
 

 

 
 

  

 
 Ki az Isten? A húsvétkor előkerülő ószövetségi igék és a hittanos foglalkozásokon tanításra kerülő 

történetek koromnál fogva jobban megérintenek. Segítenek az Istent teljes egészében megmutatni, 

megismertetni. Gyakran okoz lelki konfliktust egy-egy ószövetségi történés megértése, amikor ártatlanok is 

elpusztulnak, amikor városok lakói válnak áldozatokká. Ő az én Istenem? Az én istenképem? S miközben 

ilyen gondolatok keringenek a fejemben, hálával gondolok a húsvéti áldozatra, amikor a sokat keresett, meg 

nem értett szeretet nyilvánvalóvá válik, azaz evidens lesz. Nem az idegen szó mögé akarok bújni, hanem 

éppen e szó által akarom hivatalossá tenni, kikiáltani Istent, aki nem más, mint a szeretet. Evidens tehát, 

hogy az Isten szeretet. 

 Látható-e földünkön a szeretet, az Isten szeretete? Ténylegesen tele van vele? Első látásra nem, sőt 

még igazat is adhatunk a kételkedőknek, miszerint a Teremtő megfeledkezett teremtményéről. Háborúk, 

árvizek, balesetek, erőszak, gyilkosság és éhínség felsorolása nem a sor végét jelenti, hanem satöbbi, stb. 

jelnek a kiírását.  

 Azonban. Amennyiben részleteiben, az emberi életet és történést szeleteiben vizsgáljuk meg, és 

„kutatunk” a szeretet után, akkor észrevehetjük, hogy Isten jelen van. Hogyan is vehető észre?  

 Látható elsőként a még el nem pusztított természetben, a teremtett világ körforgásában. Másodsorban 

gyermekei tetteiben! Egy ölelésben, kézfogásban, simogatásban, közös sírásban, álmatlan imádsággal 

eltöltött éjszakában a felebarátért való aggodalom miatt. Nem világrengető tettekben kell őt keresnünk, nem 

Szupermen, aki elszabadult vonatokat állít meg, vagy repülő sérült hajtóművét helyettesíti. Talán a világ egy 

része ilyen Isten után vágyódik, aki láthatóan egy különleges ruhában jelenik meg és megoldja a problémát, 

életet ment, de ugyanolyan érzésekkel rendelkezik, mint egy közülünk. 

 Istennek alakját nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy fényes dicsőségben lakik, angyalok dicsőítik. 

Biztos, hogy nincs rajta az említett képzelt hős által viselt ruha, de az tény, hogy érző, velünk együtt érző Úr 

a mi Istenünk, aki imádságainkat meghallgatja. Ő az Isten, az élet. Egyszerre rejtőzködő, és egyszerre a 

kinyilatkozás Istene. Elrejtőzik a kíváncsi emberi szem elől, és megjelenik egy gyermek simogató kezében, 

ölelésében. „Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne.”1Jn4,16 
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Ki gondolná, hogy éppen ott és akkor késztet önkéntelenül is megállásra valami, amikor és ahol a legjobban 

sietnénk, és mindez mégsem okoz bosszúságot? A továbbhaladásra ösztönző fővárosi terekből, azaz forgalmas 

közlekedési csomópontokból, aluljárókból, a Vásárcsarnokból, sőt, még az Állatkertből is koncerthelyszínt 

varázsoltak nemrégiben lelkes komolyzenészek, akik Johann Sebastian Bach barokk zeneszerző, orgonista 

születésnapját ünnepelték rendhagyó módon a Bach mindenkinek elnevezésű koncertsorozattal. 
 

 
 

 A Bach mindenkinek elnevezésű mozgalom az Egyesült Államokból indult világhódító útjára 2010-ben – 

magyarázta a közelben álló Kovács Zalán László tubaművész, a magyarországi programsorozatot szervező 

zeneakadémisták Doktorandusz Önkormányzatának elnöke. 

 „Egy New York-i csellista, Dale Henderson úgy ünnepelte meg Bach születésnapját, hogy fogta a csellóját és 

kiült egy vasúti peremre játszani. Annyira bevált, amit tett, hogy egyből megháromszorozódott a fellépők száma, 

hiszen csatlakozott hozzá két barátja is. Ezután szerveztek egy amerikai, majd egy nemzetközi kampányt, másokat is 

arra buzdítva, hogy tegyenek hasonlóan. Öt év elteltével hazánk is csatlakozott a mozgalomhoz. Tavaly már a világ 39 

országában és 129 városában rendezték meg a Bach in the Subwayst. Mi negyven koncertet szerveztünk Budapesten, 

amelyeknek hatalmas sikere lett. Idén kétnapos lett a rendezvény, és csaknem hetven koncertet adtak a részt vevő 

zenészek: zeneiskolások, konzervatóriumok növendékei, főiskolai hallgatók, de Artisjus-, Liszt Ferenc- és Kossuth-

díjas művészek is felléptek, ahogy nagyobb formációk, kórusok és zenekarok is." 

 A jelen és a jövendő művészei teljes kompozíciókat is megszólaltattak, húsvét közeledtével a Deák téri 

evangélikus templomban elhangzott többek között a János-passió. „A korabeli és mai hangszerekre íródott művek és 

átiratok között olyan érdekes hangszerpárosítások szerepeltek, mint a hárfa-tuba vagy a harmonika-tuba, de már-már 

avantgárd produkcióknak is tanúi lehettünk, amikor táncosok Bach-zenére néptáncoltak vagy éppen tangóztak" – 

magyarázta Kovács Zalán László. 

 Voltak, akik vidékről utaztak a fővárosba, hogy a koncerteket hallhassák. „Bizonyos fajta intelligenciával és 

nyitottsággal rendelkezni kell ahhoz, hogy valaki a klasszikus zenei produkciókat meghallgassa, egy koncertre 

elmenjen. De a zene nemcsak a koncerttermekben lelhető fel és nemcsak kulturális élmény lehet, hiszen az élet 

alapeleme. Már beszéd közben is dallamokat, hangokat adunk ki, és mindannyian tudjuk, hogy egy-egy 

filmélményhez is mennyit hozzáad a zene. 

 A klasszikus zenét Bachhoz viszonyítjuk, ő az origó, minden korszak és zeneszerző hozzá képest valamilyen. 

Bach nem a célja ennek a rendezvénynek, hanem az eszköze. A cél az, hogy a klasszikus zene és kultúra mindenkihez 

eljuthasson. Maga Bach is egész életében ezért fáradozott. Nem élt gazdagon, nem élt nagyvilági életet, hanem 

szűkösen, a maga zárt világában élve lebegett ez végig a szeme előtt. Mi az ő szellemiségét próbáljuk behozni ebbe a 

programba művei előadásával. Az a célunk, hogy a klasszikus zene mindenkihez eljusson" – összegezte a főszervező. 

 „Elsősorban Bach feltétlen tisztelete hozott ide, aki kilenckötetnyi orgonaművével megalapozta hangszerünk 

irodalmát" – ezt már a fellépése előtt még szórólapokat osztó Radnai Tamás orgonista, egyetemi hallgató mondta 

nekünk. Bár leginkább templomokban vagy koncerttermekben lép fel, a komolyzenész elárulta, könnyűzenéléssel is 

foglalkozott korábban, ezért nem hozza zavarba, hogy aluljáróban kell játszania. „Valóban különleges hely ez az 

orgona számára, de éppen azért kedves ez nekem, mert így még közelebb visszük az emberekhez ezt a kicsit távolinak 

tűnő, misztikus hangszert." 

 A Vásárcsarnok központjában a lépcsőre felsorakozva éppen ekkor adott koncertet a Psalterium Hungaricum 

református kórus. 



 A vegyeskar társkarnagya, Györffy Katalin elmondta: első alkalommal léptek fel ilyen rendkívüli helyszínen, 

és bár néha megszólalt a rádió vagy a hangosbemondó, vagy épp a galambok avatkoztak közbe, a kórustagok 

mindvégig lelkesek voltak. „Ritka alkalmak egyike ez azért is, mert Bachot nem éneklünk olyan gyakran, bár 

sokunknak ő az etalon. Tökéletesség és életöröm – ezt testesíti meg az ő művészete" – fogalmazott. 

 Persze, nyitottság is szükséges ahhoz, hogy valaki befogadja a komolyzenét – tette hozzá. „Ezek a koncertek 

azokhoz szólnak, akik beengedik az életükbe a magasabb rendű értéket. Akik érzik, hogy mindaz, ami a világban van, 

rájuk is tartozik – legalábbis ez volna a belső igényük. Bach is mindenkire tartozik. Ha csak annyi történik, hogy 

művei hatására a következő sorállásnál a hallgatóságból valaki nem löki fel feltétlenül az előtte állót, akkor már itt és 

most megtette a hatását."A Bach mindenkinek szabadtéri koncertsorozatot minden év márciusában rendezik meg a 

fővárosban a legnagyobb hatású barokk zeneszerzőre emlékezve. 

(Forrás: Parokia.hu; Jakus Ágnes. Képek: Füle Tamás)  

 

 
 
 

 

 
Április 17-én eeggyyhháázzkköözzssééggii  kköözzggyyűűlléésstt  ttaarrttuunnkk.. A közgyűlés keretén belül tartjuk meg a ggaazzddaassáággii  

bbeesszzáámmoollóótt,,  vvaallaammiinntt  aa  pprreessbbiitteerr  ééss  ppóóttpprreessbbiitteerr  vváállaasszzttáásstt  ééss  bbeeiikkttaattáásstt.. A közgyűlés után gyülekezeti 

ebédet tartunk, amelynek előkészítésére kérünk segítséget és süteményeket.  

Töltsük együtt ezt a vasárnap délelőttöt. 
 

 

 
 

 

 
 

  – GGyyüülleekkeezzeettii  hhiittttaann Johannával – hétfő 17 óra. 

  – BBiibblliiaaóórraa  – szerda 9,30 óra. 

  – BBaabbaa--mmaammaa  kköörr Anettel – szerda 10 óra. 

  – KKoonnffiirrmmáácciióóii  ookkttaattááss – csütörtök 15 óra. 

 

 
 

 
 

 
 

Add nekünk Szentlelkedet, és növeld hitünket, hogy bizonyosak legyünk irgalmad és szereteted felől!  

Légy Pásztorunk, maradj velünk hűségeddel és áldásoddal életünk minden napján,  

szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 
(Evangélikus liturgia, általános könyörgő imádságok) 

 

 


