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Nem a me sék bi ro dal má ba hí vom a
ked ves ol va sót. Csak a kép jön on nan.
Ar ról a kü lön le ges ta pasz ta lat ról
pró bá lok ír ni, ami kor az elénk tor -
nyo su ló hegy be szű kí ti a lá tó me -
zőn ket, el ta kar ja a ki lá tá sun kat, de
va la mi még is át sej lik raj ta. Mint
ami kor üveg töm bön át szű rő dik a
fény, de meg is tö rik raj ta.

Az elő re ho zott lap zár ta mi att
nagy hét szer dá ján ver senyt fu tok az
idő vel. A szí vem ben még az előt tem
ál ló nagy he ti és hús vé ti ün ne pi al kal -
mak iz gal ma és szo ron gá sa, a fe jem -
ben rám vá ró szol gá la tok még csak
for má ló dó pré di ká ci ós gon do la tai
ka va rog nak, s köz ben igyek szem tíz
nap pal elő re te ker ni a nap tárt, ami kor
az új ság a ke zek be és az irat ter jesz -
té si asz ta lok ra ke rül.

A ki emel ke dő en nagy és fon tos
ün ne pek mi att ilyen kor még na -
gyobb nak tűn nek a tá vol sá gok, mert
az em ber lel ke rö vid idő alatt is ha -
tal mas utat, mély sé ge ket és ma gas -
sá go kat jár be.

Nagy csü tör tö kön az úr va cso ra sze -
rez te té sét ün ne pe lők lé lek ben az utol -
só va cso ra eme le ti szo bá já ba lép nek
be. Ré sze se i vé vál nak an nak a meg ren -
dí tő en in tim kö zös ség nek, amely nek
asz tal fő jén ma ga Jé zus ül. Szin te meg -
áll a le ve gő, ami kor Jé zus el tér a meg -
szo kott szé der es ti li tur gi á tól.

Az ősi sza va kat más je len tés tar ta -
lom mal töl ti meg. Úgy tö ri meg a ke -
nye ret, és úgy ad ja ta nít vá nya i nak,
mint az övé i ért adott tes tét. A kely het

úgy ad ja kör be, hogy ben ne övé i ért hul -
ló vé rét ihat ják a je len lé vők… Is ten új
szö vet sé ge! Az tán a va cso rán el hang -
zik egy sej tel mes mon dat is, mely ben
egy szer re kö ze li és még is tá vo li nak tű -
nő ígé ret szó lal meg: „…nem iszom
mos tan tól fog va a sző lő tő ter mé sé ből,
amíg el nem jön az Is ten or szá ga.” (Lk
,) – Kö zel jött az Is ten or szá ga.

De saj nos nem áll itt meg az idő.
Pe dig olyan jó len ne ma rad ni még eb -
ben a meg hitt kö zös ség ben! Túl gyor -
san jön a csa ló dás sal, áru lás sal, ta ga -
dás sal, fé le lem mel és fáj da lom mal át -
vir rasz tott éj sza ka, majd a ke gyet len
nagy pén te ki bor za lom. A ha ta lom, az
erő szak, a kor bá csok és a fegy ve rek
di a da la. A ha lál újabb győ zel me. Még
fe let te is! Per sze meg in dí tó, ahogy Jé -
zus a ke resz ten el csuk ló han gon is
kín zó i ért imád ko zik: „Atyám, bo -
csáss meg ne kik, mert nem tud ják, mit
cse lek sze nek!” (Lk ,) A sze re tet
fon tos meg nyil vá nu lá sa ez. A Mes ter
lé nyé nek tük re.

A mo rá lis győ ze lem hez sem mi
két ség nem fér, de ve le kap cso lat ban
más faj ta győ ze lem ben is bíz tak övéi.
Jé zus ke reszt ha lá lát nem csak a ret -
te ne tes fi zi kai kín és a kö nyör te len
meg aláz ta tás te szi szív szo rí tó vá, ha -
nem az, hogy a Jé zus ban kö zel jött
sze re te tet öl te meg az em ber!
A Gol go tán is az ősi ta pasz ta lat erő -
sö dik meg, hogy vi lá gunk ban az erő -
szak a leg főbb erő.

Az utol só só haj tás utá ni csend
ezért is olyan döb be ne tes.

Biz tos va gyok ben ne, hogy so kan
le het tek, akik egé szen a vé gé ig va la -
mi utol só vagy utol só utá ni nagy drá -
mai for du lat ban bíz tak, hogy Is ten va -
la hogy még is be fog avat koz ni, mert
ez ve le nem tör tén het meg. Ami kor vi -
szont Jé zus ki le hel te a lel két, ak kor az
utol só pil la na tig re mény ke dők is azt
érezték: itt össze om lott, be fe je ző -
dött, vé get ért min den. Ki vé tel nél kül
min den ki így lát ta és így gon dol ta ak -
kor. A leg kö ze leb bi ek, a csa lád ta gok
és a ta nít vá nyok is.

Az ér tel mük nem tud ta fel fog ni, a
lel kük nem volt ké pes el fo gad ni a tör -
tén te ket. Lu kács evan gé lis ta az em -
mau si ta nít vá nyok tör té ne té ben szé -
pen meg raj zol ta a csa ló dott ta nít vá -
nyok mély gyá szát és ki áb rán dult sá -
gát. Ma guk ba ros kad va, üve ges te kin -
tet tel is mé tel get ték: „Pe dig mi ab ban
re mény ked tünk, hogy ő fog ja meg vál -
ta ni Iz rá elt.” (Lk ,)

A Fel tá ma dott már hosszú per cek,
ta lán órák óta mel let tük ment. Ki lo -
mé te re ket tet tek meg, s köz ben be -
szél get tek, de ők nem vol tak ké pe sek
fel is mer ni. Szo mo rú fe jü ket sem vol -
tak ké pe sek fel emel ni, csak a bá na -
tu kat, csa ló dá su kat is mé tel get ték.

Olyas mit lát hat ná nak, ami a vi lág -
tör té ne lem leg na gyobb cso dá ja, hogy
a Meg fe szí tett él, és a ha lá la utá ni
har mad na pon ve lük megy az úton.
Az ő sze mük és lel kük azon ban nem
lá tott át az üveg he gyen… A csa ló dás,
a fáj da lom tel je sen le bé ní tot ta, ér zé -
ket len né tet te őket.

Ami kor az tán a rej té lyes ide gen
be tért hoz zá juk, és meg tör te a ke nye -
ret, ak kor el tűnt az aka dály. Fel is mer -
ték, hogy Jé zus az. Gyö nyö rű en ír ja
le Lu kács ezt is, hogy a fá radt, er -
nyedt ta nít vá nyo kat ez a for du lat mi -
ként töl töt te fel erő vel. A fel is me rés
ha tal mas ener gi á kat moz gó sí tott.
Egy sze rű en nem tud tak ott ma rad -
ni. In dul ni uk kel lett már is vissza a
hosszú úton Je ru zsá lem be, mert el
kel lett mon da ni uk ta nít vány tár sa -
ik nak a nagy hírt.

Az Is ten sze re te té nek és ha tal má -
nak fel is me ré sé ben hi he tet len erő
rej lik! Az itt élő, az üveg hegy mö göt -
ti e ket nem lá tó, csak sej tő és re mé lő
em ber nek na gyon fon tos az, ami ott,
az üveg hegy ta ka rá sá ban tör tént.

Sem mi más sal nem tud juk ki fe jez -
ni ezt a föl dön, mint a je lez he tő leg -
na gyobb el len té tek egy más mel lé
ál lí tá sá val. Amint ná lunk a gyászt és
a ve le já ró szo mo rú sá got a fe ke te
szín hez kap csol juk, Jé zus ha lál fe let ti 
győ zel mét a ská la má sik vé gén lé vő
fe hér szín tud ja csak je lez ni. A fe hér -
va sár na pi kon fir má ció a Jé zus Krisz -
tus győ zel mé be va ló be le ka pasz ko -
dá sunk fon tos sá gát fe je zi ki. Fe hér ru -
hát öl te nek a kon fir man du sok. Ez
egy szer re utal a bib li ai kor ban szo -
kásos, a pro fán hasz ná lat tól el kü lö -
ní tett me nyeg zői ru há ra, szí né ben
pe dig Jé zus Krisz tus bűn és ha lál fe -
let ti győ zel mé re.

A mennyei la ko dal mas ház nem
nyí lik ki sem a jó sá gunk, sem a tel -

je sít mé nyünk, sem az ér de me ink
mi att. Is ten Krisz tus ban meg mu ta -
tott sze re te te azon ban re ményt ad er -
re. Lu ther er re utal ak kor, ami kor a
hit ál ta li meg iga zu lás ról ír. A hit lel -
ki be le ka pasz ko dás a fe lénk nyúj tott
men tő kéz be.

A sok ele mé ben fur csa, el bor -
zasz tó, ért he tet len és kö vet he tet len
tör té net ho má lyo san sej lik át az
üveg he gyen. Né ha tá vo li nak, más -
kor kö ze li nek érez zük. Azt kí vá -
nom, hogy fe hér va sár na pon is mind
töb be ket érint sen meg kö zel ről,
mert erő és re mény rej lik ben ne,
ame lyet fon tos to vább ad ni nem -
ze dék ről nem ze dék re.

Az üveg he gyen túl
É GTÁJOLÓ

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

M i előtt meg kez dő dik… Szé -
pen fel újí tott, de fű tet len
temp lom ban hek ti ku san

ide-oda sza lad gá ló, a „já ték te ret”
ren dez ge tő vagy ép pen a jel me zü ket
ma guk ra öl tő sze rep lők… A fa gyos -
ko dó, a tör té né se ket egy elő re még kö -
zö nyö sen fi gye lő „né ző se reg” so ra i -
ban né me lyek hal kan be szél get nek,
má sok csen de sen, be fe lé for dul va
vá ra koz nak, de olyan is akad, aki te -
le fon ja nyo mo ga tá sá val hi dal ja át az
„üres” per ce ket. Az egész te ret egy -

faj ta kel le mes em be ri zi ze gés töl ti 
be. Még nincs itt az ide je… A szín pad
ren dez ge té se is el tart, ko pott bar na
ta ka rót te rí te nek a pad ló ra. „Ha rang
csen dül, ének zen dül…!” – és meg -
kez dő dik az elő adás.

„Kez det ben volt az Ige, és az Ige Is -
ten nél volt, és Is ten volt az Ige. Ő kez -
det ben az Is ten nél volt. Min den ál ta -
la lett, és nél kü le sem mi sem lett, ami
lét re jött. Ben ne élet volt, és az élet volt
az em be rek vi lá gos sá ga. A vi lá gos ság
a sö tét ség ben fény lik…” (Jn ,–)

…árad a hang a je len lé vők fe lé: és
hir te len szin te ta pint ha tó vá vá lik a
kon cent rált fi gye lem. A te kin te tek
most az ol tár fe lé for dul nak. Az
imént még kis sé eset le nül sza lad gá -
ló, ké szü lő dő sze rep lők egy szer re
csak elő adó mű vé szek ké vál toz nak, a
né zők pe dig – akik ed dig egy más tól
füg get le nül gon dol koz tak – egy em -
ber ként kö ve tik az elő adást.

Meg kez dő dött… Érez he tő en. A szív
do bog. Akik lát juk és hall juk, a má -
sod perc tö re dé ke alatt zu ha nunk be -

le a tör té nés be. Mos tan tól már
együtt sí runk, és re mény ke dünk, há -
bor gunk és fo hász ko dunk. A meg -
fe szí tett Krisz tus ra rá te kin te ni sem
me rünk. (Mi cso da me rész ség és
bá tor ság kell ah hoz, hogy „el -
játsszuk”!)

Mert meg tör tént a cso da, és ez a
cso da most van. Mi, akik a pas si ót az
em be ri idő szá mí tás sze rin ti két ezer
év vel ké sőbb szem lél het jük, már ré -
sze sül he tünk ab ban a ke gye lem ben,
hogy Krisz tus szen ve dés tör té ne tét a
fel tá ma dás fé nyé ben él jük át.

„Atyám, el jött az óra. Di cső ítsd
meg Fi a dat, hogy Fi ad is meg di cső ít -
sen té ged. Ha tal mat ad tál ne ki min -
den em ber fe lett, hogy min den ki nek,
akit ne ki ad tál, örök éle tet ad jon. Az
örök élet az, hogy is mer je nek té ged,
egye dül igaz Is tent, és akit küld tél, Jé -
zus Krisz tust. Én meg di cső í tet te lek té -

ged a föl dön. A mű vet, amely nek el -
vég zé sét rám bíz tad, vég hez vit tem.”

A pas sió elő adá sát is ten tisz te let kö -
ve ti az úr va cso ra szent sé gé nek vé te lé -
vel. S aho gy el ha gyom a hely színt – a
cso dá la tos akusz ti ká jú va dos fai evan -
gé li kus ka ted rá list –, el bú csúz va a lel -
ké szek től, a hely bé li ek től és a teo ló gu -
sok tól, meg kö szön ve a bá tor sá gu kat, az
úton ha za fe lé még so ká ig azon gon dol -
ko zom, hogy ha le het sé ges, sze ret nék
ma rad ni. Örök kön-örök ké. Ott. Az
egyet len és igaz tör té nés nek a szí vé ben.
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A pas sió el hang zott az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) hall -
ga tó i nak elő adá sá ban dr. Sza bó né
Mát rai Ma ri an na lel kész nek, az EHE
Gya kor la ti In té ze te igaz ga tó já nak
ve ze té sé vel áp ri lis -án, nagy pén te ken
a va dos fai evan gé li kus temp lom ban.

– Ho gyan szü le tett meg az elő adás öt le te? Kik az elő -
adók?

– Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men rég óta ha -
gyo mány, hogy a har ma dik év fo lya mo sok pas sió já ték kal
ké szül nek fel hús vét ra, ame lyet elő ször a zug lói is ten tisz -
te le ten adunk elő, majd a nagy hé ten in du lunk to vább. 
A pas sió kör út rend sze rint más-más egy ház me gyé ben va -
ló sul meg. Több sé günk ben eb ben az év ben is har mad -
éves teo ló gu sok ját szot tuk el Jé zus szen ve dés tör té ne tét,
de csat la ko zott hoz zánk négy má sod éves fiú is.

– Más elő adá sa ik is van nak?
– Mi vel egy év fo lyam va gyunk, nyu god tan mond -

ha tom, elég jól össze szo kott a csa pat. Azon ban hár man
is ösz tön dí jjal külföldön van nak az év fo lyam ból, így az
ő he lyük re hív tuk meg azt a négy má sod éves hall ga -
tót, akik jö vő re lesznek ugyanebben a helyzetben, ezért
a sa ját év fo lya muk kal nem tud ná nak együtt pas si óz -
ni. Más elő adá sunk nem szo kott len ni, sze rin tem
egyi künk sem ér zi azt, hogy ha tal mas szí né szi kva li -
tá sok kal ren del ke zne, így nem is gon dol kod tunk má -
son. De kö szön jük a fel té te le zést, na gyon jól esik…

– Ki ál lí tot ta össze a szö ve get, a ze nét?
– A szö ve get Ros ta Iza bel la szer kesz tet te egy be, de

együtt hoz tuk a dön tést, hogy Já nos evan gé li u mát dol -
goz zuk fel. Fon tos szem pont volt az is, hogy az ere de ti
bib li ai szö ve ge ket hagy juk meg, így tu laj don kép pen csak
egy-két je le net ben for mál tuk ma gunk ra őket. A ze nei
be té te ket Nagy Sza bolcs má sod éves teo ló gus hall ga tó
– az egyik ka to na – ál lí tot ta össze az én se gít sé gem mel.

– Ki dön töt te el a sze rep osz tást? Van ren de ző?
– A sze re pe ket kö zö sen vá lasz tot tuk ki, ami sze rin -

tem az idei pas sió egyik erős sé ge. A ren de zés ab szo -
lút együtt zaj lott, a pró bák so rán ala kult ki ez a for -
ma, ugyan ak kor még ma gán a pas sió kör úton is na gyon
so kat fej lő dött, for má ló dott a da rab, hi szen min den
gyü le ke zet ben más és más ki hí vás sal néz tünk szem -
be. Sze ret ném meg em lí te ni a sop ron kő hi dai bör -
tön ben vég zett szol gá la tun kat, amely mind annyi unk
szá má ra nagy él mény ma radt, va la mint a sop ro ni gyü -
le ke zet ben tar tott elő adá sun kat, ott ugyan is nem
volt könnyű úgy be töl te ni a te ret, hogy a ha tal mas
temp lom ban ért he tő ek le gye nek a pár be szé dek.

– Össze sen hány he lyen ad ták elő a pas si ót?
– Tíz nap alatt hússzor ját szot tuk el.
– Mi lyen ér zés részt ven ni egy ilyen „da rab ban”?
– Ne héz er re a kér dés re vá la szol ni, mert min den ki -

ben más-más ér zé sek fut nak vé gig ilyen kor. Nyil ván va -
ló an nem le het könnyű Pé ter nek meg ta gad nia Mes te -
rét vagy Jú dás nak el árul nia Urát, Pi lá tus nak dön tést hoz -
nia vagy a nép nek el ítél nie Jé zust. Min den elő adás nak
vol tak ne he zebb és könnyebb pil la na tai; szá mom ra ta -
lán a leg ne he zebb volt a ke resz ten az utol só mon da tokat
elmondani, ame lye ket tu laj don kép pen a ba rá ta im hoz in -
téz tem. Az egész elő adás-so ro zat na gyon vál to zó an ala -
kult, hi szen fá radt ság, ki me rült ség, be teg sé gek tar kí tot -
ták. Ugyan ak kor biz tos va gyok ben ne, hogy örök élet -
re szó ló él ménnyel let tünk gaz da gab bak. Na gyon kö szön -
jük mind azt a sze re te tet, ame lyet a gyü le ke ze tek től kap -
tunk, és kü lön kö szön jük Gab nai Sán dor es pe res nek,
hogy le he tő vé tet te ezt a kör utat, mi ál tal a Sop ro ni Egy -
ház me gye éle té be is be te kin tést nyer het tünk.

g B. A.

„Nem va gyok mél tó…”
Teo ló gus pas sió
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Be szél ge tés Wöl fel Mi hály teo ló gus hall ga tó val, aki Jé zus Krisz tus in terp re tá ló ja volt
a teo ló gus pas sió idei elő adá sá ban


