
g Dr. Ha fen scher Ká roly

Nem csu pán ked vünk mi att, de egész
lé tün ket érin tő mó don fon tos tud ni,
hogy van ér tel me. Nem hi á ba va ló a
küz del münk, a fu tá sunk, a fá ra do zá -
sunk, az igye ke ze tünk. Van ér tel me a
pré di ká ci ó nak, van ér tel me a hit nek,
van ér tel me az élet nek. A leg na gyobb

el len ség ugyan is a hi á ba va ló ság. És
sok szor tény leg úgy érez zük, iga za van
a Prédikátorkönyve szer ző jé nek: min -
den hi á ba va ló ság. Ha pe dig ez az ér -
zés el áraszt ja lel kün ket, le bé nu lunk, el -
erőt le ne dünk, tönk re me gyünk. Jobb
eset ben csak lé zeng ve ve ge tá lunk.

Bár mit fel épí tünk, bár mit meg al ko -
tunk, bár mit gya kor lunk, pusz tu lás -
ra van ítél ve, a mu lan dó ság át ká nak
sö tét fel hő je már me net köz ben rá ve -

tül. Még a leg szebb dol gok, a leg ér tel -
me sebb ügyek is el röp pe nő em lék ké
si lá nyul nak; és ez a „vé ge lesz” meg -
kér dő je lez het min dent. 

A mu lan dó ság, a ha lál kér dő je let
tesz min den mel lé. Le het ho mok ba

dug ni a fe jün ket, le het úgy él ni, mint -
ha min den ál lan dó len ne, s nem len -
ne ha lál. Az után lá tunk egy ször nyű
bal ese tet, hal lunk egy tra gé di á ról, vé -
gig néz zük, mit tesz sze ret tünk kel egy
gyó gyít ha tat lan be teg ség, el veszt jük
azt, aki ked ves szá munk ra, s rög tön
szem be sü lünk a ténnyel, ame lyet Ju-
hászGyula így fo gal ma zott meg: „El -
jön min den ki nek a pil la nat, / Mi kor
egé szen egye dül ma rad, / Mi kor mel -

let te sen ki, sem mi más, / És nem se -
gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,
a ha lál kö zel…” (Venitsummadies…)

Az örök em be ri kér dést és nyo mo -
rú sá got Pál apos tol is elő ve szi, na pi -
rend re tű zi. Be szél a mu lan dó ság tra -

gé di á já ról és ar ról is, hogy jó zan gon -
dol ko dás sal szá mol va nincs is re mé -
nyünk. A „jó zan” gon dol ko dást azon -
ban fe lül ír ja egy pá rat lan ese mény,
amely nem ha son lít ha tó sem mi hez.
Ez az ese mény hús vét. Krisz tus fel tá -
madt. Meg halt, de új ra él, a ha lott ott -
hagy ta a zárt, sö tét sírt, és elő lé pett,
be szélt, evett-ivott, ál dott, és ez zel
meg is mé tel te a ta nít vá nyok nak adott
ígé re tét: „…énélek,éstiisélnifogtok.”

És hús vét mi att, hús vét óta nem hi -
á ba va ló ság az élet, van, le het ér tel me,
nem kell, hogy to va tű nő em lék le gyen,
ahogy egy sír em lék re az el hunyt ne ve
he lyett csak ennyit ír tak: „Fu it” („Volt”).
Élt. „…énélek,és ti isélni fogtok” –
hang zik a fel tá ma dott biz ta tá sa. „…ha
majdelmentem,éshelyetkészítettem
nektek,ismételjövök,ésmagammel-
léveszlektiteket,hogyaholénvagyok,
ottlegyetektiis.” (Jn 14,3)

Pál élé re ál lít ja a kér dést: „Hapedig
Krisztusnemtámadtfel,akkorhiába-
valóamiigehirdetésünk,dehiábava-
lóatihitetekis.” (1Kor 15,14) Majd ké -
sőbb így foly tat ja: „Hacsakebbenaz
életbenreménykedünkaKrisztusban,
minden embernél nyomorultabbak
vagyunk.” (19. v.)

Van azon ban egy kulcs szó, amely
több mint ka pasz ko dó, több mint da -
co ló el len ke zés, több mint ön ál ta tó
pró bál ko zás. Ez a kulcs szó ma gát az
éle tet rej ti: „ám de”. „ÁmdeKrisztusfel-
támadtahalottakközül…” (20. v.)

Min den ezen áll vagy bu kik. Az ér -
tel mes éle tet te rem tő Is ten től el sza ka -
dó em ber az ér tel met len ség mély sé gé -
be zu hant. Meg pró bál ja be ér ni ke ve -
seb bel, de ki de rül: nincs mit ten ni, az
el mú lás min dent be há lóz. Ám de
Krisz tus fel tá madt a ha lál ból! Ki nyílt
a zsák ut ca má sik vé ge, ki tá rul ko zott a
táv lat, le het to vább, mert meg halt a ha -
lál. Krisz tus le győz te. 

Van ér tel me az ige hir de tés nek: mert
az Is ten sza va, a te rem tő Ige, amely lét -
re hoz ta a vi lá got, amely lét re hoz min -
den ér té ket, ma is éle tet és ér té ket te -
rem tő, éle tet és ér té ket meg tar tó szó.
S a cso da: hogy ez em be rek aj kán csen -
dül fel – így tet szett az Is ten nek… Nem
han gu la tos szent be széd, nem val lá sos,
el mél ke dő gon do lat köz lés, nem is
csu pán ma gya rá zat – az el száll. 

Van ér tel me az ige hir de tés nek, mert
az az élet igé je, az örök ké meg ma ra dó
és örök éle tet mun ká ló, te rem tő szó. 

Van ér tel me a hit nek. Mert nem ön -
ál ta tás, nem alap ta lan re mény ke dés,
nem „csak azért is” dac a va ló ság gal,
ha nem Krisz tus fel tá ma dá sá nak min -
dent el söp rő ere jé re ala po zott bi za lom
és re mény ség an nak, aki ké ri, meg kap -
ja, és él ve le.

Van ér tel me az élet nek, hisz nem
csu pán egy csú fos vé get érő ka land a
föl di ván dor lás, ha nem ré sze az Is ten
vi lá gá nak, a lé te zés nek. Nem hi á ba va -
ló em ber ség gel, el esé se ink ből új ra
meg új ra fel áll va jár ni a ván dor utat,
nem ér tel met len a na pon kén ti küz de -
lem a jó ért, nem hi á ba va ló a sok-sok
fá rad ság. Krisz tus fel tá madt a ha lál ból
– Pál fo gal ma zá sa sze rint – „elsőzsen-
geként”.Hús vét – pá rat lan ese mény, de
foly ta tá sa kö vet ke zik. 

Hús vét mi att van ér tel me! Igen,
ér tel mes élet re hí vott és in dít a fel tá -
ma dott Úr! 2014 hús vét ján is. 

Aszerzőegyházunkzsinatánaklelké-
szielnöke
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Örömüzenetdzsesszben f 3.oldal
Legyünkláthatóanevangélikusok f 5.oldal
Kitáromelőttedszívem… f 12.oldal
Filkócsodája f 13.oldal
„Szép,ragyogónapunktámadt” f 14.oldal
Németésszlovákoldal f 6.és10.oldal

„„…én élek, és ti is él ni fog tok.”

„A hús vét nem egyen lő a cso ki -
nyuszival és a fes tett to jás sal – 
er re hív ta fel a bel vá ro si já ró ke lők
fi gyel mét a vil lám cső dü let.”

BevonulásaVörösmartytérre
f 5.oldal

„A kon cert ér zel mek re
ha tó, és az Omega
ed dig nem lá tott ar cát
mu tat ja be.”
Koncertamennyben–
Kiskőrösön f 3.oldal

„KossuthLajos
Shakes peare-összes sel
vo nult be bu da vá ri
bör tö né be.”
Shakespeareigézetében

f 7.oldal

„Mint ha ru há ja szí né vel –
ta lán tu dat alatt – ti zen hat
éves ko ri ró zsa szín ál ma i nak
a nyo má ba eredt vol na.”

MegemlékezésÁgfalván
f 5.oldal

Az úgy ne ve zett fa pa dos re pü lő gé pe -
ken, ahol nin cse nek ülé sek hez kö tött
je gyek, az ab lak mel let ti he lye kért
nem rit kán tü le ked nek az uta sok. Az
úszó szál lo dák nak is ne ve zett lu xus -
ha jó kon hi he tet len ár kü lönb ség van az
ab la kos és az ab lak ta lan ka bi nok kö -
zött. A szál lo dák vas kos fel ára kat szá -
mí ta nak fel a ten ger re vagy ér de kes lát -
ni va lók ra né ző szo bá ik ra.

Győr ben az ETO Park ban lé vő
szál lo da a vá ros sta di on já val kö zös
épü let. Van nak ben ne olyan szo bák,
ame lyek egye ne sen a sta di on gyep sző -
nye gé re néz nek. Gon do lom, kel lő fel -
áruk van ezek nek is. 

Bár a pél da ként em lí tett „lát vány -
több le tet” egyik-má sik eset ben biz tos,
hogy mi meg sem tud nánk fi zet ni, ez
nem je len ti azt, hogy a ki lá tá sok ne künk
nem fon to sak. Mert fon to sak. Még ak -
kor is, ha a ki lá tás csu pán passzív
meg fi gye lés re kí nál le he tő sé get. 

A re pü lő gé pen vagy ha jón az ab lak
mel lé ke rü lő utas ki te kint het az ab la kon,
és lát hat is va la mit a kin ti vi lág ból, de
nem be fo lyá sol hat ja az uta zást. Ugyan -
úgy, mint az, aki a szál lo dai ab la ká ból
vagy a né ző tér ről fi gyel egy sport ese -
ményt. Egé szen más a pi ló ta fül ke ab -
la kán ki néz ni vagy az óce án já ró ha jó ka -
pi tá nyi híd já ról szem lél ni a tá vo li lá tó -
ha tárt, és más a kor mányt fog va ve zet -
ni egy re pü lő gé pet vagy egy nagy ha jót.

Az ab lak ta lan szo bák, a sö tét kam -
rák a ki szol gál ta tott ság, a ki lá tás ta lan -
ság ér zé sét éb resz tik az em ber ben. A
bör tö nök ben a leg sú lyo sabb bün te tés
az, ami kor va la kit a sö tét zár ká ba
csuk nak… 

Jónáskönyvének el be szé lé se olyan
fo kú ki szol gál ta tott sá got me sél el,
amely az em be ri kép ze let vég ső ha tá -
rá hoz kö ze lít. Nem vé let len, hogy
már a kö zép kor ban is ko moly ér tel me -
zé si vi ták foly tak Jónáskönyvének er -
ről a ré szé ről. Va lós, meg tör tént ese -
ményt vagy pél da tör té ne tet ad elénk
a Szent írás? 

Ami kor Luthert ez ügy ben ál lás fog -
la lás ra pró bál ták rá ven ni, ő szel le -
me sen és egy ben a lé nyeg re mu ta tó -
an azt mond ta, hogy „amennyi ben a
Szent írás mond ja, akár azt is el tud nám
fo gad ni, hogy Jó nás nyel te le a ce tet.”
Lu ther ez zel nem csak ar ról be szélt,
hogy a Szent írás üze ne te köz pon ti
je len tő sé gű szá má ra, ha nem ar ról is,
hogy nem a mű faj a köz pon ti kér dés,
ha nem az, amit a szö veg üze net ként
mon da ni akar. 

Jó nás ha lál ra ítélt ál la pot ban van.
Olyan hely zet ben, amely ben sem mi -
fé le ki lá tás nincs. A cet ol da lán nin csen
ab lak. Még passzív ki lá tás ra sincs le -
he tő ség! Sem mi re á lis esély nincs a
me ne kü lés re, a túl élés re. 

Az élet ben az em ber sok szor ke rül -
het szo rult hely zet be. Ta lán be teg -
ágyon fek ve vagy mű tét előtt. A gyó -
gyu lás esé lyét ilyen kor az or vo sok né -
ha szá za lé kos arány ban is meg fo gal -
maz zák. A mű tét előtt mond juk nyolc -
van szá za lék az esély a fel épü lés re. Sok -

kal kel le met le nebb, ami kor ez a szám
öt ven szá za lék alá csú szik, vagy ami -
kor már csak húsz szá za lék… Ez azt je -
len ti, hogy ilyen ese tek ben öt ször na -
gyobb az esé lye a be teg ség nek a győ -
ze lem re, mint a gyó gyu lás nak. A gyó -
gyul ni aka ró em ber per sze eb be a
szű kü lő esély be is igyek szik be le ka pasz -
kod ni. Hány szor pró bál nak se gí tő -
kész em be rek tá mo ga tást sze rez ni
szin te esély te len hely zet ben lé vő sú lyos
be te gek nek egy-egy költ sé ges kül föl -
di mű tét hez, a si ker ben bi za kod va. 

Jó nás nak a cet gyom rá ban nul la
szá za lék az esé lye. A cet ol da lán nin -
csen ab lak. Nincs sem mi fé le ki lá tás. Jó -
nás imá ja em be ri leg a re mény te len em -
ber só ha ja. És még sem az. „Azembe-
rekneklehetetlen,deazIstenneknem,
mertaz Istennekminden lehetséges.”
(Mk 10,27)

Ezen a pon ton ér össze Jónásköny-
ve és a hús vé ti cso da. Jé zus ma ga
kap csol ta össze ezt a ket tőt. Ami kor
jelt kí ván tak tő le, és ő azt mond ta:
„…nemadatikmásjel,csakaJónás
prófétajele.MertahogyanJónáshá-
romnapéshároméjjelvoltahalgyom-

rában,úgyleszazEmberfiaisaföld
belsejébenháromnapéshároméjjel.”
(Mt 12,39–40)

A cet ol da lán nin csen ab lak. Ugyan -
úgy, mint ahogy a ko por són, a sír göd -
rön és az ur ná kon sincs. 

Az élet fáj dal mas va ló sá ga és mind -
annyi unk ke ser ves ta pasz ta la ta, hogy az
élet úton előbb vagy utóbb szem be ta -
lál juk ma gun kat olyan hely ze tek kel,
ahol nem jók a ki lá tá sok. Olyan hely -
ze tek is jön nek, ame lyek ben nin cse nek
egy ál ta lán sem mi lyen ki lá tá sok. Lel ké -
szi szol gá la tom ban sok szor, sze mé lyes
éle tem ben pe dig né hány szor ta lál koz -
tam már ez zel az ab lak ta lan hely zet tel.
A sö tét re mény te len ség gel. Az el mú lás
ré mé vel, a tel je sen ér tel met len és fel fog -
ha tat lan ha lál lal. Ki csi gyer me kek, kö -
zép is ko lás di á kok, ár vá kat itt ha gyó szü -
lők sír ja mel lett áll va. Ami kor ma gam
is ér tet le nül áll tam a nyi tott sí rok mel -
lett, és ami kor lel kész ként az én lel kem
is há bor gott és ér tet len ke dett. Őszin -
tén be val lom, hogy ilyen kor nem volt
könnyű vi gasz ta ló sza va kat ta lál ni. 

Hor do zok olyan ta pasz ta la tot is,
ami kor egé szen kö zel vol tam ma gam
is a ha lál hoz. Nem a cet nyelt el, ha -
nem a szén-mon oxid. Má ig nem ér tem
a ho gyant és a mi ér tet. 

Nem min dig ért jük, hogy az egyik
mi ért megy el egé szen ért he tet le nül,
más kor azt nem, hogy a má sik mi ért

ma rad hat még is itt. Fel té te lez he tő en
fel ada tunk van. 

A cet gyom rá nak ab lak ta lan mély -
sé ge nem csak Jó nás ki vált sá ga. So kan
és sok fé le kép pen jár ják, jár juk meg,
élik, él jük át a re mény te len sö tét ség ál -
la po tát. És né ha a sza ba du lás cso dá ját.

A hús vé ti cso da Is ten sza ba dí tá sá -
ról szól. Ahogy igénk utol só mon da ta
mond ja: „AzÚrtóljönaszabadulás!”
A hús vét azon ban messzebb mu tat Jó -
nás sza ba du lá sá nál. Jó nás sza ba du lá -
sa egy ér tet len pró fé ta új esé lyét je len -
tet te. Is ten nem ve tet te el őt, foly tat hat -
ta a kül de tést, az üze net köz ve tí té sét. 

Jó nás ar ra ka pott új ra le he tő sé get,
hogy mond ja el: ir gal mas az Is ten, aki -
nek sze re te te meg ha lad ja a kép ze le tün -
ket. Jó nás tör té ne té nek foly ta tá sá ból
tud juk, hogy Jó nás kép ze le tét is messze
meg ha lad ta. Is ten még Ni nive meg té -
rő né pé nek is kész meg bo csá ta ni és új
esélyt ad ni. 

Hús vét az új táv lat ról szól. Ami az
ab lak ta lan ko por sók ban, ur nák ban és
sí rok ban pi he nők nek is a re mé nye. Jé -
zus Krisz tus győ zött bűn és ha lál fe lett,
mert Is ten ha tal má nak és sze re te té nek
nin csen ha tá ra. Ez az iga zi re mény!

g Sze me rei Já nos

Imádkozzunk!Köszönjük,Istenünk,
hogynincsolyanmélység,ahonnan
nemhallodmegahangunkat.Nincs
olyanmélység,ahonnannetudnálfel-
emelni.Köszönjükahúsvétigyőzelem
csodáját,hogyJézusKrisztusbanér-
tünkisgyőztélabűnésahalálfelett!
Köszönjükareményt!Ámen.

HÚs véT Ün ne pe – jÓn 2,2–10

A cet ol da lán nin csen ab lak…
A vA sárnAp ig éje

Van ér tel me!
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Saj tó hír: „Aszavazatok99,99százalé-
kosfeldolgozottságánálkiderült,hogy
aválasztókbizalmánakköszönhetően
a Fidesz és a KDNP a parlamenti
mandátumoktöbbségétmegszerezte–
mondtaKocsisMáté,aFideszkommu-
nikációsigazgatójasajtótájékoztatóján
vasárnap.Kétharmadosparlamenti
többségetszerzettakormányzópárt-
szövetségaszavazatok99,99százalé-
kosfeldolgozottságaalapján.ANem-
zetiVálasztásiIrodamúltvasárnap-
ravirradóéjjelközöltadataiszerinta
Fidesz–KDNP-nek 133, az MSZP–
Együtt–DK–PM–MLP-nek38,aJob-
biknak23,azLMP-nekpedig5man-
dátumaleszazújOrszággyűlésben.Az
egyéniválasztókerületekbennemvál-
tozottmegszombatonazeredménya
múltvasárnapihozképest.Eszerinta
Fidesz–KDNP96,azMSZP–Együtt–
DK–PM–MLPpártszövetség10man-
dátumotszerzettazegyéniválasztóke-
rületekben.Aváltozásra16választó-
kerületbenvoltmatematikaiesély.”

* * *

Hí rek sze rel me sei va gyunk. Hankiss
Elemér egy köny vé ben ar ról ír, hogy
mi lyen nagy mér ték ben ha tá roz zák
meg nap ja in kat a reg gel el ol va sott hí -
rek. A jó hí rek biz ton sá got ad nak, a
rosszak bá to rí ta nak, hogy mi azért
még sem va gyunk olyan vesz te sek. 

Az el múlt ge ne rá ció büsz ke volt
ar ra, hogy tu dott a so rok kö zött ol -
vas ni. An nak a kor nak az új ság írói
pe dig na gyon ér tet tek ah hoz, ho gyan
kell a so rok kö zé ír ni. 

Most saj tó sza bad ság van, ami azt
je len ti, hogy bár mit le le het ugyan ír -
ni, de min den ki tud ja, hogy cen zú -
ra azért van. Egy ilyen he lyen dol go -
zó is me rő söm épp a mi nap be szélt
ar ról, hogy mennyi re meg vi se li, ami -
kor lát ja, hogy a hí re ket hogy húz zák

meg. De sem mi baj, mert nagy já ból
min den ki tud ja, mi a hely zet. A hí -
rek dol gá ban já ra to sak va gyunk az
egy más ra ka csin tás ban.

Ugyan így va gyunk a száj ról száj -
ra ter je dő in for má ci ók kal. Ál ta lá -
ban nyi tot tab bak va gyunk a rossz hí -
rek re. Ezek fel pezs dí tik unal mas hét -
köz nap ja in kat. 

* * *

Saj tó hír: „OlekszandrTurcsinovügy-
vivőukránállamfőmúlthétfőregge-
lig(közép-európaiidőszerint8óráig)
adott haladékot a közigazgatási és
egyébépületeketmegszállvatartóke-
let-ukrajnaioroszpártiaktivistáknak
fegyvereik letételére. Turcsinov va-
sárnapesteazukrántévébenelhang-
zottbejelentéseszerint»átfogóterro-
rizmuselleneshadműveletet«tervez-
nekahadseregbevetésévelakeletior-
szágrészben,aholszerinteOroszország
szítjaazavargásokat,és»háborútfoly-
tatUkrajnaellen«.Azoroszkülügy-
minisztériumerrereagált.Közlemé-
nyébenaNyugatrahárítottaafelelős-
ségetegyukránbelháborúmegakadá-
lyozásáért,mondván,hogyaNyugat-
nak»visszakellenefognia«szövetsé-
geseitazukránkormányban.”

* * *

Más fe lől nyi tott sá gunk a rossz hí rek
fe lé azért is ért he tő, mert nem bí zunk
a jó hí rek ben. A mi nap hal lot tam két
em bert be szél get ni. 

– Mi új ság? – kér de zi az egyik.
– Sem mi kü lö nös – mond ja a

má sik.
– Há la Is ten nek.
Az jó, ha nem tör té nik sem mi kü -

lö nös, mert a kü lö nös csak rossz le het. 
A nép, mely eze ket a mon da to kat

el ső ként hal lot ta, szin tén nem bí zott
már. A fog ság hosszú év ti ze dei hoz -

zá szok tat ják az em bert ah hoz, hogy
ne fáj jon a jó hír hi á nya, hogy el ve -
szít se vá ra ko zá sát a re mény tel jes
for du la tok iránt. A vá rat lan öröm
már-már za var ba ej tő. 

Már pe dig ez a nép tör té ne lem for -
dí tó, eg zisz ten ci á lis öröm hírt kap. Az,
amit már nem vár tak, ami las san me -
sé vé, ál mo do zás sá vált be szél ge té se -
ik ben, hir te len hét köz na pi va ló ság
lett. Nem hit ték, hogy Is ten em lék -
szik még rá juk, most pe dig köz vet -
len kö zel ről lát hat ják, amit tesz. Vi -
lá go kat for dít meg, had se re ge ket
visz győ ze lem re. Bi ro dal ma kat emel
fel és tün tet el örök re.

* * *

Saj tó hír: „Drágultazarany,deatech-
nikaipozícióknövekvőpesszimizmust
jeleznek.Annakellenére,hogyazarany
mintegy1százalékotdrágultahéten,
asárgafémpiacánnyitotttechnikai
pozícióktovábbnövekvőpesszimizmus-
rólárulkodnakazamerikaiHatáridős
ÁrutőzsdeFelügyelet(CFTC)pénteken
közzétettadataiszerint.ACFTCpén-
tekenközzétett,keddiállapotottükrö-
zőadataiszerintimmáregymástkö-
vetőharmadikhetecsökkentaspeku-
latívnettóvételipozíciókszáma,mely
ezúttal6236darabbal120885darab-
raesettazegyhéttelkorábbiadatok-
hozképest.Azelőzőhetistatisztikák-
hozhasonlóanavételipozíciókszáma
továbbcsökkent,mígazeladásipozí-
ciókszámatovábbemelkedett:előbbi
5694darabbal168495darabraesett,
mígutóbbi542darabbal47610darab-
raemelkedett.Báratechnikaipozíci-
óknövekvőpesszimizmusrólárulkod-
nak,ahételsőkétnapjándrágultaz
aranyazelőzőpéntekizáróárhozké-
pest, és a hét hátralevő részében is
emelkedettazárfolyam.”

* * *

A mi hí rünk Jé zus fel tá ma dá sa. Mi is
úgy hal lot tuk. Mi sem hit tük el.
Pon to sab ban azt mond tuk, igen, de
nem tu dott so ha az éle tünk ré szé vé,
re mé nyé vé vál ni. A mi éle tünk va ló -
sá ga a ha lál. Las san hoz zá szo kunk.
Be teg ség, öreg ség, le hul lás, te me tés.
Ez a mi vi lá gunk. Hogy il leszt he tő be
eb be a fel tá ma dás öröm hí re?

A hí rek vég te le nül hat nak ránk. Ezt
a hírt nem en ged het jük hat ni éle -
tünk re, hi szen min dent a fe je te te jé -
re ál lí ta na. In kább jöj je nek há bo rús
hí rek, pénz ügyi hí rek, me te o ro ló gi -
ai je len té sek, ka taszt ró fák, bal ese tek,
ször nyű sé gek hí rei. 

A ha lá lunk hoz ra gasz ko dunk. Min -
dent en nek ve tünk alá. Foly ton az
órán kat néz zük. La tol gat juk, mi re
van még időnk. Pró bá lunk ma ra dan -
dót al kot ni, hát ha em lék szik ránk va -
la ki még ha lá lunk után is egy da ra big. 

Küz dünk a ha lál el len. Gyógy sze -
rek kel, fi a ta lí tó sze rek kel, vagy csak
egy sze rű en nem ve szünk tu do mást
ar ról, hogy meg kell hal nunk. Ez a mi
vi lá gunk. Jól be já ra tott, is me rős,
meg szo kott vi lá gunk. Me lyi künk
mer né hin ni, hogy más képp is le het?

Az öröm hír még is jön a he gye ken
át. Fé lel münk, be le tö rő dé sünk, ér zé -
ket len sé günk he gye in át. Ijedt sé -
günk, ka pasz ko dá sunk, le mon dá sa -
ink he gye in át.

„Mertmegölhettékhitványzsoldosok,
ésmegszünhetettdobogniszive–
Harmadnapralegyőzteahalált.
Etresurrexittertiadie.”

g Ko czor Ta más

AcikkvégéntalálhatóidézetPilinsz-
kyJánosHarmadnaponcíműversé-
nekrészlete

HÚs véT 2.  nAp jA – éz s 52,7–10

Hí rek
Az Ünne p ig éje

Ti zen éves vol tam, ami kor ez rám
zu hant. Éle tem el ső if jú sá gi bib lia órá -
ján ül tem, és a lel ké szünk egy szer csak
ezt mond ta: „Imád koz zunk!” Én is le -
haj tot tam a fe je met, és imá ra kul csolt
ke ze i met bá mul tam, mi köz ben úgy
érez tem, fo rog kö rü löt tem a vi lág. Bár
gyer mek ko rom ban az es ti imát gyak -
ran mond tuk együtt le fek vés előtt a
nagy ma mám mal, de ez most a kö zös -
ség ben más volt. Fél tem. „Hi szen én
nem tu dok imád koz ni!” – gon dol tam
ma gam ban. 

Ta lán a leg fon to sab bat már ak kor
tud tam az imád ság ról. Azt, hogy a
szív mé lyé ről szól, és Is tent úgy szó -
lít ja meg, mint is me rő sét. Az al ka lom
ter mé sze te sen nem úgy zá ró dott,
hogy bár mit is kel lett vol na mond -
junk. Ez a dél után azon ban min dig
eszem be jut, ami kor azt hal lom va -
la ki től: „Nem tu dok imád koz ni.”

A köny ves pol co mon két sö tét ró -
zsa szín könyv áll. Azon a ré szen, ahol
az imád sá gos köny vek ta lál ha tók.
Sze re tem ezt a pol cot. Meg annyi
kö tet so ra ko zik itt, me lyek ta ní ta nak,
és pél dát ad nak az imád ko zás mi -
ként jé re. Az el múlt ka rá csony kor is
kap tam egy kis ke mény kö té sű ima -
köny vet. Cso dá la tos, hogy vol tak,
van nak imá kat le jegy zők. Hi szen
ezek a sza vak lel künk leg mé lyé ről
szár maz nak, és an nak a hi té ről ta nús -
kod nak, aki meg szó lít ja az Urat. 

A két sö tét ró zsa szín könyv is itt áll.
A szer ző Ordass Lajos. Hat van öt
pont ban fog lal ta össze a püs pök
mind azt, amit jó tud nunk az imád ság
tar tal má ról, gya kor la tá ról, lé lek ta -
ná ról. A könyv nyel ve ze te egy sze rű,

köz ért he tő, min den fe je ze te rö vid.
Nagy se gít ség azok nak, akik sze ret -
né nek el mé lyed ni e té má ban, és
imád ko zó em ber ré akar nak vál ni.
Az el ső könyv cí me: Azimádkozás-
ról, a má so di ké: Nemtudokimádkoz-
ni.Két mű, ugyan az zal a tar ta lom mal. 

Meg kér dez het nénk a kö te te ket ki -
adó Or dass La jos Ba rá ti Kört, há rom
év múl tán mi ért dön tött a cím vál toz -
ta tás ról. Ugyan ak kor már sejt jük is a
vá laszt. Ha ma rabb ka punk az után,
ami va la mi mó don ben nün ket tük röz.
S mi lyen so kan mond ják szo mo rú an:
„Én nem tu dok imád koz ni!” Még
azok is, akik ott ül nek a bib lia órá kon,
és pres bi te rek, egy há zi is ko lá ba, óvo -
dá ba já rat ják gyer me kü ket, vagy ép -
pen ott pe da gó gu sok…

Egy ilyen könyv kí nál ja ma gát. A
ge rin cén ugyan is ott áll nak azok a
sza vak, ame lye ket már szám ta lan szor
ki mond tunk. Le emel jük, be le la po -
zunk, a püs pök bá to rí tá sa pe dig rög -
tön to vább is len dít, hogy ne csak vá -
gya ko zá sunk le gyen, de an nál sok kal
több: „Azt hi szem, ha az imád ság
iránt ki fe je zett ér dek lő dé sed a kí ván -
csi ság nál több volt, ak kor Ő ne ked is
meg ad ja, amit ne kem meg adott: az
imád ko zó éle tet.” 

Nem tu dok imád koz ni! Vagy iga -
zabb len ne azt mon da ni: nem szok -
tam, nem is aka rok? 

Van egy má sik köny ves pol com is.
Pon to sab ban egy olyan könyv fal,
ame lyen gyü le ke ze tünk ré gi né met
éne kes köny vei és ima köny vei, Bib li -
ái so ra koz nak. Büsz ke is le het nék rá,
mi vel olyan gyűj te mény ez, amely
nem min den hol lel he tő fel. Gyö -

nyö rű kö té sű, csa lád fá kat fel jegy ző,
félt ve őr zött, még is so kat hasz nált
köny vek ezek. De mi ért kel lett a lel -
ké szi hi va tal ban he lyet ke res ni ne kik? 

Több éne kes könyv és ima könyv
úgy ke rült ide, hogy a nagy szü lő ha -
lá lát kö ve tő en hoz ták be az uno kák.
Ne kik mi ért nem ér ték? Vagy mi ért
nem hasz ná la tos? Igen, per sze hi vat -
koz ha tunk a né met nyelv re, ame lyet
már saj nos nem be szél nek anya -
nyelv ként az it te ni ek. De at tól még
va la ki nek a sze mé lyes hit gya kor la tá -
hoz kel let tek. Egyéb ként pe dig saj nos
sok szor a ma gyar nyel vű val lá sos
iro da lom da rab jai is így jut nak el hoz -
zám… 

Nem tu dok imád koz ni, de sze ret -
nék meg ta nul ni! Jé zus is mer te ezt az
em be ri igényt és azt a bi zony ta lan -
sá got is, amely mö göt te meg hú zó -
dott. Ezért ta ní tott min ket ar ra, mi -
ként imád koz zunk. Bi za lom mal és
Atya ként meg szó lít va Urun kat. 

Ha lel kész ként a cím ben jel zett val -
lo más sal ta lál ko zom, ja vas lom elő -
ször a Zsoltárokkönyvét fel la poz ni.
Hi szen ott szin te min den élet hely zet -
re és min den lel ki ál la po tunk ra ta lá -
lunk imád sá go kat. Fel is mer jük in du -
la ta in kat és ér zé se in ket, hi tün ket és
ké te lye in ket. Ha nyi tott szív vel és lé -
lek kel ol va sunk, ak kor ha mar vi lá gos -
sá vál hat szá munk ra: min den imád -
ság jó imád ság. S ah hoz, hogy az le -
gyen, ami – Is tent meg szó lí tó, ve le
va ló be szél ge tés –, nem kell fel tét le -
nül min ta ima vagy ha tal mas gya kor -
lat, csak egy kis bá tor ság és annyi hit,
amennyi bí zik Is ten fi gyel mé ben,
meg bo csá tá sá ban, sze re te té ben. 

Hu szon öt év telt el az el ső gyü le ke -
ze ti kö zös ség ben szer zett imád sá gos
ta pasz ta la tom óta, ami kor bi zo nyos
vol tam ben ne, nem tu dok imád koz ni.
S az az óta el telt ne gyed szá zad mi ről
szól? Nem mon da nám, hogy tu dok
imád koz ni, pe dig meg annyi imát ír tam
már is ten tisz te le te ink re. In kább úgy fo -
gal maz nék: sze re tek imád koz ni, és
jól esik tud nom, Urunk min den gyen -
ge szót, két ség be esett fo hászt, ame lyet
ki mon dok, ko mo lyan vesz. Há la Is ten -
nek, már sok szor sza bad volt lát nom,
hogy nem volt hi á ba va ló va la mi ért ki -
tar tó an kö nyö rög ni, és oly kor egy-egy
sír va el mon dott ké rés re ke gyel mes
vá lasz ér ke zett igé jé ben. 

Hi szem, hogy a köz ben já ró imád -
sá gok is esz kö zei le het tek an nak,
hogy a kör nye ze tem ben kap cso la tok
gyó gyul tak meg. Las sacs kán ma -
gam is há la adó vá vál tam, hi szen
meg annyi ál dás ré sze se le het tem
ed di gi éle tem so rán. Leg in kább sa ját
gyer me ke ink es ti imái érin te nek
meg, ame lyek ar ról szól nak: ők is tud -
ják már, hogy az imád ság va la mi
kü lön le ges le he tő ség, amely össze kö ti
a föl det az ég gel, az ő sze mé lyes
éle tü ket Jé zus Urunk kal. Ál dott az az
em ber, aki nek meg ada tik, hogy a
bel ső szo ba rej te ké ben együtt le -
gyen az övé i vel, és sza bad eb be a na -
gyon meg hitt kap cso lat ba, őszin te
be szél ge tés be be le hall gat nia! 

g Skor ka Ka ta lin

„Nem tu dok imád koz ni!”

[Lel kész:] Úr Jé zus Krisz tus, élet és ha -
lál Ura! Meg hajt juk fe jün ket szí ned
előtt, és ké rünk, hall gass meg ben nün -
ket, ami kor szí vün ket hoz zád emel jük.

[Lek tor:] Drá ga meg vál tó Urunk!
A fog ság ból sza bad sá got te rem tet tél
az ál tal, hogy fel nyi tot tad vak sze me -
in ket, és meg lát hat tuk Is ten aka ra tát
és szán dé kát éle tünk ben. Hoz zál
szá munk ra igaz meg té rést, amely
éle tün ket for mál ja, ala kít ja, és lát ha -
tó vá te szi az em be rek előtt hús vét
örö mét! Ké rünk té ged…,

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lek tor:] Úr Jé zus Krisz tus! Há la telt
szív vel te kin tünk ed di gi éle tünk re, hi -
szen egy sze ri, tö ké le tes és meg is mé tel -
he tet len ál do za tod dal az Is ten ben va -
ló lé te zé sün ket biz to sí tot tad és biz to -
sí tod ezután is. Drá ga vé red meg tisz -
tí tott a bűn től, és Is ten előtt új ra mél -
tók ká tet tél a gyer mek ség re. Kö nyör -
günk egy há za dért és a ben ne tény ke -
dő em be re kért, akik ta nít vány sá guk kal
tesz nek bi zony sá got győ zel med ről, és
hir de tik a sza ba du lást az evan gé li um
ál tal. Ké rünk té ged…,

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lek tor:] Áldd meg mind azok éle -
tét, akik hús vét örö mé ből, fel tá ma dá -
sod is te ni cso dá já ból me rí te nek erőt
a hét köz na pi ter hek el vi se lé sé re, és
erő sítsd meg őket hi tük ben, hogy
meg ne inog ja nak. Ké rünk té ged…,

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lek tor:] Győ zel met vet tél, ó, Fel -
tá ma dott, a go nosz ere je, em be ri
gyar ló sá gunk és gyen ge sé günk fe lett,
és új já szül tél ben nün ket az elő lünk
idá ig el rej tett igaz ság ál tal. Kö nyör -
günk a hi tet le ne kért, a ke re ső kért, az
ár vá kért, a be te ge kért és mind azo -
kért, akik ki van nak szol gál tat va a go -
nosz kí ván sá gok nak, és kü lö nö sen is
rá szo rul nak sze re te ted re.

Ké rünk té ged, érez tesd ve lük,
hogy nem ma rad tak ma guk ra, és
hogy hús vét sza ba dí tó ere je bé kes sé -
get és üd vös sé get hoz min den em ber
szá má ra. Ké rünk té ged…,

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lel kész:] Ér tünk kö nyör gő Úr Jé -
zus Krisz tus! Te vagy az al fa és az óme -
ga, a kez det és a vég. Ké rünk té ged,
em lé kez tess ben nün ket min den nap
ar ra, hogy ná lad van az élet kul csa, s
aki ben ned le li meg éle te ér tel mét, an -
nak örök üd vös sé get adsz. Küldd el
Szent lel ke det, és szen telj meg min ket,
hogy di cső í te ni tud junk té ged, aki az
Atyá val és a Szent lé lek kel élsz és ural -
kodsz mind örök kön-örök ké.

[Gyülekezet:]Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-Ú j liTurg ikus
sArok

„A hús vé ti an gyal pré di ká ci ó já nak a
lé nye ge ez: Ti a sír ban ke re si tek azt
a Jé zust, aki ma már egé szen más. Ti
meg fe szí tett nek hi szi tek, pe dig már
fel tá ma dott ha lot ta i ból. A ha lál bi ro -
dal má ban hi á ba ke re si tek. A he lyet
meg mu tat ha tom ugyan, aho va he -
lyez ték, de ma ga nincs itt töb bé. Az
ő ne ve most már: »Nin cs itt.« Pál is
ezt mond ja: »Annakokáérthafeltá-
madtatokaKrisztussal,azodafelva-
lókat keressétek, a hol a Krisztus
van,azIstennekjobbjánülvén.«” 

d LutherMárton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(SzabóJózseffordítása)

se mper refor m AndA
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Ta lán stíl sze rű, hogy a hús vé ti Égtá-
jolóban ép pen a fel tá ma dás cso dá ját
leg in kább cent rum ba ál lí tó ke resz -
tény kö zös ség nek, az or to dox egy -
ház nak egy je les ve ze tő jé ről, Ambro-
sius met ro po li tá ról (képünkönközé-
pen), a hel sin ki egy ház me gye fő -
pász to rá ról írok. 

Az idén im már las san negy ven öt
esz ten de je lesz, hogy meg is mer tük
egy mást. Ere de ti ne vén Risto Jääs-
keläinenrö vid del or di ná ci ó ja után,
1969 őszén ke rült ösz tön dí jas ként
az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mi á -
ra, ahol ép pen kez dő „ba goly ként” in -
dul tam a lel ké szi szol gá lat fe lé. Ha mar
össze ba rát koz tunk, a ka rá cso nyi szü -
net ben el is lá to ga tott hoz zánk, Nyír -
egy há zá ra. Az óta is félt ve őr zött kin -
csünk a tő le ka pott finn üveg vá za…

Ris to iga zi nyelv zse ni volt, hi he tet -
len tem pó ban sa já tí tot ta el nyel vün -
ket. Négy hó nap múl tán már igét hir -
de tett Kecs ke mé ten! Sok-sok kö zös
él mény után, 1970-ben tért vissza ha -
zá já ba, és saj nos egy idő re „el aludt”
a kap cso la tunk. Majd jó val ké sőbb
vá rat lan te le fon hí vást kap tam: „Amb -
ro si us met ro po li ta” ke res! Azt hit tem,
té ves kap cso lás, de ha ma ro san egy
ré gen hal lott, is me rős hang kö szön -
tött rám ma gya rul: „Ris to va gyok…” 

Ho gyan lett az if jú evan gé li kus lel -
kész ből a finn or to dox egy ház te kin -
té lyes ve ze tő je?! Ris to/Amb ro si us
töb bek kö zött er re az iz gal mas kér -
dés re is őszin te vá laszt adott a bu da -
pes ti Fin na go ra – finn kul tu rá lis,
tu do má nyos és gaz da sá gi köz pont –
ren dez vény so ro za ta ke re té ben áp ri -
lis 2-án a finn nagy kö vet ség könyv -
tá rá ban tar tott elő adá sá ban, mely nek
már a cí me is so kat sej te tő: Akisebb-
ségiegyházáldásésteher.

Ta lán nem igen gon dol tunk még ar -
ra, hogy mi lyen iz gal mas pár hu za mok

fe dez he tők fel a ma gyar evan gé li kus
és a finn or to dox egy ház kö zött.
Amb ro si us met ro po li ta er re hív ta
fel a fi gyel mün ket ékes ma gyar ság gal
in dí tott, majd fin nül foly ta tott elő adá -
sa be ve ze té sé ben. Mind ket tő ki sebb -
sé gi egy ház, a la kos ság mint egy két
szá za lé ka a tag juk, de or szá gos je len -

tő sé gük, lel ki, szel le mi ki su gár zá suk
mé re tük nél lé nye ge sen na gyobb. 

S ez így volt már a hat va nas évek
vé gén, a ma gyar or szá gi kom mu nis -
ta dik ta tú ra ide jén is. Va ló já ban ez ra -
gad ta meg a ké nyel mes, biz ton sá gos,
több sé gi ál lam egy ház ból ide ér ke -
zett finn ösz tön dí jast. Mit je lent,
ho gyan le het sé ges ki sebb sé gi hely zet -
ben, „el len szél ben” bát ran meg őriz -
ni pro tes táns iden ti tá sun kat?! Ami ta -
lán ne künk ter mé sze tes, szin te for -
ma ság – pél dá ul hogy „Erős vár a mi
Is te nünk” kö szön tés sel üd vö zöl jük a
lel készt –, szá má ra im po ná ló hit val -
lást je len tett. El mon dá sa sze rint ép -
pen ezek a ki sebb sé gi lét tel kap cso -
la tos ma gyar or szá gi po zi tív él mé nyek

erő sí tet ték fel ben ne a vá gyat az or -
to dox egy ház ér té kei iránt, ame lye -
ket gyer mek ko rá tól kö zel ről is mert,
hi szen Karé li á ból szár ma zott, ahol
erő sebb az or to dox je len lét. Így ta lál -
ta meg sa ját, kü lön le ges spi ri tu á lis út -
ját a finn evan gé li kus egy ház ból a
finn or to dox egy ház ba, amely nek

im már több mint hu szon öt éve püs -
pö ke. Ugyan ak kor Ris to/Amb ro si us
so ha nem ta gad ta meg lu the rá nus
gyö ke re it… 

Elő adá sá ban is or to dox egy há zi ve -
ze tők től rit kán hall ha tó ko moly el kö -
te le zett ség gel szólt a re for má ció, az
egy ház ál lan dó meg úju lá sá nak –
„ecc le sia sem per re for man da” –
szük sé ges sé gé ről és az öku me ni kus
együtt mun kál ko dás fon tos sá gá ról.
Hang sú lyoz ta, hogy a ki sebb sé gi
egy há zak éle té ben az iden ti tás meg -
őr zé se mel lett lét kér dés a nyi tott ság,
mert kü lön ben fe nye get a be szű kü -
lés, a „get tó so dás” kí sér té se. A má -
sik ér ték, ame lyet ki emelt: a mi nő ség,
amely jó eset ben jel lem zi a ki sebb sé -

gi egy há zak szol gá la tát, hi szen csak
így ma rad hat nak egész sé ges ver -
seny ben a na gyobb kö zös sé gek kel.

Eb ben az össze füg gés ben Amb ro -
si us met ro po li ta el isme rő leg szólt
egy há zunk szol gá la tá ról, töb bek kö -
zött az EvangélikusÉletről is, mely -
nek hosszú évek óta hű sé ges ol va só -
ja. Ér té kel te a lap gaz dag egy ház tör -
té ne ti, li tur gi kai, ta ní tó jel le gű cik ke -
it. Mind ezt ön kri ti ku san szem be ál -
lí tot ta a finn or to dox egy ház új ság -
já val, amely nél in kább az ol vas má -
nyos ság, az el ad ha tó sá got se gí tő
kép anyag do mi nál. Te gyük hoz zá
mi is ön kri ti ku san, hogy azért az el -
ad ha tó ság, az ol vas má nyos ság sem
hát rány egy saj tó ter mék nél… Ta lán
itt is igaz, hogy min dig a szom széd
rét je – az az lap ja – a zöl debb?

Min den kép pen hasz nos szem be -
sül ni az zal, aho gyan má sok lát nak
min ket. Ki sebb sé gi lé tünk ből fa ka dó -
an meg kí sért het egy faj ta ki sebb ren -
dű sé gi komp le xus: le be csül jük mind -
azt, amink van, amit el ér tünk. Ki csi -
nek, ke vés nek lát juk mind azt, amit Is -
ten ránk bí zott, hogy má so kat is gaz -
da gít sunk ve le. Ez zel szem ben szin -
te fel tű nő volt, hogy finn ba rá tunk in -
kább csak a ki sebb sé gi lét elő nye i ről,
ál dá sai ról szólt, és alig ke rül tek elő a
cím ben jel zett ter hek, ne héz sé gek.
Min ket ta lán ép pen az jel le mez, hogy
fő leg a hi á nya in kat pa na szol juk, és va -
lós gond ja ink gyak ran el ta kar ják va -
lós ér té ke in ket. Szük sé günk van ar -
ra a po zi tív lá tás ra, amely át ra gyo gott
Ris to ba rá tom sza va in. 

Hoz zá szó lá som ban meg is kö -
szön tem ne ki ezt a gyó gyí tó lá tást,
amely töb bek kö zött ab ból fa kad,
hogy őszin tén sze ret min ket, az
egész or szá got, az egy há zat. Ré gi
ta pasz ta lat, hogy akit az em ber sze -
ret, azt szép nek lát ja. Oly kor ta lán

szebb nek is, mint a zord va ló ság. De
hát ép pen ezt a cso dát ün ne pel jük
hús vét kor: hogy Is ten sze re te te, a leg -
na gyobb Va ló ság győz a zord té -
nyek, a ha lál sö tét va ló sá ga fe lett. Er -
ről zeng a fel tá ma dá si him nusz: „Az
élet győz, a mord ha lál / A pré dát
vissza ad ta már, / Nagy úr sá gá nak vé -
ge lett, / Mert Krisz tus hoz új éle tet.
/ Hal le lu ja!” (EÉ 217,3)

Hús vét fé nyé ben gyó gyul hat nak,
újul hat nak iga zán em be ri kap cso la -
ta ink is. Ezért va gyok há lás Is ten nek
Ris tó hoz fű ző dő „al vó” ba rát sá gom
„fel éb resz té sé ért”. Jó re mény ség gel
vá rom az újabb gaz da gí tó sze mé lyes
ta lál ko zá so kat, töb bek kö zött majd jú -
ni us 13-án, a teo ló gia év zá ró ján. Év -
fo lya munk ve le együtt kezd te ta nul -
má nya it 1969-ben, így Ris to örök
tisz te let be li év fo lyam- és szol ga tár -
sunk! Kü lön aján dék, hogy ígé re te sze -
rint or di ná ci ónk negy ve ne dik év for -
du ló já ra ve le együtt em lé kez he tünk
majd há lás és ör ven de ző szív vel… 

Mert: Krisz tus fel tá madt! Krisz tus
va ló ban fel tá madt!

Egy ba rát ság „fel tá ma dá sa” é gTájolÓ

GáncsPéterpüspök
DéliEgyházkerület

Két és fél éve le het a fa so ri temp lom -
ban dzsesszis ten tisz te le tet hall gat ni. A
szer ve zők és a köz re mű kö dő ze né szek
min den al ka lom mal újabb és újabb, az
Evangélikusénekeskönyvben ta lál ha tó
éne ke ket dol goz nak fel. Az imp ro vi -
zá ció el en ged he tet len össze te vő je en -
nek a ze nei mű faj nak, nincs két szer
ugyan úgy el hang zó mű, sőt itt még két
ha son lót is csak rit kán hal la ni. 

A pil la nat ins pi rá ci ó ja ez út tal böjti
éne ke ink (Jézus,világmegváltója;Ó,
Krisztus-fő,soksebbelmeggyötrött…;
Ó,drágaJézus,vajonmitvétettél) fel -
dol go zá sa i ban adott mély re ha tó él mé -
nye ket a je len lé vők nek. Min den is mert
ének új kön tös be ke rült.

Jé zus je ru zsá le mi be vo nu lá sa ma -
gas sá gok ba rö pít, a Jé zus kö rü li tö meg
hul lám zá sá val vi szi a sza már há ton
ülő Mes tert a vá ros ba. Eb ből a ma gas -
ság ból azon ban az ün nep el múl tá val
pil la na tok alatt mély ség be zu han a tör -
té ne tet hall ga tó em ber: Jé zus szen ve -
dés tör té ne te so rán egy re ma gá nyo sabb
lesz, egy re ke ve seb ben ér tik, és áll nak
mel let te. A hús vét örö mé nek ma gas -
sá ga azon ban csak e mély ség vé gig já -
rá sá val lesz több mint a vi rág va sár na -
pi ér zés, és csak ezen az úton vá lik szi -
lárd dá, sta bil lá. 

Iz gal mas ész re ven nünk, hogy a Jé -
zust be vo nu lá sa kor kö szön tő tö meg

nem fel tét le nül di cső í tő so ka ság: a ho-
sia-na vol ta kép pen se gít ség ké rő fel ki -
ál tás: „Ments meg!” A 118. zsol tár
ver se i ben ép pen ilyen ér te lem ben
hang zik a Jé zus be vo nu lá sá ból is mert
szö veg: „Ó,Uram,segítsmeg!(…)Ál-
dott,akiazÚrnevébenjön!” Így hang -
zik ma is az egy ház fel ki ál tá sa: „Úr Jé -
zus, ments meg min ket is!”

NagyJánosbil len tyűs hang sze re ken,
SzirtesEdinaMókushe ge dűn és ének -
kel szol gált az is ten tisz te le ten. A böjti
éne kek kö zött fel csen dült elő adá suk -
ban az a hús vé ti öröm üze ne tet hor do -
zó szám is (Korareggelamanapon),
mely a Lu ther Ki adó nál meg je lent
le me zü kön is hall ha tó.  

A dzsesszis ten tisz te le tek te hát több -
szö rö sen is esz kö zei le het nek a misszi -
ó nak: nem csak úgy, hogy a dzsessz vi -
lá gát is me rő ket hív ják a temp lom ba,
a temp lo mot és az evan gé li kus ko rál -
kin cset jól is me rő ket gaz da gít va új sze -
rű ze nei él mé nyek kel, ha nem úgy is,
hogy evan gé li kus éne ke ink fel dol go -
zá sai időn ként kon cert ter mek ben is
fel csen dül ve hir de tik az evan gé li u -
mot. Temp lo mi is ten tisz te le ten pe dig
idő ről idő re meg szó lít ják a fa sori
temp lom ba ér ke ző ket, ahogy az idei
böj ti idő szak ban is meg szó lí tot ta
mind azo kat, akik el jöt tek.

g Pe li kán And rás

Öröm üze net dzsesszben 
b Azegyháziesztendőlegsűrűbbidőszakábankínáltazeddigiektőlis
eltérőmódonkülönlegeslelkiélménytabudapest-fasorievangélikus
gyülekezetlegutóbbidzsesszistentisztelete.AmegelőzőnapokbanSef-
csikZoltán evangélizációssorozatánaboldogmondásokvégiggondo-
lásávalmindenérdeklődőJézusnyomábanindulhatottel.Ezazútáp-
rilis13-án,vasárnapesteajeruzsálemibevonulástörténeténekfelidé-
zésévelapassiótörténetkezdetéhezvezetett.

Ma ga a ze nei anyag egy vá rat lan fel -
ké rés nyo mán állt össze. A bá ta szé ki
ka to li kus temp lom tor nyát vissza kel -
lett bon ta ni, s az együt test jó té kony -
sá gi kon cert re kér ték föl. A ti zen négy
dal mind az Omega-élet mű ré sze
1970-től (Balladaafegyverkovácsfi-
áról; Az éjszakai országúton) egé -
szen 2006-ig (Egyújnapate-
remtésben;Szállj lehozzánk,
angyal;Koncertamennyben).
A da lo kat át hang sze rel ték
szim fo ni kus ze ne kar ra, or go -
ná ra és ve gyes karra. De be -
épült a da lok ba két ko rál is, va -
la mint a Himnusz és a Szózat
egy-egy mo tí vu ma. 

Ta valy de cem ber ben a négy
ad ven ti va sár na pon Sze ge den
a fo ga dal mi temp lom ban,
Deb re cen ben a Nagy temp -
lom ban, Szé kes fe hér vá rott a
Proh ász ka-em lék temp lom ban
és a sop ro ni evan gé li kus temp lom ban
szó lalt meg az Oratórium. Most ta -
vasszal ki sebb vá ro sok nagy mé re tű
temp lo ma it ke res te meg az együt tes.
Így ke rült sor Me ző túr után a kis kő -
rö si kon cert re. 

A do log szép sé ge, hogy az együt -
tes he lyi kó ru sok nak ad ja a kí sé rő vo -
kál fel ada tát. Kis kő rö sön a GospelSa-

sok ének együt tes min den egye bet
fél re té ve, in ten zív pró bák kal ta nul -
ta meg a kó rus anya got. És nem akár -
mi lyen él mény volt az a szín pa don el -
töl tött két óra, élet re szó ló em lék ként
él tük meg…

Már ci us ele jén a kon cer tet elő ké -
szí tő saj tó tá jé koz ta tó után át jöt tünk

meg néz ni a maj da ni hely színt, a
temp lo mot. Az ol tár előtt áll va meg -
kér dez tem KóborJánost és Trunkos
Andrást, a pro duk ció me ne dzse rét, a
bá ta szé ki tör té net mel lett mo ti vál ta-
e még őket va la mi. A vá lasz rö vid, de
an nál iz gal ma sabb volt. „Meg öre -
ged tünk” – mond ta Trun kos And rás.
Az Omega 2012-ben ün ne pel te öt ve -

ne dik szü le tés nap ját. A két ala pí tó tag,
Kó bor Já nos és BenkőLászlómind vé -
gig ki tar tott. A har ma dik leg ré gibb
tag, a LauxJózsef ki vá lá sa után be lé -
pett DebreczeniFerenc sem sok kal fi -
a ta labb. Igen, ha el mú lik a fi a tal ság, az
em ber ha ma rabb el gon dol ko dik a
nagy kér dé sen: mi lesz az után…? 

Az együt tes a ré gi da lo kat most
más di men zi ó ban és más stí lus ban
mu tat ja be. „A kon cert ér zel mek re
ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott
ar cát mu tat ja be” – nyi lat koz ta Gaz-
dagLászló, az „Al fá tól Ome gá ig –
Ze né vel a hi tért” moz ga lom szó vi vő -
je. Kó bor Já nos sze rint az élő is ten -
hit ad hat tar tást az em ber nek, és ők
ab ban sze ret né nek se gí te ni, hogy a
ma gyar em be rek hi tük ben erő söd je -

nek meg. „Mert e hit nél kül él -
ni nem ér de mes” – mond ta a
mél tán hí res éne kes a kon cert
után.

A kis kő rö si kon cert pe dig
er ről szólt. Az ora tó ri um – szó
sze rint az „imád ság he lye” –,
a temp lom ugyan kis sé át ala -
kult. De a szín pad ról a fé -
nyek, a lé zer- és hang tech ni -
ka szá munk ra szo kat lan al kal -
ma zá sa mel lett is a da lok az Is -
ten hez for du lás ról szól tak. A
te li temp lom együtt éne kel te:
„Szállj le hoz zánk, an gyal, /

Tégy ve lünk cso dát, / Jöjj hát, az ör -
dög ár kán / Se gíts min ket át! // Tá -
mad nak min dig új ra / A múlt nak szel -
le mei, / Lel kün ket mér ge zik / A sá -
tán se re gei. // Adj erőt most, an gyal,
/ Vár egy új vi lág, / Ér zem, a múlt ba
zár va / Nem él he tünk to vább.”

g Lup ták György 
evangélikusesperes(Kiskőrös)

Kon cert a menny ben – Kis kő rö sön
b „Legyenegykoncertamennyben,/Csillagoségiteremben,/Aholegyel-
felejtettdal/Csakarrólszól,mitelhittél.//Ottfennafények,/Tetudod,
éppenaddigélnek,/Amígadalarrólszól,/Mitnekedígért.”–Azeneaz
örökéletelőjátéka,tartjaarégilatinmondás.Ésvalóban,azenehallgató
emberbelekóstolhatamennyországelőízébe,amikoramuzsikaIstennek
szól.Eztélhettékátazegybegyűltekáprilis12-én,szombatonesteakis-
kőrösievangélikustemplombanazOmegaegyüttesOratóriumkoncert-
jén.Ésebbennincssemmiféletúlzás.ArockzeneisszólhatIstendicsősé-
gére.
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Öröm és re mény töl töt te el a ta nít vá nyo kat hús vét nap -
ján. Szin te ma guk is ne he zen fog ták fel, hogy a sze re tett
Mes ter, aki kín ha lált szen ve dett a ke resz ten, tény leg fel -
tá madt. Ne he zen emel ték fel te kin te tü ket a nyo masz tó
ese mé nyek után, de az tán be ra gyog ta őket Krisz tus fel -
tá ma dá sá nak örö me, mely nek fé nye má ig is meg vi lá gít -
ja utun kat.

Nem a csüg ge dés, nem az ér tel met len sod ró dás, ha -
nem a bi za lom, a de rűs vi lág szem lé let, a min den ki fe lé
meg nyí ló is te ni sze re tet az az erő, amely át se gít min den
ne héz sé gen, még a ha lá lon is.

A te re metett vi lág úgy je le nik meg eb ben a fény ben,

mint Is ten aján dé ka, ame lyet gon do san és fe le lős ség gel
kell ke zel nünk. Sze mé lyes adott sá ga ink, éle tünk, egész -
sé günk, a csa lá dok, a kö zös sé gek, a né pek, a nyel vek, a
kul tú rák, a tör té nel mi ta pasz ta la tok mind a Te rem tő aján -
dé kai. Ér té ke sek, és bol dog sá gunk ra szol gál nak. A leg szebb
aján dék pe dig ma ga a vi lág ra szü le tő em be ri élet, me lyet
öröm mel kell fo gad nunk, és fe le lős sze re tet tel kell gon -
doz nunk, mert min den em ber örök bol dog ság ra hi va tott.
Eb ben a ra gyo gás ban lát juk min den em ber mél tó sá gát. 

Ez zel a bi za lom mal imád ko zunk mind annyi un kért, és
épít jük a test vé ri kö zös sé get min den em ber rel.

Fel tá madt Krisz tus! Va ló ban fel tá madt!

Hús vé ti üze net

Dr. Er dő Pé ter s.k.bíboros, MagyarKatolikusEgyház
Ste in bach Jó zsef s.k.elnök, MagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsa

Dr. Fischl Vil mos s.k.főtitkár,MagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsa

A ma gyar or szá gi egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak tag egy há zai:

Dr. Bölcs kei Gusz táv s.k.reformátuspüspök,
azsinatlelkészielnöke

Gáncs Pé ter s.k.evangélikus
elnök-püspök

Papp Já nos s.k.baptistaegyházelnök

Pa ta ky Al bert s.k.pünkösdiegyházelnök

Cser nák Ist ván s.k.metodistaszuperintendens

Dr. Frank He ge dűs s.k.anglikánkanonok

Ar sze ni osz Kar da mák isz s.k.metropolita
MagyarországiOrthodoxExarchátus

Mark Go lov kov s.k.érsek
OroszOrtodoxEgyházMagyarEgyházmegyéje

Si lu an Ma nu i la s.k.püspök
MagyarországiRománOrtodoxEgyház

Pan te lic Lu ki jan s.k.püspök
BudaiSzerbOrtodoxEgyházmegye

Kir kov Vla di mir s.k.elnök
MagyarországiBolgárOrtodoxEgyház

A Bib lia min den kié!
MegjelentarevideáltújfordításúBiblia

„A Bib lia min den kié” jel mon da t egy -
részt ma gá tól ér te tő dik, hi szen 
ma Ma gyar or szá gon bár ki 
hoz zá fér het a ke resz tény 
hit szent ira ta i hoz, szám-
 ta lan for dí tás ban és for-
 má ban. Más részt azon -
ban nem volt ez min dig 
így: alig öt száz éve,
hogy a hu ma niz mus ál -
tal meg ter mé ke nyí tett 
eu ró pai gon dol ko dás a 
re for má ci ó ban ép pen az 
anya nyelv re le for dí tott 
Szent írás se gít sé gé vel ér te el, 
hogy Is ten sza va nem csu pán a ki-
 vá lasz tott ke ve sek ol vas má nya le he tett, 
ha nem min den ol vas ni tu dó em ber előtt fel tár hat ta kin cse it. 

Nem vé let len, hogy a Ma gyar Bib lia tár su lat Ala pít vány (MB TA) ép -
pen ezt a mon da tot tet te a most meg je lent re vi de ált új for dí tá sú Bib lia
(RÚF, 2014) nép sze rű sí té sé nek jel mon da tá vá, ez zel is utal va a bib lia for -
dí tás kul tu rá lis, hit éle ti és ma gán éle ti je len tő sé gé re. 

A fő ként pro tes táns egy há zak ál tal hasz nált Bib lia elő ször 1975-ben
je lent meg, le zár va egy kö zel har minc éves idő sza kot, amely nek so rán a
ma gyar or szá gi pro tes táns egy há zak a ha gyo má nyos Ká ro li-Bib lia meg -
újí tá sán és Is ten igé jé nek mai ma gyar nyel ven va ló meg szó lal ta tá sán fá -
ra doz tak. Elő ször 1990-ben ke rült sor en nek az új for dí tás nak a re ví zi -
ó já ra. (Bib lia re ví zi ón azt ért jük, ami kor egy nép sze rű, ál ta lá nos hasz ná -
lat ban lé vő bib lia for dí tást meg újí tunk, mert nem aka runk egé szen új for -
dí tást ké szí te ni.) 

2014-ben meg je lent az új for dí tá sú Bib lia leg újabb re ví zi ó ja. Bib lia -
re ví zi ót ál ta lá ban há rom ok mi att vé gez nek vi lág szer te az ez zel fog lal -
ko zó szer ve ze tek, több nyi re a bib lia tár su la tok: 1. a bib lia tu do mány fej -
lő dé se; 2. a nyelv fo lya ma tos vál to zá sa és 3. a tár sa dal mi vál to zá sok mi -
att, ame lyek gyak ran új misszi ói hely zet elé ál lít ják a ke resz tény egy há -
za kat. A mos ta ni re ví zi ó ban mind há rom ok sze re pet ját szott. 

A mun ká la tok az ol va sói ész re vé te lek gyűj té sé vel kez dőd tek 2006-ban.
Há rom év alatt mint egy har minc ezer ol va sói ész re vé tel ér ke zett a Ma -
gyar Bib lia tár su lat hoz, s rész ben ezek fi gye lem be vé te lé vel is in dul ha tott
meg az ér de mi re ví zi ós mun ka 2009-ben. A re ví zi ót az MB TA Szö veg -
gon do zó Bi zott sá ga vé gez te, amely nek tag jai az MB TA ti zen két tag egy -
há zá nak lel kész kép ző in téz mé nye i ből de le gált bib li kus tan szék ve ze tő ta -
ná rok. Min den eset ben az ő fel ada tuk a bib lia for dí tá sok vagy re ví zi ók
tu do má nyos és szak mai fel ügye le te. Eb ből a kör ből ke rül tek ki a re ví zió
ér de mi mun ká ját vég ző sze mé lyek is. 

A re ví zió cél ja volt a ko ráb bi for dí tás ide jét múlt vagy ép pen tú lon túl
idő höz kö tött, ér te lem za va ró, kö vet ke zet len vagy ne he zen fel ol vas ha -
tó meg fo gal ma zá sa i nak ja ví tá sa. Kü lö nös fi gyel met for dí tot tunk a „jó ma -
gyar sá gú” nyel vi meg ol dá sok ra. Vál toz tat tunk a ma gyar szö veg meg fo -
gal ma zá sán ott, ahol azt ta lál tuk, hogy az új for dí tás ed dig ön ál ló vagy
a bib lia for dí tá sok több sé gi meg ol dá sa i tól el té rő úton járt.

A for dí tá si és szö veg tör té ne ti jel le gű, va la mint a kul tu rá lis és tör té -
ne ti hát tér re uta ló jegy ze tek szá mát ki egyen sú lyo zot tab bá tet tük az Ó-
és az Újszövetségben. Ezek re a jegy ze tek re eb ben a ki adás ban már az adott
ver sek vé gén csil la gok hív ják fel az ol va sók fi gyel mét. 

„A Bib lia ön ma gát ma gya ráz za” re for má to ri elv je gyé ben át néz tük és
bő ví tet tük a Bib li án be lü li ke reszt hi vat ko zá sok kö rét, va la mint meg újí -
tot tuk a tér ké pe ket és a füg ge lé ket (bib li ai sú lyok és mér té kek táb lá za -
ta, el té rő vers szá mo zás a Ká ro li-Bib li á hoz ké pest, a bib li ai könyv cí mek
rö vi dí té sei és a bib li ai hi vat ko zá sok mód ja). 

Vé ge ze tül a stí lu sá ban a ko ráb bi ki adás ra em lé kez te tő, még is egé szen
új tör de lés re mé nye ink sze rint könnyeb ben ol vas ha tó vá te szi a szö ve -
get idő sebb ol va só ink szá má ra is.

A RÚF 2014 meg je le né sét a Ma gyar Bib lia tár su lat tag egy há za i nak és
tá mo ga tó i nak bi zal ma, va la mint a Bib lia tár su la tok Vi lág szö vet sé gé nek
(Uni ted Bib le So ci eti es) és az Ame ri kai Bib lia tár su lat nak a há rom éves
anya gi tá mo ga tá sa (2009–2011) tet te le he tő vé.

Ma gyar Bib lia tár su lat

Ün ne pi könyv be mu ta tó 
és há la adó öku me ni kus is ten tisz te let

A Ma gyar Bib lia tár su lat sze re tet tel meg hív ja Önt a revideáltújfordításúBib-
lia (RÚF, 2014) meg je le né se al kal má ból tar tott ün ne pi könyv be mu ta tó ra. A
könyv be mu ta tó hely szí ne: bu da pes ti nem zet kö zi könyv fesz ti vál (Mil le ná -
ris, Kis Ró kus u. 16–20.), Sup ka Gé za te rem. Idő pont ja: áp ri lis 25., 14.30.

A könyv be mu ta tón a re vi de ált Bib lia szö veg gon do zó mun ká la ta i ról, va -
la mint az új bib lia ki adás meg szü le té sé ről be szél get: GalsiÁrpád,a Kál vin
Ki adó igaz ga tó ja; PecsukOttó,a Ma gyar Bib lia tár su lat fő tit ká ra; KustárZoltán,
a Deb re ce ni Hit tu do má nyi Egye tem pro fesszo ra; TokicsImre,az Ad ven tis -
ta Teo ló gi ai Fő is ko la ta ná ra; VladárGábor,a Pá pai Re for má tus Teo ló gi ai Aka -
dé mia pro fesszo ra; BácskaiKároly,az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
ok ta tó ja. Köz re mű kö dik KubikAnna szín mű vész és KéringerLászló elő adó -
mű vész.

www.bibliatarsulat.hu;www.abibliamindenkie.hu

* * *

A há la adó öku me ni kus is ten tisz te let az új for dí tá sú Bib lia 2014-es meg je -
le né se al kal má ból áp ri lis 27-én 18 óra kor lesz a bu da vá ri evan gé li kus temp -
lom ban (1014 Bu da pest, Bécsi kapu tér) a Magyar Bibliatársulat tagegyhá -
zai lelkészeinek közreműködésével.

b ADeákTériEvangélikusGimná-
ziumbankiállításonmutattákbe
amagyarországiholokausztbor-
zalmait,azembermentéstésakor
történetihátterét.AzEltűntnek
nyilvánítvacímmelmegrendezett
tárlatotaziskola10/Aosztályos
diákjaiállítottákössze.Akiállí-
tástdr.RéthelyiMiklós,azUNES-
COMagyarNemzetiBizottságá-
nakelnökenyitottameg.

Az em lé ke zés az evan gé li kus temp -
lom ban áp ri lis 7-én meg tar tott reg -
ge li áhí ta ton kez dő dött, ahol Kelemen
Katalin, a Szim Sa lom Prog resszív
Zsi dó Hit köz ség rab bi ja és KoczorTa-
más is ko la lel kész szol gált. A meg em -
lé ke zé sen a di á kok kal együtt – az ál -

do za tok és az em ber men tők em lé ké -
re – hét gyer tyát gyúj tot tak meg. Ke -
le men Ka ta lin sze mé lyes csa lá di tör -
té ne tén ke resz tül ve zet te be a soa
bor zal ma i ba a di ák sá got.

„Az én ge ne rá ci óm már nem volt
el tűnt nek nyil vá nít va, de el ve szett nek
érez tük ma gun kat. Meg kel lett ta nul -
nunk, ki kel lett ala kí ta nunk azt az
iden ti tás ké pet, mely az ál do zat sze -
rep ből ki ve zet min ket. Meg ha tott,
ami kor meg tud tam, hogy ti, evan gé -
li kus di á kok ho lo kauszt meg em lé ke -
zést szer vez tek. Pél da ez ar ra, hogy
mi ként le het az iga zak em lé ke ze tét
ál dás sá ten ni” – mond ta a rab bi, és
fel hív ta a di á kok fi gyel mét ar ra is,
hogy tö re ked je nek má sok meg is -
me ré sé re, va la mint hogy ne kik is
har col ni uk kell a ki re kesz tés el len. 

Ko czor Ta más is ko la lel kész fi -

gyel mez te tett: „A ho lo kauszt nem -
csak tár sa dal mi, ha nem teo ló gi ai
kér dés, az az a hi tünk kér dé se. Ar ra
kell a vá laszt ke res nünk, ho gyan
tud juk be töl te ni em ber sé gün ket.”

Dr. Rét he lyi Mik lós, az UNES CO
Magyar Nem ze ti Bi zott sá gá nak el nö -
ke a gim ná zi um alag so rá ban ren de -
zett ki ál lí tás  meg nyi tó ján az UNES CO
al kot má nyá ból idé zett: „Mi vel a há -
bo rúk az em be rek tu da tá ban ke let kez -
nek, az em be rek tu da tá ban kell a bé -
ke vé del me ér de ké ben mun kál kod ni.”

g Ga lam bos Ádám 
Evangélikus.hu

Akiállításmostugyanbezártakapu-
it,demájusutolsóhetétőlmegtekint-
hető lesz a budavári evangélikus
gyülekezetben.

Ho lo kauszt ki ál lí tás a De ák Té ri 
Evan gé li kus Gim ná zi um ban 

Az Evan gé li kus Kór ház misszió szer ve zé sé ben áp ri lis 11–
12-én kon fe ren ci át tar tot tak Le ány fa lun, a Szent Gel lért
Lel ki gya kor la tos Ház ban. 

A pé csi gyer mek kli ni ka on kohe ma to ló gi ai osz tá lyán
lel ki gon do zó ként szol gá ló NémethnéTóthSzilvia elő adá -
sá ban hang sú lyoz ta: azo no sul ni kell a be teg gyer mek gon -
do la tá val, ter hé vel, szü le i nek a ke reszt jé vel. HontiIrén
kór ház lel kész ar ról be szélt, hogy nél kü löz he tet len az éle -

tünk ben az em ber, a ter mé szet és az Is ten tisz te le te, majd
HeinemannIldikó és FüzesiKornél kór ház lel ké szek áhí -
ta tai kö vet kez tek. 

BaloghÉva kór ház lel kész a misz ti kum ról szólt, vé gül
BánkusElisabeth zá ró elő adá sá ban a za rán dok út já ról szá -
molt be. Ő Mag de burg ból egé szen Sá ros pa ta kig za rán -
do kolt gya log – SzentErzsébet út ján. 

g Tóth Me lin da An na

Kór ház misszi ói kon fe ren cia
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b Ahúsvétnemegyenlőacsoki-
nyuszivalésafestetttojással–
errehívtákfelabudapest-belvá-
rosijárókelőkfigyelmétáprilis
10-énannakavillámcsődületnek
arésztvevői,amelyavirágvasár-
napitörténetetjelenítettemega
KeresztényÉrtelmiségiekSzö-
vetségeésaPest-budaidalárda
szervezésében.

„Jé zus pél dá ját és ta ní tá sát kö vet ve
min den ki ké pes a cso dák ra sa ját éle -
té ben és kör nye ze té ben” – állt a sza -
már há ton vo nu ló Jé zust kí sé rő apos -
to lok osz to gat ta szó ró la po kon, ame -

lyek Jé zus kö ve té sé re hív ták a fő vá -
ro si a kat. A sza má ron ülő Jé zus és az
őt kí sé rő ti zen két apos tol, va la mint
a fel hí vás ra hoz zá juk csat la ko zó,
bar ka ága kat len ge tő ke resz té nyek a
Fe ren ci ek te ré ről in dul va a Pe tőfi tér
érin té sé vel a Vá ci ut cán ke resz tül vo -
nul tak a Vö rös mar ty té rig. 

A Mes tert ját szó fi a tal em ber in te -
get ve, mo sollyal és egy-egy jó szó val
kö szön töt te a hol cso dál ko zó, hol
vissza mo soly gó és vissza in te ge tő,
de a me ne tet lát ha tó an öröm mel és
ér dek lő dés sel fo ga dó tu ris tá kat és bu -
da pes ti e ket.

A Jé zust kö ve tő tö meg ben volt
Raisz Dávid, a Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um Volt Nö ven dé kei Egye -

sü le té nek el nö ke is, aki la punk kér -
dé sé re el mond ta: fon tos nak tart ja,
hogy ilyen, a la i kus egy ház ta gok ál -
tal kez de mé nye zett, öku me ni kus és
a nagy nyil vá nos ság előtt, a temp lo -
mok fa la in kí vül zaj ló ren dez vé nyek
is hir des sék a ke resz tény ér té ke ket és
az evan gé li um üze ne tét.

KéthelyiMátyás a szer ve zők ne vé -
ben el mond ta: nem vé let le nül vá lasz -
tot ták a meg moz du lás hely szí né ül
Bu da pest Bel vá ro sát, hi szen szim bo -
li kus tér nek, az or szág szí vé nek te kin -
tik. A fa so ri gim ná zi um la tin ta ná ra
ezért re mé li, hogy a kö vet ke ző évek -
ben az új ra és új ra meg is mé telt fel vo -
nu lás nak egy re több részt ve vő je lesz.

g Kiss Sán dor

Bevonulás a Vörösmarty térre

Ti zen nyolc éve – a né me tek ki te le -
pí té sé nek öt ve ne dik év for du ló ja óta
– az oszt rák ha tár hoz kö ze li Ág fal -
ván min den év áp ri li sá ban ün nep ség
ke re té ben haj ta nak fe jet a fa lu ból
1946-ban el űzött több mint ezer
em ber em lé ke előtt. 

Nagy do log, hogy több szá zan –
ma gyar or szá gi né me tek, ma gya rok,
oszt rá kok és töb ben az el űzöt tek
kö zül – az idén is el jöt tek a ren dez -
vény re. Nagy do log, hi szen év ti ze de -
kig em lé kez ni sem na gyon volt sza -
bad, és né me tül be szél ni is szin te csak
ti tok ban le he tett. Ar ról meg az tán
igen csak hosszú ide ig fő ben já ró bűn
lett vol na szót ej te ni, hogy mennyi-
mennyi tör vény te len ség, em ber te len -
ség és ke gyet len ség leng te be az
1946. áp ri li si ese mé nye ket Sop ron ban
és kör nyé kén. 

Vi rág va sár nap előtt egy nap pal, áp -
ri lis 12-én az ág fal vi evan gé li kus temp -
lom adott ott hont a fa lu meg em lé ke -
zé sé nek. A né met és ma gyar nyel vű
ren dez vény ke re té ben meg szó lalt a
he lyi lel kész, a pol gár mes ter és az is -
ko la kép vi se lői. Né me tül sza val tak 
a di á kok, né met éne ke ket éne kelt a
nép vi se let be öl tö zött ének kar, és a he -
lyi fú vós zen akar is el ját szot ta a ma -
gyar or szá gi né me tek him nu szát. 

Az el űzöt tek tisz te le té re ál lí tott
Lu ther té ri em lék mű meg ko szo rú zá -
sa után a ha gyo má nyos ág fal vi bab ré -
tes és az el ma rad ha tat lan kék fran kos
mel lett a gyü le ke ze ti ház ud va rán
foly ta tó dott az em lé ke zés. Ar ról, ami
el múlt, és ar ról, ami meg ma radt. A
hosszú ra nyúlt dél után olyan volt,
mint a tá bo rok ból jól is mert „mor zsa -
sze dés”. Jó volt az em lék mor zsá kat kö -
zö sen sze de get ni az Is ten há zá ban és
a te rí tett asz ta lok mel lett is. Az pe dig
iga zán meg ren dí tő volt, hogy hat van -
nyolc év után kö rünk ben kö szönt het -
tünk töb be ket a ki te le pí tet tek kö zül is. 

Nem az idén tör tént, még is mint -
ha ma lett vol na. So ha nem fo gom el -
fe lej te ni azt a ró zsa szín kosz tü mös
asszonyt, aki vel pár év vel ez előtt ak -
kor ta lál koz tam, ami kor ha za jött Né -
met or szág ból az ág fal vi bú csú ba. He -
tek kel, hó na pok kal jö ve te le előtt ké -
szült már a temp lom szen te lé si is ten -
tisz te let re, a tán co sok be mu ta tó já ra és
a nagy jö vés-me nés re a fa lu ban. El -
mond ta: be töl töt te a nyolc va na dik
évét, a fér je nem ré gi ben halt meg. És
ar ról is be szélt, hogy tud ja jól, most
van itt utol já ra. Azért jött ha za –
mond ta –, hogy el bú csúz zon Ág fal -
vá tól, amely a fel hőt len gyer mek kort
és éle te ta lán leg szebb éve it je len tet -

te szá má ra. Töb bet már nem jön,
mert meg öre ge dett. Most még utol -
já ra sze ret ne el kö szön ni em be rek -
től, épü le tek től, hely szí nek től, és ezért
jó egy he tet itt is ma radt a fa lu ban.

Meg ren dí tő él mény volt lát ni,
ahogy ez az idős asszony na po kon ke -
resz tül rá érő sen fel-alá sé tált a Fő ut -
cán. És bú csúz ko dott. Volt la kó há zá -
tól, ame lyet csak úgy, a „tör vény ne -
vé ben” el vet tek tő lük. Temp lo má tól,
ré gi is ko lá já tól, a te me tő ben ha gyott
nagy szü le i től, a má ig itt élő uno ka -
test vé re i től és osz tály tár sa i tól. Min -
den től és min den ki től. És min dig ró -
zsa szín ru ha volt raj ta. Mint ha ru há -
ja szí né vel – ta lán tu dat alatt – ti zen -
hat éves ko ri ró zsa szín ál ma i nak a
nyo má ba eredt vol na. Mint ha ti né -
dzser ko ri ket té vá gott éle tét, itt hon
ha gyott sze rel mét ke res te vol na hat
év ti zed után. Hét na pon át, nyolc van -
éve sen, csu pa-csu pa ró zsa szín ben.

Az ün nep sé gen több ször el hang -
zott, hogy kö te les sé günk az em lé ke -
zés. Azt meg már csak én te szem
hoz zá na gyon hal kan, hogy nem
csak ad dig, amíg – ró zsa szín ben
vagy tal pig fe ke té ben – né há nyan
még ha za lá to gat nak a ha zá juk ból
el űzöt tek kö zül. 

g Hein richs Esz ter lelkész

Meg em lé ke zés, mor zsa sze de ge tés 
és a ró zsa szín ru hás hölgy Ág fal ván

Vi rág va sár nap már lát ha tó volt az
Evangélikus.hu hon la pon a már ci us
29-én meg tar tott flash mob ról, vagy -
is vil lám cső dü let ről szó ló vi deó. 

Amint ar ról már be szá mol tunk,
egy há zunk re for má ci ói em lék bi zott -
sá gá nak szer ve zé sé ben a 2014-es re-
formációéskultúra te ma ti kus év je -
gyé ben tar tot ták meg a bu da pes ti
De ák té ri temp lom előtt a ze né szek,
ze ne ka rok, kó rus ta gok, ön kén te sek,
di á kok ren dez vé nyét, ame lyen kö zö -
sen szó lal tat ták meg az Erősvárami
Istenünk kez de tű evan gé li kus him -

nuszt. Az ese mé nyen for ga tott werk -
film már ko ráb ban fel ke rült a net re,
de a szer kesz tett és meg vá gott film vi -
rág va sár nap ra ké szült el. (Ren dez te
HorváthTamás, se géd ren de ző, a for -
ga tó cso port ve ze tő je, ve ze tő ope ra -
tőr, vá gó: GyőriAndrásTimótheus.)

A hang sze res be ve ze tő után né met
és szlo vák nyel ven is el éne kel ték a
him nuszt a je len lé vők, majd a több -
szó la mú kar ének hez réz fú vó sok is
csat la koz tak, vé gül az egy re na gyobb
tö meg fel sza ba dul tan éne kel te kö zö -
sen a zsol tárt. 

A fel dol go zást BenceGábor ké szí -
tet te J.S.Bach négy szó la mú ko rál ja
alap ján. Az „Erős vár…” mo tí vu má ra
épül fel Mendelssohn Reformáció
szimfóniája is, amely nek több dal la -
mát meg szó lal tat ták a De ák té ren is. 

A ren dez vény egy út tal ar ra is em -
lé kez te tett, hogy LutherMárton és
tár sai 1521. áp ri lis 16-án a worm si bi -
ro dal mi gyű lés re me net éne kel ték a
zsol tárt, amely az tán az evan gé li ku -
sok him nu sza lett. 

d For rás: Evangélikus.hu
goo.gl/23PVILés goo.gl/XEWOIG

Le gyünk lát ha tó an evan gé li ku sok! 
ElkészültavideóaDeáktériflashmobról
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Áp ri lis 8. a ro ma kul tú ra vi lág nap ja.
Má so dik al ka lom mal ren dez tek ezen
a na pon ci gány misszi ós ima na pot a
Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re -
haj tá si In té zet ben, ame lyet 2007-
ben ad tak át, és kö zel hét száz fog va -
tar tott be fo ga dá sá ra al kal mas. 

Az in té zet ve ze tő sé ge tá mo gat ja az
egy há zak fa la kon be lü li misszi ós
mun ká ját. En nek je gyé ben lett ki ala -
kít va az is ten tisz te le tek meg tar tá sá -
ra is al kal mas dísz te rem. 

Az áp ri lis 8-i prog ram dél előtt, a
fog va tar tot tak és a Nyír egy há zá ról
ér ke zet tek csa pa ta kö zöt ti ba rát sá gos
lab da rú gó-mér kő zés sel kez dő dött.
Ebéd után az in té zet pa rancs no ka,
MészárosLászló bün te tés-vég re haj -
tá si dan dár tá bor nok, fő ta ná csos mu -
tat ta be az épü le tet és a ben ne fo lyó
mun kát, töb bek kö zött az egyik csil -
lag szárny kör be já rá sá val. 

A dél utá ni igei szol gá la tot Fabiny
Tamás, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház -

ke rü let püs pö ke vé gez te Já kób tu sa ko -
dá sá nak tör té ne te alap ján. A rész vé -
tel re en ge délyt ka pó negy ven fog va tar -
tott az el hang zot ta kat fe szült fi gye lem -
mel kí sér te, az ének lés hez pe dig nagy
lel ke se dés sel csat la ko zott. Utób bi ban
ZsarnaiKrisztiánnyír egy há zi evan gé -
li kus es pe res se géd ke zett. 

A to váb bi ak ban MolnárErzsébet
lel kész, a nyír egy há zi Evan gé li kus Ro -
ma Szak kol lé gi um ve ze tő je, va la -
mint SzücsM.Klára, a tisza lö ki in -
té zet re for má tus bör tön lel ké sze is
szólt. A kö tet len li tur gia ke re té ben
imád sá gok és ének szol gá la tok han -
goz tak el a fog va tar tot tak ré szé ről –
töb bek kö zött szó ló ban is fel csen dült
az Amazinggrace(Csodálatoskegye-
lem) kez de tű ének, majd ezt kö zö sen
is el éne kel te a kü lön le ges össze té te -
lű gyü le ke zet. Zá rás ként a je len lé vő
lel ké szek sze mé lyes ál dás ban ré sze -
sí tet ték az ön ként elő re ki jö vő ket. 

g Hor váth-He gyi Áron

Bör tön ben tartottak
cigány misszi ós ima napot 
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Redakteurin:

Pfar re rin Esz ter Hein richs

Was wür den Sie sa gen, wenn Ihr
Pfar rer am Oster sonn tag vom Al tar
sprin gen oder in der Pre digt ei ne Rei -
he von Wit ze er zäh len wür de? Sol -
che merk wür di gen Din ge könn ten
leicht ge sche hen, wenn Ihr Geist li -
cher die Über lie fe run gen der Kir -
chen ge schich te gut stu diert hat oder
sich in neu en Ent wick lun gen und
Mo den der Kir che in Deutsch land
aus kennt. Es geht um den so ge -
nann ten risuspaschalis.

Die ser in ter es san te Brauch, das
Oster la chen, war vom Mit tel al ter
bis zum En de des 19. Jahr hun derts in
Deutsch land ver brei tet. Da mals wur -
den ein mal im Jahr, im mer zu Ostern,
in ter es san te und wit zi ge An ek do ten
und Ge schich ten er zählt, um nach
der lan gen Fa sten zeit die öster li che
Freu de zum Aus druck und die Ge -
mein de zum La chen zu brin gen.
Der risuspaschalis, das La chen im
Got tes dienst war ein Zei chen da für,
dass Je sus über den Tod ge won nen
hat und dass wir mit ihm dem To de
ins Ge sicht la chen kön nen. 

Heu te ha ben man che Ge mein -
den und man che li tur gi schen Re for -
mer die sen Brauch wie der ins Le ben
ge ru fen. Ich sel ber ha be einen nicht
be son ders ge glück ten Ver such er lebt,
als im Ber li ner Dom der Pfar rer des
Kunst dien stes die Stu fen des Al tars
her un ter sprang und die Ge mein de
sich dar über amü sier te. 

Viel leicht wird uns die ses Oster -
fest kei nen sol chen Spaß brin gen,
denn höchst wahr schein lich wird Ihr
Pfar rer oder Pfar re rin im Oster got -
tes dienst nicht von Al tar oder Kan -
zel sprin gen oder die neu sten Pe ster
Wit ze er zäh len. Trotz dem wün sche
ich Ih nen den risuspaschalis – ein

Oster la chen, das vom Her zen
kommt! Ich wün sche Ih nen ein La -
chen, dass aus der großen Freu de dar -
über ent springt, dass Je sus Chri stus
auf er stan den ist. 

Ich wün sche Ih nen auch noch
an de re Freu de: la chen de Men schen
und Kin der um uns her um, Zeit
für ein an der, Ge mein schaft - und ei -
ne Ge mein de, in der Sie mit vie len
Schwe stern und Brü dern von Zeit zu
Zeit den „ech ten“ risus paschalis
er le ben dür fen.

Mir macht es große Freu de, die se
Sei te mit ge stal ten zu dür fen und
dass ich da durch nun weiß, dass
mei ne Ge mein den in Agen dorf und
in der Gar ten stadt von So pron kei -
ne ein sa men deut sche In seln sind,
son dern es noch zahl rei che Ge mein -
den in Un garn gibt, in de nen es
deut sche Got tes dien ste und Ver an -
stal tun gen gibt. Wir sam meln die se
Ge mein den und ha ben sie auf die ser
Sei te er wähnt. An vie len die ser Or -
te fei ern wir im April aber nicht nur
das größte christ li che Fest, son dern
er in nern auch an die Ver trie be nen,
an die je ni gen, die zahl rei che Kir chen
und Ge mein den auf ge baut hat ten,
die hier ein Zu hau se hat ten, und die
trotz al lem nach dem Zwei ten Welt -
krieg ih re Hei mat ver las sen mus sten.
Wir er in nern an sie, die oh ne ih ren
Glau be an den Auf er stan de nen nicht
hät ten wei ter le ben kön nen. Wir er -
in nern an die, die trotz al len Kum -
mers und Schmer zes dem Tod und
dem Ver lust ins Ge sicht la chen konn -
ten. Wir er in nern an die, die den ri-
suspaschalis trotz al ler Wid rig kei ten
er lebt ha ben. Ge be Gott, dass wir sie
und ih re Wur zeln mit ih rem Glau -
ben, der ih nen ei ne neue Zu kunft er -
öff nen konn te, im mer vor Au gen be -
hal ten.

Und schen ke uns Gott den ech ten
risuspaschalis, die große Oster freu -
de und ein ehr li ches Oster la chen, zu -
dem wir kei ne thea tra li schen In sze -
nie run gen, kei ne Äußer lich kei ten,
kei nen künst li chen Spaß brau chen!

Freut euch und lacht, denn Je sus
ist auf er stan den! Er ist wahr haf tig
auf er stan den!
g Pfar re rin Esz ter Hein richs

Ri sus pa scha lis

Manch mal richtet un se re See le den
Blick nach oben, be son ders wenn das
Le ben schwer wird und uns vor schier
un lös ba re Auf ga ben stellt. Dann könn -
te es sein, daß sich ein En gel da zu ge -
sellt und uns fragt: Wasstehtihrda
undsehtzumHimmel? (Apg1,11). 

Vor 80 Jah ren wur de in ei nem
Vor ort von Wup per tal ei ne theo lo -
gi sche Schrift ver fasst, die bis heu -
te für die pro te stan ti schen Kir chen
von Be deu tung ist, die „Theo lo gi sche
Er klä rung von Bar men“ der er sten
Be kennt nis syn ode der Be ken nen -
den Kir che in Deutsch land (29.-31.
Mai 1934). Viel leicht muß man heu -
te schon er klä ren, daß die Be ken nen -
de Kir che der re la tiv klei ne Teil der
Deut schen Evan ge li schen Kir che
war, der sich we der vor Hit lers Kar -
ren span nen ließ, noch be reit war, ge -
dul dig auf das En de der Na zi herr -
schaft zu war ten. Es wa ren zu meist
kei ne Hel den, auch kei ne Wi der -
stands kämp fer, die sich im Pfar -
rernot bund und in der Be ken nen den
Kir che zu sam men fan den – ja, es gab
un ter ih nen auch vie le Na tio na li sten
und so gar Na zis, die mit der Po li tik
Hit lers in vie len Punk ten über ein -
stimm ten. Aber ei ne Gren ze gab es
doch für sie: Sie konn ten in Hit ler
nicht den gott ge sand ten Füh rer,
nicht den neu en Er lö ser se hen, nicht
den Herrn der Welt. Die ser Ti tel –
kyrios – war nur ei nem vor be hal ten:
Je sus Chri stus. 

Und so ge rie ten sie, eher un ge -
wollt, eben so mit den Mäch ti gen an -
ein an der, wie es auch schon den
frü her Chri sten im Rö mi schen Reich
er gan gen war, die den Kai ser kult
ver wei ger ten und da für oft ge nug in
den Tod gin gen. Grund da für ist und
war die Oster bot schaft: Der von
den Mäch ti gen ge kreu zig te Je sus

wird von Gott auf er weckt, über -
win det den Tod und sei ne Macht ein
für al le mal und wird vom Va ter auf
den Him mels thron ge setzt: Darum
hatihnauchGotterhöhtundhatihm
denNamen gegeben, der über alle
Namenist,dassindemNamenJesu
sichbeugensollenallerdererKnie,die
imHimmelundaufErdenundun-
terderErdesind,undalleZungenbe-
kennensollen,dassJesusChristusder
Herrist,zurEhreGottes,desVaters.
(Phil ip per2, 9-11) Je sus Chri stus al -
lein ist der Herr, der kyrios, vor dem
al lein wir un se re Knie beu gen! Kein
Herr scher oder Mäch ti ger die ser
Welt hat An spruch dar auf, ob Kö nig,
Dik ta tor oder ge wähl ter Prä si dent. 

Vie le Chri sten mei nen, die Kir che
soll te sich aus der Po li tik her aus hal -
ten und sich auf das We sent li che
kon zen trie ren, ih ren ur ei gen sten
Auf ga ben nach kom men. Tat säch -
lich war es sel ten se gens reich, wenn
Kir che Po li tik ge macht oder sich
von sich aus in die Po li tik ein ge -
mischt hat, wie vie le Bei spie le aus der
Ge schich te be le gen. Meist ging es da -
bei um die Un ter stüt zung des Staa -
tes. Aber auch wenn die Kir che sich
von der Po li tik fern zu hal ten sucht,
wenn sie sich nur noch auf Seel sor -
ge und Got tes dienst kon zen triert,
wird ih re ei ge ne Bot schaft sie im mer
wie der dar an er in nern, daß es nicht
um das pri va te See len heil geht bei
un se rem Gott, son dern um die gan -
ze Welt, um die gan ze Mensch heit.
Der Gott, der Is rael aus der Skla ve -
rei be frei te und die Ver bann ten aus
Ba by lo ni en zu rück brach te, wen det
sich in Je sus Chri stus al len Men schen
zu. Er nimmt un ser Le ben und un -
ser Lei den auf sich, er ver kün digt das
Reich Got tes ge gen al le Wi der stän -
de und geht den Weg zu En de. Er

lässt sich von ei ner un se li gen Al li anz
lo ka ler und rö mi scher Macht ha ber
zum To de ver ur tei len und ans Kreuz
schla gen und stirbt un se ren Tod.
Aber der Plan der Mäch ti gen geht
nicht auf, Je sus bleibt nicht im Tod.
Da mit bricht er den Bann der Macht
und des Bö sen. 

Der Schwei zer Pfar rer und Lie der -
dich ter Kurt Mar ti hat dies in sei nem
be rühm ten „An de ren Oster lied“
zum Aus druck ge bracht: Daskönn-
tedenHerrenderWeltjasopassen,
wennerstnachdemTodeGerechtig-
keitkäme,erstdanndieHerrschaft
der Herren, erst dann die Knecht-
schaftderKnechte,vergessenwärefür
immer./DaskönntedenHerrender
Weltjasopassen,wennhieraufder
Erdestetsallessobliebe,wennhierdie
Herrschaft der Herren, wenn hier
dieKnechtschaftderKnechtesowei-
terginge für immer./ Doch ist der
Befreier vomTodauferstanden, ist
schon auferstanden und ruft uns
jetztallezurAuferstehungaufErden,
zumAufstandgegendieHerren,die
mit dem Tod uns regieren. (Kurt
Mar ti: An de res Oster lied, 1970)

Ich weiß wohl, daß das nur ei ne
Sicht auf Ostern ist, aber sie ge hört
eben so da zu wie der Aspekt der
Sün den ver ge bung. Got tes al les ver -
än dern de Herr schaft be ginnt nicht
erst im Jen seits, son dern schon hier
und jetzt. Wasstehtihrdaundseht
zumHimmel?- so er mah nen En gel
die Jün ger nach Je su Him mel fahrt.
Wir brau chen manch mal den Blick
nach oben, aber un se re Auf ga ben lie -
gen hier auf der Er de, wo hin uns
Gott ge stellt hat. Gott ist hier un ten
bei uns. Der Herr ist auf er stan den!
– Er ist wahr haf tig auf er stan den!
Hal le lu ja!
g Pfar rer Mi cha el Hein richs

Ostern – Auf stand 
ge gen die Mäch te des To des

deut sche oder zwei spra chi ge got tes dien ste 
in der kar wo che und ostern 

17. April – grün don ners tag
Ág fal va 17 Uhr (zwei spra chig), Gyugy 16 Uhr, So pron 17 Uhr (zwei spra -
chig), So pron bán fal va 15.30 (zwei spra chig).

18. April – kar frei tag
Ág fal va 17 Uhr (zwei spra chig), Bony hád 10 Uhr, Bu da vár 15 Uhr, Gyugy
16 Uhr, So pron 9 Uhr, So pron bán fal va 15.30 (zwei spra chig), Szőke dencs
18 Uhr.

19. sams tag
Bu da pest, Hold u. 18–20. Öku me ni sche Oster nacht ab 20 Uhr, Gyönk
17 Uhr, So pron 14 Uhr auf dem Fried hof, So pron bán fal va ab 17 Uhr Oster -
wa che mit Ju gend li chen.

20. oster sonn tag
Ág fal va 5.30 Uhr (zwei spra chig), Bu da vár 10 Uhr, Ba la ton bo glár 9.30 Uhr,
So pron 9 Uhr, So pron bán fal va 10.30 Uhr (zwei spra chi ger Fa mi li en got -
tes dienst), Szőke den cs 10 Uhr.

21. oster mon tag
Ág fal va 9 Uhr, Bony hád 10 Uhr, Bu da vár 10 Uhr, Egy ház as ko zár 14 Uhr,
Kős zeg 10.30 Uhr, So pron 9 Uhr.
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b Shakespeare450 címmelkisebb-
nagyobbünnepségekettartanak
április23-ánvagyenaptájánvi-
lágszerte, mert a legnagyobb
színpadi szerző eten a napon
született.SzületésnapjátésCer-
vantes halálozási napját az
UNESCOaszerzőijogésakönyv
világnapjáványilvánította.

WilliamShakespeare nagy sá gá ra jel -
lem ző, hogy az evan gé li kus Petőfi
ezt ír ta ró la: „Shakes peare egy ma ga
fe le a te rem tés nek.” Köl tőnk kö te les -
sé gé nek érez te, hogy a Coriolanust le -
for dít sa, és ter vez te a RomeoésJúlia
ma gya rí tá sát is. 

Egy má sik óri á sunk, a
szin tén lu the rá nus Kossuth
Lajos né met–an gol szó tár -
ral és – ugyan csak an gol
nyel vű – Shakes peare-
összes sel vo nult be bu da vá -
ri bör tö né be. Sor ra is mer -
te meg az „avo ni hattyú”
mű ve it, majd a Macbeth
mű for dí tá sá ba kez dett. El -
ju tott a ha to dik je le ne tig,
ami kor hí rét vet te, hogy a
Ma gyar Tu dós Tár sa ság ti -
tok no ka (mai sza vak kal a
Ma gyar Tu do má nyos Aka -
dé mia tit ká ra), az ugyan -
csak lu the rá nus Döbrentei
Gábor már a tel je set le for -
dí tot ta. Kos suth saj nos ez -
után nem foly tat ta a mun -
kát; ta nul sá gul le von ta: így
jár az, aki a po li ti ká val fog -
lal ko zik, nem sze rez tu do -
mást még egy ilyen je len tős ese -
mény ről sem! 

Alig több mint tíz esz ten dő múl -
va, sza bad ság har cunk le ve ré se után
Kos suth kör utat tett Ang li á ban, nagy
si ker rel. Be szé de i ben egy-egy ta lá ló
Shakes peare-idé ze tet is el he lye zett.

En nek s re mek szó no ki ké pes sé gé nek
kö szön he tő en a leg mű vel tebb kö zön -
ség kí ván csi an ér dek lő dött: hol ta nult
meg ma gyar lé té re ily ki tű nő en an -
go lul? És ami kor meg tud ták, hogy
bör tön ben, el is me ré sük je le ként
pénz gyűj tés be fog tak. El ké szít tet -
ték Shakes peare stratfor di szü lő há -
zá nak mé te res ma kett jét, be le tet ték
az ak kor ott meg je lent Shakes peare-
összest, és egy na gyon dí szes aján dék
le vél kí sé re té ben át ad ták Kos suth nak.
A szám űze tés ben a ma kett min de -
nütt ve le volt; a leg hosszabb ide ig To -
ri nó ban, ahol az író asz ta la „fö lött”
állt. Ha lá lát kö ve tő en az EötvösKá-
roly jo gász és író ve zet te em lék bi zott -
ság a csa lád tól meg vá sá rol ta a ma -

gyar ál lam szá má ra a ma ket tet is. Pár
éves ceg lé di „tar tóz ko dás” után nem -
ze ti könyv tá runk ba, az Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár ba ke rült, a ka ta -
ló gus te rem ben lát ha tó, és kör be jár -
va ma is meg cso dál ha tó! 

Kü lö nös vé let len, hogy az egyet len

ma gyar Shakes peare-szo bor egy
evan gé li kus szob rász al ko tá sa: Mé-
szárosAndoré. A bu da pes ti Du na-
kor zón, a Viga dó tér sar kán, a Mar -
ri ott Ho tel előtt 2003-tól dí szel gő mű
az auszt rá li ai Ball a rat vá ros ban 1960-
ban pá lyá zat nyer tes ként fel ál lí tott
szo bor nak a mé ret azo nos má so la ta.
Ezt az al ko tó szin tén szob rász fia,
MichaelMészáros a hely szí nen for -
máz ta szil ikon ba, majd a bu da pesti
Szá za dos úti mű vész te le pen Mihály
Gábor ön töt te bronz ba.

A pes ti Shakes peare-szo bor meg -
szü le té sé hez és „mű kö dé sé hez” az
evan gé li kus egy ház és is ko lák je len -
tő sen hoz zá já rul tak. Re mél he tő en
az idén áp ri lis 23-án, szer da dél előtt

10 óra kor kez dő dő Shakespeare450
cí mű, ko szo rú zás sal egy be kö tött
mű so ros ün nep sé gen az Evangélikus
Élet sok ol va só ja is je len lesz!

g Dr. Nagy Ká roly,
aMagyar–Ausztrál

Shakespeare-szoborEgyletelnöke

Evan gé li ku sok Shakes peare igé ze té ben

b „Averssohasemfogelmúlni”–
jelentettekiUgrinAranka szer-
kesztő,azsűritagjaNyíregyhá-
zánazEvangélikusKossuthLa-
josGimnáziumideiszavalóver-
senyénekösszegzéseként.Alírá-
valátitatott,április11–12-iren-
dezvényutánmindenokameg-
voltazoptimizmusra.Ezameg-
győződésmunkálkodottaren-
dezvénytmeghonosítódr.Bánsz-
kiIstván irodalomtörténészben,
azegyházitulajdonbavisszavett
patinásKossuth-gimnáziumel-
sőigazgatójábanis,mikorazis-
kolaarculatának,újabbhagyo-
mányainakmegteremtésénfára-
dozott.Amamárnyugalmazott
igazgatóaBessenyeiTársaságel-
nökeként,aversenyfővédnöke-
kéntisaktívrésztvevőjeasiker-
revittsorozatnak.

AzÚrérkezése sza va ló ver seny ez év -
ben már hu szon egyed szer vár ta a
vers mon dó kat. Az or szá gos öku me ni -
kus ren dez vény re idén ti zen egy kö zép -
is ko la – hét evan gé li kus in téz mény, re -
for má tus, ka to li kus és ál la mi is ko lák –
ti zen nyolc di á kot ne ve zett.

A ha gyo mány sze rint a fel tá ma dás
ün ne pé hez idő zí tett – min dig hús vét -
hoz kö ze led ve meg ren de zett – se reg -
szem le két köl tőt ál lít kö zép pont ba.
Az is te nes ver sek nek szánt al ka lom
egyik fon tos mo tí vu ma, hogy evan gé -
li kus köl tők mű ve it ajánl ják a fi a ta lok -
nak, a má sik köl tő ki vá lasz tá sát az ak -
tu a li tá sok ins pi rál ják. 

– Áp ri lis 11-én, épp a köl té szet
nap ján ma gá tól ér te tő dő volt JózsefAt-
tila mű ve it aján la ni a részt ve vők nek

– avat be az idei szem pon tok ba Hajzer
Istvánné, az Evan gé li kus Kos suth La -
jos Gim ná zi um ma gyar ta ná ra, a szer -
ve zők egyi ke. – A má sik ki vá lasz tott
köl tő pe dig azért ked ves ne -
künk, mert az egy ko ri evan gé -
li kus lel kész, teo ló gi ai ta nár és
pszi cho te ra pe u ta, dr.Bodrog
Miklós is ko lánk ban érett sé -
gi zett 1948-ban. Az ő lel ki sé -
ge kü lö nö sen fon tos szá munk -
ra, kö zel áll hoz zánk. És hogy
a ver set mon da ni, ol vas ni sze -
re tő fi a ta lok ne csak az ál ta -
lunk ki vá lasz tott mű ve i vel ta -
lál koz za nak, a me zőny tag jai a
Rendeltetés cí mű kö te tét kap -
ják aján dék ba az ered mény ki hir de té -
se kor.

Er re azon ban csak a más na pi dön -
tő után ke rült sor, ad dig sok-sok él -
mény ben volt ré szük a vers ba rá tok nak
a Kos suth-gim ná zi um nagy ter mé -
ben. A ti zen nyolc fős me zőny tag jai
két-két vers sel idéz tek meg té pe lő dő
gon do la to kat, a hány ko ló dó lé lek
meg annyi két ke dé sét, fáj dal mát, a rá -
is me rés, a bi zo nyos ság örö mét vagy
épp a fel is me rés ben va ló meg nyug vást.
Szé les ská lán mind azt, ami mind -
annyi unk ban le ját szó dott, vagy ránk
tör új ra meg új ra: el nyom ha tat lan
gon do la to kat, de még in kább ér zé se -
ket. Ám csu pán a ki vá lasz tot tak nak, a
köl tők nek ada tik meg, hogy mind ezt
sza vak ba önt sék, for mát ad ja nak a
meg fog ha tat lan nak. „A vers írás ke gye -

lem dol ga” – ahogy Bánsz ki Ist ván kö -
szön tő jé ben fel hív ta er re a fi gyel met.

Tény, hogy ki ko pott a min den na -
pok ból a vers, ez azon ban sem mi képp

sem je len ti azt, hogy ha tá sát, ér vé nyes -
sé gét el ve szí tet te vol na. En nek be lá tá -
sá hoz épp egy ilyen vers mon dó ver -
seny ben kell meg me rít kez ni, ahogy sok
nyír egy há zi gim na zis ta, iro da lom ba -
rát tet te. A hörg hu rut is szü ne tet tar -
tott a ma gyar lí ra ha tá sá ra: emel ke dett,
át szel le mült csend fo gad ta azok nak a
fi a ta lok nak a tel je sít mé nyét, akik elég
ér zé keny nek, bá tor nak és el szánt nak
mu tat koz tak a köl tő ál tal fel tárt gon -
do la ti és ér zel mi utat új ra be jár ni és tol -
má csol ni az ar ra kí ván csi ak nak. 

Ezt meg ta pasz tal va tud juk tisz tel -
ni azok nak a ta ná rok nak a hű sé gét,
ki tar tá sát, akik min den újabb ge ne -
rá ci ó nak meg ad ják eh hez a kul csot,

fo lya ma to san ta gad va az elő -
íté le tet, hogy a mai fi a ta lok
rosszab bak len né nek az elő -
ző k nél. Leg fel jebb csak má -
sok – is mét lik sze líd ko -
nok ság gal, s az is ko la vi lá gá -
tól má ra el tá vo lo dot tak nak
csak egy-egy ilyen kü lön le -
ges al ka lom adó dik iga zuk
el fo ga dá sá ra…

– Rá cso dál ko zom min dig
az új ge ne rá ci ó ra – ér té kelt a
zsű ri el nö ke, ÁncsánÁgnes,

az Eu ró pa Rá dió szer kesz tő je is a
ver seny vé gez té vel. – Fan tasz ti kus,
ahogy a fi a ta lok bir tok ba ve szik a vi -
lá got a ver se ken ke resz tül. Vi lá gos,
hogy ér tik, he lye sen ér tel me zik, és so -
kan kö zü lük nem egy sze rű en csak
vissza ad ják azt, amit meg ér tet tek a rí -
mek be sze dett so rok ból, ha nem iga -
zi át szel le mült ség gel, te het ség gel, ma -
gá val ra ga dó mó don elő ad ják. 

– A pró za át ala kul, a vers for má ja,
kül ső je gyei is vál toz nak, de az ótes -
ta men tu mi zsol tá rok tól kezd ve a 21.

szá za dig a vers esszen ci á ja, lé nye ge
meg ma radt. És ez min dig ér dek li az
em be re ket! Épp úgy ott van a lel -
künk ben, mint az is ten hit irán ti vágy
– fűz te hoz zá Ug rin Aran ka, aki nem
elő ször vett részt a zsű ri mun ká já ban,
és akit sze mé lyes bol dog ság gal töl tött
el, hogy az idén épp fér je, Bod rog Mik -
lós ver sei sze re pel tek a kí ná lat ban a
ma gyar iro da lom olyan ki vá ló sá ga
mel lett, mint Jó zsef At ti la.

En nek a sza va ló ver seny nek az is te -
nes ver sek ad ják a kü lön le ges sé gét. Az
itt el hang zó köl te mé nyek né me lyi ke
mint ha ima len ne, más kor az em ber
per le ke dé se a Te rem tő vel, a két sé gek,
az el len ve té sek meg fo gal ma zá sa. A
ver seny részt ve vői pe dig ti zen éve -
sek, leg több jük egy há zi is ko lá ba jár,
éle tük ben épp mos tan ság dől el, hogy
be le szü let tek csu pán a hit be, vagy el
is kö te le ződ tek mel let te… Ez is egyik
oka AzÚrérkezése sza va ló ver seny tö -
ret len si ke ré nek, az év ről év re meg -
mu tat ko zó ér dek lő dés nek. 

A sok éves ru tin ki vá ló szer ve ző vé
tet te a TarJánosné igaz ga tó ve zet te
tan tes tü le tet a nyír egy há zi Kos suth-
gim ná zi um ban. A ver seny for du lói
kö zöt ti szü ne tek, a zsű ri szá má ra
szük sé ges idő most sem volt üres já -
rat: a ver seny zők nek la zí tást nyúj tó,
de az ér dek lő dés és a han gu lat fenn -
tar tá sá ra hi va tott prog ra mo kat kí -
nál tak. Pén te ken a Kas sai Thá lia Szín -
ház köl té szet na pi mű so ra sze re pelt a
prog ram ban, szom ba ton, a zsű ri dön -
té sé re vár va OlajosGábor, va la mint a
Vi kár Sán dor Ze ne is ko la nö ven dé ke -
i nek nép ze nei, il let ve meg ze né sí tett
ver sek ből fű zött kon cert je sze gez te a
szé kek hez a kö zön sé get. 

g Veszp ré mi Er zsé bet 

Az Úr ér ke zé se
VersünnepNyíregyházán

Az Úr ér ke zé se sza va ló ver seny idei helyezettjei
1. MikuleczMónika (Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um;
ta ná ra BognárCecil) • 2. IllésLívia (Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um
Gim ná zi u ma; ta ná ra dr.MikóGyula) • 3. KonczFruzsina (Nyír egy há zi
Mű vé sze ti Szak kö zép is ko la; ta ná ra GyőriTünde)
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Shakespeareszülőházánakmakettje,amelyetKossuthnakajándékoztak

Köl té szet na pi re kord
A Szteh lo Gá bor Evan gé li kus In téz mény kez de mé nye zé sé re áp ri lis 11-én, a
köl té szet nap ján Pest szent lő rinc és Pest szent im re (Bu da pest XVI II. ke rü le -
te) kö zép is ko lá i nak – a Ka rin thy Fri gyes Két Ta ní tá si Nyel vű Gim ná zi um,
a Vö rös mar ty Mi hály Ének-Ze nei, Nyel vi Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um,
a Po gány Fri gyes Szak kö zép is ko la és ter mé sze te sen a Szteh lo-is ko la – di ák -
jai NagyLászlónak a pest szent lő rin ci Kos suth té ri park ban el he lye zett szob -
rá nál JordánTamás szín mű vész ve zény le té vel sza val ták el kö zö sen JózsefAt-
tilaSzületésnapomra cí mű ver sét. 

Ha zánk ban ek ko ra tö meg – szin te haj szál pon to san ezer hét száz di ák – még
nem mon dott kö zö sen ver set. A szí nész a kö zös sza va lás után Jó zsef At ti -
la ko rai mű ve i ből szó lal ta tott meg né há nyat a re kor de rek nek.

g Ká roly György Ta más felvétele
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A ma gyar köl té szet nap ján a bu da -
pes ti Nem ze ti Szín ház ban ren dez ték
meg a Versünnepfesztivál dön tő jét.
Az áp ri lis 11-i gá la est fel lé pői kö zött
a Boyzless Voice női ka ma ra kó rus
mu tat ta be ElekSzilvia zon go ra mű -

vész, író, ze ne szer ző kü lön le ges kor -
társ al ko tá sát. Az Éjjel cí mű vers ze -
nét PálhegyiMáté fu vo la mű vész és
KoltiHelga szín mű vész köz re mű kö -
dé sé vel ad ták elő.

d EvÉlet-infó

Ver s ün nep 
a Nem ze ti Szín ház ban
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AdyEndreverse.So kan pró bál ták
meg fo gal maz ni a ma gyar köl té szet -
ben hús vét su ga ras nap ját. Ma is az
övé a leg szebb: lán go ló ára dá sú vers -
so rok, ahogy min den ség épí tő ke zé -
vel tit ko kat bont ki. Biz ta tást ad és
örök re ményt, ha lál he lyett a ve -
szen dő élet sze rel mét. 

„Odu kat és krip tá kat pat tant / S bús
áro kig le ér a sza va: / Ilyen a Hús vét
szent ta va sza / S ilyen ma rad” – üze -
ni a szo nett hosszú sá gú vers. „Krisz tus
tá mad és esz mél, / Odu kat és krip tá -
kat pat tant. / Van-e gyö nyö rűbb en nél?”
– kér de zi a köl tő lá zas sza vak kal.
Nincs – vá la szol hat juk si et ve: va rázs -
ütés re meg moz dul az éb re dő táj, a fák
pom pás vi rág ága kat kí nál nak, éne ket
rö pít az áp ri li si szél. Ál dott reg ge lek, ál -
dott dél utá nok: a ha rang szó ara nyos fel -
hő kig száll, s be ta kar ja a té res föl de ket.

* * *

Avilágbűnei.Jé zus ma gá ra vet te bű -
ne in ket, de nem ide gen kö peny ként,
ha nem mint a lel ke mé lyé be ha to ló,
min den ség-ne héz súlyt. Nyil vá no san
szen ved te meg az egye dül lét seb ző
csend jét. Ec ce ho mo. Az el ha gyott Is -
ten. De amennyi re a ha lál ra szom jas
tö meg előtt tör tént bu ká sa, oly ti tok
ma radt hús vé ti föl tá ma dá sa. Weöres
Sándor so rai ide il le nek: „De jaj,
szol ga csak egy van: az Is ten, / s urak -
tól nyü zsög a vég te len ség.”

Hogy mi ez a ti tok, itt a föl dön csak
a bé kes ség re vá gya ko zók szí ve érti
meg. „Az em ber nek me leg csend
kell, és hi deg tu mul tust ad nak ne ki”
– ír ta Pilinszky. Ez a csend Is ten föl -
tá ma dá sá nak ta pint ha tó je le. El len -
tét ben a kö zö nyös tö meg gel, amellyel
együtt mi is haj szol juk a rosszat.
Kik kap nak hús vét aján dé ká ból, nem
le het rá vá la szol ni. Leg több ször azok,
akik nem vár ják, s ta lán ke vés bé ér -
de me sek rá. Is ten és em ber kap cso -
la tá ban ez a ki für kész he tet len ség a
leg sze lí debb és leg tit ko sabb cso da.

* * *

Régiemlékek.Gye rek ko rom ban a
hús vét előt ti na pok tel ve vol tak szo -
ron gás sal. Mint ha el ko mo rult vol na
az ég, a ké ső al ko nyi órák fe ke te
gyász sza lag gal let tek vol na ke re tez -
ve. A fő té ren a zsú folt kör me net vo -
nult se lyem zász lók kal, ame lyek re a
vér ző Bá rányt hí mez ték. Az idő -
sebb asszo nyok fáj dal mas han gon
éne kel tek. Ked ves anyám mal együtt
én is sír do gál tam ap ró, öreg temp -
lo munk ban. Ezt a szo mo rú sá got az -
óta is ér zem, a ha rang zú gás ne kem
is szól na arany fény ben. Va la mi eb -
ből az is te ni ti tok ból ben nem is
van, de a fé lel met so ha nem tud tam
le győz ni.

* * *

Róma. Ta va szi dél előtt, kar ja i val 
a fény föl eme li a re pü lő te ret. Bent
uta sok ha tal mas bő rön dök kel, han -
gos új ság áru sok, ta xi sok, il la tos vi -
rág csok rok a hosszú asz ta lon. Gyö -
nyö rű nők a vi lág min den tá já ról,
ola jos sze re lő mun ká sok, gaz dag fér -
fi ak és be me rész ke dő haj lék ta la -
nok, pénz vál tók és zseb tol va jok. 
Jó tud ni, hogy a szét nyí ló üveg aj tón
túl Ró ma kő szí ve lük tet, vár több
ezer éve! 

És az ol csó, ked ves szo bá ban, hol
né hány esz ten de je lak tunk, most
éb red egy kék sze mű lány, fo tós né -
ze lő dik a szé les er ké lyen, a pá pa

most sür ge ti a sze gé nyek nek ké szü -
lő ételt. In dul ni kel le ne a met ró fe lé,
de föl zúg nak hús vét ha rang jai, száz
és ezer, ma dár ra jok kö röz nek fe let -
tünk a szik rá zó ra gyo gás ban.

* * *

Áprilisiutazás.Ez az út már az utol -
só, a bú csú zás órái. Ap ró vá ro so kon,
fal va kon utaz tam át, és min de nütt
ke zek in te get tek fe lém. Vi gasz ta lan
em be ri sor sok. Fá radt ar cok, seb zett
éle tek, ame lye ken ta lán Is ten tud na
se gí te ni. Egy es ti ab lak ban gyer tya
lob bant föl. A hús vé ti ha ran gok már

el pi hen tek, de ez a kis olt ha tat lan
fény jel mint ha üzen ne a kö zö nyös vi -
lág nak.

* * *

M.S.mester:Feltámadás. „…nagy
földrengés volt, az Úr angyala
leszálltamennyből,odament,elhen-
gerítette a követ, és leült rá. (…)
Az őrök a tőle való félelemmiatt
megrettentek,ésszinteholtraváltak.
(…)Amikorazasszonyokeltávoztak,
íme,néhányanazőrségbőlbemen-
tekavárosba,ésjelentettékafőpa-
poknakmindazt,amitörtént.Azok
pedig összegyűltek a vénekkel, és
miután határozatot hoztak, sok
ezüstpénzt adtak a katonáknak,
és így szóltak: »Ezt mondjátok:
Tanítványaiéjjelodajöttek,ésellop-
ták őt, amíg mi aludtunk.«” (Mt
28,2.4.11–13)

A fá ra fes tett kép hát te ré ben bal -
ra a ke reszt ről va ló le vé telt lát hat juk,
jobb ról a ha lott Krisz tus meg ke né sé -
re ér ke ző asszo nyo kat. Kö zé pen a föl -
tá madt Meg vál tó tű nik föl, aki úr rá
lett a ha lál fe lett. A ka to nák leg több -
je még al szik, má sok ri a da lom mal
esz mél nek a cso dá ra. Az 1506 kö rül
mű kö dött nagy fes tő egyet len táb lán
tö mö rí ti a drá mát. A fi nom szí nek,
rész le tük el le né re, egy sé ges har mó -
ni á ba ol vad nak.

* * *

Csendéskiáltás. Jé zus föl mu tat ja
ma gát. És nincs hang, nincs ze ne. Ha -
tal mas csönd van: mély és el hall gat -
ta tó. A vég te len né ma ság ban mint -
ha az egész vi lág fi gyelt vol na – tá -
madt föl a Meg vál tó.

* * *

Ittésmost. „Krisz tus nem ré gen tá -
madt föl – ír ta VasadiPéter –, nem
a gye rek ko rom ban, ha nem Most.
Ezek a meg is mét lő dő Most-ok össze -
fűz ve azt je len tik Jé zus sza vá val,
hogy mind vé gig.”

g Feny ve si Fé lix La jos

Hús vé ti jegy zet la pok
(Napló,2014)

Te rem tés
Port és csil la got
tű hegy nyi pont ba gyűjt ve
el kez di új ra

ge ne zis
Csil la gok tü zét
cso mó ba köt ve, ját szik
élő vi zek ben

kál vá ria
Lom bok alatt szólsz,
meg tört kő ből is be szélsz,
út szé li Krisz tus

imp ri mo
Meg per zselt vász non
csak egy test le nyo ma ta
jel zi hi á nyod

fel hő já ték
Szü let nek, múl nak
gyö nyö rű bi ro dal mak
Is ten hom lo kán

pre lú di um
Egy tün dér könny csepp
té li ág ról resz ket ve
ar com ra hul lott

Bo tos Fe renc 

Hai kuk

Hän del éle te a Sa ale fo lyó mel lett fek -
vő Hal le vá ro sá ban in dult: bár a fiú
ze nei ér dek lő dé se ko rán meg mu -
tat ko zott, bor bély-seb or vos ap ja jo -

gi pá lyá ra szán ta. A szász-weis sen -
fel si her ceg – fel is mer ve az if jú ki -
emel ke dő ké pes sé ge it – vé gül ar ra
ösz tö nöz te a vo na ko dó apát, hogy
en ged je fi át ze nét is ta nul ni. Hän del
Friedrich Wilhelm Zachownak, a
hal lei Li ebf ra u en kirche or go nis tá já -
nak ta nít vá nya lett. Zachow nagy
kéz ira tos mű gyűj te mé nye kot ta má -
so lás ra és stí lus gya kor la tok ké szí té -
sé re ösz tö nöz te az if jú mu zsi kust;
ilyen mó don meg is mer te az elő ző ko -
rok ér té ke it, és el sa já tí tot ta a kü lön -
bö ző stí lu sok jel leg ze tes sé ge it.

Hosszú szü net után, a 20. szá zad
el ső fe lé ben kez dett fény de rül ni
Hän del te vé keny sé gé nek egy fe le dés -
be me rült ol da lá ra: ope rá i ra. Pe dig
har minc öt éven át en nek a mű faj nak
szen tel te ide je ja vát, és ami a fő, e té -
ren is si ke rült je len tős ér té ke ket lét -
re hoz nia.

Negy ven nél több olasz szö ve gű
ope rá ja több nyi re tör té nel mi, rit -
káb ban me se be li kör nye zet ben ját -
szó dik. Ze nei fel épí té sük az ope ra se -
ria ki ala kult rend jét kö ve ti: a cse lek -
ményt köz lő és gyor sí tó re ci ta ti vo
után a hely zet nek meg fe le lő ária kö -
vet ke zik, és ez a pá ro sí tás lánc sze rű -
en vo nul vé gig a da ra bon. Ke vés a
cso por tos je le net, a „kó rus” csu pán
egy-két éne kest je lent szó la mon -
ként, a ze ne kar a nyi tányt kö ve tő en
csak rit kán, rö vid tánc je le ne tek vagy
szín pa di fel vo nu lás al kal má val jut
szó hoz ön ál ló an.

Mi előtt Ang li á ba köl tö zött, kor tár -
sa i hoz ha son ló an Hän del is az ope -
ra val lá sos vál to za tá nak te kin tet te az
ora tó ri u mot: re ci tat ivók és ári ák so -
ro za tá nak, me lyet leg fel jebb ha a
fel vo ná sok vé gén zár le egy-egy rö -
vid kó rus je le net. No ha Lon don ban az
olasz ze ne érett mes te re ként fo gad -
ták, sze rény kez dő ként mé lyedt el a
nagy múl tú és ma gas szín vo na lú an -
gol kó rus kul tú ra ta nul má nyo zá sá ban.
Az ered mény nem so ká ig vá ra tott
ma gá ra. Az ut rech ti bé ke al kal má ból
ké szült TeDeum egy részt a né met
pro tes táns ze ne, va la mint Giacomo
Carissimi és a bel can to, más részt
HenryPurcell és az ant hem ha gyo -
má nya it egyez tet te, ami fő ként az
ének ka ri és szó ló ré szek ará nyos el -
osz tá sá ban nyil vá nult meg. Ek kor
csen dült fel el ső íz ben az az ün ne pé -

lyes, him ni kus hang, amely Hän del
kó rus mű vé sze té nek sa já tos sá ga.

Ami kor Hän del te vé keny sé ge súly -
pont ját az ope rá ról az ora tó ri um ra he -

lyez te át, az arisz tok rá ci á nál jó -
val szé le sebb tár sa dal mi ré teg
ér dek lő dé sét si ke rült fel kel te -
nie. Az ak ko ri Ang li á ban élt a
pu ri ta niz mus örök sé ge, amely
az an go lo kat bib lia ol va só nép -
pé tet te. Ta lán csak az ugyan -
ak ko ri Né met or szág pro tes -
táns vi dé ke i nek bib lia is me re té -
hez fog hat juk mind ezt. A 18.
szá za di an go lok elő sze re tet tel
azo no sí tot ták ma gu kat a bib -
li ai tör té ne tek né pe i vel, el ső sor -
ban a zsi dó ság gal. A leg több
ora tó ri um fő sze rep lő je ezért a
zsi dó nép je len tős sze mé lyi sé -
gei kö zül ke rül ki: Saul,Sám-
son, József, Józsua, Salamon,
Jephta,JúdásMakkabeus (ez
utób bi mű egyik dal la mát éne -
kel jük hús vé ti szö veg gel: Győ-

zelmetvettél,ó,Feltámadott– EÉ 388).
Hän del ora tó ri u mai va ló já ban ze -

ne drá mák, és – a kó rus je len tő sé gét
te kint ve – kö ze lebb áll nak az ógö rög
tra gé di á hoz, mint az ope ra. Ér de kes,
hogy ép pen a leg nép sze rűbb kö zü lük
– a Messiás – je lent ki vé telt: szö ve -
ge pró fé ci ák és el mél ke dé sek lán co -
la ta, ze né jé ben több a lí rai, mint a
drá mai elem. (Az al ko tás ról öt ré szes
elem zést kö zöl tünk az Evangélikus
Élet 2013/27–31. szá má ban, a Canta-
te ro vat ban.)

Más kép pen rend ha gyó az Izrael
Egyiptomban: húsz kó rus té te le mel -
lett el enyé sző en cse kély az ári ák,
du et tek, re ci tat ivók szá ma, s ez ál tal
in kább ha tal mas tör té nel mi tab ló hoz
ha son lít. Ez az opus a tíz csa pás és az
Egyip tom ból va ló ki vo nu lás drá mai
ese mé nye it, majd az ezt kö ve tő nagy -
sza bá sú há la adást je le ní ti meg. A szö -
ve get ma ga Hän del ál lí tot ta össze
Mózesmásodikkönyvének fe je ze te -
i ből. A mű nek több fé le ver zi ó ja ma -
radt fönn; ma nap ság ál ta lá ban az ere -
de ti vál to zat má so dik és har ma dik ré -
szét szok ták elő ad ni.

Hän del től szár maz nak az el ső or -
go na ver se nyek – rend sze rint az ora -
tó ri u mok szü ne té ben ját szot ta el
őket. A húsz ver seny mű kö zött alig
akad, amely ben dol ga len ne az or go -
na pe dál nak; Ang li á ban ugyan is kis -
mé re tű, pe dál nél kü li hang sze rek
vol tak di vat ban. Az or go na szó la -
mok váz lat sze rű egy sze rű sé gé ből
ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy az
elő adó nak bő sé ges al kal ma nyílt rög -
tön zés re.

Hän del két leg nép sze rűbb, leg -
gyak rab ban el hang zó ze ne ka ri mű -
ve a sza bad té ri elő adás ra ké szült
Tűzijátékzene és a több szvit ből ál -
ló Vízizene. És itt ér tünk el cik künk
cí mé nek má so dik fe lé hez: a Vízize-
ne té te le it ugyan is a Tem zén úszó ha -
jók ról ad ták elő.

A ké sői ba rokk kor szak mes te rei
kö zül Hän del az egyet len, aki már
éle té ben nem zet kö zi hír ne vet szer -
zett, s az ké sőbb sem hal vá nyult el,
sőt ha lá la után egy re fé nye se dett. Ze -
né jé nek a köz vet len utó dok ra gya ko -
rolt ha tá sa fel mér he tet len – ele gen -
dő kö zü lük Haydn,Mozart,Beetho-
ven ne vét ki emel ni.

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Élet út a Sa ale part já tól 
a Tem ze vi zé ig

b Érdekesellentmondás,hogyazegyiklegnépszerűbbangol zeneszer-
zőnémet születésű.Ebbenahónapban,egészenpontosanáprilis14-én
emlékezhettünkmegGeorgFriedrichHändel (1685–1759)halálának255.
évfordulójáról.Bárnemigazánkerekezaszám,akomponistaminden-
képpenmegérdemli,hogyéletművénekfigyelmetszenteljünk.
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b Bőhónappalezelőttlebontották
aDeáktérievangélikusmúzeum
legutóbbi – egyelőre utolsó –
időszakikiállítását,éskiköltö-
zöttazintézményirodájais.El-
kezdődik a régen tervezett és
vártfelújítás,bővítés.Errőlkér-
deztemamúzeumigazgatóját,
HarmatiBélaLászlót éstörté-
nész-muzeológusát,KertészBo-
tondot.

–2011májusábantöbbfelvonásos
finisszázzsalbúcsúztattákazEvan-
gélikusOrszágosMúzeumállandóki-
állítását.Miértéskinekvoltfontosez
abúcsú?

– Ker tész Bo tond: Mind -
nyá junk nak, akik itt dol go zunk,
akik szí vün kön vi sel jük en nek a
hely nek és a gyűj te mény nek a
sor sát. Fon tos volt egy há zi ve ze -
tő ink nek és „ci vil” ba rá ta ink nak,
akik a jó ízű tár lat ve ze té se ket tar -
tot ták. És an nak a mint egy száz -
har minc lá to ga tó nak és kol lé gá -
nak, akik el is jöt tek a bú csú ra. A
bon tás előtt még utol só le he tő sé -
get ad tunk, hogy aki akar, kö rül -
néz zen, hogy – jó tár sa ság ban –
fe jet hajt son az elő dök és a mú -
ze um meg ál mo dó ja, FabinyTibor
egy ház tör té nész em lé ke előtt.
Ar ra azért nem szá mí tot tunk,
hogy hat nagy sza bá sú idő sza ki ki -
ál lí tást is ren dez ni fo gunk a mun -
ká la tok meg in du lá sá ig.

– Amúzeumtehátnemmeg-
szűnik, hanem…Mi történikmost?
Többenkérdezik:mitcsinálnakamu-
zeológusok,amígzárvaamúzeum?

– Har ma ti Bé la Lász ló: Hogy
mit csi ná lunk? Amit a lel ké szek két va -
sár nap kö zött… A ki ál lí tás a mu zeo -
ló gus mun ká já nak egyik, bár két ség -
kí vül leg lát vá nyo sabb ered mé nye. Ezt
min dig ku ta tás, res ta u rá lás, ter ve -
zés, for ga tó könyv írás elő zi meg. A leg -
na gyobb ki hí vást, de a leg szebb fel ada -
tot is egy ál lan dó ki ál lí tás meg ter ve -
zé se je len ti. Most rá adá sul az épü let -
bel ső is meg újul. Már ki köl töz tünk, je -
len leg a mű sza ki ter ve zés és a res ta -
u rá to ri fal ku ta tás fá zi sá ban va gyunk. 

K. B.: Hogy a lát ha tat lan mú ze um
leg alább vir tu á li san lát ha tó vá vál jék,

hon la pun kat az új hely zet hez iga zí -
tot tuk. Egye bek mel lett „épí té si nap -
ló ban” fo gunk be szá mol ni a fel újí tás
fo lya ma tá ról. 

– Egyműemléképületátalakítá-
sa komoly szakmai felkészültséget
jelent.Megtalálták-eamegfelelőem-
bertafeladatra?

H. B. L.: Igen, a ter ve zők Potzner
Ferenc és PotznerÁdám, akik nem
utol só sor ban a De ák té ri gyü le ke zet
tag jai. Ádám bel ső épí tész is, így a ki -
ál lí tás ins tal lá ci ó i nak el ké szí té sé ben
is fon tos sze re pe lesz.

– Mit talál majd a látogató az
épületben2015őszén?

K. B.: A cél egy kul tu rá lis köz pont
lét re ho zá sa, hi szen „egy ség ben az

erő”: köny ves bolt tal, elő adó te rem mel,
na gyobb idő sza ki ki ál lí tó tér rel sok -
kal több le he tő sé günk lesz.

– NemtúlnagykihívásezaBelvá-
ros szívében, ahol egymást érik a
galériák,alternatívéshagyományos
kultúrházak,kulturálisterek,rendez-
vényhelyszínek?

K. B.: De, ez nagy ki hí vás, ám nagy
esély is. Nem be szél ve a tra dí ció ál ta li
„le gi ti má ci ó ról”. Hi szen az úgy ne ve zett
In su la Lu the ra na – a lu the rá nus szi -
get – mint egy két száz éve a ma gyar -
or szá gi evan gé li kus ság egyik leg je -
len tő sebb kul tu rá lis és lel ki köz pont -
já nak szá mít. A mú ze um nak is ott hont
adó épü let egyik ol da lán a hí res,
klasszi cis ta stí lus ban épült temp lom –

Pollack Mihály el ső köz épü le te –,
amely a Dé li Egy ház ke rü let szék he lye
is egy ben. „Az or szág temp lo ma” tu -
risz ti kai lát vá nyos ság nak is szá mít. Hí -
res sé vált lel ké szek szol gál tak fa lai
kö zött: „az or szág pap ja”, SzékácsJó-
zsef,Cervantes el ső ma gyar for dí tó ja,
GyőryVilmos és a 20. szá zad már tír -
sor sú püs pö ke, OrdassLajos.

A gyü le ke zet kul tu rá lis ne ve ze tes -
sé ge a Ma gyar Örök ség dí jas, száz -
tíz éves Lutheránia ének kar, amely -
nek hat van éve fo lyó Bach-kon cert -
jei or szá gos hí rű ek, és min dig meg -
töl tik a temp lo mot. A má sik ol da lon
he lyez ke dik el az evan gé li kus gim ná -
zi um im po záns épü le te, mely a 19.
szá zad ban Pest má so dik gim ná zi u -

ma volt, és or szá gos, sőt vi lág -
hír név re szert tett sze mé lyi sé -
gek ta nul tak a fa lai kö zött. Ide
járt pél dá ul Petőfi Sándor,
Kálmán Imre, Pecz Samu,
KandóKálmán és még oly sok
más hí res ség, akik nek em -
lék táb lá ját nem rég lep lez ték
le. A pes ti evan gé li kus gyü le -
ke zet től bé relt mú ze u mi he -
lyi sé gek a bér be adót és a bér -
lőt is kö te le zik ar ra, hogy a
hely szel le mé nek meg fe le lő
üze ne tet je le nít se nek meg…

– Milyenleszezazújkiál-
lítótér?

H. B. L.: Az át ala kí tott és
fel újí tott föld szin ti ki ál lí tó -
tér ben épül fel új ál lan dó ki ál -
lí tá sunk, mely ben a tárgy köz -
pon tú ins tal lá ci ót és a kor sze -
rű in ter ak ti vi tást öt vöz zük.

Ed di gi le he tő sé ge ink hez ké pest na -
gyobb súlyt fek te tünk a ma gyar or szá -
gi evan gé li kus ság kul tu rá lis sok szí nű -
sé gé nek meg je le ní té sé re. Az evan gé -
li kus egy ház ugyan is tör té nel mi leg
há rom nyel vű – né met, szlo vák, ma -
gyar – volt. Ez a mul ti kul t u ra li tás se -
gí tet te elő a Kár pát-me den cén túl ról
be te le pü lő evan gé li ku sok in teg rá ló -
dá sát. 

Az új szel le mű, a mo dern nar ra tí -
vát és tech ni ká kat al kal ma zó, új ál -
lan dó ki ál lí tá son je le nít jük meg a ma -
gyar or szá gi evan gé li kus ság eu ró pai
kul tú ra köz ve tí tő sze re pét is. Az In -
su la Lu the ra na szel le me erő sí ti a ki -
ál lí tás üze ne tét. 

– Lesz-evalamikülönlegesattrakció?
H. B. L.: A ki ál lí tá son új sze rű en

ter vez zük be mu tat ni LutherMárton
sa ját ke zű leg írt vég ren de le tét, amely
1820-ban – JankovichMiklós mű -
gyűj tő és me cé nás ré vén – ke rült Ma -
gyar or szág ra, majd az evan gé li kus
egy ház tu laj do ná ba. Egye bek ről még
nem be szél he tek.

–Ésalátványosságterén?Vagya
technikaiújdonságokhasználatában?

H. B. L.: Le gyen egy elő re ez is a mi
tit kunk…

– Mitteszmajdamúzeumaláto-
gatókbecsalogatásáért?

H. B. L.: Ma már na gyon fon tos,
sőt alap el vá rás a „lá to ga tó ba rát”
meg ol dá sok al kal ma zá sa. A kül föl di -
ek mi att el en ged he tet len nek tart -
juk a két nyel vű fel ira tok és a több
nyel ven el ér he tő ki ál lí tás ve ze tők el -
ké szí té sét. Sze ret nénk más ki ad vá -
nyo kat, mú ze u mi aján dék tár gya kat
áru sí ta ni. Ki sebb fi gyel mes sé gek kel
a kis gyer me kes csa lá dok szá má ra is
von zó vá tesszük az in téz ményt. Szá -
mos pél dát lát ha tunk kül föl di mú ze -
u mok ban ar ra, hogy ugyan ab ban a
ki ál lí tás ban mi lyen mó don ta lál rá a

ne ki szó ló üze net re egy tu dós, egy át -
la gos mú ze um lá to ga tó vagy egy kis -
gyer mek. Mi is meg ke res sük eze ket
a mó do kat.

– Ésamúzeumpedagógia?
K. B.: Az evan gé li kus egy ház egyik

fon tos te vé keny sé ge ha zánk ban ha -
gyo má nyo san az ok ta tás: óvo dák,
is ko lák fenn tar tá sa. Mú ze u munk
nem csak konk ré tan, föld raj zi lag, ha -
nem át vitt ér te lem ben is a temp lom
és az is ko la kö zött fog lal he lyet. Ed -
dig is folyt mú ze um pe da gó gi ai mun -
ka in téz mé nyünk ben: is ko lai osz tá -
lyo kat, hit tan cso por to kat fo gad tunk,
il let ve „ki he lye zett” fog lal ko zá so kat
tar tot tunk. Le he tő sé ge ink a na gyobb
ki ál lí tó tér ben és egy fog lal koz ta tó he -
lyi ség ki ala kí tá sá val meg sok szo ro -
zód nak. Már csak a mar ke ting jét
kell meg szer vez nünk, mert a kö zel -
múlt szo mo rú ta pasz ta la ta az volt,
hogy na gyon ke ve sen él tek a mú ze -
um kí nál ta le he tő sé gek kel.

– Miahelyzetazidőszakikiállí-
tásokkal?

H. B. L.: Az el múlt év ti ze dek idő -
sza ki ki ál lí tá sa it több nyi re mi ni má -

lis, mint egy hu szon öt négy zet mé ter -
nyi he lyen kel lett meg ren dez nünk. A
ki ál lí tó tér nek a pin ce fe lé ter ve zett
bő ví té se di na mi zál ja a mú ze um mű -
kö dé sét, új len dü le tet ad kul tu rá lis és
egy há zi misszi ós mun ká já nak: az
ed di gi nél na gyobb ki ál lí tá sok nak,
va la mint kon fe ren ci ák nak, ka ma ra -
ze nei kon cer tek nek, pó di um be szél -
ge té sek nek, di ák prog ra mok nak kí nál
von zó, kü lön le ges at mo szfé rá jú he -
lyet. A bő ví tés sel lét re jö vő mul ti funk -
ci ós tér ad le he tő sé get ar ra, hogy va -
ló ban mo dern mú ze um ként mű -
köd hes sünk. Mú ze u munk ki bő ví -
tett ré szé ben ter mé sze te sen he lyet
sze ret nénk ad ni az in téz mény szel -
le mi sé gé vel össze egyez tet he tő ven -

dég ki ál lí tá sok nak is. 
– Hogyleszteháta térből hely?
K. B.: A gyak ran konk rét ta lál -

ko zá si pont ként hasz nált hely új,
át vitt ér tel met is nyer. A fel újí tás -
sal és bő ví tés sel, a mú ze um, a
köny ves bolt, a Ka lá ka-bolt kö zös
ar cu la tá nak ki ala kí tá sá val és
össze han golt üze mel te té sé vel le -
he tő ség nyí lik ar ra, hogy ele ven
kul tu rá lis hely jöj jön lét re, ahol az
evan gé li kus ság ér té ke it a szé les
kö zön ség szá má ra kor sze rű for -
má ban köz ve tí te ni tud juk. Az
együtt mű kö dés le he tő sé get ad
ar ra, hogy a ki ala kult új te rek ben
von zó köz mű ve lő dé si prog ra mot
kí nál junk. 

En nek ered mé nye lesz az is,
hogy a mú ze um ki ad vá nya it, il let -
ve aján dék tár gya it a je len le gi nél
ha té ko nyab ban tud juk ér té ke sí te -

ni. A szi ner gi ák ki hasz ná lá sa re -
mény sé günk sze rint mind az üz le tek,
mind pe dig a mú ze um for gal mát
érez he tő en nö vel ni fog ja. És nem
utol só az öku me ni kus szem pont
sem: az új já szü le tett In su la Lu the ra -
na meg nyi tá sá val a Bel vá ros olyan új
lé te sít ménnyel fog gya ra pod ni, amely
a mi nő sé gi egy há zi tu riz must szol gál -
ja. Gon dol junk csak er re az út vo nal -
ra: Szent Ist ván tér – De ák tér – Do -
hány ut ca – Kál vin tér.

– Van-eazintézménynekküldetés-
nyilatkozata?

H. B. L.: Igen, ter mé sze te sen. A hon -
la pun kon is ol vas ha tó. „Az Evan gé li -
kus Or szá gos Mú ze um fel ada ta, hogy
a ren del ke zé sé re ál ló esz kö zök kel a le -
he tő leg ha té ko nyabb mó don be mu tas -
sa a Kár pát-me den ce ágos tai hit val lá -
sú ma gyar, né met és szlo vák aj kú la -
kos sá gá nak sze re pét a ma gyar kul tú -
rá ban és az evan gé li um ter jesz té sé ben.
Ugyan ak kor ki emelt cél ja, hogy meg -
szó lít sa a mai kor em be rét is, és kul -
tu rá lis prog ram ja in ke resz tül hi tet
te gyen az élő evan gé li um ról.”

g zzs

Le gyen a térből hely
BeszélgetésazEvangélikusOrszágosMúzeumlehetőségeiről

„A tér és a hely kö zött az a kü lönb ség, hogy a tér nek szá ma, a hely nek
ar ca van. A tér, ha csak nem ki vé te les, min den eset ben pon tos vo na lak -
kal ha tá rol ha tó, te rü le te négy zet mil li mé ter re ki szá mít ha tó, és alak ja kör -
ző vel, vo nal zó val meg raj zol ha tó. A tér min dig geo met ri ai áb ra. A hely
min dig fest mény és rajz, és nincs be lő le több, mint ez az egy.” (Hamvas
Béla:Aborfilozófiája.)
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Ten, kto zra kom duše hľadí
tam, kde ne bes ký je cieľ,
kto chce ľudom lás ku dá vať
ako je ho Spa si teľ,
ten aj iným vy znať túži,
aký vzac ny po klad má,
kto mu dá va život več ný:
Ježiš, ná dej je di ná.

 e 2014. április 20. Evangélikus Életszlovák oldal

Slovenská príloha
Stranuzostavila:Hilda Guláčiová-Fabuľová

Obe te vďa ky Bib lia vy me dzu je na sle -
du jú co: „SkŕzeNehotedavždypri-
nášajmeBohuobeťchvály,tojestovo-
cie pier vyznávajúcich Jehomeno.“
(žid 13,5) Má me vy zná vať Ježiša
Kris ta, a tak Mu pri niesť obeť chvá -
ly. Zi vot kresťanov je živo tom, kto -
rý ne us tá le po u ka zu je na Pá na Ježiša
Kris ta. Slo va mi, čin mi, myšlien ka mi.
Ten to druh obe tí môžeme pri nášať
iba vie rou v Pá na Ježiša Kris ta ako
zmie re ní ľudia, a tak Mu po da ko vať
za pri ja té od pus te nie hrie chov: „Pri-
nášamTebeobeťvdakyavzývaťbu-
demmenoHospodinovo!“ (ž 116,17)
Pri nášať obeť chvá ly a vda ky zna me -
ná každo den né vzý va nie Bo ha a vy -
zná va nie vie ry v Pán Ježiša. K tej to
obe ti sa ra dí aj Ve če ra Pá no va ako vý -
raz vďa ky Bu hu za pri ja té dob ro de -
nia a tiež za zves to va nie evan je lia.

Apoštol Pa vel ká zal po ha nom o ra -
dost nej zves ti, aby v nich usmr til „sta -
ré ho Ada ma“, čím by v ich vnút ri za -
čal no vý život, a tak sa stá va li prí jem -
nou obeťou Bo hu: „…aby som bol
služobníkomKristaJežišamedzipo-
hanmivosvätejslužbeprievanjeliu
Božom,abysapohaniastalipríjem-
nouobeťouposvätenouDuchomSvä-
tým.“ (R 15,16) 

ži vot za po je ný do služby je Bo hu
prí jem ná obeť: „Prosím vás teda,
bratia,premilosrdenstvoBožie,vy-
dávajtesvojetelávživú,svätú,Bohu
príjemnúobeť,vašurozumnúslužbu
Bohu.“ (R 12,1) Sem sa ra dia aj dob -
ré skut ky, kto ré ko ná me, aj utr pe nie,
kto ré kvô li Ježišovi znášame. To to je
roz um ná služba Bo hu, ku kto rej náš
po zý va apoštol Pa vel. Ešte pres nejšie
– je to služba, v kto rej po zná va me

Bo ha a srd com Ho p ri jí ma me. Pri -
nášať du chov né obe te zna me ná pri -
nášať a odo vzdať se ba sa mé ho Bo hu.
Aj to to je prí jem ná obeť Bo hu, ked
Mu člo vek odo vzdá život. To sa však
môže stať iba vie rou v Pá na Ježiša
Kris ta: „…aajvysamiakoživékame-
nebudujtesanaduchovnýsom,svä-
tékňazstvo,abysteprinášaliduchov-
néobetepríjemnéBohusrkzeJežiša
Krista“ (1Pt 2,5) Keď pri nášame 
du chov né obe te No vej zmlu vy –
svo je živo ty, slúžime Bo hu, sved čí me
o Ježišovej lás ke k stra te ným ľudom,
pri jí ma me Ve če ru Pá no vu, po tom
napľňa me zmy seľ a vý znam Veľkej
no ci. Vy zná va me tiež, že Ježišova
obeť sa sta la našou, pri vlast ni li sme
si ju a žije me z nej. 

g Ma rián Ka ňuch
AutorjefaráromvCZBardejov

ži vot kresťana 
má po u ka zo vať na Ježiša

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

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

Jan ka Na ga jo vá

Vzác ny po klad

Z obe te Pá na Ježiša Kris ta pre nás vy -
plý va, že má me žiť no vý život ako
zmie re né a vy kú pe né Božie de ti.
Ako no vé stvo re nie sme po vo la ní
slúžiť živé mu Bo hu: „Očoviackrv
Krista,ktorýmocouvečnéhoDucha
saméhosebaobetovalBohuvbezvad-
núobeť,očistínámsvedomieodmr-
tvychskutkov,abysmeslúžiliživému
Bohu!“ (žid 9,14) Ob no vi lo sa na -
rušené spo lo čen stvo s Hos po di nom
a vznik la no vá si tu ácia. No vý život,
no vé spo lo čen stvo, no vý vzťah, ku
kto ré mu sme po vo la ní a za via za ní.

Obeť Pá na Ježiša vy vr cho li la v
ne deľné veľko noč né rá no. V tom to je
iná ako os tat né obe te. Kris to va obeť
by bo la ne do kon če ná a ne ú pl ná, ke -
by ne bo lo vzkrie se nia. Stá le by sme
bo li „v hrie choch“. Apoštol Pa vel
nám to ozrej mu je, keď píše: „… aleak
Kristusnebolvzkriesený,daromnáje
vaša viera, ešte vždy ste vo svojich
hriechoch!“ (1K 15,17) Kris to vo veľko -
noč né vzkrie se nie sa do vršilo na
Veľký pia tok. Hrie chy sú od pus te né,
zmie re nie je do ko na né. 

A ako je to s obeťami dnes? Pre sta li
ale bo ne pres ta li? Dá sa po ve dať, že
áno aj nie. Tie, kto rý mi sme si chcel
zmie riť Bo ha a zís kať od pus te nie
hrie chov, pre sta li. Po kra ču jú však
tie, kto rý mi chce me vzdať Bo hu úc -
tu. V Ob ra ne Augs bur ské ho vy zna -
nia sa píše: „Existujúdvadruhyobe-
te.Jednýmjeobeťzmierenia,tojest
skutok,dávajúcizadosťučineniezavi-
nu a trest, teda zmierajúci Boha
aleboutišujúciBožíhnev:tentosku-
tok aj iným zasluhuje odpustenie
hriechov.Druhýmjeobeťvďaky,kto-
ránezasluhujeodpusteniehriechov
anizmierenie,alejuprinášajúzmie-
rení,abyvzdalivďakyzaprijatéod-
pusteniehriechovazainédobrode-
nia.“ Pr vý druh člo ve ku pri nie sol
Pán Ježiš Kris tus. Dru hý typ obe te
pri nášame my kresťania ako pre jav
vďa ky za to, čo sme od Bo ha pri ja li.
Tá to obet ná prax po kra ču je do dnes
a má me ju ro biť každý deň, aby sme
si Bo ha uc ti li. Je dô ležité roz lišovať
obet né for my. Pr vá je fy zic ká, dru há
du chov ná.

Ob no vi lo 
sa spo lo čen stvo 

s Bo hom

1. prázd ny hrob
Hrob do kto ré ho bol uložený Ježiš os -
tal prázd ny, te lo zmiz lo, ka meň bol
od va le ný a rím ska pe čať po rušená.
Ježišovi ne pria te lia tvr di li, že Ježišovi
uče ní ci te lo ukrad li, keď stráže spa -
li. Avšak vie te, že za za spa nie na stráži
vo ja ci v rím skej ar má de do stá va li
trest smr ti a rov na ký trest hro zil tým,
kto rí po rušili rím sku pe čať? Zdá sa
mi má lo prav de po dob né, že uče ní ci,
kto rí sa roz pŕ ch li keď ich maj stra za -
ja li, našli v se be ta kú od va hu k to mu -
to hr din ské mu či nu.

2. Hlá sa te lia vzkrie se nia
Ježišovi na sle dov ní ci hlá sa li, že Ježiš
vstal z mŕt vych a Pa vol o nie koľko ro -
kov po tej to uda los ti na pí sal list, kde
uvá dza, že Ježiš sa po vzkrie se ní uká -
zal asi 500 ľuďom, z kto rých mno hí
stá le žijú. Tí to je ho na sle dov ní ci bo li
tak pre sved če ní, že sprá va o vzkrie se -
ní je prav di vá, že na priek pre na sle do -

va niu tú to sprá vu rozšíri li najprv po Je -
ru za le me, kde sa tie to uda los ti odo hra li
a v prie be hu na sle du jú cich de saťro čí
po ce lej rím skej ríši.

Po vie te, že si to uče ní ci vy mys le li. Je
to ex trém ne ne prav de po dob né. Sa -
moz rej me je veľa fa na ti kov, kto rí sú
ochot ní zo mrieť za lož. A ke by Ježiš ne -
vs tal z mŕt vych uče ní ci by ve de li, že to
za čo zo mie ra jú je lož. Mys lí te si, že by
sa pod tla kom pre na sle do va nie ni kto
z nich ne priz nal, že si ce lý prí beh o
vzkrie se ní Ježiša vy mys le li? Všet ci
uče ní ci ok rem Já na bo li na ko niec za
svo ju vie ru pop ra ve ní. Kto si po ve dal:
„Mno ho ľudí zo mre lo za dob rú vec,
avšak dob rá vec uče ní kov zo mre la na
kríži.” Rov na ko ne prav de po dob né je,
že 500 ľudí ma li ha lu ci ná ciu, kto rú by
mŕt ve Ježišove te lo vy vrá ti lo.

3. ježiš aj dnes robí zá zra ky
Jed ným z vy svet le ní pre čo sa kresťan -
stvo na priek pre na sle do va niu rozšíri -

lo po rím skej ríši, môže byť že od za -
čiat ku bo lo ká za nie evan je lia spre vá -
dza né zá zrak mi – kon krét ne nad pri -
ro dze ný mi uzdra ve nia mi v me ne Ježiš.

Rov na ko sa to de je aj dnes a v kra -
ji nách, kde je ká za nie evan je lia spre -
vá dza né veľký mi a po čet ný mi zá -
zrak mi, po čet kresťanov prud ko
ras tie – na prí klad v Af ri ke na kam -
pa niach Cfan sa každo roč ne mi li ó -
ny ľudí ob ra cia ku Kris to vi. To že aj
dnes sa v me ne Ježiš ot vá ra jú oči sle -
pým, uši hlu chým, chro mí vstá va jú
z vo zí kov, ra ko vi no vé ná do ry od pa -
dá va jú je pre mňa ďalším z dô ka zov,
že Ježiš na ozaj žije.

Ježiš o se be vy hla so val, že je je di -
ná ces ta k Bo hu a že člo vek môže
zís kať več ný život a od pus te nie
hrie chov je di ne vie rou v Ne ho. Som
rad, že ne vyžadu je sle pú vie ru, ale
po sky tol nám do sta tok dô ka zov to -
ho, že na ozaj žije.

g Endre Lehoczky farár

Vzkriesenie Ježiša

„…VďakaBohu,ktorýnámdalvíťazstvovnašomPánoviJežišoviKristo-
vi!” (1Kor 15,57)

Pra je me všet kým mi lým či ta teľom, aby Vás ra dosť z Kris tov ho víťazstva
na pľ ňa la po ko jom a ná de jou po čas tých to veľko noč ných sviat kov ! Pra je -
me Vám ra dost né,po koj né a ná de jou pl né veľko noč né sviat ky!

Vprvýdeňposobotevčasránoprišlikhrobuaprinieslivoňavéoleje,čo
sipripravili.Kameňnašliodvalenýodhrobu.Keďvošlidnu,teloPána
Ježiša nenašli. Ako nad tým
rozpačitouvažovali,zastalipri
nich dvaja muži v žiarivom
odeve.Ženysapreľakliasklo-
nilitvárekzemi.Alemužiim
povedali:Prečohľadáteživého
medzi mŕtvymi? Niet ho tu,
bol vzkriesený. Spomeňte si,
akovámhovoril, keďbol ešte
vGalilei:Synačlovekamusia
vydať hriešnikom do rúk a
ukrižovaťho,aletretiehodňa
musí vstať z mŕtvych. Tu si
spomenulinajehoslová,vrátili
saodhrobuavšetkoporozprá-
valijedenástimavšetkýmostat-
ným.BolatoMáriaMagdalé-
na,JanaaMáriaJakubovaasnimiajostatné,ktorétorozprávaliapošto-
lom.Aletýmsazdalitietoslováakoblúznenieaneveriliim.NoPetervstal
abežalkhrobu.Keďsanahol,videl tamlenplachty.Odišieldomov
súžasomnadtým,čosatostalo.

EvanjeliumpodľaLukáša24,1–12

IG
o

r
 k

A
ln

ý
: 

u
k

r
Iž

o
v

A
n

ý



Evangélikus Élet 2014. április 20. f élő víz

Krisz tus mond ja: „Halottvoltam,de
íme,élekörökkön-örökké,ésnálamvan-
nakahalálésapokolkulcsai.” (Jel 1,18)

Hús vét he té ben az Útmutató reg ge li
s he ti igéi öröm hírt zeng nek: a ha lál
le győ ző je fel tá madt meg iga zu lá sunk -
ra. Ön ki je len té sén s ta nít vá nyai bi -
zony ság té te lén (lásd Lk 24,34) ala pul az ősi hús vé ti kö szön tés: Az Úr fel tá -
madt, az Úr va ló ban fel tá madt, di csér jük az Urat, hal le lu ja! „Ez az a nap, mit
az Úr szer zett né künk.” (GyLK 751) „Ál dott az Is ten…, aki nagy ir gal mas sá -
ga sze rint új já szült min ket élő re mény ség re Jé zus Krisz tus nak a ha lál ból va -
ló fel tá ma dá sa ál tal.” (1Pt 1,3; LK) Urunk fel tá ma dá sá nak nin cse nek szem -
ta núi; egy fe hér ru hás if jú, Is ten hír nö ke köz li: „Neféljetek!AnázáretiJézust
keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt.” (Mk 16,6) Pál is
eszünk be jut tat ja az evan gé li u mot: „Általaüdvözültökis,hamegtartjátok…
Krisztusmeghaltamibűneinkért…Eltemették,és…feltámadtaharmadik
napon…” (1Kor 15,2–4) Luther össze gez: „Há rom el len ség tá madt rá egy szer -
re: ha lál, bűn s ör dög. S íme, mind há rom a lá bá nál he ver! E di cső győ zel met
ün ne pel jük ma. Min den erőnk ab ban van, ha Jé zus hús vé ti győ zel mét ren -
dít he tet le nül hisszük!” A hús vé ti hit te rem tő je, „Jé zus Krisz tus le győz te a ha -
lált, és vi lá gos ság ra hoz ta az el nem mú ló éle tet az evan gé li um ál tal”. (2Tim
1,10; LK) S ő ér tet len s rest szí vű em mau si ta nít vá nya i tól kér de zi: „Hátnem
eztkellett-eelszenvednieaKrisztusnak,ésígymegdicsőülnie?” He vült a szí -
vük, ami kor fel tár ta előt tük az Írá so kat; vissza tér tek, s „őkiselbeszélték,ami
azútontörtént,éshogymikéntismertékfelőtakenyérmegtöréséről”. (Lk
24,26.35) Pál ha tá ro zot tan hir de ti a hol tak fel tá ma dá sát ta ga dók nak: Krisz -
tus fel tá madt, mi is fel tá ma dunk! „Hiszenhanincsahalottakfeltámadása,
akkorKrisztussemtámadtfel.(…)ÁmdeKrisztusfeltámadtahalottakkö-
zülmintazelhunytakzsengéje.” (1Kor 15,13.20) S ezt ta nít ja: „azutánazőel-
jövetelekorkövetkeznekazok,akikaKrisztuséi.(…)Mintutolsóellenségtö-
röltetikelahalál.” (1Kor 15,23.26) A fel tá ma dás kor a föld ből, por ból va ló tes -
tünk he lyett mennyei tes tet ka punk. „Ésamintviseltükaföldinekaképét,
úgyfogjukviselniamennyeinekaképétis.” (1Kor 15,49) Is ten Lel ke át for mál -
ja Krisz tus ké pé re az ő meg vál tott gyer me ke it. Az élők el vál toz nak „hirte-
len,egyszempillantásalatt,azutolsóharsonaszóra…ahalottakfeltámad-
nakromolhatatlanságban,mipedigelváltozunk”. S be tel je sül a pró fé cia (lásd
Ézs 25,8); „hálaazIstennek,akiadiadaltadjanekünkamiUrunkJézusKrisz-
tusáltal”. (1Kor 15,52.57) S az óta min den pén tek igé je ar ra em lé kez tet, hogy
a bűn ből va ló sza ba du lás Jé zus ke reszt ha lá la ál tal el vé gez te tett, „mertami
húsvétibárányunk,aKrisztus,mármegáldoztatott”. (1Kor 5,7) Pál ar ra em -
lé kez te ti Jé zus min den jó ka to ná ját, hogy „feltámadtahalottakközül.(…)
Igazbeszédez:Haveleegyütthaltunkmeg,veleegyüttfogunkélniis.” (2Tim
2,8.11) S mert: „Jé zus él, én is ve le! (…) / Ott le szek, hol Uram van: / Ez az
én bi zo dal mam.” (EÉ 223,1) A ti ed is? 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

RobertP.WilderMisszióselhívás cí -
mű köny vé ben (meg je lent a Ma gyar
Re for má tus Kül misszi ói Szö vet ség ki -
adá sá ban Bu da pes ten 1938-ban, for -
dí tot ta DraskóczyIstván) ír ja: „Hús -
vét reg ge lén, ami kor két mor va test -
vér egy más sal ta lál ko zik, így kö -
szön tik egy mást: »Jé zus Krisz tus fel -
tá ma dott!« A vá lasz: »Va ló ban fel tá -
ma dott.«”

Krisz tus ha lá la, el te me té se, tes té -
nek a sír ból va ló el tű né se a Szent írás
alap ján bi zo nyí tott tény, a bib lia ol va -
sók mind eze ket fel fe dez he tik az
evan gé lis ták le írá sa i ban. Azt is meg -
tud hat juk, hogy Jé zus Krisz tus fel tá -
ma dá sa mi lyen ha tás sal volt ta nít vá -
nya i ra. Jé zus el fo ga tá sa kor Já nos és
Pé ter ki vé te lé vel a ta nít vá nyok mind
szét fu tot tak, Pé ter há rom szor is
meg ta gad ta őt – vi szont ugyan ezek
a ta nít vá nyok két hó nap múl va bát -
ran hir det ték Jé zus fel tá ma dá sát.
Pé ter és Já nos bör tön be is ke rült, Ist -
vánt ha lál ra kö vez ték, Ja ka bot le fe -
jez ték – hi tük és a fel tá ma dás ról
va ló bi zony ság té te lük mi att –, a ta -
nít vá nyok még is to vább hir det ték,
hogy Jé zus fel tá ma dott. A gyá vák ból
bát rak let tek, ez a leg jobb bi zo nyí té -
ka an nak, hogy Jé zus va ló ban fel tá -
ma dott, és a ta nít vá nyok ban lel ki vál -
to zást ho zott.

Más át ala ku lá son is át men tek a ta -
nít vá nyok. A le mon dást fel vál tot ta a
re mény ség, amely nyil ván va ló an lát -
szik az em mau si ta nít vá nyok tör té -
ne té ből (Lk 24,13–35). „Pedigmiazt
reméltük,hogyőaz,akimegfogjavál-
taniIzráelt.” (21. v.) Ezt a re mény sé -
get Jé zus fel tá ma dá sá nak bi zo nyos -
sá ga egy tel je sebb és di cső sé ge sebb
re mény ség re vál tot ta fel, mert lát ták
Jé zust, és együtt et tek fel tá ma dott
Uruk kal. A hi tet len ke dő ta nít vá -
nyok ból hí vők let tek. Ta más val lo má -
sa kü lö nös kép pen iga zol ja ezt: „Én
UramésénIstenem!” (Jn 20,28) Ké -
sőbb a pa pok kö zül is so kan ke resz -
tyé nek let tek (Ap Csel 6,7). Mind ez
nem ma gya ráz ha tó más sal, csak az -
zal a ténnyel, hogy Jé zus va ló ban fel -
tá ma dott.

Pál apos tol is hitt ab ban, hogy
Krisz tus fel tá madt a ha lál ból (1Kor

15,1–8). Tu da tá ban volt an nak, hogy
Krisz tus fel tá ma dá sá nak több mint
két száz öt ven szem ta nú ja volt, kö zü -
lük szá mo san él tek még a le vél ke let -
ke zé sé nek ide jén. Ál lí tá sá nak bi zo -
nyí tá sá ra te hát ta nú kat tud fel so ra -
koz tat ni. Jé zus a fel tá ma dá sa után tíz
al ka lom mal je lent meg. Lát ták, meg -
fog ták, és ma gán vi sel te a szö gek és
a lán dzsa nyo ma it; ezen kí vül több -
ször is együtt evett a ta nít vá nya i val.

A fel tá madt Krisz tus nak ar ra is
volt ha tal ma, hogy tes tét ta nít vá nyai
elől el rejt se: „…eltűnt előlük…” (Lk
24,31b) Új ra meg je lent, és megint el -
tűnt. Be zárt aj tó kon ha tolt át (Jn
20,19.26), és rö vid idő kö zök ben kü -
lön bö ző he lye ken ta lál koz tak ve le.
Ezek is bi zo nyít ják, hogy Jé zus él, és
ve lünk van. „…ímééntiveletekva-
gyokmindennaponavilágvégezeté-
ig.” (Mt 28,20b; Ká ro li-for dí tás)

Krisz tus fel tá ma dá sa szá munk ra az
üd vös ség el nye ré sé nek le he tő sé gét
biz to sít ja. Ha Krisz tus nem tá ma dott
fel – mond ja Pál –, hi á ba va ló a ti hi -
te tek; még bű ne i tek ben vagy tok. Azt
is ő ír ja, hogy Jé zus „amibűneinkért
halálraadatott,ésfeltámasztatotta
mimegigazulásunkért” (Róm 4,25).

Így a bűn bo csá nat ról szó ló bi zo -
nyos sá gunk szo ros össze füg gés ben
van a Krisz tus fel tá ma dá sá ba ve tett
hi tünk kel. A ke resz tyén em ber a
Szent lé lek ál tal mag újult élet re tá mad
fel. Há la Is ten nek, mi vel Krisz tu -
sunk él, mi is él ni fo gunk (Jn 11,25–
26). És hogy mi lyen kö te les sé gek há -
rul nak re ánk? El mon da ni so kak nak a
nagy öröm üze ne tet, ahogy a sír tól el -
fu tó hír vi vő asszo nyok tet ték: Krisz -
tus fel tá madt a ha lál ból (Mt 28,6–7). 

Egy al ka lom mal a fel vi dé ki Be ret -
kén élő test vé rem csa lád ját lá to gat tuk
meg a kék es te tői sza na tó ri um ból.
Ebéd után meg hall gat tuk mag nó -
sza lag ra rög zí tett bi zony ság té te le -
met ar ról, hogy élő Krisz tu som van,
hogy mi ért ér de mes ko mo lyan ven -
ni Jé zus Krisz tus ke reszt ha lá lát. El -
mond tam, hogy az Ige ol va sá sa so rán
Is ten rá vi lá gí tott bű ne im re, el ve szett
vol tom ra, és két ség bees ve ke res tem
a bű ne im től va ló sza ba du lást. Tö re -
del mes szív vel bo rul tam le mennyei

Atyám elé, meg bán tam bű ne i met, és
bűn bo csá na tért ese dez tem. 

A vá laszt meg kap tam: „Minthogy
az Isten volt az, aki Krisztusban
megbékéltettemagávalevilágot,nem
tulajdonítvánnékikazőbűneiket…”
(2Kor 5,19a) Ek kor ér tet tem meg
iga zán, mit je lent szá mom ra Krisz -
tus ha lá la és fel tá ma dá sa. Bol dog
vol tam, hogy ne kem élő Krisz tu -
som van, s ez ál tal örök éle tem is van.
Cso dá la tos pil la na tok vol tak ezek!
Ar ra kér tem a csa lád tag ja it, hogy ők
is fo gad ják el a fel tá ma dott Krisz tust
élő Krisz tus ként, aki szá muk ra is
el hoz za az örök élet va ló sá gát. 

A sza na tó ri um ba va ló vissza ér ke -
zé sünk kor be teg tár sa ink az zal fo -
gad tak, hogy mi tör tént ve lünk, mi -
től va gyunk olyan bol do gok. Öröm -
mel mond tam: „Drá ga test vé re im,
ne künk élő Krisz tu sunk van! Ezt ta -
pasz tal tuk meg, ezt mond tuk el test -
vé rem csa lád já nak.” Ar ra kér tek va -
la mennyi en, hogy ne kik is mond jam
el ezt a bi zony ság té te le met. 

Szo bánk egy szer csak temp lom má
ala kult, és meg telt vá gya ko zó be te -
gek kel. Hús vé ti ige hir de tést hall gat -
tunk mag nó fel vé tel ről, és imád ko zó
kö zös ség jött lét re be teg szo bánk -
ban. So kak ban éb redt vá gya ko zás: ők
is sze ret nék, ha élő Krisz tu suk len -
ne. Bol dog, gyó gyí tó nap ja ink vol tak! 

A ké sőb bi ek ben már min den év -
ben vár tak test vé re ink, és né há nyan
ar ról is be szá mol tak, hogy már ne -
kik is élő Krisz tu suk van. Szép kül -
de tést tel je sí tet tünk! 

Örök ké há lá val gon do lunk er re az
utol só ta lál ko zá sunk ra, ame lyen meg -
ér tet ték, hogy ne kik is élő Krisz tus ra
van szük sé gük. Azt szí vük be is fo gad -
ták. Nem sok kal ez után Jutka né ném
és Pisti só go rom már a mennyei ha -
zá ban di csér het ték az őket is meg vál -
tó Jé zus Krisz tust. Mi pe dig bol do gok
vol tunk, hogy ők már szem től szem -
ben ta lál koz hat tak az élő Krisz tus sal.
Ál dott le gyen a mi meg vál tó Urunk,
aki ke gyel mé be fo gad ta őket! 

Ad ja a mi Urunk, hogy so kan jus -
sa nak el az élő Krisz tus sal va ló ta lál -
ko zás örö mé re! 

g Szen czi Lász ló

Élő Krisz tu sunk van!

Mit je lent a ke resz tyén böjt? FeketeÁg-
nes re for má tus lel kész, a Református
félóra cí mű rá dió mű sor szer kesz tő je
sze rint el mé lyü lést, imád sá got és fe -
gyel met. Idén ta vasszal ki -
adott áhí ta tos köny vé ben
en nek el sa já tí tá sá hoz, gya -
kor lá sá hoz kí nál egy faj ta
út ra va lót, rö vid ige ma gya -
rá za to kat a böj ti és a nagy -
heti idő szak ra, össze sen
negy ven hat nap ra.

Az egy-egy ige sza kasz -
hoz kö tő dő, ál ta lá ban két-
há rom ol da las áhí ta tok
köz ért he tő, gya kor la ti as
meg fo gal ma zás ban szól -
nak a böjt je len tő sé gé ről,
meg élé sé ről, min den nap -
ja ink ra gya ko rolt ha tá sá ról.
A szer ző lát szó lag eset le ge -
sen vá lo gat, és so ra koz -
tat ja egy más mel lé az ószö -
vet sé gi és új szö vet sé gi tex -
tu so kat. Ugyan ak kor az
egyes szö ve ge ket egy ség be
fog ják az új ra és új ra elő ke -
rü lő té mák, ame lye ket ha -
gyo má nyo san a böj ti idő -
szak hoz tár sí tunk: a bűn -
bá nat, a meg bo csá tás, a
le mon dás, az ön vizs gá lat,
a be fe lé for du lás, a vál to -
zás, a meg té rés kér dé sei.

A kö tet írá sai ol vas má nyo sak, az
élet ből vett anek do ták kal, iro dal mi
idé ze tek kel és más kul tu rá lis uta lá -
sok kal kö tik a mai hét köz na pok hoz
a bib li ai igé ket. Rö vid sé gük okán
né hány perc alatt át fut ha tunk egy-
egy sza kaszt, amely az után gon dol -
kod ni va lót ad hat egész nap ra. Így ez
a ki csi, le tisz tult küllemű, be lül fe ke -

te-fe hér gra fi kák kal dí szí tett könyv
hasz nos kí sé rőnk le het böjt és nagy -
hét ide jén. Mon da ni va ló já nak lé -
nye gét szer ző je így fo gal maz ta meg:

„Böjt ben tár juk ki a ke zün ket: jó lé -
lek kel en ged jünk, ad junk, mond -
junk le, Is ten ezer szer annyit ad!”

g Adá mi Má ria

FeketeÁgnes:40nap.Böjtiáhítatos
könyv.KálvinKiadó,Budapest,2014.
Ára900forint.

Böjt, ki tárt ke zek kel
„VoltennekegyMárianevűtestvére,
akileültazÚrlábához,éshallgatta
beszédét.Mártapedigteljesenlefog-
lalta magát a sokféle szolgálattal.
Ezért előállt Márta, és így szólt:
»Uram,nemtörődszazzal,hogya
testvéremmagamrahagyottaszolgá-
latban?Monddhátneki,hogysegít-
sen!«AzÚrazonbanígyfeleltneki:
»Márta,Márta, sokmindenértag-
gódszésnyugtalankodsz,pedigkevés-
revanszükség,valójábancsakegyre.
Máriaajórésztválasztotta,amelyet
nemvehetnekeltőle.«” (Lk 10,39–42)

„A szá mok bű vö le té ben élünk.
Buz ga lom mal szám lál juk a pén zün -
ket, a na po kat, a lét szá mo kat. El ké -
pe dünk, az tán két ség be esünk a szá -
mok bű vö le té ben. De gon dol kod -
tunk-e már a szá mo kon? Mi len ne, ha
nem tud nánk szá mol ni, ha nem len -
ne meg ben nünk az a tu dás, amely
ké pes a da ra bo kat egy más mel lé
sor ba rak ni, cso por to sí ta ni. Mi lyen
len ne a szá mok nél kü li vi lág? Ak kor
min den egy len ne. Egy egész len ne
kö rü löt tünk az élet. És ami kor iga zán
el ra gad min ket va la mi mély ér zés, ak -
kor az »Egyet« ta lál juk meg. Ami kor
na gyon sze re tünk va la kit, ak kor csak
ő lé te zik. Min den ben őt lát juk, és
hoz zá vi szo nyít juk az egész éle tet. Ha
va la mi na gyon fáj, ugyan így az az egy
do log el lep le zi elő lünk az egész vi lá -

got. A vi lág egye sül ilyen kor. Már tát
er re a nagy egy ség re hív ja Jé zus, a
szá mo kon tú li vi lág ra. Mint ha az
egész Bib lia er re buz dí ta na ben nün -
ket. Ne szó ródj szét a vi lág so ka sá gá -
ban! Ne szá mol gasd azt, amid van!
Ne félj, te ki csiny nyáj, nem baj,
hogy ke ve sen vagy tok, Is ten mus tár -
mag ból te remt óri ás fát!

Hamvas Bélánál ol vas suk: »Az
egy ség nem áll szem ben a sok kal,
ha nem te rem ti azt. Az egyén nem áll
szem ben a kö zös ség gel, ha nem te rem -
ti azt. Az egy a fel té te le min den szám -
nak.« Pon to san így van ez a lel künk -
ben is. Ha is mer jük az egyet, az az azt
az egyet len fo na lat, ami re fel fűz zük az
éle tünk lánc sze me it, azt a leg lé nye ge -
seb bet, ami ért élünk, ami re épít kez -
he tünk lel künk ben, ak kor jö het nek a
gyön gyök, jö het nek a meg szám lál ha -
tó dol gok, ak kor már van, ami tart sa
őket. Ma gyar or szág ról is gon dol kod -
ha tunk így: ha én a he lye men va gyok,
ha lá tom a fel ada to mat, ha oda tu dok
for dul ni bár ki hez sze re tet tel, ak kor
ben nem épül a kö zös ség. Ak kor az
egy ből las san épít ke zik a sok. Az egy
szük sé ges dol got kell meg ta lál nia
min den ki nek. Min den ki nek a ma ga
éle tét szám ba vé ve kell ki bo goz nia azt
a fo na lat, ami re fel fűz he tő min den. 

Per sze könnyebb azon pa nasz -
kod ni, hogy Má ria nem se gít. Mi ért

nem jön a má sik, mi ért ilyen, mi ért
amo lyan: »Ez a mai vi lág! Ezek a ma -
gya rok! Ezek a kül föl di ek!« – hall juk
az ilyen és ha son ló mél tat lan ko dá so -
kat. Ezek a sza vak a szét szó ró dás biz -
tos je lei. Ne künk azon ban most a lé -
nyeg re kell kon cent rál nunk. Ez a
meg fe szí tett fi gye lem azt je len ti,
hogy nem ha son lít ga tok, nem szá -
mol ga tok és mé rics ké lek, ha nem azt
a leg fon to sab bat ke re sem, ami hez ké -
pes él he tem az éle tem. 

Jé zus mond hat ta vol na, hogy az ő
sze re te te az a leg lé nye ge sebb egyet -
len és fő erő, ami re fel le het min dent
épí te ni. De nem mon dott sem mit
Már tá nak, rá bíz ta, hogy ke res se meg
ő azt az egy szük sé ges dol got, ami -
ért ér de mes él ni. Is ten egyi künk -
nek sem ad re cep tet, csak ar ra kér,
erős fi gye lem mel for dul junk az Egy
fe lé, a ma gunk fel ada ta fe lé, az egyet -
len do log fe lé, amit itt és most meg -
te he tünk, és ne ap ró zód junk szét e vi -
lág szám ta lan kí ná ló ke ze kö zött.
Mert ami iga zán lé nye ges, az meg -
szám lál ha tat lan egy sé get al kot: ez az
élet. Az egy szük sé ges do log. Ámen.”

Nagypéntek igéje és magyarázata.
RészletFeketeÁgnes40nap–Böjti
áhítatoskönyvcímű,nemrégmegje-
lentművéből.

A szá mo kon tú li vi lág
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„Áldjad, lelkem, az Urat, és
egészbensőmazőszentnevét!
Áldjad,lelkem,azUrat,ésne
feleddel,mennyijóttettveled!
Őmegbocsátjamindenbűnö-
det,meggyógyítjamindenbe-
tegségedet,megváltjaéletedeta
sírtól,szeretettelésirgalommal
koronázmeg.Betöltijavaival
életedet, megújul ifjúságod,
mintasasé.” (Zsolt 103,1–5)

Hi szem, hogy ez zel a zsol -
tár ral több fé le össze füg gés -
ben is fo gunk ta lál koz ni az idei
Szél ró zsán. A há la adá son, a di -
csé re ten és a meg vál tás öröm -
hí rén túl a „megújulifjúságod,
mintasasé” mon dat üze ne te
na gyon erős. Pél dá ul azért,
mert a sas a ke resz tény eré -

nyek kö zül a hi tet, a bá tor sá -
got és a szem lé lő dő éle tet jel -
ké pe zi. Szá mom ra szim pa ti -
kus ez utób bi, hi szen a nap ba
né ző sast a kon temp lá ció, az
is te ni ti tok lá tá sá nak szim -
bó lu ma ként is azért tart hat juk
szá mon, mi vel az óko ri ál lat -
köny vek tu dó sí tá sa sze rint a
sas ké pes hu nyor gás nél kül
be le te kin te ni a nap ba, és fel
tud emel ked ni az em ber szá -
má ra meg kö ze lít he tet len égi
ma gas sá gok ba. Így a nap fé -
nyét el vi sel ni ké pes sas szem az
is te ni vi lág ra füg gesz tett te kin -
tet tel él ni ké pes em ber adott -
sá ga i ra utal. Az az meg újul if -
jú sá god, ha ké pes vagy Is ten -
re te kin te ni.

Azt is tud juk, hogy a sas a
ke resz tény iko nog rá fi á ban Já -
nos evan gé lis ta szim bó lu ma -
ként, va la mint Il lés pró fé ta és
a fel tá ma dott Krisz tus att ri -
bú tu ma ként is ál ta lá nos sá
vált.

Va la me lyik hit tan köny -
vünk ben pe dig sze re pel a ca -
pu ai ke resz te lő ká pol na mo za -
ik ja, ame lyen a kar mai kö -
zött ha lat tar tó sas Krisz tust
je le ní ti meg, aki a hí vő ket ki -
eme li a bűn ten ge ré ből, és
lel kü ket a menny be ra gad ja.

Ma ez zel a gaz dag ér tel -
me zés cso kor ral sze ret nék
ked vet csi nál ni idei „Szár -
nyalj!” té mánk hoz.

g Mesterházy Balázs

4.0: Bá tor ság és szem lé lő dő élet

Azoldaltszerkesztette: Vitális Judit

A hét el ső nap já nak haj na lán, ke zük ben az el ké -
szí tett il lat sze rek kel, meg ér kez nek az asszo -
nyok a sír hoz. A kö vet el hen ge rít ve ta lál ják, Jé -
zus tes te pe dig nincs ott, aho va ko ráb ban az ari -
má ti ai Jó zsef he lyez te. Ta nács ta lan sá guk ra Is ten
an gya la vá la szol: „Mitkeresitekaholtakközött
azélőt?Nincsitt,hanemfeltámadt.Emlékezze-
tekvissza,hogyanbeszéltnektek…”(Lk 24,5–6)

Em lé kez ni csak ar ra tu dunk, amit át él tünk,
meg ta pasz tal tunk, ami nek ma gunk is ré sze sei le -
het tünk. Aki már kis gyer mek ként az es té ket
imád ság gal zár ta, meg sej tett va la mit a zsol tár sza -
va i ból: „CsakIstennélcsendesülelalelkem,tőle
kapoksegítséget.”(Zsolt 62,2) Má sok a temp lom
csend jé ben, ta lán egy be szél ge tés so rán ta lál koz -
nak az élő Igé vel, aki éle tét ad ta mind annyi un -
kért, aki dön tés elé ál lít, és kö ve té sé re hív ben -
nün ket. Is ten, aki a szí vek vizs gá ló ja, nem fá rad
el em lé kez tet ni ben nün ket, ki hez is tar to zunk.

Hús vét után né hány nap pal el kez dőd nek a
kö zép is ko lai bal la gá sok, le zá rul egy meg ha tá -
ro zó sza kasz sok di ák éle té ben. Él mény, ví vó -
dás, öröm és bi zony ta lan ság egy aránt je len le -
het a fi a ta lok és az őket fe le lős ség gel tá mo ga -
tó szü lők gon do la ta i ban. Bi zony ta lan vi lá -
gunk ban biz ton sá got ke re sünk, so kan ezért
olyan szal ma szá la kat is meg ra gad nak, ame lyek
csak ide ig-órá ig je len te nek meg nyug vást a ké -
tel ke dők szá má ra. 

Az Úr an gya la em lé kez te ti a ta nács ta lan ta nít -
vá nyo kat Jé zus sza va i ra, aki be szélt ne kik ar ról,
hogy em be rek ke zé be ad ják, szen ved nie kell, de
Is ten har mad na pon fel tá maszt ja. Hús vét va sár -
nap Krisz tus győ zött a ha lál fö lött! A mi élő Urunk
pe dig tud ja, mi re van szük sé günk. Va la ki egy szer
azt mond ta: „A hit nem ott kez dő dik, ahol az ér -
te lem már nem jut to vább, ha nem ott, ahol a dac
meg tö rik…” Ami kor ez be kö vet ke zik, ak kor

épül ni kezd a jö vőnk Is ten ke zé ben, az ő ke gyel -
me ál tal, re mény ség ben. Hús vét ün ne pén ne le -
gyünk res tek fel ten ni a kér dést: „Lát szik-e raj tam,
tük rö zi-e az éle tem, hogy ki hez tar to zom?” 

Egy édes anya gyer me ké vel is ten tisz te le ten vett
részt. A kis fiú szám ta lan kér dést tett fel az el -
hang zot tak kal és a lá tot tak kal kap cso lat ban. Leg -
in kább a fes tett üveg ab la kon áb rá zolt ta nít vá -
nyo kat cso dál ta, és ad dig nem nyu go dott, amíg
meg nem szó lí tot ta imád ko zó édes any ját:
„Anyu kám, nézd, kik azok?” Imád ság kö vet ke -
zett, ezért ő rö vi den vá la szolt: „Kis fi am, aki ket
látsz, ke resz té nyek.” Más nap hit tan órán ezt a
gyer me ket szó lí tot ta a ta ná ra, jel le mez ze a ke -
resz té nye ket. „A ke resz té nyek azok az em be rek,
aki ken át süt a nap!” – fe lel te meg győ ző dés sel.

Ha son ló an hir de ti a cseh test vé rek éne ke kö -
zel négy száz öt ven év táv la tá ból: „Kelj fel, kelj fel,
fé nyes nap, / Áraszd ránk vi lá go dat! / Igaz sá god
ere jét, / Lás sa raj tunk min den nép! / Se gíts,
Urunk!” (EÉ 265,1)

g Bozo rády Il di kó

pA l Ac k p os TA

„Em lé kez ze tek vissza…!”

név jegy: 
Bozo rády il di kó
Csa lá dom mal a Du na ha -
rasz tin töl tött hét év után
2007. szep tem ber 1-je óta
élünk Nyír egy há zán, ahol
fér jem, András a nyír egy há -

zi Em maus Evan gé li kus Egy ház köz ség lel -
ké sze ként szol gál, én pe dig a Nyír egy há zi
Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um
is ko la lel ké sze va gyok. Há rom fiú gyer me -
ket ne ve lünk. András,PéterésÁbel ti zen -
há rom, tíz- és öt éve sek.

A tág ér te lem ben vett Istenhez
közeledésnek sok fé le út ja és
mód ja van. A leg fon to sab bak:
a Szent írás ta nul má nyo zá sa, a
sze mé lyes imád ság, a li tur gia
és az is ten tisz te let, a böjt, a vir -
rasz tás, a za rán dok lat és a lel -
ki gya kor lat. Ez utób bi ak ma -
gyar evan gé li kus egy há zunk -
ban is egy re is mer teb bek, az
észa ki, skan di náv te rü le te ken
élő lu the rá nus lel ki ség ben pe -
dig már jó pár év ti ze de fon tos
tám pil lé rei az Is ten előt ti meg -
ál lás nak, csak úgy, mint né -
met test vé re ink nél. A megál-
lás fo gal ma szé pen tük rö zi a
lel ki gya kor lat lé nye gi tar tal -
mát. Meg áll ni le het test ben,
lé lek ben és szel lem ben. 

* * *

Test ben va ló meg ál lá sunk azt
je len ti, hogy tu da to sít juk és
gya ko rol juk azo kat a for má -
kat, ame lyek Is ten hez ve ze tő
vá gya in kat fe je zik ki: a két
össze tett te nye rünk egy faj ta
egy ség ér ze tet és össze sze dett -
sé get ad egész lé nyünk szá má -
ra. A fel ál lás, a fő haj tás mint
tisz te let adás, a le tér de lés és
le bo ru lás for mái az Is ten
előt ti alá za tot, utób bi ak a
test föld del va ló egy ne -
mű sé gét, ki csiny sé gün ket,
bi zo nyos ér te lem ben te -
he tet len sé gün ket, ke gye -
lem re va ló rá szo rult sá gun -
kat is ki fe je zik. 

A csen des, szem lé lő dő
sé ta és a test tar tás ra va ló
fi gye lem, va la mint to váb -
bi for mák is mind azt se gí -
tik tu da to sí ta ni, hogy tes -
tünk – mint énünk leg in -
kább ta pasz talt és leg tö ré -
ke nyebb for má ja – a
Szent lé lek la kó he lyé vé,
temp lo má vá te he tő. Imád -
koz ni ugyan is nem le het akár -
ho gyan, akár mi lyen test tar -
tás sal, ezt bi zo nyá ra ta pasz tal -
ta már a ked ves ol va só.

Lé lek ben va ló meg ál lá sunk
az élet ben va ló el csen de se -
dést je len ti. Nap mint nap
dol go zunk, ta nu lunk, sok szor
mó kus ke rék ben tesszük, amit
kell, élünk. Mind ez tük rö ző dik
ér zé se ink ben, ame lyek le het -
nek kel le me sek, kel le met le -
nek. Élet ese mé nye ink nek ki -
vé tel nél kül ér zel mi, lel ki ha -
tá sa ik van nak, ha oda fi gye lünk
er re, ha nem. És a meg él tek ki -
ha tás sal van nak min den nap -
ja ink ra – egy kel le mes ér zés
él tet, erőt ad hat, de egy kel le -
met len pont ezt az erőt csök -
ken ti, vissza fog ja, sok szor oly -
annyi ra, hogy ki lá tás ta lan nak
érez zük sa ját éle tün ket, ben -
ne ma gun kat. 

A meg ál lás lel ki ér te lem -
ben, az élet „harc te rén” tör té -
nik. Hasz nos ugyan is meg pi -
hen ni. Erőt gyűj te ni, rá lát ni
kér dé se ink re, mi ért je ink re vagy
egy sze rű en csak meg áll ni –
hisz ahogy a test nek is na pon -
ta szük sé ge van az éj sza ka nyu -
gal má ra, a lé lek nek is meg kell
ad ni, ami épü lé sé hez szük sé ges.

Szel lem ben va ló meg ál lá -
sunk pe dig az Is ten lel ke, a
Szent lé lek előtt va ló meg ál lást
je len ti. A Szent lé lek az, aki él -
tet, meg ele ve nít. En nek gyö ke -
re, for rá sa ma ga a Szent há -
rom ság Is ten, ami misz té ri um
szá munk ra, de ha nem tu -

dunk idő ről idő re meg áll ni
előt te, és nem tud juk ki nyit ni
előt te ön ma gun kat, vagy is
pon to sab ban: fél re ten ni, meg -
vár ni, míg ez a hét köz na pi
ön ma gunk le csen de se dik, és a
kül ső élet hul lá mai el csi tul nak,
ak kor le het, hogy ki me rü lünk,
el ve szít jük hi tün ket, és élet fö -
löt ti erőnk kel va ló kap cso la -
tunk el hal vá nyul. En nek pe dig
egye nes kö vet kez mé nye le -
het bel ső erő for rá sa ink nak a
meg csap pa ná sa.

* * *

A lel ki gya kor lat te hát ki nyí lás
Is ten fe lé. Tes ti leg, lel ki leg és
szel le mi leg. Át vi lá gí ta ni em -
ber sé günk e hár mas sá gát, Is -
ten elé vin ni, és ten ni mind azt,
amit em ber ként meg ol da ni
nem tu dunk, hogy ő vi lá gít sa
be, tölt se be. Olyas mi ez, mint
Is ten je len lé tét fel idéz ni és tu -
da to san ben ne ma rad ni. En nek
a je len lét nek a fel idé zé sé re ke -
resz tény ün ne pe ink ki vá ló al -
kal mat ad nak, és mind eh hez
sok tám pon tot nyújt a Szent -
írás, Jé zus Krisz tus éle te.

Az egye te mi lel kész sé gek
lel ki gya kor la tá nak (áp ri lis 11–
13. kö zött) cél ja a hús vét misz -
té ri u má ra va ló fel ké szí tés volt.
Olyan főbb kér dé sek kel ér -
kez tünk Ta hi tót fa lu ba, a Szív
Lel ki sé gi Köz pont ba, mint
hogy mit kell el en ged nünk, mi
a ke resz tünk, mi a szen ve dé -
sünk, sze mé lyes har cunk a
nagy hé ten, ho gyan tud juk
mind ezt a Fény fe lé vin ni és
Krisz tus elé le ten ni. 

És hogy mind ez ho gyan
tör tént? Evangélikus énekes-
könyvünkben ta lál ha tó a 147.
ének, a Kitárom előtted szí-
vem… kez de tű. Lel ki gya kor la -
tun kat er re fűz tük fel. Kül ső
for mák ban: el mél ke dés sel, a
Szent írás rész le te in va ló imád -
ság gal, el vo nu lás sal, cso por tos
be szél ge té sek kel és sze mé lyes
meg osz tá sok kal, csen des ét ke -
zé sek kel, ét ke zé sek köz be ni
fel ol va sá sok kal, szem lé lő dés -
sel, dra ma ti kus já ték kal, a ter -
mé szet ben tett né ma sé tá val,
nap kez dő és nap zá ró csen -
des sé gek kel, is ten tisz te let tel
tör tént. Bel ső for má ban pe dig
még több, el mond ha tat la nul
sok és szí nes mó don, ame lyek
ál tal mind Is ten szép sé gé re
pró bál tunk rá cso dál koz ni és
ma gun kat kis idő re meg lát ni. 

De hogy a ked ves ol va só nak
va ló di ta pasz ta la ta is le gyen
er ről, há rom olyan kér dés -
kört ál lí tok most elé be, amely -
nek vé gig gon do lá sá val, sa ját,
sze mé lyes vá la sza i nak meg fo -

gal ma zá sá val a hús vét tit ká nak
is job ban kö ze lé be ke rül het, és
fo gal mat kap hat ar ról is: mi -
lyen is tu laj don kép pen egy
lel ki gya kor lat. 

Bá to rí tok ar ra is min den kit,
hogy ír ja le gon do la ta it, kér dé -
sek re adott vá la sza it, és szán -
jon ele gen dő időt rá juk. Ne si -
es sen, hisz pon to san az idő
meg ál lí tá sá ról van szó, a bel -
ső erő for rá sa ink ra va ló rá lá tás
le he tő sé gé ről.

* * *

Az el ső kér dés kör sa ját ma -
gam ra vo nat ko zik. Milyen
élethelyzetbenvagyok?Miaz
én Egyiptomom, „fekete föl-
dem”,ahonnanMózeskihúz-
hat?Mitszeretnékelengedni,
miből szeretnék kijutni, mi
az,amibőlmegváltástvárok?
Ezt az el mél ke dést se gít he ti
a ki vo nu lás tör té ne té nek át ol -
va sá sa, át imád ko zá sa Mózes
másodikkönyvéből.

A má so dik kér dés kör: ki -
cso da Is ten szá mom ra? Kiaz,
akielőttmegtudokállni?Meg
tudom-elátni,hogymiválaszt

el tőle, és mi köt hozzá?
Tölts egy kis időt csend -
ben, ma gad dal, Is ten je len -
lé té be he lyez ked ve. Majd
találdmeg,ésjegyezdfel,
hogymitszeretIstenben-
ned,milyentulajdonsága-
idat, milyen gondolatai-
dat, milyen tetteidet! És
találdmegaztis,mitsze-
retnekazemberekbenned!

Csak nem min den le het
hoz zá ve ze tő út, és min den
le het tő le el ve ze tő út is,
ezért ne héz és küz del mes
ez a kér dés. Melyek élet-
utadsoránazokaszemé-
lyek,közösségek,élethelyze-
tek,élőkésmárnemélők,

akikésamelyekIstenfelévezet-
tek?Ezek le het nek jó, de le het -
nek ne ga tív em lék kel bí rók is.
Ne félj tő lük, mert le het, hogy
egy adott élet sza kasz ban meg -
ta pasz talt fáj da lom és szen ve -
dés is ösz tö nöz het Is ten fe lé.
Sőt! Vedd sor ra, és írd fel őket
egy más alá. Majd nézz vé gig
raj tuk, és egyen ként írj mel lé -
jük egy mon da tot, amely így
kez dő dik: Abbansegítettél/se-
gítesznekemIstenhezközelebb
kerülni,hogy…A mon da to kat
fe jezd be úgy, aho gyan csak te
tu dod. Majd nézz vé gig raj tuk
új ra. Ők a te erő for rá sa id.

A har ma dik kér dés kör a
hús vét és a fel tá ma dás fe lé
ve ze tő úton az el en ge dés, hisz
az Em ber fia a leg na gyob bat te -
szi ak kor, ami kor a fe szü le tet
fel vi szi a Gol go tá ra, és hagy -
ja, hogy fel sze gez zék rá ki vég -
zői: éle tét en ge di el, sőt nem -
csak el en ge di, ha nem oda ad -
ja. Veddsorra,melyekazokaz
elengednivalóid,amelyekszá-
modraJézuskeresztjétjelképe-
zik.Írdfelőket. És ha te he ted,
a va sár na pi is ten tisz te let csen -
des bűn val ló imá já ban oszd
meg mind eze ket Is ten nel.

* * *

Ez a kis gya kor lat tük re le het
ma gá nak az imá nak és a
csend nek, amely ben kitárod
szíved előtte, min de nek Te -
rem tő je és Meg tar tó ja előtt.

g Mé zes Zsolt Lász ló
budapestiegyetemilelkész

Ki tárom előtted szívem…
Azegyetemilelkészségeklelkigyakorlata
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– Sokan emlékeznek Ditta néni
kedvességéreéstürelmestermészeté-
re.HogyankerültSzárszóra?

– Bu da pest ről, a Fe renc vá ros ból a
Mát rán ke resz tül ve ze tett az utam a
Ba la ton hoz. A De ák Té ri Evan gé li kus
Le ány gim ná zi um ban érett sé giz tem
1950-ben. Nem sok ra rá férj hez men -
tem RédeyPál evan gé li kus lel kész hez,
aki a Fe renc vá ros ban szol gált, ké sőbb
ta ní tott is – egy ház tör té ne tet – a teo -
ló gi ai aka dé mi án. Amíg ki csik vol tak
a gyer me ke ink, so kat nya ral tunk a
mát ra szent ist vá ni evan gé li kus üdü -
lő ben. Na gyon sze ret tünk ott len ni,
és ami kor 1963-ban meg ürült a gond -
no ki ál lás, el vál lal tam. Vissza néz ve ez
a har minc fős üdü lő lett a „ta nu ló he -
lyem” a ké sőb bi szár szói fel ada tok -
hoz. Tíz év vel ké sőbb, ami kor Szár -
szón ürült meg a gond no ki hely, el -
vál lal tam – igaz, ki csit fél ve – a ve -
ze tői posz tot.

– Arégiszárszóiépületamosta-
nihozképestsokkalszerényebbkörül-
ményekkelfogadtaapihennivágyó-
kat,mégisnagyonsokemberéletében
meghatározóváváltahely.Meséljen,
kérem,azakkorinyarakról.

– Húsz szo bá ban hat van-nyolc van,
de volt, hogy száz főt he lyez tünk el,
kö zöt tük min dig na gyon sok gye rek
volt. Nyár ele jé től szep tem ber kö ze -
pé ig fo gad tuk fő leg a lel kész csa lá do -
kat, de más üdül ni vá gyó evan gé li ku -
so kat is. Ké sőbb szá mos if jú sá gi
kon fe ren ci á nak is hely szí ne volt az
üdü lő, nem egy szer pe dig fo gya ték kal
élő ket is nya ral tat tak ná lunk a hű vös -
völ gyi ott hon ból.

Én már ta vasz tól kezd ve fo lya ma -
to san kap tam a je lent ke zé se ket, ki
mi kor, hány fő vel ér kez ne, me lyik
csa lád ki vel sze ret ne egy tur nus ban
nya ral ni, és így to vább. Kö rül be lül két
hét tel az el ső csa pat ér ke zé se előtt a
se gí tő im mel le men tünk, hogy ki ta -
ka rít sunk, és elő ké szít sük a te re pet. 

– Az üdülő a Jókai utcának a
Földvárfelőlirészéntalálható,körül-
belül két kilométerre a központtól.
Hogyoldottákmegabevásárlást?

– Ele in te gya lo go san vagy bi cik li -
vel. Sőt em lék szem, hogy az el ső
év ben csó nak kal! Volt az üdü lő te rü -
le tén egy öreg csó nak, és az ak ko ri

sza kács nőm fér je vál lal ta, hogy azon
el visz min ket. Mi vel köz vet len víz -
par ti hely ről van szó, egész jól mű kö -
dött a do log. Ké sőbb az tán kap tam
egy Tra ban tot – eh hez per sze meg
kel lett ta nul nom ve zet ni –, ezt idő -
vel egy Wart burg ra cse rél ték. Ha
jól em lék szem, ez kül föl di tá mo ga tás -
sal tör tént.

– Hamárakülföldötemlegetjük:
ugyejóltudom,hogynemcsakma-
gyarvendégekpihentekSzárszón?

– Igen, va ló ban volt cse re üdü lé si
le he tő ség az ak ko ri Ke let-Né met or -
szág evan gé li kus lel ké sze i vel. Nem -
csak on nan jöt tek ide lel kész csa lá dok,
de a mi e ink kö zül is me het tek Ta -
barz ba, ha jól em lék szem.

– Kellemes emlékekek és kedves
vendégekabalatoniháromévtized-
ből?

– Na gyon sok van, ne héz is len ne
ki emel ni kö zü lük. De ta lán ha a ze -
né sze ink re gon do lok, so kat nya ralt
Szár szón pél dá ul Szokolay Sándor
evan gé li kus ze ne szer ző. Elő sze re -
tet tel hall gat ta a pa lóc vi dé ki Mari né -
nit, aki ta ka rí tás köz ben min dig éne -
kelt, fő leg nép da lo kat. És min den ki
szá má ra em lé ke ze te sek PeskóGyörgy
or go na mű vész tré fái is. A mai na pig
szí ve sen idé zem fel a kő rös he gyi
temp lom ban adott kon cert je it; ezek -
re az egész üdü lői csa pat min dig át -
vo nult. 

–Visszagondolvaerreaharminc
évremijuteszébe?

– A csa lá di as han gu lat, az es ti be -
szél ge té sek és já té kok, a vi dám gye -
rek se reg, de jól em lék szem fá kat ki -
dön tő vi ha rok ra is… Nem is tud nám
fel so rol ni. Ha vissza gon do lok, ma is
el cso dál ko zom, ho gyan tud tam ezt a
nagy fe le lős ség gel já ró fel ada tot el lát -
ni. A kez de ti ag go dal mak el le né re
idő vel be le jöt tem, mert min dig kap -
tam hoz zá fent ről erőt és se gít sé get.
Min dig igye kez tem, hogy min den ki
jól érez ze ma gát, fi nom és bő sé ges le -
gyen az étel, és az üdü lő ben töl tött
idő va ló di pi he nést ad jon a ven dé gek -
nek. Há lás va gyok Is ten nek, hogy a
há rom év ti zed alatt so ha nem tör tént
sem mi na gyobb baj. Szép évei vol tak
ezek az éle tem nek.

g Bo da Zsu zsa

Az öreg Szat má ri bá csit min den ki
sze ret te. Nem is volt ez cso da: Szat -
má ri Im re sze ret ni va ló em ber volt.
Min den ki szá má ra volt va la mi aján -
dé ka: egy ked ves sza va, a gye re kek
fe lé egy-egy hun cut mo so lya; ha
szük ség volt rá, se gí tő ke ze, jó in du -
la tú vál lon ve re ge té se, biz ta tá sa vagy
csend je – az utób bi ra ta lán még az
elő ző ek nél is sok kal na gyobb volt az
igény. 

A fa lu be li ek örül tek, ha lát ták,
ahogy sü rög-fo rog, szösz mö töl, vagy
ép pen a há za előt ti pa don ül dö gél, él -
vez ve a nap su ga ra kat. Pe dig lett vol -
na oka bő ven a pa nasz ra: mint bár -
ki, meg élt ő is sok ne héz időt, nyo -
mo rú sá got, még öz vegy sé get is.
Ahogy öre ge dett, át él te, hogy ko pik,
gyen gül az em ber – de mind ezt
olyan bé ké vel és de rű vel fo gad ta el,
hogy aki lát ta, szin te el is fe led ke zett
ró la, hogy ne ki is le het ba ja. Nyu gal -
ma és lel ke se dé se egy aránt ra ga dós
volt. Aki össze fu tott ve le, va la hogy
bá tor sá got ka pott a rá vá ró fel ada -
tok hoz. 

És azt kü lö nö sen sze ret ték ben ne,
hogy az öreg Szat má ri so ha sem pa -
nasz ko dott. Nem szid ta a szom szé -
dot, az idő já rást, a po li ti ku so kat,
nem me sél te el, ho gyan sa jog a fe je,
a tér de, a la poc ká ja, nem ke ve sell te
a nyug dí ját és az el ve te mült em be -
rek bün te té sét. Igen, ta lán azt mond -
hat juk, elé ge dett em ber volt. 

De csak ta lán, mert bár rit kán em -
le get te, azért egy ap ró ság még is -
csak nyom ta az ő lel két is. Temp lo -
mos em ber volt vi lág éle té ben, még
ak ko ri ban is ki tar tott, ami kor ez
nem volt olyan egy sze rű. Mi nyom -
ta hát a lel két? Nem más bi zony,
mint a sa ját ne ve: sze re tett vol na ma -
gá nak egy jó fé le bib li ai ne vet. A fi -
ai: Dá ni el, Mi hály és Pé ter meg a
test vér öccsei: Pál, Já nos és Ta más
mind-mind ott so ra koz tak a szent
könyv ben, csak ne ki ma gá nak nem
ju tott ki ez a tisz tes ség, őt a szü lei az
ap ja ne vé re, Im ré nek ke resz tel ték. 

És hi á ba tud ta, hogy az ap ja, a
nagy ap ja, de még a déd ap ja is Im re
volt, s hogy szép ha gyo mány volt az
el ső szü lött nek to vább ad ni a ne vet,
ne ki ez nem adott meg nyug vást.
Hi á ba vi gasz tal ta a szom széd ta ní tó
kis asszony is, hogy en nek az Im re
név nek is szép je len té se van: ural ko -
dót, ha tal ma sat, hí re set je lent, csak
el húz ta a szá ját, és ti tok ban még is
saj nál ta ma gát egy ici pi cit. Nem pa -
nasz ko dott, csak úgy hor doz ta ezt a
sé rel met, mint Pál apos tol a tö vi sét.
Tü re lem mel. 

A fi ai csak le gyin tet tek rá, ha szó -
ba ke rült. Á, nem olyan fon tos az –
gon dol ták –, ha na gyon iz gat ná az
öre get, biz to san töb bet nyag gat ná
őket mi at ta. A me nyei kö zül a leg fi -
a ta labb fel aján lot ta, hogy ő ki jár ja a
ha tó sá gok nál az apó sá nak a név vál -
toz ta tást szí ve sen, de az tán jött a
gye rek, és min den ma radt a ré gi ben.
El is fe lej tő dött, mert ahogy már
mond tam, az öreg Szat má ri nem igen
pa nasz ko dott. Leg fel jebb a szom széd
Ju lis né ni fél ke gyel mű fi á nak, a Fil -
kó nak, akit kü lö nö sen sze re tett. 

* * *

Fil kó ere de ti leg Fü löp né ven lát ta
meg a nap vi lá got, csak hát nem volt
egé szen olyan, mint a töb bi ek. Ki csit
he be hur gya volt meg ér tet len, so se
tud ta, mi hez hogy fog jon. Ha csend -
ben kel lett vol na ma rad ni, biz to san
szó me né se volt, ha kér dez ték, ak kor
meg nem vá la szolt, csak he be gett-
ha bo gott. Volt va la mi pa pír ja is,
hogy nincs rend ben az esze, de azért
a töb bi gye rek et től még nem ke gyel -
me zett ne ki. Ahol tud ták, ki csú fol -

ták, a bo lond ját já rat ták ve le. Ap ja-
any ja se igen tud ta meg bo csá ta ni ne -
ki, hogy annyi ra más mi lyen, mint a
töb bi ek. 

Mint hogy itt is csíp ték, ott is
mar ták, Fil kó leg szí ve seb ben Im re
apó por tá ján tar tóz ko dott, ahol sen -
ki nek nem volt út ban. Ha az öreg
dol go zott, Fil kó nak is ta lált el fog lalt -
sá got, ha ül dö gélt, nem za var ta a pi -
he nés ben a le gény ke. Ez volt az
egyet len hely, ahol ked vé re lo csog -
ha tott vagy hall gat ha tott, és mi vel
mind ket tőt sza ba don te het te, ez
volt az a hely, ahol a leg szebb nek lát -
ta a vi lá got. 

Mi ó ta ki ma radt az is ko lá ból, nem
is igen volt más tár sa sá ga. Im re
apó val met szet te a sző lőt, sze rel te a
bi cik lit, élez te a ka szát, fej tet te a bor -
sót, po rol ta a sző nye get. Es tén ként
pe dig ve le fa rag ta a szép mí ves pi pá -
kat meg csi ga tész ta-ké szí tő bor dá -
kat. Per sze mind ket tő nek épp annyi
ér tel me volt csak, hogy el tölt sék az
időt ked vük re, mert hát ki ér rá
ma nap ság pi páz ni vagy kéz zel ké szí -
te ni a csi gát a le ves be?!

Fil kó és az öreg Szat má ri Im re apó
te hát sok időt töl tött együtt, és a
mun ka meg a fa rag csá lás köz ben va -
la hogy még is csak szó ba ke rült oly -
kor ez meg az, még a bib li ai név dol -
ga is. Fil kó pe dig – mert ha nem volt
is láng el me, azért tök fil kó sem volt
– bi zony meg érez te, mi lyen fon tos,
mi lyen sú lyos kér dés ez az ő ked ves
öreg ba rát já nak. 

– És imád ko zott ér te, hogy ben -
ne le gyen? – tet te föl a ké zen fek vő
kér dést, mert Im re apó vá la sza a
gon dok ra ál ta lá ban ez zel kez dő dött. 

– Ugyan már, hát nem olyan fon -
tos az, te Fil kó! – til ta ko zott az öreg. 

Ne ve tett, le gyin tett, és nem is
igen em lí tet te már az nap a dol got. 

De vagy két hó nap múl va megint
csak ar ra ke rült a szó. Fil kó nak pe -
dig szö get ütött a fe jé be a do log. Mi -
kor pe dig az is ki de rült, hogy ősszel
Im re apó be töl ti a nyolc va na di kat,
már ké szen is volt a terv. Fil kó imád -
ko zott, imád ko zott, az tán ami kor
már elég bi zo nyos nak érez te az
ügyét az Úr is ten nél, el szán tan ne ki -
állt be tűz ni a Bib li át, hogy meg lel je
ben ne az Im re ne vet. Az, hogy eset -
leg nem ta lált meg hall ga tás ra, fel
sem me rült ben ne. Hi á ba, nem min -
den ki olyan hi tet len, mint a sok
okos em ber szer te a vi lá gon. 

* * *

Ol va sott Fil kó ren dü let le nül. Ér -
dek lő dés sel a Teremtés könyvét,
ámul va a Kivonulást. Vé gig bag gat ta
a tör vé nyek től és ren del ke zé sek től
hem zse gő ma ra dék mó ze si köny ve -
ket. Jó zsu é nál ki csit fel éledt, a tör -
té ne te ket las san már egész jól tud -
ta kö vet ni. Csak a sok ide gen név vel
küsz kö dött egy ki csit. 

Köz ben saj nos ar ra is rá kel lett
jön nie, hogy a Bib lia nem ép pen rö -
vid, könnyű ol vas mány. Na gyon ki -
csi be tűk kel van ír va, kép meg egy -
ál ta lán nincs ben ne, csak há tul va la -
mi tér ké pek. A várt nál sok kal las sab -
ban ha ladt ve le, a nagy nap pe dig kö -
ze le dett. Sze gény Fil kó még en ni
meg alud ni is el fe lej tett időn ként a
nagy igye ke zet ben, annyi ra sze ret te
vol na már meg ta lál ni, ho va is rej tet -
te el az Úr is ten az Im re ne vet a
köny vé ben. 

Már az öreg Szat má ri nak is fel -
tűnt, mi lyen sá padt, mi lyen fá radt ez
a gye rek mos ta ná ban. Szólt is a
szom széd asszony nak, de az csak le -
tor kol ta: 

– Hát biz tos nem a sok mun ká tól
fá radt az a mi hasz na kö lyök, mert -
hogy ki se moz dul a szo bá já ból, de

a lám pát, azt bez zeg még éj jel is foly -
ton ége ti. Meg vert ve le az Is ten, az
már biz tos!

Az öreg nem akart vi tat koz ni.
Meg volt a ma ga vé le mé nye, sőt a
ma ga el fo gult sá ga is. Mert sok szor
eszé be ju tott, hogy bi zony-bi zony
sok kal unal ma sabb len ne az éle te e
nél kül a gye rek nél kül. Ha őszin te
akart len ni, be kel lett val la nia, hogy
a Fil kó gye re ket egy ici pi cit még az
uno ká i nál is job ban sze re ti, pe dig az
va ló szí nű leg nagy bűn le het. De
azok a lur kók csak jön nek, sza lad gál -
nak egy sort, az tán már ro han nak is
to vább. Nem, nem volt elé ge det len
ve lük Im re apó. Tud ta, hogy így
van ez rend jén, ez a so ra, de azért a
szí ve mé lyén sej tet te, hogy ma gá nyo -
sabb és va ló szí nű leg nyű gö sebb len -
ne a kaj la szom széd gye rek nél kül. 

* * *

Hát bi zony el járt az idő, rö vi dül tek
a nap pa lok, ve re sed tek a le ve lek,
érett a sző lő, de sze gény Fil kó még
min dig csak az öt száz ti zen har ma dik
ol da lon tar tott az ol va sás ban. Nem
egé szen a könyv nek a fe lé nél. Úgy
tűnt, a hely zet remény te len. Sem mi
esé lye, hogy vé gez zen, hi szen már
csak tíz nap van vissza. A fiú szo mo -
rú an csuk ta be a köny vet. 

– Hát már ne ked se va gyok elég
jó? – né zett föl ke se rű en az ég re. –
Te is csak azok kal tö rődsz, akik
oko sak meg me nők meg szu pe rek?!
– só haj tott. – Pe dig nem is ma -
gam nak kér tem…

(Itt áll junk meg egy szó ra, és kép -
zel jük az Úr he lyé be ma gun kat.
Nem iri gyel jük, ugye? A ma gam ré -
szé ről passzol nék is. Sem mi meg ol -
dá si ja vas la tom nincs. Na jó, lás suk,
mi re telt ne ki.)

Nos, újabb ki lenc nap múlt el,
Fil kó ban pe dig olyan na gyon meg ro -
gyott a re mény, hogy az ed di gi vi ha -
ros ol va sá si tem pót is lej jebb ad ta.
Iga zá ból nem mer te egé szen föl ad -
ni, mert azért volt ben ne is ten fé le lem.
Az is vi lá gos volt a szá má ra, hogy Is -
ten nyil ván meg sér tőd ne, ha vég képp
ab ba hagy ná a ke re sést. Csak egy ki -
csit el fá radt, na meg más dol ga is volt.
Pró bált va la mi aján dék fé lét ké szí te -
ni öreg ba rát já nak a szü le tés nap já ra,
ha már azt a ré gi vá gyát, azt az iga -
zit nem si ke rül va ló ra vál ta nia –
már mint va ló szí nű leg. 

Egy na gyob bacs ka desz ka da ra -
bot fa ra gott ki szép ová lis ra. Va la mi
tál ca fé le lesz, majd tesz nek be le
sző lőt meg kör tét, jól fog mu tat ni az
asz ta lon. Kár, hogy fa rag ni az öreg -
től ta nult, nem lesz ez va la mi nagy
meg le pe tés. Mind egy. Er re te lik az ő
eszé ből. 

Csak azt nem tud ta ki ta lál ni, mit
fa rag jon rá: gyü möl csöt, vi rá go kat
vagy csak kacs ka rin gós vo na la kat.
Ne tán az öreg ne vét. Juj, azt sem mi -
kép pen! Hát ép pen azt nem ké ne leg -
in kább! Fil kó fél re tet te a tál kát, és só -
hajt va a Bib lia után nyúlt megint. Az
öt száz har minc ha to dik ol da lon járt. 

* * *

Hogy azon az éj sza kán mit ho gyan
ren de zett el az Úr is ten, az ma rad jon
az ő tit ka. Én csak annyit tu dok, hogy
más nap reg gel re – a nyolc va na dik
szü le tés nap ra – Im re apó ne ve sze -
re pelt a Bib li á ban. 

És hogy mennyi re iga zán az ő
ne ve volt, azt lát hat ta, aki lát ta.
Mert az öreg – hol sír va, hol ne vet -
ve – min den ki nek meg mu tat ta, aki
csak ar ra járt, annyi ra büsz ke volt rá. 

A leg job ban per sze Fil kó ké pe
ra gyo gott, aki azon az éj sza kán ezt
az igét fa rag ta az ová lis tál ka kö ze -
pé be: „BűneIMREneemlékezz!”

Fül ler Tí mea

Fil kó cso dá ja Har minc éven át 
tárt ka puk kal vár ni

Beszélgetésdr.RédeyPálnéval

b JubileumiesztendőazideiabalatonszárszóiEvangélikusKonferen-
cia-ésMisszióiOtthonéletében:az1933-banépültüdülőttízévvel
ezelőttújítottafelegyházunkBenczúrLászló Ybl-díjasépítészmér-
nökterveialapján.Atízévvelezelőttifelújításig,harmincévenátdr.
RédeyPálné,Ditta voltavezetőjeésházigazdájaabalatonszárszói
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istentiszteleti rend • 2014. április 20.
Húsvétünnepe.Liturgikusszín:fehér.
Lekció:Mk16,1–8;1Kor5,6–8.Textus:Jón2,2–10.Énekek:215.,216.

Budavár,I.,Bécsikaputér hajnal 5. (úrv.) Balicza Iván; de. 9. (úrv.) Bence Imre; de.
10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Bence Im -
re; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de. fél 10.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11.
Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Vik -
tor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbu-
da,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest,IV.,Lebstück
M.u.36–38. de. 10. (úrv.) Szlaukó Orsolya; Deáktér,V.,Deáktér4. hajnal 5. (úrv.)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv., kan tá ta -
ze nés istentisztelet) Gáncs Péter; du. 6. Smidéliusz Gábor; Fasor,VII.,Városligeti
fasor17. hajnal 5. Pelikán András; de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Aradi György; de.
11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. (úrv.) Gombkötő
Beá ta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Gombkötő Beáta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikus
templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás, liturgus: Muntag Lőrinc; Kő-
bánya,X.,Kápolnau.14. hajnal fél 5. (úrv.) Benkóczy Péter; de. 10. (úrv.) Benkóczy
Pé ter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (gyermek-
is ten tisz te let) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) Gáncs Tamás; du. 6. dr. Blázy Árpádné;
XI.,Németvölgyiút138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; XI.Egyetemiésfőiskolai
gyülekezet,Magyartudósokkrt.3. hajnal 5. (fényliturgia) Szántó Enikő, Bence Áron;
Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegy-
vidék,XII.,KékGolyóu.17. hajnal 5. (úrv.) Keczkó Pál; de. 10. (úrv.) Keczkó Pál;
Angyalföld,XIII.,Frangepánu.41.(reformátustemplom) de. 8. (úrv.) Grendorf
Pé ter; XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcsei
út32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.,Gyarmatu.14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás;
Pestújhely,XV.,Templomtér hajnal 4 óra 40 perc. Szabó B. András; de. 10. (úrv.)
Ken deh K. Péter; Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(parókia) hajnal 5. (virrasztás)
Po ni csán Erzsébet; XV.,Juhosutca28.(kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. (úrv., gyermekek húsvétja) Börönte
Már ta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. hajnal 5. (úrv.) Vető István; de. fél 11. (úrv.)
Ve tő István; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. (úrv.) Vető István; Árpádföld,
XVI.,Menyhértu.42.(reformátustemplom) du. 3. (úrv.) Vető István; Rákoshegy,
XVII.,Tessediktér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pesti
út111 hajnal 5. Nagyné Szeker Éva; . de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,
XVII.,Péceliút146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de.
11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi
And rás; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. (úrv.)
dr. Korányi András; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX.,
Hungáriaút37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10.
(úrv.) Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Má tyás;
Budafok,XXII.,Játéku.16. hajnal 5. (úrv.) Hokker Zsolt; de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt;
Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lackner Pál; Budaörs,
Szabadságút75. hajnal 5. (úrv.) Endreffy Géza; de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Pilis-
vörösvár(reformátustemplom) du. 2.; Törökbálint,JózsefAttilau.31.(reformá-
tustemplom) de. fél 9. (úrv.) Endreffy Géza.

2014. április 21.
Húsvétmásodiknapja.Liturgikusszín:fehér.
Lekció:Lk24,13–35;ApCsel10,34–43.Textus:Ézs52,7–10.Énekek:221/218.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német, úrv.)
Jo han nes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; Pesthidegkút,II.,
Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Missura Tibor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Me-
zőu.12. de. 10. (úrv.) Fülöp Attila; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. (úrv.) dr. Lász -
ló né dr. Agod Anett; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Pé  ter
Ta más; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.)
Smi dé li usz Gábor; du. 6. (úrv., ifjúsági istentisztelet); Fasor,VII.,Városligetifasor17.
de. 11. (úrv.) Pelikán András; Józsefváros,VIII.,KarácsonyS.u.31–33.de. 9. (keresztelő,
gyer mek-istentisztelet) Gombkötő Beáta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemp-
lom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás, liturgus: Muntag Lő  rinc; Kőbánya,
X.,Kápolnau.14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de.
8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; XI.,Németvölgyiút138. de.
9. (úrv.) Gáncs Tamás; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Balicza
Iván; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Mol nár Lilla; Angyalföld,
XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de.
11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV.,Gyarmatu.14. de. fél 10. Ta má sy Tamásné; Pest-
újhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabóné Mátrai Ma ri an na; Rákospalota,XV.,
Juhosutca28.(kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Er zsé bet; Rákosszentmihály,
XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. (úrv.) Fekete Gy. Viktor; Cinkota,XVI.,Rózsalevél
u.46. de. fél 11. (úrv.) Vilmos Andrea; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. (úrv.)
Ko csik Mónika; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákoske-
resztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. (úrv.) Kovács Áron; Rákoscsaba,XVII.,Péceli
út146. de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. (úrv.)
Nagy né Szeker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor;
Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom)de. 8. (úrv.) Győri Gábor;
Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Éva; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Éva;
Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. (úrv.) Győ ri János Sámuelné; Csepel,XXI.,
Deáktér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. (úrv.)
Hok ker Zsolt; Biatorbágy,Faluház,BarossGáboru.1. de. fél 9. (úrv.) Endreffy Géza;
Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem)de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs,
Szabadságút75. de. 10. (úrv.) Endreffy Gé za; Herceghalom,Gesztenyésu.28.(öku-
menikustemplom) du. 3. (úrv.) Endref fy Gé za; Solymár,reformátustemplom de.
10. (úrv., öku me ni kus) Fodor Viktor. Összeállította: Balla Mária

A ke resz tény ség leg na gyobb ün ne pé -
re, a je les na pok ra a köz mé dia gaz dag
prog ram kí ná lat tal ké szül. Egy há zi
szer tar tá sok, do ku men tum mű so rok,
gaz dag film kí ná lat sze re pel a pa let tán.

Nagy pén te ken a re for má tus is -
ten tisz te le tet a Kos suth rá dió a fe hér -
gyar ma ti re for má tus temp lom ból
köz ve tí ti (10.04). „Elvégeztetett –
idé zi Jé zus sza va it SzalaiLászló lel -
kész. – El vé gez te tett, hogy Is ten
nem hagy ja a bű nös em bert a kár ho -
zat ban. Egy szü lött Fi át küld te a vi lág -
ba, hogy él jünk őál ta la. El vé gez te tett,
hogy a meg vál tás a ke reszt ha lál ál tal
ve zet hes sen a fel tá ma dás hoz.”

Es te Apassió cí mű ame ri kai fil met
lát hat ják a né zők. MelGibson al ko -
tá sa a ná zá re ti Jé zus éle té nek utol só
ti zen két órá ját meg rá zó erő vel és szép
em be ri mo men tu mok kal je le níti
meg. A Meg vál tó sze re pét JimCavi-
ezel, Má ri á ét MaiaMorgenstern ala -
kít ja (M1, 23.00).

Szom ba ton Aszékelypiarista cí mű
össze ál lí tás ban KállayEmil nyu gal -
ma zott pi a ris ta tar to mány fő nök ről
hall ha tunk port rét a Kos suth adón. A
do ku men tum mű sor egy olyan szer -
ze tes éle tét mu tat ja be, aki jól pél dáz -
za, ho gyan bánt a ha ta lom azok kal a
pa pok kal és szer ze te sek kel, akik hű -
ek vol tak hi tük höz, és szol gál ták a kö -
zös sé gü ket (Kos suth rá dió, 13.07). 

A gyer me kek egész nap szín vo na las
me se kí ná lat ból vá laszt hat nak. Richard
ScarryTesz-veszvárosa in kább a ki seb -
be ket ér dek li (M2, 18.10), a Mézga
családpe dig az idő seb bek nek is ön fe -
ledt szó ra ko zást nyújt (M2, 17.40). 

A Fölszállottapáva dön tő jét a Du -

na Te le ví zió köz ve tí ti. A má sod szor
meg hir de tett te het ség ku ta tó ve tél ke -
dő re 291 for má ció ne ve zett be, a
dön tő ben 10 pro duk ci ó nak szur kol -
ha tunk (Du na, Du na World, 20.25).

A hús vét va sár na pi evan gé li kus is -
ten tisz te le tet az ar nó ti evan gé li kus
temp lom ból köz ve tít jük (Kos suth
rá dió, 10.04). „Hús vét kor a hi he tet -
lent ün ne pel jük – hir de ti Buday
Barnabás es pe res. – Ez né me lyek ben
in tel li gens so moly gás sal el nyo mott
ér zést vagy mély fel há bo ro dást és
meg üt kö zést kelt. Hi szen tény leg
hi he tet len, hogy a ha lál ból van vissza -
té rés. Még a ha lál sem biz tos.”

A ró mai ka to li kus ün ne pi szent mi -
sét a köz mé dia a nyír egy há zi Ma gya -
rok Nagy asszo nya-társ szé kes egy -
ház ból su gá roz za (M1, 11.00). „Hús -
vét a hit di a da la és öröm ün ne pe –
hang sú lyoz za szent be szé dé ben Bosák
Nándor deb re cen–nyír egy há zi me -
gyés püs pök. – Pé ter és Já nos apos -
tol az asszo nyok hír adá sa után fut Jé -
zus sír já hoz. Az üres sír lát tán össze -
áll ben nük a kép. Lát ták mind ezt, és
hit tek. Így szü le tik meg a hit, amely
Is ten aján dé ka az em ber szá má ra.” 

Dél ben kap csol juk Ró mát. Ferenc
pá pa hús vé ti üze ne tét kül di a „a vá -
ros nak és a vi lág nak” (M1, Du na).

Ko ra dél után egy klasszi kus ma -
gyar film re kap csol ha tunk. A Szűcs
Mara házassága több szá lon fu tó
sze rel mi tör té net. A fő sze re pe ket a
kor szak sztár jai: SimorErzsi,Szöré-
nyiÉva,VízváryMariska és Páger
Antal játsszák (Du na, 13.10).

A Lemezelő–nemcsakgyűjtőknek
össze ál lí tás az ame ri kai zon go ra mű -

vész, JuliusKatchen fel vé te le i ből vá -
lo gat. A ze nész elő me ne te lé ben egy -
kor OrmándyJenő és StarkerJános is
nagy sze re pet ját szott, a mos ta ni vá -
lo ga tás ban is hall hat juk ma gyar szer -
zők mű ve it (Bar tók rá dió, 16.00).

A NázáretiMária olasz–né met té -
vé film so ro zat Jé zus any já nak éle tét
dol goz za fel. Az el ső rész Má ria
gyer mek éve i vel kez dő dik. Fel nő ve
meg is mer ke dik Jó zsef fel, a fi a tal
áccsal, aki szí ve sen össze köt né éle tét
a már gyer me ket vá ró lánnyal (Du -
na, 21.00; 2. rész: más nap 21.25).

Az es ti fő prog ram ban egy örök -
zöld szu per pro duk ci ót, a Sparta-
cust lát hat juk. A sztá ro kat fel vo nul -
ta tó mo zi fő sze rep lő je az egy ko ri trák
fe je de lem ből lett gla di á tor, Spar ta cus
(Kirk Douglas). Az ál ta la ve ze tett
rab szol ga fel ke lés fel for gat ta a Ró mai
Bi ro dal mat, a fő hős bu ká sát int ri kák,
csel szö vé sek okoz ták (M1, 21.40). 

Hét főn a ko rán ke lők meg te kint -
he tik az „Imádságos harangozás-
sal…” cí mű do ku men tum fil met. Az
al ko tás PetrásMáriát mu tat ja be. A
ke rá mia mű vész és nép dal éne kes
Mold vá ban szü le tett, mű vé sze té re
nagy ha tás sal volt a csán gók mé lyen
val lá sos vi lá ga (M1, 6.15).

A lo csol ko dás ban meg fá rad tak ra
dél után egy csa lá di film vár. A Hacsi
–Aleghűségesebbbarát cí mű ame ri -
kai–an gol já ték film tör té ne té ben az
in gá zó Wil son pro fesszor gaz dát lan
ku tya köly köt ta lál a vas út ál lo má son.
A ku tya és a pro fesszor kö zött szo ros
ba rát ság ala kul ki, de egy szer meg ér -
ke zik az ere de ti gaz di… (Du na, 18.35).

g Cser mák Zol tán

„Szép, ra gyo gó na punk tá madt”
Húsvétaközmédiában

is ten tisz te let 
az új or szá gos iro da igaz ga tó szol gá lat ba 

ál lí tá sa al kal má ból
Sze re tet tel meg hív juk a KrámerGyörgy or szá gos iro da igaz ga tó ün ne pé -
lyes szol gá lat ba ál lí tá sa al kal má ból ren de zen dő is ten tisz te let re, mely nek
idő pont ja má jus 8., csü tör tök, 12 óra, hely szí ne: 1085 Bu da pest, Ül lői út
24., II. eme le ti temp lom.

AzMEEOrszágosElnöksége

io wai evan gé li kus kó rus kon cert je rá kos pa lo tán
Sze re tet tel meg hív juk az io wai Wart burg Col l e ge evan gé li kus fő is ko la nem -
zet kö zi hí rű kó ru sá nak ko moly ze nei kon cert jé re. Igei kö szön tőt mond Győ-
riGábor es pe res. Idő pont: áp ri lis 29., kedd, 18 óra. Hely szín: Rá kos pa lo tai
Evan gé li kus Egy ház köz ség nagy temp lo ma (1152 Bu da pest, Ré gi Fó ti út 73.).
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Nem is kell más ra fi gyel ni, mint
hogy az ün ne pi elő ké szü let le he tő leg
mi nél „vá sár lás men te sebb”, kör nye -
zet- és gye rek ba rát le gyen. Eh hez pe -
dig a leg egy sze rűbb út, hogy há zi lag
egy sze rű en elő ál lít ha tó, új ra hasz -
no sí tott és ké sőbb is új ra hasz no sít -
ha tó hoz zá va ló kat, kel lé ke ket hasz -
nál junk. 

Pél dá ul re mek dísz, de aján dék nak
sem rossz a sa ját zok ni nyúl: né hány
óra alatt meg le het varr ni azok ból a
pár nél kül bús la ko dó zok nik ból,
ame lyek min den ház tar tás ban tö me -
ge sen for dul nak elő. A kü lön bö ző
ko rú gye re kek ga ran tál tan él vez ni
fog ják a mű ve le tet, és es te biz to san
be csem pé szik az ágyuk ba leg újabb
ba rá ta i kat! De filcanyag ból vagy
bár mi lyen más tex tí li á ból, ki nőtt, ki -
ron gyo so dott ru há ból re mek ál lat ká -
kat: ka csát, csi bét, bá rányt le het
varr ni, ra gasz ta ni. 

A ké pes lap kül dés ha gyo má nya
má ra tel je sen fe le dés be me rült, in -
kább e-mailt kül dünk ün ne pi kö -
szön tés gya nánt. De ép pen azért,
mert nem kül dünk és ka punk üd vöz -
lő la po kat, a gye re kek szá má ra na -
gyon ér de kes le het új ra fel ele ve ní te -
ni ezt a szo kást, még hoz zá sa ját
ma guk ké szí tet te la pok kal. Fan tasz -
ti kus mű ve ket tud nak elő ál lí ta ni
szí nes pa pí rok ból, eset leg kü lön bö -
ző ter mé sek ből, és na gyon bol do gok,
ha tud ják, hogy ezt a nagy ma má nak,
nagy pa pá nak, uno ka test vé rek nek
ké szí tik. Az aján dé kot sze mé lye sen
is oda le het ad ni, ha az ün ne pek alatt
ta lál koz nak ve lük.

És ami a leg na gyobb iz gal mat je -
len ti hús vét kor: a to jás fes tés, hi szen
anél kül nin csen ün nep! A to jás fes té -
kek alap ve tő en mes ter sé ges élel mi -
szer-szí ne zők ből ké szül nek, ame -

lyek nem ár tal ma sak, még is iz gal ma -
sabb le het, ha ter mé sze tes alap anya -
gok ból sa ját ma gunk ál lít juk elő a to -
jás fes té ket. 

A cék la le ve sö tét ró zsa szí nű re, a
kur ku ma szép sár gá ra fes ti a to já so -
kat. Ha kék to já so kat sze ret nénk
kap ni, egy kis fej li la ká posz tát vág -
junk fel, és fél órán át főz zük annyi
víz ben, amennyi ép pen el le pi, majd
hagy juk ki hűl ni, mert ez a fes ték csak
hi de gen hasz nál ha tó. Sö tét bar ná ra
fest het jük a to já so kat na gyon erős -
re fő zött fe ke te ká vé val – ne ag gód -

junk, a to já sok nak nem megy ki az
álom a sze mük ből tő le! Zöld re a leg -
job ban a spe nót szí ne zi a to já so kat. 

A ki sebb gye re kek bol do gan ma -
sza tol nak a te nyér le nyo ma tos to jás -
fes tés sel, bár le het, hogy nem szí ve -
sen ad ják majd oda a cso da szép re si -
ke re dett to já so kat, ame lye ken a sa -
ját kis ke zük le nyo ma ta van. Jó mi -
nő sé gű zsír kré tá val is na gyon szép,
dí szes to já so kat tud nak elő ál lí ta ni.

A de ko rá ci ó ról se fe lejt kez zünk el!
Ha idő ben el kezd jük, re mek dísz le -
het a hús vé ti asz ta lon a kü lön bö ző
ma gok ból ki csí ráz ta tott ehe tő de ko -
rá ció. A sű rűn nö vő, sok szá lú, ke vés -
sé ér zé keny csí rák, pél dá ul a zsá zsa
vagy a lu cer na ki vá ló an al kal mas
ar ra, hogy hús vét reg ge lén az asz tal -

ra, majd on nan a tá nyér ra ke rül jön
egész sé ges ha rap ni va ló ként. Szal vé -
tá ból le het szal vé ta nyu szit és -csi bét
is haj to gat ni, ve lük sok kal él ve ze te -
sebb en ni is.

A ki ürült Tet ra Pak do bo zo kat, te -
jes do bo zo kat meg le pe tés do bo zok ká
le het va rá zsol ni né mi új ra hasz no sí -
tott alap anyag se gít sé gé vel. Na gyon
ere de ti öt let a pa pír to já sos tál cá kat
fel vag dos ni és csi be for má jú to jás tar -
tót ké szí te ni be lő lük. (Az in ter ne ten
ren ge teg ha son ló öt le tet le het ta lál -
ni.)

Ta lán nem csak a gye re kek fog nak
ra jon ga ni az ehe tő gyur má ból, vagy -
is mar ci pán masszá ból ké szí tett szí -
nes kis hús vé ti fi gu rá kért, ame lye ket
né hány perc alatt el le het ké szí te ni.
Per sze ha a gye re kek kel együtt ké szít -
jük a fi nom nyu szi kat, csi bé ket, ki csit
több alap anya got ér de mes be sze -
rez ni, mert már a ké szí tés alatt is fogy
be lő lük.

So kan va gyunk, akik el bor zad va
gon do lunk a ki mos ha tat lan pa csu lik -
ra, ame lye ket lo cso lás gya nánt szór -
nak a fe jünk re a fi úk. Ga ran tált lesz
te hát a si ker, ha a köl nik he lyett ró -
zsa- vagy bár mi lyen más vi rág vi zet
szer zünk be csa lá dunk fér fi  tag ja i nak.
Ter mé sze te sebb, kel le me sebb, vá -
lasz té kos meg ol dás!

Egy kis oda fi gye lés sel kör nye zet -
tu da to sab ban tu dunk ün ne pel ni – ezt
az tán a gyer me ke ink is meg ta nul ják
tő lünk, és majd ők is tu da to sabb, a te -
rem tett vi lá gunk ra na gyobb fe le lő -
ség gel fi gye lő élet mó dot ad hat nak át
az utó da ik nak. 

Ál dott hús vé tot kí vá nok!
g – s. a. –

Hús vét kor is kör nye zet tu da to san!
b Anagyünnepekrevalófelkészüléssoránannyimindenrekellodafi-
gyelni,hogyörülünk,hamindennelidőreelkészülünk.Arramársok-
szornemjutidő,türelem,hogymindeztkörnyezettudatosantegyük.
Pedignemisolyannehéz!Ímenéhányötlet!
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Üz eneT Az Ar Ar áTrÓl

Rovatgazda:SántaAnikó
ararat@lutheran.hu

épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés 
az evan gé li kus pap nék jo han ni ta sze re tet ott hon ban 
Az Evan gé li kus Pap nék Jo han ni ta Sze re tet ott hon több mint 113 mil lió
fo rin tot nyert az ÚjSzéchenyitervKörnyezetésenergiaoperatívprog-
ramjában. A tá mo ga tás le he tő vé te szi az Evan gé li kus Pap nék Jo han ni -
ta Sze re tet ott hon fű té s- és hasz ná la ti me leg víz-rend sze ré nek kor sze rű -
sí té sét, nap kol lek to ros rend szer ki ala kí tá sát, nap ele mek fel sze re lé sét, az
épü let utó la gos kül ső hő szi ge te lé sét.

Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem meg fe le lők, fű tés- és fű té si
és hasz ná la ti me leg víz-rend sze re nem tesz ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí -
lás zá rói és fény for rá sai má ra el avul tak.

A most kez dő dő pro jekt ke re té ben nap ele mes rend szert épí te nek ki,
a fű té s- és hasz ná la ti me leg víz-rend szert tel je sen fel újít ják, nap kol lek to -
rok kal se gít ve a mű kö dé sét. Sor ke rül a fa lak utó la gos szi ge te lé sé re, va -
la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re is. A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener gia ta ka -
ré kos da ra bok ra cse ré lik.

A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja az Evan gé li kus Pap nék Jo han ni ta Sze -
re tet ott hon va la mennyi la kó ja és dol go zó ja. A pro jekt kör nye ze ti ha tás te -
rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra ter jed ki, ha nem az el ér ni
kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá sá nak biz -
ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg őr zé sét ér -
dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o -
ná lis Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sul meg.

Evan gé li kus Pap nék Jo han ni ta Sze re tet ott hon • 2143 Ki star csa, Szent Lász -
ló u. 2. • E-mail: pap nek@lu the ran.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

e vé l&le vé l

„A bűn től ké rünk vé del met is ten től”
„Erős vár a mi Is te nünk!” – így kö szönt jük egy mást evan gé li kus test vé re ink kel.

Szép köl tői ha son lat az „erős vár”, de ma már nem fe je zi ki jól, amit ta lál ko -
zás kor egy más üd vöz lé sé re mond ha tunk. Valaha az erős vár biz ton sá got, vé del -
met je len tett há bo rús idők ben az em be rek nek. A há bo rús tech ni ka fej lő dött, vá -
rak he lyett már bun ke rek ben, óvó he lye ken is hi á ba ke re sünk me ne dé ket.

Nem is kel le ne fi zi kai vé de lem re gon dol nunk, a bűn től, a sá tán tól ké rünk vé -
del met Is ten től, mi nek is be szél nénk vár ról?

Ilyen hosszú, öt sza vas mon dat amúgy sem al kal mas kö szön tés re, rá adá sul a
vá lasz is csak ugyan az, mert nincs ki ala kult rö vid vá lasz rá. Kel le ne va la mi új, rö -
vi debb kö szö nés for ma, amit te ge ző, ma gá zó vagy önö ző evan gé li kus test vé re -
ink egy más üd vöz lé sé re egy aránt hasz nál hat ná nak.

Saj nos én ma gam nem tu dok sem mi jól hasz nál ha tót ki ta lál ni. (Er re mond -
ják: kri ti zál ni könnyű… És mi lyen igaz!)

Bízom ben ne, hogy lesz nek, akik majd va la mi jó öt let tel se gí tik en nek meg -
ol dá sát. Nem hi szem, hogy má ról hol nap ra meg ol dó dik, még azt sem me rem re -
mél ni, hogy én meg érem (nyolc van öt éves va gyok), de ad dig is: E. V. A. M. I.

Sze pes Ár pád (Budapest)

Az ét rend fon tos sze re pet ját szik a
szem egész sé gé nek meg őr zé sé ben. Az
omega-3 zsír sa vak sze re pe a szív- és ér -
rend sze ri meg be te ge dé sek koc ká za tá -
nak csök ken té sé ben már köz is mert. Az
omega-3 zsír sa vak nak azon ban van nak
a lá tás sal össze füg gő elő nyei is.

Tu do má nyos ku ta tá sok rég óta
vizs gál ják az omega-3 zsír sa vak ban
gaz dag hal fo gyasz tá sá nak és a lá tás
meg őr zé sé nek össze füg gé se it. Szá -
mos ered mény iga zol ta, hogy az

omega-3 zsír sa vak egyik faj tá ja, a
doko za he xa én sav, rö vi den DHA fon -
tos sze re pet tölt be a lá tás ban, a
nor mál lá tás fenn tar tá sá hoz já rul
hoz zá. Eze ket a táp anya go kat a szer -
ve zet nem ké pes elő ál lí ta ni, ki zá ró -
lag ét ke zés sel pó tol ha tók. 

Fon tos te hát, hogy sze münk egész -
sé gé nek meg őr zé se ér de ké ben gon dos -
kod junk ar ról, hogy na pi ét ke zé sünk
gaz da gon tar tal maz zon omega-3 zsír -
sa va kat, ezen be lül is DHA-t.

Az omega-3 zsír sa vak elő nyei

Tegyen többet látásáért az 
új Ocuvite® Complete 
továbbfejlesztett összetételével:

 Lutein
 Csak ételekből, étrend-kiegészítőkből

juthat hozzá a szervezet

 Még több antioxidáns
 A C-vitamin, az E-vitamin és a cink hozzájárulnak 

a sejtek oxidatív stressz elleni védelméhez

 600 mg  OMEGA-3*
 DHA-tartalma hozzájárul

a normál látás fenntartásához

3g 3g 3-3Omega 3Omega 3Omega-3 -mal

Az Ocuvite® Compelete étrend-kiegészítő készítmény, kapható a gyógyszertárakban.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! 
A terméket kisgyermekek elől elzárva kell tartani!

*Az ajánlott napi bevitelben: reggel és este 1–1 kapszula, étkezési időben.

További információ:
Valeant Pharma Magyarország Kft., Bausch+Lomb üzletág 
1025 Budapest, Csatárka út 82–84.
telefon: (+36 1) 345 5900, e-mail: info.hu@bausch.com

Ocuvite-HU1402-03 | Lezárás dátuma: 2014. 02. 07.

Még teljesebb gondoskodás!

szent föl di za rán dok lat 
Ok tó ber 21–29. kö zött is mét sze ret nénk el in dí ta ni szent föl di uta zá sun kat
SándorFrigyes evan gé li kus lel kész ve ze té sé vel, rit kán lá to ga tott bib li ai he -
lyek kel is ki bő vít ve: Hai fa, Ak kó, Meggido, Ná zá ret, Ca per na um, Holt-ten -
ger, Dá vid vá ro sa, Has mo ne us-alag út és egyéb he lyek. Je lent ke zés Baksa
László gyü le ke ze ti ko or di ná tor nál: e-mail: tri dad.kft@gmail.com, tel.:
20/824-9093 (reg gel 8.30-tól 18 órá ig).

h I r d e t é s e k

h I r d e t é s

szer kesz tő sé gi gó lya hír
Nő vé ré hez, a két éves Annáhozha son ló an ZsolczaiLilla is a lap zár ta nap já ra idő -
zí tet te vi lág ra jö ve te lét. He ti la punk szer kesz tő sé gi tit ká rá nak – egy ben a két he -
ten te je lent ke ző if jú sá gi ol dal szer kesz tő jé nek –, ZsolczainéVitálisJuditnakmá -
so dik gyer me ke áp ri lis 8-án, ked den
es te 18 óra 59 perc kor ör ven dez tet -
te meg ér ke zé sé vel szü le it. A 3080
gram mal és 53 cen ti mé ter rel szü le -
tett, a fo tó ké szí té se kor egy he tes
csöpp sé get az im már négy ta gú
csa lád kecs ke mé ti ott ho ná ban kap -
ta len cse vég re büsz ke édes ap ja,
ZsolczaiBalázs mű vész ta nár.
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.
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9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudavárievangélikus
templomból
9.06/Kossuthrádió
Feltámadott,alleluja!
9.30/ZDF(német)
Evangélikusistentisztelet
Bonnból
10.04/Kossuthrádió
Evangélikusistentisztelet
azarnótievangélikus
templomból
Igét hirdet: 
Buday Barnabás esperes
11.00/DunaTv
Húsvétireformátus
istentiszteletZilahról
12.00/M1
KapcsoljukRómát!
Ferenc pápa húsvéti üzenete
21.05/Bartókrádió
Awestminsteriapátság
kórusánakhangversenye

HÉTFŐ

9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudavárievangélikus
templomból
9.25/DunaTv
Zenéshúsvét
(magyarzenésfilm)
10.00/ARD1(német)
Evangélikusistentisztelet
12.30/Kossuthrádió
Zsoltárokdzsesszritmusban:
aBolykiBrothers
13.30/Kossuthrádió
ErősváramiIstenünk!
Az evangélikus egyház félórája
22.10/M1
RakonczaiViktor
ésRáczGergőszerzőiestje
aPannonFilharmonikusokkal
23.05/DunaTv
Könyvajánló
Jorge Mario Bergoglio
(Ferenc pápa): Nyitott ész,
hívő szív

KEDD

12.00/PaxTv
Ezazanap2013 (koncertfilm)
16.00/DunaWorld
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19.45/Kossuthrádió
GryllusVilmos:
Dalokóvodásoknak
éskisiskolásoknak
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.00/PaxTv
Kút(élőinteraktívműsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
21.15/DunaWorld
Recsk1950–53–
Egytitkos
kényszermunkatábortörténete
(magyardokumentumfilm,
1988)

SZERDA

13.15/ViasatHistory
AzéletJézusidejében
(amerikaiismeretterjesztő
sorozat)
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunkeleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
14.40/DunaWorld
Borvacsora
15.30/DunaTv
Bakonyijuhászasszony
(magyardokumentumfilm)
19.15/PaxTv
Körös–MarosNemzetiPark
(magyarismeretterjesztőfilm)
19.56/Kossuthrádió
Akékmegasárga
Lázár Ervin meséje
20.00/DunaWorld
Shakespeare:
Amakrancoshölgy,
avagyahárpiamegzabolázása
A Marosváráshelyi Nemzeti
Színház előadása

CSÜTÖRTÖK

5.15/M1
Hajnaligondolatok
7.35/DunaTv
AziszlámEurópában
(európaidokumentumfilm-
sorozat)
9/6. Hollandia
13.40/M1
A megújultZeneakadémia
Egy új korszak nyitánya
14.15/M1
Útravaló
(közlekedésbiztonsági
magazin)
19.25/Kossuthrádió
Tettenértszavak
Balázs Géza műsora
20.45/M2
Jamie15perceskajái
(gasztronómiaiműsor)
22.30/M3
A Lusitaniaelsüllyesztése
(magyardokumentumfilm-
sorozat)

PÉNTEK

8.35/DunaTv
Lyukasóra (irodalmiműsor)
11.32/Kossuthrádió
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Balog Zoltán
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Celluloidák–alegjobbfilmzenék
Charlie Chaplin filmzenéi
23.15/DunaTv
Hidegnapok
(magyarjátékfilm,1966) (96’)
23.20/M1
Aviláglegjobbapája
(amerikaicsaládifilm,2009)
(94’)

SZOMBAT

7.40/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
11.00/M1
A kétszerszületettgyermekek
–Magyarorvosokigazmeséi
azéletcsodájáról
(magyardokumentumfilm)
19.10/DunaTv
Hogyvolt?!
Bálint András születésnapjára
21.05/DunaTv
TwistOlivér
(angol–cseh–francia–olasz
játékfilm,2005) (124’)
21.40/M2
Mégegyév
(angolfilmszatíra,2010)
21.55/M1
MR2Akusztik+
Marót Viki 
és a Nova Kultúrzenekar
1.03/Kossuthrádió
ÉjszakaiRádiószínház
A windsori víg nők

VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudavárievangélikus
templomból
9.05/DunaTv
Napok,évek,évszázadok
Tőkéczki László műsora
9.30/Bartókrádió
MusicaSacra
(egyházzeneimagazin)
19.30/DunaWorld
...ésmégegymilliólépés
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Göcsejben
21.15/DunaTv
Karol–Azember,akipápalett
(lengyel–olasztévéfilm,2005)
(93’)
2/1. rész
23.25/M1
Mozart:Avarázsfuvola (opera)
A felújított Zeneakadémia
kisterméből
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va sár nap (áp ri lis 20.)
JézusKrisztusmondja:„Énvagyokafeltámadásésazélet,akihiszénbennem,
hameghalis,él.” Jn 11,25 (Ézs 32,17; Mk 16,1–8; 1Kor 15,1,11; Jn 20,1–10) Mol-
nárFerencEgy,kettő,három cí mű mű vé ben egy szűk óra alatt egy fi a tal pár
éle te gyö ke re sen meg vál to zik. A sze gény so főrt hit ve sé nek jó sá gos bá csi ká -
ja egyet len óra alatt te het ség, be fo lyás, ér dem nél kül gaz dag gyár igaz ga tó vá
te szi. A fi a tal em ber mind ezt szin te tel je sen passzí van éli meg. El gon dol koz -
ta tott a tör té net: hát nem egé szen ha son ló tör tént ve lünk? Alig kel lett hoz -
zá egy szűk hét, né hány kon cent rált óra, és Krisz tus Urunk az örök élet aj -
ta ját nyi tot ta meg előt tünk. En gedd, hogy a hús vé ti cso da té ged is új em ber -
ré for mál jon. Na gyobb át ala ku lás vár rád, mint amek ko rát a ta xi so főr ből gyár -
igaz ga tó vá lett fi a tal em ber át élt! Új éle tet kí nál Is te ned! El fo ga dod?

Hét fő (áp ri lis 21.)
Jézusígyválaszoltnekik:„Ezagonoszésparáznanemzedékjeltkövetel,de
nemadatiknekimásjel,csakaJónásprófétajele.MertahogyanJónáshá-
romnapéshároméjjelvoltahalgyomrában,úgyleszazEmberfiaisaföld
belsejébenháromnapéshároméjjel.” Mt 12,39–40 (5Móz 4,23; Lk 24,13–35;
1Kor 15,12–20; Jn 20,11–18) Ez a nagy át ala ku lás le he tő sé gé nek he te: sze gény -
ből gaz dag gá, sőt ha lott ból élő vé len ni – ezt ígé ri Jé zu sod. Hi szed-e, hogy
meg nyílt a sír, és fel tá madt az Úr? Hi szed-e, hogy ő még a sír ból is ki tud ta
emel ni vá lasz tot ta it? Hi szed-e, hogy ne ki fon tos vagy? Szó lítsd meg, ki álts
hoz zá, ra gadd meg fe léd nyúj tott ke zét! Vá la szolj ne ki, s meg lásd, fel emel -
te té sed el ső nap ja lesz ez.

kedd (áp ri lis 22.)
Uram,tégyzárataszámra,őrizdajkaimnyílását!Zsolt 141,3 (2Tim 2,24; 1Kor
15,20–28; Jn 20,19–23) Teg nap vá la szod ra várt, ma pe dig épp az el len ke ző -
jét ké ri Is te ned. Légy csend ben. Hadd szól jon és ta nít son ő. Hadd mond ja el,
mennyi re sze ret. En gedd meg, hogy em lé kez tes sen ar ra, amit ér ted tett. Ma
ne szólj köz be! Ma ne tégy fel egyet len kér dést sem! Ma csak fü lelj, mert ta -
lán va la mi vég te le nül fon to sat mond! Ir gal mát hir de ti ne ked, hogy vég re el -
jus son a fü le dig, és el ér jen a szí ve dig: ő iga zán sze ret té ged! Ezt tet te ér ted!

szer da (áp ri lis 23.)
SzeresdazértazUrat,ateIstenedetteljesszívedből,teljeslelkedbőlésteljes
erődből! 5Móz 6,5 (1Jn 4,19; 1Kor 15,35–49; Jn 20,24–31) Is ten teg nap csen -
des fi gyel met kért tő led, ma csen des cse lek vés re buz dít. Irán ta va ló sze re -
tet re kér, ame lyet va ló já ban em be rek fe lé kell ki nyil vá ní ta nod. Jé zus ma ga
is min dig egy-egy em bert se gí tett meg. Ma te is vá lassz ki egy va la kit, és igye -
kezz ked vé ben jár ni – mint ha csak meg vál tó Urad ked vét ke res néd. Ha se -
gít ség re szo ru ló em ber tár sad dal te szed, ve le te szed – ta ní tot ta Jé zus. Szí ved
min den sze re te tét szánd oda an nak, aki ar ra vá gyik! Ne saj nálj se pénzt, se
időt, se ve rej té ket, se di csé rő szót ma! Ha me red el kez de ni, bá mu la tos ese -
mény ré sze se le szel. Amely ben leg fő képp te ma gad ala kulsz át. Nos, ki lesz
az a sze mély?

csü tör tök (áp ri lis 24.)
Akárjó,akárrossz,hallgatnifogunkIstenünknek,azÚrnakaszavára. Jer
42,6a (Jn 21,18; 1Kor 15,50–57; Jn 21,1–14) Jó ban és rossz ban, egész ség ben és
be teg ség ben, öröm ben és bá nat ban – ugye nem is könnyű? Sőt mi lyen ne -
héz tud len ni, ami kor sze re te te det nem fo gad ják, és nem vi szo noz zák. Em -
be ri leg sem mi ér tel me foly tat ni a pa zar ló sze re tet kül de té sét. Aho gyan Jé -
zus nak sem le he tett sem mi jó zan in do ka ar ra, mi ért ad ja éle tét Pé te rért, Jú -
dá sért, Ta má sért. S még is mi lyen jó, hogy meg tet te! Te se akard lát ni az ér -
tel mét, a vé gét, a ki me ne te lét. Csak tedd, hall gass az Úr sza vá ra! Ben ne bíz -
hatsz. Tedd meg, amit meg te hetsz: a töb bit pe dig bát ran bízd rá!

pén tek (áp ri lis 25.)
DeIstenengemkiváltaholtakhazájából,ésmagáhozfogvenni. Zsolt 49,16
(1Thessz 4,14; 1Kor 5,6b–8; Jn 21,15–19) A Mol nár-da rab ban ne vé re vet te a
gróf a név te len fi út. Ez zel ran got, meg be csü lést, ön bi zal mat szer zett ne ki.
Mi, akik mennyei Atyá nak szó lít hat juk Is tent, ha son ló aján dék ban ré sze sü -
lünk. Azért, mert fel akar emel ni. Te kin te tün ket a por ból, tes tün ket a sír -
ból fel a ma gas ba, egé szen a mennyek be. Fel tá ma dá sa után Jé zus nyom ban
meg lá to gat ta sze re tett ta nít vá nya it. Gyá szu kat öröm re for dí tot ta, csüg ge -
dé sü ket há la ének ké. Krisz tus fel tá madt, va ló ban fel tá madt! – hang zott az el -
ső ke resz tyé nek kö szö né se. Vissz han goz zék a leg drá gább hit val lás ben nünk
is: Krisz tus fel tá madt, va ló ban fel tá madt – és en gem is fel tá maszt!

szom bat (áp ri lis 26.)
Tipedig,testvéreim,Izsákmódjáraazígéretgyermekeivagytok.Gal 4,28 (1Móz
26,4b; 2Tim 2,8–13; Jn 21,20–25) Jé zus drá ga ígé re te ket adott ne künk, s azo -
kat mind be tel je sí tet te! Is ten fi a i nak, az ígé ret örö kö se i nek ne vez nek min -
ket. És azok is va gyunk, ami ért nem le he tünk elég gé há lá sak. Ne tart suk ter -
mé sze tes nek, hogy Jé zus az éle tét ad ta ér tünk. Ne le gyünk há lát la nok irán -
ta. Fo gad juk el bát ran a bo csá nat fa lat ját, az új élet hez il lő tisz ta la pot és új
ru hát. S fel sza ba dult öröm mel mond juk el má sok nak, hogy Jé zus Krisz tus
a ma gunk faj ta ér dem te len em be re kért ad ta éle tét, és hús vét haj na lán fel tá -
madt. Fel kí nál ja ma is a meg úju lás aján dé kát. Fo gadd el, be csüld meg, és add
to vább en nek le he tő sé gét má sok nak is!

g Szi ge thy Szi lárd

Új nap – új kegyelem
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HÍREK, HIRDETÉSEK

meg hí vó a bu da ke szi pro tes táns kör al kal má ra
Áp ri lis 24-én, csü tör tö kön 19 óra kor a Kál vin te rem ben (Bu da ke szi, Fő
u. 159.) „Szerzeknéki” cí mű, pár kap cso la ti té má jú re gé nyé ről be szél get
KelemennéFarkasMártávalSzarkaMiklós re for má tus lel kész és fe le -
sé ge, DarvasGyopár, a re for má tus csa lád se gí tő szol gá lat mun ka tár sai. 

Az elő adás in gye nes. Ado má nyo kat a bu da ke szi Pro tes táns Kör te vé -
keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra a hely szí nen el fo ga dunk. Sze re tet tel vá runk
min den ér dek lő dőt.

fel hí vás az eHe 
dok to ri kép zésé re va ló

je lent ke zés re
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem (EHE) Dok to ri Is ko lá ja
fel vé telt hir det a 2014/2015-ös
tan év től kez dő dő en PhD-kép -
zés re. A ki töl tött, alá írt je lent ke -
zé si la pot mel lék le te i vel együtt az
EHE tit kár sá gá ra (1141 Bu da pest,
Ró zsa völ gyi köz 3.) kell el jut tat ni
áp ri lis 30-ig. To váb bi in for má ci -
ó kért for dul jon az EHE tit kár sá -
gá hoz (e-mail: te o lo gia@lu the -
ran.hu, te le fon: 1/469-1050), vagy
lá to gas sa meg a dok to ri is ko la
hon lap ját: goo.gl/4SvRg8

A sza bály za tok meg te kint he tők
a kö vet ke ző cí men: goo.gl/duUJFA

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

köz gyű lés a nyu ga ti (dunántúli) egy ház ke rü let ben
Tisz te let tel és sze re tet tel hív juk a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let köz gyű lé sé nek sza va za ti és ta nács ko zá si jog gal ren del ke ző tag -
ja it, va la mint min den ér dek lő dőt a csák vá ri Pol gár mes te ri Hi va tal há -
zas ság kö tő ter mé ben (Csák vár, Sza bad ság tér 9.) áp ri lis 25-én, pén te ken
15 óra kor kez dő dő gyű lés re.

ANyugati(Dunántúli)Egyházkerületelnöksége


