ja fel.

A te ke resz ted nem le ros kaszt,
aho gyan so ká ig gon dol tam, ha nem
fel emel, se gít fel áll nom.

A te ke resz ted nem el vá laszt, ha -
nem össze köt. Min de nek előtt és
min de nek fe lett Is ten nel, aki az én
mennyei Atyám. A te her, a szen ve -
dés esz kö ze és he lye nem azt bi zo -
nyít ja, hogy el for dult tő lem, ha -
nem hogy le ha jolt hoz zám. Örök
igaz ság, hogy ő a ke reszt ben va la mit
ad va la mi ért. És ke resz ted össze köt
az em be rek kel is… Mind egyik kel.
Aki ket sze re tek, és akik en gem sze -
ret nek. Sőt! Még azok kal is, aki ket
meg bán tot tam, akik nek én okoz tam
szo mo rú sá got, és azok kal is, akik ne -
kem okoz tak fáj dal mat.

Nincs sem mi, ami job ban erő sí te -
ne, mint a kö zös szen ve dés, a kö zös
te her vi se lés: amit én se gí tek vin ni
má sok nak, ha csak egy nek is, és
amit má sok se gí te nek vin ni ne kem,
ha csak egyet len egy va la ki is.

Uram, se gíts, for málj, se bezz is, ha
kell, hogy meg ta nul jam be csül ni a ke -
resz te ket! A ti é det, má so két és az
enyé met is. Nagy pén te ken és a min -
den na pok ban. Ámen.

Oratio
œcumenica

Kel le mes szom bat dél után volt,
ami kor hár man el in dul tunk, hogy
fel men jünk az egyik leg szebb, óce -
án mel let ti hegy te tő re. Nem a ki épí -
tett mű utat vá lasz tot tuk, mert tú -
ráz ni sze ret tünk vol na: a le ge lő kön
át ve ze tő és egy re emel ke dő gya log -
ös vény re ka nya rod tunk. Tud tuk,
ha er re me gyünk, el érünk majd
egy olyan be kö tő sza kaszt, amely
két szik la fal kö zött vi szony lag ké -
nyel me sen a 196 mé ter ma gas hegy
te te jé re ve zet. Szé pen sü tött a nap,
a ma da rak vi dá man rep ked tek az
alant bé ké sen hul lám zó óce án fe -
lett, a me se szép táj iga zi fel üdü lést
je len tett.

Ám egy szer csak gya nús lett va la -
mi: az út egy re ne he zeb ben jár ha tó -
vá vált, és egy idő után tel je sen el is
fo gyott a lá bunk alól. Már csak a he -
gyi kecs kék vol tak ké pe sek ezen a le -
he tet len he lyen jár ni. El té ved tünk,
va la hogy le tér tünk a jó út ról! – ál la -
pí tot tuk meg két ség be eset ten.

So sem vol tam ügyes spor to ló,
ezért a ha tal mas kö vek kö zött lép -
ked ve, egyik ről a má sik ra ug rál va
egy re re mény te le neb bül érez tem
ma gam. Még csak fél úton le het -
tünk, rá adá sul vagy száz mé ter ma -

gas, egye nes fal ként tor nyo sult fe let -
tünk a ba zalt hegy, ame lyet még egy
da ra bon kör be kel lett jár nunk, hogy
fel mász has sunk rá, alat tunk pe dig fé -
lel me tes mély ség ben hul lám zott az
óce án. Minden nek te te jé be a nap is
le nyug vó fél ben volt. Dol gun kat csak
ne he zí tet ték a kö vek kö zöt ti sza ka -
dé kok, ame lye ket a zöld nö vé nyek
mi att sok szor szin te csak az utol só
pil la nat ban vet tünk ész re – ha el vét -
jük fö löt tük az ug rást, biz to san a
mély be zu ha nunk. Őszin tén be val -
lom: igen csak meg ele ve ne dett az
ima éle tem.

Menj el Ni ni vé be, a bű nös vá ros -
ba, és pré di kálj ott! – szólt az Úr pa -
ran csa Jó nás hoz. A pró fé ta ugyan el -
in dult, de nem a ki je lölt utat vá lasz -
tot ta. A kel le mes nek in dult uta zás
majd nem az éle té be ke rült; vé gül sö -
tét be és mély be zu hant. Re mény te -
len hely ze té ben há rom na pig az Úr -
hoz imád ko zott a cet gyom rá ban.

Mi ott, a kö vek kö zött bot la doz va,
egyen sú lyoz va je let ke res tünk, amely
vég re meg mu tat ja a be kö tő sza kasz -
hoz ve ze tő utat. A ha jó sok jelt kí ván -
va ve tet tek sor sot, hogy meg tud ják,
ki mi att ér te őket a ve sze de lem. Je -
lek kel van te le éle tünk, ame lyek

irányt mu tat nak, biz ton sá got és/vagy
bi zo nyos sá got ad nak.

„Mes ter, jelt aka runk lát ni tő -
led!” – szólt egy kor a fa ri ze u si fel szó -
lí tás Jé zus nak. Nem a két ség be esés
vagy a bi zony ta lan ság el osz la tá sá nak
re mé nye in dí tot ta őket e ké rés re,
sok kal in kább a „fo gás ke re sés”, hogy
meg kí sért sék őt. Azt vár ták, most
majd be bi zo nyo so dik: is ten ká rom -
ló. De az Is ten Fi á nak nincs szük sé -
ge ön ma ga iga zo lá sá ra sem lát vá -
nyos je lek kel, sem anél kül. „…nem
ada tik ne ki más jel, csak a Jó nás pró -
fé ta je le.”

Nagy szom bat tük ré ben ért jük meg
iga zán en nek fan tasz ti kus üze ne tét.
Is ten jel ként akar ta hasz nál ni Jó -
nást egy bű nös és pa ráz na nép szá -
má ra, de mi vel nem en ge del mes ke -
dett, há rom nap és há rom éj jel sö tét -
ség be és mély be ke rült. Jel zés volt ez
szá má ra, hogy nem ér de mes le tér ni
ar ról az út ról, amely ne ki ki je löl te tett.
Ami kor vé gül tel je sí tet te az Úr aka -
ra tát, és el mond ta a rá bí zott üze ne -
tet, Ni nive la kói meg tér tek bű ne ik -
ből. Így vált ez az egy kor po gány és
pa ráz na nép jel lé és pél dá vá nem csak
a Jé zus ko ra be li zsi dók nak, ha nem
ma ne künk is.

Is ten jel ként hasz nál ta a gol go tai
ke resz tet, ahol Krisz tus az éle tét ad -
ta bű ne in kért. „Mert aho gyan Jó nás
há rom nap és há rom éj jel volt a hal
gyom rá ban, úgy lesz az Em ber fia is a
föld bel se jé ben há rom nap és há rom
éj jel” – mond ta már elő re Jé zus az
írás tu dók nak és a fa ri ze u sok nak. Mi -
cso da kü lönb ség! A pró fé ta az em ber -
re jel lem ző, Is ten irán ti en ge det len -
sé ge mi att ke rült a mély be, míg a
Meg vál tó az Is ten re jel lem ző, em be -
rek irán ti sze re te te mi att. A bű nös
em ber há rom nap és há rom éj jel
meg ta pasz tal ja a te rem tett vi lág Urá -
nak ha tal mát és ke gyel mét, míg a
bűn te len Is ten fia ugyan ennyi idő
alatt át éli a „te rem tés ko ro ná já nak”
esen dő sé gét és bű ne i nek mély sé ge it. 

És mi cso da azo nos ság! Mind -
ket tő az Úr aka ra tá ból jut a mély -
be, hogy har mad na pon ki vet ve on -
nan új ra foly tas sák éle tü ket és a rá -
juk bí zott fel ada tot; hogy im már az
Is ten sze re te te ál tal meg szen telt
je lek le gye nek az em be rek szá má -
ra: az Is ten ke gyel mes, és van bűn -
bo csá nat a meg té rő bű nös em ber
szá má ra!

Nem tu dom, mit élt át Jó nás a cet -
ben utaz va, és – há la Is ten nek – fo -

gal mam sincs, mer re járt Jé zus, ami -
kor alá szállt a pok lok ra. Egy biz tos:
je let kap tunk ál ta luk, hogy csak az
Úr ral és csak imád koz va le het a
mély sé ge ket is meg jár ni. Nem csak
nagy szom ba ton.

g Bo da Zsu zsa

Imád koz zunk! Urunk, Is te nünk! Kö -
szön jük, hogy je le ket adsz ne künk,
ame lyek a hoz zád ve ze tő utat mu tat -
ják! Add, hogy kö ve tő id nek vall va ma -
gun kat mi is je lek ké le hes sünk má sok -
nak, és ne kell jen ben nün ket jó ná si
mély sé gek be vet ned, mert nem tel je -
sít jük a ránk bí zott fel ada to kat. Kö -
nyö rög ve ké rünk, hogy ami kor aka ra -
tod sze rint éle tünk vé gén ben nün ket
nyel el a föld mé lye, és szent Fi ad hí -
vó sza vá ra maj dan ki is vet ma gá ból,
ir gal mad mél tó nak ta lál jon az örök -
ké va ló ság bi ro dal má ba lép nünk.
Ámen.

AZ ÜNNEP IG ÉJE

NAG Y SZOM BAT 
MT 12,3842

Mély be

A szen ve dés tör té net egyik leg drá ma -
ibb rész le té nek fel idé zé sé vel kí ván ma
szól ni hoz zánk Is ten. Nem vé let len,
hogy ne künk szó ló leg fon to sabb üze -
ne te it tör té net be öl töz te ti. Ami
ugyan is meg tör té nik, az már vég ér -
vé nyes. Nem vi ta té ma, ha nem be vég -
zett tény. Ku tat hat juk je len tő sé gét, de
meg vál toz tat ni nem tud juk. Így va -
gyunk az zal is, ami Jé zus sal tör tént,
ki vált kép pen mind az zal, ami nagy hé -
ten esett meg ve le.

Az ige hir de té si alap igé ben az
evan gé li um szer ző je min de nek előtt
Pi lá tus íté lő szé ke előtt vég be ment
ese mé nye ket idéz fel, még pe dig olya -
no kat, ame lyek le lep le ző ek ránk néz -
ve. Az el be szé lő úgy mu tat ja be ne -
künk a Jé zus el len fo lyó bí ró sá gi el -
já rást, hogy an nak min den moz za na -
ta min ket ma gun kat ál lít son Is ten szí -
ne elé, ugyan ak kor pe dig szem be sít -
sen ön ma gunk kal is.

Gyak ran elő for dul, hogy a meg -
alá zott és szen ve dő Jé zus a saj ná la -
tun kat vált ja ki. Ha csak ennyi tör -
té nik ve lünk nagy hé ten, ak kor csu -
pán az ese mé nyek fel szí ne érint
min ket, és sem mit nem sej tünk
meg az em be ri sors lé nye gé ből. Pi -
lá tus meg nyil vá nu lá sa i ban a leg ti -

tok za to sabb és leg vi ta tot tabb az
„ec ce ho mo”, az „íme, az em ber” ki -
je len tés. Mit szán dé ko zott ez zel
mon da ni? Itt van ez a meg alá zott,
meg vert és ki gú nyolt em ber? Vagy
ta lán: Nem kell túl zá sok ba es ni.
Nincs itt más, csu pán egy esen dő
em ber. Vagy van sza va i nak fi lo zo fi -
ku sabb ér tel me is? Ennyi az, ami az
em ber től te lik?

Já nos evan gé li u má ban azon ban
szá mol nunk kell az zal, hogy a ben -
ne meg fo gal ma zott ki je len té sek nek
va la mi kép pen kö zük van az em ber
Is ten hez va ló vi szo nyá hoz. Mert az
a meg gyö tört em ber, akit Pi lá tus
be mu tat a cső dü let nek, mér he tet le -
nül több egy saj ná lat ra mél tó, sze ren -
csét len em ber nél. Nem csak egyi ke
a tö mény te len sok szen ve dő nek. A
pas sió ese mé nye it meg elő ző en is ő a
test té lett is te ni Ige, aki sok kor tár sa
szá má ra lett Is ten meg szó lí tó, éle tet
adó sza vá vá. Pi lá tus nak is rá kell
döb ben nie, hogy az az el já rás, amely -
re rá kény sze rí tik, egy ál ta lán nem
po li ti kai ügy, ha nem val lá si. A zsi dó
nép ve ze tői sze rint azért kell meg hal -
nia Jé zus nak, mert ma gát ön ha tal mú -
lag „Is ten fi á vá tet te” (7.v.). Szent ség -
tö rő igény ez, ha nem fo gad juk el ezt

az egy sze ri és ki vé te les kap cso la tot Is -
ten és Jé zus kö zött. 

Ugyan ak kor azt sem hagy hat juk fi -
gyel men kí vül, hogy az evan gé lis ta
már a hús vét utá ni gyü le ke zet tag ja,
és mint ilyen az élő Úr je len lé té ben
él, in nen néz vissza Urá nak a föl di
éle te vé gén el szen ve dett meg aláz ta -
tá sá ra és kí nos ha lá lá ra. Ő sem tart -
ja olyan za va ró em lék nek a múlt ból,
ame lyet jobb el fe led ni, mint ál lan dó -
an fel idéz ni. Tud juk a tör té ne lem ből:
az em be ri gon dol ko dás na gyon gyak -
ran ide gen ke dett a ke resz ten ki vég -
zett Meg vál tó gon do la tá tól. Még is új -
ra és új ra vál lal nunk kell Pál apos tol
sza va i val „a ke reszt igé jét”, mert az Is -
ten és az em ber ta lál ko zá sát mond -
ja el, és ezért le ránt ja a lep let, már
nem bölcs gon do la tok kal, ha nem
ese mé nyek kel alá tá maszt va és nyo -
ma té ko sít va.

Mi tör té nik ak kor, ha Is ten és em -
ber ilyen nyílt si sak kal ke rül szem be
egy más sal? Az, ami Pi lá tus pretó ri -
u má ban tör tént. Aki Is tent kép vi sel -
te, „ami kor gya láz ták, nem vi szo noz -
ta a gya lá zást; ami kor szen ve dett,
nem fe nye ge tő zött, ha nem rá bíz ta ezt
ar ra, aki igaz sá go san ítél” (1Pt 2,23).
Az em ber vi szont gyá ván meg hát rál,

mint Pi lá tus, vagy vég ze tes ön el -
lent mon dás ba ke ve re dik, ahogy Far -
kas falvy Dé nes jel lem zi ma gya rá za -
tá ban az ak ko ri zsi dó ság kép vi se lő -
it: „Amennyi ben Jé zus vád lói ki tar -
ta nak a vád mel lett, leg szen tebb
nem ze ti ál mu kat ta gad ják meg, és a
csá szár mel lett tett hű ség nyi lat ko za -
tuk kal Pi lá tus mel lett és a ró mai
ura lom mel lett fog lal nak ál lást.” (Test -
té vált szó – Evan gé li um Szent Já nos
sze rint, III. kö tet, 121. o.) Bi zony le -
hull a szép lát szat ró lunk, em be rek -
ről, és ki de rül, hogy – Vö rös mar ty
sza va i val – „az em ber faj sár kány fog-
ve te mény” (Az em be rek). Mind ezt mi
is foly tat hat nánk sa ját ta pasz ta la ta -
ink kal. Még is Jé zus né mán áll Is ten
sze re te té nek bi zo nyos sá gá ban, és
vé gig megy a ke reszt úton, hogy fel leb -
bent se a fáty lat Is ten lé nyé nek kö ze -
pé ről, le győz he tet len sze re te té ről.

g Dr. Cser há ti Sán dor

Imád koz zunk! „Jé zus Krisz tus, ke -
resz ted a nyo mo rú ság je le, a jog ta lan -
ság je le, a meg sem mi sí tés je le. De
még sem ez zel vég ző dött utad. Ne künk
a re mény ség je lé vé lett ke resz ted,
mert élsz és mun kál ko dol mind örök -
ké. Ámen.” (LK)

AZ ÜNNEP IG ÉJENAG Y PÉN TEK  JN 19,17

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

Böjt ha to dik he té ben, nagy hé ten az
Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi Jé zus föl -
di éle té nek utol só ese mé nye it, pas si -
ó ját tár ják elénk. Krisz tus meg halt
éret tünk, he lyet tünk és mi at tunk; ő az
alá za tos Ki rály, az új szö vet ség szer ző -
je, a fáj dal mak em be re, aki ha lál ra ada -
tott a bű nö kért. Urunk az élők és el -
huny tak üd vö zí tő je is, mert Is ten szá -
má ra min den ki él. Vi rág va sár nap az Úr
Jé zus be vo nult Je ru zsá lem be. „Ne félj,
Si on le á nya, íme, ki rá lyod jön, sza már -
csi kón ül ve.” (Jn 12,15) Ott így kö -
szön töt ték a za rán do kok: „Ho zsán na
Dá vid Fi á nak! Örök re ál dott, ki el jött
az Úr ne vé ben, Iz rá el Ki rá lya, ho -
zsán na a ma gas ság ban!” (GyLK 751)
Hi tünk pál ma ága i val, az ős ke resz -
tény him nusz sza va i val, tér det hajt va
hó dol ha tunk előt te, aki en ge del mes
volt a ke reszt ha lá lig, ezért „min den
nyelv vall ja, hogy Jé zus Krisz tus Úr az
Atya Is ten di cső sé gé re” (Fil 2,11). Pál há -
rom ige idő ben ír: „Mi vel te hát meg iga -
zul tunk hit ál tal, bé kes sé günk van Is -
ten nel a mi Urunk Jé zus Krisz tus ál -
tal”, és „még in kább üd vö zí te ni fog (Fia)
éle te ál tal” (Róm 5,1.10). Jób szen ve dé -
se cél hoz ért, Is ten oda for dult hoz zá,
és meg is mer tet te ma gát ve le. „Csak
hír ből hal lot tam ró lad, de most sa ját
sze mem mel lát ta lak.” (Jób 42,5) A
pás ka éj sza ká ján a ti ze dik csa pás súj -
tot ta Egyip to mot, ezért: „Eredj, né pem,
menj be szo bád ba (…)! Rej tőzz el egy
rö vid pil la nat ra, míg el mú lik az Úr ha -
rag ja.” (Ézs 26,20) Nagy csü tör tö kön az
utol só va cso ra alatt Jé zus rab szol ga -
mun kát vég zett: „Aki meg für dött, an -
nak csak ar ra van szük sé ge, hogy a lá -
bát mos sák meg, kü lön ben tel je sen
tisz ta.” (Jn 13,10) Pál az Úr tól vet te az
úr va cso ra szer zé si igé it: „Ve gyé tek,
egyé tek, ez az én tes tem…”, és „e po hár
amaz új szö vet ség az én vé rem ál tal, ezt
cse le ked jé tek…” (1Kor 11,24.25) Nagy -
pén tek va ló ban az evan gé li kus ke resz -
té nyek nagy ün ne pe. „Mert úgy sze ret -
te Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött Fi át
ad ta, hogy aki hisz őben ne, el ne
vesszen, ha nem örök éle te le gyen.” (Jn
3,16) A Gol go tán a kö zép ső ke reszt fel -
ira ta ez volt: „A NÁ ZÁ RE TI JÉ ZUS, A
ZSI DÓK KI RÁ LYA. (…) Mi u tán Jé zus
el fo gad ta az ece tet, ezt mond ta: »El -
vé gez te tett!« És fe jét le hajt va ki le hel -
te lel két” (Jn 19,19.30) – vagy is át ad ta
lel két Aty já nak. „Íme, az Is ten Bá rá nya,
aki el ve szi a vi lág bű nét!” (Jn 1,29; LK)
„Krisz tus egy sze ri ál do za ta mind -
örök re ér vé nyes, és mi üd vö zü lünk,
mert hi szünk ben ne. A Bá rányt le ölik.
Az ál do zat vér be ke rül. Sen ki se se gít -
het raj tunk, csak a ma gát fel ál do zó
Krisz tus!” – vall juk-e ezt Lu ther rel? A
ke resz ten „Is ten ugyan is Krisz tus ban
meg bé kí tet te a vi lá got ön ma gá val,
úgy hogy nem tu laj do ní tot ta ne kik vét -
ke i ket, és re ánk bíz ta a bé kél te tés igé -
jét” (2Kor 5,19). Nagy szom bat sí ri
csend je üze ni: „El te met tet tünk Krisz -
tus sal együtt.” (lásd Róm 6,4; LK)
„Hall gasd meg, Uram, imád sá go -
mat…” (Zsolt 102,2) „Meg hal lot tad
sza va mat: (…) így szól tál: Ne félj! (…)
és meg vál tot tad éle te met.” (JSir 3,56–
58) „Te le győz ted a ha lált, (…) / Te föl -
kel tesz új élet re, / Te el ve zetsz üd vös -
ség re.” (EÉ 197,4)

g Ga rai And rás

HE TI
ÚT RA VA LÓ

él víz

b A Kör men di Evan gé li kus Egy -
ház köz ség lel ké sze, Szol ga-Tő kés
Sán dor már két ve se át ül te té sen
van túl, de or vo sai sze rint új ra
transz plan tál ni kel le ne nem -
csak a ve sé jét, de ez út tal már a
má ját is. Az uni tá ri us ként fel -
nőtt fér fi azon ban be teg sé gé ért
há lás Is ten nek, hi szen el mon dá -
sa sze rint, ha an nak ide jén nem
kell át jön nie Er dély ből Ma gyar -
or szág ra, le het, hogy nem is -
me ri meg az Úr Jé zus Krisz tust. 

– Mi kor és ho gyan de rült ki, hogy
a ve sé je nem mű kö dik meg fe le lő en?

– 1986-ban Er dély ben, Sep si szent -
györ gyön lak tunk, én ka rosszé ria la -
ka tos ként dol goz tam. Elő ször is azt
fi gyel tem meg ma ga mon, hogy na -
gyon fá ra dé kony let tem, nem tud tam
ki pi hen ni ma gam. Ami kor or vos -
hoz men tem, vi ta mi no kat írt fel, és
ta va szi fá ra dé kony ság nak di ag nosz -
ti zál ta ezt az egé szet. Az tán ké sőbb
ful lad ni kezd tem, és alig kap tam le -
ve gőt. Egy éj sza ka az tán több ször kel -
lett vé cé re men jek, és lég szomj fo gott
el. A kór ház ban meg ál la pí tot ták,
hogy ma xi mum két he tem van még,
és nin csen le he tő ség to váb bi ke ze lé -
sem re. Ak kor ja va sol ták azt, hogy
Ma gyar or szág ra jöj jek. Ne he zen
ment a ví zum meg szer zé se, de apó -
som is me rő sei ré vén el in téz te, így
utaz hat tam.

– El kel lett hagy nia a csa lád ját.
Ho gyan ké szült az út ra?

– Ak kor a szü le im már nem él tek,
húsz éves ko rom ban hat hó nap kü -
lönb ség gel hal tak meg. Volt egy ka -
rosszé ria la ka tos-mű he lyem, a fél -
kész mun ká i mat ott kel lett hagy -
jam, hir te len kel lett min dent fel ad -
ni. Volt egy kis fi am, nős vol tam, de
ak kor még a fe le sé gem és a fi am nem
jö het ett ve lem, és nem tud tam, mi
lesz a sor som.

Ami kor ki de rült, hogy utaz ni kell,
egy egész ál ló nap gyón tam Is ten nek
a bű ne i met, és imád koz tam hoz zá,
hogy se gít sen. Ak kor Jé zust még
nem is mer tem, uni tá ri us vol tam,
így az Atya is ten nek mond tam el bű -
ne i met. Jó ér zés volt ezek től meg sza -
ba dul ni, és ak kor ugyan nem tud tam,
ho gyan ala kul sor som, még is erőt
adott ne kem ez a gyó nás. De Is ten
nem hagy ta, hogy az éle tem itt ér jen
vé get, ha nem elő ké szí tet te az utat a
Fi á val, Jé zus Krisz tus sal va ló ta lál ko -
zás ra.

– Ma gyar or szág ra jött. Hol ke -
zel ték?

– Vo nat tal jöt tem, de a Ke le ti pá -
lya ud var nál már men tő várt rám,
ami vel a kór ház ba vit tek. Egyik kór -
ház ból a má sik ba küld tek át, ami kor
ki de rült, hogy er dé lyi va gyok, nem
akar tak ke zel ni. Vé gül egy or vos be -
fo ga dott. Egy em bert sem fo gok
hagy ni meg hal ni az aj tó előtt! –
mond ta. Ke zel ni kezd tek, de saj nos
egy re több lett az adós sá gom, mert
a ke ze lé si költ sé ge ket ne kem kel lett
vol na ki fi zet ni. Több ször fel szó lí -
tást kap tam, hogy ki uta sí ta nak az or -
szág ból, ha nem ren de zem a szám -
lát, de ne kem nem volt pén zem.

Cso dá la tos dol gok jöt tek azon -
ban. Volt olyan ke ze lő or vo som, aki -
nek az iro dá já ban le tér del ve imád -
koz tunk együtt a gyó gyu lá so mért.
1987 te lén óri á si hó ban a ro ko na im -
nál már nem volt to vább he lyem, és
a ke ze lé sek kö zöt ti idő ben az egyik
or vos biz to sí tott szá mom ra he lyet a
kór ház egyik szeg le té ben éj sza ká ra.
Nap köz ben met rón ül tem, vagy mo -
zi ba vet tem je gyet, hogy meg ne

fagy jak az ut cán. Vé gül egy hí vő
bap tis ta bá csi fo ga dott be ma gá hoz:
hat hó na pon ke resz tül egyet len fil lér
fi zet ség nél kül ná luk lak hat tam. Lel -
ki be szél ge té se ink vol tak, rend sze re -
sen ol vas tuk a Bib li át, és imád koz -
tunk együtt. Ez új don ság volt a szá -

mom ra, mert Er dély ben, bár biz to -
san van nak, ilyen krisz tu si lel kü le tű,
mé lyen hí vő em be rek kel nem ta lál -
koz tam.

Ami kor a fe le sé gem és a fi am is
utá nam jöt t, egy ka to li kus csa lád
adott ne künk he lyet a szu te rén jük -
ben. Egy öreg pap bá csi járt ki hoz -
zá juk, két szín alatt vet tük az úr va -
cso rát, és re for má tus lel ké szek pré -
di ká ci ó it hall gat tuk ka zet tán.

Egyik temp lom ból a má sik ba jár -
tam, nem néz tem a fe le ke ze te ket,
min den fe lé el jár tam. Az tán az egyik
ka zet tát meg hall gat va va la mi meg si -
mo gat ta a szí ve met. Tud tam: én is
ilyen lel kész sze ret nék len ni. Azt is
tud tam, érez tem, hogy az uni tá ri us
ta ní tás sal el len tét ben Jé zus Krisz tus
több mint egy a pró fé ták kö zül.

– De ez csak az el ső lép cső fok
volt…

– Igen, Jé zus egy re fel jebb lé pett az
éle tem ben. Az tán a Bib li át ol vas va
kezd tem tisz táz ni ma gam ban, ki is ő
a szá mom ra. Imád sá ga im ban el -
kezd tem meg szó lít gat ni őt is, nem
csak az Atya is tent. De nem tud tam,
hogy jót te szek-e ez zel, vagy sem. Az
Atya azon ban küld te min dig azo kat
az em be re ket, akik ló dí tot tak elő re Jé -
zus fe lé.

– Mi ért akart lel kész len ni? Ho -
gyan ke rült az ak ko ri bu da pes ti
Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mi á ra?

– Tu laj don kép pen szü le im ha lá la
után kezd tem ol vas ni a Bib li át. Es ti
gim ná zi um ban érett sé giz tem, és je -
lent kez tem a Ko lozs vá ri Teo ló gi ai
Aka dé mi á ra. Egy hely volt, és én má -
so dik let tem. Ak kor szo mo rú vol tam,
de ma már tu dom, hogy nem ott volt
a he lyem. Az uni tá ri us egy ház ban
nem is mer tem vol na meg Jé zus
Krisz tust.

Köz be jött a be teg sé gem. Az tán
új ra pró bál koz tam a teo ló gi á ra va ló
je lent ke zés sel, Ma gyar or szá gon is. Az
ak ko ri uni tá ri us püs pök azon ban
nem tá mo ga tott eb ben. Azt mond -
ta, mi nek aka rok én a teo ló gi án ta -
nul ni, ami kor úgy sem fo gok ad dig él -
ni, hogy be fe jez zem. In kább men jek
ha za Er dély be meg hal ni. A fe le sé gem
azon ban kér te, ír ja alá a pa pí ro kat, és
leg alább ad jon ne kem élet ked vet,
hogy em ber nek érez zem ma gam.
Fel vet tek az evan gé li kus teo ló gi á ra.

Is ten nek a fur csa dol ga, hogy az óta
már a ne gye dik uni tá ri us püs pök
van, én meg be fe jez tem a teo ló gi át,
és még min dig élek…

– Köz ben a teo ló gi ai évek alatt át -
esett az el ső ve se transz plan tá ci ón, az -
tán a szerv át ül te tet tek kel ki ju tott
Van cou ver be egy úszó ver seny re. Hogy
is volt ez?

– A mű tét utá ni lá ba do zás ide jén
be je lent kez tem a Szerv át ül te tet tek
Sport egye sü le té nél, amely ak kor Ma -
gyar or szá gon tar tot ta a vi lág já té ko -
kat. Ezen részt vet tem, bár ke vés volt
az esély ar ra, hogy nye rek. Ötöd éves
ko rom ban az tán Van cou ver ben tar -
tot ták a vi lág já té ko kat, és én el ha tá -
roz tam, hogy azon min den kép pen
sze ret nék részt ven ni a vá lo ga tott tag -
ja ként. Ke mé nyen edzet tem, de a
vizs ga idő szak kal üt kö zött az idő -
pont, így el dön töt tem, hogy in kább
szep tem ber re ha lasz tom a zá ró vizs -
gá i mat, de min den kép pen ki fo gok
utaz ni Ka na dá ba. 

Min den reg gel uszo dá ba men -
tem, le úsz tam a két ezer mé te re met,
és utá na men tem a reg ge li áhí tat ra.
A töb bi ek hec cel tek, hogy biz to san
nem úsz ha tok én olyan jól, hogy
ver seny re men jek. Egy al ka lom mal
el jött ve lem az uszo dá ba pár év fo -
lyam tár sam. Ver se nyez ni kezd tünk.
Mi re ők a me den ce kö ze pé re ér tek,
én már a má sik ol dalt ki is száll tam
a víz ből. Ak kor hit ték el vég re, hogy
va ló ban gyor san tu dok úsz ni.

– Mi lyen volt Ka na dá ban? Úgy tu -
dom, ot ta ni gyü le ke ze tek ben is szol -
gált a ver se nyek szü ne té ben.

– Ka na dá ban az ot ta ni re for má -
tus lel kész, Sza mos he gyi Lász ló –
egy ko ri ko lozs vá ri szí nész – várt
min ket a re pü lő té ren. Vá ros né zés re
vitt ben nün ket min den nap a kör nyé -
ken. Va sár nap ar ra kért, hogy – bár
még nem va gyok vég zett teo ló gus –
szol gál jak az is ten tisz te le ten. Utá na
el mond ta: azt ter ve zik, hogy a re for -
má tu son és a ma gyar gyü le ke ze ten
kí vül ala pí ta nak egy har ma di kat,
egy pro tes táns gyü le ke ze tet, le gyek
en nek a lel ké sze. Én ezt nem vál lal -
tam el, mert Ka na dá ból ne he zeb ben
tud nék át ug ra ni Er dély or szág ba,
mint Ma gyar or szág ról.

– Ami kor ha za jött, le vizs gá zott a
teo ló gi án, és for du ló pont tör tént az
éle té ben…

– A vizs gák után kap tam egy ka -
zet tát, és az evan gé li zá ci ót hall gat va
megint érez tem azt a me leg sé get a
szí vem ben, amit ko ráb ban. Ér dek lőd -
tem, és el mond ták, hogy lesz egy
kon fe ren cia, ahol a lel kész pré di -
kál ni fog. Je lent kez tem, de nem akar -
tak fel ven ni, mond ván, már nincs
hely, vé gül azon ban még is si ke rült.

Az evan gé li zá ció előtt imád koz -
tam, tu sa kod tam, mint Já kób: „Úr Jé -
zus, ha te tény leg az vagy, aki nek a
Bib lia ír: a nagy pén tek ál do za ta, aki
azon ban még is fel tá ma dott a ha lál -
ból, Úr Jé zus, ha te tény leg ma ga vagy
az Is ten egy szü lött Fia, ak kor tedd
meg ve lem is azt a cso dá la tos dol got,
hogy ne ked tet sző en, hi te le sen tud -
jak szol gál ni. Mert hi á ba kap tam új
ve sét, hi á ba vé gez tem el a teo ló gi át,
ha nem le szek hit ben já ró em ber.”

Más nap volt a be mu tat ko zás, el -
mond tam, hogy uni tá ri us va gyok,
teo ló gi át vé gez tem, ám ami kor ar ról
akar tam be szél ni, hogy meg va gyok
tér ve, egy idős asszony fel állt, és azt
mond ta: „Fi am, ne ked sem mi kö zöd
az Úr Jé zus hoz!” Azt hit tem, men ten
el süllye dek. Lát ha tat lan ná akar tam
vál ni és el ro han ni on nan, de rá kel lett
jön nöm, iga za van! Ne kem ak ko ra hi -
tem sin csen, mint egy mus tár mag, pe -
dig tény leg iga zán ke res tem Jé zust. 

Fel ke res tem es te a lel készt, le ír tam
ne ki egy A/4-es lap ra a bű ne i met. Ő
azon ban azt mond ta er re, hogy ez
nem elég. Vé gül az Úr elé le tet tem az
éle te met, hogy én csak Jé zust aka rom
szol gál ni. Jé zus el fo ga dott, el vet te a
bű ne i met, és meg tisz tí tott. Ami kor
ki men tem a lel kész től, meg könnyeb -
bül tem. Mint ha má zsás sú lyo kat
vet tek vol na le a há tam ról. Mint ha
meg szűnt vol na a gra vi tá ció, min den
cso dá la tos sá vált. Ak kor lett üdv bi -
zo nyos sá gom, hogy va ló ban az Úré
va gyok, és hogy az ő Gol go tán tör -
tént ha lá la va ló ban ér tem is tör tént.
Ami kor er ről az evan gé li zá ci ó ról
ha za tér tem, az uni tá ri us püs pök azt
mond ta, hogy az egy há zam ban ilyen
hit tel ma xi mum csak gyü le ke ze ti tag
le he tek, lel kész ként nem szol gál ha -
tok. Jé zust ná luk nem te kint he tem
Meg vál tóm nak.

– Az tán evan gé li kus lel kész lett…
El ső szol gá la ti he lye Ős agár don volt.

– D. Sze bik Im re püs pök höz men -
tem, aki ar ra kért, sze rez zek egy
írást ar ról, hogy az uni tá ri us egy -
ház nál nin csen szük ség rám azért,
mert Jé zus Krisz tus ban hi szek. Ilyen
pa pír so ká ig nem ér ke zett, de Sze -
bik püs pök 1993 de cem be ré től még -
is meg bí zott az ős agár di evan gé li -
kus gyü le ke zet pász to ro lá sá val.
Ami kor oda köl töz tünk, meg jött az
uni tá ri u sok tól a pa pír: a hi tem
meg vál to zá sa mi att nem al kal maz -
nak az egy ház ban. Így let tem evan -
gé li kus lel kész.

Olyan gyü le ke zet be ke rül tem, ahol
ren ge teg min dent ta nul hat tam a hí -
vek től. Ti zen egy évet szol gál tam itt.
Evan gé li u mi szín da ra bo kat ad tunk
elő, evan gé li u mi éne ke ket ta nul -
tunk, ír tunk. Az tán a kör men di gyü -
le ke zet be ke rül tem, ahol most is
szol gá lok.

– Emel lett azon ban iszá kos men tő
misszi ó ban is részt vesz, Ve rő ce ma -
ro son van tá bo ruk.

– Ezt az evan ge li zá ci ót kö zö sen
ve zet jük Már kus Gá bor re for má -
tus lel késszel. Éven te négy al kal mat
tar tunk. Nagy él mény, hogy olyan al -
ko ho lis ták kal ta lál koz ha tok, akik
meg sza ba dul tak a bűn rab sá gá ból, és
össze jár nak há lát ad ni ezért. Az Úr
meg men tet te őket, és be fo gad ták
szí vük be Jé zust. Va ló di új éle tek
szü let nek itt. Van, aki az al ko hol mi -
att ko ráb ban el vesz tet te a csa lád ját,
haj lék ta lan volt, de meg sza ba dult, és
most új ra csa lád ja van, és ren de sen
dol go zik. Jé zus el vet te tő lük még a
kí vá ná sát is az al ko hol nak. Egy sza -
ba dult al ko ho lis tá val be szél ni erőt ad
ne kem is. Lát ha tom, hogy Is ten
meg men tő, sza ba dí tó ere je mi lyen
cso dá la tos.

– Na gyon fon tos ez, amit mond, hi -
szen ar ra hí vat tunk el, hogy mi nél
töb be ket hí vo gas sunk, és ha bűn be
eset te ken se gít he tünk, az kü lö nö sen
fon tos. Cso dá la tos az az erő, amit Is -
ten től kap er re, hi szen most is újabb
transz plan tá ci ó ra vár.

– Ket tős transz plan tá ció előtt ál -
lok: a ve sé met két át ül te tés után
most új ra transz plan tál ni kel le ne,
és a má ja mat is. Egy elő re azon ban
még csak a kez de ti vizs gá la tok foly -
nak, hogy a ko ráb ban meg mű tött szí -
vem bír ná-e ezt a be avat ko zást. Saj -
nos még a vá ró lis tá ra sem ke rül tem
fel, mert a nem ré gi ben elvégzett
vizs  gá la ta im ered mé nyei szük sé ge -
sek ah hoz, hogy egy ál ta lán fel ve -
gye nek rá. De az Úr erőt ad min den
ne héz ség ben, és re mé lem, aho gyan
éle tem ben ed dig is, úgy ez után is meg
fog se gí te ni.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

For rás: evan ge li kus.hu

„Az Úr erőt ad min den ne héz ség ben!”
In ter jú Szol ga-Tő kés Sán dor evan gé li kus lel késszel

Szolga-Tőkés Sándor körmendi
beiktatásakor
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

5.
A két lo vag a vár pál ma há zá ba igye -
ke zett, hogy meg ke res sék Já cint fő -
ker tészt. Ta ná csot akar tak ugyan is
kér ni tő le, hogy mi lyen szí nű vi rá gok -
ból ké szít tes se nek csok rot a ki rály -
kis asszony szü le tés nap já ra.

– Tu dod, Al bert ba rá tom, ma
több szö rö sen is je les nap van! Idén
épp vi rág va sár nap ra esik Jáz min ki -
rály kis asszony szü le tés nap ja.

– Gyö nyö rű cso kor ral kell őt meg -
lep nünk! Já cint fő ker tész egé szen
biz to san se gít majd ne künk. Nézd,
épp itt jön.

– Üd vö zöl lek ben ne te ket, ne mes
lo va gok! Mi já rat ban vagy tok itt, a
pál ma ház ban?

– Jáz min ki rály kis asszony szü le -
tés nap já ra sze ret nénk egy bok ré tát

ké szí te ni. Tud nál ne künk eb ben se -
gí te ni?

– Szí ves örö mest! Épp teg nap
nyílt ki né hány na gyon kü lön le ges vi -
rág, amely nek a hagy mái messze
föld ről ér kez tek. Gyer tek vissza egy
óra múl va, ad dig ra el ké szí tem a
csok rot.

– Na gyon kö szön jük! Amíg kész
lesz, mi me gyünk, és meg old juk a kö -
vet ke ző fel ada tot!

– Van egy olyan sej té sem – mond -
ta Pong rác –, hogy vi rág va sár nap hoz
fog kö tőd ni.

Ami kor a lo va gok meg néz ték a
te ker csen lé vő rejt vényt, öröm -
mel lát ták, hogy iga zuk van. A fel -
adat Jé zus je ru zsá le mi be vo nu lá sá -
val volt kap cso la tos. Egy hét tel
hús vét előtt olyan sza már csi kón ül -

ve ment a fő vá ros ba, ame lyen még
sen ki sem ült előt te. Az em be rek
ki tó dul tak az ut cá ra, pál ma ága -
kat szór tak, és a fel ső ru há i kat tet -
ték le az út ra, hogy Jé zus azokon
men jen vé gig. Úgy él je nez ték őt,
mint egy ki rályt.

– Pe dig ő nem vá gyott er re az ün -
nep lés re – mond ta Al bert lo vag. –
Épp az el len ke ző je volt rá jel lem ző,
azért is vo nult be sza már há ton, nem
pe dig lo von vagy hin tón. A fel adat sze -
rint ki kell szí nez nünk a ké pet, és a
pál ma ágak be tű i ből egy szót kell
össze ol vas nunk. Ez jel le mez te Jé zust.

Mit áb rá zol a rajz, és mi a ke re sett
szó?
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b Al bert és Pong rác lo vag nak egy hat for du lós fel ada tot kell meg ol da -
nia Sza káll ki rály ké ré sé re. Old já tok meg ti is a fel ada to kat, ame lyek
mind egyi ke egy-egy sza már ral kap cso la tos bib li ai tör té net hez kö tő -
dik, és a meg fej té se ket 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.

Ked ves Gye re kek!

12 e 2010. március 28. Evangélikus Életgyermekoldal

b Vi rág va sár nap pal kez dő dik a nagy hét. Az evan gé li u mok ban elég rész -
le te sen ol vas ha tunk ar ról, mi lyen fon tos ese mé nyek tör tén tek azo kon
a na po kon. Sok eset ben név sze rint is meg em lí ti a Bib lia, hogy egyes
sze mé lyek nek mi volt a fog lal ko zá suk, és mi lyen cse le ke det köt he tő
hoz zá juk a nagy he ti ese mé nyek so rán. Ol vas sá tok el az ál lí tá so kat, és
a fel so rolt ne vek kö zül ír já tok a meg fe le lőt a vo na lak ra! Van olyan név,
amely több hely re is il lik!

Ari má ti ai Jó zsef Ba rabb ás Ci ré nei Si mon He ró des

Jú dás Kaja fás Mál kus Pé ter Pi lá tus

Fő pap.

A zsi dók ki rá lya.

A zsi dó nagy ta nács tag ja.

Ró mai hely tar tó.

Az egyik ta nít vány.

A fő pap szol gá ja.

Egy másik ta nít vány.

Rab ló gyil kos.

Nem ta lál ta bű nös nek Jé zust.

Nem érez te il lő nek, hogy a Mes ter mos sa meg az ő lá bát.

Mos ta ke ze it, je lez ve, hogy nem ő akar ta meg öl ni Jé zust.

Ő árul ta el Jé zust.

Ő mond ta ki Jé zus ra a ha lá los íté le tet.

Mi re a ka kas meg szó lalt, há rom szor ta gad ta meg Jé zust.

Se gí tett Jé zus ke reszt jét vin ni.

El kér te Jé zus holt tes tét, és el te met te őt.

Jézus elfogásánál Péter az ő fülét vágta le.

Nagy he ti ne ves fel adat

OVI S OK NAK

Jézus már előre meg -
mondta Péternek,
hogy péntek éjszaka,
mielőtt a kakas meg -
szólal, háromszor le
fogja tagadni, hogy
ismeri őt. Péter a hely -
tartó udvarán valóban
nem merte bevallani,
hogy ő is Jézus tanít -
vá nya. Így amikor
hajnalban meghallotta
a kakas szót, eszébe
jutottak Jézus szavai.
Annyira elszégyellte
magát, hogy sírva
fakadt.

Az öt kakas közül csak
kettő egyforma. Melyek
azok?
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Hi ány pót ló könyv ként je lent meg a
Har mat Ki adó nál ma gyar nyel ven
dr. Dó nal O’Ma t hú na és dr. Walt
La ri mo re Al ter na tív me di ci na cí mű
mű ve. Az ír gyógy sze rész és ame ri -
kai or vos szer ző pá rost az egye sült
ál la mok be li Ke resz tény Or vo sok
Szö vet sé ge kér te fel az át fo gó és
tár gyi la gos ké pet nyúj tó ké zi könyv
meg írá sá ra. 

A szer zők több mint száz al ter na -
tív gyógy mó dot, gyógy nö vényt, táp -
lá lék ki egé szí tőt vizs gál tak meg ala -
po san tu do má nyos és ke resz tény
spi ri tu á lis szem pont ból. Ered mé -
nye i ket jól át te kint he tő en is mer te tik
az 560 ol da las ké zi könyv ben. Ál ta lá -
nos el iga zí tást is ka punk, hogy az
újabb és újabb aján la tok kö zött fel le -
gyünk ké szít ve a „…min dent vizs gál -
ja tok meg: a jót tart sá tok meg, a go -
nosz min den faj tá já tól tar tóz kod ja -
tok” (1Thessz 5,21–22) ta nács be -
tar tá sá ra.

Az idő- és esz köz hi á nyos or vos tu -
do mány kor lá tai so ka kat te rel nek
az al ter na tív me di ci na (ter mé szet gyó -
gyá szat) fe lé, amely nek a kép vi se lői
min den prob lé má ra, be teg ség re
gyak ran ígér nek tel jes gyó gyu lást. A
ve szély te len nek gon dolt gyógy mó -
dok nak se sze ri, se szá ma. Va ló já ban
azon ban ezek kö zül sok hor doz tes -
ti-lel ki-szel le mi ve szélyt, és gyak -
ran ta lál ko zunk a kár val lot tak kal.
Ez a könyv hasz nos se gít ség az el iga -

zo dás ban lel ké szek, lel ki gon do zók,
egész ség ügy ben dol go zók és min den
ér dek lő dő szá má ra.

g Gy ri né dr. Dreny ovsz ky
Irén

Dr. Dó nal O’Ma t hú na – Dr. Walt La -
ri mo re: Al ter na tív me di ci na. Har mat
Ki adó, Bu da pest, 2009. Ára 4500 fo -
rint. Meg vá sá rol ha tó a Lu ther Ki adó
köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest,
Ül lői út 24.) és a Hu szár Gál pa pír-
és köny ves bolt ban (1054 Bu da pest,
De ák tér 4.) is, il let ve in ter ne ten
meg ren del he tő a ki adó tól: www.har -
mat.hu.

„Min dent
meg vizs gál ja tok”

b Ku tyá ból nem lesz sza lon na?
cím mel evan gé li zá ció volt már -
ci us el ső he té ben a ma ros vá -
sár hely-al só vá ro si re for má tus
gyü le ke zet ben. Az ige hir de tés
szol gá la tát Sze ve ré nyi Já nos, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház or szá gos misszi ói lel ké sze
vé gez te. Öt na pon ke resz tül kö -
zel há rom szá zan hall gat ták es -
tén ként Is ten igé jét. Az is ten tisz -
te le tek után min den al ka lom mal
öt ven-hat van fő ma radt még to -
vább fó rum be szél ge tés re.

Református pres bi te ri kon fe ren ci á ra
és a pres bi te ri szö vet ség Al só-Nyá rád
men ti ta go za tá nak  ala ku ló ülé sé re ke -
rült so r már ci us 6-án a luka-ilenc falvi
gyü le ke ze t temp lo má ban, amelyre
ugyancsak meghívást kapott Sze ve -

rényi János országos missziói lelkész.
Göcs ről, Szé kely va já ból, Ákos fal vá -
ról, Nyá rád szent be ne dek ről, Cse re -
fal vá ról, Nyá rád ka rá cson ból és Foly -
fal vá ról, So mosd ról, Csib áról és Ká -
posz tás szent mik lós ról, Fin ta há zá ról,
Lu ka fal vá ról és Ilenc fal vá ról, Te re mi -
új fa lu ból, va la mint Lő rinc fal vá ról
ér kez tek a re for má tus pres bi te rek és
lel ki pász to ra ik Is ten se reg gyűj té sé nek
a nap já ra (Zsolt 110,3).

Az együtt lét Lő rincz Ist ván ma ros -
vá sár hely-al só vá ro si lel ki pász tor pré -
di ká ci ó já val kez dő dött. Az ige hir de -
tő 1Kor 15,58 alap ján ra gyog tat ta fel
az egy be gyűl tek előtt a hi á ba va ló és
a nem hi á ba va ló dol go kat. Min den -
kit meg kí sért, hogy a nem hi á ba va -
ló dol go kat hi á ba va ló nak lás suk, és
for dít va. Kér jük el Is te nünk től a he -
lyes lá tás ke gyel mi aján dé kát! – szó -
lí tott fel a pré di ká tor.

A foly ta tás ban meg ala kult az Al -

só-Nyá rád men ti pres bi te ri kör zet ve -
zér ka ra. Az el nök sé get a vá laszt -
mány a ma ga kö ré ből ez után fog ja
meg vá lasz ta ni.

A kon fe ren cia Sze ve ré nyi Já nos
elő adá sá val foly ta tó dott (képünkön).
Az elő adó a tő le meg szo kott stí lus ban:
ele ve nen, hu mo ro san és mai tör té ne -
tek kel fű sze rez ve tett bi zony sá got a
pres bi te ri mun ká ról. Már re fe rá tu má -
nak cí me is ezt ve tí tet te elő re: A fa -
vá gás tól a ha lot tak fel tá masz tá sá ig.
Az el hang zot tak vég ki csen gé se: le -
gyen a gyü le ke zet csa lá di as, és le gyen
a csa lá dunk egy há zi as. Örö köl tünk
egy na gyon erős ha gyo mányt, ezt a
ha gyo mányt kel le ne meg szen tel ni,
élet tel meg töl te ni. Több ször de rül -
tünk, de még több ször meg döb ben -
ten haj tot tuk le a fe jün ket a hal lot tak
alap ján. Ró lunk be szélt az elő adó.

g Bo tos Csa ba
so mos di re for má tus lel kész (Er dély)

Pres bi te rek se reg lé se
Szeverényi János erdélyi szolgálatai

b Egy 2007-ben in dult rend ha -
gyó kez de mé nye zés kö ve tő i -
ként gyűlt egy be a ha zai evan gé -
li kus bo rá szok szí ne-ja va im már
ne gyed szer, már ci us 19. és 21.
kö zött Rév fü lö pön, az Or dass
La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont ban. A bor fesz ti vál szép
fej lő dé sé nek és ter je dő jó hí ré -
nek ékes bi zo nyí té ka, hogy idén
már – Sop ron tól Nyír egy há zá -
ig, Zá kány tól Solt vad ker tig,
szin te az egész or szá got fel öle -
lő en – több mint fél száz gaz da
(és bor ked ve lő „ci vil”) érez te
úgy, hogy a sző lő és bor ad ta
mun kák ide jé hez iga zí tott hét -
vé gén ki csit fél re kell ten ni a
met sző ol lót, és a jól eső test vé -
ri, ba rá ti kö zös ség nek és „dé del -
ge tett gyer me ke ik”, vagy is bo ra -
ik össze mé ré sé nek kell ál doz ni -
uk eze ket a szép, ta va szi a san
me leg na po kat.

A há rom na pos ese mény, mely nek fő -
véd nö ke dr. Lack ner Pál evan gé li kus
lel kész, dan dár tá bor nok, pro tes táns
tá bo ri püs pök volt, dr. Ur bán And -
rás nak, a Hegy köz sé gek Nem ze ti
Ta ná csa ko ráb bi fő tit ká rá nak meg -
nyi tó já val és áhí tat tal kez dő dött pén -
te ken, majd dr. Bra zsil Jó zsef egye te -
mi do cens tar tott könnyed hang vé -
te lű, de ko moly té mát fe sze ge tő,
nagy si ke rű elő adást a ma gyar föld és
az azt meg mű ve lők gaz da sá gi hely -
ze té ről.

A részt ve vők nem csak sa ját bo ru -
kat hoz ták el a ver seny re, ha nem kol -
lé gá i ké it is szű kebb pát ri á juk ból, így
szom ba ton a szak mai zsű ri nek ki -
lenc ven ne dűt kel lett bí rál nia, há rom
szek ci ó ban. 

A zsű ri el nö ke Var ga György, a

hely be li Kál-Vin pin cé szet tu laj do no -
sa volt, aki nagy öröm mel vál lal ta a
meg tisz te lő fel ada tot. Kö szön tő jé ben
el mond ta: sok szor ment és megy el

az épü let mel lett, de so sem gon dol -
ta vol na, hogy a fa la in be lül ilyen lé -
lek, ilyen jól esően ba rát sá gos lég kör
fo gad ja majd egy kor, és ezért ez a ver -
seny – amel lett, hogy ko moly szak -
mai meg mé ret te tés – egy tel je sen
más han gu lat köz ve tí tő je is, ami ért
na gyon há lás az egy be gyűl tek nek. 

A szá mos bronz-, ezüst- és arany -
érem mel dí ja zott bor mel lett idén
ket ten is vi het tek ha za nagy a ra nyat:
Ga lán tai Ká roly solt vad ker ti ter -
me lő 2009-es év já ra tú kö vi din ká ja és
Ak lan György le sen ce to ma ji bo rász
szin tén 2009-es char don nay-je.

Idén egy kü lön díj is gaz dá ra ta lált.
A Veszp ré mi Egy ház me gye azon
ter me lő nek, aki nek bo ra leg alább
arany ér met nyer, és aki a te vé keny -
sé gét az egy ház me gye te rü le tén foly -
tat ja, kü lön dí jat ado má nyoz, és a
fesz ti vá lon va ló rész vé te lét is áll ja.
Idén ez a meg tisz tel te tés a szent ant -
al fai Só lyom Bé lát ér te. 

A ver seny mel lett ter mé sze te sen
ér de kes és szí vet me len ge tő elő adá -
sok is vár ták a részt ve vő ket. Smi dé -
li usz Zol tán sur di lel kész-bo rász Mi -

se bor – úr va cso rai bor cí mű elő adá -
sá ban ar ra hív ta fel a hall ga tó ság fi -
gyel mét Mó zes és az égő csip ke bo kor
bib li ai igé jé nek tük ré ben, hogy az úr -
va cso ra misz té ri u ma olyan szent -
ség, amelyhez csak „le ve tett sa ru val”,
a leg na gyobb alá zat tal kö ze lít he tünk. 

Gyö re Dá ni el, az Agrár gaz da sá gi
Ku ta tó in té zet mun ka tár sa a kör nye -
ző or szá gok bo rá sza tát mu tat ta be,
kis szo mo rú sá got kelt ve a hall ga tó -
ság ban, mi vel meg tud hat ták, hogy
egyik szom szé dos or szág ban sem
sújt ja annyi bü rok rá cia, adó és el len -
sé ges hi va ta li lég kör a bor ter me lőt,
mint ná lunk. Ékes pél dá ja en nek,
hogy pél dá ul a ha gyo má nyo san sör -
fo gyasz tó cse hek a ma gyar or szá gi hoz
ké pest szin te zseb ken dő nyi bor vi dé -
kük ad ta bo ra ik nép sze rű sí té sé re és
mar ke ting jé re jó val több pénzt köl -
te nek, mint mi. 

A dél utá ni ered mény hir de tés után
négy bor vi dé ket mu ta tott be egy-egy

elő adó. Né meth Zol tán zá ká nyi bo -
rász a Drá va men te cso da szép vi dé -
ké re csá bí tot ta az ér dek lő dő ket, míg
Kam pits Er nő a kő sze gi bor tu riz -

mus kí nál ta le he tő sé ge ket vá zol ta
fel. Ör ven de tes volt hall gat ni a fi a tal
Isó Lász ló Le ven tét, aki Isó Lász ló Ba -
la ton-fel vi dé ken el te rü lő bo rá sza tát
mu tat ta be, nem rejt ve vé ka alá,
hogy maj dan a nagy hí rű bo rász

édes apa örö ké be kí ván lép ni. Az elő -
adá sok so rát Op per he im Jó zsef köt csei
bo rász mes ter le bi lin cse lő és né hol
meg ha tó val lo má sa zár ta, kel lő han -
gu la ti in dí tást ad va az es te to váb bi ré -
szé ben a kö tet len be szél ge tés nek.

A rév fü lö pi kon fe ren ci ák so rá ban
egye di han gu la tá val és fo ko zott szak -
ma i sá gá val kü lön le ges nek szá mí tó
együtt lé tet – dr. Lack ner Pál tá bo ri
püs pök és dr. Ha fen scher Ká roly in téz -
mény ve ze tő lel kész szol gá la tá val –
úr va cso rai is ten tisz te let zár ta va sár nap. 

Az év ről év re nö vek vő ér dek lő dés
a szer ve ző ket és a részt ve vő ket is bi -
zo nyos ság gal tölt het te el afe lől, hogy
az ősi, ha gyo má nyos ma gyar bo -
rász mes ter ség elő tér be he lye zé se,
az or szág ban szét szór va élő evan gé -
li kus fe le ke ze tű mes te rek egy be hí vá -
sa fon tos és ha gyo mány te rem tés re
mél tó öt let volt. 

A ma gyar föld höz, a ma gyar bor -
hoz va ló ra gasz ko dás messze túl mu -
tat a „me ző gaz da sá gi ter me lés” és a
„jö ve dé ki ter mék elő ál lí tá sa” té ma kö -
rén, és hit ben, nem ze ti tu dat ban
meg tar tó erő vé ne me sül.

g Dr. Aj tony Zsolt né

„Bor ban az igaz ság, bor ban a vi gasz…”
Ne gye dik evan gé li kus bor fesz ti vál Rév fü lö pön

Úrvacsorás záró istentisztelet

„Munkában a társadalmi zsűri”
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Va la ki is mét el ment kö zü lünk: ki -
hunyt éle te gyer tyá ja. Annyi val sö té -
tebb lett a vi lág… A Te rem tő hosszú
és tar tal mas élet tel aján dé koz ta meg.
Éle te föl di ide jét min dig Is ten ke zé -
ben tud ta, s bol do gan szol gál ta Urát,
Is te nét.

A mai Da bas vá ros gyó ni ré szé ben
szü le tett, majd Du na ke szi re köl tö zött
a csa lád, ő ma ga pe dig Bu da pes ten,
a Fel ső ke res ke del mi Is ko lá ban szer -
zett érett sé git. Gya kor no ki éve it Za -
la eger sze gen kezd te, 1941-ben a mai
Szlo vá kia te rü le tén fek vő Pár kány ba
he lyez ték. Eb ben az év ben ve zet te ol -
tár elé hű sé ges hit ve sét, Po lá ko vits
Klá rát, aki vel több mint hat van évig
él tek együtt bé kes ség ben és sze re tet -
ben. Há zas sá guk ból két le ány gyer -
mek szü le tett, az idő seb bik hu szon -
hét éves ko rá ban tra gi kus bal eset ál -
do za ta lett. 

A má so dik vi lág há bo rú után há -
rom évi szi bé ri ai fog ság kö vet ke zett,
majd a csa lád Esz ter gom ban ta lált
me ne dé ket. Far kas há zi Fe renc itt a
me gyei ta nács adó ügyi osz tá lyán dol -
go zott. Mi u tán Ta ta bá nyát je löl ték ki
me gye szék hely ként, is mét la kó he -
lyet kel lett vál toz tat nia a csa lád nak.
Ez után a Pénz ügy mi nisz té ri um re vi -
zo ri ki ren delt sé gét ve zet te nyug díj ba
vo nu lá sá ig. Mun ká ját nyug dí jas ként

igaz ság ügyi szak ér tő ként foly tat ta,
ké sőbb az esz ter go mi Kon tó Köny ve -
lői Iro da au di to ra lett. Fe le sé ge ha lá -
la után vissza vo nul tan élt le á nya
gon dos ko dó sze re te té től övez ve Ta -

tán. Az élet és ha lál Ura 2010. már -
ci us 6-án hív ta őt ha za.

Egy há zunk kal va ló kap cso la ta vé -
gig kí sér te éle tét. Szí ve sen em lé ke zett
val lás ta ná ra i ra és lel ké sze i re. Több
gyü le ke ze tünk nek volt fel ügye lő je, a
ta tai egy ház köz ség ak tív pres bi te re,
majd a Fej ér-Ko má ro mi Egy ház me -
gye bi zal má ból egy ház me gyei fel -
ügye lő. Né hai dr. Nagy Ist ván ta tai es -

pe res ja vas la tá ra 1987-ben az Észa -
ki Egy ház ke rü let fel ügye lői tisz té re
vá lasz tot ták meg a gyü le ke ze tek
pres bi té ri u mai. Ezt a szol gá la tot ti -
zen há rom éven át vé gez te hű ség gel. 

Gon dol ko dá sá ban min dig a gyü -
le ke ze tek szem pont jai ke rül tek el ső
hely re. Élet ta pasz ta la ta és pénz ügyi
gya kor la ta alap ján az egyházi tu laj -
don ba vissza ke rü lő in téz mé nyek
gaz da sá gi ügye i nek in té zé sé ben volt
se gít sé gé re egy há zunk or szá gos el -
nök sé gé nek. Kö zép is ko lá ink szám -
adá sa it oda adás sal el len őriz te. Meg -
bíz ha tó sá gá hoz és szak ér tel mé hez
nem fért két ség.

Far kas há zi Fe renc, so kak Fe ri bá -
csi ja nép sze rű, köz vet len, bib lia ol va -
só em ber volt. Nem csak hit te, de él -
te is Jé zus sza vát: „…aki kö zü le tek el -
ső akar len ni, az le gyen a rab szol gá -
tok.” (Mt 20,27) Köz tünk ha ra gos
szó nem hagy ta el aj kát, bé kes ség ke -
re ső, alá za tos em ber volt.

Ra va ta la mel lett e so rok író ja – tíz
évig el nök tár sa –, va la mint Szar ka
Ist ván fej ér-ko má ro mi es pe res és
Fran ko Má tyás ta tai lel kész szol -
gált. „…min den ki, aki fel ma gasz tal -
ja ma gát, meg aláz ta tik, aki pe dig
meg aláz za ma gát, fel ma gasz tal ta tik.”
(Lk 18,14)

g D. Sze bik Im re 

EL HUN Y T AZ É SZ A K I E G Y H ÁZ K E RÜ LET KO R ÁB BI FEL ÜG YE LŐ JE

Far kas há zi Fe renc
(1919–2010)

Kö zel hat van éves is me ret ség kap csolt
össze az el hunyt lel kész test vér rel,
aki vel éle tünk há rom te rü le tén is
olyan szá lak fűz ték szo ros ra hi tün ket
és gon do lat vi lá gun kat, me lyek
dön tő en be ágya zód tak szol gá la -
tunk ba.

Ta lán az el ső az aka dé mi án kon
vég zett teo ló gi ai ta nul má nyok,
me lyek Sop ron ban kez dőd tek.
Ő jó val előbb jött a vá ros ba a fel -
vi dé ki Fel ső sze li ből, a gyü le ke zet
ár va há zá ban lelt ott hon ra, és így
ke rült a teo ló gi á ra. Nem vol -
tunk ugyan egy év fo lyam ban, de
vol tak kö zös al kal ma ink, órá -
ink, ami kor teo ló gus tár sam ak -
ti vi tá sá ra, amely ké sőbb lel kész -
ként is meg nyil vá nult, fel fi gyel -
het tem. Hoz zá szó lá sai, prob lé -
ma fel ve té sei a hit és teo ló gia,
az egyé ni és kö zös sé gi élet kér dé -
se i ben nem a „szá raz ágon ká ro -
gó var jú” pesszi miz mu sát su -
gall ták, ha nem a Krisz tus ban
meg gyö ke re zett hit vi rág zó fá ján
a jó gyü mölcs ter més ér de ké ben
„per me te zett” hoz zá szó lá sa i val a
kár té kony „fér ge se dés” el len.

Mint szol ga tár sak is so kat ta lál koz -
tunk, ami kor nem csak egy ke rü let -
ben, de egy egy ház me gyé ben is szol -
gál tuk az Urat. 

Vér tesy Ru dolf ta nul má nyai vé gez -
té vel Há cson kezd te a gyü le ke ze ti
mun kát, majd Bá bony me gyer re ke -
rült, ahol a csa lá di fé szek me le gé ben

ne ve lő dött két fia, ki ket sop ro ni
szár ma zá sú és az ot ta ni gyü le ke zet fi -
a tal jai kö zött hű sé ges szol gá la tot
vég ző hit ve sé vel, Fe hér Évá val ne velt. 

1972-től szol gált Dom bó vá ron, de
ek kor So mogy dö röcs két is gon doz -
ta. 1996-ban ment nyug díj ba.

Kö zel ke rült hoz zám, mint szü lő -
fa lum – Csi kós tőt tős – gyü le ke ze té -
nek lel ké sze is. Örü lök, hogy a Né -
met or szág ba ki ke rül tek kel va ló kap -
cso lat tar tás ban, itt ho ni és kin ti né -
met nyel vű is ten tisz te le tek tar tá sá ban
se gít sé gé re le het tem a Dom bó vá -
ron mű kö dő lel kész test vé rem nek.

Együtt avat tunk há bo rús em lék mű -
ve ket Ge ré nye sen és Csi kós tőt tő -
sön ma gyar és né met nyel ven. (Eze -
ket sza bad té ren ál lí tot ták fel a kül -
föl di ek hat ha tós tá mo ga tá sá val.)

Kap cso la tunk mé lyü lé sét je len -
tet te, ami kor test vér bá tyám csa lád -
tag ja i nak is hosszú időn ke resz tül
(1977-től nyug díj ba me ne te lé ig) hir -
det te az evan gé li u mot. Bő vült szol -
gá la ta, mert 1979-től Ka posszek csőt
is gon doz ta. Gyá szo ló csa lád tag jai, fi -
ai és uno kái mel lett ott lá tom egyik
szá mom ra ked ves me nyét, egy ko ri
kon fir man du so mat, Ka tit, aki mint
or vos erő sít het te szív be teg sé gé ben a
hosszabb ide je öz vegy édes apát,
nagy apát.

Ezért ami kor most a Krisz tus ról
bi zony sá got te vő csa lád tag ra és
gyü le ke ze tek lel ki pász to rá ra gon -
dol va há lát adunk Is ten nek szol gá -
la tá ért, kap cso lód junk be egy bib -
li ai gyü le ke zet nek szó ló vi gasz ta ló
üze net be: „…mi is, aki ket a bi zony -
ság te vők nek ak ko ra fel le ge vesz kö -
rül…, áll ha ta tos ság gal fus suk meg
az előt tünk le vő pá lyát. Néz zünk fel
Jé zus ra, a hit szer ző jé re és be tel je sí -
tő jé re, aki… vál lal ta a ke resz tet…”
(Zsid 12,1–2), és győ zel mes fel tá ma -
dá sá val re mény sé get adott az itt
össze kö tő szá lak szét sza kít ha tat -
lan foly ta tá sá hoz az őt di cső í tő ma -
gasz ta lás ban az örök élet bol dog
ott ho ná ban!

g Szi mon Já nos

In memoriam Vér tesy Ru dolf
(1929–2010)

Nagycsütörtök. Liturgikus szín: fehér. Lekció: 1Kor 11,23–29; 2Móz 12,1–4.
Alapige: Mt 26,20–30. Énekek: 304., 303.

I., Bécsi kapu tér du. 6. (úrv., lábmosási liturgia) Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé
de. 10. (úrv.) Herzog Csaba; Pesthidegkút, II., Báthori u. 8. du. 6. (úrv.) Sztojanovics András;
Csillaghegy-Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró
M. tér du. 6.  (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. du. 6.  Solymár Péter
Tamás; V., Deák tér 4. du. 6.  (úrv.) Cselovszky Ferenc; VII., Városligeti fasor 17. du. 6. (úrv.)
dr. Cserháti Sándor; VIII., Karácsony S. u. 31–33. du. 6. (úrv.) Szabó Bertalan; IX. Gát u. 9.
(katolikus templom) du. 6. (úrv.) Koczor Tamás; X. Kőbánya, X., Kápolna u. 14. du. 6. (úrv.)
Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. du. 6. (úrv.) dr. Blázy Árpád; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. du. 6. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. du. 6.  (úrv.) Kendeh
György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. du. 6.  (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom
tér du. 6. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) du. 6. (úrv.)
Ponicsán Erzsébet; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. du. 6. (úrv.) Vető István; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. du. 6. (úrv.) Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. du. 6.  (úrv.)
Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. du. 6. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI.,
Deák tér du. 6. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budaörs, Szabadság út 75. du. 6.  (úrv.) Endreffy Géza;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) du. 6. (úrv.) dr. Lackner Pál.
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Nagypéntek. Liturgikus szín: fekete. Lekció: 2Kor 5,14–21; Ézs 53,1–12.
Alapige: Jn 19,1–7. Énekek: 200., 370.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; du. 3.  (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
Bence Imre; du. 6. (úrv.) Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi
Zoltán; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. du. 6.  (passióolvasás) Fodor Viktor; Csillaghegy-
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10.  (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M.
tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; du. 6.  (passióolvasás) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück
M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; du. 6.  (úrv., passióolvasás) Solymár Péter
Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor;
du. 5.  (passióolvasás) Cselovszky Ferenc; du. 6. (úrv., mozgássérült passió) Grendorf-Balogh
Melinda; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv., passióolvasás) Aradi György; du. 6. (úrv.)
Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; Rákóczi út 57/a. de. 10.
(szlovák, passióolvasás) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.)
Szabó Bertalan; IX., Gát u. 9. (katolikus templom) du. 6. (úrv., passióolvasás) Marossy Attila;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; du. 6.  (passióolvasás) Benkóczy
Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. fél 11. dr. Joób Máté; du. 6. (passióolvasás) dr. Blázy
Árpádné; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E.
fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó
Pál; du. 6.  (passióolvasás) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.)
Kertész Géza; du. 6.  (passióolvasás) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.)
Tamásy Tamásné; du. 6.  (úrv., passióolvasás) Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom
tér du. 6. (úrv., passiói istentisztelet) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73.
(nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; du. 6. (passióolvasás) Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Zászkaliczky Pál; du. 6. (úrv.,
passióolvasás) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető István;
du. 6. (úrv., passióolvasás) Vető István; Mátyásföld, Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9.
(úrv.) Grendorf Péter; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Grendorf Péter;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Hulej Enikő; du. 6. Győri Dávid; Kispest,
XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; du. 6. (passiói istentisztelet) Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; du. 6. (filmes passió); Csepel,
XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.)
Solymár Gábor; du. 6. (passióolvasás) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. du. 6. (úrv.)
Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) du. 6. (passióolvasás) dr. Lacknerné
Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

La men tá ci ós is ten tisz te le tet tar ta nak a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp -
lom ban (XII. ker., Kék Go lyó u. 17.) már ci us 31-én, szer dán 18 óra kor Ben -
cé né Sza bó Már ta szol gá la tá val.

H I R D E T É S

Ka ri Mä ki nen tur kui püs pö köt vá -
lasz tot ták meg a Finn Evan gé li kus
Egy ház élé re az érsek vá lasz tás má -
so dik for du ló já ban. A már ci us 11-ei,
Hel sin ki ben meg tar tott szavazá -
son rend kí vül szo ros ered mény
szü le tett: az 1175 sza va zat ból Ka ri

Mä ki nen 593, míg Mi ik ka Ru o ka nen
dog ma ti ka pro fesszor 582 voksot
ka pott.

Az új ér sek 1955-ben szü le tett Po -
ri ban. 1979-től 1993-ig gyü le ke ze ti
lel kész ként szol gált Hel sin ki ben, Po -
ri ban és Ul vi lá ban. Köz ben egy ház -

tör té ne ti ku ta tá so kat vég zett, és
1989-ben dok to rált. 2006-ban vá lasz -
tot ták a Tur kui Egy ház ke rü let püs pö -
ké vé. Négy gyer me ke van.

Ka ri Mä ki nen be ik ta tá sa jú ni us 6-
án lesz Tur ku ban.

d For rás: www.evan ge li kus.hu

Új ér se k a Finn Evan gé li kus Egy ház élén
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Csor na azon ke vés rá ba kö zi te le pü -
lé s egyi ke, amellyel kap cso lat ban
nem is me re tes egyet len adat sem 16.
szá za di evan gé li kus re for má to rok
mű kö dé sé ről. A vá ros ban a 19. szá -
zad ban je lent meg az evan gé li kus ság,
ami kor a gaz da sá gi fel len dü lés sel
pár hu za mo san so kan köl töz tek ide a
kör nyék be li evan gé li kus fal vak ból. 

A gyü le ke zet épí té se egye dül ál ló és
pél da mu ta tó mó don nem lel ké szi, ha -
nem vi lá gi szer ve zés ben in dult meg.
Payr Gusz táv bá do gos mes ter vé gez -
te hosszú éve kig a misszi ói mun kát.
Eb ben Hérints La jos fa rá di lel kész, es -
pe res tá mo gat ta őt. 1926. ja nu ár 26-
án kel te zett le ve lé ben az es pe res 31-
ére köz gyű lést hir de tett meg az ál la -
mi pol gá ri is ko lá ban. A köz gyű lé s 49
városi evan gé li kust szá molt össze.

A kis gyü le ke zet el ha tá roz ta, hogy
har mó ni u mot vá sá rol, és meg kez di
a rend sze res is ten tisz te le ti éle tet. A
kö vet ke ző köz gyű lé sen hi va ta lo san
is meg ala kult a gyü le ke zet. Az is ten -
tisz te le te ken Hérints La jo son kí -
vül más kör nyék be li lel ké szek is
szol gál tak, nem csak a kö ze li gyü le -
ke ze tek ből, ha nem még Szom bat -

hely ről is. A fenn ma radt le ve le zés
sze rint e szol gá la to kat is Payr Gusz -
táv szer vez te meg.

Nem sok kal ké sőbb a gyü le ke zet
szé les kö rű gyűj tést in dí tott a temp -
lom fel épí té sé re. Az egész or szág ból
foly tak be ado má nyok az új temp lom -
ra. Alap kö vét ün ne pé lyes ke re tek
kö zött 1929. ok tó ber 6-án he lyez ték
el. A hely bé li ek ma guk is nagy ál do -
zat kész sé get mu tat tak a temp lom épí -
tés ér de ké ben. A csor nai evan gé li kus
temp lo mot 1930. jú ni us 9-én szen tel -
te fel Ka pi Bé la püs pök.

A temp lo mot és bel ső be ren de zé -
sét ifj. Kle mens An tal ter vez te. A
ke resz te lő me den ce Tász ler Gyu la,
az ol tár kép pe dig Mos dó si Fe ke te Jó -
zsef mun ká ja.

A gyü le ke zet 1934-ben ka pott ön -
ál ló misszi ói se géd lel készt Rác Er nő
sze mé lyé ben. Eb ben az év ben ala kult
meg a csor na–ka pu vá ri egy ház köz ség.

1996 óta Tu bán Jó zsef lel kész pász -
to rol ja a gyü le ke ze tet. Je len leg Csor -
nán mint egy 450, Ka pu vá ron pe dig
120 hí vő al kot ja az evan gé li kus kö zös -
sé get. Az egy ház köz ség lét szá mát
meg ha la dó mó don igyek szik je len

len ni a vá ros tár sa dal mi, kul tu rá lis éle -
té ben. Az egy há zi éle tet a lel kész mel -
lett több vi lá gi mun ka társ is szer ve zi.
Az el múlt esz ten dő ben kre a tív mun -
ka kö zös ség ala kult, amely nek tag jai
kü lön bö ző kéz mű ves-fog lal ko zá so -

kat tar ta nak. Nyár óta a gyü le ke zet tag -
ja i ból össze állt az egy há zi ze nét ját szó
ze ne kar, a Me ta mor fó zis együt tes.

A csor nai evan gé li ku sok test vé ri
kap cso la to kat ápol nak a szlo vé ni ai
Lend va gyü le ke ze té vel, ahol temp lo -
muk né hány év vel ké sőbb épült pon -
tos má sa áll.

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

Be mu tat ko zik
a Csor nai Evan gé li kus Egy ház köz ség

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban
Áp ri lis 2-án,
nagy pén te ken
10.04-től is ten -
tisz te le tet hall -

ha tunk az MR1 – Kos suth rá dió
hul lám hosszán Csor ná ról. Igét
hir det Tu bán Jó zsef lel kész.

Bár két hét tel ez előtt e so rok író ja úgy
vél te, hogy a Bar Camp Bu da pest
kon fe ren cia ese mé nye i ről a le he tő
legha ma rabb fog be szá mol ni, ezt
most még sem te szi. Egy részt azért,
mert a két lap szám meg je le né se kö -
zött de rült ki, hogy idén is meg ren -
de zik a ha son ló té má jú Star tUp Un -
derg round kon fe ren ci át, és ér de mes
a ha zai web tör té né se it mind két ren -
dez vény elő adá sa i nak fé nyé ben tár -
gyal ni. Más részt ez az idő szak szá -
mos olyan köny ves ese ményt tar to -
gat, amely nek in ter ne tes vo nat ko zá -
sa is van, sőt va ló já ban a vi lág há ló
nél kül el kép zel he tet le nek len né nek.

Már ci us 25-ére esik a leg na gyobb
ol va sás nép sze rű sí tő já ték, a Ve szíts el
egy köny vet! moz ga lom év for du ló ja,
így az nap ra a kez de mé nye zést el in -
dí tó oros há zi Justh Zsig mond Vá ro -
si Könyv tár mun ka tár sai meg szer vez -
ték a 2. nagy könyv el ha gyó na pot. A
cél juk to vább ra is az, hogy le gyen egy
olyan nap az év ben, ami kor írók, ki -
adók, könyv tá rak és köny ves blog ge -
rek rész vé te lé vel a le he tő leg több
köny vet „hagy ják el”, hogy azok az tán
új ol va só khoz ke rül hes se nek.

Idén új don ság ként Ol va sás 2010
cím mel egész na pos kon fe ren ci át is
szer vez nek, amely nek té má ja kap cso -
ló dik a könyv tá ri kö zös sé gi pro jek tek -
hez, to váb bá már a nagy ese mény
előtt szá mos köny ves blog gert kér tek
fel, hogy ajánl ja nak olyan re gé nye ket,
ame lyek kel biz to san elé ge det tek. És
ame lye ket utá na ők is el ve szí te nek…

A já ték nak he lyet adó http://ve szit -
sel.konyv tar.hu/ ol dalt min den bi -
zonnyal ér de mes lesz meg te kin te ni
csü tör tök után, re mél he tő leg a sok
ma gá ra ha gyott könyv ről tá jé koz ta -
tó be jegy zés mel lett szá mos olyan is
lesz, amely könyv meg ta lá lás ról fog
be szá mol ni.

A köny ves blog ge rek még év ele jén
kap tak egy má sik ér de kes meg bí zást is.
Mivel 2010 lezár egy évtizedet,  Lo bo,
a Fre eb log köny ves mel lék le té nek egyik
szer kesz tő je kör le vél ben kér te fel a hoz -
zá ha son ló könyv fa ló kat, hogy ál lít sa -
nak össze egy lis tát az el múlt tíz év leg -
jobb – újon nan meg je lent – köny ve i -
ről. A http://www.fre eb log.hu/konyv/ar -
chi ves/2010/01/25/Az_ev ti zed_kony -
vei_5/ cí men ol vas ha tó top 10 össze -
sen 241 könyv aján lá sa után ala kult
ki, és a szer ve ző sze rint igen egy ér -
tel mű ered ményt ho zott. Az In dex-
kö ze li Köny ves blog szin tén meg szer -
vez te a ma ga köz vé le mény-ku ta tá sát,
amely a leg jobb ma gyar köny ve ket
gyűj töt te össze a http://kony -
ves.blog.hu/2010/01/30/az_ev ti -
zed_leg jobb_ma gyar_kony vei_5_1
címen.

És hogy az év ti zed ről még egy „na -
gyobb sza bá sú” bőrt le le hes sen húz -
ni, a Lib ri és a Könyv ko ló nia kez de -
mé nye zé se ként meg szü le tett az
Arany könyv-sza va zás, amely ben a
http://www.lib ri.hu/arany konyv ol -
dal ról el in dul va az in ter ne te zők sza -
vaz hat nak a leg jobb köny vek re. A leg -
jobb öt ven kö tet ki vá lasz tá sát cél zó
aján ló kör áp ri lis 5-ig tart, a leg jobb
tíz kö tet ki vá lasz tá sa má jus 2-án
lesz ese dé kes. Vél he tő en ez a já ték
kap ja majd a leg na gyobb mé dia -
vissz han got, ugyan is már most szá -
mos mű vész és köz éle ti sze rep lő ad -
ta hoz zá az ar cát.

Azt gon dol hat nánk, hogy az alul -

ról jö vő kez de mé nye zé sek vi szony -
lag ne he zen jut nak szé le sebb nyil vá -
nos ság hoz. Az alig pár na pos BookArt
azon ban gyor san az in ter ne te zők
lá tó kö ré be ke rült. A mű vé szet már
ré gen ki vo nult az ut cá ra, és – töb bek
kö zött a graffi ti mű vé szek ré vén – a
stree tart irány zat  lett. Csá szár Nor -
bert, a Szu per a pu né ven is mert té vált
gra fi kus mint a Boo kArt aty ja a ré -
gi, ér ték te len köny ve ket egye di gra -
fi ká val „ki de ko rál va” mint egy új ra -
ér tel me zi, „új ra hasz no sít ja”, így azok
kép ző mű vé sze ti al ko tás ként szü let -
nek új já. El kép ze lé se sze rint az így
„fel tur bó zott”, élet re kel tett kö te tek
az tán az an tik vá ri u mok pol ca in vár -
hat nák a könyv sze re tő ket, és adott
eset ben an tik vár áruk több szö rö sé -
ért kel het né nek el.

A Boo kArt ön ál ló blog ként in dult
(http://boo kart.fre eb log.hu/), itt pél -
da ol da lak és ins pi rá ló ké pek is lát ha -
tók. A pro jekt Fa ce book-ol da lán egy
nap alatt több mint öt száz ra jon gó fe -
jez te ki szim pá ti á ját a kez de mé nye zés
iránt. Re mél he tő leg ez meg hoz za az
al ko tók ked vét, hogy részt ve gye nek
ben ne, to váb bá az an tik vá ri u mok is
úgy fog nak rá te kin te ni, mint olyan le -
he tő ség re, amely több let for gal mat
ered mé nyez het ná luk.

Bár kü lön fé le köny ves kez de mé -
nye zé sek ről volt szó, az jól lát ha tó,
hogy a si ker sok fé le kép pen el ér he tő
– a ki tar tó mun ka, a biz tos hát tér
vagy a kö zös ség ere je egy aránt le het
dön tő té nye ző.

Idén nyá ron Szél ró zsa – a szer ve -
zők a ta lál ko zó hon lap ján kí vül sa ját
blo got és Fa ce book-ol dalt is üzem be
ál lí tot tak. Re mél he tő leg a jó pél -
dák ból ta nul va meg győ ző tel je sít -
ményt fog nak nyúj ta ni az on-line
kom mu ni ká ció te rén.

g Nagy Ben ce

Ve szítsd el, ara nyozd be vagy fesd ki!
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

A hónap könyve – márciusban a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel
Philip Melanchthon: Levelek Európának
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 600 forint. 
http://bolt.lu the ran.hu/ • E-mail: ki ado@lu the ran.hu • Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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Hozzászólás Ri bár Já nos es pe res úr  írásához
A sza bad ság fo ko za tai cí mű ve zér cik két öröm mel ol vas tam la punk már ci -
us 14-i szá má ban. Csak an nak jel zé sét hi á nyo lom, hogy „a te rem tés tör té net -
ben ka pott ima go dei (is ten ké pű) és a ke resz ten kor ri gált va ló sá gun kat” kor -
ri gál ni lá za dó-bű nös/bű nö ző vol tunk mi att szük sé ges, s ezt a kor rek ci ót ré -
szünk ről a cse cse mő ke reszt ség ben még nem fo gad tuk el. 

Tu da tos élet for má ló hit a sza bad ság út ja. A Jé zus út ján va ló el in du lás bi -
zony har cot, kí sér tést, pró ba té telt, ke resz tet is je lent, amely hez csak a ha -
lá lon túl tel jes sé vá ló, de már most is meg-meg ta pasz tal ha tó üd vös ség ad
erőt. Jé zus nem tit kol ta, mit je lent őt kö vet ni: kö zönyt, meg al ku vást, gúnyt,
kor lá to zást, zak la tást, ül dö zést a több ség ré szé ről. Vol tak és van nak, akik
meg bán ták vagy csak fé lig vál lal ták. Ne kem sem aka ró dzott foly ton fej jel
men ni a fal nak, de a vö rös püs pö kök fe ke te bá rá nya ként vál lal nom kel lett
a vá gó juh és a fal tö rő kos vál ta ko zó sze re pét. 

Test vé ri sze re tet tel: 
Dr. Zsig mondy Ár pád lel kész-le vél tá ros (Hat van)

Bach kö ze lé ben…
A Bu da pes ti Vo nó sok és a Lu the rá nia ének kar köz re mű kö dé sé vel, dr.
Kamp Sa la mon ve ze té sé vel és ve zény lé sé vel tar tott „if jú sá gi” kon cert so ro -
zat ez esz ten dei, elem ző elő adás sal egy be kö tött har ma dik kon cert je is saj -
nos lezajlott már (J. S. Bach: Komm, Jesu, komm BWV 229, Der Ge ist hilft uns -
rer Sch wach he it auf BWV 226) már ci us 20-án a De ák Té ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um dísz ter mé ben. Aki részt vett eze ken az elő adá so kon, örül ne, ha a so -
ro zat egész esz ten dő ben foly ta tód na. Az if jú sá gi jel zőt azért tet tem idé ző -
jel be, mert ezek nek az elő adá sok nak ér té ke és él ve ze te bi zony nincs kor osz -
tály hoz köt ve. So kan va gyunk, akik sze ret jük, hall gat juk, él vez zük a ze nét,
de itt más ról, több ről van szó!

Min den hang ver seny sok sze rep lős. Az elő adás ér té ke a szer ző, a ze ne kar,
a kó rus s az e há rom té nye ző egy sé gét, har mó ni á ját meg te rem tő kar mes ter
függ vé nye. De Pi linsz ky ír ja: „…aki csak fül lel hall gat ja (nem te vé keny szív -
vel), nem is hall ja e ze nét.” (Új Em ber, 1965. má jus 23.) Ezek az elem ző elő -
adá sok ép pen a „te vé keny szív vel” tör té nő hall ga tást se gí tik elő. És eb ben a
ze ne kar és ének kar fel be csül he tet len helyt ál lá sa és tel je sí té se mel lett el ke rül -
he tet len a kar mes ter, Kamp Sa la mon sze re pét ér té kel ni és meg kö szön ni.

Itt ugyan is nem csak a mű ze nei szer ke ze té nek és tar tal mi mon da ni va ló já -
nak ala pos, szak sze rű, mé lyen ér tő elem zé sé ről, is mer te té sé ről van szó – ami
ön ma gá ban is cso dá la tos tel je sít mény, a hall ga tó ság szá má ra él mény sze rű aján -
dék –, ha nem Kamp Sa la mon bri li áns tu dá sá nak, elem ző ké pes sé gé nek és a
Bach-élet mű ala pos is me re té nek su gár zá sá ról. De Kamp Sa la mon nem csak
tud ja, is me ri és elem zi a ze nét és szö ve gét, ha nem „te vé keny szív vel” hi szi és
vall ja, ki mond ja és hir de ti a ze ne mű vek for rá sának, a bib li ai szö ve geknek az
üze ne tét. Egye dül en nek a ze nei tu dás nak és el kö te le zett hit nek a har mó ni -
á ja az, ami meg ala poz za, meg ala poz hat ja Bach mű ve i nek hi te les elő adá sát.

Kö szön jük az ed di gi e ket, kér jük a foly ta tást, és óhajt juk, hogy mi nél töb -
ben – kor tól füg get le nül – él jék meg a ze ne és a hit mély össze füg gé sét, har -
mó ni á ját a dr. Kamp Sa la mon ve zet te elem ző elő adá sok kal bő ví tett kon cert -
so ro za tok ré vén.

Bel la Lász ló né (Budapest)

If jú sá gi ta lál ko zók és nyá ri tá bo rok
szép em lé kei kö zött tart juk szá mon a
kö zös ének lé se ket, akár a tá bor tűz kö -
rül, akár áhí ta to kon. Ke resz tény kö zös -
sé gek ben a Kár pát-me den cé ben is jól
is mer tek a finn ere de tű éne kek, ame -
lyek sa já tos dal lam vi lá guk kal ma -
gukkal ra ga dó han gu la tot és kö zös sé -
get tud nak te rem te ni. Nagy vá ra ko zás -
sal in dul tam hát már ci us 13-án a
hosszú fa lu-fel sze gi Csán gó Ház ba,
ahol a Mik ko Go es to Hea ven ne vet vi -
se lő, ke resz tény ze nét ját szó finn
együt tes kon cert je volt be ha ran goz va.

Az al kal mat szer ve ző ifj. Do mo kos
Je nő if jú sá gi lel kész től meg tud tam,
hogy az együt tes ből Ador já ni De zső
Zol tán evan gé li kus püs pök kez de mé -
nye zé sé nek ered mé nye ként jöt tek
el ket ten, és két hely szí nen fog nak
kon cer tez ni, a fel sze gi Csán gó Ház -
ban, il let ve más nap Zaj zon ban, az is -
ten tisz te le ten.

Az együt tes ről elő ze te sen annyit
tud tam meg, hogy hat ta gú, és Bra zí -
li á tól Ja pá nig szá mos hely szí nen ze -
nélt már – most, a kon cert után nyu -
god tan fel té te lez he tem, hogy nagy si -
ker rel. A gi tár ral fel sze relt két fi a tal
már az el ső ak kord tól kezd ve tel je sen
ki töl töt te a te ret a ze né jé vel, amely -
ből két do log su gár zott át kü lö nö sen:
a ze nei fel ké szült sé gük, va la mint az
éne kelt da lok tel jes át- és meg élé se.

Szá mom ra ér de kes mó don a kon -
cert csúcs pont ját az je len tet te, ami kor
– az egyik gi tár le han go lód ván – az
együt tes ve ze tő je hát tér be vo nult han -
gol ni a hang sze rét, köz ben pe dig a tár -
sa a le he tő leg köz vet le nebb és leg ter -
mé sze te sebb mó don me sélt éle té ről.

El me sél te a fi a tal ko ri út ke re sé se it,
azo kat a zsák ut cá kat, ame lye ket meg -
járt, és ame lyek ből sa ját be val lá sa és
utó la gos fel is me ré se sze rint Is ten ve -
zet te ki. Ez a sze mé lyes hang vé te lű be -
szé de, he lye seb ben bi zony ság té te le
volt az a pil la nat, ami kor a je len le vő
több mint het ven fi a tal fel is mer het te,
hogy misszi ós cé lú és ige hir de tői jel -
le gű kon cer ten vesz nek részt. 

Az an go lul, fin nül (és egy ref rén
ere jé ig ja pá nul) éne kelt da lok las san,
de biz to san ol dot ták a kö zön sé get,
amely zö mé ben a hét fa lu si if jú ság
tag ja i ból állt, de je len vol tak a Bras -
só ban mű kö dő egye te mi if jú sá gi
cso port tag jai és bé kés csa bai cse re -
di á kok is. A fi a ta lok a kon cert vé gé -
re tel jes át élés sel kö vet ték a da lo kat,
egé szen az együtt ének lé sig.

Leg na gyobb örö möm re hall hat tuk
finn nyel ven és együtt éne kel het tük
ma gya rul az ál ta lunk szám ta lan szor
éne kelt, Atyám, két ke zed ben cí mű,
rend kí vül szép éne ket, amely egy ér -
tel mű en a kon cert fe led he tet len pil -
la na ta ma rad so kak szá má ra.

Az éne kek kö zött el hang zott át ve -
ze tő be szé dek ből meg tud tuk, hogy a
két ze nész itt lé te alatt több fe lé is ki -
rán dult, meg néz ték az 1848–49-es
for ra da lom és sza bad ság harc Hét fa -
lu hoz kö tő dő em lék he lye it, több al -
ka lom mal ta lál koz tak a he lyi fi a ta lok -
kal, és a két kon cert után in dul nak
vissza Finn or szág ba – a Do mo kos Je -
nő ál tal át adott meg hí vás sal és az zal
az ál ta luk tett ígé ret tel, hogy mi nél
ha ma rabb igye kez nek tel jes lét szám -
ban is mét el jön ni Ro má ni á ba.

Han kó Szi la mér

Mik ko csán gált Bar ca ság ban



A szer zők és az Ég haj lat Könyv ki adó
tisz te let tel meg hív ja Önt már ci us
28-án, vi rág va sár nap es te 19 órá ra a
Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom
ká pol ná já ba Fa bi ny Ta más, Ko csis
Fü löp és Szé kely Já nos A pél dá zat ere -
jé vel cí mű kö te té nek be mu ta tó já ra.
A kö te tet be mu tat ja Er dő Pé ter bí bo -
ros, prí más, esz ter gom–bu da pes ti
ér sek. Vár juk sze re tet tel!

Oly tá vol vagy tő lem és még is kö zel! –
Avagy hogyan jött közel hozzánk Is -
ten Krisztus szenvedésében? cím mel
Ben ce Im re es pe res tart evan gé li zá -
ci ós ige hir de tés-so ro za tot vi rág va sár -
nap tól nagy csü tör tö kig min den es -
te 18 óra kor a bu da vá ri evan gé li kus
gyülekezetben (1014 Bu da pest, Bécsi
kapu tér).

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

11.00 / m1
Vi rág va sár na pi evan gé li kus
is ten tisz te le t köz ve tí tése
Pestszent lő rinc ről. Igét
hirdet: Győ ri Gá bor es pe res
21.00 / m2
Tit kok há za
(fran cia víg já ték, 2005) (103')
Bé li sa ire Be res ford és fe le sé -
ge, Pru den ce egy szép őszi
na pon öreg és kis sé kel le met -
len nagy nén jük höz igye kez -
nek lá to ga tó ba az idő sott -
hon ba. Ada né ni nem fo gad ja
őket túl szí vé lye sen, kü lö nö -
sen a csi nos Pru den ce-t tün -
te ti ki el len szen vé vel. A bé -
kés nyu gal mat árasz tó, óri á si
kas télypark ban el te rü lő ott -
hon el ső pil lan tás ra le nyű gö -
zi Be res for dé kat, ám csak ha -
mar rej té lyes ese mé nyek re
lesz nek fi gyel me sek…

HÉTFŐ

11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.10 / Bar tók rá dió
Thi er ry Es ca ich ját szik a Má -
tyás-temp lom or go ná ján
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
17.35 / PAX
Nagy tar csa
(do ku men tum film) (26')
21.00 / Du na Tv
Ka ná ri – Kosz to lá nyi De zső
(ma gyar film drá ma, 1993)
(43')
21.30 / m1
Sze rel mi má mor
(ame ri kai film, 2008) (86')
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ben ne: Krzy sztof Pen de rec ki:
Sta bat Ma ter

KEDD

13.25 / Kos suth rá dió
Pi linsz ky Já nos mond ja el
ver se it
13.29 / Bar tók rá dió
Ko dály Zol tán V. ma gyar kó -
rus ver seny 2009
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Jó szai Sán dor, a hód me ző vá -
sár he lyi Szent Lu kács Ikon -
fes tő Ba rá ti Kör ve ze tő je
14.45 / Du na Tv
A gyil kos-tói Szent Kris tóf-
ká pol na (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film) (25')
15.10 / Du na Tv
Hús vét Mál tán (ma gyar
isme ret ter jesz tő film, 2004)
(26')
18.10 / PAX
Fény előt tem, fény utá nam
(do ku men tum film)
Túr me zei Er zsé bet port ré ja

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
13.55 / m2
Ke re kek és lé pé sek
A dél-al föl di sző lő vi dék
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Jo hann
Se bas ti an Bach
Gyász kan tá ták
18.00/ Bar tók rá dió
A ze né ről. A re ne szánsz mi se
mint épü let
19.30 / Kos suth rá dió
Vac ka Rá dió
(foly ta tá sos me se)
20.00 / Du na Tv
An gel (an gol–bel ga–fran cia
ro man ti kus drá ma, 2007) (134')
20.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ze ném mel di csé rem. Fe je ze -
tek a kor társ egy ház ze né ből

CSÜTÖRTÖK

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Jo hann
Se bas ti an Bach
Já nos-pas sió
14.10 / Du na II. Au to nó mia
„Én és az én há zam né pe az
Úr nak szol gá lunk” (ma gyar
do ku men tum film) (40')
15.15 / Du na TV
II. Já nos Pál – a bé ke pá pá ja
(olasz–ame ri kai–len gyel élet -
raj zi drá ma, 2005) (40')
1. rész
19.00 / Du na Tv
Kék pil lan gó
(ka na dai–an gol film drá ma,
2004) (97')
20.55 / Bar tók rá dió
Itt a he lyem
Dsi da Je nő ver sei
21.35 / Du na Tv
Tö ké let len sze re lem
(olasz–spa nyol film drá ma,
2001) (91')

PÉNTEK

7.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Nagy hét. Vá lo ga tás Pi linsz ky
Já nos írá sa i ból
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Csor ná ról. Igét hir -
det: Tu bán Jó zsef lel kész
13.30 / Kos suth rá dió
Örül je tek az Úr ban min den kor!
A me to dis ta egy ház fél órá ja
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Bajzáth Fe renc plé bá nos
18.00 / m1
Nagy pén te ki re for má tus is -
ten tisz te let
Köz ve tí tés a Po zso nyi úti
refor má tus temp lom ból
19.35 / Bar tók rá dió
Bach: Má té-pas sió
20.00 / m1
Ke reszt út
A nagy hét ese mé nyei mű vé -
szek sze mé vel

SZOMBAT

12.01 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
14.15 / m2
Min den tu dás Egye te me
Sch we i tzer Jó zsef – Er dő Pé -
ter: Hús vét, a sza bad ság ün -
ne pe – a fel tá ma dás ün ne pe
14.30 / Du na II. Au to nó mia
Har mad nap ra le győz te
a ha lált… A hús vét Eu ró pa
kul túr tör té ne té ben
15.10 / PAX
Bach: Já nos pas sió
19.55 / Bar tók rá dió
In te lem ve zek lés re
Hús vé ti vers össze ál lí tás
22.20 / Du na Tv
A ki len ce dik nap (né met–lu -
xem bur gi film drá ma, 2004) (98')
24.00 / Bar tók rá dió
Ars no va. Pas cal Za var ro:
Th ree Stu di es for a Cru ci -
fixion; Mau ri zio Ka gel: Szent
Bach-pas sió

VASÁRNAP

10.25 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
14.00 / Bar tók rá dió
Kri ti kus fül lel
Hän del: La re sur re z io ne
(A fel tá ma dás)
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del…”
(vers mű sor)
Örök hús vét
20.00 / Du na Tv
Fel tá ma dás (olasz–fran cia–
né met film drá ma, 2001)
(93') 1. rész
21.04 / Kos suth rá dió
Hús vét, fel tá ma dás
Da vid Lyt ton hang já té ka
21.35 / Du na Tv
Wolf gang Amade us Mo zart:
Exul ta te, Ju bi la te K.165
21.37 / Bartók rádió
Az emberi hang dicsérete
Húsvéti mise a 16. századi
Velencéből
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Va sár nap
Az ün nep re ér ke ző nagy so ka ság meg hal lot ta, hogy Jé zus Je ru zsá lem be jön,
pál ma ága kat fog tak, ki vo nul tak a fo ga dá sá ra, és így ki ál tot tak: „Ho zsán na!
Ál dott, aki az Úr ne vé ben jön, az Iz rá el Ki rá lya!” Jn 12,12–13 (Ézs 40,29; Jn
12,12–19; Fil 2,5–11; Zsolt 55) „Ami kor Jé zus di cső sé ge sen be vo nul Je ru zsá -
lem be, er re a fu tó ün nep lés re fu tot ta a vi lág ere jé ből. Az után még az em -
lé két is el so dor ja a pil la nat, és be le pi az út po ra.” (Pi linsz ky) Nem, nem so -
dor ja el, nem le pi be! Mi, Krisz tus ban hí vők nem a ta vasz ér ke zé sé nek örü -
lünk ezen a na pon! Az ősi zsol tár ral kö szönt sük mi is a vá ros ba ér ke ző Urat.
Olyan Úr ér ke zik, aki nek még a sza ma ra sem az övé, s a sor fal, amely kö -
zött el ha lad, „min den fé le nép ből” áll. S kö szön te ni ma mi is ott le he tünk.

Hét fő
Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind örök ké ugyan az. Zsid 13,8 (Zsolt 145,13; Róm
5,6–11; Jn 18,1–11) Teg nap az ün ne pelt és ho zsan ná zott Jé zust mint Ki rályt
kö szönt ötték. Fé nyek és ár nyak kö ve tik egy mást gyor san. Már hall juk az utol -
só va cso ra döb be ne tes sza va it az el áru lás ról. A ke reszt út drá mai ké pei. Ki -
rály? Ke resz tet hor do zó bű nös, akit ha lál ra ítél tek. Majd a nagy szom bat csend -
je. A várt Meg vál tó – ha lott. A sír fog lya. S a hús vét va sár na pi kert ben az el -
hen ge rí tett kő. Jé zus Krisz tus ezen a hé ten mennyi stá ci ót jár, s lel künk, őt
kö vet ve, szin tén. S ő mind vé gig tud ta, és vál lal ta, s ő ugyan az! Eb be ka pasz -
kod junk, mi kor az eu fo ri kus öröm től a gyász foj to ga tó sí rá sá ig jár juk
nagy hét út ját. Az Úr ugyan az.

Kedd
Jó az Úr min den ki hez, ir gal mas min den te remt mé nyé hez. Zsolt 145,9 (1Jn
4,11; Jób 38,1–11; 42,1–6; Jn 18,12–27) Meg pró bál tam jó len ni. Min den ki hez.
Egy fél na pig. Hát, nem si ke rült. A met rón meg lö kő, a bolt ban „be szó ló”
vagy a szem te len el adó – ő is a „min den ki” egyi ke. Jaj, de ne héz. Pe dig én
is „min den ki” va gyok – más nak. S hoz zám jó az Úr. Pe dig el for du lok, nem
tö rő döm ve le. Vagy fe le se lek. Tet te im mel el szo mo rí tom. Fel bosszan tom azt,
aki jó hoz zám. Annyi ra jó, hogy az éle tét ad ja ér tem. Ir gal mazz, Uram, add,
hogy jó le hes sek!

Szer da
Krisz tus mond ja: „Én va gyok a jó pász tor, én is me rem az enyé i met, és az enyé -
im is mer nek en gem: és én éle te met adom a ju ho kért.” Jn 10,14–15 (Ézs 52,12;
Ézs 26,20–21; Jn 18,28–40) „A ju hok ter mé sze tes tu laj don sá ga az, hogy min -
dig kö ve tik az előt tük já ró kat, meg is me rik a ko lomp ja hang ját, bé ge té sét és
sza gát.” De ka rám, bot, ko lomp, pász tor ku tya csak a ju hok te re lé sé ben hat -
ha tós. Az össze tar to zás Jé zus, a Pász tor és em ber ju hai kö zött a sze mé lyes
és köl csö nös is me ret ből, sze re tet ből, bi za lom ból fa kad.

Csü tör tök
Krisz tus mond ja: „Én va gyok az az élő ke nyér, amely a menny ből szállt le: ha
va la ki eszik eb ből a ke nyér ből, él ni fog örök ké.” Jn 6,51 (4Móz 6,24; Jn 13,1–15/34–
35/; 1Kor 11,23–26; Jn 19,1–16a) Asz tal kö zös ség ben len ni em be rek nek egy más -
sal: meg hitt, jó do log. De az Is ten nel: ez olyan fel fog ha tat lan cso da, olyan mély -
re haj lás, kö zel jö ve tel az Úr ré szé ről! Mi, evan gé li ku sok két szent sé günk kö -
zül az egyik ként ün ne pel jük. Tes té nek és vé ré nek vé te le itt e föl dön bű ne ink
bo csá na tát ad ja. S majd egy kor foly ta tó dik ez a kö zös ség Is ten or szá gá ban.
Alá zat tal és öröm te li lé lek kel ve gyük és együk ma az ün ne pi va cso rát!

Pén tek
Hall gasd meg imád sá go mat, Uram, fi gyelj se gély ki ál tá som ra! Könnye im lát -
tán ne légy né ma. Zsolt 39,13 (2Kor 4,10; Jn 19,16b–30; 2Kor 5,/14b–18/19–
21; Jn 19,16b–30) Ez a nap a meg ren dü lé sé, a gyá szé, a mi ér te ké. Ha csak ed -
dig tar ta na a tör té net, ak kor a jaj szó, a könny ma rad na csak. A Gol go ta fe -
lett be sö té te dő ég alatt áll nánk, és az az ég né ma. Ho gyan tör tén he tett? Győ -
zött a go nosz, az erő szak, a vég ső, ke gyet len tény, a ha lál? Ha ed dig tar ta -
na a tör té net… Éle tem egyik nagy pén te kén pas sió úton vol tam. El hang zot -
tak igék, éne kek, és a könny ott volt a hí vek ar cán és a teo ló gu so kén is. Vég -
te len ma gány sza kadt az em ber re, az Is te ne nél kül el ve szett em ber me leg -
ben is be lül ről resz ke tő ma gá nya. Az Is ten a nagy hét ese mé nye i vel drá mai
mó don meg resz ket te ti ma is a vi lá got: a ke re sőt, a ta ga dót, a vá lasz ra vá gyót.
Ek ko ra ára volt az éle tünk nek, üd vös sé günk nek. Ne fél jünk szí vünk min den
ér zé sé vel át él ni ezt a na pot! Ne fél jünk, mert jön rá hol nap, a csend, de kö -
ze le dik már a hol nap után: a hús vét haj na la!

Szom bat
Krisz tus mond ja: „Bé kes sé get ha gyok nek tek: az én bé kes sé ge met adom nek -
tek; de nem úgy adom nek tek, aho gyan a vi lág ad ja. Ne nyug ta lan kod jék a
ti szí ve tek, ne is csüg ged jen.” Jn 14,27 (Ézs 2,4; JSir 3,51–62; Jn 19,31–42) Nagy -
szom ba ton a fé lel mek, össze tört re mé nyek hang ja erő sö dik. Jé zus mi lyen elő -
re szólt ak kor ta nít vá nya i nak: ne fél je tek, ne csüg ged je tek. Mert ugyan lesz
idő, ami kor min den ar ra fog mu tat ni, hogy van rá oko tok. És azt fog já tok
érez ni, hogy nem si ke rült, hogy egy vesz tes ügy ben hit te tek. De ne fél je tek.
Lesz bé kes sé ge tek. Ma sincs más üze net. Ma is két ség be eső, ér tet len az em -
ber. Bű nös, ke gye lem re szo rul. Nagy szom bat csönd jé be is be kell zár kóz nia.
Is ten vég hez vit te a szán dé kát. A vég ső el ve szés től és ár va ság tól meg men tet -
te min den, be lé hit tel ka pasz ko dó gyer me két.
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Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Tele ví zi ó ban

Már ci us 28-án, vi rág va sár nap 11
órá tól is ten tisz te le tet lát ha tunk a
Ma gyar Te le ví zió egyes csa tor ná -
ján Pest szent lő rinc ről. Igét hir det
Győ ri Gá bor es pe res-lel kész.
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