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Teológusokpassiójátéka

A S Z E R ZŐ f E lv é t E l E

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói által előadott passiójáték szereplői általában a harmadévesek
közül kerülnek ki, ebben az esztendőben azonban rendhagyó módon gyakorlatilag minden évfolyamból erősítik hallgatók a csapatot. A nagyhéten Békés megye településeire látogatnak el a Jézus Krisztus szenvedéstörténetét bemutató darabbal. Szolgálatként fogják fel az előadást.

Az összes szereplő feketében játszik majd, csak Nagy Ádám, Jézus megszemélyesítője visel fehér ruhát

A

hogyanamárcius17-izuglóibemutatóelőttmegtudtuk,Németh
Kitti ésNagy Dániel írtákaszövegkönyvetakülönbözőevangéliumokszövegeibőlválogatva,Berki Armand pedigegészenkülönlegeskomolyzeneialáfestés-

selvarázsoltadrámaiváajelenetekhangulatát.Összesentizenkettenalkotjáka
társulatot,egy-egyjátékostöbbszerepet
ismegformálapassióban.Babka Anna
ésSikter Anna isegy-egyJézus-sirató
Máriátjátszik,detanítványokkéntéstö-

megjelenetekbenkiáltozókkéntisközreműködnek.
AKeresztelő Jánost,tanítványtésfőpapotisalakítóSztupkai Kristóf szerint
nagydologaz,hamegértjük,hogyazIstenszeretiazembert,ésezaszeretetJé-
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Miértéppenén?
AZ ÜNNEP IGÉJE
Ki szeret biciklizni? Gyermekkorom
legszebbélményeiközétartozikafóti
kántorképzőtanfolyam.Különösszínt
adottazotttöltöttheteknekKissJánosnak,azintézménygondnokánaksajátosanderűsnevelésistílusa.Előfordult,
hogyszombaton,amikoratanfolyam
résztvevői kimenőt kaptak a faluba,
megkérdezte: „Ki szeret biciklizni?”
Akijelentkezett,nyertegyportaiszolgálatot:nekikellettfelírnia,kimikor
távozottvagyérkezett.
Senkitsemakarokmegbotránkoztatni,devalahogyezakismozzanatjutotteszembeIstenkiválasztókegyelmére gondolva. ábrahám, Mózes, a
prófétákvagyéppMária,esetlegJézus
tanítványainakatörténeteisorakoznak
elém–vajonmilyenlogikaalapjánkerülteképpenőkIstenlátóterébe,amikorakaratánakközvetítéséreembert
választott?vajonmiközükvoltazemberi képességeknek, lehetőségeknek
ahhozaküldetéshez,amelyetIstenrá
akart bízni egy-egy kiválasztottjára?
Megisfordíthatjukakérdést,nézhetjükemberioldalról:mozgalmas,
változékony világunkban helyünket
keressük,miakarunkválasztani,vagy

jelentkezünk,hogyminketválasszanak.Márnemcsupánapár-éspályaválasztás idején, hanem sokaknak
életük,delegalábbisaktívkorukvégéig szinte folyamatosan tart ez a
keres és – milyen log ika mentén?
A megélhetés,akényelem,azegyéni
kiteljesedés,azotthonosságvagyéppenaváltozatosságigényevezérliaz
embert?vagykényszerpályánmozog
az élete, és épp en ezért nem tud
nyugvópontrajutni?Hiányzikakapcsolatazemberbenrejlőlehetőségek
ésakülsőadottságok,arendelkezésreállóélettérközött?Ahogyahetveneséveknagysikerűdarabjánakfőszereplője,Tevjefogalmaz:„Hegedűs
a háztetőn. Bol ond os an hangz ik,
ugye?Márpedigmiitt[…]mindnyájan hegedűsök vag yunk a háztetőn.
Kínlódunk,gyötrődünk,hogykicsaljunkvalamikellemes,egyszerűdallamot,anélkülhogykitörnénkanyakunkat.Eznemkönnyű.”
Összeisköthetjükakétkérdést:vajonamikorahelyünketkeressükavilágban,azéletünkettervezzük,alakítjuk,számít-e,mittervezIstenvelünk
kapcsolatban?Kérjük-eavéleményét,
vagyjobbanörülnénk,haőtámasztanáaláamielképzeléseinket?Éső?Kíváncsiamivéleményünkre?

Válassz ki valaki mást! Előfordul,
hogyazemberhajlamosfeladni;képtelenségIstenésazemberkoordináta-rendszerét egymáshoz igazítani.
Éppelégnehézazegyiknekmegfelelni:vagyhegedülünk,vagyaháztetőn
egyensúlyozunk.ÉzsaiástanúságtételeszerintIstenmagaisígylátjaezt:
„Bizony, a ti gondolataitok nem az én
gondolataim, és a ti utaitok nem az én
utaim – így szól az Úr.” (Ézs 55,8)
Tevjekiisfakadegyalkalommal,Istennelvitázva:„válasszkivalakimást!”
Isten nem akarja szépíteni, kozmetikáznieztahelyzetet,sőtmagais
súlyosnakítéli.Demégkevésbéakarjafeladniazemberirántielköteleződését. Megrázó mondatokat mond
errőlluther:„AkitIstenmegakarigazítani,aztelőbbelítéli;amitfelakarépíteni, azt beszakítja; akit üdvözíteni
akar,aztmegrendíti.”
Miért szeretsz engem ennyire? Eza
kérdésszemélyesemlékem.Egymeghitt családi beszélgetés alkalmával
hangzottelhálateltrácsodálkozással.
Anna, akinek hálaénekét a fenti
igébenolvashatjuk,egyszerűasszony
volt.Csendben,szeretetbenéltaférjével.Talánsosemgondoltarra,hogy
kiválasztottleg yen.Mégisrészevolt

zusban öltött testet. A kereszténység
Krisztuskövetésétjelentiamindennapokban.Azőrészérőlazértvoltkülönlegesazebbenatörténetbenvalószereplés, hogy bizonyossá váljon számára:
nem messziről kell nézni az eseményeket,hanemmimagunkisrészeseivagyunkennekatörténetnek.Izgalmasnaktartotta,ahogyapróbáksoránegyre jobban mélyültek a gyermekkora
ótahallottmondatok,amelyekmegérintettékésmegszólítottákőtmárkorábbanis.Ezzel2016böjtjemégkülönlegesebbéváltszámára.
Azösszesszereplőfeketébenjátszik
majd,csakNagy Ádám, Jézusmegszemélyesítőjeviselfehérruhát.Abszolút
közelinekérzimagáhozaszerepet,de
bevallásaszerintsokszorelragadjaa
hév,ésvisszakellfogniamagát,hogy
nejátsszatúl.„Sokatbeszélgettünka
többiekkelaszerepről,elolvastamakiválogatottbibliaiigehelyeket,éspróbáltamminéljobbanmagamévátenniőket,belegondolniabba,hogyJézus
hogyanviselkedhetettezenkörülményekközött”–mondta.APétertalakítóHorváth-Hegyi Ádám beletudta
élnimagátaszerepébe,mertőtmagát
isjellemziaPéterbenmeglévőkettősség:azisteniésazemberilétszerinti
gondolkodás.
A teológusok imaközösségben és
tréningekenisegyüttvoltak,ígykészültekpassióútjukra.Szolgálatkéntfogják
felazelőadást.Nemmagukatmintteológusokathirdetikmajd,hanemazokatatanítványokat,akikolykorközel,
olykortávolkerültekJézustól.
g HorváTH-BollA ZSuZSANNA

amegrendülésben:nemlehetettgyermeke.Öregkoráigéletehiábavalóságánakérzésévelküzdött.Istenmeghallgattaimádságát,megszületettSámuel.AnnaazénekébenhálateltrácsodálkozássalmondköszönetetIstenirgalmáért.
Mégistöbbrőlvanittszó,mintkérésrőlésköszönetről,Istenésember
közöttisikeresmegállapodásról.Annaazéveksoránnemcsupánújraés
újra elismételte kérését, ahogy Isten
sem azért várakoztatta a házaspárt,
hogymegmutassa:őeztismegteheti.
Istenvégigvezetteőtahalálésafeltámadásútján,amegsemmisülésbőlaz
új életre, mélységből a magasságba.
Annanemcsupángyermeket,hanem
egészenújlátásmódotkapottIstentől:
azújéletreménységét.
Ezért áll előttünk éppen húsvét
ünnepénezarégiige.MertIstenmégisaztakarja,hogytalálkozzanakútjaink.JézusvállaltaamimegrendülésünketaGecsemánékertjében,az
ítéletet a kereszten. De húsvétkor
márnem„újraemberrélett”,hanem
megengedte tanítványainak, hogy
lássákőtmintfeltámadottatsezzela
sajátéletüket,helyüketis,egészenúj
fényben.Nekünkiseztazajándékot
készíti.
g lACKNErNÉ PuSKáS SárA
Imádkozzunk! Köszönöm, Uram, hogy
a te ajándékaid és elhívásod visszavonhatatlanok. Nem mondasz le rólam
mélységeimben, s megadod a csodálkozás örömét. Ámen.

urunkJézusKrisztus!GyőztesIsten
Fia!Feltámadásodtényejelentiszámunkraalegnagyobberőtabűnnel,
halállal,reménytelenséggelszemben.
Hálátadunkvégtelenszeretetedértés
azért,hogymindenártóhatalmatlegyőzvealeghatalmasabbÚrnakbizonyultál.Köszönjükhaláligmenőengedelmességedet,shogyhúsvéthajnalánélőkéntoszlattadelaveledtalálkozókszomorúságát.
Teélszésuralkodszörökké.Magasztalunkkegyelmedért,amellyelazörök
élet lehetőségét adod számunkra is.
Hisszük,hogymaisvárodimádságunkat,hogytemagadtölthesdmegéletünketörömmel,fénnyel,igazitávlattal.Ezérthozzádfordulunkazünneplőtestvériközösségben.
Könyörgünk a benned hívőkért,
egyházadértazegészvilágban.Feltámadásodörömhírehassaátazegész
keresztyénséget,hogyhozzádhívjaa
népeket!
Könyörgünk gyülekezeteinkért.
Add, hogy ne csak nevünkben, de
egészvalónkbanlegyünkevangéliu-
modképviselőiakaratodszerint!
Könyörgünkmindenemberért.Támaszdfelatégednemismerőketalelkihalálból,hogyminéltöbbenhozzád
térjenek,ésélhessenekáltalad!
Könyörgünk szeretteinkért. Tégy
minket hiteles tanítványaiddá, hogy
rádmutatvacsaládtagjainkéletemegújuljon,őkisbennedbízhassanak!
Könyörgünkakeresztyénnevelésés
oktatásügyéért.Add,hogyminéltöbb
gyermek,ﬁatal,deszülőéspedagógus
isvalóságosIstenkéntismerjentéged!
Könyörgünk településünkért, országunkért, nemzetünkért. Szomorúanlátjukabűnrombolásátateremtettvilágban.Tegyőzelmetvettélagonoszfölött,debennünketisfelelősséggelruházolfel.Add,hogyennektudatában éljünk igédhez ragaszkodva,
józanulcselekedve!
Könyörgünkmagányos,otthontalan,menekülnikényszerülő,üldözött
embertársainkért.Haddtapasztalják
meg,milyenközelrőlismeredszenvedés eiket! Te senkit sem hagysz
magára.
Könyörgünkatestiéslelkiszenvedéseketátélőkért.Mutasdmegmagadat nekik sötét óráikban, a betegágyukmellett,utolsópillanataikban!
Haddlássanakmegőkistégedélő,irgalmasIstenként!
Könyörgünkahalállalvívódókért,
gyászolókért,vigasztalanokért.Jelenj
meg számukra is Feltámadottként,
akilegyőzteéletüklegnagyobbellenségét!Add,hogykönnyeikenkeresztül is átlássanak az örök otthonba,
melynekajtajatemagadvagy!
urunkJézusKrisztus!áldunktéged,
hogy húsvét ünnepe győzelmet jelentafélelmek,fájdalmakésasötétség
erőifelett.legyentiéddicséretünkés
egészéletünk,hogyegykormajdmiis
részesülhessünkaboldogfeltámadás
örömében.ámen. g

Áldott húsvéti
ünnepeket kívánunk
olvasóinknak!
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Bibliaismereti verseny. A magyar bibliatársulat Alapítvány ismét bibliaismereti versenyt hirdet középiskolásoknak. A játék április 4. és május 8. között, öt héten keresztül zajlik. jelentkezhet bármelyik középiskolás diák, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Egyéni versenyzőket és legfeljebb háromfős csapatokat várunk; jelentkezni a Bibliatarsulat.hu/jatek/ oldalon található űrlap kitöltésével lehet március 31., csütörtök éjfélig.
A játékmenet részletes bemutatója a Bibliatarsulat.hu/jatek/bemutato/ oldalon található. A megfejtés beküldésének határideje: május 8., vasárnap
éjfél. A helyes megfejtést beküldők között könyvcsomagokat, koncertjegyeket és a Szélrózsa ifjúsági találkozóra szóló belépőt sorsolunk ki. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására május 16-án, pünkösdhétfőn, a szabadtéri bibliaolvasást követő ökumenikus istentisztelet keretében
kerül sor a kálvin téri református templomban.
A budavári evangélikus szabadegyetem következő alkalmát április 4-én,
hétfőn 19 órai kezdettel tartjuk a bécsi kapu téri evangélikus templom kápolnájában (1014 budapest, táncsics mihály u. 28.). Dr.FabinyTamás püspök
áhítatát követően dr.FabinyTibor irodalomtörténész-professzor tart előadást
ShakespeareésazangolBiblia címmel. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
evangélikus gyermek- és ifjúsági pályázat 2016–2017. kiíró: a magyarországi Evangélikus Egyház (mEE) Gyermek- és Ifjúsági bizottsága. Pályázhatnak: evangélikus egyházmegyék, egyházközségek és evangélikus cserkészcsapatok.
A pályázat célja:
a) Afelsorolthárompályázóikörgyermek-és/vagyifjúságitáborainak/programjainak/rendezvényeinektámogatása. Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek legalább három evangélikus gyülekezet közösen megtervezett és megvalósított programját mutatják be.
A kategórián belül a saját tábort nem szervező gyülekezetek az mEE
országos táborai részvételi díjának támogatására is pályázhatnak (országos ifjúsági tábor, bánk; déli kerületi konﬁrmandustábor, bonyhád).
minden önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat
be pályázatot (ﬁlia is), külön, az adott gyülekezetet érintő programra. kérjük, hogy a tervezett program/rendezvény részletes programtervét mellékeljék a pályázathoz!
Egy gyülekezet csak egyetlen összefogásban vagy egyénileg nyújthat
be pályázatot. A Szélrózsa ideje alatt tervezett programokat, táborokat
a bizottság nem tudja támogatni!
b) A11.Szélrózsaországosevangélikusifjúságitalálkozóraérkezőevangélikus
ifjúságicsoportokrészvételidíjának vagy utazásiköltségeinektámogatása. Egyházunk országos ifjúsági munkájának mára a legnagyobb és legfontosabb területe a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó. Célunk minél több ﬁatal megszólítása. Előnyben részesítjük azokat a pályázatokat,
amelyek a találkozón első alkalommal részt vevő ﬁatalok számára igényelnek támogatást. A 11. Szélrózsát július 27–31. között mátrafüred-Sástón rendezzük meg.
c) Kisértékűtárgyieszközbeszerzésénektámogatása. A felsorolt három pályázói kör gyermek- és/vagy ifjúsági alkalmainak megrendezéséhez
szükséges, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének támogatása ötvenezer
forintig.
d) Evangélikusifjúságizenekaroktámogatása. Egyházunk országos ifjúsági
munkájának egyik meghatározó területe a zenei nevelés, a ﬁatalok elérése és megszólítása a könnyűzene nyelvén. A gyermek- és ifjúsági bizottság szükségesnek és fontosnak tartja ennek a területnek a támogatását,
ezért az ifjúsági zenekarokat kiemelten kívánja segíteni.
Ha egy zenekar nem önálló jogi személy, akkor pályázatát a hozzá kapcsolódó egyházközség adhatja be. A pályázathoz szükséges a gyülekezet
és a zenekar között kötött írásbeli befogadó nyilatkozat! Ebben az egy esetben, amikor egy gyülekezet adja be a zenekar számára a pályázatot, a gyülekezet pályázhat az a), b) és c) kategória valamelyikére is! Egyébként pályázati célként az a), b) és c) kategória közül csak egy választható.
A pályázaton szétosztható támogatások 2016-ban rendelkezésre álló
kerete: nyolcmillió forint. A benyújtott pályázatokat a gyermek- és ifjúsági bizottság bírálja el.
A pályázatok postára adási határideje: 2016. április 22. éjfél. A pályázati kiírás teljes szövege, valamint a pályázati adatlap a Gyulmisz.lutheran.hu
honlapról tölthető le.
KÖsZi-tábor. Szeretnél egy megtartó és befogadó keresztény közösséghez
tartozni? Szeretnél gyerekekkel foglalkozni? érdekel, hogy kell tábort szervezni? érdekel az önkéntesség? Ha e kérdések közül legalább egyre igen a
válaszod, akkor a köSZI Napvető táboraiban van a legjobb hely számodra.
kipróbálhatod magad a programszervezés, a közösségépítés vagy akár a csapatvezetés területein, és azzal foglalkozhatsz, amit valóban szeretsz. mindezt egy evangélikus, katolikus és református ﬁatalokból álló, megtartó és befogadó közösségben teheted. köSZI Napvető kreatív tábor a 7–12. osztályos
korosztálynak: július 8–16. (két nap felkészítő tábor); köSZI Napvető kalandtábor a 3–8. osztályos korosztálynak: augusztus 5–13. (két nap felkészítő tábor). Ha felkeltettük az érdeklődésed, küldj egy bemutatkozó e-mailt a koszi@koszi.net címre, és felvesszük veled a kapcsolatot.
Ökumenikus ének- és igeszolgálat a Nemzeti Múzeum előtt. A másfél évtizede elindított református zenei fesztivál a kezdetektől az ökumené jegyében zajlik. A fesztivál egyik rendezvényeként évek óta református, evangélikus és baptista énekeket és nemzeti identitásunkat erősítő
dalokat (kossuth-nóták, Nemzetidal,Szózat stb.) szólaltat meg az ötszáz
fős ökumenikus fesztiválkórus a Nemzeti múzeum lépcsőjén. Idén május
28-án, szombaton 17 órakor ezt kiegészíti a magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsa tagegyházai vezetőinek igeszolgálata. A szervezők
szeretettel hívják erre a tagegyházak tagjait, és buzdítják a gyülekezeti
és iskolai énekkarokat, illetve az egyéni énekeseket is, hogy legyenek részesei a kórusnak. A jelentkezési lap letölthető és további információ kapható az Rzf.reformatus.hu honlapon.

Nagypéntek
Anagyböjtazalázatlegfőbbiskolája–írtaPilinszky János.
Félelmetes iskola. És szabadulásunk belőle – minden
megszenvedettségellenére–mégsemvalamiféletörvényszerűátmenetgyümölcse,hanemolyanajándék,melymindenreményt,mindenelképzeléstfölülmúlbékéjévelésmakulátlanszeretetével.
Ebbenazajándékbanbízunkmostis.
Dekigondolmégarranagypénteken,hogyahúsvétis
eljön,ésújrabekövetkezikaz,amiazelőttisbekövetkezett,
ésazótais,már-mártörvényszerűen?
Azembernemszeret–s
talánnemistud–okulniabból,amitegnaptörtént.Mert
azemberafelejtésművésze.
Ahelyett, hogy parancsot
adna magának – emlékeznedkellrá!–,azthiszi,afelejtésképességeteszilehetővészámára,hogyéljen.
Kigondoltvirágvasárnap
arra,hogynéhánynapmúlvanagypéntekrevirrad?Elárultatásésmegtagadásután
a„feszítsd meg!” parancsával
sodródunkazemberitörténésekvészbíróságaelőtt.
Tegnapmégvirágvasárnapvolt,ésKrisztussietett
elénk,ésnemvoltBarabás,
akitaszeszélyesnépakarat
menteni próbált. Ki gondolttegnapmégerre?Talán
csakTamás,akételkedő,a
nagyvirághullásláttán.Igen,
taláncsakTamás…
Aligha gondolt még a
harminc ezüstre Júdás, és
aligha gondolt még Péter
arra, hogy háromszor is
megtagadjaazurat.Elsem
hittevolna,hogyezaszörnyű tett vele megeshet. És
meglehet, Pilátus is élvezettelszürcsölgetteakupábaöntöttnapsugarat.
És ő? Akit tegnap még
hozsannával kísért a nép?
Ő tudtaeleitőlfogva,hogyanagypéntekközel,sanagypénteknekbekellkövetkeznie.valaholszámolgatják,csörgetikmárazezüstpénzeket,valaholmárfonjákatöviskoszorútésácsoljákakeresztetis–ésrövidesenbeteljesedikaz,
aminekbekellteljesednie.Az,amiértőavilágrajött.
Őcsaktudja,érti:szükséges,hogybekövetkezzenanagypéntekis.Mertnagypénteknélkülnincshúsvét.
„Amegváltásiskolájánakelsőállomásaacsoda,amásodik–aszenvedéstörténettanúságaszerint–aföldivalóságsúlyánakmaradéktalanvállalása,saharmadik–és
legfőbb–ahitrejtettcsodája,avalódicsoda,melyminden
tapasztalástfelülmúl”–írtaPilinszky.
Anagypéntekből,aleszámolásnapjábólmásútsohasem
voltlehetséges.Mindeztőisnagyonjóltudta–hiszenazért
született,hogyvállaljahelyettünkisazelárultatást,amegtagadtatástéppúgy,mikéntakeresztkínjait.Mindazt,amit
miképtelenekvagyunkbármikorismagunkravállalni.„…áll-

taksenkisembeszélt/sírtaksenkisemremélt/shogynem
ﬁgyeltékazest/mohónnyaltafölavért…”–állPusztaSándorNagypéntek címűversénekvégén.
Tegnapmégtelevoltaszívünkavirágvasárnaptisztaságával,örömtelihangulatával,bizakodásával,merthúsvétrakészültünkgondolatbanéslélekben.Húsvétrakészültünk, megannyi nagypéntekünk közepette, egy újabb
nagypéntekelőtt.Húsvétrakészültünk,mintegyfeledniakarván,kiiktatvatudatunkból,hogyhátravanmégegyújabb
leszámolás.
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Feledjük,mertalelkünkhúsvétraszomjazik,afeltámadáscsodájára,ahitbizonyosságára.Arra,hogyazújabbhúsvétbanújabbbizonyosságotnyerjünkróla, ésarrólis,hogy
megannyinagypéntekünkután–egyenkéntésközösségként–isképesekvagyunk,vanmégelégerőnkmegélniaz
ünnepialleluját.
Nekünkitt,avilágnakemerészénésazidőnekemezévtizedeibenbővenkijutottéskijutanagypéntekekből–melyeketnemmindenharmadnaponkövetettskövetahúsvét.
Ezértisveszolykorerőtrajtunkacsüggedés,alemondás.Midőnúgyérezzük,sohamárvégetneméranagypéntekeksora,sohanemjönelszámunkra,hitünkszámáraahúsvét.
Aztánmégiseljön.Mertmindennagypéntekutánelkell
jönnie.
Ebbenkellhinnünk.Ebbenhinnünkkell–maéppúgy,
minteleddig.Másesélyünkugyanisnincs.
g KŐ ANDráS

Húsvétiüzenet
Húsvét örömében együtt zeng az
egyháznépénekéneke,mertJézusfeltámadásával győzött a halálon az
élet,seljöttazújreménységhajnala!
Húsvétörömébenmegújulazegyháznépénekélete.Elmúlikmindaz,
amiholtcselekedetkéntamegszokotthoz való görcsös ragaszkodást
mutatta,ésmegfontoltanteszimérlegreazújat,amitmégcsaksejt,hogy
mitishozhat.
Húsvét örömében megelevenedikagondolkodás.Mederbekerülaz
érzelem.Frisséválikaszeretet.Éled
afelelősségazegyházért,ahazáért,
ajövőért!
HúsvétörömébenmegújulazIstennekvalószolgálat.Ezaszolgálat
elsősorbanazIstennekvalófeltétlen
engedelmességbenélőszolgálat.Sőt
azegyházfriss,maijelenlététjelenti
lelki-szellemi-etikaiépítésként,ami

feltétlenelőremutatóamai,Istennélküli,demagáthumánusnaknevező
világunkban,melybőlegyreinkább
hiányzikajózanság,amegfontoltság,
azelőremutatás,afelelősgondolkodás,azigazimegbékélésretörekvés
ésarendfenntartása,formálása.
Húsvétörömébenderüljönkiegyrenyíltabban,hogyIstenirányítjaa
keresztényvilágot.HaJézusugyanis nagypéntek után továbbra is a
sírbanmarad,veleegyüttmárrégen
elporladtvolnamindaz,amiazembervilágotmegeleveníthetné.Győzött
volna a látszat, amely mindenkit
megtéveszthet. uralkodhatna nyugodtanapénz,deazigaziirgalom,a
segítség, az emberség, a szolgálat
egyreinkábbcsakdélibáblehetne!
Húsvét20l6-banisazősibizonyságtételt hirdeti: az Úr feltámadt!
Mégisezahírazegyháznépeörömé-

nekforrásaazidénis.Húsvétörömébenszeressükhátmégjobbanegyházunkat,ragaszkodjunkhazánkhozés
honﬁt árs ainkhoz. Húsvét öröme
őrizzenmegbennünketjózanul,az
életésazéleturaszeretetében.
Istenadjaeztazörömötegyháza
népének.Ezzelazajándékkalünnepelhetjük méltón húsvétot. Ezt az
örömetszeretnénkmegosztaninem
hívőtestvéreinkkelis.
Zengjen hát húsvét örömében az
egyháznépénekajkánahálaének,mert
azÚrfeltámadt!valóbanfeltámadt!
2016. húsvét
Dr.vErES ANDráS püspök, Magyar
Katolikus Egyház; STEINBACH JóZSEF
elnök, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa; Dr.FISCHl vIlMoS
főtitkár, Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa
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Aszabadságharc
szellemében

Gyülekezetvezetőikonferencia
A természetes közösségfejlődés útjai címmeltartottákmegaDéliEvangélikusEgyházkerületgyülekezetielnökségeinekkonferenciájátBudapesten.Atanácskozásrésztvevőiagondolatébresztőelőadásokutánszekciókbanfolytattákatársalgást,majdkerekasztal-beszélgetésrekerültsor.
Arózsákterénlévőevangélikuskollégiumbanmárcius11–12-énzajlottkétnaposrendezvényszervezőigazdagprogrammalkészültek.AzérkezőketRadosné Lengyel Anna egyházkerületifelügyelőtávollétébenAndorka Árpád másodfelügyelő,valamintHegyváriné Pauló Mária kollégiumigazgatóköszöntötte.Gáncs Péter püspöktartottaazigeibevezetőtMk4,26–29alapján.Aközös
vacsorátkövetőenjátékosvetélkedőkövetkezett,amelyetegyházunkországos
irodájagyülekezetiésmisszióiosztályánakmunkatársaiállítottakössze.AnapotNémeth Zoltán osztályvezetőképesigeimeditációjazárta.
Szombatonugyancsakigeiintonációvalkezdődöttanap,azáhítatotSzabóné Mátrai Marianna, azEvangélikusHittudományiEgyetemGyakorlatiIntézeténekmegbízottvezetőjetartottaApCsel2,47balapján.Atalálkozótémájáról(természetesközösségfejlődés)Süveges Gergő újságíró,aNaturalChurchDevelopmentHungary(TermészetesGyülekezetfejlődés,Magyarország)szervezetmunkatársatartottgondolatébresztőelőadást.Ahallottakrólszekciókbanbeszélgettekarésztvevők.(Aszervezetrőlazncd-international.org/public/Partner/
Hungary.htlm oldalszolgálbővebbinformációval.)
Délutánkerekasztal-beszélgetésrevártákazérdeklődőket.GáncsPéterpüspök, Lupták György püspökhelyettes, Andorka árpád felügyelő, Krámer
György, azországosirodaigazgatója,Illisz L. László, azEvangélikusInformációsSzolgálat(EISZ)vezetője,Kendeh K. Péter, alutherKiadóigazgatója,valamintT. Pintér Károly, azEvangélikus Élet főszerkesztőjeakövetkezőkérdésrekerestékaválaszt:mitsegíthetaközösségfejlődésébenazegyházkerület,az
országosiroda,azEvangélikusInformációsSzolgálat?
AkonferenciavégeztévelKrámerGyörgy„indítottaútjára”alelkészeketés
g G.ZS.
felügyelőtársaikat,Mt12,8–9verseirealapozvagondolatait.

Szoros kapcsolatok két evangélikus egyház között
A szabadságharcra való közös emlékezéssel és az evangélikus gimnáziumok
közötti együttműködéssel erősíti kapcsolatait a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház. Szabadság, békés együttélés, ökumené – ezek a gondolatok határozták meg azt az
ünnepélyes fogadást, amelynek keretében az 1848-as forradalom és szabadságharc 168. évfordulójáról emlékeztek meg március 16-án, szerdán Eperjesen, az evangélikus kollégiumban, amely ma püspöki székhely.
Aszlovák–magyarmegemlékezésszervezője, Szesztay Ádám, Magyarország
kassaifőkonzuljafogadtaavárosbana
vendégeket.AmásnapokoncsakBudapestésKassaközöttközlekedőrákóczi
InterCityvonatszerelvényével–aszlovákKözlekedési,ÉpítésügyiésrégiófejlesztésiMinisztériumjóvoltából–meghosszabbítottútvonalon,különvonattal,
közösen utaztak tovább Eperjesre, a
konzulikerületmásodik,Szlovákiaharmadiklegnagyobbvárosába.
AnemzetiünnepifogadásSlavomír
Sabolnak,aSzlovákiaiágostaiHitvallásúEvangélikusEgyházKeletiEgyházkerületepüspökénekaköszöntőjévelkezdődött. A püspök kiemelte, hogy az
életalapjaaszabadság,amiértküzdeni
mindenkinekkötelessége.Hangsúlyoztaazökumenéfontosságát,aszlovák–
magyarevangélikusságközösgyökereit.Fontosnaktartottaelmondani,hogy
mindenkinekfeladataaszélsőségektől
mentes,békés,közösegyüttélésenvaló
munkálkodás.Köszöntőjétamagyarés
aszlovákhimnuszzárta,alaudateDominumkassaimagyarreformátusénekkarésazeperjesivocalsnőikamarakórusközreműködésével.
Az1848–49-esforradalomraésszabadságharcraDerﬁňák Patrik történész,
azEperjesiEgyetemTörténelmiIntézeténekmunkatársaemlékezett.Előadásábanasárosirégióbantörténteketemelteki,ésméltattaaszlovákésamagyar
katonákhelytállását.

küldötteiközösenésszabadonemlékezhetnekaszabadságharcra.Fontosüzenetnekszánta,hogyaszabadságnem
örökölhető,mindengenerációnakmeg
kellküzdenieérte,mertaszabadságademokráciábansemvehetőtermészetesnek.
AzünnepségmásodikfelébenEperjesésNyíregyházatestvérvárosikapcsolatakaptaafőszerepet.Dr. Ulrich Attila,Nyíregyházaalpolgármestereörömét
fejeztekiakétvároskapcsolatánaktovábbfejlesztéseésaközösünneplésfölött.Kiemelte,hogyajelenleginyitottság,
amelymindkétvárosvezetéstjellemzi,lehetővétesziazegyüttműködést,sennek
fontoslépéseazeperjesiésanyíregyházievangélikusgimnáziumimmárhivatalosformátöltötttestvérkapcsolata.
Eztkövetőenazerrőlszólóegyüttműködési megállapodást a Nyíregyházi
KossuthlajosEvangélikusGimnázium
igazgatónője,Tar Jánosné ésazeperjesi
EgyesültEvangélikusIskolaigazgatója,
Marián Damankoš írtaaláünnepélyes
keretekközött.Iskoláiknevébenazigazgatókbiztosítottákegymástazintézményeik közötti baráti-testvéri kapcsolat
ápolásáról, kulturális és sportprogramok,cserelátogatások,közöstanulmányi projektek révén személyességgel,
élettelmegtöltveeztakapcsolatot.Mindezekkelaztacéltszolgálva,hogyadiákokésakollégákmegismerjékésmegbecsüljékegymást.
Aközöshitésazevangélikusegyház
által fenntartott iskolák minden ere-

említvehangsúlyozta,hogyaszabadság
irántivágyközösvonás,hiszennemcsak
amagyarszabadságharcrakellemlékeznünk,hanemarrais,hogyaNyíregyházát alapító szlovák származású ősök
munkájukkalváltottákmegszabadságukat,aminekazemlékéttöbbnyíregyházialkotásőrzi.
„Emberéamunka,Istenéadicsőség”
–ezzelagondolattalzártaazünnepségetdr. Fabiny Tamás,aMagyarországi
EvangélikusEgyházÉszakiEgyházkerületénekpüspöke,megköszönveminda
szlovák,mindamagyarszervezőkéslebonyolítók munkáját. Emlékeztette a
hallgatóságotaSlavomírSabolpüspök
köszöntőjébenelmondottakra,éscsatlakozottaszélsőségeketelutasítóbékés
együttélésgondolatához.SzóltHamvas
Béláról,akinekazédesapjalutheránuslelkészvolt,ésőmagaisEperjesszülötte,
valamintaszinténeperjesiszármazású
MaléterPálról,akinekazédesapjaabban
agimnáziumbantanított,amelyamostanitestvériskolaikapcsolatotkialakító
gimnáziumelődjevolt.
AnapzárásakéntáldástmondottFazekas László,aSzlovákiaireformátusKeresztyénEgyházpüspöke,Pásztor Zoltán,
aKassairómaiKatolikusEgyházmegye
püspökihelynökeésSlavomírSabol,a
SzlovákiaiágostaiHitvallásúEvangélikus Egyház Keleti Egyházkerületének
püspöke.
Az ünnepséget fogadás követte,
amelyhez magyarországi kistermelők,
nyíregyháziéttermek,valamintamagyar–szlováktestvértelepülésekcsatlakoztakételkülönlegességeikkel.
Adélutániprogramkeretébenarésztvevőkmegkoszorúztákazépületbenelhelyezett Kossuth lajos-emléktáblát,
majdegynyíregyházi–eperjesiképzőművészházaspárnak,Aranyász Zitának és

Járacsokalelkipásztoroknakis
Acsaládokotthonteremtésikedvezményét(csok)azokaprotestánslelkipásztorokisigényelhetik,akikneklakóhelyétagyülekezetjelöliki–mondtaazemberierőforrásokminiszterefebruárvégénBudapesten.
Haúgydöntenek,hogygyermeketvállalnak,aparókiánélőlelkipásztorokat
ésfeleségüketismegilletiakedvezmény–közölteBalog Zoltán aDizseriTamás
szeretetszolgálatidíjátadásaalkalmábólrendezettünnepségen,anémetajkúreformátusgyülekezettemplomában.Aminiszterarrólisszólt:véleményeszerint
azirgalomésazemberiminőségsokszorképeskipótolniapénzhiánytésarendszerhiányosságaitazegészségügyiésaszociálisellátórendszerben.
AzünnepségenésemlékülésenátadtákaBethesda-kórházegykorifőigazgatójáról,Dizseri Tamásról elnevezettdíjat.AMelocco Miklós szobrászművészirgalmassamaritánustábrázolóemlékplakettjévelés700ezerforintnyi
juttatássaljáróelismeréstazidénBencze János, azintézménydiakóniaiigazgatójavehetteát.
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Nemzetiünnepünk,március15.alkalmábólÁder János köztársaságielnöktől
Kossuth-díjatvehetettátazországházbanTillai Aurél lisztFerenc-díjaskarnagy,zeneszerző,érdemesművész,aPécsiTudományegyetemMűvészetiKaraZeneművészetiIntézeténekprofessoremeritusa,aPécsikamarakórusalapítókarnagya,apécsievangélikusgyülekezettagja„atanítványokésaközönségszereteteáltalövezett,ugyanakkoraszakmamegbecsülésétkiérdemlőés
Pécsvárosánakkulturáliséletétisgazdagítókarnagyipályafutása,valaminttermékenyzeneszerzőiésnemzedékekszámárameghatározózenepedagógusiéletműveelismeréseként”.
Fassang László lisztFerenc-díjasorgonaművészt,alisztFerencZeneművészetiEgyetemadjunktusátMag yarországÉrdemesMűvészedíjjaltüntettekiBalog Zoltán, azemberierőforrásokminiszteremárcius11-énapestivigadóban.AművészrendszereselőadójaafótiEvangélikusKántorképzőIntézetnek,orgonaimprovizációskurzusatízéverészeakántortovábbképzőtanfolyamokprogramjának.
g MTI

Tar Jánosné és Marián Damankoš az együttműködési megállapodással
AzelőadástkövetőenKolár Péter,a
CsemadokSzlovákiaiMagyarTársadalmi
ésKözművelődésiSzövetségkassaivárosiválasztmányánakelnöketartottlaudációt,majdSzesztayádámfőkonzul
Áder János köztársaságielnöknevében
MagyarAranyÉrdemkeresztetadottát
Jozef Kuziak, Margonya(Marhaň)polgármestereszámára.Atelepülésvezető
akitüntetéstazértkaptameg,mertkiemelkedőentámogatjaamagyarhagyományokőrzését,ésjelentőserkölcsitámogatást nyújtott Dessewffy Arisztid
honvédtábornok,aradivértanúsírboltjánakfelújításimunkálataihoz.
EzutánEperjespolgármestere,Andrea Turčanová köszöntötteavendégeket,
ésörömétfejezteki,hogyakétország

jükkelarratörekszenek,hogykapcsolatukakeresztényértékekszellemébenvalódikötelékkéfejlődjön.Akétgimnáziumaz„500protestánsiskolaünnepeljeaz500évesreformációt”mozgalombaisközösenkapcsolódikbe.
Azegyüttműködésszimbólum,hiszen
általaerősödikésszorosabbáválikNyíregyházaésaMagyarországiEvangélikus
Egyház,illetveNyíregyházaésEperjes,
ígyakétnemzetevangélikusainakkapcsolatais.
AzaláírástkövetőenSeszták Oszkár,
aSzabolcs-Szatmár-BeregMegyeiKözgyűléselnökevontpárhuzamotarégi
eperjesikollégiumésanyíregyházigimnáziumtörténelmilégköreközött.Aszlovákokésanyíregyháziakközösmúltját

Kamil Jurašeknek akiállításáttekintették
meg.ALesznek erények a jövőben? című
közöstárlatnakazEperjesiMegyeiMúzeumrákóczi-palotájaadotthont.
Anyíregyházievangélikusdelegáció látogatása az eperjesi Egyesült
EvangélikusIskolábanértvéget,ahol
dr.FabinyTamáspüspökésTarJánosnéigazgatóvezetésévelmegtekintették
azóvoda,azáltalánosiskolaésagimnáziumközösépületét,jellegzetességeit,ésszóesettajövőbelitervekrőlis.
Anapotközösszlovák–magyartáncházzártaKupec Mihálynak, anagyidai
IlosvaiSelymesPéternéptáncegyüttesvezetőjénekésVlado Michalko táncpedagógusnakaközreműködésével.
g KECSKEMÉTI ZSuZSANNA
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Alkoholbeteg-mentő csendeshét szarvason. Szeretettel várjuk a szarvasi Holt-körös partján lévő üdülőben (Szarvas, Üdülő sétány 2.) április 11–15.
között tartandó csendeshetünkre. vidékieknek szállást és teljes ellátást 6000
forint ellenében az üdülő épületében biztosítunk. Számlaszámunk: 1173305820015556. érdeklődni PéterAttila lelkészi vezetőnél (06-20/824-5472) lehet.
KözéphalmiEvangélikusMisszióAlapítvány
A szentháromság istent dicsőítő költők tizenharmadik találkozója október 15-én 10 órakor kezdődik Dombóváron, az evangélikus templomban. Szeretettel hívunk és várunk minden régi és új versírót, szavalót. A részvételnek
nem feltétele, hogy valaki jegyzett költő vagy szavaló legyen. Csak az írásokhoz hű, hitből fakadó bizonyságtétel a fontos. Hiszen „amivelcsordultig
vanaszív,aztszóljaaszáj”.
A versíráshoz ebben az évben támpontként, igei mottóként az Efezusiakhozírtlevél 4. fejezetének első hat versét és a Kolosséiakhozírtlevél első fejezetének 10–11. versét választottuk. kérjük, hogy a részt venni szándékozók
verseiket legkésőbb szeptember 15-éig küldjék el a szervező címére (balassa jenő, 7200 Dombóvár, vörösmarty u. 43.). Erős vár a mi Istenünk!
Attraktív orvosnő kolléganőmnek szeretnék bemutatni humán műveltségű
diplomás, ﬁatal-középkorú urat. kulturális, gasztronómiai programok, utazások. levelét várom „budai templomtornyok” jeligére: 1250 budapest 1., Pf. 42.

4 l Német oldal

2016. március 27. l KRÓNIK A

Deutsche Anlage

Redakteurin: PFArrErIN ESZTEr HEINrICHS

Daskanndochnichtallesgewesensein

W

ir feiern in unserer
kleinenWandorferGemeindejedesJahrenglischsprachigeostergottesdienste,denninSoprongibt
es viele Menschen mit ausländischen Hintergrund, Studenten,
Austauschschüler, mit ungarn
verbundeneundvieleandere,die
ofteinStückZuhausesuchen,besonders an den großen Festen  oderfürdieEnglischdieleichtere
Sprachedarstellt.AlsichwiedereinensolchenGottesdienstvorbereitete,stießichineineramerikanischen Agende auf ein osterritual
mit"siebenZeichenderAuferstehung",dienacheinandervordem
Altar abgelegt werden: das Grabtuch, das Salböl (Parfüm), der
Stein, das Kreuz, die Kerze, das
Brot und der Wein. Jedes dieser
ZeichenstehtfüreinenAspekt,der
mit der Auferstehung zu tun hat
undsieunsbildlichvorAugenruft.
Ichmusssagen,dassichgleichim
ersten Moment wusste, dass das
richtige sein würde für unseren
Gottesdienst.Schließlichkommen
ja nicht nur "native speakers" zu
unseren Gottesdiensten, sondern
auchEinheimische,diemehroder
wenigergutEnglischsprechen.
DasweißeTucherinnertandas
Grabtuch,mitdemJesuleibbedecktwar.AmostermorgenwurdeesleergefundenwiedasGrab,
in dem Jesus gelegen hatte. Das
Salbölerinnertunsdaran,dassam
frühenostermorgenFrauenzum
Grab Jesu kamen, um seinen
leichnamfürdieBeerdigungvorzubereiten. Diese Frauen waren
dieersten,dievonJesuAuferstehungerfuhren.EinSteinerinnert
unsdaran,dassamostermorgen
der Stein vom Grab weggerollt
war. Das Kreuz erinnert uns an
unsereToten,dieJesusanseinem
Kreuzerlösthat.DieKerzesteht
dafür,dassChristusdaslichtder

Welt ist. Das Brot erinnert uns
daran,wieamAbendvonostern
zwei Jünger auf dem Weg nach
Emmauswaren.Jesuswarmitihnen, aber sie erkannten ihn erst,
als er das Brot mit ihnen brach.
DerWeinschließlicherinnertuns
an Jesu Blut, das er für uns vergossenhat.
AlledieseSymboleversinnbildlichen die Erfahrung, die Menschen mit der Auferstehung gemacht haben - beweisen können
sienatürlichnichts.Keinesdieser
ZeichenalleinkanneinenschlüssigenBeweisdafürgeben,dassJesuswirklichvondenTotenauferstanden ist, falls man einen solchen sucht. Sie wollen es auch
nicht.Abergemeinsamsprechen
sie davon, dass sich in der Welt
mit ostern etwas verändert hat,
dass Türen geöffnet und Stricke
zerrissenwurden,dassdasleben
immer wieder eine neue Chance
bekommt.
Esgibtnatürlichnochmehrsolcher Zeichen. Ich meinen damit
nicht, dass man auch andere bedeutsameundeinleuchtendeDingevordenAltarlegenkann(Blumen,Bibel,Nägel)-sonderndaß
esvielleichtauchinunseremeigenenlebensolcheZeichenderAuferstehunggibt,dieunsHoffnung
geben können. vielleicht haben
wirjaaucherlebt,wieverschlossen
geglaubteTürensichplötzlichöffnetenoderStricke,dieunsfesselten, zerrissen. vielleicht könnten
wiranderenMenschendavonerzählen und ihnen so neuen Mut
machenfürihrenWeg.ostern,das
Fest des lebens, wäre eine Gelegenheit, darüber nachzudenken.
Wir haben diese Zeichen der
Auferstehung übrigens nicht nur
im englischen Gottesdienst verwendet,undichglaube,dassviele
Menschen,großeundkleine,auf
diese Weise etwas für sich mitnehmen konnten für die Tage
nachdemosterfest.
g PFArrEr MICHAEl HEINrICHS

„Das kann doch nicht alles gewesen
sein, da muß doch noch irgendwas
kommen!  Nein, da muß doch noch
leben ins leben. Eben.“ So dichtete
derdeutscheliedermacherWolfBier-

AuferstehungJesunichtmehrsorecht.
Damitkommtdochschonlangekein
lebenmehrinsleben.vielevonuns
zweifelnundichstehemitleerenAntwortendaundhabeauchnurdasWort:

mannschonvorvielenJahren.Damit
hat er die Frage nach der Glaubwürdigkeit der osterbotschaft aufgeworfen. „Auferstehung ist doch nur eine
erfundene Geschichte, um zu vertrösten!“ - so denken viele in unseren
christlichenländernundvertrauender

„Christusistauferstanden“,sohabeich
esgehört.„ChristushatdenTodüberwunden“,sohabeichesgelesen.
Eben:osternistkeinSatzauseinemtheologischenlehrbuch.ostern
kannnichtgelehrtwerden.Zuostern
gehörteineGeschichte,diemitJesus

angefangen hat und bis heute noch
nicht zu Ende ist. ostern, das sind
viele kleine, oft sehr unscheinbare
GeschichtengegendenTodundfür
eingelungenesleben.Aberdaslässt
sichsoschwererzählen,weilesvielen
oftsowenigbesonders,sowenigerwähnenswertscheint:DagebenMenschensichnichtauf,sondernﬁnden
nochdenMut,etwasNeueszuversuchen.Sieglaubennichtandieeigene
ohnmacht,sondernandieKraftder
Schwachen.Sieschickensichnichtin
die Dinge, sondern nehmen ihr
Schicksal in die Hand. Sie bestehen
darauf,dasssiezuetwasgutsindund
aufdieserWeltetwasbewirkenkönnen.Grossesistdawirklichnichtzu
berichten, nur eben dies, dass doch
lebeninslebenkommt.
Dazuwerdendieostergeschichten
erzählt:damitwiraufwachen,aufstehen, dem leben trauen. uns nicht
herausreden mit dem so gottlosen
Spruch„Dakannmanhaltnichtsmachen“. Dabei die eigene Erstarrung
überwindenundbegreifen:Nichtsist
unabänderlich, nichts ist endgültig,
nichts ist unmöglich dem, der vertraut. Wem das gelingt, der hat die
Auferstehungerlebt.
Gott-sei-dankwerdenimmernoch
diealtenostergeschichtenderBibel
erzählt,weilsieunsanstiftenwollen,
inunseremlebenfortzusetzen,was
mitJesusbegonnenhat.
g PFArrEr WolFGANG SAlZEr
(Wiener Neustadt)

Beimosterfestheutegehenwirvon
derDunkelheitinslicht.ostern:Das
leidhateinEnde.DerSteinistweggerollt.JesusChristusistnichtbeidenToten geblieben. Er ist bei uns als eine
Kraft,diehilft,dasSchwerezuüberwinden. Zu erklären gibt es da nicht
viel.Keinreporterkönntedasostergeschehenbeschreiben,sodassesdann
für alle Zeit feststünde, schwarz auf
weiß,klarunddeutlich.
Was weiter erzählt werden kann,
sindallenfallsdieeigenenErfahrungen
ausunseremleben.Erlebtes,dasuns
fühlen lässt, ja, da bist du schon mal
auferstandenausderNot.Dabistdu
wie neugeboren. Da hat dein leben
nochmaleinentiefenSinnbekommen.
osternalsFestdesSiegesüberdie
DunkelheitkanneinMenschanjedem

TagdesJahresfeiern.Ebendann,wenn
eineKraftinunsaufersteht.lautoder
leise.Herbeigesehntodervölligunverhofft. Wenn ein Mensch, der lange
durch Dunkel geschritten ist, wieder
licht und liebe spürt. Eine Krise ist
überstanden.EineWundewächstnach
schwerer verletzung langsam wieder
zu.Alldasgehörtzuostern.
Allerspätestens ostern wird deutlich, dass Jesus, der unter den Menschen gelebt hat, eben mehr als ein
Menschwar.InihmistderHimmelauf
dieErdegekommen.InihmistGott,
derZweifelundAngstkennt,zuden
Menschengekommen.
Wann auch immer im verlauf des
Jahres für Sie persönlich ostern geschieht, wünsche ich Ihnen, dass Sie
erlebenkönnen,wiemitJesusderin
uns Menschen verliebte Gott selbst
ganzdichtanunsherangekommenist.
g W.S.

f OtO S : k l Au D I A P ö lC Z

DiesiebenZeichen
derAuferstehung

deutsche oder zweisprachige Gottesdienste
in der Karwoche und Ostern

osterfest

24. März – Gründonnerstag
15 uhr
Ágfalva (zweisprachig)
17 uhr
Sopron (zweisprachig)
Sopronbánfalva
(zweisprachiger Gottesdienst und
Osterwache mit jugendlichen) 18 uhr

iemusseinFestbeschaffen
sein, damit Sie in Stimmungkommen?Waslässt
SiesichwohlfühlenaufeinerFeier,zu
derSieeingeladensind?
EinFestlässtsichnichtvorhergenau
durchplanen. und ob es gelingt, erweist sich erst, wenn das Fest schon
längst im Gange ist und unter den
Menschen etwas in Schwingung gekommen ist. Ich glaube, ein Fest ist
danngelungen,wenneseinenNachhallﬁndetbeidenMenschen,diewiederinihrenAlltagzurückkehren.Feste
sinddazuda,inslebenzugreifen,das
GewöhnlichezuunterbrechenundeinereinfachenBegegnungGlanzzuverleihen.Menschen,dievoneinemFest
erzählen, haben oft diesen Glanz in
denAugen.

25. März – Karfreitag
Ágfalva (zweisprachig)
balatonboglár
bonyhád
Egyházaskozár
Hévíz
Sopron
Sopronbánfalva (zweisprachig)
budavár

17 uhr
16 uhr
10 uhr
14 uhr
11 uhr
9 uhr
15 uhr
15 uhr

26. März – samstag
Sopron (auf dem friedhof )

14 uhr

27. März – Ostersonntag
6 uhr
Ágfalva (zweisprachig)
budavár
10 uhr
balatonboglár
9.30 uhr
Hévíz
11 uhr
Sopron
9 uhr
Sopronbánfalva
(zweisprachige familiengottesdienst)
10.30 uhr
28. März – Ostermontag
Ágfalva
9 uhr
bonyhád
10 uhr
budavár
10 uhr
Egyházaskozár
14 uhr
Sopron
9 uhr
vonyarcvashegy
(freiluftgottesdienst)

11 uhr

W
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Slovenská príloha
Stranu zostavila: HIlDA GuláčIová-FABuľová

Ježiš hovorí: “Bol som mŕtvy, a hľa,
som živý naveky vekov a mám kľúče
smrti a podsvetia“ (Zjavenie1,18.)

1.Slávnosťveľkonočná
Lukáš 24:1–12.
Kristus Pán vstal z mŕtvych. Nie je
ráno ako ráno. Do dejín sa zapísali
mnohé rána, keď sa udialo niečo
zvláštne. No na tie rána si už ľudia
nepamätajú.Existujevšakráno,ktoré
sazapísalohlbokododejínľudstva.
veľkonočnéráno.Totoráno–skŕze
vzkrieseného Božieho Syna, Ježiša
Krista, prináša ľuďom novú nádej.
Akoprvésaotejtonádejidozvedeli
ženy-MáriaMagdaléna,Johana,MáriaJakubovaiostatné,ktorébolisními aj pri hrobe a našli ho prázdny.
Bolivrozpakoch,lebonikdyničpodobnénezažili.Dotejtoneistejsituácie zasahajú dvaja muži v žiarivom
rúchusoslovamipripomenutiaauistenia.ženysavrátilispäťkučeníkom
a rozprávali, čo zažili. Aká bola ich
reakcia?Neuverili.Bajedenajuveril,
aletaknapolovicu,leboutekalkhro-

bu,abysanavlastnéočipresvedčil,či
jetonaozajpravda,aleeštestálenemoholuveriťtomu,čosastalo.AkobyajPeterzabudolnato,čoPánJežiš
povedal.Akojetosnami?veríme,že
PánJežišvstalzmŕtvychažije?Táto
otázkajeveľmidôležitáamusísiju
zodpovedaťkaždýsámzaseba.Javerím,žePánJežišvstalzmŕtvych,že
žije a všetci Jeho verní nasledovníci
vstanúzmŕtvychtakakovstalona
razbudúžiťsNímvkráľovstveBožom.Amen.
g MGr.MIlAN KrIvDA BISKuP ZD
ECAV na Slovensku
„Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.“ (Kol.2,6–7.)

2.Slávnosťveľkonočná
Lukáš 24:13–35.
všetciotomhovorili.Bolatosenzácia.Ježišvrajvstalzmŕtvych!Kleofáš
ajehodruhotomtiežpočuli.vždy
mafascinovalo,prečotítodvajanezostali v Jeruzaleme. lebo ak bola
pravda, čo svedčili ženy a niektorí
učeníci, potom neexistovalo nič, čo
bybolodôležitjšie,akosiuveriťtúto
informáciu!Ježišova smrť bola pre
nich(amnohýchiných)sklamaním,
aleibapreto,žeichočakávaniaboli
iné.HovorilioŇomakooosloboditeľovinároda,prorokovi,človekuveľkýchskutkov.AžneskôrvŇomspoznalisvojhoSpasiteľaaPána.PánJežiš
im vytýkal nerozumnosť a lenivosť

vo viere. Aj v týchto dňoch všetci
o tom hovoria. Ako to bude o pár
dní,týždňov?Nezvíťazínerozumnosť
alenivosťvieryvPísmo?Siochotný,
ochotná vynaložiť úsilie na to, aby
tvojavieranebolapostavaná„navode“,aleabymalapevnýzáklad?Každásenzáciavrajtrvátridni.Tátotrvá
už2000rokov.Niektoríprechádzajú
poprinejnevšímavo,inýchzáujme,
venujújejčaspozornosťpočassviatkov, ale idú ďalej svojou cestou a
inýmhorípreňusrdce.odpoveď na
otázku,ktorásanatíska,nechámna
každéhozvás.
g ElENA BruNčKová

Kristovérany
Cesta k Vzkrieseniu

Z

námyspisovateľoscar
Wildevrozprávkeosebeckomobrovi opisuje jednu nádhernú záhradu
plnúvôni,kvetov,broskýňavtáčikov,
kamsakaždýdeňchodilidetipricestezoškolyhrať.Záhradapatrilaobrovi,ktorýsanasedemrokovvybral
nanávštevukpriateľoviľudožrútovi.
Keď saporokochvrátilauvidel,ako
savjehozáhradehrajúdeti,veľmisa
nahnevalazačalnanichkričať,pretožebolveľmisebecký.okolozáhradydalpostaviťvysokýmúrsnápisom:
“vstupdohrozboutrestuzakázaný!“
v tej chvíli do obrovskej záhrady
vkročilazima,snehamráz-vtákomsa
nechcelospievaťakvetyzabudlirásť.
Tohosebeckéhoaegocentrickéhoobrakaždýznásdôvernepozná,pretože ho všetci nosíme hlboko vo svojom vnútri. uzatvárame sa sami do
seba,Bohaiľudísidržíme„odtela“,
budujemeokolosebavysokánskemúryanasrdcinosímevýstražnútabuľu
snápisom:“Zákazvstupu!“Chceme,
abyzáhradanášhoživotapatrilaiba
námanechcemesaosvojvnútorný
priestorsnikýmdeliť.Snehamrázs
radosťoupadajúnanašudušuapomaly sa z nej vytráca život. Tak ako
oborčakámenapríchodjari,aletána
našuzáhraduzabudla.

razoborzbadal,akosacezmalú
dieruvmúredojehozáhradyopäťzakrádalideti,vyliezalinastromyatie
začali pod dotykom ich rúčok rozkvitať. Iba jeden strom zostal zamrznutý,pretožechlapček,ktorýpod
ním stál, bol príliš malý a nevládal
naňvyliezť.Keďoborvidelakochlapecplače,premohlahoľútosťauvedomilsisvojesebectvo.Chlapčekovi
pomoholvyliezťnastrom,tenhood
radostiobjalapobozkal.vtejchvíli
saoborrozhodol,žezbúramúr,ktorýobkolesovalzáhraduaodvtedysa
detichodilikaždýdeňsobromhrať.
Akdokážemezvíťaziťnadsvojímsebectvom a egoizmom, ak zbúrame
múry,ktorésmesiokolosebapostavili,vtedysaajdonášhoživotavráti
jar. láska je cestou k vzkrieseniu a
obnovenie života. Ak sa dokážeme
otvoriťvdôvereBohuaľuďom,vtedy
znovuožijemeazáhradanášhovnútra sa naplní svetlom, slnkom, spevom,radosťou…
už iba jedna vec obra trápila-ten
malýchlapček,ktorýhopobozkala
objal,saviacneukázal.obrovitoboloľúto,pretožeprávejehosinajviac
zamiloval. Ako roky plynuli, obor
ostarelazoslabol.Akprišlazima,už
sanehneval,pretoževedel,toibajar
spíakvetyodpočívajú.Jednéhozimnéhoránasapozrelzoblokaasúžasom zistil, že že v jednom kúte záhradybolstromobsypanýrozkošnými kvetmi a pod ním stál chlapček,
ktoréhositakobľúbil.uháňalkne-

mu,alevtommutváročervenelaod
hnevu,lebonadlaňiachtýchdetských
rúčokbolistopypodvochklincoch,
boliajnanôžkach.„Ktosatiopovážilublížiť?-kričalobor–Povedzmito,
ajachytímsvojveľkýmečazabijem
ho!“„Nie,nie!“–odpovedalodieťa.
“veďsútoranypoláske.“„Ktosi?“,
zašepkaloborazmocnilasahopodivná, posvätná bázeň, takže pred
dieťatkompokľakol.Adieťasanaobrausmialoapovedalomu:“razsisa
midovolilhraťvtvojejzáhrade.Dnes
pôjdeš so mnou do mojej záhrady,
ktorásavoláraj.“Akeďvtopopoludnievbehlidetidozáhrady,našliobramŕtveholežaťpodstromomacelý
bolobsypanýbielymikvietkami.Kristusbolzranenýláskouknám,sebeckýmľuďom.vďakajehoranámsanám
dostalouzdravenia.Stopypoklincoch
na jeho rukách a nohách sú cestou
kobnoveavzkrieseniu.
g –EMI–
Radostný pôstny odkaz mala konferencia, usporiadaná pred pármi rokmi
v Budapešti, s názvom: “Evanjelium a
rôzne zapojenia v historii“-kde sa odzneli prednášky o tom, že my kresťania
ako sa máme zaoberať s otázkou holokausta. V nedeľu po dokumentárnom
ﬁlme ppotomkovia zabitých Hebrejov
rozprávali o svojich ranách. Potom potomkovia tých Nemcov-ktorí pracovali v Auschwitze-plačúc si prosili odpustenie a dali im kvety, objímali a pobozkali ich…

veľkonočnévyznanie
Tam sa s Ním stretávame
a On sa s nami privíta
s čerstvou ratolesťou pokoja.
Aj osloví nás po mene
ako vyznavačov nádeje.
A pozýva nás do Galileje,
kde sa s Ním živým stretneme.
Ja kľakám s Tomášom
pod žriedla Jeho rán
a v slzách vyznávam:
Môj Boh a Pán!
vINCENT BlAžKo

Požehnané, milostiplné,
radostné a pokojné
veľkonočné sviatky
prajeme Vám všetkým!

ženy pri hrobe
Ježiša

P R A m E ň : j. S C H N O R R b I b E l I N b I l D E R N

Už pominul sa pôst
a čierne šatky matiek
zbeleli veľkonočnou nádejou.
Dozneli litánie
nad tichým hrobom Pána.
A verné Márie
s nardovou masťou viery
kráčajú hmlistým oparom rána.
Tam v srdciach blikot nádeje
ich modlitbami hreje.
A Rabi ticho čaká
za olivovým stromom života.
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Húsvét 2. napja – 2Móz 15,1–11

ÉsaGyőztes:Krisztus
Sokanszorítottunkazoscar-díj-átadóestéjén,hiszenaSaul ﬁa címűmagyarﬁlm
komoly esélyekkel indult az európai
diadalmenet után, átkelve az Atlantióceánon,hogyvégülharmincnégyév
után (akkor nyert magyar ﬁlm legutóbb)győzteskéntelhozzaazamerikai
ﬁlmszakmatalánlegrangosabbelismerését.Magaaﬁlmisegysajátosgyőzelemrőlszól:hogyahalálésazemberi
veszteségekmélypontjánhogyanpróbál
magánakutattörniaszentség,hiszena
haláltáborbanazapavégsőkigharcol,
hogyﬁátméltómódoneltemesse.
Jézustörténeteisegybefejezetlentemetéskörülforog.vasárnapkorareggelasírhozsietőasszonyoknemtaláljákottatestét,ezért„megzavarják”a
tanítványokat,ahogyanazolvasmánybanakétemmausiférﬁtalálóanfogalmazott.Ahírmegdöbbentő,zavarba
ejtő,amagyarázatpedig,hogyfeltámadt,nagyonnehezenhihető,hiszen
ahalálbólnemlehetvisszatérni.Asajátfalujukbabánatosanhazakullogótanítványokkételkednekatanúkszavaiban,sőtmagátJézustsemismerikfel,
amikorbeszélgetvelükazúton,csak
ajólismertmozdulatról,amikormegtöriakenyeret.
CsakhogyJézusnemvisszafeléjötta
halálból,hanemátmentrajta.Ahalálon
átnyitottutatazéletremindenkinek,aki
őtköveti.AhogyanMózesvezetésévelIzrael népe áthatolt a vörös-tengeren,
úgyhatoltátJézusahaláltorkán,megsemmisítveannakerejét.Méglétezika
ﬁzikaihalál,tapasztaljukmagunkkörül,
mégjelenvanavilágbanabűn,agonosz
mégkapálózik,deahogyanénekeljük

AZ ÜNNEP IGÉJE
evangélikus himnuszunkban: „Nincs
erejemár…”
MaiigénkMózeshálaéneke,amelyet diadalittasan, örömmámorban
úszvaénekelegyüttazegésznéppel–
miközbennővére,Mirjamésazasszonyokdobbaléstánccalisdicsérikaz
urat. Hiszen Izrael kiszabadult az
egyiptomirabszolgaságból,ésszáraz
lábbalkeltátakettéválttengeren.Az
őketüldözőfáraólovasaiésharciszekereielőttviszontbezárultakapu,magaalátemetteőketazáradat.Azellenségkezébőlkicsúszottazsákmány,a
győzelmetIstenerejevívtaki.
AzEgyiptombólvalókivonulástörténeteazegyiklegerőteljesebbószövetségi előképe annak a győzelemnek,
amelyJézusKrisztusbanvalósultmeg.
Nemcsakaleöltpáskabárányjeleztea
Messiáshalálát,hanemavörös-tengerenátvonulónépképeisKrisztusésaz
övéidiadalmenetéreutal.
MózesazuratErősIstennek,Győztesnekmutatjabe,ígydicsőíti.olyanIstenként,akikönnyedénelbánikazellenséggel.Milyenritkángondolunkarra,
hogy Isten ilyen is, pedig énekeljük,
hogy„erősvár”,meghogyKrisztusa„hős
vezér”.Minthaazistenképünkmélységesenerőtlenlenne,afejünkbenlévő„Jóisten”minthamagaistehetetlennéválnalassanagonosszalszemben.Pedigő
nemfáradtbeleaharcba,nemadtafel,
nemisadottminketodamartalékulasátánnak,hanemKrisztuskeresztjeáltal
megsemmisítetteahatalmát.

Húsvétmásnapjaarrólisszól:mitjelentnekem,hogyanhatrámJézusföltámadása?Úgygondolokrá,mintegykedvesenreménykeltő,degyermekdedmesére? ragaszkodom a veszteségélményemhez,areménytelenségemhezahittelszemben,ahogyaneleinteazemmausi
tanítványok?vagypedigkomolyanveszemIstenerejét,azőgyőzelmét,ésennekagyőzelemnekazörömmámorában
úszvadicsőítemőt,ahogyanMózesésaz
egésznép?
Tudok-eúgyveszíteni,tudok-eúgy
gyászolni,mintakibizonyosebbenavégsőgyőzelemben?Ahogyanamártírkeresztényekadtákrégenésadjákmaisaz
életüketezértabizonyosságért.Ahogyan
reformátorelődeinkátéltékazevangéliumnakmintgyőzelmihírnekazerejét.
Tudok-eúgynyerni,sikereketelérni,
hatássallenniésalkotni,hogyközbentudatosítom:nemennekavilágnakszolgálok,hanemKrisztusévagyok,akivel
együttnekemisátkellmennemafélelmeteshalálvölgyén,amígelérematúlsópartot,avégsőgyőzelmet,azörökéletet?Igen,aﬁatal,egészséges,diadalittas
életcsúcspontjainéscsúcsélményeiközbenisszámolnomkellazzal,hogymeghalok.Pontosabban:mármegishaltam
Krisztussalegyütt,elvesztettemésfolyamatosanelvesztemarégiéletemet,hogy
azújat,azörök,teljeséletetmegnyerjem.
g SEBEN GlórIA
Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk téged, mert haláloddal elnyelted,
megcsúfoltad a halált, megsemmisítetted
a bűn és a gonosz erejét, és feltámadásoddal új, örök életet ajándékoztál nekünk.
Kérünk, hadd éljünk ennek a győzelemnek az erejéből hétfőről hétfőre! Ne
csak az istentiszteleten dicsérjünk, hanem
mindennap hirdessük nagy nevedet,
amíg visszajössz! Ámen.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
Krisztusmondja:„…halott voltam, de íme, élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Jel1,18)
HúsvéthetébenazÚtmutató reggeliésünnepiigéiazéletFejedelmétláttatják,akifeltámadott.Jézusahúsvétihitteremtője:„AzÚrvalóbanfeltámadt!Dicsérjükazurat!Halleluja!”
(Agenda) „Ezazanap,mitazÚrszerzettnékünk.”(GylK751)
„áldottazIsten[…],akinagyirgalmasságaszerintújjászült
minketélőreménységreJézusKrisztusnakahalálbólvalófeltámadásaáltal.”(1Pt1,3;lK)Istenküldötteörömhírtmondaz
üressírboltban:„Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt.” (Mk16,6)„Háromellenség
támadtráegyszerre:halál,bűnsördög.Síme,mindháromellenségelábánálhever.Eztadicsőgyőzelmetünnepeljükma.
Mindenerőnkabbanvan,haeztrendíthetetlenülhisszük”–
valljaLuther. Páleszünkbejuttatja„az evangéliumot, amelyet
hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok. […] Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy…” (1Kor15,1.2)„JézusKrisztuslegyőzteahalált,ésvilágosságrahoztaazelnemmúlóéletetaz
evangéliumáltal.”(2Tim1,10;lK)AhalállegyőzőjeazEmmausbatartókéttanítványhoz„szegődött, és együtt ment velük”. Ezt
mondta:„Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit
megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a
Krisztusnak, és így megdicsőülnie?” (lk24,15.25.26)Pálhirdeti:„Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.” (1Kor15,19–
20)„…az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég […]. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.” (1Kor
15,23.24.26)Pálírja:„Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban […], gyalázatban […], erőtlenségben [a]
földi test, feltámasztatik romolhatatlanságban, dicsőségben,
erőben [a] lelki test. […] És amint viseltük a földinek a képét, úgy
fogjuk viselni a mennyeinek a képét is.” (1Kor15,42–44.49)Pál
titkotmondel:„Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; […] a halottak feltámadnak romolhatatlanságban,
mi pedig elváltozunk. […] Amikor pedig […] ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva…” (lásd
Ézs25,8;Hós13,14)„De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk […] által!” (1Kor15,52.54.57)Mindenpénteki ige ama nagypéntekre emlékezteti a christianusokat:
„…hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk,
a Krisztus már feláldoztatott.” (1Kor5,7)Azapostolnemcsak
szeretettﬁánaküzeni:„Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus […]
feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom…”
„Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk
élni is.” (2Tim2,8.11)valld:„Jézusél,énisvele![…]ottleszek,
holuramvan:/Ezazénbizodalmam.”(EÉ223,1)„Hiszema
testfeltámadásátésazörökéletet!”(Apostoli hitvallás)

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül
való feltámadása által élő reménységre…” (1Pt1,3)
HúsvétutánazelsőhétenazÚtmutató reggeliéshetiigéiben
azújéletTeremtője,afeltámadottÚrállelőttünk,akilegyőzi
hitetlenségünket.„HavalakiKrisztusbanvan,újteremtmény
az.Arégiekelmúltak:íme,újjálettminden.”(2Kor5,17;lK)
Ma,fehérvasárnapazősegyházbanahúsvétkormegkeresztelt
híveklevetettékazaddigviseltfehérruhájukat,ésrészesültek
azúrvacsorábanis.Quasi modo geniti: „…mint újszülött csecsemők…” (1Pt2,2)Amindenkori,élőhitrejutottTamásokkal
vallhatjuk:„Élazénuram,áldottMegváltóm,Istenemésszabadításom.”(GylK678)AfeltámadottJézushúsvétvasárnap
estemegjelenttanítványainak,s„ezt mondta nekik: Békesség
nektek! […] Nyolc nap múlva […] így szólt Tamáshoz: […] ne
légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram és én
Istenem!” (Jn20,21.26–28)Örökreboldogok,akikKrisztusban
hisznek,ésPéter(vezérigénkben)Istentmagasztaljaahívők
reménységéért:Jézust„szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne
hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét”. (1Pt1,8.9)Jákóbtusakodottegészéjjel.„…Valaki birokra
kelt vele […]. De látta, hogy nem bír vele. […] azt mondta: Nem
Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. […] És megáldotta őt.” (1Móz32,25–
26.29–30)Jóbbűnbánatottartott,és„az Úr […] jóra fordította […] sorsát, miután […] imádkozott barátaiért. […] Az Úr
pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt”. (Jób42,10.12)
PéterszentéletfolytatástvárJézuselhívottkövetőitől:„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre […], mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.” (1Pt1,22–23)Luther ﬁgyelmeztet:„Nehidd,
hogycsakúgybesétálszIstenországába!Előszörújjákellszületnedvíztőléslélektől!Azazbűnöstermészetünkbőlamegigazulásállapotábakellátjutnunk.Ebbőlszületnekaztánajócselekedetek.” Főpapi imájában Jézus Atyjához könyörög
mindenkorikövetőiért:„…azokért, akiket nekem adtál, mert
a tieid…” „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem
hogy őrizd meg őket a gonosztól. […] Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.” (Jn17,9.15.s17)PéterazélőKrisztus
élőgyülekezetéttanácsolja:„…a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre […], épüljetek fel
lelki házzá […], Isten tulajdonba vett népe […], hirdessétek nagy
tetteit.” (1Pt2,2.5.9)Azetiópkincstárnokmegtérésében„közreműködött”ateljesSzentírás,aSzentlélek,akieztmagyarázta,éshitetébresztett:„Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.
[…]. Fülöp […] megkeresztelte őt.” (ApCsel8,37.38)„…Krisztus,segéljminket,/[…]növeljedhitünket./[…]tartsdmeg
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életünket…”(EÉ261,5)

Újnap– újkegyelem
Vasárnap (március 27.)
Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. 1Kor15,20
(Zsolt43,3;Mk16,1–8;1Kor15,1–11)valósággalfeltámadott!Elleheteztmondaniúgyis,hogysenkisemhisziel,deellehetmondaniésénekelniteljesmeggyőződésselis.AfeltámadottJézuslegyőzteabűn,ahalálésazördöghatalmát!
Miértkellenehátfélnünk?Mitőlkellenerettegnünk?Jézusél,ésveleegyüttmi
isélünk!Jézusfeltámadt,ésmiisfeltámadunk!Haebbennemhiszünk,akkor
mindenembernélszánalomraméltóbbakvagyunk(1Kor15,12–19).Dehahiszünk,akkormiénkamennyekországaésazörökélet.
Hétfő (március 28.)
Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Zsolt80,19b(2Tim1,10;
lk24,13–35;1Kor15,12–20;Mk16,9–20)Sokszortettünkmárígéretet:haIsten
megsegítésmegőrizbennünket,akkortöbbetfogunkhozzáimádkozni.Meddigtartottafogadalmunk?Pedigezélet-halálkérdés!Gondoljunkarra:azért
éltetminketIsten,hogymégtöbbetimádkozzunk.Ígymutatjamegidősebbeknekésﬁatalabbaknakis,hogyőtartmegminket.Ezenanaponmeglátogatják
egymástarokonok,barátok.legyenaszívünkbenmindigegyáldástkérőimádságrokonainkértésbarátainkért!
Kedd (március 29.)
Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár […] az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! Jn20,19(Zsolt57,2b;1Kor15,20–28;1Pt1,1–12)Afélelemésabizonytalanságszürkeségébenmegjelenikafénysugár:afeltámadott
Krisztus.Előttenincssemmilyenakadály.Őnekünkisbékességetkínál.Aztszeretné,haközöttünkisazlennearend,hogyőszinténelfogadjukegymást,felfedezzükegymásértékeit,éspróbálunkmindentamásikjaváramagyarázni.
Ezbékességünkalapja:afeltámadottÚrközöttünkvan!Őnemszámonkér,hanembékességet,bűnbocsánatotésörömöthirdet.
Szerda (március 30.)
Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. Dán9,7
(Mt21,28–29;1Kor15,35–49;1Pt1,13–16)Bizony,alázatosanbekellvallanunk
azÚrelőtt,hogynemtudunkmindighinniIstenszavában,ígéreteiben,sema
feltámadásban,főlegamifeltámadásunkban.Érdemeslennekomolyanvenni
Pálapostolszavait,nehogymindenembernélszánalomraméltóbbaklegyünk!
AzÚrnakmindigigazavan.Azőútjakegyeleméshűségősidőktőlfogva,ésaz
leszegészenazörökkévalóságig.Őnemvétkeinkszerintﬁzetmegnekünk,hanemJézusKrisztusérdeméértmegbocsát.Mégis,mintDánielnek,nekünkis
bűnbánattalkellfordulnunkIstenfelé.Nemamagunkigazában,hanemazÚr
nagyirgalmasságábanbízvavihetjükelékönyörgéseinket(Dán9,18).
Csütörtök (március 31.)
Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak. Jak4,17(Zsolt141,4;1Kor
15,50–57;1Pt1,17–21)„…amennyiben megcselekedtétek eggyel ez én legkisebb atyámﬁai közül, velem cselekedtétek meg” –ígytanítJézus(Mt25,40;Károli-fordítás),
ésezzelsokelőremegtervezettéskiszámíthatatlanjócselekedetrebuzdítbennünket.Nemérlegeljünk,hogymegéri-e,viszonozzák-e,megköszönik-e.Sokkalinkábbörüljünkannak,havalakinsegítenitudunk.valóbanigazállításaz,
hogynagyobbboldogságadni,mintkapni.
Péntek (április 1.)
Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Zsolt30,2(2Kor1,5;1Kor5,6b–8;1Pt
1,22–2,3)olyanjóazÚrelőttállniúgy,hogymindentmegköszönünkneki!
Köszönjükazéletünket,acsaládunkat,amunkánkat,amindennapikenyerünketéslegfőképpenabűnbocsánatot.visszatérazerőnk,areménységünk,
azéletkedvünk,hatudjuk,hogybocsánatotnyertünkbűneinkre.Köszönjük,
hogyazÚrmegmentettabűn,ahalálésazördöghatalmától.Megszabadítottemberekkéntdicsérhetjükésmagasztalhatjukazőszentnevét.Elhívatásunkerreszól.AfeltámadottÚrboldogésörömteliembereketszeretnelátniközöttünk.
Szombat (április 2.)
Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Zsolt46,11a(Mk6,31;
2Tim2,8–13;1Pt2,4–10)Egészhétenátafeltámadásfényébenélhettünk.Ma
lehetőségünkvanazünnepelőttielcsendesedésre,azigehirdetőkértelmondandóimádságokra,miközbentalánéppensütünk,főzünk,takarítunkvagykertészkedünk.Mindenegyesimádságmeghallgatásratalál.Istenigéjeelvégzibennünkamunkát,nemtérvisszahozzáüresen.lehet,hogysokgyülekezetkonﬁrmációravagykeresztelésrekészül.legyenáldottmindenki,akiholnapazÚr
oltáraeléáll,vagycsakelcsendesedikatemplomban!legyenáldottazÚrJézusKrisztusnevemindannyiunkéletében!„Isten a mi oltalmunk és erősségünk!
Igen bizonyos segítség a nyomorúságban” –hangzika46.zsoltáreleje.Erősvár
amiIstenünk!
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