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ÚJRAKEZDÉS

Amikor az év elején elkezdtük az Evangélikus Harangszó újratervezését, nem 
gondoltam volna, hogy mire az első megújult lapszámot kézbe veszi az olvasó, 
az újrakezdésnek, mely lapunk alaptémája is, világszintű aktualitása lesz.
Sajátos böjti utunk lett a világjárvány okán. Ez a krízis hosszú időre próbára 

teszi tűrőképességünket, válságkezelésünket, a létbizonytalansággal, halálfélelemmel való 
szembenézésünket. Hogyan tudjuk ebben a felfokozott helyzetben megőrizni a nyugalmun-
kat? Feltekintve a mi Urunk Jézus Krisztusra, akinek a lábnyomain járva valljuk, hogy 
nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

Ne felejtsük el, minden krízis egy megküzdési lehetőség, mely magában hordozza a 
fejlődés lehetőségét is. Mekkora ajándék, hogy ezt a küzdelmet húsvét fényében vívhatjuk 
meg, erőt merítve Krisztus Urunk megküzdéséből és győzelméből! LELKISÉG rovatunk ala-
pozó írása, A felnőtt tanítvány pontosan erről, a kríziseken keresztülvezető növekedésről 
értekezik.

Ne féljünk hát az érzéseinktől! A félelmekre, kétségekre, reményekre, szorongásokra, 
a szeretet és gondoskodás érzésére nagyon nagy szükségünk van. Karantén-magányunk-
ban, esetleges egyedüllétünkben ezeknek a megélése, feldolgozása, értelmezése adja azt 
az érzést, hogy minden körülmény ellenére élünk! Most elkerülhetetlenül szembe kell 
néznünk életünk legnagyobb félelmével, a halállal. Hogyan öleld magadhoz a halálfélelmet 
vagy az elengedés félelmét? TUDATOSAN KRISZTUSBAN rovatunk ehhez próbál utat és 
példát mutatni. BESZÉLJÜNK RÓLA rovatunk most főként a gyermekes családokhoz szól. 
A családok ebben az élethelyzetben olyan plusz terhet kaptak, mely az otthoni oktatás, 
az otthonról végzett munka (vagy a munkanélküliség feszültsége) és a bezártság három-
szögében csúcsosodik. Gyermekeink most élik meg először a világ rendjének változását. 
Nem csoda, ha feszültek, főként ha a szülők szorongását is érzékelik. Fontos, hogy beszél-
jünk ezekről az érzésekről, és beszéljünk arról a nyugtalanító jelenségről is, ami a felméré-
sek szerint döbbenetes mértékben jellemzi iskolai mindennapjaikat, nevezetesen az iskolai 
bántalmazásról.

GYÜLEKEZETI RIPORTUNK, EVANGÉLIKUS ÖNTUDAT rovatunk, liturgikus 
sarkunk – A TITOKBA VEZETŐ ÚT lapunk egy-egy gyöngyszemei. Azt a csodát és titkot 
hozzák közel hozzánk, melyet közösségben nagy valószínűséggel nem élhetünk meg 2020 
húsvétján templomainkban. Fájó lesz a közösség és templom hiánya, de hiszem, hogy 
lelkészeink írásai, imái, a gyülekezeti tagok vallomásai pótolni tudnak valamit az ünnep 
megéléséhez.

Azt már csak ráadásként említem meg, hogy címlapfotónk gondviselésszerűen nyert 
többletüzenetet a szükségállapot idején. A PORTRÉ rovatunkban is említésre került felelős-
ségvállalás és küldetéstudat jegyében váljon az a szeretet, az egymásra figyelés, az összefo-
gás és gondoskodás jelképévé.

Generációkat átívelően vigyázzunk egymásra! Áldott, békés húsvétot kívánok minden 
olvasónknak!

BOLDIZSÁR BEÁTA 
felelős szerkesztő
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

•• Nem lehet újat kezdeni a gyökerek ismerete 
nélkül, szilárd alapok híján építkezni sem érde-
mes. Lapunk létrejöttének 30. évfordulója évében 
úgy éreztük, a  Harangszó megérett arra, hogy 
újratervezzük, felfrissítsük. A tervezés folyamán 
Krajnik Károly szerkesztőnk és olvasószerkesz-
tőnk külső kényszerítő körülmények miatt át kel-
lett hogy adja a stafétabotot. Hálásak vagyunk a 
Fennvalónak egyrészt Károly bátyánk egészségi 
állapotának javulása, másrészt a váltó személyek 
megtalálása okán.

Az egyházunk névjegykártyájaként szolgáló 
lapunkat a kezdetektől saját erőből, szűkös erő-
forrásból és személyes áldozat árán valósították 
meg a szerkesztők. Nehéz lenne a teljesség igénye 
nélkül felsorolni mindazokat, akik az évek során 
munkájukkal fenntartották, működtették a lapot. 
Most csak a felelős szerkesztőként vagy főszer-
kesztő-helyettesként tevékenykedőket említjük 
meg, 1990-től kezdve: Török László, Tóthpál Béla, 
Fehér Attila, Gödri Béla Alpár, Krajnik Károly, Fo-
garasi-Szép Krisztina személyében, és a kezdetek-
től hajtómotorként tevékenykedő, a lapot kiadó 
Adorjáni Dezső Zoltán püspök úr személyében. 
Evangélikus Harangszónk 2020. április 11-én lesz 
30 éves. Hálás köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik az elmúlt 30 év során szerkesztő-
ként, szerzőként, tördelőként hozzájárultak a lap 
megvalósulásához. Isten áldása legyen a minden-
kori hozzájárulók munkáján!

KELJ FEL ÉS JÁRJ!

Egyházmegyei női világimanapot és nőszö-
vetségi csendesnapot tartottak a marosvásár-
helyi lutheránus templomban.

•• A  Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyház-
megye Marosvásárhelyen tartotta meg a női ima-
napot és egyházmegyei csendesnapot, amelynek 
tematikáját idén a zimbabwei keresztény nők ké-
szítették el. Az imanap keretében áhítatot tartott 
Boldizsár Beáta lelkipásztor, majd Nők az elenge-
dés folyamatában címmel Nagy Gizella mentálhi-
giénés segítő és Kedei Ibolya vallástanár tartott 
előadást. Az  előadást kiscsoportos beszélgetések 
követték.

A 2020. évi világimanap a János 5,2–9 igesza-
kaszt helyezte a középpontba: „Kelj fel és járj!” 
Az igei tanulmány lényege az átalakulás, továbbá a 
biztatás, hogy az életünket újra lehet kezdeni, nem 
kell félnünk a változástól.

HÍREK

A koronavírus (COVID-19) 
terjedésének megelőzésére 
vonatkozó közegészségügyi 
rendeletek értelmében számos 
rendezvényt elhalaszthatnak, 
akár teljesen le is mondhatnak 
Romániában és külföldön.

•• Adorjáni Dezső Zoltán püspök és Fogarasi Szép 
Krisztina hírszerkesztőnk köszönetet mondanak 
Krajnik Károly hatéves munkájáért. 
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HÍREK

„TRANOSCIUS”-ÉNEKESKÖNYVEKET 
ÚJÍTANAK FEL NAGYLAKON

Presbitériumi tagok, iskolások, egyházta-
gok varrják, kötik újra a szlovák egyház-
községek Jiří Třanovskýról elnevezett régi 
énekeskönyveit.

•• A  Nagylaki Evangélikus-Lutheránus Egyház-
község presbitériumának kezdeményezésére a 
gyülekezet tagjai elkezdték a régi énekeskönyveket 
újrakötni, állagukat feljavítani. A kezdeményezés 
célja, hogy ezeket a fontos szellemi, történelmi 
értékeket megőrizzék és továbbadják a jövő 
nemzedékének.

Jiří Třanovský, a „szláv Luther” 1636-ban Lőcsén 
kiadta a Chitara Sanctorum énekeskönyvet cseh 
nyelven. A 413 énekből százötven saját költeménye, 
s a többi között is jelentős azon énekek száma, me-
lyeket korábbi latin vagy német énekek alapján ő 
fordított. A nevéről később „Tranoscius”-nak neve-
zett gyűjtemény azóta több mint nyolcvan kiadást 
élt meg, és anyaga egyre bővült.

A „Tranoscius”-énekeskönyv csaknem négyszáz 
éves története alatt mélyen beleivódott a szlovák 
evangélikusok ünnepi és mindennapi kegyességé-
be. A szlovák ajkú evangélikusság éneklését, ezen 
keresztül egész kegyességét alapvetően meghatá-
rozta Tranoscius lelkészi, énekszerzői és énekes-
könyv-szerkesztői tevékenysége.

ÉVFORDULÓS ÜNNEPSÉGEK A SZLOVÁK 
EGYHÁZMEGYÉBEN

•• A  nagylaki lutheránus egyház védőszentjének 
napja (szlovákul: Pamiatka posvätenia chrámu) 
2020. április 26-ára, a  húsvét utáni második va-
sárnapra esik. Ez az ünnep Szent György napjához 
(szlovákul: Juraj / Ďúra) kötődik. A nagylaki szlo-
vák evangélikus közösség ezen a napon ünnepli 
a templom felszentelésének 198. évfordulóját, to-
vábbá a 217. évfordulóját annak, hogy az evangé-
likus szlovákok megérkeztek a jelenlegi Nagylak 
környékére. Habár a lutheránus szlovákok érkezé-
se Nagylak környékére nem esik egybe a templom 
felszentelésével, a presbitérium úgy döntött, hogy 
ezt a két ünnepet egyszerre ünneplik meg minden 
évben április 24. körül, pontosabban az ezt a napot 
követő első vasárnapon.
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HÍREK

A MEGBOCSÁTÁS JELE  
A DIGITÁLIS VILÁGBAN

Internetes kampányt indítottak a megbocsátás 
tökéletes emojijának megalkotására, a Finnor-
szági Evangélikus Lutheránus Egyház (ELCF) 
Kommunikációs Osztályának vezetőjének kez-
deményezésére, más jótékonysági szervezetek 
részvételével.

•• „A  modern digitális kommunikációs kultúrá-
ban az emojik nélkülözhetetlen eszközök a szavak 
feletti emberi érzelmek kifejezésére. Meglepődve 
tapasztaltuk, hogy a hivatalos emotikonváloga-
tásban több tucat különböző macskát találunk, 
és még a zombiknak is kétféle dizájnja áll rendel-
kezésre, miközben a megbocsátásnak nincs szim-
bóluma. A tömeges ötleteléssel kampányunk azt a 
célt is szolgálja, hogy terjedjen a béke és a kölcsönös 
megértés eszméje a világban” – mondta Tuomo Pe-
sonen, az ELCF kommunikációs igazgatója.

Az eddigi javaslatokból Tarja Halonen, Finnor-
szág volt elnökasszonya választotta ki a döntőset, 
amit továbbterjesztenek az Unicode Consortium-
hoz. Ez az amerikai nonprofit szervezet kanonizál-
ja a szimbólumokat, és küldi el azokat a különféle 
hardver- és szoftverfejlesztő cégeknek. Az emoji-
listát évente egyszer frissítik, de egy-egy új elem 
iktatása akár két évig is eltarthat. Vélhetőleg 2021 
végén lesz mindenki számára elérhető a megbéké-
lés emoji.

NÉMETORSZÁGI KÖRÚTON 
AZ EVIKEFESZT

•• Az  EVIKEfeszt önkéntesei németországi juta-
lomúton vesznek részt, melynek célja a csapatmun-
ka és a lelki közösség erősítése.

Az  Evangélikus Ifjúsági Keresztyén Egyesület 
(EVIKE) az elmúlt időszakban EVIKEfeszt néven, 
különböző helyszíneken találkozókat szervezett, 
amelyek nagy érdeklődésnek örvendtek az erdélyi 
fiatalok körében. A  rendezvények segítőkész ön-
kéntesei közül tizenketten április 22. és 28. között 
egy németországi kiránduláson fognak részt venni, 
hogy egymást jobban megismerjék, megtanuljanak 
együttműködni, illetve egy lelki közösséggé for-
málódjanak. A körút útvonala a következő: Brassó 
– Budapest – Lipcse – Berlin – Kröslin (Balti-tenger) 
– Drezda – Prága – Budapest – Brassó.

MAGUNKRÓL MAGUNKNAK – ELŐADÁS- 
ÉS BESZÉLGETÉSSOROZAT APÁCÁN

•• Az  apácai evangélikus gyülekezet asszonyai 
önfejlesztés, valamint a lelki egészség megőrzése 
céljából tematikus előadás- és beszélgetéssoroza-
tot indítottak. Minden hónap utolsó péntekén egy 
meghívott szakember vezetésével zajlanak a gon-
dolkodásra, önvizsgálatra ösztönző beszélgetések. 
Gyökössy Endre Magunkról magunknak című köny-
ve ihlette a rendhagyó beszélgetőestek megnevezé-
sét, az író egyik mondata lett a beszélgetéssorozat 
mottója is: „Én azt akarom, hogy figyeljél önma-
gadra, és fedezd fel azt a virágot, gyümölcsöt, me-
lyet kis magként beléd rejtett el a teremtő Isten.”

A következő alkalomra a járványhelyzet miatt 
érvényben levő korlátozó rendelkezések feloldása 
után kerül sor. 
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KRÓNIKA

Az egyházi ingatlanok 
tulajdonviszonyainak változásairól 
rendeztek konferenciát Bukarestben
Egyes titkosított levéltári anyagok hozzáférhetetlensége és a bíróságok ellentmondásos ítéletei 
is akadályozzák Romániában a 20. században elkobzott egyházi vagyon visszaszolgáltatását 
– állapították meg azon a konferencián, amelyet a rendszerváltozás évfordulója alkalmából 
meghirdetett „30 éve szabadon” emlékév keretében rendeztek Bukarestben.

A bukaresti Balassi Intézetben tartott fó-
rumon elhangzott: a román állam – nem-
zeti, majd ideológiai célokat követve – az 
egyházak befolyását akarta megtörni 

ingatlanvagyonuk és elsősorban iskoláik államosí-
tásával. Bár a rendszerváltás után Bukarest a teljes 
visszaszolgáltatás elvét hirdette meg, a restitúció 
eredményével minden felekezet elégedetlen.

A konferencián Adrian Nicolae Petcu (Kutatói és 
Kiadói Igazgatóság – CNSAS) arról beszélt: a román 
ortodox egyházat már Alexandru Ioan Cuza szekula-
rizációs törvénye megfosztotta birtokai jelentős ré-
szétől a 19. században, így ezekre nem vonatkoznak a 
rendszerváltás utáni restitúciós törvények.

A két világháború között csaknem kétezer temp-
loma volt a román görögkatolikus egyháznak, amely 
1989 után alig 200 ingatlanát kapta vissza, az orto-
dox egyházba kényszerített híveinek száma pedig 
mára 200 ezerre apadt – számolt be Valeriu Median 
görögkatolikus lelkipásztor.

Marchut Réka, a budapesti Kisebbségkutató In-
tézet munkatársa előadásában rámutatott: az  in-
gatlanviszonyok tekintetében a romániai római 
katolikus egyház számára nem a kommunizmus, 
hanem a két világháború közötti időszak jelentette 
a legnagyobb veszteséget. Az 1989 utáni időszakban 
ez a kérdés kevésbé jogi, inkább történeti kérdésként 
merülhetett fel, és a jövőben a megbékélés lehet a 
cél – állította a Kisebbségkutató munkatársa.

„Amikor nincs hozzáférésed a titkosított levéltá-
ri anyagokhoz, nagyon nehéz bebizonyítanod, hogy 
amit elvettek tőled, az valamikor a tied volt” – fogal-
mazott a romániai zsidók történelmét kutató köz-
pont képviselője, Camelia Moldoveanu kutató.

Veress Emőd jogász rámutatott: a  rendszer-
váltás után az egyházaktól azt várták az emberek, 
hogy újra vállalják fel történelmi – oktatási, tár-
sadalmi, kulturális – szerepüket: ezért is érintik 
érzékenyen a közösségeket az egyházi ingatlanok 
visszaszolgáltatását elutasító bírósági ítéletek.

A  konferencia moderátora, Csendes László, 
a CNSAS-kollégiumának volt elnöke, az evangéli-
kus egyház tapasztalatát foglalta össze, kiemelve 
azokat a jogfosztási módozatokat, amelyek Ravasz 
László református püspök szavaival élve, a kom-
munista államok céljainak megfelelően, a  fele-
kezeteket kulturális intézményekké alakították 
volna.

Számos bonyodalmat okoz és máig lezárhatat-
lanná teszi a restitúció ügyét egyházuk szempont-
jából az a tény, hogy a megfélemlített lelkészektől, 
illetve világi tisztségviselőktől kikényszerített 
„önkéntes” átadásokat napjainkban szinte lehe-
tetlen bebizonyítani a bíróságon. Ezért jelenthet 
áttörést egy, az  RMDSZ által kezdeményezett 
törvény, amely megváltoztatná a visszaszolgál-
tatási perek kiindulópontját, úgy, hogy ezentúl 
nem az egyházak feladata lenne a bizonyítás, 
hanem az államnak kellene tisztáznia a jogfosz-
tás körülményeit.

Csendes László Márton Áron gyulafehérvári 
püspök időtálló tanácsára hivatkozott, a panelbe-
szélgetés konklúzióját megfogalmazva: a jogsérté-
sek megoldása a kölcsönös tisztelet és elismerés elve 
alapján oldódhatna meg akkor, amikor az összes 
történelmi szereplő kötelező érvényűnek fogadja 
majd el magára nézve a gyulafehérvári nyilatkozat 
kitételeit.

BARANYI 
LÁSZLÓ 

CSENDES 
LÁSZLÓ
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Nézzünk fel Jézusra!

„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – 
vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült.” (Zsid 12,2)

Kedves testvéreim!
Keresztény hitünk leglényegesebb tartal-
mát ünnepeljük: Jézus Krisztus kereszt-
halálának és feltámadásának ünnepét, 

mely az első tanítványok óta minden vasárnapnak 
a lényege. Jézus tanítványai engedelmeskedtek a 
Mester parancsának (ApCsel 1,4), és félve ugyan, 
a külvilágtól elzárkózva, de várták, hogy megtör-
ténjen Jézus ígérete, és erőt kapjanak. Nem csalód-
tak! A félelem közepette a bezárt házban megállt 
mellettük a Feltámadott. Észre sem vették, és a 
húsvétot követő első istentiszteletet zárt közös-
ségben, zárt ajtók mögött ünnepelték, hiszen velük 
volt Jézus, és benne velük volt az Isten: a zárt ajtók 
mögött szólt hozzájuk, megválaszolta kérdéseiket, 
velük étkezett.

Nézzünk csak vissza, mi történt mindez előtt? 
Jézus tanított, szólt a legegyszerűbb emberhez is, 
és mindenkit a mennyei Atyjához vezetett. A tanít-
ványok szemtanúi voltak annak, hogy Jézus köze-
lében nincs hatalma a gonosznak. Láthatták, hogy 
közelében testi-lelki gyógyulás van: a vakok látnak, 
a  bénák lábra állnak, a  leprások megtisztulnak, 
a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a sze-
gényeknek hirdetik az evangéliumot (Lk 7,23): közel 
van a mennyek országa! A világ mégsem ismerte fel, 
az övéi nem fogadták be Őt. A Názáreti Jézus útja 
mennyei magasságból a kereszt magasságába veze-
tett. De mindez mégsem az emberi gonoszság aka-
rata szerint, hanem a szeretet Istenének akaratából 
lett. És nem is zárul le a kereszt gyászánál, hanem 

feloldódik Krisztus feltámadásában, a húsvéti győ-
zelemben. Azért, hogy Jézus Krisztus által ne csak 
a Jézus korabeli, hanem a mindenkori embernek, 
a mai kereső, szenvedő, félelmekkel teli embernek 
is Élete legyen.

Jakab apostol a missziói munkájának néhány 
éves távlatából már nemcsak a nagypénteket, hús-
vétot és a Szentlélek kitöltését látta együtt, ami-
kor a tanítványok megkapták a Lélek erejét. Jakab 
már látja a teljes eseménysorozatnak a betetőzését 
is: Krisztus felment a mennybe, és az Atya jobbján 
uralkodik mindenek felett. Ezért biztat minket is: 
Nézzünk fel Jézusra! Ne csak a nagypénteki ke-
reszten értünk szenvedő Megváltóra, akinek ke-
resztjéből is erőt nyerhetünk. De nézzünk fel arra 
a Jézusra is, aki az Atya jobbján ül, és hatalommal 
kormányozza a világot, benne a mi kis, porszem 
életünket is.

Testvéreim! A mi nemzedékünk először szem-
besül világméretű járvánnyal. A  koronavírus 
okozta járvány rányomja bélyegét ünneplésünkre 
is. Miközben azért adunk hálát, hogy Krisztus le-
győzte a halált, talán kétségbeesetten figyeljük a 
betegség tüneteit, és naponta szorongva imádko-
zunk a mieinkért és önmagunkért. Miközben azt 
ünnepeljük, hogy Krisztus közösséget teremtett 
Önmagával, és minket is a felelősségteljes gyüle-
kezeti és közösségi életre nevel, mégsem élhetjük 
meg korlátlanul ezt a közösséget templomainkban, 
de még a nagycsaláddal, barátokkal sem. Miköz-
ben nagycsütörtökön hálát adunk az úrvacsora 
szentségéért, a  járvány miatt le kell mondanunk 
a minket hitünkben erősítő úrvacsora tápláléká-
ról, és talán még a hagyományos nagycsaládos 
étkezésekre sem keríthetünk sort. Miközben vá-
gyik arra a lelkünk, hogy húsvétkor meggyúljon 
a fény a sötétben, és megünnepeljük, hogy Krisz-
tus a világ világossága, a valóságban talán ki sem 
mozdulunk otthonainkból, és a félelem sötétíti 

PÁSZTORLEVÉL

ADORJÁNI 
DEZSŐ ZOLTÁN  

püspök

A félelem közepette 
a bezárt házban megállt 
mellettük a Feltámadott.
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be mindennapjainkat. Amikor e sorokat 
írom, még nem tudom, csak sejtem, hogy 
hová fokozódhat a járvány, mire ezeket 
olvassátok.

És mégis, most még inkább tekintsünk 
fel Jézusra! Tegyünk meg mindent, ami em-
berileg az orvostudomány szerint véd a fer-
tőzéstől. De ne feledjük el, hogy ezek felett 
is Isten az Úr. A gonosz, a sötétség fejedelme 
ma is el akar választani minket Istentől, el 
akar szakítani Megváltónktól, és ma is el 
akar minket választani egymástól is. De Pál 
apostollal együtt meg vagyok győződve 
arról, hogy sem élet, sem halál… sem karan-
tén, sem járvány, sem más fenyegetettség 
nem tud elválasztani minket Isten szereteté-
től és Jézus Krisztussal való közösségünktől. 
Tekintsünk fel Jézusra, mert a Feltámadott 
közelében ma is meghallhatjuk, hogy szól 
hozzánk, meghallgatja kéréseinket, megérti 
félelmeinket, mint akkor, a nyolcadik napon, 
amikor megállt a tanítványok között. A kö-
zelében ma sincs hatalma a gonosznak, és 
ma is van gyógyulás testnek és léleknek. 
Tudom és hiszem, 2020 nagyböjtjének nap-
jaiban pedig még hallhatóbban mondom: 
ne féljetek! Nézzetek fel Jézusra, mert nála 
Élet van!

PÁSZTORLEVÉL

...ne féljetek!  
Nézzetek fel Jézusra,  
mert nála Élet van!
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Aranka nénit 2004-ben ismertem meg, kezdő teológiai hallgatóként. Már akkor lenyűgözött az a 
korát meghazudtoló lendület, frissesség és erő, ami a lényéből áradt. Sok év távlatából, ismerve 
életútját, most még inkább. 86 évesen élő példája annak, hogy sohasem késő újat kezdeni, nincs 
életkorhoz kötve, hogy mikor engedelmeskedünk Isten elhívásának.

Az időskort sokan úgy élik meg, 
mint a korlátok és a betegségek 
időszakát. Hiányoznak az új 
célok, a nyugdíjazással könnyen 

haszontalannak érezheti magát az ember. Te 1997-
ben, amikor elkezdted a börtönszolgálatot, 63 éve-
sen újat kezdtél. Mi kell egy ilyen döntéshez?
Én akkor ugrottam bele a nagy életbe. Mi kell 
ehhez? Elhívás, hivatás. Úgy kerültem a börtönbe, 
hogy vallástant tanítottam egy baptista misszio-
nárius nővel együtt, és ő kért tőlem magyar nyelvű 
vallásos könyveket, amelyeket bevihet a raboknak 
a börtönbe. Ahogy álltam otthon a könyvesszekré-
nyem előtt, és gondolkodtam, hogy mitől is váljak 
meg, mi az, ami nekik jó lehet, egyszer csak belém 
hasított a felismerés: Ott magyar rabok is vannak, 
és te itt könyveket keresel nekik? Hát menj oda te 
is, és tanítsd őket! Ez a felismerés olyan erős volt, 
hogy végül összeállítottam és leadtam az aktá-
imat, aztán már el is felejtkeztem róla, amikor 

megszólalt a telefonom, hogy másnap Bucur pa-
rancsnok vár eligazításra, mert Bukarest elfogadta 
a kérésemet.

Miből állt ez az eligazítás?
Csodálatos ember volt ez a Bucur, elmondta nekem, 
hogy mik a fontosabb szabályok a börtön falain 
belül. Soha nem fogom elfelejteni, amit az általános 
eligazítás után mondott: Úgy jöjjön és foglalkozzon 
a fogvatartottak lelkével, hogy vegye tudomásul, 
senki nem születik bűnözőnek, hanem azzá lesz! 
Ezt szem előtt tartva próbáljam nevelni őket Isten 
útján, hogy változzanak meg itt a börtönben, és úgy 
kerüljenek ki a társadalomba, hogy céljaik legyenek 
és új életet kezdjenek.

Ez a szeretet szava! Hatalmas dolog ez, mert a tár-
sadalomban erős előítélet él velük szemben. Sokan 
nem hiszik, hogy képesek a változásra. Történnek 
pálfordulások?

PORTRÉ

Gyurkócza  
Aranka
...szeretni 
tudom az 
ő bűnös 
lelküket!

BOLDIZSÁR BEÁTA 
interjúja
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Hogyne, nagyon sok! A húsz esztendő alatt több is 
történt. Mindenkit persze nem tudunk megmente-
ni. Először is, minden fogvatartott saját elhatáro-
zásából vesz részt a vallásos foglalkozásokon. Volt 
olyan fogvatartottam, jól megtermett pasas, aki azt 
mondta: Na, kíváncsi vagyok, mit tud ez a papnő! Ezt 
később tudtam meg, de miután egyszer eljött, töb-
bet nem hiányzott. Utóbb én temettem el. Nekem 
van egy nagyon fontos megtapasztalásom, még-
pedig az, hogy csak a szeretet tud megváltoztatni. 
Ez a jelmondatom. Megkaptam az Úristentől azt a 
kegyelmet, hogy szeretni tudjam az ő bűnös lelkü-
ket, és ezt sugárzom, ontom rájuk – ez pedig vonzza 
őket. Attól kezdve, hogy belépek a börtön kapuján, 
én Isten szolgája vagyok, aki azt a feladatot kapta, 
hogy az ő lelküket fenntartsa, hogy együtt érezzek 
velük akkor, amikor szenvednek, de ugyanakkor 
tanítsam, neveljem is őket, mert bizony szigorú is 
vagyok hozzájuk. Rend van, fegyelem van, szeretet 
van. Kérvényt kell írniuk, hogy hozzám jöjjenek. Ott 
vannak az adventisták, pünkösdisták, baptisták, je-
hovisták, és nagy az irigység, mert nálam vannak a 
legtöbben. Persze legyünk igazságosak, ebben köz-
rejátszik egy kis anya-szindróma is, mert először is 
nő vagyok, aztán fehér a hajam… Az egyikük egyszer 
azt mondta: Mami, așa de mult vă iubesc, parcă sun-
teți mămica mea. Stiți, eu n-am avut mamă, dar așa 
ar fi fost, dacă aș fi cunoscut-o. (Anyuka, úgy szere-
tem, mintha édesanyám lenne. Tudja, nekem nem 
volt édesanyám, de ha lenne, olyan lenne, mint ön.) 
Ilyenkor elolvadok. Ilyen is van.

Milyen nagy felkiáltójel ez, mert keresztény ember-
ként, gyülekezetként, egyházként fel sem fogjuk, 
hogy ez a szolgálat felelősségvállalás.
Tudod, mi a csodálatos? Soha nem voltam túl szor-
galmas ember. Viszont egyetlenegyszer sem léptem 
úgy be oda a 23 év alatt, hogy ne készüljek fel előtte. 
És ma sincs ilyen. Nem vagyok nyugodt, már a hét 
elején elkezdek készülni. Persze kezdetben, 97’-ben, 
csak reformátusokból állt a 40 hallgatóm. De utána 
megfogyatkoztak a magyarok, szét is szórták őket, 
a román nők meg fellázadtak, hogy miért csak a ma-
gyarokkal foglalkozom, mert amikor kijönnek tőlem 
a foglalkozásról, mindegyik olyan vidám és nyugodt, 
olyan békesség tölti el őket. Erre azt mondtam, hát 
hogyha akarjátok, én titeket is szívesen elvállallak. 

Akkor történt, hogy többen lettek románok, mint 
magyarok. Át kellett állnom a román nyelvű foglal-
kozásra, és románul foglalkozom velük mind a mai 
napig, férfiakkal és nőkkel egyaránt, mert többen 
vannak a románok. Kijönnek foglalkozásra például 
30-an, abból csak 4-5 magyar.

Ez biztosan nem volt egyszerű.
Egy évembe került, amíg elsajátítottam a román 
vallásos nyelvet. Volt olyan, hogy a román–magyar 
szótáramat többet forgattam, mint a Bibliát. A prédi-
kációimat mindig magyar nyelven írom meg, viszont 
az Úristen rendelt mellém angyalokat. Van az aradi 
gyülekezetben egy nyugalmazott házaspár, ők for-
dítják románra a prédikációimat, mert arra nagyon 

PORTRÉ
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odafigyelek, hogy helyes legyen. Gazdag szókincsem 
van, de amikor beszélek, magyarul gondolkodom.

Milyen gyakorisággal és milyen szolgálatokat vég-
zel a börtönben?
Az  első években hetente 4-5 alkalommal voltam 
bent, azóta ez redukálódott, mert időt kellett adni 
a többieknek. A  férfiaknál van ortodox templom, 
ökumenikus rendeltetéssel. Ott csak húsvétkor, ka-
rácsonykor és pünkösdkor tartunk istentiszteletet. 
A  nőknél minden hónapban egyszer tartok isten-
tiszteletet, de kétszer, háromszor is bemegyek egy 
héten. Olyan is van, hogy behívnak, mert gond van 
valakivel, vagy valamelyikük ragaszkodik ahhoz, 
hogy bemenjek, mert csak nekem hajlandó engedel-
meskedni. Hét közben hittanórát, bibliaismeretet 
tartok, mert sokuknak nincsenek vallásos ismeretei 
– még ha többdiplomásak is. Minden foglalkozást az 
útmutató napi igéjével kezdek, igemagyarázattal.

Említetted, hogy nemcsak lelkigondozod, de tanítod 
is őket, és hogy szigorúság van. Mit jelent ez a szigo-
rúság, miben nyilvánul meg?
Először is abban, hogy amikor én beszélek, senki 
más nem beszél. Fegyelemre tanítom őket. Ha tör-
ténetesen hittanórát tartok, adok nekik feladato-
kat, ha mást nem: következő órára megtanuljátok 
ezt az igeverset, mindenki fújja… Tanítóképzőt vé-
geztem, tanító néni is tudok lenni…

Amikor konfliktusuk van a társaikkal, hogyan 
tudsz közbelépni?
Bemegyek egyszer a nőkhöz. Jön a felvigyázó nő: 
– Jöjjön gyorsan, nézze meg, mi folyik ebben a terem-
ben! Nagy lárma, sikítozás. Kinyitja az ajtót, és 
annyit látok, hogy ketten rettenetesen egymásba 
vannak kapaszkodva, egymás haját tépik, rúgnak, 
csípnek… Mondja nekik: – Măi femei, ce faceți? (Asz-
szonyok, mit csináltok?) Senki nem reagál. Erre én el-
kiáltom magam: – Mari! Mari, velem külön, ki! Kijön, 
megbeszéljük. – Tulajdonképpen én nem is tudom… 
A fejére ütöttem, de nem tudom, miért – mondja sírva. 
Majd zokogva folytatja, pedig nekem mindig kávét is 
ad, és én rossz voltam vele. Kész vagy bocsánatot kérni 
tőle? – kérdem. Igen, csak ne haragudjon rám. Jó. Menj 
vissza! Jön a másik. Azt mondja: – Ettem az asztalnál, 
és közben néztem a tévét. Mari fogta magát és a papu-
csával fejbe vágott. Miért? – kérdezem. Nem tudom… 
Kész vagy megbocsátani Marinak? – kérdem. Hogyne, 
persze, hát mit csináljak a szerencsétlennel, nem százas! 
– Mari, gyere vissza! Egymásba borultak, összeölel-
keztek és úgy zokogtak. Ilyen semmiségen vezetik 
le a feszültséget. A nők nagyon nehezen viselik a 
zárkát. Sokkal nehezebben, mint a férfiak.

Miért van ez?
Gyengébb az idegzetük, érzékenyebbek, ők édes-
anyák. Sírnak a családért, sírnak a gyermekeikért, 
jobban őrlődnek.

PORTRÉ

Névjegy
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1997-ben elkezdte a börtönpasztorációt. Díjai: 
Márki Sándor érdemoklevél (1992), Charles W. 
Colson-díj (2015).
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Milyen lelki küzdelmeik vannak?
Elsősorban a bűntudat. Egyesek nagyon nehezen 
tudnak megbocsátani saját maguknak. Nagyon 
sok a megtévedt ember, aki ott döbben rá arra, hogy 
mit tett. Talán ezért is ragaszkodnak a gyónáshoz. 
Így hát annak rendje és módja szerint, Luther-ka-
bátosan gyóntatok. Először ezek rettenetesen 
megviseltek.

A gyónásokon kívül mi jelentett még belső kihívást 
vagy nehézséget számodra?
Meg-meghatódtam egy-egy embersors láttán… Vi-
szont az évek során volt olyan is, aki átvert. Huncu-
tok is tudnak ám lenni!

Hogyha visszagondolsz az elmúlt huszonhárom 
évre, mik voltak az eddigi legszebb eredmények, 
amikre hálával gondolsz vissza?
Amikor szabadulnak, s látom, hogy új életet kez-
denek, és engem nem felejtenek el. Például van egy 
fiatalember, aki évekig volt lelkigondozottam. Egy 
verekedés kapcsán került börtönbe. Munka után 
az ivóban beléjük akadt egy román ember, hogy 
ne beszéljenek magyarul. Ezek meg úgy helyben-
hagyták, hogy egy hét múlva az illető meghalt. 
Ez a fiatalember elég zűrös családból származik, 
de értelmes ember. Ő lett magyar ember létére a 
román templomnak az egyházfija. Miután kikerült, 
nem volt hova mennie. Az égvilágon senkije sem 
volt, az állomás váróterme várt rá. Akkor megbe-
széltem Jakabbal (Jakab István aradi evangéli-
kus lelkész), hogy fogadjuk be a gyülekezet egyik 
megüresedett lakásába. Mikor szabadult, én vár-
tam, és sosem felejtem el a jelenetet: mikor lete-
szi a csomagját a mögötte bezáródó kapu előtt és 
egy nagyot lélegzik. Távolabb álltam a kocsival, 
és intettem, hogy itt vagyok. Akkor a nyakamba 
borult, és úgy zokogott, hogy alig tudtam megvi-
gasztalni. Utána nagyon hűségesen járt hozzánk a 
templomba, megházasodott – mi eskettük meg egy 
tavasszal, és ugyanazon év őszén a felesége meg-
halt. Újranősült, egy román nőt vett el feleségül, és 
felszívódott. Ez utólag csalódás, de valahányszor 
találkozik velem, nagyon szívélyes, segít, ha szük-
ségem van rá. Életek…

Hogy tapasztaltad, akiket pásztoroltál, akik 
részt vesznek vallásos foglalkozásokon, fel tudják 

fegyverezni magukat, megtalálják helyüket a tár-
sadalomban?
Induljunk ki abból, hogy a jellemük nem egyforma. 
Van, aki elcsábul, van, akit elcsábítanak vagy kény-
szerítenek. Életek, amikbe nem látunk igazán bele. 
Én nem ítélkezem felettük. Úgy jönnek vissza hoz-
zám, mint bűnbánó Magdolna a bűnbeesés után. 
És nagyon hűségesek továbbra is. A legtöbben, akik 
kikerültek a lelkigondozásomból, beilleszkedtek a 
társadalomba.

Mi ad neked még 86 évesen is szüntelenül erőt? 
Ez  nem egy könnyű szolgálat, biztos bele lehet 
fáradni.
Az  a meggyőződésem, hogy az Úristen engem 
erre a szolgálatra elhívott. Erre a szolgálatra Tőle 
meggyőződést, erőt és hitet kapok. 2002-ben rákot 
diagnosztizáltak nálam. Édesapámat ugyanaz a 
gyorsan terjedő rákfajta másfél év alatt elvitte. 
Akkor elsirattam magam, de az Úristen csodával 
határos módon meggyógyított. Miután hazake-
rültem, a kórházból jött az értesítés a sárospataki 
akadémiáról, hogy börtönlelkészi képzés indul. 
Akkor azt mondtam, Uram, megyek, nekem ez az 
utam! Azóta a hitemet senki és semmi meg nem 
tudja dönteni. Nincs az a jóbi sors, amit ne tudnék 
az Úristentől hálával elfogadni.

PORTRÉ
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A felnőtt tanítvány

1 1Kor 2,9 – a Magyar Bibliatársulat revideált új fordítású Bibliája (2014).

Egy kérdéssel indítanék. Miért egyértel-
mű, hogy a feltámadás elhozza magával 
az új kezdetet? A lehető legegyszerűbb 
válasz erre a teológiai válasz. De most nem 

feltétlenül ilyen választ keresek, hanem inkább 
lelkit. Vagyis honnan ismerheti fel a lelkem, mitől 
érzem, hogy itt van egy kezdet? Egy új kezdet.

Miért fontos ez a lelki vonatkozású válaszkere-
sés? Mert az új kezdet nem feltétlenül az új helyze-
tekből rajzolja meg önmagát, bár kétségtelenül ez is 
fontos összetevője. Az új kezdet megélése lelki be-
állítódás, egy új „mindset”, amely a vélt valóságot 
másként látja át, más a rálátása, belátása, értelme-
zése. Teljesebb, ha így tetszik.

Az új kezdet általában akkor mutatja meg 
önmagát, ha már nincs KI-látás. A következő lépés 
a BE-látás. Majd aztán, a kezdő lépés előtt közvet-
lenül jön a RÁ-látás. Ekkor derül ki, hogy meny-
nyi minden másként van, másként létezik, más 
jövőt rajzol meg, más perspektívák jelennek meg. 
És persze ez nemcsak más, hanem új is, hiszen 
addig elrejtette önmagát.

Valahogy így van ez a Krisztus feltámadásával 
is. Teljesen új, addig rejtőzködő valóságot, igaz-
ságot kezd mesélni az emberi sorsról és életről, 
amit addig „…szem nem látott, fül nem hallott, és 
ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten 
az őt szeretőknek”.1

De a felismerésig hosszú az út. Mert még ott 
van nagypéntek, nagyszombat. Ezek elsődleges 
olvasatban napok (péntek, szombat), de érezzük, 
tudjuk, tapasztaljuk, hogy akár évekig tartó álla-
potok, emberi élethelyzetek is. Nagypénteken az 
ember újraéli – legalábbis a lehetősége megvan rá –, 
mit is jelent az árulás, a teljes félreértés, az emberi 
kicsinyesség, a tévedés, a hatalmi játszmák együt-
tesének sűrítménye. Hiszen mindez együtt van 
jelen nagypénteken, együtt mutatja meg magát, 
egymást szülik ezek az emberi tettek, amelyek az 
emberi természetről oly sokat mesélnek és tovább-
ra is mesélni fognak, az „idők végezetéig”. Ugyanaz 

az ember cselekvője és elszenvedője is ennek, bár 
tény, hogy szenvedése nem ölt krisztusi mélysége-
ket. Ennek ellenére megtapasztalja természetének 
kettősségét, ellentmondásosságát, azt a lutheri 
„simul iustus et peccator” valóságot. Továbbá meg-
születik a reflexió, hiszen úgy van benne a történet-
ben, hogy egyúttal „kívülről” is látja önmagát (ez a 
Szentírás egyik csodája, és egyben a Lélek olvasata 
is). Nagyheti lelkigyakorlat, ha így tetszik.

Ez a tanítvány felnőtté válásának egyik fontos 
és elengedhetetlen megállója, mozzanata. De még 
mindig a kilátástalanság állapota ez, az egyszerű 
ténymegállapításoknak a helyzete. Ez még nem 
mozdít előre, csak esetleg segít önmagunk hely-
zetét valóságosabban látni. Erre nincs különösebb 
emberi válasz és megoldás. Nem tudjuk saját ha-
junktól fogva kihúzni magunkat ebből a csávából. 
Benne ragadtattunk. Júdás válasza, megoldása 
nem megoldás, csupán kétségbeesett hárítási 
kísérlet. Persze az ő tette elárulja az emberi Tett 
következményének elviselhetetlenségét. Mint 
ilyen, Júdás tette logikus, és az emberi moralitás 
keretein belül mozog. Sajnos ez a maximum, amit 
az emberi moralitás nyújtani tud.

Nagypéntekre még létezik egy emberi, egé-
szen természetes válasz. A hallgatás, az elhall-
gatás. Ez nem elcsendesedés, mert ennek lelki 
dinamikája teljesen más. Ez a csend és hallgatás 
a nagyszombat nyomasztó, szomorú, továbbra is 
kilátástalan, teljesen reménytelen valósága. A mi 
lesz velem/velünk sóhajtása a legtöbb, amit mon-
dani lehet. De ezzel még nem mondtunk amúgy 
semmit, egyszerűen csak hangot hallattunk.

És mégis van ebben valami pozitív is. Az, hogy 
a tanítványok benne felejtették magukat a hely-
zetben, a történetben. Már szombaton hazame-
hetett volna mindenki oda, ahol volt, még mielőtt 
megszólította volna a mester. Vagy legalábbis 
néhányan. De nem: csak ültek, magukba roskad-
va, kilátástalanul továbbra is. Ezt a dermedtséget, 
benne felejtkezést használja fel az Atya. Mi emberek 
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semmiféle erővel nem rendelkezünk ebben a hely-
zetben. Nincsenek válaszaink, megoldásaink erre, 
erre a szenvedésre, gyászra. Hiszen akkor ott a ta-
nítványok nemcsak mesterüket gyászolták, hanem 
az együtt töltött éveket, az igazságokat, amelyek 
így (talán) szertefoszlani látszanak, azt a valóságot, 
ami megjelent Jézusban, Isten egyszülöttjében. Már 
kezdtek hinni benne, már kezdték érteni a tengeren 
járás titkát, már úgy tűnt, hogy tényleg az Övé a 
hatalom mennyen és földön. De így, hogy keresztre 
feszítették, így, hogy már a sírboltban van, így mi 
lesz velünk? Mintha ez már nem is kérdés lenne, 
hanem az emberi lemondás állítása.

Már csak megszólítottak lehetünk. Mert a mi 
hangunk a csend hangja.

2 Jn 20,19, Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliája (2014).

Ezt a csendet töri meg Mária, legalábbis meg-
próbálja megtörni. De emberi kísérlete nem jár 
eredménnyel. Mert hát hogyan? Meg amúgy is? 
Ilyen nincs is! Lehetetlen. Továbbra is ezt mondat-
ja a gyász, a szenvedés, a reménytelenség. Hango-
sabb, mint a Mária hangja.

Ehhez mégiscsak Isten kell, meg az a két szó, 
ami a legtalálóbb. „Békesség néktek!”2 Ez a meg-
jelenés, megszólítás jelenti az emberi új kezdet 
lehetőségét. Azóta is. Tény, hogy a tanítvány 
itt továbblép a felnőtté válás útján, de igazán 
mennybemenetelkor és pünkösdkor érti és éli meg 
igazán, teljesen ezt. Felszámolja ezt a szenvedést? 
Nem. De már nem a nagypénteki-nagyszombati 
élethelyzet a végállomás.

LELKISÉG
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NAGYCSÜTÖRTÖK 
Érted? Érted!

Jézus így válaszolt neki: „Amit én teszek, most még nem 
érted, de később majd megérted.”
(Jn 13,7)

Évekkel ezelőtt láttam egy nagycsütörtöki 
misét, ahol a brassói főesperes végezte 
a lábmosás ceremóniáját. Döbbenetes 
hatással volt rám, ahogy az ősz hajú pap a 

farmeres fiatalok lábát mosta, törülgette. Az első 
dolog, ami eszembe ötlött, a méltatlanság volt: 
méltatlannak tartottam a cselekedetet az idős 
istenszolgához, és méltatlannak a „srácokat” 
e megtiszteltetéshez.

Azóta jobban megértem Péter idegenkedését, 
sőt ellenkezését az utolsó vacsorán, amikor Jézus 
„elkezdte a tanítványok lábát mosni”. A „Kőszikla” 
értetlenkedve áll a Mester tette előtt, amelynek 
egyetlen értelmét abban látja, hogy az emlékva-
csora családias hangulatát megzavarja. A többit 
homály fedi. És ezt a ködöt alig oszlatja Jézus 
ígérete a későbbi megértésről. Mert Péter akkor 
és ott akarja világosan látni a dolgokat. Akár-
csak mi, mai keresztyének, akik számára éppen 

olyan „idegen test” az utolsó vacsora megszokásba 
simult, bensőséges légkörében a lábmosás, mint 
volt a tizenkettőnek.

Pedig korántsem az. Jézusnak nem volt egyet-
len felesleges szava, cselekedete sem. Mindenikkel 
tanított, irányított, vezette az övéit. Az akkoriakat 
és maiakat.

A lábmosás története sem kivétel: segít belenőni 
a jézusi szeretetbe. „Mert példát adtam nektek, hogy 
amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek” – mondja. 
E furcsa mozzanat tehát nem valamiféle új tisz-
tulási szertartás vagy szentség alapításáról szól, 
hanem a kereszten kiteljesedő, önmagát alázattal 
a világnak odaajándékozó, megváltó isteni szere-
tet valóságáról, az úrvacsora által „minden napon, 
a világ végezetéig” velünk levő, élő Krisztusról.

Az alázat gyakorlati bemutatása megtörtént. 
Már csak türelem kell ahhoz, hogy meg is értsük. 
A megértés Péternél is „később” következik be: 
az utolsó vacsorától várnia kell egészen az „első 
reggeliig”, a feltámadás utáni örömteli találko-
zásig, amikor a Tibériás-tenger partján, a nagy 
halfogást követően, a Mester újra együtt eszik 
tanítványaival (Jn 21,1 kk).

Bárcsak minél többünk számára eljönne ez 
a „később”, a felismerés, hogy „értem tette ezt Jézu-
som”. Értem. Értem!

•• Urunk, világosíts meg minket, hogy ma is 
felismerjük áldozatod nagyságát, elménkkel 
megértsük, szívünkkel befogadjuk és életünkkel 
megháláljuk azt. Ámen.

LELKISÉG

TÖRÖK LÁSZLÓ  
lelkipásztor 
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Jézusnak nem volt 
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cselekedete sem.

Fotó: Kiss Gábor
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NAGYPÉNTEK 
Neked tartozom

„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos isten-
tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tet-
szik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg 
értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, 
mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,1–2)

Egyik kedvenc regényem döntő fordulata az, amikor egy 
szökött fegyenc egy plébániára kérezkedik be éjszakára. 
Hajnalban köszönés nélkül távozik, és magával viszi a 
kegytárgyakat. A rendőrök elfogják, visszaviszik a paphoz, 

és nagyon meglepődnek, amikor ő azt állítja, hogy ő adta azokat 
a szökevénynek. Így aztán szabadon engedik. Ám ez meghatároz-
za további életét: nemes lelkű, jóságos emberré válik. A régi cim-
borák ismét rosszra csábítanák, de ő ezt mondja: „Nem tehetem, 
az életem már nem az enyém, másnak tartozom azzal!”

Pál Isten irgalmára – Jézus nagypénteki áldozatára, a kereszt-
fán kiontott vérére tekint, amikor azt kéri a római keresztyé-
nektől, hogy változzanak meg. A mi életünket megváltoztatja-e 
úgy ez az esemény, ahogy a pap cselekedete megváltoztatta a 
fegyencét? A kérésben az áll: „okos istentiszteletként szánjátok 
oda testeteket”. Vagyis ne csak a vasárnapi egy óra szóljon az 
Isten tiszteletéről, hanem a munkánk, az emberi kapcsolataink, 
a pihenésünk is. Ha a vasárnap és a hétköznap összekapcsolódik, 
akkor válik okossá az istentisztelet.

…és ne igazodjatok e világhoz – mondja Pál. A világ, a kor, 
amelyben élünk, öntőformákba próbál belekényszeríteni min-
ket: a pénzközpontúság, a divat, az érvényesülés öntőformáiba. 
Ne igazodjatok ezekhez, hanem gondolkodjatok Isten szerint az 
élet alapvető és jelentéktelenebb dolgaiban is. Sokszor elvárnánk, 
hogy a mellettünk levő emberek változzanak meg, pedig a felhí-
vás elsősorban nekünk, nekem szól. Nekem kell megtanulnom, 
hogy mindenki tetszését nem tudom elnyerni, és hogy az élet 
nehéz perceire úgy tekintsek, melyek által Isten alázatra, teher-
hordozásra tanít.

•• Áldott légy, Istenem, az új kezdetekért, amikor tiszta lappal in-
dulhatok. Add meglátnom, hogy ezeknek az ajándékba kapott le-
hetőségeknek nagy ára volt. A Te áldozatod erősítsen naponként 
a keskeny úton való megmaradásban és a hitben: nem tehetek más-
ként, életem már nem az enyém, Neked tartozom azzal. Ámen.

LELKISÉG

PAPP NOÉMI  
lelkipásztor 
Marosvásárhely

Fotó: Kiss Gábor



18 EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ

NAGYSZOMBAT 
Új kezdet

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk… (1Pt 2,24a)

Az elmúlás valósága nyomja ránk 
pecsétjét nagyszombaton. Sokan 
a gyász terheit hordozva, remény-
ség nélkül lépkednek életútjukon. 

A temetőbe igyekeznek, hogy gyertyát gyújtsanak, 
virágot helyezzenek szeretteik sírjára. E világ való-
ságát hordozzák gondolataikban: „Mintha szárnyon 
szállna én időm, mint pára, / Elsiet nagy sebten, 
nyílnál sebesebben.” (EÉK 401/1)

Áldozatkész szeretet kell a változáshoz. Célja-
ink eléréséhez nem elég mindent részletesen elter-
vezni. Szükség van odaadásra, hivatástudatra és 
szorgalomra is. Az új kezdethez – legyen az testi, 
lelki, szociális vagy más újítás – egyszerű érzések-
re, egyértelmű szavakra és hatékony cselekvésre 
van szükség, amit a szeretetnek kell átitatnia.

Gyermekkorom szép emlékei közé tartozik, 
amit nyolc-kilenc évesen élhettem át. Nagy-
mamámmal aludtam szalmazsákos ágyában. 
Ő hajnal előtt ébredt. Megkérdeztem, miért kelt 
ilyen korán? Azt felelte: „Mert nagyszombat van!” 
A kemencében hamarosan ropogva égett a rőzse, 
a „tekenyőben” a megdagasztott tészta várt sorára. 
Ezalatt a csűrben kicseréltük a szalmát a szal-
mazsákban, és mire leégett a rőzse a kemencében, 
az ágy már szépen meg volt vetve. Apám jelent meg 
a konyhában, és bejelentette: „anyu, én megyek a 
szolgálatba”. „Isten áldjon” – hangzott nagyanyám 
válasza. Kiszaggatta a kenyeret és bevetette a 
kemencébe, majd a töltött káposztát göngyölgette, 
a cserépfazékat meg főni tette. A szobájába lépett, 
és előkészítette az ünneplőruháját, a száras-fűzős 
cipőjét az udvaron kifényezte. Ezután hátrakötötte 
a fejkendőjét, és kiszedte a kemencéből a megsült 
kenyereket, kalácsokat és „dócokat”. Az idő eltelt, 
fél tizenegyet mutatott az óra, a másodikat húzták. 
Vasárnapi ruhájában nagyanyám énekeskönyvét 
bal kezébe vette, kezeit összekulcsolta és imád-
kozott, majd kezemet fogva lefelé ballagtunk a 
Malom utcán. Sokan voltunk a templomban. Szívé-
vel és lelkével vett részt az istentiszteleten.

Az új kezdet csak ott lehet valójában új, ahol 
Jézus Krisztus szolgálatkész szeretetét elfogadják 
és megélik. A golgotai kereszt kifejezi Istennek azt 
a szeretetét, amellyel elvisz minket a célig, hogy 
igazságban éljünk. Az igazság pedig az: „Jézus él, 
én is vele! / Hol van, ó, halál, hatalmad? / Jézus él, 
sír éjjele / Csak új reggelig takarhat. / Ott leszek, hol 
Uram van, / Ez az én bizodalmam.” (EÉK 164/1)

•• Uram! Nehezen változom. Mégis arra vágyom, 
hogy tiszta szívvel kövesselek, és úgy is léphessek 
embertársaimhoz. Kérlek, ajándékozz meg a sze-
retet megtartásával. Ámen.

LELKISÉG
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HÚSVÉTVASÁRNAP 
Hit által a menny állampolgárai

Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztus-
ban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. 
(1Kor 15,19)

A hívő keresztyén tudja, hogy számára 
a föld, ahol most él, ez a külföld. És az 
örökkévalóság, Krisztus színe előtt, a fel-
támadott élet az igazi haza. Ott vagyunk 

igazán otthon. Ideig való módon itt vagyunk, 
utána Jézus hazavisz a mennyei hajlékba. Ezért 
vagyunk – mondja Pál – minden embernél nyo-
morultabbak, ha csak ebben az életben reményke-
dünk a Krisztusban.
Húsvétkor szeretnénk a jó hír hallatán erővel 
feltöltekezni, mindent elölről kezdeni. Építkezni 
szeretnénk, boldogan élni, és nem a rossz híreket 
hallgatni, lehajtott fejjel. Nemcsak egyénileg vagy 
a családunkban, nemcsak a kicsi gyülekezeti kö-
zösségeinkben szeretnénk boldoggá lenni, hanem 
az egész nemzetünkben boldogok akarunk lenni, 
azt óhajtjuk, hogy együtt élhessük meg mindazo-
kat az értékeket, amelyeket örököltünk.

Az értünk megfeszített és feltámadott Jézus 
hív most mindenkit ilyen el nem múló, örökké 
tartó életre, hogy ne csak ebben az életben re-
ménykedjünk, ne csak vallásosak legyünk, hanem 
tudjuk, higgyük és valljuk, hogy Jézus feltámadott 
és él. Ne csak a mulandókat számon tartó emberek 
legyünk, hanem reménységgel teli emberek, hit 
által mennyei állampolgárok, akik tudják, hogy 
Jézus szava igaz: „Én élek, ti is élni fogtok.”

•• Köszönjük neked, Jézus, hogy úgy élhetünk 
most, itt, ebben az életben, hogy nemcsak a földi 
létben reménykedhetünk, hanem abban, hogy aki 
benned hisz, az halhatatlan, mert te feltámadtál. 
Köszönjük, hogy győzelmet arattál a halál fölött, 
és ez minden benned hívő győzelme lett. Áldunk 
azért, hogy ha rád tesszük az életünket, akkor 
nem veszíthetünk. Áldunk, hogy te, akit megöltek, 

harmadnapon feltámadtál, és bizonyítottad, hogy 
Úr vagy síron, halálon, poklon, kínon és kárho-
zaton is. S köszönjük, Urunk, hogy egyszer majd 
a benned hívőket magaddal viszed az elkészített 
helyre. Kérünk, add a te feltámadásod örömét, 
a benned való bizonyosság reménységét és való-
ságát, s kérünk, Urunk, áldj meg bennünket, hogy 
tudjuk hirdetni: meghaltál és ma is élsz, és aki csak 
hisz tebenned, örök élete van annak. Ámen.

LELKISÉG

KUNOS LAJOS  
lelkipásztor 
Székelyzsombor
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A „kopácsolás”

Mi ez a kopácsolás? Azt jelképezi, hogy 
elnémultak a harangok. De mintha 
lenne egy dallama… Csak ritmus. 
Jelent valamit? Biztosan.

Amikor gyerek voltam, az iskolában volt egy 
érdekes játék. Le kellett kopogni egy ismerős dalt 
a padon, mondjuk azt, hogy „Tavaszi szél vizet 
áraszt” vagy „Boldog szülinapot”. Miután leko-
pogtuk, a többieknek ki kellett találniuk, milyen 
ének ez. A harmincegy tanulóból egy sem ismerte 
fel a „Boldog szülinapot” dallamát. Ezen kicsit el-
szomorodtam, de nem sokáig, mert a többiek sem 
jártak több sikerrel.

Mire jöttél rá a játék közben, pap bácsi? Arra, 
hogy a fejemben ott van a dallam, de kérdés, hogy 
át tudom-e adni másoknak, felismerhető lesz-e? 
Nem sikerült, kopácsolásként hangzott a dallam. 
Érted? Értem. Kopácsolásnak halljuk ezt a desz-
kaütögetést, mégis van üzenete, tartalma. Nem 
valószínű, hogy azok a gyerekek, akik az ortodox 
templom mellett aprópénzért, egymást félórán-
ként váltva kopácsolnak, ismerik ezt – aki viszont 
megbízta őket, bizonyára tudta, mit jelent.

Nagypéntek van. Jézus halálának napja. Kicsit 
szégyenlősen mondjuk, félve, nehogy valaki félre-
értse: „Jézus halálának ünnepe”. A megváltásunk 
ünnepe. Nekünk ünnep, mert Jézus halála szá-
munkra győzelem, ünnep, örömhír, a győzelmet 
jelenti a halál felett. Nem fogunk meghalni? De a 
tata meghalt. Én láttam. Nem mozgott. A mama azt 
mondta, csak alszik, de én tudtam, hogy meghalt, 
igaziból. Nem csak úgy csinálta, mint a filmeken. 
Elmosolyodtam. Még sohasem hallottam ilyen ked-
vesen beszélni valakit a halálról, meghalásról.

Ádám óta mindenki meghal. Értem, pap bácsi. 
Még te is? Lehetséges, ha nem vigyázok. Nevet-
tünk. De egyszer azt mondtad a templomban, 
mármint a tiétekben, a tornyosban, hogy Jézus a 
második Ádám. Ezt nem értettem. Kettő volt be-
lőle? Nem. Nem úgy kettő, vagy nem úgy második. 
Akkor hogyan? Vissza tudsz emlékezni Ádám és 
Éva történetére? Igen, azt hiszem. Bár egy kicsit 

elfelejtettem. Na! Ki volt neked a papod? Hát nem 
tanította meg neked? Te voltál, pap bácsi! Akkor 
ne hozz rám szégyent. Volt egy kert, amit Isten 
ültetett. Volt a közepén két fa. Az élet fája, és a 
jó és rossz tudásának a fája. Isten azt mondta az 
első emberpárnak, vagyis Ádámnak és Évának, 
ha esznek a fa gyümölcséből, meghalnak. Nagyon 
jó, Kitti! Eddig jól emlékszel. Mi lett tovább? Éva 
elment, és szakított a fáról. Melyikről? A tudás 
fájáról. Ki mondta neki, hogy szakítson? Ádám? 
Nem. A kígyó. A kígyó ki volt? A kísértő. Aztán 
adott Ádámnak is a gyümölcsből.

Jól van. Ezt én tanítottam neked? Igen, pap 
bácsi. Hol? Itt, a fa alatt. Azt mondtad, hunyjam 
be a szemem, és képzeljem el. Elképzeltem. Éva 
felébredt egy reggel. Gondolta, visz Ádámnak friss 
gyümölcsöt reggelire. A kert közepén egy gyönyö-
rű tó volt, annak a közepén egy sziget. Legalábbis 
én így képzeltem el. A szigeten állt a két tiltott fa, 
hogy ne lehessen olyan könnyen megközelíteni. 
Éva beúszott a szigetre. Isten Ádámmal beszélt, 
amikor megtiltotta, hogy egyenek a fákról. Azt 
hiszem, Ádám elmondta Évának, hogy nem sza-
bad enni róluk, vagyis csak arról a kettőről nem, 
de lehet, hogy nem hitt neki, vagy lehet, Ádám 
nem volt elég meggyőző. Nem volt elég meggyő-
ző? – ismételtem el a mondatot, mint a visszhang. 
Vagy az is lehet, hogy Éva elfelejtette. Elfelejtette 
– mondtam utána ismét, elgondolkodva. Szóval 
szakított a fáról. A kígyó meggyőzte Évát. A kígyók 
nem beszélnek, pap bácsi. Ezt mindenki tudja. 
Igazad van Kitti, valóban nem beszélnek. Ezt az is 
tudta, aki leírta a történetet. Lehet, a kígyó nem 
hús-vér állat volt, az is lehet, csak látomásban 
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vagy álomban jelent meg. De Éva ébren volt. Igen, 
persze. Nem a látvány, hanem a beszéd győzte 
meg. A kísértő beszéde, szavai. A kísértés, a csábí-
tás mindig kívülről jön. Nem belülről. Az embert 
Isten jónak teremtette, nem belőle jön a kísértés. 
Nem benne van a rossz forrása.

Ádám, miután látta, hogy Éva nincs mellette, 
keresésére indult – folytatta a történetet Kitti. 
Meglátta a tiltott fáknál a tó közepén. Megijedt és 
utánaúszott. Éva már beleharapott a gyümölcsbe. 
Ádámnak eszébe jutott Isten szava: Meghalsz! Any-
nyira szerette Évát, hogy ő is beleharapott. Tudta, 
Éva meg fog halni, és nem akart nélküle élni, követ-
ni akarta a halandóságba. Bólogattam. Nagyszerű-
en meséled a történetet. Talán jobban is, mint én. 
El kellett hagyniuk az édent, mert nem hallgattak 
Istenre. Szóval szeretetből fogadta el a gyümölcsöt? 
Igen, szerintem így lehetett – mondta Kitti.

Akkor megvan a válasz a kérdésedre: miért 
Jézus a második Ádám. Jézus is szeretetből vette 
magára az emberek bűnét, hogy ne haljunk meg, 
hogy Jézussal élhessünk az örökkévalóságban. 
Isten igazságos. A bűnt meg kell büntetni. Ez volt 
a halál. De meg akarta menteni a bűnöst. Mi nem 
tudnánk megmaradni az utolsó ítéletben, bár-
mennyire is jók vagy szeretetre méltóak vagyunk. 
Jézus ezt mondta: Büntess meg engem, Atyám. 
Meghalok, hogy ők élhessenek. Ezért ő a második 
Ádám. Az első Ádám természete örökletes. A lá-
zadás, az engedetlenkedés, önfejűség. A második 
Ádámé is örökletes. Aki hisz Jézusban, a jézusi 
természetet örökíti tovább lélekben, nem testileg, 
mint a géneket.

Amikor ezt a kopácsolást hallom, eszembe jut 
az az iskolai nap, amikor le kellett kopogni egy 
dalt. Miért nem ismerték fel a dallamot? Azért, 
mert én tudtam ugyan a dallamot, de elfelejtet-
tem, hogy milyen volt, amikor még nem ismertem. 
Vissza kell gondolnom arra, milyen volt, amikor 
még nem hittem Jézusban. Bejön valaki a temp-
lomba, aki semmit sem tud Istenről, Jézusról. Én 
sokat tudok, és azt feltételezem, hogy mindenki 
tud valamennyit róla. Ez olyan, mint amikor 
hallod a dallamot a füledben. Lekopogod, de a 
hallgató csak bizonytalan morse-jeleket hall. Nem 
mindig jön át a dallam. Ezért nem értetted a má-
sodik Ádám-képet. De most már értem.

Pap bácsi, amíg nem szakítottak a tudás fájáról, 
addig nem tudtak semmit? A kérdés jogos. De ki 
teremtette Ádámot? Isten. Agya is volt Ádámnak? 
Igen. Akkor bizonyára a legokosabb ember volt 
a Földön, mert százszázalékosan kihasználta az 
agyát. Nem úgy, mint mi. Gondold el, egy délután 
nevet adott az összes állatfajnak. Bele is fért az 
időbe, ha gyorsan beszélt. Nevettünk. A tudás fája, 
ahogy mi használjuk, félrevezető. Ezért kell ki-
mondani: „a jó és rossz tudásának fája”. Kitti, volt 
valami rossz az édenkertben? Nem. Minden töké-
letes volt, pap bácsi. A jó és rossz tudásának fájá-
nak gyümölcse arra tette képessé az embert, hogy 
megismerje a rosszat, lehetőséget és szabadságot 
adott erre. Isten nem akarta, hogy megismerjük, 
mi a rossz, a fájdalom, szomorúság, bánat, gyász, 
betegség, magány. De Ádám és Éva megismerte. 
Ezt választotta. Jézus, a második Ádám ezt a rossz 
döntést akarja helyreállítani. Hogy megismerjük 
a jót, a tökéletest, hogy örököljük a legjobbat, 
az örök életet. Ezt szabadságunkban áll választa-
ni. Mint az első történetben is, ha az örök életet 
választod, mások is vágyakozni fognak rá. Csak 
mesélj, vagy kérdezd meg osztálytársaidat, milyen 
lenne, ha örökké élnének? Mit tennének? Milyen 
érzés lenne? Milyen terveik volnának? Isten ma is 
azt akarja, hogy jól érezd magad. Boldog legyél. 
Örvendezz. Soha nem akarta, hogy megismerd, 
milyen a szomorúság. Érted? Értem, pap bácsi.

Ezért kopácsolnak ma. Tudod, pap bácsi, mire 
hasonlít ez a kopácsolás? Mire? Szívdobogásra. 
Mintha Jézus szíve dobogna. Hirdeti, hogy nem 
tudták megölni a katonák. Ő él!

Fotó: Kiss Gábor
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LELKISÉG

A titokba vezető út 

Tudnivalók a tókáról
•• Azok számára, akik ortodox vagy görögkatoli-
kus plébániák, templomok közelében laknak, bi-
zonyára nem ismeretlen a tóka, románul „toacă” 
(olvasd toákö) használata. Az említett eszköz kü-
lönleges, a harangokétól eltérő hangja általában 
szombat esténként, illetve a nagyböjti időben 
hallható.

 A tóka vagy szimandron neve a görög „szima”, 
vagyis a jel, illetve jelzés megnevezésből szárma-
zik. E fontos liturgikus eszköznek két jellegzetes 
megjelenési formáját különböztethetjük meg: 
lehet hordozható és rögzített. Az előírások szerint 
bükkfából, illetve juharfából készül. Bár nem 
helyettesíti a harangokat, keletkezése/használata 
megelőzi a harangokét.

Egy fából készült, kalapácshoz hasonló eszköz 
segítségével szólaltatják meg, mely sajátos „verő-
technikát” igényel.

 A keleti kereszténységben minden liturgiai 
mozzanatnak, illetve minden liturgikus tárgynak 
gazdag és kimeríthetetlen mögöttes mondaniva-
lója van. Így a fából készült tóka is fontos szimbo-
likus értékkel bír, mély üzenetet hordoz, ugyanis 
már maga az eszköz anyaga – a fa – is Krisztus 
Urunk keresztjére és szenvedésére mutat. Emiatt 
a fentnevezett liturgikus eszközt leggyakrab-
ban a nagyböjti és a szent háromnapi („triduum 
sacrum”) liturgikus eseményeken használják. 
Ilyenkor a harangok ünnepélyes, ércesen hangos 
hangjától eltérően a tóka viszonylag csendben, 
ugyanakkor ritmusosan szólítja a kereszté-
nyeket vecsernyére és az előre megszenteltek 
liturgiájára.

A tókának a keleti rítusvilágban két fontos 
szimbólumot tulajdonítanak, amely szorosan ösz-
szekapcsolódik az idő, illetve a tér értelmezésével. 
Azonfelül, hogy hallható módon jelzi a liturgia/is-
tentisztelet kezdetét, ezzel egy időben határvona-
lat is húz, jelezve a profán időből a szakrális időbe 
való átmenetet.

Tudnivalók a húsvéti gyertyáról
•• A húsvéti gyertyát (lat. cereus paschalis) a 
húsvéti istentisztelet legfontosabb liturgikus 
tárgyának lehet tekinteni. Egy méternél hosszabb 
viaszgyertyáról van szó, amelyet egy kereszt, egy 
évszám, az Alfa és az Ómega, illetve öt pont díszít. 
A kereszt a megváltásunkra, az évszám a megvál-
tás örök és aktuális jellegére, az Alfa és az Ómega 
Krisztus Urunk istenségére, az öt pont (régebb 
tömjénszem) pedig Krisztus Urunk sebeire em-
lékezteti szemlélőjét. Amennyiben teljességében 
szemléljük, két szimbólumot vélünk felfedezni 
benne: világító oszlophoz hasonló nagy méreté-
vel az Izrael vándorlásának során a tűzoszlopban 
megjelenő Istenre (vö. 2Mózes 13,22) emlékeztet, 
illetve a feltámadt Krisztusra, aki a pislákoló 
mécses alázatosságában megtörte a halál sötét 
hatalmát.

A húsvéti gyertyát viaszból öntik, és imádság 
mondása közben állítják elő kolostorokban vagy 
különböző hívő közösségekben. Eredetileg Urunk 
mennybemeneteléig az oltár mellett tartották, 
pünkösd után pedig a keresztelőmedence mellé 
helyezték. A gyertyát minden keresztelés alkalmá-
val meggyújtják, hirdetve Krisztus világosságát, 
mint az Új élet forrását. 

NÁNÁSI SÁMUEL  
teológus
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Sötétségből a világosságra – feltámadási 
istentisztelet Oltszakadáton és Apácán
Gyülekezeti riportunk egy mély, gyönyörűséges titokba enged betekintést, nevezetesen abba, 
hogyan élik meg az oltszakadáti és az apácai hívek a feltámadási istentisztelet csodáját.

Betölti a fény a templomot

Evangélikus lelkiségünknek bizonyára is-
merős a változatos liturgikus alkalmak 
gyakorlata. Példa erre egy Oltszakadáton 
nem is olyan régen élő hagyomány: hús-

vétkor a gyülekezet tagjai hajnali istentisztelet 
keretében örvendenek együtt Krisztus Urunk fel-
támadásának. Hajnalban megtartott alkalmak ko-
rábban is voltak a gyülekezetben, hiszen minden 
nagyobb ünnepen tartottak egy úgynevezett gyó-
nási istentiszteletet. Ide azok mentek el, akik dél-
ben magukhoz kívánták venni az oltáriszentséget. 
„Gyerekkoromban ugyan nem volt »feltámadási is-
tentisztelet«, de volt hajnalban »gyónó istentisztelet«. 
Kicsi gyermek voltam, még konfirmáció előtt, így nem 
volt szabad ide elmennem. Emiatt nagyon örvendtem 
a feltámadási istentiszteletnek” – meséli egy 77 éves 
oltszakadáti nőtestvérünk.

Az ünnepi istentiszteletet éppen ezért indítot-
tuk: hogy senki ne legyen kirekesztve az ünnep 
öröméből. Az egész gyülekezetet bevontuk, mikor 
néhány lelkésztárssal, a gyülekezet ifjú tagjaival és a 
presbiterekkel közösen elhatároztuk, hogy Krisztus 

Urunk feltámadását méltóan és magasztosan – az 
eddigiektől számunkra eltérő formában – kívánjuk 
megünnepelni. Ezzel a céllal és a jó szándéktól ve-
zérelve indult Oltszakadáton, majd később Apácán 
az azóta már hagyományosnak számító „hajnali 
istentisztelet”, vagy ahogyan a hívők ösztönösen 
elnevezték – a „feltámadási” istentisztelet. Mind-
ez közel tíz éve kezdődött, és Istennek legyen hála, 
azóta is nagy népszerűségnek örvend.

Napfelkelte előtt
„Az  első húsvéthoz hasonlóan 2015-ben, reggel öt 
órakor egy-egy kapu csukódása törte meg az apácai 
csendet. A templom elé már kis csoportokban érkeztek 
fiatalok, felnőttek, idősek és gyerekek. Szokatlan időben 
gyülekeztek istentiszteletre. A hirdetésben elhangzott, 
hogy ezen az istentiszteleten, a külön erre az alkalom-
ra szerkesztett liturgiában a fénynek, a hangoknak és 
a csendnek fontos szerep jut majd. Azért gyülekezünk 
ilyen korán, mert ez az istentisztelet a sötétből vezet 
a világosságba” – emlékszik a kezdetekre Simonné 
Nagy Ilona, az apácai gyülekezet lelkésznője. >>

GYÜLEKEZETI RIPORT

SIMONNÉ NAGY 
ILONA és 

 HORVÁTH CSABA  
lelkészek, 

 NÁNÁSI SÁMUEL  
teológus

Fo
tó

: H
al

m
ág

yi
 C

sa
ba

•• Húsvéthajnali istentisztelet Apácán
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A húsvét hajnali istentiszteleti rend csupán az 
első oltári szolgálatban különbözik a hagyományos 
vasárnapi istentiszteleti rendtől. Az első szembetű-
nő különbség: a híveket szinte tapintható, de igen 
megérintő, síri csend és sötétség fogadja a temp-
lomban. Kulcsfontosságú az időpont: a szertartást 
napfelkelte előtt kell elkezdeni.

„Nagy élmény számomra a csend és a gyertya pislá-
koló fénye” – kezdi beszámolóját egy 64 éves oltsza-
kadáti nőtestvérünk. „A feltámadási liturgia sokat 
jelent nekem és családomnak. A liturgiát követő agapé 
kiváló alkalom a közös beszélgetésre és a közösség meg-
erősítésére. Azt szeretnénk, hogy minden évben legyen 
feltámadási istentisztelet”.

A húsvéti gyertya bevonulása
A templom bejáratánál a hívek egy 190 × 19 mm mé-
retű gyertyát kapnak a kezükbe. A gyertyát a rajta 
található kereszt, valamint az Alfa és az Ómega 
teszi különlegessé. „A százötven gyertya csakha-
mar elfogyott, az ajtóban állók ijedten kérdezték, 
mit tegyenek. Öten-hatan végül gyertya nélkül ma-
radtak, de a fénymásolt lapokból kis utómunkával 
már mindenkinek sikerült juttatni” – emlékeznek 
az első istentiszteletre az apácaiak. A  templom 
közepén két fiatal két gyertyával nyújt némi fény-
forrást az ambó mellett állva. Minden olvasmány-
egységet egy, a  Szentháromság Istenhez intézett 
imádság zár, amelyet a kórus és gyülekezet együtt 
énekel. Az  olvasmányok befejeztével a templom 

főbejáratánál veszi kezdetét a gyertyás bevonu-
lás. A gyülekezet a magasba emelt húsvéti gyertya 
bevonulását állva fogadja. A gyertyát az oltár előtt 
álló lelkésznek adják át, aki háromszori „Krisztus a 
világ világossága” felkiáltással veszi azt át. Erre jön 
válaszul a gyülekezettől: „Istennek legyen hála”.

„A hajnali istentisztelet eseményei olyan gyerekkori 
élményeket elevenítenek fel bennem, amelyeket minden 
húsvétkor átéltem. A  »feltámadási istentiszteleten« a 
gyertya felemelése a »sötétségből a világosságba« és a 
háromszori felkiáltás: Krisztus a világ világossága – szá-
momra a legintenzívebb pillanat. »Lelkileg és testileg 
megtisztulunk« ezáltal, megújult örömmel látunk neki az 
életnek. Ha az Úr azt mondta, hogy Ő a világ világossága, 
és mi az Ő megváltott gyermekei vagyunk, akkor mi is 
részesülni fogunk ebben a világosságban. A húsvéti isten-
tisztelet az a hely, ahol hitben megújulunk, megtapaszta-
lunk valamit a mennyei örömből” – mondja egy 69 éves, 
Oltszakadátra férjhez ment nőtestvérünk.

A gyertya egy – külön erre az alkalomra készí-
tett – magas tartóba kerül. A sötétség egyre jobban 
foszlik-oldódik, miközben a fiatalok a húsvéti gyer-
tyáról meggyújtják sajátjaikat, majd jelképesen és 
a valóságban is továbbadják a fényt a padokban ülő 
híveknek.

Megsokszorozódik a fény
„A templom sötét csendjében lassan elhalkultak a hely-
kereső neszezések, izgatott suttogások. Rossz érzés volt a 
teljes sötétség, de ekkor megjelent a bejáratnál egy fény, 
amely ahogy közeledett, egyre jobban megvilágította a 
teret. Mikor az oltárhoz ért, csak akkor láttuk meg a lel-
készünket, aki fogadta a fényt, és átvette a felügyelőtől 
a gyertyát” – eleveníti fel tapasztalatait egy apácai 
testvérünk.

A hívek meggyújtják a kapott gyertyákat, majd 
állva hallgatják az Exultet kezdetű ősi húsvéti 
öröm éneket. Mire az ének befejeződik, a templomot 
bevilágítja a húsvéti gyertya megsokszorozódott 
fénye. Ezután a templomhajó közepéből több nyel-
ven hangzik el a feltámadás evangéliuma, ezáltal is 
jelezve a feltámadás egyetemességét.

„A legjobban a feltámadás evangéliumának olva-
sása érint meg, amit mindig a harangok zengése meg 
az orgona megszólalása követ. Az a pillanat csodála-
tos, amikor a fény hirtelen betölti a sötét templomot. 

GYÜLEKEZETI RIPORT

Fotó: Halmágyi Csaba,  
Apáca
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Nagyon tetszik, hogy a gyülekezet egységesen megta-
pasztalhat valamit a húsvét csodájából. Karácsonykor 
is együtt van a gyülekezet, de a húsvéti istentisztelet a 
maga liturgikus gazdagságával jobban és intenzíveb-
ben átadja a feltámadás okozta örömet és reménységet” 
– vallja egy 48 éves oltszakadáti testvérünk.

Az evangélium olvasásával egy időben megkon-
dulnak a harangok. A felolvasás végén a lelkész a 
nagy Glória első mondatát intonálja: „Dicsőség a 
magasságban Istennek”, melyet a gyülekezet a hir-
telen megszólaló orgona és a hirtelen felkapcsolt 
fényforrások kíséretében folytat. A Glória elének-
lése után veszi kezdetét a második oltári szolgálat, 
a maga megszokott formájában.

Megérezzük Isten méltóságát
„Először csak a saját gyertyánkra tudtunk figyelni, és ez-
által észrevétlenül önmagunkra.“ „Meglepődve vettem 
észre, hogy a gyónó kérdéseknél kicsordult a könnyem” 
– vallja két apácai. A felügyelő számára a gyertya át-
adása volt a legfelemelőbb pillanat, illetve a gyónás, 
a közösen mondott gyónási ima, a feloldozás után ér-
zett öröm, az úrvacsora gyertyával a kézben, a fény a 
sötétben, az első húsvét örömének átélése.

Ezen az istentiszteleten fontos szerepet kap a 
sötétség és a világosság közötti ellentét kihangsú-
lyozása, de ugyanilyen fontos a fiatalok és presbité-
rium közös szolgálata is.

Az  istentisztelet áldásjellegét megerősíti a 
68.  életévében járó oltszakadáti nőtestvérünk: 
„A  gyertyás bevonulás, az  igehirdetés, az  úrvacsora 
meg az istentisztelet utáni együttlét a gyülekezeti te-
remben fontos számomra. A feltámadási istentisztelet 
megérteti velünk Krisztus érettünk vállalt keresztál-
dozatát. Megerősít a hitben, hogy Jézus Krisztus bű-
neinkért szenvedett, meghalt, de feltámadt, bűneink 
bocsánatára. Ezért örvendjünk és kérjük Isten segítsé-
gét, hogy erősítse hitünket, hogy minden bűnös szokást 
elhagyjunk, szeretetben éljünk, és mi is meg tudjunk 
bocsátani egymásnak. Nagyon tetszik, hogy húsvétkor 
többen részt veszünk az istentiszteleteken.”

A  gazdag liturgikus hagyomány, a  tárgyak, 
gesztusok összessége az évszázadok során nem 
azért alakult úgy, ahogyan ma ismerjük, hogy az 
istentiszteletet bonyolítsa, hanem azért, mert az 
Egyház igyekezett a liturgiájában Isten méltóságát 

kifejezni. Így a liturgia magasztosságában egy Is-
tenhez és emberhez méltó találkozást kínál fel 
azoknak, akik nyitott szívvel keresik Őt, a  Min-
denhatót, és a kegyelmi ajándékokat kívánják tőle 
befogadni. „A szó, ami eszembe jut róla: titok. Valami 
szent titokzatosság, ami végig velem maradt azután is, 
hogy a gyertyafényes istentiszteleti rész után a vilá-
gítást felkapcsolják. Misztikusabb ez az istentisztelet, 
megmagyarázhatatlan, felemelő érzést ad” – vallja egy 
44 éves szakadáti férfi.

Ez az értelme a húsvéthajnali istentiszteletnek, 
amely gazdag és mély szimbolikájában nemcsak az 
emberi lét különböző területeiből merít, hanem a 
teremtett világot, a kozmoszt is bekapcsolja a fel-
támadás valóságának továbbadásában. Ezt a tit-
kot ekképpen fogalmazza meg egy apácai fiatal: 
„A csend, a sötétségből a fénybe megtett út az igék ve-
zetésével segített megérkeznem önmagamhoz és megta-
lálnom, hol van a húsvét ünnepe az én szívemben, ami 
a mai élet egyik nagy kérdése. Ott van a szívünkben, 
vagy kimerül a tavaszi takarításban, finom ételekben, 
locsolásban, kakaslövésben?”

•• Oltszakadáti 
oltár bal oldalán 
a húsvéti 
gyertyával 

Fotó: Lepedus-Sisko 
Péter
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Felelni a kérdésre: Készen vagy-e?
Miről tesz bizonyságot a keresztény életvezetés, ha nem annak az „új embernek” az új életéről, 
aki tudja, hogy megváltott emberként ki is ő valójában, honnan jön és hová tart?! TUDATOSAN 
KRISZTUSBAN rovatunk arra törekszik, hogy útmutatást adjon életünk különböző helyzetei-
ben, hogyan éljünk megváltottságunk tudatában. Gyász, veszteség, elengedés – hogyan éljük 
meg mindezt tudatosan, Krisztusban?

Áprily Lajos Kérés az öregséghez című ver-
séből kölcsönöztem a címet ehhez az 
íráshoz, amelyet valóságon nyugvó bi-
zonyságtételnek szánok.

Idén lesz huszonegy éve, hogy egy június végi nap 
kora délutánján elbúcsúzott tőlem Édesapám. Lel-
kész volt, és kilencvenedik évében is még aktív. 
1970 óta végeztük együtt a lelkészi teendőket a 
Brassói Magyar Evangélikus Gyülekezetben.
Előadást tartani hívott a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház. Most is előttem van alakja, amint ha-
zaindulóban a szolgálatból, kilép ajtónkon. Másnap 
hajnalban autóval indultunk feleségemmel, hogy a 
felkérésnek eleget tehessünk. Nem kis meglepeté-
sünkre Borsnál a határőrség tisztje kilépett fülké-
jéből, és nevemen szólítva kérdezte: én vagyok- e 
valóban. Döbbenten feleltem: igen. Nem értettem, 
hogyan ismerhetett fel gépkocsink rendszámáról. 
Vajon milyen szabálytalanságot követtem el, hogy 
ennyire tudnak rólam?

Bárcsak az lett volna! Ehelyett azonban kíméle-
tesen közölte velem:

– Jobb lenne visszafordulni és hazamenni.
– Valami baj van? – fakadt ki belőlem a kérdés.
– Az édesapja…
Az otthoniak értesítették a rendőrség segítségé-

vel a határőrséget, hogy közöljék velünk: reggel a 
lelkészi hivatal ajtajában összeesett, s mire rátalál-
tak, halott volt. A szíve…

A döbbenettől alig tudtam valami köszönetfélét 
motyogni, mielőtt elindultunk hazafelé. Nagyvára-
don egy szálloda parkolójában, ahová azért tértünk 
be, hogy a hotelből hazatelefonáljunk, elemi erő-
vel tört fel belőlem a zokogás. Sírni nem szégyen, 
hanem megkönnyebbülés. Maga Megváltó Urunk 
is könnyekre fakadt Lázár sírjához közeledve. Mire 
estére hazaértünk, már ott találtuk a gyülekezeti 

teremben felravatalozva, körülötte a család. Min-
den zaklatottság, fáradtság és könnyeim ellenére 
is valami békességet éreztem. Ez  velem maradt 
mindvégig, míg nyugalomra helyeztük, s azóta is 
bennem van. Ennek a magyarázata az, amit Brassó 
szülöttje, Áprily Lajos, aki egykor Édesapám tanára 
volt Kolozsvárott, a fent idézett versében így feje-
zett ki: „a Készen vagy?-ra ezt felelni: – Készen.”

Nemegyszer beszélgettünk Édesapámmal ha-
landó voltunkról, annál is inkább, hogy gyakran 
kellett vagy betegágy, vagy ravatal mellett állnunk, 
s hirdetnünk az élet igéjének üzenetét. Mindig azt 
mondta nekem: nagyon szívesen vagyok veletek, de 
bármikor kész vagyok az Úr hívó szavára elmenni. 
Ennek a készenlétnek a tudata tartotta bennem a 
lelket akkor, s tartja bennem most is, hogy már bú-
csút kellett vennem a 64. évében elhunyt testvér-
bátyámtól és édesanyámtól is. És hozzám szintén 
egyre közelebb kerül „az a nap”.

Nem kevés, a halállal és a halál utániakkal fog-
lalkozó könyvet tanulmányoztam át. Mély benyo-
mást tett rám, hogy elődeink, akik a természethez 
és a természeteshez közel álltak, mennyire tudatá-
ban voltak annak, hogy „földi sátorházuk elbomol” 
(2Kor 5,1kk), és igyekeztek arra méltó módon felké-
szülni. (Ajánlom olvasásra Kányádi Sándor A XC. 
zsoltár című versét.) Ki-ki „elrendelte házát”, és 
családi körben elpihent. A ma embere inkább sem-
leges kórházi környezetben, gépek között távozik az 
életből. Manapság egyetlen halotti bizonyítvány-
ban sem olvasom a „végelgyengülés” kifejezést, 
mindig valami más halálokot jegyeznek be az arra 
illetékesek.

Kezdő, fiatal lelkészként nem nagyon tudtam 
mit kezdeni a haldoklókkal, gyónni, úrvacsorát 
venni akaró betegekkel és családtagjaikkal. Úgy 
véltem, biztatni kell őket azzal, hogy állapotuk 

TUDATOSAN KRISZTUSBAN
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jobbra fordul. Aztán az élet és az évtizedek szol-
gálati tapasztalata megtanított arra, hogy nem 
feladatom hamis reményeket táplálni. Sokkal töb-
bet ér felkészülni, készen lenni, sokkal többet ér 
az őszinteség, még akkor is, ha nem könnyű azt 
elfogadni. Mert Isten végzését elfogadva lehet 
békességre jutni és nem csalódni. Több ízben ta-
pasztaltam, hogy a véghez közeledő beteghez hívó 
hozzátartozók figyelmeztettek: „Nincs már kilátás, 
de Ő nem tudja… Nem beszélünk róla.” Másrészt, 
amikor négyszemközt maradtam a beteggel, közöl-
te: érzi, tudja, hogy meg fog halni, de nem beszél 
róla hozzátartozóinak, ne szomorítsa őket, ne okoz-
zon nekik fájdalmat. Érdemes egymás elől így buj-
kálnunk? Kinek jó? Mire jó? Nem volna jobb együtt 
megvívni ezt a „végső küzdelmet”, egymást erősítő 
imádságos lélekkel? Szemléletes az ausztrál írónő, 
Dymphna Cusack regényének magyar címváltoza-
ta: Ketten a halál ellen. Nem elmenekülni, de szem-
benézni a valósággal.

Egy kedves ismerősöm, aki vallásos családban 
nőtt fel, kockázatos műtét előtt állott. Már a mű-
tőasztalon feküdt, de altatás előtt arra kérte or-
vosait, hogy imádkozhasson. Imádságában Isten 
kezébe tette le életét, és azért könyörgött, hogy ő 
vezesse gyógyítóinak igyekezetét is. A jól sikerült 
műtét után meghatódottan számoltak be orvosai 
arról: milyen erőt és bizodalmat öntött beléjük a 
betegnek Istenre hagyatkozó hite, a bizonyosság, 
hogy „akár élünk, akár meghalunk, az  Úréi va-
gyunk” (Rm 14,8).

Magam is merítettem erőt ebből és a hasonló bi-
zonyságtételekből, tapasztalatokból, és igyekeztem 
arra kérni az érintetteket, hogy álljunk a Kegyelem 
Ura elé őszintén, őt hívjuk segítségül, legyen meg 
az ő akarata. Ilyen értelemben cselekedtem, ami-
kor a földi lét kijárata előtt álló emberekhez hívtak. 
Megbizonyosodtam afelől, hogy milyen hatalmas 
ereje van az imádságnak. Többször tapasztaltam, 
a beteggel és hozzátartozóival együtt, hogy belé-
pett, jelen van a Békesség Fejedelme, aki azt ígérte, 
hogy velünk van a világ végezetéig, aki üzeni, hogy 
nem szakíthat el tőle senki és semmi, még a halál 
sem. Felejthetetlen marad számomra több olyan 
alkalom, amikor a távozni készülőt megzavaró 
jajveszékelő hangoskodás helyett hálás szívek, lel-
kek szeretettel és békességgel telten tudtak búcsút 
venni, s átengedni az elszólítottat Annak, aki mind-
annyiunkat így hív: „Jöjjetek énhozzám mindnyá-
jan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én 
megnyugosztlak titeket” (Mt 11, 28).

Megváltó Urunk, Jézus Krisztus biztatásként je-
lenti ki számunkra: „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.” (Jn 11,25–26); 
„Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: ha-
lott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam 
vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Jel 1,17–18).

(Az írás a Híd evangélikus magazin 2009/1-es számá-
ban A „Készen vagy?-ra ezt felelni: – Készen.” címmel 
megjelent cikk átdolgozott változata.)
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A döntés a mi kezünkben van

A nők az elengedés folyamatában címmel egy amerikai módszert ismertetett Nagy Gizella men-
tálhigiénés szakember és Kedei Ibolya vallástanár Marosvásárhelyen, az evangélikus asszonyok 
csendesnapján és világimanapi találkozóján.

Nagy Gizella és Kedei Ibolya Szegeden ta-
nulták meg az amerikai John James és 
Russel Friedman módszerét a gyász fel-
dolgozására, és sikeresen alkalmazzák azt 

Erdélyben. Nagy Gizella színvonalas előadásában 
arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy bár mi 
a gyász fogalmát a halál fogalmával kötjük össze, 
az tulajdonképpen a veszteséget jelenti. Ilyenként 
el kell gyászolnunk mindent, aki vagy ami elve-
szett, legyen elhunyt vagy eltávozott személy, illet-
ve tárgy. Azt is elmondta, hogy maga a gyász nem 
betegség, hanem veszteség.

Miért van szükség egy gyászfeldolgozó 
módszerre?
Az előadó beszélt arról, hogy a mi szociokulturális 
életünk állandóan átalakul: a társadalmi élet 50-70 
évvel ezelőtt teljesen más volt. Ha akkor valakit 
veszteség ért, összefutott a falu, a kisebb közösség, 
és segítettek a veszteség feldolgozásában. Ma már ez 
egyre kevésbé van így – családon belül is mind keve-
sebb időt szentelünk egymásnak. Új értékrend jelent 
meg, amelyben a hangsúly a múlhatatlan fiatalsá-
gon, a gazdagságon, a pillanatnyi örömökön van, 
mintha az életünkben csak ezeknek lenne helye, 
semmiképpen sem a veszteségnek, gyásznak. A mi 
kultúránk tehetetlen a veszteség esetén, amikor va-
laki eltemeti szeretett hozzátartozóját, azt szoktunk 
mondani neki, hogy légy erős. Amikor valakinek az 
egy szem gyermeke külföldre költözik, akkor azt 
mondjuk neki, hogy légy erős, vagy foglald el magad 
valamivel. Ezek nem segítenek: inkább abban kelle-
ne segítsünk, hogy tudja elengedni az eltávozottat, 
tudjon megküzdeni a veszteséggel.

„Sem a családban, sem az iskolában nem ta-
nuljuk meg, hogyan tudjuk elfogadni és feldolgoz-
ni a veszteségeket. Pedig már Galenus felhívta a 

figyelmet arra, hogy a szomorúság és a bánat által 
okozta lelki folyamatok megbetegedéshez vezet-
nek, főként daganatos betegségekhez. Mindezek 
tükrében szükségünk lehet egy olyan módszerre, 
amely segít a veszteség feldolgozásában” – magya-
rázta a szakember.

Testi tünetek is vannak
A szakirodalom szerint életünk során negyvenfé-
le veszteség érhet, többek között: válás, haláleset, 
egészség- vagy mozgásképesség elvesztése, költö-
zés, kiköltözés külföldre, remény és bizalomvesz-
tés, szakítás. Egy szeretett személy elvesztésekor, 
váláskor, vagy akkor, ha gyermekünk felnőtt és el-
költözött, esetleg külföldre távozott, de a munka-
hely elvesztésekor is vívódás, harc zajlik bennünk, 
és ennek a harcnak a kimenetele a gyász feldolgozá-
sától függ. Az agy és a szervezet kapcsolatát vizsgáló 
szakemberek szerint, amikor sokkhatás ér bennün-
ket, akkor szervezetünkben megemelkedik a korti-
zolszint, sok inger, információ jut el az agyunkhoz, 
amely így felfokozott üzemmódba kerül, s számta-
lan utasítást küld a szervezetünkbe. Megemelked-
het így a vérnyomásunk, adrenalinszintünk is. A baj 
akkor kezdődik, ha ez nagyon hosszú ideig fennáll, 
és krónikussá válik. Ilyenkor álmatlanság, étvágy-
talanság, általános elfásultság alakulhat ki.

Döntenünk kell
Egy holokauszttúlélő azt írja, hogy a döntés a mi 
kezünkben van. Dönthetünk úgy, hogy azt siratjuk, 
ami elveszett, de úgy is, hogy megpróbáljuk kihozni 
abból a legjobbat, ami megmaradt.

„A hitem lehet a megtartóerőm. Ha azt gondo-
lom, hogy a veszteség Isten büntetése, akkor kevés 
esélyem van arra, hogy fel tudjam dolgozni. De ha a 
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veszteség ellenére is a szerető Isten jelenlétét látom 
az életemben, akkor meg tudom találni a kapaszko-
dót. A gyászfolyamat olyan, mint a folyó két partja 
között kifeszített lengőhíd. Az egyik parton van a 
veszteség előtti életem, azt le kell zárnom, a két part 
közötti szakaszt meg kell tennem, és hátam mögött 
hagyva a veszteséget új útra kell lépnem. Nincs 
szabály, nincs tanács: senkinek nem tudjuk meg-
mondani, hogy kell gyászolni. Az átkelés, a gyászfo-
lyamat nem mindenkinek egyforma, a módszerünk 
pedig segítséget nyújthat elindulni az új életsza-
kasz felé.” – hangzott el az előadáson.

Cselekvéssor, amit bárki végigjárhat
Kedei Ibolya elmondta, John James és Russel Fried-
man módszeréről magyarul is lehet olvasni, köny-
vük címe: Gyógyulás a gyászból (Zafír Press, 2011). 
Aki ki szeretné próbálni a módszert, egyénileg is 
dolgozhat a könyvből, amelyben minden fejeze-
tet kérdések zárnak, és ezeket megválaszolva, egy 
cselekvési programot betartva lehet előrehaladni 
a gyász feldolgozásában. A módszer nagyon egy-
szerű, nem kell szaktudás a követéséhez: a be nem 
teljesedett érzelmek beteljesítéséből, egy veszte-
ség- és kapcsolatdiagram elkészítéséből és egy be-
teljesítő levél megírásából áll.

„A  veszteségdiagramot azért kell elkészíte-
nünk, hogy megtaláljuk az élet során elszenvedett 
veszteségeket, amelyek akadályoznak bennünket a 
haladásban. Feltérképezzük, milyen veszteségeink 
voltak, és visszaemlékszünk arra, hogy azokon ho-
gyan tudtunk átlépni, milyen erőforrásokat hasz-
náltunk fel. A diagramon fel kell tüntetnünk az első 
emlékünket és a mostani dátumot, továbbá be kell 
jelölnünk azokat a veszteségeket, amelyekre emlék-
szünk, lehet ez egy kiskutya halála vagy egy szere-
tett személy elvesztése.”

„A módszer része egy beteljesítő levél megírá-
sa is, amely segít abban, hogy a negatív élmények-
nek búcsút tudjunk mondani, és a szép emlékeket 
megtarthassuk. A könyvben mintát találunk arról, 
hogyan kell megírni ezt a levelet, amelyet ne 

postázzunk, hanem olvassuk vagy olvastassuk fel 
valakivel” – hangsúlyozta Kedei Ibolya.

Aki nem akarja egyedül alkalmazni a módszert, 
annak segítenek a képzett szakértők, nyolc vagy ti-
zenkét találkozáson vezetik végig. Ezt lehet szemé-
lyesen, de akár online is, egyéni vagy kiscsoportos 
foglalkozások keretében.

TUDATOSAN KRISZTUSBAN

Fotó: Kiss Gábor
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Iskolai bántalmazás – mit tehet a szülő?
BESZÉLJÜNK RÓLA rovatunkban a családi élet különböző témáit boncolgatjuk. Ezúttal az isko-
lai bántalmazás kerül nagyító alá, a jelenség a PsihoProEdu Egyesület 2019-es felmérése szerint 
riasztó mértékben jelen van a diákok iskolai mindennapjaiban. Hogyan lehet gyerekeinknek újat 
kezdeni, kiszabadulni a bullying mókuskerekéből, és mit tud ebben segíteni a szülő?

Számíthasson ránk a gyermekünk
Az „iskolai bántalmazás” gyűjtőfogalom. Tágabb 
értelemben idetartozik minden jelenség, amely a 
tanulók, tanárok vagy iskolai adminisztratív mun-
kát végző személyek elleni erőszakról szól. Szűkebb 
értelemben az iskolai bántalmazás a kortársbántal-
mazást ( bullyingot) jelenti.

Sokszor szülőként sejtjük, hogy a gyermekünk 
nehézségekkel küzd az iskolában. Ugyanakkor tini 
gyermekeinkkel gyakran nehezen kommunikálunk, 
egyszavas válaszokat kapunk tőlük. Hogyan fogjunk 
hozzá a beszélgetéshez, hogy megnyíljanak nekünk? 
Az is lehet, hogy elsőre, vagy akár ötödik nekifutásra 
sem fog sikerülni, de ne adjuk fel. Ha a gyermek érzi, 
hogy biztonságban van, szeretik és elfogadják őt, 
akkor elmondja, mi bántja. Kérdezzük ezekről: Kik 
a barátai, mit szoktak együtt csinálni? / Milyen az 
iskolában a szünet, az ebédidő, kivel ül/játszik/tölti 
az idejét? / Milyennek találja az iskolában a hangu-
latot, mi a véleménye az osztályról? / Ha lehetne egy 
kívánsága, mit változtatna meg és miért?

Nézzenek meg egy tévéprogramot vagy videofil-
met, amelyben bántalmazás történik, és kérdez-
ze meg, mit gondol róla? Ha a gyermeke nehezen 
beszél élményeiről, próbáljon meg másképpen 
kommunikálni vele, például rajzon vagy játékon 
keresztül.

A  bántalmazás szereplői: 1. az agresszor – a 
bántalmazó gyerekek viselkedése gyakran vezet-
hető vissza mind személyiségvonásokra, mind 
jellegzetes családi háttérre; 2. az áldozat – az áldo-
zattá válás magyarázata ugyancsak a személyiség-
vonásokban, a  családi háttérben rejlik. A  tipikus 
áldozatok túlérzékenyek, szorongóak, passzívak, 
bizonytalanok, alacsony önértékeléssel, gyakran 
eltérő fizikai kinézettel rendelkeznek; 3. a tanúk 
– többféle módon reagálhatnak. Szembeszállva a 

bántalmazóval, vigasztalást vagy akár védelmet 
nyújthatnak az áldozatnak. Aktív magatartással, 
az agresszor pártjára állva, ők is részeseivé válhat-
nak az agressziónak. A néma tanú passzív maga-
tartásával egyrészt hallgatólagosan támogatja az 
agresszort, másrészt szoronghat amiatt, hogy ő lesz 
a következő áldozat.

Mit tegyünk, ha kiderül, hogy 
gyermekünk az agresszor?
A  hír meglepetésként érheti, és első reakciója a 
düh, a kétség vagy a bűntudat lehet. Mielőtt azon-
ban bármit is tenne, érdemes egy kicsit megállni és 
elgondolkodni.
•• Derítse ki, pontosan mi történt! Bántalmazásról 

van-e szó, vagy csak egy nézeteltérésről, vesze-
kedésről? Amikor gyermekétől érdeklődik erről, 
ne kritizáljon, vádaskodjon vagy ítélkezzen!

•• Próbáljon meg rájönni, miért és hogyan vett részt 
gyermeke a bántalmazásban. Kezdeményező, se-
gítő vagy „drukker” volt-e? Ne felejtse el, a gye-
rekek gyakran tagadják, hogy bármiben részt 
vettek volna, vagy kisebbítik szerepüket.

•• Ne fogadja el az olyan magyarázatokat, hogy 
„csak játszottunk, nem gondoltuk komolyan”! 
Tegye világossá, hogy elítéli a bántalmazást, és 
segítsen gyermekének megérteni a különbséget 
a játék és a bántalmazás között.

BESZÉLJÜNK RÓLA

VITUS BULBUK 
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•• Beszéljen arról, milyen ijesztő és igazságtalan az 
áldozattal szemben a bántalmazás. Hangsúlyoz-
za, hogy semmi nem jogosít fel bántalmazásra.

•• Magyarázza el, hogy a bántalmazásnak véget kell 
vetni, mert az mind az áldozatra, mind a bántal-
mazókra nézve káros következményekkel jár.

•• Ne gyermekét, hanem helytelen cselekede-
tét ítélje el! Biztosítsa gyermekét arról, hogy 
kész segíteni neki abban, hogy felhagyjon a 
bántalmazással.

Mit tehetek, ha a gyermekem az 
áldozat?
Sokszor nagyon nehéz felismerni, ha a gyermekünk 
iskolai bántalmazás áldozatává válik. A gyermek 
sokáig titkolhatja ezt félelemből, szégyenből, szo-
rongásból. Fontos, hogy mi is felismerjük az eset-
leges jeleket:
•• Külső jelek: megmagyarázhatatlan zúzódá-

sok vagy jelek a testen / törött vagy elveszett 
értéktárgyak.

•• Pszichológiai jelek: fáradtság, levertség, ideges-
ség / szorongás / alvászavarok / az étkezési szo-
kások megváltozása / testi tünetek és betegségek 
(fej-, hasfájás).

•• Viselkedéshez kapcsolódóak: a gyermek félti a te-
lefont, laptopot vagy tabletet, a szokásosnál több 
időt tölt ezekkel. Visszahúzódóvá válik, otthon 
agresszíven viselkedik.

•• Iskolához kapcsolódóak: az iskolai teljesítmény 
romlása. A  gyermek kevésbé hajlandó beszélni 
a napjáról. Kerüli az iskolát, mentségeket keres, 
vagy azt állítja, rosszul érzi magát. Kevesebbet 
beszél a barátairól, ritkábban találkozik velük.

Ha a gyermekünk elmondja, hogy iskolai bántalma-
zás áldozata lett:
•• Próbáljunk meg nyugodtak maradni.
•• Tudassuk vele, hogy nem az ő hibája.
•• Szerezzünk minél pontosabb információkat, 

a gyermektől is, az iskolából is.
•• Működjünk együtt az osztályfőnökkel, iskola-

pszichológussal, igazgatósággal.
•• Tegyünk meg mindent azért, hogy a gyermek 

el tudja intézni a problémáit, de ne oldjuk meg 
azokat helyette, abból nem tanulja meg kezelni a 
helyzeteket, és az önbizalma is romlik.

•• Beszéljük meg a gyermekkel a lépéseket, amiket 
tenni fogunk, ne érezze azt, hogy a feje felett tör-
ténik minden. Adjuk vissza neki a cselekvés ere-
jét, hogy ő is tud tenni.

•• Készítsünk együtt tervet, hogyan kezeljük és ja-
vítsuk a helyzetet.

•• Fejlesszük gyermekünk szociális és érzelmi 
készségeit.

Mit tegyünk, ha kiderül, 
hogy a gyermekünk a tanú?
Biztassa gyermekét arra, hogy lépjen közbe bántal-
mazás esetén! Az incidenst gyorsabban le lehet ál-
lítani, ha egy kívülálló beavatkozik. Kérdezze meg 
tőle, milyen érzés a bántalmazás szemtanújának 
lenni, milyen érzelmeket vált ki benne a helyzet. 
Beszélgessenek erről!

Javasolja, hogy gyermeke beszélgessen a bán-
talmazás témájáról a barátaival: mit tudnának 
tenni, hogy leállítsák vagy megakadályozzák a 
bántalmazást. Ha a közösség elítéli a bántalmazást, 
akkor ennek jelentős hatása van. Ha nincs közönsé-
ge a bántalmazónak, akkor nincs miért folytatnia 
akcióit.

(Felhasznált irodalom: PsihoProEdu. Az iskolai bán-
talmazás – tájékoztató pedagógusoknak, Ábel Kiadó, 
2018. www.enable.eun.org)

BESZÉLJÜNK RÓLA
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Az utóbbi időben gyakran találkoz-
hattok a bullying kifejezéssel, és 
nemcsak a média közvetítette 
hírekben, hanem a mindenna-

pokban is: az  ehhez hasonló szavak szlogenként 
röpködnek az iskolák folyosóin, az osztálytermek-
ben. Nemrég egy 15 éves lánytól hallottam, hogy 
„bullyingolnak az osztályban”.

Tisztázzuk kicsit a fogalmat. A bullying angol 
nyelvből átvett kifejezés, és szándékos, ismétlődő 
viselkedést jelent, amely során egy személy/csoport 
egy másik személyt/személyeket különböző formá-
ban bánt. A bántalmazás lehet szóbeli (cikizés, csú-
folkodás, megbélyegzés, pletykálás, rágalmazás, 
fenyegetés), fizikai (testi bántás, a  másik dolgai-
nak rongálása), kapcsolati (kirekesztés, „semmi-
be vevés”) és a cyberbullying (sms-ben, közösségi 
oldalakon történő zaklatás). A bántalmazás kifeje-
zést fogom továbbá használni, és kimondottan a 
kortársbántalmazásról lesz szó.

Iskolában, osztályban, baráti társaságban gyako-
ri a klikkesedés/bandázás, egyesekkel jobban talál 
a szó, másokkal kevésbé, közben a viccek, poénok 
röpködnek a levegőben, egyesek nevetnek, mások 
lenézően vonulnak félre ezek elől. És ez helyénvaló 

is, bármilyen csoportra nézve normális mindaddig, 
míg egy rossz poén utáni sértettség hamarosan el-
száll, vagy a félrehúzódott lány barátnőjével nevet, 
mivel valahol helye van abban a csoportban. Itt még 
egyensúlyban van a dolog, de könnyen, észrevétle-
nül átbillenhet a mérleg, és feleszmélve ott találod 
magad, hogy észreveszed társadon a szorongást: már 
nem olyan, mint eddig, tudod, hogy „rászálltak” az 
osztályban, de ezt még te sem mered elismerni. Vagy 
magadon tapasztalod, hogy nem „csíped” a tanárok 
kedvencét, és amikor lehetőséged van rá, megjegyzé-
seket teszel a kinézetére, pedig tudod, hogy neki ez 
fáj, de neked elégtételt hoz amiatt, hogy nem lehetsz 
olimpikon. Vagy azon kapod magad, hogy baráta-
id titokban elmennek bulizni, és téged nem hívtak 
meg, sőt a buli után előtted ecsetelik az izgalmas 
élményeket, nagyokat nevetve, és számba se veszik, 
hogy neked ez rosszulesik. Ez már akár bántalma-
zásnak minősülhet, amennyiben ismétlődik és szán-
dékosság van mögötte.

A  kortársbántalmazás színtere lehet az isko-
la, baráti társaság és/vagy bármilyen más szoci-
alizációs tér, és általában három szereplője van: 
az ÁLDOZAT, a BÁNTALMAZÓ vagy „agresszor” és 
legtöbbször a SZEMTANÚ/szemtanúk.

BESZÉLJÜNK RÓLA
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ÁLDOZAT – SZEMTANÚ – ELKÖVETŐ

Mit tehetsz, ha ÁLDOZAT vagy?
• Tudatosítsd: szándékosan, rendszeresen, tudatosan 

bántanak?
• Ne hibáztasd magad! Ne gondold, hogy okot adtál a bántal-

mazásra – senkinek nincs joga bántani a másikat.
• Tudd, hogy a diákok 10%-át hetente többször bántalmazzák.
• Helyzetfelmérés: egyedül meg tudod-e védeni magad? Ha a 

határozott fellépés nem segít, kérj segítséget osztálytársad/
barátodtól.

• Kérj segítséget egy megbízható felnőttől!
• Hinned kell abban, hogy a bántalmazást le lehet állítani!

Mit tehetsz, ha SZEMTANÚ vagy?
• Győződj meg arról, hogy tényleg bántalmazásról van szó.
• Tisztázd érzéseidet! Mit érzel? Közömbösséget, félelmet, 

bűntudatot, tehetetlenséget?
• Lehetőségeid: közbelépsz/leállítod, segítséget hívsz (társad-

tól, tanárodtól, elmeséled szüleidnek, stb.), passzív maradsz.
• Kikben bízol a legjobban? Szólj nekik!
• A diákok 14%-a néma tanúként figyeli az eseményt.
• Ha segítséget kérsz, jót cselekszel, és fejlődik a problémameg-

oldó képességed, az önbizalmad.

Mit tehetsz, ha ELKÖVETŐ vagy?
• Attól még jó vagy!
• A diákok 41%-a legalább egyszer csúfolkodott valakivel, 

27%-a kiközösített valakit.
• Önvizsgálat: szoktál-e bántani másokat, és miért?
• Tisztázd érzéseidet: önbizalomhiányod van? Téged is bántot-

tak/bántanak, és így reagálsz?
• Az önismeret segít abban, hogy leállítsd azokat a reakciókat/

viselkedéseket, amelyekkel másokat bántasz, néha nem is 
tudatosan.

• Hinned kell, hogy a bántást leállíthatod, és ezáltal jobb leszel.
• Ha mégsem menne: segítséget kérni nem szégyen!

BESZÉLJÜNK RÓLA
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Kereszt alatt húsvétra várva – 
passióéneklés Kiskapuson

Kis fehér templom az országút mellett. 
A templom szentélyében nagypénteket és 
húsvétot együtt megjelenítő oltár: az alsó 
mezőben Krisztus kereszthalálát megje-

lenítő festmény, fölötte a feltámadott Krisztust 
ábrázoló kisebb kazetta. Megszólal a régi orgona, 
nagypénteki éneket énekel a gyülekezet, majd a 
lelkész imája és igeolvasás után a szentélyben né-
hányan valami furcsa, régmúlt idők hangulatát 
idéző, hajlított dallamba kezdenek. Kezükben kotta 
nélküli régi énekeskönyv, másoknál ugyanennek 
kéziratos másolata, abból éneklik „a mi Urunk 
Jézus Krisztus szenvedésének és halálának törté-
netét Szent Máté evangéliuma szerint”, a passiót. 
Így emlékszem vissza arra, amikor először hallot-
tam 2003 nagypéntekén a kiskapusi templomban 
a passiót.

Az  erdélyi magyar evangélikus gyülekezete-
inkben ma is tartanak nagypénteken passiói is-
tentiszteletet, a jelenlegi hivatalos énekeskönyvbe 
foglalt két énekverses passiói istentiszteleti rend 
szerint. Gyülekezeteink közül kivételes a Szeben 
megyei kiskapusi gyülekezet, ahol nagycsütör-
tökön és nagypénteken a Máté-passiót gregorián 
passiótónusban éneklik, és ehhez mára már alig 
ismert, további énekek is kapcsolódnak. A  nagy-
pénteki mellett a nagycsütörtöki passiózás egyedi 
hagyomány, a kiskapusi evangélikusok az erdélyi 
szász evangélikusoktól vették át. Az utóbbi évek-
ben előkerült passiókéziratok arról tanúskodnak, 
hogy az 1900-as évek első felében még több barca-
sági és királyföldi magyar evangélikus gyülekezet-
ben énekelték a passiót, így Pürkerecen, Krizbán és 
Brassóban is. A múlt században még az oltszakadá-
ti magyar evangélikus gyülekezetben is gregorián 
passiót énekeltek, az egyetlen, lutheránus tulajdon-
ban lévő Öreg graduál Máté-passióját.

Az énekeskönyv, mely a kiskapusi passió szöve-
gét adja, az Új Zengedező Mennyei Kar egy 1798-as 
példánya. De ebből másolták ki a Kyrie Puerorumot 

is, a Gyermekek Kyriéjét, melyet régebben általában 
gyermekek kórusa szólaltatott meg. Kapuson mind-
két napon ezzel a kereszten szenvedő Krisztushoz 
intézett, litániaszerű énekelt könyörgéssel kezdik 
a passiót. A  szövegben az éneklést segítő jeleket 
jegyeztek be, hol ceruzával, hol tintával. Nagy-
böjt idején a kapusi passiósok két-három héten át 
többször is összegyűlnek gyakorolni. A gyakorlás 
emberpróbáló és türelmet igénylő. De közben nem-
csak az énekelt passiót ismétlik. Akarva-akaratla-
nul abban is gyakorolják magukat, hogy mit jelent 
Krisztus szenvedését és kereszthalálát úgy megje-
leníteni másoknak a felolvasott szenvedéstörténet-
tel, mintha előttük feszítették volna meg.

Krisztus szenvedéstörténete olvasásának, pré-
dikálásának és éneklésének két célja van: hogy 
bűnbánatra serkentse és megvidámítsa az elesett, 
de Krisztusért bűnbocsánatot és életet remélő ke-
resztényeket, és hogy hitükben erősítse azokat, 
akik Krisztus keresztjére feltekintenek. Az  isten-
tiszteleten Krisztus valóságosan jelen van. Krisz-
tus népe az istentiszteleten nemcsak emlékezik az 
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üdvtörténet egyes eseményeire, hanem találkozik, 
közösségbe kerül Krisztussal, közösségbe kerül 
a testté lett, megfeszített, feltámadt és mennybe 
ment élő Igével. Az Ige, Krisztus szól és cselekszik 
az istentiszteleten: megismertet minket önmagá-
val, a világ Urával, aki nekünk üdvösséget szerzett. 
Krisztus szenvedéstörténete felolvasásának, pré-
dikálásának vagy éneklésének lényegét is ez adja: 
a passióban az Ige szól, az élő Ige cselekszi, hogy a 
Szentlélek által felébredjen és erősödjön bennünk a 
hit, bánkódni tudjunk bűneink miatt, de örvendez-
ve magasztaljuk Istent a megváltás ajándékáért.

Kapuson fennmaradt egy szájhagyomány útján 
átörökített, strófikus Mária-siralom is, ezzel zárják 
nagypénteken a passiót. Úgy tűnik, a Mária-sira-
lomnak egy sajátos hagyománya létezett egykor az 
erdélyi magyar evangélikusoknál. A kapusi siralom 
rokonságot mutat a Kallós Zoltán és Jagamas János 
által Pürkerecen gyűjtött, szintén a nagypénteki 
passióban énekelt Mária-siralommal, valamint az 
oltszakadáti Öreg graduálba kézírással bekötött 
siralommal.

A siralomnak rövidített passiójellege van, ezért 
a passiónak a Mária siralmával való drámai lezá-
rása nem tereli el a gyülekezet figyelmét Krisztus 
áldozatáról. Bár Mária kereszt alatt érzett fájdalma 
nyilván meghatározza a siralmat, a passió környe-
zetében az mégsem Mária anyai fájdalmát helyezi 
előtérbe, nem is a szegény Jézus szenvedése fölött 
sopánkodik, hanem mindkettőjük fájdalmát azzal 
a céllal jeleníti meg, hogy bűnbánatra és hálaadás-
ra serkentse a nagypénteki passiói istentiszteleten 

részt vevő gyülekezetet. Nagypéntek és húsvét ün-
nepének összetartozását, együtt ünneplését még 
inkább kiemeli ugyanennek a Mária-siralomnak 
az Éneklő egyház katolikus népénektárban közölt 
változatának utolsó versszaka: „Ne sírj, áldott szent 
Szűz, / bizakodj, s híven várjad: / Fiad, Jézus har-
madnapra holtából feltámad.”

EVANGÉLIKUS ÖNTUDAT

Kislexikon
• húsvéti szent három nap (triduum 

sacrum): nagycsütörtök estétől a 
húsvétig tartó húsvétünnep napjai. 
Egymástól elválaszthatatlan napok 
ezek, Krisztus szenvedését és 
kereszthalálát húsvét fényében, 
húsvétot nagypéntek fényében éltetik 
át az ünnepben.

• Mária siralma: műfajilag minden olyan 
szöveg, mely Mária kereszt alatt érzett 
fájdalmát idézi fel, élteti át.

Fotók: Lepedus-Sisko Péter
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Miben 
kezdhetünk 
újat, miben 
kellene újat 
kezdjen 
az egyház 
2020-ban?

 
VEZETŐI 5-ÖS 
rovatunkban 
egyházunk elöljáróit 
kérdeztük, mi a 
véleményük lapunk 
alaptémája – az új 
kezdet – kapcsán, 
miben kezdhetünk 
újat, miben kellene 
újat kezdjen az 
egyház 2020-ban?  

ADORJÁNI DEZSŐ ZOLTÁN 
püspök

Meghatározó lelki folyamat

•• Rengeteg a terv, az elképzelés, 
hogy mi mindent szeretnék, sze-
retnénk folytatni vagy elkezdeni 
az újítás jegyében. Ezek mind 
egy nagyon egyszerű ténye-
zőn múlnak, ezt Pál apostol így 
fogalmazza meg: „Vessétek le a 
régi élet szerint való óembert 
… újuljatok meg lelketekben és 
elmétekben, öltsétek fel az új 
embert” (Ef 4,22–23). Minden 
megújulásnak ez az alapja, és a 
személyes megújulás és újítás 
2020-ának is ebből kell elindul-
nia. Azt a lelki, hitbeli megúju-
lást kérem Istentől, amit az Ő 
Szentlelke indít el bennem és 
munkatársaimban, híveinkben. 
Szükségünk van mindenekelőtt 
a lélek és elme folyamatos meg-
újítására, arra a megújulásra, 
amit nem én idézek elő, nem az 
én nagyszerű ötleteim, intelli-
genciám, képességeim, hanem 
amit Isten lelke végez el ben-
nünk. Isten új emberré öltöztet 
fel. Ez pedig nem egy epizódsze-
rű esemény, hanem egy állandó 
folyamat, ahol a bűnbánat és 
töredelem, a hit megerősíté-
se, a lelki megújulás nem pil-
lanatnyi élmény, hanem mély, 
meghatározó lelki folyamat.

KOSZTA ISTVÁN 
püspökhelyettes

Mérjük fel erősségeinket

•• „Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz” (Zsid 13,8 ).

Az újításhoz először is ki kell 
értékelnünk a helyzetünket, meg 
kell találnunk a vörös pontot a 
térképen, ami jelzi, hol tart ma az 
egyházunk. Nézzük meg, melyek 
az erősségeink. A nagyobb gyüle-
kezetekben zajló tevékenységeket 
bővíteni kellene. A  gyermek- és 
ifjúsági munkát az iskolákban is 
rendszeresen végezzük, és irá-
nyítsuk a fiatalokat a lelkészi 
pályára. Szembe kell néznünk a 
kisebb közösségek nehézségeivel, 
az elnéptelenedéssel, a nagyobb 
gyülekezetek pedig vállaljanak 
részt a kisebbek teherviselésében. 
A  misszóra jó lehetőséget nyúj-
tanak a városok is: plántáljunk 
gyülekezetet.

Erősítsük meg az egymás 
iránti bizalmat a családokban, 
közösségünkben. Kérjük és hagy-
juk, hogy Isten Lelke vezessen 
minket és adjon bölcsességet. 
Isten segítsen minket!

V5
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FEHÉR ATTILA
 főtanácsos-esperes 

(Kolozsvári Egyházmegye)

Hiteles szolgálat

•• Újat kezdeni mindig kihí-
vás. Kihívás, mert az újat nem 
mindig fogadja egyértelműen 
és nagy örömmel a társadalom. 
A „tervező lelkész” már a terve-
zés folyamatában arról álmo-
dozik és abban reménykedik, 
hogy a tervet sikerül véghez-
vinni, megvalósítani. Minden új 
kezdet nehézségeket, sok küz-
delmet és szenvedést is hozhat 
magával, de megéri tervezni és 
megéri vállalni mindezt, mert a 
hitelesen végzett szolgálatnak 
meglesz az eredménye, a végén 
Isten gazdag áldása bontakozik 
ki belőle. Újat akarunk kezdeni? 
Kezdjük azzal, hogy hitelesen 
hirdetjük az evangéliumot a 21. 
század emberének.

ZELENÁK JÓZSEF 
esperes  

(Brassói Egyházmegye)

Hitben megújulni

•• Az egyház feladata ma is az 
evangélium hirdetése, a lelkek 
gondozása: utána kell menni 
a századiknak is, és visszahozni 
a nyájba. A lelkészi munka nem-
csak abból áll, hogy elvégzem a 
rendszeres szolgálataimat, ma 
már ennél sokkal több kell. Nem 
elég ölbe tett kézzel várni az 
egyháztagokat a rendezvények-
re, népszerűsíteni is kell azokat. 
Az istentiszteleteken jó, ha egy 
kórus vagy zenekar is bekap-
csolódik a liturgiába, és jó, ha 
az egyháztagok részt vállalnak 
az igeolvasás vagy az imádság 
szolgálatában. A fiatalabbak 
megszólítása érdekében fontos, 
hogy az istentisztelettel párhu-
zamosan gyermekfoglalkozás is 
működjön. Mindez csak gyüle-
kezeti munkatársak bevonásával 
lehetséges – ne akarjon a lelkész 
mindent elvégezni, meg kell ta-
lálnia a megfelelő embereket. 
Ezek olyan lehetőségek, melye-
ket használnunk kell egyházunk 
megújulása érdekében.

BOBCSOK LUDOVIC-ANDREI 
esperes  

(Szlovák Egyházmegye)

Ne csak ünnepi 
érzés legyen

•• Az  utóbbi időben fájdalom-
mal tapasztaljuk, hogy a protes-
táns egyházak az egyháztagok 
számának csökkenésével, vagy 
legjobb esetben stagnálásával 
küszködnek. Mi sem képezünk 
kivételt. Tudatában vagyunk 
annak, hogy egyházunkban igazi 
változást és új leheletet csak a 
Szentlélek hozhat, ezért az egy-
ház kebelében is evangelizációra 
van szükség. Egyházaink híveit 
arra a szellemi szintre kell emel-
nünk, hogy a kereszténység való-
di életstílusuk legyen, ne csupán 
egy vasárnapi vagy ünnepi érzés. 
Prédikációinkban hangsúlyoz-
zuk ki, hogy minden apa saját 
családjának lelkésze is, hogy Jó-
zsuaként mondhassa: ,,Én és a 
házam az Urat fogjuk szolgálni”. 
Evangélikus egyházunk sokat 
veszített és veszít azzal, hogy 
sok az egygyermekes család. Jó 
lenne, ha lelkészeink prédikáci-
óikban bátorítanák a minél több 
gyermek vállalását.

V5
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A gyógyító keserű fű

„Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek…” 
(Zsolt 51,9)

A kerti izsóp (Hyssopus officinalis) ötven 
éve honosodott meg vidékeinken. Pa-
lesztina területén nem ismerték, ezért a 
vélemények megoszlanak arról, hogy a 

Bibliában a kerti izsópról, vagy inkább a nálunk is 
közkedvelt szurokfűről (oregánó, szír izsóp, Origa-
num syriacum) lenne szó. Az  Egyiptomból való 
kivonulás előtt minden családnak le kellett vágnia 
egy bárányt, és az annak a vérébe mártott izsóppal 
meg kellett kenniük a szemöldökfát és a két ajtófél-
fát. A rituális cselekedethez fűzött ígéret szerint az 
Egyiptomon végigvonuló pusztító életben hagyta 
az így megjelölt házakban az elsőszülötteket (2Móz 
12,21–22). Szintén az egyiptomi kivonuláshoz fűző-
dik a páska vacsora előírásaiban, hogy a bárány 
húsát sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fü-
vekkel (izsóp?) kell elfogyasztani (2 Móz 12,8).

Az Ószövetség a megtisztulási szertartások kap-
csán is említi az izsópot. Ezt használták a leprával 
fertőzött személyek és házak tisztulási szertartásá-
hoz (3Móz 14,4kk), valamint a bűnért való áldozat 
bemutatásakor az ún. „tisztító vízhez” hozzáadott 
hamu készítésekor izsópot is égettek, hogy majd 
ezzel a vízzel meghintsenek bizonyos személye-
ket és tárgyakat (4Móz 19,6.9.18). Dávid ezért kéri 
a zsoltárban Istent, tisztítsa meg izsóppal, hogy 
tisztítsa meg bűnéből. Ez utóbbi szertartásra utal a 
Zsidókhoz írt levél írója is, amikor arra emlékeztet, 
hogy Mózes a tisztító vízzel meghintette a törvény-
könyvet és az egész népet (Zsid 9,19).

Az Újszövetségben éppen a Zsidókhoz írt levél 
vezet minket tovább arra a felismerésre, hogy a régi 
bűnért való áldozat helyébe lépett Krisztus áldoza-
ta, aki „az ő tulajdon vére által ment be egyszer s 
mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerez-
ve” (Zsid 9,11–12). Krisztus kereszthalálához azon-
ban szintén kapcsolódik az izsóp: haláltusájában az 
ecetbe mártott szivacsot izsópra tűzve nyújtották 
oda Krisztusnak (Jn 19,29).

A kerti izsóp és a szír izsóp gyógyhatása hasonló. 
Teaként főként légúti megbetegedések és emésztési 
zavarok, gyomorbántalmak kezelésében használ-
ják. Enyhíti a megfázás és az influenza tüneteit, to-
rokfájást, hurutot és köhögést. Illóolaja görcsoldó, 
vírusölő hatású, serkenti a vérkeringést, ezért be-
szippantása javítja a koncentrációt és hosszan tartó 
ébrenlétet biztosít. Keserűanyag-tartalma miatt jó 
hatással van az emésztésre, fokozza a zsírok lebon-
tását, ezért kiválóan alkalmas nehezebb, zsírosabb 
húsételek fűszerezésére. Mivel a levelein tenyésző 
penészgombafajok penicillint termelnek, az izsóp-
olaj külsőleg alkalmazva felgyorsítja a bőrfelületi 
sérülések, sebek gyógyulását. Valószínűleg ennek 
hatását érezhették a leprások is a tisztulási fürdő 
alkalmazásakor.

Izsóptea
Egy nagyobb bögrébe tegyünk púpozott teáskanál-
nyi izsópfüvet. Öntsünk rá 3 dl forró vizet, majd le-
fedve hagyjuk 10 percig állni. Szűrjük le és melegen 
fogyasszuk.

BIBLIA ÉS HAGYOMÁNY

BENKŐ TIMEA 
teológiai tanár
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Az úrvacsora éve

2020-ban az úrvacsora évét hirdette meg a Magyar-
országi Evangélikus Egyház. 

A tematikus év célja nemcsak az evangé-
likus egyház hitbeli megerősödését szolgálja, 
hanem jó alkalom az ökumenikus közeledésre 
is. Idén a Magyar Katolikus Egyház látja ven-
dégül a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szust, amely megerősítheti a felekezetek közötti 
együttműködést és az úrvacsoráról való közös 
gondolkodást.

Gryllus Dániel előadóművész Lackfi János ver-
sére készítette el az úrvacsora évének himnuszát. 
Ennek kottáját adjuk közre gitáros kíséret lehető-
ségével. Gazdagító éneklést kívánunk!
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IMÁDKOZZUNK EGYÜTT  
A JÁRVÁNY IDEJÉN

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten,  
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 
 (2 Tim 1,7)

Közös imára hívjuk Testvéreinket a megfertőzöttek gyógyulásáért, a járvány 
megszűnéséért, valamint azokért, akik ennek megakadályozásán fáradoznak. 

Áhítatok hétfőtől szombatig 18 órától:
•• www.evangelikus.ro 
•• Sláger Rádió 105,9 FM

Pénteken 19:30-tól evangélikus áhítat:
•• Kolozsvári Rádió  
   98,8 FM • 909 AM • 1593 AM

Vasárnapi istentiszteletek:
•• 10 órától: www.evangelikus.ro 

Profi Rádió 94 FM
•• 11 órától: Sláger Rádió 105,9 FM 

Marosvásárhelyi Rádió  
FM: 92,3 MHZ • 96 MHZ • 
106,8 MHZ


