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[Lelkész:] Mennyei Atyánk, aki
Fiadbanmagadravettedbűneink
végsőterhét,ésáltalamegnyitottad
előttünk azúj élet útját, kérünk,
hallgasdmegkönyörgésünket!
[Lektor:]Köszönjük,hogyúgy

ismersz bennünket, ahogy va-
gyunk,ésbűneink,emberségünk
válságoshelyzetemiattnemelve-
tettélbennünket,hanemszereteted
mindenmelegévelfordultálfelénk
JézusKrisztusban.Köszönjükne-
kedszeretetedet,kegyelmedetésúj
életet teremtő erődet. Könyör-
günk, vezess úgy minket, hogy
megtapasztalt szereteted öröm-
mel,reménységgeléshálávaltölt-
sebeéletünket.JézusKrisztusért
kérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass
meg min ket!
[Lektor:] Köszönjük, Atyánk,

hogyegyházatgyűjtöttélebbena
világban,ésbennünketiselhívtál
közösségébe. Segíts meglátnunk
ésmegértenünk,hogymitakarsz
ajándékozninekünkebbenakö-
zösségben.Segítsújraésújraörül-
niannakakincsnek,amelyetigéd-
benésszentségeidbenajándékozol
nekünk.JézusKrisztusértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass
meg min ket!
[Lektor:]Könyörgünkazokért,

akikegyházadbanszolgálatotvé-
geznek.Adjnekiknapontamegúju-
lóerőt,leleményességet,kedvessé-
getéstisztánlátást,hogyszolgáid
betölthessékaztafeladatot,amelyet
rájukbíztál.Könyörgünkazokért,
akiknemtaláljákhelyüketközös-
ségeinkben,éssegítsnekünkhoz-
zádvezetőutakatnyitnielőttük.Jé-
zusKrisztusértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass
meg min ket!
[Lektor:]Könyörgünkvilágun-

kért, az emberiségért. Te látod,
milyenmélységeket nyit meg az
emberibűnésfelelőtlenség,éstelá-
tod azt is, hányakat nyel el ez a
mélység. Te értünk a mélységes
mélybehajoltál,hogymindenvál-
ság,mindenreménytelenség,azel-
múlás mélyén is megtalálj ben-
nünket.Kérünk,segítsevangéliu-
modfényéttükröznünkoda,ahol
sötétség, kilátástalanság uralko-
dik.JézusKrisztusértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass
meg min ket!
[Lelkész:] Hallgass meg min-

ket,mennyeiAtyánk,vezessmin-
ketazújéletben,amellyelmegaján-
dékoztálJézusKrisztusban!

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

AműsoraNyi tány fan tá zi á valkezdődött.
Hol lós Má té írtaakoncertprogramfü-
zetében:„EzaLiszt-féleszimfonikusköl-
teményaz1989-essopronpusztaihatár-

áttöréshuszadikévfordulójaemlékére
(közismertebbnevén:páneurópaipik-
nik),Sopronvárosfölkéréséreíródott.
Alassúbevezetésanehéz,elnyomásos
időkfojtottnémaságábanaszabadság-
vágyatérzékelteti– igazítanakútbaa
szerző feljegyzései –, majd a tömeg
szorongásáraemlékeztet:nemlőnek-e
rájuk?Adrámaifolyamat–mertSzo-
kolay»epikus«műveibeniszenedráma-
író–végeeufória:hálaaszabadságért.”
Azemlékestközönségemegérezte,hogy

különlegesélménybenleszrésze.Ehhez
tettehozzáamagaművészetétaNem-
zetiFilharmonikusZenekar,aNemzeti
Énekkar(An tal Má tyás karigazgatóve-

zetésével), valamint Bol docz ki Gá bor
trombitaművészésPa ta ky Dá ni el teno-
rista.AhogyMozartzongoraversenyei-
benfelismernilehetazoperaikarakte-
reket éshangütéseket,úgyhallhattuk
SzokolayTrom bi ta ver se nyé ben isalap-
pangóoperát–BoldoczkiGáborkivé-
telesjátékával.
AzestutolsóSzokolay-műveaVér -

nász ból készítettzenekariszvitvolt.Az
opera1964-esősbemutatójátkétévvel
követveszületettmegabőötperces,las-

sú-gyorstételpár,amelyettöbbmintnégy
és fél évtizeden keresztül a Vérnász-
szvitkéntismertünk.HollósMátémeg-
vallattaKocsisZoltántis,akinekpályá-
játvégigkísérteSzokolaySándor.Mikor
kezdődöttez?–hangzottakérdés.
–Zeneiskoláskorombantalálkoztam

Hü velyk Ma tyi já val ésazakkorikötetek-
benmégmegnemlévőzongoradarab-
jaival,hiszenőfiatalkorátólegyikevolt

apedagógiaicélúzenétisíróknak.Vis -
ki Já no son kívül,akiengemfölfedezett,
nemismertemzeneszerzőtszemélyesen,
Szokolayisenigmatikusnakbizonyult.
Műveiutóéletétnemigenkísértefigye-
lemmel,ilyentermékenységgeleznem
iskivitelezhető.Talánhárom-négyolyan
sokatalkotózeneszerzőlétezett,akibe
tudtaosztaniazidejét,példáuldélelőtt
komponált,délutánhangszereltéskor-
rektúrákatvégzett.Őinkábbolyanvolt,
mintSchubert:szintemégkészensem

voltegydarabja,amikormáramásikat
hallotta magában, és azt írta. Tulaj-
donképpennemkaptamegakellőre-
putációtegazdagéletműért,igaz,ebben
közrejátszott,hogynemgondoztamű-
veisorsát.AVér nász világsikerenemle-
pettmeg,lebilincselőmű.Későbbmeg-
ismerkedtem zongoraművész-pályára
indulófiaival:előszörGer gellyel, majd
Ba lázzsal, akitanítványomislett,még-
hozzáaz,akialegtöbbetviszitovábbab-
ból,amiténművészikrédómnaktekin-
tek.Ígykerültemkapcsolatbaazapával
ismegelsőfeleségével,Szesz tay Sá ri né-
nivel, aki műkedvelő szobrász lévén
domborműbenörökítettmegengem.
A másik családdal,Mayá val ésOr si
lányáékkalisnagyonjóakapcsolatom.
KocsisZoltántegyszermegkérdezték,

hogymelyiknagyzongorista-zeneszer-
zővelszeretne„találkozni”.Aválaszaígy
hangzott: „Találkozni, hát, sok min-
denkivelszeretneazember,éninkábbazt
mondom,hogykiketszeretnékhallani.
Haválasztanomkellene,éshalehetne
ilyenmesebelikívánságom,akkorBachot
szeretnémhallaniorgonálni,Chopint
zongorázni… Érdekes módon Cho-
pint,ésnemLisztet,mertLisztnéltalán
tudazemberkövetkeztetniatanítványok
játékábólvagyegyáltalánalegendából,
abból a sok külsőséges, külsődleges
megnyilvánulásból,amivelLisztélt,és
amitremekülábrázoltak,fotóztak,ka-
rikatúráztak,deszámomraChopinva-
lahogynagyobbtitok.Nemtudomőt
megfejteni, nem tudomelképzelni…”
AzEvan gé li kus Életmagazináprilis

3-iszámábanSzokolaySándorrólírottri-
portunkbanazeneszerzőegyebekmel-
lettígyvallott:„Egyszeraztmondtam,
hogyBachzenéjenekemolyan,mintaz
imádság.Bachvoltésmaradtakedvenc
zeneszerzőm.” g KŐ ANdrÁS

KoncertSzokolaySándoremlékére
Nagy ha tá sú, telt há zas kon cert tel em lé kez tek már ci us 30-án, szer dán a bu -
da pes ti Mű vé sze tek Pa lo tá já ban a 2013-ban el hunyt Szo ko lay Sán dor ze ne -
szer ző re, aki ezen a na pon töl töt te vol na be nyolc van ötö dik élet évét. A Ko -
csis Zol tán ve zény le té vel elő adott mű vek va rázs la tos per ce ket sze rez tek a pub -
li kum nak. Mél tó volt az est a ze ne szer ző em lé ké hez.

Kocsis Zoltán vezényelte a Nem ze ti Fil har mo ni kus Ze ne kart Fotó: Müpa – posztós János

Koratavaszraesettazidénahúsvétün-
nepe.Ezenanagyhétenkülönösenegy
17.századikorálhatároztamegemléke-
zésemetarraavilágraszólóeseményre,
amelymindnyájunkszámáraazüdvös-
ségünketjelenti.Márfiatalkorombanis
nagyhatástgyakoroltakrámazokaze-
neművek,amelyekkeresztyénségünklé-
nyegét,agolgotaieseményeketmutat-
jákbe.Ezenatavaszoniskerestemazo-
kata lehetőségeket,amelyek főkénta
húsvéthetébenbensőségesmódonszó-
líthatnakmegazenehangjainkeresztül.
Virágvasárnapdélutánjánasvábhe-

gyi református templomban hallgat-
tuk meg Tó ka Ágos ton orgonahang-
versenyét.Hass lerkorálja,Pa ul Ger hardt
szövege,Ágostonművészirögtönzései
együtthatottakrám,hiszenakülönbö-
zőimprovizációkközöttagyülekezet-
telegyütténekeltükazÁp rily La jos for-
dítottaelmélkedőszöveget:„Ó,Krisztus-
fő,tezúzott,/Tevéresszenvedő…”
Gerhardt elmélyült szövegenema

golgotaijelenetetírjale,hanemalelki-
ismeretévelbajlódó,szemlélődőember
gondolataittárjaelénk,amelyakárteo-
lógiaimagyarázatkéntisfelfoghatóar-
ranézve,miértiskellettKrisztusnakkín-
halálthalniaakereszten.Énekeltükés

imádkoztuk:„Ittállok–ó,nevessmeg
–/Agyötrelemhelyén”,majd:„Skérlek,
Lelkedkegyelme/Sugározzékfelém,”és
végül:„Légypajzsomésreményem,/Ha
kétséglátogat…”Ezadallamzengettaz-
tánbennem,amíghallgattamaművé-
sziorgonajátékot.Akoncertzáródarab-
jábanismétezadallamhangzottfelhar-
móniumonis,észengettasvábhegyiku-
polaterében.
Nagyszerdánismétezakoráltöltöt-

tebealelkemet.AKálvintérireformá-
tustemplombaindultampassió-elő-
adásra.Előkészületkéntmégotthona
zongoráneljátszottamakoráldallamot,
amely még utazás közben is meg-
megszólalt bennem, és azon vettem
észremagam,hogyhalkandúdolom.
AKálvintéritemplombanhollandfia-
talok,többmintszázan,Jo hann Se bas -
ti an Bach Má té-pas si ó ját adtákelő.Az
ötödikevangélista,Bachapassiótör-
ténetevangéliumi szövegeiközött–
akárcsak Gerhardt – elmélkedik, a
lelkiismeretétvetítihallgatóira,mint
akikmind árulói voltunk Jézusnak,
vagyakikmindannyianrészvétteltel-
veállunkkeresztjealatt.Ezapassióvé-
gigvezetihallgatóitaMá té evan gé li u -
má ban leírteseményeken(stációkon),

aközbeiktatottbarokkáriák,kórusok
éskorálokpediga szerzőérzelmeit,
együttérzőgondolataittolmácsolják,
amelyekkelénisazonosulhattamakö-
zelháromórásműalatt.Ahogyafel-
vezetésbeniselhangzott,azegészmű
hatalmas ívű zenei igehirdetés volt.
A Máté-passióban Hassler korálja
többszörismeg-megszólalt,többféle
mondandóval,deaműderekánazis-
mertszöveggel(igaz,németül)zeng-
teakórus:„Ó,Krisztus-fő,tezúzott,/
Tevéresszenvedő,/Tetöviskoszorú-
zott,/Kigúnyoltdrágafő…”
AhétenújabbörömhírtkaptamLi-

liről,akisunokámról,akiazországosre-
formátuséneklőversenyenszólóéneké-
velismétaranyminősítéstértel.Azered-
ményhirdetésafasorireformátustemp-
lombantörtént,aholnemrégibenavat-
tákfelatemplomkibővítettAngster-or-
gonáját.
A gyermekeknek is bemutatták a

hangszert,ésLililelkesenújságoltane-
kem:„Papa!Alegnagyobbsípötméte-
res!”Néhányszótváltottunkerről,dear-
rólisbeszéltünk,hogyezenahétenem-
lékezünkazÚrJézushalálára.Javasol-
tamneki,hogytanuljunkegyéneketer-
ről,ésmárottisültünkazongoránál.El-
kezdtemjátszanieztakorált,amireősej-
telmesenmosolygott, és aztmondta,
hogyismerieztazéneket.ABenkő-is-
kolában tanulták! Elővettük a refor-
mátusénekeskönyvet,ésmárzengettis

gyermekhangjánakorál:„Ó,Krisztus-
fő,tezúzott,/Tevéresszenvedő…”Hal-
kankísértemőt.Csakkettenvoltunka
szobában,detudom,hogyanyolcésfél
éves gyermek tisztán csengő hangját
Odafentishallották!
Nagypéntekestéjénünnepélyesis-

tentisztelet volt az újpesti baptista
imaházban.Karvezetőnkállítottaössze
azestprogramját.Márazénekkarfe-
kete-fehéröltözeteisaztjelezte,maa
Golgotáramegyünk.Lelkipásztorunk
igehirdetése,valamintRe mé nyik Sán -
dor ésTóth Ár pád verseisapassiótör-
ténetdrámaiságátidézte.Azénekkar
ésazenekarelőadásábannálunkisez
akorálhangzottfelHän del többtéte-
lesművében,amelyetezalkalommal
nemazorgona,hanemazenekarés
egycsembalóhangjakísért.Hasslerko-
ráljánakéneklésébeagyülekezetisbe-
kapcsolódott.Ger zse nyi Lász ló fordí-
tásaisamegsebzett,durvánbezúzott
Krisztus-arcrólszól.Azelsőkétvers
éneklésemegnyitotta,akövetkezőhá-
romverspedigbezártanagypéntekiis-
tentiszteletünket, amelynek áhítatát
csakméginkábbelmélyítetteakorál
előjátékakéntcsembalókísérettelfel-
hangzotthegedűszó.
Ezakorál,amelyaranyfonálkéntkí-

sértevégignagyhetemet,markánsanbe-
vésteemlékezetembeazértemszenve-
dett,bezúzottKrisztus-arcot.

g MArOSI NAGy LAJOS

BezúzottKrisztus-arc
Az idei nagy hét ze nei vissz hang ja

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

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

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

hirdetés
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estékareformációjegyébenakőbányaievangélikusgyülekezetben.
4 szer da – kul tu rá lis és ku li ná ris él mé nyek. Véd nök: dr. Fa bi ny Ta más püs pök.
1. es te: áp ri lis 6., 18.00. Ala po zás: mi a re for má ció? Elő adó: Itt zés Já nos nyu -
gal ma zott püs pök. Ké pek és dal la mok – a gyü le ke zet Ká pol na kó ru sa • 2. es -
te: áp ri lis 13., 18.00. Pro tes táns éne kek és a ré gi ma gyar köl té szet. Elő adó: dr.
Hu bert Gab ri el la iro da lom- és könyv tör té nész. Kán tor kon cert és kö zös
ének lés – Gö rög Zol tán né, Vá gi Le ven te. • 3. es te: áp ri lis 20., 18.00. Evan gé li -
kus ság és nem zet tu dat (Re for má ció és nem zet –2016). Elő adó: dr. Ker tész Bo -
tond tör té nész. Ka ma ra kon cert – abel Con certs, mű vé sze ti ve ze tő: Boz zai
Ba lázs, éne kes szó lis ták: Bó di Zsó fia és Bla zsó Do mon kos. Mű sor: J. s. Bach:
We r mich  li ebet… kan tá ta (BWV 59) és Der Frie de  se i mit dir… kan tá ta (BWV
158). • 4. es te: áp ri lis 27., 18.00. Asz ta li be szél ge té sek – dr. Csep re gi Zol tán egy -
ház tör té nész. Re ne szánsz va cso ra wit ten ber gi re cep tek nyo mán.

a ren dez vény so ro zat lá to ga tá sa in gye nes. ado má nyo kat el fo ga dunk.
a va cso rán (4. es te) va ló rész vé tel re giszt rá ci ó hoz (ko ba nya@lu the ran.hu) és
ön költ ség hez kö tött. a prog ra mot az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak Re -
for má ció Em lék bi zott sá ga tá mo gat ja. Cím: Bu da pest-Kő bá nyai Evan gé li kus Egy -
ház köz ség, gyülekezeti terem, 1102 Bu da pest, Ká pol na köz 2. 

taizé-imaésénekegyüttlét.a rá kos szent mi hály–sas hal mi evan gé li kus gyü -
le ke zet ben (1161 Bu da pest, Hő sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik
kedd jén, leg kö ze lebb áp ri lis 12-én 18 órá tól ta izé-ima és ének együtt lét. Min -
den al ka lom mal van ige hir de tés is. In for má ció: Gyer tya feny.lu the ran.hu.

Ökumenikustalálkozó.Min den hó nap har ma dik va sár nap ján 17.30-kor öku -
me ni kus ta lál ko zó ra, is ten tisz te let re és elő adás ra vár juk az ér dek lő dő ket a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus ta ná csá nak szék há zá ban (1117 Bu da -
pest, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.), a föld szin ti ta nács te rem ben Az egy ház egy -
sé gé ért – az év egé szé ben gon do lat je gyé ben. az áp ri lis 17-i té ma: Az egy ség
aján dé ka az em be rek nek (Ef 4,1–16). a tel jes li tur gi á jú úr va cso rai is ten tisz te -
le ti szol gá lat vég ző je Ung vá ri Csa ba, a pün kös di teo ló gi ai Fő is ko la rek tor -
he lyet te se. Ige hir de tés sel szol gál Győ ri Krisz ti teo ló gi ai hall ga tó (A ke reszt ket -
tős aján dé ka – 1Kor 2,2). sze re tet tel vár juk a ko ráb bi Far kas ré ti Öku me ni kus
Kö zös ség, a volt KÖt, a Fo kolá re, va la mint az In ter na ti o nal Ecu me ni cal Fel -
lows hip ma gyar ré gi ó já nak tag ja it és ba rá ta it is. 

Jé zus Test vé rei Öku me ni kus Dia kó ni ai Rend

Azészakievangélikusegyházkerületaközgyűléséta 2005. évi IV. tv. 84. §
alap ján áp ri lis 22-én, pén te ken 14 óra kor tart ja a Fó ti Evan gé li kus Egy ház köz -
ség Kö zös sé gi Há zá ban (Fót, sze be ré nyi u. 7.). Min den kit sze re tet tel vá runk.

Nyugatiegyházkerületiközgyűlés.tisz te let tel és sze re tet tel hív juk a nyu -
ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let Köz gyű lé sé nek sza va za ti és ta -
nács ko zá si jog gal ren del ke ző tag ja it, va la mint min den ér dek lő dőt a tab és
Kör nyé ke Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti há zá ban (tab, Kos suth L.
u. 57.) áp ri lis 22-én, pén te ken 15 óra kor kez dő dő gyű lés re.

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let el nök sé ge

könyvbemutató.sze re tet tel meg hív juk Bü ky an na Meg té rés cí mű köny vé -
nek be mu ta tó já ra a ma gyar ke reszt úri evan gé li kus temp lom ba áp ri lis 24-én,
va sár nap dél után 3 órá ra. a be ve ze tő áhí ta tot a be szél ge tést ve ze tő Mes ter -
há zy Ba lázs es pe res tart ja. Részt ve vők: Né meth Er zsé bet pol gár mes ter, dr. Kiss
Je nő nyel vész pro fesszor, Ko vács Im re gond nok, dr. Koch Bé la or vos és Nagy
Oli vér fel vi dé ki evan gé li kus lel kész. a szom szé dos be le di gyü le ke zet if jú sá -
ga Blat nicz ky Já nos Dá ni el lel kész ve ze té sé vel ének kel szol gál. a hely szí nen
meg vá sá rolt köny vek be vé te lét (egy könyv ára 1490 Ft) a ma gyar ke reszt úri
temp lom fel újí tá sá ra for dít juk. ado má nyok a kö vet ke ző bank szám lá ra fi zet -
he tők: 59500186-11095952 (Raj ka és Vi dé ke ta ka rék szö vet ke zet). a köz le mény -
ben kér jük fel tün tet ni: „a ma gyar ke reszt úri temp lom fel újí tá sá ra”.

AMagyarevangélikusrádiómisszióLé lek han go lóműsora.Hét ről hét re
újabb erőt adó, bá to rí tó, hit re han go ló be szél ge tés, ke resz tyén könnyű ze né -
vel tar kít va. Cél ja: épü lés egy más hi te, bi zony ság té te le ál tal; kap cso lat nem
hí vők fe lé; gon do lat éb resz tés gyü le ke ze ti al kal ma kon, kis kö zös sé gek ben; lel -
ki töl te ke zés kö zös ség be el nem ju tók szá má ra; nem hí vő ba rá tok, is me rő sök
Is ten hez hí vo ga tá sa; evan gé li u mi se géd anyag, il luszt rá ció nyúj tá sa.

a mű sort su gár zó rá di ók és az adá sok idő pont jai: Ci vil Rá dió – FM 98, Bu -
da pest és kör nyé ke. Egy órás mű sor pá rat lan he te ken va sár nap 8 óra kor; is -
mét lés az nap 22 óra kor. (Ci vil ra dio.hu) • Kon takt Rá dió – FM 87,6, Bu da pest-te -
réz vá ros. Hét fő, szer da, csü tör tök, pén tek, 10.30. (Kon takt ra dio.hu) • Cre do Evan -
gé li kus Rá dió – FM 98,8, szom bat hely. szer da, 19 óra; is mét lés: szom bat 8 óra.
(Credo ra dio.hu) • szent Ist ván Rá dió – vé tel kör ze te Észak ke let-Ma gyar or szág,
az aláb bi su gár zá si köz pon tok kal: Eger – FM 91,8; Encs – FM 95,4; Gyön gyös
– FM 102,2; sá tor al ja új hely – FM 90,6; Hat van – FM 94,0; Mis kolc – FM 95,1; to -
kaj – FM 101,8; tö rök szent mik lós – FM 96,4; pá rat lan he te ken szom bat 15.30
(Öku me né – Test vér egy há zak fél órá ja cí mű mű sor); is mét lés más nap 9.05-kor.
(Szent ist van ra dio.hu) • ag nus Rá dió – FM 88,3, Ko lozs vár és kör nyé ke. pén tek
12.25 (ma gyar or szá gi idő sze rint: 11.25). (Ag nus ra dio.ro) • Eu ró pa Rá dió: Mis kolc
– FM 90,4; Deb re cen – FM 94,4; sze ged – FM 87,9; nyír egy há za – FM 100,5; sá -
tor al ja új hely – FM 100,0; Me ző kö vesd – FM 102,1; Kis új szál lás – FM 103,2. Csü -
tör tök 17.10–18.00 (a Ki te kin tő cí mű mű sor ban, nem min den hé ten). (Eu ra dio.hu)

Kos suth rá dió: Misszi ói per cek ro vat az Erős vár a mi Is te nünk evan gé li kus fél -
óra mű so rá ban. adás idő: két he ten te hét főn 13.30-kor. (Me dia klikk.hu/kos suth/)

a rá di ók on line is hall gat ha tók a meg adott web cí me ken. a Lé lek han go -
ló hang anya gai meg ta lál ha tók és le tölt he tők az Evan gé li kus Misszi ói Köz -
pont – Ma gyar Evan gé li kus Rá dió misszió hon lap ján: http://misszio.lu the -
ran.hu/ra dio/in ter juk.

Azegyházzeneibizottságpályázata.az egy ház ze nei bi zott ság idén is meg -
hir de ti az egy ház ze nei te vé keny ség és az or go na ja ví tás anya gi tá mo ga tá -
sát se gí tő pá lyá za ta it. a pá lyá zat rész le tes ki írá sa és a pá lyá za ti adat la pok
az Egy haz ze ne.lu the ran.hu hon la pon ta lál ha tók. Elekt ro ni kus hoz zá fé rés hiá -
nyá ban írás ban vagy te le fo non le het fel vi lá go sí tást és adat la pot kér ni az aláb -
bi cí men: Ken deh Gusz táv, 8360 Keszt hely, Hé ví zi út 46., il let ve 06-20/770-
3741. a pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: má jus 20., il let ve jú ni us 30. Kés ve és
hi á nyo san be adott pá lyá za to kat nem tu dunk fi gye lem be ven ni.

hirdetések

Az 1866-ban Trönőben született ifjú
hőn szeretett és tisztelt lelkész atyja
nyomdokainkívánthaladni.Jelentőslö-
késtkapottehhezakeresztyénifjúsági
mozgalomtól,méghozzáegyigenmeg-
határozó városban,Uppsalában, ahol
egyetemitanulmányaitkezdte.Amoz-
galomnagyhatássalvoltrá,ittkaptameg
azelsőigaziimpulzusokatavallástörté-
netikutatásokhoz,különösenpediga
missziói munkához. Ennek eredmé-
nyekénteljutottAmerikába,aszámára
igencsaknagyélménytjelentőnemzet-
közikeresztyéndiákkonferenciára,ahol
olyanjelesszemélyiségekkelkerültba-
rátikapcsolatba,mintpéldáulameto-
dista evangelizátor, John Mott (1865–
1955).Azőlegismertebbkönyvénekcí-
me(The Evan ge li za ti on of the World in
This Ge ne ra ti on – A vi lág evan ge li zá lá -
sa eb ben nem ze dék ben) –a20.század
elejénszintemissziósjelmondattávált.

Sö der blom hazatért, és hamarosan
megkaptalelkészioklevelét,majdSvéd-
országbólFranciaországbavittazútja:
párizsikövetségilelkészlett.Ittszembe-
sültigencsakközelrőlazegyszerűem-
bereketfeszítőnagyszociálisproblémák-
kal,aszegénységbentengődőrétegek
szenvedéseivel,azemberekhitehagyott-
ságával.Amellett,hogyakikötőkben,a
tengerészekközöttispróbáltevangeli-
zálni, vallástudományi stúdiumokat
folytatottaSorbonneEgyetemen.(Ér-
dekesség,hogyekkortájtbehatóanér-
deklődött más vallások, kiváltképp a
buddhizmus,illetveaperzsa,iránival-
lástörténetkérdéseiiránt.)Miutánmeg-
szereztedoktorátusát,azonnalvisszatért
szeretettUppsalájaegyetemére,adog-
matikaprofesszoralett,deezzelpárhu-
zamosanLipcsébeniselvállaltaavallás-
tudományitanszékvezetését.
Söderblomnagynépszerűségretett

szert,előadásaitfolytonosanélénkérdek-
lődéskísérte,hiszenmélyhittelésre-
ménységgelszólítottameghallgatóit.Ta-
lánezanépszerűségishozzájárultah-
hoz,hogyacsupaszívsvédteológuspro-
fesszort–akianépekközöttimegbéké-
lésésavallásokközöttiközeledésügyé-
nekmárekkorrendkívülérzékenyésak-
tívhirdetője–asvéduralkodókinevez-
tehazájaérsekévé.
1914-etmutatottanaptár.Kitörtazel-

sővilágháború.Svédországlutheránus
érsekenyugtalan,tollatragad,felhívást
fogalmaz a protestáns egyházi veze-
tőkhöz,hogysürgősenés„nyomatéko-

san figyelmeztessék azokat, akiknek
hatalmukésbefolyásukvanarra,hogy
végetvessenekavérontásnak”.Sajnosa
vérontásegyhamarnemszűntmeg,sa
háborúskodásban részt vevő államok
egyházivezetőinekelsőtalálkozójárais
közelötesztendőtkellvárni(1919).
Söderblomazonbanhajthatatlan,fe-

jébenmégnagyobbtervkörvonalazó-
dik:azelsőkeresztyénvilágkonferen-
ciáé.Kezdeményezésérefogmegalakul-
niaGyakorlatiKereszténységVilágkon-
ferenciája,aLifeandWorkmozgalom,
amelyazEgyházakVilágtanácsaelőzmé-
nyének,azökumenikusmozgalomel-
sőkezdeményezésénektekinthető.ASö-
derblomszervezésébenmegtartott1925-
össtockholmivilágkonferenciánarómai
egyház kivételével minden felekezet

képviseltettemagát,snemkisebbdol-
gokatrögzítettek,minthogyajövőben
együttfogjákkeresni,mibentudnakse-
gíteniagazdasági,társadalmi,fajikér-
désekkelküszködőemberiségnek,kü-
lönösenazöregkontinensnek,Európá-
nak.Óriásidologvoltez!Sugyemennyi-
reaktuálisazüzenetemais…(Akato-
likusegyházfeje,XI. Pi us pápaekkor
mégenciklikábantiltottamegarómai
katolikusoknak,hogybármilyennem

katolikus kezdeményezésű egységke-
resésbenrésztvegyenek.)
Azéletébenjelentősegyháztaniné-

zeteketmegfogalmazó,azökumenikus
ésabéketeológiamegteremtéseterén,de
Luther-kutatókéntésgyakorlatiteoló-
guskéntisjelentősetalkotóNathanSö-
derblomnemértemegazújabbvilág-
égést,afajgyűlöletkiteljesedését,világ-
méretű,antifasisztalegyőzését,majdaz
EgyházakVilágtanácsánakéletrehívá-
sát.Nemvoltazonbanvéletlen,hogyha-
lálaelőttaligegyévvelakeresztényegy-
ségügyébenvégzettfáradozásaiértel-
nyerte a Nobel-békedíjat. Elgondol-
kodtató,hogyhaSöderblomnemhal
meg1931-ben,hanemtovábbküzd,mi-
lyenhatássallehetettvolnaazelkövet-
kezőeurópaitörténésekre…
Avilágszámáramindigisbotrány

voltKrisztuskövetőinekegymássalva-
lógyűlölködése,sazutóbbiidőkbenegy-
reerősebbavágy,hogyakeresztényegy-
házakaszéthúzáséselkülönüléshelyett
közeledjenekegymáshoz.Azökumené
céljaSöderblomóta,valamintaz1948-
asamszterdamiökumenikus„zászló-
bontás”ótanemváltozott:viszálykodás-
mentesség, a Jézus Krisztusról szóló
közösbizonyságtétel,aközösfellépésa
társadalmiigazságtalanságokellen,avi-
lágbékeérdekében.
Svédország tisztelettel őrzi egykori

pacifistaérsekének,NathanSöderblom-
nakazemlékét.Nemhiábaégmindig
nyugvóhelyén,azuppsalaidómoltárte-
rébenegyszálhosszúfehérgyertya.
Stalánazsemvéletlen,hogySöderb-

lomhazája,Svédországadotthontidén
egyújabbtörténelmieseménynek:are-
formáció emléknapján a svédországi
Lund városában a pápalátogatásnak.
(Különösjelentőségűlehetezazideiku-
bai „Kelet–Nyugat-találkozó” után.)
Kétségtelenül történelmi a helyszín.
Azértis,mert–amintatalálkozóhírét
nálunkidénjanuárbanközreadóMa-
gyarTáviratiIrodahírébőlkiderült–„a
városszékesegyháza500évigkatolikus
volt,500évepedigevangélikus,ígymin-
denképp alkalmas helyszín a közös
imádkozásra”.

Fa bi ny Ta más evangélikuspüspök,a
Lutheránus Világszövetség alelnöke
szerintFe rencpápasvédországilátoga-
tásameghatározhatjaésazökumenéfe-
létereliareformációemlékévét,rávilá-
gítvaarrais,hogyötévtizede–amáso-
dikvatikánizsinattalegyidőben–in-
dultelarómaikatolikusokésazevan-
gélikusok között az intézményesített
párbeszéd:egyötvenévegyakorlatilag
megszakításnélküli,igenmagasszintű
teológiaidiskurzus.

g KErECSÉNyI ZOLTÁN

Söderblomhazájafontos
eseményelőtt
Ez év ja nu ár ban volt száz öt ven esz ten de je, hogy meg szü le tett, és ugyan csak
eb ben az esz ten dő ben, jú li us ban lesz a nyolc van ötö dik év for du ló ja an nak, hogy
el hunyt Nat han Sö der blom svéd evan gé li kus lel kész, val lás tör té nész, a mo dern
ál ta lá nos val lás tu do mány egyik meg te rem tő je és a nem zet kö zi öku me ni kus
moz ga lom kez de mé nye ző je, éle te utol só éve i ben Upp sa la lu the rá nus ér se ke. 

” „Én va gyok a sző lő tő,
ti a sző lő vesszők…” (Jn15,5)

„AKrisztustóljövőfénytviddazembe-
rekéletébe–biztattaszolgatársátJn5,14
alapján tartott prédikációjában Kiss
Miklós–,mertezavilágosságképesar-
ra,hogyéleteketmegváltoztasson.”
SzabóJánosnehezentudottmegszó-

lalniameghatottságtól,amikortöbb
mint két és fél évi helyettes lelkészi
szolgálatutánelőszörlépettaszószék-
re beiktatott lelkészként. Ézs 53,1–7
alapjántartottigehirdetésébenkifejtet-

te,mitlátfeladatánakagyőrihívekkö-
rében.„Avérkötelez”–fogalmazott.
„KötelezJézusvére,amiszeretetbőlon-
tatott ki.” Elmondta, hogy Jézuson
akar tájékozódni. Nem az érdekek,
megrögzöttségekvagyakorszellemáll
számáraaközéppontban,hanemJézus
Krisztus.Hozzátetteaztis:„Ebbena
gyülekezetbenörömésmegtiszteltetés
szolgálni.denéhánydolgonváltoztat-
nikell.”

Az istentisztelethez kapcsolódó
közgyűlésendr. Gal li Csa ba felügyelő
üdvözölte az egybegyűlteket, majd
köszöntésekhangzottakel.Elsőként
Rátz And rás egyházmegyeifelügyelő
fejeztekiörömétazünnepalkalmából.
AzegyházkerületrészérőlSze me rei Já -
nos püspökésMé szá ros Ta más felügye-
lőadtaátjókívánságaitafrissenbeik-
tatottlelkésznek.Agyőriegyházköz-
ségképviseletébenpedigCsor ba Já nos
igazgatólelkészköszöntötteSzabóJá-
nostésfeleségét.
Alelkésziktatásiünnepségetszere-

tetvendégségzártaatemplomalagso-
rában.

g AM

„Jézusvérekötelez”
Sza bó Já nos lel kész ik ta tá sa Győr ben
Vi rág va sár nap dél után ján, már ci us 20-án ik tat ta be hi va ta lá ba a Győ ri Evan -
gé li kus Egy ház köz ség meg vá lasz tott lel ké szét, Sza bó Já nost Kiss Mik lós győr-
mo so ni es pe res. A ná dor vá ro si temp lom ban tar tott ün ne pi is ten tisz te le ten az
egy ház me gye lel ké szi ve ze tő je, va la mint az újon nan be ik ta tott lel kész hir det -
te Is ten igé jét. Ének kel szol gált a gyü le ke zet kó ru sa Vá ray Ta más ve ze té sé vel.
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diesAcademicusazevangélikushittudományiegyetemen.a kon fe ren -
cia té má ja: Is ten fe lénk for du ló ar ca: meg vál tás kon cep ci ók és refle xi ó ik a zsi -
dó-ke resz tény ha gyo mány ban. Idő pont: áp ri lis 13., szer da, 9.30-tól. Cím:
1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. 

prog ram: 9.30–9.45 kö szön tés • 9.45–10.20 Kö zös sé mi anyag és hé ber spe -
ci fi kum: a pá dá és gá’al je len té se az Ószö vet ség ben – Karasszon Ist ván (Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye tem, Bu da pest) • 10.20–10.55 Vált ság, meg vál tás, meg -
vál tot tak. Új szö vet sé gi szem pon tok – Mar tos Le ven te Ba lázs (Győ ri Hit tu do -
má nyi Fő is ko la) • 10.55–11.15 szü net • 11.15–11.50 A zsi dó ság mes si ás hi te: a pró -
fé ták tól Saul fi á ig – Licht mann ta más (or szá gos Rab bi kép ző – zsi dó Egye -
tem, Bu da pest) • 12.50–12.25 Was vers teht der ch rist li che Glau be un ter Er lö sung?
Ein ige An mer kun gen zu Prob le men mit un se ren so te ri o lo g is c hen Leit be grif fen
(Mit ér tünk ke resz tény hí vő ként meg vál tá son? Ész re vé te lek a szo te rio ló gia fo -
gal má nak prob lé má i val kap cso lat ban) – Mic ha el Be int ker (Westfä lis che
Wil helms-Uni ver sität, Müns ter) • 12.25–12.35 szü net • 12.35–13.25 or go na imp -
ro vi zá ci ók bib li ai igék nyo mán – pál úr Já nos (a Liszt Fe renc ze ne mű vé sze -
ti Egye tem or go na- és imp ro vi zá ció ta ná ra, a fa so ri re for má tus gyü le ke zet
or go nis tá ja); szó lót éne kel Kun ág nes an na, or go nán kí sé ri Fin ta Ger gely;
hely szín: a zug lói evan gé li kus temp lom • 13.30-tól ebéd. 

Kér jük, rész vé te li szán dé kát az ebéd igény meg je lö lé sé vel áp ri lis 8-ig je lez -
ze a te o lo gia@lu the ran.hu e-mail-cí men vagy az 1/469-1050-es te le fon szá mon.

hirdetés

„Örökéletükbenfogjáktudni,hogyva-
lamittettekahazáért,hacsakilyenpi-
cikét,mákszemnyit,akkoris!”–nyi-
latkoztaSzi ko ra Ró bert dalszerző,éne-
kesaszarvasiBenkaGyulaEvangéli-
kusAngolKétTanításiNyelvűÁltalá-
nosIskolaénekkarárólmárcius16-án,
amagyarzászlóéscímernapján.
Idénmásodikalkalommalünnepel-

tükhivatalosanenapot,bármégcsak
kevesentudnakróla.Ezértisvállaltuk
szívesenésbüszkén,hogyaszervezők-
kelésamédiávalkaröltveegyolyan
megmozdulásbanvegyünkrészt,mely
felhívjaazemberekfigyelmétnemzeti
szimbólumainkmegünneplésére.
Amagyarzászlótiszteletéreazel-

múltévbenországosdalpályázatotír-
takkiáltalánosésközépiskolásoknak.
Benevezett a pályázatra iskolánk
énekkarais,amelyetazsűrialegjobb-
nak, legkreatívabbnaktalált.Akkor
meghívástkaptunkaTrikolórgáladíj-
átadóünnepségére,aholénekkarosa-
ink–SzikoraróbertésSzi lá gyi Ákos

közösdalát,aLo bo gó dalt előadva–
hatalmassikertarattakapestiközön-
ségelőtt.
Idénmárcius7-énmeglepőésérde-

keskérésselfordulthozzánkaszerve-
ző,SzilágyiÁkos.Megkértecsapatun-
kat,hogy„flashmob”(villámcsődület)
keretébenismétadjukelőadaltBuda-
pesten,adeáktéren.diákjainknagy
örömmelvállalták,hogyfelelevenítsük
atavalyiprodukciót,hisznemcsaka
dalt szerették nagyon énekelni, de
belsőleg isazonosultaka szövegben
megjelenőmagyarságtudattal.
Mindannyiunk számára nagyon

fontos,hogytudjuk,hovátartozunk,
ésnecsakésszeltudjuk,deszívvelis
büszkénvállaljuk,shakell,hirdessük.

g PArASZT ATTILÁNÉ
ének kar ve ze tő,Ben ka Gyu la

Evan gé li kus An gol Két Ta ní tá si
Nyel vű Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da

Ké pek és a tel jes te le ví zi ós nyi lat ko zat
az is ko la hon lap ján: Ben ka.hu (X)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Jézusmondja:„Én va gyok a fel tá ma dás és az élet, aki hisz én ben nem, ha
meg hal is, él; és aki él, és hisz én ben nem, az nem hal meg so ha.” (Jn11,25–
26)Hálásszívvelmondunkköszönetetmindazoknak,akikdrágaszeret-
tünk,Mol nár Mag dol na Ka ta lin temetésénmegjelentek,sírjáravirágothe-
lyeztek,ésfájdalmunkbanegyüttéreztekvelünk.

A gyá szo ló csa lád

IkladAszódszomszédságában,aGal-
gavölgyébenfekvőtelepülés.Atörök
uralomalattelnéptelenedettfaluhe-
lyén1728-banaRá day családmajor-
ságotlétesített.Mivelabirtokmunka-
erőgondjaitamajorságigazdálkodás
semoldottameg,Rá day I. Ge de on bé-
csiágenseirévénevangélikusvallású
németföldműveseketfogadottbirto-
kára Baden és Württemberg tarto-
mányból.Azelsőtelepescsoport1752
tavaszánérkezettmegafaluba.Ezaz
évafaluújratelepítésénekidőpontja.
A következő év tavaszán Stájeror-
szágból,azEnnsvölgyéből–főként
Tauplitzból–evangélikushitükmiatt
elüldözött osztrák földművesekkel
egészültkia lakosság:a református
vallásúrádayI.Gedeongrófnagylel-
kűenbefogadtaőket.
Atöbbhullámbanérkezetttelepe-

sekszámárafontosszempontvoltaz,
hogy a közelben találjanak olyan
evangélikus gyülekezetet, ahonnét
gondozzák őket, és anyanyelvükön
végzikközöttükaszolgálatot.Aszó-
don akkormár évtizedek óta éltek
evangélikus német iparosok, akik

számáraanyanyelvükönistartottak
istentiszteletet.
Ikladszázötvenévigmintleánygyü-

lekezetAszódhoztartozott.Amígnem
volttemplomuk,aziskolábantartot-
tákistentiszteleteiket,anagyobbün-
nepekenpedigAszódrajártaktemp-
lomba.1788-banharanglábatépítettek.
régi álmuk teljesült, amikor 1834-
ben elkészült templomuk, melynek
mindenköltségétahívekállták.A20.
századelejéremárkicsinekbizonyult
azépület,ezértagyülekezetelhatároz-
ta,hogymegnagyobbíttatja.Ígynyer-
teelmaiformáját1902-ben.

Iklad1906-banönállósodott,1907-
benparókiátépített,ésmeghívtaelső
parókuslelkészét.
Arendszerváltástkövetőenagyü-

lekezetakorábbiiskolájautánpénz-
beli kárpótlásban részesült. Ebből
épülhetettmeg1995-re–komolyösz-
szefogással–agyülekezetiház,úgy,
hogymindenmunkálatotatagokvé-
geztekelfelajánlásként.2002-re,afa-
luújratelepítésénekkétszázötvenedik
évfordulójáraatemplomotésalelkész-
lakástkívül-belülfelújították.
Az evangélikus közösség ezerhá-

romszázlelkes.Afiataloknakamegszo-
kotthetialkalmakmellettéventetöbb
tábortisszerveznek.Különszínfoltaz
alkalmakközöttanőibibliaóra,amely-
nekévzárásakéntcsaládinapottartanak.
Azénekkarlelkesszolgálóközösségként
gazdagítjaagyülekezetéletét.Atöbb-
naposkirándulásokisaközösségmeg-
erősítésétszolgálják.Ahazaiéskülföl-
ditestvérgyülekezetikapcsolatmellett
különlegesnekmondhatóazazökume-
nikuskötelék,amelyatauplitzikatoli-
kus testvérekkel köti össze az ikladi
evangélikusközösségtagjait.

Is ten tisz te let-köz ve tí tés a Kossuth rá di ó ban

AzIkladiEvangélikusEgyházközség

evangélikusistentisztelet
akossuthrádióban

áp ri lis 24-én, a hús -
vét ün ne pe utá ni
4. (Can ta te) va sár -
na pon 10.04-től is -
ten tisz te le tet köz -
ve tít a Kos suth rá -

dió az ik la di evan gé li kus temp lom -
ból. Igét hir det Bab ka Lász ló lel kész.

Atörökkormányállamosítottminden
templomotdiyarbakırtörténelmibel-
városában–adtahírülazAg os örmény
hetilapanapokban.Arendelettelazál-
lamtulajdonábakerültaSurpGiragos-
templom, a Közel-Kelet egyik legna-
gyobbörménytemploma,továbbáegy
protestáns,egyszírortodox,egykáldés
egyörménykatolikustemplom.Ake-
resztényhagyományokkalrendelkező
dél-anatóliaivárosbanajövőbenegyet-
lentemplomsemnyílikmegszentmi-
sére,istentiszteletre.Akormányrende-
letetismertetőbeszámolóbólaziskide-
rül,hogygyorsítotteljárásbanhozták
megazállamosításrólszólódöntést,és
atemplomokmelletttovábbi6300tel-
ketisállamitulajdonbavettekakurdlá-
zadókésatörökbiztonságierőkközött
folyóharcokmiatt romhalmazzávált
óvárosban.

Ad nan Er tem, azállamiműemlékvé-
delmialapítványigazgatójaaztnyilatkoz-
taazörménylapnak,hogyazállamosí-
tássalaműemlékekvédelmétkívánják
biztosítani. A döntés szükségességét

azzalisindokolta,hogyállamiirányítás
alattakarjákújjáépíteniazóvárost.
diyarbakır Törökország délkelet-

anatóliairégiójában,aTigrisfolyópart-
ján található, a régiómásodik legna-
gyobbvárosa.Törökországtízlegnépe-
sebbtelepüléseközötttartjákszámon.
A600ezerfőslakosságtúlnyomórésze
kurdszármazású.Aselyemútonfekvő
városmindigishíresvoltkultúrájáról,
művészetiértékeirőléskereskedelmije-
lentőségéről.
Ahelyikereszténységkezdeteiaké-

sőiantikvitásignyúlnakvissza.diyar-
bakır az első világháborúban az ör-
ménynépirtásegyikhelyszínevolt.Az
utolsóérseknek1915-benkellettelhagy-
niaavárost,miutánakurdokéstörö-
kökazegyházmegyeterületénközelfél-
milliókereszténytlemészároltak.1966
óta a káld katolikus püspöki széket
névlegesenismétbetöltik,deapüspök
Isztambulbanszékel.Maelenyészőazör-
ménykereszténylakosságszámaránya
avárosban.

For rás: Va ti ká ni Rá dió

Benkásokamagyarzászló
éscímernapján

Államosítotttemplomok
diyarbakırvárosában

– Hű vös re könnyen ke rül het az em ber,
de a bör tön lel kész nek is ugyan ilyen
könnyű az út ja „a rá csok mö gé”?
–Semnemkönnyű,semnemrövid,

semnemegyenes.Sőténnékemmég
alelkészséghezvezetőutamishosszú
éskanyargósvolt.

– Csak nem volt az is rá csok kal sze -
gé lyez ve?
–Istennekhála,nem,bár1956után

énisaközelükbenjártam.Amikora
kolozsváriteológiatanárikarábólné-
hányakatésszámosteológustisará-
csokmögédugtak,mi,nőihallgatók
valamivel könnyebben megúsztuk.
Minketcsakexmatrikuláltak,magya-
rán szólva kirúgtak az egyetemről.
Pedigénottakkormárvégzőslettem
volna,mert anegyedik évet jártam.

– Az sem le he tett ép pen le ány álom.
Gon do lom, töb bük nek az élet pá lyá ja
derékba tö rt.
–Ígyvan.Viszontmiveléntanító-

képzőtvégeztem,ésakörnyékünkön
nagyvoltapedagógushiány,atanügy-
benalkalmaztak.Mégígyiselteltné-
hányesztendő,amígvalamelyesteny-
hültapolitikailégkör,éserresorke-
rült.Szülőfalumban,Fazekasvarsándon
tanítottam,innenkerültem1981-ben
Aradra.Az1989-esfordulatutánateo-
lógiaitanulmányaimatisbefejezhet-
tem.Lévitalelkészkéntszenteltekfel,
éseztkövetőenhitoktatótanárlettem.

– De még min dig nem bör tön lel -
kész…
–Börtönpasztorációra 2004-ben

Sárospatakon szereztem képesítést,
oklevelet.Lelkigondozásramár1997-
től rendszeresen bejártam az aradi
fegyházba,istentiszteleteketistartot-
tamamagyarfogvatartottaknak.Nem-
csakazevangélikusoknak,ökumeni-

kusszellembenmásvallásúaknakis.És
nemcsakmagyarnyelven.Mivelagö-
rögkeletiekneknincseneknőilelkésze-
ik,azelítéltnőknekazőkápolnájuk-
banrománulisszolgálok.Történikez
asajátkérésükre.

– Hal lot tam, hogy a pasz to rá ci ó val
nem áll meg a ha tá ron sem.
–Aradugyeközelvanahatárhoz,

deazeurópaiintegrációvalahatárok
islégiesednek.Nagyonmegnőttajö-
vés-menésmindkétirányban.Azoké

is,akikegyenesúton,deazokéis,akik
ferdeutakonjárnak.Egyszóvalülnek
mármagyarállampolgárokazaradi
börtönben,megrománokisatúlolda-
lon.Lelkilegőketiselkelllátni,őket
isfelszoktamkeresniazevangélium
szavaival.

– A bör tön lel ké szek hí vei kö zött
mos ta ná ban nem csak a szom szé dos
or szá gok pol gá rai, de a sa ját po li ti ku -
sa ink is meg sza po rod tak.
–Hátigen,eztény.Apolitikusok-

ról jutmost eszembe, tudják vajon,
hogykiisazaCharles Col son, akiről
adíjatelnevezték?Nem?!Nemálltő
távolapolitikától,demégarácsoktól
sem.Nixonelnöktanácsadójavolt,a
Watergate-botránymiatthéthónapot
börtönbentöltött,utánaviszontmeg-
tért,ésKrisztushitvallója,abörtönvi-
lágreformátoralett.

– A no vem be ri díj át adás előtt hang -
zott el Bo ros La jos val lo má sa, aki hu -
szon két évet töl tött a rá csok mö gött.
Bör tön lel ké szé nek szol gá la tai nyo mán
győ ző dött meg Is ten vég te len sze re te té -
ről, me rí tett lel ki erőt szin te re mény te -
len hely ze té nek el vi se lé sé re. Ben nem vi -
szont fel me rült a két ke dés is: hu szon két
esz ten dő bör tön után va jon még mi lyen
esé lyei ma rad hat tak a be il lesz ke dés re?
–Areintegrációvalóbanigennehéz,

egyházi, társadalmi összefogásra,
ahogymi,börtönlelkészekmondjuk,
utógondozásra is nagy a szükség.
Amit én itt, Aradon tapasztaltam,
hogysokszabadultnemszívesentér
visszakorábbilakóhelyére.Úgygon-
dolja,hogyitt,anagyvárosanonimi-
tásábankönnyebbenkezdhetújéletet.
Én ővelük is tartom a kapcsolatot,
igyekszem továbbra is lelki, esetleg
nemcsaklelkitámaszuklenni.Őkés
mindazok, akik még bent vannak,
mindannyianazénszeretettzsiványa-
im.Igen,mertegyedülcsakaszeretet
tudmegváltoztatni.Eztakegyelmetén
megkaptamazÚristentől,ezértmeg
vagyokgyőződve,hogyküldetésema
börtönpasztorációra tőle származik.

g KrAJNIK-NAGy KÁrOLy
For rás: Evan gé li kus Ha rang szó

Mindannyianazén
szeretettzsiványaim
Be szél ge tés Gyur kó c za Aran ka bör tön lel késszel
Charles W. Col son, a Nem zet kö zi Test vé ri Bör tön tár sa ság meg ala pí tó ja 2012-
ben  hunyt el. Ric hard Ni xon ame ri kai el nök egy ko ri ta nács adó ja volt, meg -
té ré se után éle tét a bör tön misszi ó nak szen tel te. Ő a név adó ja an nak a díj -
nak, ame lyet a Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság ala pí tott még 2012-ben, és
ame lyet éven te ad nak át két ön kén tes mun ka tár suk nak. Leg utóbb, múlt év
no vem be ré ben – Nagy Jó zsef ka to li kus test vér mel lett – az ara di bör tön ben
hosszú évek óta szol gá ló Gyur kó c za Aran ka evan gé li kus bör tön lel kész is át -
ve het te a ran gos ki tün te tést. 

GyurkóczAArANkA ta ní tó nő, hit ok -
ta tó. Fa ze kas var sán don szü le tett
1934. jú li us 18-án. 1952–55 kö zött he -
lyet tes ta nár szü lő fa lu já ban. az
1956-os for ra da lom után meg sza -
kadt teo ló gi ai ta nul má nya it 1991-
ben fe jez te be. az ara di 1-es és 21-
es szá mú ál ta lá nos is ko lá ban volt
hit ok ta tó. Mód szer ta ni elő adá so kat
is tar tott. Kö zös sé gi úti él mé nye it,
val lá sos el mél ke dé se it az ara di
evan gé li kus egy ház köz ség gyü le -
ke ze ti lap ja és a Nyu ga ti Je len kö -
zöl te. 1992-ben Már ki sán dor-ér -
dem ok le ve let ka pott. a Col son-
díj egyik ta va lyi ki tün te tett je.
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Újnap– újkegyelem
Va sár nap (áp ri lis 10.)
Hű az, aki el hív er re ti te ket; és ő meg is cse lek szi azt. 1Thessz5,24(1Kir8,56b;Jn
10,11–16[27–30];1Pt2,20b–25;Zsolt136)AMózesáltaladatottszövetség(me-
nekvésEgyiptomból,„ahalálországából”)Jézusáltal(„aki meg sza ba dít min -
ket az el jö ven dő ha rag tól”) megújultan,újdimenziókban,újmegfogalmazás-
banérvényes.(„Az az Is ten aka ra ta, hogy meg szen te lőd je tek…” Szentaz,ami,
akiazÚré.)AzÚrkezdeményez:elhívaLélekáltal,ésőisviszicélhozörökér-
vénnyel.Kegyelemből,hitáltal.

Hét fő (áp ri lis 11.)
Aki szű ken vet, szű ken is arat, és aki bő ven vet, bő ven is arat. 2Kor9,6(Mal3,10;
Jn10,1–10;1Pt4,1–11)MégPáltólisféligazság.Akárkevesebbet,akártöbbetveta
kelleténél,kárátlátja.Éskivantéveazidőjáráskénye-kedvének.Haszorongana
is:dolgozik,hiszésremél.Kockáztat.Többetésmástnemtehet.Nemtehetünkmi
sem. „…okos is ten tisz te let ként szán já tok oda tes te te ket élő és szent ál do za tul…” (róm
12,1)Kevesebbnemelég,többésjobbpedignincs.AzÚregészvalónkraigényttart,
életünkbenéshalálunkban.Haszorongnánkisemiatt,azttesszük,amitaparaszt-
ember:kiadjukakezünkből,amitkell;oda,ahovakell;annak,akinekkell;dolgo-
zunk,hiszünkésremélünk.MertJézusfeltámadottésél.

Kedd (áp ri lis 12.)
Jé zus mond ta: Az ég szí nét meg tud já tok ítél ni, az idők je le it pe dig nem tud já tok?Mt
16,3b(Ám4,13;Mt9,35–10,1[2–4]5–7;1Pt4,12–19)Amagamódjánmindenkime-
teorológus(ízületek,szívszorításstb.).Értjük-evajonIstentörténelménekaktua-
litását?AJézusadtafeltámadásokésfeltámadásszámbamenőgyógyulások,élet-
újulások(Istenországajelenléténekjelei)azírástudókbancsakújabbkételyeketkel-
tettek.Mivajonértjük-eIstenországának:Jézusjelenénekjeleit?„…ve le tek va gyok
min den na pon a vi lág vé ge ze té ig.” (Mt28,20)„Aki az ilyen kis gyer me kek kö zül egyet
is be fo gad az én ne ve mért, az en gem fo gad be…” (Mk9,37)„…ami kor meg tet té tek
eze ket akár csak eggyel is a leg ki sebb atyám fi ai kö zül, ve lem tet té tek meg.” (Mt25,40)
Éshanemértjük:minőjeladatiknekünk?A„benemfogadott”(megnemfogant)
kisgyermekekvákuumaésazönzőjólétszívóhatásamiatt:amigránsáradat?

Szer da (áp ri lis 13.)
Tel jes bi zo nyos ság gal re mény ked je tek ab ban a ke gye lem ben, ame lyet Jé zus Krisz tus
meg je le né se kor kap tok. 1Pt1,13(Zsolt33,21;Jn17,20–26;1Pt5,1–7)Ateljesbizonyos-
ságésareménységfeszültsége,a„mármost”ésa„mégnem”akeresztyénéleterő-
tere.Mármost:megváltotttiteket„atyá i tok tól örö költ hi á ba va ló élet mó do tok ból”
(1Pt1,18)–írjaazapostolagöröghátterűolvasóinak–olymódon,hogy„új já szült
min ket élő re mény ség re Jé zus Krisz tus nak a ha lál ból va ló fel tá ma dá sa ál tal”. (1Pt
1,3)Areménytelenségbénít,zülleszt.Értelmetlennekállítbemindenerőfeszítést.
Azelbizakodottságpedigkönnyelművétesz:„Aki te hát azt gon dol ja, hogy áll, vi -
gyáz zon, hogy el ne es sék!” (1Kor10,12)Akegyelemreménysége,amelyreújonnan
születtünk,Istennektetszőtevékeny,küzdelmeséleterőforrása.Mármost.

Csü tör tök (áp ri lis 14.)
Jé zus mond ta: Aki Is ten aka ra tát cse lek szi, az az én test vé rem és az én anyám.
Mk3,35(Ézs29,13;Ef4,[8–10]11–16;1Pt5,8–14)„…is ten fé lel me csu pán be ta nult
em be ri pa ran cso lat” –ígybíráljaÉzsaiásanépét.Akárjóisleheta„betanultpa-
rancsolat”:megszabhatjaazemberiegyüttélésrendjét,demivelforrásacsakszo-
rongás,többnyirefeleslegesenaprólékos.Nem„múljafelülazírástudókigaz-
ságát”,éshiányzikmögülea„legfelsőbb”hitelesítés.Istengyermeke,Jézusro-
konaaz,akiIstenakaratátcselekszi.Szorongásvagyjózanmegfontolásmellett-
helyetthitből:„Sze resd azért az Urat, a te Is te ne det tel jes szí ved ből…” (5Móz6,5)
És:„Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat!” (3Móz19,18vö.Mt22,37kk)„Le gye -
tek ir gal ma sok, amint Atyá tok is ir gal mas.” (Lk6,36)

Pén tek (áp ri lis 15.)
Tart sa tok te hát bűn bá na tot, és tér je tek meg, hogy el tö röl tes se nek a ti bű ne i tek;
hogy el jöj jön az Úr tól a fel üdü lés ide je. ApCsel3,19–20(2Krón30,9;Mt26,0–
35;1Kor1,1–9)Abűnösembermagábólindulki,ésönmagánálércélba.Maga
marad.Megtérniannyi,mintmeghallaniéselfogadniIstenszeretetét,amelymeg-
testesültésleszállotthozzánkJézusban,hozzámenekülni,ráhagyatkozni.Ez-
zelmegszakadazördögikör,ésakorábbieltöröltetik.Abűn„zsoldja”:ama-
gány,aféleleméshalálhelyetteljönafellélegzés,afelüdülésideje.„…akik az
Úr ban bíz nak, ere jük meg újul…” (Ézs40,31)

Szom bat (áp ri lis 16.)
[A vak Bar ti me us] így ki ál tott fel: Dá vid Fia, Jé zus, kö nyö rülj raj tam! Töb ben is rá -
szól tak, hogy hall gas son, ő azon ban an nál in kább ki ál to zott: Dá vid Fia, kö nyö rülj
raj tam!Mk10,47–48(Zsolt22,20;Jn14,1–6;1Kor1,10–17)Tisztábanvoltmagate-
hetetlenségévelésavisszanemtérőpillanatjelentőségévelis.VakságábólJézusemel-
hetikiafeltámadássalegyenértékűgyógyítással.Életújulás,megtérésdolgábanBar-
timeusokvagyunk.decsodáértkiálthatunkahhoz,akiazéletétletesziésfelveszi,
akiazéletetnemcsakelveszi,deadjais.Azújatis.
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JézusKrisztusmondja:„Én va gyok a jó pász tor. Az én ju ha -
im hall gat nak a han gom ra, és én is me rem őket, ők pe dig kö -
vet nek en gem. Én örök éle tet adok ne kik…” (Jn10,11a.27–28a)

Húsvétünnepeutána2.hétenazÚt mu ta tó reggelishetiigéi-
benafeltámadottésélőKrisztusállelőttünk,sjópásztorként
ahalálbólörökéletrevezetinyáját.„AzÚrazénpásztorom,
nemszűkölködöm.”(GyLK683)Jézus„Krisztusmeghaltmin-
denkiért,hogyakikélnek,ezutánnemaguknakéljenek,ha-
nemannak,akiértükmeghaltésfeltámadt”.(2Kor5,15;LK)
Fedezzükfel!Mi se ri cor dia Do mi ni: „…az Úr sze re te té vel te -
le van a föld.” (Zsolt33,5)MertúgyszeretteIstenevilágot(lásd
Jn3,16),hogyegyszülöttFiátaGolgotánfeláldoztajóvátéte-
lül,vágóhídraszántbárányként,értünk,tévelygőjuhokért.
(LásdÉzs53)Ígyjelentikiönmagát:„Én va gyok a jó pász tor,
én is me rem az enyé i met […], és én éle te met adom a ju ho kért.”
(Jn10,14.15)Ajópásztorrólmondottrejtélyesbeszédétnem
értettékkövetői,ezértJézusígyiskijelentettemagát:„…én va -
gyok a ju hok aj ta ja. Én va gyok az aj tó. […] én azért jöt tem,
hogy éle tük le gyen, sőt bő ség ben él je nek” (Jn10,7.9.10)südvö-
züljenekjuhaim.Lu ther vallomásaamiénklehet:„ÉnKrisz-
tuskedvesbárányavagyok.Jópásztorő,akimegkeresielve-
szettjuhocskáját;válláravesz,nekemcsakengednemkell,hogy
hordozzon.Mígbárányamaradok,éstőlebotorulelnemsza-
kadok,addignemveszhetemel!”Ajópásztortanított,evan-
géliumothirdetett,gyógyított,ésígyszólttanítványaihoz:
„Az arat ni va ló sok, de a mun kás ke vés.” Skiküldtebojtár-
jait„Iz rá el há zá nak el ve szett ju ha i hoz […], hir des sé tek: el -
kö ze lí tett a mennyek or szá ga!” (Mt9,37;10,6.7)Főpapiimád-
ságábanértünkkönyörögafőpásztor:„…azo kért is, akik az
ő sza vuk ra hisz nek én ben nem; hogy mind nyá jan egyek le gye -
nek…” „Atyám, azt aka rom, hogy aki ket ne kem ad tál, azok
is ott le gye nek ve lem, ahol én va gyok, hogy lás sák az én di -
cső sé ge met…” (Jn17,20.21.24)Jézusnakezutolsóakarataa
pásztoroltgyülekezetreménysége,mert:„Ő az igaz Is ten és
az örök élet.” (1Jn5,20)Sőnemhagytamagáragyülekeze-
tét,mertazÚr„»adott« né me lye ket apos to lo kul, má so kat pró -
fé tá kul, is mét má so kat evan gé lis tá kul vagy pász to ro kul és ta -
ní tó kul […], hogy min den egyes tag ja […] épül jön sze re tet -
ben”. (Ef4,11.16)AzOlajfákhegyén„így szólt hoz zá juk Jé -
zus: Mind nyá jan meg bot rán koz tok ben nem ezen az éj sza kán,
mert meg van ír va: »Meg ve rem a pász tort, és el szé led nek a
nyáj ju hai.« De mi u tán fel tá mad tam, előt te tek me gyek Ga -
li le á ba”. (Mt26,31–32;lásdZak13,7)Búcsúbeszédeibeniski-
jelentettemagátövéinek:„Én va gyok az út, az igaz ság és az
élet; sen ki sem me het az Atyá hoz, csak énál ta lam.” (Jn14,6)
„…ha nem hi szi tek, hogy én va gyok, meg hal tok bű ne i tek ben…”
(Jn8,24;lásd2Móz3,14)Kérd:„Jézus,tevagyazútmagad.
/Siess,addnékem–magadat!”(EÉ396,5)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó
„…ha va la ki Krisz tus ban van, új te rem tés az: a ré gi el múlt,
és íme: új jött lét re.” (2Kor5,17)

Húsvétünnepeutána3.hétenazÚt mu ta tó reggeliésheti
igéibenazélőKrisztusgyülekezeténekéletjeleitszemlél-
hetjük. Jézus részesít győzelmében, ezért ujjongjatok!
Urunkafeltámadásávalörökkévalóörömötszerzettnépé-
nek.Ju bi la te: „Ör vendj, egész föld, az Is ten nek!” (Zsolt66,1)
„ÁldottazIsten,amiUrunkJézusKrisztusAtyja,akimeg-
áldottminketmindenlelkiáldássalaKrisztusban.”(Ef1,3;
LK)„UjjongjatokazÚrelőttazegészföldön!Szolgáljatok
azÚrnakörvendezéssel!Vigadozvajáruljatokszíneelé!”
(GyLK739,1)Lu ther tanítjaaSzentlélekbenvalóörömről:
„Szívünkpedigörvend,mikorKrisztusfeltámadásátma-
gunkravesszük,slátjuk,őhogyangyőztelejavunkraabűnt,
haláltésördögöt,hogyáltalamiisörökkééljünk.Ezaziga-
zi,örökremegmaradóöröm,amelyetsohasenkinemve-
heteltőlünk.”Jézuskijelenti:„Én va gyok a sző lő tő, ti a sző -
lő vesszők…” Éshatszorkéri:„Ma rad ja tok én ben nem…” „Az
lesz az én Atyám di cső sé ge, hogy sok gyü möl csöt te rem tek…”
(Jn15,5.8)AszeretetapostolaazélőKrisztus-hitgyőzelmé-
rőltanít:„Mert min den, ami Is ten től szü le tett [újonnan,fe-
lülről], le győ zi a vi lá got, és az a győ ze lem, amely le győz te a
vi lá got, a mi hi tünk.” (1Jn5,4)Krisztusszereteteszorongat-
jaPált,hogyneönmagánakéljen,hanemazérteismeg-
haltsfeltámadtÚrnak.Istentettmindentújjá,ésbékélte-
tettmegminketönmagával,„és ne künk ad ta a bé kél te tés
szol gá la tát”. (2Kor 5,18) Jézus tanítjabennehívőnépét:
„…aki bűnt cse lek szik, az a bűn szol gá ja. Ha pe dig a Fiú meg -
sza ba dít ti te ket, va ló ban sza ba dok lesz tek.” (Jn8,34.36)Az
őneve:Üdvözítő,Szabadító,MegváltóÚr!(LásdMt1,21;
Lk2,11)Jézushatszoros„ma rad ja tok én ben nem” parancsá-
raPálahetiigévelsezzelakijelentésselfelel:akikKrisz-
tusbanvannak,Lélekszerintjárnak!„De aki ben nincs Krisz -
tus Lel ke, az nem az övé. Ha pe dig an nak Lel ke la kik ben -
ne tek, aki fel tá masz tot ta Jé zust a ha lot tak kö zül, ak kor az,
aki fel tá masz tot ta a Krisz tus Jé zust […], élet re kel ti ha lan -
dó tes te te ket is a ben ne tek la kó Lel ke ál tal.” (róm8,9.11)Pi-
látussemmifélebűntnemtaláltJézusban;„Íme, az em ber!”
Azsidókszerintelkövetteazistenkáromlásbűnét(lásd3Móz
24,16),s„a tör vény sze rint meg kell hal nia, mert Is ten Fi á -
vá tet te ma gát”. (Jn19,5.7)AmennyeiJeruzsálembenjuttel-
jességreJézusujjongógyülekezeténekszolgálata:„…az Is -
ten és a Bá rány trón ja lesz ben ne: szol gái imád ják őt, és lát -
ni fog ják az ő ar cát, és az ő ne ve lesz a hom lo ku kon. […] az
Úr Is ten fény lik fö löt tük, és…” (Jel22,3–5)„Amennyekben,
amennyekben/Várörömvégtelen./Nemnémulelazének-
szó./Zeng,ujjongszüntelen.//Megnyernimennynekörö-
mét/Készítsel,Jézusom!/Teértemhullottvéredért/Vár
engemirgalom./Mijómostámentmondani…”(EÉ527)

g GArAI ANdrÁS

Mi vi gasz tal a szen ve dés ben? Ezvolta
kérdése az első Péter-levél kis-ázsiai
címzettjeinek,ésezazénkérdésemis.
Avigaszra sokkal inkább rászorulok,
mint az önmenedzselő ügyeskedésre,
amivelmindigénkerülhetnékelőnyö-
sebbhelyzetbe.
dehol találhatokrá,amikorBánk

bánnalmondanám:„Nincsateremtés-
benvesztes,csakén!”Azindokolatlan,
igazságtalanszenvedésterhérőlírale-
vélszerzője,amikorajókitartócselek-
vésemiattkapottrosszatemlíti,sőtazt
elhívatásunkrészekénthatározzameg.
Honnankaphatokerőtennekazelhor-
dozásához?

Pél dát adott. Aválaszegyikkulcssza-
vaapélda.Tehátabbólkaphatokvi-
gaszt,hogyaszenvedésemnempéldát-
lan. Laposnak tűnik ez a fordulat,
amelypéldakénthivatkozikJézusra.Az
eredetiszövegbenszereplőkifejezésvi-
szontnempusztánelgondolkodtatóöt-
letetjelent,hanemegylevéleredetifo-
galmazványát,amelyreelengedhetet-
lenülszükségvanamásolatelkészíté-
séhez.Mintamikoratanítóelőrajzol-
jaamegtanítandóbetűtasorelejére,
akisdiáknakpedigutánakellrajzolnia.
Krisztuséleteésszenvedéseazegyet-
lenhitelesminta,amelyhezbárkihoz-
zámérhetiasajátéletvitelét,lelkületét
ésaztis,amitelérniszeretne.Viszont
felülmúlhatatlanésutolérhetetlenpél-
daatekintetbenis,ahogyanőtűrtea
szenvedést. A mi Mesterünk a ke-
resztjelétrajzoljaelénk,asorelejére.
Utánozninemtudjuk,deamagunkki-
csikeresztjétfölvehetjük.

Ér tünk szen ve dett. Avigaszkeresőkér-
désreadottválaszviszonttovábbmegy
ennél.Krisztusnemcsakpéldátadottne-
künk. Amikor igénkben azt halljuk,
hogyKrisztusértünkszenvedett,bűne-
inketfelvitteafára,ésazősebeiáltalgyó-
gyultunkmeg,azjóvaltöbbetjelentan-
nál,hogymintátkaptunk.Szép,hasznos
szokásnak tartoma„WWJd” feliratú
karkötőkhordását.Ezekmindenhely-
zetbenerreakérdésreemlékeztetikvi-
selőjüket:„WhatwouldJesusdo?”„Mit
tenneJézus?”Hatalmaserejevan,haa
tetteimet, szavaimat ehhez szabom.
Mégisúgylátom,sokhelyzetbenerrea
kérdésre csak ezt tudom válaszolni:
megváltanáavilágot,eltörölnéamin-
dentbehálózóbűnt.Eztpedigénnem
tudom megtenni. Luther szavaival:
„Nemcsupánpéldátadott,hanemma-
gátadtaodakincsgyanánt.”Krisztus
szenvedéseszámomra,szenvedőember
számáranempusztánminta,hanemaz
egyetlenesély,azegyetlenlehetőséga
szabadulásra.Azősebeinekemnemcsak
példák,mert az engem illető sebeket
szenvedteel.Ezérténekeljükévszázadok
óta:„Jézus,sebeidnekmélye/Vigasztal-
jalelkemet.”Ezazigeazaktuálisprob-
lémáinkatösszekötiagolgotaimegoldás-
sal.Mivigasztalaszenvedésben?Hogy
Krisztusértem,helyettemszenvedett.

Lel künk pász to ra.demitőlválhatvi-
gasszászámomraKrisztusszenvedése?
Attól,hogyhozzátartozom.Eztfejeziki
amaivasárnapunkközpontiüzenete,

amelyúgytanúskodikJézusról,minta
mi jó pásztorunkról. Vigasztmáshol
nemtalálunk,csaknála.Mindenüttté-
velygésvan,aholnemJézuspásztorol,
pásztort,védelmet,közösséget,életet,he-
lyes,Istennektetszőmagatartástcsakná-
lakaphatunk.Ezaztjelenti:avigaszta-
láskulcsaaz,hogyazőnyájábatarto-
zom.Azt,hogyazőpásztorságaigazi
gondviselést jelent, éppen az értünk
viselt szenvedése éshalála garantálja.
Emiatt bízhatunk abban, hogy nála
együttérzésbenésszabadulásbanvanré-
szünk,hiszenmáreddigisannyitáldo-
zottértünk.
Akereszthordozópásztorralvalókö-

zösség nemcsak reményt ad, meg is
változtat.Hiszenazérthaltmegakeresz-
ten,hogyezentúlazigazságnakéljünk,
éshogymeggyógyuljunk.Ezazelőjegy-
zéseakeresztényemberéletének:akot-
taelejéreKrisztusáltalodarajzoltkereszt.
Ésezazelőjegyzésmindentmegváltoz-
tat, felemel.A saját, céltalannak tűnő
szenvedésemetis.Mivigasztalaszenve-
désben?Hogyvanpásztorom:Krisztus.
Amegtaláltvigasztalás.Vigasztalást

kerestekakétezerévvelezelőttiolvasók,
ésmi,maiigehallgatókisaztkeressük.
Meggyőződésem, hogy meg is talál-
hatjukKrisztusban,akivelünkszenved,
értünkszenved,ésamijópásztorunk.
Ámen.

g TÓTH KÁrOLy

Imád koz zunk! Uram, jó pász to rom! Nél -
kü led csak té ve lyeg ni és két ség be es ni tu -
dok. A te vi gasz ta lá sod ra van szük sé gem
szen ve dé se im kö zött. Add, hogy meg ta -
lál jam a te szen ve dé sed ben! Ámen.

A VASÁRNAP IGÉJE

Hús vét ün ne pe után 2. va sár nap (Mi se ri cor dia Do mi ni) – 1Pt 2,20b–25

Akeresztjelétrajzoljaelénk


