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urunkJézusKrisztus!GyőztesIsten
Fia!Feltámadásodténye jelenti szá-
munkraalegnagyobberőtabűnnel,
halállal,reménytelenséggelszemben.
Hálátadunkvégtelenszeretetedértés
azért,hogymindenártóhatalmatle-
győzvealeghatalmasabbÚrnakbizo-
nyultál.Köszönjükhaláligmenően-
gedelmességedet,shogyhúsvéthajna-
lánélőkéntoszlattadelaveledtalálko-
zókszomorúságát.
Teélszésuralkodszörökké.Magasz-

talunkkegyelmedért,amellyelazörök
élet lehetőségét adod számunkra is.
Hisszük,hogymaisvárodimádságun-
kat,hogytemagadtölthesdmegéle-
tünketörömmel,fénnyel,igazitávlat-
tal.Ezérthozzádfordulunkazünnep-
lőtestvériközösségben.
Könyörgünk a benned hívőkért,

egyházadértazegészvilágban.Feltá-
madásodörömhírehassaátazegész
keresztyénséget,hogyhozzádhívjaa
népeket!
Könyörgünk gyülekezeteinkért.

Add, hogy ne csak nevünkben, de
egészvalónkbanlegyünkevangéliu-
modképviselőiakaratodszerint!
Könyörgünkmindenemberért.Tá-

maszdfelatégednemismerőketalel-
kihalálból,hogyminéltöbbenhozzád
térjenek,ésélhessenekáltalad!
Könyörgünk szeretteinkért. Tégy

minkethiteles tanítványaiddá,hogy
rádmutatvacsaládtagjainkéletemeg-
újuljon,őkisbennedbízhassanak!
Könyörgünkakeresztyénnevelésés

oktatásügyéért.Add,hogyminéltöbb
gyermek,fiatal,deszülőéspedagógus
isvalóságosIstenkéntismerjentéged!
Könyörgünk településünkért, or-

szágunkért, nemzetünkért. Szomo-
rúanlátjukabűnrombolásátaterem-
tettvilágban.Tegyőzelmetvettélago-
noszfölött,debennünketisfelelősség-
gelruházolfel.Add,hogyennektuda-
tában éljünk igédhez ragaszkodva,
józanulcselekedve!
Könyörgünkmagányos,otthonta-

lan,menekülnikényszerülő,üldözött
embertársainkért.Haddtapasztalják
meg,milyenközelrőlismeredszen-
vedéseiket! Te senkit sem hagysz
magára.
Könyörgünkatestiéslelkiszenve-

déseketátélőkért.Mutasdmegmaga-
dat nekik sötét óráikban, a beteg-
ágyukmellett,utolsópillanataikban!
Haddlássanakmegőkistégedélő,ir-
galmasIstenként!
Könyörgünkahalállalvívódókért,

gyászolókért,vigasztalanokért.Jelenj
meg számukra is Feltámadottként,
akilegyőzteéletüklegnagyobbellen-
ségét!Add,hogykönnyeikenkeresz-
tül is átlássanak az örök otthonba,
melynekajtajatemagadvagy!
urunkJézusKrisztus!áldunktéged,

hogy húsvét ünnepe győzelmet je-
lentafélelmek,fájdalmakésasötétség
erőifelett.legyentiéddicséretünkés
egészéletünk,hogyegykormajdmiis
részesülhessünkaboldogfeltámadás
örömében.ámen. g

Oratio
œcumenica

Ki sze ret bi cik liz ni? Gyermekkorom
legszebbélményeiközétartozikafóti
kántorképzőtanfolyam.Különösszínt
adottazotttöltöttheteknekKissJános-
nak,azintézménygondnokánaksajá-
tosanderűsnevelésistílusa.Előfordult,
hogyszombaton,amikoratanfolyam
résztvevői kimenőt kaptak a faluba,
megkérdezte: „Ki szeret biciklizni?”
Akijelentkezett,nyertegyportaiszol-
gálatot:nekikellettfelírnia,kimikor
távozottvagyérkezett.
Senkitsemakarokmegbotránkoz-

tatni,devalahogyezakismozzanatju-
totteszembeIstenkiválasztókegyel-
mére gondolva.ábrahám,Mózes, a
prófétákvagyéppMária,esetlegJézus
tanítványainakatörténeteisorakoznak
elém–vajonmilyenlogikaalapjánke-
rülteképpenőkIstenlátóterébe,ami-
korakaratánakközvetítéséreembert
választott?vajonmiközükvoltazem-
beri képességeknek, lehetőségeknek
ahhozaküldetéshez,amelyetIstenrá
akartbízniegy-egykiválasztottjára?
Megisfordíthatjukakérdést,néz-

hetjükemberioldalról:mozgalmas,
változékonyvilágunkbanhelyünket
keressük,miakarunkválasztani,vagy

jelentkezünk,hogyminketválassza-
nak.Márnemcsupánapár-éspálya-
választás idején, hanem sokaknak
életük,delegalábbisaktívkorukvé-
géig szinte folyamatosan tart ez a
keresés – milyen logika mentén?
A megélhetés,akényelem,azegyéni
kiteljesedés,azotthonosságvagyép-
penaváltozatosságigényevezérliaz
embert?vagykényszerpályánmozog
az élete, és éppen ezért nem tud
nyugvópontrajutni?Hiányzikakap-
csolatazemberbenrejlőlehetőségek
ésakülsőadottságok,arendelkezés-
reállóélettérközött?Ahogyahetve-
neséveknagysikerűdarabjánakfő-
szereplője,Tevjefogalmaz:„Hegedűs
a háztetőn. Bolondosan hangzik,
ugye?Márpedigmiitt[…]mindnyá-
janhegedűsökvagyunkaháztetőn.
Kínlódunk,gyötrődünk,hogykicsal-
junkvalamikellemes,egyszerűdalla-
mot,anélkülhogykitörnénkanya-
kunkat.Eznemkönnyű.”
Összeisköthetjükakétkérdést:va-

jonamikorahelyünketkeressükavi-
lágban,azéletünkettervezzük,alakít-
juk,számít-e,mittervezIstenvelünk
kapcsolatban?Kérjük-eavéleményét,
vagyjobbanörülnénk,haőtámaszta-
náaláamielképzeléseinket?Éső?Kí-
váncsiamivéleményünkre?

Vá lassz ki va la ki mást! Előfordul,
hogyazemberhajlamosfeladni;kép-
telenségIstenésazemberkoordiná-
ta-rendszerét egymáshoz igazítani.
Éppelégnehézazegyiknekmegfelel-
ni:vagyhegedülünk,vagyaháztetőn
egyensúlyozunk.Ézsaiástanúságtéte-
leszerintIstenmagais ígylátjaezt:
„Bi zony, a ti gon do la ta i tok nem az én
gon do la ta im, és a ti uta i tok nem az én
uta im – így szól az Úr.” (Ézs 55,8)
Tevjekiisfakadegyalkalommal,Is-
tennelvitázva:„válasszkivalakimást!”
Isten nem akarja szépíteni, koz-

metikáznieztahelyzetet,sőtmagais
súlyosnakítéli.Demégkevésbéakar-
jafeladniazemberirántielkötelező-
dését. Megrázó mondatokat mond
errőlluther:„AkitIstenmegakariga-
zítani,aztelőbbelítéli;amitfelakarépí-
teni, azt beszakítja; akit üdvözíteni
akar,aztmegrendíti.”

Mi ért sze retsz en gem ennyi re? Eza
kérdésszemélyesemlékem.Egymeg-
hitt családi beszélgetés alkalmával
hangzottelhálateltrácsodálkozással.
Anna, akinek hálaénekét a fenti

igébenolvashatjuk,egyszerűasszony
volt.Csendben,szeretetbenéltafér-
jével.Talánsosemgondoltarra,hogy
kiválasztottlegyen.Mégisrészevolt

amegrendülésben:nemlehetettgyer-
meke.Öregkoráigéletehiábavalósá-
gánakérzésévelküzdött.Istenmeg-
hallgattaimádságát,megszületettSá-
muel.Annaazénekébenhálateltrá-
csodálkozássalmondköszönetetIs-
tenirgalmáért.
Mégistöbbrőlvanittszó,mintké-

résrőlésköszönetről,Istenésember
közöttisikeresmegállapodásról.An-
naazéveksoránnemcsupánújraés
újraelismételtekérését, ahogy Isten
sem azért várakoztatta a házaspárt,
hogymegmutassa:őeztismegteheti.
Istenvégigvezetteőtahalálésafeltá-
madásútján,amegsemmisülésbőlaz
új életre,mélységből amagasságba.
Annanemcsupángyermeket,hanem
egészenújlátásmódotkapottIstentől:
azújéletreménységét.
Ezért áll előttünk éppen húsvét

ünnepénezarégiige.MertIstenmég-
isaztakarja,hogytalálkozzanakút-
jaink.Jézusvállaltaamimegrendü-
lésünketaGecsemánékertjében,az
ítéletet a kereszten. De húsvétkor
márnem„újraemberrélett”,hanem
megengedte tanítványainak, hogy
lássákőtmintfeltámadottatsezzela
sajátéletüket,helyüketis,egészenúj
fényben.Nekünkiseztazajándékot
készíti.

g lACKNErNÉ PuSKáS SárA

Imád koz zunk! Kö szö nöm, Uram, hogy
a te aján dé ka id és el hí vá sod vissza von -
ha tat la nok. Nem mon dasz le ró lam
mély sé ge im ben, s meg adod a cso dál ko -
zás örö mét. Ámen.
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Miértéppenén?

Ahogyanamárcius17-izuglóibe-
mutatóelőttmegtudtuk,Né meth

Kit ti ésNagy Dá ni el írtákaszövegköny-
vetakülönbözőevangéliumokszövegei-
bőlválogatva,Ber ki Ar mandpedigegé-
szenkülönlegeskomolyzeneialáfestés-

selvarázsoltadrámaiváajelenetekhan-
gulatát.Összesentizenkettenalkotjáka
társulatot,egy-egyjátékostöbbszerepet
ismegformálapassióban.Bab ka An na
ésSik ter An na isegy-egyJézus-sirató
Máriátjátszik,detanítványokkéntéstö-

megjelenetekbenkiáltozókkéntisköz-
reműködnek.
AKeresztelő Jánost,tanítványtésfő-

papotisalakítóSztup kai Kris tóf szerint
nagydologaz,hamegértjük,hogyazIs-
tenszeretiazembert,ésezaszeretetJé-

zusban öltött testet. A kereszténység
Krisztuskövetésétjelentiamindenna-
pokban.Azőrészérőlazértvoltkülön-
legesazebbenatörténetbenvalószerep-
lés, hogy bizonyossá váljon számára:
nem messziről kell nézni az esemé-
nyeket,hanemmimagunkisrészeseiva-
gyunkennekatörténetnek.Izgalmas-
naktartotta,ahogyapróbáksoránegy-
re jobban mélyültek a gyermekkora
ótahallottmondatok,amelyekmegérin-
tettékésmegszólítottákőtmárkoráb-
banis.Ezzel2016böjtjemégkülönlege-
sebbéváltszámára.
Azösszesszereplőfeketébenjátszik

majd,csakNagy Ádám, Jézusmegsze-
mélyesítőjeviselfehérruhát.Abszolút
közelinekérzimagáhozaszerepet,de
bevallásaszerintsokszorelragadjaa
hév,ésvisszakellfogniamagát,hogy
nejátsszatúl.„Sokatbeszélgettünka
többiekkelaszerepről,elolvastamaki-
válogatottbibliaiigehelyeket,éspró-
báltamminéljobbanmagaméváten-
niőket,belegondolniabba,hogyJézus
hogyanviselkedhetettezenkörülmé-
nyekközött”–mondta.APétertala-
kítóHor váth-He gyi Ádám beletudta
élnimagátaszerepébe,mertőtmagát
isjellemziaPéterbenmeglévőkettős-
ség:azisteniésazemberilétszerinti
gondolkodás.
A teológusok imaközösségben és

tréningekenisegyüttvoltak,ígykészül-
tekpassióútjukra.Szolgálatkéntfogják
felazelőadást.Nemmagukatmintteo-
lógusokathirdetikmajd,hanemazo-
katatanítványokat,akikolykorközel,
olykortávolkerültekJézustól.

g HorváTH-BollA ZSuZSANNA

Teológusokpassiójátéka
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem hall ga tói ál tal elő adott pas sió já ték sze rep lői ál ta lá ban a har mad éve sek
kö zül ke rül nek ki, eb ben az esz ten dő ben azon ban rend ha gyó mó don gya kor la ti lag min den év fo lyam ból erő sí -
tik hall ga tók a csa pa tot. A nagy hé ten Bé kés me gye te le pü lé se i re lá to gat nak el a Jé zus Krisz tus szen ve dés tör té -
ne tét be mu ta tó da rab bal. Szolgálatként fogják fel az előadást.

Az összes sze rep lő fe ke té ben ját szik majd, csak Nagy Ádám, Jé zus meg sze mé lye sí tő je vi sel fe hér ru hát
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Bib lia is me re ti ver seny. A ma gyar bib lia tár su lat Ala pít vány is mét bib lia is -
me re ti ver senyt hir det kö zép is ko lá sok nak. A já ték áp ri lis 4. és má jus 8. kö -
zött, öt hé ten ke resz tül zaj lik. je lent kez het bár me lyik kö zép is ko lás di ák, fe -
le ke ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül. Egyé ni ver seny ző ket és leg fel jebb há -
rom fős csa pa to kat vá runk; je lent kez ni a Bibliatarsulat.hu/jatek/ ol da lon ta -
lál ha tó űr lap ki töl té sé vel le het már ci us 31., csü tör tök éj fé lig. 

A já ték me net rész le tes be mu ta tó ja a Bibliatarsulat.hu/jatek/bemutato/ ol -
da lon ta lál ha tó. A meg fej tés be kül dé sé nek ha tár ide je: má jus 8., va sár nap
éj fél. A he lyes meg fej tést be kül dők kö zött könyv cso ma go kat, kon cert je gye -
ket és a Szél ró zsa if jú sá gi ta lál ko zó ra szó ló be lé pőt sor so lunk ki. Az ün ne -
pé lyes ered mény hir de tés re és a dí jak át adá sá ra má jus 16-án, pün kösd hét -
főn, a sza bad té ri bib lia ol va sást kö ve tő öku me ni kus is ten tisz te let ke re té ben
ke rül sor a kál vin té ri re for má tus temp lom ban.

A bu da vá ri evan gé li kus sza bad egye tem kö vet ke ző al kal mát áp ri lis 4-én,
hét főn 19 órai kez det tel tart juk a bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ká -
pol ná já ban (1014 bu da pest, tán csics mi hály u. 28.). Dr.FabinyTamás püs pök
áhí ta tát kö ve tő en dr.FabinyTibor iro da lom tör té nész-pro fesszor tart elő adást
ShakespeareésazangolBiblia cím mel. A be lé pés in gye nes, min den ér dek -
lő dőt sze re tet tel vá runk.

evan gé li kus gyer mek- és if jú sá gi pá lyá zat 2016–2017. ki író: a ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház (mEE) Gyer mek- és If jú sá gi bi zott sá ga. Pá lyáz hat -
nak: evan gé li kus egy ház me gyék, egy ház köz sé gek és evan gé li kus cser kész -
csa pa tok.

A pá lyá zat cél ja:
a) Afelsorolthárompályázóikörgyermek-és/vagyifjúságitáborainak/prog-

ramjainak/rendezvényeinektámogatása. Előnyt él vez nek azok a pá lyá za -
tok, ame lyek leg alább há rom evan gé li kus gyü le ke zet kö zö sen meg ter -
ve zett és meg va ló sí tott prog ram ját mu tat ják be. 

A ka te gó ri án be lül a sa ját tá bort nem szer ve ző gyü le ke ze tek az mEE
or szá gos tá bo rai rész vé te li dí já nak tá mo ga tá sá ra is pá lyáz hat nak (or szá -
gos if jú sá gi tá bor, bánk; dé li ke rü le ti kon fir man dus tá bor, bony hád).

min den ön ál ló jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke ző egy ház köz ség ad hat
be pá lyá za tot (fi lia is), kü lön, az adott gyü le ke ze tet érin tő prog ram ra. kér -
jük, hogy a ter ve zett prog ram/ren dez vény rész le tes prog ram ter vét mel -
lé kel jék a pá lyá zat hoz!

Egy gyü le ke zet csak egyet len össze fo gás ban vagy egyé ni leg nyújt hat
be pá lyá za tot. A Szél ró zsa ide je alatt ter ve zett prog ra mo kat, tá bo ro kat
a bi zott ság nem tud ja tá mo gat ni!

b) A11.Szélrózsaországosevangélikusifjúságitalálkozóraérkezőevangélikus
ifjúságicsoportokrészvételidíjának vagy utazásiköltségeinektámogatá-
sa. Egy há zunk or szá gos if jú sá gi mun ká já nak má ra a leg na gyobb és leg -
fon to sabb te rü le te a Szél ró zsa evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó. Cé lunk mi -
nél több fi a tal meg szó lí tá sa. Előny ben ré sze sít jük azo kat a pá lyá za to kat,
ame lyek a ta lál ko zón el ső al ka lom mal részt ve vő fi a ta lok szá má ra igé nyel -
nek tá mo ga tást. A 11. Szél ró zsát jú li us 27–31. kö zött mát ra fü red-Sás tón ren -
dez zük meg.

c) Kisértékűtárgyieszközbeszerzésénektámogatása. A fel so rolt há rom pá -
lyá zói kör gyer mek- és/vagy if jú sá gi al kal ma i nak meg ren de zé sé hez
szük sé ges, kis ér té kű tár gyi esz köz be szer zé sé nek tá mo ga tá sa öt ven ezer
fo rin tig.

d) Evangélikusifjúságizenekaroktámogatása. Egy há zunk or szá gos if jú sá gi
mun ká já nak egyik meg ha tá ro zó te rü le te a ze nei ne ve lés, a fi a ta lok el éré -
se és meg szó lí tá sa a könnyű ze ne nyel vén. A gyer mek- és if jú sá gi bi zott -
ság szük sé ges nek és fon tos nak tart ja en nek a te rü let nek a tá mo ga tá sát,
ezért az if jú sá gi ze ne ka ro kat ki emel ten kí ván ja se gí te ni.

Ha egy ze ne kar nem ön ál ló jo gi sze mély, ak kor pá lyá za tát a hoz zá kap -
cso ló dó egy ház köz ség ad hat ja be. A pá lyá zat hoz szük sé ges a gyü le ke zet
és a ze ne kar kö zött kö tött írás be li be fo ga dó nyi lat ko zat! Eb ben az egy eset -
ben, ami kor egy gyü le ke zet ad ja be a ze ne kar szá má ra a pá lyá za tot, a gyü -
le ke zet pá lyáz hat az a), b) és c) ka te gó ria va la me lyi ké re is! Egyéb ként pá -
lyá za ti cél ként az a), b) és c) ka te gó ria kö zül csak egy vá laszt ha tó.

A pá lyá za ton szét oszt ha tó tá mo ga tá sok 2016-ban ren del ke zés re ál ló
ke re te: nyolc mil lió fo rint. A be nyúj tott pá lyá za to kat a gyer mek- és if jú -
sá gi bi zott ság bí rál ja el.

A pá lyá za tok pos tá ra adá si ha tár ide je: 2016. áp ri lis 22. éjfél. A pá lyá za -
ti ki írás tel jes szö ve ge, va la mint a pá lyá za ti adat lap a Gyulmisz.lutheran.hu
hon lap ról tölt he tő le.

KÖ sZi-tá bor. Sze ret nél egy meg tar tó és be fo ga dó ke resz tény kö zös ség hez
tar toz ni? Sze ret nél gye re kek kel fog lal koz ni? ér de kel, hogy kell tá bort szer -
vez ni? ér de kel az ön kén tes ség? Ha e kér dé sek kö zül leg alább egy re igen a
vá la szod, ak kor a kö SZI Nap ve tő tá bo ra i ban van a leg jobb hely szá mod ra.
ki pró bál ha tod ma gad a prog ram szer ve zés, a kö zös ség épí tés vagy akár a csa -
pat ve ze tés te rü le te in, és az zal fog lal koz hatsz, amit va ló ban sze retsz. mind -
ezt egy evan gé li kus, ka to li kus és re for má tus fi a ta lok ból ál ló, meg tar tó és be -
fo ga dó kö zös ség ben te he ted. kö SZI Nap ve tő kre a tív tá bor a 7–12. osz tá lyos
kor osz tály nak: jú li us 8–16. (két nap fel ké szí tő tá bor); kö SZI Nap ve tő ka land -
tá bor a 3–8. osz tá lyos kor osz tály nak: au gusz tus 5–13. (két nap fel ké szí tő tá -
bor). Ha fel kel tet tük az ér dek lő dé sed, küldj egy be mu tat ko zó e-mailt a ko -
szi@ko szi.net cím re, és fel vesszük ve led a kap cso la tot.

Öku me ni kus ének- és ige szol gá lat a Nem ze ti Mú ze um előtt. A más -
fél év ti ze de el in dí tott re for má tus ze nei fesz ti vál a kez de tek től az öku me -
né je gyé ben zaj lik. A fesz ti vál egyik ren dez vé nye ként évek óta re for má -
tus, evan gé li kus és bap tis ta éne ke ket és nem ze ti iden ti tá sun kat erő sí tő
da lo kat (kos suth-nó ták, Nemzetidal,Szózat stb.) szó lal tat meg az öt száz
fős öku me ni kus fesz ti vál kó rus a Nem ze ti mú ze um lép cső jén. Idén má jus
28-án, szom ba ton 17 óra kor ezt ki egé szí ti a ma gyar or szá gi Egy há zak öku -
me ni kus ta ná csa tag egy há zai ve ze tő i nek ige szol gá la ta. A szer ve zők
sze re tet tel hív ják er re a tag egy há zak tag ja it, és buz dít ják a gyü le ke ze ti
és is ko lai ének ka ro kat, il let ve az egyé ni éne ke se ket is, hogy le gye nek ré -
sze sei a kó rus nak. A je lent ke zé si lap le tölt he tő és to váb bi in for má ció kap -
ha tó az Rzf.reformatus.hu hon la pon.
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Anagyböjtazalázatlegfőbbiskolája–írtaPi linsz ky Já nos.
Félelmetes iskola. És szabadulásunk belőle – minden
megszenvedettségellenére–mégsemvalamiféletörvény-
szerűátmenetgyümölcse,hanemolyanajándék,melymin-
denreményt,mindenelképzeléstfölülmúlbékéjévelésma-
kulátlanszeretetével.
Ebbenazajándékbanbízunkmostis.
Dekigondolmégarranagypénteken,hogyahúsvétis

eljön,ésújrabekövetkezikaz,amiazelőttisbekövetkezett,
ésazótais,már-mártörvényszerűen?
Azembernemszeret–s

talánnemistud–okulniab-
ból,amitegnaptörtént.Mert
azemberafelejtésművésze.
Ahelyett, hogy parancsot
adnamagának–emlékez-
nedkellrá!–,azthiszi,afe-
lejtésképességeteszilehető-
vészámára,hogyéljen.
Kigondoltvirágvasárnap

arra,hogynéhánynapmúl-
vanagypéntekrevirrad?El-
árultatásésmegtagadásután
a„fe szítsd meg!” parancsával
sodródunkazemberitörté-
nésekvészbíróságaelőtt.
Tegnapmégvirágvasár-

napvolt,ésKrisztussietett
elénk,ésnemvoltBarabás,
akitaszeszélyesnépakarat
menteni próbált. Ki gon-
dolttegnapmégerre?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,hogyezaször-
nyű tettvelemegeshet.És
meglehet, Pilátus is élve-
zettelszürcsölgetteakupá-
baöntöttnapsugarat.
És ő? Akit tegnap még

hozsannával kísért a nép?
Ő tudtaeleitőlfogva,hogyanagypéntekközel,sanagypén-
teknekbekellkövetkeznie.valaholszámolgatják,csörge-
tikmárazezüstpénzeket,valaholmárfonjákatöviskoszo-
rútésácsoljákakeresztetis–ésrövidesenbeteljesedikaz,
aminekbekellteljesednie.Az,amiértőavilágrajött.
Őcsaktudja,érti:szükséges,hogybekövetkezzenanagy-

péntekis.Mertnagypénteknélkülnincshúsvét.
„Amegváltásiskolájánakelsőállomásaacsoda,amá-

sodik–aszenvedéstörténettanúságaszerint–aföldiva-
lóságsúlyánakmaradéktalanvállalása,saharmadik–és
legfőbb–ahitrejtettcsodája,avalódicsoda,melyminden
tapasztalástfelülmúl”–írtaPilinszky.
Anagypéntekből,aleszámolásnapjábólmásútsohasem

voltlehetséges.Mindeztőisnagyonjóltudta–hiszenazért
született,hogyvállaljahelyettünkisazelárultatást,ameg-
tagadtatástéppúgy,mikéntakeresztkínjait.Mindazt,amit
miképtelenekvagyunkbármikorismagunkravállalni.„…áll-

taksenkisembeszélt/sírtaksenkisemremélt/shogynem
figyeltékazest/mohónnyaltafölavért…”–állPusztaSán-
dorNagy pén tek címűversénekvégén.
Tegnapmégtelevoltaszívünkavirágvasárnaptiszta-

ságával,örömtelihangulatával,bizakodásával,merthús-
vétrakészültünkgondolatbanéslélekben.Húsvétrakészül-
tünk, megannyi nagypéntekünk közepette, egy újabb
nagypéntekelőtt.Húsvétrakészültünk,mintegyfeledniakar-
ván,kiiktatvatudatunkból,hogyhátravanmégegyújabb
leszámolás.

Feledjük,mertalelkünkhúsvétraszomjazik,afeltáma-
dáscsodájára,ahitbizonyosságára.Arra,hogyazújabbhús-
vétbanújabbbizonyosságotnyerjünkró la, ésarrólis,hogy
megannyinagypéntekünkután–egyenkéntésközösség-
ként–isképesekvagyunk,vanmégelégerőnkmegélniaz
ünnepialleluját.
Nekünkitt,avilágnakemerészénésazidőnekemezév-

tizedeibenbővenkijutottéskijutanagypéntekekből–me-
lyeketnemmindenharmadnaponkövetettskövetahúsvét.
Ezértisveszolykorerőtrajtunkacsüggedés,alemondás.Mi-
dőnúgyérezzük,sohamárvégetneméranagypéntekekso-
ra,sohanemjönelszámunkra,hitünkszámáraahúsvét.
Aztánmégiseljön.Mertmindennagypéntekutánelkell

jönnie.
Ebbenkellhinnünk.Ebbenhinnünkkell–maéppúgy,

minteleddig.Másesélyünkugyanisnincs.
g KŐ ANDráS

Nagypéntek

Húsvét örömében együtt zeng az
egyháznépénekéneke,mertJézusfel-
támadásával győzött a halálon az
élet,seljöttazújreménységhajnala!
Húsvétörömébenmegújulazegy-

háznépénekélete.Elmúlikmindaz,
amiholtcselekedetkéntamegszo-
kotthoz való görcsös ragaszkodást
mutatta,ésmegfontoltanteszimér-
legreazújat,amitmégcsaksejt,hogy
mitishozhat.
Húsvét örömében megelevene-

dikagondolkodás.Mederbekerülaz
érzelem.Frisséválikaszeretet.Éled
afelelősségazegyházért,ahazáért,
ajövőért!
HúsvétörömébenmegújulazIs-

tennekvalószolgálat.Ezaszolgálat
elsősorbanazIstennekvalófeltétlen
engedelmességbenélőszolgálat.Sőt
azegyházfriss,maijelenlététjelenti
lelki-szellemi-etikaiépítésként,ami

feltétlenelőremutatóamai,Istennél-
küli,demagáthumánusnaknevező
világunkban,melybőlegyreinkább
hiányzikajózanság,amegfontoltság,
azelőremutatás,afelelősgondolko-
dás,azigazimegbékélésretörekvés
ésarendfenntartása,formálása.
Húsvétörömébenderüljönkiegy-

renyíltabban,hogyIstenirányítjaa
keresztényvilágot.HaJézusugyan-
is nagypéntek után továbbra is a
sírbanmarad,veleegyüttmárrégen
elporladtvolnamindaz,amiazem-
bervilágotmegeleveníthetné.Győzött
volna a látszat, amely mindenkit
megtéveszthet.uralkodhatna nyu-
godtanapénz,deazigaziirgalom,a
segítség, az emberség, a szolgálat
egyre inkábbcsakdélibáblehetne!
Húsvét20l6-banisazősibizony-

ságtételt hirdeti: az Úr feltámadt!
Mégisezahírazegyháznépeörömé-

nekforrásaazidénis.Húsvétörömé-
benszeressükhátmégjobbanegyhá-
zunkat,ragaszkodjunkhazánkhozés
honfitársainkhoz. Húsvét öröme
őrizzenmegbennünketjózanul,az
életésazéleturaszeretetében.
Istenadjaeztazörömötegyháza

népének.Ezzelazajándékkalünne-
pelhetjük méltón húsvétot. Ezt az
örömetszeretnénkmegosztaninem
hívőtestvéreinkkelis.
Zengjen hát húsvét örömében az

egyháznépénekajkánahálaének,mert
azÚrfeltámadt!valóbanfeltámadt!
2016. hús vét

Dr.vErES ANDráS püs pök, Ma gyar
Ka to li kus Egy ház; STEINBACH JóZSEF
el nök, Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa; Dr.FISCHl vIlMoS
fő tit kár, Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa

Húsvétiüzenet
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Al ko hol be teg-men tő csen des hét szar va son. Sze re tet tel vár juk a szar va -
si Holt-kö rös part ján lé vő üdü lő ben (Szar vas, Üdü lő sé tány 2.) áp ri lis 11–15.
kö zött tar tan dó csen des he tünk re. vi dé ki ek nek szál lást és tel jes el lá tást 6000
fo rint el le né ben az üdü lő épü le té ben biz to sí tunk. Szám la szá munk: 11733058-
20015556. ér dek lőd ni PéterAttila lel ké szi ve ze tő nél (06-20/824-5472) le het. 

KözéphalmiEvangélikusMisszióAlapítvány

A szent há rom ság is tent di cső í tő köl tők ti zen har ma dik ta lál ko zó ja ok tó -
ber 15-én 10 óra kor kez dő dik Dom bó vá ron, az evan gé li kus temp lom ban. Sze -
re tet tel hí vunk és vá runk min den ré gi és új vers írót, sza va lót. A rész vé tel nek
nem fel té te le, hogy va la ki jegy zett köl tő vagy sza va ló le gyen. Csak az írá -
sok hoz hű, hit ből fa ka dó bi zony ság té tel a fon tos. Hi szen „amivelcsordultig
vanaszív,aztszóljaaszáj”.

A vers írás hoz eb ben az év ben tám pont ként, igei mot tó ként az Efezusiak-
hozírtlevél 4. fe je ze té nek el ső hat ver sét és a Kolosséiakhozírtlevél el ső fe -
je ze té nek 10–11. ver sét vá lasz tot tuk. kér jük, hogy a részt ven ni szán dé ko zók
ver se i ket leg ké sőbb szep tem ber 15-éig küld jék el a szer ve ző cí mé re (ba las -
sa je nő, 7200 Dom bó vár, vö rös mar ty u. 43.). Erős vár a mi Is te nünk!

Att rak tív or vos nő kol lé ga nőm nek sze ret nék be mu tat ni hu mán mű velt sé gű
dip lo más, fi a tal-kö zép ko rú urat. kul tu rá lis, gaszt ro nó mi ai prog ra mok, uta zá -
sok. le ve lét vá rom „bu dai temp lom tor nyok” jel igé re: 1250 bu da pest 1., Pf. 42.

h i r d e t é s  

Gyülekezetvezetőikonferencia
A ter mé sze tes kö zös ség fej lő dés út jai címmeltartottákmegaDéliEvangélikusEgy-
házkerületgyülekezetielnökségeinekkonferenciájátBudapesten.Atanácsko-
zásrésztvevőiagondolatébresztőelőadásokutánszekciókbanfolytattákatár-
salgást,majdkerekasztal-beszélgetésrekerültsor.
Arózsákterénlévőevangélikuskollégiumbanmárcius11–12-énzajlottkét-

naposrendezvényszervezőigazdagprogrammalkészültek.AzérkezőketRa -
dos né Len gyel An na egyházkerületifelügyelőtávollétébenAn dor ka Ár pádmá-
sodfelügyelő,valamintHegy vá ri né Pa u ló Má ria kollégiumigazgatóköszöntöt-
te.Gáncs Pé ter püspöktartottaazigeibevezetőtMk4,26–29alapján.Aközös
vacsorátkövetőenjátékosvetélkedőkövetkezett,amelyetegyházunkországos
irodájagyülekezetiésmisszióiosztályánakmunkatársaiállítottakössze.Ana-
potNé meth Zol tán osztályvezetőképesigeimeditációjazárta.
Szombatonugyancsakigeiintonációvalkezdődöttanap,azáhítatotSza bó -

né Mát rai Ma ri an na, azEvangélikusHittudományiEgyetemGyakorlatiInté-
zeténekmegbízottvezetőjetartottaApCsel2,47balapján.Atalálkozótémájá-
ról(természetesközösségfejlődés)Sü ve ges Ger gő újságíró,aNaturalChurchDe-
velopmentHungary(TermészetesGyülekezetfejlődés,Magyarország)szerve-
zetmunkatársatartottgondolatébresztőelőadást.Ahallottakrólszekciókbanbe-
szélgettekarésztvevők.(Aszervezetrőlazncd-in ter na ti o nal.org/pub lic/Part ner/
Hun gary.htlm oldalszolgálbővebbinformációval.)
Délutánkerekasztal-beszélgetésrevártákazérdeklődőket.GáncsPéterpüs-

pök, Lup ták György püspökhelyettes, Andorka árpád felügyelő, Krá mer
György, azországosirodaigazgatója,Il lisz L. Lász ló, azEvangélikusInformá-
ciósSzolgálat(EISZ)vezetője,Ken deh K. Pé ter, alutherKiadóigazgatója,va-
lamintT. Pin tér Ká roly, azEvan gé li kus Élet főszerkesztőjeakövetkezőkérdés-
rekerestékaválaszt:mitsegíthetaközösségfejlődésébenazegyházkerület,az
országosiroda,azEvangélikusInformációsSzolgálat?
AkonferenciavégeztévelKrámerGyörgy„indítottaútjára”alelkészeketés

felügyelőtársaikat,Mt12,8–9verseirealapozvagondolatait. g G.ZS.

Járacsokalelkipásztoroknakis
Acsaládokotthonteremtésikedvezményét(csok)azokaprotestánslelkipász-
torokisigényelhetik,akikneklakóhelyétagyülekezetjelöliki–mondtaazem-
berierőforrásokminiszterefebruárvégénBudapesten.
Haúgydöntenek,hogygyermeketvállalnak,aparókiánélőlelkipásztorokat

ésfeleségüketismegilletiakedvezmény–közölteBa log Zol tán aDizseriTamás
szeretetszolgálatidíjátadásaalkalmábólrendezettünnepségen,anémetajkúre-
formátusgyülekezettemplomában.Aminiszterarrólisszólt:véleményeszerint
azirgalomésazemberiminőségsokszorképeskipótolniapénzhiánytésarend-
szerhiányosságaitazegészségügyiésaszociálisellátórendszerben.
AzünnepségenésemlékülésenátadtákaBethesda-kórházegykorifőigaz-

gatójáról,Di zse ri Ta más ról elnevezettdíjat.AMe loc co Mik lós szobrászmű-
vészirgalmassamaritánustábrázolóemlékplakettjévelés700ezerforintnyi
juttatássaljáróelismeréstazidénBen c ze Já nos, azintézménydiakóniaiigaz-
gatójavehetteát. g MTI

Kitüntetettművészek
Nemzetiünnepünk,március15.alkalmábólÁder Já nos köztársaságielnöktől
Kossuth-díjatvehetettátazországházbanTil lai Au rél lisztFerenc-díjaskar-
nagy,zeneszerző,érdemesművész,aPécsiTudományegyetemMűvészetiKa-
raZeneművészetiIntézeténekprofessoremeritusa,aPécsikamarakórusala-
pítókarnagya,apécsievangélikusgyülekezettagja„atanítványokésaközön-
ségszereteteáltalövezett,ugyanakkoraszakmamegbecsülésétkiérdemlőés
Pécsvárosánakkulturáliséletétisgazdagítókarnagyipályafutása,valamintter-
mékenyzeneszerzőiésnemzedékekszámárameghatározózenepedagógusiélet-
műveelismeréseként”.

Fassang Lász ló lisztFerenc-díjasorgonaművészt,alisztFerencZenemű-
vészetiEgyetemadjunktusátMagyarországÉrdemesMűvészedíjjaltüntet-
tekiBa log Zol tán, azemberierőforrásokminiszteremárcius11-énapestivi-
gadóban.AművészrendszereselőadójaafótiEvangélikusKántorképzőIn-
tézetnek,orgonaimprovizációskurzusatízéverészeakántortovábbképzőtan-
folyamokprogramjának. g MTI

Aszlovák–magyarmegemlékezésszer-
vezője, Szesz tay Ádám,Magyarország
kassaifőkonzuljafogadtaavárosbana
vendégeket.AmásnapokoncsakBuda-
pestésKassaközöttközlekedőrákóczi
InterCityvonatszerelvényével–aszlo-
vákKözlekedési,Építésügyiésrégiófej-
lesztésiMinisztériumjóvoltából–meg-
hosszabbítottútvonalon,különvonattal,
közösen utaztak tovább Eperjesre, a
konzulikerületmásodik,Szlovákiahar-
madiklegnagyobbvárosába.
AnemzetiünnepifogadásSla vom ír

Sa bol nak,aSzlovákiaiágostaiHitvallá-
súEvangélikusEgyházKeletiEgyházke-
rületepüspökénekaköszöntőjévelkez-
dődött. A püspök kiemelte, hogy az
életalapjaaszabadság,amiértküzdeni
mindenkinekkötelessége.Hangsúlyoz-
taazökumenéfontosságát,aszlovák–
magyarevangélikusságközösgyökere-
it.Fontosnaktartottaelmondani,hogy
mindenkinekfeladataaszélsőségektől
mentes,békés,közösegyüttélésenvaló
munkálkodás.Köszöntőjétamagyarés
aszlovákhimnuszzárta,alaudateDo-
minumkassaimagyarreformátusének-
karésazeperjesivocalsnőikamarakó-
rusközreműködésével.
Az1848–49-esforradalomraéssza-

badságharcraDer fiňák Pat rik történész,
azEperjesiEgyetemTörténelmiIntéze-
ténekmunkatársaemlékezett.Előadásá-
banasárosirégióbantörténteketemel-
teki,ésméltattaaszlovákésamagyar
katonákhelytállását.

AzelőadástkövetőenKo lár Pé ter,a
CsemadokSzlovákiaiMagyarTársadalmi
ésKözművelődésiSzövetségkassaivá-
rosiválasztmányánakelnöketartottlau-
dációt,majdSzesztayádámfőkonzul
Áder Já nos köztársaságielnöknevében
MagyarAranyÉrdemkeresztetadottát
Jo zef Ku zi ak,Margonya(Marhaň)pol-
gármestereszámára.Atelepülésvezető
akitüntetéstazértkaptameg,mertki-
emelkedőentámogatjaamagyarhagyo-
mányokőrzését,ésjelentőserkölcsitá-
mogatást nyújtott Dessewffy Arisztid
honvédtábornok,aradivértanúsírbolt-
jánakfelújításimunkálataihoz.
EzutánEperjespolgármestere,And -

rea Turča no váköszöntötteavendégeket,
ésörömétfejezteki,hogyakétország

küldötteiközösenésszabadonemlékez-
hetnekaszabadságharcra.Fontosüze-
netnekszánta,hogyaszabadságnem
örökölhető,mindengenerációnakmeg
kellküzdenieérte,mertaszabadságade-
mokráciábansemvehetőtermészetesnek.
AzünnepségmásodikfelébenEper-

jesésNyíregyházatestvérvárosikapcso-
latakaptaafőszerepet.Dr. Ul rich At ti -
la,Nyíregyházaalpolgármestereörömét
fejeztekiakétvároskapcsolatánakto-
vábbfejlesztéseésaközösünneplésfö-
lött.Kiemelte,hogyajelenleginyitottság,
amelymindkétvárosvezetéstjellemzi,le-
hetővétesziazegyüttműködést,sennek
fontoslépéseazeperjesiésanyíregyhá-
zievangélikusgimnáziumimmárhiva-
talosformátöltötttestvérkapcsolata.
Eztkövetőenazerrőlszólóegyüttmű-

ködési megállapodást a Nyíregyházi
KossuthlajosEvangélikusGimnázium
igazgatónője,Tar Já nos né ésazeperjesi
EgyesültEvangélikusIskolaigazgatója,
Ma ri án Da man koš írtaaláünnepélyes
keretekközött.Iskoláiknevébenazigaz-
gatókbiztosítottákegymástazintézmé-
nyeik közötti baráti-testvéri kapcsolat
ápolásáról, kulturális és sportprogra-
mok,cserelátogatások,közöstanulmá-
nyi projektek révén személyességgel,
élettelmegtöltveeztakapcsolatot.Mind-
ezekkelaztacéltszolgálva,hogyadiá-
kokésakollégákmegismerjékésmeg-
becsüljékegymást.
Aközöshitésazevangélikusegyház

által fenntartott iskolák minden ere-

jükkelarratörekszenek,hogykapcsola-
tukakeresztényértékekszellemébenva-
lódikötelékkéfejlődjön.Akétgimnázi-
umaz„500protestánsiskolaünnepel-
jeaz500évesreformációt”mozgalom-
baisközösenkapcsolódikbe.
Azegyüttműködésszimbólum,hiszen

általaerősödikésszorosabbáválikNyír-
egyházaésaMagyarországiEvangélikus
Egyház,illetveNyíregyházaésEperjes,
ígyakétnemzetevangélikusainakkap-
csolatais.
AzaláírástkövetőenSesz ták Osz kár,

aSzabolcs-Szatmár-BeregMegyeiKöz-
gyűléselnökevontpárhuzamotarégi
eperjesikollégiumésanyíregyházigim-
náziumtörténelmilégköreközött.Aszlo-
vákokésanyíregyháziakközösmúltját

említvehangsúlyozta,hogyaszabadság
irántivágyközösvonás,hiszennemcsak
amagyarszabadságharcrakellemlékez-
nünk,hanemarrais,hogyaNyíregyhá-
zát alapító szlovák származású ősök
munkájukkalváltottákmegszabadságu-
kat,aminekazemlékéttöbbnyíregyhá-
zialkotásőrzi.
„Emberéamunka,Istenéadicsőség”

–ezzelagondolattalzártaazünnepsé-
getdr. Fa bi ny Ta más,aMagyarországi
EvangélikusEgyházÉszakiEgyházkerü-
leténekpüspöke,megköszönveminda
szlovák,mindamagyarszervezőkésle-
bonyolítók munkáját. Emlékeztette a
hallgatóságotaSlavomírSabolpüspök
köszöntőjébenelmondottakra,éscsat-
lakozottaszélsőségeketelutasítóbékés
együttélésgondolatához.SzóltHamvas
Béláról,akinekazédesapjalutheránuslel-
készvolt,ésőmagaisEperjesszülötte,
valamintaszinténeperjesiszármazású
MaléterPálról,akinekazédesapjaabban
agimnáziumbantanított,amelyamos-
tanitestvériskolaikapcsolatotkialakító
gimnáziumelődjevolt.
AnapzárásakéntáldástmondottFa -

ze kas Lász ló,aSzlovákiaireformátusKe-
resztyénEgyházpüspöke,Pász tor Zol tán,
aKassairómaiKatolikusEgyházmegye
püspökihelynökeésSlavomírSabol,a
SzlovákiaiágostaiHitvallásúEvangéli-
kus EgyházKeleti Egyházkerületének
püspöke.
Az ünnepséget fogadás követte,

amelyhezmagyarországi kistermelők,
nyíregyháziéttermek,valamintama-
gyar–szlováktestvértelepülésekcsatlakoz-
takételkülönlegességeikkel.
Adélutániprogramkeretébenarészt-

vevőkmegkoszorúztákazépületbenel-
helyezett Kossuth lajos-emléktáblát,
majdegynyíregyházi–eperjesiképzőmű-
vészházaspárnak,Arany ász Zi tá nak és

Ka mil Ju rašek nek akiállításáttekintették
meg.ALesz nek eré nyek a jö vő ben? című
közöstárlatnakazEperjesiMegyeiMú-
zeumrákóczi-palotájaadotthont.
Anyíregyházievangélikusdelegá-

ció látogatása az eperjesi Egyesült
EvangélikusIskolábanértvéget,ahol
dr.FabinyTamáspüspökésTarJános-
néigazgatóvezetésévelmegtekintették
azóvoda,azáltalánosiskolaésagim-
náziumközösépületét,jellegzetessé-
geit,ésszóesettajövőbelitervekrőlis.
Anapotközösszlovák–magyartánc-

házzártaKu pec Mi hály nak, anagyidai
IlosvaiSelymesPéternéptáncegyüttesve-
zetőjénekésVla do Mic hal ko táncpeda-
gógusnakaközreműködésével.

g KECSKEMÉTI ZSuZSANNA

Aszabadságharc
szellemében
Szo ros kap cso la tok két evan gé li kus egy ház kö zött
A sza bad ság harc ra va ló kö zös em lé ke zés sel és az evan gé li kus gim ná zi u mok
kö zöt ti együtt mű kö dés sel erő sí ti kap cso la ta it a Szlo vá ki ai Ágos tai Hit val -
lá sú Evan gé li kus Egy ház és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház. Sza bad -
ság, bé kés együtt élés, öku me né – ezek a gon do la tok ha tá roz ták meg azt az
ün ne pé lyes fo ga dást, amely nek ke re té ben az 1848-as for ra da lom és sza bad -
ság harc 168. év for du ló já ról em lé kez tek meg már ci us 16-án, szer dán Eper -
je sen, az evan gé li kus kol lé gi um ban, amely ma püs pö ki szék hely.

Tar Jánosné és Ma ri án Da man koš az együttműködési megállapodással

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 f

E
lv

é
t

E
lE



4 l Német oldal 2016. március 27. l KRÓNIK A

Deutsche Anlage
Redakteurin: PFArrErIN ESZTEr HEINrICHS

WiemusseinFestbeschaffen
sein, damit Sie in Stim-
mungkommen?Waslässt

SiesichwohlfühlenaufeinerFeier,zu
derSieeingeladensind?
EinFestlässtsichnichtvorhergenau

durchplanen.undob es gelingt, er-
weist sich erst,wenndasFest schon
längst imGange ist und unter den
Menschen etwas in Schwingungge-
kommen ist. Ich glaube, einFest ist
danngelungen,wenneseinenNach-
hallfindetbeidenMenschen,diewie-
derinihrenAlltagzurückkehren.Feste
sinddazuda,inslebenzugreifen,das
Gewöhnlichezuunterbrechenundei-
nereinfachenBegegnungGlanzzuver-
leihen.Menschen,dievoneinemFest
erzählen,habenoftdiesenGlanz in
denAugen.

Beimosterfestheutegehenwirvon
derDunkelheitinslicht.ostern:Das
leidhateinEnde.DerSteinistwegge-
rollt.JesusChristusistnichtbeidenTo-
tengeblieben.Er ist beiuns als eine
Kraft,diehilft,dasSchwerezuüber-
winden.Zuerklärengibtesdanicht
viel.Keinreporterkönntedasoster-
geschehenbeschreiben,sodassesdann
für alleZeit feststünde, schwarz auf
weiß,klarunddeutlich.
Wasweiter erzählt werden kann,

sindallenfallsdieeigenenErfahrungen
ausunseremleben.Erlebtes,dasuns
fühlen lässt, ja,dabistdu schonmal
auferstandenausderNot.Dabistdu
wieneugeboren.Dahatdeinleben
nochmaleinentiefenSinnbekommen.
osternalsFestdesSiegesüberdie

DunkelheitkanneinMenschanjedem

TagdesJahresfeiern.Ebendann,wenn
eineKraftinunsaufersteht.lautoder
leise.Herbeigesehntodervölligunver-
hofft.Wenn einMensch, der lange
durchDunkel geschritten ist,wieder
lichtundliebe spürt.EineKrise ist
überstanden.EineWundewächstnach
schwererverletzung langsamwieder
zu.Alldasgehörtzuostern.
Allerspätestensosternwirddeut-

lich,dass Jesus, derunterdenMen-
schengelebthat, ebenmehr als ein
Menschwar.InihmistderHimmelauf
dieErdegekommen.InihmistGott,
derZweifelundAngstkennt,zuden
Menschengekommen.
Wannauch immer imverlaufdes

Jahres für Siepersönlichosternge-
schieht,wünsche ich Ihnen,dass Sie
erlebenkönnen,wiemitJesusder in
unsMenschen verliebteGott selbst
ganzdichtanunsherangekommenist.

g W.S.

„Daskanndochnicht alles gewesen
sein, damußdoch noch irgendwas
kommen! Nein,damußdochnoch
leben insleben.Eben.“Sodichtete
derdeutscheliedermacherWolfBier-

mannschonvorvielenJahren.Damit
hat erdieFragenachderGlaubwür-
digkeitderosterbotschaft aufgewor-
fen. „Auferstehung istdochnur eine
erfundeneGeschichte,umzuvertrö-
sten!“ - so denken viele in unseren
christlichenländernundvertrauender

AuferstehungJesunichtmehrsorecht.
Damitkommtdochschonlangekein
lebenmehrinsleben.vielevonuns
zweifelnundichstehemitleerenAnt-
wortendaundhabeauchnurdasWort:

„Christusistauferstanden“,sohabeich
esgehört.„ChristushatdenTodüber-
wunden“,sohabeichesgelesen.
Eben:osternistkeinSatzausei-

nemtheologischenlehrbuch.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,soweniger-
wähnenswertscheint:DagebenMen-
schensichnichtauf,sondernfinden
nochdenMut,etwasNeueszuversu-
chen.Sieglaubennichtandieeigene
ohnmacht,sondernandieKraftder
Schwachen.Sieschickensichnichtin
die Dinge, sondern nehmen ihr
Schicksal indieHand.Siebestehen
darauf,dasssiezuetwasgutsindund
aufdieserWeltetwasbewirkenkön-
nen.Grossesistdawirklichnichtzu
berichten,nur ebendies,dassdoch
lebeninslebenkommt.
Dazuwerdendieostergeschichten

erzählt:damitwiraufwachen,aufste-
hen, demleben trauen.uns nicht
herausredenmit dem so gottlosen
Spruch„Dakannmanhaltnichtsma-
chen“.Dabei die eigene Erstarrung
überwindenundbegreifen:Nichtsist
unabänderlich, nichts ist endgültig,
nichts ist unmöglich dem, der ver-
traut.Wemdas gelingt, der hat die
Auferstehungerlebt.
Gott-sei-dankwerdenimmernoch

diealtenostergeschichtenderBibel
erzählt,weilsieunsanstiftenwollen,
inunseremlebenfortzusetzen,was
mitJesusbegonnenhat.

g PFArrEr WolFGANG SAlZEr
(Wiener Neustadt)

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

25. März – Karfreitag
Ágfalva (zweisprachig) 17 uhr
balatonboglár 16 uhr
bonyhád 10 uhr
Egyházaskozár 14 uhr
Hévíz 11 uhr
Sopron 9 uhr
Sopronbánfalva (zweisprachig) 15 uhr
budavár 15 uhr

26. März – samstag
Sopron (auf dem friedhof) 14 uhr 

27. März – Ostersonntag
Ágfalva (zweisprachig) 6 uhr
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

Wirfeiern in unserer
kleinenWandorferGemeindeje-
desJahrenglischsprachigeoster-
gottesdienste,denninSoprongibt
es vieleMenschenmit ausländi-
schen Hintergrund, Studenten,
Austauschschüler, mit ungarn
verbundeneundvieleandere,die
ofteinStückZuhausesuchen,be-
sondersandengroßenFesten  -
oderfürdieEnglischdieleichtere
Sprachedarstellt.Alsichwiederei-
nensolchenGottesdienstvorberei-
tete,stießichineineramerikani-
schenAgende auf einosterritual
mit"siebenZeichenderAuferste-
hung",dienacheinandervordem
Altar abgelegtwerden:dasGrab-
tuch, das Salböl (Parfüm), der
Stein, dasKreuz, dieKerze, das
Brot undderWein. Jedesdieser
ZeichenstehtfüreinenAspekt,der
mit derAuferstehung zu tunhat
undsieunsbildlichvorAugenruft.
Ichmusssagen,dassichgleichim
erstenMomentwusste, dass das
richtige seinwürde für unseren
Gottesdienst.Schließlichkommen
janichtnur "native speakers" zu
unserenGottesdiensten, sondern
auchEinheimische,diemehroder
wenigergutEnglischsprechen.
DasweißeTucherinnertandas

Grabtuch,mitdemJesuleibbe-
decktwar.Amostermorgenwur-
deesleergefundenwiedasGrab,
in dem Jesus gelegen hatte.Das
Salbölerinnertunsdaran,dassam
frühenostermorgenFrauenzum
Grab Jesu kamen, um seinen
leichnamfürdieBeerdigungvor-
zubereiten.Diese Frauenwaren
dieersten,dievonJesuAuferste-
hungerfuhren.EinSteinerinnert
unsdaran,dassamostermorgen
der Stein vom Grab weggerollt
war.DasKreuz erinnert uns an
unsereToten,dieJesusanseinem
Kreuzerlösthat.DieKerzesteht
dafür,dassChristusdaslichtder

Welt ist.Das Brot erinnert uns
daran,wieamAbendvonostern
zwei Jünger auf demWegnach
Emmauswaren.Jesuswarmitih-
nen,aber sie erkannten ihnerst,
als er das Brotmit ihnen brach.
DerWeinschließlicherinnertuns
an JesuBlut, das er für uns ver-
gossenhat.
AlledieseSymboleversinnbild-

lichen die Erfahrung, dieMen-
schenmit derAuferstehung ge-
machthaben-beweisenkönnen
sienatürlichnichts.Keinesdieser
Zeichenalleinkanneinenschlüs-
sigenBeweisdafürgeben,dassJe-
suswirklichvondenTotenaufer-
standen ist, fallsman einen sol-
chen sucht. Sie wollen es auch
nicht.Abergemeinsamsprechen
sie davon, dass sich in derWelt
mitostern etwas verändert hat,
dassTüren geöffnet und Stricke
zerrissenwurden,dassdasleben
immerwiedereineneueChance
bekommt.
Esgibtnatürlichnochmehrsol-

cherZeichen. Ichmeinendamit
nicht, dassman auch andere be-
deutsameundeinleuchtendeDin-
gevordenAltarlegenkann(Blu-
men,Bibel,Nägel)-sonderndaß
esvielleichtauchinunseremeige-
nenlebensolcheZeichenderAuf-
erstehunggibt,dieunsHoffnung
geben können.vielleicht haben
wirjaaucherlebt,wieverschlossen
geglaubteTürensichplötzlichöff-
netenoderStricke,dieunsfessel-
ten, zerrissen.vielleicht könnten
wiranderenMenschendavoner-
zählenund ihnen soneuenMut
machenfürihrenWeg.ostern,das
Fest deslebens,wäre eineGele-
genheit, darüber nachzudenken.
Wir haben dieseZeichen der

Auferstehungübrigensnichtnur
im englischenGottesdienst ver-
wendet,undichglaube,dassviele
Menschen,großeundkleine,auf
dieseWeise etwas für sichmit-
nehmen konnten für die Tage
nachdemosterfest.

g PFArrEr MICHAEl HEINrICHS

deutsche oder zweisprachige Gottesdienste
in der Karwoche und Ostern 

DiesiebenZeichen
derAuferstehung

Daskanndochnichtallesgewesensein

osterfest
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Známyspisovateľoscar
Wildevrozprávkeosebeckomobro-
vi opisuje jednunádhernú záhradu
plnúvôni,kvetov,broskýňavtáčikov,
kamsakaždýdeňchodilidetiprices-
tezoškolyhrať.Záhradapatrilaob-
rovi,ktorýsanasedemrokovvybral
nanávštevukpriateľoviľudožrútovi.
Keď saporokochvrátilauvidel,ako
savjehozáhradehrajúdeti,veľmisa
nahnevalazačalnanichkričať,pre-
tožebolveľmisebecký.okolozáhra-
dydalpostaviťvysokýmúrsnápisom:
“vstupdohrozboutrestuzakázaný!“
v tej chvíli do obrovskej záhrady
vkročilazima,snehamráz-vtákomsa
nechcelospievaťakvetyzabudlirásť.
Tohosebeckéhoaegocentrickéhoob-
rakaždýznásdôvernepozná,preto-
že ho všetci nosímehlboko vo svo-
jomvnútri.uzatvárame sa sami do
seba,Bohaiľudísidržíme„odtela“,
budujemeokolosebavysokánskemú-
ryanasrdcinosímevýstražnútabuľu
snápisom:“Zákazvstupu!“Chceme,
abyzáhradanášhoživotapatrila iba
námanechcemesaosvojvnútorný
priestorsnikýmdeliť.Snehamrázs
radosťoupadajúnanašudušuapo-
malysaznejvytrácaživot.Takako
oborčakámenapríchodjari,aletána
našuzáhraduzabudla.

razoborzbadal,akosacezmalú
dieruvmúredojehozáhradyopäťza-
krádalideti,vyliezalinastromyatie
začali pod dotykom ich rúčok roz-
kvitať. Iba jeden strom zostal za-
mrznutý,pretožechlapček,ktorýpod
ním stál, bol prílišmalý a nevládal
naňvyliezť.Keďoborvidelakochla-
pecplače,premohlahoľútosťauve-
domilsisvojesebectvo.Chlapčekovi
pomoholvyliezťnastrom,tenhood
radostiobjalapobozkal.vtejchvíli
saoborrozhodol,žezbúramúr,kto-
rýobkolesovalzáhraduaodvtedysa
detichodilikaždýdeňsobromhrať.
Akdokážemezvíťaziťnadsvojímse-
bectvom a egoizmom, ak zbúrame
múry,ktorésmesiokolosebaposta-
vili,vtedysaajdonášhoživotavráti
jar. láska je cestou k vzkrieseniu a
obnovenie života.Ak sa dokážeme
otvoriťvdôvereBohuaľuďom,vtedy
znovuožijemeazáhradanášhovnút-
ra sa naplní svetlom, slnkom, spe-
vom,radosťou…
už iba jednavecobra trápila-ten

malýchlapček,ktorýhopobozkala
objal,saviacneukázal.obrovitobo-
loľúto,pretožeprávejehosinajviac
zamiloval. Ako roky plynuli, obor
ostarelazoslabol.Akprišlazima,už
sanehneval,pretoževedel,toibajar
spíakvetyodpočívajú.Jednéhozim-
néhoránasapozrelzoblokaasúža-
som zistil, že že v jednomkúte zá-
hradybolstromobsypanýrozkošný-
mikvetmiapodnímstálchlapček,
ktoréhositakobľúbil.uháňalkne-

mu,alevtommutváročervenelaod
hnevu,lebonadlaňiachtýchdetských
rúčokbolistopypodvochklincoch,
boliajnanôžkach.„Ktosatiopová-
žilublížiť?-kričalobor–Povedzmito,
ajachytímsvojveľkýmečazabijem
ho!“„Nie,nie!“–odpovedalodieťa.
“veďsútoranypoláske.“„Ktosi?“,
zašepkaloborazmocnilasahopo-
divná, posvätná bázeň, takže pred
dieťatkompokľakol.Adieťasanaob-
rausmialoapovedalomu:“razsisa
midovolilhraťvtvojejzáhrade.Dnes
pôjdeš somnou domojej záhrady,
ktorásavoláraj.“Akeďvtopopo-
ludnievbehlidetidozáhrady,našliob-
ramŕtveholežaťpodstromomacelý
bolobsypanýbielymikvietkami.Kri-
stusbolzranenýláskouknám,sebec-
kýmľuďom.vďakajehoranámsanám
dostalouzdravenia.Stopypoklincoch
na jeho rukách anohách sú cestou
kobnoveavzkrieseniu.

g –EMI–

Radostný pôstny odkaz mala konfe-
rencia, usporiadaná pred pármi rokmi
v Budapešti, s názvom: “Evanjelium a
rôzne zapojenia v historii“-kde sa od-
zneli prednášky o tom, že my kresťania
ako sa máme zaoberať s otázkou holo-
kausta. V nedeľu po dokumentárnom
filme ppotomkovia zabitých Hebrejov
rozprávali o svojich ranách. Potom po-
tomkovia tých Nemcov-ktorí pracova-
li v Auschwitze-plačúc si prosili od-
pustenie a dali im kvety, objímali a po-
bozkali ich…

Slovenská príloha
Stranu zostavila:HIlDA GuláčIová-FABuľová

1.Slávnosťveľkonočná
Lukáš 24:1–12. 

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. 

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

Kristovérany
Cesta k Vzkrieseniu

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

Kristus Pán vstal zmŕtvych.Nie je
ráno ako ráno.Do dejín sa zapísali
mnohé rána, keď sa udialo niečo
zvláštne.Nona tie rána si už ľudia
nepamätajú.Existujevšakráno,ktoré
sazapísalohlbokododejín ľudstva.
veľkonočnéráno.Totoráno–skŕze
vzkrieseného Božieho Syna, Ježiša
Krista, prináša ľuďomnovúnádej.
Akoprvésaotejtonádejidozvedeli
ženy-MáriaMagdaléna,Johana,Má-
riaJakubovaiostatné,ktorébolisní-
mi aj pri hrobe a našli ho prázdny.
Bolivrozpakoch,lebonikdyničpo-
dobnénezažili.Dotejtoneistejsituá-
cie zasahajú dvajamuži v žiarivom
rúchusoslovamipripomenutiaauis-
tenia.ženysavrátilispäťkučeníkom
a rozprávali, čo zažili.Akábola ich
reakcia?Neuverili.Bajedenajuveril,
aletaknapolovicu,leboutekalkhro-

bu,abysanavlastnéočipresvedčil,či
jetonaozajpravda,aleeštestálene-
moholuveriťtomu,čosastalo.Ako-
byajPeterzabudolnato,čoPánJežiš
povedal.Akojetosnami?veríme,že
PánJežišvstalzmŕtvychažije?Táto
otázkajeveľmidôležitáamusísiju
zodpovedaťkaždýsámzaseba.Jave-
rím,žePánJežišvstalzmŕtvych,že
žijeavšetci Jehovernínasledovníci
vstanúzmŕtvychtakakovstalona
razbudúžiťsNímvkráľovstveBo-
žom.Amen.

g MGr.MIlAN KrIvDA BISKuP ZD
ECAV na Slovensku

„Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pá-
na, v Ňom žite, zakorenení a budova-
ní v Ňom i upevnení vierou, ako ste bo-
li vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobro-
rečení.“ (Kol.2,6–7.)

všetciotomhovorili.Bolatosenzá-
cia.Ježišvrajvstalzmŕtvych!Kleofáš
ajehodruhotomtiežpočuli.vždy
mafascinovalo,prečotítodvajane-
zostali v Jeruzaleme. lebo ak bola
pravda, čo svedčili ženy a niektorí
učeníci,potomneexistovalonič,čo
bybolodôležitjšie,akosiuveriťtúto
informáciu!Ježišova smrť bola pre
nich(amnohýchiných)sklamaním,
aleibapreto,žeichočakávaniaboli
iné.HovorilioŇomakoooslobodi-
teľovinároda,prorokovi,človekuveľ-
kýchskutkov.AžneskôrvŇomspoz-
nalisvojhoSpasiteľaaPána.PánJežiš
im vytýkal nerozumnosť a lenivosť

vo viere.Aj v týchto dňoch všetci
o tomhovoria.Ako to bude o pár
dní,týždňov?Nezvíťazínerozumnosť
alenivosťvieryvPísmo?Siochotný,
ochotná vynaložiť úsilie na to, aby
tvojavieranebolapostavaná„navo-
de“,aleabymalapevnýzáklad?Kaž-
dásenzáciavrajtrvátridni.Tátotrvá
už2000rokov.Niektoríprechádzajú
poprinejnevšímavo, inýchzáujme,
venujújejčaspozornosťpočassviat-
kov, ale idú ďalej svojou cestou a
inýmhorípreňusrdce.odpoveď na
otázku,ktorásanatíska,nechámna
každéhozvás.

g ElENA BruNčKová

2.Slávnosťveľkonočná
Lukáš 24:13–35.

veľkonočnévyznanie

Požehnané, milostiplné,
radostné a pokojné
veľkonočné sviatky
prajeme Vám všetkým! ženy pri hrobe
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Újnap– újkegyelem
Va sár nap (már ci us 27.)
Ám de Krisz tus fel tá madt a ha lot tak kö zül, mint az el huny tak zsen gé je. 1Kor15,20
(Zsolt43,3;Mk16,1–8;1Kor15,1–11)valósággalfeltámadott!Elleheteztmon-
daniúgyis,hogysenkisemhisziel,deellehetmondaniésénekelniteljesmeg-
győződésselis.AfeltámadottJézuslegyőzteabűn,ahalálésazördöghatalmát!
Miértkellenehátfélnünk?Mitőlkellenerettegnünk?Jézusél,ésveleegyüttmi
isélünk!Jézusfeltámadt,ésmiisfeltámadunk!Haebbennemhiszünk,akkor
mindenembernélszánalomraméltóbbakvagyunk(1Kor15,12–19).Dehahi-
szünk,akkormiénkamennyekországaésazörökélet.

Hét fő (már ci us 28.)
Tarts élet ben ben nün ket, és mi se gít sé gül hív juk ne ve det. Zsolt80,19b(2Tim1,10;
lk24,13–35;1Kor15,12–20;Mk16,9–20)Sokszortettünkmárígéretet:haIsten
megsegítésmegőrizbennünket,akkortöbbetfogunkhozzáimádkozni.Med-
digtartottafogadalmunk?Pedigezélet-halálkérdés!Gondoljunkarra:azért
éltetminketIsten,hogymégtöbbetimádkozzunk.Ígymutatjamegidősebbek-
nekésfiatalabbaknakis,hogyőtartmegminket.Ezenanaponmeglátogatják
egymástarokonok,barátok.legyenaszívünkbenmindigegyáldástkérőimád-
ságrokonainkértésbarátainkért!

Kedd (már ci us 29.)
Az nap, ami kor be es te le dett, a hét el ső nap ján, ott, ahol össze gyűl tek a ta nít vá -
nyok, bár […] az aj tók zár va vol tak, el jött Jé zus, meg állt kö zé pen, és így szólt hoz -
zá juk: Bé kes ség nek tek! Jn20,19(Zsolt57,2b;1Kor15,20–28;1Pt1,1–12)Aféle-
lemésabizonytalanságszürkeségébenmegjelenikafénysugár:afeltámadott
Krisztus.Előttenincssemmilyenakadály.Őnekünkisbékességetkínál.Aztsze-
retné,haközöttünkisazlennearend,hogyőszinténelfogadjukegymást,fel-
fedezzükegymásértékeit,éspróbálunkmindentamásikjaváramagyarázni.
Ezbékességünkalapja:afeltámadottÚrközöttünkvan!Őnemszámonkér,ha-
nembékességet,bűnbocsánatotésörömöthirdet.

Szer da (már ci us 30.)
Ne ked, Uram, iga zad van, ne künk pe dig szé gyen kez nünk 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,ha-
nemJézusKrisztusérdeméértmegbocsát.Mégis,mintDánielnek,nekünkis
bűnbánattalkellfordulnunkIstenfelé.Nemamagunkigazában,hanemazÚr
nagyirgalmasságábanbízvavihetjükelékönyörgéseinket(Dán9,18).

Csü tör tök (már ci us 31.)
Aki te hát tud na jót ten ni, de nem te szi: bű ne az an nak. Jak4,17(Zsolt141,4;1Kor
15,50–57;1Pt1,17–21)„…amennyi ben meg cse le ked té tek eggyel ez én leg ki sebb atyám -
fi ai kö zül, ve lem cse le ked té tek meg” –ígytanítJézus(Mt25,40;Károli-fordítás),
ésezzelsokelőremegtervezettéskiszámíthatatlanjócselekedetrebuzdítben-
nünket.Nemérlegeljünk,hogymegéri-e,viszonozzák-e,megköszönik-e.Sok-
kalinkábbörüljünkannak,havalakinsegítenitudunk.valóbanigazállításaz,
hogynagyobbboldogságadni,mintkapni.

Pén tek (áp ri lis 1.)
Ma gasz tal lak, Uram, mert meg men tet tél. Zsolt30,2(2Kor1,5;1Kor5,6b–8;1Pt
1,22–2,3)olyanjóazÚrelőttállniúgy,hogymindentmegköszönünkneki!
Köszönjükazéletünket,acsaládunkat,amunkánkat,amindennapikenye-
rünketéslegfőképpenabűnbocsánatot.visszatérazerőnk,areménységünk,
azéletkedvünk,hatudjuk,hogybocsánatotnyertünkbűneinkre.Köszönjük,
hogyazÚrmegmentettabűn,ahalálésazördöghatalmától.Megszabadí-
tottemberekkéntdicsérhetjükésmagasztalhatjukazőszentnevét.Elhívatá-
sunkerreszól.AfeltámadottÚrboldogésörömteliembereketszeretnelát-
niközöttünk.

Szom bat (áp ri lis 2.)
Csen de sed je tek el, és tud já tok meg, hogy én va gyok az Is ten!Zsolt46,11a(Mk6,31;
2Tim2,8–13;1Pt2,4–10)Egészhétenátafeltámadásfényébenélhettünk.Ma
lehetőségünkvanazünnepelőttielcsendesedésre,azigehirdetőkértelmondan-
dóimádságokra,miközbentalánéppensütünk,főzünk,takarítunkvagyker-
tészkedünk.Mindenegyesimádságmeghallgatásratalál.Istenigéjeelvégziben-
nünkamunkát,nemtérvisszahozzáüresen.lehet,hogysokgyülekezetkon-
firmációravagykeresztelésrekészül.legyenáldottmindenki,akiholnapazÚr
oltáraeléáll,vagycsakelcsendesedikatemplomban!legyenáldottazÚrJé-
zusKrisztusnevemindannyiunkéletében!„Is ten a mi ol tal munk és erős sé günk!
Igen bi zo nyos se gít ség a nyo mo rú ság ban” –hangzika46.zsoltáreleje.Erősvár
amiIstenünk!

g KoSKAI ErZSÉBET
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Krisztusmondja:„…ha lott vol tam, de íme, élek örök kön örök -
ké, és ná lam van nak a ha lál és a po kol kul csai.” (Jel1,18)

HúsvéthetébenazÚt mu ta tó reggeliésünnepiigéiazéletFe-
jedelmétláttatják,akifeltámadott.Jézusahúsvétihitteremtő-
je:„AzÚrvalóbanfeltámadt!Dicsérjükazurat!Halleluja!”
(Agen da) „Ezazanap,mitazÚrszerzettnékünk.”(GylK751)
„áldottazIsten[…],akinagyirgalmasságaszerintújjászült
minketélőreménységreJézusKrisztusnakahalálbólvalófel-
támadásaáltal.”(1Pt1,3;lK)Istenküldötteörömhírtmondaz
üressírboltban:„Ne fél je tek! A ná zá re ti Jé zust ke re si tek, akit meg -
fe szí tet tek? Fel tá madt, nin csen itt.” (Mk16,6)„Háromellenség
támadtráegyszerre:halál,bűnsördög.Síme,mindháromel-
lenségelábánálhever.Eztadicsőgyőzelmetünnepeljükma.
Mindenerőnkabbanvan,haeztrendíthetetlenülhisszük”–
valljaLu ther. Páleszünkbejuttatja„az evan gé li u mot, ame lyet
hir det tem nek tek, ame lyet be is fo gad ta tok. […] Ál ta la üd vö zül -
tök is, ha meg tart já tok úgy…” (1Kor15,1.2)„JézusKrisztusle-
győzteahalált,ésvilágosságrahoztaazelnemmúlóéletetaz
evangéliumáltal.”(2Tim1,10;lK)AhalállegyőzőjeazEmmaus-
batartókéttanítványhoz„sze gő dött, és együtt ment ve lük”.Ezt
mondta:„Mi lyen rest a szí ve tek, hogy mind azt el higgyé tek, amit
meg mond tak a pró fé ták! Hát nem ezt kel lett-e el szen ved nie a
Krisz tus nak, és így meg di cső ül nie?” (lk24,15.25.26)Pálhirde-
ti:„Ha csak eb ben az élet ben re mény ke dünk Krisz tus ban, min -
den em ber nél nyo mo rul tab bak va gyunk. Ám de Krisz tus fel tá -
madt a ha lot tak kö zül, mint az el huny tak zsen gé je.” (1Kor15,19–
20)„…az ő el jö ve te le kor kö vet kez nek azok, akik a Krisz tu séi. Az -
után jön a vég […]. Mint utol só el len ség tö röl te tik el a ha lál.” (1Kor
15,23.24.26)Pálírja:„Így van a ha lot tak fel tá ma dá sa is. El vet -
te tik rom lan dó ság ban […], gya lá zat ban […], erőt len ség ben [a]
föl di test, fel tá masz ta tik ro mol ha tat lan ság ban, di cső ség ben,
erő ben [a] lel ki test. […] És amint vi sel tük a föl di nek a ké pét, úgy
fog juk vi sel ni a mennye i nek a ké pét is.” (1Kor15,42–44.49)Pál
titkotmondel:„Hir te len egy szem pil lan tás alatt, az utol só har -
so na szó ra; […] a ha lot tak fel tá mad nak ro mol ha tat lan ság ban,
mi pe dig el vál to zunk. […] Ami kor pe dig […] ez a ha lan dó hal -
ha tat lan ság ba öl tö zik, ak kor tel je sül be, ami meg van ír va…” (lásd
Ézs25,8;Hós13,14)„De há la le gyen Is ten nek, aki a di a dalt ad -
ja ne künk a mi Urunk […] ál tal!” (1Kor15,52.54.57)Mindenpén-
teki ige ama nagypéntekre emlékezteti a christianusokat:
„…hi szen ti ko vász ta la nok vagy tok, mert a mi hús vé ti bá rá nyunk,
a Krisz tus már fel ál doz ta tott.” (1Kor5,7)Azapostolnemcsak
szeretettfiánaküzeni:„Em lé kezz ar ra, hogy Jé zus Krisz tus […]
fel tá madt a ha lot tak kö zül. Er ről szól az én evan gé li u mom…”
„Igaz be széd ez: Ha ve le együtt hal tunk meg, ve le együtt fo gunk
él ni is.” (2Tim2,8.11)valld:„Jézusél,énisvele![…]ottleszek,
holuramvan:/Ezazénbizodalmam.”(EÉ223,1)„Hiszema
testfeltámadásátésazörökéletet!”(Apos to li hit val lás)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó
„Ál dott a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is te ne és Aty ja, aki nagy ir -
gal má ból új já szült min ket Jé zus Krisz tus nak a ha lot tak kö zül
va ló fel tá ma dá sa ál tal élő re mény ség re…” (1Pt1,3)

HúsvétutánazelsőhétenazÚt mu ta tó reggeliéshetiigéiben
azújéletTeremtője,afeltámadottÚrállelőttünk,akilegyőzi
hitetlenségünket.„HavalakiKrisztusbanvan,újteremtmény
az.Arégiekelmúltak:íme,újjálettminden.”(2Kor5,17;lK)
Ma,fehérvasárnapazősegyházbanahúsvétkormegkeresztelt
híveklevetettékazaddigviseltfehérruhájukat,ésrészesültek
azúrvacsorábanis.Qu a si mo do ge ni ti: „…mint új szü lött cse -
cse mők…” (1Pt2,2)Amindenkori,élőhitrejutottTamásokkal
vallhatjuk:„Élazénuram,áldottMegváltóm,Isteneméssza-
badításom.”(GylK678)AfeltámadottJézushúsvétvasárnap
estemegjelenttanítványainak,s„ezt mond ta ne kik: Bé kes ség
nek tek! […] Nyolc nap múl va […] így szólt Ta más hoz: […] ne
légy hi tet len, ha nem hí vő! Ta más pe dig így fe lelt: Én Uram és én
Is te nem!” (Jn20,21.26–28)Örökreboldogok,akikKrisztusban
hisznek,ésPéter(vezérigénkben)Istentmagasztaljaahívők
reménységéért:Jézust„sze re ti tek, pe dig nem lát tá tok, őben ne
hisz tek, bár most sem lát já tok, és ki mond ha tat lan, di cső ült öröm -
mel ör ven dez tek, mert el ér té tek hi te tek cél ját, lel ke tek üd vös sé -
gét”. (1Pt1,8.9)Jákóbtusakodottegészéjjel.„…Va la ki bi rok ra
kelt ve le […]. De lát ta, hogy nem bír ve le. […] azt mond ta: Nem
Já kób lesz ez után a ne ved, ha nem Iz rá el, mert küz döt tél Is ten -
nel és em be rek kel, és győz tél. […] És meg ál dot ta őt.” (1Móz32,25–
26.29–30)Jóbbűnbánatottartott,és„az Úr […] jó ra for dí tot -
ta […] sor sát, mi u tán […] imád ko zott ba rá ta i ért. […] Az Úr
pe dig job ban meg ál dot ta Jó bot az után, mint az előtt”. (Jób42,10.12)
PéterszentéletfolytatástvárJézuselhívottkövetőitől:„Tisz tít -
sá tok meg lel ke te ket az igaz ság irán ti en ge del mes ség gel kép mu -
ta tás nél kü li test vér sze re tet re […], mint akik nem rom lan dó, ha -
nem ro mol ha tat lan mag ból szü let te tek új já, Is ten élő és ma ra -
dan dó igé je ál tal.” (1Pt1,22–23)Lu therfigyelmeztet:„Nehidd,
hogycsakúgybesétálszIstenországába!Előszörújjákellszü-
letnedvíztőléslélektől!Azazbűnöstermészetünkbőlameg-
igazulásállapotábakellátjutnunk.Ebbőlszületnekaztánajó-
cselekedetek.” Főpapi imájában Jézus Atyjához könyörög
mindenkorikövetőiért:„…azo kért, aki ket ne kem ad tál, mert
a ti e id…” „Nem azt ké rem, hogy vedd ki őket a vi lág ból, ha nem
hogy őrizd meg őket a go nosz tól. […] Szen teld meg őket az igaz -
ság gal: a te igéd igaz ság.” (Jn17,9.15.s17)PéterazélőKrisztus
élőgyülekezetéttanácsolja:„…a ha mi sí tat lan lel ki te jet kí ván -
já tok, hogy azon nö ve ked je tek az üd vös ség re […], épül je tek fel
lel ki ház zá […], Is ten tu laj don ba vett né pe […], hir des sé tek nagy
tet te it.” (1Pt2,2.5.9)Azetiópkincstárnokmegtérésében„köz-
reműködött”ateljesSzentírás,aSzentlélek,akieztmagyaráz-
ta,éshitetébresztett:„Hi szem, hogy Jé zus Krisz tus az Is ten Fia.
[…]. Fü löp […] meg ke resz tel te őt.” (ApCsel8,37.38)„…Krisz-
tus,segéljminket,/[…]növeljedhitünket./[…]tartsdmeg
életünket…”(EÉ261,5) g GArAI ANDráS

Sokanszorítottunkazoscar-díj-átadóes-
téjén,hiszenaSaul fia címűmagyarfilm
komoly esélyekkel indult az európai
diadalmenet után, átkelve az Atlanti-
óceánon,hogyvégülharmincnégyév
után (akkor nyert magyar film leg-
utóbb)győzteskéntelhozzaazamerikai
filmszakmatalánlegrangosabbelisme-
rését.Magaafilmisegysajátosgyőze-
lemről szól:hogyahalálésazemberi
veszteségekmélypontjánhogyanpróbál
magánakutattörniaszentség,hiszena
haláltáborbanazapavégsőkigharcol,
hogyfiátméltómódoneltemesse.
Jézustörténeteisegybefejezetlente-

metéskörülforog.vasárnapkorareg-
gelasírhozsietőasszonyoknemtalál-
jákottatestét,ezért„megzavarják”a
tanítványokat,ahogyanazolvasmány-
banakétemmausiférfitalálóanfogal-
mazott.Ahírmegdöbbentő,zavarba
ejtő,amagyarázatpedig,hogyfeltá-
madt,nagyonnehezenhihető,hiszen
ahalálbólnemlehetvisszatérni.Asa-
játfalujukbabánatosanhazakullogóta-
nítványokkételkednekatanúkszava-
iban,sőtmagátJézustsemismerikfel,
amikorbeszélgetvelükazúton,csak
ajólismertmozdulatról,amikormeg-
töriakenyeret.
CsakhogyJézusnemvisszafeléjötta

halálból,hanemátmentrajta.Ahalálon
átnyitottutatazéletremindenkinek,aki
őtköveti.AhogyanMózesvezetésévelIz-
rael népe áthatolt a vörös-tengeren,
úgyhatoltátJézusahaláltorkán,meg-
semmisítveannakerejét.Méglétezika
fizikaihalál,tapasztaljukmagunkkörül,
mégjelenvanavilágbanabűn,agonosz
mégkapálózik,deahogyanénekeljük

evangélikus himnuszunkban: „Nincs
erejemár…”
MaiigénkMózeshálaéneke,ame-

lyet diadalittasan, örömmámorban
úszvaénekelegyüttazegésznéppel–
miközbennővére,Mirjamésazasszo-
nyokdobbaléstánccalisdicsérikaz
urat. Hiszen Izrael kiszabadult az
egyiptomirabszolgaságból,ésszáraz
lábbalkeltátakettéválttengeren.Az
őketüldözőfáraólovasaiésharcisze-
kereielőttviszontbezárultakapu,ma-
gaalátemetteőketazáradat.Azellen-
ségkezébőlkicsúszottazsákmány,a
győzelmetIstenerejevívtaki.
AzEgyiptombólvalókivonulástör-

téneteazegyiklegerőteljesebbószövet-
ségi előképe annak a győzelemnek,
amelyJézusKrisztusbanvalósultmeg.
Nemcsakaleöltpáskabárányjeleztea
Messiáshalálát,hanemavörös-tenge-
renátvonulónépképeisKrisztusésaz
övéidiadalmenetéreutal.
MózesazuratErősIstennek,Győz-

tesnekmutatjabe,ígydicsőíti.olyanIs-
tenként,akikönnyedénelbánikazellen-
séggel.Milyenritkángondolunkarra,
hogy Isten ilyen is, pedig énekeljük,
hogy„erősvár”,meghogyKrisztusa„hős
vezér”.Minthaazistenképünkmélysé-
gesenerőtlenlenne,afejünkbenlévő„Jó-
isten”minthamagaistehetetlennévál-
nalassanagonosszalszemben.Pedigő
nemfáradtbeleaharcba,nemadtafel,
nemisadottminketodamartalékulasá-
tánnak,hanemKrisztuskeresztjeáltal
megsemmisítetteahatalmát.

Húsvétmásnapjaarrólisszól:mitje-
lentnekem,hogyanhatrámJézusföltá-
madása?Úgygondolokrá,mintegyked-
vesenreménykeltő,degyermekdedme-
sére? ragaszkodom a veszteségélmé-
nyemhez,areménytelenségemhezahit-
telszemben,ahogyaneleinteazemmausi
tanítványok?vagypedigkomolyanve-
szemIstenerejét,azőgyőzelmét,ésen-
nekagyőzelemnekazörömmámorában
úszvadicsőítemőt,ahogyanMózesésaz
egésznép?
Tudok-eúgyveszíteni,tudok-eúgy

gyászolni,mintakibizonyosebbenavég-
sőgyőzelemben?Ahogyanamártírke-
resztényekadtákrégenésadjákmaisaz
életüketezértabizonyosságért.Ahogyan
reformátorelődeinkátéltékazevangé-
liumnakmintgyőzelmihírnekazerejét.
Tudok-eúgynyerni,sikereketelérni,

hatássallenniésalkotni,hogyközbentu-
datosítom:nemennekavilágnakszol-
gálok,hanemKrisztusévagyok,akivel
együttnekemisátkellmennemafélel-
meteshalálvölgyén,amígelérematúl-
sópartot,avégsőgyőzelmet,azörökéle-
tet?Igen,afiatal,egészséges,diadalittas
életcsúcspontjainéscsúcsélményeiköz-
benisszámolnomkellazzal,hogymeg-
halok.Pontosabban:mármegishaltam
Krisztussalegyütt,elvesztettemésfolya-
matosanelvesztemarégiéletemet,hogy
azújat,azörök,teljeséletetmegnyerjem.

g SEBEN GlórIA

Imád koz zunk! Úr Jé zus Krisz tus, hadd di -
csér jünk té ged, mert ha lá lod dal el nyel ted,
meg csú fol tad a ha lált, meg sem mi sí tet ted
a bűn és a go nosz ere jét, és fel tá ma dá sod -
dal új, örök éle tet aján dé koz tál ne künk.
Ké rünk, hadd él jünk en nek a győ ze -
lem nek az ere jé ből hét fő ről hét fő re! Ne
csak az is ten tisz te le ten di csér jünk, ha nem
min den nap hir des sük nagy ne ve det,
amíg vissza jössz! Ámen.
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