KRÓNIK A
Az Evangélikus Élet kéthetente megjelenő hírlevele

KoncertSzokolaySándoremlékére
sú-gyorstételpár,amelyettöbbmintnégy
és fél évtizeden keresztül a Vérnászszvitkéntismertünk.HollósMátémegvallattaKocsisZoltántis,akinekpályájátvégigkísérteSzokolaySándor.Mikor
kezdődöttez?–hangzottakérdés.
–Zeneiskoláskorombantalálkoztam
Hüvelyk Matyijával ésazakkorikötetekbenmégmegnemlévőzongoradarabjaival,hiszenőﬁatalkorátólegyikevolt

zetésével), valamint Boldoczki Gábor
trombitaművészésPataky Dániel tenorista.AhogyMozartzongoraversenyeibenfelismernilehetazoperaikaraktereket és hangütéseket, úgy hallhattuk
SzokolayTrombitaversenyében isalappangóoperát–BoldoczkiGáborkivételesjátékával.
AzestutolsóSzokolay-műveaVérnászból készítettzenekariszvitvolt.Az
opera1964-esősbemutatójátkétévvel
követveszületettmegabőötperces,las-

apedagógiaicélúzenétisíróknak.Viski Jánoson kívül,akiengemfölfedezett,
nemismertemzeneszerzőtszemélyesen,
Szokolayisenigmatikusnakbizonyult.
Műveiutóéletétnemigenkísérteﬁgyelemmel,ilyentermékenységgeleznem
iskivitelezhető.Talánhárom-négyolyan
sokatalkotózeneszerzőlétezett,akibe
tudtaosztaniazidejét,példáuldélelőtt
komponált,délutánhangszereltéskorrektúrákatvégzett.Őinkábbolyanvolt,
mintSchubert:szintemégkészensem

voltegydarabja,amikormáramásikat
hallotta magában, és azt írta. Tulajdonképpennemkaptamegakellőreputációtegazdagéletműért,igaz,ebben
közrejátszott,hogynemgondoztaműveisorsát.AVérnász világsikerenemlepettmeg,lebilincselőmű.Későbbmegismerkedtem zongoraművész-pályára
indulóﬁaival:előszörGergellyel, majd
Balázzsal, akitanítványomislett,méghozzáaz,akialegtöbbetviszitovábbabból,amiténművészikrédómnaktekintek.Ígykerültemkapcsolatbaazapával
ismegelsőfeleségével,Szesztay Sári nénivel, aki műkedvelő szobrász lévén
domborműbenörökítettmegengem.
A másik családdal, Mayával és Orsi
lányáékkalisnagyonjóakapcsolatom.
KocsisZoltántegyszermegkérdezték,
hogymelyiknagyzongorista-zeneszerzővelszeretne„találkozni”.Aválaszaígy
hangzott: „Találkozni, hát, sok mindenkivelszeretneazember,éninkábbazt
mondom,hogykiketszeretnékhallani.
Haválasztanomkellene,éshalehetne
ilyenmesebelikívánságom,akkorBachot
szeretnémhallaniorgonálni,Chopint
zongorázni… Érdekes módon Chopint,ésnemLisztet,mertLisztnéltalán
tudazemberkövetkeztetniatanítványok
játékábólvagyegyáltalánalegendából,
abból a sok külsőséges, külsődleges
megnyilvánulásból,amivelLisztélt,és
amitremekülábrázoltak,fotóztak,karikatúráztak,deszámomraChopinvalahogynagyobbtitok.Nemtudomőt
megfejteni, nem tudom elképzelni…”
AzEvangélikus Élet magazináprilis
3-iszámábanSzokolaySándorrólírottriportunkbanazeneszerzőegyebekmellettígyvallott:„Egyszeraztmondtam,
hogyBachzenéjenekemolyan,mintaz
imádság.Bachvoltésmaradtakedvenc
g KŐ ANdrÁS
zeneszerzőm.”

BezúzottKrisztus-arc

aközbeiktatottbarokkáriák,kórusok
és korálok pedig a szerző érzelmeit,
együttérzőgondolataittolmácsolják,
amelyekkelénisazonosulhattamaközelháromórásműalatt.Ahogyafelvezetésbeniselhangzott,azegészmű
hatalmas ívű zenei igehirdetés volt.
A Máté-passióban Hassler korálja
többszörismeg-megszólalt,többféle
mondandóval,deaműderekánazismertszöveggel(igaz,németül)zengteakórus:„Ó,Krisztus-fő,tezúzott,/
Tevéresszenvedő,/Tetöviskoszorúzott,/Kigúnyoltdrágafő…”
AhétenújabbörömhírtkaptamLiliről,akisunokámról,akiazországosreformátuséneklőversenyenszólóénekévelismétaranyminősítéstértel.Azeredményhirdetésafasorireformátustemplombantörtént,aholnemrégibenavattákfelatemplomkibővítettAngster-orgonáját.
A gyermekeknek is bemutatták a
hangszert,ésLililelkesenújságoltanekem:„Papa!Alegnagyobbsípötméteres!”Néhányszótváltottunkerről,dearrólisbeszéltünk,hogyezenahétenemlékezünkazÚrJézushalálára.Javasoltamneki,hogytanuljunkegyéneketerről,ésmárottisültünkazongoránál.Elkezdtemjátszanieztakorált,amireősejtelmesen mosolygott, és azt mondta,
hogyismerieztazéneket.ABenkő-iskolában tanulták! Elővettük a reformátusénekeskönyvet,ésmárzengettis

gyermekhangjánakorál:„Ó,Krisztusfő,tezúzott,/Tevéresszenvedő…”Halkankísértemőt.Csakkettenvoltunka
szobában,detudom,hogyanyolcésfél
éves gyermek tisztán csengő hangját
Odafentishallották!
Nagypéntekestéjénünnepélyesistentisztelet volt az újpesti baptista
imaházban.Karvezetőnkállítottaössze
azestprogramját.Márazénekkarfekete-fehéröltözeteisaztjelezte,maa
Golgotáramegyünk.Lelkipásztorunk
igehirdetése,valamintReményik Sándor ésTóth Árpád verseisapassiótörténetdrámaiságátidézte.Azénekkar
ésazenekarelőadásábannálunkisez
akorálhangzottfelHändel többtételesművében,amelyetezalkalommal
nemazorgona,hanemazenekarés
egycsembalóhangjakísért.Hasslerkoráljánakéneklésébeagyülekezetisbekapcsolódott.Gerzsenyi László fordításaisamegsebzett,durvánbezúzott
Krisztus-arcrólszól.Azelsőkétvers
éneklésemegnyitotta,akövetkezőháromverspedigbezártanagypéntekiistentiszteletünket, amelynek áhítatát
csakméginkábbelmélyítetteakorál
előjátékakéntcsembalókísérettelfelhangzotthegedűszó.
Ezakorál,amelyaranyfonálkéntkísértevégignagyhetemet,markánsanbevésteemlékezetembeazértemszenvedett,bezúzottKrisztus-arcot.
g MArOSI NAGy LAJOS

Nagy hatású, telt házas koncerttel emlékeztek március 30-án, szerdán a budapesti Művészetek Palotájában a 2013-ban elhunyt Szokolay Sándor zeneszerzőre, aki ezen a napon töltötte volna be nyolcvanötödik életévét. A Kocsis Zoltán vezényletével előadott művek varázslatos perceket szereztek a publikumnak. Méltó volt az est a zeneszerző emlékéhez.
AműsoraNyitányfantáziával kezdődött.
Hollós Máté írtaakoncertprogramfüzetében:„EzaLiszt-féleszimfonikuskölteményaz1989-essopronpusztaihatár-

különlegesélménybenleszrésze.Ehhez
tettehozzáamagaművészetétaNemzetiFilharmonikusZenekar,aNemzeti
Énekkar(Antal Mátyás karigazgatóve-

Kocsis Zoltán vezényelte a Nemzeti Filharmonikus Zenekart
áttöréshuszadikévfordulójaemlékére
(közismertebbnevén:páneurópaipiknik),Sopronvárosfölkéréséreíródott.
Alassúbevezetésanehéz,elnyomásos
időkfojtottnémaságábanaszabadságvágyatérzékelteti–igazítanakútbaa
szerző feljegyzései –, majd a tömeg
szorongásáraemlékeztet:nemlőnek-e
rájuk?Adrámaifolyamat–mertSzokolay»epikus«műveibeniszenedrámaíró–végeeufória:hálaaszabadságért.”
Azemlékestközönségemegérezte,hogy

Az idei nagyhét zenei visszhangja
Koratavaszraesettazidénahúsvétünnepe.Ezenanagyhétenkülönösenegy
17.századikorálhatároztamegemlékezésemetarraavilágraszólóeseményre,
amelymindnyájunkszámáraazüdvösségünketjelenti.Márﬁatalkorombanis
nagyhatástgyakoroltakrámazokazeneművek,amelyekkeresztyénségünklényegét,agolgotaieseményeketmutatjákbe.Ezenatavaszoniskerestemazokatalehetőségeket,amelyekfőkénta
húsvéthetébenbensőségesmódonszólíthatnakmegazenehangjainkeresztül.
Virágvasárnapdélutánjánasvábhegyi református templomban hallgattuk meg Tóka Ágoston orgonahangversenyét.Hassler korálja,Paul Gerhardt
szövege,Ágostonművészirögtönzései
együtthatottakrám,hiszenakülönbözőimprovizációkközöttagyülekezettelegyütténekeltükazÁprily Lajos fordítottaelmélkedőszöveget:„Ó,Krisztusfő,tezúzott,/Tevéresszenvedő…”
Gerhardt elmélyült szövege nem a
golgotaijelenetetírjale,hanemalelkiismeretévelbajlódó,szemlélődőember
gondolataittárjaelénk,amelyakárteológiaimagyarázatkéntisfelfoghatóarranézve,miértiskellettKrisztusnakkínhalálthalniaakereszten.Énekeltükés

imádkoztuk:„Ittállok–ó,nevessmeg
–/Agyötrelemhelyén”,majd:„Skérlek,
Lelkedkegyelme/Sugározzékfelém,”és
végül:„Légypajzsomésreményem,/Ha
kétséglátogat…”Ezadallamzengettaztánbennem,amíghallgattamaművésziorgonajátékot.Akoncertzáródarabjábanismétezadallamhangzottfelharmóniumonis,észengettasvábhegyikupolaterében.
Nagyszerdánismétezakoráltöltöttebealelkemet.AKálvintérireformátustemplombaindultampassió-előadásra.Előkészületkéntmégotthona
zongoráneljátszottamakoráldallamot,
amely még utazás közben is megmegszólalt bennem, és azon vettem
észremagam,hogyhalkandúdolom.
AKálvintéritemplombanhollandﬁatalok,többmintszázan,Johann Sebastian Bach Máté-passióját adtákelő.Az
ötödikevangélista,Bachapassiótörténet evangéliumi szövegei között –
akárcsak Gerhardt – elmélkedik, a
lelkiismeretétvetítihallgatóira,mint
akik mind árulói voltunk Jézusnak,
vagyakikmindannyianrészvétteltelveállunkkeresztjealatt.EzapassióvégigvezetihallgatóitaMáté evangéliumában leírteseményeken(stációkon),
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Oratio
œcumenica
[Lelkész:] Mennyei Atyánk, aki
Fiadbanmagadravettedbűneink
végsőterhét,ésáltalamegnyitottad
előttünk az új élet útját, kérünk,
hallgasdmegkönyörgésünket!
[Lektor:]Köszönjük,hogyúgy
ismersz bennünket, ahogy vagyunk,ésbűneink,emberségünk
válságoshelyzetemiattnemelvetettélbennünket,hanemszereteted
mindenmelegévelfordultálfelénk
JézusKrisztusban.Köszönjüknekedszeretetedet,kegyelmedetésúj
életet teremtő erődet. Könyörgünk, vezess úgy minket, hogy
megtapasztalt szereteted örömmel,reménységgeléshálávaltöltsebeéletünket.JézusKrisztusért
kérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
meg minket!
[Lektor:] Köszönjük, Atyánk,
hogyegyházatgyűjtöttélebbena
világban,ésbennünketiselhívtál
közösségébe. Segíts meglátnunk
ésmegértenünk,hogymitakarsz
ajándékozninekünkebbenaközösségben.Segítsújraésújraörülniannakakincsnek,amelyetigédbenésszentségeidbenajándékozol
nekünk.JézusKrisztusértkérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
meg minket!
[Lektor:]Könyörgünkazokért,
akikegyházadbanszolgálatotvégeznek.Adjnekiknapontamegújulóerőt,leleményességet,kedvességetéstisztánlátást,hogyszolgáid
betölthessékaztafeladatot,amelyet
rájukbíztál.Könyörgünkazokért,
akiknemtaláljákhelyüketközösségeinkben,éssegítsnekünkhozzádvezetőutakatnyitnielőttük.JézusKrisztusértkérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
meg minket!
[Lektor:]Könyörgünkvilágunkért, az emberiségért. Te látod,
milyen mélységeket nyit meg az
emberibűnésfelelőtlenség,éstelátod azt is, hányakat nyel el ez a
mélység. Te értünk a mélységes
mélybehajoltál,hogymindenválság,mindenreménytelenség,azelmúlás mélyén is megtalálj bennünket.Kérünk,segítsevangéliumodfényéttükröznünkoda,ahol
sötétség, kilátástalanság uralkodik.JézusKrisztusértkérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
meg minket!
[Lelkész:] Hallgass meg minket,mennyeiAtyánk,vezessminketazújéletben,amellyelmegajándékoztálJézusKrisztusban!
[Gyülekezet:] Ámen.
hirdetés
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Kiváló magyar szakemberek által készített,
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kapcsolatos bármely munkához.
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Mobil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
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hirdetések

estékareformációjegyébenakőbányaievangélikusgyülekezetben.
4 szerda – kulturális és kulináris élmények. Védnök: dr. Fabiny Tamás püspök.
1. este: április 6., 18.00. Alapozás: mi a reformáció? Előadó: Ittzés János nyugalmazott püspök. Képek és dallamok – a gyülekezet Kápolna kórusa • 2. este: április 13., 18.00. Protestáns énekek és a régi magyar költészet. Előadó: dr.
Hubert Gabriella irodalom- és könyvtörténész. Kántorkoncert és közös
éneklés – Görög Zoltánné, Vági Levente. • 3. este: április 20., 18.00. Evangélikusság és nemzettudat (Reformáció és nemzet –2016). Előadó: dr. Kertész Botond történész. Kamarakoncert – abel Concerts, művészeti vezető: Bozzai
Balázs, énekes szólisták: Bódi Zsóﬁa és Blazsó Domonkos. Műsor: J. s. Bach:
Wer mich liebet… kantáta (BWV 59) és Der Friede sei mit dir… kantáta (BWV
158). • 4. este: április 27., 18.00. Asztali beszélgetések – dr. Csepregi Zoltán egyháztörténész. Reneszánsz vacsora wittenbergi receptek nyomán.
a rendezvénysorozat látogatása ingyenes. adományokat elfogadunk.
a vacsorán (4. este) való részvétel regisztrációhoz (kobanya@lutheran.hu) és
önköltséghez kötött. a programot az Emberi Erőforrások Minisztériumának Reformáció Emlékbizottsága támogatja. Cím: Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség, gyülekezeti terem, 1102 Budapest, Kápolna köz 2.
taizé-imaésénekegyüttlét. a rákosszentmihály–sashalmi evangélikus gyülekezetben (1161 Budapest, Hősök tere 10–11.) minden hónap második
keddjén, legközelebb április 12-én 18 órától taizé-ima és énekegyüttlét. Minden alkalommal van igehirdetés is. Információ: Gyertyafeny.lutheran.hu.
Ökumenikustalálkozó. Minden hónap harmadik vasárnapján 17.30-kor ökumenikus találkozóra, istentiszteletre és előadásra várjuk az érdeklődőket a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus tanácsának székházában (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.), a földszinti tanácsteremben Az egyház egységéért – az év egészében gondolat jegyében. az április 17-i téma: Az egység
ajándéka az embereknek (Ef 4,1–16). a teljes liturgiájú úrvacsorai istentiszteleti szolgálat végzője Ungvári Csaba, a pünkösdi teológiai Főiskola rektorhelyettese. Igehirdetéssel szolgál Győri Kriszti teológiai hallgató (A kereszt kettős ajándéka – 1Kor 2,2). szeretettel várjuk a korábbi Farkasréti Ökumenikus
Közösség, a volt KÖt, a Fokoláre, valamint az International Ecumenical Fellowship magyar régiójának tagjait és barátait is.
Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend
Azészakievangélikusegyházkerületaközgyűléséta 2005. évi IV. tv. 84. §
alapján április 22-én, pénteken 14 órakor tartja a Fóti Evangélikus Egyházközség Közösségi Házában (Fót, szeberényi u. 7.). Mindenkit szeretettel várunk.
Nyugatiegyházkerületiközgyűlés.tisztelettel és szeretettel hívjuk a nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület Közgyűlésének szavazati és tanácskozási joggal rendelkező tagjait, valamint minden érdeklődőt a tab és
Környéke Evangélikus Egyházközség gyülekezeti házában (tab, Kossuth L.
u. 57.) április 22-én, pénteken 15 órakor kezdődő gyűlésre.
A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület elnöksége
könyvbemutató.szeretettel meghívjuk Büky anna Megtérés című könyvének bemutatójára a magyarkeresztúri evangélikus templomba április 24-én,
vasárnap délután 3 órára. a bevezető áhítatot a beszélgetést vezető Mesterházy Balázs esperes tartja. Résztvevők: Németh Erzsébet polgármester, dr. Kiss
Jenő nyelvészprofesszor, Kovács Imre gondnok, dr. Koch Béla orvos és Nagy
Olivér felvidéki evangélikus lelkész. a szomszédos beledi gyülekezet ifjúsága Blatniczky János Dániel lelkész vezetésével énekkel szolgál. a helyszínen
megvásárolt könyvek bevételét (egy könyv ára 1490 Ft) a magyarkeresztúri
templom felújítására fordítjuk. adományok a következő bankszámlára ﬁzethetők: 59500186-11095952 (Rajka és Vidéke takarékszövetkezet). a közleményben kérjük feltüntetni: „a magyarkeresztúri templom felújítására”.
AMagyarevangélikusrádiómisszióLélekhangoló műsora. Hétről hétre
újabb erőt adó, bátorító, hitre hangoló beszélgetés, keresztyén könnyűzenével tarkítva. Célja: épülés egymás hite, bizonyságtétele által; kapcsolat nem
hívők felé; gondolatébresztés gyülekezeti alkalmakon, kisközösségekben; lelki töltekezés közösségbe el nem jutók számára; nem hívő barátok, ismerősök
Istenhez hívogatása; evangéliumi segédanyag, illusztráció nyújtása.
a műsort sugárzó rádiók és az adások időpontjai: Civil Rádió – FM 98, Budapest és környéke. Egyórás műsor páratlan heteken vasárnap 8 órakor; ismétlés aznap 22 órakor. (Civilradio.hu) • Kontakt Rádió – FM 87,6, Budapest-terézváros. Hétfő, szerda, csütörtök, péntek, 10.30. (Kontaktradio.hu) • Credo Evangélikus Rádió – FM 98,8, szombathely. szerda, 19 óra; ismétlés: szombat 8 óra.
(Credoradio.hu) • szent István Rádió – vételkörzete Északkelet-Magyarország,
az alábbi sugárzási központokkal: Eger – FM 91,8; Encs – FM 95,4; Gyöngyös
– FM 102,2; sátoraljaújhely – FM 90,6; Hatvan – FM 94,0; Miskolc – FM 95,1; tokaj – FM 101,8; törökszentmiklós – FM 96,4; páratlan heteken szombat 15.30
(Ökumené – Testvéregyházak félórája című műsor); ismétlés másnap 9.05-kor.
(Szentistvanradio.hu) • agnus Rádió – FM 88,3, Kolozsvár és környéke. péntek
12.25 (magyarországi idő szerint: 11.25). (Agnusradio.ro) • Európa Rádió: Miskolc
– FM 90,4; Debrecen – FM 94,4; szeged – FM 87,9; nyíregyháza – FM 100,5; sátoraljaújhely – FM 100,0; Mezőkövesd – FM 102,1; Kisújszállás – FM 103,2. Csütörtök 17.10–18.00 (a Kitekintő című műsorban, nem minden héten). (Euradio.hu)
Kossuth rádió: Missziói percek rovat az Erős vár a mi Istenünk evangélikus félóra műsorában. adásidő: kéthetente hétfőn 13.30-kor. (Mediaklikk.hu/kossuth/)
a rádiók online is hallgathatók a megadott webcímeken. a Lélekhangoló hanganyagai megtalálhatók és letölthetők az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió honlapján: http://misszio.lutheran.hu/radio/interjuk.
Azegyházzeneibizottságpályázata.az egyházzenei bizottság idén is meghirdeti az egyházzenei tevékenység és az orgonajavítás anyagi támogatását segítő pályázatait. a pályázat részletes kiírása és a pályázati adatlapok
az Egyhazzene.lutheran.hu honlapon találhatók. Elektronikus hozzáférés hiányában írásban vagy telefonon lehet felvilágosítást és adatlapot kérni az alábbi címen: Kendeh Gusztáv, 8360 Keszthely, Hévízi út 46., illetve 06-20/7703741. a pályázatok beadási határideje: május 20., illetve június 30. Késve és
hiányosan beadott pályázatokat nem tudunk ﬁgyelembe venni.
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Söderblomhazájafontos
eseményelőtt

„Én vagyok a szőlőtő,
ti a szőlővesszők…” (Jn15,5)

Ez év januárban volt százötven esztendeje, hogy megszületett, és ugyancsak
ebben az esztendőben, júliusban lesz a nyolcvanötödik évfordulója annak, hogy
elhunyt Nathan Söderblom svéd evangélikus lelkész, vallástörténész, a modern
általános vallástudomány egyik megteremtője és a nemzetközi ökumenikus
mozgalom kezdeményezője, élete utolsó éveiben Uppsala lutheránus érseke.
Az 1866-ban Trönőben született ifjú
hőn szeretett és tisztelt lelkész atyja
nyomdokainkívánthaladni.Jelentőslökéstkapottehhezakeresztyénifjúsági
mozgalomtól,méghozzáegyigenmeghatározó városban, Uppsalában, ahol
egyetemitanulmányaitkezdte.Amozgalomnagyhatássalvoltrá,ittkaptameg
azelsőigaziimpulzusokatavallástörténetikutatásokhoz,különösenpediga
missziói munkához. Ennek eredményekénteljutottAmerikába,aszámára
igencsaknagyélménytjelentőnemzetközikeresztyéndiákkonferenciára,ahol
olyanjelesszemélyiségekkelkerültbarátikapcsolatba,mintpéldáulametodista evangelizátor, John Mott (1865–
1955).Azőlegismertebbkönyvénekcíme(The Evangelization of the World in
This Generation – A világ evangelizálása ebben nemzedékben) –a20.század
elejénszintemissziósjelmondattávált.
Söderblom hazatért, és hamarosan
megkaptalelkészioklevelét,majdSvédországbólFranciaországbavittazútja:
párizsikövetségilelkészlett.Ittszembesültigencsakközelrőlazegyszerűembereketfeszítőnagyszociálisproblémákkal,aszegénységbentengődőrétegek
szenvedéseivel,azemberekhitehagyottságával.Amellett,hogyakikötőkben,a
tengerészekközöttispróbáltevangelizálni, vallástudományi stúdiumokat
folytatottaSorbonneEgyetemen.(Érdekesség,hogyekkortájtbehatóanérdeklődött más vallások, kiváltképp a
buddhizmus,illetveaperzsa,iránivallástörténetkérdéseiiránt.)Miutánmegszereztedoktorátusát,azonnalvisszatért
szeretettUppsalájaegyetemére,adogmatikaprofesszoralett,deezzelpárhuzamosanLipcsébeniselvállaltaavallástudományitanszékvezetését.
Söderblomnagynépszerűségretett
szert,előadásaitfolytonosanélénkérdeklődéskísérte,hiszenmélyhittelésreménységgelszólítottameghallgatóit.Talánezanépszerűségishozzájárultahhoz,hogyacsupaszívsvédteológusprofesszort–akianépekközöttimegbékélésésavallásokközöttiközeledésügyénekmárekkorrendkívülérzékenyésaktívhirdetője–asvéduralkodókineveztehazájaérsekévé.
1914-etmutatottanaptár.Kitörtazelsővilágháború.Svédországlutheránus
érsekenyugtalan,tollatragad,felhívást
fogalmaz a protestáns egyházi vezetőkhöz,hogysürgősenés„nyomatéko-

san ﬁgyelmeztessék azokat, akiknek
hatalmukésbefolyásukvanarra,hogy
végetvessenekavérontásnak”.Sajnosa
vérontásegyhamarnemszűntmeg,sa
háborúskodásban részt vevő államok
egyházivezetőinekelsőtalálkozójárais
közelötesztendőtkellvárni(1919).
Söderblomazonbanhajthatatlan,fejébenmégnagyobbtervkörvonalazódik:azelsőkeresztyénvilágkonferenciáé.KezdeményezésérefogmegalakulniaGyakorlatiKereszténységVilágkonferenciája,aLifeandWorkmozgalom,
amelyazEgyházakVilágtanácsaelőzményének,azökumenikusmozgalomelsőkezdeményezésénektekinthető.ASöderblomszervezésébenmegtartott1925össtockholmivilágkonferenciánarómai
egyház kivételével minden felekezet

képviseltettemagát,snemkisebbdolgokatrögzítettek,minthogyajövőben
együttfogjákkeresni,mibentudnaksegíteniagazdasági,társadalmi,fajikérdésekkelküszködőemberiségnek,különösenazöregkontinensnek,Európának.Óriásidologvoltez!Sugyemennyireaktuálisazüzenetemais…(Akatolikusegyházfeje,XI. Pius pápaekkor
mégenciklikábantiltottamegarómai
katolikusoknak,hogybármilyennem

”

katolikus kezdeményezésű egységkeresésbenrésztvegyenek.)
Azéletébenjelentősegyháztaninézeteketmegfogalmazó,azökumenikus
ésabéketeológiamegteremtéseterén,de
Luther-kutatókéntésgyakorlatiteológuskéntisjelentősetalkotóNathanSöderblomnemértemegazújabbvilágégést,afajgyűlöletkiteljesedését,világméretű,antifasisztalegyőzését,majdaz
EgyházakVilágtanácsánakéletrehívását.Nemvoltazonbanvéletlen,hogyhalálaelőttaligegyévvelakeresztényegységügyébenvégzettfáradozásaiértelnyerte a Nobel-békedíjat. Elgondolkodtató,hogyhaSöderblomnemhal
meg1931-ben,hanemtovábbküzd,milyenhatássallehetettvolnaazelkövetkezőeurópaitörténésekre…
Avilágszámáramindigisbotrány
voltKrisztuskövetőinekegymássalvalógyűlölködése,sazutóbbiidőkbenegyreerősebbavágy,hogyakeresztényegyházakaszéthúzáséselkülönüléshelyett
közeledjenekegymáshoz.Azökumené
céljaSöderblomóta,valamintaz1948asamszterdamiökumenikus„zászlóbontás”ótanemváltozott:viszálykodásmentesség, a Jézus Krisztusról szóló
közösbizonyságtétel,aközösfellépésa
társadalmiigazságtalanságokellen,avilágbékeérdekében.
Svédország tisztelettel őrzi egykori
paciﬁstaérsekének,NathanSöderblomnakazemlékét.Nemhiábaégmindig
nyugvóhelyén,azuppsalaidómoltárterébenegyszálhosszúfehérgyertya.
Stalánazsemvéletlen,hogySöderblomhazája,Svédországadotthontidén
egyújabbtörténelmieseménynek:areformáció emléknapján a svédországi
Lund városában a pápalátogatásnak.
(Különösjelentőségűlehetezazideikubai „Kelet–Nyugat-találkozó” után.)
Kétségtelenül történelmi a helyszín.
Azértis,mert–amintatalálkozóhírét
nálunkidénjanuárbanközreadóMagyarTáviratiIrodahírébőlkiderült–„a
városszékesegyháza500évigkatolikus
volt,500évepedigevangélikus,ígymindenképp alkalmas helyszín a közös
imádkozásra”.
Fabiny Tamás evangélikuspüspök,a
Lutheránus Világszövetség alelnöke
szerintFerenc pápasvédországilátogatásameghatározhatjaésazökumenéfelétereliareformációemlékévét,rávilágítvaarrais,hogyötévtizede–amásodikvatikánizsinattalegyidőben–indultelarómaikatolikusokésazevangélikusok között az intézményesített
párbeszéd:egyötvenévegyakorlatilag
megszakításnélküli,igenmagasszintű
teológiaidiskurzus.
g KErECSÉNyI ZOLTÁN

„Jézusvérekötelez”
Szabó János lelkésziktatása Győrben
Virágvasárnap délutánján, március 20-án iktatta be hivatalába a Győri Evangélikus Egyházközség megválasztott lelkészét, Szabó Jánost Kiss Miklós győrmosoni esperes. A nádorvárosi templomban tartott ünnepi istentiszteleten az
egyházmegye lelkészi vezetője, valamint az újonnan beiktatott lelkész hirdette Isten igéjét. Énekkel szolgált a gyülekezet kórusa Váray Tamás vezetésével.
„AKrisztustóljövőfénytviddazemberekéletébe–biztattaszolgatársátJn5,14
alapján tartott prédikációjában Kiss
Miklós–,mertezavilágosságképesarra,hogyéleteketmegváltoztasson.”
SzabóJánosnehezentudottmegszólalniameghatottságtól,amikortöbb
mint két és fél évi helyettes lelkészi
szolgálatutánelőszörlépettaszószékre beiktatott lelkészként. Ézs 53,1–7
alapjántartottigehirdetésébenkifejtet-

te,mitlátfeladatánakagyőrihívekkörében.„Avérkötelez”–fogalmazott.
„KötelezJézusvére,amiszeretetbőlontatott ki.” Elmondta, hogy Jézuson
akar tájékozódni. Nem az érdekek,
megrögzöttségekvagyakorszellemáll
számáraaközéppontban,hanemJézus
Krisztus.Hozzátetteaztis:„Ebbena
gyülekezetbenörömésmegtiszteltetés
szolgálni.denéhánydolgonváltoztatnikell.”

Az istentisztelethez kapcsolódó
közgyűlésendr. Galli Csaba felügyelő
üdvözölte az egybeg yűlteket, majd
köszöntésekhangzottakel.Elsőként
Rátz András egyházmegyeifelügyelő
fejeztekiörömétazünnepalkalmából.
AzegyházkerületrészérőlSzemerei János püspökésMészáros Tamás felügyelőadtaátjókívánságaitafrissenbeiktatottlelkésznek.AgyőriegyházközségképviseletébenpedigCsorba János
igazgatólelkészköszöntötteSzabóJánostésfeleségét.
Alelkésziktatásiünnepségetszeretetvendégségzártaatemplomalagsorában.
g AM

KRÓNIK A l 2016. április 10.

Mozaik l 3

Mindannyianazén
szeretettzsiványaim
Beszélgetés Gyurkócza Aranka börtönlelkésszel
Charles W. Colson, a Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság megalapítója 2012ben hunyt el. Richard Nixon amerikai elnök egykori tanácsadója volt, megtérése után életét a börtönmissziónak szentelte. Ő a névadója annak a díjnak, amelyet a Magyar Testvéri Börtöntársaság alapított még 2012-ben, és
amelyet évente adnak át két önkéntes munkatársuknak. Legutóbb, múlt év
novemberében – Nagy József katolikus testvér mellett – az aradi börtönben
hosszú évek óta szolgáló Gyurkócza Aranka evangélikus börtönlelkész is átvehette a rangos kitüntetést.
– Hűvösre könnyen kerülhet az ember,
de a börtönlelkésznek is ugyanilyen
könnyű az útja „a rácsok mögé”?
–Semnemkönnyű,semnemrövid,
semnemegyenes.Sőténnékemmég
alelkészséghezvezetőutamishosszú
éskanyargósvolt.
– Csak nem volt az is rácsokkal szegélyezve?
–Istennekhála,nem,bár1956után
énisaközelükbenjártam.Amikora
kolozsváriteológiatanárikarábólnéhányakatésszámosteológustisarácsokmögédugtak,mi,nőihallgatók
valamivel könnyebben megúsztuk.
Minketcsakexmatrikuláltak,magyarán szólva kirúgtak az egyetemről.
Pedigénottakkormárvégzőslettem
volna, mert a negyedik évet jártam.
– Az sem lehetett éppen leányálom.
Gondolom, többüknek az életpályája
derékba tört.
–Ígyvan.Viszontmiveléntanítóképzőtvégeztem,ésakörnyékünkön
nagyvoltapedagógushiány,atanügybenalkalmaztak.Mégígyiselteltnéhányesztendő,amígvalamelyestenyhültapolitikailégkör,éserresorkerült.Szülőfalumban,Fazekasvarsándon
tanítottam,innenkerültem1981-ben
Aradra.Az1989-esfordulatutánateológiaitanulmányaimatisbefejezhettem.Lévitalelkészkéntszenteltekfel,
éseztkövetőenhitoktatótanárlettem.
– De még mindig nem börtönlelkész…
–Börtönpasztorációra 2004-ben
Sárospatakon szereztem képesítést,
oklevelet.Lelkigondozásramár1997től rendszeresen bejártam az aradi
fegyházba,istentiszteleteketistartottamamagyarfogvatartottaknak.Nemcsakazevangélikusoknak,ökumeni-

GyurkóczA ArANkA tanítónő, hitoktató. Fazekasvarsándon született
1934. július 18-án. 1952–55 között helyettes tanár szülőfalujában. az
1956-os forradalom után megszakadt teológiai tanulmányait 1991ben fejezte be. az aradi 1-es és 21es számú általános iskolában volt
hitoktató. Módszertani előadásokat
is tartott. Közösségi úti élményeit,
vallásos elmélkedéseit az aradi
evangélikus egyházközség gyülekezeti lapja és a Nyugati Jelen közölte. 1992-ben Márki sándor-érdemoklevelet kapott. a Colsondíj egyik tavalyi kitüntetettje.

kusszellembenmásvallásúaknakis.És
nemcsakmagyarnyelven.Mivelagörögkeletiekneknincseneknőilelkészeik,azelítéltnőknekazőkápolnájukbanrománulisszolgálok.Történikez
asajátkérésükre.
– Hallottam, hogy a pasztorációval
nem áll meg a határon sem.
–Aradugyeközelvanahatárhoz,
deazeurópaiintegrációvalahatárok
islégiesednek.Nagyonmegnőttajövés-menésmindkétirányban.Azoké

is,akikegyenesúton,deazokéis,akik
ferdeutakonjárnak.Egyszóvalülnek
már magyar állampolgárok az aradi
börtönben,megrománokisatúloldalon.Lelkilegőketiselkelllátni,őket
isfelszoktamkeresniazevangélium
szavaival.
– A börtönlelkészek hívei között
mostanában nemcsak a szomszédos
országok polgárai, de a saját politikusaink is megszaporodtak.
–Hátigen,eztény.Apolitikusokról jut most eszembe, tudják vajon,
hogykiisazaCharles Colson, akiről
adíjatelnevezték?Nem?!Nemálltő
távolapolitikától,demégarácsoktól
sem.Nixonelnöktanácsadójavolt,a
Watergate-botránymiatthéthónapot
börtönbentöltött,utánaviszontmegtért,ésKrisztushitvallója,abörtönvilágreformátoralett.
– A novemberi díjátadás előtt hangzott el Boros Lajos vallomása, aki huszonkét évet töltött a rácsok mögött.
Börtönlelkészének szolgálatai nyomán
győződött meg Isten végtelen szeretetéről, merített lelkierőt szinte reménytelen helyzetének elviselésére. Bennem viszont felmerült a kétkedés is: huszonkét
esztendő börtön után vajon még milyen
esélyei maradhattak a beilleszkedésre?
–Areintegrációvalóbanigennehéz,
egyh áz i, társ ad alm i összefog ásr a,
ahogymi,börtönlelkészekmondjuk,
utógondozásra is nagy a szükség.
Amit én itt, Aradon tapasztaltam,
hogysokszabadultnemszívesentér
visszakorábbilakóhelyére.Úgygondolja,hogyitt,anagyvárosanonimitásábankönnyebbenkezdhetújéletet.
Én ővelük is tartom a kapcsolatot,
igyekszem továbbra is lelki, esetleg
nemcsaklelkitámaszuklenni.Őkés
mindazok, akik még bent vannak,
mindannyianazénszeretettzsiványaim.Igen,mertegyedülcsakaszeretet
tudmegváltoztatni.Eztakegyelmetén
megkaptamazÚristentől,ezértmeg
vagyokgyőződve,hogyküldetésema
börtönpasztorációra tőle származik.
g KrAJNIK-NAGy KÁrOLy
Forrás: Evangélikus Harangszó

Istentisztelet-közvetítés a Kossuth rádióban

számáraanyanyelvükönistartottak
istentiszteletet.
IkladszázötvenévigmintleánygyülekezetAszódhoztartozott.Amígnem
volttemplomuk,aziskolábantartottákistentiszteleteiket,anagyobbünnepekenpedigAszódrajártaktemplomba.1788-banharanglábatépítettek.
régi álmuk teljesült, amikor 1834ben elkészült templomuk, melynek
mindenköltségétahívekállták.A20.
századelejéremárkicsinekbizonyult
azépület,ezértagyülekezetelhatározta,hogymegnagyobbíttatja.Ígynyerteelmaiformáját1902-ben.
evangélikusistentisztelet
akossuthrádióban
április 24-én, a húsvét ünnepe utáni
4. (Cantate) vasárnapon 10.04-től istentiszteletet közvetít a Kossuth rádió az ikladi evangélikus templomból. Igét hirdet Babka László lelkész.

Atörökkormányállamosítottminden
templomotdiyarbakırtörténelmibelvárosában–adtahírülazAgos örmény
hetilapanapokban.ArendelettelazállamtulajdonábakerültaSurpGiragostemplom, a Közel-Kelet egyik legnagyobbörménytemploma,továbbáegy
protestáns,egyszírortodox,egykáldés
egyörménykatolikustemplom.Akeresztényhagyományokkalrendelkező
dél-anatóliaivárosbanajövőbenegyetlentemplomsemnyílikmegszentmisére,istentiszteletre.Akormányrendeletetismertetőbeszámolóbólaziskiderül,hogygyorsítotteljárásbanhozták
megazállamosításrólszólódöntést,és
atemplomokmelletttovábbi6300telketisállamitulajdonbavettekakurdlázadókésatörökbiztonságierőkközött
folyó harcok miatt romhalmazzá vált
óvárosban.
Adnan Ertem, azállamiműemlékvédelmialapítványigazgatójaaztnyilatkoztaazörménylapnak,hogyazállamosítássalaműemlékekvédelmétkívánják
biztosítani. A döntés szükségességét

azzalisindokolta,hogyállamiirányítás
alattakarjákújjáépíteniazóvárost.
diyarbakır Törökország délkeletanatóliairégiójában,aTigrisfolyópartján található, a régió második legnagyobbvárosa.Törökországtízlegnépesebbtelepüléseközötttartjákszámon.
A600ezerfőslakosságtúlnyomórésze
kurdszármazású.Aselyemútonfekvő
városmindigishíresvoltkultúrájáról,
művészetiértékeirőléskereskedelmijelentőségéről.
Ahelyikereszténységkezdeteiakésőiantikvitásignyúlnakvissza.diyarbakır az első világháborúban az örménynépirtásegyikhelyszínevolt.Az
utolsóérseknek1915-benkellettelhagyniaavárost,miutánakurdokéstörökökazegyházmegyeterületénközelfélmilliókereszténytlemészároltak.1966
óta a káld katolikus püspöki széket
névlegesenismétbetöltik,deapüspök
Isztambulbanszékel.Maelenyészőazörménykereszténylakosságszámaránya
avárosban.
Forrás: Vatikáni Rádió

Benkásokamagyarzászló
éscímernapján
„Örökéletükbenfogjáktudni,hogyvalamittettekahazáért,hacsakilyenpicikét,mákszemnyit,akkoris!”–nyilatkoztaSzikora Róbert dalszerző,énekesaszarvasiBenkaGyulaEvangélikusAngolKétTanításiNyelvűÁltalánosIskolaénekkarárólmárcius16-án,
amagyarzászlóéscímernapján.
Idénmásodikalkalommalünnepeltükhivatalosanenapot,bármégcsak
kevesentudnakróla.Ezértisvállaltuk
szívesenésbüszkén,hogyaszervezőkkelésamédiávalkaröltveegyolyan
megmozdulásbanvegyünkrészt,mely
felhívjaazemberekﬁgyelmétnemzeti
szimbólumainkmegünneplésére.
Amag yarzászlótiszteletéreazelmúltévbenországosdalpályázatotírtakkiáltalánosésközépiskolásoknak.
Ben evez ett a pályáz atr a iskol ánk
énekkarais,amelyetazsűrialegjobbnak,legkreatívabbnaktalált.Akkor
meghívástkaptunkaTrikolórgáladíjátadóünnepségére,aholénekkarosaink–SzikoraróbertésSzilágyi Ákos

közösdalát,aLobogó dalt előadva–
hatalmassikertarattakapestiközönségelőtt.
Idénmárcius7-énmeglepőésérdekeskérésselfordulthozzánkaszervező,SzilágyiÁkos.Megkértecsapatunkat,hogy„ﬂashmob”(villámcsődület)
keretébenismétadjukelőadaltBudapesten,adeáktéren.diákjainknagy
örömmelvállalták,hogyfelelevenítsük
atavalyiprodukciót,hisznemcsaka
dalt szerették nag yon énekelni, de
belsőleg is azonosultak a szövegben
megjelenőmagyarságtudattal.
Mindannyiunk számára nag yon
fontos,hogytudjuk,hovátartozunk,
ésnecsakésszeltudjuk,deszívvelis
büszkénvállaljuk,shakell,hirdessük.
g PArASZT ATTILÁNÉ
énekkarvezető,Benka Gyula
Evangélikus Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Óvoda
Képek és a teljes televíziós nyilatkozat
az iskola honlapján: Benka.hu (X)

hirdetés

AzIkladiEvangélikusEgyházközség
IkladAszódszomszédságában,aGalgavölgyébenfekvőtelepülés.Atörök
uralomalattelnéptelenedettfaluhelyén1728-banaRáday családmajorságotlétesített.Mivelabirtokmunkaerőgondjaitamajorságigazdálkodás
semoldottameg,Ráday I. Gedeon bécsiágenseirévénevangélikusvallású
németföldműveseketfogadottbirtokára Baden és Württemberg tartományból.Azelsőtelepescsoport1752
tavaszánérkezettmegafaluba.Ezaz
évafaluújratelepítésénekidőpontja.
A következő év tavaszán Stájerországból,azEnnsvölgyéből–főként
Tauplitzból–evangélikushitükmiatt
elüldözött osztrák földművesekkel
egészült ki a lakosság: a református
vallásúrádayI.Gedeongrófnagylelkűenbefogadtaőket.
Atöbbhullámbanérkezetttelepesekszámárafontosszempontvoltaz,
hogy a közelb en találjanak olyan
evangélikus gyülekezetet, ahonnét
gondozzák őket, és anyanyelvükön
végzikközöttükaszolgálatot.Aszódon akkor már évtizedek óta éltek
evangélikus német iparosok, akik

Államosítotttemplomok
diyarbakırvárosában

Iklad1906-banönállósodott,1907benparókiátépített,ésmeghívtaelső
parókuslelkészét.
Arendszerváltástkövetőenagyülekezetakorábbiiskolájautánpénzbeli kárpótlásban részesült. Ebből
épülhetettmeg1995-re–komolyöszszefogással–agyülekezetiház,úgy,
hogymindenmunkálatotatagokvégeztekelfelajánlásként.2002-re,afaluújratelepítésénekkétszázötvenedik
évfordulójáraatemplomotésalelkészlakástkívül-belülfelújították.
Az evangélikus közösség ezerháromszázlelkes.Aﬁataloknakamegszokotthetialkalmakmellettéventetöbb
tábortisszerveznek.Különszínfoltaz
alkalmakközöttanőibibliaóra,amelynekévzárásakéntcsaládinapottartanak.
Azénekkarlelkesszolgálóközösségként
gazdagítjaagyülekezetéletét.Atöbbnaposkirándulásokisaközösségmegerősítésétszolgálják.Ahazaiéskülfölditestvérgyülekezetikapcsolatmellett
különlegesnekmondhatóazazökumenikuskötelék,amelyatauplitzikatolikus testvérekkel köti össze az ikladi
evangélikusközösségtagjait.

diesAcademicusazevangélikushittudományiegyetemen.a konferencia témája: Isten felénk forduló arca: megváltáskoncepciók és reﬂexióik a zsidó-keresztény hagyományban. Időpont: április 13., szerda, 9.30-tól. Cím:
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
program: 9.30–9.45 köszöntés • 9.45–10.20 Közös sémi anyag és héber speciﬁkum: a pádá és gá’al jelentése az Ószövetségben – Karasszon István (Károli
Gáspár Református Egyetem, Budapest) • 10.20–10.55 Váltság, megváltás, megváltottak. Újszövetségi szempontok – Martos Levente Balázs (Győri Hittudományi Főiskola) • 10.55–11.15 szünet • 11.15–11.50 A zsidóság messiáshite: a prófétáktól Saul ﬁáig – Lichtmann tamás (országos Rabbiképző – zsidó Egyetem, Budapest) • 12.50–12.25 Was versteht der christliche Glaube unter Erlösung?
Einige Anmerkungen zu Problemen mit unseren soteriologischen Leitbegriffen
(Mit értünk keresztény hívőként megváltáson? Észrevételek a szoteriológia fogalmának problémáival kapcsolatban) – Michael Beintker (Westfälische
Wilhelms-Universität, Münster) • 12.25–12.35 szünet • 12.35–13.25 orgonaimprovizációk bibliai igék nyomán – pálúr János (a Liszt Ferenc zeneművészeti Egyetem orgona- és improvizációtanára, a fasori református gyülekezet
orgonistája); szólót énekel Kun ágnes anna, orgonán kíséri Finta Gergely;
helyszín: a zuglói evangélikus templom • 13.30-tól ebéd.
Kérjük, részvételi szándékát az ebédigény megjelölésével április 8-ig jelezze a teologia@lutheran.hu e-mail-címen vagy az 1/469-1050-es telefonszámon.

K Ö S Z Ö N E T N Y I LVÁ N Í T Á S
Jézusmondja:„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha
meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn11,25–
26)Hálásszívvelmondunkköszönetetmindazoknak,akikdrágaszerettünk,Molnár Magdolna Katalin temetésénmegjelentek,sírjáravirágothelyeztek,ésfájdalmunkbanegyüttéreztekvelünk.
A gyászoló család
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Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) – 1Pt 2,20b–25

Akeresztjelétrajzoljaelénk
Mi vigasztal a szenvedésben? Ezvolta
kérdése az első Péter-levél kis-ázsiai
címzettjeinek,ésezazénkérdésemis.
A vigaszra sokkal inkább rászorulok,
mint az önmenedzselő ügyeskedésre,
amivelmindigénkerülhetnékelőnyösebbhelyzetbe.
de hol találhatok rá, amikor Bánk
bánnalmondanám:„Nincsateremtésbenvesztes,csakén!”Azindokolatlan,
igazságtalanszenvedésterhérőlíralevélszerzője,amikorajókitartócselekvésemiattkapottrosszatemlíti,sőtazt
elhívatásunkrészekénthatározzameg.
Honnankaphatokerőtennekazelhordozásához?
Példát adott. Aválaszegyikkulcsszavaapélda.Tehátabbólkaphatokvigaszt,hogyaszenvedésemnempéldátlan. Laposnak tűnik ez a fordulat,
amelypéldakénthivatkozikJézusra.Az
eredetiszövegbenszereplőkifejezésviszontnempusztánelgondolkodtatóötletetjelent,hanemegylevéleredetifogalmazványát,amelyreelengedhetetlenülszükségvanamásolatelkészítéséhez.Mintamikoratanítóelőrajzoljaamegtanítandóbetűtasorelejére,
akisdiáknakpedigutánakellrajzolnia.
Krisztuséleteésszenvedéseazegyetlenhitelesminta,amelyhezbárkihozzámérhetiasajátéletvitelét,lelkületét
ésaztis,amitelérniszeretne.Viszont
felülmúlhatatlanésutolérhetetlenpéldaatekintetbenis,ahogyanőtűrtea
szenvedést. A mi Mesterünk a keresztjelétrajzoljaelénk,asorelejére.
Utánozninemtudjuk,deamagunkkicsikeresztjétfölvehetjük.

A VASÁRNAP IGÉJE
Értünk szenvedett. Avigaszkeresőkérdésreadottválaszviszonttovábbmegy
ennél.Krisztusnemcsakpéldátadottnekünk. Amikor igénkben azt halljuk,
hogyKrisztusértünkszenvedett,bűneinketfelvitteafára,ésazősebeiáltalgyógyultunkmeg,azjóvaltöbbetjelentannál,hogymintátkaptunk.Szép,hasznos
szokásnak tartom a „WWJd” feliratú
karkötőkhordását.Ezekmindenhelyzetbenerreakérdésreemlékeztetikviselőjüket:„WhatwouldJesusdo?”„Mit
tenneJézus?”Hatalmaserejevan,haa
tetteimet, szavaimat ehhez szabom.
Mégisúgylátom,sokhelyzetbenerrea
kérdésre csak ezt tudom válaszolni:
megváltanáavilágot,eltörölnéamindentbehálózóbűnt.Eztpedigénnem
tudom megtenni. Luther szavaival:
„Nemcsupánpéldátadott,hanemmagát adta oda kincs gyanánt.” Krisztus
szenvedéseszámomra,szenvedőember
számáranempusztánminta,hanemaz
egyetlenesély,azegyetlenlehetőséga
szabadulásra.Azősebeinekemnemcsak
példák, mert az engem illető sebeket
szenvedteel.Ezérténekeljükévszázadok
óta:„Jézus,sebeidnekmélye/Vigasztaljalelkemet.”Ezazigeazaktuálisproblémáinkatösszekötiagolgotaimegoldással.Mivigasztalaszenvedésben?Hogy
Krisztusértem,helyettemszenvedett.
Lelkünk pásztora. demitőlválhatvigasszászámomraKrisztusszenvedése?
Attól,hogyhozzátartozom.Eztfejeziki
amaivasárnapunkközpontiüzenete,

amelyúgytanúskodikJézusról,minta
mi jó pásztorunkról. Vigaszt máshol
nemtalálunk,csaknála.Mindenütttévelygésvan,aholnemJézuspásztorol,
pásztort,védelmet,közösséget,életet,helyes,Istennektetszőmagatartástcsaknálakaphatunk.Ezaztjelenti:avigasztaláskulcsaaz,hogyazőnyájábatartozom.Azt,hogyazőpásztorságaigazi
gondviselést jelent, éppen az értünk
viselt szenvedése és halála garantálja.
Emiatt bízhatunk abban, hogy nála
együttérzésbenésszabadulásbanvanrészünk,hiszenmáreddigisannyitáldozottértünk.
Akereszthordozópásztorralvalóközösség nemcsak reményt ad, meg is
változtat.Hiszenazérthaltmegakereszten,hogyezentúlazigazságnakéljünk,
éshogymeggyógyuljunk.Ezazelőjegyzéseakeresztényemberéletének:akottaelejéreKrisztusáltalodarajzoltkereszt.
Ésezazelőjegyzésmindentmegváltoztat, felemel. A saját, céltalannak tűnő
szenvedésemetis.Mivigasztalaszenvedésben?Hogyvanpásztorom:Krisztus.
Amegtaláltvigasztalás.Vigasztalást
kerestekakétezerévvelezelőttiolvasók,
ésmi,maiigehallgatókisaztkeressük.
Meggyőződésem, hogy meg is találhatjukKrisztusban,akivelünkszenved,
értünkszenved,ésamijópásztorunk.
Ámen.
g TÓTH KÁrOLy
Imádkozzunk! Uram, jó pásztorom! Nélküled csak tévelyegni és kétségbeesni tudok. A te vigasztalásodra van szükségem
szenvedéseim között. Add, hogy megtaláljam a te szenvedésedben! Ámen.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
„…ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt,
és íme: új jött létre.” (2Kor5,17)
JézusKrisztusmondja:„Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik…” (Jn10,11a.27–28a)
Húsvétünnepeutána2.hétenazÚtmutató reggelishetiigéibenafeltámadottésélőKrisztusállelőttünk,sjópásztorként
ahalálbólörökéletrevezetinyáját.„AzÚrazénpásztorom,
nemszűkölködöm.”(GyLK683)Jézus„Krisztusmeghaltmindenkiért,hogyakikélnek,ezutánnemaguknakéljenek,hanemannak,akiértükmeghaltésfeltámadt”.(2Kor5,15;LK)
Fedezzükfel!Misericordia Domini: „…az Úr szeretetével tele van a föld.” (Zsolt33,5)MertúgyszeretteIstenevilágot(lásd
Jn3,16),hogyegyszülöttFiátaGolgotánfeláldoztajóvátételül,vágóhídraszántbárányként,értünk,tévelygőjuhokért.
(LásdÉzs53)Ígyjelentikiönmagát:„Én vagyok a jó pásztor,
én ismerem az enyéimet […], és én életemet adom a juhokért.”
(Jn10,14.15)Ajópásztorrólmondottrejtélyesbeszédétnem
értettékkövetői,ezértJézusígyiskijelentettemagát:„…én vagyok a juhok ajtaja. Én vagyok az ajtó. […] én azért jöttem,
hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” (Jn10,7.9.10)südvözüljenekjuhaim.Luther vallomásaamiénklehet:„ÉnKrisztuskedvesbárányavagyok.Jópásztorő,akimegkeresielveszettjuhocskáját;válláravesz,nekemcsakengednemkell,hogy
hordozzon.Mígbárányamaradok,éstőlebotorulelnemszakadok,addignemveszhetemel!”Ajópásztortanított,evangéliumothirdetett,gyógyított,ésígyszólttanítványaihoz:
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” Skiküldtebojtárjait„Izráel házának elveszett juhaihoz […], hirdessétek: elközelített a mennyek országa!” (Mt9,37;10,6.7)Főpapiimádságábanértünkkönyörögafőpásztor:„…azokért is, akik az
ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek…” „Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok
is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet…” (Jn17,20.21.24)Jézusnakezutolsóakarataa
pásztoroltgyülekezetreménysége,mert:„Ő az igaz Isten és
az örök élet.” (1Jn5,20)Sőnemhagytamagáragyülekezetét,mertazÚr„»adott« némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul […], hogy minden egyes tagja […] épüljön szeretetben”. (Ef4,11.16)AzOlajfákhegyén„így szólt hozzájuk Jézus: Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán,
mert meg van írva: »Megverem a pásztort, és elszélednek a
nyáj juhai.« De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába”. (Mt26,31–32;lásdZak13,7)Búcsúbeszédeibeniskijelentettemagátövéinek:„Én vagyok az út, az igazság és az
élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (Jn14,6)
„…ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben…”
(Jn8,24;lásd2Móz3,14)Kérd:„Jézus,tevagyazútmagad.
/Siess,addnékem–magadat!”(EÉ396,5)

Húsvétünnepeutána3.hétenazÚtmutató reggeliésheti
igéibenazélőKrisztusgyülekezeténekéletjeleitszemlélhetjük. Jézus részesít győzelmében, ezért ujjongjatok!
Urunkafeltámadásávalörökkévalóörömötszerzettnépének.Jubilate: „Örvendj, egész föld, az Istennek!” (Zsolt66,1)
„ÁldottazIsten,amiUrunkJézusKrisztusAtyja,akimegáldottminketmindenlelkiáldássalaKrisztusban.”(Ef1,3;
LK)„UjjongjatokazÚrelőttazegészföldön!Szolgáljatok
azÚrnakörvendezéssel!Vigadozvajáruljatokszíneelé!”
(GyLK739,1)Luther tanítjaaSzentlélekbenvalóörömről:
„Szívünkpedigörvend,mikorKrisztusfeltámadásátmagunkravesszük,slátjuk,őhogyangyőztelejavunkraabűnt,
haláltésördögöt,hogyáltalamiisörökkééljünk.Ezazigazi,örökremegmaradóöröm,amelyetsohasenkinemveheteltőlünk.”Jézuskijelenti:„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők…” Éshatszorkéri:„Maradjatok énbennem…” „Az
lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek…”
(Jn15,5.8)AszeretetapostolaazélőKrisztus-hitgyőzelmérőltanít:„Mert minden, ami Istentől született [újonnan,felülről], legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a
világot, a mi hitünk.” (1Jn5,4)KrisztusszereteteszorongatjaPált,hogyneönmagánakéljen,hanemazérteismeghaltsfeltámadtÚrnak.Istentettmindentújjá,ésbékéltetettmegminketönmagával,„és nekünk adta a békéltetés
szolgálatát”. (2Kor 5,18) Jézus tanítja benne hívő népét:
„…aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. Ha pedig a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (Jn8,34.36)Az
őneve:Üdvözítő,Szabadító,MegváltóÚr!(LásdMt1,21;
Lk2,11)Jézushatszoros„maradjatok énbennem” parancsáraPálahetiigévelsezzelakijelentésselfelel:akikKrisztusbanvannak,Lélekszerintjárnak!„De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az,
aki feltámasztotta a Krisztus Jézust […], életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.” (róm8,9.11)PilátussemmifélebűntnemtaláltJézusban;„Íme, az ember!”
Azsidókszerintelkövetteazistenkáromlásbűnét(lásd3Móz
24,16),s„a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát”. (Jn19,5.7)AmennyeiJeruzsálembenjutteljességreJézusujjongógyülekezeténekszolgálata:„…az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. […] az
Úr Isten fénylik fölöttük, és…” (Jel22,3–5)„Amennyekben,
amennyekben/Várörömvégtelen./Nemnémulelazénekszó./Zeng,ujjongszüntelen.//Megnyernimennynekörömét/Készítsel,Jézusom!/Teértemhullottvéredért/Vár
engemirgalom./Mijómostámentmondani…”(EÉ527)
g GArAI ANdrÁS

Újnap– újkegyelem
Vasárnap (április 10.)
Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt. 1Thessz5,24(1Kir8,56b;Jn
10,11–16[27–30];1Pt2,20b–25;Zsolt136)AMózesáltaladatottszövetség(menekvésEgyiptomból,„ahalálországából”)Jézusáltal(„aki megszabadít minket az eljövendő haragtól”) megújultan,újdimenziókban,újmegfogalmazásbanérvényes.(„Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek…” Szentaz,ami,
akiazÚré.)AzÚrkezdeményez:elhívaLélekáltal,ésőisviszicélhozörökérvénnyel.Kegyelemből,hitáltal.
Hétfő (április 11.)
Aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven 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 istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul…” (róm
12,1)Kevesebbnemelég,többésjobbpedignincs.AzÚregészvalónkraigényttart,
életünkbenéshalálunkban.Haszorongnánkisemiatt,azttesszük,amitaparasztember:kiadjukakezünkből,amitkell;oda,ahovakell;annak,akinekkell;dolgozunk,hiszünkésremélünk.MertJézusfeltámadottésél.
Kedd (április 12.)
Jézus mondta: Az ég színét meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? Mt
16,3b(Ám4,13;Mt9,35–10,1[2–4]5–7;1Pt4,12–19)Amagamódjánmindenkimeteorológus(ízületek,szívszorításstb.).Értjük-evajonIstentörténelménekaktua-
litását?AJézusadtafeltámadásokésfeltámadásszámbamenőgyógyulások,életújulások(Istenországajelenléténekjelei)azírástudókbancsakújabbkételyeketkeltettek.Mivajonértjük-eIstenországának:Jézusjelenénekjeleit?„…veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig.” (Mt28,20)„Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet
is befogad az én nevemért, az engem fogad be…” (Mk9,37)„…amikor megtettétek
ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyámﬁai közül, velem tettétek meg.” (Mt25,40)
Éshanemértjük:minőjeladatiknekünk?A„benemfogadott”(megnemfogant)
kisgyermekekvákuumaésazönzőjólétszívóhatásamiatt:amigránsáradat?
Szerda (április 13.)
Teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus
megjelenésekor kaptok. 1Pt1,13(Zsolt33,21;Jn17,20–26;1Pt5,1–7)Ateljesbizonyosságésareménységfeszültsége,a„mármost”ésa„mégnem”akeresztyénéleterőtere.Mármost:megváltotttiteket„atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból”
(1Pt1,18)–írjaazapostolagöröghátterűolvasóinak–olymódon,hogy„újjászült
minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által”. (1Pt
1,3)Areménytelenségbénít,zülleszt.Értelmetlennekállítbemindenerőfeszítést.
Azelbizakodottságpedigkönnyelművétesz:„Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” (1Kor10,12)Akegyelemreménysége,amelyreújonnan
születtünk,Istennektetszőtevékeny,küzdelmeséleterőforrása.Mármost.
Csütörtök (április 14.)
Jézus mondta: Aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám.
Mk3,35(Ézs29,13;Ef4,[8–10]11–16;1Pt5,8–14)„…istenfélelme csupán betanult
emberi parancsolat” –ígybíráljaÉzsaiásanépét.Akárjóisleheta„betanultparancsolat”:megszabhatjaazemberiegyüttélésrendjét,demivelforrásacsakszorongás,többnyirefeleslegesenaprólékos.Nem„múljafelülazírástudókigazságát”,éshiányzikmögülea„legfelsőbb”hitelesítés.Istengyermeke,Jézusrokonaaz,akiIstenakaratátcselekszi.Szorongásvagyjózanmegfontolásmelletthelyetthitből:„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből…” (5Móz6,5)
És:„Szeresd felebarátodat, mint magadat!” (3Móz19,18vö.Mt22,37kk)„Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.” (Lk6,36)
Péntek (április 15.)
Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek;
hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje. ApCsel3,19–20(2Krón30,9;Mt26,0–
35;1Kor1,1–9)Abűnösembermagábólindulki,ésönmagánálércélba.Maga
marad.Megtérniannyi,mintmeghallaniéselfogadniIstenszeretetét,amelymegtestesültésleszállotthozzánkJézusban,hozzámenekülni,ráhagyatkozni.Ezzelmegszakadazördögikör,ésakorábbieltöröltetik.Abűn„zsoldja”:amagány,aféleleméshalálhelyetteljönafellélegzés,afelüdülésideje.„…akik az
Úrban bíznak, erejük megújul…” (Ézs40,31)
Szombat (április 16.)
[A vak Bartimeus] így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj
rajtam! Mk10,47–48(Zsolt22,20;Jn14,1–6;1Kor1,10–17)Tisztábanvoltmagatehetetlenségévelésavisszanemtérőpillanatjelentőségévelis.VakságábólJézusemelhetikiafeltámadássalegyenértékűgyógyítással.Életújulás,megtérésdolgábanBartimeusokvagyunk.decsodáértkiálthatunkahhoz,akiazéletétletesziésfelveszi,
akiazéletetnemcsakelveszi,deadjais.Azújatis.
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