
Az Útmutató 2008. márciusi igéje: 
Jézus Krisztus mondja: „Nektek is szomorúságotok van, de ismét meglátlak majd titeket, és 

örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tıletek.“ (Jn 16,22) 
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”Harmadnapra legyızte a halált. Et resurrexit tertia die.” 
 
 Te vagy-e az Eljövendı, vagy mást várjunk?(Lk 7,20) 
Mert várunk ám az Eljövendıre! A vakok látásra várnak, 
mert a sötétségben való tapogatódzás csak az épp elıttünk 
levın tájékozódhat. Távlatok és perspektívák nem 
nyílhatnak így meg, az épp elıttünk lévı pedig gyakran 
tévutakra vezet. Nehéz ám a zsákutcákból visszafordulni 
és egy új irányt kitapogatni. Sokszor tőnik úgy, hogy 
falakkal körbe vagyok zárva, és látás nélkül sokáig tart 
megtalálni a kicsiny kis kijáratot, amely kivezet a 
kiúttalanságból. Ha csak falakat 
érzékelek, és sokáig tart a 
tapogatódzás, elveszítem a 
reményt. Feladom, és rezignáltan 
konstatálom a boldogtalanság 
szükségszerőségét. Pedig de jó 
lenne a látás mellet még a színeket 
is érzékelni; a megnyugtató zöldet, 
a mélység és magasság kékjét, a 
tüzes pirosat, a meleg sárgát. 
Vaksötétben rideg a világ, a 
gépszerően végzett kötelességek 
érzéketlen robotokat termelnek. A 
színeket észre kell venni, hogy 
csodálhassam ıket, örüljek nekik, 
elmerengjek rajtuk, megoszthassam 
másokkal is szépségüket és 
mélységüket.    
 Te vagy-e az Eljövendı, vagy 
mást várjunk?(Lk 7,20) 
Mert várunk ám az Eljövendıre! A 
bénák járni szeretnének. A kötöttségek és rabságok 
béklyójából felkelni és elindulni. Igen, az elsı lépés a 
legnehezebb. Szokatlan a lehetıségek sokasága, a 
felelısség felvállalása, a következményekkel való 
szembesülés. Izzasztóan nehezek az elsı lépések, az 
önállóság és felelısség nyomasztó tehernek tőnik, 
amelyet az át nem adhatóság magányának megtapasz-
talása csak megsokszorosít. Össze kell szednünk minden 
erınket ahhoz, hogy ne üljünk vissza a tolószék 
mozdulatlanságába. Aztán lecsendesül a szenvedés, a 
megmacskásodott tagok beleszoknak a járásba. De jó is 
az, ha indulhat a láb álmok megvalósítására, ha 
mozdulhat a kéz feladatok betöltésére, ha megdobbanhat 
a szív a szeretet kifejezésére.   
 Te vagy-e az Eljövendı, vagy mást várjunk?(Lk 7,20) 
Mert várunk ám az Eljövendıre! A leprások szeretnének 
megtisztulni. Sebek rakódtak ránk, amik megnyomorítják 
életünk. Terhek, amelyeket nem tudunk lemosni, amelyek 

kezdetben ártalmatlan jelenségeknek tőnnek, majd idıvel 
szétmállasztják életünk. Hatalom, pénz, hírnév, siker, 
mámorító de üres szenvedély, amelyek csalóka és percnyi 
örömei mögött magány, kitaszítottság, önzés, hideg 
számítás húzódik. Pedig milyen jó is közel kerülni 
valakihez, akivel megoszthatók örömök és bánatok, 
akivel együtt lehet sírni és nevetni, aki a hibáink és 
botlásaink ellenére is felvállal bennünket, aki észreveszi 
málló sebeink mögötti szépségünk és értékességünk.      

 Te vagy-e az Eljövendı, vagy 
mást várjunk? Jézus így válaszolt 
nekik: Menjetek el és hirdessétek, 
amit láttatok és megtapasztaltatok: 
Vakok látnak, sánták járnak, 
leprások tisztulnak meg, süketek 
hallanak, halottak támadnak fel, a 
szegényeknek az evangélium 
hirdettetik, és boldog, aki nem 
botránkozik meg énbennem. (Lk 
7,22-23) 
 A vak meglátja a színeket, és 
képeket fest róla, a béna sétálni 
indul édesanyjával a közeli parkba, 
a leprás vendégségbe hívja 
barátait, ahol jókedvően és 
szeretetben ülik körül az asztalt, a 
szegények győjtést szerveznek a 
rászorulók megsegítésére, és 
tizenkét kosár maradék győlik 
össze, miután mindenki jóllakott. 

 Egymástól eltávolodottak megtalálják az egymáshoz 
vezetı utat. Békésen beszélgetnek esténkét családok és 
baráti közösségek. Tiszta víz, levegı, élelem és környezet 
vesz körül bennünket. Emberek igazat szólnak és 
felelısen cselekednek. Gyermekek önfeledten kacagnak, 
magányosak társra lelnek, depresszióban szenvedık 
lelkesednek, szomorkodók nevetnek, keményszívőek 
mernek sírni, csalódottak bíznak, reménytelenek 
reménykednek. Mindenkinek hirdettetik az evangélium: 
Jézus Krisztus uralma megújítja a világot. 
 És fölzúgnak a hamuszín egek, / hajnalfele a 
ravensbrücki fák. / És megérzik a fényt a gyökerek. / És 
szél támad. És fölzeng a világ. 
 Mert megölhették hitvány zsoldosok, / és 
megszünhetett dobogni szive – / Harmadnapra legyızte a 
halált. / Et resurrexit tertia die. (Pilinszky János: 
Harmadnapon) 

Solymár Mónika
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 
Istentiszteletek 

• Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. kápolna 
2008. április 06. 11.00 óra Istentisztelet 
2008. május 04. 11.00 óra Istentisztelet 
2008. június 01.  11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással majd közgyőlés 

• Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)   
2008. április 20. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2008. június 08. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhetı): � +43/650 58 777 12 
A lelkészi hivatal e-mail címe: � evang-ungarisch@chello.at 

 
Kirándulás Sopronba 
 Az Ausztriai Evangélikus Egyház nemzetközi gyülekezetei – 
amelyek közé gyülekezetünk is tartozik – valamint a Bécs/Simmeringi 
osztrák gyülekezet kirándulást szervez 2008. május 17-én (szombat) 
Sopronba.  
 A délelıtt folyamán megtekintjük Sopron város nevezetességeit, 
evangélikus jellegzetességeit, az ebédet követıen a páneurópai piknik 
sopronkıhidai helyszínét és emlékhelyét, majd átsétálunk 
Fertırákosról Mörbischbe. A betonozott gyalogútról csodálatos kilátás 
nyílik a Fertı-tóra, az út kb. 4 km. Akinek nehézséget okoz a 
gyaloglás, megteheti az utat a két település között közlekedı 
elektromos kisautóval is, vagy autóbuszunkkal, amely a soproni 
határon keresztül tér át Mörbischbe.  
 A kirándulás - a ruszti evangélikus templom megtekintését 
követıen - a templommal szemben található Heurigerben fejezıdik be. 
Visszaérkezés Bécsbe este kb. 20.00 óra körül. 
Idıpont: 2008. május 17. (szombat) 
Az autóbusz indulási helyszínei és idıpontjai:  
  7:45 óra – a bécsi városháza mögötti autóbuszparkoló 
  8:10 óra – Simmeringer Platz (U3 simmeringi végállomása)  
Költségek: 20 € felnıtt / 10 € tanulók / 14 éves kor alatt a kirándulás ingyenes. (Az ár az étkezések költségeit 
nem tartalmazza.) 
Szeretettel hívjuk kirándulásunkra, kedvhozóként áll itt egy kép az említett Fertı-tavi panorámával Ruszt felé, 
valamint Sopron jelképével, a Tőztoronnyal. 
Jelentkezés a gyülekezet telefonszámán valamint e-mail címén lehetséges 2008. május 5-ig. 
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Johann Sebastian Bach: János passió 
 
 A János-passió 1724 nagypéntekjére készült, és 
elıször a lipcsei Szent Mihály templomban mutatták 
be. A mő Jézus szenvedéstörténetét és halálát jeleníti 
meg János evangéliuma alapján. A Bach-alkotás 
egészében oly tökéletes, hogy több száz évvel 
keletkezése után is óriási hatással van hallgatójára. 
Szinte hihetetlen, hogy Bach halála után majdnem 80 
évig, egészen a Mendelssohn-féle Máté-passió 
elıadásig a barokk legnagyobb zeneszerzıjének 
összes mőve feledésbe merült. Micsoda szerencse, 
hogy nem örökre! 
 A bibliai szöveget a szereplık recitativók 
formájában beszélik el, legfıképpen az Evangélista 
(tenor), aki a narrátor szerepét tölti be, illetve 
Krisztus (basszus) és az ún. turba kórusok, amelyek a 
népet szimbolizálják. A cselekménybe ékelt áriák és 
ariózók, a darab érzelmi oldalát tükrözik. A mő 
monumentalitása nem csak a terjedelmében (3 óra) 
mutatkozik meg, hanem abban is, hogy a teljes 
elıadó apparátus kb. 200 fıbıl áll. Bach kötıdése a 
szöveghez magáról a kottaképrıl is leolvasató, 
hiszen maguk a hangjegyek gyakran alakzatokat 
rajzolnak ki. Pl. egy keresztet a megfeszítés 
cselekménye alatt.  
 Bach zsenialitását mutatja, hogy sokszor egy 
áriát megelızı recitativó és az ária között magában a 
zenében is egyértelmő logikai kapocs van. Pl. az elsı 
szoprán ária és az elıtte hallható recitativó szövege 
Jézus követésérıl szól. (Recitativó: „Simon Petrus 
aber folgete Jesu nach und ein ander Jünger.- Simon 

Péter és egy másik tanítvány követte Jézust”. Ária: 
„Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten und 
lasse dich nicht,…- Hasonlóképp követlek én 
örömteli léptekkel s el nem hagylak Téged,…”) Az 
ember örök feladatát, Jézus követését a zeneszerzı a 
folytonosan ismétlıdı motívumokkal is alátámasztja. 
Emellett az ária és az említett recitativó azonos 
hangközzel követi egymást.  
 A keresztrefeszítés történetében szereplı nép 
karakterét, Bach minden teatralitást mellızve a turba 
kórusokban jeleníti meg. A kompozíciós tervben a 
turbákban énekeltekkel azonos evangéliumi 
verseknek nagy szerepük van a történet 
összefőzésében. Ezek a szövegek a nép reakcióit 
tükrözik, nemegyszer a hatást fokozva. („Jesum von 
Nazareth”vagy „Kreuzige ihm”.) 
 Bach elméjének következetessége végigvonul 
nem csak az egész János-passión (ami a szerzı egyik 
legnagyobb oratorikus alkotása) hanem egész 
életmővén. Egyházzenei munkásságában tükrözıdik 
Isten iránti hite és bizalma. Róla biztosan állíthatjuk, 
hogy örökkön élı zeneszerzı. Mőveinek 
modernsége, újításai mind a mai napig befolyásolják 
az alkotókat. Pilinszky így ír Bachról egy János-
passió elıadás után: 

„Örök és hipermodern egyszerre, vagy 
pontosabban: rá van a legnagyobb szükségünk.” 
(Új Ember 1963.) 

Szeitl Zit

Szeitl Zita a grazi istentiszteletek egyik kántora. Köszönjük, és örömmel vesszük ezt a szolgálatát. 
Újságunkban Bach János passiójáról valamint önmagáról írt soraival mutatjuk be.      

1988-ban, Budapesten születtem. Zenei tanulmányaimat 1995-ben az érdi 
Lukin László Alapfokú Zeneoktatási Intézményben kezdtem. 2002-tıl a 
budapesti Weiner Leó Zenemővészeti Szakközépiskolában Finta Gergely és 
Nagy Gábor orgona-zongora szakos növendéke voltam. Középiskolás éveim 
alatt az érdi, budakeszi és budahegyvidéki evangélikus gyülekezetben 
kántorizáltam. A fóti Evangélikus Kántorképzı Intézet nyári tanfolyamain 
tanultam, majd 2007-ben kántori oklevelet szereztem. Most már tanárként 
segítem az Intézet munkáját. 
 Részt vettem: Bogányi Gergely, Várjon Dénes, Herbert Wulf, Gárdonyi 
Zsolt illetve Ben van Oosten mesterkurzusain, az országos szakközépiskolai 
orgona- (IV. díj) és az országos kamarazenei versenyen (nívódíj). 
2007 ıszétıl a grazi Zenemővészeti Egyetem hallgatója lettem, tanáraim itt: 
Gunther Rost és Manfred Tausch. Ugyanezen évtıl a grazi magyar 
evangélikus gyülekezetben kísérem az éneklést. 
 Életcélom, hogy a zene szépségeit megismertessem a gyerekekkel, az 
istentisztelet liturgiáját orgonazenével szolgáljam. 
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Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus elıtt (1881) 

 

 
Munkácsy Mihály: Ecce Homo (1896) 

 
„Felele Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e 
világból való volna az én országom, az én szolgáim 
vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az 
én országom nem innen való. Monda azért néki Pilátus: 
Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, 
hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem 
e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, 
a ki az igazságból való, hallgat az én szómra. Monda néki 
Pilátus: Micsoda az igazság?“ (Jn 18,36-38 - Károli 
fordítás) 
 
 
 
„Akkor azért elıfogá Pilátus Jézust, és megostoroztatá. És 
a vitézek tövisbıl koronát fonván, a fejére tevék, és bíbor 
köntöst adának reá, És mondának: Üdvöz légy zsidók 
királya! És arczul csapdossák vala ıt. Majd ismét kiméne 
Pilátus, és monda nékik: Ímé kihozom ıt néktek, hogy 
értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bőnt. Kiméne 
azért Jézus a töviskoronát és a bíbor köntöst viselve. És 
monda nékik Pilátus: Ímhol az ember! Mikor azért látják 
vala ıt a papifejedelmek és a szolgák, kiáltozának, 
mondván: Feszítsd meg, feszítsd meg!“ (Jn 19,1-6 Károli 
fordítás) 
 
 
„Felnıtt, mint egy vesszıszál İ elıtte, és mint gyökér a száraz 
földbıl, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de 
nem vala ábrázata kivánatos. Útált és az emberektıl elhagyott 
volt, fájdalmak férfia és betegség ismerıje, mint a ki elıl 
orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. 
Pedig betegséginket ı viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi 
azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentıl! És 
ı megsebesíttetett bőneinkért, megrontat a mi vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta van, és az ı sebeivel 
gyógyulánk meg. 
Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ı útára tértünk; 
de az Úr mindnyájunk vétkét ı reá veté.“ (Ézs 53,2-6 Károli 
fordítás) 
 

 

 
Munkácsy Mihály: Golgota (1884) 



   

  

 


