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Március 22. kedd 15.00: Október a Reformáció Hónapja Bizottsági ülés

Március 30. szerda 12.30: Ifjúsági Bizottsági ülés

Április 4. hétfő 11.00: Elnökségi ülés

Április 4. hétfő 14.00: Teológiai és Keresztény Egység bizottsági ülés

Április 6. Nap 13.30:  Női bizottsági ülés

Sárba zuhan a nap

A tegnap is elment, a holnap is elmegy,
az öröm is elment, a bánat is elmegy ―
Udvarunkon a cseresznyefa
minden tavasszal kivirágzik.

Csókot is adtam, erőt is adtam.
Sokért cserébe keveset kaptam.
Egy gazdátlan burnusz üget
a forró Szaharán.

Agyvelőt tépnek, ideget falnak
örökös csaták, új forradalmak,

de kedvesem szájszéle égő,
piros, mint a vér.

Harangok szólnak, engem temetnek,
nedves sírokban holtak nevetnek;
bizony mondom, egy szép napon
sárba zuhan a nap.

Apám is meghal, fiam is meghal,
a színek ordító rendje is meghal
s görnyedt háttal a kusza vonalak
értelmét keresem.

Dsida Jenő

http://meot.hu/dokumentumok/2022akt/2022-program.pdf
http://meot.hu/index.php/noi-m/vilagimanap-2022-anglia-wales
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Kedves testvérek!

Isten Igéje így szól ma hozzánk:  „Mert
az én gondolataim, nem a ti gondolatai-
tok. Útjaitok sem az én útjaim! – mondja
az Örökkévaló.  –  Amennyivel  az ég ma-
gasabb a földnél,  annyival  magasabbak
útjaim útjaitoknál,  és  gondolataim gon-
dolataitoknál.” (Ézs 55,8-9.) Ámen.

Nézzünk szembe egy létfontosságú kér-
déssel: Honnan tudhatom meg, mi az Is-
ten gondolata rólam, a világról és a jelen
helyzetről? Nem régen néztem dr. CSÓKAI

ANDRÁS főorvos tanúságtételét. A riporter azt a kérdést tette fel neki:  Megosztó személyiségnek tartják
önt? A főorvos a válaszában arra mutatott rá, hogy aki „tanúságtevő”, az bizonyos szempontból meg-
osztó személyiség. Az evangéliumban van két tény, az egyik Páltól:  „Jaj nekem, ha nem hirdetem az
evangéliumot”, a másik Jézustól „aki meg vall engem az emberek előtt azt én is megvallom az én Meny-
nyei Atyám előtt”! Akinek élő kapcsolata van az Élő és valóságos Szeretet Istenével, az az ember, a
személyes jelenlétével döntéshelyzetet teremt azokban, akik csak vallásosak, Istennel szimpatizálók,
de élő kapcsolatban nincsenek az Istennel. Bizony, aki tanúságtevő, annak számolni kell nagyon sok
ellenséges megnyilvánulással és gúnyolódással!

Kedves testvérek, amikor az Isten gondolatairól elmélkedtem, nekem is át kellett gondolnom, hogy tu-
dom-e vállalni, hogy „megosztó” személlyé fogok válni! Krisztus minden újjászületett követőjének ez az
osztályrésze. Akinek személyes találkozása volt azzal a Jézussal, aki azt mondja magáról: „halott vol-
tam, de Élek!”, mert „Én vagyok az alfa és az Ómega, a kezdet és a vég”! (Jel 1,8.)

Minden velünk történő esemény a kör-
nyezetünkben,  vagy  a  világtörténelem-
ben, a természeti csapások, vagy bármi
legyen  is  az,  ami  érint  bennünket,  ha
nem vagyunk közömbösek, akkor kérdé-
seket  tesznek  fel  nekünk.  Ha foglalko-
zunk a kérdéssel, akkor nagy erővel hat
ránk  egy  szellemi  erő,  amely  félelmet
kelt bennünk. Megpróbálhatjuk elháríta-
ni magunktól, vagy elnyomni a tudatalat-
tiban,  de  sajnos  csak  idő  kérdése,  és
megtud bennünket testileg-lelkileg bete-
gíteni! Ezek a szellemi támadások sok-
szor úgy jönnek, betörnek az életterünk-
be  és  „rablóként” viselkednek,  ellopják
az örömünket ― semminek nem tudunk



örülni ― elveszik a békességünket ― robbanékonyak, idegesek leszünk semmiségekért ― erőtlenné
tesznek és előbb utóbb depressziósak, mindentől és mindenkitől félőkké leszünk! Ez a mai kor szelle-
mének az ismertetője. Hol van ebben Isten gondolata?

Az okot ne az eseményekben keressük, hanem abban, hogy hiányzik belőlünk, az aki megszólal a lel -
kiismeretünk vagy egy belső hang által, vagy ha szükséges egy másik embertársunkon keresztül: „Ne
félj! Jézus veled van és jelen van” Isten gondolatában ott van: Nem hagylak titeket árván! Szüntelen
veled vagyok! Fontos azzal a ténnyel számolni, hogy az Örökkévaló mindig és mindenütt jelen van! Ez
a tény független attól, hogy hiszünk-e Benne vagy Neki!

A zsoltáros így énekel, a 139. zsoltárban: „Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz
körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal,
a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasz-
tallak téged,  mert félelmes és csodálatos vagy;  csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.”
(Zsolt 138,11-14.) Pál apostol beszéde és vallástétele az Athéni hallgatóságnak az ismeretlen isten
templománál:  „Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek
Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban,  nem szorul emberi  kéz szolgálatára,  mintha hiányt
szenvedne valamiből; hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. … ;meghatározta elrendelt
idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen
nincs is messzire egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is
mondták némelyek: Bizony, az ő nemzetsége vagyunk. … A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten,
de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, ame-
lyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, aki-
ről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal,  hogy feltámasztotta a halálból.” (ApCsel 17,24-31.) Az
apostol hitvallásával döntés elé állította a hallgatóit és bennünket is döntés elé állít az Isten, amikor a
Szentlélek által megszólal az Ige, amelyet vagy olvasunk vagy hallgatunk.

Honnan tudhatjuk meg mi az Isten gondola-
tai? János apostol, miután visszajön a szám-
űzetésből, megírja a Jézusról szóló örömüze-
netét, amelyben a kérdésünkre:  honnan tud-
hatjuk  meg….?,  azt  a  választ  olvashatjuk:
„Kezdetben volt az Ige  („logosz” az Isten be-
széde, amely Isten gondolatában volt, amely
elhagyta az ajkát, amely már a világ teremté-
se előtt Istenben benne volt), és az Ige Isten-
nél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Is-
tennél volt. Minden általa lett, és nélküle sem-
mi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és
az élet volt az emberek világossága. 5 A vilá-
gosság  a  sötétségben  fénylik,  de  a  sötétség
nem  fogadta be.” (Jn  1,1-5.) Keresztelő  Já-
nos, mint útkészítő eljött, hogy előkészítse és tanúságot tegyen a világosságról! Az Ige már a világban
volt, és bár a világ általa lett, az emberek mégsem ismerték fel Őt.  „Az Ige volt az igazi világosság,
amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ
nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.” (Jn 1,9-11.) „Istent soha senki
nem látta. Az egyetlen Fiú mutatta meg, és ismertette meg velünk, milyen az Isten. Ő maga Isten,
és nagyon közel van az Atyához”. (Jn 1,18.) „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicső-
ségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Az Ige telve volt ke-
gyelemmel és igazsággal,  és ebből  a teljességből  kaptunk mindannyian sok-sok áldást,  kegyelmet és
ajándékot. A Törvényt Mózesen keresztül kaptuk, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztuson keresztül
érkezett hozzánk.” (Jn 1,14-17.)

Honnan tudhatjuk meg mi az Isten gondolata? A válaszhoz elég csak rámutatni a Kijelentések Könyvé-
re, a Bibliára, amelyben tökéletesen és teljes bizonyossággal megtalálható:  Isten gondolatait szemé-
lyesen küldte el, úgy hogy nem angyalt küldött, hanem személyesen látogatta meg az embert, mint
„ember”: „Mert mindenekben hasonlatos lett hozzánk…” (Zsid 4,15.) Jézus tanítványa, Fülöp, a kérdést
másképpen fogalmazza meg: „Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és ez elég nekünk!” A mi életünk is
erre vágyik ebben a nehéz és nagy kihívásokkal teli, totális válság helyzetünkben, szeretnénk látni az



Istent! De azt nem akarjuk megérteni, hogy Isten Lélek! Aki látni akarja Jézust, annak az életében egy
radikális változásnak  kell történnie, amelyet Jézus az Ő Szentlelke által munkál, az embernek csak
döntenie kell és elfogadni, ami Jézus üzenetének a középpontja: Térjetek meg mert itt van a lehetőség
― Isten országa!

A kérdésünkre a válaszhoz az első lépés az elcsendesedés ebben a rohanó, túlhajszolt életmódunk-
ban. „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” (Zsolt. 46,11.)

1. Először önvizsgálatot kell tartanunk, mert Isten gondolatait, noha Ő rejtve van, senki nem láthatja, de
a leghitelesebben kijelentette magát a Fia által! „Aki engem lát, látja az Atyát!” – mondja Fülöpnek (Jn
14,8kk). A Vagyok, itt van!

2. A másik, amit Jézus Nikodémusnak tanít:  Szükség néktek újonnan születnetek!  „Bizony,  bizony,
mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” Nikodémus nem
érti, mert értelemmel akarja felfogni azt a mi szellemi dolog! „Jézus így felelt: »Bizony, bizony, mondom
néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől szüle-
tett, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell
születnetek. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy:
így  van mindenki,  aki  a  Lélektől  született.«  Nikodémus megkérdezte  tőle:  »Hogyan történhet  meg
mindez?« Jézus így válaszolt:  »Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod?«” A természeti embernek
gyökeres megváltozásra van szüksége. Ez a teljes megváltozás Jézus által lehetséges csak, az embe-
ren múlik annak elfogadása. A Jézussal való közösség azonban az ember számára nem azt jelenti,
hogy feladja ember voltát és isteni lénnyé lesz, hanem azt, hogy a maga ember voltában Isten igényé-
nek megfelelően változik meg. A felülről, illetve újonnan született ember szemlélteti Isten képét, általa
kiábrázolódik Krisztus. Csodáról van szó. Így kezdhetjük meg sejteni azt, amit Ézsaiás prófétán keresz-
tül szól az Üzenet: „Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok! Útjaitok sem az én útjaim! ― mond-
ja az Örökkévaló.”

3. Az Isten gondolatainak alap jellemvo-
nása a szeretet ― ami nem szeretet, az
nem  az  Örökkévaló  gondolata!  Isten
szeretet gondolata nem elmélet, hanem
valóságos  tettek!  MAX LUCADO azt  írja:
„Mintha tudná, hogy azt fogjuk mondani
neki:  »Isten könnyű  neked ott  fent.  Fo-
galmad  sincs,  milyen  nehéz  itt  lenn.«
Hogy a kétségeinket eloszlassa, kijelenti:
Jézus  képes  benneteket  megérteni.  Ő
maga. Nem egy angyal.  Nem egy nagy-
követ.  Nem  egy  küldött,  hanem  Jézus
maga. Teljes mértékben osztozott. Nem
csak részben. Nem majdnem. Nem nagy-
részt.  Egészen!  Jézus  teljes  mértékben

kivette a részét. A minket érő mindenféle tapasztalatban. Minden fájdalomban. Minden sebben. Az ösz-
szes stresszben és terhelésben. Kivétel nélkül. Ő maga. És mindezt miért? Hogy meg tudja érteni a gyen-
geségeinket.” Zsid 4,15: Mert nem olyan természetfeletti erőkkel bíró főpapunk van, aki nem tudná ér-
telmezni a gyengeségeinket ― ő maga is teljes mértékben osztozott a minket érő mindenféle tapaszta -
latban és kísértésben, csakhogy ő soha nem vétkezett.

Kedves testvérek, hallgassuk újra a mai próféciát! A prófétai üzenet kemény és ítéletesen szól: „Mert
az én gondolataim nem a ti gondolataitok! Útjaitok sem az én útjaim! – mondja az Örökkévaló” Testvé-
rek, baj van! Azt üzeni az Igén keresztül az Úr nekünk, hogy nem Ő az oka, hogy nem ismerjük fel az
életünkben, sem ebben a világban az Ő „az Örökkévaló” gondolatát, akaratát, hanem a hiba a „mi ké-
szülékünkben van”! A mi gondolkodásunkkal történt valami, azért nem halljuk az Ő szavát, amelynek a
következménye, hogy nem értjük az Isten gondolatait, ezért szól  mentő szeretettel az Örökkévaló és
üzeni, nem csak értesít a rossz gondolkodásunkról, hanem meg is ítéli, leleplezi bennünk. Nem jól gon-
dolkodtok felőlem! Amikor baj vagy betegség ér, azt mondjátok: Nem szeret az Isten! Ha szeretne, ak-
kor nem engedné meg ezt a vírust, ezt a nagy szellemi háborút, amely félelembe tartja az egész em-
bervilágot! Azt üzeni: a gondolkodásotok középpontjában nem én rólam gondolkoztok, hanem más is -
ten lett benne az úr és ezért nem egyezik az utaitok az én utammal!



Nézzünk  egy  példát,  amellyel  szeretném
megvilágítani  az  eddig  gondolataimat.  Azt
gondolja Isten népe, hogy nem hallja az Isten
mit  beszélnek egymás között:  „Térjetek ész-
hez, ti ostobák a nép közt! Ti esztelenek, mi-
kor jön meg az eszetek? Aki a fület alkotta, az
ne hallana? Aki a szemet formálta, az ne lát-
na?” (Zsolt  94,8-9.) Nézzünk  egy  gyakorlati
példát:  Olyan  érzések  lettek  úrrá  bennünk,
hogy észre sem vesznek? Gondolunk egyet
és elkezdünk feltűnő ruhákat venni, új frizurát
csináltatunk, új profilképet csinálunk magunk-
ról, csak azért, hogy felhívjuk magunkra a fi-
gyelmet, ez egy ideig segít.  Ha tartós válto-

zást akarunk, akkor, tanuljuk meg úgy látni magunkat, ahogyan Isten lát bennünket: „Az üdvösség ruhá-
jában öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényére, ki fölteszi fejdíszét, mint meny-
asszonyára, aki fölrakja ékszereit” (Ézs 61,10.).

Vagy, hogy meginog az önértékelésünk? Gondoljunk ilyenkor arra, mi miatt vagyunk értékesek!  „…
nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódo-
tokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak. Krisztusnak a vérén.” (1Pt 1,18-19.) Ez
jusson eszünkbe! Ezen elmélkedjünk! Erre összpontosítsunk! Engedjük, hogy Krisztus szeretete átfor-
málja a saját magunkról alkotott képet. Isten szeretet gondolatának műhelyében megtörténik, velünk
miközben Jézus szemléljük (2Kor 3,18.), de nem a mi engedelmességünk nélkül! Fölajánlja, és ha en-
gedjünk, akkor nekünk csak nézni kell őt és közben a Szentlelke elvégzi a lehetetlen csodát. Mózes
ebben a műhelyben járt!

Összegezzük: Honnan tudhatjuk meg mi az Isten gondolatai? A válaszhoz elég csak rámutatni a Kije-
lentések Könyvére, a Bibliára, amelyben tökéletesen és teljes bizonyossággal megtalálható: Isten gon-
dolatait személyesen küldte el, úgy hogy nem angyalt küldött, hanem személyesen látogatta meg az
embert, mint „ember”. 1. Először önvizsgálatot kell tartanunk, mert Isten gondolatait, noha Ő rejtve van,
senki nem láthatja, de a leghitelesebben kijelentette magát a Fia által! „Aki engem lát, látja az Atyát!”
― mondja Fülöpnek. 2. A másik, amit Jézus Nikodémusnak tanít: Szükség néktek újonnan születnetek!
3. Az Isten gondolatainak alap jellemvonása a  szeretet ― ami nem szeretet, az nem az Örökkévaló
gondolata! Isten szeretet gondolata nem elmélet, hanem valóságos tettek!

Szeretném alá húzni azzal a gondolatommal, hogy szellemi harcban élünk, ahol a hazugság fejedelme
mindent megtesz, hogy ne halld meg, ne értsd meg az Isten szerető gondolatait, és ez által rabságban
tarthasson minden embert. Az ének írója a szabadságot így fogalmazza meg: „Vége a rabságnak száll
a madár”. Ez az Isten gondolatának a célja! Döntsd el kell-e neked ez a szabadság? Ámen.

Beregszászon járt a MEÖT küldöttsége
A helyszínről KONDOR PÉTER és FISCHL VILMOS tudósít

Egyházi  vezetőkkel,  segélyszervezeti
munkatárssal és a konzullal is találkozott
a  Magyarországi  Egyházak  Ökumeni-
kus  Tanácsának  (MEÖT) küldöttsége
február 26-án, szombaton Beregszászon.
KONDOR PÉTER,  a  Déli  Evangélikus  Egy-
házkerület püspöke,  a  MEÖT alelnöke
és  FISCHL VILMOS evangélikus  lelkész,  a
MEÖT főtitkára az idei ökumenikus ima-
hét adományát vitte el a Kárpátalján élő
magyaroknak.

Február 26-án a reggeli órákban hagyta
el  a  magyar-ukrán határt  Beregsurány-

nál  KONDOR PÉTER és  FISCHL VILMOS. Mint elmondták, a magyar oldalról  Ukrajna felé szinte senki nem



közlekedik, azonban az ukrán oldalon hatalmas a kocsisor. A határ inneni oldalán gyalogosan közleke-
dő nők és gyerekek sora volt látható, felnőtt férfi alig, hiszen ők a hadkötelezettség miatt Ukrajnában
ragadnak. Mindenki békésen, türelmesen várakozik a határnál.

Beregszászon  a  helyiek  elmondták,
hogy a Kárpátokon innen még nem, de a
Kárpátok keleti oldalán, 150 kilométerre
onnan már bombáztak. Kárpátalja meg-
telt, Beregszász és a környező falvak is
tele vannak menekültekkel.  Beregszász
polgármestere, Babják Zoltán elmondta,
hogy a környező kisebb falvakkal is fo-
lyamatosan  tartják  a  kapcsolatot,  mert
az ott élők helyzete a legkritikusabb. Kö-
zülük is a helyi magyar nyelvű roma la-
kosság él  a legsanyarúbb körülmények
között, ők gyakorlatilag éheznek. Ők áll-
nak sorba leginkább a folyamatosan sülő
adomány-kenyérért.

Eközben a tehetősebbek luxusautóval, a
többség jóval szerényebb módon érkezik
Beregszászra, ahol gyakorlatilag kicserélődött a lakosság, hiszen az elmenekültek helyére Ukrajna bel-
sejéből menekülők érkeztek. „Aki akart, már elment innen” ― mondják a helyiek. Akik maradtak, azok
abban bíznak, hogy nem jutnak el ideáig a harcok, de ők is később még nagyobb menekültáradattal
számolnak a háború fokozódásával. A hivatalos szervek már nem annyira bizakodók, mint a helyiek,
szerintük sajnos nem marad ez a terület sem békés.

A hadiállapot ellenére Beregszászon szombaton napközben
nyugalom honolt: volt, aki kutyát sétáltatott, egyesek karon-
fogva sétáltak, és még az autóforgalom is egy átlagos hét-
végéhez hasonlított.

KONDOR PÉTER és FISCHL VILMOS a MEÖT ökumenikus imaheti
adományának átadásakor a  Kárpátaljai  Református Egy-
házkerület elnökségénél,  ZÁN FÁBIÁN SÁNDOR püspöknél  és
NAGY BÉLA főgondnokánál jártak.  NAGY BÉLA elmondta, hogy
hatalmas az igény élelmiszerekre, ezért 1200 kenyeret süt-
nek le naponta,  a magyar kormány támogatásából  kapott
lisztből.

KONDOR PÉTER egyúttal  a  Magyarországi
Evangélikus  Egyház képviseletében  szemé-
lyes  egyeztetést  folytatott  GEREVICH JÁNOSsal,
az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai elkü-
lönített alegységének vezetőjével, aki hasonló
igényekről számolt be. Mint kiderült, lisztre és
szénsavmentes ásványvízre van most a leg-
nagyobb  szükség.  A  menekültek  ellátására
pedig mobilágyak, matracok, tartós élelmisze-
rek és generátorok lennének nélkülözhetetle-
nek, hiszen félnek attól, hogy leállnak a háló-
zatok, az áramellátás, így nem lesz lehetőség
főzni, sütni, és ez tovább fokozná az így is sú-
lyos helyzetet.

KONDOR PÉTER útja során LEHEL LÁSZLÓval, a se-
gélyszervezet ― jelenleg is  Ukrajnában tar-



tózkodó ― elnökével is egyeztetett telefonon arról, hogy a  Magyarországi Evangélikus Egyház ho-
gyan tudna célzottan segíteni a térségben.

Mint  megtudtuk,  a  folyamatosan  érkező
menekülteket egyrészt a református kollé-
giumban szállásolják el,  másrészt a helyi
hatóságok  iskolákban,  tornacsarnokok-
ban, közösségi terekben helyezik el őket.

KONDOR PÉTER püspök és FISCHL VILMOS főtit-
kár komoly várakozás után tudott csak ta-
lálkozni  BEKE MIHÁLY ANDRÁS beregszászi
vezető konzullal, mivel a diplomata irodája
előtt komoly tömeg állt, mindenki útlevélre
várakozott.

A határ innenső oldalán már épülnek a fo-
gadópontok,  de  addig  is  zajlik  a  segély-
szervezetek, egyházak általi segítségnyúj-
tás. Egyházunk továbbra is az  Ökumeni-
kus  Segélyszervezet humanitárius segély-

akcióját  támogatja  a térségben,  míg határainkon belül  a közeli  gyülekezetek  munkáját  kell  minden
erőnkkel támogatni, hogy a hozzánk érkező magyar és ukrán menekültek ideiglenes étkeztetését, ellá -
tását tudják segíteni.

Babják Zoltán a találko-
zót  követően  levélben
fogalmazta  meg  Fischl
Vilmosnak,  hogy a ha-
diállapotra  való  tekin-
tettel „a térség stratégi-
ai  intézményei  működ-
tetéséhez”  egyebek
mellett tartós élelmisze-
rekre,  víztartályokra,
generátorokra,  a  kap-
csolattartáshoz szüksé-
ges  rádióállomásokra,
valamint  üzemanyagra
lenne szükségük. A ké-
rés  már  önmagában  a
helyzet  súlyosságát
mutatja.
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