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„AmikorJézusnagypénteken
meghaltakereszten,ellen-
ségeiéstanítványaiegyaránt
úgygondolták,hogy
küldetésekudarcotvallott…”
Főpapiáldozat f 9.oldal

g OroszGáborViktor

„Tamáserreígyszólthozzá:»Uram,
nemtudjuk,hovamégy:honnantud-
nánkakkorazutat?«Jézusígyvála-
szolt:»Énvagyokazút,azigazságés
azélet;senkisemmehetazAtyához,
csakisénáltalam.«”(Jn14,6–7)
Honnantudnánkazutat,hanem

ismerjükacélt?–kérdeziTamás.Ho-
vamenjünk?–kérdezikazemberek,
akikhosszúidőnátkövettékJézust,
akikközülsokanfeladtákmindenü-
ket, és Jézusnál biztonságra leltek.
Mindannyianérzik:valamiegészen
megváltozott…
Atanítványoksejtik,hogyvalakibú-

csúzik,ésezavalakinemakárki,ha-
nemaz,akireegészlétüketrábízták,
akinek körében otthonosan érezték
mármagukat.Haotthonosságukbiz-
tosítéka,aMestertávozik,akkorazna-
gyonrémisztő,kellemetlen,mertbi-
zonytalanság marad utána. Éppen
ezértkérdezikarrólazútról,amelyet
megtévehozzájuthatnakmajd:Hol
keressünk? Hol találunk majd rád?
Melyikútaz,amelyhozzádvezet?
Többstatisztikaiskészültegyhá-

zunkkalkapcsolatbanazelmúltegy
évtizedben,negatívéspozitívered-
ménnyel.Jóllehetalélekszámcsökken,
deakiktagjaiagyülekezeteknek,azok
szorosabbankötődnekközösségük-
höz, mint korábban. Ugyanakkor
egyrefogyazoknakafiataloknakaszá-
ma,akikcsaládjukbanláttákésátél-
tékaz„evangélikuséletstílust”,akik
bibliaitörténetekennőttekfel.Vajon
tudják-eegyáltalánamaifiatalfelnőt-
tek,szülők,hogymennyirejóazéle-
tetúgyélni,hogyfőirányátésmed-
rétakereszténységadja?
Gyülekezeteinkben, több-keve-

sebbsikerrel,arratörekszünk,hogy
afiatalokatmegnyerjükKrisztusszá-
mára.Modernségetkínálunk,közvet-
lenséget,igyekszünkkielégíteniazo-
katamaiigényeket,amelyekazott-
honosságérzetétadjákegyházunkban
–számukrais.Másokviszontajól
megszokottliturgiáhozragaszkodnak,
amelymagábanhordozzaazévszáza-
dokillatát,kellemétésbiztonságát.
Hogyantalálhatjukmegazutat?–

kérdezzükmamiis,akikugyanannak
a Jézusnaka segítségével tájékozó-
dunk, mint akkor a tanítványok.
Merremenjünk,hovátartunk?Ho-
gyanlelünkahelyesútra,amikoraz
emberekolyaneltérő,sokszoregy-
mással szemben álló elvárásokkal
tekintenekránk?
HeinrichBedford-Strohmbajorpüs-

pökahelyzetetakövetkezőképpelpró-
báljaértelmezni:milyenszépislenne,
haazéletünkútjánishasználhatnánk
valamiolyat,mintaGooglemaps út-
vonaltervező–beírjuk,honnanhová
akarunkeljutni,ésazmegterveznéhe-
lyettünkahelyesútvonalat.
Devajonmitírnánkbeegyházunk

életeesetébenkiindulópontként?Hol
tartunkmost?Mégélőgyülekezetek,
lelkes,deöregedőegyháztagok;inten-
zívállamitámogatás;aSzélrózsánsok

afiatal,negyvenalattiátlagéletkoralel-
készi karban. De még izgalmasabb
kérdéstalánacél:hováakarunkeljut-
ni?Aválaszerrenagyonisegyszerű:
nyitottegyház,amelyaszeretetetnem-
csaksugározza,deagyengékértsíkra
isszáll;kedvetébresztakereszténység-
hez,anyagilag független,autentikus,
megbízható,otthonos,karitatív,atár-
sadalmiéletbenaktívszerepetvállaló.
Ha mindez megvan, akkor kez-

dődhetisazútvonaltervezés.Akárkét
alternatívmegoldástiskaphatunk:az
egyiklehetgyorsabb,amásikpedig
szebbtájakonátvezető.
Bedford-Strohm ugyanakkor fel-

hívjaafigyelmetafentigondolkodás-
módban rejlő csapdákra. Vajon egy
ilyentervezőprogramlenneamegol-
dás?Akiszámítottésalaposanelőké-
szítettútvonalterv?Vajonjobblenne
egytárgyra,egyléleknélkülidobozra
bíznimindent?Megspórolniakérdé-
seket,avitákat,azútkeresést?Tudnánk-
eegyáltalán,hogymitjelentakiengesz-
telődés,hanemlennénekkonfliktusa-
ink?Lemondhatunk-eazokrólazem-
berekről,akikvelünkegyüttazutatke-
resik,denemtalálják,mégisazútke-
reséssoránvagyunkigazánegyütt?Mi
lenneazúttalaközöskeresésenélkül?
A tévedéseinkről legszívesebben

előre lemondanánk, holott sokszor
azokból következik a legnagyobb
megújulás.Mikorrábukkanunkegy
csodaszéptisztásra,egyeldugottven-
déglőre vagy forrásra…Tudnám-e,
hogyJézusfeltámadásánakörömhí-
rehogyanerősítmeg,haakeresztet
nemismerném?
Amiaszemélyeséletünkreigaz,az

érvényesazegyházérais:azútésacél
egymástól nem választható külön.
Világossáválhat,hogymiaközponti
mondanivalójaJézustanítványokhoz
intézettmondatának:„Énvagyokaz
út,azigazságésazélet;senkisemme-
het az Atyához, csakis énáltalam.”
(Jn14,6)„Jézusazútéscélegyszerre!”
–jegyzimegabajorpüspök.Azút
ugyanakkorazigazságésmagaazélet
is!ABibliamegbízhatóbbpartneraz
úton,mintaGooglemaps.
ASzentírásarrólazútrólbeszél,

amelyenIstenvégighaladtnépével.A
Bibliaszólasötétségről,amelyetJé-
zussalegyüttpróbált,ésbeszélavi-
lágosságról, amelybe ez a sötétség
beletorkollik.Ezértismerhetjükaztis,
amitaBibliaamiéletünkszámárais
relevánsmódonközvetít!
„Énvagyokazút,azigazságésaz

élet…”Aholsoklakásvan,odasokút
is vezet! Legyen kedvünk, kitartá-
sunkezenutakfelfedezéséhez,mertaz
út,azigazságésazéletugyanabbóla
forrásbóltörfelszínre,éseztaforrást
márnemkellkeresni,mertmegtalál-
tuk!Ezértbízhatunkajövőben,ami-
korTamáskérdéseamikérdésünkis,
hiszenválaszratalált:„Énvagyokazút,
azigazságésazélet…”–mondjaJézus.

Aszerzőlelkész,azEvangélikusHit-
tudományiEgyetemRendszeresTeo-
lógiaiTanszékénekdocense

Út vo nal ter ve zés

Nagyhetinyitány f 2.oldal
Sekrestyeimádság f 2.oldal
Ékesrendben f 4.oldal
Nyolcadikevangélikusborfesztivál f 4.oldal
AzúrvagyazÚr? f 6.oldal
Melléklet:ÚTITÁRS–magyarevangéliumilap

„Talánettőlismásafentebbemlített,mai,21.századitörténet,
mintabibliai,mertlegelsősorbanezhiányzikaközéletből,
apolitikából:azameghatározólépés,abátorság,amikor
egy-egymegbotlottszemélyvagyközösségkitudjamondani
tisztán,érthetően:»vétkeztem,ésbánom,őszinténbánom«.”

„Nemismerem” f 3.oldal

„Aharmincegytagországotszámlálónemzetközi
lepramissziósszervezetbenhazánkazegyetlen
kelet-közép-európaitagállam.Egyedülálló
arészvételünkabbólaszempontbólis,hogy
Magyarországnakönállóprojektjeivannak.”
NegyvenévesaMagyarLepramisszió f 5.oldal

b Jézus közelében a szükségből
bőségislehet,ahogyanakenyér-
szaporításrólszólócsodatétel-
benolvashatjuk–fogalmazott
Tú ri Krisz ti na lelkészáprilis5-
én,aXXIII.országosevangéli-
kus hittanverseny gyülekezeti
országosdöntőjéneknyitóáhíta-
tán.Azegyházunkországosiro-
dájának gyermek- és ifjúsági
osztálya (GYIO) által szerve-
zett,gyermeknapiprogramokkal
összekötöttalkalmonagyüleke-
zeti csapatokAlbertibenmér-
hettékösszetudásukat.

„Szük ség ből bő ség”
Azországosevangélikushittanverseny
gyülekezetiországosdöntőjeAlbertiben

Tizenháromevangélikusiskolából
érkeztektörténelemtanárokáprilis
4-énAszódra,azEvangélikusPetőfi
Gimnáziumba,aholelsőízben,ha-
gyományteremtő jelleggel tartot-
tákmegazevangélikusiskoláktör-
ténelemtanárainakelsőkonferenci-
áját.Arendezvényszervezője,dr. Pé -
ter fi Gá bor köszöntőjébenaszak-
maipárbeszédfontosságátemelte
ki.Utaltarra,hogytavalyősszel–
tantárgygondozóikinevezésétköve-
tően–ennekjegyébentartottafon-

tosnak felkeresni az evangélikus
iskolák munkaközösség-vezetőit.
Regionális találkozók keretében,
azországötpontjánvitattákmega
történelemtanítással kapcsolatos
főbbkérdéseket.Részbenazittfel-
vetődöttjavaslatokadtákkeretétaz
aszóditanácskozásnak.Ígykerültaz
előadásoktémáiközéazújtörténe-
lem-kerettanterv,valamintahelyi
tantervekbenaziskoláksajátmoz-
gásterénekkérdése.Emellettatan-
tárgygondozóarendszerváltozást

megelőzőentabutémáknakszámí-
tókérdésekreisfontosnaktartotta
ráirányítani a figyelmet. Három
„cím”kerültígyaprogramba:Tri-
anonésahatárontúlimagyarkö-
zösségek,apártállamititkosszolgá-
latésazevangélikusegyházkapcso-
lata,valamintaz1989előttelhallga-
totttörténelmimomentumokfel-
színre hozatalában viszonylag új
módszernekszámítóoral his to ry.

Korábbi tabutémákat is tárgyaltak 
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Április10-énvoltapremierjehazánkbanazIstenFia címűamerikaimozifilmnek.A2004-benkészültApassió óta
ChristopherSpencer rendezéseazelsőnagyszabásúalkotás,amelyszélesvásznonkeltiéletreJézus–evangéliumok-
bólismert–alakját;éscsaknemötvenévótaazelső,amelyJézusKrisztusteljeséletútjátbemutatja.(KépünkaJézus
Jeruzsálembetörténőbevonulásátmegelevenítőjelenetbőlvaló.) f Nagyhetiösszeállításunka8–9.oldalon
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Az egyházi év útmutatása című
könyvébendr.JánossyLajos virágva-
sárnapünnepérőleztírja:„Velekez-
dődik meg a nagyböjti szent idő
utolsóhete,anagyhét, amelyegészen
más,mintazegyháziévbármelyik
időszaka. Hiszen ezen a héten a
Krisztuskeresztje,egyetlenörökké-
valóáldozata,IstenFiának,aMessi-
ásnakvérehullása,váltságműveegé-
szenajelenvalóságközvetlenségével
ragadmegbennünket.Méltánviseli
ezahéta»szenthét«ésa»csendes
hét«nevet is.Bárcsakújra ilyenné
válhatnékIstenkegyelmébőlgyüle-
kezeteinkéletében,ésegyedül, hatal-
masan prédikálhatna benne a ke-
reszt!”
Virágvasárnap ünnepe az előt-

tünkállónagyhétnyitánya.Nagyhé-
tentöbbszörfölcsendülJohannSe-
bastianBach csodálatoszeneitanú-
ságtétele,aJános-passió.Hasonlóan
mászeneművekhez,apassióknyitá-
nyaisszervesrészeaműegészének.
Az Újszövetség tanúságtevői által
írásbanránkhagyottapostolihagyo-
mányegészekeresztényhitünkésta-
nításunk mércéje. Ők Jézus földi
életének,szenvedésénekéskereszt-
halálának történetét úgy írták le,
hogyhúsvétfényénekésörömének
világosságában látták annak min-
den részletét. Nem önmagában
szemlélve,hanemavégkifejletetis-
merve nyeri el értelmét a nagyhét
nyitánya,virágvasárnapünnepe is.
Az üdvösségtörténet két szálon

fut.Azegyikszálaz,ahogyanazem-
bersaját,természetesszemszögéből
látjaésértelmeziazeseményeket.Iz-
raelnépe,anépősatyáiésprófétáiis
gyakran kerültek olyan helyzetbe,
amelyönmagábanszemlélvelesújtó
voltszámukra.Isten,akiolykorater-

mészeterőinekuraként,máskoraz
egyiptomirabszolgaságbólszabadí-
tóÚrkéntadtajeléterejénekésha-
talmának,néhaminthamagárahagy-
tavolnaövéit,erejérőléshatalmáról
nemadottjeleket.MégIstenembe-
reinekisátkellettélniükazt,hogy
hallgatazÚr,ésminthaarcátiselfor-
dítanáövéiről.Azeseményekönma-
gukban,azösszefüggéseklátásanél-
kül még a hit példaképeinek re-
ménységétismegrendítették.
Azüdvösségtörténetmásikszálá-

nakmeglátásáhozviszontkevésaz
embertermészeteslátásaésgondol-
kodása. Ehhez a hit szeme, látása
szükséges,amelynemvelünkszüle-
tett,bennünkszunnyadóadottság,
hanem Isten ajándéka, amelyet a
Szentlélek erejével, a Krisztusról
szóló beszéd, az evangélium által
teremtmegbennünk.Ahitszemé-
velazönmagukbansokszorértelmet-
lennektűnőrészleteketegységesés
bizonyosancélhozvezetőisteniterv
elemeikéntláthatjuk.
Az üdvösségtörténet e két szála

látszólagellentétbenáll.Amiembe-
rilátásunkésmegítélésünkszerint
gyengeség,azahitszemévelnézveaz
isteniirgalomereje;amikiszolgálta-
tottság,azvalójábanazIstenbenva-
lóelrejtettség;amiszerintünkosto-
baság, az valójában az Isten böl-
csessége.AmikorIstentalegtávolabb
érezzükésgondoljukmagunktól,ő
akkorvanhozzánklegközelebb.En-
nekazellentétnekalegmélyebbés
egybenlegmagasabbpontjaagolgo-
taikeresztésKrisztuskereszthalála.
Akeresztfán„azélethalniszállt,s
megtörteholtaahalált”. (EÉ189,1)
AZsidókhozírtlevél hitükbenés

reménységükbenmegfáradó,csüg-
gedtkeresztyéneknekíródott.Olya-

noknak,mintamilyenekmimagunk
isvagyunk.Azegyházkétezeréves
tapasztalata,hogyahitésaremény-
ségmindigakkorfáradmeg,amikor
az üdvösségtörténetnek csak az
egyik,azemberinézőpontbóllátha-
tószálátlátjuk.
AzelőttünkállónagyhétenJézus

szenvedéstörténeténeknaprólnap-
ramegjelenített,ajelenbenisérvé-
nyes,élőéslelkünkbenteremtő,for-
málóerővelhatóeseményeit talán
először,deazislehet,hogymárso-
kadszorhallgatjuk,olvassuk,elmél-
kedjükvégig.
Kérdés,hogyazüdvösségtörténet

e döntő szakaszát a hit szemével
szemléljük,vagycsakemberigondo-
latainkmezsgyéjénhaladva.Érdemes
megszívlelnünkid.MagassySándor
gondolatait: „Mai»felvilágosultsá-
gunk«birtokában,kétezerévesta-
pasztalatokkal(ésteológiával)ahá-
tunkmögöttvajonelmondhatjuk-e,
hogyazEmberfiát,vagyisazÚrál-
talelküldöttMessiástfelismerjüka
golgotaikínhaláltelszenvedett»Ná-
záretiben«?Nemsilányítottuk-eál-
dozatátszinteasemmivé,amikorki-
kiáltottukcsodadoktornak,aszoci-
álisvédőhálót(segítségünkkel)avi-
lág minden tájára kiterjesztőnek,
bölcs tanácsadónakésmindenféle
egyébnek,miközbenteljesenelfelej-
tettük,másoknakpedigmegsemta-
nítottuk,hogyezazemberJézus,ez
anázáretizsidóférfiúamiegyetlen
reménységünk,üdvösségünkegyet-
lenforrása,Istennélegyetlenközben-
járónk?!”
Virágvasárnap evangéliumának,

deanagyhéttovábbieseményeinek
iskizárólagahúsvétihit,aFöltáma-
dottalvalótalálkozásésszemélyes
közösségörömeadjamegigaziértel-

mét.Jézuséppenezérttiltottameg
többszörtanítványainak,hogyföltá-
madásaelőttbeszéljenekmindarról,
amitaMestermellettátéltek.AZsi-
dókhozírtlevél bátorítóéserősítőso-
raiisazüdvösségtörténetbenfölis-
mertkettősszálegyüttlátásábólme-
rítenek,hiszenarraaJézusramutat-
nak,akivalóságosemberkéntvaló-
ságosan szenvedett a kereszten,
ugyanakkorvalóságosIstenkéntmin-
den:azördög,abűnésahalálisne-
kivanalávetve.
Miközben gyülekezeteink – ha-

sonlóanaZsidókhozírtlevél címzett-
jeihez–maistétovánésmegfárad-
tanvagyéppenpótcselekvésekkelkí-
sérletezvekeresikhelyüketésszere-
püketazéletben,virágvasárnapigé-
jeígyirányítjafigyelmünketegyetlen
reménységünkre, Krisztusra: „Ha
ugyanismindentalávetettneki,ak-
korsemmitsemhagyott,aminelen-
ne neki alávetve.Most ugyanmég
nem látjuk, hogy minden uralma
alattáll,aztazonbanlátjuk,hogyaz
aJézus,akirövididőrekisebbélettaz
angyaloknál, a halál elszenvedése
miattdicsőséggeléstisztességgelko-
ronáztatottmeg,hiszenőIstenkegyel-
mébőlmindenkiértmegízlelteaha-
lált.” (Zsid2,8–9)
Nagyhétnyitányábanamegváltás

egészisteniművemegszólal.Hallgas-
suk,olvassuknyitottszívvel,lélekkel.

g KovácsLászló

Imádkozzunk!„Dicsőítünk,Krisztus,
akiszenvedtél,/ésmegváltástbűn-
bőlígyszerzettél!/KirályvagyésÚr
vagyörökre./Tekintsszánvaminden
bűnösre! / Urunk, irgalmazz ne-
künk!”Ámen. (EÉ199,1)

B öj t 6.  vA sár nApjA (pAl m A rum) – Z sid 2,5–9

Nagy he ti nyi tány
A vA sárnAp ig éje

Egyikszolgálatihelyemen–bizonyá-
ranemkövetendőpéldaként,nemis
kíméletlen,sommásítéletként,ha-
neminkábbazeklézsiahumorának
kincstárátgyarapítva–siettekrám
hagyományoznisokadikelődömkü-
lönös előkészületét az istentiszte-
letre.Amásodikharangszórafelöl-
tötteaLuther-kabátot.Aztánelővet-
teasakktáblát,ésnekiültönmagával
játszani. Előfordult, hogy az egy-
házfilélekszakadvarohantátatemp-
lombólaparókiára,ésdörömbölta
lelkésziirodaajtaján,mertagyüle-
kezetmárbelekezdettazelsőének
utolsóversszakába…
Erreaképrerávetülazorvosfilmek

elmaradhatatlantartozéka,aműtét
előtti bemosakodás képsora. Kö-
nyökigbeszappanozottkezek,fertőt-
lenítőszerestamponok,körömkefe,
szinterituálispedantériávalvégzett
mozdulatok.Denemönmagáértva-
lóaprotokollabszolválása,hanema
páciensért való felelősség diktálta
tevékenységelmaradhatatlanrésze.

Az istentiszteleten sem történik
kevesebb,mintegyműtőben.Nem
oktalan,értelmetlenrivalizálásként,
hanemazistentiszteletJézusKrisz-
tusUrunktólkapott„rangja”előtti
alázaterejévelmondom,hogyake-
resztényegyházbanmárakkorréges-
régengyakoroltákazistentisztelet-
revalóimádságosfelkészülést,ami-
korSemmelweis mégéletre-halálra
menő küzdelmet vívott az orvosi
kézmosásért.
Manapságminthanekünkvolna

tanulnivalónk.Nemszorulunkmá-
solásra, a magunkét lenne illő és
üdvösségesmegélni.
Az istentiszteletnek van olyan

imádságosrésze,amelynemagyü-
lekezetegészekörében,hanemma-
gányosan,dehalehetséges,azegyütt
szolgálók közösségében történik.
Imádságban.Hagyományosansekres-
tyeimádságnak nevezzük.Akkoris,
haatemplomhoznemépítetteksek-
restyét,vagyhaameglévőtvalami
egészen másra használják. A hely

annyibanjátszikszerepet,amennyi-
benbiztosítanitudjaacsendetésza-
vartalanságotalelkész,illetveaszol-
gálatbanrésztvevőkimádságához.
Asekrestyeimádságannakajele,

hogyolyantevékenységváralelkész-
reésmunkatársaira,amelyreJézus
Krisztusadottmegbízást,deelvég-
zéséheznemelegendőaleggondo-
sabbteológiaiképzés,alegragyogóbb
szellemiadottság,aleglelkiismerete-
sebbprédikációsfelkészüléssem.A
hitállapotátisegyedülIstenismeri.
Ha valamikor szegény a lelkész és
munkatársai, akkor istentisztelet
előttigazánaz.Aszegényeknekazir-
galombangazdagKrisztusazegyet-
lenreménysége.„…használjeszkö-
zödként, csak el ne hagyj, Uram,
merthamagamramaradok,hama-
rosanelrontokmindent.”„…Tetet-
télengemlelkipásztorráésigehirde-
tővé,ésnépednekisszükségevana
tanításra: légyteazénsegítőm,és
rendeldmellémangyalodat.(…)Jé-
zusKrisztus,IstenFia,lelkünkPász-
toraésPüspöke,külddelSzentlelke-
det,hogyvelemmunkálkodjék,sőt
hogybennemmunkáljaazakarástés
acselekvéstateistenierődáltal.”
Liturgikuskönyveinkbőségesse-

gítségetnyújtanak,hogyakönyörgés
szegénységébenisazegyházimádsá-
goskincsévelélhessenekaszolgála-
totvégzők.Bizonyosrenddelissegí-
tenek,amelyreazáltalábanszűkös
idő is szorít. A sekrestyeimádság

„lelkiségét”nemrontjale,haközben
alelkészelrendezialiturgikusköny-
vet,felöltialiturgikusöltönyt,astó-
lát. Egy tréfás kedvű finn lelkész
magyar evangélikus rózsafüzérnek
neveztesokgombosfeketeistentisz-
teleti ruhánkat. Öltözve is lehet
imádkozni.
A sekrestyeimádság akkor sem

magányosimádság,haegyedülvagy
kevesen végzik. Hiszen nagyjából
egyidőbensokhelyen,soknyelven,
sokféle módon, de egyért könyö-
rögnek:„Tekintsirgalmasanerreate
házadra,ésaddkegyelmedetésem-
berszeretetedetmindazoknak,akik
velünkegyüttimádkoznak…”
Imádkozzunkasekrestyeimádsá-

gért,hogyneezentakarékoskodjunk
azidővel!Imádkozzunkasekrestye-
imádságotgyakorlókért,hogyameg-
hallgatásreménységeésöröme le-
gyen szegénységünk vigasztalása!
Imádkozzunk imádkozó társakért
meg azért is, hogy se a sekrestye-
imádságotvégzők,seagyülekezetne
felejtsék,hogyazistentiszteletheza
sekrestyeimádsággalegyüttavégén
mondott„Deogratias”(„Istennekle-
gyenhála”)ishozzátartozik!

g FEhérKároly

Sek res tye imád ság

ÚrJézusKrisztus!Méltóvagyminden
dicséretreésdicsőségre,temégisaz
alázatútjátválasztottad,amikorér-
tünk,bűnösemberekérteljöttélerre
aföldre.Alázatosszeretetedrőltesz-
nekbizonyságotmindazokazesemé-
nyek, amelyekre az előttünk álló
nagyhétenemlékezünk,köztükarra,
hogyanvonultálbegyőzteskirályhoz
illően Jeruzsálembe. Tudjuk, hogy
győzelmedetnemeföldiéletreésnem
erreazelmúlóvilágravívtadki,hanem
túlmutattálveleazöröklét,azüdvös-
ségfelé.Mégismárittaföldönöröm-
meléshálávaltöltielszívünket,amit
a veszendő emberiségért vállaltál.
Végigjártad a keresztutat a királyi
ünnepléstőlaGolgotamegvetéséig,
majdalezártsírüressötétjétőlafel-
támadásgyőzelmesragyogásáig.En-
gedd, Urunk, hogy veled tarthas-
sunkezenazúton!Haddboruljunkle
maelőtted,mintéletünkuraelőtt,ho-
zsannátkiáltvaatégedünneplőkkel
együtt!Haddtelepedjünkveledegy
asztalhoz, amikor tested és véred
osztodszéttanítványaidközött!Hadd
tegyüklebűneinketkeresztedtövébe,
éshaddtérhessünkvisszaafeltáma-
dásörömhírétzengőüressírodhoz
halálod harmadnapjának hajnalán!
Add,Urunk,hogyamikorezena

földönelöljáróinkratekintünk,hason-
lómódonneazuralkodnivágyás,ha-
nemazelhivatottszolgálatésaközös
jövőnkirántielkötelezettségjeleitlát-
hassuk! Adj megválasztott vezető-
inknekbölcsességet,hogyjópászto-
rokkéntfelelősdöntésekrejussanak
juhaikjavára!
Addmeganagyhetireménységet

mindazok szívébe, akik ezekben a
napokbanazéletlegnehezebbpróbá-
ival,amegélhetésgondjaival,betegsé-
gekkel,személyestragédiákkal,azel-
múlásfájdalmávalkénytelenekszem-
besülni. Adj erőt mindnyájunknak,
hogyategyőzelmedbőlmerítveerőt
bizalommaltekintsünkjövőnkre,ésa
reménytelenség, amagányés aku-
darcélményhelyettazegészvilággal
együtt a feltámadás felé figyeljünk!
Ámen!

Oratio
œcumenica

„»Jézuspedighozzájukfordulvánmon-
da:Jeruzsálemleányai,nesírjatokén
rajtam,hanemtimagatokonsírjatokés
atimagzataitokon«(Lk23,28).Érettünk
szenved.Szenvedésetehátnemarrava-
ló,hogysiránkozzunkrajta:Krisztus
Urunkaztakarja,hogyörvendezőhá-
lával,hitvallómagasztalássalköszön-
jükmegkegyelmét,hiszenbennemeg-
nyertükbűneinkbocsánatátésIsten
gyermekeilettünk.Nekünkazonban
öröklött természetünk,hogysírunk,
mikor örülnünk kellene s örülünk,
mikorsírnunkkellene.Mikorbűneink
miattsírnunkkellene–nevetünk,mi-
korpedigszívbőlujjongnunkkellene,
hogyKrisztusértünkmeghaltsnékünk
örök életet szerzett – akkor sírunk.
Mert vagy lebecsüljük megváltatá-
sunkörömétstöbbretartjukavilág
gyönyörűségeit, vagy pedig sírunk,
panaszkodunkésszepegünk,mintha
Krisztusnemhaltvolnamegértünk,
bűneinkért meg nem fizetett, Isten
haragjátkinemengesztelte–sminket
ahalálbólmegnemváltottvolna.”

d LutherMárton:
Jer,örvendjünk,keresztyének!

(SzabóJózseffordítása)

se mper refor m AndA

ré g i-ú j liturg ikus
sArok

b Virágvasárnappalolyanhétkezdődik,amikorrövididőszakrasokis-
tentiszteletkerül:virágvasárnap,hétközipassióolvasások,nagycsü-
törtök,nagypéntek,húsvétkétnapja.HálaIstennek,vanmégolyan
gyülekezet,aholanagyhétmindennapjánvanistentisztelet,akiemel-
kedőnapokonakártöbbis.Azintenzívliturgikusszolgálatbanalel-
késznekésagyülekezetnekmégaszokottnálisnagyobbszükségevan
afelkészülésre.Ennekcsodálatoseszközeaszolgálattevőkszámára
asekrestyeimádság.(HK)
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Tiszteltolvasóim,azonmamárszin-
tesenkisembotránkozikmeg,hogy
„felelősnek” mondott politikusok
ahelyett,hogyintéznékazországsor-
sát, szemrebbenés nélkül, rutino-
sanhazudoznak„reggel,délben,éj-
jeléseste”.Ígérgetnek–főlegkam-
pány idején–fűt-fát, tejjel-mézzel
öntözöttjólétet,tudva,hogy„ígéret
bolondnaköröm”.
Még ennél is szomorúbb, ahogy

mi,hétköznapiemberekegykézle-
gyintésselintézzükel,hanyilvános-
ságrakerül,hogyországospártokve-
zetőemberei loptak, sikkasztottak,
csaltak,vagyamaidivatnakmegfe-
lelően„offshore-oztak”,ide-odasétál-
tatvacsillagászatiösszegeketismeret-
lenbankszámlákon.Azutóbbiidőben
botrány botrány után bukott ki a
megnyílótitokszekrényekből,eldugott
széfekből,saközvéleményfásultre-
zignáltsággalveszitudomásulameg-
másíthatatlan,nyersvalóságot,akő-
bevésett„törvényt”:akiközelvana
fazékhoz,annakbelelógakeze,néha
könyökig,desokszorválligisbeleér.
Adologúgyfest,hogyamai,zsi-

dó–keresztyénnek vélt értékren-
dünkbőlkülönösenhiányzikaTízpa-
rancsolat egyik-másiktétele.Sokak
tudatából,lelkiismeretébőltörölték
ezeketazalapvetőfogalmakat–vagy
tánmegsemvoltaksoha?!
Valakimondtanekemrégebben–

jólemlékszem,kétkedvehallgattam
–,hogyRomániaavilágegyikleggaz-
dagabbországa,merta történelmi
emlékezetótaittmindigloptákaköz-
vagyont,maisfáradhatatlanullop-

ják,smégmindigvankiapadhatat-
lanmennyiségűlopnivaló.Eználunk
–minden túlzás nélkül – nemzeti
sporttánőttekimagát,shaEurópa-
vagy világbajnokságot tartanának,
akkorbiztoséremesélyesekvolnánk,
vagylegalábbismindenképpensta-
tisztikailistavezetők.
Nemsorolni,listázniszeretnémaz

eseteksokaságát,amelyekittRomá-
niában–deMagyarországonis–igen
rosszfénytvetnekapolitikaiosztály
megítélésére;nemisazazérdekes,
hogymeddig lehetsüllyedniamo-
csokba,hanemvalamimásfoglalkoz-
tat ennekkapcsán.Nevezetesen az
előbbemlítettkategóriánakajelleme,
emberiminősége.ASimonGábor-
botránysorozat kapcsán leginkább
azlepettmeg,hogymennyireigaza
régi,ízesmagyarmondás,melysze-
rint„sz…nakskárnaknincsgazdája”.
Amikornyilvánosságrakerült,ki-

bomlottország-világelőttazúgyne-
vezettSimon-botrány,ésanyilvános-
ságtudomástszerzettakülföldibank-
számlákról,adózatlanjövedelmekről,
hamisútlevélről,kétesvagyonnyilat-
kozatokrólstudomisén,mégmilyen
törvénytelenségekről,akkorazvolt
igazánérdekes,ahogyakorábbipárt-
társak, barátok, elvtársak, kollégák
egytőlegyigvalamikórosamnéziá-
ban,felejtésbenkezdtekelszenved-
ni.Hirtelennemismertéktöbbéaszé-
gyenletesen megbukott társukat.
Azoknak,akiktegnapmég–mikor
egypártországosalelnökiszékében
ült – ajnározták, körülrajongták,
vagy éppenösszekacsintottak vele,

máramársemmiközükhozzá.Amint
hangoztatják,ezazesetadelikvenski-
zárólagosmagánügye, apártnak, a
közösségnekazégvilágonsemmi,de
semmiközeazegészhez,őket,aré-
gicimborákatsemjogi,semerkölcsi
felelősségnemterheli.
Jólemlékszemmégarraapártál-

lamifilozófiára,amelyszerintbárki
tévedhet,deapártsoha.Amegdöb-
bentőszámomraazvolt,amikorlát-
tambilincsbe verve,megalázottan,
görnyedvemennirendőrökkíséreté-
beneztazelbukottembert,megfoszt-
vamindenemberiméltóságtól,ahogy
atöbbiekotthagyják,ahogyszemreb-
benésnélkülelfordulnaktőle,nemis-
meriktöbbé,mertnembírjákelvisel-
niabűzét,szennyét.Szintemintegy
varázsszóra mindenki megnyomta
adelete (magyarultörlés)gombota
lelkiszámítógépén.
Ezazutólagos„nemtudom,nem

ismerem,nincsközömhozzá”játék
kísértetiesenemlékeztetegybibliai
epizódra, valami nagyon jellemző,
gyáva,aljas,emberivonásra.Jézusott
álltelfogva,megkötözve,megalázva
afőpapházánakudvarán,atanítvá-
nyokpediggyávánmegfutamodtak,
otthagytákaszeretettMestert.Péter
–tudjuk–távolrólkövette,sőtott
ólálkodottazudvaron,elvegyülvea
tömegben.Azárnyékból,akulisszák
védelmében, relatív biztonságban
tudvamagát„messziről”figyelteaz
eseményeket.Egyszolgálóazonban
felismerteésrámutatvaeztmondta:
„Ezisvelevolt!” Péterekkorpániksze-
rűentagadnikezdett:„Asszony,nem

ismeremőt”, smégkétszerugyanezt
tette,tagadott:„Ember,nemtudom,
mitbeszélsz…neménvagyok!”
Amikorfelismerték,amikorszínt

kellett volna vallania, közösséget
vállalniJézussal,akkorfeltörtbelő-
leanagyonisemberigyengeség,afé-
lelem,agyávaság,azönzőmenekvé-
siösztön.Szemrebbenésnélkülmeg-
tagadtaazUrat–nincsközöm,„nem
ismeremőt,nemtudom”.
AkakasmegszólalásautánJézusé-

valtalálkozotttekintete.PéterJézus
szemébenézett,ésegyszeribenkeser-
vesensírnikezdett.Sírt,mertrette-
netesenbántottaabűne,gyávasága,
embertelensége,mertvalaholmélyen
megszólaltlelkiismerete.
Az őszinte bűnbánatnak óriási

megtisztítóerejevan.Erőtadaté-
nyekkelvalóőszinteszembenézésre,
aszókimondására,adolgokelrende-
zésére,amegtisztulásra.Deehhez
szükség van hívő bátorságra, arra,
hogymerjünkJézusszemébenézni,
bátorságkell, vagy szintevakmerő
bátorságkimondaniőszintén,tisztán,
érthetően a szót, hogy „bánom,
őszinténbánom”.Péter„keservessí-
rásra” fakadt.
Talánettőlismásafentebbemlí-

tett,mai,21.századitörténet,minta
bibliai,mertlegelsősorbanezhiány-
zik a közéletből, apolitikából: az a
meghatározólépés,abátorság,ami-
koregy-egymegbotlottszemélyvagy
közösségkitudjamondanitisztán,ért-
hetően:„vétkeztem,ésbánom,őszin-
ténbánom”.Félnekfelnézni,félnekIs-
tenszemébenézni,lehúzottbaseball-

sapkávalvonulnaknémán,lehorgasz-
tott fejjel. A cinkosok pedig, mint
ÁdámésÉva,bujkálnak,sszemreb-
benésnélkülhárítanakmindenerköl-
csi felelősséget. Mindig a másik a
vétkes,azakígyó.AmaiPéterekpe-
digfolytatjákgyalázatosszínjátékukat,
az örökös, hazug „nem ismerem,
nemtudom,nincsközömhozzá”-kat.
Nemtudnak,nemmernekJézussze-
mébepillantani,onnanmerítenierőt,
bátorságot a megtisztulásra, a to-
vábblépésre,afelemelkedésre.
Masajnoselmarad,egyreinkább

elmaradaránézés, deegymásszemé-
besemmerünknézni.Alelkiisme-
retpedignemsírkeservesen,nemsír
egyáltalán,mertnincsenhangja,né-
ma, süketésérzéketlen, talánmár
nemislétezik…

„Nem is me rem” é gtájoló

AdorjániDezsőZoltánpüspök
RomániaiEvangélikus-Lutheránus

Egyház

NyitóelőadásábanPrőhleGergely, a
MagyarországiEvangélikusEgyház
országosfelügyelőjeelmondta:régi
álma valósult meg azzal, hogy az
evangélikusiskolákbantanítótörté-
nelemtanárokkonferenciátszervez-
tek.Kiemelte,hogyevangélikustör-
ténelemugyannincs,deazevangé-
likusszellemiségmégiscsakátadha-
tóannakatizenötezerdiáknak,akik
napmintnapmegfordulnakintézmé-
nyeikben.Ebbenamunkábanátlagon

felüliatörténelemtanárokfelelőssé-
ge.AKülügyminisztériumhelyettes
államtitkáriposztjátisbetöltőelőadó
szerintennekaszellemiségnekegy-
szerrekell,hogyrészelegyenaha-
gyománytisztelete,amodernitásra
valónyitottságésatolerancia.
Azügynökmúlttalfoglalkozótény-

feltáróbizottságmunkájátüdvözöl-
ve Prőhle Gergely hangsúlyozta,
hogymaMagyarországonazevan-

gélikusegyházazegyetlenszervezet,
amelykövetkezetesenfoglalkozika
pártállamititkosszolgálatésazegy-
házkapcsolatával.
MirákKatalin történészazevan-

gélikustényfeltáróbizottságtagjaként
bontottakielőadásábanazutóbbité-
makört.Azügynökkérdésretérveki-
emelte,hogyazigazánfontosdön-
téseket a pártszervek hoztákmeg,
nematartótisztektőleredta„meg-
figyelés”.Ezzelegyüttisa2005óta
tartófeltárásbóllátszik,hogyama-
gyar állambiztonság 1945 és 1990

között(másegyházakhozhasonlóan)
az evangélikus egyházi életnek is
szintemindenterületérebeférkőzött.
Különdossziétkapottagyermekott-
hontalapítóKekenAndrás, akiépp
akonferenciánakhelyetadóGalga-
parti városban érettségizett. (Ke-
kent1950-benazÁllamvédelmiHa-
tóságletartóztatta,hogyezzeliszsa-
roljaazOrdassLajos püspökügyét
tárgyalóegyházikülönbíróságot.)

ARákócziSzövetségfőtitkáraazt
mutattabe,hogyaközelhúszezerta-
gotszámlálócivilszervezetmiként
próbálhídszerepetbetölteniahatá-
ron túli magyar közösségek és az
anyaországközött.Kiemelte,hogya
magyaréstörténelemszakostaná-
roknakanemzetiidentitáskialakítá-
saszempontjábólkulcsszerepükvan.
CsákyCsongor örömmelszámoltbe
arról,hogyaRákócziSzövetségtag-
jainak közel fele középiskolás, az
éventeezerújbelépőátlagéletkora
pedighuszonegyésfélév.Afiatalok

megszólításában szerepe van szá-
mosprogramjuknak.Példakéntem-
lítetteasátoraljaújhelyiközépiskolás
tábort, valamint a diákutaztatási
programot,melynekkeretébennem-
zetiünnepeinkenanyaországiésha-
táron túli magyar középiskolások
találkozhatnak.Aszervezetalapér-
tékeinek a kereszténységmellett a
nemzetiösszetartozástemlítettemeg
afőtitkár.

Dr. Katona András történész a
történelemtantárgyhelyétmutatta
beazújNemzetialaptantervben.Az
előadó elnöke volt az új követel-
ményrendszertmegalkotótörténe-
lem-kerettantervibizottságnak.
FeketeBálint, azEötvösLoránd

Tudományegyetemtörténészdokto-
randusza a filmhíradók szerepére
fókuszáltelőadásában,arraakérdés-
rekeresveaválaszt,hogyatanórá-
konmikénthasználhatóezaforrás-
típus.Azelőadófelhívtaafigyelmet
arra,hogyezakönnyenelérhetőbá-
zis(filmhiradokonline.hu) kiválóan
használható a történelemórákon
elemzéscéljából,perszeaforráskri-
tikaszempontrendszerétittsemke-
rülhetimegapedagógus.
Debrődiné Dobóczy Mária, az

AszódiEvangélikusPetőfiGimnázi-
umtörténelemtanáraarraakérdés-
rekeresteaválaszt,hogyahelyitan-
tervekben miként szerepeltethető
aziskola-éshelytörténet.Etémának
azadottaktualitást,hogytavalymin-
denmagyarországiiskolafelülvizs-
gáltatantervét,ésmindentantárgy
esetébenmaradttízszázaléknyimoz-
gástér,amelyetsajáttémákbeépíté-
séveliskitölthettekapedagógusok.
Kiderült,hogyAszódonatörténe-
lemtanárokeztazidőkeretetaGal-
gamente,avárosésaziskolatörté-
neténekmegismertetéséreszánják,
ezzelisaztüzenve,hogyalokálpat-
riótaelköteleződésérték.
KonczIstván ésRáczZoltán szin-

ténazaszódievangélikusközépisko-
latanáraikéntkaptakszót.Mindket-
tenegyországospályázatiskolaita-
pasztalatairólszámoltakbe.AzEm-
lékpontok–„Monddel,hogytudjuk!”
elnevezésűprojektben2010és2011
folyamán hatvankilenc magyaror-
szágiközépiskolavettrészt.Azelké-

szültháromezer-kétszázinterjúból
ötvenet–DebrődinéDobóczyMá-
ria,KonczIstván,RáczZoltánésdr.
PéterfiGáborkoordinálásával–az
aszódievangélikusközépiskoladiák-
jaikészítettek.
KonczIstván–akiegybenakon-

ferenciának helyet adó intézmény
igazgatóhelyetteseis–azinterjúkké-
szítésénekkulisszatitkaibaavattabe
ahallgatóságot:milyenvoltamunka-
megosztásaprojektbenrésztvevőtör-
ténelemtanárokközött,hogyansike-
rültakiválasztottdiákokatbevonni
ebbeazizgalmasvállalkozásba.
Rácz Zoltán rövid bejátszással

kezdteelőadását.Azinterjúrészletazt
mesélteel,hogyegykilencvenévfe-
lettjáróidősasszonymikéntemlé-
kezikvisszaazelsőbécsidöntésre.
Többfelvidékifalulakóihozhason-
lóan ők ismagyar zászlót varrtak,
hogy ezzel köszöntsék a bevonuló
magyarcsapatokat.Kétcsehkatona
emiattrálőttaházukra,deszerencsé-
jükresenkisemsérültmegadulako-
dásközepette.Ezistörténelem,sze-
mélyestörténelem,amelyenkeresz-
tültalánközelebbhozhatóamúlta
maifiatalokhoz.
Azoralhistorymódszertanátkö-

vető pályázat nem írta elő kötet
szerkesztését,azaszódievangélikus
iskolábanazonbankönyvszületette
vállalkozásból, címe: A huszadik
százademlékezeteaGalgamentén
(L’HarmattanKiadó,Budapest,2012).
Anyolcelőadástkiscsoportosbe-

szélgetésekkövették,záráskéntpedig
acsoportvezetőkösszegeztékazel-
hangzottakat.Ebbőlkiderült,hogya
jelenlévőpedagógusokigénylik,hogy
évrőlévrelegalábbegyalkalommalta-
lálkozzanak,skicseréljéktapasztala-
taikathivatásukfőbbkérdéseiről.

g P.G.

Korábbi tabutémákat is tárgyaltak
a tör té ne lem ta ná rok aszó di kon fe ren ci á ján 
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Azutóbbiévekbenörvendetesfejlő-
désenmentekkeresztülegyházunk
amerikaikapcsolatai.AzAmerikai
Evangélikus-LutheránusEgyház(EL-
CA)Északkelet-iowaiEgyházkerüle-
tének2010-esmegkeresésenyomán
olyan folyamat van kibontakozó-
ban,amelynekvégénreménységünk
szerintabajorésafinntestvérkap-
csolatunkhoz hasonló partnerségi
szerződéstírhatunkmajdaláanem
túltávolijövőben.
2011júliusábanFabinyTamáskül-

ügyekértfelelőspüspöklátogatottel
Iowába, majd 2013 májusában a
StevenUllestad püspökvezetteame-
rikaidelegáció ismerkedett egyhá-
zunkéletével,sokrétűszolgálatite-
rületeivel.Időközbengyülekezetekif-
júságicsoportjaivettékfelakapcso-

latotegymássalazóceánkétoldalán.
Ezévjelentősállomásapedigazio-
waiWartburg kórusközelgőlátoga-
tásaéskoncertjelesz.
Azénekkaraz1852-benalapított

Wartburg College professzionális
kórusa.Ezazintézményazamerikai
evangélikusokegyiknagymúltúfő-
iskolája,amelyetazeisenachiWart-
burgvárárólneveztekel,aholLuther
németrefordítottaazÚjszövetséget
(1521–1522). Ugyancsak Wartburg
várában élt Árpád-házi Szent Er-
zsébet (1207–1231),akineknevétjól
ismerik, és emlékét híven ápolják
nemcsakTüringiában,hanemazio-
waiWartburgCollege-banis.
AWartburg kórust1937-benalapí-

tották. Az évtizedek során jelentős
nemzetközielismertségretettekszert;

avilágmindentájárólszámoszene-
szerzőkértefelőketműveikpremier
bemutatására.Számosnívóséselőke-
lőhelyenkoncerteztekmáraFehér
HáztólaCarnegieHallig,Dél-Afriká-
tólEurópaszámosországáig.Ideieu-
rópaiturnéjukonhazánkonkívülellá-
togatnak még Olaszországba, Né-
metországba,Franciaországba,Szlo-
vákiába, Romániába, valamint Tö-
rökországba is. Tizennyolc helyen
lépnekmajdfel,koncertetadnakpél-
dáulavelenceiSzentMárk-baziliká-
ban,illetveWartburgvárábanis.
Ebbeasorozatbailleszkediktehát

április29-én,kedden18órátólará-
kospalotai evangélikus gyülekezet
nagytemplomában(RégiFótiút73.)
felcsendülőkiválómuzsikais.

g LászlóVirgil

Bu da pest re lá to gat 
a ne ves ame ri kai Wart burg kó rus

AzistentiszteletvégénKoháryFerenc
helyilelkészköszöntötteapüspököt
nemrégibenünnepelthetvenötödik
születésnapjaalkalmából.Agyüleke-
zetnevébenUngerMelinda virág-
csokrotnyújtottátD.SzebikImré-
nek.Apüspökelmondta,hogymin-
dignagyörömmeljönszülővárosá-
ba,éshálásIstennekajóegészségért,
amellyelszolgálhat.
Adélutánfolyamánakultúrház-

banjöttösszeazérdeklődőknépes
serege,hogymegismerhesseFenyve-
si Félix Lajos költőt és írásait. A
mintegyhúszkötetetmagáénaktu-
dópoétátD.SzebikImremutattabe
ajelenlévőknek,egyúttalnéhányfo-
góskérdéstisfeltéveaszámára.
AzEvangélikusÉletben isrendsze-

resenpublikálóFenyvesiFélixLajos
lebilincselőmódonbeszéltéletéről,
szülővárosáról,Hódmezővásárhely-

ről,érzékletesenkibontvaahallga-
tóságelőtt,hogymilyennagyszere-
pe volt az ottani, művészettel és
becsületességgel átitatott környe-
zetnekabban,hogyelindulhatotta
versírásútján.Négysorosokhozták
megnekiazelsőelismeréstVasIst-
vántól, utána következett a min-
dentmeghatározóismeretség,majd
barátságWeöres Sándorral, akit
mesterének tekintett. Nagy meg-
rendülésselbeszéltpolitikailagüldö-
zöttéstragikusanfiatalonelhunyt
testvéréről,FenyvesiLászló evangé-
likuslelkészrőlis.
AköltőEgyrégitemplomra című

kötetébőlSteiningerAdél tanárolva-
sottfelverseket.
A délután szeretetvendégséggel

ésesorokírójánakJn12,24alapján
tartottáhítatávalzárult.

g KoháryFErEnc

Lelkész és lírikus 
Lé bény ben

b D. Sze bik Im re nyugalmazottpüspökésFeny ve si Fé lix La jos költősze-
mélyébenkedvesvendégekérkeztekböjt4.vasárnapjánalébényievan-
gélikusgyülekezetbe.Adélelőttiistentiszteleten–Jn6,48–59alap-
ján–apüspökhirdetteazigétszülővárosagyülekezetének.Arrólszólt,
hogyböjtbenisvanokunkazörvendezésre,mertJézus,azéletkenye-
remindigvelünkvan,vigasztaléstáplálminket.Azúrvacsorában
mindeztátisélhetteagyülekezet.

Nemszoktunkkülönösebbjelentő-
ségettulajdonítaniaszámoknak.A
nyugdíjasésözvegypapnékés lel-
késznők évenként megrendezett
csendesnapja végeztével azonban
különösörömtölthetteelD.Szebik
Imréné nyugalmazott püspökné
asszonyt.„Tegnap53-anvoltunk”–
küldteelsms-benajóhírtaBuda-
pest-Deáktériegyházközséggyüle-
kezetitermébenáprilis5-énmegtar-
totttalálkozómásnapján.

Miért is van jelentősége a lét-
számnak?Annakboldogtudatavan
ebben, hogy ennyi idősebb papné
testvérnek ad még erőt az Úr az
utazáshoz,egyilyenalkalmonvaló
részvételhez. Nem olyan magától
értetődőez.Stalánezértisérziúgy
egy„kívülálló”,akimégaktívanszol-
gálazegyházban,hogyacsendesnap
értékemagábanatalálkozásbanvan.
Mindenesztendőbengyertyagyúj-

tássalindulanap.Imádságbanazok-
ról emlékeznek meg a résztvevők,
akikazelőzőévicsendesnapótael-
hunytak.„Fönnacsillagokfelett…Bol-
dog lelkek zengenek…” – hangzott
idénisazének.Nagybizonyságtételez
amárnyugalombavonultszolgálat-
tevőkrészéről.AkiIstenszerintlátja
azelmúlást,aznemvégneklátja,ha-
nemegyújdimenzióba,azIstenorszá-
gábavalómegérkezésnek.Ezértélhet-
tékátazideipapnétalálkozórésztve-
vőiiseztamindenértelmetfelülha-
ladóbékességetésközösörömöt.
Amennyeicélfeléinduláselőttnem

ártelrendezniföldidolgainkatsem.A
papnécsendesnapideitémájátegyik
énekünksoraadta:„Add,házamatjól
elrendezzem!”(EÉ513,3)Deahogyan

anyitóáhítatbanMolnárLilla Buda-
hegyvidékenszolgálóhatodévesteo-
lógusemlékeztetett,Istennemelret-
tenteniakaratestihalállal,hanemép-
penarratanít,hogyőazújkezdetura.
Őfelemel,megelégít,felüdít–miként
azaznapiigevershangzottJeremiás
prófétától(Jer31,25).
DélelőttZászkaliczky Zsuzsanna

művészettörténész azt mutatta be,
hogyIstenmikéntrendezteel„saját
házának”,vagyisazegyháznakazéle-
tét.Előadásabeleillettennekazeszten-
dőnek–amelyegyházunkbanarefor-
mációéskultúraéve –atematikájá-
ba. Evangélikus Országos Múzeu-
munktudományosmunkatársaréz-
karcokkal,oltárképekkelillusztrálta,
hogyanhasználtákfelLutherésköve-
tőiavizuáliskultúrátareformációta-
nításainaknépszerűsítésére.
DélutánSárkányTiborné nyugal-

mazottlelkészbeszéltanapmottójá-
ulszolgálóénekversről.Előadásaélénk
beszélgetésbetorkollott.Elsősorban
arról,hogyabűnáltalrendezetlenné
váltvilágbanhogyanlehetünkeszkö-
zökahhoz,hogyazemberekvisszata-
lálhassanakazIstennelvalóharmóni-
ához,ennekgyümölcsekéntpedigafe-
lebaráttalvalóbékésegyüttéléshez,az-
az – ahogyan az egyik papnéférj
(nyugdíjas lelkész) fogalmazott – a
kozmoszékesrendjéhez.(Agörögkoz-
mosz szójelentéseugyanisez:„rend,
dísz, ékesség”.) Ehhez a gyönyörű-
séghezjárulthozzáanéhányhónap-
janyugdíjbavonultKapiZoltán lelkész
felesége,Mária, akihegedűjátékával
kétszerisszínesítettearendezvényt.
Azalkalomesorokírójának,ata-

lálkozót „hivatalból” szervező női
misszióilelkésznekazáhítatávalzá-
rult,akitidénislenyűgözöttanyug-
díjaspapnékésszolgálattevőkaktív
hite, élő reménysége. A záróének
verssora pedig különös hangsúlyt
kapottamásnapiválasztásokraké-
szülve:„Álddmeghazánk,álddmeg
népünk!”(EÉ291,2)

g B.PintérMárta

Ékes rend ben
Tisztelgősorokanyugdíjaspapnékéspapnők

ideicsendesnapjáról

Amíganagyterembenamegnyitótés
azelsőelőadásokathallgattákarészt-
vevők,aháttérbenaborokbesoro-
lásaésbeosztásazajlott,hogyanégy
asztalnáldolgozóbírálókaszakmai
szabályokszerintténykedhessenek.
Anyolcadikevangélikusborfesz-

tiválnemcsakanagyszámúnevezés
miattvolt„történelmi”(eddigszáz-
húsznevezőszámítottafelsőhatár-
nak),hanemazértis,mert„átlépteaz
országhatárt”.Báramuravidékide-
legációnakazutolsópillanatbanle
kellettmondaniaarészvételt,Bur-
genlandot képviselte az őriszigeti
gyülekezet.
PéntekesteGyöreDániel, azAgrár-

gazdaságiKutatóintézettudományos
segédmunkatársatartott–statisztikai
adatokkalbőségesenalátámasztott–
előadástamagyarborpiacszerkeze-
téről.Dr.SoltPál, aLegfelsőbbBíró-
ságvoltelnökea„borbanazigazság”
alapelvétőlindulvaazigazságkérdé-
sételemezte–miazigazság,illetvea
keresztyén ember számára ki is az
igazság–AranyJánosAfülemile című
versénekjogimegközelítésével,alapo-
san,mégiselegánskönnyedséggel.
Arévfülöpievangélikusborfeszti-

válokegyikállandóelőadójadr.Bra-
zsilJózsef, aPannonEgyetemkeszthe-
lyiGeorgikonKaránakdocense. Ez
alkalommalboraitbemutatvailluszt-
ráltaisarégifajtákrólmondottakat.

Esteahagyományosbormustrazajlott,
atermelőibüszkeség,aszakmaiész-
revételekésazesélylatolgatásoksajátos
egyensúlyának köszönhetően békés
légkörben.
Aszombatreggeltnyitóáhítatután

dr.UrbánAndrás szakmaifővédnök
mutattabeabírálókat,éselevenítet-

tefelmindenkiszámáraabesorolás
szempontjait.Aszakmaizsűrizéssel
párhuzamosanazérdeklődőkismeg-
kóstolhattákazegy-egyszakmaiasz-
találtalteszteltmintákat.
Amígabírálatokösszesítéseésaz

oklevelek nyomtatása zajlott, kora
délután Somlai Ferenc budakeszi
borászabudaivörösújraélesztéséről
szólt.Ezután–meglepetésprogram-

ként–azÜmmögő együttesérkezett
azoktatásiközpontbaGömböczRó-
bert vezetésével.Arépcelakifiatalok
néptánc-ésénekműsorukkalkápráz-
tattákelajelenlévőket.
Módos Ernő szekszárdi borász

előadásában a szekszárdi borvidék
sorsánkeresztülmutattabe,miként
alakultamagyarborászathelyzeteaz
elmúltévtizedekben.
Asokakáltalvárteredményhirde-

téssoránhétnagyaranyéremisgazdá-
ratalált.Vacsorautánoldotthangu-
latbanfolytazértékelésértékelése,s
idéntalánnemisfogalmazódottmeg
ellenvéleményadöntésekkelszemben.
Vasárnaptermészetesenúrvacso-

rai istentisztelet zárta az alkalmat

dr.LacknerPál püspökigehirdetésé-
vel.Aliturgusavendéglátóintézmény
lelkészigazgatója,dr.HafenscherKá-
roly volt,akiazáhítatokatistartotta.
Legközelebb2015.március20–22.

közötttalálkozhatnakazevangélikus
borászokésborbarátokakilencedik
borfesztiválon–mostmármondhat-
juk:természetesenRévfülöpön.

g L.P.

Ver sen gő ne dűk – fü le mi lé vel
NyolcadikevangélikusborfesztiválRévfülöpön

b Já nos evan gé li u má nak utolsófejezetébenanagyhalfogástörténete
szerintPéteréstársaiszázötvenháromhalatfogtakki.Abibliaisza-
kasztnemaztesziaktuálissá,hogyRévfülöpvízpartonvan,hiszenez
eddigisígyvolt,hanemazatény,hogyazáprilis4–6-ánazOrdass
Lajos Evangélikus Oktatási Központban megrendezett országos
evangélikus borfesztiválon idén rekordmennyiségű nevezés volt:
százötvenhárommintátkellettazsűrinekmegítélnie…
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Márazisbüszkeséggeltölthetteela
hallgatóságot, hogy ahazaimisszió
nem a jómódból indult. Isten lelke
azonbanaszocialistaérában,ahetve-
neséveknehézkülsőkörülményeikö-
zöttismegtudtaragadniamárakkor
iskorosabbreformátuslelkipásztort,
DobosKárolyt, hogyenergiájátalep-
rások gyógyításának támogatására
szánja. Szívós elszántsággal asszo-
nyokszázaitnyertemeg,hogyfáslikat,
takarókatkössenekazAfrikábanvagy
éppenIndiábanszenvedőbetegeknek.
Szorgalmazta,hogyakülönbözőfele-
kezetekben imaközösségek jöjjenek
létre,ígyteremtvemegaleprásokkö-
zöttiszolgálatspirituálishátterét.
RiskónéFazekasMárta, aMagyar

Lepramisszióigazgatójaünnepibeszá-
molójában minderről úgy beszélt,
mintIstenhatalmánakjeléről.AzÚr
nemakörülményeketnézi,hanemazt,
hogy mire tudja használni emberi
eszközeit.ÉsIstenamagyarokonke-
resztülcsodákatvittvéghez…
Aharmincegytagországotszámlá-

lónemzetközilepramissziósszervezet-
benhazánkazegyetlenkelet-közép-
európaitagállam.Egyedülállóarész-
vételünkabbólaszempontbólis,hogy
Magyarországnak önálló projektjei
vannak.Ezaztjelenti,hogyaMagyar
Lepramissziónemmás(nyugati)szer-
vezettel karöltve, hanem csupán a

hazaiadományokratámaszkodvavég-
ziavoltleprabetegekközöttiszolgá-
latátakínaiJünnantartományban.
Az ünnepség végén bemutatott

diaképekhíventettektanúbizonyságot
arról,hogyahelyreállítóplasztikaimű-
téteknekköszönhetőenmikéntváltak
sokanépemberekké,shogyanlehet-
tek a korábban kitaszítottak ismét
teljesjogútagjaivátársadalmuknak.Ez
bizonycsoda,azIstenmunkája!
Ebbenahálásörömbenosztoztak

mindazok, akik az ünnepi alkalmon
megszólaltak.AaronStevens helyilel-
késznek,valamintKapiZoltánevangé-
likuslelkésznek,aMagyarLepramisszió
elnökénekköszöntőszavaiutánelsőként
BalogZoltán emberierőforrás-minisz-
terlevelétolvastákfel,aki–reformá-
tuslelkipásztorként–abibliaileprá-
sokgyógyításánaktörténetéreisem-
lékeztetteazegybegyűlteket.Abeteg-
ségbőlvalószabadulásegybenkapuis
–írta.Olyan,amelyenkeresztüleljut-
hatazörömhír,aJézusbantalálható
gyógyulásüzeneteisaszenvedőkhöz.
Érdekesmódonakülföldivendégek

közültöbbenisa„magyarlelkiséget”
emeltékkiköszöntőjükben.Alepra-
misszió korábbi munkatársai közül
többenisDobosKárollyalkapcsola-
tosélményeiketosztottákmegazün-
neplő gyülekezettel. Sokan utaltak
arra,hogymitjelentamagyarokrész-

vételeanemzetköziszervezetéletében.
Ahallgatóságszámáranemlehetett
kétséges, hogy ez bizony nem kis
mértékben Riskóné Fazekas Márta
igazgató érdeme, aki a helyi ado-
mánygyűjtésekszervezéséntúlrend-
kívülienergiávalveszrésztatagorszá-
gokkalvalóegyüttműködésben.
KenMartin, azidénfennállásának

száznegyvenedikévfordulójátünnep-
lőNemzetköziLepramisszióelnöke
DobosKárollyal1990-bentörténtel-
sőtalálkozásátidéztefel.Azakkormár
idősmagyarlelkipásztoreszavakkal
köszöntötte:„Istenhozottaszabador-
szágban.”Shogyezazelnyertszabad-
ságnemresttétetteahazailepramisszi-
ót,hanemújlehetőségekmegragadá-
sára késztette, azt bizonyította sok
tagországképviselőjénekelismerősza-
va:„Amagyaroktólsokattanulunk.”
Azünnepfényétemelteakülföldi-

ekjelenléte.Érdemesfelsorolni,mely
országok képviseltették magukat:
Ausztrália, Belgium, Franciaország,
Mianmar,Mozambik,Nigéria,Egyesült
Királyság (Skócia), Svájc,Új-Zéland.
AMagyarLepramissziófelekezetkö-

zi,ígyatörténelmiegyházakpüspökei
isköszöntöttékazegybegyűlteket.Ka-
tonaIstván nyugalmazottegrisegéd-
püspöklevélben,SzabóIstván reformá-
tusfőpásztorpedigszóban.Evangélikus
részrőlaNyugati(Dunántúli)Egyház-
kerületpüspökeképviselteegyházunk
vezetőségét.SzemereiJános azÚtmu-
tató aznapiigéjétidéztearról,hogyJé-
zusszolgálnijött(Mt20,28).Rámuta-
tott:habennünkismegvanezalelkü-
let,akkortudIstenhasználniminket.
Azünnepialkalmonhirdettékkia

gyermekekszámárakiírtrajzpályázat
eredményét.ASzántóSándor festő-
művészáltalvezetettbírálóbizottság
apályázatraérkezettháromszáznyolc-
vanalkotásbóltizenhármatjutalma-
zott,amelyeketkiisállítottakatemp-
lombanelhelyezettparavánon.
Sbárazalkalomelejénhangzottel,

mostmégisebeszámolóvégénálljon
egykiragadottigeversabbólazsol-
tárból,amelyetKovácsGergely buda-
pest-pesthidegkútireformátuslelki-
pásztor,aDobosKárolyutolsószol-
gálatihelyénmunkálkodóutódolva-
sottfel:„Akikszabadításodravágyód-
nak,haddmondhassákmindig,hogy
nagyazÚr!” (Zsolt40,17b)
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Em lé ke zés év ti ze dek cso dá i ra
NegyvenévesaMagyarLepramisszió Etermetestárgyatyánkfiátcsecsemő-

koraótaszolgálja.Mostszobájának
dísze,tisztesiparosokkezemunkája,
amolyanbékebeliműremek.Sokan
megcsodáltákmár,színháziemberek
alkudtakisrá–valamelyiknagyope-
retthezkerestekilyet–,szépsummát
ígérve érte, denemválnameg tőle
semmipénzért.Kétvirágkosárdísze-
legtetején,samagasbanyúlózöldek
alattszokottolvasgatnimegtűnőd-
nimúltbélidolgokon.
Réges-régiutazóláda,93× 53× 63

centiméteres,jóarányú,feketérefestett,
rézpántokkalésveretekkelmegerősített,
sarkaienyhénlegömbölyítve,erősbőr-
fogantyúitmeghasználatutánazol-
daláhozlehetsimítani.Abiz-
tonsági zár alatt cégjelzéses
felirat (MENDEL TRUNX,
Steel Gard), belül pedig, a
vászonborítórafirkantvaegy
név:IdaKallay.Ezvoltaszá-
zadelő konténere – derül
atyánkfia–,ilyenládákban
vitték-hoztákértékeiket,ruha-
neműiketazújvilágiutazók.
Nemtudni,hányszorkel-

hetett át az óceánon, ám
utolsóútjaegyamerikásma-
gyar hazatérését szolgálta,
aki–mintkésőbbtöbbszöris
felemlítette – kéz alól, egy
holland„illetőtől”vásárolta
valamikorahúszasévekkö-
zepén. Hazánkfia aztán a
kintgyűjtöttpénzbőlitthon
kisebbbirtokotvett,gazdál-
kodott,smivelsokatlátott,
nagy időtmegélt,okosem-
bernekismerték,hátbíróvá
választották.
No,ebbenafalubanlátta

meganapvilágotatyánkfia
éppenamúltszázadköze-
pén! Apja segédjegyző volt
ugyanitt,bíróurammegked-
velte a jóravaló fiatalem-
bert,smikoráthelyeztékaközelikis-
községbe–vb-tikárrá„előléptetve”a
tanácsrendszer kezdetekor –, neki-
ajándékozta hajókofferét, hogy le-
gyenmibenvinni,tárolnisőriznia
gyermekmegafiatalasszonydolga-
it.Nekimárúgysemkell, gyerekük
sincs,kimegörökölné.Aládaaztán
minden további költözéskor (ebből
többisvolt)hasonlócélokatszolgált.
Mikoratyánkfiaszüleivégremegál-
lapodtak,kopottasansrangjátveszít-
vekötöttkialádaazéléskamrában,

bennetároltakmindenegértőlvéden-
dőt–liszttőlaháziszőtteszsákokig.
Miótaaszülőketisátvittearévész

amanagyvízen,azótaatyánkfiatu-
lajdonolja. Nemrég kicsinosította,
szinteolyan,mintújkorábanvolt–
dicsértékisvendégeialegutóbbinév-
estén.Miután,néminoszogatásra,vá-
zolta a láda „biográfiáját”, majd
mindenkielőálltvalamihasonlótör-
ténettel–dédnagyapaDoxaórájáról,
mely 1902-ben pontossági világre-
kordottartott,vagynagypapatajték-
pipájáról(némiderűvelemlékezvea
pipaszárpedagógiaicélúhasznála-
tárais),egysétapálcáról,melyetva-
lamelyik dédnagynéninél felejtett

egyikhódolójamégaboldogbékeidők
Magyarországán.
Éppazontűnődikatyánkfia,szor-

tírozvaabennetárolttéliholmikat,
vajhkiislehetettazazIdaKallay,s
hogyankerülhetettazegykoriutazó
–nevébőlítélvenemesiszármazású
hölgy–ládájavégül,többkézenát,
szülőfalujabírájához.
Lám, néha magántörténelmünk

isvanolyanizgalmas,mintanépe-
kévagybirodalmaké…

g OzsváthSándor

A ha jó lá da

b ABudapest-FasoriEvangélikus
Gimnáziumadottotthontápri-
lis4-énaMagyarországiRefor-
mátus EgyházÖkogyülekezeti
Tanácsa,illetveaMagyarorszá-
gi Evangélikus Egyház Ararát
MunkacsoportjaáltalAz él te tő
víz a Bib li á ban és öko ló gi ai je -
len tő sé ge nap ja ink ban címmel
megrendezettországos terem-
tésvédelmiversenynek.Aszer-
vezőkszándéka,hogyakeresz-
tyénfiatalokgondolkodásmód-
jábanminél inkább összekap-
csolódjonahitésakörnyezettu-
datosfelelősségvállaláskérdése.

A második alkalommal meghirde-
tettversenyreháromevangélikusés
kétreformátusközépiskoláscsoport
küldtebejelentkezésétazországkü-
lönbözőpontjairól.Arészvételegyik
feltételevolt,hogyaháromfőscsapa-
tokelőzőlegegy-egyönállóprojekt-
ötletetvalósítsanakmeg,ésaztdoku-
mentálják is valamilyen formában.
(Eztadokumentációtajelentkezés-
selegyidejűlegbeiskellettküldeni.)
A péntek délutáni verseny több

részbőlállt,ésnégyfősökumenikus

zsűridöntöttazeredményről.Először
aprojektetkellettszóbanisbemutat-
niukacsapatoknak.Talánezvolta
megmérettetéslegizgalmasabbrésze,
hiszenatanulóknakatémairántiel-
kötelezettségét,lelkesedésétéskre-
ativitásátegyaránttükrözte.
Azideitéma–kapcsolódvaazelő-

zőéviteremtésünnephez–azélte-
tővíz volt,ígyamegvalósítandóöt-
leteknekisavízhezkellettkötődni-
ük.Kétesetbenadiákokaziskolájuk-
hoz,aBonyhádiPetőfiSándorEvan-
gélikusGimnáziumhozközelitelepü-
lés, Aparhant patakjának, illetve a
Bonyhád Börzsöny nevű városré-
szében található forrás szeméttől,
szárazgallyaktólvalómegtisztítását
vállalták.Márahelyszínkiválasztá-
sasoránissokhasznosésérdekesis-
merettel gazdagodtak a tanulók, a
Vörösmarty-forrás felkutatása so-
ránpéldáulirodalomtörténetivonat-
kozásokiselőkerültek.(Mintahogy
aneveismutatja,eforrásnálVörös-
martyMihály valószínűlegtöbbíz-

ben is megfordult, miközben a
Perczel családnálnevelősködött.)
Két esetben egy-egy iskolai ta-

nulmányút eredményeit és élmé-
nyeitfoglaltákösszeajelentkezők:a
kecskeméti református csoport a
KiskunságiNemzetiParkterületén
találhatóizsákiKolon-tónak,alápi
póc birodalmánakvilágátismertette,
anyíregyházievangélikusokpedigaz
Igrice-ér,illetveazÉr-patakkémha-
tásánakéshőmérsékleténekvizsgá-
latátfoglaltákössze.
Abeszámolókigenalaposakvol-

tak szakmailag, bár a zsűri tagjai
megjegyezték,hogyjobbanörültek
volna,haa résztvevőkkifejezetten
egyúj,önállófeladatotvégeztekvol-
naelaversenyrevalókészüléssorán.
ASzolnokhoztartozószandasző-

lősireformátusgyülekezet ifiseiaz
újonnan épült gyülekezeti ház –
amelyérdekesmódonegybenöko-
pontis(!)–esővízgyűjtőrendszeré-
nekhelyzetéttártákföl,rámutatva,
hogy még vannak hiányosságok a

gyűjtőtartályműködésétéshaszná-
latátilletően.Acsapatesetébenkü-
lönkiemelendőpozitívumvolt,hogy
afiatalokagyülekezetkörébenisbe-
számoltakmunkájukról.
Aprojektbemutatásakorarészt-

vevőktöbbségébennagyonügyesen
helyezték igei alapokra az általuk
elvégzettfeladatot,aBibliátforgat-
vaszámosigehelyetgyűjtöttek,illet-
vetársítottakmunkájukhoz,megva-
lósítvaakezdeményezéscélkitűzését:
ahitésakörnyezettudatosgondol-
kodásösszekapcsolását.
A verseny további részében fel-

adatlapotkellettkitölteniükadiákok-
nak.Ehhezlexikálistudásraésbib-
liaismeretreegyarántszükségükvolt.
Végezetül egy szemléltetőeszközt
kellettminélkreatívabbanösszeállí-
taniukacsapattagoknakazelőkészí-
tett alapanyagok felhasználásával,
amelyaFöldvízkészleténekösszeté-
telétésarányaitmutattabe.
A különböző jellegű feladatokra

kapottpontokmeghatároztákacsa-

patoksorrendjét.Azelsőhelyezéstés
a vele járó háromnapos telkibányai
(zempléni)tanulmányutatabonyhá-
dievangélikusgimnáziumVörösmar-
tycsapata,amásodikatésavelejáró
háromnaposBalaton-partiüdülésta
„komplexfenntarthatóságimintapro-
jektet” megvalósító balatonszárszói
EvangélikusKonferencia-ésMisszi-
óiOtthonbanakecskemétireformá-
tusLápipóc csapat,atárgynyeremé-
nyekkeljáróharmadikhelyezéstpedig
aszandaszőlősireformátusZáporozó
áldás csapatkapta.(Amásikkétcsa-
patsemmaradtjutalomnélkül.)
Ahogyan a zsűri elnöke, Victor

András egyetemitanármegjegyezte,
remélhetőlegmindnyájansokatta-
nultakaversenysorán,alelkesedést
pedigtovábbviszikésátadjákkörnye-
zetüknekis.
Azeredményhirdetésutánegy-egy

résztvevőszemében–érthetőmó-
don–talánacsalódottságtükröző-
dött,azalmafácskátkezébentartó,az
élettovábbadásátésateremtettvi-
lág felelős megőrzését üzenő Lu-
ther-szoborazonbanmintharámo-
solygottvolnaamelletteelhaladófi-
atalokra…

g JCsCs

Az él te tő víz
LezajlottaII.országosteremtésvédelmiverseny

b Furcsánaktűnhetazolvasókszámára,hogyaMagyarLepramissziómeg-
alakulásánaknegyvenedikévfordulósünnepségérőlszólóbeszámolótez-
zelamondattalkezdjük:jóérzésvoltezenazalkalmonmagyarnaklen-
ni!Április6-án,aparlamentiválasztásnapjánakdélutánjánabudapesti
ReformátusSkótMissziózsúfolásigtelttemplomábanadtakhálátavi-
lágmindentájárólérkezettkülföldivendégekésahazaigyülekezetekkép-
viselőiazért,hogy1974-benMagyarországiscsatlakozottazegyikleg-
szörnyűbbbetegségbenszenvedőkmegsegítésérealakultszervezethez.

RiskónéFazekasMárta(balra)bemutatjaakülföldivendégekegycsoportját
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Lapunk március 2-i számában kö-
zöltünktudósítástUdvarosBéla feb-
ruár20-ibudakesziKosztolányi-est-
jéről.AzEvangéliumSzínházalapító
igazgatójaelőadásánakzárásakénta
költőHajnali részegség című versét
mondtael,mégpedigegyigenérdekes
megjegyzés kíséretében. Szerinte a
maismertszövegbensajtóhibavan:az
utolsóversszakbana„dalolnikezdtem
ekkorazazúrnak”helyett„azÚrnak”
kelleneállnia.MivelKosztolányinap-
lójánakgyorsírásosrészeitéppenala-
punkban (is) haláláig rendszeresen
publikáló – evangélikus – Schelken
Pálma „fejtettemeg”,úgyvéltük,érde-
mesvisszatérnihasábjainkonUdvaros
Bélafelvetésére(akiegyébkéntközeli
barátságbanvoltSchelkenPálmával).
Lehetséges-e,hogyaz„azúr”való-

ban„azÚr”?–tettükfölakérdéstdr.
Szegedy-MaszákMihály irodalomtör-
ténészakadémikusnak,azEötvösLo-
rándTudományegyetemÖsszehason-
lító Irodalom-ésKultúratudományi
Tanszékeprofessoremeritusának,aki
főszerkesztőkéntirányítjaaKosztolá-
nyikritikaikiadásmunkálatait.
„Szójátékrólvanszó,denemhibá-

ról.Azazúrjelkép,ésolyanfrancia
versekreutal,amelyeketKosztolányi
nagyonszeretett.AHajnalirészeg-
ségnek Kosztolányiáltalkézzeljaví-
tottlevonataaPetőfiIrodalmiMú-
zeumbanvan.Kizártanyomdahiba”
–mondtaSzegedy-MaszákMihály.
AprofesszorAzújraolvasáskény-

szere című könyvében (Kalligram
Kiadó,Pozsony,2011)különtanul-
mánytszenteltaversnek.Ebbenol-
vashatjukakövetkezőket.
„Azárószakasznaklegtöbbszöra

végét idézik, megfeledkezve arról,
hogy e résznek a fölütése olyan
szembeállítástfogalmazmeg,amely-

nekegyikfelekorántsemsugallde-
rűlátást,inkábbazÉnekasemmiről
címűkölteménytelőlegezimeg.[…]

Nézdcsak, tudom,
hogynincsenmibehinnem

saztistudom,
hogyelkellmenneminnen,

depattanószívemfeszítvehúrnak
dalolnikezdtemekkorazazúrnak,

Alegutolsószómintegymagábasűríti
akölteménybeszédmódjánaklényegét,
amennyibenjelentőésjelentett,szó-
játékésidézés,sajátésidegennyelv,já-
tékosságéslétértelmezésszorosössze-
függésére emlékeztet. Egyrészt »az
Úrra«céloz,kinekvendégeabeszélő,
másfelőlalighanemegyolyanfrancia
költőnekkét1864-benkeletkezettköl-
teményéreutalvissza,kitKosztolányi
feltűnő nyomatékkal idézett utolsó
éveiben.AL’Azur elsőszavaiazörök-
kévalóvalazonosítjákacímszójelen-
tettjét(»Del’éternelazur«),aSoupir
(Sóhaj) című,tízsoroskölteményben
pedigazismétlésselésnagybetűvelki-
emeltAzúr»asosemelérhető«Esz-
ményjelképe[…].”(387–388.o.)
Az„azúr”ügyébentehát–úgytű-

nik–megkaptukaválaszt.Szegedy-
Maszák Mihály idézett tanulmánya
azonbanmás,nemkevésbéérdekes
kérdéseketisfelvetaversselkapcsolat-
ban.Lehetséges,hogymégisszöveg-
romlásrólkellbeszélnünk.Azutóbbi
évtizedek Kosztolányi-kiadásaiban
kérdésesakölteményegyikszavának
írásmódja(batár vagybazár), ésvitat-
hatóavesszőkhasználataisazegyik
sorban.Hogymilyenvariánsokatvet-
tekszámbaazirodalomtörténészek,és
milyenérvekszólnakazegyesváltoza-
tokmellett,aziselolvashatóAzújra-
olvasáskényszere címűkötetben.

g EÉ

Azúr vagy az Úr?
EvÉlet-nyomozásKosztolányiDezső

Hajnalirészegségeügyében
Elmondanámeztnéked.Hanemunnád.
Multéjszaka–háromkor–abbahagytam
amunkát.
Leisfeküdtem.Ámagépazagyban
zörgötttovább,kattogva-zúgvanagyban,
csakforgolódtamdühösenazágyon,
nemjöttazálom.
Hívtampedig,ígyésúgy,balgaszókkal,
százigolvasvasmérgesaltatókkal.
Az,amitírtam,lázasanmeredtrám.
Izgattaszívemnegyvencigarettám.
Megmásegyébis.Afekete.Minden.
Hátfölkelek,nembánomazegészet,
sétálgatokszobámbale-föl,ingben,
köröttemacsaládifészek,
aszájakonlágy,álombelimézek
samintbotorkálokitt,mintarészeg,
azablakonkinézek.

Várjcsak,hogyiskezdjem,hogymagyarázzam?
Teismeredaházam,
shaemlékeznitudsza
hálószobámra,aztistudhatod,
milyenszegényes,elhagyott
ilyenkorinnenaLogodi-utca,
ahollakom.
Tártotthonokbalátszazablakon.
Azemberekfeldöntveésvakon
vízszintesenfeküsznek
smegfordulószemükkancsitvanézszét
ködébecsalfáncsillogóeszüknek,
mertamindennaposagyvérszegénység
borultreájuk.
Mellettükacipőjük,aruhájuk
sőkegyszobábazárva,mintdobozba,
melyetébrenszépítnekálmodozva,
de–mondhatom–haígyreámeredhetsz,
mindenlakásolyan,akáraketrec.
Egykeltőóraátketyegacsendből,
sántítvabaktat,nyombafelcsörömpöl
ésazalvóraszóla
harsányriasztó:„ébredjavalóra”.
Aházisalszik,holtanésbután,
mintmajdszázévután,
haösszeomlik,gyomvirítalóla
snemsejtisenkiróla,
hogyotthonunkvolt-evagyállatóla.

Defönn,barátom,ottfönnaderűség,
valamitiszta,fényesnagyszerűség,
reszketveésszilárdul,mintahűség.
Azégbolt,
egészenúgy,minthajdanábarégvolt,
mintazanyámpaplanja,azakékfolt,
mintavízfesték,melyirkámraszétfolyt,
sacsillagok
lélekzőlelkecsöndesenragyog
alangyosőszi
éjjelbe,melyahidegetelőzi,
kimondhatatlanmesszesodaát,
ők,akiknéztékHannibálhadát
smostnéznekengem,akiideestem
ésállokegyablakba,Budapesten.

Énnemtudom,mitörténtvélemakkor,
deúgyrémlett,egyszárnysuhanfelettem
sfelémhajolaz,amiteltemettem
rég,agyerekkor.

Olyansokáig
bámultamazégboltgazdagcsodáit,
hogymárpirkadtiskeletensaszélben
acsillagokszikrázva,észrevétlen
meg-meglibegtekéstávolbaroppant
fénycsóvalobbant,
egymennyeikastélykapujatárult,
köröttelánggyult,
valamirebbent,

oszolnikezdettavendégseregfent,
ahajnalihomálymély
árnyékaiközélengettabáléj,
künnazelőcsarnokfényárbanúszott,
aházigazdaalépcsőnbucsúzott,
előkelőúr,azégóriása,
abálteremhatalmasglóriása
smozgás,riadtcsilingelés,csodás,
halknőisuttogás,
mintamikormárvégevanabálnak
sakapusokkocsikértkiabálnak.

Egycsipkefátyol
látszott,amintatávol
homályból
gyémántosanaláfoly,
egymesszekéklő,
pazarbelépő,
melyetmagáraöltegydrága,szépnő
ésrajtegyékkő
behintvefénnyeleztatisztabékét,
ahaloványégtúlvilágikékét,
vagytánegyangyal,akiszűzi
szépmozdulattalcsillogófejékét
hajábatűzi
ésazálomnálcsendesebben
egyarraringó
könnyücskehintó
mélyébelebben
stovábbrobogkacérmosollyalebben,
aztánamígvadparipáifutnak
afarsangosanlángolóTejutnak
aranykonfetti-záporábasokszáz
batárközött,patkójukfölsziporkáz.

Szájtátvaálltam
saboldogságtólföl-fölkiabáltam,
azégbebálvan,mindenestebálvan
ésmostvilágoltfölértelmeennek
arégi,nagytitoknak,hogyamennynek
tündéreihajnalbahazamennek
fényeskörútjainavégtelennek.

Virradtig
maradtamígyéscsakbámultamaddig.
Egyszerreszóltam,háttemitkerestél
ezenaföldön,milykopottregéket,
miféleringyókrabságábaestél,
milykéziratvoltfontosabbtenéked,
hogyannyinyármúlt,annyisokderestél
ésannyirestéj
scsakmosttűnikszemedbeezazestély?

Ötven,
jaj,ötvenéve–szívemvisszadöbben–
halottjaimisitt-ott,egyretöbben–
márötvenévetündökölfölöttem
ezasokélő,fényeségiszomszéd,
kilátja,hogykönnyemmintmorzsolomszét.
Szóvalbevallomnéked,megtörötten
földighajoltamsmindeztmegköszöntem.

Nézdcsak,tudom,hogynincsenmibehinnem
saztistudom,hogyelkellmenneminnen,
depattanószívemfeszítvehúrnak
dalolnikezdtemekkorazazúrnak,
annak,kirőlnemtudjasenki,holvan
annak,kitnemleleksemost,seholtan.
Bizonymamár,hogyizmaimlazulnak,
úgyérzemén,barátom,hogyaporban,
hollelkekésgöröngyökköztbotoltam,
mégiscsakegynagyismeretlenúrnak
vendégevoltam.

Forrás:KosztolányiDezsőösszesversei.Aszöveggon-
dozásRézPálmunkája.SzépirodalmiKönyvkiadó,
Budapest,1989.

KosztolányiDEzső

Haj na li ré szeg ség

Asz ta li be szél ge tés az ügy nök kér dés ről
AzAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítványaPetőfiIrodalmiMúze-
ummalegyüttműködveszeretettelvárjaazérdeklődőketkövetkeződis-
putájára.Időpont:április24.(csütörtök)18óra.Helyszín:PetőfiIrodal-
miMúzeum(1053Budapest,Károlyiu.16.).
Disputapartnerek: Tabajdi Gábor történész (Országos Széchényi

Könyvtár1956-osIntézetésOralHistoryArchívum);KertészBotond tör-
ténész(aMagyarországiEvangélikusEgyházTényfeltáróBizottságának
tagja).Moderátor:GalambosÁdám evangélikusteológus.
Téma:azügynökkérdés.Adisputaamúltfeltárásrólszólmajd,annakér-

telmezésérőlazegyházakonbelüléskívül,valamintapártállamésazegy-
házakkapcsolatáról,azállambiztonságegyházellenes tevékenységéről.
Arendezvényreabelépődíjfelnőtteknek600Ft,diákoknakésnyug-

díjasoknak300Ft.(AbelépővelaPetőfiIrodalmiMúzeumottámogat-
ja.)Abeszélgetésélőbenazinterneten,apim.hu oldaloniskövethető.

gusz táv Adolf-ün nep sop ron ban
AGusztávAdolf-ünnepnekAusztriábanmárrégótanagyhagyománya
van–idénSopronbanrendezzükmegközösoszták–magyaralkalom-
kéntjúnius14-én.

Íze lí tő a prog ram ból:
•IstentiszteletGáncsPéter elnök-püspökigehirdetésével•ökumenikus
kórustalálkozó•koncertek:KocsisAnna orgonaművész,apedagóguskó-
rusésaHauerStrings vonószenekar•a„Young-GAF”programjaifiata-
loknak,gyerekeknek,családoknak–zeneiprogramok(CrazyAngels,Ju-
ventus zenekar),barkácsolás,ládamászáséssokmindenmás•filmvetí-
tésselegybekötöttbeszélgetésahatárnyitáshuszonötödikévfordulójaal-
kalmából•záróáhítatManfredKoch szuperintendensigehirdetésével.
Jelentkezésésbővebbfelvilágosításasopronievangélikuslelkészihi-

vatalban(telefon:99/523-002;e-mail:sopron@lutheran.hu).

meg hí vó év for du lós ün ne pi is ten tisz te let re
ASárszentlőrinciEvangélikusEgyházközségáprilis21-én,húsvéthétfőn
15órátólemlékezikvoltlelkészére,CsepregiBélára születésénekszáza-
dikévfordulóján.AzünnepiistentiszteletenigéthirdetGáncsPéter püs-
pök.Szeretettelhívunkmindenérdeklődőtünnepünkre.

Agyülekezetvezetősége

h i r d e t é s e K

AfótiEvangélikusKántorképzőIntézetszeretettelvárja
akántoriszolgálatrakészülőketazideinyáribentlakásos
tanfolyamokra.Atanfolyamokidőpontjaiésvezetői:
Június26.–július12.–BenceGábor
Július17.–augusztus2.–NémethSándor
Augusztus5–20.–KertészBotond
Jelentkeznilevélben(2151Fót,BerdaJózsefu.3.)vagy

e-mailben(kantorkepzo@lutheran.huvagykantorkep-
zo@citromail.hu)lehet.Kérjük,hogyajelentkezéshezmel-
lékeljeneklelkésziajánlást ésrövidzeneiéletrajzot.Atan-
folyamokkalkapcsolatostudnivalókrólarésztvevőketkü-
lönértesítjük.TovábbiinformációaKántorképzőIntézet
honlapján(http://kantorkepzo.lutheran.hu)található.
Jelentkezésihatáridő:május25.

nyá ri kán tor kép ző tan fo lya mok



Szerkesztette: BodaZsuzsa

JézusahúsvétiünnepetJeruzsálem-
benakartatölteni.Egyhéttelelőtte,
ahogyafővárosfeléközeledtek,így
szóltkéttanítványához:
–Menjetekbeazelőtteteklévőfa-

luba!Amintbeértetek,egyszamár-
csikótfogtoklátni.Senkisemültmég
rajta.Oldjátokel,ésvezessétekide
hozzám!Havalakimegkérdezi,hogy
miértteszitekezt,mondjátokneki:
„AzÚrnakvanszükségerá.”

A tanítványok engedelmesked-
tek,ésmindenúgytörtént,ahogya
Mesterelőremegmondtanekik.
ElvittékJézushozaszamarat,ráte-

rítettékafelsőruhájukat,őpedigrá-
ült.AhogyközeledtekJeruzsálemfe-
lé,érkezésénekhírefutótűzkéntter-
jedt.Azemberekszélesretártákazaj-
tókat,éscsakúgytódultakkiazutcák-
ra,mertlátniakartákacsodatevőt,aki
nemsokkalkorábbanLázártisfeltá-

masztotta.Azérkezőeléleterítették
felsőruháikatazútra.Másokpálma-
ágakatszórtakelé.Nagyörömésuj-
jongásvolt,amerrecsakJézuselhaladt.
Azemberekhangosankiáltották:
–HozsánnaaDávidfiának!Áldott,

akiazÚrnevébenjön!Hozsánnaa
magasságban!

Melyik úton jutnak el a tanítvá-
nyokaszamárcsikóhoz?

Vi rág va sár nap

EvangélikusÉlet 2014.április13. f gyErmEkoldal

Hit tan se géd anya gok 
a nagy he ti és pün kös di ün nep kör höz

Anagyhetiésapünkösdiünnepkörhözkínálhittansegédanya-
gokataBoldiMaciKft.AVirágvasárnaptólpünkösdig címűszí-
nező,valamintaNagyhetikerék elnevezésűfoglalkoztatólapok
akisebbkorosztálynakkészültek.Amárírni-olvasnitudóka
Nagyhetiszókeresőrejtvényfüzet címűkiadvánnyaleleveníthe-
tikfelismereteiket.Hitoktatók,óvónőkfigyelmébeazA3-asmé-
retűreösszecsukható,fábólkészült,hordozhatóasztaliszínhá-
zat ajánljuk, amelyhez a nagyheti-mennybemeneteli-pün-
kösdieseményeketmegjelenítőszemléltetőcsomagtartozik.
Bővebbinformációaboldimaci.hu honlapontalálható.Aki-
adványokmegrendelhetőkBodaZsuzsánál a20/824-8283-as
telefonszámonvagyazsuzsa.boda@lutheran.hue-mailcímen.

Harminckétgyülekezetbőlérkeztek
azországmindentájárólésahatáro-
kontúlrólaversenyzők,akiknégy
korosztálybanösszesenhatvancsa-
patbanoldottákmegarájukvárófel-
adatokat.Agyermekeketéskísérő,
felkészítőlelkészeiket,hitoktatóikat
aszervezőknevébenHorváthnéCso-
szánszkyMárta, aGYIOosztályve-
zetőjeköszöntötte.
TúriKrisztinahelyilelkésznemvé-

letlenülválasztottaáhítataalapigéjé-
ülanégyezerembermegvendégelé-
sérőlszólótextust:azországoshit-
tanversenyreidénazétkezéssel,ahá-
laadássalésaközösségélményével
kapcsolatosbibliaiszakaszokbólkel-
lettagyermekeknekfelkészülniük.A
versenyállomásainakaRoszíkMihály
EvangélikusÁltalánosIskolaépüle-
te,udvara,illetveazalbertigyüleke-
zetiteremadottotthont.Aziskola

nevébenMányiSándorné igazgató
kívántsoksikerta tudáspróbához.
Azebédutánikötetlenegyüttlétso-

ránagyermekekugrálóvárban,afo-
cipályán vagy a kézművessátorban
vezethettékleaversenyokoztafeszült-
ségeket,deahelybensütöttkürtőska-
lácsisfáradtságűzőhatássalbírt…
Adélutánmásikfelébennagysikert

aratott Kovácsovics Fruzsina kon-
certje(alsóképünkön), amelyutána
gyermekekkígyózósorokbanálltak,
hogyaláírástkaphassanakazifjúéne-
kesnőtől.Akoncertenelsősorbanaz
Elfeledettmézescsók címűlemezda-
laihangzottakel–elemeznyerteel
azévgyermekalbuma címetaFonog-
ram–MagyarZeneiDíj2013-asver-
senyében.
Anapvégén–mintmindig–nagy

várakozáselőztemegazeredmény-
hirdetést,amelyetDobóDániel alber-
timásodlelkészútiáldásazárt.

g BodaZsuzsa

„Szük ség ből bő ség”
Azországosevangélikushittanverseny
gyülekezetiországosdöntőjeAlbertiben

f Folytatásaz1.oldalról

a
 s

Z
e

r
Z

ő
 F

e
lv

é
t

e
le

i

r
a

jZ
: 

je
n

e
s

 K
a

ta
li

n

1.Melyikvasárnappalkezdődika
nagyhét?
a) virágvasárnapb) húsvétvasárnap

2.MikormostamegJézusatanít-
ványoklábát?
a) nagycsütörtökönb) nagypénteken

3.Jézusmikorszerezteazúrvacsorát?
a) nagycsütörtökönb) nagypénteken

4.Atanítványokegyüttvirrasztottak
aMesterrelaGecsemáné-kertben?
a)igenb) nem

5.Melyikállathangjárakezdettel
sírniPéterafőpapudvarán?
a) kakasb) kutya

6.KimostakezeitJézuselítélésekor?
a)Heródesb) Pilátus

7.MitörténtaMegváltóhalálakor?
a) kisütöttanapb) sötétséglett

8.Kivoltazörömhírhozóazüres
sírban?
a) angyalb) asírtőrzőkatonák

Nagy he ti tu dás pró ba

(Megfejtések:1-a;2-a;3-a;4-b;5-a;6-
b;7-b;8-a)
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„AhogyanMózesfelemelteakígyóta
pusztában,úgykellazEmberfiának
isfelemeltetnie,hogyakihisz,annak
örökéletelegyenőbenne.” (Jn3,14–15)

Böjt6.hetében,nagyhétenazÚtmu-
tató reggeliéshetiigéiazÚrJézust
mintalázatosKirályt,azújszövetségszerzőjét,afájdalmakemberét,azélők
éselhunytaküdvözítőjétláttatják.„AzEmberfiaazértjött,hogyszolgáljon,
éséletétadjaváltságulsokakért.”(Mk10,45;LK)EzértPalmarum,virágva-
sárnapJézusbevonultJeruzsálembe;ésazarándokokeztkiáltották:Segíts!
Mentsmeg!Üdvözíts!„HozsánnaDávidFiának!Örökreáldott,kieljöttaz
Úrnevében,IzráelKirálya,Hozsánnaamagasságban!”(GyLK751)„Afari-
zeusokpedigígyszóltakegymáshoz:»Látjátok,hogysemmitsemtudtokel-
érni:íme,avilágőtköveti!«” (Jn12,19)Azősihimnuszszavaivalvalljuk:a
kereszthaláligengedelmes„JézusKrisztusÚrazAtyaIstendicsőségére!” (Fil
2,11)Pálhirdeti:Istenteljességrevitteamegváltásművét,ígybékéltetettmeg
önmagával,és„…abbanmutattamegrajtunkaszeretetét,hogyKrisztusmár
akkormeghaltértünk,amikorbűnösökvoltunk.” (Róm5,8)Megigazítésüd-
vözítJézuséletáldozatáért,ezareménységünk!Jóbéisvalóravált;Jahvekét-
szerisígyszólthozzá:„Énkérdezlek,temegoktassengem!” Sőisúgyvála-
szolt,mert„mostsajátszememmelláttalak.Ezértvisszavonokmindent,bűn-
bánatottartokporbanéshamuban.” (Jób38,3;40,7;42,4–6)Istenfigyelmez-
tetiválasztottaitazítéletelőtt,mikéntapáskaéjszakájántette:„Eredj,né-
pem,menjbeszobádba,észárdmagadraazajtót!Rejtőzzelegyrövidpil-
lanatra…” (Ézs26,20,lásd2Móz12,22)Nagycsütörtökönízleljük:„Emléke-
zetessétettecsodáit,kegyelmesésirgalmasazÚr.” (Zsolt111,4)Azutolsóva-
csoraközbenJézusrabszolgamunkátvégzett:megmostaatanítványailábát,
mert„akimegfürdött,annakcsakarravanszüksége…példátadtamnektek,
hogyaminténtettemveletek,tiisúgytegyetek.” (Jn13,10.15)Azúrvacsorasze-
reztetésiigéitreformátorunksazevangélikusokszószerintértik:„Vegyétek,
egyétek,ezazéntestem…Epoháramazújszövetségazénvéremáltal,ezt
cselekedjétek…” (1Kor11,24.25)„AkegyelemoltáránállépjIstenelé,mond-
ván:jóUram!Ateigédigaz–nemkétlem–,ésénerreeszem,iszomve-
led;legyennékemakaratodésigédszerint”–tanítjaLuther.Nagypénteken
Jézushalálraadatottabűnökért;ígylettnyilvánvalóazevangélium:„…úgy
szeretteIstenavilágot,hogyegyszülöttFiátadta,hogyakihiszőbenne,elne
vesszen,hanemörökéletelegyen.” (Jn3,16)AszemtanúJánosakeresztalól
tudósítIstenBárányánakhaláláról:„MiutánJézuselfogadtaazecetet,eztmond-
ta:»Elvégeztetett!«Ésfejétlehajtvakileheltelelkét.” (Jn19,30)SPálabékél-
tetésszolgálatátvégzi:„Krisztusértkérünk,béküljetekmegazIstennel!” (2Kor
5,20)Nagyszombatüzeni:számáramindenkiél.„Hallgasdmeg,Uram,imád-
ságomat,jussonhozzádkiáltásom!” (Zsolt102,2)„Meghallottadszavamat…
ésmegváltottadéletemet.” (JSir3,56.58)„Akeresztfáhozmegyek…”(EÉ208)

g GaraiAndrás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Egyasztal.Régótaülünkmárkörülöt-
te.Anásznépörömemindigcsodás.
Újabbésújabbtáncokrahívazene-
kar. A felszolgálók fáradhatatlanul
hozzákazételeketésabort.Zavarta-
lanajókedv.Ittis,ottisnagyneveté-
sektörnekfel.Talánamiatt,hogymin-
denolyantökéletes,tűnikfelazazár-
nyalatnyizavar,amelybekúszik,szin-
terejtve,azasztalokközé.Amikorké-
sőbbvisszagondolok,akkortűnikfel,
hogynemisvettükészreigazán,csak
mély érzésként futott át agyunkon,
hogyvalaminincsrendben.Azene
ugyanúgyszól.Afelszolgálóktöretle-
nülhozzákatálakatésakancsókat.
Arcukon feszültség ül. A kancsók
nincsenektele.
SzembenvelemJézusül.Azédes-

anyjaafülébesúgvalamit,őafejét
rázza.Aztánegyidőmúlvamégisfel-
kel az asztaltól.Az ajtóhoz ballag.
Nemsiet.Beszélgetabejáratnálál-
lószolgákkal.Azokelőszörnevetnek,
aztánafejüketrázzák.Valamirerá
akarjavenniőket?Elsodoregyújabb
tánc.Amikorvisszatérek,Jézusismét
ottülazasztalnál.Anásznagykörül
zajlikvalami.Hatalmastestűöregúr.
Őrendezialakodalmat.Olyan,mint-
hamindenholjelenlenne.Mostavő-
legénnyelbeszél,akiértetlenülnézrá.
AszolgákJézusramutatnak.Aztán
ittis,ottisösszesúgnak.
Hetek,hónapokteltekel.Máshogy

látommárazt,amiotttörtént.Ké-
sőbbderültki,hogyamenyegzőnel-
fogyottvolnaabor,haJézusnemlép
közbe.Igaz,végetértvolnaamulat-
ság hamar, demár ez is máshogy
érint.Alakodalomhatalmasjelkép-
pélettszámomra,azörömjelképé-
vé.Azemberörömévé.Ezvoltve-
szélyben.Azemberöröme.Aszol-
gákkésőbbvizetmértekkiakancsó-
ba.Anásznagycsodálkozott,hogy
milyenjóabor,amelyavízbőllett.
Denemavízafontos,semabor,ha-
nemazembereköröme.Amelyígy
megmaradt.Jézusmiatt.

* * *

Egyasztal.Nemülökmellette.Kint
ülökazutcán.Bentpazarcsillogás.
Nézekbefeléazablakon,ésteleva-
gyokazzalakeserűséggel,amelyet
azokéreznek,akiktudják,milyenva-
lamirőlvégképplemaradni.Azajtó
bezárult már. A vacsora elkezdő-
dött.Azasztaltársaságigencsakve-

gyes.Szinteelütnekakörnyezettől.
Az ételeket ragyogó edényekben,
míves tálakban szolgálják föl. Az
evőeszközökmindegyikeműremek.
Apoharakkristályaszivárványszínű-
en csillog a csillárok fényében.Az
asztalnálülőktoprongyosak,sehogy
sem illenek ide. Ünneplő ruhában
vannak, de bőrükön a szabadban
élőkérdességelátszik.Akezekkér-
gesek,ahajaktöredezettek,atestek
görnyedtek. Sokuknak nincs lába
vagykeze.Mégisirigykedvenézem
eztazasztaltársaságot.Ameghatott
örömáradszétrajtuk,minthameg-
tiszteltetéslenneszámukraaz,hogy
itt lehetnek. Én is annak érezném
már,denekemmárkéső.Meghívtak
engemerreavacsorára,devisszauta-
sítottamameghívást.
Tudom, hogy hiába magyaráz-

nám,hogymennyirefontosberen-
deznie az embernek azt az életét,
amelyet kapott. Hogy halandósá-
gunknakvannéhányolyanvonása,
amelyért felelősséggel tartozunk.
Hogynagyonisfontosnéhakiszakad-
nunkaglobálisnagyörömökből,és
arrakellnéznünk,amifeladatunkitt
ésmost.Kellegyhely,egyföld,ahol
megvethetjükalábunkat.Helyünka
világban.Van,akinekezegyszántó-
föld,van,akinekegyház,egyotthon.
Van,akieztegyközösségbenlátja,egy
családbanvagygyülekezetben.
Aztánazéletnekműködnieiskell.

Van,akiökröketveszaföldjétművel-
ni.Van,akicsakpénztakarkeresni
vagyhatalmatszerezni,hogymenje-
nekadolgok.Aztánalegfontosabb,
hogymindezttovábbiskelladnom.
Megkellházasodni,ésgyermekeket
kellavilágrahozni.Talánezahárom
tűnikalegfontosabbnakabban,hogy
az életünk látsszon, hogy nyomot
hagyjon.Egyhely,aztánhogyműköd-
jön, és hogy továbbadódjon. Még
mostismegkísért,hogyhiggyekeb-
ben az ostobaságban.Hogy veszni
hagyjameztatündöklőcsodát,ame-
lyetmostkívülrőlbámulokcsupán,
amelymagaazörökkévalóság.Bárle-
hetnékottbentafurcsaasztaltársa-
ságtagjaként.Bárülhetnékezekkela
boldogkoldusokkal.
Homlokom az ablakra támasz-

tom.Aztánazasztalfőnülőmesszi-
rőlmeglát.Arcáraszánalomül.Fel-
áll a székéről, odasiet az ajtóhoz,
csaknem fut. Nyakamba borul, és

megcsókol.Boldogaz,akiIstenor-
szágánakvendége.

* * *

Egyasztal.Nemülökmellette.Hogy
isülhetnék,hiszencsupánegyláto-
más!Csodás,vigasztaló látomás.A
Báránymenyegzőjénekasztala.Min-
denüldözöttreménye.
Aszenvedőkszámárabátorságotad,

hogyavégénmajdmindenjólesz,hogy
aszenvedésnek,üldöztetésnekvanér-
telme.Akínokatátélőkszámárakülö-
nösenfontoskérdésséválik,hogyva-
jonelkülönül-ea jóarossztól.Őket
nemlehetanagyáltalános,mindent
betöltőszeretetgondolataivalmeggyőz-
ni.Számukraavilágerőszakosokbólés
áldozatokbóláll.Kell,hogylegyenva-
lamielégtétel.EzaBáránymenyegző-
jénekasztala.Egylátomás.Ezalátomás
arrólbeszél,hogyIstennagyonisoda-
figyelazőnépére.Aszenvedőkpedig
tudhatják,nekikhelyükvanott.Ezatu-
datbátorságotadnekik.
Engem nem üldöznek. Nem kell

naponta,életemetkockáztatvamegval-
lanom,hogykeresztyénvagyok.Nekem
nemjókbólésrosszakbólállavilág.De
ezazodafigyelésengemisbátorít.

* * *

Egyasztal.Állunk,térdelünkkörü-
lötte.Ezamainapasztala,azúrva-
csoraasztala.Talánidőnksincseb-
benanéhánypercbenazasszociáci-
óksokaságátvégiggondolni.Apás-
kaünnepétésazutolsóvacsorapo-
harátéskenyértörését.Gondolataink
közepeJézus.Amikoreszünkebből
akenyérbőlésiszunkebbőlapohár-
ból,haláláthirdetjük,amígeljön.
Halálát,melyvisszaadjaazember

vesznilátszóörömét.Halálát,mely
leültetminketazörökkévalóságasz-
talához.Halálát,melymegmutatja
odafigyelőjelenlététmostésazutol-
sónaponis.
Miattaállunkmostitt.Afiatalpos-

tásfiúafeleségével,atöbbnyelventu-
dóidősasszony,azáldozatosnagy-
mama,ateológiaiprofesszor,ami-
nisztériumitisztségviselő,abriliáns
zeneszerző,amunkanélkülifiatalem-
ber,amérnökhallgatóésatöbbiek.
Ésén.Kezembenakenyérésabor.
Jézus nevében meghatottan mon-
dom:„Békességnéktek!”

g KoczorTamás
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„Mertegyetlenáldozattalörökretö-
kéletessétetteamegszentelteket.” Ez
Jézusnagypéntekiáldozatánakered-
ménye.Ezaz,amireazószövetségi
papok–bárnapontamutattakbeál-
dozatokat–képtelenekvoltak.Mert
azőáldozatuknemtudtamegtisztí-
taniabűntőlazokat,akikértbemu-
tatták. Legfeljebb kultikusan, azaz
külsőlegtehettetisztáváőket,miként
azelőzőfejezetbenolvassuk:„Mert
habakokésbikákvéreéstehénham-
va a tisztátalanokra hintve meg-
szentel,vagyiskülsőlegtisztávátesz,
akkoraKrisztusvére,akiörökkéva-
lóLélekáltalönmagátáldoztafelár-
tatlanulazIstennek,mennyivelin-
kábbmegtisztítjalelkiismeretünketa
holt cselekedetektől, hogy szolgál-
junk az élő Istennek.” (Zsid 9,13)
Krisztus áldozata – szemben az
ószövetségiáldozatokkal–azember
belsővilágábanvégzielhatékonyan
abűntőlvalómegtisztításésmeg-
szentelésművét.
Azószövetségipapokhozhason-

lóanKrisztusisIstennekajánlottaál-
dozatát,denemazért,hogyIstenre
hassonvele, hanemazért,hogyIsten
felhasználja az ő halálát a hívők
életében: valóságosan megtisztítsa
őketabűntől,ésezzelmegmentse
őketaharagtólésakárhozattól.
AmikorJézusnagypéntekenmeg-

haltakereszten,ellenségeiéstanít-
ványaiegyarántúgygondolták,hogy
küldetése kudarcot vallott.Hiszen
gyalázatban és erőtlenségben halt
meg.Arrasenkinemgondolt,hogy
amit életében – igehirdetésével és
csodáival – nem tudott elérni, azt
majdéppenhalálábanfogjabetelje-
síteni.Hiszenemberifelfogásszerint

amitéletesoránnemérelvalaki,azt
többémárnemérhetiel.Halálával
mindenlehetőségkihullikakezéből.
Jézushalálaazonbanéppenebben

atekintetbenpáratlanhalál:azőle-
hetőségeiahalállalnemvégetértek,
hanemkiteljesedtek.Jézusahalálban
nemcselekvésképtelennévált,hanem
– mivel Istennek ajánlotta halálát
mintáldozatot–épphalálábanlett
igazánhatékonyéscselekvőképesa
keresztigéjében(1Kor1,18:„logosz…
tousztaurou”),akeresztségben,va-
laminttesteésvéreszentségében.
„Istenigéjeélőésható,élesebbmin-

denkétélűkardnál,ésáthatolazelme
ésalélek,azízületekésavelőkszét-
válásáig,ésmegítéliaszívgondolatait
ésszándékait.Nincsenolyanteremt-
mény,amely rejtve volna előtte, sőt
mindenkimezítelenésfedetlenaző
szemeelőtt.” (Zsid4,12–13)Halálakor
akeresztélőigéjévéválóKrisztusról
mondjaeztalevélszerzője.Hogyakik
aföldönjártKrisztusbeszédéthallva
nemismertékfelbűneiket,nemjutot-
takbűnbánatra,ésnemkezdtekmin-
dennaposharcotbűneikellen,azokat
akeresztigéjeáltalahalálábanismun-
kálkodóKrisztusrábírjaerre.Ponto-
sabbanazigeáltalbennükmunkálko-
dóhalálavigyevéghezbennük.
„Vagynemtudjátok,hogymi,akik

aKrisztusJézusbakereszteltettünk,az
őhalálábakereszteltettünk?(…)Hi-
szen tudjuk,hogyamióemberünk
megfeszíttetettvele,hogymegsemmi-
süljönabűnhatalmábanállótest,
hogytöbbéneszolgáljunkabűnnek.
Mertakimeghalt,azmegszabadult
abűntől.HapedigmeghaltunkKrisz-
tussal,hisszük,hogyveleegyüttélni
isfogunk.” (Róm6,3.6–8)

PálapostolaRómailevél 6.fejeze-
tébenvilágosanbeszélarról,hogya
keresztségKrisztushalálávalegyesít
bennünket.Akeresztségáltal–ha
hittelengedjük,hanemállunkellen
– Krisztus halála megfeszíti ben-
nünkazóembert,hogyabűnszámá-
raolyannálegyen,mintahalott,aki
zsarnoka parancsszavának többé
semmilyenfenyegetésreésunszolás-
rasemképesengedelmeskedni.Vi-
szont életre támadjon a bennünk
élőKrisztus,akiáltalcsakIstenszá-
máraélünk,éscsaknekiengedelmes-
kedünk.Hiszen korábban fordítva
volt:Istenszaváranemmozdultunk,
míg a bűn kísértésének szolgaian
engedelmeskedtünk.IgazavanLu-
thernak, hogy naponta „kopogtat-
nunkkellkeresztségünkön”,azazél-
nünk kell a keresztségben kapott
kegyelemmel,ésakkormegtapasztal-
hatjuk,hogyKrisztushalálanemcsak
munkálkodikbennünk,denaponta
kerékfordító szegletkőként ad új
iránytazéletünknek.
Azúrvacsorábanmegtörttestével,

kiontottvérévelhozzánkjövőKrisz-
tus,mintakeresztlátható,tapintha-
tó,sőtmegízlelhető,élőéshatóigé-
je – ha hittel fogadjuk –, velünk
egyesülvemegvalósítjaaszentcserét:
magáraveszibűneinketésazokíté-
letét, ugyanakkor nekünk ajándé-
kozza az ő igazságát, tisztaságát,
szentségétésmindhaláligrendíthe-
tetlen engedelmességét. Így halála
bennünkmunkálkodvaakárhozatfi-
aibólIstenmegváltottgyermekeivé,
azörökéletésazüdvösségörököse-
ivéteremtújjábennünket.
Ezértnagypéntekenakeresztalatt

megállvalélekbenúgyszemlélhetjük

Krisztuspáratlanhalálát,mintIsten
irántunkvalókimondhatatlannagy
szereteténekzálogát,amelyáltalIs-
tenönmagaszámáraakarjavisszahó-
dítaniésörökremegnyerniaszívün-
ket.MerthogyIstenelfogadtaKrisz-
tusáldozatát,annaképpenezajele:
halálaáltalimmárkétezeresztende-
je munkálkodik a hívők szívében,
hogytöbbéneabűnnekszolgáljanak,
neisönmaguknakakarjanakélni,ha-
nemegyedülannak,akiértükmeg-
haltésföltámadott,ésakiáltalIsten
úgy tekinthet rájuk,mintszeretett
gyermekeire.
Mertamitazószövetségpapjainak

áldozatainemérhettekel,amitIsten
testbenközénkjöttFiasemérhetett
elprédikációivaléscsodatetteivel,az
aGolgotakeresztjénvalóbanelvégez-
tetett és beteljesedett az ártatlan
BárányIstennekszentésszeplőtelen
áldozatként fölajánlott halálával: a
bűnösökmellüketvervebűnbánatot
tartanakésmegtérnek,többénema
bűnnek,nemönmaguknak,hanem
egyedülIstennekélnek.
Ma Krisztus keresztje alatt ne-

künkiserreakérdésrekellválasztad-
nunk:engedjük-e,hogyKrisztusha-
lálanapontamunkálkodjékazéle-
tünkben?Erreakérdésrejóválaszt
akkoradhatunk,hamagunkranéz-
veisigaznakérezzükPálapostolval-
lomását:„Krisztussalegyüttkereszt-
revagyokfeszítve:többétehátnemén
élek,hanemKrisztusélbennem;azt
azéletetpedig,amitmosttestbenélek,
azIstenFiábanvalóhitbenélem,aki
szeretett engem, és önmagát adta
értem.” (Gal2,20)

g VéghElyiAntal
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Nehezenkopikkigondolkodásunkból
az a hiedelem, hogy nagyszombat
eseménytelen nap. Kihagyhatatlan
ugyana„szentháromnapból”,mégis
súlytalannagypéntekfeketéjeéshús-
vétallelujájaközött.Aszokásosnális
többgondotokozazigehirdetőnek,
ugyanakkorszívesenkihagyottisten-
tiszteletialkalomahúsvétielőkészü-
lettelelfoglaltgyülekezetnek.
Különbensemtörténiknagyszom-

batonsemmi.A„nemeslelkűJózsef”
(Liturgikon, 78.o.)Nikodémussegít-
ségévelmégpénteken,sietve,nehogy
megtörjék a szombatot, levette a
halottJézustakeresztről.Miutánaz
újsírbafektette,megnyugodott.Mit
tehetettvolnamég?Elvégezteazir-
galmasságutolsótesticselekedetét.
Pilátusisfellélegezhetett,afőpapok

is,hiszenazárópecsétmárrákerülta
sírszájáhozhengerítettkőre.A„sok
ezüstpénz” (Mt28,12)isottvoltmára
sírtőrzőkatonákzsebében,hogyrab-
lástjelentsenek,havalamitörténnék.
Bajuknemesik.Hahanyagsággalvá-
dolnákőket,„kimentikőketabajból”.
Mindenkinyugodtannézhetetta

nyugalomnapja,aszombatelé,aki
eddigazélővagyahalottJézusmi-
attnyugtalankodott.Kitörődöttaz-
zal,hogypárasszonynemtudalud-
ni a nyugtalanságtól, alig várják a
szombatkimenetelét,hogybefejez-
hessékasebtébenelvégzetttemetést,
ésvégreőkismegnyugodhassanak?
Nagyszombatrasenkineksincsprog-
ramja.Eseménytelennapígérkezett.

Ha nagyszombat ilyen súlytalan
naplenne,akülönbenolyanszűksza-
vú hitvallások nem tennének olyan
hangsúlytaCredo „eltemették”passzu-
sára.Avalóságosemberréésvalósá-
goshalottálettIstentvalóságosanel-
temették.Anainiifjútemetésimene-
tétmegállítóJézussajátmagátnem
mentettemeg.Holtannyugszik.
Ezaszombatazelsőésegyetlen

tökéletesenmegtartottszombat.Egy
réginagyrabbiaztmondta,hogyki
lehetnekényszeríteniaMessiáseljö-
vetelétazzal,haIzraelegyszerigazán
megtartanáanyugalomnapját.Meg-
történt,nemkellettkényszeríteni:a
Messiáselvégezteamegváltásművét,
önkéntletetteazéletét.Sírjábanisaz
Atyakezébennyugodott.
Az evangélisták és az apostolok

húsvétfelőllátjákeztatétlennyugal-
matésazeseménytelennapot.Péter
elsőleveleharmadikrészénekvanpár
mondata,amelyelőttcsakabizalom
alázatával és Isten titkainak kijáró
tisztelettel állhatunk meg. Krisztus
pokolraszállásáról,a„börtönbenlé-
vőlelkekhez”valóleszállásárólvanitt
szó.Azüzenet„ruhája”lehetidegen-
szerű, az üzenet azonban ránk van
szabva:Krisztusazokhozis„testközel-
be”ment,akikelőtte,deazEljövendő-
benreménykedvehaltakmeg.„Asír-
bantestileg,apokolbanlelkilegmint
Isten,aparadicsombanalatorral,atró-
nusonazAtyávalésaLélekkelegyütt
voltál,mindeneketbetöltve,felfogha-
tatlanKrisztus!”–éneklikKeleten.(Li-

turgikon, 78.o.)„Istent,akinekminden
él,jöjjetek,imádjuk!”–éneklikNyu-
gaton.„Istenszámáramindenkiél!”–
foglaljaösszenagyszombatüzenetét
egyházunkLiturgikuskönyve.
Krisztuskeresztségünkbenbevon

életébeéshalálába,hogyéletünkben
és halálunkban hozzá tartozzunk.
Ezértlettemberré,fájdalmakférfiává,
halottáis.EzérttámasztottafelazAtya.
Egyhíjánhetvenesztendeje,1945.

március 25-én, virágvasárnap késő
délutánjánláttunkafalunkbanutoljá-
ramagyarpáncélosokat.Aveszprémi
fennsíkonvívottutolsódunántúlitank-
csatábólmegmenekültmaradékot.A
katonákcsakpárévvelvoltakidőseb-
beknálam,azakkortizenhatévessu-
hancnál.Csapzottakvoltakéséhesek,
sietvekaptákbe,amitédesanyámésa
szomszédok kínáltak nekik. Akkor
mégvoltmiből.Búcsúzáskorazegyik
megkérdezteapámtól:„Miremarad-
nak?”Apámkérdésselválaszolt:„Mi-
remennek?”Atankoktovacsörömpöl-
tek.Azutáncsendlett.Fullasztóansű-
rű,nehézcsönd.Milyenjóvolt,hogy
maradtmégegyeseménytelenéjsza-
kánk,mielőttmásnap,nagyhétfőreg-
gelén megtudtuk, mire maradtunk.
Krisztus sírban nyugovása re-

ménységrebátorít:ahalálbanistest-
vérünkké lett. Akkor sem szégyell
bennünket,amikorigazábanelsem
tudjukképzelni,miremegyünk,mi-
remaradunkhalálunkban.Ottvol-
tamapámhalálánál, láttamöcsém
agóniáját,belesimogattamhalálába,

mégsem tudomelképzelnimagam
halottként.Nemtudom,miremara-
dok,ésmiremegyek.Nemtudom,
hogyképesleszek-evalamitmonda-
ni.Nemtudom,hogymellettemle-
het-eakkorvalakiazenyéimközül,
vagyakáregyidegenis,akibelesúg-
javagybelekiáltjaafülembeJézusne-
vét.Lesz-eottvalaki,akivégigkísér,
ameddigemberembertelkísérhet.
Senkisemmondhatja,hogyőmár

nyugodtan van ebben a vonatko-
zásban. Még nem mentünk be a
nyugalomba.Azajó,hogyKrisztus-
nakvantürelmeújraésújraelmon-
daniéselmondatni,hogyőottlesz.
Azagóniakínjábanésahalálcsönd-
jében is.Ő tudta, kiremarad.Azt
ígérte,hogymiőrámaradunk,akiha-
lottvolt,deíme,éléséltet.
Akatonáknemtudták,hogymi

miremaradunk,ésőkmiremennek.
Anyámútravalójaishamarelfogyha-
tott. Ha egyáltalán ehettek belőle.
Krisztus számunkra jobbról gon-
doskodott.Ahalálcsöndjeésafel-
támadásreménységefelémenetelő-
ket nem csupán várja, keresztsé-
günkben,testénekésvérénekszent-
ségébenönmagátajándékozzaútra-
valónak, hogy el ne vesszünk az
úton,hanembemehessünkazőnyu-
galmába,bárazútasírnyugalmán
átvisz.Dehozzá,akiegyrégiimád-
ságszerinteltemettetett,hogyami
sírunkatmegmelegítse.Ő segítsen
bennünket,hogyígymerjünkmeg-
halni.„Krisztus,atesírodamiföl-
támadásunkforrása!”(Liturgikon)

g FEhérKároly
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„Mért ret teg nénk sír éj je lét, 
ha szent sí rod ra né zünk?”
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Oldalpárunkillusztrációiahazánk-
banáprilis10-étőllátható,IstenFia
címűamerikai film jelenetfotóinak
felhasználásávalkészültek.
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Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de.8.(úrv.)GáncsTamás;de.fél11.(úrv.)GáncsTamás;
du.6.(vespera)dr.BlázyÁrpádné;XI.,Németvölgyiút138. de.9.dr.BlázyÁrpádné;XI.,
Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,Magyartudósokkrt.3. du.6.(Tamás-mise)Cselovszky
Ferenc;Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.9.(úrv.)BaliczaIván;Budahegyvidék,
XII.,KékGolyóu.17. de.10.(úrv.)KeczkóSzilvia;Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.
22. de.10.GrendorfPéter;Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de.11.(úrv.)TamásyTamás;XIV.,
Gyarmatu.14. de.fél10.(úrv.)TamásyTamás;Pestújhely,XV.,Templomtér de.10.(úrv.)
dr.SzabóLajos;Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de.10.PonicsánErzsébet;
Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de.10.(úrv.)ZászkaliczkyPál;Cinkota,XVI.,
Rózsalevélu.46. de.fél11.(úrv.)VetőIstván;Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de.9.
(úrv.)VetőIstván;Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.(reformátustemplom) du.3.(úrv.)
VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.9.KovácsÁron;Rákoskeresztúr,XVII.,
Pestiút111. de.fél11.KovácsÁron;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.9.NagynéSzeker
Éva;Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de.11.NagynéSzekerÉva;Pestszentlőrinc,XVIII.,
Kossuthtér3. de.10.(úrv.)GyőriGáborDávid;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.
(reformátustemplom) de.8.GyőriGáborDávid;Kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.
SzéllÉva;XIX.,Hungáriaút37. de.8.SzéllÉva;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.
10.(keresztelő,családi)GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktér de.fél11.Zólyomi
Mátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. de.10.HokkerZsolt;du.5.(gyermek-istentisztelet)
HokkerZsolt;Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de.fél10.(családi)dr.Lack-
nernéPuskásSára;Budaörs,Szabadságút75. de.10.EndreffyGéza;Pilisvörösvár(ref.
templom) du.2.

istentiszteleti rend • 2014. április 17.
Nagycsütörtök.Liturgikusszín:fehér.
Lekció:Jn13,1–17;2Móz12,1–4.Textus:Jel19,9–10.Énekek:304/303.

Budavár,I.,Bécsikaputér du.6.(úrv.)BaliczaIván;Sarepta,II.,Modoriu.6. du.3.
(úrv.)SztojanovicsAndrás;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de.10.(úrv.)
BajusznéOrodánKrisztina;Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér du.6.(úrv.)dr.Lászlónédr.
AgodAnett;Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. du.6.(úrv.)SolymárPéterTamás;Deák
tér,V.,Deáktér4. du.6.(úrv.)CselovszkyFerenc;Fasor,VII.,Városligetifasor17. du.
6.(úrv.)SzirmaiZoltán;VIII.,KarácsonyS.u.31–33. du.6.(úrv.)GombkötőBeáta;Fe-
rencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) du.6.(úrv.)KoczorTamás;Kőbánya,X.,
Kápolnau.14. du.6.(úrv.)BenkóczyPéter;Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. du.6.(úrv.)
GáncsTamás;Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. du.6.(úrv.)KeczkóPál;Angyalföld,
XIII.,KassákLajosu.22. du.6.(úrv.)Grendorf-BaloghMelinda;Zugló,XIV.,Lőcsei
út32. du.6.(úrv.)TamásyTamásné;Pestújhely,XV.,Templomtér du.6.(úrv.)Szabó
B.András;Rákospalota,XV.,Juhosutca28.(kistemplom) du.6.(úrv.)PonicsánErzsébet;
Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. du.6.(úrv.)VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessedik
tér du.6.(úrv.)DarvasAnikó;Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. du.6.(úrv.)Győri
GáborDávid;Kispest,XIX.,Templomtér1. du.6.(úrv.)SzéllBulcsú;Pesterzsébet,XX.,
AdyE.u.89. du.6.(úrv.)GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktér du.6.Zólyomi
Mátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. du.6.(úrv.)HokkerZsolt;Budakeszi,Főút155.
(gyülekezetiterem) du.6.(úrv.)dr.LacknerPál;Budaörs,Szabadságút75. du.6.(úrv.)
EndreffyGéza.

istentiszteleti rend • 2014. április 18.
Nagypéntek.Liturgikusszín:fekete.
Lekció:Jn19,16–30;Ézs53,1–12.Textus:Zsid10,11–18.Énekek:200/370.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BencénéSzabóMárta;du.3.(német,úrv.)Johannes
Erlbruch;de.11.(úrv.)BencénéSzabóMárta;du.6.(úrv.)dr.FabinyTamás;Pesthidegkút,
II.,Ördögároku.9. du.6.(passióolvasás)FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,
Mezőu.12. de.10.(úrv.)KoczorTamás;du.6.(passióolvasás)DonáthLászló;Óbuda,
III.,DévaiBíróM.tér de.10.(úrv.)BálintnéVarsányiVilma;du.6.(passióolvasás)dr.
Lászlónédr.AgodAnett;Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. du.6.(úrv.)SolymárPéter
Tamás;Deáktér,V.,Deáktér4. de.9.(úrv.)CselovszkyFerenc;de.11.(úrv.)Smidéliusz
Gábor;du.5.(passióolvasás)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;du.6.(úrv.,passiómozgássérült
fiatalokelőadásában)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;Fasor,VII.,Városligetifasor17. de.
11.(úrv.)PelikánAndrás;du.6.(úrv.,passióolvasás)AradiGyörgy;VIII.,Rákócziút57/a
du.5.(szlovák,passióolvasás)GulácsinéFabulyaHilda;VIII.,KarácsonyS.u.31–33. du.
6.GombkötőBeáta;Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) du.6.(passióolvasás)
KoczorTamás;Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.10.(úrv.)BenkóczyPéter;du.6.(pas-
sióolvasás)BenkóczyPéter;Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de.fél11.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;
du.6.(passióolvasás)dr.BlázyÁrpád;XI.,Németvölgyiút138. de.9.(úrv.)MissuraTibor;
Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.9.(úrv.)dr.FabinyTamás;Budahegyvidék,
XII.,KékGolyóu.17. de.10.(úrv.)KeczkóSzilvia;du.6.KeczkóPál;Angyalföld,XIII.,
KassákLajosu.22. de.10.(úrv.)KendehGyörgy;du.6.(passióolvasás)GrendorfPéter;
Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de.11.(úrv.)TamásyTamásné;du.6.(úrv.,passióolvasás)Tamásy
Tamás;Pestújhely,XV.,Templomtér du.6.(passióolvasás)SzabóB.András;Rákospalota,
XV.,Juhosutca28.(kistemplom) de.10.(úrv.)PonicsánErzsébet;du.6.(passióolvasás
azifjúságszolgálatával)PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–
11. du.6.(úrv.,passióolvasás)BörönteMárta;Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de.fél
11.(passióolvasás)VetőIstván;du.6.(úrv.)BátovszkyGábor;Mátyásföld,Prodámu.24.
de.9.VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.9.NagynéSzekerÉva;Rákoske-
resztúr,XVII.,Pestiút111. de.fél11.NagynéSzekerÉva;du.6.(passióolvasás);Rákoscsaba,
XVII.,Péceliút146. de.9.KovácsÁron;Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de.11.Kovács
Áron;Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de.10.(úrv.)Horváth-CsitáriBoglárka;
du.6.(passióolvasás);Kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.(úrv.)SzéllÉva;du.6.Széll
Bulcsú;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.10.(úrv.)GyőriJánosSámuel;du.6.(passió)
GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktér de.fél.11.(úrv.)ZólyomiMátyás;Budafok,
XXII.,Játéku.16. du.6.(passióolvasás)HokkerZsolt;Budakeszi,Főút155.(gyülekezeti
terem) du.6.(passióiistentisztelet)dr.LacknernéPuskásSára;Budaörs,Szabadságút
75. du.6.(passióolvasás)EndreffyGéza.
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Összeállította:BallaMária

h i r d e t é s

Németnyelvűprezentációkbemuta-
tásában mérték össze tudásukat a
versenyzőkáprilis4-énaDeákTéri
EvangélikusGimnáziumban.Amár
hagyománnyávált,éventemegren-
dezettországosidegennyelviprezen-
tációsversenyegyikévbenangol,má-
sikévbennémetnyelvenzajlik.
Aháromzsűritag–Cselovszkyné

dr.TarrKlára, egyházunkországos
irodájaökumenikuséskülügyiosztá-
lyánakvezetője,GudrunKirchknopf,
azÉlőNyelvekSzemináriumavizsgáz-

tatótanáraésSzabóEszter egyetemi
hallgató –, valamint a hallgatóság
örömmelnyugtázta,hogy adiákok
magasszintenbeszélikanémetnyel-
vet,jólkezelikatechnikaieszközöket,
éselőadókészségükiskiváló.
A támogatóknak köszönhetően

senki sem távozott üres kézzel az
eredményhirdetésután:nyelvikur-
zus-,nyelvvizsga-lehetőség,továbbá
szótárak és nyelvkönyvek találtak
gazdára.

g UrbánÁgnEsfelvétele

Né me tül pre zen tál tak

Arnót község egy kicsiny borsodi
gyülekezet otthona. A gyökerek a
messzerégmúltbanyúlnakvissza.A
legendákszerint1554ótaéltekluthe-
ránusokaközségben,akikaztánatö-
rökuralmaalattelhagytákafalut.
Agyülekezetújraalapításaahely-

beliföldesúr,SzirmaiTamás nevéhez
fűződik,akiSárosmegyeitótokathí-
vottföldjeire.Az1700-asévekelején
máriskolátépítettekmaguknakgyer-
mekeiktaníttatásaérdekében,ako-
raközépkoritemplomromjairafa-
templomot,aztán1779-ben–kétév-
velatürelmirendeletelőtt–kőtemp-
lomotbáróRadvánszkyFerenc veze-
tésével,akörnyékbelinemességbő-
ségesadományaiból.Ekkoribanide
jártazegészmegyesátorosünnepe-
kenazIstenttisztelni.Arnótrólsza-
kadtleMiskolc–aztánbelőlükDi-
ósgyőr–ésSajókazais.
Az1860-asévekbenatemplomle-

égett.Belsőújjáépítésekoreltűntaz
addigkörbefutókarzat,ésazoltáris
amaihelyérekerült,szembenaké-
sőbbépülttoronyalattifőbejárattal.

Százötvenévrebefalaztákazoldal-
ajtókat,utolsónyomátaprotestán-
sokhitharcának.(Ezeketa2012-es
nagyrenováláskortaláltukmegújra.)
Ekkoriban lelkészünkTúróczyPál,
ígytörtént,hogyaszázadvégén–
százhuszonegyéve–azarnótipap-
lakbanszületettmegTúróczyZoltán
prédikátoréspüspök,akiakésőbbi
nehézévtizedekalattisIstenembe-
resokakéletében.
A gyülekezet története Isten és

emberekhűségérőltanít.Lelkészek,
tanítók,kántorok,gondnokok,ha-
rangozók. Abaffy Gyula, Berényi
Sándor,ImolaiZoltán,PártayTiva-
dar.Akikamígtehették,kitartóanvé-
geztékfeladatukat.Akiknekhatásaa
gyülekezettagjainakéleténajelenben
islátszik.
Ajelenben,amikorfolyamatosan

keressükaválaszokataborsodiésa
vidékiéletformasajátosságaira.Hogy
mikéntlegyünkhitelesekésvonzó-
ak.Hiszenezagyülekezetfennma-
radásánakkérdése.A fenntartható
életformák keresése nem csupán

szolidaritásunkon alapszik, hanem
valódilétkérdés.HálátadunkaFenn-
tartónak,hogylehetőségekkelláto-
gatottmeg,ígytemplomunkatésa
lelkészlakást termálvízzel tehetjük
(be)lakhatóvá, és a napenergia is
hasznosul,talánegyszermégszolgá-
latikilométerekbenis.
Istenszeretetétegynyitottközös-

ségbenkeressük,aholazörököltér-
tékek megosztásának keresünk új
utakat.Akérdéseinkközösek,aválasz
húszévszázadamegszületett,felada-
tunkatalálkozásokcsatornázása.

i s ten ti sZ te let-köZ ve tÍ té s A m A g YAr r á di ó BAn

Be mu tat ko zik 
az ar nó ti evan gé li kus gyü le ke zet

evan gé li kus
is ten tisz te let 
a kos suth 
rá di ó ban
Április 20-án,
húsvétvasárnap

10.04-tőlevangélikusistentiszte-
letetközvetítaKossuthrádióazar-
nótievangélikustemplomból.Igét
hirdetBudayBarnabás esperes.

E v a n g é l i k u s  é l E t .  é l E d ?
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Néha igencsak elgondolkodtató,
mennyireviszonylagos,hogymiként
értékelünkegyelmúltkort.Háromszáz
évvelezelőttrevisszatekintvepéldául
Vivaldi idejébeérkezünk,akinekaze-
néjemégmanapságisazegyiklegkel-
lemesebben csengő muzsika a ko-
molyzenekedvelőinekfülében.Ugyan-
akkor ekkoriban írta Savoyai Jenő
herceg,abécsicsászári-királyiudvari
haditanácselnöke,hogy„atárgyalás
szükségesséteszegycsatát”.Abbana
korbanugyanisteljesentermészetes
volt,hogyaseregeketakármárabé-
ketárgyalásokközepetteküldtékhad-
ba,mindösszeazért,hogyazegyikfél
javítsatárgyalásipozícióját.
A20.századaztánmégalaposabb

leckét adott abból, hogy bizonyos
helyzetekbenazemberéletmennyire
értéktelen,ígyanáciésakommunis-
taterrorelmúltávalmindenkiabban
reménykedett,hogyasokáldozatot
követelőháborúkegyszersminden-
korravégetértek.Nemígylettpersze.
Adigitálistechnológiákésazinternet
elterjedésévelaháborúlehetségeste-
rületeinekaszámaismegnőtt.
Azelmúlthetekukránválságábólegy

momentumotérdemesmostkiemel-
ni:aKrímfélszigetmegszállásárólelő-
szöraztlehetettolvasni,hogyaztazo-
nosítatlankatonaialakulatokhajtották
végre. Mindenki gyanította persze,
hogyoroszcsapatokrólvanszó,hiszen
ebbenakonfliktusbanvégesszámújá-
tékosküzd,deabizonyíthatósághiánya
lépéselőnytjelentettazelszakadásért

küzdőfélnek.Jelenlegismindösszedip-
lomáciaicsatározásokzajlanakafelek
között,ésnohabeszámoltakmárahír-
adásokegyhalálosáldozatrólis,ezel-
hanyagolhatószámakáraközútibal-
esetbenelhunytakszámáhozképestis.
Amaiemberszemébenavérontás

barbárdolognakszámít–ámdehábo-
rúkatenélkülislehetvívni,főlegatech-
nokratatársadalmakban.Akiberhad-
viselésjobbáraazinternetenzajlik,és
egyikjellemzője,hogyaháborúbanál-
lófelekrőlgyakorlatilagnemlehetbi-
zonyítani,hogyazegyestámadásokat
őkindították.Acsapásokhozugyanis
főlegvírusokáltalmegfertőzöttgépe-
kethasználnak,azazolyan„zombihá-
lózatba” kapcsolják őket, amelyben
aztánafelhasználóiktudtanélkülké-
pesekirányítaniőket.
Havalakinekaszámítógépétsikerül

megfertőzni, akkor jó eséllyel még
fénysemderülerre,hiszenezekagé-
pekegészenaddigtökéletesenműköd-
nek,amígutasításokatnemkapnak,és
mégilyenkorisleginkábbcsakannyit
lehettapasztalni,hogytöbbetszámol
agépvagytöbbhálózatiforgalmatbo-
nyolítle.Ésamegtámadottfélcsakazt
fogjatapasztalni,hogyavilágminden
tájárólpróbálnakbehatolniarendsze-
rébe,vagypróbáljákmeggátolniamű-
ködését.Perszevisszalehetkövetnia
támadásokeredetét,deazadottország
kormányaúgyiscáfolnifogja,hogybár-
miközelettvolnaazeseményekhez.
2007-benÉsztországotértetáma-

dás, következményeként pár hétre

összeomlottazországdigitálisinfra-
struktúrájánakegyrésze.Amédiátés
bankszektortérintőcsapásokrendkí-
vülhatásosak,hiszenagazdaságmeg-
bénításaésazemberekinformációhoz
jutásánakmegakadályozásaokozhat-
jaalegnagyobbveszteségetéspánikot.
Valószínűlegezakonfliktushívtafela
figyelmet arra, hogy az egyes álla-
moknakjobbanfelkellkészülniüka
vértelenháborúkrais…
Érdekes az is, ahogyan különféle

szolgáltatókreagálnakakialakulthely-
zetre.Apiacvezetőoroszkereső,aYan-
dex térképszolgáltatásaakülönbözőor-
szágokbanmás-másstátusúnakjelzia
Krímet:Oroszországbanoroszterület-
nek,Ukrajnábanukránnak.Mintírják:
„Felhasználóinkkülönbözőországok-
banélnek,számukraaztavalóságot
mutatjuk,amelykörbevesziőket.”Ami
perszeüzletinyelvrelefordítvaannyit
tesz,hogynemakarjákmagukrahara-
gítanianegyvenhatmilliósországin-
ternetezőit,akikhazafiasokokbólát-
térhetnénekegymásikkeresőre,ígya
profitérdekekfontosabbakazegyértel-
műállásfoglalásnál.
Kicsitazértúgyérzimagátazem-

ber,minthaviharelőtticsendlenne,
miközbenreménykedikabban,hogy
nemegyvalódiháborúleszhatássalaz
internetfejlődésére.

g N.B.

Lát ha tat lan há bo rú
e g Yh áZ é s vil ág h áló

Rovatgazda:NagyBence

épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés 
az evan gé li kus 

kö zép is ko lai kol lé gi um ban 
AzEvangélikusKözépiskolaiKollégiumtöbbmint130mil-
lióforintotnyertazÚjSzéchenyitervKörnyezetésenergia
operatívprogramjában.AtámogatáslehetővétesziazEvan-
gélikusKözépiskolaiKollégiumfűtés-éshasználatimeleg-
víz-rendszerének korszerűsítését, napkollektoros rend-
szerkialakítását,napelemekfelszerelését,azépületutóla-
goskülsőhőszigetelését.
Azépületenergetikaitényezőimárnemmegfelelők,fű-

tés-éshasználatimelegvíz-rendszerenemteszelegetakor
elvárásainak,nyílászáróiésfényforrásaimáraelavultak.
Amostkezdődőprojektkeretébennapelemesrendszert

építenekki,afűtés-éshasználatimelegvíz-rendszerttelje-
senfelújítják,napkollektorokkalsegítveaműködését.Sor
kerülafalakutólagosszigetelésére,valamintanyílászárók
cseréjéreis.Arégivilágítótesteketúj,energiatakarékosda-
rabokracserélik.
AprojektelsődlegescélcsoportjaazEvangélikusKözép-

iskolaiKollégiumvalamennyidiákjaésdolgozója.Apro-
jektkörnyezetihatásterületeazonbannemcsakazérintett
ingatlanraterjedki,hanemazelérnikívántindikátorérté-
kekkelközvetveazegészországenergiaellátásánakbizton-
ságátésversenyképességétjavítja,akörnyezetiállapotmeg-
őrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásávalvalósulmeg.

EvangélikusKözépiskolaiKollégium•1077Budapest,Ró-
zsáktere1.•bpkollegium@lutheran.hu
evangkoli-rozsaktere.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés 
a tes se dik sá mu el evan gé li kus sze re tet ott hon

és Csa lá dok át me ne ti ott ho ná ban
ATessedikSámuelEvangélikusSzeretetotthonésCsaládok
ÁtmenetiOtthonatöbbmint107millióforintotnyertazÚj
SzéchenyitervKörnyezetésenergiaoperatívprogramjában
(KEOP).AtámogatáslehetővétesziaTessedikSámuelEvan-
gélikusSzeretetotthonésCsaládokÁtmenetiOtthonafűtés-
éshasználatimelegvíz-rendszerénekkorszerűsítését,napkol-
lektorosrendszerkialakítását,napelemekfelszerelését,azépü-
letutólagoskülsőhőszigetelését.
Azépületenergetikaitényezőimárnemmegfelelők,fű-

tés-éshasználatimelegvíz-rendszerenemteszelegetakor
elvárásainak,nyílászáróiésfényforrásaimáraelavultak.
Amostkezdődőprojektkeretébennapelemesrendszertépí-

tenekki,afűtés-éshasználatimelegvíz-rendszertteljesenfel-
újítják,napkollektorokkalsegítveaműködését.Sorkerülafa-
lakkülsőoldaliszigetelésére,valamintanyílászárókcseréjére,
felújításárais.Arégivilágítótesteketúj,energiatakarékosda-
rabokracserélik.Afelújításcéljaazépületprimerenergia-fo-
gyasztásánakalehetőségekhezmértmaximáliscsökkentése.
AprojektelsődlegescélcsoportjaaTessedikSámuelEvan-

gélikusSzeretetotthonésCsaládokÁtmenetiOtthonavala-
mennyilakójaésdolgozója.Aprojektkörnyezetihatásterü-
leteazonbannemcsakazérintettingatlanraterjedki,hanem
azelérnikívántindikátorértékekkelközvetveazegészország
energiaellátásánakbiztonságátésversenyképességétjavítja,
akörnyezetiállapotmegőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,az
EurópaiRegionálisFejlesztésiAlaptársfinan-
szírozásávalvalósulmeg.

TessedikSámuelEvangélikusSzeretetotthonésCsaládok
ÁtmenetiOtthona•2100Gödöllő,BerenteIstvánu.11.

ujszechenyiterv.gov.hu

épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés 
a sa rep ta Bu dai 

evan gé li kus sze re tet ott hon ban 
ASareptaBudaiEvangélikusSzeretetotthontöbbmint100
millióforintotnyertazÚjSzéchenyitervKörnyezetésener-
giaoperatívprogramjában.AtámogatáslehetővétesziaSa-
reptaBudaiEvangélikusSzeretetotthonfűtés-éshaszná-
latimelegvíz-rendszerének korszerűsítését, napkollekto-
rosrendszerkialakítását,napelemekfelszerelését,azépü-
letutólagoskülsőhőszigetelését.
Azépületenergetikaitényezőimárnemmegfelelők,fű-

tés-éshasználatimelegvíz-rendszerenemteszelegetakor
elvárásainak,nyílászáróiésfényforrásaimáraelavultak.
Amostkezdődőprojektkeretébennapelemesrendszert

építenekki,afűtés-éshasználatimelegvíz-rendszerttelje-
senfelújítják,napkollektorokkalsegítveaműködését.Sor
kerülafalakutólagosszigetelésére,valamintanyílászárók
cseréjéreis.Arégivilágítótesteketúj,energiatakarékosda-
rabokracserélik.
AprojektelsődlegescélcsoportjaaSareptaBudaiEvan-

gélikusSzeretetotthonvalamennyilakójaésdolgozója.A
projektkörnyezetihatásterületeazonbannemcsakazérin-
tettingatlanraterjedki,hanemazelérnikívántindikátor-
értékekkelközvetveazegészországenergiaellátásánakbiz-
tonságátésversenyképességétjavítja,akörnyezetiállapot
megőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,az
EurópaiRegionálisFejlesztésiAlaptársfinan-
szírozásávalvalósulmeg.

SareptaBudaiEvangélikusSzeretetotthon•1029Budapest,
Báthoriutca8.•info@sarepta.hu
sarepta.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

Idén–adíj1953-asalapításaótaelő-
ször–YblMiklós egyiklegjelentő-
sebbépületében,abudapestiOpera-
házbantüntettékkiYbl-díjjalazar-
raérdemesítettépítészeket:JánosiJá-
nost,KovátsAndrásMiklóst,Pottyon-
dyPétert,PotznerFerencPétert,Sza-
layTihamért,SzegőGyörgyJánost,
Szente-VargánéGerencsérJuditAn-
nát,SzuromiImrétésSzűcsEndrét.
„Nemcsakazemlékezésésörök-

ségünkmegőrzése,megmutatásaa
dolgunk,hanemmaikorunk,maiki-
váló alkotóink ünneplése is, akik
munkájaéstehetségeYblMiklóshoz
hasonlóanfővárosunkatéshazánkat
azegészvilágonelismerttéteszi”–
mondtaRéthelyiMiklós, az ENSZ
Nevelésügyi,TudományosésKultu-
rálisSzervezete(UNESCO)Magyar
Nemzeti Bizottságának elnöke az

Ybl Miklós születésének 200. év-
fordulójánrendezettünnepségen.
RéthelyiMiklósemlékeztetettrá,

hogyYblMiklósszületésének200.és
LechnerÖdön halálának100.évfor-
dulójaazUNESCOvédnökségétis
élvezi,ezértazépítészekrőlazENSZ
összestagállamábanmegemlékeznek.
Akimagaslóegyéniépítészetite-

vékenységértadhatóYbl-díjatPintér
Sándor belügyminiszter nyújtotta
át. A Deák téri lutheránus sziget
megújításábanisközreműködőPotz-
nerFerencPéter Budapestépítészeti
értékeinek megőrzéséért és olyan
kulturálisanisjelentősközépületek
rekonstrukciósterveiértvehetteáta
rangoselismerést,mintaZeneaka-
démia,aFejérMegyeiLevéltárésa
VárkertBazár.

d Forrás:MTI

Evan gé li kus épí tészt is 
ki tün tet tek Ybl-díj jal

ABudaváriEvangélikusSzabadegyetemmásodikévadánakelőadójaáprilis6-án
KonokTamásKossuth-díjasfestőművészvolt.ASzakralitásésgyógyítóerőakor-
társművészetben címűelőadásrendhagyómódonbeszélgetésformájábantör-
tént,amelynekmoderálásábanazestházigazdája,dr.FabinyTamáspüspökmű-
ködöttközre.KonokTamásamagyarfestészetbenageometrikusabsztrakciómeg-
határozóképviselője.SajátbevallásaszerintfestővéPárizsbanvált,aholévtize-
dekigéltésalkotott.Koránmegmutatkozótehetségétésmunkabírásátmutatja,
hogyhuszonhétéveskorábanmárönállókiállításanyíltafranciafővárosban.

g Horváth-HEgyiÁronfelvétele

Aján dék szár szói hét vé ge 
EvÉ let-elő fi ze tő nek

Többmintötévtizedehűségesbudapestielőfizetőnknek,LeskóLászlónak
ésfeleségénekkedvezettidénaszerencse,őknyertékabalatonszárszóiEvan-
gélikusKonferencia-ésMisszióiOtthonáltalfelajánlottnyereményhétvé-
gét.Balaton-partipihenésükidőpontjáulápriliselejétválasztották.Tavaly
decemberbenmeghirdetettnyereményakciónkonazonelőfizetőinkvehet-
tekrészt,akikidénvízkeresztünnepéigmegújítottákEvÉlet-előfizetésüket.
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VASÁRNAP

9.40/M1
Bibliaésirodalom
10.00/Bartókrádió
KözvetítésRómából,
alutheránusegyházközség
templomából
AConcertoRomano
virágvasárnapihangversenye
11.00/M1
Virágvasárnapievangélikus
istentiszteletközvetítése
Répcelakról
Igéthirdet:VerasztóJános
lelkész
(ismétlés:23.45/DunaWorld)
11.30/MezzoTv
Bach:Húsvétikantáták
20.00/Bartókrádió
KapcsoljukRigát,
aSzentJános-templomot
KristineAdamaiteorgonál
23.15/DunaWorld
Lyukasóra(irodalmiműsor)

HÉTFŐ

10.10/DunaTv
Istenkezében
10.15/M1
Család-barát
(délelőttimagazinműsor)
18.00/M2
Magyarnépmesék
(magyarrajzfilmsorozat)
16.20/DunaWorld
Metodistaifjúságiműsor
18:00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudavárievangélikus
templomból
19.35/M3
Sokhűhósemmiért
(színházielőadás)
20.00/DunaWorld
Barátságosarcotkérek
(magyarjátékfilm,1935) (71’)
22.00/Bartókrádió
Dzsesszkoncertek
DebreceniDzsessznapok2013

KEDD

18.30/M1
Akövetkező!(kvízműsor)
16.00/DunaWorld
Élőegyház(vallásihíradó)
20.00/PaxTv
Kút
(élőinteraktívműsor)
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.00/DunaWorld
ArejtélyesXX.század
KunMiklóstörténész
műsora
21.30/DunaWorld
Holzsarnokságvan...
(magyardokumentumfilm)
2.10/TV2
Arózsaénekei
(magyarfilm,2002)

SZERDA

6.35/M3
Tizenkéthónapazerdőn
(ismeretterjesztősorozat)
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
Areformátusegyházfélórája
15.00/DunaTv
ÉpítészetXXI.
19.00/Bartókrádió
Sebő
BartókErdélyben
19.35/Bartókrádió
Bach:Máté-passió
20.20/M1
Szabadságtér’89
(történelmimagazinműsor)
21.55/DunaTv
AKaramazovtestvérek
(amerikaijátékfilm,1958) (140’)
0.35/DunaTv
Beavatás
CzakóGábortelevíziósesszéje

CSÜTÖRTÖK

5.15/M1
Hajnaligondolatok
11.07/Kossuthrádió
Ahely
(riportműsor)
18.15/DunaWorld
ViaDolorosa–
Afájdalmakútja
Meditáció
Krisztuskeresztútjáról
20.11/Kossuthrádió
Belépő
(kulturálismagazin)
21.50/DunaTv
Azajtó
(német–magyarjátékfilm,
2011) (93’)
23.20/M1
Történetekanagyvilágból
(nemzetköziriportmagazin)
23.50/DunaTv
MüpArtclassic
Mendelssohn:
Paulus-oratórium

PÉNTEK

9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudavárievangélikus
templomból
10.00/M1
Nagypéntekireformátus
istentiszteletközvetítése
adebreceniNagytemplomból
14.50/DunaTv
Akilencedikórában–
Nagypéntekigondolatok
19.35/Bartókrádió
JohannFriedrichFasch:
PassioJesuChristi
22.55/DunaTv
Vándorút
(amerikaijátékfilm,2010) (121’)
23.00/M1
Apassió
(amerikaifilm,2004) (122’)
1.05/M1
SzentPálnyomán
(magyarismeretterjesztő
film)

SZOMBAT

5.50/DunaTv
...ésmégegymilliólépés
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Hegyek,völgyek,
mesteremberek
7.40/DunaTv
Élőegyház (vallásihíradó)
15.05/Bartókrádió
Egyzenemű–többelőadás
Pergolesi:StabatMater
20.25/M1
Fölszállottapáva
(népzeneitehetségkutató)
Döntő
22.50/DunaTv
Csalódás
(magyarjátékfilm,1942) (76’)
23.00/Bartókrádió
Arsnova–
aXX–XXI.századzenéje
0.20/DunaTv
MüpArt
SzabóBalázskoncertje

VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudavárievangélikus
templomból
9.06/Kossuthrádió
Feltámadott,alleluja!
9.30/ZDF(német)
Húsvétievangélikus
istentiszteletBonnból
10.04/Kossuthrádió
Húsvétievangélikus
istentiszteletazarnóti
evangélikustemplomból
Igéthirdet:BudayBarnabás
esperes
11.00/DunaTv
Húsvétireformátus
istentiszteletZilahról
21.05/Bartókrádió
Awestminsteriapátság
kórusánakhangversenye
21.40/M1
Spartacus
(amerikaifilm,1960) (180’)
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va sár nap (áp ri lis 13.)
AJézuselőttésutánmenősokaságpedigeztkiáltotta:„HozsánnaaDávid
Fiának!Áldott,akijönazÚrnevében!Hozsánnaamagasságban.”Mt21,9
(Zsolt119,43;Jn12,12–19;Fil2,5–11;Zsolt55)Nagypróbatétel(volt),hogy
hányanértikmeg:Jézusművenempolitikai,hanemspirituálismegváltás.
Asikeresembernekhódolni,afényébensütkéreznijóvoltvirágvasárnap,ho-
zsannázottatömeg…Anagyhétnyitányautánazeseményekdöbbenetes
fordulatotvettek.EbbenakudarcbanazonbanIstendicsőségestettezajlott
le,nemvártmódon.Ahitpróbatételeeznekünkis,mais!Alátszólagosve-
reségmögöttIstenhatalmas,dicsőségesművemegyvégbeazemberért.Jé-
zustnézzük,hódolunkneki,delátjuk-eőtigazán,ésértjük-e,mitteszér-
tünk?

hét fő (áp ri lis 14.)
AzutánbementJézusatemplomba,éskezdtekiűzniazárusokat,eztmond-
vanekik:„Megvanírva:Ésazénházamimádságházalegyen,tipedigrab-
lókbarlangjávátettétek.” Lk19,45–46(5Móz4,24;Róm5,6–11;Jn18,1–11)
AszentdolgoktekintetébenJézusnemengedsemmilyenkompromisszu-
mot.„Otthonomatemplom./Mennyeiotthonomhalványföldimása,/drá-
gatükörképe,szenthívogatása./Mígegykormennyeihajlékodbefogad,/
köszönöm,Istenem,földihajlékodat!”(TúrmezeiErzsébet:Otthonom)

kedd (áp ri lis 15.)
Mindezekarravárnak,hogyidejébenadjnekikeledelt.Haadsznekik,sze-
degetnek,habőkezűvagy,jóllaknakjavaiddal.Zsolt104,27–28(ApCsel14,17;
Jób38,1–11;42,1–6;Jn18,12–27)Sokanérzikaztkontinensünkön(is),hogy
olysokmindenkelleneajólétükhöz,miközbenmeglévő,gyarapodójavai-
kattermészetesnekveszik,éstalánészresemveszik.ArányérzékünketLu-
therMártonKiskátéjának felütésével(is)helyretehetnénk:olvassukel,mi
az,amitareformátorszerintmennyeiAtyánkmindennapikenyérkéntadmeg
nekünk!Hálávalvesszük-eajándékait?

szer da (áp ri lis 16.)
JézusKrisztusmondja:„Énvagyokavilágvilágossága:akiengemkövet,nem
jársötétségben,hanemövéleszazéletvilágossága.” Jn8,12(2Móz13,21;Ézs
26,20–21;Jn18,28–40)Vannakperszefényesünnepek,deahétköznapokaz
embertpróbálók.Van,hogyúgyérezzük:életünkegehirtelenbeborul,majd
teljeséjszakaisötétségereszkedikránk.Asötétbenmindennagyobbnaklát-
szik,azarányokeltorzulnak,félelmetesésveszedelmesminden.Afényben
azonbanmindenavalósméretébenmutatkozik.Fény,világosságáradJézus-
ból,akierősebbmindenfélelemnélésbajnál:velenemvagyunkelveszettek,
kiszolgáltatottak.Nempasszívelfogadásazonbanasorsunk,ennélsokkal
nagyobbajándékotrejtettelnekünk:követveőt,akrisztusiszóthirdetve,cse-
lekedveleszteljesazéletünk.

Csü tör tök (áp ri lis 17.)
Jézusmondta:„Ezeketazértmondomnektek,hogybékességeteklegyenénben-
nem.Avilágonnyomorúságotokvan,debízzatok:énlegyőztemavilágot.” Jn
16,33(Ézs25,4;Jn13,1–15/34–35/;1Kor11,23–26;Jn19,1–16a)Nagycsütör-
tök:hitünklényege,akrisztusimegváltásmegkezdődött.AzelőesténJézus
asztalhozültanítványaival.Mi,akik„annálazasztalnál”nemlehettünkott,
azoltárnállehetünkvendégei.Asztalközösségitt,eföldönésmajdazörök-
kévalóságban,Istenatyaiházában.Abékességésagyőzelemzálogátvehet-
jükmagunkhozszenttesteésvéreáltal.Akineméheziésszomjazza,azva-
jonmibőlmerítierejét…?

pén tek (áp ri lis 18.)
EkkorJézushangosanfelkiáltott:„Atyám,atekezedbeteszemleazénlelke-
met!”Éseztmondvameghalt. Lk23,46(Zsolt86,5;Jn19,16b–30;2Kor5,/14b–
18/19–21;Jn19,16b–30)Nincsenekfelkavaróbbsorok,mintJézusgolgotai
kereszthalálánaktudósításaiazevangéliumokban!JézusIstenFiavolt.Ameg-
váltástnem„távoli,steril”módonvittevéghez,hanemmindentestiéslel-
kikíntátélt,amelyetegyemberelszenvedhet!Istenakarataelőttmeghajol-
vaátadtaönmagátazAtyánakmindenestül.Mindentértünktett,mindent
helyettünkvállalt!Anagypéntekakomorfelhőktornyosulása,majd„sötét-
séglettazegészföldön”.Anagyszombatamélygyászfájdalma–derákövet-
kezikahúsvéthajnalánakáldottfénye.

szom bat (áp ri lis 19.)
JézusKrisztusmondja:„Ígymosttiteketisszomorúságfogel,deismétmeg-
látlakmajdtiteket,ésörülnifogaszívetek,ésörömötöketsenkisemveheti
eltőletek.” Jn16,22(Zak1,17;JSir3,51–62;Jn19,31–42)Nagyszombat:avi-
lágárva,elveszett,Jézusasírbanfekszik.Mindenhiábavolt?Csőd,kudarc?
MiértengedtemegeztIsten?Mégmielőttbekövetkezneapassió,Jézusaszí-
vünkrehelyezialegfontosabbakat.Örömrőlbeszél,elnemmúló,elnemve-
hetőörömötígér.SJézussoha,semmilyenígéretévelnemcsapottbe!Anagy-
szombatgyászaéskönnyeifontosak,megspórolhatatlanok.Összekelltör-
nünk,hogykegyelmébőlújraélhessünk.Bűneinkvittékőtakeresztre–ez-
zelszembesülnünkkell,éslátnunkkelligazivalónkat.Jézuskeservesáratadott
üdvösségünkért.Degyőzelmetvett,ésörömötadmármost,ésmégtelje-
sebbörömöttartogat.

g KőhátiDorottya

Új nap – új kegyelem

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

harangontes.hu–harangontode.hu

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

HÍREK, HIRDETÉSEK
meg hí vó dé li ke rü le ti köz gyű lés re

ADéliEvangélikusEgyházkerületKözgyűléseáprilis25-én10óraikez-
dettelülésttartaPusztaföldváriEvangélikusEgyházközséggyülekezeti
termében.Erreazalkalomraaközgyűlésitagokatésmindenkedvesér-
deklődőtszeretettelvárunk.

RadosnéLEngyElAnnafelügyelő, GáncsPétErpüspök

öku me ni kus ta lál ko zó
Mindenhónap3.vasárnapján,18
órakorökumenikustalálkozó,is-
tentiszteletéselőadásleszaMa-
gyarországiEgyházakÖkumeni-
kusTanácsánakszékházában(1117
Bp.,Magyartudósokkörútja3.),a
földszintitanácsteremben.Azáp-
rilis20-itéma:Akibontakozásteo-
lógiája.Szeretettelvárjukakoráb-
bifarkasréti,valamintamegszű-
nőKÖTközösségektagjaitis.ta más-mi se az evan gé li kus egye te mi gyü le ke zet ben

Tamás-miseleszáprilis13-án18órakorazEvangélikusEgyetemiGyüleke-
zetben(1117Budapest,Magyartudósokkörútja3.)Téma:„Tudszkövetni…?”
–Hááát,Uram,bevallom,nemmindiggyőzömatempót,amelyetdik-

tálsz.Olykorolyaniránybavezetnél,amerremagamtólálmombansem
indulnék.Gyakranérvelszúgy,hogyittbentlázadvaforrongokszava-
idellen.Néha–őszinténmegvallva–leiskopnék,hanemfordulnálúj-
ramegújrahátra,hogylásd,ittvagyok-emég…Tehívtál.Vigyázzrám!
Nehagyd,hogyelmaradjaktőled!
Igehirdető:CselovszkyFerenc. Liturgus:SzántóEnikő.Házigazda:Szeli

Noémi ésZalánEszter. Szeretettelvárjukacsaládokatis,akisgyerekek-
nekkülönjátszósarkotrendezünkbe.


