
                                     
 

 

  

EEggyyhháázzii  LLááttooggaattóó  
 
 

XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM   A WASHINGTONI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ HAVILAPJA 
2 0 0 8 .  Á P R I L I S  

 

 

N i k h i l  H a i de r :  E l j ön  a z  Or sz á g  

1

SSzzeennvveeddééssee  uuttáánn  ssookk  bbiizzoonnyyííttéékkkkaall  mmeegg  iiss  mmuuttaattttaa  ((aazz  aappoossttooll--
ookknnaakk)),,  hhooggyy  ŐŐ  ééll,,  aammiikkoorr  nneeggyyvveenn  nnaappoonn  áátt  mmeeggjjeelleenntt  eellőőttttüükk,,  
ééss  bbeesszzéélltt  aazz  IIsstteenn  oorrsszzáággaa  ddoollggaaiirróóll..  AAmmiikkoorr  eeggyyüütttt  vvoolltt  vveellüükk,,  
mmeeggppaarraannccssoollttaa  nneekkiikk::  „„NNee  ttáávvoozzzzaattookk  eell  JJeerruuzzssáálleemmbbőőll,,  
hhaanneemm  vváárrjjááttookk  mmeegg  aazz  AAttyyaa  ííggéérreettéétt,,  aammeellyyrrőőll  hhaalllloottttááttookk  
ttőőlleemm,,  hhooggyy  JJáánnooss  vvíízzzzeell  kkeerreesszztteelltt,,  ttii  ppeeddiigg  nneemmssookkáárraa  
SSzzeennttlléélleekkkkeell  kkeerreesszztteelltteetttteekk  mmeegg..””  AAmmiikkoorr  eeggyyüütttt  vvoollttaakk,,  
mmeeggkkéérrddeezzttéékk  ttőőllee::  „„UUrraamm,,  nneemm  eebbbbeenn  aazz  iiddőőbbeenn  áállllííttoodd  ffeell  úújjrraa  
aa  kkiirráállyyssáággoott  IIzzrrááeellnneekk??””  ÍÍggyy  vváállaasszzoolltt::  „„NNeemm  aa  ttii  ddoollggoottookk,,  hhooggyy  
oollyyaann  iiddőőkkrrőőll  ééss  aallkkaallmmaakkrróóll  ttuuddjjaattookk,,  aammeellyyeekkeett  aazz  AAttyyaa  aa  
mmaaggaa  hhaattaallmmáábbaa  hheellyyeezzeetttt..  EElllleennbbeenn  eerrőőtt  kkaappttookk,,  aammiikkoorr  eelljjöönn  
hhoozzzzááttookk  aa  SSzzeennttlléélleekk,,  ééss  ttaannúúiimm  lleesszztteekk  JJeerruuzzssáálleemmbbeenn,,  
eeggéésszz  JJúúddeeáábbaann  ééss  SSaammáárriiáábbaann,,  ssőőtt  eeggéésszzeenn  aa  fföölldd  vvééggssőő  
hhaattáárrááiigg..””  MMiiuuttáánn  eezztt  mmoonnddttaa,,  sszzeemmüükk  llááttttáárraa  ffeelleemmeelltteetteetttt,,  ééss  
ffeellhhőő  ttaakkaarrttaa  eell  ŐŐtt  aa  sszzeemmüükk  eellőőll..  AAmmiinntt  ttáávvoozzáássaa  kköözzbbeenn  
ffeesszzüülltteenn  nnéézztteekk  aazz  éégg  ffeelléé,,  íímmee,,  kkéétt  fféérrffii  áálllltt  mmeegg  mmeelllleettttüükk  
ffeehhéérr  rruuhháábbaann,,  ééss  eezztt  mmoonnddttaa::  „„GGaalliilleeaaii  fféérrffiiaakk,,  mmiiéérrtt  áállllttookk  iitttt  aazz  
éégg  ffeelléé  nnéézzvvee??  EEzz  aa  JJéézzuuss,,  aakkii  ffeellvviitteetteetttt  ttőőlleetteekk  aa  mmeennnnyybbee,,  
úúggyy  jjöönn  eell,,  aahhooggyyaann  llááttttááttookk  ŐŐtt  ffeellmmeennnnii  aa  mmeennnnyybbee..””  

  
  
  

AAppoossttoollookk  CCsseelleekkeeddeetteeii  11,,33--1111  

KRISZTUS MENNYBEMENETELÉRŐL

 

HHúússvvéétt  uuttáánn  nneeggyyvveenn  nnaappppaall  vvaann  ÁÁllddoozzóóccssüüttöörrttöökk,,  
JJéézzuuss  KKrriisszzttuuss  mmeennnnyybbeemmeenneetteelléénneekk  üünnnneeppee..  HHaallááll--
bbóóll  vvaallóó  ffeellttáámmaaddáássaa  uuttáánn  uuggyyaanniiss  KKrriisszzttuuss  mméégg  
nneeggyyvveenn  nnaappoonn  áátt  eeggyyüütttt  mmaarraaddtt  kköövveettőőiivveell,,  hhooggyy  
eerrőőssííttssee  hhiittüükkeett  ééss  bbiizzoonnyyííttssaa,,  hhooggyy  bbáárr  hhaallootttt  vvoolltt,,  ddee  
íímmee  ééll..  AA  NNaaggyyppéénntteekkeenn  sszzééttsszzéélleeddtt  ttaannííttvváánnyyookk  
HHúússvvéétt  uuttáánn  úújjrraa  JJéézzuuss  kköözzeelléébbeenn  lleehheettnneekk,,  öörröömmüükk  
lleeíírrhhaattaattllaann,,  ééss  eesszzüükkbbee  sseemm  jjuutt,,  hhooggyy  aa  MMeesstteerr  úújjrraa  
eellmmeehheett,,  ssőőtt  iinnkkáábbbb  aazztt  vváárrjjáákk,,  hhooggyy  aazzoonnnnaall  jjööjjjjöönn  eell  
IIsstteenn  oorrsszzáággaa..  JJéézzuuss  aazzoonnbbaann  nneemm  aallkkaallmmaazzkkooddiikk  aazz  
eemmbbeerrii  eellvváárráássookkhhoozz,,  hhaanneemm  ííggéérreetteett  ééss  ffeellaaddaattoott  aadd  
nneekkiikk,,  mmaajjdd  kkeezzeeiitt  áállddáássrraa  kkiitteerrjjeesszzttvvee  vveesszz  bbúúccssúútt  ééss  
ááttmmeeggyy  aa  lláátthhaattaattllaann  vviilláággbbaa……  

MMiillyyeenn  ffuurrccssáákk  vvaaggyyuunnkk  mmii  kkeerreesszzttyyéénneekk..  HHooggyy  iiss  
vvaann  eezz::  ÜÜnnnneeppeellüünnkk  aakkkkoorr,,  aammiikkoorr  MMeeggvváállttóónnkk  
eellvvéétteetteetttt  ttőőllüünnkk??  MMiinnddeennnnééll  jjoobbbbaann  sszzeerreettüünnkk  JJéézzuuss  
kköözzeelléébbeenn,,  mmééggiiss  öörrüüllüünnkk  aannnnaakk,,  hhooggyy  eellmmeenntt??  IIggeenn,,  
öörrüüllüünnkk,,  mmeerrtt  hhaa  nneemm  iiss  éérrttjjüükk  mmiinnddiigg,,  hhooggyy  mmii  mmiiéérrtt  
ttöörrttéénniikk,,  ddee  aazztt  ttuuddjjuukk,,  hhooggyy  IIsstteenn  hhűűssééggéébbeenn  nneemm  
ccssaallóóddttuunnkk  mméégg  ssoohhaa..  HHaa  KKrriisszzttuuss  aazztt  mmoonnddjjaa,,  jjoobbbb  
nneekküünnkk,,  hhooggyy  ŐŐ  eellmmeennjjeenn  ((JJnn  1166,,77)),,  aakkkkoorr  mmii  eell  
mmeerrjjüükk  eennggeeddnnii  aa  kkeezzéétt  ééss  vváárrjjuukk  aa  SSzzeennttlleellkkeett,,  mmeerrtt  
mmeeggííggéérrttee,,  hhooggyy  nneemm  hhaaggyy  mmiinnkkeett  áárrvváánn  ((JJnn  1144,,1188))..    

AAzz  eellssőő  bbíízzttaattóó  jjeell,,  hhooggyy  „„ffeellhhőő””  ttaakkaarrttaa  eell  ŐŐtt  aa  
ttaannííttvváánnyyookk  sszzeemmee  eellőőtttt,,  mmeerrtt  aa  BBiibblliiáábbaann  aa  ffeellhhőő  IIsstteenn  
jjeelleennllééttéérree  uuttaall..  AA  mmeennnnyybbeemmeenntt  JJéézzuuss  tteehháátt  nniinnccss  
ttáávvooll  eeggyyiikküünnkkttőőll  sseemm,,  mméégg  hhaa  ffööllddii  éérrzzéékksszzeerrvveekkkkeell  
nneemm  iiss  ttaappaasszzttaalljjuukk  kköözzeellssééggéétt,,  ssőőtt  vvaallóójjáábbaann  ccssaakk  ííggyy  
lleehheett  mmiinnddiigg  mmeelllleettttüünnkk,,  hhaa  nneemm  kkoorrllááttoozzzzaa  ttööbbbbéé  ttéérr  
ééss  iiddőő,,  nneemm  kkööttiikk  ffööllddii  kkoorrllááttookk..  DDee  üünnnneeppllüünnkk  aazzéérrtt  iiss,,  
mmeerrtt  KKrriisszzttuuss  sszzeemmééllyyéébbeenn  iimmmmáárr  „„nneemm  oollyyaann  
ffőőppaappuunnkk  vvaann,,  aakkii  nnee  ttuuddnnaa  mmeeggiinndduullnnii  eerrőőttlleennsséégg--
eeiinnkkeenn,,  hhaanneemm  oollyyaann,,  aakkii  hhoozzzzáánnkk  hhaassoonnllóóaann  kkíísséérrttéésstt  
sszzeennvveeddeetttt  mmiinnddeennbbeenn,,  kkiivvéévvee  aa  bbűűnntt””,,  eezzéérrtt  
„„bbiizzaalloommmmaall  jjáárruullhhaattuunnkk  aa  kkeeggyyeelleemm  ttrróónnuussááhhoozz,,  hhooggyy  
iirrggaallmmaatt  nnyyeerrjjüünnkk,,  ééss  kkeeggyyeellmmeett  ttaalláálljjuunnkk,,  aammiikkoorr  
sseeggííttssééggrree  vvaann  sszzüükkssééggüünnkk””  ((ZZssiidd  44,,1144--1166))..  



                                     
 

 

  

 
  
Krisztus tehát felment a mennybe. Így fejezi ki a 

keresztyén egyház azt, hogy a mi Megváltónk, Jézus Krisztus 
elfoglalta az Őt megillető helyet az Atya mellett. És bár a mi 
javunkra történt mindez, néha mégis becsapottnak érezzük 
magunkat. Milyen kegyetlen az Isten: Itt „felejti” az övéit, 
bárányokat a farkasok között… A tanítványok legalábbis 
csalódottak voltak, nem erre számítottak. Ezért csak néznek 
fel az égre, magukról megfeledkezve, tanácstalanul. Isteni 
beavatkozásra van szükség, hogy valahogy rendbe jöjjenek a 
dolgok és tisztázódjon a kép, mert a fájdalmas búcsú, súlyos 
veszteség pillanataiban elfelejti az ember a dolgát. Angyalok 
jönnek és kérdik: „Miért álltok az ég felé nézve?” 

Micsoda üzenete van ennek: Isten nem azt várja az 
embertől, hogy megkeresse Őt a nagy mindenségben, a 
természettudomány eszközeivel kutassa a csillagos eget és 
rakétát építsen, ha el akar jutni Hozzá (az űrben Charles 
Simonyi nem találkozott Istennel). De tévednek azok is, akik 
leveszik tekintetüket a földről és a világ valóságának hátat 
fordítva rajongásba, vallási fanatizmusba menekülnek. Ilyesmi 
az első keresztyének között is előfordult. Ismerjük például azt 
az ősi imádságot, amely így szól: „Jöjjön a kegyelem és 
múljon el a világ…” Angyalok kellenek, hogy kijózanítsák az 
apostolokat, és eszükbe juttassák, hogy Jézus nem búcsú 
nélkül távozott. A tanítványok azt akarták, hogy Krisztus földi 
királyságot alapítson és azonnal kezdje meg uralkodását, Ő 
azonban elmenetele előtt arra kérte övéit, hogy Isten 
országának építésében ők is működjenek közre! Legyenek 
tanúk, legyenek követek, és éljenek úgy, mint akik tényleg 
számolnak a menny valóságával, és mások figyelmét is 
felhívják az örök életre. Két dolog egészen biztos, amit Jézus 
akar: Közösséget, és missziót. Közösséget, hogy együtt 
maradjanak, akik Hozzá tartoznak, hiszen jelenlétét ott ígérte, 
ahol „ketten vagy hárman” összegyűlnek nevében (Mt 18,20). 
És missziót, hogy Jeruzsálemtől Rómáig, Budapesttől 
Washingtonig, a legszűkebb családunk tagjaitól a legtávolabb 
élő pogányig mindenki üdvözüljön. Ezt a kettőt bízta ránk, és 
ehhez ígérte erejét. 

Van azonban valami nyugtalanító az áldozócsütörtöki 
történetben. Az angyalok üzenetére gondolok. Ha látnának 
ma minket, tekintetüket a földre szegező, földhöz ragadt 
gondolkodású késői tanítványokat, egy református 
közösséget, melyet terhel a múlt öröksége, a jelenben 
széthúzó erők feszítik, és szárnyak nélkül néz szembe a 
jövővel, vajon nem éppen azt mondanák-e, hogy emeljük fel a 
tekintetünket és merjünk az Égre is nézni, elhinni, újra 
felfedezni, hogy Isten országa közöttünk és bennünk van. 
Merjünk örülni, hogy élő URunk van, Aki eljön majd értünk, és 
magához vesz minket is. Milyen nagy szükségünk lenne erre 
a megújulásra! 

Ezért ünnep Jézus mennybemenetele, mert világosan 
rámutat, hogy az élet több, mint aminek látszik: Nem a halál a 
végállomás, sőt nem is a földi feltámadás, hanem túl a 
legmerészebb  elképzeléseinken,  egészen a  megdicsőülésig  

 
tart utunk, hiszen „amit szem nem látott, fül nem hallott, 
soha emberi szív meg sem sejtett, azt készítette el Isten az 
Őt szeretőknek” (1Kor 2,9). Feladatot és reménységet 
egyszerre jelent Áldozócsütörtök: Merjük hát elhinni, hogy a 
győztes Krisztus oldalán állunk, hogy üdvösségünk van, 
mert csak ilyen hivatástudattal érdemes élni és dolgozni. 
Ilyen értelemben mondhatja az Ige, hogy mi már 
feltámadtunk: 

 
 
 
 

HHaa  tteehháátt  ffeellttáámmaaddttaattookk  aa  KKrriisszzttuussssaall,,  aazzookkaatt  kkeerreesssséétteekk,,  
aammiikk  ooddaaffeenntt  vvaannnnaakk,,  aahhooll  aa  KKrriisszzttuuss  vvaann,,  aakkii  aazz  IIsstteenn  
jjoobbbbjjáánn  üüll..    AAzz  ooddaaffeennnnvvaallóókkkkaall  ttöörrőőddjjeetteekk,,  nnee  aa  ffööllddiieekkkkeell..    

  
  

KKoolloosssséé  33,,11--22  

  
  
  
  
  

Nagyszerű üzenet a mi számunkra, hiszen azt jelenti, 
hogy mi is a feltámadás és a mennybemenetel között élünk! 
Természetesen, a feltámadás itt nem a halál legyőzését 
jelenti, hanem az új életet, amint azt a keresztség ősi 
szimbóluma is kifejezi: Ahogyan az özönvíz elmosta egykor 
az istentelen rossz világot, és Isten újat kezdett az 
emberrel, úgy a megkeresztelkedés is a pusztulásba tartó 
régi életnek való meghalás, és a Krisztushoz tartozás „jele 
és pecsétje.” A halál nem árthat már, sőt amint Pál mondja, 
a meghalás valójában nyereség, mert a keresztyén 
számára az csak átmenetel az örök életre, ahol mindenkor 
az ÚRral leszünk (Fil 1,21kk.). Krisztus mennybemenetele 
azt hirdeti, hogy van út az Atyához, helyünk van a 
mennyben. Ha ismerjük és szeretjük Őt, akkor kezdődik az 
igazi élet, mert csakis Őáltala, Ővele és Őbenne lehetünk 
azzá, amivé teremtettünk: Isten ígéretekkel és feladattal 
megajándékozott gyermekei. Életünket ezért nem nekünk 
kell megvalósítanunk, nem is rendelkezünk fölötte, hanem 
jövőnk Krisztusban van elrejtve. A Hozzá való tartozásban 
van biztonságunk és reménységünk, életünk végső célja és 
értelme.  

Senki sem születik keresztyén hittel, ezért Isten 
országa ismeretlen, bizonytalan területnek tűnik, amikor 
először találkozunk vele. Kicsit úgy van ez, mint amikor az 
ember úszni tanul. A víz is szokatlan közeg, idegennek 
érezzük, elmerülünk benne. Ha azonban észrevesszük az 
úszómestert kint, a medence szélén, és figyelünk 
utasításaira, engedelmesen végrehajtjuk azokat, talán mi 
magunk lepődünk meg leginkább, hogy tudunk létezni ott, 
ahol korábban számunkra nem volt élet. A mennybe ment 
Krisztus is, mint Mester a túlsó parton, azt akarja, hogy 
megtapasztaljuk azokat az erőket, melyek megtartanak 
akkor is, ha hullámok rémítenek, akkor is, ha tűzön kell 
keresztül menni, és túl az életen, akkor is, ha az utolsó 
éjszaka borul ránk. Mert az életet nem birtokolhatjuk ugyan, 
de tartozhatunk az Élet URához, Krisztushoz, aki azért ment 
az Atyához, hogy jövőt készítsen, megmutassa hova vezet 
utunk. Van okunk örömre, mert Jézus él, erőt ad az Isten 
akarata szerinti élethez, és visszajön értünk, hogy ahol Ő 
van, mi is ott legyünk!  
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Fabinyi Tamás: A szeretethimnusz mai nyelven 

Isten = Szeretet 
 
 
HHaa  oollyyaann  kkiivváállóó  sszzóónnookk  vvaaggyyookk  iiss,,  mmiinntt  KKoossssuutthh  LLaajjooss,,    
VVaaggyy  MMaarrttiinn  LLuutthheerr  KKiinnggggeell  eeggyyüütttt  hhiirrddeetteemm,,    
hhooggyy  ““vvaann  eeggyy  áállmmoomm””,,    
DDee  sszzeerreetteett  nniinnccss  bbeennnneemm,,    
OOllyyaannnnáá  lleetttteemm,,  mmiinntt  eeggyy  lleeoommllootttt  tteemmpplloommttoorroonnyy    
mmeeggrreeppeeddtt  hhaarraannggjjaa..    

  
  
  
  
  
  
  
  

HHaa  ffuuttuurroollóógguusskkéénntt,,  aa  jjöövvőő  mméérrnnöökkeekkéénntt  vvaaggyy    
ccssaallhhaattaattllaann  kköözzvvéélleemméénnyy--kkuuttaattóókkéénntt    
EEllőőrree  llááttoomm  iiss  aa  jjöövvőőtt,,    
SSzzeerreetteett  ppeeddiigg  nniinnccss  bbeennnneemm,,    
OOllyyaann  vvaaggyyookk,,  mmiinntt  eeggyy  öösssszzeellaappííttootttt  üürreess  kkóóllááss  ddoobboozz,,  
aammeellyyeett  uunnoottttaann  rrúúggnnaakk  ttoovváábbbb  aa  kkaammaasszzookk..    

  
  
  
  

HHaa  aakkkkoorraa  hhiitteemm  vvaann  iiss,,  mmiinntt  AAssssiissii  FFeerreennccnneekk,,    
LLuutthheerr  MMáárrttoonnnnaakk    
ééss  eeggyy  dduunnáánnttúúllii  ppaarraasszzttaasssszzoonnyynnaakk  eeggyyüüttttvvéévvee,,    
DDee  sszzeerreetteett  nniinnccsseenn  bbeennnneemm,,    
OOllyyaannnnáá  lleetttteemm,,  mmiinntt  aa  sszzééll  áállttaall  cciibbáálltt  öörrddööggsszzeekkéérr..    

  
  
  
  

HHaa  öönnffeelláállddoozzóóaann  ttáámmooggaattookk  iiss  aallaappííttvváánnyyookkaatt,,    
vvaaggyy  ttiizzeeddeett  aaddookk  mmiinnddeenn  jjöövveeddeellmmeemmbbőőll,,    
SSzzeerreetteett  ppeeddiigg  nniinnccss  bbeennnneemm,,    
OOllyyaannnnáá  lleetttteemm,,  mmiinntt  aakkii  kköövveett  aadd  kkeennyyéérr  hheellyyeetttt    
ééss  sskkoorrppiióótt  hhaall  hheellyyeetttt..  

  
  
  

HHaa  kkéétt  vvééggéénn  ééggeetteemm  iiss  aa  ggyyeerrttyyáátt,,  hhaajjnnaallttóóll  kkééssőő  eessttiigg  
rroobboottoollookk,,  éévveekkeenn  áátt  nneemm  mmeeggyyeekk  sszzaabbaaddssáággrraa,,    
ÁÁmm  sszzeerreetteett  nniinnccss  bbeennnneemm,,    
OOllyyaann  lleennnnéékk,,  mmiinntt  eeggyy  üürreess  bbeellűű  hhaaggyymmaa..    

  
  
  
  

HHaa  nnaappoonnttaa  vvééggiiggjjáárroomm  aa  ddaammaasszzkkuusszzii  uuttaatt,,  rroonnggyyoossrraa  
oollvvaassoomm  aa  bbiibblliiáámmaatt,,  hhaa  hhaalláálloommrraa  bbiizzaakkooddóó  hhiitttteell  tteekkiinntteekk,,  
úúrrvvaaccssoorráávvaall  vvaaggyy  aa  bbeetteeggeekk  sszzeennttssééggéévveell    

mmeeggeerrőőssííttvvee  kkéésszzüüllöökk  eellmmeennnnii,,    
DDee  sszzeerreetteett  nniinnccss  bbeennnneemm,,    
SSeemmmmii  hhaasszznnoomm  aabbbbóóll..    

  
  
  
  

AA  sszzeerreetteett  jjeelleennttéékktteelleenn,,  mmiinntt  aammiikkoorr  vvaallaakkii  sszzaammáárrhhááttoonn  
vvoonnuull  bbee  aa  vváárroossbbaa..    

  
  
  
  

AA  sszzeerreetteett  nneevveettsséégg  ttáárrggyyaa,,  mmiinntt  aammiikkoorr  vvaallaakkiinneekk  kkeezzéébbee  
nnááddsszzáállaatt,,  ffeejjéérree  ttöövviisskkoosszzoorrúútt  aaddnnaakk..    

  
  
  

AA  sszzeerreetteett  bbaalleekk,,  mmiinntt  aammiikkoorr  vvaallaakkii  kkíínnzzóóiiéérrtt  iimmááddkkoozziikk..    

  
  

AA  sszzeerreetteett  eesseennddőő,,  mmiinntt  aammiikkoorr  vvaallaakkii  aazztt  mmoonnddjjaa::  
""sszzoommjjúúhhoozzoomm""..    
  
  
  

AA  sszzeerreetteett  mmeegglleeppőő,,  mmiinntt  aammiikkoorr  vvaallaakkii  sszzeellííddeenn  mmeeggsszzóóllíítt  
eeggyy  ggyyáásszzoollóó  aasssszzoonnyytt  aa  hhaajjnnaallii  kkeerrttbbeenn..    

  
  
  

  
  

  
  
AA  sszzeerreetteett  jjááttéékkooss,,  mmiinntt  aammiikkoorr  vvaallaakkii  ttaannííttvváánnyyaaii    
eellőőtttt  mmeeggyy  GGaalliilleeáábbaa..    
  
  
  

AA  sszzeerreetteett  nneemm  ffúújj  eeggyy  kköövveett  aa  bbeennnnffeenntteesseekkkkeell,,    
nneemm  kkaaccssiinntt  öösssszzee  aa  hhaattaalloommmmaall,,    
nneemm  bbiizzoonnyyggaattjjaa  öönnmmaaggaa  ffoonnttoossssáággáátt,,    
nneemm  öörrüüll  aa  ppáárrttookk  ééss  ppoolliittiikkuussookk  aaccssaarrkkooddáássáánnaakk,,    
DDee  eeggyyüütttt  öörrüüll  aazz  aasssszzoonnnnyyaall,,  aakkii  mmeeggttaalláálljjaa    
eellgguurruulltt  ddrraacchhmmáájjáátt..    

  
  
  

NNeemm  öörrüüll  aazz  üüggyyeesskkeeddéésssseell  sszzeerrzzeetttt  vvaaggyyoonnnnaakk,,  ddee  
eeggyyüütttt  öörrüüll  aa  mmeezzőőkk  lliilliioommaaiivvaall  ééss  aazz  éégg  mmaaddaarraaiivvaall..    

  
  
  

NNeemm  öörrüüll  aa  ddooppppiinnggggaall  eelléérrtt  vviilláággccssúúccssnnaakk,,  ddee  eeggyyüütttt  öörrüüll  
aa  ffooggyyaattéékkooss  kkiissffiiúúvvaall,,  aakkii  sszzáájjaa  sszzéélléénn  ccssoorrggóó  nnyyáállllaall,,  
nnaaggyy  eerrőőffeesszzííttéésseekkkkeell  ttáárrssáánnaakk  ttuuddjjaa  ddoobbnnii  aa  llaabbddáátt..    
  
  
  

AA  sszzeerreetteett  ssoohhaa  eell  nneemm  mmúúlliikk..    

  
  
  

NNeemm  vveesszzttii  eell  sszzaavvaattoossssáággáátt,,  nneemm  éévvüüll  eell,,  nneemm  kkeerrüüll    
aadd  aaccttaa,,  nneemm  lleesszz  uunnaallmmaass,,  mmiinntt  aa  tteeggnnaappii  úújjssáágg..  

  
  
  

LLeeggyyeenneekk  bbáárr  IIsstteennttiisszztteelleetteekk,,  vvééggeett  ffooggnnaakk  éérrnnii,,    
LLeeggyyeenneekk  bbáárr  eeggyyhháázzaakk,,  mmeegg  ffooggnnaakk  sszzűűnnnnii,,    
LLeeggyyeenn  bbáárr  öökkuummeenniikkuuss  mmoozzggaalloomm,,  eell  ffoogg  ttöörröölltteettnnii..  

  
  

MMeerrtt  mméégg  nneemm  ttaalláállttuukk  mmeegg  aa  rráákk  ééss  aazz  AAIIDDSS  eelllleennsszzeerréétt,,  
nneemm  éérrttjjüükk  ttáávvoollii  ffööllddrréésszzeekk  llaakkóóiinnaakk  aa  nnyyeellvvéétt,,  nneemm  
ffooggjjuukk  ffeell  mmááss  cciivviilliizzáácciióókk  ffeelléénnkk  ssuuggáárrzzootttt  jjeelleeiitt..  
  
  
  

ÁÁmm  eeggyykkoorr  mmaajjdd  eeggyyeettlleenn  aasszzttaalltt  üüllüünnkk  mmiinnddnnyyáájjaann  kköörrüüll,,  
ééss  ÖÖ  lleesszz  mmaajjdd  mmiinnddeenn  mmiinnddeenneekkbbeenn..    

  
  
  

MMeerrtt  aa  sszzeerreetteett  nnééllkküüllii  kköötteelleessssééggttuuddaatt  kkeeddvveettlleenn..    
AA  sszzeerreetteett  nnééllkküüllii  ffeelleellőősssséégg::  ffiiggyyeellmmeettlleenn..    
AA  sszzeerreetteett  nnééllkküüllii  iiggaazzssáágg::  kkeemméénnyy..    
AA  sszzeerreetteett  nnééllkküüllii  ookkoossssáágg::  ggőőggööss..    
AA  sszzeerreetteett  nnééllkküüllii  bbaarrááttssáággoossssáágg::  hhűűvvööss..    
AA  sszzeerreetteett  nnééllkküüllii  rreenndd::  kkiiccssiinnyyeess..    
AA  sszzeerreetteett  nnééllkküüllii  hhaattaalloomm::  kkíímméélleettlleenn..    
AA  sszzeerreetteett  nnééllkküüllii  bbiirrttookkllááss::  fföössvvéénnyy..    
AA  sszzeerreetteett  nnééllkküüllii  aaddaakkoozzááss::  kkééppmmuuttaattóó..    
AA  sszzeerreetteett  nnééllkküüllii  vvaalllláássoossssáágg::  bbiiggootttt..    
AA  sszzeerreetteett  nnééllkküüllii  hhiitt::  vvaakkbbuuzzggóó..    
AA  sszzeerreetteett  nnééllkküüllii  rreemméénnyy::  ffaannaattiikkuuss..    
AA  sszzeerreetteett  nnééllkküüllii  éélleett::  éérrtteellmmeettlleenn..    

  
  
  

MMoosstt  aazzéérrtt  mmeeggmmaarraadd  aa  hhiitt,,    
AA  rreemméénnyy,,    
AA  sszzeerreetteett,,    
EE  hháárroomm..    
EEzzeekk  kköözzüüll  ppeeddiigg  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb::  JJÉÉZZUUSS  
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