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De azok hangos kiáltásokkal
sürgették és követelték, hogy
feszítsék meg. És kiáltozásuk
győzött. Lk 23,23

Ademokrácia alapja a többségi aka-
rat. Maga a szó a görög "démosz-
kradzó"-ra, vagyis "népkiáltás"-ra

vezethető vissza, tehát kifejezője annak,
mint is kíván a nép. S mit kíván az iste-
nadta nép? Hát kenyeret és cirkuszt...
Panem et circenses! - ahogyan a latin köz-
mondás tartja. "Kenyeret és cirkuszt" - ezt
adj a népnek, és akkor minden működik,
azt csinálsz vele, amit akarsz. Az antik
római bölcsesség szerint az uralkodó ha-
talom, a politikacsinálás sarkalatos tétele
ilyen egyszerű. 

Ma is... A globális szórakoztatás álla-
milag támogatott formája aztán, iszonyú
következményeket eredményez. Túl azon,
hogy tömegeket zülleszt az akarat nélküli
bábok szintjére, hogy figyelmüket elte-
relje az aktuális, és egyre égetőbb gondok-
ról. A profithajhászok gátlástalansága
megbocsáthatatlan tragédiákat eredmé-
nyez: a munkahelyek módszeres meg-
szüntetése, az egészségügy módszeres
szétverése, ebből következően a depresz-
szió és a pánikbetegség, széleskörű elter-
jedése...

Legnagyobb felelősség, ott terheli a
mindenkori hatalmat, ahol felszámolja a
hagyományokat és ez a nagyváros. Egy
szüreti, vagy farsangi bálon a megfontolt
idősebbek, és a vehemens fiatalok együtt
szórakoztak. Nem maradhatott észrevét-

len az erkölcstelen magatartás, a garázda
viselkedés, ezeket a jelenlévő tapasztal-
tabb emberek, csírájukban fojtották el. S
ha mégis duhajkodás kerekedett – annak
célja nem a másik kíméletlen, csoportos
agyonverése volt...

Ma másképpen alakulnak a dolgok. A
hazug liberalizmus kiáltása győzött... Ez
az irányzat, arról próbálja meggyőzni az
embereket, hogy mindent szabad: nem el-
ítélendő az erkölcstelenség, a rejtve ma-
radhat még a kábítószer használat is. Azt
hirdeti, hogy minden korlátozás, a szülők,
vagy idősebb emberek részéről, a fiatalság
identitásának, személyes szabadságának
jogtalan korlátozása...

Tragikusan pergő események liturgi-
kus koreográfiájának segítségével elmél-
kedhettünk ezekben a napokban életről
és halálról, emberi természetünkről, no
meg húsvét misztériumáról. A nagyhétbe
belesűrűsödött események az emberi
gyarlóságok teljes tárházát mutatják: ve-
télkedés és veszekedés az utolsó vacsora
előtt, Jézus magánya a Gecsemáné-kert-
ben, s a tagadás elfutásai... olyan méltat-
lan ez azzal szemben, Aki rövid
hároméves szeretett tanításával kifor-
gatta sarkaiból a világot!

Senki nem akadt, aki kiállt volna
Jézus mellett? A szolidaritásnak még
csak a halvány jelét sem mutatták - még
az a Péter is átkozódva "menti a bőrét",
aki a halálba is követni akarta Mesterét.
Mi történt a kiválasztott tizenkettővel is?

...Itt más erők irányítják az eseményeket,
itt próféciák teljesednek be: "Megverem
a pásztort, s szétszéled a nyáj!" Itt nem
lehet emberi erőket magasztalni, ez más
vonatkoztatási rendszer. Amikor hatal-
masságok és erősségek súrlódnak egy-
mással, akkor az ember csak csodálkozó
nézője lehet az eseményeknek... Vagy
mégse?
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Alkalmainkra
mindenkit szeretettel

várunk. Jöjjünk,
s hívogassunk

másokat is!
Erős vár

a mi Istenünk!”

Kedves Testvérek!

Mindenek előtt Mindenkinek Isten
áldásával kísért nagyheti-húsvéti
időszakot kívánok –, úgy magam,

mint Gyülekezetünk Vezetősége nevében! A
húsvéti titok közös átélésére, ünneplésére hí-
vogatok, melynek introitusa (be-, felvezetője)
volt a virágvasárnapi egyházzenei áhitatunk. 

Munkás napokkal tűzdelt volt márciu-
sunk, hiszen – ahogyan Testvérek is tapasztalhatták
– templompadjaink végre megszépültek...
Köszönhetően a Szokol család nagylelkű
felajánlásának! A ki-, és bepakolás és a fes-
téssel járó generál-takarítás összefogott
munkát igényelt, köszönet a szervezésért, s
az elvégzett munkáért!

Az első negyedév mindig az előretekin-
tés, s tervezés időszak is – így teltek a már-
ciusi hétköznapjaink: nyári hittantábor,
gyülekezet történetének jövőbeni megírása,
honlapszerkesztés jövője, 2017-re, a refor-
máció félezeréves jubileumára való készü-
lédésünk gondjait, s örömeit osztottuk meg
beszélgetéseinkben.

Jelentem, hogy mérnök/statikus bevo-
násával ültünk le, hogy a torony elkorhadt
északi talpszelemen-cseréjének lehetőségét
átbeszéljük. A kijavítás tervének megvalósí-
tása után, a jövő esztendőben pályázni sze-
retnénk a financiális háttér biztosítására.
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Április 16.
Mitől egyház az
egyház?
A kereszténység mintegy
2 milliárd követőjével a
világ legelterjedtebb val-

lása. A kereszténység számos ágazata
közül a katolikusok vannak a legtöbben,
1,1 milliárdnyian. A protestánsok száma
a nagyszámú felekezetekben összesen
kb. 800 milliónyi , az ortodox egyházak-
hoz tartozóké pedig 240 millió. Vajon
melyik az “igazi”?

Április 30.
Az ÚR utolsó vacsorája...
Teológiatörténeti áttekintés az úrva-
csora/euchariszta értelmezéseiről.

azok számára, akik szeretnék

alaposabban megismerni a keresztény

tanítás alapigazságait

Március elején – Szokol Antal és családja
jóvoltából – gyülekezetünk régi „adós-

ságát“ törlesztettük: befestettük a Geré-
nyes ről származó templompadjainkat. A
közel egyhetes szakmunkát (padok felcsiszo-
lása, festése, lakkozása) egésznapos átfogó taka-
rítás követett, melyet ezúton is köszönünk
a benne résztvevőknek.  (A pénteken készült
fényképen a „takarító-brigád“ derékhada látható.) A
Szokol-család felajánlását kísérje Isten gaz-
dag áldása, s a felújított padjaink pedig szol-
gálják továbbra is Isten ügyét,
vasárnapokonként koptassa egyre több
Isten igéjét hallgatni kívánó lélek, s esztéti-
kájukkal okozzanak mindnyájunknak örö-
met – újra és újra!

Astrid és Horst Hadlak (hamburgi evangélikus
testvéreink) március 26-28. között meglá-

togatták a lelkészcsaládot, s egyúttal a szo-
kásos, gyülekezeti ruhasegélyakciónkhoz
csatlakozva adományokat hoztak. (Fotó: Be-
szélgetés közben...)

Gyülekezetünkbe nagyhét keddjén meg-
érkez(ik)ett Karl Georg Marhoffer, lu-

xemburgi testvérgyülekezetünk igazgató
lelkésze. A találkozás okát a közös szerve-
zésű ruhasegély-akciónk adta. Vele és kísé-
rőjével keddtől-péntekig az ország
különböző pontjain (Budapest, Győr, Pécs) ki-
rándulásokat tettünk. Testvéreink szombat
reggel indultak vissza. 

Finnországi, Joensuu-Pielisensuu-i testvér-
gyülekezetünk fennállásának 100éves ju-

bileumának ünnepi istentiszteletére (április
19.) gyülekezetünk kántora, s jómagam ki-
utazunk, hogy gyülekezetünk köszöntését
szóban is átadhassuk,  s finn testvéreink év-
tizedeken átnyúló, segítő szeretetét méltó-
képpen megköszönhessük.

Március 23-án, a Kocsi-úti Új Temető-
ben elkísértük utolsó útjára Tóth Sán-

dorné sz. Sztrapon Erzsébet evangélikus
testvérünket, akit 77 éves korában, március
14-én szólított magához az Élet és a Halál
URa.  Elhunyt testvérünkről – aki a Kocsi úti
Szociális otthonban lakott – vasárnapi istentisz-
teletünk záró oltári imádságában megem-
lékeztünk.

H. Túri Klára
Lelki tükör

Isten az Öreg Csősz
festőbojtára
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ha
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szerető
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és győz
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