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Gye re ke im  ré gi  jó  szo ká sa,  hogy
tél víz  ide jén  fo lya ma to san  ete tik  a
ma da ra kat.  Ker tünk ben  áll  két
meggy fa,  egy cse resz nye- meg egy
szil va fa,  szé pen  sor ban,  az  ab lak
előtt. Ahogy di der gő sebb re for dul az
idő, be in dul a ma dár men tő ak ció: ap -
juk-any juk be vá sá rol a pi a ci bolt ban,
ők meg  na pon ta meg te rí tik  a ma -
dárasz talt a kert ben. Ott lóg nak-li -
beg nek a fá kon a cin ke go lyók, és a kis
ete tő há zi kók ból egy mást túr ják ki a
kék- és fe ke te cin kék, zöl di kék, időn -
ként egy-egy ten ge lic vagy más rit -
kább ma dár. 
Az ab la kunk ból szin te pá holy ból

le het gyö nyör köd ni a ha tal mas ma -
dár se reg ben.  Le he tet len  meg szá -
mol ni őket, ese ten ként tán száz ra is
rúg hat  a  szá muk. Min dig kéz nél  a
táv cső és mel let te egy ma dár ha tá ro -
zó,  így  rend sze res  na pi  prog ram  a
ma dár ven dé gek  meg fi gye lé se.  Re -
mél he tő leg majd a me le gebb hó na -
pok ban el fo gyaszt ják a szú nyo go kat,
le gye ket és egyéb ro va ro kat, így há -
lál va meg a té li gon dos ko dást.
Az  idén  télen  úgy  ala kult,  hogy

szem ta nú i vá vál tunk egy vé res tra gé -
di á nak. Vé gig néz tük, amint meg je -
lent a kert ben egy kar valy, a fel hő ként
fel reb be nő ma da rak kö zül el ka pott
egy zöl di két, és a sze münk lát tá ra a
szil va fa ágán el is fo gyasz tot ta. Té pett
a csőr, rep ked tek a tol lak. Bő sé ge sen
volt időnk a be azo no sí tás ra, va ló ban
egy fi a tal kar valy fiú volt a tet tes.
Gyer me ke im el ső re ak ci ó ja a ször -

nyül kö dés volt: hogy te het ilyet ez a
vér szom jas  ra ga do zó!  Sze gény  kis
ma dár ka, ennyi volt az éle te… Pe dig
vé gül is az éne kes ma da rak ma go kat
esz nek, a ra ga do zók meg éne kes ma -
da ra kat, ha nincs más. Ők is él ni sze -
ret né nek, ne kik is en ni ük kell. A tél
hosszú és hi deg…
Mond hat nánk: ez az élet rend je.

Egyik élő lény el pusz tít ja a má si kat,
hogy él jen. Mi is jó ízű en el fo gyaszt -
juk  a  mar ha pör köl tet  meg  a  sült
puly kát,  és nem hul laj tunk köz ben
könnye ket az ál la tért, amely ugyan -
úgy be le pusz tult ab ba, hogy ne künk
ebé dünk ké vál jék. Bár, gye rek ko rom
disz nó to ra it  fel idéz ve,  „Me nyust”
(ná lunk ez volt min den disz nó ne -
ve) a le vá gás előt ti na pon meg va kar -
gat tuk, mint egy el bú csúz tunk tő le
– majd más nap a fa gyos haj nal ban
ő is fel vi sí tott a kés alatt. 
Ez len ne va ló ban a vi lág rend je?

Úgy tű nik, igen. A szom széd ké pes
pör re  men ni  a  szom széd dal  egy
mezs gye sző lő ért. Lát tunk már ilyet,
ha el fa jul a vi ta, még egy más tor ká -
nak is ne ki ugor ná nak. Sze mes nek áll
a vi lág – mon do gat juk. S va jon hány

ba rát ság ment már rá, hány ro ko ni
kap cso lat sza kadt meg csak ami att,
hogy  egy  pon ton  nem  szá mí tott
más, csak az önös ér dek, az, ki a gyor -
sabb, ki a szem fü le sebb, ki mer na -
gyob bat csal ni, ha zud ni, ügye seb ben
át ver ni? Mind ezt gyak ran pil la nat nyi
elő nyért. 
Az em be ri ség tör té nel mé nek egyik

le het sé ges ol va sa ta, hogy mi kor me -
lyik nép nek fo gyott el az élet te re, vagy
volt  mo hóbb,  ha ta lom vá gyóbb  az

ural ko dó ja, ve ze tő je. S az tán nem kel -
lett több, mint egy szik ra, egy vég ze -
tes pisz toly lö vés an nak ide jén Sza ra -
je vó ban, és bő négy év nyi vi lág égés,
em ber mil li ók ha lá la, nyo mo rú sá ga
lett a következ mény. 
Va la hol min den ön ző lé pés mö gött

– akár had üze net, akár Tri a non vagy
a pénz vi lág lát ha tat lan szür ke emi nen -
ci á sa i nak ép pen most cson tun kig ha -
to ló dön té sei – a má sik fe let ti ha ta -
lom vágy és a bír vágy, ahogy a né met
mond ja,  a  „Hab gi er”  sejt he tő.  En -
nek moz ga tó ja rá adá sul min dig a pil -
la nat nyi ér dek, és szin te min den eset -
ben hi ány zik be lő le az elő re lá tás. 
Most va gyok éhes, most aka rok en -

ni. Most  va gyok  hely ze ti  előny ben,
most ve szem el a má sét. S hogy mi
lesz a tet tem, dön té sem kö vet kez mé -
nye, az már más lap ra tar to zik. Ahogy
Gav ri lo Prin cip biz to san nem gon -
dol ta, mi lesz me rény le té nek a kö vet -
kez mé nye,  úgy  ban kár ja ink nak,  a
„pénz ügyi gu ruk nak” sincs hal vány
fo gal muk ar ról, hogy mai dön té se ik -
nek mi lyen kö vet kez mé nyei lesz nek
majd há rom, öt vagy tíz év múl va. 
Lám, ho vá ju tot tunk egy hét köz -

na pi kis ma dár tra gé di á tól. Mert ez
nem a vi lág rend je, ha nem sok kal in -
kább a vi lág ren det len sé ge. A Te rem -
tő el kép ze lé sé ben, ami kor vég te len
sze re te té ből ki pat tant ez a gyö nyö -
rű sé ges  vi lág min den ség,  szó  sem
volt éle tünk min den na pi tra gé di á i ról.
Ő sze re te té ből sze re tet re te rem tet -
te a ter mé sze tet, az egész vi lá got. De
ne künk ez nem volt elég. Az óta is fo -
lya ma to san  szü re tel jük  a  til tott  fa
gyü möl cse it, na pon ta fel lá zad va ez -
zel élet adó Urunk el len.
Vég le te kig tönk re tett vi lá gun kon s

raj tunk, em be re ken va ló ban csak a
meg vál tás, Krisz tus sze re te te se gít het!

A szerző evangélikus lelkész, a Bács-
Kiskun Egyházmegye esperese

Végzetesbírvágy
g Lup ták György

„A pro tes táns kul tú ra, úgy gon do lom, sok kal
több fi gyel met ér de mel ne. Amit a lu the ra niz -
mus és a kál vi niz mus ho zott, az pél da nél kü li,
a hu sza dik szá za dig meg ha tá ro zó.”

Beszélgetés Kobzos Kiss Tamás 
énekművésszel f 6. oldal

„A fö lénk ma ga so dó ke reszt alatt, az ol tár előtt
áll va nem le het mel lé be szél ni. Az igen igen
kell, hogy le gyen! Szin te már is ránk ne he ze dik
a te her. Pe dig mi ez ah hoz ké pest, ami mi att 
itt áll ez a ke reszt…”

Szolgatestvérek f 9. oldal

„Sok ke resz tény azon ban úgy gon dol ja
– nem is alap ta la nul –, hogy en nek 
a vi lá got be járt afo riz má nak a tar tal ma
el len té tes a Bib lia üze ne té vel.”

Segíts magadon,
az Isten is megsegít? f 7. oldal

„A Te rem tő el kép ze lé sé -
ben, ami kor vég te len
szere te té ből ki pat tant 
ez a gyö nyö rű sé ges 
vi lág min den ség, 
szó sem volt éle tünk 
min den na pi tra gé di á i ról. 

Tisz te let tel és sze re tet tel hív juk a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé sé nek sza va za ti és
ta nács ko zá si jog gal ren del ke ző tag ja it, va la mint min den
ér dek lő dőt a Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le -
ke ze ti ter mé ben (Sop ron, Bün ker köz 2.) áp ri lis 21-én,
szom ba ton dél után 16 óra kor kez dő dő gyű lés re.

Sza bó György egy ház ke rü le ti fel ügye lő 
Sze me rei Já nos püs pök

A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé se áp ri lis
27-én 10 órai kez det tel ülést tart a Nagy szé ná si Evan -
gé li kus Egy ház köz ség Fecs ke Pál gyü le ke ze ti há zá ban.
Er re az al ka lom ra a köz gyű lé si ta go kat és a ked ves ér -
dek lő dőket sze re tet tel vá rjuk.
Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő

 Gáncs Pé ter püs pök

Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé sét a
2005. évi IV. tv. 84. § alap ján áp ri lis 20-án, pén te -
ken  14  órai  kez det tel  a  Nyír egy há za-Kert vá ro si
Evan gé li kus Egy ház köz ség Szo ci á lis és Gyü le ke zeti
Köz pont já ban (Nyír egy há za, Bo lyai tér 1.) tart juk.
Az ülés vár ha tó an 18 órá ig tart. Er re az ülés re az
Észa ki  Evan gé li kus  Egy ház ke rü let  köz gyű lé sé nek
sza va za ti és ta nács ko zá si jog gal ren del ke ző tag jait
a 2005. évi IV. tv. 84. § (1) be kez dé se alap ján tisz -
te let tel és sze re tet tel össze hív juk.
Aka dá lyoz ta tá sa ese tén, bi za lom mal kér jük, mi -

előbb je lez zen vissza az Észa ki Evan gé li kus Egy ház -
ke rü let Püs pö ki Hi va ta lá ba. Az úti költ ség-té rí tést
a  szo ká sos  mó don  in téz zük.  Is ten  ál dá sa  le gyen
együtt lé tün kön.

Ben czúr Lász ló egy ház ke rü le ti fel ügye lő
Dr. Fa bi ny Ta más püs pök

Egyházkerületiközgyűlések

b Sok év ti ze des ha gyo mány, hogy
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem hall ga tói pas sió já ték kal
ké szül nek a nagy hét re. Pas sió já -
ték kal, amely va ló já ban nem is
já ték, ha nem szív ből jö vő ige hir -
de té si szol gá lat, amely ben meg -
ele ve ne dik, szem mel lát ha tó vá
vá lik hi tünk alap ja: Urunk, Jé zus
Krisz tus szen ve dé sé nek és ha -
lált, bűnt le győ ző ke reszt jé nek
tör té ne te. 

Idén – a tra di ci o ná lis zug lói ős be -
mu ta tó után – a har mad éve sek csa -
pa ta a Nóg rá di Egy ház me gye evan -
gé li kus  gyü le ke ze te it  vet te  cél ba
szol gá la tá val fal vak ban és vá ro sok -
ban  egy aránt:  össze sen  ti zen hat
gyü le ke zet ben. A ter ve zett prog ra -
mot gaz da gí tot ta egy ki té rő Pest me -

gyé be, ahol a pas sió az Aszó di Evan -
gé li kus Gim ná zi um di ák jai előtt is
élet re kelt. Egy hé ten ke resz tül kop -
tat ták az au tók az asz fal tot, s min den
al ka lom mal ha tal mas ven dég sze re -
tet vár ta a szol gá lat ra kész hall ga tó -
kat és kí sé rő lel ké sze i ket. 
Áp ri lis 1-jén, vi rág va sár nap haj nal -

ban két kis busz és egy sze mély au tó
gör dült  ki  a  teo ló gia  ud va rá ról  –
meg pa kol va  teo ló gus hall ga tók kal,
lel ke se dés sel,  imád sá gok ba  fű zött
iz ga lom mal,  fe szült ség gel, a „va jon
ké pe sek  le szünk-e  rá?”  ér zé sé vel:
kez de tét vet te a pas sió kör út. 
A meg elő ző mun ká la tok fá ra do -

zá sai  is  ele ve nen  él tek  még  ben -
nük,  hi szen  a  hall ga tók  kö ré ben
nagy já ból egy hó nap pal a kör út előtt
kez dő dött a mun ka. A har mad éve sek
Bib li át ol vas va szö veg köny vet ír tak és
csi szol tak,  át ír tak  és  meg vág tak,
majd pró bá kat szer vez tek, jel me ze -

ket kér tek köl csön, mos tak ki vagy
ép pen varr tak. Kör be te le fo nál ták a
nóg rá di lel ké sze ket, fel mér ték a le en -
dő  hely szí ne ket,  tol doz ták-fol doz -
ták  a  teo ló gia  ütött-ko pott,  so kat
szol gált pas si ós ke reszt jét, és fe szült
lel ke se dés sel  ké szül tek  a  meg mé -
ret te tés re. Köz ben az egye tem lel ké -
szei  –  Ko rá nyi And rás és Var ga
Gyön gyi – már lel ke sen egyez tet tek
a rész le tek ről az érin tett gyü le ke ze -
tek kel, vá lo gat ták a ti zen hat he lyen
más és más  igék alap ján fel hang zó
pré di ká ci ók tex tu sa it.
A gyü le ke ze ti ta gok idén már az

elő adás ele jé től fel fi gyel het tek a sze -
rep lők sze mét el ta ka ró fe ke te ken dő -
re, amely vé gül a pas sió szim bó lu má -
vá is vált, s csak a be mu ta tó vé gén, a
ró mai szá za dos hit val lá sa után ke rült
le ró luk: „Ez az em ber va ló ban Is ten
Fia volt!”

ValóbanIstenFia!

f Folytatás a 3. oldalon
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Jé zus meg je le nik a tó part ján. Mi re
ki ke ve red nek a ha jó val, és le ül nek a
tűz mel lé, már mind egyi kük más -
hogy me sél né el azt, ami az el múlt
per cek ben ve lük tör tént. Lát szó lag
mind nyá jan  ugyan azt  csi nál ták.
Nem fog tak sem mit az éj jel, az tán
meg lát ták Jé zust a par ton, ki ve tet -
ték sza vá ra a há lót, ren ge teg ha lat
fog tak, az tán lát ták Pé tert be ug ra -
ni a víz be, és most kint ül nek a fris -
sen ké szült reg ge li mel lett. Tö rik a
ke nye ret,  eszik  a  ha lat,  csend ben
van nak,  és  lát ják  a  fel tá ma dott
Krisz tust.

* * *

Ke zem ben az os tya. „Ve gyé tek, egyé -
tek, ez az én tes tem.” Ke zem ben a bor.
„Ez az én vé rem.” Át jár a pil la nat ma -
gasz tos sá ga, mint min dig, annyi éve
már. Nem em lék szem, hogy va la ha is
hi de gen ha gyott vol na, hogy ne él tem
vol na  át  kü lön le ges sé gét.  Van nak,
akik azt mond ják, em lé kez zünk, és
tu dom,  hogy  né mi leg  iga zuk  van.
Ugyan ak kor  ér zem,  hogy  mind ez
ke vés en nek a ti tok nak a meg ra ga dá -
sá hoz. Má sok azt mond ják, ez va la -
mi elő ér ze te az el jö ven dő re mény -
ség nek. Ez is ott van ben ne egé szen
biz to san, de a cso da most tör té nik
ve lem. Bár át tud nám él ni azt, amit
ott,  an nál  az  asz tal nál  a  ta nít vá -
nyok át él tek! Azt a döb be ne tet, azt
a drá mát sze ret ném ma gam nak!

* * *

„Ami kor Jé zus azt ki ál tot ta fe lénk,
»Fi a im, nincs en ni va ló tok?« – gon -
dol ta And rás –, hir te len ott ül tem
a ten ger part ján, azon a zöld me zőn
az öt ezer em ber rel együtt. Lát tam
az ar cát, ahogy meg kér dez te, hogy
»hon nan  ve gyünk  ke nye ret,  hogy
ezek ehes se nek?«, pe dig már tud ta,
mit  fog  ten ni.  Én mond tam ne ki,

hogy  van  itt  egy  fiú  né hány  ke -
nyér rel  és  hal lal.  Most  pe dig  itt
ülök, és ugyan úgy ér zem a szám ban
a sült hal ízét, és adom to vább a ke -
nye ret, mint ak kor.”

* * *

Óvo dá sok kal je le nít jük meg az utol -
só va cso rát. No, nem va la mi fé le kö -
zön ség  előtt,  ha nem  in kább  ma -
gunk nak, hogy meg érez zünk va la mit
ab ból az es té ből. A gye re kek – ta lán
egy-két ki vé tel lel – éle tük ben elő ször
hall ják a tör té ne tet. „És ak kor Jé zus
a ke zé be vet te a ke nye ret” – mon -
dom, és mu ta tom is, hogy tö röm, és
adom a szá juk ba. Per sze nincs sem -
mi a ke zem ben, még is tá ta nak. „Ez
az  én  tes tem”  –  mon dom,  mi re
vissza ri ad nak. Hús? „Mi lyen ízt ér -
zel?” – kér de zem. Per sze hogy ke nyér.
Pe dig nincs sem mi a szá já ban. „És
most? Vért?” –  kér de zem, mi re  ő:
„Nem,  vi zet.”  Mon dom,  hogy  in -
kább bort. Já ték? Va ló sá go san élik át.
Úgy, mint ha most is mét lőd ne meg
az a va cso ra.

* * *

„Ami kor ki húz tuk a há lót a ren ge teg
hal lal – gon dol ta Já nos –, hir te len ott
vol tam azon a na pon, ami kor ő a ha -
jó ból ta ní tott, az tán Pé ter rel be evez -
tek a mély re. Utá na már csak a kap -
ko dás ra  em lék szem,  majd nem  el -
süllyed tek. Ak kor in dul tunk el úgy
iga zán. Pé ter az tán min dig azt mond -
ta: em ber ha lá szok let tünk. Most is itt
ez a nagy zsák mány, ki tud ja, mi lesz
ve le.  Mert  ha lá szok  már  nem  le -
szünk töb bé, az biz tos.”

* * *

Ki er ke ga ard ér de kes köny ve az Is mét -
lés.Ar ról ír, hogy az em lé ke zés el fosz -
lik, a re mény bi zony ta lan vá ra ko zás,
az iga zi az is mét lés. Egy ese mény ab -

ban fo gal ma zó dik meg iga zán, ami -
kor meg is mét lő dik. Az  író uta zást
tesz azért, hogy be bi zo nyít sa a sa ját
iga zát, de hi á ba. Ar ra a kö vet kez te -
tés re  jut,  hogy  is mét lés  va ló já ban
nincs is, ezt csak ő ta lál ta ki, min den
meg vál to zik, és a vál to zás le he tet len -
né te szi az is mét lést. Az tán ta lál ko -
zik egy sze ren csét len fi a tal em ber rel
(aki le het, hogy ő ma ga), és vé gül ar -
ra jut, hogy csak a tel jes ki fosz tott -
ság ban, ami kor az em ber nek sem mi -
je nem ma rad, ak kor él he ti át va la ki
az is mét lést. 
Nem tu dom, iga za van-e, de amit

itt ol va sunk, Já nos evan gé li u má nak
füg ge lé ké ben,  amit  a  hi tünk ben,
ép pen a ki sem mi zett sé günk pil la na -
tá ban át élünk, va ló ban is mét lés le -
het. Is mét lés az, amit Jé zus tesz ta -
nít vá nya i val, akik nek már sem mi jük
sincs, vagy azt hi szik, hogy sem mi -
jük sincs. Is mét lés ként él het jük át
az  úr va cso ra  szent sé gét,  ami kor
tel je sen nyi tot tak, lel ki kol du sok va -
gyunk,  mint  a  gyer me kek,  vagy
mint akik most hal la nak elő ször er -
ről. A ha lál em be re i ként meg lát juk
a  fel tá ma dot tat,  bű nök ben  el ve -
szett ként él jük át az Is ten nel va ló
tel jes kö zös sé get.

* * *

Pé ter vi ze sen ült a par ton. „Ami kor
be ug rot tam – gon dol ta –, hir te len
ott érez tem ma gam azon a na pon,
ami kor lát tuk őt a ví zen jár ni. Még
ma is a tal pa mon van az a fur csa ér -
zés, ahogy én is meg áll tam a hul lá -
mo kon.  Még  több  tör tént:  a  hit
olyan erő vel  járt át, úgy  fo gott át,
mint a víz. Hogy múl ha tott ez el?
Ma új ra ré sze sé vé let tem a ré gi tör -
té ne tek nek, ame lye ken egy kor vé -
gig ve ze tett. Ren ge teg ha lat fog tam,
en ni ad tam az em be rek nek, jár tam
a ví zen. Ma új ra ta nít vá nya let tem.

Most lá tom iga zán, hogy mit je lent
az, hogy él, hogy  itt ülök ve le egy
tűz nél. Ve le, akit meg ta gad tam, aki
meg halt, akit el te met tünk.”

* * *

Az is mét lés te szi va ló sá gos sá Jé zus
tör té ne te it.  Nem  ol va sói  va gyunk
csu pán, nem meg em lé ke zünk, nem
fi lo zó fu sai  az  ese mé nyek nek,  ha -
nem át élői. Nem mi le szünk ré gi sze -
rep lők, mint egy  az  egy ko ri  drá ma
kosz tü mös  meg je le ní tői,  ha nem  a
tör té net lesz ma i vá az is mét lés ré vén. 
Nem csu pán egy kor sza ba dí tot ta

meg Is ten az ő né pét Egyip tom ból,
nem csu pán egy kor va cso rá zott Jé -
zus ta nít vá nya i val, ha nem itt és most
is mét lő dik ez meg. Mi köz ben sért he -
tet len ma rad a tör té ne ti ség, a drá ma
a mi él mé nyünk itt és most.
Nem csu pán egy kor adott en ni a

so ka ság nak,  nem  csu pán  egy kor
fog tak ren ge teg ha lat, nem csu pán
egy kor  járt  Pé ter  a  ví zen,  ha nem
mind ez most tör té nik, ré sze sei va -
gyunk, hogy el hí vá sunk je len ide jű
le gyen, hogy a cso da ve lünk tör tén -
jen, hogy Jé zus je len lé te nyil ván va -
ló vá le gyen ma.

g Ko czor Ta más

Imád koz zunk! Ne ked, aki az idő
fe lett állsz, min den bi zonnyal sa já -
tos él mény le he tett éve ink be, nap ja -
ink ba, órá ink ba be le aláz kod nod.
Így bát ran ké rünk, te remts oly kor
olyan egy ide jű sé get, mely ben va ló -
sá go san ra gad hat juk meg a ve led va -
ló ta lál ko zást, az egy kor le ját szó dott
tör té ne te ket, sza va kat, üze ne te ket.
Tégy min ket ré sze se i vé cso dá id nak,
ta ní tá sod nak, je len lé ted nek! Sze -
mé lyes él mé nye ink te gye nek ta nít vá -
nya id dá min ket!
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Ismétlés
A vA SárnAp ig éje

Egy re töb bet mo soly gok ma ga mon. A
fe le dé keny sé ge men. Azon, amit a ke -
se rű-vi dám  mon dás  így  fo gal maz:
„Na pon ta új él mé nyek kel aján dé koz
meg az am né zia.” Ha nem írok fel va -
la mit, biz tos el fe lej tem, ha fel írom, ak -
kor a pa pír ról fe led ke zem meg… A
ke resz tény em ber is fe le dé keny.
Né ha  mor gok  emi att,  mi ért  is

tör lő dik  az  em lé ke ze tem ből  ez-az
olyan gyor san. Más kor szé gyen ke -
zem  is,  mert  a  fe ledékenységgel
nem csak  ma gam nak  oko zok  kárt,
ha nem eset leg má so kat is kel le met -
len hely zet be ho zok. El jár az idő fe -
let tem, hogy ily fe le dé keny let tem? 
Ugyan ak kor  nem  győ zök  há lát

ad ni a Te rem tő nek, hogy egy cso mó
min dent el fe lej tek. Ha nem így len -
ne,  meg őrül nék.  Nem csak  a  túl -
zot tan sok in for má ci ó tól, ha nem a
nyo masz tó ter hek től. De a fe le dés ál -
dá sos  vol tát  meg ta pasz tal va  nem
tar tok ha ra got, nem rá gó dom he te -
kig-hó na po kig egy sé rel men, nem
idé zem fel a ré gi, rossz él mé nye ket,
em lé ke ket. Olyan  jó, hogy  fe le dé -
keny va gyok. Csak a szép re em lé ke -
zem… Csak a jó em lé ke ket őr zöm
meg.  Saj ná lom  azo kat,  akik  nem

tud ják  a  múlt ju kat  fel dol goz ni,  a
rosszat el fe lej te ni, és az em lé ke ze -
tük nem hagy ja, hogy meg szü les sen
ben nük a bé kes ség. Né ha gyó gyí tó
fe le dé keny ség re van szük ség.
Az ör dög mun ká ja a fe le dé keny -

ség,  az  ör dög  mun ká ja  a  gör csös
em lé ke zés. Én  Is ten  fe le dés re kész
sze re te té ben (bűn bo csá nat) és Is ten
em lé ke ző jó sá gá ban sze ret nék él ni.
Az el múlt va sár nap az anam né -

zis imád ság egy ré szét idéz tük a Li -
tur gi kus sa rok ban: „Meg vál tónk
ke reszt jé nek tit kát ün ne pel ve fel tá -
ma dá sá nak ere jé ben ré sze sül jünk”.
Az iménti ké rést ma gá ban fog la ló
anam né zis imád ság pe dig így kez dő -
dik:  „Em lé kez zél  meg,  Is te nünk,
sze re tett Fi ad szen ve dé sé ről és ha -
lá lá ról…” S ez az Is tent ké rő-biz ta -
tó ref rén is mé tel ten fel csen dül a kö -
nyör gés ben: Em lé kez zél meg…!
Az  Is ten  em lé ke ze te  –  mint  ő

ma ga – tö ké le tes, még is az egy ház
kez det től fog va a zsol tá ros sal együtt
kö nyö rög:  em lé kez zél  meg  ir gal -
mad ról és ke gyel med ről (Zsolt 25,6).
Az új szö vet ség né pe pe dig ezt foly -
tat ja, hi szen tisz tá ban van ve le, hogy
az ir ga lom és a ke gye lem a ke resz ten
mu tat ko zott meg a ma ga tel jes sé gé -
ben: Em lé kez zél meg Fi ad szen ve dé -
sé ről és ha lá lá ról.
Há rom hét tel ez előtt – Ju di ca va -

sár nap ja, az az „fe ke te va sár nap” kap -
csán – volt szó a sze mek böjt jé ről.
Ma  fe hér va sár nap  van,  a  böj ti  idő
már messze mö göt tünk. A fe hér va -

sár nap on nan kap ta a ne vét, hogy a
hús vét kor  meg ke resz tel tek  ed dig
hord ták az új fe hér ru hát (al ba…), a
bűn bo csá na tot nyert élet jel ké pét. (A
kon fir man du sok fe hér ru há ja is ez -
zel  kap cso la tos!)  Ezért  ami kor  az
anam né zis imád sá ga hang zik, nem
tu dunk nem gon dol ni ar ra, hogy ez
az em lé kez te tés szo ro san össze függ
a ke reszt sé günk kel. Is tent ar ra kér -
jük,  hogy  ne  bű ne ink re  em lé kez -
zen, ha nem nagy ir gal má ra, a ke reszt
ir gal má ra, a ke reszt ség ir gal má ra.
Pál apos tol a ró mai le vél ha to dik

fe je ze té ben el vá laszt ha tat la nul köti
egy be Krisz tus ha lá lát és a ke reszt -
sé get. Krisz tus ha lá lá ba ke resz tel tet -
tünk be le. „Vagy nem tud já tok, hogy
mi, akik a Krisz tus Jé zus ba ke resz tel -
tet tünk, az ő ha lá lá ba ke resz tel tet -
tünk?” (3. v.) A ke reszt ség ben „a mi
óem be rünk meg fe szít te tett ve le, hogy
meg sem mi sül jön a bűn ha tal má ban
ál ló test, hogy töb bé ne szol gál junk a
bűn nek”. (6. v.) 
A hús vé ti Is ten-em lé kez te tés a li -

tur gi á ban er re épül: a ke resz ten tör -
tén tek re s ar ra, hogy mit je lent ez az
em ber szá má ra. Hús vét kor ugyan is
foly ta tó dik az apos tol ál tal meg fo gal -
ma zott ese mény: „A ke reszt ség ál tal
ugyan is el te met tet tünk ve le a ha lál -
ba, hogy ami kép pen Krisz tus fel tá -
madt a ha lál ból…, úgy mi is új élet -
ben jár junk.” (4. v.) Majd így foly tat -
ja: „Ha pe dig meg hal tunk Krisz tus sal,
hisszük, hogy ve le együtt él ni is fo -
gunk.” (8. v.)

Így kér jük: Em lé kez zél meg, Urunk!
Így kér jük, hogy em lé kez tes sen min -
ket ke reszt sé günk re s a ben ne rej lő
ke reszt re és hús vét ra.
Em lé kez ni annyit tesz: fel ele ve ní -

te ni. A Szent írás ar ról be szél, hogy
en nél  több ről  van  szó:  em lé kez ni
azt je len ti, hogy je len va ló vá te szünk
va la mit. Va la mit, ami már meg tör -
tént. (Vagy így: ami már el vé gez te -
tett!) Ha Is ten em lé ke zik, ak kor az
nem  em be ri  nosz tal gi á zás,  ha nem
cso da: meg ele ve ne dik, és szá munk -
ra is va ló ság gá lesz az ő nagy tet te i -
nek so ra és a meg vál tás egé sze. 
Is ten az időn kí vül s még in kább az

idő fe lett áll. Mi az  idő mú lá sá ban
ver gő dünk, s alig tud juk el kép zel ni,
mit  je lent az örök. A mú ló  idő ben
akar ja Is ten je len va ló vá ten ni nagy -
pén tek és hús vét ese mé nyét – s ez -
ál tal egé szen más fény be he lyez ni a
ha lál és az élet fo lya ma tát. (Nem for -
dít va: az élet és a ha lál fo lya ma tát!)

áraszd ki ránk Szent lel ke det –
hang zik  a  má sik  ké rés.  Csak  a
Szent lé lek  tud  min ket,  túl  so kat
em lé kez ge tő és túl sok szor fe le dé -
keny  em be re ket  át for mál ni  úgy,
hogy az egy szük sé ges re, a ke reszt
evan gé li u má ra és az ab ból fa ka dó
hús vé ti öröm hír re fi gyel jünk; át for -
mál ni ar ra, hogy ez a leg fon to sabb
so ha se  tör lőd jön  em lé ke ze tünk -
ből,  ha nem  min dig  ele ve nen  él -
jen, hi szen ez éle tünk és örök éle -
tünk alap ja.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Anamnézis–húsvétifényben
A fe le dé keny em ber és az em lé ke ző Is ten

ré g i-ú j liTurg ikuS
SArok

Mennyei Atyánk! Há lát adunk, hogy
szent Fi a dat fel tá masz tot tad a ha -
lál ból,  és  ál ta la  utat  nyi tot tál  az
örök ké va ló ság ra! Kö szön jük, hogy
meg újult  re mény ség ben  él het jük
éle tün ket ezen a föl dön! Kö szön jük
gond vi se lő jó sá god min den aján dé -
kát! Kö szön jük leg fő kép pen az írott
és hir de tett Ige aján dé kát, amely ben
éle tün ket for má ló erő rej lik. 
Imád ko zunk az egész te rem tett vi -

lá gért.  Bűn bá nat tal  vall juk,  hogy
mind az zal,  amit  ka punk,  sok szor
nem  élünk  jól,  fe le lős ség tel je sen.
Oly sok szor nem gon do lunk a tá vol
élők re, sem az el jö ven dő nem ze dé -
kek re. Ta níts min ket jó zan mér ték -
le tes ség re és  fe le lős ség re!  Imád ko -
zunk  azo kért,  akik  ne héz  ter he ket
kény te le nek hor doz ni. Eléd visszük
a  be te ge ket,  a meg kö tö zöt te ket  és
azo kat,  akik  má sok  go nosz sá gá tól
vagy a ma gány tól szen ved nek. 
Imád ko zunk nem ze tün kért, lel ki

meg úju lá sun kért.  Kö nyör günk,  is -
mer tesd  meg  ön ma ga dat  min den
em ber rel. Add, hogy el ső sor ban ne
má so kat, ha nem ön ma gun kat akar -
juk le győz ni! Ta níts min ket alá zat ra
ve lünk élő em ber tár sa ink iránt! 
Imád ko zunk  gyü le ke ze tün kért,

egy há zun kért  és  az  egész  ke resz -
tyén sé gért.  Szent lel ked  ál tal  add,
hogy  fel is mer jük bű ne in ket,  in díts
min ket bűn bá nat ra, és adj őszin te vá -
gya ko zást a bűn bo csá nat ra! Adj tü -
rel met, hogy em ber tár sa in kat aka ra -
tod sze rint tud juk el hor doz ni! Nö veld
ben nünk a sze re te tet, és add, hogy az
erő sebb le gyen, mint ön zé sünk, ér -
zé keny sé günk, ké nye lem sze re te tünk!
Adj nyi tott szí vet, és ta níts min ket
en ge del mes ség re,  hogy  el fo gad juk
aka ra to dat, és szí ve sen kö ves sük út -
mu ta tá so dat! 
Add, hogy az örök ké va ló ság vi lá -

gos sá ga  ra gyog ja be az  éle tün ket,
an nak fé nyé ben lát has suk éle tünk
egé szét, múl tun kat,  je le nün ket és
jö vőn ket! Add, hogy szent Fi ad fel -
tá ma dá sa  a  re mény ség  for rá sá vá
vál jon szá munk ra! Kö nyör günk erő -
ért és böl cses sé gért, hogy föl di pá -
lya fu tá sun kat aka ra tod sze rint fut -
has suk meg. Ámen.

Oratio
œcumenica

„De ha va la ki ilye tén fé lel mé ben Is -
ten hez ki ált,  azt az Úr nem hagy ja
ma gá ra.  Mint  ahogy  Krisz tus  sem
ma rad so ká ig tá vol fé lénk ta nít vá nya -
i tól, ha nem ha ma ro san ott te rem, s vi -
gasz tal va  mond ja:  »Bé kes ség  nék -
tek!«  Bá to rod ja tok,  én  va gyok;  ne
fél je tek. Így van ez ma is. Mi kor fé le -
lem ben ku por gunk, Is ten talp ra ál lít,
evan gé li o mot hir det tet ne künk, s ez -
zel ör ven de ző, nyu godt lel ki is me re tet
te remt ben nünk.”

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

(Szabó József for dí tá sa)

Se mper refor m AndA
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b Új lel ké szük be ik ta tá sá ra és a
fel újí tott pa ró kia meg ál dá sá ra
gyűl tek össze már ci us 31-én,
szom ba ton a ne mes kol tai gyü -
le ke zet tag jai. KovácsLászlót a
Vas me gyei es pe res, Rostáné
PiriMagda ik tat ta be hi va ta lá -
ba. Ige hir de tés sel SzemereiJá-
nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs -
pö ke szol gált.

„Ke resz te ző dött  egy  gyü le ke zet  és
egy  lel kész út ja” – kezd te 2Kor 1,10
alap ján tar tott pré di ká ci ó ját a püs pök.
„A re mény ség út ja i nak ke resz te ző dé -
se ez: ami kor a gyü le ke zet út ja és a lel -
kész sze mé lyes út ja össze ér.” Sze me -
rei  Já nos  ez után  az  „is”  szócs kát
emel te ki a  fel ol va sott tex tus ból. El -
mon dá sa sze rint eb ben a kis szó ban

rend kí vül mély ta pasz ta lat és re mény -
for rás  ta lál ha tó:  ab ban  az  Is ten ben
re mény ke dünk, aki ed dig is, és majd
ez után  is  meg se gít  ben nün ket.  „A
gyü le ke zet lé te pré di kál ja, hogy az Úr
tö rő dik itt élő né pé vel. De a sze mé -

lyes élet úton is így ér de mes vé gig néz -
ni” – tet te hoz zá. Majd így foly tat ta:
„Most a gyü le ke zet és a lel kész szá má -
ra kö zös út sza kasz kö vet ke zik. Fon tos,
hogy bé kes ség ben, sze re tet ben, épí tő
együtt  mun kál ko dás ban tel jen.”
Ko vács Lász ló be ik ta tá sát kö ve tő

ige hir de té sé ben Krisz tus ról, az iga -
zi sző lő tő ről be szélt. „Hi szem, hogy
mint ke resz tyé nek nem ál mo do zók,
ha nem a vi lág leg re a lis tább em be rei
va gyunk”  –  fo gal ma zott  a  lel kész.
Majd Jn 15,5 alap ján négy tényt hang -
sú lyo zott.
A vessző a sző lő tő nél kül élet kép -

te len. A sző lő tő ön ma gá val táp lál ja
a  vesszőt  –  így  táp lál ja  lel kün ket
Krisz tus az igé ben és a szent sé gek -
ben. A sző lő tőn ke resz tül a vesszők
egy más sal is kap cso lat ban áll nak. A
sző lő tő höz kap cso ló dó vessző min -
den kép pen meg ter mi gyü möl csét –

nem  ma gá tól,  ha nem  Krisz tus ból.
„Té nyek ezek, ame lye ket ko mo lyan
kell  ven nünk”  –  mond ta  Ko vács
Lász ló. – „Nem ál mo kat ker ge tünk,
ha nem a va ló sá gos sző lő tő höz, Krisz -
tus hoz kap cso ló dunk.”

Az úr va cso rás is ten tisz te le tet kö ve -
tő köz gyű lé sen be szá mo ló hang zott el
a lel kész la kás fel újí tá sá nak fo lya ma tá -
ról, majd kö szön té sek kö vet kez tek. A
Va si Egy ház me gye ne vé ben Sztró kay
At ti la szólt, a gyü le ke zet ben szol gá ló
ko ráb bi lel ké szek kö zül rác Mik lós és
Soly már Pé ter ad ta át jó kí ván sá ga it a
fris sen be ik ta tott szol ga társ nak. Te ke
Ilo na fel ügye lő Ko vács Lász ló  elő ző
szol gá la ti he lye, a san di és pa ti kö zös -
ség kö szön té sét hoz ta. Az ő aján dé kuk
volt az a Lu ther-ka bát is, ame lyet a lel -
kész el ső al ka lom mal a be ik ta tá si is ten -
tisz te le ten vi selt. Sze me rei Já nos az egy -
ház ke rü let ne vé ben szólt, és kö szö ne -
tet mon dott egy részt Ko vács Lász ló ko -
ráb bi  szol gá la tá ért,  más részt  a  ne -
mes kol tai  gyü le ke zet ben  ko ráb ban
szol gá la tot el lá tó lel ké szek mun ká já ért.
Ezek után a pa ró kia ud va rán sor

ke rült a fel újí tott épü let meg ál dá sá -
ra, majd a dél után sze re tet ven dég ség -
gel ért vé get, ahol bő sé ges és szí vé -
lyes  ven dég lá tás  vár ta  a  he lyi  és  a
messzebb ről ér ke zett hí ve ket.

g Adá mi Má ria

Areménységútkereszteződésében
Lel kész be ik ta tás és pa ró kiaszen te lés Ne mes kol tán

Sze ret ték  vol na  ez zel  is  ki fe jez ni,
hogy – akár csak Jé zus kor tár sai – mi
is  mennyi re  ne he zen  is mer jük  fel
sok szor az éle tünk ben Jé zus Krisz -
tust, az élő Is ten Fi át. 
Ki emel ke dő  sze rep hez  ju tott  az

idén a Kí sér tő is, aki nem csak a mi
em be ri  éle tün ket  ne he zí ti,  de  az

em be ri test be öl tö zött Is tent sem kí -
mél te. A sá tán és Jé zus kö zöt ti pár -
be szé dek kel  és  össze üt kö zé sek kel
hang sú lyoz ta az elő adás azt, hogy Jé -
zus  ál do za ta nem al ku do zás  a  go -
nosszal  az  em be rért,  ha nem  Is ten
em ber men tő sze re te té nek győ zel me
a Kí sér tő fe lett is.
A meg tett hét száz ki lo mé ter nyi út

alatt egy re job ban össze forrt a csa pat,

s egy re mé lyeb ben él ték meg a gyü -
le ke ze tek kel lét re jö vő kö zös sé get. 
Kö szö ne tük nem csak a gyü le ke ze -

tek ven dég sze re te té nek és a gyü le ke -
ze tek  anya gi  tá mo ga tá sá nak  szól,
ha nem an nak is, hogy szol gá la tuk so -
rán ve lük él ték és  imád koz ták át a
szen ve dés tör té ne tet: a köz tünk élő Jé -
zus sze re te tét di csér ve!

g Az EHE har mad éves hall ga tói

ValóbanIstenFia!
f Folytatás az 1. oldalról

A 2012-es Túr me zei Er zsé bet-em lék -
év ben gyak ran tör té nik em lí tés ar ról,
hogy a száz éve szü le tett di a ko nissza
köl tő az egye sü let rend szer vál tást kö -
ve tő új ra in du lá sá tól kezd ve a Fé bé fő -
nök asszo nya volt. 
Ha lá la  után  előbb  egy  évig Ma -

gassy Ka ta lin vi sel te ezt a tiszt sé get,
majd Tasch ner Er zsé bet di a ko nissza
test vér szol gált fő nök asszony ként. Az
ő ha lá la után – Veper di Zol tán lel kész
mel lett – dr. Vis nyei Or so lya volt az
egye sü let  társ el nö ke,  ám  a  kö zel -
múlt ban le mon dott tiszt sé gé ről. He -
lyé re  –  is mét  fő nök asszony ként  –
Gö rög Zol tán nét vá lasz tot ta meg a
Fé bé köz gyű lé se. 
Be ik ta tá sá ra hús vét va sár nap ke -

rült  sor  Bu da pes ten,  az  anya ház
Hű vös völ gyi úti ká pol ná já ban. Az
ün ne pi  is ten tisz te le ten  dr. Fa bi ny
Ta más, egy há zunk dia kó ni ai mun -
ká ért is fe le lős püs pöke hir det te Is -
ten igé jét Lk 24,1–12 alap ján. A li tur -
gi á ban Veper di Zol tán Fé bé-lel kész
volt se gít sé gé re (alsó képünkön). 
Gö rög  Zol tán né  már  év ti ze dek

óta részt vesz az egye sü let mun ká -
já ban,  amel lett  hosszú  idő  óta  a
kő bá nyai  gyü le ke zet  kán to ra,  leg -
újab ban  pe dig  az  or szá gos  iro da
mun ka tár sa. 
Sze mé lyes han gú kö szön tő jé ben

Fa bi ny Ta más az új fő nök asszony ke -
reszt ne ve, Haj nal ka alap ján utalt a
hús vé ti haj nal bé ké jé re, amely ben az
asszo nyok és a ta nít vá nyok a fel tá ma -
dott Jé zus sal ta lál koz hat tak. Vá la szá -
ban Gö rög Zol tán né az el hí vá sá ról

tett bi zony sá got, majd imád ság gal és
evan gé li u mi ének kel szol gált az is ten -
tisz te le ten. 

Az ün ne pi al kal mat kö ve tő en az
anya ház és a ve le szom szé dos nyug -
dí jas lel kész-ott hon  la kói  bő sé ges
hús vé ti sze re tet ven dég sé gen vol tak
együtt. Ezen so kan sze mé lyes él mé -
nye ket idéz tek fel a Fé bé múlt já ról,
Bu da An na má ria, az or szá gos iro da
dia kó ni ai osz tá lyá nak ve ze tő je pe dig
szí nes  be szá mo lót  tar tott  egy há -
zunk sze re tet szol gá la tá ról. 
Az ün nep lő és há la adó kö zös ség

tag jai az zal a re mény ség gel vol tak
együtt még órá kon ke resz tül, hogy
a meg úju ló  Fé bé-egye sü let  a Ma -
gyar or szá gi  Evan gé li kus  Egy ház
szol gá la tá nak hi te les sé gé hez is hoz -
zá já rul hat. 

g Bu da An na má ria fel vé te lei

„Korahajnalban…”
Gö rög Zol tán né lett a Fé bé Evan gé li kus
Diako nissza egye sü let új fő nök asszo nya

b A nyug dí jas pap nők és pap nék
csen des nap ja részt ve vő i nek
már ci us 31-én min den okuk
meg lett vol na ar ra, hogy ke se -
reg je nek. Az idő hű vö sebb re
for dult, a meg hí vot tak nak csu -
pán a fe le tu dott el jön ni a bu da -
pes ti De ák té ren meg ren de zett
al ka lom ra, a ki men té sü ket ké rők
le ve le i ből ki de rült, hogy so kan
kö zü lük na gyon ko moly be teg -
sé gek kel küz de nek… Rá adá sul a
szer ve zők ál tal vá lasz tott té ma -
cím – Szűkülőtávlataink – sem
tűn he tett túl szív de rí tő nek. Ez a
cím ugyan is kér lel he tet le nül
utalt az idős kor nyo mo rú sá gá ra:
az idő le jár, a le he tő sé gek kor lá -
to zot tak. 

Fogy az erőnk, fogy a tü rel münk…
–  vá zol ta  hí ven  a  hely ze tet  már
elő adá sa  ele jén  Sár kány Ti bor né
Kecs ke mé ten élő lel kész nő. Ked ves,
hu mor ba ágya zott sza vai azon ban
ko ránt sem  ke se rű ség re  és  le mon -
dás ra, sőt in kább há la adás ra in dí tot -
ták hall ga tó sá gát. Aho gyan a csen -
des nap  meg nyi tó  ige hir de té sé ben

No bik Er zsé bet szar va si lel ki pász tor
asszony is tet te, ő is Is ten egész éle -
tün kön át hor do zó ir gal má ra, sze re -
te té re irá nyí tot ta a fi gyel met. Ar ra,
mennyi min de nen se gí tet te át a ma
már nyug dí jas pap né kat az Úr is ten
ke gyel me ak tív szol gá la tuk ide jén. És
mi lyen erőt ad az öreg ség ben is az
erőt len ség gel ví vott csa tá ban?! Sőt
ő ott van ak kor is, ami kor a hit „fo -
gyat ko zik” meg – Is ten tá masz ma -
rad a kí sér tés órá i ban is. 
Sár kány  Ti bor né  őszin te  val lo -

má sa so kak nak nyújt hat vi gasz ta lást,
akik  el csüg ged né nek  meg in gá sa ik,
eset leg áll ha tat lan sá guk mi att. Bi zony
ke mény pró bá kat áll ki a hit, ami kor
az em ber be teg ágy ba, szen ve dé sek
kö zé vagy ép pen sze ret tei ko por só -
ja elé kény sze rül. De Urunk ek kor is
ve lünk van, és át se gít a lel ki vi ha ro -
kon. Tá gas te ré be ez  is be le il lik. A
pap né csen des nap té má ja nem vé let -
le nül  egé szült  ki  így – utal va  a  31.
zsol tár  szer ző jé nek  val lo má sá ra:

szű kü lő táv la ta ink Is ten tá gas te ré -
ben. („Tá gas tér re ál lí tot tad lá ba mat.”
– Zsolt 31,9)

Beate Pesch ke asszony, aki a Ba jor
Pap nész övet ség üd vöz le tét ad ta át,
remb randt nak a té koz ló fiú ha za té -

ré sét áb rá zo ló fest mé nyé ről be szélt.
Fel hív ta  a  részt ve vők  fi gyel mét  az
édes apá ra,  a  gyer me két  szo ro san,

rop pant sze re tet tel öle lő kar já ra és az
el té rő kéz fe jek re. Az egyik kéz mint -
ha nőé len ne: fi nom, lágy, a má sik fér -

fi as, ha tá ro zott,  erős.  Is ten ez zel  a
„ket tős ség gel”  hor doz za  éle tün ket. 
Dél után a 17–18. szá zad je len tős

evan gé li kus nő alak ja it mu tat ta be dr.
Ker tész Bo tond, az Evan gé li kus Or -
szá gos Mú ze um tu do má nyos mun -
ka tár sa.  Va ló já ban  már  a  dél előt ti
be szél ge tés so rán is el hang zott né -
hány  ré gi  pap né  ne ve,  akik  a  mai
nyug dí ja sok nak egy kor pél da ké pe ik
let tek. És aka rat la nul is el hang zott a
kér dés: va jon a ma i ak kö zül ki nek a
szol gá la ta ma rad majd meg  ál dott
em lék ként az utó kor szá má ra? 
A csen des nap részt ve vői nosz tal -

gi á zás he lyett még is azt vet ték szám -
ba, ar ról szá mol tak be csil lo gó szem -
mel,  hogy  Is ten  hol  hasz nál ja  fel
őket az egy ház épí té sé ben még ma is,
kor lá ta ik el le né re is. A szol gá lat ból
ugyan is ma ga az Úr is ten sem en ged
nyug díj ba men ni. 
A csen des nap részt ve vő i nek ta lán

lett vol na okuk a ke ser gés re. Fogy az
erő, el telt az idő, kö ze le dik az út vé ge…
De már ci us 31-én a nyug dí jas pap nék
Is ten táv la tá ból lát ták éle tü ket és a rá -
juk vá ró jö vőt. S ez örö möt és fel sza -
ba dult mo solyt csalt az ar cuk ra.

g B. Pin tér Már ta 

Nézőpontkérdése
Nyug dí jas pap nők és pap nék csen des nap ja

Beate Peschke asszony szavait Görög Zoltánné tolmácsolta
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Pas sió Obe ram mer ga u ban – pas sió Bu da ör sön
b A Ke resz tény de mok ra ta Nép -

párt (KDNP) meg döb be né sét és
fel há bo ro dá sát fe je zi ki az zal
kap cso lat ban, hogy a lon do ni
kor mány sze rint nem vi sel het -
nek nyil vá no san ke resz tet mun -
ka he lyü kön a brit ke resz té nyek,
mert az „nem kö te le ző a ke -
resz tény ség sze rint”.

Ezt  Sem jén Zsolt párt el nök  kö zöl te
már ci us 12-én a Ma gyar Táv irati Iro -
dá val, meg je gyez ve: ezért a mun kál ta -
tók meg tilt hat ják a ke reszt hor dá sát,
és el bo csát hat ják a fe szü let vi se lé sé hez
ra gasz ko dó al kal ma zot ta i kat. A ki seb -
bik kor mány párt el nö ke sze rint a til -
tás egy ér tel mű en ke resz tény el le nes, és
nyil ván va ló an a val lás sza bad ság dur -
va, pro vo ka tív meg sér té se. 
Sem jén Zsolt úgy lát ja, kü lö nö sen

sú lyos  az  ügy  an nak  te kin te té ben,
hogy a brit kor mány dön té se vél he -

tő en össze füg gés ben van az zal, hogy
az Apos to li Szent szék „a ter mé szet
rend je, a csa lád és a há zas ság vé del -
mé ben ha tá ro zot tan ál lást fog lalt a
me leg há zas sá gok ter ve zett le ga li zá -
lá sá val szem ben”.
A  KDNP  fel hív ja  a  fi gyel met  az

EU-ban ta pasz tal ha tó, egy re fo ko zó -
dó ke resz tény el le nes meg nyil vá nu lá -
sok ra és ar ra a ket tős mér cé re, hogy
míg az EU a ma gyar egy há zi tör vény
– val lás sza bad sá got és hit éle tet nem
érin tő – rész le te it tá mad ja, ad dig a fen -
ti ek hez ha son ló ke resz tény ül dö zé sek -
hez asszisz tál – zá rul a kom mü ni ké. 
Egy  bí ró sá gi  per ben  a  lon do ni

kor mány úgy ér velt: nem vi sel het nek
nyil vá no san ke resz tet vagy fe szü le -
tet mun ka he lyü kön a brit ke resz té -
nyek. A ne ve ze tes ügy ben két brit nő
a stras bour gi szék he lyű Em be ri Jo gok
Eu ró pai  Bí ró sá gá hoz  fog  for dul ni,
hogy jog or vos la tot kér jen a ke reszt -
vi se lés re vo nat ko zó jo gá val kap cso -
lat ban. A The Daily Te le gra ph cí mű

te kin té lyes kon zer va tív lap bir to ká -
ba ju tott do ku men tum sze rint a kor -
mány  az zal  ér velt  a  val lá si  jel kép
mun ka he lyen tör té nő vi se lé se el len,
hogy az nem kö te le ző a ke resz tény -
ség  sze rint,  ezért  a  mun kál ta tók
meg tilt hat ják a hor dá sát, va la mint el -
bo csát hat ják a jel kép hez ra gasz ko dó
al kal ma zot ta i kat. 
A Da vid Ca me ron ve zet te kon zer -

va tív–li be rá lis kor mány ko a lí ció lé pé -
se bi zo nyos kö rök ben fel há bo ro dást
vál tott ki; Lord Ca rey ko ráb bi can ter -
buryi ér sek pél dá ul az zal vá dol ta a
ka bi ne tet és a bí ró sá got, hogy dik tál
a ke resz té nyek nek, ami újabb pél da
a  ke resz tény ség  hi va ta los  élet ből
tör té nő ki szo ru lá sá ra. 
A kor mány azt kö ve tő en ha tá ro -

zott a val lá si jel kép vi se lé sé ről, hogy
a ró mai ka to li kus egy ház bí rá la tot fo -
gal ma zott meg a me leg há zas ság le -
ga li zá lá sá ra  vo nat ko zó  brit  ter vek
kap csán. 

d MTI

Fo ko zó dik a ke resz tény ellenes ség az Eu ró pai Uni ó ban

b A len gyel ál la mi lé gi tár sa ság
(LOT) a til ta ko zá sok kö vet kez -
té ben el állt at tól, hogy al kal -
ma zot ta i nak meg tilt sa a val lá si
jel ké pek nyílt vi se lé sét. A tár sa -
ság feb ru ár 10-én kö zöl te: a vi -
ta tott ti lal mat már ci us ele jé től
nem fog ja be ve zet ni. A cég ve ze -
té se bo csá na tot kért, és ki je -
len tet te: „Meg ért jük a fel há bo -
ro dást és a csa ló dást.” 

komp ro misszum 
vagy va la mi más is?
LOT-al kal ma zot tak  és  kon zer va tív
po li ti ku sok – fő ként a Jog és Igaz sá -
gos ság párt tag jai – az zal tá mad ták
a lé gi tár sa sá got, hogy a val lá si jel ké -
pek vi se lé sé nek ti lal ma a sze mé lyes
val lás sza bad ság kor lá to zá sát je len ti. 
A  lé gi tár sa ság  ve ze té se  elő ször

az zal ér velt, hogy a ke reszt vi se lé se
a sze mély zet egyen ru há in diszk ri mi -
na tív a mind több nem ke resz tyén
utas ra néz ve, más val lá sok kö ve tő it a
re pü lő gé pen vagy a rep te re ken nem
sze ren csés „za var ni” ke resz tyén jel -
ké pek kel. És azt is fel hoz ta érv -

ként a vezetés, hogy a
ti la lom mal kül föl di tár sa sá gok dön -
té sét kö ve ti.
A ko ráb bi köz le ke dés ügyi mi nisz -

ter, Jerzy Po la c zek bot rá nyos nak ne -
vez te a lé gi tár sa ság dön té sét. A kon -
zer va tív  el len zék  kép vi se lői  az zal
vá dol ták meg a LOT ve ze té sét, hogy
al kot mány el le nes dön tést hoz tak. A
jobb ol da li,  kon zer va tív  in ter ne tes
por tál, a Fron da – mint egy vá lasz -
ként a LOT be je len té sé re – köz zé tet -
te hon lap ján a lé gi tár sa ság ve ze tő jé -
nek, Mar cin Pi rog nak az e-mail cí -
mét,  és  a  pol gá ro kat  til ta ko zás ra
szó lí tot ta fel. 

A  hon lap  an nak  a  vé le mény nek
adott  han got,  hogy  a  lé gi tár sa ság
ez zel a dön tés sel nem csak a ke resz -
tyén ség el len sé gé vé te szi, ha nem a
zsi dók, a musz li mok és más val lá sok
kö ve tői előtt is le já rat ja ma gát. 
A LOT ugyan nem von ta vissza a

ter ve ze tet,  de  át me ne ti leg  fel füg -
gesz tet te. A tár sa ság szó vi vő je így fo -
gal ma zott:  „Sen ki nek  sem  akar juk
meg sér te ni a val lá si ér zé se it.”

eu ró pai jel kép komp le xus?
A LOT ke reszt vi se lés kö rü li hu za -
vo ná ja nem pél da nél kü li Eu ró pá -
ban. A Bri tish Air ways brit lé gi tár -
sa ság 2006-ban til tot ta meg, hogy
a  re pü lő té ren  a  check-in pult nál
dol go zó al kal ma zot tai – vagy is akik
az in du ló uta sok je gye i nek el len őr -
zé sét, a cso mag fel vé telt in té zik – ke -
resz tet vi sel je nek nya kuk ban, egy -
ál ta lán: lát ha tó mó don vi sel jék ezt
a jel ké pet.
Is me re tes  Na dia Ewe i da ese te,

aki  ezért  be pe rel te  a  cé get  val lá si
diszk ri mi ná ció cí mén. Az ese tet a hi -
deg vé rű bri tek

kö ré -
ben szo kat la nul he ves

vi ta kö vet te, amely nek so rán va ló já -
ban az a kér dés fo gal ma zó dott meg,
hogy mi a val lás sze re pe a nyil vá nos -
ság ban. Pe dig a hit val ló ke resz tyén
hölgy még csak nem is kor pu szos, az -
az Jé zus ke reszt re fe szí tett tes tét áb -
rá zo ló  jel ké pet  vi selt  a  nya ká ban,
ha nem na gyon is pu ri tán „pro tes táns
ke resz tet”.
Min den eset re Eu ró pa meg le he tő -

sen kon fú zus sa ját szim bó lu ma i val,
s ez igen csak ked vez más val lá sok kö -
ve tői nek, akik sa ját  jel ké pe i ket na -
gyon ko mo lyan ve szik, vé del me zik.
Sok szor ez a he zi tá lás is okot ad ne -

kik a val lá si fö lény ér zet re, az eu ró pai
kul tú ra gú nyo lá sá ra és el uta sí tá sá ra.
Ta lán  ezért  is  mond ta  ki  ta valy  a
stras bour gi Eu ró pai Bí ró ság a ver dik -
tet: „A ke reszt el he lye zé se nyil vá nos
is ko lai  ter mek ben  nem  üt kö zik  az
em be ri jo gi kon ven ci ók ba.”
Ér de kes vi szont, hogy a ha gyo má -

nyo san or to dox több sé gű eu ró pai or -
szá gok ban – mint Gö rög or szág, Bul -
gá ria,  Cip rus,  Ro má nia  és  per sze
Orosz or szág – ez a kér dés  fel sem
me rült, me rül het. 
Em lé kez zünk csak rá: Jé zus egy

pél dá za tá ban utalt ar ra a fé lel me -
tes igaz ság ra, hogy „ha egy or szág
meg ha son lik ön ma gá val, nem ma -
rad hat meg az az or szág; és ha egy
ház nép ha son lik meg ön ma gá val, az
a ház nép sem marad hat meg”. (Mk
3,24–25) A jé zu si lo gi kát, ér ve lést
to vább is gon dol hat juk: ha egy kul -
tú ra meg ha son lik ön ma gá val, sa ját
eu ró pai kul tu rá lis tu da tá nak fun da -
men tu má val, mi ma rad meg ak kor
ab ból?  Min den  csak  idő  kér dé se
len ne?

mi lesz ve led, eu ró pa?
Egy elő re a LOT – ép pen a ka to li kus
több sé gű Len gyel or szág ban – komp -
ro misszu mot  kö tött,  de  a  Bri tish
Air ways pe rel „iga zá ért” és a ti la lo -
mért. Svájc eb ben a kér dés ben is ele -
gán san „sem le ges”, de mi re  lesz ez
ne ki elég? Itá lia vi szont el tö kél ten őr -
zi-vé di bás tyá it. 
Már pe dig eb ben a vi tá ban sok kal

több ről van szó, mint pusz tán vi se -
let ről. Ha a gyö ke rek meg rot had nak,
nem lesz nek ké pe sek élő táp anya got
to váb bí ta ni az ágak hoz, a friss haj tá -
sok hoz. S ak kor jo go san ve tő dik fel
a kér dés: mi lesz ve led, Eu ró pa? 

g B. L. 

Til ToT T k e re Sz T A n yAk bAn

Európánakjelképkomplexusavan?

„Van egy kis né met fa lu az Al pok tö vé ben, amely nek éle tét min den ti ze -
dik év nya rán kü lö nös pas sió já ték ha tá roz za meg. A pró bák az elő ző év
ham va zó szer dá ján kez dőd nek, et től kezd ve a fér fi ak nem bo rot vál koz hat -
nak, a ha ju kat nö vesz tik, ki vé ve Pi lá tust és a ró mai ka to ná kat. Mint egy
két ezer-öt szá zan já rul nak hoz zá az im po záns já ték hoz.” (Dér And rás: A
ha gyo mány őr zői, www.kep mas.hu.) 
Van egy kis vá ros – ré gen ma gyar or szá gi né met fa lu – Bu da pest tő -

szom széd sá gá ban, amely nek éle tét min den har ma dik év nya rán kü lö nös
pas sió já ték ha tá roz za meg. A pró bák az adott év ta va szán kez dőd nek,
et től kezd ve a fér fi ak túl nyo mó több sé ge nem bo rot vál ko zik, ki vé ve Pi -
lá tust és a ró mai ka to ná kat. Itt – a Bu da ör si pas si ó ban – mint egy há -
rom szá zan já rul nak hoz zá az im po záns já ték hoz. 

A fen ti idé zet ben em lí tett né met fa lut Obe ram mer ga u nak hív ják. A dél-né -
met or szá gi kis te le pü lés nek kö rül be lül öt ezer la ko sa van, vi lág hí rű vé azon ban
a pas sió já té ka mi att vált, amely tu laj don kép pen egy fo ga da lom kö vet kez mé -
nye volt. A tör té net sze rint az egész Eu ró pát meg ti ze de lő pes tis jár vány Obe -
ram mer gaut sem ke rül te el, és a mé lyen val lá sos la ko sok az Úr hoz for dul va
fo ga dal mat tet tek: ha Is ten se ge del mé vel meg sza ba dul nak a ha lá los jár vány -
tól, kö szö net kép pen tíz éven te pas sió já ték kal há lál ják meg. A pes tis alább ha -
gyott, és Obe ram mer gau 1634 óta tíz éven te meg ren de zi a pas si ót, amely az
év szá za dok alatt vi lág hí rű vé vált. 
Az elő adá sok – ál ta lá ban 103 elő adás és 4 nyil vá nos fő pró ba a májustól

ok tó berig tartó évad során – több mint 500 ezer né zőt von za nak, és nem -
csak Né met or szág ból, ha nem a vi lág min den tá já ról. A pas sió já té kok sze -
rep lői egyéb ként Obe ram mer gau la ko sai – ott szü le tett, il let ve leg alább húsz
éve ott la kó játsz hat csak az elő adá so kon, de lel kes részt ve vő va ló ban az egész
fa lu: Jé zus ha lál ra íté lé se kor pél dá ul 1000 sze rep lő, 120 ta gú kó rus lát ha tó
a szín pa don, a ze ne ka ri árok ban 70 ze nész, és ál ta lá ban a di ri gens és a ren -
de ző is obe ram mer ga ui. 

„A Bu da ör si pas sió ren de ző je ként kü lö nö sen ér de kes volt szá mom ra az
elő adás, ame lyet a bu da ör si né met ön kor mány zat jó vol tá ból a 2009-es
elő adás ama tőr sze rep lő i vel együtt lát hat tam. A 4700 fé rő he lyes né ző -
té ren elég há tul ül tünk, de a szé les szín pa don epi ku san höm pöly gő já ték
mo nu men ta li tá sa le nyű gö ző volt. (…) re ményt, bi za ko dást hoz tunk ha -
za.” (Dér And rás: A ha gyo mány őr zői, www.kep mas.hu.)

A bu da ör si kő-he gyi sza bad té ri elő adás – a Bu da ör si pas sió– egy ha gyo mány
új já te rem té se. 1933. jú ni us 11-étől, pün kösd hét fő től 1939-ig a bu da ör si ek
min den év ben el ját szot ták a Kő-he gyen Krisz tus szen ve dés tör té ne tét. Ez
is több volt egy sze rű ama tőr szín ját szás nál, hi szen meg moz gat ta az egész
fa lut, eu ró pai is mert sé get, hír ne vet szer zett Bu da örs nek. 
Az 1930-as évek ben a bu da ör si ek a Kő-hegy fenn sík ján hetven mé ter hosszú,

húsz mé ter szé le s dísz le te ket épí tet tek – több mint 25 ezer pen gő ért – kő ből és
tég lá ból. Va la mi kor a két ezer fős né ző te ret éven te ti zen öt-húsz al ka lom mal töl -
töt ték meg az or szág min den ré szé ből, a kör nye ző or szá gok ból ide lá to ga tó né -
zők, és a kü lön le ges, si ke res elő adá sok ról tu dó sí tá sok is ké szül tek, sőt a nem -
zet kö zi saj tó ma gyar Obe ram mer gau né ven adott hírt a Bu da ör si pas si ó ról.

„A Kál vá ria-je le net a nyá ri éj sza ka sö tét jé ből fel nö vő há rom ke reszt tel, a
menny dör gés sel-vil lám lás sal – ame lyet az ele ven dísz let szik la ko szo rú ja száz -
szo ro san ver vissza – olyan szí vig érő és szí vig ha tó, hogy min den ki, aki az
elő adás után le sé tál a kö ves he gyi út ról, ész re vét le nül is job bá, em be rib bé
vá lik utá na, lát ta, hal lot ta a ná zá re ti Jé zust, aki őér te halt meg a ke resz -
ten…” (Ün nep – Ké pes Szép iro dal mi He ti lap, 1935/30. szám, jú li us 18.) 

A II. vi lág há bo rú, majd a ma gyar or szá gi né me tek 1946–47-es ki te le pí té se hosszú
év ti ze dek re meg sza kí tot ta az elő adá sok so rát. Elő ször 1996-ban, a né met or szá -
gi Au ers ma che ri Pas sió Szín ját szó Egye sü let ven dég sze rep lé sé vel és a bu da ör -
si ek sta tisz tá lá sá val ren de zett meg Bu da örs Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány -
za ta a Jó kai Mór Mű ve lő dé si Ház ban két né met nyel vű elő adást. 2000-ben a
Bakk End re Ka no nok Ala pít vány nak, il let ve Bu da örs Vá ros Ön kor mány za tá -
nak anya gi tá mo ga tá sá val már a cso dá la tos Kő-he gyen adták elő a pas sió já té -
kot, ek kor még a csík som lyói szö veg könyv alap ján. 
Hosszas ku ta tás után 2002 vé gén ke rült elő a Bu da ör si pas sió ere de ti né met

és ma gyar nyel vű szö veg köny ve, így szü let he tett új já a pas sió ját szás 2003-
ban. Ezt kö ve tő en 2006-ban és 2009-ben is az ere de ti hely szí nen és az ere -
de ti szö veg könyv alap ján zaj lot tak a két nyel vű elő adá sok a fes tői Kő-he gyen.
Az idén az  M1–M7-es kö zös bu da ör si sza ka sza fö lé emel ke dő, es tén ként gyö -
nyö rű en ki vi lá gí tott kő-he gyi ká pol na – Bu da örs egyik jellegzetes lát vá nya –
mö göt ti ter mé szet vé del mi te rü le ten, a ci vi li zá ci ó tól el zár va, de a leg mo der nebb
tech ni ká val rendezik meg ismét a hat ezer né zőt von zó, Ma gyar or szá gon egye -
dül ál ló, az obe ram mer ga ui pas si ó hoz ha son ló Bu da ör si pas siót.
A tíz elő adá son – 2012. má jus 28. és jú ni us 10. kö zött – Dér And rás és Fri -

gye si And rás ren de zé sé ben ti zen öt szí nésszel – Jé zus sze re pé ben Nagy Pé ter -
rel,Pé ter sze re pé ben Őze áron nal– és kö zel két száz öt ven, fő leg bu da ör si sta -
tisz tá val, va la mint tán co sok kal, kasz ka dő rök kel ta lál koz hat nak az ide lá to ga tók.
A zá ró elő adá son – jú ni us 10-én – rost And rea ope ra éne kes is éne kel. 
A több száz éves eu ró pai ha gyo má nyo kat, a hí res pas sió já té kok so rát Ma -

gyar or szág is foly tat ni kí ván ja a Bu da ör si pas sió új ra élesz té sé vel.
g Gaj dos-Frank Ka ta lin

(To váb bi in for má ci ók: www.bu da or s ipas sio.hu)



Sió fok ról  aján dék  ér ke zett.  CD  és
DVD for má já ban, az az egy hang le -
mez or go na mu zsi ká val és egy hat rö -
vid film ből  ál ló  lát vány fan tá zia  a

hang le mez hor doz ta mu zsi ká ra. Sze -
met, fü let, de in kább így fo gal ma zok:
szí vet-lel ket gyö nyör köd te tő. 
Mind ez nem jön lét re, ha nincs Te -

le ki Mik lós or go na mű vész, aki a Sió -
fo ki Al ko tók Kö ré nek tag ja; ha nincs
a Ma ko vecz Im re ál tal meg ál mo dott
sió fo ki  evan gé li kus  temp lom;  ha
nincs  az  Aquin cum  Or go na üzem
gyö nyö rű mes ter hang sze re; ha nincs
ró ka Il di kó és Mó czár Ist ván, akik
nem csak  cso dá la to san  lát tak,  ha -
nem mes te ri en lát tat tak; ha nincs a
ki ad ványt  tá mo ga tó  Sió fok  Vá ros

Ön kor mány za ta – és még so rol hat -
nám hosszan. 
Nagy sze rű  vál lal ko zás  ez:  ér té -

kel ni a jó hang szert, a „fa er dő” ad ta

akusz ti kát és meg szó lal tat ni so kak ál -
tal szí ve sen hall ga tott szer ző ket. 
Te le ki Mik lós – Le hot ka Gá bor

ta nít vá nya ként – pre cíz, jól fel ké -
szült mu zsi kus, aki a le me zen nép -
sze rű  da ra bo kat  szó lal ta tott meg
tisz ta já té ká val. A da ra bo kon és az
or go na re gisz te rek ki vá lasz tá sán ér -
ző dik,  hogy  a  mű vész  öröm mel
ját szik e ba rokk disz po zí ci ó jú hang -
sze ren. Az or go na in to ná lá sa igen
szé pen  si ke rült,  kü lö nö sen  is  a
prin ci pál-plé num fé nye és egy sé ge
ki emel ke dő.  Sa já tos  za ma ta  van,

még is be le il lik a ba rokk hang esz -
mény be.
A  mű sor ban  egy más nak  ki egé -

szí tői, mint egy komp le men te rei Vi -
val di, Bach, Mo zart, Far kas Fe renc és
Le hot ka Gá bor kom po zí ci ói. Min den
da rab nak van nak kü lön le ges pil la na -
tai, ame lyek hez ér tő mó don nyúlt Te -
le ki Mik lós – szak sze rű meg for má -
lás sal, pon tos já ték kal.
A DVD-n a vi zu á lis me di tá ci ó ért

és gyö nyör köd te té sért „fe le lős” mű -
vész há zas pár a kör nyék ről, a Ba la -
ton ról,  fő ként  az  észa ki  part já ról
mu tat ké pe ket, s e kü lön le ges sé ge -
ket  ve gyí ti  a  temp lo mot  és  an nak
egé szen ap ró rész le te it be mu ta tó fel -
vé te lek kel. A kép so rok ba új ra meg
új ra be vil lan az or go nis ta alak ja, né -
hol csak a bil len tyű kön könnye dén
– vagy ép pen sú lyo san – ját szó uj -
jak tűn nek fel, vagy a lá bak kor rekt
pe dál já té ka lát szik. Így szin te ré sze -
sei va gyunk egy kon cert nek, amely
azon ban  ré sze  a  koz mi kus  szép -
nek, a ter mé szet vi lá gá nak, a han gok
nagy vi lág har mó ni á já nak. 
Csak aki na gyon sze re ti az Is ten jó

ked vé ben meg te rem tett ba la to ni tá -
ja kat és ter mé sze ti je len sé ge ket s a
tisz ta-szép ze nét, az tud így fény ké -
pez ni  és  vág ni.  A  víz cso bo gás,  a
moz gá suk kal  szin te  Is tent  di csé rő
ma da rak, ap ró vi rá gok, tar ka me zők,
át tű nő fel hők, meg ra ga dó vá ros ké -
pek,  im po záns  he gyek,  ját sza do zó
hul lá mok, nagy sze rű fény já té kok el -
va rá zsol ják  a  né zőt,  s  a  hát tér ben
meg szó la ló or go na mu zsi ka szár nyá -
ra ve szi a ké pek özö nét.
Ér de mes hát kéz be ven ni a CD-t,

még in kább a DVD-t s időt szán ni ar -
ra, hogy a sió fo ki fan tá zia fel üdít sen,
gaz da gít son, a lel kün ket si mo gat va
meg érint sen. S mi lyen jó len ne, ha a
kö vet ke ző ilyen al ko tás a temp lom -
hoz még job ban il lő és kö tő dő egy -
ház ze nei kom po zí ci ók és azok nyo -
mán meg szü le tett  ké pi  hit val lá sok
anya ga len ne! Mert ez a sió fo ki aján -
dék – foly ta tás ra vár!
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.) 

Sió fok – Fan ta sy. Te le ki Mik lós a Ma -
ko vecz-temp lom or go ná ján. CD, DVD.

Siófokiajándék
Idős ta nár em ber.A ven dé gen a sor,
és ő szo mo rú an be szél ön ma gá ról. A
ta nár éle te szét fo lyik órá i ban, ta nít vá -
nya in át a fe le dés be. Alig tett va la mit,
hi á ba ta ní tot ta lel ke sen hét év szá zad
ma gyar köl té sze tét – mondja. Úgy néz
vissza  a  le per gő  év ti ze dek re,  mint
örö kös  ké szü lő dés re,  hogy Ba las si,
Ady, Kosz to lá nyi, Jó zsef At ti la több le -
gyen a tan köny vek szá raz szö ve gé nél.
Hogy a ver sek ből ki bont sa a ve szen -
dő éle tet. Még ak kor  is, ha  ju tal ma
csak egy-egy si ke rült óra em lé ke vagy
a rá mo soly gó ta nít vány há lá ja. 
Hall ga tom az idős fér fit, és nem ér -

tem elé ge det len sé gét. Nincs  iga za.
Na gyon  is  so kat  tett  az zal,  hogy  a
szép re ne vel te a fi a ta lo kat, az iro da -
lom  sze re te té re.  Oly kor  de rűt  lo -
pott  a  hét köz na pok  szür ke sé gé be.

* * * 

Ki bé di Var ga Áron. Az  1930-ban
Sze ge den  szü le tett,  1948-tól  Hol -
lan di á ban élő író nap ló ja a leg rö vi -
debb föl jegy zé sek gyűj te mé nye. Sok -
szor  né hány  hó nap  min den na pos
meg fi gye lé sei. Ál mok és töp ren gé sek. 
2011. ja nu ár 11-én ír ta: „Két szem -

pont ból te kint he tő a ke resz tény ség
min den más nagy val lás nál tö ké le te -
sebb nek. A sza bá lyok be tar tá sa ko -
ránt sem olyan fon tos, mint a mo ha -
me dá nok nál és a zsi dók nál, vi szont
a ke resz tény val lás vá laszt ad az em -
be rek két leg na gyobb prob lé má já ra:
mi tör té nik ve lünk a ha lál után? És
ho gyan kell él nünk a föl dön?”

* * *

Füst Mi lán: Nap ló. Négy  év ti ze -
den ke resz tül ír ta jegy ze te it a köl tő.
Es te,  az  éj sza ka  csend jé ben  „új ra
meg új ra meg kí sé rel te sza vak ba ön -
te ni az át élt, lá tott, ész lelt je len sé gek,
él mé nyek  lé nye gét”  –  ol vas suk  a
kiad vány  fül szö ve gé ben.  Káp rá za -
tos tu dás, böl cses ség tá rul elénk a kö -
tetek ből.  1945  no vem be ré ben  ír ta:
„Húsz  év  után  vi szont lá tom  sa ját
sza va i mat. Ka rin thy ná lam aludt, s én
így szól tam hoz zá: Az, hogy az em -
be ri ség iránt jó va gyok, nem ment fel
a  kö te le zett ség  alól,  hogy  egye sek
iránt is jó le gyek… S most szó sze rint
ben ne van hát ra ha gyott nap ló já ban.”

* * * 

Vá ra ko zás. Ko rán ér kez tem a ta lál -
ko zó ra. Sé tá lok, és köz ben né zem a
té li fá kat, hall ga tom a fu ra ne sze ket,
zö re je ket. Mi le het? Vég re fel fe de zem
egy meg gör bült  aká con a har kályt.
Gyö nyö rű ma dár, és szor gal ma san

vég zi a mun ká ját. Kopp-kopp, ütö geti
a ha lott ága kat. Le hánt ja a ma gas fa
kér gét, ab ból sze di ki a fér get. Kú szik
föl fe lé ügye sen, és fúr se be sen: kopp-
kopp – zeng a hó lep te kert. Kör be jár -
ja a vi dé ket, az után vissza száll, ta lán
nem elé ge dett, vagy tár sa kat hív. Né -
hány perc múl va hár man so roz zák a
fel ső részt, és pi he nés kép pen sze rel mes
csi vi te lés re is fut ja a fa gyos dél előtt ben.

* * * 

A mai élet. Mű vé szet  az  éle tünk,
hogy ki bír juk, és meg ma ra dunk. Min -
den nap vizs gá zunk: ki tar tás ból, tü re -
lem ből, ab ból, hogy nem sza bad föl -
ad ni  a  re ményt.  Kü lön ben  szét hull
min den kö röt tünk. Min den pil la nat -
ban meg kell vizs gál ni a na pok üze ne -
tét, s köz ben ar ra is fi gyel ni kell, mit
fe lel a vi lág. A vé gén min dig el le nünk
vall. Nem sza bad ezen cso dál koz ni;
éber nek kell len ni, ke mény nek és ri -
deg nek, ön ma gunk kal szem ben is.

* * * 

Pi ros lám pás há zak.Meg lep ve hal -
lom, hogy Bécs bor dély há zai se gí te -
ni akar nak a haj lék ta la nok nak. Meg -
csap pant a for ga lom a nagy tél mi att,
fű te ni pe dig amúgy is kell. A vö rös,
nagy, tük rös szo bák kal elé ge det tek az
új  la kók. Me le ged nek,  szend vi cset
maj szol nak, for ró te át kor tyol nak. A
fi a ta lab bak bi zo nyá ra ked ves nők ről
is ál mod nak, akik na gyon hi á nyoz nak
a csil lag ta lan éj sza ká ban.

* * * 

Ar gen tin cso da.Ol va som, hogy a je -
les fes tő mű vész, aki rég óta ké szült ön -
gyil kos sá gá ra, meg me ne kült. El bú csú -
zott ba rá ta i tól, mor fi u mos in jek ci ót
fecs ken de zett bal kar já ba, és vár ta a
vég ső per cet. De az nem jött, sőt egy -
re job ban lett, erő sö dött, mert a pa -
ti ká ban  „rossz”  gyógy szert  ka pott:
sző lő cuk rot tar tal ma zó fi o lák vol tak
a do boz ban. Úgy lát szik, a ha lál nem
min dig ko moly, oly kor sze ret tré fál -
koz ni, sze re ti élet re ítél ni az em bert.

* * * 

Lá za dó fi a ta lok.Mint ha te le len ne ve -
lük a vi lág. Az arab or szá gok leg sze gé -
nyebb jei egy re for róbb han gon til ta koz -
nak. Min den el len. De fő leg a kor rupt
ve ze tő ket  akar ják  el za var ni,  ha  kell,
harc cal, akár éle tük árán is. A fi a ta lok
de mok ra ti kus több párt rend szert kö -
ve tel nek, újat a ré gi he lyett. De mi lesz,
ha  fa na ti kus,  ma gu kat  fel rob ban tó
mo ha me dán cso por tok ke zé be ke rül
a ha ta lom? A tör té ne lem ből sok pél dát
le het ne so rol ni, elég egyet föl em lí te ni:
Orosz or szág ban el űz ték a cárt, és jött
Le nin, Sztá lin és mil li ók ször nyű szen -
ve dé se, mil li ók ér tel met len ha lá la!

* * * 

Az Új szö vet ség. Most, hogy egy év
után be csu kom apám tól ka pott öreg
Bib li á mat, egy pil la nat ra el gon dol ko -
dom. Reg gel, dél ben, ké ső éj jel kü lö -
nös  va rázzsal  szólt  hoz zám  Jé zus.
Cso dá la tos  sza vait  úgy  kor tyol tam,
mint arany csil lo gá sú óbort, mint nagy
köl tők  vers üze ne tét,  száz fáj dal mú
so ra it,  má gi kus  szó fű zé se it.  Egy re
job ban meg erő sö dött ben nem, hogy
Jé zus mon da ta it nem le he tett utó lag
ki ta lál ni, eze ket csak ő mond hat ta, a
leg kü lö nö sebb is ten em ber! A leg na -
gyobb  köl tő.  Át vi lá gí tott,  tisz tá ra
mos da tott ez a sze líd hang, fel öl töz -
te tett a re mény be ész re vét le nül.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Napló, 2012)
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Meg le pő stí lus ban és kom men tá -
rok kal ol vas ta fel a hí re ket a Kos -
suth rá dió be mon dó ja, Auth Mag -
da hús vét va sár nap ján. A hír ol va só
több ször be le za va ro dott a szö veg -
be  (el ső ként épp az evan gé li kus
el nök-püs pök ige hir de té sé vel kap -
cso la tos in for má ció köz lé se kor – a
szerk.), és  han gos  „nyu gi,  nyu gi,
nyu gi” mo no lóg gal pró bál ta ma gát

egye nes be hoz ni. A hí rek egyéb -
ként a ke resz tény ün ne pi al kal mak -
ról szól tak.
A  stú di ó ban  vé gül  meg sza kí -

tot ták a hír blok kot, és ne ki lát tak a
sport hí rek fel ol va sá sá nak, ám Auth
za vart mo tyo gá sa ez alatt is hall ha -
tó volt. 
A  rá dió  köz le ményt  adott  ki,

mely  sze rint  „a  kor rek tül  meg -

szer kesz tett hí rek a Kos suth rá di -
ó ban a hír ol va só rosszul lé te mi att
za va ro san és hi bá san hang zot tak
el. A Ma gyar Rá dió Zrt. ve ze té se
meg ér tést  és  el né zést  kér mind -
azok tól, aki ket aka rat la nul is meg -
sért het tek vagy meg bánt hat tak az
el hang zot tak.”
A rá dió hang tá rá ból tö röl ték a

fel vé telt.

A  be mon dó nő  mun ka vég zés
köz ben,  a  mik ro fon  mö gött  lett
rosszul, majd kór ház ba szál lí tot ták
– kö zöl te a Mé dia szol gál ta tás-tá -
mo ga tó  és  Va gyon ke ze lő  Alap
(MT VA)  kom mu ni ká ci ós  igaz ga -
tó sá ga hét főn. Köz le mé nyük ben ha -
tá ro zot tan cá fol ják azt az in ter ne ten
ter je dő hí resz te lést, amely azt ál lít -
ja,  hogy  a  hír fel ol va só  al ko ho los

be fo lyá solt ság alatt volt. Is mer te té -
sük sze rint a mun ka tár sak in téz ke -
dé sé nek kö szön he tő en Auth Mag dát
kór ház ba  szál lí tot ták,  gyógy ke ze -
lé se je len leg is tart.
Auth Mag da nem elő ször hi bá -

zik: 2002-ben Bol gár György nek a
rá di ó tól  va ló  tá vo zá sá hoz  fűz te
hoz zá: „Na vég re.” 

d MTI
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b Csend van a nép ze nei is ko lá ban.
Ké szü lő dés a dél utá ni órák ra.
Vá rat la nul nép dal csen dül föl,
né gyen ének lik: ta nár tár su kat
kö szön tik szü le tés nap ján. Az
iro dá ban vá ra ko zom. Szak köny -
vek a zsú folt pol co kon, so ha
nem lá tott hang sze rek. Van köz -
tük te nyér nyi is, el gon dol ni is
ne héz, ho gyan le het ez zel jó -
kedv re de rí te ni em be re ket. Vég -
re meg ér ke zik. Kö zép re tol ja a
kis asz talt, sze mé ben me leg fény,
böl cses ség. A ven dég nek az az
ér zé se, KobzosKissTamás fon -
tos dol go kat tud. Ta lán azt, hogy
nagy a ze ne ha tal ma: gyó gyít és
föl emel. Az Óbu dai Nép ze nei Is -
ko la igaz ga tó ja ezért jár ja az
or szá got, Er dély por ló kö vű
temp lo ma it, Ma gyar ka ni zsa őszi
fesz ti vál ja it. Vi szi a szé pet, ré gi
szá za dok üze ne te it. Volt és el kö -
vet ke ző szü le tés na pok ról be -
szél ge tünk. Az idő mú lá sá ról a
nyár ba for dult ta vasz ban.

– Le het, hogy a mu zsi kus más -
képp éli meg az időt – kez di az em -
lé ke zést. – Én meg nem a má ban
élek, szün te le nül vissza kell men -
nem a múlt ba. Leg kö ze leb bi mű so -
rom ezer év ma gyar kul tú rá ját te -
kinti át. Két mű fog ja ke re tez ni: az
egyik  az  At i la ki rál ról ének Kós
Ká roly tól, a má sik Sza ba dos György
Nap him nu sza. Ezen be lül van nak
hang sú lyok, a pro tes tan tiz mus év -
szá za da, Ba las si, Ti nó di, az tán Cso -
ko nai. Ál lan dó an  uta zom,  szó val
annyi ra nem ag gasz ta nak a per gő
na pok, te szem a dol go mat.

– Édes ap ja, a je les „deb re ce ni” köl -
tő az idén len ne száz éves…
–  Nagy  ge ne rá ció  volt  az  övék:

Weö res Sán dor, Jé kely Zol tán, Vas Ist -
ván, Ta káts Gyu la, Kál no ky Lász ló…
És össze is tar tot tak. 

– Ere de ti leg nem ze nész nek in -
dult.
–  Ve gyész  sza kon  vé gez tem  az

egye te men. Ezen el is cso dál ko zom,
ho gyan ke rül het tem oda, mert en nek
ké sőbb nyo ma sem ma radt… 
Apám könyv tá ra, Cso ko nai sze re -

te te, a ver sek gye rek ko rom tól kí sér -
tek. Anyám er dé lyi szár ma zá sú, s ké -
sőbb  rá jöt tem,  ne kem  oda  el  kell
men nem. Ami a ze nét il le ti, ami kor
el kezd tem gi tá roz ni, in kább ame ri -
kai nép da lo kat éne kel tem, mert volt
egy jó an gol ta ná rom. Az tán a Pá ló -
czi-gyűj te mény  s  hogy  1972-ben
meg is mer ked tem Kal lós Zol tán nal,
meg for dí tot ta a dol go kat. El mond -
ha tom,  elég  egye nes  út  ve ze tett  a
nép ze ne és a ré gi ze ne fe lé.
Amit ku tat tam, az nem is a nép -

ze ne volt, ha nem a 16. szá zad pro tes -
táns ha gyo má nya; az után Cso ko nai
ko rá nak éne kei – ez a két pil lér, ami
a leg fon to sabb lett a szá mom ra.

– És ma radt ezen az úton.
– Hogy így tör tént, ab ban ben ne

volt a deb re ce ni kál vi niz mus is. Nem
mon dom,  hogy  ot ta ni  gyö ke re im
van nak,  mert  apám  a  Kun ság ból
jött. Val lás ta nár ként Vá rad ra ke rült;
sze ret ném, ha eb ben az év ben ott is
em lé kez nénk rá, hi szen öt évet töl -
tött el, be ke rült az iro dal mi élet be.
Tar tot ta a kap cso la tot Jé kely vel, le -
ve le zett Weö res Sán dor ral, hál’ Is ten -
nek, ezek könyv ben is meg je len tek.

– Ho gyan vett irányt az ér dek lő dé -
se a nép ze ne fe lé?
– Ez egy cso da volt. Egy hang le me -

zig  megy  vissza.  1964-ben  je lent
meg, és nem is ma gyar kö zön ség nek
szán ták, ha nem egy nem zet kö zi kon -

fe ren cia rész ve vő i nek; ma ga Ko dály
Zol tán se gí tet te az el ké szí té sét. Volt
raj ta csán gó ének, volt raj ta szé ki ze -
ne Lajt ha Lász ló 1940–41-es gyűj té -
sé ből, és volt gyi me si fu ru lya mu zsi -
ka,  olyan  hang sze rek,  ame lyek ről
nem  is  hal lot tunk.  Re ve lá ci ó ként
ha tott rám! 
Nem  vé let len,  hogy  az tán  mi,

akik nem ta nul tunk túl sok ze nét,
let tünk azok, akik ezt az örök sé get
to vább vit tük…
Lajt ha ben ne volt a pro tes táns ze -

nei élet ben, az ő gyűj té se nél kül va -
ló szí nű leg Kal lós Zol tán sem in dul
el  sa ját  szü lő föld jén  ku tat ni  kin -
csek után. És jöt tek a nagy elő dök:
Do mo kos Pál Pé ter, Lü kő Gá bor,
aki ket  sze mé lye sen  is  meg is mer -
tem 1970 kö rül. Biz ta tást kap tam tő -
lük, az „apám he lyett apám” szív béli
ma ga tar tá sát…
Még  nem  be szél tem  Sza ba dos

György ről, aki nek a leg töb bet kö -
szön he tem,  mert  na gyon  szép  a
múlt tal fog lal koz ni, de ő a  jö vő be
vitt el en gem. Egy szebb ma gyar jö -
vő be! Szó ban és ze né ben is. Ő egy
új vi lá got al ko tott. Na gyon sok ta -
nít vá nya  van,  nagy sze rű  ze né -
szek, akik va la mi lyen mó don egy
ré szét to vább vi szik. De ag gód va fi -
gyel jük,  hogy  si ke rül-e  az  egé -
szet át men te ni.

– Mind ezek gyúr ták vér be li ze -
nésszé?
– Az erős egyé ni sé gek for mál -

tak. Én nem tar tom ma gam an -
nak, in kább be fo ga dó va gyok, bár
itt ve ze tő ként va gyok fel tün tet ve,
di rek tor ként dol go zom hu szon hat
éve. Anyám men ta li tá sát örö köl -
tem, sze re tek em be re ket hall gat -
ni, ta nul ni tő lük. A ze ném be va -
la mi mó don ez be épül. 

– Mennyi re ér dek lik a ma em be -
rét a múlt nak azok a kin csei, ame -
lye ket Ön meg szó lal tat?
– Most nem olyan evi dens, hogy

Ti nó dit vagy Ba las sit éne kel jek, ah -
hoz kö zeg kell. Leg utóbb Zug ló ban
volt ilyen a re for má tus temp lom ban.
Egyik ba rá tom ki fes tet te gyö nyö rű
ka zet ták kal, hí vott en gem is, és ott,
úgy ér zem, he lye volt en nek. 
Na gyon  hi ány zik,  hogy  az  if jú -

ság nak éne kel jek. Azt mond ják, a fi -
a ta lo kat nem ér dek li a ré gi ze ne. Én
nem hi szem, hogy ez tel je sen így van,
hi szen a pro tes tan tiz mus a 16. szá -
zad ban is a gyö ke rek hez nyúlt vissza.
Már a hu szi ta Bib li á val el kez dő dött
az, hogy is mer jük meg pon to san, mi

is van ben ne. Ez egy fan tasz ti kus szö -
veg, min den ma gyar em ber nek ol vas -
nia kel le ne. Ugyan az a nyelv, amit a
csán gók meg őriz tek. Hat száz esz ten -
dős ez a for dí tás, még is ért jük és érez -
zük ódon szép sé gét.

– Fesz ti vá lo kon is le he tett hal la -
ni Önt?
–  Csík sze re dá ban  a  ré gi  ze nei

fesz ti vá lon húsz al ka lom mal vet tem
részt. 1980-ban kez dő dött el, be til tot -
ták, majd öt év után új ból el in dult.
Hí vás nél kül is men tem, mert na gyon
fon tos nak érez tem.

– ré gi szá za dok je le se it mi ért nem
be csül jük?
– Nyil ván va ló, hogy Ba las sit, Ti -

nó dit, Cso ko na it öt száz év után nem
le het je len ko ri ha gyo mány ként ke zel -
ni. Más ke le ti né pek per sze nem így
van nak ez zel, mert a tö rö kök gond
nél kül el éne kel nek több száz éves da -
lo kat. Ott ugyan úgy  tisz te lik a na -
gyon ré gen élt fi lo zó fust, mint egy
kor társ köl tőt. Ná lunk újat kell al kot -
ni,  mo dern  mű ve ket,  be le ke ver ni
min den fé le ide gen anya got. 

Ne kem az a ta pasz ta la tom, nem
kell az em be rek he lyett gon dol kod -
ni. Tud ják, hogy mi a szép és ér té -
kes. A jö vő dön ti el, hogy a je len kí -
sér le tei jót hoz tak vagy rosszat en -
nek a nép nek.

– Ho gyan jött lét re az Óbu dai
Nép ze nei Is ko la?
– A gyö ke rei a het ve nes évek re

nyúl nak vissza. Bé res Já nos kez de -
mé nyez te a ta ní tást, az ő hí vá sá ra
ke rül tem ide, és 1991-től let tem az
in téz mény ve ze tő je. A tánc moz ga -
lom hoz ta meg iga zán a nagy ér dek -
lő dést irán ta. És tart az ér dek lő dés,

most  már  a  har ma dik  ge ne rá ció
van  itt.  Te hát  már  a  nagy pa pák
hoz zák az uno ká kat. Ti zen két ta nár
van,  két száz  nö ven dék  és  nagy,
együt tes ze ne sze re tet. Kal lós Zol tán
jól  meg fo gal maz ta:  „Mi ért  olyan
kü lö nös, hogy meg ta nul juk a ha gyo -
mányt, hi szen az anya nyel vün ket is
meg ta nul juk.”

– Éle té nek me lyek a fon tos hely szí -
nei, te le pü lé sei?
– Ti zen két évet él tem Szi get mo -

nos to ron mint kán tor, fa lu si kö zeg -
ben, kál vi nis ták kö zött. Nem ré gen
a  Deb re ce ni  Re for má tus  Kol lé gi -
um dísz ter mé ben volt kon cer tem és
rend ha gyó órám a di á kok kal, ami -
re rég óta vágy tam. Mi kor hat van -
éves  let tem,  Szen ci  Mol nár-dí jat
kap tam,  te hát  szá mon  tar ta nak  a
nagy vá ros ban. És apá mat is, ő volt
a ba rá ti kör el nö ke.
A pro tes táns kul tú ra, úgy gon do -

lom, sok kal több fi gyel met ér de mel -
ne. Amit a lu the ra niz mus és a kál -
vi niz mus ho zott, az pél da nél kü li, a
hu sza dik  szá za dig  meg ha tá ro zó.
Ne künk  ez  élet men tő  volt  egy
olyan hely zet ben, ami kor nem lé -
te zett az or szág! Ami kor a „ha za
a  ma gas ban”  ál la po tá ban  élt  a
ma gyar ság.  Mi ből  le he tett  erőt
me rí te ni? Hát ab ból, hogy ma gyar
nyel ven di csér jük az Is tent! 

– A bűn bá na tot sok szor el fe led -
jük?
– Nem sza bad el fe lej te ni! Ez is

na gyon szép kál vi nis ta és lu the rá -
nus ha gyo mány, amit leg szeb ben
Esz ter go mi Far kas And rás nak az
éne ke  örö kít  meg:  ah hoz,  hogy
va ló ban el hi hes sük, hogy az Úr is -
ten nek cél ja van ve lünk, meg kell
is mer nünk ma gun kat,  és  be  kell
val la nunk bű ne in ket. Egyé ni leg és
kö zös ség ben is. 

– Mi lyen ér zés temp lom ban éne -
kel ni?
– Kis fa lu si ká pol ná ban, nagy vá -

ro si temp lom ban, min de nütt ér zem
Is ten je len lé tét. Én éne kek hez ke res -
tem hang sze re ket; iz ga tott, hogy a
te ke rő lant  mi ként  szó lal  meg.  A
hang ja ér de kelt, a hang zás, az, me -
lyik dal lam hoz lesz jó. Akár tru ba -
dúr-, akár 16. szá za di ma gyar ének.
Van, ami hez csak a te ke rő  jó, van,
amit csak lan ton le het kí sér ni, és van,
amit kob zon. Csak így tu dom ré gi
szá za dok ba vissza re pí te ni ma gun kat,
hogy meg me rít kez zünk a gyö nyö rű
is ten di csé re tek ben. 

g Feny ve si Fé lix La jos

DicsérniIstentmagyarnyelven
Be szél ge tés Kob zos Kiss Ta más ének mű vésszel

áprili S 11.  
A kölTé Sz eT nApjA

Szép Er nő

Jézus
Krisztus
Em be rek is te ne,
Is ten nek em be re,
Te le haj tott fe jű,
Meg sze ge zett ke zű,
Le csu kó dott sze mű,
Te meg fa gyott aj kú,
Te ki ha sadt szí vű,
Te örök re vér ző,
Út szél el ha gyott ja,
Me zí te len tes tű,
Hó fe hér sze mér mes.
Ta vasszal lomb ta lan,
Nyá ron na pon égő,
Te ősszel meg ázó,
Te té len meg fá zó,
Szél ben ta ka rat lan,
Vi har ban bú vat lan.
Te nap pal élet len,
Éj sza ka fek vet len.
Öz ve gyek ka ró ja,
Leü lő kol dús nak
Tá masz tó pár ná ja,
Min den út ta lan nak
Út mu ta tó fá ja.

Gyer me kek ro ko na,
Vé nek nek paj tá sa,
Ván do rok nak bot ja,
Bo hók nak túto ra,
Pász to rok ve zé re,
Ju hok gyap jú já ból
Tö vist vá lo ga tó,
Sza már hosszú há tát
Vé gig sí mo ga tó.
Jaj nak trom bi tá ja,
Só haj nak vo nó ja,
Né má nak ek hó ja,
Könnyek nek ken dő je,
Éhes ven dég lő je,
Bé ná nak für dő je,
Esett nek men tő je,
Va kok nak gyer tyá ja,
Pok lo sok ba rát ja,
Ha lál nak dok to ra,
Min den ki test vé re,
Egyet len ma gá nos.
Te más ról be szé lő,
Te ten ger re lé pő,
Te egek re né ző.
A kí nok nak gróf ja,
Hercze gek hercze ge,
Ki rá lyok ki rá lya,
Sze gé nyek sze gé nye,
Har mincz ezüst érő,
Har mincz há rom éves.

Te fel hő be szál ló,
Te mennyek ben já ró,
Tej úton sé tá ló,
Fé nyes ség ben ál ló, 
Szi vár vány ra dű lő,
Te an gyalt ta ní tó,
Te bá rányt ve ze tő,
Ga lamb nak gaz dá ja,
Ke let ma jo ro sa,
Nyu gat bí bo ro sa,
Csil la gok csil la ga,
Örök trón örö kös,
Örö kös bol dog ság.

meg hí vó

Kó rus hang ver seny lesz a nagy -
tar csai  evan gé li kus  temp lom -
ban áp ri lis 22-én, va sár nap 17
órá tól. Mű so ron Vi val di: Cre do,
Thomp son: Al le lu ja, to váb bi
hal le lu ja fel dol go zá sok,  hang -
sze res da ra bok. A ze ne mű ve ket
elő ad ja a Nap-kó rus: a gyü le ke -
zet ének ka ra, ze né szei és ven -
dég mű vé szei. Az al ka lom  ige -
hir de tés sel zá rul. Min den ér dek -
lő dőt sze re tet tel vá runk.

h i r d e t é S
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„Ál dott a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is -
te ne és Aty ja, aki nagy ir gal má ból új -
jászült min ket Jé zus Krisz tus nak a
ha lot tak kö zül va ló fel tá ma dá sa ál -
tal élő re mény ség re.” (1Pt1,3)

Húsvétünnepeutánazelsőhétenaz
Út mu ta tó reggeliéshetiigéiazújéletTeremtőjétállítjákelénk;őlegyőzi
hitetlenségünket,mikéntaTamásétis.Jézusköszöntése:„Bé kes ség nék tek!”
Skérése:„Ne légy hi tet len, ha nem hí vő.” Tamáshitvallása:„Én Uram és én
Is te nem!” Jézusboldogmondása:„Mi vel látsz en gem, hi szel: bol do gok, akik
nem lát nak és hisz nek.” (Jn20,26–29)„ÉlazénUram,áldottMegváltóm,Is-
tenemésszabadításom.”(GyLK678)„HavalakiKrisztusbanvan,újteremt-
ményaz.Arégiekelmúltak:íme,újjálettminden.”(2Kor5,17;LK)Aszem-
tanúPéterIstentmagasztaljahetiigénkbenahívőkreménységéért,sminket
isbátorít:„Őt sze re ti tek, pe dig nem lát tá tok, őben ne hisz tek, bár most sem
lát já tok, és ki mond ha tat lan, di cső ült öröm mel ör ven dez tek, mert el ér té tek
hi te tek cél ját, lel ke tek üd vös sé gét.” (1Pt1,8–9)Lu ther ígytanítazújjászüle-
tésről:„Akihiszieztazigét,hogyKrisztusazőjavárahaltmegstámadott
fel,azonKrisztusfeltámadásamegmutatjaerejét.Újjászületiktőle,Szent-
lelketvesz,megismeriIstenkegyelmesakaratát.”Azősegyházbanhúsvét-
kormegkereszteltchristianusokfehérvasárnapigviseltékfehérruhájukat,ek-
korrészesültekelőszörazúrvacsoraszentségében.Pétertanácsávalkezdő-
döttelnagykorú,keresztyénéletük.Qu a si mo do ge ni ti – „…mint új szü lött
cse cse mők a ha mi sí tat lan lel ki te jet [Istenszentigéjét]kí ván já tok, hogy azon
nö ve ked je tek az üd vös ség re…” (1Pt2,2)AzÓszö vet ség evangélistájaIstenma-
gasztalásárahív:„Éne kel je tek az Úr nak új éne ket… Di cső ít sék az Urat, hir -
des sék di csé re tét…” (Ézs42,10.12)Istenmegjutalmaztaszolgáját,akihelye-
senbeszéltróla:„Az Úr jó ra for dí tot ta Jób sor sát, mi u tán Jób imád ko zott
ba rá ta i ért, és két sze re sen vissza ad ta az Úr Jób nak mind azt, ami je volt.” (Jób
42,10)Péteretanácsaisminden„nagykorú,újszülöttcsecsemőnek”szól:
„…egy mást ki tar tó an, tisz ta szív ből sze res sé tek, mint akik nem rom lan dó,
ha nem ro mol ha tat lan mag ból szü let te tek új já, Is ten élő és ma ra dan dó igé -
je ál tal.” (1Pt1,22–23)FőpapiimádságábanJézusisértettünkkönyörög,„azo -
kért, aki ket ne kem ad tál, mert a ti e id…, és meg di cső ít te tem őben nük. (…)
Szent Atyám, tartsd meg őket a te ne ved ál tal…, őrizd meg őket a go nosz -
tól. (…) Szen teld meg őket az igaz ság gal: a te igéd igaz ság.” (Jn17,9–11.15.17)
NagypéntekutolsóeseményeJézustemetésevolt:arimátiaiJózsefahely-
tartótól„el kér te Jé zus tes tét. Az tán le vet te, gyolcs ba gön gyöl te, és el he lyez -
te egy szik lá ba vá gott sír bolt ba, amely ben még sen ki sem fe küdt so ha.” (Lk
23,52–53)AkicsakhiszafeltámadottsélőJézusban,azAtyábanhisz!„Én
pe dig tu dom, hogy az ő pa ran cso la ta örök élet. Amit te hát én mon dok, úgy
hir de tem, aho gyan az Atya mond ta ne kem.” (Jn12,50)MipedigJánostóltud-
juk,hogyKrisztus„az igaz Is ten és az örök élet” (1Jn5,20)!Seztmondjuk
ismegneki:„Mindenemvagy,Jézusom,/Ahalálbanörökélet!”(EÉ392,3)

g GaraiAndrás

HE TI ÚT RA VA LÓ

– Egy-két-hó-rukk!
Egy vic ces be ug ra tás: úgy tesz,

mint ha fel emel ne, de lent hagy; fel néz,
cso dál ko zik – hogy hogy én nem va -
gyok fent? –, az tán meg le pő dik, hogy
ott lát a föl dön. Ne ve tünk. Az tán új -
ra szá mo lás:

– Egy-két-hó-rukk!
Most va ló ban fel emel, messze a fe -

je fö lött re pü lök. Ez az egyik el ső él -
mé nyem apám ról.

* * *

– Egy-két-hó-rukk!
Va la mi na gyon ne héz szek rényt

eme lünk egy szer re. Ő a gurt ni má sik
vé gén. Mond ja, hogy ha nem bí rom,
szól jak, le tesszük. Majd meg sza ka -
dok, de tu dom, hogy sem mi pén zért
nem mon da nám, hogy te gyük le.
Visszük. 

* * *

– Egy-két-hó-rukk!
A ko csi ülé se ala cso nyan van, nem

tud fel kel ni be lő le. Ha gyom, hogy
meg pró bál ja új ra, de nem si ke rül. Így
az tán szé gyen kez ve, hogy ne kem kell
emel nem az én erős apá mat, meg fo -
gom a kar ját. Nem sze ret ném, ha úgy
érez né, se gít ség re szo rul, de nincs
mit ten ni. Szá mo lok.

Egy-két-hó-rukk!

* * *

Ez tör té nik foly ton. Fel eme lünk va -
la kit, együtt eme lünk va la ki vel va -
la mit, az tán fel emel nek min ket. A
kör for gás ban a sor rend né ha fel -
cse ré lő dik. Oly kor a test, oly kor a lé -
lek. Oly kor az apák, oly kor a fi ak.
Oly kor az em ber, oly kor az Is ten. Ta -
lán ez az örök ké va ló ság kör for gá sa.
Itt és oda át. 

g KoczorTamás

Felemelve

Képzelje el, hogy egy élvonalbeli,
innovatívcégvezetőicsapatánaka
tagja,amelyforradalmianúj,milliók
életétmegkönnyítőtechnológiaki-
fejlesztésén dolgozik. A szervezet
elnöke karizmatikus személyiség,
akinekkisugárzásamindenkit arra
ösztönözakörnyezetében,hogymi-
nélnagyobbteljesítménytigyekezzen
nyújtani.

Acégvezetőegyalkalommalegy
harmadikvilágbeliországbautazik.
Az általa kifejlesztett technológia
ugyanis mindenhol alkal-
mazható,tekintetnélküla
kulturáliskülönbségekre.A
helyitesztekvégeztévelave-
zetőhazaindul.Agépemár
akifutópályángurul,amikor
földrengésrázzamegaterü-
letet,azaszfaltmegnyílik,a
repülőfelvágódikalevegő-
be,majdaföldbecsapódik.
Nincstúlélő.Aföldrengés
jelentősenkárosítjaatáv-
közlési hálózatokat, ám a
külviláglassankéntértesül
atörténtekről.

A cég többi vezetője a
hírekhallatán–megtudva,
hogyagépfedélzeténmin-
denki meghalt – gyászba
boruléspánikbaesik.Azel-
sőszámúirányítónélkülaküldetésük
lehetetlennektűnik,reményeikelve-
szettneklátszanak.Ővoltazegyet-
len,akinekvoltvíziójaajövőről,és
képesvoltazembereketafelévezet-
ni.Ésmostvolt–nincs.

Két nappal a szerencsétlenség
utánhelyreállakapcsolataszigetor-
szágésakülvilágközött.Néhányórá-
valkésőbbfelröppenahír,hogyave-
zető–akitazutolsópillanatbanfel-

tartottak–mégsemvoltagépen.Él,
épésegészséges.

Valamihasonlótörténtcsaknem
kétezerévvelezelőttavilágnakegy
olyanrészén,amelyetmindnyájanis-
merünk:aKözel-Keleten.Egysze-
rényvezető,Jézusjelentőstömeget
vonzott,amelykövetteőt.Magasba
csapottalelkesedés;akövetőketel-
töltiavárakozás,mimindentfognak
véghezvinniazővezetésealatt.Az-
tánhirtelenösszetörtekazálmokegy
Golgota nevű hegyen, Jeruzsálem

közelében,aholJézustegydurvafa-
keresztrefeszítették,azakkoriidők
vallásivezetőipedigehhezhangosan
helyeseltek.

Jézuskövetői–tanítványai–szét-
futottak, kétségbeesve és zavaro-
dottan.Azügy,úgyhitték,elveszett.
Egypéntekinapvolt.Arákövetke-
zővasárnapazonbanmegdöbbentő
hírrevirradt:asír,ahováJézustestét
tették,üres!Tanúkláttákésbeszél-

tekvele.Él?Hogylehetez?Akövet-
kezőnapokbanJézusmegjelentmin-
denhűségeskövetőjének.Feltámadt
asírból,aküldetés,melyetelindított,
újraéledt.

Napjainkban–mintegyhúszév-
századmúltán–Krisztusügyeerő-
teljesebben terjed, mint valaha. A
maroknyikövetőbőlnapjainkravilág-
méretű mozgalom lett: sok millió
emberemelimagasraJézuszászlaját,
éshirdetiazőkortalan,életetmeg-
változtatóüzenetét.

Nagypénteken (2012-
ben árpilis 6-án) Jézus
követői szerte a világon
megemlékeztekahalálá-
ról, és húsvétvasárnap
(április8-án)ünnepelték
feltámadását.

Húsvét ünnepe után
gondolkodjon el ezeken
abibliaimondatokon:„Is -
ten azon ban ab ban mu -
tat ta meg raj tunk a sze re -
te tét, hogy Krisz tus már
ak kor meg halt ér tünk,
ami kor bű nö sök vol tunk.”
(Róm5,8)

„Mert úgy sze ret te Is ten
a vi lá got, hogy az ő egy szü -
lött Fi át ad ta, hogy aki
hisz ben ne, el ne vesszen,

ha nem örök éle te le gyen.” (Jn3,16)
„Ha pe dig Krisz tus nem tá madt fel,

ak kor hi á ba va ló a mi ige hir de té -
sünk, de hi á ba va ló a ti hi te tek is. (…)
Ám de Krisz tus fel tá madt a ha lot tak
kö zül… (…) a Krisz tus ban is mind -
nyá jan élet re kel nek.” (1Kor15,14–22)

Ezvalóbanjóhír.Mindannyiunk
számára.

g RobertJ.Tamasy
For rás: Mon day Man na

Egy álom vé ge – vagy még sem?

„Segítsmagadon,azIstenismegse-
gít!”–ugyeszámtalanszorhallottuk
már ezt a mondást? De tudjuk-e,
honnanvan?Sokanúgygondolják,
hogyaBibliábólszármazik,dehael-
kezdenénk keresgélni, nem talál-
nánk.Sajnosazegyesültállamokbeli
FehérHázsajtótitkára,Jay Car ney is
ebbeahibábaesett,amikoraBibli-
árahivatkozvaidézteeztaszólástta-
valynovemberben.

Egy2000-benkészítettfelmérés-
ből kiderül, hogy a megkérdezett
amerikaiakhetvenötszázalékahiszi
azt,amitJayCarney,sőtegyeseksze-
rintamondásaTíz pa ran cso lat elő-
írásainakegyike.

Sokkeresztényazonbanúgygon-
dolja–nemisalaptalanul–,hogy
ennek a világot bejárt aforizmá-
nak a tartalma ellentétes a Biblia
üzenetével.

Akkorviszontholkeressükafor-
rását? Ha időrendben szeretnénk
haladni,akkoregészenazókorigö-
rögökhözkellvisszanyúlnunk.

ElőszöraKrisztuselőtti6.század-
ban találkozhatunk vele Ai szó posz
(Aes o pus) egyikmeséjében.Ezakis
történetegykereskedőrőlszól,akiaz
országútonutazikazárujával.Ako-
csikerekeegyszercsakbelesüllyeda
sárba.AkereskedőekkorHerkules-
hezkiáltsegítségért.Atörténetsze-
rintafélistenmegisjelenik,deahe-
lyett,hogykihúznáakocsitasárból,
ráparancsolazemberre,hogyelőször
tegyenmegmindentőletelhetőt,és
csakazutánkérjenmástólsegítséget.
Mintláthatjuk,amondásnemszó
szerinttalálhatómegatörténetben,
deamondanivalójátnagyonérzék-
letesenadjavissza.

Görögdrámaírókműveibenista-
lálkozhatunk ezzel a gondolattal.

Például Aisz khü losz Per zsák című
drámájában:„Amitembersiettet,ab-
banistenissegít.”Egyrégigörögköz-
mondásisőrzieztamondanivalót:
„Nemelég,hogyAthénéazoldaladon
áll,mozgasdakezedetis!”

Mostpedigugorjunka17.századi
Európába.Egywalesiköltő,Ge or ge
Her bert (1593–1633)szólásgyűjtemé-
nyébenszerepelegyolyanmondat,
amelyethalefordítunk,szintemáraz
általunkisismertszólástkapjuk.Je -
an de la Fon taine (1621–1695)egyik
művébenpedigezamondatáll:„Se-
gítsetekmagatokon,ésamennyse-
gítenifognektek.”

Úgytűnik,hogyBen ja min Frank -
lin nek (1706–1790) A gaz da go dás
út ja, amint azt a sze gény Ri chard egy
penn syl va ni ai ka len dá ri um ban vi lá -
go san meg mu tat ja (1736)címűmű-
ve nyomán vált világhírűvé ez a
mondás.BenjaminFranklindeista
volt, vagyis hitt Istenben, de úgy
gondolta,hogyazÚrnemavatkozik
beleavilágügyeibe,ígymindenfe-
lelősség az emberekre hárul. Egy
angolpolitikaigondolkodó,Al ger non
Sid ney (1623–1683)pedigmárelőt-
temegfogalmaztaaszólásnakamo-
dernváltozatát:„Istensegítazoknak,
akiksegítenekmagukon.”

Ismereteshasonlómondásazisz-
lámhagyománybanis,melyszerint
Mo ha med prófétaeztmondta:„Bíz-
zálIstenben,dekösdmegatevédet!”

Láthatjuktehát,hogyankerültbe
aszólásaköztudatba.Márcsakazt
kellenemegvizsgálnunk,hogymiért
okozproblémátbizonyoskereszté-
nyeknek.Miagondezzelatettresar-
kallómondással?

Úgy gondolom, hogy az ellen-
szenvazújezoterikusgondolkodás
ismeretébőlfakadhat.Azilyenszel-

lemiségű művekben olvasunk-hal-
lunkrengetegilyen„énközpontú”,ön-
segítőjavaslatot:„Teasajáterődből
képesvagyrá!Haelképzeled,megis
fogveledtörténni!”Akikszámáraez
azéletszabály,azokteljesenkizárják
Istent,szintelehetőségetsemadnak
neki,hogymunkálkodnitudjonéle-
tükben,hiszenmindentmaguksze-
retnénekmegoldani.

Viszont nagy baj lenne, ha ezek
utánaztakövetkeztetéstvonnánkle,
hogyjobb,hasemmitsemteszünk,
ésvárjuk,hogyIstenmindentmeg-
oldjon. Ismerek olyan embereket,
akikvárják,hogyIstensegítségével
majd lefogynak,miközbensemmit
semváltoztatnakegészségtelenét-
rendjükön–bizonyáramindenkiis-
merhasonlópéldákat.

Az, hogy beengedjük Istent az
életünkbe,mégnemjelentiazt,hogy
őmajdmindentmegoldhelyettünk
amindennapjainkban.Haígygon-
dolkodunk,könnyenúgyjárhatunk,
mintamárjólismertkegyesember,
akiazárvízidejénaházatetejénáll-
vavárja,hogyIstenmegmentse.Há-
rom csónak is elmegy előtte, de ő
visszautasítjaabennükülőksegítsé-
gét,azzalazindokkal,hogymajdaz
Úrmegmentiőt…AmikorazÚrelé
kerül,megkérdezitőle:„Uram,miért
nemsegítettélrajtam?”MireazÚr:
„Szerinted ki küldte azt a három
csónakot?”

Azembertermészetesenkérheti
Istensegítségétahhoz,hogyésszerű
döntéseket hozzon a mindennapi
életben.A legtöbb, amit tehetünk,
hogyelfogadjukIstenfelénknyújtott
kezét.Amúgypedigmiértkellenea
segítségnekmindigolyanformában
érkeznie, ahogyanmi elképzeljük?

g RéthKatalin

Se gíts ma ga don, az Is ten is meg se gít?
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Szerkesztette: BodaZsuzsa

gyermekoldal

Ezagyönyörűragadozóvalahamin-
denüttelőfordultazeurópaierdők-
ben,deazemberikapzsiságésava-
dászokoktalan félelme attól, hogy
kártteszaszarvas-ésőzállományban,
odavezetett,hogyalegtöbbhelyről
kipusztult.MostpéldáulFranciaor-
szágbanavisszatelepítésévelkísérle-
teznek.

Hazánkbóliseltűnt,deaz1980-as
évekbenaKárpátokerdeifelőlújra
megjelent,ésmaazÉszaki-közép-
hegységbenállandókisállománya
van.

Ahiúzanagykiterjedésű,csen-
des,kevésséháborgatotterdőkben
érzi jólmagát.Éjszakaiéletmódot
folytat, nappal csak ritkán látni.
Kedveliaszikláserdőrészeket,ahol
akorareggeliórákbansütkérezniis
szokott.

Apárosodásiidőtkivéveegyedül
jár,mozgáskörzetenagy,akárötven

négyzetkilométerislehet.Azembert
messzirőlelkerüli.

Zsákmánylistájaváltozatos,arág-
csálóktól, pockoktól, egerektől a
szarvasborjúigésamuflonigterjed.
Azokbanazévekben,amikorazer-
deiegereknagyonelszaporodnak,és
azavarszintemozognilátszik,főleg
velüktáplálkozik.Hanagyobbzsák-
mánytejt,atetemheztöbbnaponke-
resztülvisszajár.

Azerdőbennesztelenülmozog,ki-
szemelt áldozatát igyekszik minél
jobbanmegközelíteni,hogyaztánrá-
rohanássalszerezzemeg.Aföldön
meglepettmadaratfelrepülésközben,
alevegőbenkapjael.

Párzási,pacsmagolásiidőszakaa
télvégénéskoratavasszalvan,ilyen-

korlehetaleggyakrabbanhallanire-
kedtes,nyávogóhangját.

Ahiúzkölykökkedves,játékosál-
latok.Akövetkezőévtavaszáigany-
jukkalmaradnak,tőletanuljákmeg,
hogyan vadásszanak, amikor már
egyedülkellmegélniük.

Ahiúzfokozottanvédett.Lelövé-
sevagybármimódontörténőpusz-
tításatilos.Akisrágcsálókirtásával
ésazegyébkéntiserősentúlszapo-
rodottszarvas-ésőzállományalkal-
mi„megvámolásával”hasznothajt.

Örülnünkkell,hogyhosszúévek
utánújramegtelepedettMagyaror-
szágon.

g SchmidtEgon

Kér dé sek
1.Hánykölykelehetahiúznak?
2.Meddigszopnakakölykök?
3.Hányhiúzélhazánkban?

Hi úz

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK

Vá la szok: 1. ket tő-há rom; 2. öt-hat hó -
na pig; 3. csu pán tu cat nyi.
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A meg gyó gyí tott
Jézusföldiéletesoránsokcsodáttett,többekközöttbetegeketgyógyítottéshalottakattámasztottfel.Ha
azalábbikeresztrejtvénythelyesenoldjátokmeg,afüggőlegesenmegjelöltoszlopbetűibőlazegyikmeggyó-
gyítottnevétolvashatjátokössze.NekimilyenbetegségétgyógyítottamegJézus?

1.Jézusszülővárosa
2.Azegyikhalásztanítvány
3.Jézusanyja
4.Avámszedőasztaltólelhívotttanítvány
5.Afeltámasztottifjúvárosa
6.Akételkedőtanítvány
7.A„kőszikla”
8.Azőfiaiisatizenkéttanítványközöttvoltak
9.Jézusmegkeresztelője

MiutánJézushúsvétkor feltámadt,
negyvennapigmégaföldönjárt.A
tanítványoknak is többszörmegje-
lent,őkazonbantöbbnyirenemis-
mertékfelazonnal.

EgynapPéternéhánytársávalaTi-
bériás-tengernélhalászott.Hiábavol-
takkintavízenegészéjjel,semmitsem
fogtak.ReggelJézusottálltaparton,
bárnemtudták,hogyőaz.Ennikért
tőlük,ésamikoraztfelelték,nincsen-
nivalójuk,aztmondtanekik:

– Vessétek ki hálótokat a hajó
jobboldalán,éstaláltokmajdhalat.

Újabbcsodatörtént:aligbírtáka
hálótkihúzni,annyiratelevolthal-
lal!EkkorismertefelJézustJános:

–AzÚraz!–kiabálta.
Péterannyiraizgatottlett,hogybe-

ugrottavízbe,éskiúszottapartra,
hogyminélelőbbazÚrnállehessen.

AmígJézusvártaatanítványait,a
tűzönhalatéskenyeretsütött.

–Jöjjetek,egyetek!–hívtaőket,
amikormármindnyájankiszálltaka
hajóból.

Miutánettek,aMesterháromszor
kérdeztemegPétertől:

–Simon,Jónafia,szeretszteen-
gem?

Pétermindaháromszorigennel
felelt.ÉsmindegyikalkalommalJé-
zuseztmondtará:

–Legeltesdésőrizdazénjuhai-
mat!

VagyisaMestermegbocsátottaPé-
ternek,hogynagypéntekhajnalánhá-
romszorismegtagadtaőt.

Me lyik úton jut hat nak el a ta nít vá -
nyok Jé zus hoz?

Ta lál ko zás Jé zus sal
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Im már ha gyo mány nak szá mít a bu da vá ri gyü le ke zet ben, hogy a fi a ta -
lok nagy hé ten ze nés pas sió já té kot ad nak elő. Így tör tént ez idén vi rág -
va sár nap is: BaliczaIván igaz ga tó lel kész – egész hé ten át tar tó – evan -
gé li zá ci ós so ro za tá nak el ső ige hir de té sé hez csat la koz va több mint húsz
fi a tal je le ní tet te meg nagy át élés sel Jé zus szen ve dés tör té ne tét. A gi tá -
rok kal és bil len tyűs hang szer rel kí sért igé nyes da ra bot a szer ző, Bence
Imre lel kész ta ní tot ta be a fi a ta lok nak. 

A pas sió a vi rág va sár na pi be vo nu lás tól kí sér te vé gig Jé zus je ru zsá le mi
tar tóz ko dá sát. Jó volt lát ni, ahogy a ti zen- és hu szon éves fi a ta lok tel jes át -
élés sel ad ták elő a temp lom tisz tí tás vagy ép pen a láb mo sás je le ne tét, idéz -
ték fel a Ge cse má né-ker ti vir rasz tást, Pi lá tus di lem má ját. Köz ben pe dig
fel tűnt, hogy a ba rá ti kö zös ség gé for rott csa pat tag jai mennyi re szo rí ta -
nak egy más nak: ami kor va la ki el kezd te szó ló ját, biz ta tó te kin te tek bá to -
rí tot ták, és ami kor be fe jez te, alig ész re ve he tő en meg szo rí tot ták a ke zét. 

A kó ru sok erő tel je sen és tisz tán szól tak. A jel zés sze rű dísz le te ket és jel -
me ze ket né hány öt le tes meg ol dás gaz da gí tot ta. Min den egyes je le ne ten
ér ző dött, hogy a fi a ta lok ma guk for mál ták. 

Min den pas sió já ték csúcs pont ja az a je le net, ami kor Jé zust ke reszt re fe -
szí tik. A több nem ze dék ből ál ló gyü le ke ze tet mé lyen meg ren dí tet te Jé zus
meg ve re té sé nek és a ke reszt fel emel te té sé nek a lát vá nya. A je len le vők azt
él ték át, amit Pál apos tol írt Jé zus ról: „…minthaközöttetekfeszítettékvol-
nameg!” (Gal 3,1) A ka tar zist még sem a szen ve dés ilyen lát vá nya je len tet -
te, ha nem a fel tá ma dás re mé nyé nek meg fo gal ma zá sa. Su gár zó arc cal éne -
kel ték a fi a ta lok: „Hús vét ra vár az én szí vem. / A nyi tott sír kell én ne kem.
/ Fel tá ma dás és úju lás, / Bűn bo csá nat és új ál dás.”

g FK

Evangélikus Élet 2012. április 15. f »presbiteri«

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

H I R D E T É S

„Az új pres bi te rek fo ga da lom té te lé re
és az egész pres bi té ri um meg ál dá sá -
ra a szó szé ki szol gá la tot kö ve tő ének
után ke rül sor. Kér ni fo gom, hogy áll -
ja tok az ol tár elé két sor ban. A szer tar -
tást ket ten vé gez zük, mi vel meg hí vá -

sun kat el fo gad ta GáncsPéter püs pök
úr is” – ír ta gyü le ke ze tünk lel ké sze az
ün ne pi is ten tisz te let re fel ké szí tő, in -
vi tá ló elekt ro ni kus le ve lé ben. 

S mind ez vi rág va sár nap lesz –
vil lant át raj tam –, vagy is ak kor
kezd jük meg mun kán kat, vagy ha úgy
tet szik, ak kor vonulunkbe szol gá lat -
ra fris sen meg vá lasz tott pres bi te -
rek ként, ami kor ha gyo má nyo san egy
egé szen má sik bevonulást ün ne pe -
lünk. Min den pres bi té ri um fe jé nek
két ezer év vel ez előt ti, dí szes je ru zsá -
le mi be vo nu lá sát. Ér de kes, kü lö nös
egy be esés. 

Meg telt a temp lom, vagy is so -
kak nak, nem csak a most hi va tal ba
lé pők nek volt fon tos ez a va sár nap!
Aki sze re ti a gyü le ke ze tét, temp lo -
mát, va ló ban kell, hogy érez ze, ott a
he lye a kö zös ség éle tét meg ha tá ro zó
al kal ma kon: azon a va sár na pon, ami -
kor új tiszt ség vi se lő- és pres bi ter je -
löl te ket ál lí ta nak, majd a sza va zá son,
mi kor ki de rül, hogy kik nyer ték el a
man dá tu mo kat. És per sze a mind ezt
meg ko ro ná zó be ik ta tá son, ami kor
imád ság és ál dás in dít ja út já ra a ki -
vá lasz tot ta kat. 

Egy há zunk ban igen szép és ma -
gasz tos ez az ün ne pi szer tar tás. A
mos ta ni pe dig kü lö nö sen em lé ke ze -
tes ma rad, hi szen éne kel ve, ke zük ben
vi rág zó ágat tar tó if jak be vo nu lá sá -

val vet te kez de tét az is ten tisz te let.
Nem is cso da, ha az idő sek né ha
diszk ré ten el mor zsol tak ar cu kon
egy-egy le gör dü lő könny csep pet.

„El ha tá roz tad-e, hogy vál la lod gyü -
le ke ze tünk ben a tiszt sé get, és hogy azt

egy há zunk ren del ke zé sei sze rint,
Krisz tus szol gá ja ként hű sé ge sen vég -
zed?” – hang zott az el ső kér dés. 

Mi lyen sú lyos sza vak ezek! Egy hat
év re szó ló el ha tá ro zás ról kell az egész
gyü le ke zet előtt nyi lat koz ni – mos tan -
tól nincs ment ség, nincs ki bú vó a fel -
adat alól. A vál lalt kö te le zett sé get el kell
vé gez ni. Pe dig le het, hogy né ha ne héz
lesz! Össze egyez tet ni a te en dő ket a
hét köz na pi mó kus ke rék kel, a dél utá -
ni meg be szé lést a csa lád éle té vel, az
ott ho ni mun kát a gyü le ke ze ti vel. De
itt, a fö lénk ma ga so dó ke reszt alatt, az
ol tár előtt áll va nem le het mel lé be szél -
ni. Az igen igen kell, hogy le gyen! Szin -
te már is ránk ne he ze dik a te her. Pe dig
mi ez ah hoz ké pest, ami mi att itt áll ez
a ke reszt…

Szer te a vi lág ban él az a kö zép kor -
ból szár maz ta tott ha gyo mány, hogy
a fér fi em be rek – kez det ben csak a
lo va gok, ka to nák, má ra azon ban
csak nem min den ki – kéz fo gás sal
kö szön tik egy mást. „Kész vagy-e
el ha tá ro zá so dat kéz adás sal és fo -
ga da lom mal is meg erő sí te ni?” „Kész
va gyok” – vá la szol tam, mi köz ben
gyü le ke ze tünk lel ké szé vel, Tamásy
Tamással meg szo rí tot tuk egy más
ke zét. S most mennyi re más volt ez
a kéz fo gás. Mennyi vel töb bet, mást
je len tett, mint ami kor „csak úgy” üd -
vö zöl jük egy mást!

A gyü le ke zet áll va hall gat ta vé gig a
fo ga da lom té telt. Im po záns lát vány
az ol tár előtt két sor ban fel so ra ko zott
tiszt ség vi se lők fa la, akik – mi kor rá -
juk ke rül a sor – jobb ke zü ket szí vük -
re he lyez ve, bal juk há rom uj ját fel -

emel ve mond ják el az es kü szö ve gét.
Húsz is me rős arc, húsz meg il le tő dött
em ber. Nem, ba rá tok még nem va -
gyunk, de rég óta is mer jük már egy -
mást. Rend sze re sen ta lál ko zunk a
temp lom ban, so kak kal gyer mek- vagy
if jú sá gi ren dez vé nye ken is, má sok kal
meg kö zös gyü le ke ze ti al kal ma kon.
Még össze kell ko vá cso lód nunk, de
egy ki csit már most is össze tar to zunk.

„Szol ga test vé re im” – mond ta, mi -
köz ben ál dás ra emel te ke zét a püs pök.
Ke vés ilyen szép, gaz dag tar tal mú, so -
kat mon dó ki fe je zés van ékes, ké pes,
szép sé ges anya nyel vünk ben. Hi szen
mos tan tól nem csak test vér ként, de
szol gá ló ként is kell tisz tel nünk egy -
mást. Egy szer re va gyunk – a szó leg -
ne me sebb ér te le mé ben – szol gák,
egy szer s mind test vé ri ség ben élő em -
ber tár sak is. Kö zös ség te rem tő, kö -
zös ség for má ló és kö zös ség hor do zó
ki fe je zés. S na gyon meg tisz te lő.

„Adjazértszolgádnakengedelmes
szívet,hogytudjakormányozninépe-
det,különbségettéveajóésrosszkö-
zött…” (1Kir 3,9) – ol vas hat juk az egy -
há zunk ban most szol gá lat ba lé pő
tiszt ség vi se lő és pres bi ter test vé re ink
be ik ta tá sa al kal má ból ki adott könyv -
ben. S azt hi szem, nem is igen le het
eh hez mit hoz zá ten ni. 

Úgy le gyen. Ámen. 
g Gyar ma ti Gá bor

Szolgatestvérek

Önkéntesdiákokaz1%-ért
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház fel hí vá sá hoz csat la koz va össze fog -
tak a nyír egy há zi ok ta tá si in téz mé nyek. A Tú róczy Zol tán Evan gé li kus
An gol Két Ta ní tá si Nyel vű Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da, az Evan gé li kus Kos -
suth La jos Gim ná zi um és a Lu ther Már ton Kol lé gi um di ák jai kö zö sen,
ön kén tes mun ká ban vál lal ták, hogy fel hív ják a he lyi ek fi gyel mét a vá ros
evan gé li kus vo nat ko zá sa i ra, il let ve az ok ta tá si in téz mé nyek jó mű kö dé -
sé re. Kér dé se ket tet tek fel a já ró ke lők nek, és el mond ták ne kik, hogy ha
adó juk 1%-át az evan gé li kus egy ház szá má ra ajánl ják fel, az zal az ő ok -
ta tá si in téz mé nye i ket is tá mo gat ják.

A di á kok már ci us 29-én, csü tör tö kön dél előtt az evan gé li kus Nagy -
temp lom előt ti tér ről in dul tak. A Lu ther té ren, a Szent Ist ván ut cán és
a Kos suth té ren tet tek fel olyan kér dé se ket, hogy pél dá ul ki volt Geduly
Henrik, mi lyen val lá sú volt KossuthLajos, vagy épp me lyik a vá ros egyes
hely raj zi szá mú épü le te – ez utób bi ra a he lyes vá lasz: ter mé sze te sen a
vá ros cí me ré ben is lát ha tó evan gé li kus Nagy temp lom. 

d EvÉlet-infó

Meg hí vó a könyv fesz ti vál ra

A Lu ther Ki adó sze -
re tet tel vár min den
ked ves ér dek lő dőt és
vá sár lót a bu da pesti
nem zet kö zi könyv -
fesz ti vá lon. Az el múlt
évek szo ká sa i hoz hí -
ven a Lu ther Ki adó, a
Kál vin Ki adó, a Ma -
gyar Bib lia tár su lat, a
Har mat Ki adó és a
Szent Ist ván Tár su lat

egy köz pon ti he lyen lé vő, nagy alap te rü le tű, kö zös
stan don vár ja vá sár ló it ked vez mé nyek kel és új don -
sá gok kal.

Idő pont: áp ri lis 19–22. Hely szín: Bu da pest, Mil -
le ná ris, Jö vő Há za föld szint je, 19-es stand.

A BNK rész le tes tá jé koz ta tó ját és a kö zel 400
prog ram le írá sát meg ta lál ják a www.bookfestival.hu
ol da lon.

To váb bi in for má ció: Lu ther Ki adó, 1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 20/824-5518. Fax:
1/486-1229. E-mail: ki ado@lu the ran.hu. Web:
www.lutherkiado.hu.

„Minthaközöttetek
feszítettékvolnameg…”

Fiatalokzenéspassió-előadásaBudavárban
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Húsvétünnepeután1.vasárnap(Quasimodogeniti).Liturgikusszín:fehér.
Lekció:1Jn5,4–10a;Ézs40,25–31.Alapige:Jn21,1–14.Énekek:388.,214.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv., szuplikáció) Seben Glória; du. 6. Bence Imre; Fébé,
II., Hűvösvölgyi út 193. de. 10. (úrv.) Gertrud Heublein; Sarepta, II., Modori
u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.
fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.
10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (családi) Hokker
Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deák
tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv., kon -
fir má ciói istentisztelet) Smidéliusz Gábor; du. 6. Cselovszky Ferenc; Fasor,
VII., Város ligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11.
(úrv.) Aradi György; du. 6. (dzsesszistentisztelet) Aradi György; Józsefváros,
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a
de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–
33. de. 9. Szabó Bertalan; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom)
de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; du. 6. (vespera) Bolba Márta, litur -
gus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter;
Kelen föld, XI., Bocskai út 10. de. 8. dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr.
Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. dr. Blázy Árpád; Egyetemi és főiskolai gyülekezet, XI. Magyar tudósok
krt. 3. du. 6. (Holnemvolt istentisztelet) Körmendy Petra; Budagyöngye, XII.,
Szi lá gyi E. fasor 24. de. 9. (úrv., szuplikáció) Seben Glória; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; negyed 12. Keczkó Pál; Angyal -
föld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; du. 6. (zenés áhítat) Tamásy Tamásné;
XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Ta más; Pestújhely, XV., Templom
tér de. 10. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; Rákospalota, XV., Régi Fóti út
73. (nagy temp lom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI.,
Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u.
de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István;
Rákos hegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. Kovács Áron; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kovács
Áron; Pest szent lőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Deák László;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8.
Deák László; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,
Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10.
Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás;
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság
út 75. de. 10. Endreffy Géza; Sorok sár, Otthon Közösségi Ház, Szitás u.
112. du. 2. Győri János Sámuelné; Buda keszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. (úrv.) dr. Fabiny Tibor.
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Összeállította: Boda Zsuzsa
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„Nefeledkezzetekmegvezetőitekről,
akikazIstenigéjéthirdettéknektek.
Figyeljetekéletükvégére,éskövessé-
tekhitüket.” (Zsid 13,7)
DetreLászló (1912–2004) szü le té -

sé nek szá za dik év for du ló ja al kal má -
ból már ci us 24-én ha tal mas össze fo -
gás sal ün ne pi meg em lé ke zés zaj lott
a men dei evan gé li kus temp lom ban.

A lel kész negy ven négy éven át hir -
det te Is ten igé jét a településen, és
pász to rol ta gyü le ke ze tün ket. Ez a
hosszú szol gá la ti idő mély nyo mot ha -
gyott gyü le ke ze tünk tag ja i nak szí vé -
ben, min dig sze re tet tel és há lá val
gon do lunk vissza rá. 

Det re Lász ló mun ká ját ki tar tás,
nagy tett re kész ség, bá tor fel adat vál -
la lás, jó szer ve ző kész ség jel le mez te,

amely a mai na pig irány adó le het bár -
ki szá má ra. Pon tos, ha tá ro zott mun -
ká já nak kö szön het jük, hogy egy ház -
köz sé günk ha gyo má nyai, szo ká sai,
ese mé nyei, ta nul sá gai nem vesz tek el,
ha nem új ra meg új ra át él het jük őket.

Az ün ne pi is ten tisz te let al kal má val
ifj.DetreJános vá ci lel kész szol gált, és
ige hir de té sé ben em lé ke zett nagy ap já -
ra. Dr.FabinyTamás püs pök ün ne pi
kö szön tő jét Pintér Mihály men dei
lel kész tol má csol ta. Det re Lász ló em -
lé két D.KeveháziLászló,BaranyaiTa-
másés id.DetreJánosnyu gal ma zott lel -
ké szek is fel idéz ték, szól va cso dá la tos,
sok szor ne héz sé gek kel te li, de min dig
Is ten út ját kö ve tő élet pá lyá já ról.

Az ün nep sé gen a rá di gyü le ke zeti
asszony kó rus és a men dei gyü le ke -

zet ének ka ra is szol gált. Az is ten tisz -
te let zá rá sa ként ke rült sor a temp lo -
munk ban el he lye zett em lék táb la fel -
ava tá sá ra.

Sze mé lye sen saj nos nem is mer het -
tem a lel kész urat, de gyer mek ko rom
óta na gyon so kat hal lot tam ró la
mind a csa lá dom tól, mind pe dig a
gyü le ke ze ti ta gok tól. Úgy hi szem,
ez a Fe ke te Ist ván-idé zet ma gá ban
fog lal ja és hí ven tük rö zi az el múlt
száz esz ten dőt: „Az idő múl hat, a
szép ség és a jó ság, a sze re tet és az
igaz ság nem mú lik el az év szá za dok -
kal, nem mú lik el az em be rek kel, ha -
nem örö kös, mint a tes tet len va ló ság,
s ezek ből annyit kap min den ki,
amennyit meg ér de mel.”

g Nyé Ki Klá ra

ÜnnepiistentiszteletMendén

b Egy meg hí vón ol va som az igét:
„Ne fe led kez ze tek meg ve ze tő i -
tek ről, akik Is ten igé jét hir det ték
nek tek.” Vall juk meg, né ha
mennyi re el tu dunk fe led kez ni
ró luk! Ezért jó az em lé kez te tés.
Az alábbi né hány sor is ezt a célt
szol gál ja. Száz esz ten dős len ne,
ha él ne, „ve ze tő”, es pe res-lel -
kész test vé rünk.

DetreLászló 1912. ja nu ár 2-án szü le -
tett Irs án, ap ja LustyikJános kán tor -
ta ní tó, any ja Motyovszky Katalin.
Nagy csa lád ban lá tott nap vi lá got,
nyolc an vol tak test vé rek. Gyer mek -
ko ra vi szon tag sá gos volt az el ső
vi lág há bo rú ide jén, a fel vi dé ki Iván -
há zán, az tán Pi li sen lak tak, édes ap -
ja itt volt kán tor ta ní tó. 

Det re Lász ló is Iván há zán és Pi -
li sen kezd te is ko lai ta nul má nya it.
Ez után a ceg lé di, majd a szar va si
gim ná zi um kö vet ke zett; 1930-ban
érett sé gi zett, majd – egyik báty ját
kö vet ve – az evan gé li kus teo ló gi án
foly tat ta a ta nu lást. 

1931 ka rá cso nyán hir te len, öt ven -
nyolc éves ko rá ban meg halt az édes -
apa. Sok kal szo mo rúbb, sze ré nyebb,
de szor gal ma sabb élet kö vet ke zett ez -
után a nagy csa lád ban. 

Det re Lász ló a teo ló gi án 1934-ben
tet te le a vég szi gor la tot, és még
abban az évben, szep tem ber 6-án
szen tel te lel késszé Raffay Sándor
püs pök. Ti sza föld vár ra, majd Ceg -
léd re ke rült se géd lel kész ként, ez
utób bi he lyen Wolf(Ordass)Lajos
mel lé. 1936–37-ben fél évet Finn or -
szág ban töl tött ta nul mány úton, ez
nagy ban szé le sí tet te tu dá sát és lá -
tó kö rét. Finn út ja után Ceg léd re ke -
rült vissza. 

A men dei gyü le ke zet 1923-ban
lett anya gyü le ke zet, DrobaMárton
volt a lel ké sze. 1938. ja nu ár 1-jén Det -
re Lász ló itt kezd te ön ál ló lel ké szi
szol gá la tát. Adós ság gal és fe szült sé -
gek kel ter hes gyü le ke ze tet vett át, ám
a kö zös ség meg sza ba dult az adós ság -
tól, sőt is ko lát is épí tett.

Det re 1938. szep tem ber 20-án há -
zas sá got kö tött FazekasElvirával, a
szent ant al fai kán tor ta ní tó le á nyá -
val. Az es ke té si szer tar tás Szent an -
tal fán volt, Or dass La jos vé gez te.
(Ké sőbb a kö ze le dő há bo rú vi ha ra
elől is ide me ne kült a csa lád.)

A má so dik vi lág há bo rú ide jén
Det re Lász lót is be hív ták ka to ná nak:
tá bo ri lel kész ként, fő had na gyi rang -
ban fel ada ta a kór ház vo na tok kí sé -
ré se és a lel ké szi szol gá lat el lá tá sa
volt. A ka to nás ko dás idő sza ka 1944.
már ci us 16-ával zá rult. 

Míg nem le he tett a gyü le ke ze té -
ben, BenyovicsPálnéKriskóKatalin
–mind annyi unk „Ka ti né ni je”, elő éne -
kes – tar tot ta az „is ten tisz te le te ket”,
az az az ének lést és az ima al kal ma kat
a temp lo munk ban va sár nap ról va sár -
nap ra. Ami kor a lel kész ha za tért,
nem volt könnyű szem be néz nie az zal,
ami 1945 ta va szán tör tént a gyöm rői
já rás ban: a he lyi kom mu nis ták és az
új rend őr ség em be rei tel je sen ár tat lan
em be re ket – he lyi ér tel mi sé gi e ket –
gyil kol tak meg; ál do za tul esett Pé -
te ri evan gé li kus lel ké sze, Csaba
Gyula is. Det re Lász ló e kö rül mé -
nyek kö zött is vál lal ta Men dén szol -
gá la tá nak foly ta tá sát.

Az idő múl tá val ha ma ro san egy -
ház me gyei fő jegy ző, es pe res he lyet tes,

majd 1958-ban a Pes ti Egy ház me gye
es pe re se lett; ezt a szol gá la tát – ne héz
kö rül mé nyek kö zött – 1975-ig vé gez -
te. Mi u tán az is ko lát a te le pü lé sen is
ál la mo sí tot ták, gon dos kod ni kel lett a
gyü le ke zet szá má ra az „ott hon ról”,
gyü le ke ze ti te rem ről is. 

1982-ben, negy ven négy évi men -
dei lel ké szi s köz ben es pe re si szol gá -
lat után ment nyug díj ba. (Utód ja dr.
FoltinBrunó lel kész lett.) Nyug dí -
jas ként Szi get szent mik ló son la kott,
és amíg te het te, Du na ha rasz ti ban és
szór vá nya i ban vég zett he lyet te sí tő
szol gá la tot. Ne héz be teg ség után,
2004. áp ri lis 28-án Bu da pes ten
hunyt el. 

Apai szí vé nek örö me volt, hogy fia
és uno ká ja kö vet ték a lel ké szi, sőt fia
az es pe re si szol gá lat ban is.

Élet út já nak át te kin té se után idéz -
zük fel alak ját, szol gá la tát is.
Agyülekezetilelkész.A fi a ta lok és

az idő sek egy aránt sze ret ték, szí ve -
sen hall gat ták. Gremanné,Rózsika
val lot ta ké sőbb: „Evan gé li kus nak ke -
resz tel tek, kon fir mál tam. Egy cso dá -
la tos lel kész, Det re Lász ló ta ní tott a

hit re. És most büsz kén va gyok Men -
dén evan gé li kus.”

Det re Lász ló pa ró ki á ja min dig
nyit va volt. Nem fe lej tem sza vát:
„Ahol a pa ró kia zár va van, és csen -
get ni kell, oda be se me gyek.” Per sze
azt is tu dom, más vi lág volt ak kor, és
más a mai vi lág. De ő va ló ban együtt
élt gyü le ke ze té vel. Ezért ol vas ha tó
egy em lé ke zés ben: „A men dei evan -
gé li kus gyü le ke zet nem tud és nem
akar bú csúz ni Det re Lász ló test vé -
rünk től.”
Azesperes.Meg se le het ne szá mol -

ni, hány szor for dult meg az ak kor
még (egész) Pest Me gyei Egy ház me -
gye har minc egy anya gyü le ke ze té -
ben, fi li á i ban és szór vá nya i ban. Csak
egy adat: Ve csés je len le gi pa ró ki á ját
ő avat ta fel mint es pe res 1962. szep -
tem ber 30-án. So ká ig gon doz ta a
gyöm rői gyü le ke ze tet is. De el vég -
zett te en dő it szin te vég nél kül le het -
ne so rol ni…

Ami kor es pe res utód ja át vet te tő -
le a szol gá la tot, ak kor lát ta iga zán, mi -
lyen pre ci zi tás sal irá nyí tot ta, tar tot ta
szá mon Det re Lász ló a rá bí zott egy -
ház me gyét. Er ről ta nús kod nak le ve lei,
a jegy ző köny vek ve ze té se vagy pél dá -
ul a pos ta- és ik ta tó köny ve. Ezt a
pon tos sá got nem le he tett utá noz ni!
Mind emel lett ápol ta, erő sí tet te a me -
gye kö zös sé gét is, egy ház me gyei al kal -
ma kat te rem tett – em lé kez he tünk
egy ház me gyei pres bi te ri na pok ra,
ének ka ri ta lál ko zók ra vagy a fel ügye -
lők ta lál ko zó i ra. Tar ta lom mal töl töt -
te meg az egy ház me gye ke re te it. 

Iga zi evan gé li kus mó don, öku -
me ni ku san gon dol ko zott. Eb ben út -
jai is se gí tet ték. Egy fi gye lem re mél -
tó em lé ke zés ben ol vas hat juk Tá pió -
süly ről: „Iga zi se gít sé get a men dei
evan gé li kus lel ki pász tor, Det re Lász -
ló ál tal kap tak [a pün kös di ek]. Det -
re test vér re mély ha tást gya ko rolt
finn or szá gi ta nul má nyai alatt egy
pün kös di be me rí tés, ame lyen egy
ot ta ni atya fi el kez dett nyel ve ken
imád koz ni ma gya rul. Ké sőbb, ami -
kor be szél ni akart ve le (…), rá jött,
hogy az egy szót sem tu dott ma gya -
rul. Ez az él mény meg ha tá roz ta a
pün kös di gyü le ke zet hez va ló jó vi szo -
nyu lá sát. (…) A sü lyi gyü le ke ze tet a
men dei egy ház köz ség le ány gyü le -
ke ze te ként vál lal ta fel. A pün kös di -
ek össze jö ve te li he lyén az »Evan gé -
li kus ima ház« fel irat állt.”

Det re Lász ló éle té nek ki lenc ven -
két éve alatt so ha nem szűnt meg
szol gál ni. Ami kor rá em lé ke zünk, ezt
Is ten irán ti há lá val tess zük, és kö -
szön jük ne ki, hogy ad ta őt a men dei
gyü le ke zet nek, a Pes ti Egy ház me gyé -
nek, egy há zá nak. 

g D. Keveházi László

DetreLászlóemlékezete
(1912–2004)

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro -
zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se
sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996. évi
CXX VI. tör vény (to váb bi ak ban: Szftv.)
sze rint az egy há zak szá má ra fel -
ajánl ha tó 1% kedvezményezettje a
lel ki is me re ti és val lás sza bad ság jo gá -
ról, va la mint az egy há zak, val lás fe le -
ke ze tek és val lá si kö zös sé gek jog ál -
lá sá ról szó ló 2011. évi CC VI. tör vény
sze rint el is mert egy ház, va la mint a
2011. de cem ber 20-ig az egy há zi el -
is me rés iránt ké rel met be nyúj tott
szer ve zet le het, ha az adó ha tó ság
tech ni kai szám mal lát ta el.

Azok az egy há zak, ame lyek 2011.
de cem ber 20-ig kér ték az egy há zi stá -
tu suk meg tar tá sát, és az Or szág -
gyű lés a ké rel mü ket el uta sí tot ta,
2012. má jus 20-ig a tech ni kai szá -
muk ra gyűjt he tik az 1%-os fel aján lá -
so kat. Szá muk ra a fel aján lott össze -
get – az egy há za kat meg il le tő ki egé -
szí tés nél kül – az adó ha tó ság utal ja
át a ci vil szer ve ze tek re vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint. Ezek nek a szer ve ze -

tek nek az Szftv. 8/A §-ában fog lal tak
sze rint nem kell iga zol ni uk a ked vez -
mé nye zet té vá lás hoz a két éves mű -
kö dést és a 2011. ja nu ár 1-jé től foly -
ta tott köz hasz nú te vé keny sé get. 

A 2012. ja nu ár 1-jén egye sü let té vált
egy há zak 2012-ben már a ci vil szer -
ve ze tek re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
gyűjt het nek fel aján lá so kat, és men te -
sül nek a két éves mű kö dés, va la mint
a 2011. ja nu ár 1-jé től foly ta tott köz -
hasz nú te vé keny ség iga zo lá sa alól. 

Az Or szág gyű lés ál tal el nem is -
mert egy há zak ese té ben a 2011-es
adó zói fel aján lá so kat az adó ha tó ság
a szer ve zet bí ró sá gi vál to zás be jegy -
zé si el já rá sá nak le zá rá sát – re giszt -
rá ci ó ját – kö ve tő 15 na pon be lül, de
leg ké sőbb 2012. de cem ber 15-ig utal -
ja át a ked vez mé nye zett nek.

A fen ti vál to zá sok ra te kin tet nél kül
az adó szá mok és tech ni kai szá mok kö -
zül 2012-ben is csak egyet-egyet le het
meg je löl ni a ren del ke ző nyi lat ko za ton.

d KözigazgatásiésIgazságügyi
MinisztériumSajtófőosztálya

SajtóközleMény

Tájékoztatásazszjaegyházaknak
felajánlható1%-áról

Meghívó

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze -
um mal együtt mű köd ve sze re tet tel vár ja az ér dek lő dő ket áp ri lis 19-én
(csü tör tö kön) 18 óra kor a kö vet ke ző dis pu tá já ra.

Té ma: Hivatás.
Dis pu ta part ne rek: FabinyTamás – evan gé li kus püs pök, PéreliZsu-

zsa – tex til mű vész, TolcsvayLászló – ze ne szer ző, ze nész.
Hely szín: Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um, Bu da pest V. ker., Ká ro lyi Mi hály

u. 16. Élő köz ve tí tés a pim.hu ol da lon.
Be lé pő jegy: fel nőt tek nek 600 Ft, di á kok nak és nyug dí ja sok nak 300 Ft.

A be lé pő jeggyel a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze u mot tá mo gat ja.

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !

KróniKa



Van né hány do log, amely ar ról árul -
ko dik, hogy ge ne rá ci ós kü lönb sé gek
van nak köz tem és a szü le im kö zött.
Szá mom ra tel je sen nyil ván va ló, hogy
a leg több do log, amely kör be vesz,
má ra már tel je sen di gi tá lis sá vált. A
szü le im, bár ugyan úgy hasz nál ják
kap cso lat tar tás ra a Facebookot,mint
én, pár te rü le ten még is ra gasz kod nak
a „ré gi, jól be vált” meg ol dá sok hoz. 

Az egyik ilyen a fény ké pe zés. Édes -
anyám szá má ra a fény kép ki zá ró lag
a papírképet je len ti, ame lyet köz ve -
tí tő esz köz nél kül is meg le het mu -
tat ni az is me rő sök nek, szom szé -
dok nak. Ne kem pe dig az je len ti a
leg na gyobb ké nyel met, ami kor a mo -
bil te le fo nom ról pár érin tés sel tu dom
ki posz tol ni a fo tót a fa ce boo kos üze -
nő fa lam ra, ugyan is az én is me rő se im
el ső sor ban ott fog ják meg te kin te ni.
A pa pír kép elő nye kéz zel fog ha tó;
ugyan ak kor – más né ző pont ból – a
di gi tá lis fel vé te lé is az.

A di gi tá lis tech no ló gia meg je le né -
se a fo tó zás ban mi nő sé gi és mennyi -
sé gi ug rást is je len tett. Az ál tal, hogy
a ké pek azon nal vissza néz he tő vé
vál tak, a rossz fo tók tól azon nal meg
le he tett sza ba dul ni, a pro fesszi o ná -
lis szá mí tó gé pes re tus esz kö zök kel
pe dig még va rázs la to sab bá le he tett
ten ni őket. Az ál tal pe dig, hogy az
okos te le fo nok ba is ki vá ló fény ké pe -
ző gé pe ket épí tet tek be, szin te bár ki
bár hol fo tós sá is vál ha tott. Se gí tett
eb ben az Instagram ne vű al kal ma zás

is: a ka me rán kat el süt ve szá mos szű -
rő áll a ren del ke zé sünk re, ame lyek -
kel mó do sít ha tunk a fo tón, az így fel -
ja ví tott ké pet pe dig azon nyom ban
meg is oszt hat juk má sok kal.

A va ló já ban igen egy sze rű trükk
mi att az Instagram iga zi „game
chang er ré” vált, az az olyan pi a ci
sze rep lő vé, amely új ra al kot ja a sza -
bá lyo kat. Más ho gyan fo tóz nak azok,
akik Instagramot hasz nál nak. Ez
pe dig a leg töb bek ben a na pok ban tu -
da to sult iga zán, ami kor hí re kélt,
hogy a leg na gyobb kö zös sé gi ol dal,
a Facebookmint egy egy mil li árd dol -
lárt fi ze tett ér te. Mind ezt egy olyan
al kal ma zá sért, amely egy ál ta lán nem
ter mel be vé telt. Vi szont vi lág szer te
har minc mil li ó an töl töt ték le.

Azok, akik a vé tel hát te ré ben meg -
hú zó dó oko kat ta lál gat ják, két fon tos
szem pon tot is em lí te nek. Az egyik,
hogy az Instagrammö gött ál ló, mint -
egy tíz fős fej lesz tő csa pat kép vi sel
ak ko ra po ten ci ált, hogy ér de mes ek -
ko ra össze get ad ni a tu dá su kért és ta -
pasz ta la tu kért cse ré be. A má sik pe dig
az, hogy a Facebook kép né ze ge tő je
némi kí ván ni va lót hagy ma ga után, és
úgy tű nik, a cég fej lesz tői nem igen
tud tak ezen ja ví ta ni. 

Mind ket tő ér de kes meg ál la pí tás.
Az el ső ar ra vi lá gít rá, hogy kis fej lesz -
tő csa pa tok is ér het nek el ha tal mas si -
ke re ket, és eb ből a szem pont ból Ma -
gyar or szág esé lyei is jók, mi vel fej ben
job bak va gyunk, mint pénz ügyi erő -

for rá sok ban. A má so dik meg ál la pí -
tás pe dig azt erő sí ti, hogy a jól fó -
kusz ált ter mé kek nek min dig lesz
he lyük a na gy, vi szont ál ta lá nos cé -
lú ak mel lett.
DenniK.Bermann, a WallStreet

JournalMarketplace ro va tá nak szer -
kesz tő je így tá lal ta az Instagram
meg vé te lé ről szó ló hírt: „Em lé kezz
er re a nap ra. Az 551 na pos Ins ta gram
1 mil li árd dol lárt ér. A 116 éves New
York Ti mes Co. ér té ke 967 mil lió dol -
lár.” És bár elég sze ren csét len do log
össze ha son lí ta ni a kör tét az al má val,
még is úgy tű nik, hogy a kö zös sé gi fo -
tó meg osz tás ban óri á si le he tő sé get
lát nak a na gyok, nagy já ból ak ko rát,
mint az egyik leg na gyobb po li ti kai
be fo lyás sal ren del ke ző ame ri kai na -
pi lap ban.

Gyak ran mond ják, hogy egy kép
töb bet ér ezer szó nál. Egy há zi ki ad -
vá nya ink a jó szer zők nek, szer kesz -
tők nek kö szön he tő en – né mely kor az
ol va só szer kesz tők, kor rek to rok „rá -
se gí té sé vel” – re mek ol vas ni va lót
kí nál nak. Ugyan ak kor nap ja ink –
rész ben okos te le fo nok ra is op ti ma -
li zált – in ter net je az ál lan dó fény kép -
meg osz tás ra is épül. El kell gon dol -
kod ni ar ról, hogy mi ként le het ne
ezt a sze let a vi tor lánk ba fog ni…

g Nagy Ben ce

Megosztottképek
eGyHázéSvIláGHáló

Rovatgazda:NagyBence
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köszönetaszépműsorértésazadományért
A Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon idős és fo gya ték kal élő la kó i nak
ne vé ben há lá san kö szö nöm az Aszó di Evan gé li kus Gim ná zi um kó ru sá nak, ve -
ze tő jé nek és is ko la lel ké szé nek már ci us 30-án elő adott, fel eme lő mű so ru kat.

Ezen kí vül tisz te let tel ál lok az is ko la di ák ja i nak ka ri ta tív te vé keny sé ge előtt.
A be mu tat ko zás so rán meg tud tam, hogy 2004-től min den év ben egy he -
tes jó té kony sá gi gyűj tést szer vez nek a tanulók egy-egy szo ci á lis in téz mény
szá má ra, és az ado mányt ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad ják át. Ez tör tént már -
ci us 30-án is. Az ez év ben ki vá lasz tott in téz mény a Sa rep ta volt. Ez úton
sze ret ném meg kö szön ni az is ko la ve ze tő sé gé nek és a di á kok nak a 300 ezer
fo rint össze gyűj tött ado mányt. Ez zel hoz zá já rul tak a fo gya té kos ház kö zel -
jö vő ben in du ló épí té sé hez. 

Az Úr is ten ál dá sát kí vá nom az is ko la ve ze tő sé gé nek, tan tes tü le té nek és
di ák ja i nak az éle té re.

Erős vár a mi Is te nünk!
Je ge si Zol tán né otthonvezető

Gyantánjártanagyváradievangélikusóvoda
apraja-nagyja
A nagy vá ra di evan gé li kus óvo dát áp ri lis 2-án a gyan tai óvo dá sok és is ko lá -
sok lát ták ven dé gül. A ki rán du lás hí rét az idén is nagy lel ke se dés sel fo gad -
ták mind a gyer me kek, mind a szü le ik. Há la Is ten nek, szép, na pos idő kö szön -
tött ránk, ami kor né pes cso por tunk kal el in dul tunk az evan gé li kus temp lom
elől. Össze sen ki lenc ven nyolc an ér kez tünk Gyan tá ra, ahol a hely bé li ek
nagy sze re tet tel fo gad tak ben nün ket.

Tar tal mas prog ra munk el ső ré sze ként hús vé ti kéz mű ves kört tar tot tak a gyan -
tai és a bé kés csa bai Er zsé bet he lyi Ál ta lá nos Is ko la ta ná rai, a Va sár na pi Is ko la
Ala pít vány pe da gó gu sai. A gye re kek gyor san be le él ték ma gu kat a hús vé ti to -
jás-fes tés be és nyu szi vá rás ba, úgy hogy gyor san el re pült az idő. Há rom hely -
szí nen zaj lott a prog ram: az is ko lá ban, az óvo dá ban és a kul túr ház ban. A gye -
re kek min den kéz mű ves-fog lal ko zást sor ban ki pró bál tak, a pe da gó gu sok pe -
dig öröm mel is mer ked tek a kol lé gák kal és az új tech ni kák kal. 

Hogy a szü lők is hasz no san tölt sék az időt, a re for má tus temp lom ban film -
ve tí tés re ke rült sor. SoósJózsef he lyi re for má tus lel kész le ve tí tet te BorosZol-
tánFeketevasárnap cí mű do ku men tum film jét. Ez az al ko tás szo mo rú idő -
ket ele ve nít fel Gyan ta múlt já ból. Fel idé zi a ro mán se re gek 1944. szep tem -
ber 24-i be vo nu lá sá nak vé res ese mé nye it. A fa lu ár tat lan ci vil la kos sá gá ból
negy ven he ten es tek ál do za tá ul az ér tel met len ke gyet len ke dés nek. A film meg -
te kin té se után a je len le vők kö zö sen meg be szél ték a lá tot ta kat.

Az erős szél el le né re a gye re kek öröm mel vet tek részt a sport ve tél ke dő kön.
Köz ben szép sor ban min den ki ki pró bál ta a sze ke re zést is (képünkön). Ez kü -
lön le ges él ményt je len tett a vá ros ban fel nőtt gyer me kek nek. Dé li egy óra kor
ki pi rult arc cal és kor gó gyo mor ral te le ped tek le a fi nom ebéd hez, me lyet a
lel kes gyan tai szü lők ké szí tet tek. Reg gel óta dol goz tak az anyu kák, hogy min -
den idő ben ké szen le gyen. Nagy si ke re volt a gu lyás le ves nek és a fánk nak, mely -
ből so kan kér tek re pe tát. Ebéd után le sé tál tunk a Kö rös-part ra, ahol vi dá m
fut ká ro zás kez dő dött a ta va szi nap sü tés ben.

Gyor san el ér ke zett a négy óra, és ha za in dul tunk. Szü lők, gye re kek,
mun ka tár sak mind ki csit fá rad tan, de jó ked vű en ül tünk fel a busz ra.

Ez úton is sok sze re tet tel kö szön jük a meg hí vást a gyan tai ta ní tó nő nek, Soós
Orsolyának,SzabóEdit óvó nő nek, LázárIbolya nyug dí jas rajz ta nár nő nek,
a Gyan tai Re for má tus Egy ház köz ség lel ké szé nek és gond no ká nak. Ál do za -
tos mun ká ju kat kü lön kö szön jük, és nagy ra ér té kel jük, hogy a ma rok nyi kö -
zös ség tisz ta szív vel lát ta ven dé gül gyer me ke in ket! 

Má tyás Ju dit igazgató

Az Ön 1%-ából sokan tanulhatnak
Támogassa adója 1%-ával a Magyarországi 

Evangélikus Egyház oktatási intézményeit.

A farkasrétiökumenikusesték kö vet ke ző al kal mán, áp ri lis 16-án, hét főn 18.30-kor dr.BlázyÁrpád evan gé li kus
lel kész „Hiszematestfeltámadását” cím mel tart elő adást és ve zet be szél ge tést. Helyszín: evan gé li kus–re for -
má tus temp lom, Bu da pest XI. ker., Né met völ gyi út 138. Sok sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt!

Hallelujaénekeskönyv

A Bet há nia CE Szö vet ség gon do zá sá ban új ra meg je le nik a Hal-
leluja éne kes könyv át dol go zott, bő ví tett ki adá sa: 500 evan gé -
li u mi ének kot tá val és gi tár kí sé ret tel; 225 ré gi, jól is mert (a Hal-
lelujah!-ban is meg ta lál ha tó) ének; kb. 170, az éb re dé si idők -
ben is mert té vált és utá na ke let ke zett ének; kb. 100, az if jú ság
kö ré ben nép sze rű, az utób bi évek ben ke let ke zett, ma gyar vagy
kül föl di for rás ból szár ma zó ének. Áp ri lis 30-áig ked vez mé nyes
elő ren de lé si le he tő sé get biz to sí tunk: pu ha kö té sű 1600 he lyett
1200 Ft, ke mény kö té sű 2500 he lyett 2000 Ft. Ren de lé si cím:
Bet há nia CE Szö vet ség, 1094 Bu da pest, An gyal u. 30. E-mail:
in fo@ce-union.hu.

Országoscsendesnap

A Bet há nia CE Szö vet ség sze re tet tel vár
min den ked ves ér dek lő dőt áp ri lis 21-én,
szom ba ton 10–16 óra kö zött tar tan dó
csen des nap já ra, mely egy ben éves or szá -
gos köz gyű lé se is. Hely szín: jó zsef vá ro -
si re for má tus temp lom, 1085 Bu da pest,
Sa lét rom u. 5. A csen des nap té má ja:
„Együttazúton…” – az em mau si ta nít -
vá nyok tör té ne te alap ján. Rész le tes
prog ram a www.ce-union.hu web ol da -
lon ta lál ha tó.

H I R D E T É S H I R D E T É S

mozaiK

Egy há zunk ban a ke rü le ti if jú sá gi na pok so ro za ta már ci -
us 31-én foly ta tó dott, még hoz zá Győr ben. A he lyi gyü le -
ke zet és a gyer mek- és if jú sá gi osz tály kö zös mun ká já nak
ered mé nye ként igen csak „komp lex na pon” ve het tek részt
az egy ház ke rü let fi a tal jai, hi szen egy ide jű leg zaj lott a hit -
tan ver seny is ko lá kat érin tő te rü le ti for du ló ja, és kon fir man -

dus ta lál ko zó nak is ott hont adott az Öreg temp lom és a Pé -
ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont.

A nap szí nes prog ram ját kö ve tő en út ra va ló ál dás, igei
gon do la tok és az utol só kö zös ének után csen de sült el a győri
Öreg temp lom – ki-ki él mé nyek kel, em lé kek kel gaz da god -
va tért ha za, meg tart va a „la kat par ti” so rán ke zé be ka pott
la ka tot vagy ép pen kul csot. A raj tuk ta lál ha tó „szél ró zsás”
igét („Örömmelmerítekaszabadulásvizéből” – Ézs 12,3

alap ján) ol vas va vált el egy más tól a több mint két száz hat -
van részt ve vő, egy út tal ab ban a re mény ben, hogy nyá ron,
a fo nyód li ge ti Szél ró zsán is mét ta lál koz nak.

g Szemerey Bence felvételei
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VASÁRNAP

6.40 / m1
ABibliaamagyar
képzőművészetben
7.00 / m1
Reformátusmagazin
9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fogó
Ben ne: 
Bach: Mag ni fi cat – BWV 243.
9.30 / Mez zo Tv
Bach:Máté-passió
10.04 / Kos suth rá dió
Baptistaistentisztelet
közvetítéseaszegedibaptista
imaházból
Igét hir det: Ba log Bar na bás
lel ki pász tor
21.30 / Bar tók rá dió
Azemberihangdicsérete
Jac ques Lo us si er: Fé nyek –
Ba rokk mi se a 21. szá zad ból
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsesszlegendák:ScottJoplin

HÉTFŐ

6.00 / Du na Tv
Élőegyház (vallásihíradó)
14.00 / m1
Aholokausztmagyarországi
áldozatainakemléknapja
Élő köz ve tí tés a Ho lo kauszt
Em lék köz pont ból
19.30 / Du na Tv
Hagyaték (magazinműsor)
Az Evan gé li um 
– a vi zso lyi Bib lia 
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lélekhangoló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.radio17.hu)
23.10 / m2
Ádámfeltámadása
(német–amerikai–izraeli
filmdráma,2008) (106’)
23.15 / m1
Aranymetszés
(kulturálismagazin)

KEDD

10.05 / Du na World
Delta
(tudományosmagazinműsor)
12.45 / Pax Tv
Sarepta
(dokumentumfilm)
16.10 / Du na Tv
1könyv
20.00 / Cor vi nus Rá dió
(Sop ron)
Lélekhangoló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.corvinusradio.hu)
20.00 / Du na Tv
Ahetedikpecsét
(svédfilmdráma,1957) (96’)
21.20 / Du na World
Lyukasóra (irodalmiműsor)
0.15 / Du na Tv
Dvořák:VIII.szimfónia
Elő ad ja: a Ma gyar Rá dió
szim fo ni kus ze ne ka ra

SZERDA

9.00 / m2
Múlt-kor(történelmimagazin)
A pes ti Kons tan ti ná poly
13.30 / Kos suth rá dió
„Tebennedbíztunk
eleitőlfogva…”

A re for má tus egy ház fél órá ja
14.15 / Du na World
Reformátusmagazin
21.15 / Pax Tv
Harangszó
(magyardokumentumfilm,
2001) (35’)
21.25 / m2
Maradjtalpon! (kvízműsor)
21.30 / m1
OntheSpot
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
0.40 / m1
Zegzugostörténetek
Kul túr tör té ne ti ka lan do zá sok
Bu da pes ten

CSÜTÖRTÖK

13.50 / m2
1100évEurópaközepén
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Fel csík
15.00 / Pax Tv
Kerékpártúra
egyháztörténetiutakon
(útifilm)
Erős vár a mi Is te nünk 
16.34 / Ma gyar Ka to li kus
Rá dió
Dzsesszencia
Ze nés be szél ge tés
19.30 / Pax Tv
Abeilleszkedéskulcsa
Mit ér az em ber, ha vak?
23.25 / m1
ÖrökÉva
(magyardokumentumfilm,
2006) (84’)
0.05 / m2
ASzövetség
Bib lia-ve tél ke dő

PÉNTEK

5.20 / m1
Hajnaligondolatok
17.00 / Pax Tv
„Szárnyakatadjatok…!”
Schäf fer Er zsé bet új ság író
elő adá sa
20.00 / Du na Tv
Abigél4/4.rész
(magyarromantikus
kalandfilm,1978) (78’)
20.00 / Pax Tv
Hétszóazemberért
(multimédiáspassió)
21.04 / Kos suth rá dió
Kultúrkör
Benne: XIX. budapesti 
nemzetközi könyvfesztivál
21.20 / Vi a sat3
Azelszántdiplomata
(német–angolfilmdráma,
2005) (124’)
22.25 / Du na Tv
Napok,évek,évszázadok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra

SZOMBAT

6.20 / m2
AzÓtestamentum
(olaszanimációssorozat)
12.10 / Du na World
Világ-Nézet
Áb ra hám gyer me kei
14.50 / m1
Asebesfutásúfolyó
(magyarismeretterjesztő
film)
16.35 / m1
ASzövetség
Bib lia-ve tél ke dő
20.15 / Má ria Rá dió
Kultúrház
Ke resz tény kép ző mű vé szet –
Ga lam bos Ádám össze ál lí tá sa 
20.55 / Du na World
Napraforgók
(magyardokumentumfilm,
2008) (30’)
23.50 / m1
Nagyonzene (koncertfilm)
Bu da pest Bár

VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Muzsikálóreggel
Va sár na pi or go na mu zsi ka
10.30 / Du na Tv
Istenkezében
Mind szenty-em lék mi se
Szom bat he lyen
11.15 / m1
Balaton-felvidéki
reformátustemplomok
12.30 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lélekhangoló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.vorosmartyradio.hu)
18.34 / Ma gyar Ka to li kus
Rá dió
Gregoriánénekek
21.00 / Pax Tv
Azötödikevangélium (útifilm)
23.15 / Má ria Rá dió
Mégisszeretni
Gyök össy End re ta ní tá sa

vasárnap(április15.)
Békétadok,hogyazirányítson,ésigazságot,hogyazparancsoljon. Ézs 60,17b
(2Kor 4,15; Jn 20,19–29; 1Pt 1,3–9; Zsolt 128) Ter mé sze tes em be ri vágy, hogy
bé kes ség ben él jünk, és igaz ság ve gyen kö rül bennünket. Ézsa i ás ar ról ír, hogy
az erő szak és a rom lás idő sza ka után Is ten egy tel je sen más vi lág ígé re té vel aján -
dé koz za meg né pét. Ma is bé két len ség, igaz ság ta lan ság, jog ta lan ság ural ko -
dik a vi lág ban. Ma nap ság slá ger szak az egye te me ken a jo gá szi, még is azt ta -
pasz tal juk, hogy egy re na gyobb jog ta lan ság ural ko dik vi lá gunk ban. Ézsa i ás azt
hir de ti, hogy ma ga Is ten ad ja meg a bé kes sé get és az igaz sá got, ne más tól vár -
juk eze ket. Jé zus azt mond ta ma gá ról, hogy ő az igaz ság, és ami kor fel tá ma -
dá sa után meg je lent ta nít vá nya i nak, az zal kö szön töt te őket: „Békességnék-
tek!” Ben ne és ál ta la ér ke zett meg a vi lág ba Is ten ígé re te.

Hétfő(április16.)
Boldogok,akikbékétteremtenek,mertőkIstenfiainakneveztetnek.Mt 5,9 (Zsolt
147,14; Ézs 42,10–16; 1Pt 2,11–17) Má té hí res he gyi be széd-gyűj te mé nyé ből, Jé -
zus bol dog mon dá sa i ból va ló ez az ige vers. Ezek ben Jé zus azo kat mond ja bol -
do gok nak, akik a vi lág sze mé ben és a vi lág szem szö gé ből néz ve in kább szá na -
lom ra mél tó em be rek. Akik a bé kes ség re tö rek sze nek, akik bé két te rem te nek
eb ben a vi lág ban, azok Is ten hez tar toz nak, Is ten gyer me kei. Sok em ber nek nem
ér de ke a bé ke, a bé kes ség, hi szen so kak nak igen csak meg éri „a za va ros ban ha -
lász ni”. Is ten gyer me kei nem áll hat nak be eb be a sor ba, mert ki kell áll ni uk az
igaz ság és a ke resz tény ér ték rend mel lett ak kor is, ha az bé két len ség nek tű nik.
Hi szen Jé zus ban olyan ér ték ren det is kap tunk, amely hez iga zod nunk kell. Mégis
Jé zus mond ja Is ten fi a i nak és bol dog nak a bé kes sé get te rem tő ket, azo kat, akik
ér ték rend jé nek egyik pil lé re épp a bé kes ség te rem tés. 

kedd(április17.)
Pálírja:HavalakiKrisztusbanvan,újteremtésaz:arégielmúlt,ésíme:új
jöttlétre. 2Kor 5,17 (Ez 11,19; Jób 42,7–13/14–17/; 1Pt 2,18–25) A te rem tés -
tör té net a Szent írás egyik leg szebb fe je ze te. Eb ben hit val lás ként le ír va ol -
vas hat juk, sza vá val ho gyan te remt Is ten a ká osz ból koz moszt, a ren det len -
ség ből ren det. Jé zus sza va az ige hir de té se ken ke resz tül el akar ér ni hoz zánk
is, hogy a szí vünk ben új te rem tés jöj jön lét re. A fel tá ma dott Úr egé szen újat
adott ne künk, hi szen Is ten nel va ló kap cso la tunk ren de ződ het. Aki a krisz -
tu si ke gye lem erő te ré be ke rül, az új te rem tés ré szé vé vá lik.

Szerda(április18.)
Ezérttégedáldalak,amígélek,nevedetimádvaemelemfölkezem. Zsolt 63,5
(1Kor 14,15b; 1Pt 1,22–25; 1Pt 3,1–7) Az ül dö zött és az Is ten kö ze lé ben ol -
tal mat ta lá ló em ber imád sá ga szó lal meg az e nap ra ki írt igénk ben. Is ten
kö ze lé ben és az ő ol tal mát meg ta pasz tal va je len ték te len nek tű nik az a ve -
sze de lem, ame lyet em ber okoz hat em ber nek. Aki meg ta pasz tal ja Is ten kö -
zel sé gét éle té ben, az nem tud nem be szél ni ró la. A leg szen tebb ol tal mat
Jé zus ban kap tuk meg, aki nek ér de mé ért van okunk ál da ni az Is tent. Fel -
emelt kéz zel, tel je sen és egé szen oda szán va…

Csütörtök(április19.)
Tiválasztottnemzetség,királyipapság,szentnemzetvagytok,Istentulaj-
donbavettnépe,hogyhirdesséteknagytetteitannak,akiasötétségbőlaz
őcsodálatosvilágosságárahívotteltiteket. 1Pt 2,9 (Ézs 61,6a; Jn 17,9–19;
1Pt 3,8–12) Iz ra el meg tisz te lő cí me it so rol ja fel Pé ter eb ben az igé ben. De
ezt a cí met azok nak ígé ri, akik Is ten élő igé je ál tal Krisz tus ban új já szü -
let tek. Jé zus ban mi is azok le he tünk, aki ket ez a cím meg il let. Nem ze ti -
ség re, la kó hely re vagy ál lam pol gár ság ra va ló te kin tet nél kül tar toz ha tunk
hoz zá. Aki ket ki vá lasz tott ar ra, hogy hir des sük az ő nagy tet te it. De nem
a ma gunk ér de me vagy a szár ma zá sunk alap ján ér de mel tük ki ezt a cí met,
ha nem egye dül ke gyel me ál tal.

Péntek(április20.)
Nemzedékrőlnemzedékredicsérikműveidet,hirdetikhatalmastetteidet.Zsolt
145,4 (Mt 21, 14–15; Lk 23,50–56; 1Pt 3,13–17) Is ten min den nem ze dék szá -
má ra sze ret né meg mu tat ni cso dá it, ve ze té sét. Van nak olyan kor sza kok, ame -
lyek ben az em be rek fel is me rik ál dá sát. Ők nem tud ják tit kol ni az át él te ket
és meg ta pasz tal ta kat. De van nak olyan nem ze dé kek is, ame lyek be huny ják
sze mü ket e cso dák lát tán. A zsol tá ros ar ról tesz bi zony sá got, hogy Is ten nem
olyan Min den ha tó, aki né ha fel tű nik a tör té ne lem ben, az tán év ti ze de kig csend -
ben ma rad, ha nem olyan Is ten, aki ve lünk van. Jé zus, mi előtt el tá vo zik a
menny be, azt ígé ri, hogy ve lünk ma rad a vi lág vé ge ze té ig. Min den nem ze -
dék kel. Van okunk di csér ni őt, mert ha lá la és fel tá ma dá sa ál tal üd vös sé get
szer zett min den nem ze dék min den tag ja szá má ra.

Szombat(április21.)
AzÚrfélelmebölcsességreint.Péld 15,33 (1Kor 8,2–3; Jn 12,44–50; 1Pt 3,18–22)
A Példabeszédekkönyve ar ról szól, hogy a jö vő nem ze dék ne ve lé sé nek és ok -
ta tá sá nak leg főbb alap ja az Is ten fé lel mé re ta ní ta ni a fi a ta lo kat. Ha ez hát -
tér be szo rul, ak kor vak vá gány ra fut a jö vő ge ne rá ci ó i nak ok ta tá sa. Ám az Úr
fé lel me nem azt je len ti, hogy ret teg ni kell tő le, ha nem azt, hogy nagy sá ga
előtt meg kell ha jol ni, s ez el ső sor ban pa ran cso la ta i nak meg tar tá sá ban nyil -
vá nul meg. De va jon tu dat juk-e egy ál ta lán gyer me ke ink kel, mit vár el tő lük
az Is ten?

g Me nyes Gyu la
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Meghívó

NagyIstván sár szent lő rin ci lel kész re, a Du nán túli
Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ké re em lé ke zünk
ha lá la 200. év for du ló ján, áp ri lis 22-én Sár szent lő -
rin cen. 

Program
14.30: Ki ál lí tás meg nyi tó a temp lom sek res tyé jé ben –
dr.KertészBotond egy ház tör té nész.

15.00: Ün ne pi is ten tisz te let – igét hir det: GáncsPé-
ter el nök-püs pök; elő adást tart: dr.CsepregiZoltán egy -
ház tör té nész; ze nei szol gá lat: ProArtisvonóstrió.

16.00: Nagy Ist ván em lék táb lá já nak ava tá sa és sír -
em lé ké nek meg ko szo rú zá sa.

Az ün nep ség után sze re tet ven dég sé get tar tunk a pa -
ró kia ud va rán.

Sze re tet tel hív juk ün ne pünk re!

Az Ode on-Lloyd mo zi ban mű kö dő Egycseppem-
berség–Odeonfilmklub áp ri lis 19-én, 17.30-kor az
O’Horten cí mű al ko tás ve tí té sé vel foly ta tó dik. Ab -
ban a pil la nat ban, hogy el megy a vo nat nél kü le, Odd
Hor ten (BaardOwe), a negy ven év szol gá lat után
kény szer nyug dí ja zott moz dony ve ze tő rá döb ben,
uta zá sa mos tan tól nem a nyom ta tott me net rend és
a jól is mert ál lo má sok di men zi ó já ban foly ta tó dik
to vább. A jö vő te le van kér dé sek kel: Fog-e va la ha
re pü lőn utaz ni? El ad ja-e a csó nak ját? Ho gyan ke -
rül a lá bá ra egy vö rös, tű sar kú ci pő? Túl éli-e az éj -
sza kai ve ze tést egy be kö tött sze mű em ber rel a vo -
lán nál? Az O’Horten cí mű nor vég film BentHamer
(Dalokakonyhából,Tótumfaktum) cso dá la to san
aszim met ri kus lát le le te az em be ri ség ről. Ab szurd
ví zió nagy lé lek kel, né mi me lan kó li á val és egye te -
mes üze net tel. 

A ve tí tés után a mo zi te rem ben ez út tal is üdí tő -
vel, po gá csá val és sze re tet tel vá runk min den ér dek -
lő dőt. A jegy ár egy sé ge sen 800 Ft. 

Cím: Bu da pest XI II., Hol lán Er nő u. 7. (A Já szai
Ma ri tér től egy perc re.) 

Rész le tes in for má ció: www.odeonlloyd.com
vagy 30/902-8669 (RadosPéter).
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