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„Csu pán négy perc 
ti zen négy má sod perc az
egész. S aki fi gyel, an nak
az éle tét vál toz tat ja meg
ez a né hány pil la nat.”

A Fiú f 16. oldal

„Most a hi deg sem za var ta, mi kor 
kilépett az ut cá ra, és a sok tü le ke dő em ber 
is mint ha tá vo labb ra ke rült vol na. Va la mi
ré szeg fér fi éne kelt, a gyap jú sál pe dig
olyan kü lö nös és pu ha és me leg volt.”

Csillagfényes éjszakán… f 22. oldal

„…több gye rek fel nőtt a 
sze münk lát tá ra; bi zony ta lan,
el ha gya tott ka ma szok ból
szor gal mas, cél tu da tos fi a tal
fel nőt tek cse pe red tek.”

Kenyai híradás f 20. oldal

g Ben ce Im re

Ez nem is tál ló szag, ez sok kal
rosszabb an nál. Az is tál ló szag so ha -
sem bor zaszt. Az olyan ter mé sze tes.
Gyer mek ko rom ban sok szor él vez tem
az is tál ló me le gét, s tud tam, hogy ott,
ahol te he nek, bá rá nyok vagy sza ma -
rak szál lá sol nak, egy ál ta lán nem za -
va ró a trá gya sza ga. Az kel le mes, me -
leg szag. 

Ez nem is tál ló szag, ez sok kal
rosszabb an nál, ez az el fek vő sza ga.
Igaz, ma nap ság in kább ne ve zik ezt a
kór há zi osz tályt kró ni kus bel nek
vagy ápo lá si osz tály nak, de min den -
ki tud ja, hogy mit je lent. Vég ál lo mást. 

Orr fa csa ró bűz áradt az ágy tál mo -
só ból. Ápo ro dott volt a le ve gő a fo -
lyo són is. 

Majd nem vissza for dul tam. Szin te
ök len dez ni kezd tem. Ezt a sza got
nem le het so ká ig bír ni. Ez nem is tál -
ló szag! De hát men nem kel lett. Mint
a kis pász tor nak Bet le hem me ze jén.
Va la mi lyen bel ső kény szer haj tott.

A ket tő száz tí zes ben fe küdt. A
ket tes ke, ahogy a nő vér ke ne vez te
Gyu szit. Oda lép tem hoz zá. Gyu szi
el gyö tört volt, csont és bőr. A ta ka -
rót a le ve gőt len szo bá ban le rúg ta
ma gá ról, az utol só mű tét nyo ma
éle sen lát szott, s aszott tes té ből csö -
vek lóg tak ki. 

Lám, mi lyen lett az erős, büsz ke
em ber! Az em ber, aki ma gá ban bí -
zott, aki szak má já ban szin te min dent
el ért, aki anya gi biz ton sá got tu dott
nyúj ta ni csa lád já nak, aki fő nök volt,
a szó tel jes ér tel mé ben. Aki nek a lel -
ké nél fon to sabb volt a kar ri er, a sze -
re tet ki mu ta tá sá nál előbb re va ló volt
a ho zam, a ha szon, a tel je sít mény. Aki
gyen ge ség nek érez te, hogy lel ki ek kel
fog lal koz zon, vagy az ér zel me it meg -
mu tas sa.

S most össze tör ten fe küdt a ket tő -
száz tí zes ben. Csak a sze me volt
élénk. Most is me sél ni kez dett, mint
már sok szor. Most in kább em lé ke i -
ről be szélt. Egy ré gi disz nó tor ról,
ame lyen együtt vet tünk részt, s ele -
ve nen idéz te fel a friss sült hur ka il -
la tát. A hor gász él mé nye i ről, a Ba la -
ton-fel vi dék gyü möl cse i nek ízé ről
és a pá lin ká ról, amit ő fő ze tett. Ar -
ról, hogy mennyi min dent tett. De a
szá ja új ra és új ra ki szá radt, a lég zé -
se elne hez ült, a gyógy szer is ká bí tot -
ta. Fél re bil lent fej jel egy szer csak
azt mond ta: „Most me sélj te!”

Egy ki csit meg szep pen tem. Mit
mond hat nék? Mi ről me sél jek? Az tán
bá tor ta la nul, mert nem tud tam, hogy
mi ként re a gál rá, ennyit mond tam:

„Az Is ten sze re te té ről fo gok me sél -
ni ne ked!” 

Ke res tem a sza va kat. S bel ső re me -
gés sel be szél ni kezd tem. Ar ról, hogy
az Is ten sze re te te mi ként van je len a
ké pes ség ben, az aka rat ban, a tu dás -
ban. Meg ar ról is, hogy Is ten mu tat -
ja meg ma gát a ba la to ni nap le men -
té ben vagy az édes sé érő kör té ben.
Majd mély le ve gőt vet tem, új ra át jár -
ta az or ro mat az a ne héz szag, és
érez tem, hogy nem ma rad ha tok gyá -
va. Ott, ahol az el mú lás ilyen kö zel
van, nem ma rad ha tok a fel szí nen.

Be szél nem kel lett.

Az eszem azt kér dez te: „Mi ért
be szélsz Krisz tus-hi ted ről, a bűn bo -
csá nat ról vagy ar ról, hogy Is ten ke -
gyel me hor doz az erőt len ség ben,
még ak kor is, ami kor az élet el fogy,
egy olyan em ber nek, aki so ha nem
tö rő dött ez zel?”

A szí vem azt súg ta, hogy ne hall -
gas sak az eszem re. Csak azt fi gyel -
tem, nem fá radt-e na gyon. Lát tam,
hogy be csuk ja a sze mét, de érez tem,
hogy a fi gyel me nem lan kadt. Csend -
ben, fá rad tan hall gat ta sza va i mat. 

Ami kor befejeztem, fé lel me tes
né ma ság ült a szo bá ra. Za va ró csend.
Úgy érez tem, még kell va la mit mon -
da nom ar ról, hogy az Is ten sze re te -
té től sem mi sem vá laszt hat el. 

S ek kor a szo ba csend jét egy alig
hall ha tó szó tör te meg, Gyu szi aj ka
re be gett egy mély ről jö vő szót:
„Ámen.” Majd még egy szer, egy ki csit
ha tá ro zot tab ban: „Ámen.” 

Nem mer tem meg szó lal ni. Ma -
gam ba szív tam a szo ba ápo ro dott
sza gát, a gyom rom fel ka va ro dott,
és új ra meg ál la pí tot tam: ez nem is -
tál ló szag, ez sok kal rosszabb an nál.
De ahogy va la mi kor ab ban a bar lang -
is tál ló ban a pász to rok, úgy egy ok tó -
be ri dél utá non én is ta nú ja le het tem
an nak, hogy egy bű zös is tál ló ban az
Úr már megint ke mény fek he lyet ta -
lált ma gá nak: Gyu szi szí vé ben meg -
szü le tett az Is ten ámen je.

A szer ző bu da vá ri evan gé li kus lel kész,
a Bu dai Egy ház me gye es pe re se

Októberikarácsony
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Mindenkedvesolvasónknak
szeretetteljeskarácsonyi

ünnepeketésáldottújesztendőt
kívánunk!

„Aztánbátortalanul,
mertnemtudtam,
hogymikéntreagál
rá,ennyitmondtam:
„AzIsten
szeretetérőlfogok
mesélnineked!”

A bu da pes ti Sán dor-pa lo ta tü kör ter -
mé ben lát ta ven dé gül dr. Áder Já nos
köz tár sa sá gi el nök a ma gyar or szá gi
tör té nel mi egy há zak ve ze tő it de -
cem ber 11-én. 

A ta lál ko zón – ame lyen Ba log
Zol tán, az em be ri erő for rá sok mi -

nisz te re is je len volt – egy há zun kat
Gáncs Pé ter el nök-püs pök és Prőh -
le Ger gely or szá gos fel ügye lő mel lett
dr. Fa bi ny Ta más és Sze me rei Já nos
püs pök kép vi sel te. 

Áder Já nos köz tár sa sá gi el nök kö -
szön tő be szé dé ben hang sú lyoz ta: a

ka rá csony cso dá já ban egy ígé ret szü -
le tik meg év ről év re, amely ar ról
szól, hogy job bá te het jük éle tün ket,
ha sze re tet tel, az az nyi tot tan és tisz -
te let tel, a meg ér tés szán dé ká val for -
du lunk egy más hoz.

d For rás: MTI

Egyházivezetőkaköztársaságielnöknél

Az el ső ál lo más az Is ten há za volt. Az
egy ház ke rü let püs pö ke, Fa bi ny Ta -
más Mt 11,2–10 alap ján szólt a
több száz fős gyü le ke zet hez. 

A rend kí vü li va sár nap má so dik
ál lo má sa a múlt hó nap ban át adott
óvo da volt, ahol im má ron az egy há -
zi ve ze tők áll tak meg, hogy meg áld -
ják a gyer me kek há zát. „Le gyen ez
az épü let is Is ten há za!” – fe jez te ki
óha ját a püs pök. A gyer me ki tiszt -
sé get ma ga Jé zus te szi ki vált ság gá.
Há lás le het egy gyü le ke zet, ha óvo -
dát is fenn tart hat, mert ál ta la min -
dig ott van az em lé kez te tő: gyer -
mek ké kell len nünk – hang zott el.

Ká kay Ist ván or szá gos iro da -
igaz ga tó kö szön tő jé ben el mond -
ta: a tíz hó nap alatt le zaj lott épít -
ke zés egy gyü le ke zet és az or szá -
gos egy ház kö zöt ti za var ta lan
együtt mű kö dés na gyon szép pél -
dá ja. Ezen fe lül nagy öröm, hogy
egy há zunk fel szen tel het te az el ső
tel je sen újon nan épí tett óvo dá ját. A
száz öt ven mil li ós be ru há zás ered mé -
nye egy olyan, tá gas te rek kel ki ala kí -
tott, két szin tes épü let, ahol 2013
szep tem be ré től há rom cso port fog

mű köd ni. A je len le gi, elő ző he lyé ről
mind össze egy hét vé ge le for gá sa alatt

át köl tö zött Bú za szem cso port mel lett
már most el in dul az ugyan csak hu -
szon öt fős Szi vár vány cso port. 

Az ün nep ség me leg sé gét a gyer -
me kek ka rá cso nyi mű so ra, va la mint

a he lyi Van nás együt tes ze nei alá fes -
té se biz to sí tot ta. Az össze tar to zás
fon tos sá gát pe dig mi sem bi zo nyít -
ja job ban, mint az a tény, hogy a vá -
ros összes evan gé li kus in téz mé nyé -
nek lel ké sze és ve ze tő je meg tisz tel -
te je len lé té vel az új épü let szen te lé -
sé nek ün ne pét. 

Ko vács né Mráz Ág nes ve ze tő óvó -
nő há lá ját és az ügy irán ti el kö te le ző -

dé sét ek kép pen fo gal maz ta meg kö -
szön tő jé ben: „Ke nye ret kér tünk, és
ka lá csot kap tunk.” 

HázrólházraNyíregyházán
b Nem min den na pi él mény ben volt ré szük de cem ber 16-án a nyír egy -

há zi evan gé li ku sok nak, hi szen a dél előt ti is ten tisz te let szen te lé si
ün nep sé gek kel és a dél után ba nyú ló együtt lét tel foly ta tó dott. Ad vent
har ma dik va sár nap ján a né pes gyü le ke zet – bát ran mond hat juk – ház -
ról ház ra járt a Lu ther té ren és kör nyé kén.
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f Folytatás a 3. oldalon

Orgonakoncerttel az evangéliumért f 4. oldal
A novellaíró-pályázat díjazottjai f 8–9. oldal
Szolgáló életek f 21. oldal
Mesélnek a fák f 15. oldal
Nemzetiségi oldalak f 23. és 26. oldal
Szilveszteri lencsevég f 29. oldal

„Azt üzen ném idén is, amit  hosszú-
hosszú év ti ze de ken ke resz tül
mond tam: a ka rá csony mi vol tát, 
lé nye gét sok em ber iga zán még
min dig nem is mer te fel.”

Interjú Jókai Annával f 7. oldal
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Evangélikus élEt. élEd. élEd?

Ad vent ne gye dik va sár nap ján Já nos
evan gé li u má nak egyik kez dő  tör té -
ne te áll előt tünk, ami kor Jé zus ról már
azt hir de ti Ke resz te lő Já nos, hogy „kö -
zöt te tek áll”, de még hoz zá te szi: „akit
ti nem is mer tek” (Jn 1,19–28). A Je le -
né sek köny vé nek jé zu si mon da ta jut
eszünk be: „Íme, az aj tó előtt ál lok, és
zör ge tek…” (Jel 3,20). Így ün nep lünk
idén is ad vent ne gye dik va sár nap ján:
szin te már itt van ka rá csony. 

De va jon is mer jük-e azt, aki jön?
Is mer jük-e azt, aki ka rá csony kor
el jött? Is mer jük-e azt, aki kö zöt -
tünk áll?

Pál apos tol le ve lé nek eb ben a sza -
ka szá ban ar ról igyek szik meg győz ni
ol va só it, hogy ő – an nak da cá ra,
hogy ígé re te el le né re nem ment el
Ko rint hus ba – meg bíz ha tó. Sza vá ban
az „igen” nem vált „nem mé”, hi szen
az ő meg bí zó ja, a mennyei Atya is
igent mon dott né pé re.

Pál apos tol szá má ra az, hogy Jé zus
kö zénk jött, em ber ré lett, azt a bi zo -
nyos sá got je len tet te, hogy Is ten va la -
mennyi ígé re té re igent mon dott. Le -
het, hogy még nem vit te tel jes ség re,
ám Jé zus még is ga ran cia ar ra, hogy Is -
ten ja vunk ra fog ja be tel je sí te ni őket.
Pál apos tol és mun ka tár sai pe dig ta -
pasz tal ták, és bi zony sá got tet tek ar -
ról, hogy eze ket az ígé re te ket Is ten va -
ló ban meg is tart ja. Áment mond tak
az ígé re tek re, hi szen va ló ban úgy ta -
pasz tal tak min dent, aho gyan az Úr
meg ígér te ne kik (Lk 2,20). 

Ezt ün ne pel jük ma. S mint min den
ün ne pen, ma is meg kell fo gal maz -

nunk, hogy a ré gi ese mény, amely ről
Já nos evan gé li u ma tu dó sít (Jn 1,19–
28), és an nak tar tal ma, ame lyet Pál
apos tol írt le (2Kor 1,20–22), ho gyan
va ló sul meg ma, mit is je lent szá -
munk ra. Mit je lent szá munk ra, hogy
Jé zus már itt van, de még nem is mer -
tük meg őt? Mit je lent az, hogy Is ten
ígé re tei iga zak, ha még nem vál tak is
tel jes ség gel lát ha tó vá? 

Jan ikovsz ky Éva köz is mert köny -
vé nek cí me: Ki re ütött ez a gye rek? El -
kez di az író a gyer mek szü le té sé től,
ami kor min den ki kör be ra jong ja a
cse cse mőt, s ta lál gat ják, ki re is ha son -
lít, ki re ütött ez a gye rek. Az tán ka -
masz lesz, és en ge det len, szem te len
és kaj la, és ak kor ugyan az a kér dés el -
len ke ző hang nem ben, el uta sí tó lag
hang zik: Ki re ütött ez a gye rek? 

Per sze foly ta tó dik a könyv, de mi
áll junk meg en nél a moz za nat nál.
Ami kor volt egy ál munk a gye rek ről,
és az az álom nem va ló sult meg. S
ami kor csa ló dunk, kö zö nyö sen me -
gyünk to vább: hát igen, azt re mél tük,
de csak ez lett. És le mon dunk ál ma -
ink ról.

So kan élik így meg a há zas sá gu kat
is. Ami kor je gye sek vol tak, még lán -
golt ben nük a sze re lem, és ar ra ké szül -
tek, hogy ha nem is a ró zsa szín köd,
de a tisz ta ér zés, az egy más irán ti
őszin te ség és nyi tott ság, a má sik bol -
dog sá gá nak ke re sé se meg ma rad ben -
nük. Az tán el telt egy-két év, és min -
den szür ké vé vált. Nem rom lott meg,
de messze volt már az ál mok tól. 

Nem va gyunk-e így a hi tünk kel is?

Ahogy éne künk mond ja: „Ha mar
el fogy, töl te alig hogy volt…” Pe dig
kez det ben azt re mél tük, hogy el kö -
te le zett sé gün ket sem mi meg nem
kér dő je lez he ti.

Vol tak ál ma ink – sőt ta lán nem is
a mi ál ma ink. Mer jük ki mon da ni:
vol tak ígé re te ink – és ma ezek ből az
ígé re tek ből csak tö re dé ket lát ha -
tunk. Mint A ta nú cí mű film ben: „ki -
csit sár gább, ki csit sa va nyúbb”. És eb -
be be le tö rő dünk. Ennyi re fu tot ta.

S ép pen ek kor, csa ló dá sa ink ide jén,
ami kor meg fá ra dunk, van szük sé -
günk biz ta tás ra: Is ten nek va la mennyi
ígé re té re Jé zus ban van az „igen”. Is -
ten meg tart ja ígé re te it. S azo kat
min dig ja vunk ra tart ja meg. Ben ne
nincs fény nek és ár nyék nak vál ta ko -
zá sa (Jak 1,17), ha nem min dig ja vun -
kat mun kál ja.

Azt ígér te: „ve le tek va gyok min den
na pon” – ami kor meg ke resz tel jük és
ta nít juk a ránk bí zot ta kat, ő ve lünk
van. Ez zel a bi za lom mal ne vel jük
gyer me ke in ket – ak kor is, ami kor
dac kor szak ban vagy lá za dó ka masz -
kor ban jár nak.

Azt ígér te, hogy há zas sá gun kat
egy be szer kesz ti – eh hez ra gasz kod -
ha tunk ak kor is, ami kor nem megy
min den si mán, gör dü lé ke nyen há zas -
sá gunk ban. 

Azt ígér te, hogy aki nek mus tár -
mag nyi hi te van, az he gye ket moz gat -
hat meg – ak kor a mi szür kü lő hi tünk
is ele gen dő.

És foly tat hat nánk az ígé re tek so -
rát, ame lye ket meg tart és be tölt az

Atya ak kor is, ha most ab ból még
nem so kat lá tunk. Ezért így vi gasz -
tal és biz tat a zsol tá ros: „Az Úr sza -
va igaz, és min dent hű sé ge sen cse lek -
szik!” (Zsolt 33,4)

Kö zöt tünk van, akit nem is me -
rünk. De aki is me ri őt, akit sze re te -
té nek pe csét jé vel, a Lé lek ere jé vel
meg erő sí tett, az bi zony sá got tesz
ró la. Ke resz te lő Já nos sal és Pál apos -
tol lal együtt ma is so kan ad ják to vább
a hírt, amelyet Jé zus ban ta pasz tal tak,
hogy Is ten meg tart ja ígé re tét, hogy
Is ten igent mon dott ránk. 

Ke resz te lő Já nos sal és Pál lal együtt
ma is so kan tesz nek bi zony sá got Jé -
zus ról, hogy akik hall ják, higgye -
nek, és a hit ben éle tük le gyen. Már
itt a föl dön is. Hogy ne mond ja nak le
– nem is a sa ját ál ma ik ról, ha nem ar -
ról, amit Is ten meg ígért: gyer me ke -
ik ről, há zas sá guk bol dog sá gá ról, hi -
tük ele ven sé gé ről –, ha nem a bi za lom
örö mé vel vár ják a ka rá csonyt. Hi szen
ad vent ne gye dik va sár nap ja az öröm
va sár nap ja! Ámen.

g Ben c ze And rás

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk! Há -
lát adunk ne ked hű sé ge dért. Min dent
ja vunk ra te szel. Az ad ven ti idő for ga -
ta gá ban tisz títsd meg lá tá sun kat,
hogy meg lás suk, mi ként tel je sí ted Jé -
zus ban ígé re te i det raj tunk, és add
Szent lel ke det, hogy hű sé ged ről há la -
adás sal és öröm mel te gyünk bi zony -
sá got! Ámen.

Advent4. vASárnApjA–2Kor1,20–22

Igen
AvASárnApIgéje

b Je len írá sunk kal az el mé lyült,
öröm te li ün nep lés hez sze ret -
nénk se gít sé get nyúj ta ni: ka rá -
cso nyi ének kin csünk át te kin té -
sé vel meg raj zol juk az ün nep kör
egy le het sé ges ívét.

Szent es te, ka rá csony ün ne pe, ka rá -
csony má so dik nap ja, ka rá csony utá -
ni va sár nap: ez a leg szű kebb kö re az
össze füg gő ün nep na pok nak; tá gabb
ér tel me zés ben vi szont víz ke resz tig
ível az ün ne pek so ra.

A ke resz tény ün ne pek kö zül ta lán
a ka rá csony kap cso ló dik össze leg erő -
seb ben az ének lés sel. Éne ke ink a ben -
ső sé ges ség től a ki tö rő örö mig min den
lel ki ál la po tot érin te nek, ki-ki vá laszt -
hat ked ve sze rint, il let ve az al ka lom -
nak meg fe le lő en.

A leg ősibb ré teg a kö zép ko ri ere -
de tű, la tin vagy la tin–né met nyel vű
kan ci ó ké; eze ket – bár a li tur gia pe -
re mén, de – ere de ti leg is a kö zös ség
éne kel te. A Hadd zeng jen ének szó (EÉ
151) és a Kit sok bol dog pász tor di csért
(EÉ 152) ezért biz tos osz lo pai le het -
nek ün nep lé sünk nek; előb bi ka rá -
csony ün ne pé nek, utób bi a ka rá -
csony utá ni va sár nap nak a gra du ál -
éne ke. Dúr hár mas hang zat ra épü lő,
tisz ta vo nal ve ze té sű dal la muk, pá rat -
lan lük te té sű, rin ga tó rit mu suk pasz -
to rá lis jel le ge azt az ér ze tet kel ti,
mint ha mi is ott len nénk a já szol mel -
lett. Nem vé let len, hogy a 138., ad ven -
ti Pa ul Ger hardt-ének is a 152. dal la -
mát kap ta: „Jer tek, hí vek, Jé zus elé,
/ Bet le hem kis jász la fe lé.”

A Menny ből jö vök most hoz zá tok

(EÉ 150) gyer me ki en egy sze rű, de rűt
su gár zó dúr dal la ma be ra gyog hat ja az
ad ven ti–ka rá cso nyi idő sza kot: er re a
dal lam ra éne kel het jük ugyan is Lu ther
Már ton mind há rom ka rá cso nyi éne -
két, va la mint több más ver set is.

A Menny ből jö vök most hoz zá tok és
a Mennyei an gyal se re gek (EÉ 155) az
öröm hír két fé le ki fej té se: az el ső bő -
vebb, a má so dik tö mö rebb. A Jé zus
Krisz tus, di csér tes sél (EÉ 154) – mely -
nek más az ere de ti dal la ma – akár Já -
nos evan gé li u má tól is kap hat ta az in -
dít ta tást a gon do la tok fi lo zo fi kus meg -
fo gal ma zá sá ra: „Az em ber gyar ló tes -
té be / Öl tö zött az örök ige.” (2. vers) A
150. és 154. ének szent es ti gra du ál ének-
ja vas lat, de ter mé sze te sen bár me lyik
má sik is ten tisz te le ten el han goz hat. 

A Bol dog öröm nap de rült ránk (EÉ
165) Ch ris ti an Fürch teg ott Gel lert ün -
nep meg fo gal ma zá sa. Az Ál dott az
élet Is te ne (EÉ 135) – Mic ha el Weis se
éne kes köny vé ből – az ad ven ti éne kek
kö zött ta lál ha tó, de akár ka rá cso nyi
pré di ká ci ó nak is al kal mas. A Jé zus, élő
Is ten Fia (EÉ 183) – Új zen ge de ző
mennyi kar ból va ló – új évi szö ve ge pe -
dig már elő re mu tat.

Ere de ti leg gyer me kek nek ké szült
Ni ko laus Her man mű ve, a Jöjj, Is ten
né pe, áld juk őt (EÉ 156), ka rá csony ün -
ne pé nek má sik gra du ál éne ke. A stró -
fa jel leg ze tes sé ge, a meg is mé telt ne -
gye dik sor le he tő vé te szi a fon tos
gon do la tok ki eme lé sét.

Szin tén Mic ha el Weis se éne kes -
köny vé ből szár ma zik ka rá csony má -
so dik nap já nak egyik ének ja vas la ta:
Hir de tek ti nék tek Lel ki nagy örö möt
(EÉ 159). A dal lam össze kö ti ka rá -
csonyt víz ke reszt tel: „Kelj fel, öl tözz

fény be, / Föld nek ke rek sé ge, / Nézd,
mi ként ra gyog rád / Az új csil lag fé -
nye!” (EÉ 186,1)

A Fel út ra, ti hí vek (EÉ 163) – ka -
rá csony má so dik nap já nak má sik
ének ja vas la ta – a vers sza kot le zá ró ref -
rén nel vé si a szí vünk be: „Ó, jöj je tek,
imád juk az Urat!” Le gyen meg ben -
nünk is, ami a pász to rok ban meg volt:
a kész ség a hó do lat ra. Nagy sze rű
össze füg gés, hogy a 310. úr va cso rai
ének nek is ez a dal la ma: „Ve gyé tek,
egyé tek, / Ez a Krisz tus tes te.”

El ma rad ha tat lan ré sze az ün nep nek
Pé cse li Ki rály Im re ver se, a ré gi ma -
gyar éne kek gyöngy sze me, a Krisz tus
Urunk nak ál dott szü le té sén (EÉ 158).
Má so dik vers sza ka az an gya lok öröm -
hí ré nek (Lk 2,14) új ra fo gal ma zá sa.
Sánt ha Ká roly ad ven ti szö ve ge is ez -
zel az erő tel jes dór dal lam mal kap cso -
ló dik össze: Ál dott az Is ten, mind nyá -
junk nak Aty ja (EÉ 145).

Az Itt a ka rá csony! Itt a Meg vál tó!
(EÉ 171) ka rá csony he té nek éne ke.
Messzi re mu ta tó öt let, hogy Túr me -
zei Er zsé bet ver se a Né künk szü let ék
mennyei Ki rály (EÉ 179) dal la má ra
ké szült. A má sik ilyen Túr me zei-
köl te mény az ad ven ti idő sza kot gaz -
da gít ja: Szép Haj nal csil lag, Jé zus,
ra gyogj fel! (EÉ 148).

Ez a him nusz ból fo gan ta tott, pél -
da mu ta tó an ará nyos épít ke zé sű, ősi
ma gyar dal lam kü lön le ges kin cse
éne kes köny vünk nek. Le be gő ér ze tet
kelt, és a gre go ri án tó nu sok nyo mát
őr zi, hogy a dal lam kez dő- és zá ró -
hang ja nem azo nos. A stró fa fe le ref -
rén, ami új ra le he tő sé get ad a leg fon -
to sabb üze net el mé lyí té sé re: „El jött a
menny ből. Em ber ré lett. / Ő hoz a

föld re bé kes sé get.” (171) Vagy: „Új
esz ten dő ben mi vi gad junk, / Szü le tett
Jé zust mi imád juk!” (179)

Az Ím, jász lad mel lett tér de lek (EÉ
161) szent es ti lel kü le tet éb reszt ben -
nünk. Ger hardt ver sé nek el ső stró fá -
ját Jo hann Se bas ti an Bach a Ka rá cso -
nyi ora tó ri um ha to dik kan tá tá já ban
(Nr. 59) az ak kor hasz ná la tos ko rál dal -
lam mal (Bi zony be te lik az idő, EÉ 502)
al kal maz za. Ge org Ch ris ti an Sche -
mel li Mu si ka lis ches Ge sang-Buch já -
ban (1736) vi szont új dal lam je le nik
meg, me lyet Bach nak tu laj do ní ta -
nak. Ez a bas so con ti nuo szó lam mal
el lá tott, ere de ti leg szó ló ének lés re
szánt kis ária ké sőbb be ke rült a gyü -
le ke ze ti éne kes köny vek be is.

A Csen des éj! Tisz ta, szent éj! (EÉ
167) 19. szá za di, más íz lés vi lág szü löt -
te, de ta gad ha tat la nul a leg nép sze rűbb
ka rá cso nyi éne kek kö zé tar to zik. Hár -
mas hang zat ra épü lő for du la ta in érez -
he tő, hogy el ső el hang zá sa kor egy sze -
rű, ak kor di kus gi tár kí sé ret já rult hoz -
zá. Az ének lés vissza fo gott sá ga se gít -
het, hogy ne lép jük át a giccs ha tá rát.

A ka rá cso nyi Ky rie egyik mon da -
tá val kí vá nunk Ol va só ink nak ben ső -
sé ges és ál dott ün ne pet: „Örök Ige, aki
ha lan dó test ben jöt tél a vi lág ba, hogy
a mu lan dó ság át kát el vé ve örök éle -
tet aján dé kozz, Uram, ir gal mazz!”
(LK 195. ol dal)

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Akarácsonyiünnepkörmegformálása
Az ének vá lasz tás je len tő sé ge

Min den ha tó Is ten! Jó sá gos Atyánk!
Ra gyog tasd fel or cád vi lá gos sá gát,
hogy tisz ta öröm mel vá ra koz zunk és
vá gya koz zunk ar ra, hogy meg ér kez -
zél éle tünk be! Kö szön jük ne ked igéd
vi lá gos sza vát, amely ítél és meg gyó -
gyít, te remt, ve zet, és új élet re tá -
maszt. Kö szön jük, hogy az Ige test -
té lett Jé zus Krisz tus ban, és mi lát hat -
juk őben ne vég te len ke gyel me det és
élet iga zí tó igaz sá go dat. Kér jük, ta níts
min ket őszin te szív vel eb ből él ni!

Ra gyog tasd fel or cád vi lá gos sá gát
min den jó aka ra tú em ber re! Áldj
meg min den tisz ta szán dé kot, ér zel -
met, szót és cse le ke de tet! Nagy a sö -
tét ség, és nö vek szik a ho mály a szí -
vek ben, gon do la tok ban, em be ri kap -
cso la tok ban és a ki sebb-na gyobb
kö zös sé gek éle té ben. Te vidd győ ze -
lem re a sze re tet min den küz del mét
a sö tét ség és a pusz tí tás erői és in du -
la tai fe lett!

Ra gyog tasd fel or cád vi lá gos sá gát
min den szen ve dő nek: be te gek nek,
erőt le nek nek, ki szol gál ta tot tak nak,
ma gá nyo sok nak – kü lö nö sen is ké -
rünk a hal dok ló kért. Állj oda és ál -
líts oda a nél kü lö zők, az ott hon ta la -
nok, az éhe sek, a fá zók és az ön pusz -
tí tó éle tet élők mel lé. Ké rünk, te
add vissza az út ját vesz tett vagy ke -
re ső em ber nek az élet re hí vó re -
mény ség fé nyét!

Ra gyog tasd fel or cád vi lá gos sá gát
a meg szü le ten dő és ki csi gyer me ki
éle tek re, a csa lá dok ra, a gyü le ke zeti
kö zös sé gek re – hadd le gye nek új ra
ál dot tá, a ben nük élők és a vi lág vi -
lá gos sá gá vá! Ve zesd en ge del mes -
ség re, alá zat ra és éle tet szol gá ló
böl cses ség re a vi lág és az egy há zak
ve ze tő it! Ké rünk, add meg a vi lág bé -
kes sé gét – és kö nyör günk ül dö zött
hit test vé re in kért szer te a vi lá gon.

Ad vent út ján jár va a ka rá csony
kü szö bén iga zi, ra gyo gó, éle tet újí -
tó ün ne pért kö nyör günk: adj,
Urunk, lám pánk nak vi lá gos sá got! A
te fé nyed del el osz la tod sö tét sé gün -
ket. Ma gunk tól csak sö tét sé günk
van, te vi szont vi lá gos ság és fény
vagy, aki szét szó rod sö tét sé gün ket,
és meg vi lá go sí tasz. Mert nem tő -
lünk jön a vi lá gos ság, és csak ak kor
van ben nünk fény, ha te meg adod.
Jöjj hát, add meg ne künk – fo gadd
el hó do la tun kat, ké ré se in ket és vá -
ra ko zá sun kat: áldj meg élő je len lé -
ted del! Ámen.

Oratio
œcumenica

CAntAte

„Ne fir tasd a ki für kész he tet lent. De
amit nem tud tál ki ku tat ni, ép pen az
eresz ke dik sze med elé, mi kor e gyer -
me ket lá tod any ja ölé ben. Em ber ré
lett, aki egé szen úgy szü le tett s élt,
mint a töb bi. Ugyan az a test al ka ta s
élet mű kö dé se, mint más em ber fi á -
nak. Bi zony sen ki nek se öt le nék
eszé be, hogy ez a te remt mény ma ga
a te rem tő. Hol az a bölcs, aki va la ha
is ki gon dol ha tott vol na ilyes mit? Az
ész nek itt meg aláz kod va kell vak sá -
gát be val la nia. Hogy ami kor Is ten
dol ga it az ég be to la kod va me ré sze li
mé rics kél ni, ugyan ak kor nem ve szi
ész re azt, ami a sze me előtt van.” 

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek! 

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

SemperreformAndA
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– Bár mennyi re sze ret ne is la punk
min den je len tős evan gé li kus egy há zi
ese mény ről tu dó sí ta ni, a ter je del mi
kor lá tok nem tet ték le he tő vé, hogy
Püs pök úr né hány kö zel múlt be li szol -
gá la tá ról hírt ad junk. Ezek re – cso -
kor ba szed ve őket – most tér he tünk
vissza. Mi lyen al kal mak ról is volt szó?

– Örü lök an nak, hogy nem csak
nagy hord ere jű ün ne pe ken, ha nem
ben ső sé ges al kal ma kon is lá to gat ha -
tom a gyü le ke ze te ket. Ter mé sze tes,
hogy a bu da vá ri temp lom ban és a bu -
da gyön gyei ká pol ná ban rend sze re sen
pré di ká lok, hi szen csa lá dom mal
együtt ott va gyunk ott hon. Két he te
pe dig min den kü lö nö sebb ok nél kül
a ki csi nyár egy há zi gyü le ke zet ben
szol gál hat tam ige hir de tés sel, majd –
Fáb ri György egy ház ke rü le ti fel ügye -
lő vel együtt – ta lál koz hat tam fi a ta -
lok kal és idő sek kel, és gon dol kod hat -
tunk a kö zös ség jö vő jé ről. 

Ugyan így öröm mel vál lal tam áhí -
ta tot az ok ta tá siin téz mény -ve ze tők
rév fü lö pi kon fe ren ci á ján és a dia kó -
ni ai bi zott ság ülé sén, vagy vet tem
részt a fa so ri gim ná zi um egyik osz -
tá lyá nak pi lis csa bai csen des nap ján.
A di á kok kal va ló együtt lét, a hi va tás -
ról foly ta tott be szél ge tés fel idéz te
sa ját pá lya vá lasz tá so mat, de a Fa sor -
ban hit ok ta tó ként el töl tött négy szép
évet is. Ter mé sze tes, hogy ezek a
szol gá la tok nem saj tó nyil vá no sak.
Mint aho gyan pél dá ul az el múlt hét
ma ra to ni or szá gos pres bi té ri u mi
ülé se sem volt az.

– Ho gyan le het ennyi szol gá lat ra
fel ké szül ni?

– Szok ták mon da ni, hogy a nap
hu szon négy órá ból áll, és még ott van
az éj sza ka… Ke reszt apám tól, né hai
Jó zsa Már ton tól pe dig azt ta nul tam,
hogy ami kor már na gyon el fá rad az
em ber, ak kor az zal a bi zo nyos ság gal
me het ágy ba, hogy „akit az Úr sze -

ret, an nak ál má ban is ad ele get”. Az
Úr sze re te tét ab ban is ér zem, hogy
iga zán sze re tő csa lád vesz kö rül. Er -
re a biz ton ság ra ak kor van iga zán
szük sé gem, ami kor lel ki gon do zó -
ként kell má sok mel lett áll nom.

– Ez utób bi ra mennyi ide je van?
– Mun ka tár sa im a ta núi, hogy

ezek nek min dig el sőbb sé get adok.
Ter mé sze te sen most nem fo gom el -
mon da ni, hogy akár csak az el múlt
hé ten mi lyen be szél ge té se im vol tak
lel ké szek kel és má sok kal, hi szen az
vég képp nem az amúgy tisz te let re
mél tó mé di á ra tar to zik.

Eb ben az össze füg gés ben egy ké rés
ere jé ig még is igény be ven ném a saj -
tó se gít sé gét: imád koz za nak a püs pö -
kö kért, hogy az Úr ban bíz va le gyen
ere jük ta ná csol ni, se gí te ni, és ha kell,
in te ni is. Köz ben pe dig ne vál ja nak, ne
vál junk mo gor va, meg ke se re dett vagy
tü rel met len em be rek ké.

– Az el múlt idő szak ban fel tű nő en sok
nyil vá nos, köz éle ti sze rep lé se is volt.

– A mé dia mun kát szen ve déllyel
vég zem. Ép pen öt éve ha von ta tar tok
áhí ta tot a Kos suth rá dió Va sár na pi új -
ság já ban, má so dik éve pe dig há zi gaz -
dá ja va gyok a Du na Te le ví zió Püs pök -
ke nyér cí mű so ro zat mű so rá nak.

– Egyéb fó ru mo kon pe dig né hány
na pon be lül Han kiss Ele mér szo cio -
ló gus, il let ve Ná das Pé ter író be szél -
ge tő tár sa volt.

– Mind ket tőt nagy tisz tes ség nek
él tem meg. Han kiss Ele mér esz mél -
te tő írá sa it év ti ze dek óta sze re tem.
Bá mu la tos nak tar tom, ahogy ő iro -
dal már ként in dult, majd szo cio ló gus -
ként fel ráz ta a ké sői Ká dár-kor ma -
gyar tár sa dal mát, az tán fi lo zó fi ai,
sőt teo ló gi ai kér dé se ket kez dett fe sze -
get ni. En nek je gyé ben hív tam meg az
ál ta lam szer ve zett bu da vá ri evan gé -
li kus sza bad egye tem elő adó já nak.
A ká pol nát zsú fo lá sig meg töl tő hí -

vek nek és ér dek lő dők nek kü lön le ges
szel le mi él mény ben le he tett ré szük.

Egé szen más mű faj volt a Pe tő fi Iro -
dal mi Mú ze um ban foly ta tott „asz ta li
be szél ge tés” Ná das Pé ter rel. Őszin tén
szól va azt hit tem, hogy ott fő leg iro -
da lom ról fo gunk be szél ni, ám a vi lág -
hí rű és Né met or szág ban kü lö nö sen
nép sze rű írót job ban fog lal koz tat ta az
egy há zak ál lí tó la gos tér nye ré se a ha -
zai ok ta tás ban és a köz élet ben, így a
dia ló gus in kább eb be az irány ba ment.
Szá mos kér dés ben egyet tud tunk ér -
te ni, má sok ban vi tat koz tuk – a ma -
gam ré szé ről fon tos nak tar tom, hogy
ilyen nyil vá nos dis pu ták ban is ki fejt -
hes sem ál lás pon to mat. 

– És ez zel még nem ér tünk a két -
he tes lel tár vé gé re…

– Rend ha gyó meg szó la lás ra volt
le he tő sé gem azon az is ten tisz te le ten,
ame lyet bá nyá szok nak és ko há szok -
nak tar tot tak Bor bá la-na pon az épí -
té sze ti leg egé szen kü lön le ges Gel lért-
he gyi szik la ká pol ná ban. Itt sem ha -
gyo má nyos gyü le ke zet nek te het tem
bi zony sá got ar ról az Úr ról, aki hez a
mély ség ből is ki ál ta nunk le het.

– Úgy tud juk, két he lyen is szólt az
evan gé li kus egy ház nak a vész kor -
szak ide jén vég zett zsi dó men tő mun -
ká já ról.

– Előbb egy re for má tus szer ve zé sű
kon fe ren ci án ve het tem részt, ame -
lyen a ma már köz is mert Szteh lo Gá -
bor mel lett Ke ken And rás ön fel ál do zó
éle tét mu tat hat tam be, majd egy ab ban
a kö zeg ben ke vés bé is mert evan gé li -
kus lel kész, a ko lozs vá ri Já ro si An dor
zsi dó men tő te vé keny sé gé re irá nyít hat -
tam a fi gyel met. Egy hét év vel ez előtt
ké szült fil mem se gít sé gé vel pár hu za -
mot von hat tam Já ro si és Wal len berg
kö zött, már csak azért is, mert az er -
dé lyi Re mé nyik Sán dor „ki csi pap ja” is
a Szov jet uni ó ban pusz tult el. 

Né hány nap pal ez előtt pe dig egy

Wal len berg re és ma gyar se gí tő i re
em lé ke ző em lék táb la le lep le zé sén
vet tem részt a Du na-par ton. Is mét
csak rend ha gyó gyü le ke zet je len lé té -
ben mond hat tam imád sá got és ad hat -
tam ál dást, hi szen fő leg dip lo ma ták,
köz éle ti em be rek és új ság írók vol tak
je len. Örü lök, hogy a rak part egy
sza ka sza Szteh lo Gá bor ne vét kap ta.

– A vi lá gi saj tó ban és a mű vé szeti
élet ben nagy vissz hang ja volt a Szent -
end rén ren de zett Ámos Im re-ki ál lí tás -
nak, ame lyet Püs pök úr nyi tott meg.

– A Ga lam bos Ádám ve ze té sé vel
mű kö dő Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu -
rá lis Ala pít vány és egy há zunk kö zös
vál lal ko zá sa ez a kü lön le ges tár lat. A
vá ros mű vész te le pé nek tő szom széd -
sá gá ban a sors ban Rad nó ti Mik ló sé -
hoz ha son lít ha tó, akár „ma gyar Cha -
gall nak” is ne vez he tő zsi dó fes tő ké -
pei mel lett kor társ mű vé szek al ko tá -
sa it ál lí tot tuk ki. Kos suth- és Mun -
ká csy-dí jas al ko tók, sok vi lá gi, sőt
nem val lá sos em ber előtt szól hat tam. 

Egy részt ott is ta nús kod ni akar tam
ar ról a Jé zus ról, aki a sze re te tet és a
meg bo csá tást hir det te, más részt kö -
te les sé gem nek érez tem an nak ki fe -
je zés re jut ta tá sát, hogy egy há zunk
mé lyen el ítél min den olyan meg -
nyil vá nu lást, amely em be rek meg bé -
lyeg zé sét vagy meg alá zá sát je len ti.
Zsi dók ra, ci gá nyok ra és má sok ra
egy aránt ér vé nyes ez.

– Ezért szív ügye Püs pök úr nak a
Nyír egy há zán mű kö dő Evan gé li kus
Ro ma Szak kol lé gi um?

– Az egy ház tár sa dal mi hi te les sé -
ge szem pont já ból kü lön le ges je len -
tő sé ge van e má so dik éve mű kö dő in -
téz mény nek. Örü lök an nak, hogy
az el múlt hét vé gén részt ve het tem öt
ke resz tény szak kol lé gi um be rek für -
dői kon fe ren ci á ján. Jel zés ér té kű nek
tar tom, hogy a sza bad idő vel ugyan -
csak nem na gyon ren del ke ző Ba log

Zol tán mi nisz ter mind vé gig je len
volt a ta lál ko zón.

– Né hány nap pal ké sőbb az tán a
mi nisz té ri u mi tár gya ló asz tal nál ta -
lál ko zott ve le.

– Igen, vég re meg va ló sult az egy -
ház ve ze tői egyez te tés ve le és Höl vé -
nyi György ál lam tit kár úr ral, majd
ugyan az nap es te Áder Já nos köz tár -
sa sá gi el nök úr nál le het tünk együtt
a Sán dor-pa lo tá ban.

– Össze fog la ló an ho gyan jel le mez -
né ezt a gaz dag szol gá lat sort?

– A nem zet kö zi egy há zi élet ben ma
egy re több ször be szél nek az úgy ne ve -
zett nyil vá nos teo ló gi á ról. Ez azt je len -
ti, hogy hi tün ket – amely per sze az
em ber leg sze mé lye sebb ügye, ami
alap ve tő en csak rá és az Úr is ten re tar -
to zik – nyil vá no san is meg kell val la -
ni, ab ban a sze ku lá ris kö zeg ben is,
amely ben az egy há zat kö rül ve vő tár -
sa da lom él. Fo lya ma tos pár be széd ben
kell áll nunk a vi lág gal an nak ér de ké -
ben, hogy a mai em ber kér dé se i re is
reflek tál va tud junk a mi Urunk ról és
Meg vál tónk ról ta nú sá got ten ni. 

E Meg vál tó szü le té sé nek ün nep lé -
sé re ké szü lünk. Ez úton kí vá nok min -
den ol va só nak ál dott ka rá csonyt!

g E. É.

Kéthétszubjektívkrónikája
Be szél ge tés dr. Fa bi ny Ta más sal, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ké vel

égtájoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Borsod-hevesiválasztásieredmény
Az egy há zunk ban 2012-ben le zaj lott ál ta lá nos tiszt újí tás az egy ház me -
gyei szin tet is érin tet te. A Bor sod-He ve si Evan gé li kus Egy ház me gye el -
hú zó dó vá lasz tá si pro ce dú rá ja de cem ber 13-án zárult le. A sza va zat bon -
tás ered mé nye kép pen az egy ház me gye es pe re se Bu day Bar na bás, fel ügye -
lő je Gyu ris Mik lós lett. Be ik ta tá suk ra ja nu ár kö ze pén ke rül sor.

d EvÉ let-in fó

Te kin té lyes ter je del mű – a füg ge lék -
kel együtt 566 ol da las – egy ház tör té -
ne ti ki ad vány be mu ta tó já nak adott
he lyet de cem ber 12-én a De ák té ri
evan gé li kus temp lom. A Lu ther Ki -
adó gon do zá sá ban meg je lent Egy -
ház fő vi har ban és ár nyék ban I. –
Or dass La jos evan gé li kus hit val -
ló püs pö ki szol gá la ta (1945–1958)
cí mű mo nog rá fia Bö röcz Eni kő
evan gé li kus lel kész, egy ház tör -
té nész sok éves, ala pos ku ta tó -
mun ká já nak gyü möl cse ként ke -
rül het – akár ka rá cso nyi aján dék -
ként is – az ol va sók ke zé be.

Gáncs Pé ter püs pök áhí ta ta
után Gi czi Zsolt (ké pün kön) tör -
té nész, egye te mi ad junk tus mu tat ta
be a köny vet. Le vél tár és múlt fel tá rás
cí mű elő adá sá ban Czen the Mik lós, az
Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár igaz -
ga tó ja nem csak az in téz mény ről szólt,
ha nem jól meg vi lá gí tot ta azt a lel ki -
is me re tes mun kát is, amellyel a szer -

ző ku ta tá sai so rán össze gyűj töt te a
kö tet anya gát.

Ken deh K. Pé ter, a Lu ther Ki adó
igaz ga tó ja az est mo de rá to ra ként nem -
csak a szer zőt, Bö röcz Eni kőt szó lí tot -

ta a mik ro fon hoz, de fel ol vas ta az al -
ka lom ra ér ke zett kö szön tő le ve le ket is.

A ren dez vény Rő zse Ist ván áhí ta tá -
nak fel ol va sá sá val zá rult, mi vel a nyu -
gal ma zott lel kész be teg sége mi att nem
tu dott részt ven ni a könyv be mu ta tón.

g bzs

OrdassLajosismét
aDeáktéren

Be mu tat ták Bö röcz Eni kő köny vét
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Zsú fo lá sig meg telt a bu da pes ti szlo -
vák evan gé li kusok gyü le ke ze ti ter me
de cem ber 16-án: ek kor ün ne pel ték a
kö zös ség ön ál ló so dá sá nak száz öt -
ve ne dik év for du ló ját.

A meg em lé ke zé sen Mgr. dr. Mi loš
Klá tik, a Szlo vá ki ai Ágos tai Hit val -
lá sú Evan gé li kus Egy ház el nök-püs -
pö ke hir det te Is ten igé jét Ézs 40,9
alap ján. A szlo vák püs pök pré di ká -
ci ó já ban hang sú lyoz ta, hogy ke resz -
tyén ként fel ada tunk a lel ki ér te lem -
ben vett fel emel ke dés. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház kép vi se le té ben dr. Lack ner Pál
or szá gos prog ram ko or di ná tor kö -
szön töt te az egy be gyűl te ket. Üd vö -
zöl ték to váb bá a he lyi evan gé li kus kö -
zös sé get az al ka lom tá mo ga tói: Szlo -
vá kia evan gé li kus egy há za, a Ha tá ron
Tú li Szlo vá kok Hi va ta la, a Ma gyar -
or szá gi Szlo vá kok Szö vet sé gé nek

Köz ala pít vá nya, az Or szá gos és a
Fő vá ro si Szlo vák Ön kor mány zat,
Bu da pest Fő vá ros VI II. Ke rü let Ön -
kor mány za ta, Bu da pest VI., XI II.,
XIV., XVI. ke rü le té nek szlo vák ön -
kor mány za ta, Nagy tar csa szlo vák
ön kor mány za ta és a prá gai szlo vák
gyü le ke zet.

Az al kal mon je len volt töb bek
kö zött Pe ter Weiss, a Szlo vák Köz tár -
sa ság bu da pes ti nagy kö ve te, a ma gyar
egy ház ré szé ről pe dig Ra dos né Len -
gyel An na or szá gos fel ügye lő-he lyet -
tes, va la mint Kri zsán Zol tán, a Pes ti
Egy ház me gye fel ügye lő je.

Az ün ne pi is ten tisz te le tet kö ve tő -
en avat ták fel Da ni el Bachát né hai
püs pök, Ján Kol lár köl tő, lel kész, ľu -
do vít Izák kán tor, ze ne szer ző em -
lék táb lá it, il let ve ün ne pé lye sen be mu -
tat ták a Jób meg pró bál ta tá sa – egy
evan gé li kus gyü le ke zet pe ri pe ti ái – A

pes ti szlo vák evan gé li kus gyü le ke zet
em lék köny ve cí mű ki ad ványt.

g Kiss Ta más

Százötvenéves
abudapestiszlovákgyülekezet
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Re mény ség sze rint sok olyan csa lád
lesz Nyír egy há zán és kör nyé kén,
amely az óvo dá tól az ál ta lá nos is ko -
lán át a gim ná zi u mig az evan gé li kus
egy ház ra bíz za gyer me ke it: egy há -
zunk jö vő nem ze dé két. 

Végül a har ma dik kör zet fel újí tott
pa ró ki á já nak ud va rán áll hat tak meg az

ün nep lők. A kí vül-be lül igen rossz ál -
la pot ban lé vő, om la do zó épü let fel újí -
tá sa és át épí té se hosszas vá ra ko zás után
nyá ron kez dő dött, és nagy részt a Gus -
tav-Adolf-Werk se gé lyé ből va ló sul -
ha tott meg. Így a nem rég – a vá ros ál -
tal – fel újí tott Lu ther tér nek mél tó dí -
sze lett a 12. szám alatti haj lék, ahol
Adá mi Lász ló lel kész és né pes csa lád -
ja él im má ron ti zen egy éve. 

„Aki be tér ide, lás sa meg az itt élők
éle té ben, hogy a ház ura Jé zus Krisz -
tus!” – mond ta kö szön tő jé ben a szen -
te lést vég ző Fa bi ny Ta más püs pök.

A kü lön le ges, négy órás gya log tú ra
– az egy kor óvo dá nak he lyet adó –
gyü le ke ze ti ház ban ebéd del vég ző -
dött, ahol a gyü le ke zet tiszt ség vi se lői
és szol gá lat te vői ül tek egy asz tal hoz. 

g HHÁ

HázrólházraNyíregyházán
f Folytatás az 1. oldalról
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– Re for má tus lel ki pász tor édes apa
és kán tor édes anya gyer me ke ként, a
deb re ce ni re for má tus gim ná zi u mot
el vé gez ve if jú ko rá nak, ze nei pá lyá ja
ala ku lá sá nak van evan gé li kus vo nat -
ko zá sa is. Ké rem, el ső ként er ről szól -
jon pár mon da tot.

– Már az al ma ma ter ben el kezd tem
or go nát ta nul ni, majd Mis kolc ra, a
kon zer va tó ri um or go na sza ká ra ke -
rül tem. Köz ben a desz ka temp lom
kán to ra vol tam, majd a Veszt fá li ai
Evan gé li kus Egy ház ösz tön dí ját el -
nyer ve hét évet tölt het tem az egy ko -
ri Nyu gat-Né met or szág Her ford vá -
ro sá ban. Az el ső két dip lo má mat itt
sze rez tem meg, mi köz ben egy au tó -
pá lya mel let ti temp lom kó ru sát ve -
zet tem, kán to ri zál tam.

Is ten kü lö nös és vég he tet len ke -
gyel me hor do zott, pe dig ek kor még
csak is ten hí vő vol tam, Jé zus még
nem lett sze mé lyes Meg vál tóm má.
Már az is cso da volt, hogy a kom mu -
niz mus éve i ben „tál cán” kí nál tak
szá mom ra egy nyu ga ti ösz tön dí jat.

Ma gyar or szág ra vissza tér ve a
szom bat he lyi Ber zse nyi Dá ni el Ta -
nár kép ző Fő is ko la or go na sza kán és
a Pá pai Re for má tus Kol lé gi um
Gim ná zi u má ban is ta ní tot tam.
Ek kor sze rez tem meg a har ma dik
dip lo má mat a Ze ne aka dé mi án.

– Mi kor és ho gyan kö vet ke zett
be a nagy vál to zás az éle té ben?

– Gyer mek ko ro mat a Veszp -
rém me gyei Ku pon, majd Aj kán
töl töt tem, ahol édes apám volt a
re for má tus lel kész, édes anyám
pe dig – sok egyéb mun ká ja mel -
lett – kán tor ko dott. Há lás va gyok
Is ten nek, hogy test vé re ket is kap -
tam bá tyám és öcsém sze mé lyé -
ben. Bár ko ra gyer mek sé gem től
hal lot tam Is ten ről, és val lá sos
kö zeg ben él tem, et től még nem
let tem au to ma ti ku san hí vő. A
hit nem örö köl he tő, Is ten nek
nin cse nek uno kái, csak gyer me -
kei. Év ti ze dek tel tek el úgy, hogy
Is tent csak ak kor hív tam se gít sé -
gül, ha baj ban vol tam, amúgy pe dig
sa ját ter ve im, vá gya im irá nyí tot tak. 

Lát szó lag rend ben volt min den, a
kar ri e rem épült, szak ma i lag el is -
mer tek, de a si ke re im nem tet tek
bol dog gá. Be teg ség és vé gül egy fáj -
dal mas és komp li kált mű tét ve ze tett
odá ig, hogy meg lás sam, ki is va gyok
va ló já ban, ki nek is lát Is ten. Az ő
Szent lel ke vi lá gí tott rá, hogy éle tem
mo tor ja nem más, mint a si ker és di -

cső ség utá ni vágy. Azt is meg ér tet -
tem, hogy Jé zus ár tat la nul szen ve dett
ér tem is. Én pe dig ke gye lem re szo -
ru ló, bű nös em ber va gyok, ahogy az
igé ben is ol vas hat juk: „Nin csen igaz
em ber egy sem, nin csen, aki ért se,
nin csen, aki ke res se Is tent.” (Róm
3,10–11)

Egy re több hi bá mat lát tam meg,
me lye ket ek kor már bűn nek tud -
tam ne vez ni, nyo masz tot tak, és sza -
ba dul ni akar tam tő lük. A bűn val lás
után át él het tem, hogy Is ten min -
den ígé re te igaz: „Ha meg vall juk bű -
ne in ket, hű és igaz ő: meg bo csát ja bű -
ne in ket…” (1Jn 1,9) Vég re meg ér tet -
tem, hogy nincs más le he tő ség, csak
amit Já nos evan gé li u má ban Jé zus
mond ma gá ról: „Én va gyok az út, az
igaz ság és az élet; sen ki sem me het az
Atyá hoz, csak is énál ta lam.” Tud tam,
hogy ön erő ből nem bol do gu lok, en -
nek el le né re sok harc ba és imád ság -
ba ke rült, míg az egész éle te met, az
aka ra to mat is Jé zus ke zé be, az ő irá -
nyí tá sa alá tud tam he lyez ni. 

Utó lag már mo soly gok raj ta, de ak -
kor azt hit tem: unal mas, iz ga lom tól
men tes élet vár rám. Ti zen öt éve, túl

a har min con let tem Jé zus kö ve tő je,
de az una lom mal nem ta lál koz tam.
Sok ne héz sé gen vitt át, de éle tem nek
ér tel met, célt, örö met adott. A meg -
té rés nem csu pán gyü le ke zet hez va -
ló csat la ko zás, az al kal mak ra va ló já -
rás, ha nem en nél sok kal több. Ez élet -
for ma, ami nem csak a va sár nap ja in -
kat érin ti, hi szen Jé zus nem val lást,
ha nem éle tet ho zott. Mind ez ke -
gye lem ből van, hit ál tal, „Is ten aján -

dé ka ez; nem cse le ke de te kért, hogy
sen ki se di cse ked jék”. (Ef 2,8–9)

– Ad ven ti kon cert je ze nei anya gá -
nak, té má já nak össze ál lí tá sá ban is
Is ten ve ze té sé re ha gyat ko zik. Ho -
gyan kell el kép zel nünk egy misszi ós
kon cer tet?

– Min den kép pen imád ság elő zi
meg, hogy mi lyen szer ző től me lyik
da ra bot ját szom. Az egé szen kü lön -
le ges ál la pot, ami kor az elő ke rü lő da -
ra bo kat gya ko rol va rá döb be nek, Is -
ten mit akar ve lük üzen ni. A mos ta -
ni kon cer ten pél dá ul sze re pel J. S.
Bach c-moll pas sa cag lia és fú gá ja,
mely nek gya kor lá sa so rán a te rem tés -
tör té net re asszo ci á ló ter mé sze ti ké -
pek és a Ge ne zis ből szár ma zó igék ve -
tí té sé re kap tam ih le tet. 

Szí ve sen ját szom fran cia ro man -
ti kus szer zők, pél dá ul Ce sar Franck,
Charles-Ma rie Wi dor mű ve it is, me -
lye ket szin tén hoz zá juk il lő ké pek kel,
bib li ai idé ze tek kel il luszt rá lok. Ál ta -
lá ban negy ven öt-öt ven per ces az
elő adás, és ki egé szül egy ti zen öt-
húsz per ces – ál ta lá ban a he lyi lel kész
ál tal tar tott – áhí tat tal.

– A Pé ce li Re for má tus Hír mon dó
sze rint jó pe da gó gi ai ér zék kel is
meg ál dot ta Önt a Min den ha tó. Jól
si ke rült a hit tan tá bor, az ifi sek is na -
gyon ér dek lő dők. Ez azt je lenti, hogy
a ze nei szol gá la ton tú li fel ada to kat
is el lát.

– Bő egy éve dol go zom a pé ce li re -
for má tus gyü le ke zet ben, Ta ris ka Zol -
tán lel ki pász tor meg hí vá sá ra ke rül tem
ide. Azon kí vül, hogy a leg több egy há -
zi al ka lom kán to ri szol gá la tot igé nyel,
he ti ti zen hét hit tan órát is tar tok pro -
tes táns ta nu lók nak kül sős óra adó -

ként az egyik he lyi ál ta lá nos is ko -
lá ban. Sok időt töl tök gye re kek kel,
és so kat va gyok fi a ta lok kö zött, egy
ifis cso por tot is ve ze tek. Kü lö nös
öröm mel tölt el, ha lá tom, mennyi -
re ér dek lő dők a hit dol gai iránt. Jól
ki egé szí tik egy mást a kü lön bö ző
fel ada tok, és – ahogy már utal tam
rá – ha va la ki az Is ten nel jár, az
nem fog unat koz ni, hisz vár ják a
szol gá la tok.

– Hol lép tek fel az utób bi pár
hó nap ban a gyü le ke zet kó ru sá val,
és ho gyan ké szül nek az ün ne -
pek re?

– A kó rus min den egy há zi
ün ne pen és a ke resz te lő kön is
szol gál, de van, hogy ven dég -
sze re pe lünk, mint leg utóbb a
kas sai gyü le ke zet ben. Egy re több
fi a tal csat la ko zik hoz zánk, ami
biz ta tó a jö vő re néz ve. Ka rá csony

min den is ten tisz te le tén ének lünk
egy-egy négy szó la mú, ün ne pi mű vet.
Emel lett ének lünk a gyer mek ka rá cso -
nyi al kal mon is. Há lás va gyok, hogy
az ének kar lel ke sen vég zi eze ket a
szol gá la to kat. Na gyon vár juk azt az
es tét, ami kor ifis kó rus ta gok kal ke re -
sünk fel idős, be teg gyü le ke ze ti ta go -
kat, hogy az ő ott ho na ik ban is fel csen -
dül hes sen: Krisz tus meg szü le tett!

g Nagy pál né Sző ke Ka ta lin

Orgonakoncerttelazevangéliumért
Be szél ge tés Csiz ma dia Már ta or go na mű vésszel

b Be szél ge tő tár sam nak or go na mű vé szi, egy ház ze nei és ének-ze ne ta -
ná ri, kar ve ze tői dip lo má ja egy aránt van; je len leg a Pé ce li Re for má -
tus Egy ház köz ség lel ki-ze nei éle té nek egyik fon tos szol gá ló ja, a pé -
ce li Szent Er zsé bet Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la pro tes táns ta nu ló i nak
hit ok ta tó ja. Csiz ma dia Már ta ze nei pá lyá já nak ma gas la tán járt,
egy mást kö vet ték a mű vé szi si ke rek, ami kor for du ló pont hoz ért az éle -
te: ta lál ko zott éle te Meg vál tó já val, Jé zus Krisz tus sal. A for du lat
után min den ad dig meg szer zett tu dá sát, ké pes sé gét az evan gé li um ter -
jesz té sé nek szol gá la tá ba ál lí tot ta. Mind er ről, il let ve – pár éve el in dí -
tott – misszi ós kon cert je i ről is be szél get tünk.

Az Ör dög árok ut cai Sa rep ta Bu dai
Evan gé li kus Sze re tet ott hon ban de -
cem ber 13-án Bur ján Ta más, a tár -
su lat egyik mun ka tár sa ad ta át az
A/4-es for má tu mú vas kos kö te tet az
in téz mény ve ze tő i nek, Sztoj ano vics
And rás igaz ga tó lel kész nek és Je ge -
si Zol tán né ott hon ve ze tő nek.

Mi köz ben a Sa rep ta ad ven ti li lá -
ba búj ta tott leg fel ső eme le ti ter -
mé ben zaj lott az ün ne pé lyes át -
adás, a pest hi deg kú ti evan gé li kus
gyü le ke zet tel kö zö sen hasz nált, két
szint tel lej jeb bi ká pol ná ban a de -
cem ber 20-ai ka rá cso nyi mű sor sze -
rep lői pró bál tak.

A mű sor ban nem sze rep lő tíz-ti -
zen két, a Bib lia iránt ér dek lő dő la kó -
nak el ső ként Sztoj ano vics And rás lel -
kész be szélt a ter je del mes kö tet to -
váb bi sor sá ról. „Mi vel egy pél dány
van be lő le, nagy becs ben fog juk tar -
ta ni” – hang sú lyoz ta. Bár ki köl csön -

kér he ti egyé ni ol va sás ra, de arany sza -
bály, hogy az tán min dig vissza kell
vin ni az iro dá ba, hogy más is hoz zá -
jut has son. 

Az idős höl gyek és urak ko szo rú -
já ban Bur ján Ta más rö vi den be mu tat -
ta a Ma gyar Bib lia tár su lat mun ká ját,
és az „óri ás Ká ro li” elő tör té ne té ről is
be szélt, majd rö vid áhí ta tot tar tott Fil
2,5–8 alap ján. Két ad venti dal ke re tez -
te az al kal mat, a Jöjj, né pek Meg vál tó -
ja és Ó, jöjj, ó, jöjj, Im má nu el.

Az evan gé li kus egy ház zal va ló ha -
té kony együtt mű kö dés ről ta nús ko -
dik a bib lia tár su lat egy má sik ak ci ó -
ja is: az újon nan át vett is ko lák kö zül
öt kö zép is ko lá ba – Kis kő rös re, Me -
ző be rény be, Bu da pest re, Nyír egy -
há zá ra és Szar vas ra – há rom száz hat -
van négy Bib li át jut ta tott el az ala pít -
vány a ki len ce dik év fo lya mot kez dő
ta nu lók nak. 

g Ki nyik Ani ta

ÓriásKároli,
avagyfélreazokuláréval!
b A Ma gyar Bib lia tár su lat idén má jus ban hir det te meg azt az ado mány -

gyűj tő ak ci ó ját, amellyel idő sek és gyen gén lá tók szá má ra is jól hasz nál -
ha tó, nagy mé re tű Bib li ák nyom ta tá hoz kértek támogatást. A jú ni us ban
a Kál vin Ki adó gon do zá sá ban meg je lent ku ri ó zum Szent írá sok ból
egyet-egyet az evan gé li kus egy ház idős gon do zást vég ző sze re tet ott ho -
na i nak is – ha son ló kép pen az e fel ada tot el lá tó re for má tus és bap tis ta
in téz mé nyek hez – fel aján lot tak. 
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Min den ad vent ben cser ké szek hoz -
zák, őr zik és ad ják to vább azt a bé -
ke lán got, amely Bet le hem ből, a Szü -
le tés temp lo má ból szár ma zik. A
láng re pü lő gé pen elő ször Bécs be
ke rül, on nan vi szik to vább a sa ját ha -
zá juk ba az Eu ró pa min den sar ká ból
ér ke ző cser ké szek. Ha zánk ból idén

Bu day Bar na bás, a Ma gyar Cser -
kész szö vet ség el nö ke vet te át és
hoz ta Győrt érint ve Bu da pest re,
on nan ju tott to vább Mis kolc ra, Zá -
hony ba, Tö rök szent mik lós ra, Ceg -
léd re, de cem ber 17-én pe dig az Or -
szág ház ba.

g Rudi Klaban fel vé te le

Betlehemiláng
újraMagyarországon

Budavárievangélikus
szabadegyetem

A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ká -
pol ná já ban (Bu da pest I. ker., Tán csics Mi -
hály u. 28.) min den hó nap el ső hét fő jén 19
órai kez det tel sza bad egye te mi elő adá sok
han goz nak el. A kö vet ke ző, ne gye dik al ka -
lom idő pont ja: ja nu ár 7. Elő adó: Tom csá nyi
Pál aka dé mi kus. Té ma: Hit és ter mé szet tu -
do mány össze füg gé se. Há zi gaz da: dr. Fa bi ny
Ta más püs pök. 

A rész vé tel in gye nes. A szer ve zők min den
ér dek lő dőt szí ve sen lát nak.

H i r d e t é s

AzeBBejanuári
találkozója

„Mert nin csen itt ma ra dan dó vá ro -
sunk, ha nem az el jö ven dőt ke res sük.”
(Zsid 13,14)

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) ja nu á ri ta lál ko zó ja
10-én, csü tör tö kön 17 óra kor lesz az
or szá gos iro da (Bu da pest VI II. ker., Ül -
lői út 24.) föld szin ti ter mé ben. Té má -
ja a 2013-as esz ten dő igé je. Igét hir det
Sza kács Ta más fel ső pe té nyi lel kész.

Min den kit sze re tet tel vá runk.

H i r d e t é s
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A szé kely zsom bo ri szü le té sű író,
Nyi rő Jó zsef mun kás sá ga, éle te vi ták
ke reszt tü zé ben áll, meg íté lé se kö rül
el len té tes ál lás pon tok csap tak-csap -
nak össze; leg utóbb er dé lyi új ra te me -
té sé vel kap cso lat ban lob -
ban tak föl az in du la tok. 

Nyi rő 1941-ben er dé lyi
or szág gyű lé si kép vi se lő -
ként át te le pült Bu da pest -
re. Még elő ző leg, 1937-ben
tag ja lett a Kis fa lu dy Tár -
sa ság nak, ké sőbb meg kap -
ta a kor szak egyik leg fon -
to sabb ki tün te té sét, a Cor -
vin-ko szo rút. 

„Saj ná la to san sze re pet
vál lalt a po li ti kai élet ben is
– ír ta Po mog áts Bé la –,
hol ott nem volt po li ti kus
al kat. Éle té nek nagy té ve -
dé se volt, hogy sza kít va írói in du lá -
sá nak ple be jus de mok ra tiz mu sá val,
a jobb ol dal ál lan dó cikk író ja lett.” 

Köny vei év ti ze de ken át nem je len -
tek meg Ma gyar or szá gon, le xi ko nok
fe lü le te sen ítél ték el mű ve it, pe dig
több év ti ze des mun kál ko dá sa a hu -
má num szol gá la tá ban telt el. Jog gal
ne vez ték Er dély kró ni ká sá nak, né pe
sor sá ért ag gó dó író nak, aki min de nütt
– kény sze rű emig rá ci ó já ban is – az
iga zat pró bál ta meg fo gal maz ni.

Nyi rő Jé zus fa ra gó em ber cí mű el -

be szé lés kö te te 1924-ben je lent meg,
s egy sze ri ben is mert té tet te a ne vét.
Ké sőbb en nek cím adó no vel lá ját dol -
goz ta át drá má vá, az zal a szán dék kal,
hogy a pol gá ri íz lé sű né zők höz kö ze -

lebb hoz za Har gi ta tá ja it, hét köz -
nap ja it. 

A da rab fő hő se, Aj ná di Fe renc
szob rász mű vész az er dé lyi ha va sok -
ban él csa lád já val nagy sze gény ség -
ben. A kis vá ros ko moly meg bí zást ad
ne ki: ké szít se el az új temp lom ba a
meg fe szí tett Jé zust. A nagy ti tok ban
fa ra gott mű nem nye ri el a bí rá ló bi -
zott ság tet szé sét. Nem is nyer het te,
hi szen a fi a tal mű vész éhe ző tár sa it,
küsz kö dő nem ze te sor sát vés te a
csu pa seb, erős fa ha sáb ba…

Ennyi a drá ma sum má ja. A töb bi a
ren de ző, Sző ke Ist ván mun ká ját di csé -
ri, aho gyan ki bon tot ta a ke mény és gó -
bés szé kely be szé det. Az is me ret len,
szép és ver de ső vi lá got. Bár egyes

moz za na ta it túl fű tött nek,
han gos nak érez tem, fő leg
a lá za dó kéz zel fa ra gó fő -
sze rep lőt, Szar vas At ti lát.

De ez az író ra is jel lem -
ző, re gé nye i ben oly kor har -
so gó vá vá lik, vagy túl dí szí -
tet té sze lí dül. „Leg job bak
azok a rész le tei – ír ta Bé -
lá di Mik lós –, ami kor nem
na gyot akar mon da ni, ha -
nem ci co má zás nél kül me -
sél, vagy han gu la tot raj zol
ke re set len esz kö zök kel.”

Nyi rő ott ho no san moz -
gott ne héz sor sú hő sei kö -

zött, jól is mer te ve szen dő éle tü ket. A
hal dok ló fa vá gó hosszú bú csú zá sa fá -
jó-szép ké pe a sze re tet tel jes elő adás -
nak. Ízes, bölcs sza vak kal kés lel te tik a
ha lált, hogy le gyen idő meg bo csá -
tás ra, fér fi as üze net re, amit át ad sors -
tár suk, ha be szél majd Is ten előtt. 

Szép, kö zös mun ka a Jé zus fa ra gó
em ber. Ki emel ke dett az idős ve ze tő sze -
re pé ben Koncz Gá bor, a plé bá nos Mi -
há lyi Győ ző, a fe le ség Brun ner Már ta
és a te het sé ges gye rek sze rep lők.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jézusfaragóember
Nyi rő Jó zsef drá má ja az Új szín ház ban

Es te hat óra, a sek res tyé ből ská lá zás hal -
lat szik ki, ég a há rom gyer tya: vár juk a
ze nét és vár juk az ün ne pet. 

A Ne hagyj el es nem cí mű le mez be -
mu ta tó ján a dzsesszis ten tisz te le tek
há rom osz lo pos tag ja ze nél: Szir tes
Edi na Mó kus – aki vel idén a Szél ró zsán
is ta lál koz hat tunk – igen szé les ská lát
mu tat meg hang já val az áhí ta tár nya la -
tok ból, né ha he ge dű jét is meg nó gat ja;
rőt szí né vel igen jól il lesz ke dik a fa sori
szí nes mo za ik fa lak hoz. Nagy Já nos
bil len tyűs hang sze re ken, Mo gyo ró Kor -
nél pe dig ütő hang sze re ken ját szik,
sok szor be le me le ged ve a já ték ba. Köz -
re mű kö dik még négy vo kál éne kes
hölgy is: Fá bi án né Fel le gi An na, Ka rosi
Jú lia, Ko vács Lin da és Pát kai Ro zi na.

A dzsessz sa já tos „két él tű sé ge” – ko -
moly- és könnyű ze ne-kö zöt ti sé ge – fo -
ko zó dik az zal, hogy itt, egy temp lom
ol tár te ré ben szü le tik, és ha mind ez
még nem vol na elég: a bel ső uta zás ra

hí vó da lok elő adá sa alatt egy su dár if -
jú haj la do zik. Vé gig fut a temp lom ha -
jón, rá bo rul az ol tár ra, ott tér del a szó -
szék alatt. Be lak ja, és moz gá sá val meg
is hó dít ja azt a te ret, aho va a gyü le ke -
ze ti ta gok csak szent sé ge kért já rul nak.
És ahol az tán Pe li kán And rás és Ara -
di György fa so ri lel ké szek – a dzsessz -
is ten tisz te le tek öt let- és ott hon adói –
is rö vid áhí ta tot tar ta nak.

El ső re ta lán meg hök ken tő a „kí gyó -
fiú” köz re mű kö dé se, de ha ben nün ket
is vin ni kez de nek a dzsessz hul lá mai,
meg érez het jük, mennyi po ten ci ál van
egy ki tar tott hang ban s az ezt imi tá -
ló moz du lat ban, és hogy ezek ki tar -
tott sá guk ban épp a mi örök vá ra ko -
zó lé tün ket áb rá zol ják. Aki nek lel két
akár egy mély ből fel zen gő hang, akár
egy időt len kar kör zés meg érin tet te
ezen az es tén, ah hoz ad vent mély sé -
ges csönd je is kö ze lebb ju tott.

g – ka nyi ka –

Megérzékített
Isten-dicsőítések

Le mez be mu ta tó kon cert a fa so ri temp lom ban

b Ad vent har ma dik va sár nap ján élet re kelt nyolc ko rál egé szen egye di hang -
sze re lés sel, egé szen egye di elő adás mód ban. A lágy-el om ló di ós bejg lit
és a csönd ből ki tö rő, majd oda vissza té rő em be ri küsz kö dést idéz te meg
hang- és tag já té ká val a Mo Na Mo trió Pet ro vics Sán dor tánc mű vésszel ki -
egé szül ve a fa so ri evan gé li kus temp lom ban. A le mez be mu ta tó kon cert
a las san más fél éve zaj ló dzsesszis ten tisz te le te ket ko ro náz ta meg. 

– Mi kor ta lál ko zott elő ször a Föl szál -
lott a pá va nép ze nei ver seny hí ré vel?

– Bu da pes ten, a ta va szi or szá gos
tánc ház ta lál ko zón nyom ták ke -
zem be a Föl szál lott a pá va szó ró -
lap ját. A jegy ze te im kö zé he lyez -
tem, s már ré gen el is fe led kez tem
ró la, ami kor vá rat la nul elő ke rült
az egyik fü zet ből. Vá lasz út előtt
áll tam: egy részt ki csit fél tem a
„mé di ás vi lág tól”, más részt vi -
szont nem ha gyott nyu god ni az
in du lás gon do la ta. Ba rá ta im is
gyak ran kér dez ték, hogy el in du -
lok-e, és a ha bo zá som lát tán so -
kan biz tat tak a je lent ke zés re.

– Bá tor dön té se után vi szont az
aka dá lyok kö vet kez tek.

– A sze ge di vá lo ga tón né pes
ver seny zői csa pat ba csöp pen tem,
de az meg erő sí tet te ön bi zal ma -
mat, hogy az el ér he tő száz pont -
ból ki lenc ven ki len cet kap tam. Ez -
után a bu da pes ti elő dön tő ben áll -
hat tam is mét szín pad ra. A sok in -
du ló lát tán az ele jén ki csit fe szült
vol tam, de a zsű ri dön té se – hat -
van ból öt ven ki lenc pont – meg -
nyug ta tott. A kö zép dön tő ben két na -
gyon jó szó lis tá val ke rül tem össze, a
to vább ju tás nak nem érez tem re a li tá -
sát, ezért az esély te le nek nyu gal má -
val ver se nyez het tem. Ma gam is meg -
le pőd tem, ami kor meg kap tam a ma -
xi má lis pont szá mot.

– Nem so ká ra a dön tő ben mu tat -
hat ja be tu dá sát. Mit tud el len fe lé ről?

– A dön tő re vaj da sá gi, hor go si sze -
rel mes dal cso kor ral ké szül tem. A
ka te gó ria má sik in du ló ja Ku bi nyi
Jú lia, na gyon te het sé ges éne kes, s

emel lett ked ves lány. A ne vét már
rég óta is me rem, de sze mé lye sen
csak most ta lál koz tunk. Sok nép ze -

nei dia lek tust is mer, most Nóg rád
me gyei du da nó ták kal lép fel. Az
utol só for du ló nem iga zán ver seny,
in kább öröm ének lés lesz.

– A Föl szál lott a pá va dön tő jé be
jut ni iga zi szak mai si kert je lent. Kik
egyen get ték út ját?

– Édes anyám ott hon min dig éne -
kelt, tő le ta nul tam a leg több nép dalt.
Az ál ta lá nos is ko lá ban már so kat lép -
tem fel, s szá mos ver se nyen is el in -
dul tam. Mind egyik re be csü le te sen
gya ko rol tam, nem is ma gu kat a ver -

se nye ket, in kább a ta nu lást, a fel ké -
szü lés he vét sze ret tem. A sza bad kai
ze ne is ko lá ban Ka na las Zsó fia gon -
dos ok ta tá sa nyo mán fej lőd tem to -
vább, az egye tem re el ső pró bál ko zás -
ra fel vet tek.

– A ver seny a vé gé hez kö ze le dik.
Ho gyan te kint vissza az el múlt hó na -
pok ra?

– So kan mo so lyog nak rám, fel ke -
res nek új ság írók, té vé sek. Az is na -
gyon jó ér zés, hogy min den is me rő -

söm, min den sze ret tem iz gul ér -
tem. Mi kor vé gig men tem Ku pu -
szi na fő ut cá ján, so kan meg ál lí -
tot tak, min den ki nek volt hoz zám
egy ked ves sza va. De nem csak a
ba rá tok, ha nem is me ret le nek is tá -
mo gat nak, ezt bi zo nyít ja a több
ezer SMS, le vél. A ver seny kez de -
te óta szá mos fel ké rést kap tam, s
ál sze rény ség len ne azt mon da ni,
hogy nem örü lök ezek nek.

Az egé szet egy nagy ka land nak
fo gom fel, amely nek ré sze se va -
gyok, s még nem ért vé get. Ha pe -
dig egy szer vé ge lesz – tel je sen
mind egy, hogy győ zök-e, vagy
sem –, kez dőd het a kö vet ke ző ka -
land. Az ered mény szá mom ra
már meg van: a meg ma ra dá sunk
fa lá ba egy kis kö vet ma gam is be -
le épít het tem.

– Írt-e a Jé zus ká nak, hogy mit
hoz zon ka rá csony ra, s dal ra is fa -
kad a ka rá csony fa alatt?

– Ka rá csony előtt me gyek ha -
za, s az egész té li szü ne tet ott hon töl -
töm, vég re együtt le he tek sze ret te im -
mel. Ter mé sze te sen éne kel ni is fo -
gunk, töb bek kö zött ezt a ka rá cso nyi
éne ket is: „Fújd, Gyur ka, a du dá dat,
te meg, Mar ci, a sí po dat! / Bet le hem -
be elé áll junk, is te ne sen mu zsi kál -
junk! / Aludj, édes Jé zus kám, ez le -
gyen a mi nó tánk.”

A kér dés má sik fe lé re vá la szol va:
nem ír tam ugyan a Jé zus ká nak, de egy -
foly tá ban kö szö nök ne ki min dent!

g Cser mák Zol tán

Egykiskőamegmaradásfalában
Be szél ge tés Csiz ma dia An ná val, 

a Föl szál lott a pá va ver seny ka te gó ria győz te sé vel

Új hely szín, a bu davári Má tyás-temp -
lom szom széd sá gá ban ta lál ha tó Ma -
gyar ság Há za ad ott hont a 19. bet le -
he mi já szol-ki ál lí tás nak. A Ma gyar
Kéz mű ves sé gért Ala pít vány az Ipar tes -
tü le tek Or szá gos Szö vet sé gé vel, a Bu -
da pes ti Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra
Kéz mű ipa ri Ta go za tá val és a bet le he -
mes moz gal mat Ma gyar or szá gon ere -
de ti leg kez de mé nye ző Cisz ter ci Egy -
ház köz ség gel kö zö sen idén 19. al ka lom -
mal ír ta ki nyílt pá lyá za tát kéz mű ve sek,
nép mű vé szek, kép ző- és ipar mű vé szek
ré szé re Bet le he mi já szol cím mel. A zsű -
ri száz öt ven pá lyá zó kö zel két száz har -
minc mű vét fo gad ta el a ki ál lí tás ra.

A ki ál lí tott pá lya mun kák kö zött a
leg több a bib li ai tör té net sze rinti
tel jes bet le he mi je le ne tet vagy an nak
sze rep lő it: a szent csa lá dot, Má ri át és

a Kis jé zust, a há rom ki rá lyo kat áb rá -
zol ja. Ezek mel lett meg je le nik a bet -
le he me zés nép szo ká sát fel ele ve ní tő
fa fa ra gás, a Lu ca-szék, és sze re pel nek
olyan al ko tá sok is, ame lyek az ad ven -
ti, ka rá cso nyi ün nep kör kül ső je -
gye it, dí szí tő ele me it ké pe zik, és ame -
lyek még ün ne pib bé, még szeb bé
te he tik az ün ne pet, ott ho nun kat,
asz ta lun kat és ka rá csony fán kat.

Az in gye nes ki ál lí tás 2013. ja nu ár
13-ig lá to gat ha tó.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

19. bet le he mi já szol-ki ál lí tás. Ma -
gyar ság Há za, 1014 Bu da pest, Szent -
há rom ság tér 6. Nyit va tar tás: ün nep -
na pok ki vé te lé vel min den nap 10 órá -
tól 17 órá ig.

Budavári
jászoltárlat

b A Du na Te le ví zió Föl szál lott a pá va cí mű nép ze nei te het ség ku ta tó ver -
se nyé nek dön tő jé ben szó ló ének és szó ló hang szer ka te gó ri á ban az el ső
he lye zést a ku pu szi nai (bács ker te si) Csiz ma dia An na nyer te el. A dél -
vi dé ki ver seny ző vel, a bu da pes ti Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem
nép ze nei tan sza ká nak má sod éves hall ga tó já val a fel lé pé se előtt be szél -
get tem, ami kor még egyi künk sem tud ta a vég ered ményt.
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Ha az Új tes ta men tum ere de ti szö ve -
gé nek ma gya rá za ta ké pe zi a tar tó fa la -
kat a bib li ai tu do má nyok ezen ágá ban,
ak kor az új szö vet sé gi teo ló gia fe di be
te tő ként az épü le tet – ol vas ha tó a szer -
ző – az új szö vet sé gi exe gé zis és teo ló -
gia pro fesszo ra – elő sza vá ban.

A könyv be mu ta tón dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök és dr. Pe csuk Ot tó, a Ma -
gyar Bib lia tár su lat fő tit ká ra mél tat -
ta a mű vet.

A püs pök öt pont kö ré cso por to -
sí tot ta mon dan dó ját. Szólt ar ról,
hogy Cser há ti professzor rész le te sen
át te kin ti az új szö vet sé gi teo ló gia tör -
té ne ti ala ku lá sát, il let ve ez zel együtt
be mu tat ja főbb kér dé se it, prob lé -
má it. Pál apos tol teo ló gi á ját il le tő en
Cser há ti Sán dor – Lu ther hez ha son -
ló an – a ke reszt teo ló gi á ját ha tá roz -
za meg köz pon ti üze net ként.

Fa bi ny Ta más a mű fon tos eré nye -
ként emel te ki, aho gyan az „a hit
Krisz tu sa (a kér üg ma ti kus Krisz tus)
és az úgy ne ve zett tör té ne ti Jé zus
alak ja kö zöt ti fe szült ség prob le ma ti -
ká ját ke ze li”. A püs pök po zi tí vum ként
em lí tet te azt is, hogy a szer ző rö vi -
den ki tér az Ó- és az Új szö vet ség kap -
cso la tá ra, hang sú lyoz va, hogy „Krisz -

tus meg ér té sé hez szük sé günk van az
Ószö vet ség re”, ugyan ak kor az Ószö vet -
ség ön ma gá ban nem ve zet el Krisz -
tus hoz. A re cen zens el len ben hi á -
nyol ta az új szö vet sé gi ekk lé zio ló gia
rész le te sebb tár gya lá sát, ar ra kér ve a
pro fesszort, egy újabb könyv ben ad -
jon „szel le mi-lel ki mu ní ci ót az Új szö -
vet ség ta nú ság té te lé ből”.

Dr. Pe csuk Ot tó a kö tet eré nye ként
a mér sé kel ten kri ti kus hang vé telt és
az egy ház köz pon tú sá got emel te ki.
Az Új szö vet ség teo ló gi á ját ki vá ló tan -
könyv nek és egy ben ki vá ló mo nog -
rá fi á nak ne vez te (is mer te té se a szom -
szé dos ha sá bo kon).

A kö te tet meg je len te tő Lu ther Ki -
adó igaz ga tó ja, Ken deh K. Pé ter fel -
hív ta a fi gyel met a könyv há tul já ban
meg bú jó, Lé lek ál tal gaz dag élet cí -
mű CD-re, amely dr. Cser há ti Sán dor
össze gyűj tött ta nul má nya it, írá sa it,
ige hir de té si elő ké szí tő it tar tal maz za,
és amely a ma gyar evan gé li kus
könyv ki adás el ső elekt ro ni kus köny -
ve. A könyv be mu ta tón kü lön meg kö -
szön ték a szö ve ge ket gon do zó Pet ri
Gá bor nak, a Lu ther Ki adó ve ze tő
szer kesz tő jé nek alapos mun ká ját. 

g – ki nyi ka –

Kö szö nöm szé pen a le he tő sé get,
hogy re for má tus ként itt le he tek, és
hoz zá szól ha tok eh hez a könyv höz.
Há lás fel adat úgy be mu tat ni egy kö -
te tet, hogy – el len tét ben a Lu ther Ki -
adó igaz ga tó já val vagy Fa bi ny püs pök
úr ral – nem kell az zal kez de nem:
Cser há ti Sán dor pro fesszor úr di ák -
ja vagy tan szé ki utód ja, köz vet len kol -
lé gá ja vol tam. Ez ad né mi rá lá tást
ma gá ra a könyv re és szer ző jé re, va -
la mint az ob jek ti vi tás ígé re té vel ke -
cseg tet.

tartaloméshangsúlyok
Ha a könyv tar ta lom jegy zé két és az
eb ből ki raj zo ló dó hang sú lyo kat
vesszük szem ügy re, lát ha tó, hogy a
ku ta tás tör té net mint egy 45 ol dalt, az
új szö vet sé gi teo ló gia fel ada tá ról és
mód sze ré ről írt fe je zet 13 ol dalt, a
„klasszi kus” bib li ai teo ló gi ai anyag (az
egyes könyv cso por tok és szer zők
teo ló gi á já nak is mer te té se) 152 ol -
dalt, Jé zus éle té nek és mű vé nek ér -
té ke lé se 32 ol dalt, a zá rófe je zet, az Új -
szö vet ség „egy sé ges teo ló gi á já nak”
ki fej té sé ről írot tak pe dig mint egy
20 ol dalt tesz nek ki.

Aszerzőteológiai
véleményalkotása
A ku ta tás tör té net rész le tes sé ge és
prob lé ma ér zé keny sé ge leg in kább
Gop pelt teo ló gi á já ra em lé kez tet, per -
sze an nál sok kal nap ra ké szebb. Na -
gyon ki egyen sú lyo zott is mer te tést ol -
vas ha tunk, a szer ző nem mond ne -
ga tív ér ték íté le tet sen ki ről, még a sa -
ját né ze te i től hom lok egye nest el té rő
szem lé le tű tu dó sok tö rek vé se it is
meg ér tés sel és jó in du lat tal szem lé li.
Mint ha meg fo gad ná Lu ther in té sét,
hogy min den fe le ba rá tunk cse le ke -
de tét (értsd: még az új szö vet sé gi
teo ló gi á ról al ko tott vé le mé nyét is)
igye kez zünk an nak ja vá ra ma gya ráz -
ni, ha csak az el len ke ző jé ről meg
nem győ ző dünk. 

Nyo mát sem ta lál juk a fel vi lá go so -
dás ős bű ne fe let ti si rán ko zás nak (a
bib li ai teo ló gia egy há zi el kö te le zett -
sé gű ku ta tó i nak vessző pa ri pá ja ez).
Cser há ti Sán dor ter mé sze tes ként ke -
ze li a tényt, hogy a fel vi lá go so dás óta
min den bib li ai teo ló gia (aho gyan
per sze a rend sze res teo ló gia is) ma -
gán hor doz za az adott kor és az
adott kor szel lem le nyo ma tát.

A szer ző nem azo no sít ja ma gát
teo ló gi ai sze kér tá bo rok kal. Ami kor a
tör té ne ti kri ti kai mód szer prob lé má -
it, hi á nyos sá ga it tár gyal ja, vagy azt,
hogy egye sek már ide jét múlt nak vagy
alap ja i ban célt té vesz tett nek ér zik, ott
sem tri um fál, csu pán jó za nul szám ba
ve szi, me lyek azok a té mák, fel ada tok
a teo ló gi ai, írás ma gya rá za ti ku ta tás ban,
ahol a tör té ne ti kri ti kai esz kö zök és el -
já rá sok to vább ra is nél kü löz he tet le nek
ma rad nak. Sőt a poszt mo dern iro dal -
mi meg kö ze lí té sek tár gya lá sa kor sem
vá lik kri ti kát la nul „hur rá op ti mis tá -
vá”, in kább fel hív ja a fi gyel met azok ra
a hi á nyos sá gok ra, ame lyek kel pél dá -
ul az ol va só köz pon tú meg kö ze lí tés -
nek szem be kell néz nie, ha a hí vő kö -
zös ség her me ne u ti kai igé nye i nek is
meg akar fe lel ni.

Aszerzőteológiaikaraktere
Ha jel le mez ni kel le ne Cser há ti Sán -
dor bib li ai teo ló gi á ját, ak kor én mér -

sé kel ten kri ti kus nak és egy ház köz -
pon tú nak ne vez ném. 

Nap ja ink ban egy re rit kább ez a
meg kö ze lí tés, és nem vé let le nül.
Az ilyen be ál lí tott sá gú tu dós ugyan -
is nem ér zi szük sé gét an nak, hogy
új ra és új ra va la mi lyen szen zá ci ós -
nak tű nő kri ti kai fel fe de zés sel ruk -
kol jon elő; ugyan ak kor an nak sem
ér zi szük sé gét, hogy min den jó zan
tu do má nyos érv el le né ben a kon zer -
va tív egy há zi tra dí ció né ze te it is mé -
tel ges se. 

Ez per sze az zal is jár, hogy az
ilyen tu dós több nyi re sem az aka dé -
mi ai kö rök nek nem elég nyi tott gon -
dol ko zá sú, sem az egy há zi kö rök nek
nem elég kon zer va tív. Még is, úgy tű -
nik, hogy Cser há ti Sán dor fel vál lal -
ja ezt a konflik tust, és ezt na gyon tu -
da to san te szi: a könyv ben több ször
is el hang zik an nak a küz de lem nek a
di csé re te, ame lyet ez a „kes keny út”
je lent a fe le lő sen gon dol ko dó teo ló -
gus szá má ra.

tankönyvésmonográfia
A szer ző sok meg ál la pí tá sa a tu do má -
nyos kon szen zus (ke vés ilyen van az
új szö vet sé gi teo ló gi á ban!) meg bíz ha -
tó tol má cso lá sa, amely jól hasz nál ha -
tó tan könyv vé te szi a ki ad ványt,
ugyan ak kor szám ta lan új meg lá tás -
nak is han got ad, s ez a va ló di mo -
nog rá fi ák jel lem vo ná sa. Szá mom ra
ilyen új hang volt Heinz Schür mann
er fur ti új szö vet sé ges tu dós „új ra fel -
fe de zé se” (szá mom ra in kább fel fe de -
zé se) a könyv ben. Az ő sze re pét
Cser há ti Sán dor töb bek kö zött ab ban
lát ja ki emel ke dő nek, hogy meg kí sé -
rel te át hi dal ni a klasszi ku san Bult -
mann ál tal meg fo gal ma zott, de már
a fel vi lá go so dás óta lé te ző el lent -
mon dást a tör té ne ti Jé zus és a hir de -
tett Krisz tus, az ős ke resz tyén kér üg -
ma „tar tal ma” kö zött.

Új volt szá mom ra az a hang súly is,
ame lyet Pál apos tol teo ló gi á já ban
az evan gé li um fo gal má ra he lye zett,
s amely ből ki in dul va gya kor la ti lag fel
tud ta fűz ni a pá li teo ló gia leg fon to -
sabb mo tí vu ma it, kezd ve Pál teo -
cent ri kus sá gá tól (Is ten-köz pon tú -
sá gá tól) és kö vet ke ze tes mo no te iz -
mu sá tól (egy is ten hi té től) az eh hez
kap cso ló dó krisz to cent ri kus sá gán
(Krisz tus-köz pon tú sá gán) át a hit ál -
ta li meg iga zu lá sig. Pál apos tol teo -
ló gi á já nak tár gya lá sa a könyv kö zép -
ső, klasszi ku san le író bib li ai teo ló gi -
ai ré szé ben köz pon ti he lyet fog lal el
már ter je del mé ben is (eb ben klasszi -
kus pro tes táns, sőt evan gé li kus bib -
li ai teo ló gia ez: a ka to li ku sok nál
pél dá ul ugyan ezt a ki emelt sze re pet
Já nos teo ló gi á ja töl ti be).

Új sze rű nek érez tem azt is, hogy a
szer ző el len áll a tel jes ség igé nye ál -
tal tá masz tott kí sér tés nek, és az
anya got a ma ga saj tos szim pá ti á ja és
pre fe ren ci ái sze rint ren de zi el. A
fi gyel mes ol va só egy ál ta lán nem ér -
zi hi á nyát mond juk Márk evan gé li -
u ma, Lu kács és az Apos to lok cse le -
ke de tei vagy a ka to li kus le ve lek és a
Je le né sek köny ve rész le tes teo ló gi ai
elem zé sé nek (ame lye ket egyéb ként
egy fe lü le tes ol va só hi ány ként ne vez -
ne meg), mert ezek két ség te le nül kí -
vül es nek azon a fő csa pás irányon,
amely nek men tén Cser há ti Sán dor
re konst ru ál ni sze ret né az el ső ke -

resz tyé nek Jé zus Krisz tus ról szó ló
hit val lá sát. 

Tu laj don kép pen ezek sem ma -
rad nak ki a könyv ből, csak nem me -
cha ni ku san il lesz ti be őket a szer ző
a kro no ló gi a i lag el várt he lyük re, ha -
nem egy-egy, a teo ló gi ai fő csa pás -
irány hoz tar to zó té ma men tén be szél
ró luk. Így pél dá ul Ja kab ról el ső sor -
ban a pá li meg iga zu lás tan nal kap cso -
lat ban esik szó, Lu kács teo ló gi á já ról
pe dig az ős gyü le ke zet(ek) éle té nek re -
konst ru á lá sá nál.

Be val lom, ne kem tel je sen új volt
Cser há ti Sán dor egy meg jegy zé se
az em ber fia jé zu si mél tó ság jel ző ről.
Egy sze mé lyes ba rát ja, kol lé gá ja hív -
ta fel a fi gyel mét az 1–2. szá za di
tar gu mok ban elő for du ló ará mi em -
ber fia ki fe je zés re, amely nek je len té -
se ott az a sze mély, aki nek mél tó sá -
ga és ki vé te les te kin té lye min den ki
szá má ra nyil ván va ló, de ki mon da ni,
be szél ni ró la sen ki nek sem il lik. Ez a
szin te mel lé kes meg jegy zé se a szer -
ző nek ha tal mas se gít sé get je lent
nap ja ink em ber fia ki fe je zés sel kap -
cso la tos, sok szor egy más nak hom -
lok egye nest el lent mon dó vé le mé -
nye i nek dzsun ge lé ben. 

vitáskérdések
Van nak per sze a könyv ben olyan ki -
je len té sek is, ame lyek kel nem min -
den ki fog egyet ér te ni, mint aho gyan
ne kem sem ugyan az a vé le mé nyem
pél dá ul Gerd The ißen és az ál ta la re -
konst ru ált ván dor ra di ka liz mus meg -
íté lé sé ben, mint a szer ző nek (111–112.
o.). Más részt én biz to san nem köt -
ném a Pál nál ol vas ha tó és Jé zus ra uta -
ló eti kai ren del ke zé se ket a Q vagy Lo -
gia-for rás hoz (113. o.), sok kal in kább
az új szö vet sé gi pró fé ta ság je len sé gé -
hez (a fel tá ma dott Úr ki je len té sei). 

De ezek a vi tás nak vagy vi tat ha tó -
nak tű nő ki je len té sek is mind szük sé -
ges ve le já rói a jó bib li ai teo ló gi ai mű -
vek nek, ame lyek „pro vo kál ják” az ol -
va sókat, hogy mind azt, amit a szer ző
ál lít egy-egy bib li ai hely alap ján, ves -
sék össze a sa ját bib lia is me re tük kel, és
ítél jék meg an nak az igaz sá gát. Ez a re -
for má to ri „jobb ra ta nít ta tás” el vé nek
alap ve tő igé nye is: ugyan is egyi künk
bib lia is me re te sem té ved he tet len, és
szün te le nül ké szen kell áll nunk ar ra,
hogy ha va la ki he lye sebb bib lia ér tel -
me zést mu tat, azt el fo gad juk.

Abibliafordítóteológiája
Bib lia for dí tá sok kal is fog lal ko zó teo -
ló gus ként nagy öröm volt ol vas -
nom Cser há ti Sán dor nak azo kat a
meg jegy zé se it, ame lye ket csak olyan
em ber ír ha tott le, aki a gya kor lat ban
is tud ja, mit je lent küz de ni az Új szö -
vet ség gö rög szö ve gé nek le for dí tá sá -
val. Azok a jegy ze tek és szö veg ja vas -
la tok, ame lye ket Cser há ti Sán dor
ré gi – az 1975-ös új for dí tás 1990-es
re ví zi ó já ra vo nat ko zó – kéz ira tá ban
nap mint nap lá tunk mun ka tár sa im -
mal az új for dí tá sú Bib lia szö veg gon -
do zó mun ká ja so rán, itt, a bib li ai teo -
ló gia sum má zó és ki vo na to ló meg -
jegy zé se i ben új élet re kel nek, és új
ér tel met nyer nek.

Meg kell még em lí te nem a Lu ther
Ki adó mun ka tár sa i nak ki vá ló mun -
ká ját, kü lö nö sen is Pet ri Gá bor ol va -
só szer kesz tő ét, aki nek fel te he tő en
orosz lán ré sze volt ab ban, hogy a
könyv ennyi re esz té ti kus, szel lős
tör de lé sű, ezért jól ol vas ha tó lett, és
ilyen ke vés szer kesz té si és nyom da -
hi bát tar tal maz. Ez a mai könyv ki -
adás hely ze té ben és szín vo na lát te -
kint ve nem kis di csé ret.

g Pe csuk Ot tó

tankönyvésmonográfiatetőaházon
Be mu tat ták Cser há ti Sán dor köny vét

b A jó Pász tor óke resz tény szob ra dí sze leg Az Új szö vet ség teo ló gi á ja cí -
mű, a Lu ther Ki adó nál nem ré gi ben meg je lent kö tet cím lap ján. A szer -
ző, dr. Cser há ti Sán dor, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem pro -
fes sor eme ri tu sa a könyv de cem ber 5-i be mu ta tó ján el mond ta, hogy
ez a 3. szá za di hel le nisz ti kus al ko tás azt az élő Krisz tust jel ké pe zi,
aki meg ke re si az el ve szet tet, majd a vál lán hor doz va ha za vi szi „a vég -
ső akol ba”.
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b Cser há ti Sán dor Az Új szö vet ség teo ló gi á ja cí mű, a Lu ther Ki adó  gondo -
zá sá ban meg je lent kö te té ről a de cem ber 5-i könyv be mu ta tón dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök mel lett dr. Pe csuk Ot tó, a Ma gyar Bib lia tár su lat
fő tit ká ra szólt. Az aláb bi ak ban az ő gon do la ta it, reflexió it kö zöl jük.
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Kész ség gel se gí tett, ami kor egy há zunk
női misszi ó ja in dult, az el ső or szá gos
ta lál ko zó elő adó ja ként és gyü le ke -
zeti al kal ma kon szol gált Ba kony tól a
so mo gyi dom bo kig. Ül lői úti or szá gos
iro dánk föld szin ti ter me sem is me ret -
len szá má ra. 

– Va jon hon nan ered ez a fe le ke ze -
te ken át íve lő nyi tott ság? 

– Fel eme lőbb, szebb, elő re vi vőbb
dol got nem is tu dok el kép zel ni az
em be ri ség éle té ben, mint azt, hogy
egyek le he tünk. Min den ki, aki ta lán
még csak kö ze lí ti az iga zi Krisz tus-
tu da tot, va ló já ban egy öku me ni kus
kö zös ség be tar to zik. Én így va gyok
ve le: ugyan ka to li kus va gyok, de ott -
hon ér zem ma gam va la mennyi ke -
resz tény fe le ke zet ben, és a töb bi val -
lás ban is ku ta tom Krisz tus nyo ma it –
azt gon do lom, hogy ezek a nyo mok
egy szer nyil ván va lók lesz nek a vi lág,
min den em ber szá má ra. 

– Az ere de ti gö rög ki fe je zés, az oi -
ku me ne az egész la kott föl det je len -
ti. Az Ön sza va i ból is az de rül ki, amit
hí vő em ber ként mi is val lunk: Is ten
ke zé ben van a te rem tett vi lág, akár
tu do má sul ve szi ezt az em ber, akár
nem. Egy író nak va jon mi lyen esz kö -
ze adó dik ar ra, hogy ol va só it er re az
igaz ság ra rá éb ressze?

– Úgy tar ta nak en gem szá mon,
mint aki a spi ri tu á lis re a liz mus meg -
ala pí tó ja. Ezt a fo gal mat na gyon ne héz

egé szen pon to san de fi ni ál ni. Aki vi -
szont ol vas sa a köny ve i met, tud ja,
hogy mi ben nyil vá nul meg. Na gyon
nagy ér zé keny ség gel nyú lok min dig a
hét köz na pi, ma te ri á lis élet hez. A mód -
szer ugye ennyi ben re a lis ta. Nem sza -
ka dok te hát el azok tól a min den na pi

kis tör té né sek től, azok tól az em be ri hi -
bák tól, ame lyek mind annyi unk éle tét
meg ke se rí tik. Ugyan ak kor az oko kat
és az élet nek a cél ját min dig egy ma -
ga sabb, spi ri tu á lis ré gi ó ban ke re sem.
Ez je len ti tu laj don kép pen a spi ri tu á -
lis re a liz must: hogy a leg ki seb ben is,
a leg ki sebb ma te ri á lis kö tő dé sű do log -
ban is fel kell is mer ni az is te nit. 

– Is ten szí ne előtt ugyan ak kor az
éle tét is más ként lát ja az em ber, a lel -
ki is me re te is ta lán ér zé ke nyebb lesz.
Vissza te kint ve a nyolc van esz ten dő re,
van-e olyan do log, ame lyet meg bánt? 

– Olyan em ber nincs, aki azt
mond hat ja, hogy so ha sem mit nem
bánt meg. Az vagy ön ma gá nak, vagy
a vi lág nak ha zu dik. Én is meg bán tam;
ta lán nem is azt, amit tet tem, ha nem
né hány fi a tal ko ri el já rá so mat. Hogy
úgy mond jam: a ho gya no kat szé gyel li
az em ber. Ma sok kal több sze re tet tel,
sok kal több ta pin tat tal jár nék el…

– Több év ti ze des mun kás sá gát
ugyan ak kor fel tét le nül el is mer ték. A
nyolc va na dik szü le tés nap ja al kal má -
ból Önt kö szön tők höz mi ma gunk is
sze ret nénk csat la koz ni. De ko ráb ban is

szám ta lan el is me rés ben volt ré sze, kö -
zöt tük a Kos suth- és a Pri ma Pri mis -
si ma Díj ban. Idén pe dig a Ma gyar Ér -
dem rend nagy ke reszt jé vel tün tet ték ki
gaz dag írói és köz éle ti mun kás sá gá ért.

– Min den olyan díj nak örü lök,
amely ről úgy ér zem, hogy va ló di sze -
re tet, va ló di meg be csü lés áll mö göt -
te. S ter mé sze te sen ne kem az sem kö -
zöm bös, hogy ki től ka pom az el is me -
rést. Öröm mel mond ha tom, hogy az
utób bi húsz-hu szon öt év ben csak
olyan dí jat kap tam, ame lyet tisz tes sé -
ges kéz ből ve het tem át. Az el is me rés
egy ben jel zi: ol va só im és a fe le lős hely -
zet ben lé vő em be rek ki tün te tő fi gye -
lem mel vár ják, hogy el mond jam a vé -
le mé nye met, ami vel se gí te ni tu dok a
je len le gi – elég ne héz – éle te ken. 

– Min dig él ve ze tes azok nak a sa já -
tos meg fo gal ma zá sa it hall gat ni az ün -
nep ről, akik nek nem hi va tá suk a pré -
di ká lás. Mit he lyez ne Jó kai An na író -
nő ol va só ink szí vé re 2012 ka rá cso nyán?

– Pe dig én úgy ér zem ma gam,
hogy ki csit ige hir de tői fel ada tot töl -
tök be a vi lág ban író ként is, át lag em -
ber ként is. De pró bá lok nem va la mi -
fé le fel sőbb po zí ci ó ból „pré di kál ni”
az em be rek nek, ha nem a sa ját ta pasz -
ta la ta i mat, a meg szen ve dett igaz sá -
ga i mat úgy köz ve tí te ni, hogy el is jus -
sa nak a má sik lé le kig. 

Azt üzen ném idén is, amit hosszú-
hosszú év ti ze de ken ke resz tül mond -
tam: a ka rá csony mi vol tát, lé nye gét
sok em ber iga zán még min dig nem is -
mer te fel. So kan azt sem tud ják, mit
ün ne pel nek. Ez nem az aján dé ko zás
ün ne pe, nem egy sze rű en csak egy csa -
lá di ün nep, ha nem ar ra va ló em lé ke -
zés, hogy két ezer-va la hány év vel ez -
előtt mi nő ség vál to zás ment vég be a
föl dön. Elő ször az em be ri tör té ne lem
fo lya mán is te ni lény köl tö zött be a ma -
ga san szer ve zett em be ri or ga ni zá ci -
ó ba. Ez egy óri á si spi ri tu á lis ese -
mény. Er re em lék szünk ka rá csony kor.
Az én hi tem és tu dá som sze rint ez egy
szak rá lis tör té nés – és ép pen ez az,
amit ka rá csony kor na gyon so kan alig
vagy egy ál ta lán nem em le get nek,
vagy ha igen, csöp pet giccses sé te szik. 

Ka rá csony egy ál lan dó an meg kö ze -
lít he tő, óri á si él mény. S aho gyan – azt
hi szem – Bó dás Já nos re for má tus köl -
tő idéz te ré gen An ge lus Si le si us sza va -
it, ezer szer is meg szü let het Krisz tus
Bet le hem ben, ha nem ben ned szü le -
tik meg, örök re el ve szett ma radsz.

Ezek a misz ti kus ka rá cso nyok olyan
al kal mak, ami kor szin te ke hellyé kell
vál toz nia az em ber lel ké nek. Az egy -
ko ri já szol böl cső nek a he lyét kell a lel -
künk ben meg ta lál ni, hogy az a böl cső
be tud ja fo gad ni a Szel le met, amely
ama vi lág ból eb be a vi lág ba ér ke zik,
az em ber be az em be rért. 

g B. Pin tér Már ta

Kehellyélenni
Ün ne pi be szél ge tés a nyolc van esz ten dős Jó kai An na író val

b A Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ban szü le tés na pi ün nep sé gen kö szön töt -
ték fel no vem ber 24-én, az óta vé ge lát ha tat lan so rát kap ja a fel ké ré -
sek nek, meg hí vá sok nak. S Jó kai An na sen ki nek sem mond ne met. Ko -
rát meg ha zud to ló an fi a ta los erő vel és len dü let tel igyek szik min de nütt
helyt áll ni: elő adá so kat tart, kö szön tőt mond, in ter jút ad, leg fő kép pen
pe dig bá to rít, vi gasz tal. Ta lán in nen is ered, hogy An nát min den kö -
zös ség a ma gá é nak érez he ti. Így mi, evan gé li ku sok is. 

Hon nan tud ták? Hon nan a böl csek,
és hon nan a pász to rok, hogy ki az, aki
meg szü le tett? S mi ért ép pen ők, ők
elő ször, s nem va la ki má sok az annyi -
fé le fog la la tos sá gú és mi nő sí té sű,
egyéb ként für ge és mo hó so ka ság ból?

Márk a Szü le tés misz té ri u má ról ti -
tok za to san hall gat. Má té evan gé li u -
ma a böl csek ről be szél, a nap ke le ti -
ek ről, akik ki szá mí tot ták, a csil lag -
kons tel lá ci ó ból szá mí tot ták ki, hogy
az idő be tel je se dett. Lu kács vi szont
a pász to rok ról szól, akik meg kap ták
a hírt, an gya li ki nyi lat koz ta tás ban, a
lé lek meg érin té se ál tal. Já nos nem
rész le tez, ha nem össze fog lal, a leg ma -
ga sabb szak ra li tás nyel vén: „Kez -
det ben va la az Ige… és az Ige test té
lőn, és kö zöt tünk la ko zék.” Ez már a
be ava tott ság fo ka. A tö mör ér vé -
nyes sé gé. Ami ben min den ben ne
van. El ven ni be lő le ti los. Hoz zá ten -
ni lo cso gás. De tel jes sé gé ben át vi lá -
gí ta ni és meg él ni: a sze mély dol ga. És
az érett sze mé lyek szel le mi za ma ta
ál tal egy szer tán csak „meg emészt he -
tő” föl di itt lét dol ga.

Min den ki ta nu ló az uni ver zum -
ban: óvo dá tól az egye te mig. Van nak
bu kók, van nak is mét lők. Van nak
elő re ruk ko lók. S van nak, akik „ok ta -
tá su kat” ész re sem ve szik.

Ami igaz, az igaz: nem könnyű a
ta nít vány nak, ha fel is me ri a Mes te -
rét. Mert ak kor kö vet ni kell. Nem di -
csér get ni, nem a sza va it szaj kóz ni,
nem ki sa já tí ta ni, nem meg zsa rol ni,
nem ki hasz nál ni őt, ha nem kö vet ni.
Ki aho gyan ké pes rá. A böl csek
mód ján, el ső sor ban az eszé vel, vagy
a pász to rok mód ján, el ső sor ban az
ér zé se i vel. S egy szer ta lán a ket tő
szin té zi sé ben, egész lé nyé vel, vég re.

A Gyer mek kö rül sem mi sem vé -
let len. A kö ré je gyűlt tár sa ság sem az.
A krisz tu si im pul zus meg ér ke zett, a
kor „leg oko sabb ja i hoz” és a kor „leg -
egy sze rűbb je i hez” for dult a hír adás -
sal. Az ol ló szét nyílt szár nya kö zött
így fog ta be a min den ren dű és ran -
gú em be ri sé get. Jött a vég te len csil -
lag övön át, ket tős meg vál tó erő vel: a
vi lág fel is me rés és a vi lág sze re tet su -
gal la tá val; hogy ugyan azt az Is tent

kell fel ra gyog tat nunk az agyunk ból,
mint a szí vünk ből.

Még is: ta pasz tal juk, hogy je le nünk
a mai „pász to ro kat” le mo so lyog ja, s a
mai „böl cse ket” igyek szik a kaszt ból ki -
vet ni. Bi zony, a pri mi tív, a vissza ma -
ra dott né zi le itt az ere den dő en, ter -
mé sze te sen egy sze rűt; szimp la, egy sí -
kú anyag tu dós a bo nyo lul tabb, több sí -
kon eg zisz tá ló élet ku ta tót. Meg te he -
ti. Meg te he tik. Min den ki nek sza bad -
sá gá ban áll a sza bad sá gát szű kí te ni
vagy rosszul hasz nál ni. Bu tá nak vagy
őrült nek nyil vá ní ta ni a gyer me ki tisz -
tát vagy a túl gon do lót. „Nem tud ják,
mit cse lek sze nek.” Ha mis ok: ha mis
kö vet kez te tés. Ha mis cél: előbb-utóbb
ha mis sá tor zul az igye ke zet is. Így hát
le gyen el né ző, akit le néz nek. A csil la -
gok és a lé lek mély biz ton sá gá val le gyen
az. Ne sért se a „fel szín fe cse gé se”.

A lát szat ra „fen ti ek” kö zött ma
gőg ural ko dik, a va ló ban „len ti ek” kö -
zött pe dig a meg rög zött ség. Amott az
alá zat hi ány zik, imitt a szel le mi kí -
ván csi ság. Fáj dal mas do log ez. „Szü -
les sék meg bár ezer szer is Krisz tus
Bet le hem ben és nem ben ned – örök -
re el vesz tél.” (An ge lus Si le si us)

Krisz tus ezért akik nek hírt adott,
fe le lős sé get is adott. Akik ak kor – a
töb bi ek he lyett is, szin te a töb bi ek
kép vi se le té ben – elő ször meg lát hat -
ták, elő ször ta lál koz hat tak Ve le,
azok nak, azok utó da i nak ma sincs
ment sé ge. Sem a gyá va ság ra, sem a
lus ta ság ra, sem a kö zöny re. A hírt
szél té ben-hosszá ban, ho ri zon tá li san
és ver ti ká li san ter jesz te ni kell. Ko pog -
tat ni kell az aj tó kon – sőt oly kor dö -
röm böl ni ta lán –; min den ki aj ta ján.
(A He ró des ekén, a fa ri ze u so kén, az
ál írás tu dó kén is.) Mert vég ső so ron
sen ki sincs ki zár va. Min den ki fo -
gad hat. Krisz tus óta az em be ren
mú lik – leg na gyobb részt – az em ber.

Csak él ni kel le ne vég re tel jes mély -
sé gé ben ez zel a ke gye lem mel. Tud -
ni, amit hi szünk. És hin ni is azt, amit
tu dunk már.

Az új év ez red ezt vár ja tő lünk. A
pász tor lel kű böl cse ké lesz a jö vő.

(1989)
g Jó kai An na

Bölcsekéspásztorok

Jó kai An na

Optimista
pesszimizmus

– mi leszek, ha nagy leszek? 
– színésznő vagy apáca.
de mindenképp írok remeket
a világ csodál majd s szeret

– mi vagyok, ha már vagyok?
– afféle férfias női lélek 
amíg írok – alig élek 
de sorsot nem cserélek

– mi leszek, ha már nem leszek?
– közömbös lexikonadat
„magyar írók” címszó alatt
egy keskeny utca az omló városszélen 
hiányos név egy csúnya paneliskolán 
csak az Isten tart majd számon

– talán.
(2002)



b Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge az ősz fo lya mán no vel la író-pá lyá za -
tot hir de tett Ka rá csony cím mel. A ki írás sze rint pá lyá zón ként leg fel jebb
há rom írást vár tunk, ame lyek te ma ti ka i lag sza ba don kap cso lód hat tak
Jé zus szü le té sé hez. Szer kesz tő sé günk höz hu szon nyolc pá lyá zó tól
negy ven két írás ér ke zett. A bí rá ló bi zott ság el ső, il let ve má so dik díj ban
ré sze sí tet te az ar ra ér de mes pá lya mű ve ket, har ma dik dí jat azon ban nem
osz tott ki; ehe lyett há rom írás szer ző jét könyv ju ta lom ban ré sze sí tet -
te. A pá lyá zat ra be kül dött írá sok kö zül töb bel is ta lál koz hat nak ol va -
só ink la punk je len szá má ban.
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N O v E L L A í r Ó - pá L yá z 

Em ma cuk ros volt, még is örült, mi -
kor ki ha lász ta a tor tát a ku ká ból. Igaz,
la pos volt a cuk rász do boz, mert va -
la ki rá ül he tett a met rón, de jó lesz
majd Ban di nak. Az öreg, mi kor még
kol dult, el se fo gad ta vol na Em ma
meg hí vá sát szent es té re, csak hogy
idő köz ben ta lált egy hó la pá tot, ami
vissza ad ta a tar tá sát. Vál lal ko zó lett.
Igaz, még nem esett hó, de mi vel
szor gal ma san jár ta a kör nyé ket la pát -
tal a vál lán, egy re több bol tos bíz ta
meg egy kis mun ká val.

Há lás volt Em má nak, mert ka rá -
csony kor a leg kín zóbb az egye dül lét.
A né ni is ma ga volt, de azért de rű sen
járt-kelt a min den na pi be te vő ért.
Né ha már un ta a hi deg piz za da ra bo -
kat meg az ame ri kai gyors mos lék gyár
ter mé ke it, de még ezért is ren ge te -
get kel lett tal pal nia.

Na azért nem kell ar ra gon dol ni,
hogy Em ma haj lék ta lan lett vol na. A
mo só kony há ból lett ott hont, aho vá
min den es te ha za tér he tett, és kulcs ra
zár hat ta az aj tót, még az édes ap ja
hagy ta rá örök be; meg azt a mon dást
is, hogy a rend sze res test moz gás és a
spár tai élet mód a hosszú élet tit ka. Ő
ma ga, sze gény, nem tud ta bi zo nyí ta -
ni iga zát, mert sír ba vit te a la kás maffia.
Ám ha ma lát ná a lá nyát, meg len ne
elé ged ve. Ban di is cso dál ta Em ma
de rűs ked vét és sza bá lyos élet rend jét.

A né ni úgy kezd te a na pot, hogy
hi deg víz zel meg mos dott a csap nál.
Más nem is volt, mert a ka zánt már
ak kor le sze rel ték, mi kor meg -
roggyant a ház. Ké sőbb a vil lanyt is
ki kap csol ták, mert a szi ge te lés szét -
ro hadt a fal ban.

Mi előtt Em ma el in dult ott hon ról,
el len őriz te ma gát a tü kör ben. Az

ut cán nem kü lön bö zött a töb bi nyug -
dí jas tól, ta lán csak annyi ban, hogy ő
ag go da lom nél kül te kin tett a nap
elé. A Bocs kai úti pi a con evett egy kis
pék sü te ményt a bü fé ben, az tán ká vét
vagy kó lát ivott rá, ahogy ép pen
meg kí ván ta – na meg at tól is füg gött,
hogy mi ma radt a po ha rak ban, s
mi kor szed te le a kí nai a pul tot.

Ké sőbb ké nyel me sen el in dult a
Kál vin tér fe lé, hogy oda ér jen dél re. Út -
köz ben elég ele delt ta lál hat a sze mét -
tar tók ban. Az ün nep előtt be ug rott
Idá hoz a vá sár csar nok ba egy kis gyü -
möl csért. Ar rébb meg a li bás Le ip zi -
ger től ka pott egy tyú kot ka rá csony ra.
Mi re ki ért a Kál vin tér re, meg telt a ke -
re kes ko csi ja. Em ma né ni ott szo kott
ebé del ni egy fi nom ál ló bü fé ben. Ne -
ki az tán fe les le ges lett vol na vál to za -
tos ét ren det aján la ni, hi szen min dig
mást ta lált a tá nyé ro kon. De ha csak
Jo li ka volt ott a fő nök he lyett, ka pott
egy nagy adag fő ze lé ket. És még egy fa -
sír tot is do bott rá az ara nyos ka.

Tél idő ben ko rán sö té te dik. Ha za -
fe lé hi á ba vil log tak a ka rá cso nyi ki -
ra ka tok pa zar fé nyei, ő már csak azt
vár ta, hogy ki nyújt has sa ott hon fá -
radt lá ba it.

Szent es te nap ján Em ma ki se moz -
dult a la kás ból. Egy ki csit iz ga tott
volt, mert már nem is em lék szik rá,
hogy mi kor járt ná la ven dég. Fel tet -
te a tyú kot a spar hert re fő ni, majd ne -
ki állt szor gos kod ni, hogy a szo ba is
érez ze az ün ne pet. A rá dió ze nélt
hoz zá, mert ele met adott a tra fi kos.
Ké sőbb fel ál lí tot ta a ho ked li re a tér -
dig érő fács kát. Gyö nyör köd ve néz -
te, s nem bán ta, hogy hi ány zott a fel -
ső har ma da, hi szen a ker tész jó szív -
vel ad ta. 

Az tán egy gyer mek örö mé vel rak -
ta a fa alá a bet le he mi fi gu rá kat. Iga -
zán szív de rí tő lát vány volt a kis ded,
ahogy kör be tér de lik az áj ta tos pász -
to rok. A te hén a ho ked li szé lé ről
hó dolt, mert túl nagy volt ah hoz, hogy
ő is oda fér jen. A bir ka per sze ott volt
a já szol nál, le he le te szin te me le gí tet -
te a kis Jé zust. Egye dül ő ma radt a
nyáj ból a Meg vál tó mel lett, mert
tár sai az idők so rán szét szé led tek. 

Em má nak rég  fe lej tett zsol tár ral
kö szön tött szent es ték ju tot tak eszé -
be, mi köz ben a vat tás do boz ban ta -
lált hó pely hek kel dí szí tet te az ága kat.

Es te fe lé meg ér ke zett Ban di. Ke zet
csó kolt Em má nak, s olyan grá ci á val
nyúj tot ta át a mi ku lás vi rá got, ahogy
csak az urak szok ták. A fris sen gő zölt
öl tö nye is jól mu ta tott; meg ér te a nap -
szá mot meg az üveg bort, ame lyet rá -
adá sul ka pott. El vég re még se hoz hat
lő rét, amit ő iszik. Em ma meg ha tó -
dott, mi kor Ban di meg di csér te a fri -
zu rá ját. Még kis asszony ként hal lott
ilyes mit, csak ak kor nem mond ták,
hogy jól áll sze mé hez a szür ke haj szín.

Ké sőbb, mi kor már va cso ráz tak,
las san el hal kult kö zöt tük a szó. Haj -
da ni ka rá cso nyok em lé ke éledt új ra,
s a csa lád ár nyai: együtt ka na laz ták
ve lük a tyúk le vest. Em ma érez te,
töb bé nem lesz egye dül, mert a sze -
re tet ke gyel me nem csak Bet le hem
fö lött leng. Ban di meg ka masz mód -
ra kö zös jö vő ről ál mo do zott; ed dig se
volt rossz, de ha egy má sért él nek, az
csak szebb le het. 

A gyer tya köz ben bé ké sen néz te
láng ja tán cát a bo ros üveg fa lán.

Az tán meg et ték a dió tor tát. Tény -
leg fi nom volt.

g Kiss la ki Lász ló

1. helyezett

Emmanénikarácsonya

– És ha ezt ven nénk Anyu nak?
A ka rá cso nyi vá sár ál ta lá nos zsi va -

já ban az apá nak szin te ki a bál nia kel -
lett, hogy kis fia meg hall ja a hang ját.
Egy gyö nyö rű kék sá lat tar tott a ke zé -
ben; fi nom anya ga át vet te a for ralt bor
és kür tős ka lács il la tát, szí né ről a fe le -
sé ge sze me ju tott eszé be.

– Em lék szel, apa? Már ta valy is ilyet
sze re tett vol na.

Nem em lé kez he tett. Ta valy va la mi
fon tos dol ga volt, a csa lád já nál is fon -
to sabb: nem jött hát ve lük ak kor sem.
Idén min den más lesz: idén akar ta jó -
vá ten ni, mi nél több időt akar t töl te ni
a csa lád já val, a fi á val, mi előtt eh hez is
túl ké ső lesz. Meg dör zsöl te sze mét.

– Ak kor jó lesz, ugye?
Nem akart ar ra gon dol ni, ami ta valy

tör tént. Ez a nap nem er ről szól. Jól be -
gya ko rolt mo solyt öl tött, és köz ben
azon töp ren gett, a fia hány éve sen döb -
ben majd rá, hogy nem szív ből jött.

Az öt éves for ma gye rek bó lin tott,
majd – mint aki jól vé gez te dol gát – a
já té kok hoz vo nult. Pec kes já rá sát el néz -
ve az ap ja ez egy szer meg en ge dett ma -
gá nak egy őszin te mo solyt. Fi ze tett, a
tás ká já ba rak ta a kék sá lat, és a fia
után in dult.

Órá kat töl töt tek a já té kok és az
édes sé gek kö zött. Egy száj har mo ni kát

vá lasz tott vé gül, leg alább olyan hosszas
töp ren gés után, mint ahogy az any ja
szá má ra vá lo ga tott.

– Me he tünk – je len tet te be a kis fiú
elé ge det ten.

– Most ad juk oda Anyá nak a sá lat,
vagy vár junk ka rá cso nyig? – kér dez -
te az apa.

– Most. Hát ha ad dig is hor da ná.
Az zal el in dul tak. A tél ab ban az év -

ben nem volt olyan hi deg, gya log vet -
ték nya kuk ba a vá rost.

– Nem fá zol? – húz ta a fia sze mé -
be a kö tött sap kát az apa. – Si et he tünk,
ha aka rod.

– Nem, nem kell.
Ap ró kesz tyűs ke ze i vel meg ra gad -

ta a vas ka put, és tel jes erő ből be fe lé
lök te. Az en ge dett, be lép tek, az apa pe -
dig be csuk ta ma guk után.

A fi úcs ka ki kap ta tás ká já ból a sá lat,
és elő re sza ladt a jár dán. Tud ta az
utat, még is, cél juk tól pár mé ter nyi re
meg állt, és be vár ta az ap ját.

Ap ró csiz má it egy más elé ra kos gat -
va, a vé kony ös vé nyen az egy sze rű fa -
ke reszt hez igye ke zett. Pi cit láb ujj -
hegy re állt, rá cso móz ta a sá lat, az ég -
re né zett, és azt dünnyög te:

– Ugye tet szik, Anya?
Hul la ni kez dett a hó.

g Má té Gab ri el la

2. helyezett

Azajándék

A dom bos tá jon né ha felszik rá zik a
ké ső dél utá ni nap vör he nyes fé nye a
he pe hu pás ha von, ahogy a vo nu ló fel -
hők kö zül ki-ki te kint. Szin te ta pint -
ha tó a csend és a nyu ga lom. Egy szer
csak szel lő sik lik a dom bok kö rül. Ro -
han va fel len dül, a domb te tőn meg las -
sul, majd a völgy nek fut va egy re
iram lik. A ha vat mint port ka var ja
ma ga kö rül. A völgy ben szer te osz lik,
sem mi vé lesz. Majd új erőt kap va
most egy li get er dőt cé loz. Az er dő szé -
li bok rok ról nagy len dü let tel ráz za le
a hó ta ka rót. Egy csip ke bo kor bo -
gyói be le pi rul nak fe det len sé gük be. 

A szél ne ki ered, és már a feny vest
ráz za. Zúg az örök zöld. Hó nyo mo kat
hul lat a hó ba. A lom bos er dő ben a
szél ere je már csak sü ví tés re elég.
Nincs már le vél, ami be be le ka pasz -
kod hat na. Csak zúg, si seg, rez ge ti az
egy éves vessző ket, ága kat. 

Egy som poly gó ró ka fel néz:
– Na! Ez mi re volt jó, sze lecs ke?
Le ráz za bun dá já ról a rá hul lott ha -

vat. Foly tat ja út ját. Nyúl nyo mon ha lad. 
A szél ked ve sze get ten len dül to -

vább. Csak úgy ma gá nak dú dol a csu -
pasz gallyak kö zött. Új ra er dő szél re
ér, és egy-két fa gyott kó rón hár fáz -
va le csú szik a domb há tán.

A domb ol da lon Po kaj Dá ni el lép -
ked fá radt-meg fon tol tan. Vál lán szo -
ro san össze kö tött cso mag. A szél mo -
hón kap be lé. A fér fi lép ne, de meg -
bil len a szél hir te len lö ké sé től. Meg -
áll, le te szi ter hét, bá rány bőr sap ká -
ját a fe je búb já ra nyom ja, iz zad.

– Még ez is! Ha nem vi gyá zok, a
csu szam lás ba lök ez a szél. De minden -

nek ez a Mag di az oka! Ki tö röm a
nya kam, az tán sír hat na. Vagy ta lán
nem is sír na. Tes sék-lás sék el pi tye -
red ne, de be lül… No mind egy, gye -
rünk to vább!

Az zal vál lá ra ve szi a hosszú cso -
ma got, és jobb kéz zel egy fű ré szen

bo toz va, ar ra tá masz kod va megy
to vább.

– A bront ér ti az asszo nyo kat!
Ki me gyünk a pi ac ra, ez sem jó, az
sem jó. Ez a fa ko pasz, az ala csony.
En nek rit kás a le ve le, az ha mar pe -
reg, amaz meg szép len ne, ha nem

len ne te le kosszal, tö rek kel. Mon dom,
ve gyünk mű fe nyőt! Így is giccses, úgy
is giccses. Er re:

– Mit kép zelsz? Élő fa nél kül ka -
rá csony?

– Ve gyünk ak kor gyö ke res fát!
Ün ne pek után a pin cé be vi szem, ta -
vasszal el ül te tem a sző lő be. Úgy is el -
lop ták a szép fe nyő in ket.

De rög tön rep li ká zik:
– A cse re pes fe nyők ki csik. Mi lyen

lesz a gye re kek nek? Min den ki nek szép
nagy a fá ja, csak a mi énk cse ne vész!

– Hej! Meg vert té ged az Is ten, Dá -
ni el!

Már sö té te dik, mi re a vá ros ka
szé lé re ér. Oda, ahol a pin cék so ra
kez dő dik. A gö rön gyös, lej tős ko csi -
úton még is könnyebb a já rás, mint a
domb ol da lon. 

Egy nagy ka bá tos, kucs más alak jön
szem be. Gal lér ja fel hajt va, hó na alatt
de mi zson, hosszú nye lű fej szé re tá -
masz ko dik az egye net len úton.

– Ad jon Is ten bé kes sé ges, bol -
dog ka rá csonyt, Már ton bá tyám!

A meg szó lí tott hu nyo rog a gyér
lám pa fény ben, lép még ket tőt; sze -
mé ben fel is me rés sel, me leg han gon
fo gad ja a kö szö nést:

– Erős vár a mi Is te nünk! Da ni, hát
el hoz tad?

– El.
– He lyes! No gye re, és ne sza bódj!

Egy kis bort vi szek szent es té re. Kós -

told meg ha mar! Mon dom: ün ne pi
bor. Nem min den ki nek adom.

A nagy, pa ti nás pin ce kulcs csi kor -
dul va mar az öreg zár ba. Ny összen ve
tá rul a vas kos tölgy fa  aj tó, ször csög a
lo pó, csor dul a kis po hár. 

A gyer tya fény ben arany ló bor szét -
árad ínyen, nyel ven. Pár korty tól he -
lyé re ke rül min den a meg nyug vás
pin cé jé ben. He lyük re ke rül nek a té -
nyek, és he lyük re ke rül nek az ér zé sek.
Me len ge ti az át fá zott tes tet, és fényt ad
a jö vő nek. 

Az idős és a fi a tal fér fi sze me ösz-
sze csil log a tán co ló gyer tya fény ben.
El mo so lyod nak.

– Már ton bá tyám!
– Ne is szólj, Da ni! Ez után a bor

után apád is így né zett. Töl tök egy
üveg gel, az tán ha za fe lé Mag di hoz!

Dá ni el óva to san csúsz kál, bak tat
ha za a fa gyos, kö dös úton. Ott hon
elő ször az üve get te szi le. 

Mag di a kony há ból sza lad elé.
– Da ni! Mi ez? Csak nem? Hát ki -

vág tad az utol só gyö nyö rű fe nyőn ket
a sző lő ben?

– In kább én, mint a tol va jok!
– Drá ga! Eb ben az idő ben? Nem

fáz tál át? Gye re, me le gedj! Nem vagy
éhes? Hát szom jas?

Elé  sza lad nak a gye re kek is. Meg -
cso dál ják a gyö nyö rű, dús fe nyőt, és
el röp pen nek a sé rel mek, szép pé vá -
lik a vi lág, lágy, me leg öle lé sé vel át -
ka rol min den kit a sze re tet.

Egy szer re ka rá csony lett.
Csak az a hun cut, csa var gó szél

du dál be min den ké mé nyen.
g Placs kó La jos
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z At u N K r A  é r K E z E t t

A kis lány az nap ebéd után alig tu dott
el alud ni. Túl sá go san iz ga tott volt. Vé -
gül még is el ál mo so dott, ma gá hoz
szo rí tot ta li la ku tyu sát, szür ke ele -
fánt ját, és fel sem éb redt ké ső dél utá -
nig. Ak kor már sö tét volt, csak a kis -
lám pa égett, hal lot ta szü lei hang ját,
ahogy a nagy szo bá ban be szél get -
nek. Vissza csuk ta a sze mét elő ször,
ki nyi tot ta, vissza csuk ta má sod szor,
új ra ki nyi tot ta, majd sű rűn kez dett
pis log ni, és ki nyúj tó zott ma cis ta ka -
ró ja alatt.

Szo kat lan volt, hogy es te éb red.
Nem sze ret te, ha a ta ka ró ja le lóg az
ágyá ról, mert a ma cik ilyen kor nem
egy irány ba néz tek, és ő min dig saj -
nál ta azo kat, akik fej jel le fe lé van nak.
Most is si et ve vissza gyűr te ma ga
alá, köz ben azon ban el bi zony ta la no -
dott, hogy érez he tik ma gu kat et től a
ma cik. Ki csit fel emel te a fe jét, és rög -
tön meg nyu go dott, mert azok még
min dig ren dü let le nül mo so lyog tak. 

Egy da ra big bá mul ta az ár nyé ko -
kat a pla fo non, majd las san ki dug ta
az egyik ke zét a ta ka ró alól. Az tán
gyor san vissza húz ta, és ko mo lyan só -
haj tott egyet: túl hi deg volt „oda kint”.
Per ce kig szok tat ta ma gát a gon do lat -
hoz, hogy ne ki most már pe dig fel kell
kel nie, majd só haj tott még egyet, és
le rúg ta a ta ka ró ját. Al vás köz ben a

pad ló ra lök te a ku tyát és az ele fán tot;
most gyor san fel kap ta őket, pu szit
adott ne kik, vissza fek tet te az ágy ba,
és be ta kar ta.

Be le bújt a ma mu szá ba, és a nagy -
szo ba fe lé cso szo gott, ahon nan szin -
tén csak egy kis lám pa fé nye szű rő dött
ki. És ott állt a fa. Ami óta csak az
eszét tud ta, ugyan ott volt a he lye a
szí nes égők kel, a dí szek kel és alat ta
a ti tok za tos cso ma gok kal. A szü lei is
ott ül tek a ka na pén, hát tal a fá nak, és
úgy tűnt, hogy sem azt, sem a kis lá -
nyu kat nem vet ték ész re, aki most
négy éves hang ján sí pol ta öröm mel:

– Jött a Jé zus ka!
A ma má ja és a pa pá ja meg for dult,

és elő ször rá, majd a fá ra bá mult.
– Hát ez hogy le het, mi kor mi vé -

gig itt ül tünk? – ka csin tott ma ma
pa pá ra.

– És nem is hal lot tunk sem mit –
tet te hoz zá pa pa, majd mi kor a kis -
lány el for dult, ki vett né hány fe nyő -
tűt ma ma ha já ból.

A kis lány érez te a cso dát a le ve gő -
ben. Ala po san meg bá mul ta a fát,
majd vissza for dult, a szü le i re né -
zett, az tán új ra a fá ra. Ap ró szí vé ben
túl csor dult az öröm, hosszú szem pil -
lá in pár könny csepp je lent meg.

– Mik le het nek azok a cso ma gok?
– ál mél ko dott még min dig pa pa,
mi u tán gyor san zseb re vág ta a fe le -
sé ge ha já ban lelt fe nyő tű ket.

– Én ugyan nem tu dom. Meg néz -
zük? – kér dez te ma ma meg emel ve a
szem öl dö két. Fel állt, kö ze lebb lé -
pett, majd hoz zá tet te:

– Én nem me rem.
– Én bont ha tom? – kér dez te a kis -

lány, a szü lei pe dig mo so lyog va bó -
lo gat tak.

Kö ze lebb lé pett, elő ször óva to san,
majd fel bá to rod va fel ka pott egy cso -
ma got, és óva to san bon to gat ni kezd -
te, hogy a pa pí ron lé vő me se fi gu rák el
ne sza kad ja nak. Ké pes könyv volt
ben ne, és ő már fel is mert né hány be -
tűt. A kö vet ke ző, kék zacs kós cso mag -
ban is könyv volt, két pár zok ni, ami
ha tal mas nak tűnt a pi ci ke zek ben, egy

sap ka és egy vas tag, fe ke te kö tött sál.
Át nyúj tot ta pa pá nak, aki adott egy pu -
szit a fe je búb já ra és egy má si kat a fe -
le sé ge ar cá ra.

– Bol dog ka rá csonyt! – mond ták
egy más nak, és a kis lány is utá nuk
cin cog ta:

– Bol dog ka rá csonyt, ma ma! Bol -
dog ka rá csonyt, pa pa! – az zal vissza -
for dult az aján dé kok hoz. 

Most egy li la zacs kós cso mag kö -
vet ke zett, egy plüssorosz lán volt ben -
ne és egy ró zsa szín fé sű. Elő ke rült még
egy cso mag me se fil mek kel, egy nagy
cso mó zok ni ne ki és a ma má nak,
egy haj szá rí tó, ren ge teg édes ség. 

Az tán kö vet ke zett egy fe hér pa pír -
ba cso ma golt aján dék: köny vek, egy
kulcs tar tó és egy pár fül be va ló volt

ben ne. A kis lány át nyúj tot ta ma -
má nak, aki meg ölel te elő ször őt, az -
tán a pa pát. 

– Kö szö nöm – sut tog ta a fér jé nek,
aki ma gá hoz ölel te.

A kis lány ki bon to gat ta a ma ra dék
cso ma go kat, me lyek ből to váb bi
köny vek, pu ló ve rek, szá má ra rej té lyes
kony hai fel sze re lé sek, egy be azo no -
sít ha tat lan üveg kék bo gyók kal, ami -
re ma ma azt mond ta, für dő só, egy
plüss fe ke te  pár duc és egy hó em be -
res nyak ken dő ke rült elő.

– Azt a hú god küld te – súg ta ma -
ma pa pá nak, aki elő ször mo soly -
gott, majd a mo soly el tűnt a baj sza
alatt, a szem öl dö kei pe dig össze hú -
zód tak.

– Nagy pa pa is kül dött va la mit –
mond ta vé gül pa pa, és el tűnt a für dő -
szo ba aj tó mö gött. Egy két ma rék nyi
kis ci cá val jött vissza, amely ijed ten
pis lo gott, lát ha tó an nem tet szett ne -
ki, hogy fel éb resz tet ték. Bun dá ja vö -
rös volt és szem mel lát ha tó an na -
gyon-na gyon pu ha. 

Az ap ró lény a pa pa ha tal mas ke -
ze i ben olyan tö ré keny nek lát szott,
hogy a ma ma el fe lej tett mél tat lan kod -
ni, csak néz te le esett ál lal. A kis lány az
ap ja elé ug rott, na gyon las san fel emel -
te a jobb ke zét, és meg si mo gat ta a ci -
cát. Az er re elő ször meg me re ve dett,
majd va la hon nan a pi ci kis mell ka sa
mé lyé ről re cseg ni kez dett.

– Pa pa, do rom bol, hal lod? – uj jon -
gott a kis lány. A ci ca er re össze rez zent,
ma ma is, így hal kab ban foly tat ta:

– Mi a ne ve?
– Döntsd el te – mo soly gott pa pa,

a ma ma pe dig azt akar ta mon da ni,
hogy ez azért még is túl zás, és hogy
ez egy iga zi, élő macs ka, amely nek
en ni kell ad ni, és ha van be me net, ak -
kor kell len nie ki me net nek is, ami vel
ugye bár szin tén nem tud nak mit
kez de ni, és hogy iga zán meg be szél -
het ték vol na elő re. De a fér je meg -
előz te:

– Vet tem ne ki kon zer vet. És kis fiú.
Ma ma már nyi tot ta a szá ját, hogy

so rol ja a ki fo gá sa it. Az tán meg gon -
dol ta ma gát, és csak annyit mon dott:

– Le gyen Mar ci.
A kis lány pe dig bó lo ga tott, és to -

vább ra is egyik szü lő jé ről a má sik ra
né zett, ar ca ra gyo gott, az tán a ci cá -
hoz for dult, és azt mond ta:

– Bol dog ka rá csonyt, Mar ci!
Így tör tént, hogy a kis lány az nap,

ka rá csony es te, pár órá val ké sőbb, az
ün ne pi va cso ra, a me se, az imád ság
és a ma ma meg a pa pa pu szi ja után
egy li la ku tyus, egy szür ke, hi á nyos
or má nyú ele fánt, egy do rom bo ló
plüss orosz lán, egy do rom bo ló plüss -
pár duc és egy do rom bo ló ci ca mel -
lett aludt el. 

És bár nem akart el alud ni, mert
nem akar ta, hogy vé ge le gyen az ün -
nep nek, mi u tán ma ma el ma gya -
ráz ta ne ki, hogy a ka rá csony több
na pig tart, ma ga alá tűr te a ta ka ró -
ját, és ha tár ta la nul bol dog mo sollyal
az ar cán el nyom ta az álom.

g Má té Gab ri el la

A szerző a Budapest-Fasori Evangé -
li kus Gim ná zi um 10. osz tá lyos ta nu -
ló ja. – Az írást egyházunk női
missziói szol gá la ta különdíjban
részesítette fi nom hu mo ráért, csa lád -
áb rá zo lá sá ért.

KülöndíjAS

Annakarácsonya
Ké ső éj sza ka volt, mi re le csen de sült
az is tál ló és kör nyé ke. Az asszo nyok
be men tek szál lá sa ik ra, és Jó zsef vég -
re egye dül ma radt sze ret te i vel. Má -
ria a szal mán egy gyolcsta ka rón pi -
hent. Ő oda állt mel lé, és hossza san
néz te meg gyö tört arc vo ná sa it. Ám
ahogy lé leg zet vé te le egy re mé lyebb
lett, bő re ki si mult, a szu szo gá sa is
mu tat ta, hogy el aludt.

Ek kor Jó zsef a já szol hoz ment a be -
bu gyo lált kis gyer mek -
hez. Le tér de pelt elé, és
csak bá mul ta a cso dá -
la tos te remt ményt.

Gon do la tai egy re
erő seb bek let tek, és
ész re sem vet te, hogy
han got is adott ne kik.

– Em ber vagy-é vagy
Is ten? Úgy né zel ki,
mint egy ren des em -
ber gye rek! Mi hát a
cso da ben ned?

El szé gyell te ma gát.
– Mi ket be szé lek itt!

– Fel állt, és az aj tó hoz
in dult. – Az Úr pa ran -
csa min de nek fö lött, ha
ér tem, ha nem!

Még is, ke ze it fel -
emel ve egy szer csak
imád koz ni kez dett.

– Urunk, Is te nünk,
ki égi man nát ad tál a
pusz tá ban síny lő dő né -
pek nek, bo csásd meg, hogy nem
há zad ban ke res lek.

Sza vai el hal kul tak, sze mét le sü -
töt te.

– Mi ért ad tál ily dol got ne kem,
egy sze rű, sze gény em ber nek? Em lék -
szel, Mó zest pa lo tá ba vit ted! És Jó zse -
fet is! Di cső fé nye det vi het ték! Mi
meg csak itt, e sze gény he lyen!

Hall ga tott, s vá lasz ra várt.
– Mim van ne kem, amit meg -

oszt hat nék én Is ten fi á val?
Gon do la t ban vé gig pász táz ta a kis

haj lé kot és szer szá most, ahol él, de
nem ér tet te, mi tör té nik ve le.

– Mit sze ret nél, Is te nem, mit te -
gyek? – kér dez te, de sen ki sem vá la -
szolt. 

Fe jét le hor gaszt va éne kel ni kez -
dett, csak úgy mor mog va. „Mert
gyer mek szü le tik ne künk, fiú ada tik
ne künk. Az ura lom az ő vál lán lesz, és
így fog ják ne vez ni: Cso dá la tos Ta ná -
csos, Erős Is ten, Örök ké va ló Atya, Bé -
kes ség Fe je del me!”

Kel lett né hány pil la nat, hogy fel -
fog ja, mit is be szél: a jö ven dö lést
Ézsa i ás tól.

– Ez a ki csi lesz ily óri ás? – ví vó -
dá sa nem hagy ta bé kén, to vább ma -
gya ráz ta csak úgy ma gá nak.

– Hi szen az an gyal pon to san meg -
mond ta: „…mert ő sza ba dít ja meg
né pét bű ne i ből.” Ó, gyer mek! Mily
ne héz dol god lesz ne ked! Is te nem, adj
erőt, böl cses sé get ne ki, hogy ki -
nyújt has sa ke zét a sze gé nye kért,
hogy he lyük le gyen Is ten or szá gá ban!
Mert em be rek va gyunk mi, Ádám tól
és Évá tól va ló bű nö sök, kik nyo mo -
rú ság ban, a szom bat év el tör lé sé vel
nincs te len ség be, pusz tu lás ba ta szí tot -
tak let tünk. Für dő ink, or szág út ja ink,
vá ro sa ink mind-mind a meg szál lók
esz kö ze i vé vál tak. A ha ta lom há ló ja
szö ve vé nyes ron tás sá vált. Pusz tu lás,
éhe zés, be teg ség és jár vány kö ve ti út -
ját! A nagy hely tar tó mű vét, Je ru zsá -

lem szí vét, a li li om vi rá got rot ha dó
trá gyá ba ül tet te! Az táp lál ja és él te ti
még, de fé lő, hogy ki ég e szenny től.

Ar cán könny csep pek gör dül tek le,
mert a lát szó lag vi rág zó val lás már
nem ősei hi te volt. A já szol hoz ha -
jolt, hogy meg fog ja Jé zus pi ciny ke -
zét. Vagy ezt ta lán ne ki nem is sza -
bad?

S ek kor a gyer mek ki nyi tot ta sze -
mét. Úgy érez te, őt né zi, és ab ban a te -

kin tet ben annyi sze re tet és áhí tat volt,
hogy nyom ban el fe lej tet te két sé ge it.

– Em ber gye rek ő! 
A csecsemő ap ró uj jacs kái pu hák

és me le gek vol tak, s kör be fon ták Jó -
zsef ér des, ke mény uj ját.

– Meg lásd, meg ta ní ta lak én min -
den re! A fa tu do má nyá ra, a szer szá -
mé ra, cso dá kat fogsz te még mű vel -
ni! És imád koz ni úgy, ahogy az én
apám ta ní tott en gem! Ki me gyünk
majd a hegy re, meg mu ta tom ne -
ked, me lyik a leg jobb szil fa, mit le het
ab ból csi nál ni!

Sze mei las san le csu kód tak, míg el -
kép zel te, ho gyan fog ja Jé zus ke zét, és
mász nak a hegy nek fel.

Ám hir te len a da to lya fa mö gött va -
la mi meg moz dult, és ahogy kö ze le -
dett, egy re job ban el va kí tot ta sze mü -
ket a fény, amely be töl töt te a tel jes
hegy ol dalt. Jó zsef most már tud ta, mi
ez. Le bo rult a föld re, s mi köz ben fel -
emel te fe jét, ér zé kel te, nincs már
mel let te a gyer mek.

– Üd vö zöl ve légy, em ber fia! Kelj fel,
vedd a gyer me ket és any ját, me ne külj
Egyip tom ba, és ma radj ott, amíg nem
szó lok ne ked, mert He ró des ha lál ra
fog ja ke res tet ni a gyer me ket.

Szí vé ben érez te, nem kés le ked het
egy per cet sem. Ez éb resz tet te fel. Hi -
szen el szun di kált ott a gyer mek mel -
lett. Kör be né zett, s a sze me a nap ke -
le ti böl csek aján dé kán akadt meg.
Nem gon dol ko zott, cso ma golt. Min -
den sejt je azt üzen te:

– Si et ned kell! Va la mi bor za lom
ké szül, va la mi is ten te len!

Nem vol tak már két sé gei, csak
fel ada ta, amelyet az Úr adott ne ki. Ki -
lé pett az aj tón, de vissza for dult egy
pil la nat ra, te kin te te vé gig pász táz ta a
he lyet, sze mét le csuk ta, ke ze it az
ég nek emel te:

– Ámen.
És el in dul tak.

g Ko csis Ka ta
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Az an gyal sza vai halk zen gés sel ve -
rőd tek vissza a rop pant csar nok kris -
tály fa la i ról:

– Nem ér tem, mi ért nem pusz tít -
ja el őket.

Tár sa meg vár ta, míg tel je sen el hal
a hang.

– Egy szer már meg pró bál ta.
– Tu dom, az tán meg es kü dött ne -

kik.
Zaj ta la nul lép tek ki a kert be.
– Nem ér dem lik meg az éle tet –

szólt az el ső an gyal. – El ját szot tak
már min den le he tő sé get.

– Ne fe ledd…
– Igen, tu dom! Lu ci fer – mond ta

ke se rű en. – Gon do lod, hogy nél kü -
le nem buk tak vol na el?

– Ezt csak Ő tud hat ja.
– Sze re tek ne ki szol gál ni, so sem

kér dő je lez ném meg a dön té sét, de
hogy va la ki le men jen hoz zá juk?! Jó,
lá to ga tó ba még csak-csak…

– Jár tál már ná luk?
– Egy hosszú, sö tét alag úton kell

át men ned, amely nek a vé gén a le he -
tő leg vissza ta szí tóbb, go nosz éj sza -
ka van. A gon do la ta ik pisz ko sak, a
szí vük fe ke te, a ke zük mocs kos, a szá -
juk tisz tá ta lan. Te le van nak ko rom -
fe ke te bű nök kel – em lé ke zett el -
bor zad va.

– Mind ilyen?
– Mind. A kü lönb sé gek mi ni má -

li sak. Ahogy ha ladsz az alag út ban le -
fe lé, és meg ér zed az egy re sű rű sö dő
sö té tet, már ak kor alig vá rod, hogy
vissza jö hess ide, a fény be, az ő kö ze -
lé be.

Vé gig hor doz ta te kin te tét az ezer
szín ben ra gyo gó ker ten, ma gá ba it -
ta a pa ta kok csi lin ge lő hang ját, a drá -
ga kö vek me sés szín ka val kád ját, a
dús nö vé nyek pá rál ló há lá ját, a min -
dent át öle lő bé két és sze re te tet. Az
Ő je len lé tét, ami min den hol érez he -
tő volt.

– Mi ért nem Gáb ri el megy? –
for dult új ra tár sá hoz.

– Ő is megy. 
– De csak a hírt vi szi. Nem ér tem,

mi ért kell en nek meg tör tén nie –
ko mo ro dott el új ra.

– A Sze re tet ma ga ajánl ko zott.
– Sze ret nék ve le men ni, nem aka -

rok egy pil la nat ra se tá vol len ni tő -
le! De oda le?! Tu dod, mit fog nak csi -
nál ni ve le?

– Min den ki tud ja ide fönt, hi szen
ép pen azért vál lal ta a kül de tést.

– Lu ci fer alig vár ja! Meg a rom lott
cső cse lék…

– Az Atya örült a fel aján lás nak.
– Igen, úgy sü tött be lő le a sze re -

tet, mi kor meg hal lot ta a drá ga han -
got, mint még ta lán so ha. De ne ta -
gadd, hogy leg alább ilyen erő sen le -
he tett érez ni a fáj dal mát is! Min den
por ci kám be le re me gett.

– Igen. Bár tud ta elő re, már az idők
kez de tén sem volt rejt ve előt te ez a
for du lat.

– Szó val el en ge di.
A kert fény ből és víz csep pek ből

szőtt vil ló dzá sa mint ha meg fa kult
vol na egy le he let nyit, mi köz ben ar -
ra gon dolt, mi lyen lesz a menny a
Sze re tet nél kül…

– El. És tel jes in kog ni tó ban. Azt az
alag utat fog ja hasz nál ni, ame lyet ők
ma guk is. Be le pré se lő dik né hány ki -
ló hús ba és vér be.

– Ször nyű, ne is foly tasd!
– Lu ci fer tud ja, hogy itt az idő, már

alig vár ja a ta lál ko zást. Ke re si is ren -
de sen, de el fog juk rej te ni.

– Már az ele jén?
– Mu száj. Azon nal meg akar ja

öl ni. Ha si ke rül ne ne ki ad dig, míg tu -
dat lan a ki csi – ó, mennyi re fur csa így
be szél ni ró la –, rá fog hat ná, hogy
nem tel je sí tet te a kül de tést.

– El rej ti tek? Még csak nem is vár -
ják majd?

– So kan vár ják, de nem így. Azért
lesz nek, akik föl is me rik, ne kik meg -
en ge di az Atya.

– Ér zem a gon do la ta id: pusz ta, já -
szol, ki ve tett… Sem mi pom pa, sem -
mi fel tű nés…

Hosszú ide ig hall ga tott. Majd bá -
tor ta la nul for dult tár sá hoz: 

– Sze rin ted meg en ged né, hogy
leg alább éne kel jünk ne ki azon az
éj sza kán?

g Szom mer Haj nal ka

Amennyben,
fenn,atrónusnál…

Ál mo san kat to gott a vo nat ke re ke.
Amer re a szem el lá tott, min den ülé sen
jól  öl tö zött urak, de ko ra tív höl gyek, s
imitt-amott pár gye rek is. A cso mag -
tar tó kon tás kák, bő rön dök, kü lön fé le
hol mik ka o ti kus hal ma za. Kül hon ból
ér ke zett a sze rel vény, s tar tott a fő vá -
ros fe lé, ro bo gá sát csak rit kán sza kí tot -
ta meg pár je len tős ál lo má son.

A fér fi Győr ben szállt fel; ele gáns
szö vet ka bát, öl töny s di va tos ci pő je -
lez te tu laj do no sa eg zisz ten ci á ját.
Meg te het te vol na, hogy au tó já val
men jen Pest re, mint éle té ben meg -
annyi szor, de ma va la hogy nem volt
ked ve hoz zá, leg in kább ta lán tár sa -
ság ra vá gyott. 

Kü lö nös kép pen nem sze re tett
ugyan be szél get ni, de ked vel te má sok
tár sal gá sát hall gat ni, vé le ményt for -
mál ni ma gá ban em be ri sor sok ról,
dol gok ról. Kü lön ben is, az uta zás
szá má ra már gyer mek ko ra óta egyet
je len tett „a nagy ka land dal”. Most is
de rű sen gon dolt vissza a ré gi, ked ves
gő zö sök re, a nyi tott pe ro nú ko csik ra,
a res tik jel leg ze tes il la tá ra, a csa lá di
uta zá sok fe led he tet len va rá zsá ra…

Ta lált ma gá nak egy üres he lyet, de
mi vel sem mi ér de kes nem tör tént kö -
rü löt te, rö vi de sen ar ra az el ha tá ro zás -
ra ju tott, hogy iszik egy ká vét a bü -
fé ko csi ban. Oda fe lé szem be ta lál ko -
zott az is me rős jegy ke ze lő vel, ám
csak ha mar túl esett ezen a pro ce dú -
rán is, mert fog lal ko zá sá ból adó dó -
an sza bad jeggyel utaz ha tott. Ká vés -
csé szé je vi szont rö vi de sen ön ál ló
élet re kelt, mi kor a so ron kö vet ke ző
ál lo más hoz kö ze lít ve a sze rel vény
erős fé ke zés be kez dett, s ki pil lant va
az ab la kon, sze me meg akadt a kö ze li
be vá sár ló köz pont au tó ára da tán. 

„Per sze-per sze, mind járt itt van a
ka rá csony!”

S ez zel agya át is vál tott ter ve zett

mai prog ram já ra: „Mi lyen aján dé kot
ve gyek?” Vé gig gon dol ta az összes
le he tő sé get, de rend re mind el ve tet -
te. „Hisz min de nük meg van, mit
tud jak már megint ad ni ne kik?! Sem -
mi nek nem tud nak örül ni!” – le -
gyin tett le mon dó an. Et től az tán el ön -
töt te a ta nács ta lan ság ér zé se. 

Ek kor fel hang zott az utas tá jé koz -
ta tó hang ja: „Ta ta bá nya ál lo más kö -
vet ke zik, a sze rel vény pár perc múl -
va to vább ha lad!” 

Hir te len el dön töt te, hogy le száll.
Bo ros tás em ber áll do gált a fel já ra ti

lép cső mel lett. Üres te kin tet tel bá -
mul ta a vi lá got, nem né zett rá ha tá -
ro zott pil lan tás sal sen ki re sem. Rég -
óta meg szok ta. Egyéb ként is ki csit zi -
lál tan érez te ma gát, hol ott nem az el -
ső moz gal mas éj sza ka állt már mö -
göt te, de a teg na pi fő ként za jo san telt. 

Dél előtt fel vet te a se gélyt, az tán
össze akadt pár ré gi is me rős sel, és mi -
után te te mes mennyi sé get fo gyasz -
tot tak el kö zö sen a hegy ne mes le vé -
nek jó in du lat tal sem ne vez he tő fo lya -
dékból, bó dult álom ba me rült.

Nem volt sem fi a tal, sem idős, in -
kább ama köz tes kor ban volt, amely
sem ide, sem oda nem il leszt he tő. Ah -
hoz még fi a tal volt, hogy nyug díj ba
men jen – a bá nya le iga zolt húsz és fél
évet –, ah hoz vi szont idős nek érez te
ma gát, hogy va la mi újat pró bál jon.
Vagy tán in kább gyen gé nek. Így, mi -
u tán az asszony odébbállt, gye re kük
pe dig nem volt, ma radt a sem mit te -
vés. Né mi al kal mi mun ka, ki sebb-na -
gyobb zű rök, mi kor mi adó dott. 

Imént épp sze ren csé je lett; egy ut -
ca be li fod rász lánnyal ta lál ko zott, aki
meg kér te, hogy vi gyáz zon négy lá bú
ked ven cé re, míg ő be sza lad a bolt ba.
Most te hát ez ügy ben se rény ke dett,
pon to sab ban áll do gált, re mél ve, hogy
leg alább egy szá zas üti a mar kát ér te.

A le szál ló ele gáns utas egye ne sen
meg cé loz ta a lép cső mel let ti bü fét,
üdí tőt kért, majd ko mó to san kij -
jebb sé tál va meg állt, pont a bo ros tás -
tól nem messze. Rá gyúj tott. Né mi
tip ró dás után a bo ros tás is kért egy
szá lat, s ka pott. 

Csak ha mar szó ba ele gyed tek. Jó 
pár mon dat után a bo ros tás sze ré -
nyen cé loz gat ni kez dett szom jú sá gá -
ra, mi re a má sik ho zott ne ki is egy
italt, s míg emez kezd te job ban
szem ügy re ven ni a jól  öl tö zött fér fit,
cso dál ko zá sa nőt tön-nőtt. Szál kás
ar ca szin te meg lá gyult mon da tá tól,
majd hir te len fel tört be lő le a kér dés:

– Te olyan más vagy, mint a ma -
gad faj ta em be rek! Mi től vagy ilyen?

Az ele gáns csen de sen el mo so -
lyo dott.

– Nem va gyok más – fe lel te –,
csak hi szek Is ten ben.

– Azért, mert ne ked biz tos szép
éle ted volt min dig – mond ta a bo -
ros tás.

– Nem, ha ar ra gon dolsz, hogy
nem vol tak és nin cse nek gond ja im.
De min dig hi szek ben ne, hi szen sze -
ret, és ne ki ha tal ma van se gí te ni.

– És en ge met is meg se gít het és
sze ret het? – jött az újabb kér dés.

– Igen. Ha akarsz hin ni Is ten ben,
so ha nincs ké sőn! – szólt az utas.
Majd las san, idá ig zseb ben tar tott bal
ke zét elő húz va, oda csúsz tat ta a bo -
ros tás ke zé be a ka rá cso nyi aján dék -
ra szánt vas kos bo rí ték ját. 

A hang szó ró meg szó lalt: „Fi gye -
lem, gyors vo nat ér ke zik Bu da pest ről
a ne gye dik vá gány ra, to vább köz le -
ke dik Győr fe lé!” 

Az utas biz tos lép tek kel in dult a
vo nat hoz, fel szállt, s a dal la mos za -
ka to lást las san el nyel te a pá ra -
könnyes, de cem be ri köd. 

g Mity kó And rás
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Tél volt. De cem ber. Nagy pely hek ben
hul lott a hó, már csak nem min dent fe -
hér be öl töz te tett. Az em be rek cso ma -
gok kal a ke zük ben, egy mást ész re sem
vé ve igye kez tek ha za a csa lád juk hoz.

Dó ra is ha za fe lé igye ke zett, da col -
va a hó okoz ta aka dá lyok kal, ke zé ben
két nagy tás ka, te le a csa lád ka rá cso -
nyi aján dé ka i val. Egyik ben a fér jé nek
vá sá rolt arany ke re tes zseb óra, nyak -
ken dők és egy cso da szép kö tött mel -
lény, má sik ban a gye re kek nek táv irá -
nyí tós au tó, ha jas ba ba és egyéb
aján dé kok.

A sar kon a jár dá ról le lép ve hir te -
len két fény csó vát vett ész re, de már
ké ső volt… A kö vet ke ző pil la nat ban
Dó ra az út tes ten fe küdt moz du lat la -
nul, s a nagy gond dal vá lo ga tott
aján dé kok sza na szét re pül tek. 

Es te tíz kö rül csen gett Ko vács ék
te le fon ja. A ház ura, Ká roly, te kint -
ve, hogy fe le sé ge még min dig nem ért
ha za, kis sé in ge rül ten szólt be le a
kagy ló ba.

– Tes sék!
A vo nal má sik vé gén egy tel je sen

is me ret len hang szólalt meg.
– Hal ló, dr. Ko rá nyi Ru dolf be szél.

Ön Ko vács Ká roly?
Ká ro lyon, tel je sen ért he tet le nül,

va la mi je ges ré mü let fu tott át.
– Igen, én va gyok.
– Saj nos rossz hírt kell kö zöl -

nöm. A fe le sé gét au tó bal eset ér te. Ide
hoz ták, a Szent Ró kus Kór ház ba.

Ká roly nyom ban au tó ba pat tant, és
szá gul dott a kór ház ba. A gye re kek,
Ta más és Zsó fi, már alud tak. 

A kór ház ba ér ve Ká rolyt dr. Ko rá -
nyi fo gad ta, és fel kí sér te az in ten zív
osz tály ra. Ká roly be lé pett egy egy -
ágyas kór te rem be. Fe le sé ge ott fe küdt
esz mé let le nül, szin te holt sá pad tan.
Csak gé pek tar tot ták élet ben. Ágya
fe lett egy ke reszt volt, raj ta a Meg vál -
tó val. 

Ká roly na gyon meg ré mült. Ed dig
so ha nem ér zett eh hez még csak
ha son lót sem. Úgy érez te, ha most
még va la mi rosszat lát vagy hall, vé -
ge a vi lág nak.

És hal lott. A kór te rem ből ki lép ve
az or vos olyan ret te ne tes hírt kö zölt
ve le, ami től Ká roly majd nem össze -
csuk lott.

– At tól tar tok, fel kell ké szül ni a
leg rosszabb ra. A fe le sé ge te le van
zú zó dá sok kal, a gá zo lás kö vet kez -
té ben sú lyos agy ráz kó dást szen ve -
dett, szá mos tö ré se van, de ami a
leg sú lyo sabb, bel ső vér zés lé pett
fel ná la.

Ká roly nak le kel lett ül nie, mert lá -
ba i ból ki szállt min den erő. Nem
hit te el, amit hal lott. A sza vak át -
men tek ugyan az agyán, de kép te len
volt fel fog ni őket. A sokk utá ni el -
ső tisz ta gon do la ta ez volt: ho gyan
mond ja el mind ezt a gye re kek nek?
Hogy mond ja el ne kik, hogy ka rá -
csony kor ta lán már nem lesz ve lük
az any juk?! 

Az tán erőt vett ma gán, ha za ment,
és más nap reg gel el mond ta a gye re -
kek nek, hogy mi tör tént az any juk -
kal, és hogy mit mon dott az or vos.

Ká roly nem volt val lá sos, és a

gye re ke ket se ne vel ték an nak, de at -
tól a nap tól fog va mind hár man
reg gel től es tig ott ül tek Dó ra ágya
mel lett, és az ágy fe lett lé vő meg fe -
szí tett Meg vál tó hoz imád koz tak,
hogy ne ve gye el tő lük az anyát és
fe le sé get.

El jött a szent es te. Ká roly, Zsó fi és
Ta más ott ül tek Dó ra ágya mel lett, és
a rég múlt ka rá cso nyok ról be szél -
get tek. Hir te len va la mi fá radt nyö -
ször gés fé lét hal lot tak. Mind hár man
a hang irá nyá ba for dí tot ták a fe jü ket,
és meg le pőd ve lát ták, hogy Dó ra
fá rad tan ki nyit ja a sze mét. 

A be széd hez még túl gyen ge volt,
de rög tön fel is mer te őket, és mo so -
lyog ni pró bált. Ká roly azon nal ro hant
az or vo sért, aki a Dó rá ra kap csolt
műsze rek adatai alap ján meg ál la pí -
tot ta, hogy az asszony vissza tért az
élet be, és ezt az öröm hírt nyom ban
meg is osz tot ta Ká rollyal.

– Ko vács úr! A fe le sé ge túl van az
élet ve szé lyen, és a mai nap pal a gyó -
gyu lás út já ra lé pett. 

Ká ro lyon föl dön tú li bol dog ság lett
úr rá.

– Gye re kek! Vissza kap tuk édes -
anyá to kat! – És majd’ szét fe szí tet te
a túl ára dó bol dog ság.

Ek kor Ta más, a ki seb bik gye rek
szó lalt meg könnyek kö zött.

– Ne kem nem kell ka rá csony ra
sem mi. Itt van ne künk Anyu.

A nő vé re pe dig buz gón bó lo ga tott.
– He lyes, öcsi. Anyu a leg szebb ka -

rá cso nyi aján dék!
g Lep sé nyi Bá lint
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„Örül je tek az Úr ban min den kor! Is -
mét mon dom: örül je tek. Az Úr kö zel!”
(Fil 4,4–5)

Ad vent 4. – egy ben ka rá csony – he -
té ben az Út mu ta tó reg ge li, ün ne pi s
he ti igéi em ber sze re tő Is te nünk kö -
zénk jö ve te lé nek öröm hí rét köz lik: ér ke zik a Meg vál tó – ör ven dez ze tek! „Lel -
künk só vá rog va vár ja az Urat, mert őben ne örül a mi szí vünk.” (Zsolt
33,20.21; LK) „A Se re gek nek Ura, ő a di cső ség Ki rá lya.” (GyLK 685) Má ria így
éne kel: „Ma gasz tal ja lel kem az Urat, és az én lel kem uj jong Is ten, az én Meg -
tar tóm előtt…” (Lk 1,46–47; lásd EÉ 38) Örö münk alap ja az Úr kö zel sé ge: „…Is -
ten bé kes sé ge, mely min den ér tel met meg ha lad, meg fog ja őriz ni szí ve te ket és
gon do la ta i to kat a Krisz tus Jé zus ban.” (Fil 4,7) Szent es te Is ten el küld te Fi át, s
„meg je lent az Is ten üd vö zí tő ke gyel me min den em ber nek” (Tit 2,11). Má té tö -
mö ren tu dó sít a pró fé cia kö ze li be tel je se dé sé ről, s az Úr an gya lát idé zi: „Jó -
zsef, Dá vid fia…, [Má ria] Fi út fog szül ni, akit ne vezz el Jé zus nak, mert ő sza -
ba dít ja meg né pét bű ne i ből.” (Mt 1,20.21) Ben ne ve lünk az Is ten! „Ez a Jé zus
Krisz tus a mi Urunk…” (Róm 1,4) Is ten sze re te té nek ün ne pén „az Ige test té lett,
kö zöt tünk la kott, és lát tuk az ő di cső sé gét” (Jn 1,14); a test té lett Igé ben Üd vö -
zí tő szü le tett ma nek tek! Ezt a nagy örö möt hir det te az Úr an gya la a pász to -
rok nak a me zőn, kik el men tek, lát tak, hit tek, hír nök ké let tek. „A pász to rok pe -
dig vissza tér tek, di cső ít ve és ma gasz tal va az Is tent mind azért, amit pon to san
úgy hal lot tak és lát tak, aho gyan ő meg üzen te ne kik.” (Lk 2,20; lásd 10.11 v. is.)
„Ha Krisz tust he lye sen aka rod ér tel mez ni és igaz va ló já ban le ír ni, ak kor ar ra
kell fi gyel ned, ahogy az an gyal te szi. Sze rin te a Krisz tus = nagy öröm!” (Lu -
ther) Pál öröm hí re ez: „meg je lent a mi üd vö zí tő Is te nünk jó sá ga és em ber sze -
re te te”, és „az ő ir gal má ból üd vö zí tett min ket” (Tit 3,4.5). Is ten sze re te te ma is
új élet re in dít. „Akik pe dig be fo gad ták [a test té lett Igét], azo kat fel ha tal maz -
ta ar ra, hogy Is ten gyer me ke i vé le gye nek; mind azo kat, akik hisz nek az ő ne vé -
ben…” (Jn 1,12) Is ten tö ké le tes ki je len té se e vég ső idők ben Fia ál tal tör tént: „Ő
Is ten di cső sé gé nek a ki su gár zá sa és lé nyé nek kép má sa…” (Zsid 1,3) Ist ván vér -
ta nú ün ne pén em lé kez zünk a hit tel és Szent lé lek kel tel jes, meg kö ve zett di a -
kó nus ra, mert: „Drá gá nak te kin ti az Úr hí ve i nek ha lá lát. (…) Há la ál do za tot
mu ta tok be ne ked, és az Úr ne vét hir de tem.” (Zsolt 116,15.17) Já nos apos tol és
evan gé lis ta ün ne pén ő ír ne künk igaz sze re tet tel: „…azt írom, ami kez det től
fog va a mi énk volt: hogy sze res sük egy mást.” (2Jn 5) Az ap ró szen tek ün ne pe a
gye rmek gyil kos ság ra emlé kez tet: „Ami kor He ró des lát ta, hogy a böl csek túl -
jár tak az eszén…, meg öle tett Bet le hem ben és an nak egész kör nyé kén min den
két esz ten dős és en nél fi a ta labb fiú gyer me ket…” (Mt 2,16) Já nos ka rá cso nya: „…ha
így sze re tett… Is ten, ak kor mi is… sze res sük egy mást. (…) És mi lát tuk, és mi
te szünk bi zony sá got ar ról, hogy az Atya el küld te a Fi át a vi lág üd vö zí tő jé ül.”
(1Jn 4,11.14) S Ta más ün ne pe: „Én Uram, és én Is te nem!” (Jn 20,28) „Jé zus Krisz -
tus, di csér tes sél, / Hogy éret tünk meg szü let tél, // Is ten tet te mind eze ket, / Hogy
lás suk, mennyi re sze ret.” (EÉ 154,1.6) Lá tod? 

g Ga rai And rás
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Ad vent. Az el ső va sár nap mély
csend je. Nem rég fe jez tük be a fe nyő -
ko szo rút, szép és egy sze rű. A vá ra -
ko zás per ce it meg tö ri a hir te len jött
hó esés. Mint föl sza kadt égi dun ná -
ból, sű rű pely hek ben hull a hó. Az
ezüst láng az ab lak fe lé haj la do zik, ta -
lán ver seny re kel a ka var gó szél lel. 

„Is ten és te rem tés, Is ten és em ber
vi szo nyá nak – ír ja Pi linsz ky –, je len -
té sé nek, re a li tá sá nak er re az új, va -
do nat új meg élé sé re szó ló meg hí vás
szá munk ra az ad ven ti idő szak. Olyan
haj nal, mely nek nap ja em be ri és te -
remt mé nyi sor sunk leg ben sőbb mag -
já ban kel fel, de épp ben ső sé ges sé gé -
vel ké pes ér tel met ad ni az idő nek.” 

A min den ség, amely ed dig a tit kok
nyel vén be szélt, ezen túl a sze re tet
me leg sza vá val szól. És örök ös vény -
re hív ben nün ket, hogy el jus sunk a lé -
lek bé ké jé hez.

***

Ka rá csony. Jé zus meg szü le té se.
Szent pil la nat: Is ten Fi á nak em ber -
ré vá lá sa, sze re te té nek szét áram lá -
sa a nagy vi lág ban. A bet le he mi is tál -
ló fe let ti csil lag azt mu tat ja, hogy
lent, a föl dön va la mi fon tos tör tént.
Lo bog tat ja ezüst fé nyét, hogy lás suk
mi is a cso dát. A kis Jé zus fek szik a
já szol ban, fek he lye hűs szal ma, pár -
ná ja édes any ja kar ja, ko pott sző rű
ökör és ló gó fü lű sza már me len ge ti
le he le té vel. Pász to rok to pog nak az
aj tó előtt, az egyik hal kan éne kel ni
kezd…

***

Jé zus szü le té se. Ghirlandaio ké pét
né zem, a szebb nél szebb áb rá zo lá sok
kö zül is ki tű nik egy sze rű sé gé vel, fi -
nom szö vé sű vo na la i val. A tér dep lő
Má ria ar cát ál tal ra gyog ja az öröm, a
kis ded szen der gő mo sollyal fek szik. 

Most ve szem ész re, ahogy kö ze -
lebb ha jo lok az al bum hoz: az ökör és
a sza már be szél get. Szin te hal lom a
sza va kat a be szű rő dő haj na li fény ben:
„Nem lá tod, di de reg a csöpp ség –
mond ja a csa va ros szar vú ökör. –

Gye re, szu szog junk rá, hát ha föl -
me leg szik!” És ol dal ba bö ki ki csit las -
sú fel fo gá sú ba rát ját.

***

A föl is me rés iga za. Az an gyal csak
ki je len ti Jé zus szü le té sét. Nem mond -
ja ki, nem ma gya ráz za. „A pász to rok
el men nek – ír ta Ri to ók Zsig mond
pro fesszor –, és ér tel me zik a je let.” 

Az em be rek nem kí sér ték fi gye -
lem mel a bet le he mi gyer mek sor sát.

Jé zus nyil vá nos fel lé pé sé ig alig tud -
tak lé te zé sé ről. Rég óta fog lal koz tat ez
a ki sza kadt idő: a nap pa li fé nyes ség -
gel be töl tött éj sza ka. Mi tör tént?
Va la ki kö zel ha jolt a böl cső höz? A
bot já ra tá masz ko dó, csil lag tit ko kat
ér tő öreg bi zo nyá ra tud ta: Mes si ás
szü le tett!

***

Li tea köny ves bolt. Aki szép és rit -
ka aján dé kot akar ad ni ka rá csony ra,
ke res se föl a bu dai üveg pa go dát. Ha
sze ren csé je van, a nagy szí vű köny ves
asszonnyal, Ba kó An na má ri á val is
ta lál koz hat. Biz tos ta lál va la mi kü lö -
nös kö te tet, s mel lé jó sza vak kal is el -
hal moz zák. 

„Ne kem cso dá la tos em lék a csen -
des za lai fa lu, Bá nok szent györgy –
em lé ke zik. – Apám kör ze ti or vos
volt, anyám iro da lom ta nár nő.” És
idé zi a té li es té ken össze já ró asszo -
nyo kat, uni tá ri us hi tét, imád sá gát.
Min dig meg kö szö ni Is ten nek, hogy
két szép, egész sé ges gyer me ket adott
ne ki, és van két tün dér uno ká ja is… 

„Ré gen fe hér ka rá cso nyok vol tak
– foly tat ja csen de sen –, szik rá zó hó,
csi kor gó hi deg. Ne künk, idő seb bek -
nek ez az idil li ün nep ada tott, amit
már csak me se könyv-il luszt rá ci ó -
kon lát az em ber. A misz té ri um, hál’
Is ten nek, meg ma radt. És kell is,
hogy sze re tet tel ma gunk ba tud juk fo -
gad ni Jé zust. Fel tud juk fog ni: Jé zus
szü le té sé vel és el jö ve te lé vel va ló ban
meg vál tás ban van ré szünk.”

***

Rusz wurm. Az or szág leg hí re sebb
cuk rász dá já nak volt tu laj do no sát, Li li
né nit fe de zem föl. Fi a ta lo san mo zog,
ked ve sen, sze lí den be szél ki lenc ve ne -
dik szü le tés nap já ról! És a ré gi ka rá cso -
nyok ról. „Már no vem ber ben el kez dő -
dött a mun ka – mond ja mo so lyog va
–: a bon bo nok, a sza lon cuk rok ké szí -
té se és cso ma go lá sa. Ka rá csony kor
sült a sok bejg li, di ós és má kos, ami
gyor san el is fo gyott. Új év kor ké szí -
tet tük a gril lázs ma la cot, ezüst cu -

kor ka sze mek kel vár ta a ven dé ge ket.”
Az után a meg hitt va cso rá kat em lí ti,
a rán tott ha lat, a krump li sa lá tát sok
hagy má val. 

„Gyö nyö rű ek ezek az össze jö ve te -
lek – ko mo ro dik el az ar ca –, de a ré -
gi, fá jó es ték is eszem be jut nak. A há -
bo rú, ami kor az óvó hely re le men -
tünk, és égett a ka rá csony fa.” A töb -
bi az mind szép volt. Az uno kák ar -
cát fi gye li, hall gat ja a ked ves sza va -
kat. Ilyen bol dog, bé kes sé ges es té ket

kí ván min den ki nek – az egész esz -
ten dő re.

***

Gye rek ko ri ka rá csony es te. Em lé ke -
i met a négy éves fi úcs ka mond ja: de
szép volt a bet le he me sek ház ról ház -
ra já ró csa pa ta, a dél utá ni gyé mánt
hó esés, a vá sár he lyi kis evan gé li kus
temp lom is ten tisz te le te! A kis ded
Jé zus szü le té sé vel hi tem is vi lág ra
szök kent, és nem mú ló él ménnyé
ma gasz to sult. Eh hez per sze apám há -
bo rú ban meg szen ve dett is ten sze re -
te te is kel lett, anyám su gár zó val lá -
sos sá ga. Hány szor el mond ta: mind -
annyi unk út ján ott a vi lá gí tó csil lag,
min den imád ság ban ott van a mi ké -
ré sünk. 

Ka rá csony és a je les na pok kö zös
ün nep lé se nem csak az egyes em bert,
de az egész nem ze tet gaz da gít ja.
Csak ki kell nyúj ta nunk a ke zün ket
a test vér ke zek fe lé. Igaz, egy re ke ve -
sebb a vá lasz el vi lá gi a so dott éle -
tünk ben, de ke res nünk kell, ten ni és
ad ni szün te le nül a ka rá cso nyi szü le -
tés föl ra gyo gó cso dá já ban.

***

Sze re tet ven dég ség. Sze ge di evan gé -
li ku sok kö zött. Íté let idő ben, hi szen
a kis temp lom dé li ha rang sza va után
hul la ni kez dett a hó. Az után dőlt,
sza kadt az ör vé nyes szél ben. Órák
alatt annyi le esett, mint más kor he -
te ken át. Még is jöt tek az em be rek, az
asszo nyok ke zé ben be cso ma golt fi -
nom sá gok: kü lön le ges, ízes sü te mé -
nyek. És ifj. Cser há ti Sán dor lel kész
uram töl töt te a for ró te át, hogy föl -
me le ged jünk. 

Imád ság, zsol tá ros ének után föl -
ol vas tam is te nes kö te tem ből. Ne -
héz volt vá la szol nom a kér dé sek re,
mert szün te le nül egy ked ves, fi a tal
párt fi gyel tem. Gyer me ket vár tak. A
fér fi ke ze mo so lyos fe le sé ge ke ze fö -
lött; együtt szin te be ta kar ták óvón a
kis ma ma ha sá ban szen der gő mag za -
tot. Ilyen gyö nyö rű, fél tő moz du la tot
ré gen lát tam. Ta lán egy más ba fo nó -

dó uj ja ik vit ték az üze ne tet:
„Ma radj még, ne si ess! Né -
hány nap, és itt a szent es te!” 

Két óra után in dul tak ha -
za, de so kan ma rad tak még és
be szél get tek. Az után bú csúz -
kod tunk, mon do gat tuk sze -
re tet tel: „Bol dog ka rá csonyt!
Is ten től ál dott új esz ten dőt!”

***

Ka rá cso nyi vers. Meg gyúj -
tom az utol só gyer tyát.
Köny ve ket ve szek elő, ked ves
köl tő i met ke re sem. Ady val
kez dem most is, az után Ba -
bits kö vet ke zik, a ma gá nyos
Ju hász Gyu la, Áp rily La jos.
Föl zeng Weö res Sán dor: „Ó
fé nyes sé ges / ó bé kes sé ges /
ó di cső sé ges / ka rá csony.”
Ró nay György, Pi linsz ky Já -
nos, Nagy Lász ló…

Ke ve set idé zik, én ma gam
is sok szor fe le dem az er dé lyi
Ká nyá di Sán dort. Is ten há ta
mö gött cí mű ver sé ben a pa -
nasz és a re mény sza vai vál -
ta koz nak: „üres az is tál ló s a
já szol / idén se lesz ná lunk

ka rá csony / hi á ba vár tok / nem jön -
nek a há rom ki rá lyok // sok dol ga van
a te rem tő nek / min den ki vel ő sem tö -
rőd het / messzi csil lag / min de nü vé
nem vi lá gít hat // meg ért jük per sze
mit te het nénk / de olyan sö té tek az
es ték / s a sze re tet nek / hi á nya na -
gyon di de reg tet // elő re lá tó vagy de
még is / nézz uram a há tad mö gé is
/ ott is la koz nak / s örül né nek a mo -
so lyod nak”.

g Feny ve si Fé lix La jos

Karácsonyijegyzetlapok Üze net
Már majd nem min den be tűt meg ta nul tak. Sze re tett az is ko lá ban len ni. Job -
ban sze re tett, mint ré gi, sza kadt ru hák ban anyá val ki ül ni a lép cső re és szo -
mo rú an néz ni a mel let tük, fe let tük el ha la dó né nik re és bá csik ra. 

Most már hi deg is volt, így min dig öröm mel sza lad gált egy ki csit, ha le he -
tett, és néz te a nagy, fé nyes ki ra ka to kat, az ön mű kö dő aj tón (nagy ma ma úgy
mond ta: ótó ma ta) ki- és be özön lő em be re ket, ke rül get te az áru sok bó dé it, és
be le-be le sza golt a sült gesz te nyés, sza gos szap pa nos, mé zes ka lács-il la tos le -
ve gő be. 

Anya nem sze ret te, ha ott bá mész ko dik, min dig azt mond ta: „Ott min den
drá ga, ne künk az nem va ló. Gye re, te le ány, on nét.”

Ré gen ki pró bál ta már, hogy tud az ab lak ra is raj zol ni. Csak oda kell le hel -
ni, és az uj já val min dent le le het raj zol ni, mint ha rajz lap meg ce ru za len ne.
Raj zolt hát az aj tó mel lé, ahol olyan so kan jön nek-men nek, min den fé lét. Fe -
nyő fát, hó esést; szar vast is pró bált, de az nem na gyon si ke rült. Raj zolt még
csil la got is, olyat, ami nek far ka van (a na gyi azt mond ta hogy az az üs tö kös),
meg an gyalt, ket tőt is.

Vé gül, hogy az em be rek tud ják, mi ért van ott a rajz, és örül je nek, ákom -
bá kom be tű i vel alá ír ta: bol dog ka rá csonyt!

g K. I.
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Ez év áp ri lis 12-én ke rült elő az a né hány sor,
me lyet a Co pi o us ne vű ha jó ka pi tá nya még
1905-ben zárt üveg be és do bott ha jó já ról a hul -
lá mok kö zé. 97 év és 309 nap után a pa lack pos -
ta cél hoz ért, újabb se gít sé get nyújt va a ten ger
áram lá sa it vizs gá ló tu dó sok nak.

Az üze ne tek vi lá gá ban élünk: éven te kö rül -
be lül hat bil lió SMS-t kül dünk egy más nak. Ki -
ala kult és fo lya ma to san bő vül a fi a ta lok sa já -
tos SMS-nyel ve ze te, me lyet már a szü lők
sem ér te nek tel je sen, és adó dott már szám ta -
lan fél re ér tés ab ból is, hogy az üze net rossz te -
le fon szám ra ér ke zett. A tu do mány, a tech ni -
ka pe dig fo lya ma to san gaz da gít ja, bő ví ti a
kom mu ni ká ci ós esz kö zök kí ná la tát. Ezért
kü lö nös kép pen is fon tos, hogy fe le lős ség gel
él jünk ezek kel.

„Ad ven tus Do mi ni” – az Ige test té lett, Is ten
em ber ré lett. Ez az üze net nem hány ko ló dott
a ten ger hul lá ma in, ha nem el ér te a cél ját. Má -
ria, Jó zsef, a pász to rok és a böl csek szí vé ben va -
ló ság gá lett az evan gé li um, a va ló ság pe dig fe -
le lős em be rek ké tet te őket. Az ag go dal mat, a fé -
lel met le győz te a hit, an nak bi zo nyos sá ga,
hogy akik Is tent sze re tik, azok nak min den a ja -
vuk ra szol gál. A ka rá cso nyi tör té ne tet szer te a
vi lá gon em berek milli árd jai is me rik, az is me -
ret azon ban még nem je len ti azt, hogy tud ják:
az üze net ne kik szól, Jé zus Krisz tus ér tük lett
em ber ré.

Fi gye lem és fe le lős ség – hal lat la nul fon tos ér -
té kek egy olyan vi lág ban, ahol ép pen ezek nek
a hi á nya okoz sok fe szült sé get, ke se rű sé get és
ha ra got csa lá dok ban, is ko lák ban, mun ka he lye -
ken. So kan pa nasz kod nak szét szórt ság ra, ered -
mény te len ség re, csa ló dott ság ra kör nye ze tünk -

ben, ezért 2012 ka rá cso nyá ra ké szül ve ne kés -
le ked jünk oda áll ni a kis bet le he mi gyü le ke zet
so ra i ba: fi gyel jük az ige éle tün ket, in du la ta in -
kat át for má ló üze ne tét, és le gyünk há lá sak,
mert Is ten fe le lős sé get bí zott ránk.

„Ad ven tus Do mi ni” – Krisz tus min den em -
ber hez kö zel jött. A Szent írás be szél ar ról, hogy
He ró dest nyug ta lan ság fog ta el: a ma ga biz tos
ural ko dó, aki nek a kí ván sá ga it szá zak les ték,
hir te len bi zony ta lan ná vált, két sé gek kezd ték
gyö tör ni, ad dig is me ret len ér zé sek ke rí tet ték
ha tal mukba. A ke gyel mes Is ten egyet len rö vid
üze ne te va ló ban fel for gat ta a vi lá got azért, hogy
meg mu tas sa a hoz zá ve ze tő utat, ér tel met
ad va ez zel min den em ber éle té nek.

Kí vá nom, hogy a ka rá cso nyi ta lál ko zá sok, pi -
he né sünk vagy ép pen a vizs gák ra ké szü lé sek Is -
ten je len lé té ben le gye nek ál dás sá mind annyi -
unk szá má ra!

g Bozo rády Il di kó

pAlACKpoStA

Figyelemésfelelősség

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Tud tad, hogy a 16. szá za dig
Ma gyar or szá gon ka rá csony -
kor kez dő dött az új év? Nyel -
vünk meg őriz te en nek az em -
lé két: de cem ber 25-ét
nagy ka rá csony nak, ja -
nu ár 1-jét pe dig kis ka rá -
csony nak ne ve zi.

„Bol dog öröm nap de -
rült ránk, / Vi gad jon szí -
vünk, zeng jen szánk; /
Az egész vi lág vi gad jon,
/ Is te nünk nek há lát ad -
jon!” – biz tat ben nün ket
kö zös ének lés re Evan -
gé li kus éne kes köny vünk
165. éne ké ben Ch ris ti -
an Fürch teg ott Gel lert
(1715–1769) lip csei ta -
nár. Mert: „Az idők tel jes sé gé -
ben / Ne künk Jé zus sze mé lyé -
ben, / Ím, Üd vö zí tőnk szü le -
tett, / Hogy nyer jünk örök
éle tet.” (EÉ 165,3)

Az evan gé li kus lel kész csa -
lád ból szár ma zó Gel lert tel
együtt mi is ar ra buz dí tunk ti -
te ket: ne múl ja nak el úgy az
ün nep nap jai, hogy a ka rá -
csony fa tö vé ben ku po rog va
vagy a te rí tett asz tal kö rül ül -
ve ne la poz ná tok fel – a Szent -
írás mel lett – Evan gé li kus éne -
kes köny vün ket is (di gi tá lis vál -
to za tát itt ta lál já tok meg: ene -
kes konyv.lu the ran.hu), és ne
kel te né tek élet re be lő le leg -
alább egy dal la mot.

A csa lá di öröm ze né lés be
hi va tá sos mu zsi ku so kat is „be -
von hat tok”. Szo ko lay Sán dor
Ma gyar ka rá csony cí mű hang -
le me ze ere de ti leg 1981-ben
je lent meg. A ma gyar ka rá cso -
nyi éne kek és a né pi bet le he -

me sek meg szó lal ta tá sá ban –
az evan gé li kus ze ne szer ző ve -
zény le té vel – a Szé kes fe hér vá -
ri (Vo lán) le ány kar (kar igaz ga -

tó: Har tyá nyi Ju dit), a Lu the -
rá nia ének kar (kar igaz ga tó:
Welt ler Je nő), a Ma gyar Ál la -
mi Hang ver seny ze ne kar, va la -
mint Trajt ler Gá bor (or go na,
csem ba ló) mű kö dött köz re.
A Hun ga ro ton Re cords 2010-
ben CD-n is ki ad ta az össze -
ál lí tást.

„Jing le bells, jing le bells…” –
har sog a rá di ó ból he tek óta. A
szám ta lan fel dol go zás ban is -
mert slá gert az egyik leg nép -
sze rűbb ka rá cso nyi dal ként
játsszák, no ha James Lord
Pier pont (1822–1893) ere de ti -
leg há la adás ün ne pé re vagy
egy sze rű en csak a Mas sa chu -
se tts ben ak ko ri ban di va tos
szán ver se nyek re ír ta 1850-
ben. Hét év vel ké sőbb One
Hor se Open Sle igh (Egy lo vas
szán) cím mel je lent meg.

A lo vas szán nem min den -
ki szá má ra el ér he tő, de egy
„me zei” szán kó majd’ min den

ház nál akad. Ha még sem, ak -
kor végy egy mű anyag zsá -
kot, tégy be le egy pu ha pár nát,
vagy tömd ki szi vaccsal, tol lal,

és azt tedd a fe ne ked
alá. Per sze ez eset ben
még fo ko zot tab ban fi -
gyelj a tes ti ép sé ged re! A
biz ton sá gos szán kó zás -
hoz jó ta ná cso kat ta lál -
hatsz a www.ka masz -
pa nasz.hu /hi rek/moz -
gas/4331/szan ko zas link
alatt.

Ha hó hi ány mi att
meg hi ú sul a té li szün i dei
szán kós mu lat ság, ren -
dez ze tek mor zs a par tit
a ba rá tok kal. Ha nem

ma radt a me nü ből, még is
olyan nya lánk sá got sze ret nél
vin ni, ami nem csak gyor san
kész, ha nem még az ün ne pet
is idé zi, ké szíts má kos gu bát.

A má kos gu ba ere de ti leg
ka rá cso nyi étel volt, és ab ban
a hi szem ben sü töt ték, hogy a
sok sze mű mák sok sze ren -
csét, sok pénzt hoz az új esz -
ten dő ben. Ha gyo má nyo san
kelt tész tá ból ké szül, de ma
már leg gyak rab ban szik kadt
kifli al kot ja az alap ját. A kifli -
ket ka ri ká ra vág ják, le ön tik
va ní li ás cu kor ral íze sí tett for -
ró tej jel. Mi u tán a kifli föl szív -
ta a te jet, meg szór ják cuk ros
mák kal, és azon nal tá lal ják,
vagy előt te tep si ben ki csit át -
sü tik.

Tu ti re cep tet sze ret nél?
Édes anyád vagy a na gyid biz -
to san szí ve sen meg oszt ja ve -
led, ő ho gyan ké szí ti!

g Ju dit

oSztozó

Nagykarácsony,kiskarácsony

In téz mé nyünk több mint egy
év ti ze de egye dül ál ló kap cso -
la tot ápol a Con cor dia Egye -
tem mel, mely az evan gé li kus
egy ház Mis sou ri Szi nó du sá -
hoz tar to zik. A part ner kap cso -
lat ke re té ben a Con cor di á ról
ér ke ző hall ga tói cso port min -
den má so dik év ben an gol
nyel vű bib lia tá bort ren dez

Ma gyar or szá gon, ame lyen a
ma gyar or szá gi evan gé li kus is -
ko lák di ák jai, köz tük pé ter fy -
sek ve het nek részt. 

A part ner kap cso lat má sik
pil lé rét a Mis sou ri Szi nó dus
ál tal Ma gyar or szág ra de le gált
an gol anya nyel vű ven dég ta ná -
rok je len tik, akik több sé gük -
ben szin tén a Con cor dia Egye -
tem hall ga tói voltak. Ezek az
ame ri kai ta ná rok a ma gyar or -
szá gi evan gé li kus is ko lák ban
dol goz nak, ta ní ta nak, misszi -
ós mun kát vé gez nek, bib lia kö -
rö ket ve zet nek, if jú sá gi cso -
por tok nak kí nál nak prog ra -
mo kat.

A Con cor dia Egye te men
min den má so dik év ben hir de -
tik meg a Fél év a Föld kö rül cí -
mű egye te mi kur zust, mely nek
ke re té ben a ta ná rok és a hall -
ga tók együtt kel nek út ra, és jár -
ják be a vi lá got. Be le kós tol nak
az adott or szág kul tú rá já ba,
iro dal má ba, tör té nel mé be,
meg is mer ked nek nyel vé vel,
szo ká sa i val, igye kez nek se gít -
ség gel meg há lál ni az ott élők
ven dég sze re te tét. Ma gyar or -
szá got meg elő ző en hét or szág -
ban jár tak már, töb bek kö zött
Mon gó li á ban, Kí ná ban, Eti ó pi -

á ban és In di á ban, ahol az ot ta -
ni Szent Te réz Ott hon ban töl -
töt tek hosszabb időt.

Uta zá suk cél pont já ul ez év -
ben azért Győr vá ro sát és is -
ko lán kat vá lasz tot ták, mert a
Con cor dia Egye tem hosszú
évek óta élő kap cso la tot ápol
ma gyar or szá gi evan gé li kus is -
ko lák kal, e so rok író ja pe dig –

volt Con cor dia-hall ga tó ként
és most a Pé ter fy ta ná ra ként –
bol do gan se gí tett ma gyar or -
szá gi tar tóz ko dá suk meg ter ve -
zé sé ben, le bo nyo lí tá sá ban.

A cso port két he tes győ ri
prog ram ja az zal kez dő dött,
hogy ők tar tot ták a Pé ter fy
gim na zis tá i nak szo ká sos hét -
fő reg ge li áhí ta tát az Öreg -
temp lom ban. Együtt, an go -
lul és ma gya rul di csér tük Is -
tent, és a fi a ta lok meg kap ták
azt az igét (Zsid 11), amely a
hét té má já ul szol gált: „Szu per -
hő sök a Bib li á ban”.

Min den nap ra ju tott egy-
egy bib li ai „szu per hős”. A di -
á kok meg is mer ked het tek tör -
té ne te ik kel, és ar ról be szél get -
tek, va jon az ő éle tük re vo nat -
ko zó an mit je lent het mind ez.
Elő ször is Jé zus ról mint a leg -
fon to sabb hő sünk ről be szél -
get tünk, hogy mit je lent hi -
tünk Jé zus Krisz tus ban, s mi -
ként van je len a hit a min den -
nap ja ink ban.

A ko moly dél előt ti be szél -
ge té se ket kö tet le nebb dél utá -
ni prog ra mok szí ne sí tet ték.
Két hé ten át min den dél után
meg telt az is ko la ame ri kai és
ma gyar fi a ta lok kal: ze ne és

tánc, szín ját szó cso port, kéz -
mű ves-fog lal ko zás és tár sas já -
té kok, va la mint sport vár ta a
pé ter fys di á ko kat, hogy is -
mer ked hes se nek, be szél get -
hes se nek az ame ri kai egye te -
mis ták kal. Pén te ken es te az is -
ko la au lá ja tánc ház zá vál to -
zott, és ma gya rok, ame ri ka i -
ak vi dá man ta nul ták, együtt
jár ták a ma gyar nép tán co kat.

Szom bat dél után va cso rá ra
hív ták a ma gyar csa lá dok a
ven dé ge ket. Az es tét kö ve tő en
so kak vé le mé nye volt, hogy
nem csak ma gyar or szá gi tar tóz -
ko dá suk, de az egész vi lág kö -
rü li uta zá suk csúcs pont ja ez az
al ka lom volt, ami kor ré sze sé -
vé vál hat tak egy ven dég sze re -
tő ma gyar csa lád éle té nek.

A má so dik hé ten a ka li for -
ni ai cso port egy szép ze nés
mű sor ral ked ves ke dett az
Evan gé li kus Sze re tet ház la kó -
i nak. Nyolc te het sé ges pé ter -
fys gim na zis ta se gít sé gé vel le -
he tő ség adó dott egy kis be szél -
ge tés re az idős em be rek kel. 

A cso port győ ri prog ram já -
nak le zá rá sa ként új ra össze -
gyűl tünk az Öreg temp lom -
ban, kö zö sen meg fo gal ma zott
imá val há lát ad va Is ten nek az
együtt töl tött idő ért. Is ko lánk
igaz ga tó ja, Hall ga tó né Haj -
nal Ju dit bú csú zott imá val a fi -
a ta lok tól (lásd ke ret ben, írá -
sunk alatt), és adott há lát szol -
gá la tu kért. 

Sok-sok fel eme lő pil la na ta
volt en nek a két hét nek. Ame -
ri kai tár sa im, ma gyar di ák ja -
im is meg osz tot ták ve lem ér -
zé se i ket, gon do la ta i kat. Egyik
al ka lom mal ame ri kai is me -
rő söm iz ga tot tan me sél te,
hogy egy di á kunk kal a hit ről
be szél ge tett, ar ról, hogy Jé zus
ha lá la és fel tá ma dá sa ho gyan
ve ze tett vissza min ket Is ten -
hez. Csu pán a ma gunk ere jé -
ből nem üd vö zül he tünk, nem
tud juk össze tört kap cso la tun -
kat meg ja ví ta ni, csak Jé zus sal
és Is ten ke gyel mé vel. Más kor
egyik di á kom pró bál ta el ma -
gya ráz ni, mit ér zett az ame ri -
kai áhí tat után. Meg fo gal maz -
ta, hogy ez a kö zös áhí tat
meg erő sí tet te hi tét Jé zus
Krisz tus ban, és ar ra ösz tön zi,
hogy gya ko rol ja is azt itt, Ma -
gyar or szá gon. 

Ter mé sze tes, hogy egy más
kul tú rá já nak meg is me ré se
fon tos és szép do log, de en nél
is sok kal fon to sabb a tu dat,
hogy bár egy óce án vá laszt el
ben nün ket egy más tól, Krisz -
tus ban mind annyi an össze -
tar to zunk, test vé rek va gyunk.

g Ber ta-So mo gyi 
Sa rah Ja ne,

a Pé ter fy je len le gi ame ri kai
misszi o ná ri us ta ná ra

Amerikaidiákok
missziójagyőrben

b Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban, Ka li for nia ál lam ban
ta lál ha tó Con cor dia Uni ver sity of Ir vi ne-on ta nu ló di á -
kok har minc hét fős cso port ja lá to ga tott el nem ré gi ben
a győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ba.

névjegy:
BozorádyIldikó
Csa lá dom mal a Du na -
ha rasz tin töl tött hét év
után 2007. szep tem ber 1-
jé től élünk Nyír egy há -
zán, ahol fér jem, And rás

a Nyír egy há zi Em maus Evan gé li kus Egy -
ház köz ség lel ké sze ként szol gál, én pe dig a
Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos
Gim ná zi um is ko la lel ké sze va gyok. Há rom
fiú gyer me ket ne ve lünk; And rás, Pé ter és
Ábel 12, 9 és 4 éve sek.

Úr Jé zus! Kö szön jük ezt a mai reg gelt, hogy együtt le he tünk a te há zad ban ame ri kai test -
vé re ink kel, hogy együtt di cső ít hes sük a te szent ne ved. Kö szön jük, hogy meg is mer het tük
eze ket a fi a ta lo kat, akik le győz ve fé lel met, hon vá gyat, hát ra hagy va min den ott ho ni ké nyel -
met és csa lá dot, út ra kel tek, hogy a vi lág szá mos or szá gá ban té ged kö ves se nek. Kö szön jük,
hogy fel is mer het tünk be lő led sok min dent ezek ben a fi a ta lok ban: fel is mer het tük a sze re -
te tet, az örö möt, az áll ha ta tos sá got, a de rűt, és lát tuk az irán tad va ló hű sé gü ket. Kö szön -
jük mind azt, ami vel ál ta luk meg aján dé koz tad kö zös sé gün ket. Kö szön jük ta ná ra i kat, ve ze -
tő i ket, hogy böl csen és sze re tet tel kí sé rik a hosszú úton a rá juk bí zot ta kat, kö szön jük De -
bit, Ada mot és Ti met. Ké rünk, őrizd meg őket a las san ha za fe lé ve ze tő út ju kon, s en gedd,
hogy meg őriz ze nek ben nün ket jó em lé ke ze tük ben! Ké rünk, áldd meg fi a tal ame ri kai test -
vé re ink szol gá la tát, áldj meg mind nyá jun kat, és ké rünk, se gíts min ket ab ban, hogy min dig
a hoz zád ve ze tő úton jár junk. Ámen.



Evangélikus Élet 2012. december 23–30. f »presbiteri«

b A Ká ro li Gás pár-dí jat ve het te át
ok tó ber 31-én, a re for má ció em -
lék nap ján Ba log Zol tán tól, az
em be ri erő for rá sok mi nisz te ré -
től és Hoff man Ró zsa ok ta tá sért
fe le lős ál lam tit kár tól dr. Kamp
Sa la mon kar nagy, ze ne pe da gó -
gus ki ma gas ló ered mé nye i ért. A
Lu the rá nia ének- és ze ne kar ve -
ze tő jé vel, egy há zunk or szá gos
egy ház ze nei igaz ga tó já val ka -
rá csony – egy szer s mind a ha gyo -
má nyos Ka rá cso nyi ora tó ri um
elő adás – kö ze led té vel be szél -
get tünk. 

– A vér be li ze nészt va ló szí nű leg
már né hány éves ko rá ban ra bul ej ti
a dal la mok vi lá ga. Ön mi ként ke rült
elő ször kap cso lat ba a ze né vel?

– Sze re tet tel em lé ke zem vissza
har tai gyer mek éve im re, hi szen itt is -
mer ked tem a ze né vel, itt ta nul tam
zon go rát és or go nát Ge ré nyi Sa la -
mon nál, aki nek irá nyí tá sa alatt az is -
ko lai ének- és ze ne kar mun ká já ban
is részt vet tem. Az el hi va tott sá got tő -
le és gyü le ke ze tünk kán to rá tól, Kuncz
Sa la mon tól ta nul tam. Kü lön le ges
meg tisz tel te tés volt, ha a va sár na pi is -
ten tisz te le ten ma ga mel lé en ge dett az
or go ná hoz, mi köz ben ő tisz ta, szép
hang já val, biz tos éne ké vel ve zet te a
gyü le ke ze tet. El hi va tott sá gá nak alap -
ja a Krisz tus ba ve tett mély és ko moly
bib li kus hi te volt. 

Kuncz Sa la mon be szélt ne kem
elő ször a Lu the rá ni á ról, Welt ler Je -
nő ről, Za lán fy Ala dár ról és Pes kó
Zol tán ról.

Har tán kap tam Is ten is me re tét, a
szü lő föld és a mű vé szet sze re te tét is.
Há lás va gyok ezért az örök sé gért és
a ta ní tá sért, mely ejut ta tott an nak
fel is me ré sé re, hogy a mű vé szet nem
cél, ha nem esz köz, de olyan esz köz,
amely az üd vös ség re ve zet. Az üd -
vös ség pe dig nem más, mint meg lát -
ni az Is tent szín ről szín re.

– 2004-ben meg je lent ma gyar for -
dí tás ban is Ch ri stoph Wolff Jo hann
Se bas ti an Bach – A tu dós ze ne szer -
ző cí mű köny ve. En nek a könyv nek
Ön el len őriz te a for dí tá sát. Dok to ri
disszer tá ci ó já ban is Bach élet mű vé -
vel fog lal ko zott. Ala pí tó ja és el nö ke a
Ma gyar Bach Tár sa ság nak. Mi lyen
üze ne te van a lu the rá nus Bach ze né -
jé nek nap ja ink ban?

– Bach ze né je az em bert eg zisz -
ten ci á já ban szó lít ja meg, ab ban, ami
gyer me ki és rom lat lan ma rad min -
den ki ben min dig és min den kö rül -

mé nyek kö zött. E meg szó lí tás ra fel -
éb red az em ber ere de ti lé nye, szom -
jú sá ga a leg vég ső, leg iga zabb dol gok
iránt. És vá gya ko zá sa a kö zép pon ti
rend fe lé irá nyul. Ezért a tö ké le tes -
ség re va ló tö rek vés nem álom, ha nem
élet! Az Is ten tel jes sé gé nek mér té ke.

Jo hann Se bas ti an Bach nak az al -
ko tás so rán – és ez tel jes élet mű vé -
ben meg fi gyel he tő – in kább a tö ké -
le tes ség, mint a szép ség le be gett a
sze me előtt. A szép sé get úgy te kin -
tet te, mint a tö ké le tes ség vonz ere jét,
mint a ré szek ide á lis, ma te ma ti kai vi -
szo nya i tól va ló füg gő sé get, mint ren -
de zett sé get, mint har mó ni át.

Bach mű vé sze té ben még sem a
szin te ki me rít he tet len vál to za tos ság,
nem ma guk a for mák, még csak nem
is a for ma tu dá sa, az az a mér ték és tu -
da tos ság, ha nem a for má kat meg vi lá -
gí tó je len tés, a be lül ről ve tett fény a
meg ren dí tő. Ezért érez zük oly igaz nak
Pi linsz ky Já nos sza va it: „Iri gyel nünk
kel le ne mű vé sze tét, de mert tö ké le tes,
csak sze ret nünk le het.” Az az öröm -
te li tény, hogy Bach lu the rá nus volt,
le he tő vé te szi szá munk ra a ba chi bi -
zony ság té tel lel va ló tel jes szel le mi és
ér zel mi azo no su lást.

– Ön ok tat a Liszt Fe renc Ze ne mű -
vé sze ti Egye tem egy ház ze ne tan sza -
kán, a Pé csi Tu do mány egye tem (PTE)
Mű vé sze ti Ka rán. Je len tős kar ri ert fu -
tott be, szá mos dí jat, el is me rést ka -
pott. Mit je lent az éle té ben a ta ní tás,
a fi a tal ság ne ve lé se?

– Je len leg a Pé csi Tu do mány egye -
tem Mű vé sze ti Ka rán a Ze nei El mé -
le ti, Kar ve ze tés és Kó rus Tan szék ve -
ze tő je, ha bi li tált egye te mi do cen se
va gyok. Ta ní tot tam és ta ní tok ze ne -

el mé le tet, szol fézst, par ti tú ra ol va sást
és ve zény lést. Emel lett a Pé csi egye -
te mi ze ne kar és az egye te mi kó rus
mun ká ját is irá nyí tom.

Az el mé le ti tár gyak ok ta tá sát fon -
tos nak íté lem az éne kes és hang sze -
res hall ga tók ese té ben is, hi szen a ze -
ne el mé let a hang zó anyag szel le mi és
fo gal mi meg ra ga dá sá ra irá nyul. Az
el mé le ti gon dol ko dás min den kor
be fo lyá sol ta az al ko tói fo lya ma to kat,
és össze kap cso ló dott a szer zői gon -
dol ko dás sal, kü lö nö sen az eu ró pai ze -
ne fej lő dé sé nek fo lya ma tá ban. Eb ben
az ér te lem ben el mé let és gya kor lat el -
vá laszt ha tat la nul össze fo nó dik. Fon -
tos, hogy a ze ne úgy je len jen meg a
hall ga tók tu da tá ban, mint akusz ti kai
anyag és szel le mi, lel ki tar ta lom el -
vá laszt ha tat lan egy sé ge. A ze nét ez
a szel le mi tar ta lom kö ti össze az ál -
ta lá nos kul túr tör té net tel és szel lem -
tör té net tel.

A mű vész kép zés rend sze ré ben
nem sza bad szem elől té vesz te nünk
a tel jes eu ró pai ze nei fej lő dés kor sza -
ka i nak transz pa rens és át fo gó is me -
re tét, a „gon dol ko dó szem lé le tet”
és a tu do má nyos sá got.

A PTE Dok to ri Is ko lá ja mel lett,
ahol té ma ve ze tő ta nár ként ok ta tok,
a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye -
tem Dok to ri Ta ná csá nak va gyok tag -
ja, és az in téz mény dok to ri is ko lá já -
ban Az in terp re tá ció és ana lí zis J. S.
Bach mű vé sze té ben cí mű kur zust
ve ze tem.

– A De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ban a Lu the rá nia ének- és ze ne -
kar – mely nek Ön a kar na gya –
rend sze re sen tart kan tá ta ze nés is ten -
tisz te le te ket.

– Meg győ ző dé sem, hogy a Lu the -
rá nia mun ká ja az is te ni sze re tet fé -
nyé ben áll. Ezért ál lí tott Urunk min -
den kor olyan szel lem hor do zó em be -
re ket az együt tes élé re, akik ma guk
is val lot ták a Ham vas Bé la-i ta ní tást:
„Mű az, hogy van va la mi, ami az élet -
nél több, és az éle tet ezért oda kell ad -
ni. Nem azért, hogy meg ma rad jon,
ha nem azért, hogy le gyen. De az
örök ben le gyen.” 

Ilyen em ber volt szá mom ra min -
de nek előtt Welt ler Je nő, aki nek
Bach ze né je so ha sem csu pán hang -
ver seny volt, ha nem egy éle ten át
tar tó fel ké szü lés az örök ké va ló ság -
ra. Tud ta, hogy a mű vé szet ben nem
ar ra a kér dés re ka punk vá laszt,
hogy mit kell mon da nunk, vagy
mit kell ten nünk, ha nem hogy mi -
kép pen kell él nünk, mert a ze né ben
ta pasz tal ja meg az em ber, mi az
élet har mó ni á ja.

– Ka rá csony kö ze led té vel szót kell
ej te nünk az oly nép sze rű Ka rá cso nyi
ora tó ri um elő adá sok ról is.

– A Lu the rá nia sze re tet kö zös ség,
amely Bach ze né jé nek meg szó lal ta -
tá sá val tesz bi zony sá got hi té ről Is ten
di cső sé gé re. Ezért van nak kan tá ta ze -
nés is ten tisz te le tek az egy há zi esz ten -
dő szép rend jé be il lesz ke dő en, ezért
ren dez zük meg év ről év re a bu da pes -
ti Bach-he tet, és ezért ala pí tot tuk
meg ép pen itt, a De ák té ren a Ma gyar
Bach Tár sa sá got is.

Ha gyo mány, hogy a nagy hét hez
kap cso ló dó an elő ad juk a Já nos-pas si -
ót, ad vent ne gye dik va sár nap ján pe -
dig a Ka rá cso nyi ora tó ri um egy ré szét.
Idén sem lesz ez más ként: de cem ber
23-án 18 óra kor az I–III. kan tá ták,
2013. ja nu ár 20-án pe dig a IV–VI. kan -
tá ták lesz nek hall ha tók. Min den kit sok
sze re tet tel vá runk elő adá sa ink ra. 

g He tessy Csa ba

Ahitbátorsága
In ter jú dr. Kamp Sa la mon kar naggyal

g Dr. Spi len berg-Dió sze gi
György An tal

A ma gyar or szá gi ba rokk kor Sze pes -
sé gé nek evan gé li kus egy há zi vi lá -
gá ból há rom olyan öt vös mű vé sze ti
al ko tás is fenn ma radt, amely a 17–18.
szá za di lő csei evan gé li kus Spil len berg
csa lád tag ja i nak egy há zuk hoz va ló ra -
gasz ko dá sát és ado má nyo zó lel kü le -
tét pél dáz za. E há rom re mek mű
meg al ko tá sá nak idő rend jé hez iga -
zod va a csa lád ne ve ze te sebb tag ja i -
nak éle té be s az egy ház vi lá gá ba is be -
pil lan tást nyer he tünk.

Sel mec bá nyán 1659. szep tem ber
21-én vet te fe le sé gül a lő csei or vos, Spil -
len berg Dá vid (1627–1684) Reu ter
Zsu zsan na Re gi nát, aki je len tős sel me -
ci evan gé li kus csa lá dok le szár ma zott -
ja volt (édes ap ja, Ge org Ul rich Reu ter
arany- és ezüst bá nyák rész vé nye i nek
tu laj do no sa, az oszt rák fő her ce gi csa -
lád bel ső ta nács no ka volt). Spil len berg
sel me ci bá nya or vo si mű kö dé se ada lék
ah hoz is, hogy már e kor ban ko moly
tu do má nyos ke re tek kö zött folyt itt a
bá nya mű ve lés, s en nek je gyé ben a bá -
nyá szok egész sé gé nek meg vé dé se ér -
de ké ben Sel mec bá nyán be ve zet ték a
mun kás fel vé tel nél az or vo si vizs gá la tot.

A lő csei or vos dok tor és Reu ter
Zsu zsan na Re gi na há zas ság kö té sé nek
mű vé sze ti em lé ke egy – ké sőbb a lő -
csei evan gé li kus egy ház nak ado má -
nyo zott – ara nyo zott ezüst ku pa: fe de -
le bel ső fe lén ta lál ha tó a zo mán cos fes -
té sű (zo mánc tech ni ká val ké szí tett)
Spil len berg-cí mer és a Reu ter-cí mer
együt tes áb rá zo lá sa. A ket tős cí mer -
áb rá zo lá son az ere deti Spil len berg-cí -
mer nek va ló já ban a tü kör ké pe (jobb
he lyett bal ra for du ló orosz lán) lát ha -
tó: en nek ma gya rá za tát a sze re tő férj
ked ves gesz tu sá ban lel het jük meg,
hi szen így az egy zo mánc kép ben va -
ló meg je le nés okán tu laj don kép pen az
új don sült if jú pár cí me rei is sze re tet -
tel néz nek „egy más sze mé be”. 

E ne ve ze tes ku pa ké sőbb a Fel vi -
dé ken is mert Új há zy csa lád hoz, majd
tő lük az evan gé li kus egy ház hoz ke -
rült. Spil len berg Dá vid egyet len,
ugyan csak Dá vid ne vű fi á tól va ló
uno ká ja, Zsu zsan na 1706. áp ri lis 27-
én Lő csén férj hez ment ne mes rozs -
nyó bá nyai if jabb Új há zy Já nos hoz. A
ku pa tal pán lé vő fel irat ta nú sá ga
sze rint 18. szá za di le szár ma zott juk,
Új há zy Já nos Vil mos tá bor nok ado -
má nyoz ta a lő csei evan gé li kus temp -
lom nak a ku pát, ezért ma már Új há -
zy-ku pa né ven is mert.

If jabb Spil len berg Dá vid (1662–
1703), aki ap já hoz ha son ló an ugyan -
csak or vos volt Lő csén, szin tén ado -
má nyo zott egy öt vös mű vé sze ti al ko -
tást az evan gé li kus egy ház nak. A
Jé ná ban, majd Le iden ben ta nult je -
les or vos 1685-ben lett Lő cse fő or vo -
sa. A Fel vi dék fő ne mes sé ge és a va -
gyo nos pol gár ság is ná la ke res te a
gyó gyu lást. Ne ve ze tes be te gei kö zött
volt gróf Ká ro lyi Sán dor is. 1686. no -
vem ber 19-én vet te fe le sé gül a lő csei
Schu bert Zsu zsan nát, Schu bert Ber -
ta lan evan gé li kus posz tó ke res ke dő
és sze ná tor le á nyát. 

If jabb Spil len berg Dá vid egy há za
iránt ér zett el kö te le zett sé gé nek em lé -
ke a lő csei Spil len berg-ke hely (ké pün -
kön). A tárgy tal pán ta lál ha tó fel irat sze -
rint 1691-ben ado má nyoz ták a lő csei
evan gé li kus egy ház nak a gyö nyö rű
(23,4 cen ti mé ter ma gas), ezüst sod ro -
nyos dí szí té sű kely het. A ke hely tal pa
ka ri má ját és ku pak ko sa ra pe re mét er -
dé lyi zo mánc tech ni ká val ké szült vi rág -
dí szí tés éke sí ti, tal pá nak fi lig rá nos ol -
dal lap ja it és a ke hely ko sa rát hat-hat,
fe hér ala pon vör he nyes ár nya la tú szí -
nek kel fes tett, az apos to lo kat mell kép -
ben áb rá zo ló zo mánc kép dí szí ti. 

A lő csei evan gé li kus egy ház min -
dig is nagy becs ben tar tot ta e kely het;
ne ve ze tes egy há zi al kal mak mel lett
ugyan ak kor lát ha tó volt Bu da pes ten
az 1884-es or szá gos öt vös mű vé sze ti
ki ál lí tá son is. Nap ja ink ban a lő csei

evan gé li kus egy ház hí vei is csak ki -
vé te les al kal mak kor te kint he tik meg.

Az öt vös tör té net is mer egy 1736-
ban ké szí tett Spil len berg-kely het is,
amely re a Spil len berg és a Rad vánsz -
ky csa lád cí me re it vés ték: leg if jabb
Spil len berg Dá vid (1687–1750) és fe -
le sé ge, Rad vánsz ky Fru zsi na – a Rá -
kó czi-sza bad ság harc egyik ne ve ze tes
evan gé li kus ve ze tő jé nek, Rad vánsz -
ky Já nos nak a le á nya – kö zös ado má -
nya volt e tárgy a to por ci evan gé li kus
egy ház szá má ra. Nap ja ink ra saj ná la -
tos mó don nem lel ni a nyo mát, ta lán
a II. vi lág há bo rú so rán tűn he tett el.

A múlt ezen da rab ja i ra vissza te -
kint ve meg fo gal ma zó dik ben nünk a
gon do lat, hogy élet utun kon a mél tó
ősök kö ve té se lel ki ér te lem ben is
fel adat.

A szer ző jog ta ná csos, csa lád tör té -
nész, a Ma gyar He ral di kai és Ge nea -
ló gi ai Tár sa ság tit ká ra
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b Egyes tár gyak tör té ne tét vé gig kí sér ve csa lá dok, kö zös sé gek sor sát is

meg is mer het jük. A mű vé sze ti al ko tá sok tör té ne té nek nyo mon kö ve -
té se szá mos olyan adat tal, is me ret tel gaz da gít hat min ket, amely nem -
csak a csa lád tör té net nek, de az egy ház tör té net nek is ré sze. A tár gya -
kon sze rep lő cí me rek, év szá mok, fel ira tok fon tos in for má ci ó kat
hor doz nak.

theSAuruS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra
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Istentiszteletirend•2012.december23.
Advent 4. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. Lekció: Jn 1,19–28; Ézs 52,7–10. Textus: 2Kor 1,20–22.
Énekek: 137., 134.
Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) dr. Agod Anett; de. 10. (német) Jo hannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Ben cé né
Sza bó Márta; du. 6. dr. Agod Anett; Fé bé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. 9. Ve per di Zol tán; Sarepta, II., Modori u.
6. de. 3/4 11. Ve per di Zol tán; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Szto ja no vics András; Csil lag hegy–
Békásmegyer, III., Me ző u. 12. de. 10. dr. Csepregi Zol tán; du. 4. (bibliodramatikus gye rek ka rá csony); Óbuda, III.,
Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vil ma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter
Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cse lovsz ky Ferenc; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6.
(Bach: Ka  rá  cso  nyi ora tó ri um) Smidéliusz Gábor; Fasor, VII., Vá ros li ge ti fasor 17. de. fél 10. (angol nyel vű, úrv.) Scott
Ryll; de. 11. (úrv.) Szir mai Zoltán; du. 4. (gye rek ka  rá csony) Pelikán András; Jó zsef vá ros, VIII., Üllői út 24. de. fél
11. Románné Bolba Már ta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlo vák) Gulácsiné Fa bu lya Hilda; VIII., Karácsony S. u.
31–33. de. 9. Románné Bol ba Márta; Fe   renc  vá  ros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás;
du. 6. (vespera) Rozs-Nagy Szil via, li tur gus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter;
Ke len föld, XI., Bocs kai út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) Gáncs Tamás; du. 6. (vespera) Schu lek Mátyás;
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó
Már ta; Buda hegy vi dék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szil via; Angyalföld, XIII., Kassák La jos u. 22.
de. 10. Gren dorf-Balogh Melinda; Zug ló, XIV., Lő csei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Ta más né; XIV. Gyarmat u. 14.
de. fél 10. Tamásy Ta más né; Pest új hely, XV., Temp lom tér de. 10. (úrv.) Kovács Viktor; Rá kos pa lo ta, XV., Juhos
u. 28. (kis temp  lom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök te  re 10–11. de. 10. (úrv.) Fe ke te
Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. Vető István; du. 4. (gyer me kek ka rá cso nya) Halász Alexandra;
Má tyás föld, XVI., Pro dám u. 24. de. 9. Vető István; Rá kos hegy, XVII., Tes se dik tér de. 9. Kovács Áron;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker
Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pest szent lő rinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10.
Ken deh K. Péter; Pest szent im re, XVIII., Rá kó czi út 83. (református templom) de. 8. Ken deh K. Péter; Kispest,
XIX., Temp lom tér 1. de. 10. Széll Éva; du. 4. (gyerekkarácsony) Széll Éva; XIX., Hun gá ria út 37. de. 8. Széll Éva;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győ ri János Sá mu el; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás;
Bu da fok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Hokker Zsolt; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár
(re for mátus temp lom) du. 2.; Bu da ke szi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Fabiny Tibor.

Istentiszteletirend•2012.december24.
Szenteste. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Mt 1,20b–23; Ézs 9,1–6. Textus: Róm 1,1–7. Énekek: 150., 154.
Budavár, I., Bécsi kapu tér du. 4.  (úrv.) Bence Imre; du. 6. (német) Johannes Erlbruch; éjfél Ba li cza Iván; Fé bé, II.,
Hű vös völ gyi út 193., Fébé du. 5. Gertrud Heub lein; Pesthidegkút, II., Ör dög árok u. 9. du. fél 3.  (úrv.) Fodor Viktor;
Csil lag hegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. du. 2.  Donáth László; Óbu da, III., Dé vai Bíró M. tér du. 4.  Bálintné
Var sá nyi Vilma; Újpest, IV., Lebs tück M. u. 36–38. du. 4.  Solymár Pé ter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. du. 4. Ge -
rő fi né dr. Brebovszky Éva; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. du. 4.  Ara di György; du. fél 6. (angol nyelvű) Scott Ryll;
Szlo vák gyülekezet, VIII., Rá kó czi út 57/a du. 2.  (szlovák-magyar kétnyelvű, családi) Gu lá csi né Fabulya Hil da; VIII.,
Ka rá csony S. u. 31–33. du. 4. Ro mán né Bolba Márta; Fe renc vá  ros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) du. 4. Koczor
Ta más; Kő bánya, X., Kápolna u. 14. du. 4. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. du. 4. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
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krónika

A pes ti evan gé li kus ság gyü le ke zet té szer ve ző -
dé sé re II. Jó zsef tü rel mi ren de le te (1781) után
ke rült sor. A szer ve zés el ső lé pé se it Pon grácz
Bol di zsár pé te ri föld bir to kos tet te meg, akit eb -
ben anya gi lag tá mo ga tott gróf Be lez nay Mik -
lós né. A vá ro si pol gár ság egy fi a tal tag já nak, Lie -
de mann Já nos Sá mu el ke res ke dő nek, a gyü le -
ke zet ké sőb bi gond no ká nak fá rad ha tat lan
mun ká ja nyo mán 1787-ben ala kult meg a pest-
bu da i ak el ső evan gé li kus gyü le ke ze te.

Lel ké szül a há rom nyel ven pré di ká ló Mol nár
Já nost hív ták meg. A gyü le ke zet több sé ge eb -
ben az idő ben né met aj kú volt, de egy re nőtt
a szlo vák ipa ro sok, mun ká sok szá ma is. A ma -
gyar hí vek nek ha von ta egy al ka lom mal tar tot -
tak is ten tisz te le tet. 

A gyü le ke zet igen ha mar temp lo mot, is ko lát
és pap la kot akart épí te ni. Eh hez a tel ket 1792-
ben kap ták meg Pest vá ro sá tól. Elő ször az ima -
te rem ké szült el, majd 1795-ben a lel kész la kás
mel lett meg nyílt az ele mi is ko la is. A temp lom
ter ve i nek el ké szí té sé re Kra usz Já nost kér ték
fel. Ter ve it Pol lack Mi hály át dol goz ta, és meg -
épí tet te klasszi ci zá ló em pire, pa la ti nus stí lus ban.

Az alap kő le té tel 1799-ben tör tént, az épít -
ke zés a na pó le o ni há bo rúk mi att ké sett, ezért
a fel szen te lés re 1811 pün kösd jén ke rült sor. A
temp lom hom lok za tát Hild Jó zsef 1856-ban át -
ter vez te, majd 1875-ben le bon tot ták az élet ve -
szé lyes sé vált tor nyot.

A 19. szá zad ban sok je les lel ké sze volt a gyü -
le ke zet nek: Szé kács Jó zsef, Ján Kol lár, Győry Vil -
mos, akik iro dal mi mun kás sá guk ról is hí re sek.
A kö zös ség nö ve ke dés nek in dult, és a szlo vák
gyü le ke zet 1854-ben ön ál ló so dott sa ját temp lom -
mal. A pa ró kia épü let ben ta lál ha tó Evan gé li kus
Or szá gos Mú ze um sok tár gyi em lé ket őriz eb -
ből az idő ből, töb bek kö zött hí res evan gé li ku sok
port ré it. A De ák té ri is ko la is eb ben az idő szak -

ban erő sö dött meg, vált kö zép is ko lá vá, majd a
he lyet ki nő ve 1905-ben ke rült át a fiú gim ná zi um
a fa so ri fő gim ná zi um épü le té be.

A 20. szá zad sok vál to zást ho zott a kö zös -
ség éle té ben. Te rü le te csök kent, több gyü le ke -
zet ön ál ló so dott. 

Je len leg a gyü le ke zet ben az ak tív élet a kis -
kö zös sé gek ben zaj lik. Igen nép sze rű a Kis de -

ák Evan gé li kus Óvo da, amely 1998-ban jött lét -
re a pa ró kia épü let ben.

A gyü le ke zet hez tar to zik a Lu the rá nia kó -
rus, mely nek kar mes te re dr. Kamp Sa la mon,
korrepetitor or go nis tája Mekis Péter.

A gyü le ke zet igaz ga tó lel ké sze Smi dé li usz
Gá bor, lel ké szei Gáncs Pé ter püs pök és Cse -
lovsz ky Fe renc, má sod lel ké sze Gerő fi né dr.
Bre bovsz ky Éva. Orgonistája dr. Finta Gergely.
Fel ügye lő je dr. Só lyom Je nő.

A ré gi ek In su la Lu the ra ná nak, evan gé li kus
szi get nek ne vez ték a Bel vá ros szí vé ben ta lál -
ha tó gyü le ke ze ti köz pon tot. Ez a je len le gi
kö zös ség szán dé ka is: hogy a fel fris sü lés, pi -
he nés, lel ki meg erő sö dés he lye, oá zis le hes sen
a nagy vá ros si va ta gá ban min den is ten ke re ső,
bé ké re vá gyó szá má ra.

Bemutatkozik
apestiEvangélikusEgyház

Deáktérigyülekezet

Evan gé li kus 
is ten tisz te let 
a Ma gyar Tele ví zi ó ban
Decem ber 25-én, ka rá -
csony ün  ne pén 11 órá tól
is ten tisz te le tet lát ha tunk
a Ma gyar Te le ví zió egyes

csa tor ná ján Bu da pest ről, a De ák té ri evan -
gé li kus temp lom ból. Igét hir det Gáncs
Pé ter el nök-püs pök.

IStentISztelet-KözvetítéSAtelevízIóBAn

Összeállította: Boda Zsuzsa

A pi lis csa bai evan gé li kus ság tör té ne te 1924-ig
nyú lik vissza. Ek kor ala kult meg Pi lis csa bán a
Fé bé Di a ko nissza egye sü let két hely szí nen, a Bé -
thel ben és a Si ló ban. A di a ko nisszák a be til tás
idő sza ká ban is vé gez ték a hit ok ta tást, szer vez -
ték az is ten tisz te le teket. 

A rend szer vál tás után a Bé thel Var ga Gá bor
két év ti ze des épí tő mun ká já val kon fe ren cia- és
tá bo ro zó hellyé épült ki. A Si ló ban Ga dó Pál
meg ala pí tot ta a moz gás sé rül tek Ön ál ló Élet
Köz pont ját, amely sé rült em be rek szá má ra biz -
to sít lak ha tá si, mun ka- és te rá pi ás le he tő sé get.

A pi lis csa bai evan gé li ku sok a Bé thel Misszi -
ói Ott hon fa temp lo má ban gyűl nek össze is ten -
tisz te let re. A temp lom Né met or szág ból ke rült
Pi lis csa bá ra: Nürt in gen-En zen hardt te le pü -
lé sen szol gál ta ide ig le nes haj lék ként az ot ta ni
evan gé li kus gyü le ke ze tet, majd 1992-ben Bol -
la Ár pád lel kész szer ve zé sé vel ka mi o non szál -
lí tot ták Pi lis csa bá ra.

A pi lis csa bai gyü le ke zet 1924-től szór -
vány gyü le ke zet volt. Óbu dá ról, majd Bé kás -
me gyer ről ha von ta járt ki a lel kész. A ki lenc -
ve nes évek kö ze pé től a bu da pes ti agg lo me rá -
ció nö ve ke dé sé vel so kan te le pül tek Pi lis csa -
bá ra és a kör nye ző te le pü lé sek re, Jász fa lu tól
Zsám bé kig. 

Lel kes be te le pü lő evan gé li kus csa lá dok kal
gya ra po dott a gyü le ke zet is. Sok ön kén tes
mun ká val meg szer vez ték a rend sze res is ten tisz -
te le te ket, gyer mek fog lal ko zá so kat, nyá ri tá bo -
ro kat, ke res ték az evan gé li ku so kat. Köz tük

Thur nay Bé la nyug dí jas lel kész és fe le sé ge lel -
ké szi, gyü le ke zet szer ve zői fel ada to kat vál lalt.

2005-ben a ki csiny, de lel kes gyü le ke zet – 45
fel nőtt és 45 gyer mek tag gal – füg get len né vált,
és lel készt vá lasz tott Kézdy Pé ter sze mé lyé ben.
A gyü le ke zet má ra 220 ta got szám lál, a tag ság -
nak csak nem a fe le je len leg is gyer mek. Ne kik
is fon tos he lyük van a gyü le ke zet ben. 

Is ten tisz te le te ket a Bé thel fa temp lo mán kí vül
ha von ta tar ta nak a Si ló-ott hon ban és Zsám bé kon,
az ot ta ni re for má tu sok ven dég sze re te tét él vez ve.
Hit tan órák Pi lis csa bán és Zsám bé kon van nak.

Két év vel ez előtt meg va ló sult a gyü le ke zet
ré gi ál ma: lel kész la ká suk is lett. Más fél éve csa -
lá di nap kö zit in dí tot tak böl cső dés-óvo dás ko -
rú gyer me kek szá má ra.

Kézdy Pé tert 2000-ben szen tel ték lel kész-
szé, csa lád já val nyol ca dik éve szol gál a gyü le -
ke zet ben.

Bemutatkozikapiliscsabai
EvangélikusEgyházközség

Evan gé li kus 
is ten tisz te let 
a Ma gyar Rádi ó ban
Decem ber 26-án, ka rá -
csony má so dik nap ján
(Ist ván vér ta nú ün ne pén)
10.04- től is ten tisz te le tet

hall ha tunk a Kossuth rá dió ban Pi lis csa bá -
ról, az evan gé li kus temp lom ból. Igét hir -
det Kézdy Péter lel kész.

IStentISztelet-KözvetítéSArádIóBAn

APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok fel újí tása, villámvédelem kiépítése. 29 év referenciával. 
Bede László, 30/943-5089.



Bi zo nyá ra mind nyá junk nak van egy-
egy ked ves em lé ke a kert vé gé ben ál -
ló gyü mölcs fá ról, a nagy pa pa ál tal ül -
te tett dió fá ról vagy ép pen az is ko lá -
ban szer ve zett fa ül te té si ak ci ó ról.

Több gyü le ke zet ben, csa lád ban él az
a szo kás, hogy az új szü lött ke resz te -
lő je al kal má val ül tet nek egy fát, bok -
rot, amely em lé kez tet a jó föld be hul -
lott mag ra, Is ten nö ve ke dést adó ke -
gyel mi aján dé ka i ra és ar ra a fel adat ra,
ame lyet szü lő ként, ke reszt szü lő ként
kap tunk a meg szü le tett gyer mek ál tal.

Eszem be jut a cin ko tai pa ró kia
kert jé ben ál ló, kö zel két száz öt ven

éves „Tes se dik-akác fa”, mely nek tö vé -
ben – egy oda he lye zett ma lom kő
asz ta lon áll va – 1849 áp ri li sá ban, a ta -
va szi had já rat ide jén AulichLajos tá -
bor nok to bo roz ta csa pa tát, s ad ta hí -
rül a Habs burg-ház trón fosz tá sát.
Az óta új pa ró kia épült, a kert is át -
ala kult, de a fa még ma is me men tó -
ul áll, hir det ve ele ink helyt ál lá sát, ál -
do zat vál la lá sát.
TessedikSámuel evan gé li kus lel -

kész akác fát nép sze rű sí tő moz gal má -
hoz köt he tő, egy kor élő pél dá nyok
ma rad vá nya it őr zik Szar va son és
Csön gén is. Ez utób bi gyü le ke zet ben
az évek kel ez előtt le vá gás ra ítélt ág -
ból egy asz ta los mes ter egy nagy és
több ki sebb ke resz tet is ké szí tett.

„A köz vet len kör nye ze tünk ben és
ál ta lá ban az épí tett kör nye zet ben
élő fák fon tos sá gá ra, min den na pi
éle tünk ben be töl tött sze re pé re” hív -
ja fel a fi gyel met az Öko társ Ala pít -
vány Az év fája el ne ve zé sű, idén
har ma dik al ka lom mal meg hir de tett
ver se nye. Er re ma gán sze mé lyek és
kö zös sé gek egy aránt be ne vez he tik
azt a fát, amely szá muk ra va la mi ért
ked ves, fon tos, és össze tar tó erő vel
bír a kö zös ség szá má ra. 

Az idei ver seny ben hat van fa vett
részt, kö zü lük ti zen há rom ju tott a
dön tő be. A dön tés so rán nem fel tét -

le nül a fa ko ra volt meg ha tá ro zó, ha -
nem sok kal in kább a tör té ne te, me -
lyet szin tén meg is mer het tek az ér -
dek lő dők. (Per sze iga zi ma tu zsá le mi
kort meg élt „ver seny zők” is akad tak.)
Azévfája cí met idén az eg ri ter -

mál für dő te rü le tén élő ke le ti pla -
tán fa nyer te, a má so dik az – e so rok
író ját is köz vet le nül érin tő – ka jár pé -
ci Ha tos-tölgy (amely ne vét a tö vé nél
el ága zó, má ra már csak öt ágú tör zsé -
ről kap ta – képünkön), a har ma dik pe -
dig egy szen te si ko csá nyos tölgy lett.

A má so dik he lye zést el nyert fa te -
le pü lé sé nek pol gár mes te re el mond -
ta: az is ered mény nek szá mít, hogy
a ver seny ré vén si ke rült szé le sebb
kör ben is meg is mer tet ni a fát, és so -

kan út ra kel tek a kör nyék la kos sá ga
ál tal ked velt pi he nő hely hez.

Az Or szá gos Er dé sze ti Egye sü let
(OEE) 1996-ban szin tén Azévfája
né ven in dí tot ta moz gal mát, mely nek
cél ja nem egy konk rét fa, ha nem egy
ke vés bé is mert ha zai fa faj meg is mer -
te té se a la kos ság gal és az er dé sze ti
szak má val. En nek ér de ké ben is me -
ret ter jesz tő prog ra mo kat hir det nek,
ta nul má nyo kat és ki ad vá nyo kat je -
len tet nek meg. (Az egye sü let két
éve tár sult a fent em lí tett ver seny
szer ve zé sé hez is.)

2012-ben a ha zai li get er dők egyik
leg ko ráb ban vi rág zó fa fa ja, a ró zsa -
fé lék csa lád já ba tar to zó zsel ni ce -
meggy (Prunuspadus) ke rült a fi gye -
lem kö zép pont já ba, 2013-ban az év
fa fa ja a 2001 óta vé dett há zi ber ke -
nye (Sorbusdomestica) lesz. A kö -
zép kor ban is is mert, ma már rit kán
te le pí tett faj va don leg in kább a Du -
nán tú lon for dul elő mint er dő ir tá sok
és fel ha gyott sző lős ker tek hagyásfája.
Ap ró, al ma vagy kör te ala kú, szo tyó -
so dó gyü möl cse i ből Nyu gat-Eu ró pá -
ban mus tot ké szí tet tek, me lyet az al -
ma bor ja ví tá sá ra hasz nál tak, de lek -
vár, kom pót és pá lin ka for má já ban
ná lunk is fo gyasz tot ták. 

A ber ke nye 12-15 mé ter re meg nö -
vő, szép, sza bá lyos ala kú fa, fe hér vi -
rá gai má jus ban nyíl nak, pi he nő ker -
tek be is ki vá ló le het. Idén szep tem -
ber ben a So mogy me gyei Te le ki -
ben egy ma gán kert ben ál ló, há rom -
száz éves egye det he lyi vé dett ség alá
he lyez tek, vagy is sa ját tu laj do no sa
sem vá gat hat ja ki!

Má ra ta lán mél tán ne vez he tő az
egyik leg el fe le det tebb vad gyü mölcs fa -
junk nak, mely nek ér té két Veszelszky
Antal 1798-ban írt ve re tes so rai is jól
tük rö zik: „…gyö kér haj tá sok ról és mag -
ról sza po rít ta tik, de tán csak a ma da -
rak ál tal, hol ott meg ér de mel né, ha az
em be rek a vé le va ló baj mo ló dást ma -
guk ra ven nék, vagy leg alább ha pusz -
ta föl de ik ben szál lást nem en ged né nek
né ki, ül tes sék az utak mel lé ál lé nak.”

g JCsCs

Szeretettelvárjukafentie-mailcím-
reaparókiák,templomkertek,teme-
tőkfáinakérdekestörténeteit,melye-
ketkésőbbszívesenközre isadunk!

Me sél nek a fák
b Ahogy a több száz éves épü le tek, temp lo mok fa lai, úgy a több száz éves,

vas tag tör zsű, gö csör tös ágú fák is me sél ni tud ná nak – a múlt ról, ele -
ink éle té ről, há bo rúk ról és hős tet tek ről, a lomb juk alatt pi he nő ván -
do rok ról, a hűs ár nyuk ban szü le tett ver sek ről… Nem utol só sor ban pe -
dig fon tos jel ké pei tö ré keny vi lá gunk nak, hi szen év gyű rű ik ből, kül -
ső-bel ső sé rü lé se ik ből sok min den ki ol vas ha tó. Az idő já rás vi szon -
tag sá gai, a vi ha rok és aszá lyok, az em be ri be avat ko zá sok mint „ké -
reg re rótt so rok” hagy nak nyo mot az utó kor szá má ra.
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ÜZENET AZ ARARÁTRÓL

Rovatgazda:Jerabek-CserepesCsilla
ararat@lutheran.hu
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„Glo ria in ex cel sis Deo!”
A Pécsievangélikuskórus de cem ber 7-én és 9-én es te ad ven ti hang ver senyt
adott Bony há don és Pé csett. A bony há di evan gé li kus gyü le ke zet meg hí vá -
sá ra az ot ta ni temp lom ban éne kel tek. A nagy hi deg el le né re igen me leg fo -
gad ta tás ban és sze re tet ben volt ré szük az éne ke sek nek. A bony há di lel kész,
AradiAndrás egy kor, pá lya kez dő ko rá ban éne kelt a pé csi kó rus ban.

Ha gyo má nyo san év ről év re ad vent ide jén – mint egy rá han go lód va az ün -
nep re – a pé csi evan gé li kus temp lom meg te lik csa lád ta gok kal, ba rá tok kal,
a gyü le ke zet tag ja i val, hogy a ze ne iro da lom cso dás al ko tá sai át has sák a lel -
kün ket. Így tör tént ez idén is. 
LovászPéternéBalázsMagdolna kar nagy a tő le meg szo kott igé nyes ség -

gel vá lo gat ta össze a han ver seny anya gát. Az el ső rész ben a 13. szá za di gre -
go ri án tól a 18. szá za di kom po nis tá kig szá mos ko rál fel dol go zás sze re pelt a
mű sor ban. PraetoriusSzéphajnalcsillag cí mű da rab já nak meg szó lal ta tá sa
vég te len nyu gal mat, bel ső bé két árasz tott fe lénk. 

A né met szer ző, Hammerschmidt leg több ze ne ka ri szer ze mé nye a har minc -
éves há bo rú ban el ve szett, né hány kó rus mű ve azon ban sze ren csé re fenn ma -
radt. Ezek kö zül a MachetdieToreweit cí műt éne kel ték a pé csi da lo sok. 
Jöjj,népekmegváltója cím mel két kü lön bö ző szer ző fel dol go zá sát is hal -

lot tuk. Resinarius 15. szá za di négy szó la mú és Schein 16. szá za di öt szó la mú
mű vét tol má csol ta a kó rus. 
JohannWalterLutherMárton ba rát ja és ze nei ta nács adó ja volt. Dicséret

zengjenajkunkon cí mű ad ven ti kom po zí ci ó ja, majd a hang ver seny mot tó -
já ul meg je lölt, GloriainexcelsisDeo! cí mű té tel BachMagnificatjából csen -
dült fel a hall ga tó ság nagy örö mé re. 
KovácsMártaFlóra he ge dűn, HorváthnéErdősOrsolya csel lón, Siptár-

néBalázsHajnalka pe dig or go nán mű kö dött köz re.
Ez után NémethZoltán lel kész Is ten di cső sé gé ről és vég te len sze re te té ről

fo gal maz ta meg gon do la ta it az ad ven ti vá ra ko zás kap csán.
A hang ver seny má so dik ré szé ben Bach ko rál fel dol go zá sa it, il let ve Mon-

teverdiBenedictus cí mű mi se rész le tét éne kel te a Pécsievangélikuskórus.Ko-
dályZoltánAdventiéneke ez út tal ma gya rul csen dült fel. 

A kó rust se gí tő hang sze res mu zsi ku sok most is ön kén tes ként, ba rá tok -
ként lép tek fel, hogy még em lé ke ze te seb bé te gyék a kon cer tet, és olyan mű -
vek han goz has sa nak el, me lyek nél kü lük nem szó lal hat ná nak meg.

Zá rás ként VivaldiGloria cí mű mű vé ből há rom té telt hal lot tunk. A ko -
ráb ban em lí tett szó lis ták mel lett KelemenAliz,RáczErika,LongauerBea és
PatonaiIldikó mű kö dött köz re. 

A kon cert vé gén a szűn ni nem aka ró taps je lez te, hogy ad vent má so dik
va sár nap ján – a kin ti der mesz tő hi deg el le né re – bent, a pé csi evan gé li kus
temp lom ban cso da tör tént.

Tör tely Zsu zsa (Pécs)

Emlékkönyv
Dr. Fabók Julianna ti zen két
éven át szo ros lel ki kap cso lat ban
volt CsapóMargit dia ko nissza
test vér rel, aki ről e szá munk 21.
oldalán olvasható meg em lé ke -
zés. Hű sé ges szol gá la tá ra em lé -
kez ve fény ké pek kel il luszt rált,
Mar git test vér le ve le i ből vett
idé ze tek kel gaz da gí tott em lék -
köny vet ál lí tott össze. A kö tet -
tel kap cso lat ban ná la le het ér -
dek lőd ni a dr. Fa bók Ju li an na,
1041 Bu da pest, De ák Fe renc ut -
ca 65. cí men és az 1/369-3185-ös
te le fon szá mon.

Men tál hi gi é nés lel ki gon do zó
szakirányú to vább kép zés

A Sem mel weis Egye tem Men tál hi gi é né In té ze te az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem mel és a Szent Ata -
náz Gö rög ka to li kus Hit tu do má nyi Fő is ko lá val együtt mű -
kö dés ben 2013 szep tem be ré től akk re di tált men tál hi gi é -
nés lel ki gon do zó szak irá nyú to vább kép zést hir det.
Afelvételkritériuma: BA, MA, fő is ko lai vagy egye -

te mi hit éle ti vég zett ség, egy há zi aján lás és sze mé lyes
al kal mas ság. Aképzésidőtartama: 4 fél év, 560 óra (ha -
von ta 2 nap + 2 in ten zív hét).

A jelentkezés a Sem mel weis Egye tem Men tál hi gi -
é né In té ze té ben igé nyel he tő je lent ke zé si la pon tör té -
nik. E-mai len: lel ki gon do zo@men tal.usn.hu; te le fo non:
1/266-1022; le tölt he tő: www.mental.usn.hu.

A kép zés ről bő vebb tá jé koz ta tást ad: TörökGábor
(20/6632-389, to rokg@men tal.usn) és SemseyGábor
(20/6632-390, sem sey@men tal.usn.hu).

Szent ágot hai-tárlatveze tés 
A nyug dí jas lel kész csa lá dok bib lia órá ján a De ák té ren
ja nu ár 4-én, pén te ken fél tíz kor Réthelyinédr.Szent-
ágothaiKlára tart tár lat ve ze tést édes ap ja ké pe i ről. 
Sze re tet tel várjuk a lelkészcsaládokat.
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50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Referencia:www.harangontes.hu.

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

F i z e s s e n  e l ő
l a p u n k r a !
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Kicsoda a karácsonyi Jézus?
Az esti istentisztelet bibliai
olvasmányairólaszólnak:őaz
eljövendő,akiáltaláldástnyer-
het a föld valamennyi népe.
Az együtt látó evangéliu-

mokalapjánkicsigyermek,aki
magabesemtudmutatkozni.
Azegyikbenugyanfelnőttként
szólalmeg,Re mé nyik Sán dor
mégis úgy látja, hogyMáté,
MárkésLukácsegyüttvannak
a„bölcsőkörül”.Aköltősze-
rintJánosevangélistaaz,aki
„Nemtudgyermekrőlésnem
tudanyáról,/Nemszületésről,
nemfogantatásról,/Csillag,
csecsemő, angyalok kara, /
Jászol, jászol-szag, – József,
Mária,/Rongyéspólya,kirá-
lyok,pásztorok,/(…)/Nem
érdeklik…”Mindez„kihullaz
ő külön történetéből”. János
számára„nagyobbaTitok”;az
őJézusaatesttélettIge.(Re-
ményikSándor:Já nos evan gé -
li u ma.)
KarácsonyestéjénPálapos-

tolisbe mu tat ja Jézust.Levél-
benírróla.Sajátnevénekem-
lítése, a címzés, a bevezető
szavak sokasága arra utal,
hogyszemélyesenérintett,és
valamifontosatakarazolva-
sóktudtáraadni.Kiaz,akiről
azevangéliumszól?Kirőlta-
núskodikakarácsony?
PálapostolJézusbizalmasa-

ként és szószólójaként, az
evangéliumhirdetőjeként,ka-
rácsonyi küldöttként hitval-
lástfogalmaz.Nemőkerülaz
előtérbe:személyétazevangé-
liumeltakarja.Annak,akirá
tekint, őt hallgatja vagy ol-
vassa,Krisztustkelllátniaés
hallania. Pál – másik nevén
Saul, a képzett zsidó rabbi,
egykorhithű,rajongófarize-
us,akisajátelmondásaszerint
ahíresHillélrabbiunokájánál,
Gamálielnéltanultazősitör-
vényszigoraszerint–korának
keresztényeivelközösen,meg-

győződéssel vallja: az egész
Ószö vet ség,Mózestőlaprófé-
tákig,Krisztusrólteszbizony-
ságot.Azangyalok,apászto-
rok, a napkeleti bölcsek és
KeresztelőJánosmellettma-
ga az Ótes ta men tum is az
evangélium, Jézus Krisztus
hírnöke!
FeltámadásautánmagaJé-

zusmagyaráztaeltanítványa-
inakmindazt,amiazÍrások-
banMózestőlkezdveaprófé-
tákkönyveinátazsoltárokig
rólaszól.Páltisőgyőztemeg,
amikor még rugódozott az
ösztökeellen–azazlátszólag
ellenálltugyan,detudatalatt
márKrisztusévolt–,majda
damaszkuszi úton, azután a
továbbimegjelenéseiveléski-
nyilatkoztatásaival.
Azapostolkarácsonyeste

nemtudjamáskéntbemutat-
ni Jézust, mint úgy, hogy a
Megszületett és a Feltáma-
dottugyanaz.Karácsonyban
bennerejlikhúsvét–miként
húsvétsemképzelhetőelka-
rácsonynélkül.Felénkahólep-
te karácsonyi táj is mintha
azttükrözné,hogyabetlehe-
micsillagfényébenottvilágít
húsvéthajnalánakafehérsége.
Ígylehetséges,hogyama-

gávalragadóapostolibemuta-
tásegybenfel hí vás is.Azan-
gyaláltalhirdetettnagyöröm
nemcsakDávidutóda,akisJé-
zusirántihódolatraindít,ha-
nemazIstenFiától,afeltáma-
dottKrisztustólkapottapos-
tolságra,szolgálatrais.Kará-
csonyestenemegyszerűena
tétlen,bárkedvesszemlélődés
megacsendesünnepléside-
je; többésmozgalmasabb is
annál: karácsony keresztény
küldetésünk születésének
megindítóalkalma.
Azegymásmegajándékozá-

sát bevezető csengettyűszó
visszhangzikazIstentisztele-
téreésszolgálatáraszólítóha-

rangokmindenkorimegkon-
dulásában.Másnap,harmad-
napmarad-e,lesz-emégked-
vesség,szeretet,jószó,ajándé-
kozóindulat?Ady End re óha-
ja(Ka rá csony) szerintvalóra
válik-e, hitté lesz-e „a szép
rege”,karácsonyüzenete?
Istent imádva és egymást

szeretveagyarlóemberember
tud-e maradni – nem csak
ideig-óráig,deazünnepután
is?Akeresztények,agyüleke-
zetek, az egyházak családi,
munkahelyi,társadalmijelen-
léteésmegszólalásanyomán
hívővélesz-eahitetlen,enge-
delmessélesz-eazengedetlen?
Az örömhír, az evangéli-

umképviselőinekkértéské-
retlen véleménye vigaszt je-
lent-eavigasztalannak,erőt
ad-eazerőtlennek,reményt
ébreszt-e a reményvesztett-
ben,alázatraésszerénységre
ösztönzi-eazönteltet?Felhí-
vásunkhatásáranyugodttáés
türelmesséválik-eazideges,
megbékél-eazerőszakos?Ná-
lunkatélihópelyhekkel,délen
a nap nyári sugarával igazi
boldogságszáll-eavilágraka-
rácsonykor?
A 2012 karácsony estéjén

kiéleződőkérdéseinkellené-
rekomolyanvehetőéshiteles
Pálapostoleszményibékekö-
szöntése.NálaugyanisJézus
bemutatásaésazőkövetésé-
revalófelhívásegyúttalke gye -
lem hir de tés. Üdvözlő szavai
maiselhangzanakigehirdeté-
seinkelőtt.Nemkötelezősa-
játosság,amegszólításvagya
szertartás modorossága ez,
hanemJézusajándékainak,a
kegyelemnekésabékességnek
azünnepélyesátadása.
Azajándékazajándékozó-

ramutat:ajászolbölcső,ake-
resztésazüressírKrisztusá-
ra.Tőle,ateljesKrisztustólka-
punkkegyelmetésbékességet,
hogyméltólegyenazünnep-

lésünk,hogybetudjuktölte-
nihivatásunk,hogyhitre és
engedelmességrehívjukané-
peket, hogy ajándékot kap-
jonáltalunkavilág.
Pálnálalevélformaszokásos

üdvözlésetöbbmintszokás.
Megőrziugyan,detartalmas-
sá teszi: a szép zárómondat
célja Jézus kegyelmének és
békességénekközléseazapos-
tololvasóivaléshallgatóival.
Miközben írt vagy diktált,

Pállelkiszemeivelkésőbbiúti
célját,Rómátláttaésazottélő
keresztényeket.Ismeretlenis-
merősökként gondolt rájuk,
mintakikhozzáhasonlóanIs-
tenelhívottai.Reggel,amikor
ahosszúleveletbefejezhette,a
milliósnagyvárosbankialudtak
máralámpákésamécsek.A
homályban is a világtávlatot
fürkészve, indulófélben el-
mondhatta,mintaköltő:„Ha
szűkszoba:haddlegyenszűk
szoba./Aszűkszobábaniste-
remöröm,/Gyúlaprógyertya
ínségéjjelén,/Ó,csaknele-
gyensorsombúsközöny,/Ó,
csaklegyekafényforrásaén,/
(…)/Énazidegen,énajöve-
vény.” (Reményik Sándor: A
ka rá csony fa éne kel.)
Karácsonyünnepénekreg-

geléreelhalványulabetlehemi
csillagestivilágossága.Tudjuk
azonban,hogyafényforrása
éppenakkorkezdiaküldetését.

g BácskaiKároly

Imád koz zunk! Is te nünk, Jé zus
szü le té sé vel fényt hoz tál a vi -
lág ba. Add, hogy ez a vi lá gos -
ság be ra gyog ja a mai es tét.
Add, hogy bé kes ség le gyen az
em be rek kö zött. Vi gasz tald
meg a gyá szo ló kat, a szo mo rú -
kat. Adj bé kes sé get azok nak is,
aki ket hi va tá suk a mun ká hoz
köt. Adj bé kes sé get, Urunk! Jé -
zus ne vé ben ké rünk. Ámen.

Sz ente S te – RÓM 1,1–7 

A ka rá csony est Jé zu sa – Pál tól
Az ünne p ig éje

ReményikSándor

Já nos 
evan gé li u ma

Ra vasz Lász ló nak

ÖsszehajolnakMáté,Márk,Lukács,
Ésösszedugjáktündöklőfejük
Bölcsőkörül,mintaháromkirályok,
RájokaGyermekglóriájasüt.
Agyermeké,kirejtelmesenbár
Stermészetfölöttinfogantatott:
Defo gan ta tottmégis,szü le tett
Semberilényként,tehetetlenül,
Babusgatásravárónottpiheg.
Agyermek,anőörökanya-álma,
Szív-alattisötétbőlkicsírázott
Rongyba,pólyábasegyistálló-lámpa
Sugárkörébe.Búsállatipára
Lebegkörötte:aföldgőz-köre.
Adicsfényebúsköddelküszködik.
Angyal-ének,csillagfény,pásztorok
Sindulóvégtelenkarácsonyok,
Vadvilágbanvégtelenörömök
Lobognak,zengnek–mégisködaköd.
Smindezolyannyomorúnemberi
SmégazangyalokJóakarata,
Mégazisemberiésmostoha.

DeJánosmesszeállésegyedül.
Nemtudgyermekrőlésnemtudanyáról,
Nemszületésről,nemfogantatásról,
Csillag,csecsemő,angyalokkara,
Jászol,jászol-szag,–József,Mária,
Rongyéspólya,királyok,pásztorok,
Indulóvégtelenkarácsonyok:
Nemérdeklik–vagymintrostánaszem,
Kihullazőkülöntörténetéből,
Kihullmindez,ésmindezidegen,
Apró,földízű,emberidolog.
Nagyobb,nagyobb,ó,nagyobbaTitok!
János,evangelista,negyedik
Különáll,világvégénvalahol,
Vagyvilág-kezdetén,vadszikla-völgyben
Safénytelenörvényföléhajol.
Ésmegfeszülalénye,mintazíj,
Feszülnémánamélységekfölé,
Míglényébőlaszikla-szókipattan
Skörülrobajlikazordkatlanokban
Visszhangosan,eget-földet-verőn,
HogymegrendülaMindenségszive:

Kez det ben va la az Ige.
S az Ige test té lőn.

Többenmondták: föltétlen nézzem
meg.Azutántelt-múltazidő.Megfe-
ledkeztem róla. Majd azt hallom,
„fesz”van!Van,akilelkesedik,van,aki
morog,tiltakozik,betiltástkövetel.So-
kakcsodálkozóörömemelléazegyé-
nidünnyögés-morgásismegjelent.A
felszisszenésmellétestületifejcsóvá-
lás is társul: esperesek, gondnokok
emelikfelhangjukatafilmellen.
Ezutánmármegnéztem.Azutánúj-

ramegújramegújra.Legszívesebben
gratulálnékakészítőknekésamegren-
delőknek.Dehátittnemegyszerűen
valamiügyeshúzásról,profiegyház-
reklámról van szó. Mérhetetlenül
többről:igehirdetésről.Sőt:evangéli-
umhirdetésről.Úgy,ahogyanannak
lenniekell:életközelien,lényegretörő-
en, frappánsan,mainyelven.De az
örök evangélium jelenikmeg: Isten
emberrélett.Hozzánkhasonlóhús-vér
emberré. Megüresítette, megalázta
magát,szolgaiformátvettfel…
Református testvéreink missziói

indíttatásúrövidfilmjéről,ígyisfogal-
mazhatnám: „bibliai klipjéről” van
szó,amelynekA Fiú címetadtákalko-
tói.Aszamárhelyettkamionaközle-
kedésieszköz,azistállóhelyettaka-
mionparkolómellékhelyiségeaszüle-

tés helye, a pásztorok és egyszerű
emberekhelyettkamionsofőr,prosti-
tuáltésnéhányrendőrveszikörülaz
úton lévő,majd améltatlan helyen
megszületőgyermeket.
Karácsonyitörténet,2012.Igazán

mai.Amiénk.Sakérdésma isaz,
hogyengedjük-eköztünk,nekünk,ér-
tünkmegszületniafiút.Amegváltót,
azemberiformátöltőIstent.
Atörténetetlehetpolgárimódonis

elmondani:pásztorromantikával,han-
gulatosbetlehemikulisszákkal,kedves-
barátságosbocikkal,jólfésültlátogatók-
kal.Innenmárcsakegylépésaszalon-
cukrokkaldíszítettháttérésazédeskés
„csendeséj”.Pedigapásztorokminden
valószínűségszerintmosdatlanok,bü-
dösekésborotválatlanokvoltak,azis-
tállókényelmetlenés trágyaszagú, a
meleghangulathelyettahidegközel-
keletiestébenmégazállatoklehelete
semadottinkubátormeleget,ahigié-
niapedignemhogyakórházi,deacsa-
ládiotthonimértéketsemérteel.
Egyszerűenbotrányvolt,hogyilyen

helyre,ilyenmódon,ilyenkörnyezet-
benszületettmegazIsten.Ezakkoris
ígyvan,hamiévszázadokonátrózsa-
színrefestettükasztorit.Ahajlékta-
lanIsten(nemcsupánképe,hanem)

valóságaaligférbeleaszalonkeresz-
ténységgondolkodásába. (Jézuské-
sőbbishajléktalankéntmutatkozikbe:
„A ró kák nak van bar lang juk, de az
Em be rfi á nak…”)
A film sokkoló. Az evangélium

lényege szerint sokkoló. A tiszta
evangéliummindigisazvolt.Nem
akar hamis illúziókban ringatni, s
nemakarönelégültfelszínességünk-
ben hagyni. Kimozdít langyos ér-
dektelenségünkből…
Nemakegyes-kegyetlenembereket

szólítjameg,hanemazokata„perifé-
rián”lévőket,akikvalamiértnemis-
merhettékmegazevangéliumot.De
hiszazeredetikarácsonyitörténetés
a mai adaptáció is missziói célból
íródottle,pontazokatszólítottameg,
akik a periférián vannak. Azokat a
(boldog)lelkiszegényeket,akikelég
üresekahhoz,hogybetudjákfogad-
niabenemfogadottat,aFiút.
Csupánnégyperctizennégymásod-

percazegész.Sakifigyel,annakazéle-
tétváltoztatjamegezanéhánypilla-
nat.Akiilyenvagyolyaninterpretáci-
óban,deszívéhezengediakarácsonyi
történetet,annakleszigazikarácsonya.
Afilmben játszószínészekközül

többen „nem egyházközeliek”. És

mégis megfogta őket a történet e
maiformája.Ezajóigehirdetéstitka:
azörökevangéliumotamaemberé-
nekmainyelvénmegszólaltatni.
Ma egyre kevesebben olvasnak,

deegyretöbbennézikaképernyőt,s
„lógnak”amonitorokon.Averbális
korszakokutánmostavizualitáskul-
túrájábanaképekhirdetik:Megtartó
születettmanéktek…
Afilmmelléegyegészhonlapotépí-

tettekazötletgazdák.Kísérőfilmek,rö-
vidvillanások,elgondolkodtatóképek
ésszívbőljövő,egyszerűszavak.Werk-
filmeknekhívhatnánkezeket,amelyek
azalapanyagszületésénekkörülmé-
nyeitmutatjákbe.Denemazok.Min-
denmondatuk,mozdulatuk– lám,
megintmilyenrégiesszójuteszembe
– bizonyságtétel. Tanúskodás kará-
csonyigazititkáról.Mertazigehirde-
tés–A Fiú igehirdetéseis–tanúvá
tesz.Istenszereteténektanújává.
Akarácsonyelőttránkleselkedősok

veszély közül az egyik legynagyobb,
hogy karácsonyunk múltidéző ün-
neppéválik.Elvészamúltködében,
idézve gyermekkori emlékeket vagy
történelemelőttinek,meseszerűnektű-
nőbibliaitörténeteket.PedigazIsten
érkezése (ad ven tus Do mi ni) ittzajlik.

Az érkezőÚr ami utainkat járja, a
megszületőJézusamiéletünkbeszü-
letikbele.Övéiközéjött,sazövéinem
fogadtákbe–panaszkodikjoggalJá-
nosevangéliumaprológusában.
Azembertelenvilágkétezerévvel

ezelőtt éppen úgy nem fogadta be,
mintahogymaiskiakarjákvetniafi-
út.Afilmetis,megaztis,akirőlszól.
AfilmszületésénélbábáskodóÓdor
Ba lázs teológus-lelkipásztorígyfogal-
maz:„Istennemleszsohasemember-
telen,mégakkorsem,hamiistente-
lenekkéleszünk.”
Hálásvagyokareformátustestvé-

reknek,hogynekem–smégsokak-
nak(egyházbanésperifériánélőknek
egyaránt)–igazikarácsonytszereztek.
Nembeszéltekmellé.Nemmaradtak
a felszínes karácsonyi hangulatkel-
tésnél.Alényegrőlbeszéltek.Istenegé-
szenmélyrehajlószeretetéről.Olyan
mélyrehajolt,hogyeljutottakamion-
parkoló piszkos mosdójába is, sőt
mégatorzultéletűemberekbőlistu-
dottembertfaragni.
g Dr.HafenscherKároly(ifj.)

A film az in ter ne ten a http://afiu.hu/
cí men te kint he tő meg.

A Fiú
Az M3 mel lett meg szü le tik a Meg vál tó…

forrás
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[Lelkész:]KegyelmesAtyánk!Teúgy
szerettél minket, hogy egyszülött
Fiadat adtad értünk.Embertestvé-
rünkkétetted,úgyérkezetteföldivi-
lágba,ahogymimindannyian.Ben-
neazirántunkvalószeretetedöltött
testet,benneláthattukmegaszere-
tetteljességét.
[Lektor:]KegyelmesAtyánk!Kö-

szönjükneked,hogyFiadbankijelen-
tetted végső akaratodat, és általa
szeretettelfogodkörbeazegészvi-
lágot.Mikorkarácsonykorerreem-
lékezünk,segítsmegértenünkszere-
tetedkomolyságát,súlyátéselköte-
lezését.Neengedd,hogyazünnep-
bezárjukazt,amittemindenember
mindennapjaiváakarsztenni.Tégy
bennünketszabaddá,hogymegéljük
szeretetedvalóságát.Atestvérünk-
kélettFiadértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lektor:]Atyánk!Teszemélyválo-

gatásnélkülmegajándékoztálmin-
denemberttökéletesszereteteddel.
Mi,emberekpedigolysokakatzá-
runkkiamagunktöredékesszerete-
téből. Könyörgünk azokért, akik
emiattszenvednek–másokvagyép-
pen ami szeretetlenségünkmiatt,
másokvagyéppenamiközönyünk
miatt.Vigasztalókegyelmeddel,éle-
tetújítóerőddelforduljaszenvedők
felé.Segítsmeglátniuk,hogyatesze-
retetedértükistesttélett.Atestvé-
rünkkélettFiadértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lektor:] Atyánk! Könyörgünk

azokért,akiknekmegkeményedetta
szíve, és szeretetlenül gázolnak át
másokon saját céljaik érdekében.
Állítsdmegőketaszeretetlenségés
azönzésútján.Ébreszdfelbennüka
vágyatateigazságodután,ésadjerőt
nekik,hogymegtegyékazokatalé-
péseket, amelyekkel enyhíthetnek
azáltalukokozottszenvedéseken.A
testvérünkké lettFiadértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lektor:] Atyánk! Könyörgünk

egyházadért.Fiadáltaltearrahívtad
el a tanítványok közösségét, hogy
szeressékegymást.Ateszeretetedfé-
nyébenlátjukigazán,hogymennyi-
szerváltunkméltatlannáehhezazel-
hívatáshoz. Te egyszerű és tiszta
eszköztadtálakezünkbe:aszeretet
valóságát.Segítsnekünkfelismerni
az egyetlen szükségest, amely az
emberiközösségbőlegyházadközös-
ségévétehetbennünket.Segítsne-
künkatőledkapottszeretetvalósá-
gában feloldanunk az egyházadat
megosztóemberiellentéteinket.A
testvérünkké lettFiadértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lelkész:]Atyánk!Irgalmasszere-

tetedrebízzukéletünket.Köszönjük,
hogytúlmindenevilágimélységen
teljességreviszed,amitFiadember-
rélételébenkijelentettél–ésszere-
tetedvárbennünketFiadáltalörök-
kön-örökké.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

Évtizedekkel ezelőtt olvastam egy
novellát, talán Ha lá los ke resz te lő
voltacíme.Arealistastílusúelbeszé-
lésbenajómódúcsaládakeresztelő
utánnagymulatságotrendez.Aci-
gányzenésünneplésközepettemeg-
feledkeztekazéppenmegkeresztelt
gyerekről.„Holagyerek?”–kérdez-
tevalakirémülten.Lázasankeresni
kezdték,mígaztánmegnemtalálták
– a levetett súlyos bundák közt,
megfulladva…
Karácsonykorezatörténetarrafi-

gyelmeztet,nehogyJézussalisígyjár-
junk.Azünnepkülsőségei,azembe-
ritényezők,adáridósörömökvagy
éppenaszegénységterheinehogyép-
penőt,aMegváltótfojtsákmegami
életünkben.
Ézsaiáspróféciájasegíthetabban,

hogyakarácsonybanneakülsősége-
ketésahagyományoskulisszákatlás-
suk,hanemalényeget,azértünkszü-
letett,nekünkadatottgyermeket.A
modernélménytársadalomfényessé-
gévelszembenittasötétségbenjáró
néppel vállalhatunk közösséget. A
halálárnyékánakvölgyében,sötétség-
benjárunk.Amikörülveszminket,
aznemmeghitt félhomály,nem is
hangulatvilágításvagyegyromanti-
kuséjszaka,hanemazistenfogyatko-
zássötétje.
Aprófétaazonbanaztüzeni,hogy

nemkellennekörökkéígymaradnia.
Asötétségbenjárónépnagyvilágos-
ságotlátmajd.Mitiséltekátabet-
lehemipásztorokamakoromsötétéj-
szakán?KörülragyogtaőketazÚrdi-
csősége(Lk2,9).
Ézsaiásszerintahalálárnyékának

földjénlakókravilágosságragyog.A
karácsonyi történetben nem me-
chanikusanteljesedikbeezaprófé-
cia,hiszenazéppencsakmegszüle-

tettJézusmárisahalálárnyékának
völgyébe került, amikor Heródes
bomlottagyábólkipattantabetlehe-
migyermekgyilkosságsátániterve.
Aprófétaterhesigáról,ahátatve-

rőbotról,asanyargatóvesszejérőlír.
Karácsonykortudatosíthatjukaztis,
hogyagyermekJézuscsöppnyites-
téniscsattantakvolnamárasuhin-
tások,amikoraföldihatalomkiszol-
gálói kivont karddal keresték őt.
Amikorpedigfelnőtt,akkoraztánva-
lóbanelszenvedteazostorcsapáso-
kat.Asúlyoskeresztetmintbénító
igátvitteavállán.
Ahogy egykor a választott nép

esetében,úgyavilágszámoshelyén
ezmasemmetaforikusanértendő.A
szenvedőkésüldözöttekközöttso-
kanvannak,akikethitükéshitvallá-
sukmiattérnekezekacsapásokés
veszedelmek.Adübörögvemenete-
lőcsizmaisamindannapoktapasz-
talataiközétartozikszámosdiktatú-
rában.Ugyanakkorazúgynevezett
demokráciábaniserejelehetennek
apróféciának.Hányéshányigavan
rajtunk?Családfenntartókonésmun-
kanélkülieken,háziasszonyokonés
diákokon.Hányvesszővel,bottalüt-
jükéssanyargatjukegymást?
Ézsaiássegítabban,hogymegért-

sük azt a hátteret, amelyben Jézus
megszületett. Sem az ószövetségi,
semazújtestamentumiidőszaknem
számított aranykornak, amelyben a
Messiásszületésemintegymegkoro-
náztavolnaazemberekörömétésbol-
dogságát.Avilágmindigridegésba-
rátságtalantudottlenni.

And ré Frén a ud franciaíróKa rá -
csony a vas úton című verse meg-
hökkentőmódonhelyezimaikörnye-
zetbe az egykori történéseket. Az
életsűrűjétésgondjaitisjelző,zsúfolt

vonatonutazikJózsefésMária,sza-
badságosbakákésfáradttisztviselők
között.Aversígyzárul:„Min den ki le -
száll. – Pity mal lik. / Szent Jó zsef össze -
ké szí tet te a cso ma go kat. / Az al kal ma -
zott az aj tó kat ki nyit ja. / A pe ro non a
sza már és az ökör / már ott van és sug -
do ló zik. / Haj, szól Má ria alá za to san,
/ itt kell hát az igé nek test té vál nia.”
Haj,mondhatnánkmiis:ebbenaz

országbankellmegélnünkakeresz-
ténységünket…Itt,aKárpát-meden-
ce valamely csücskében. A főváros
lüktetőzajábanvagyegymagányosta-
nyán.Lakótelepenvagykertvárosban.
Kórháziágyonvagykülönfélehivatá-
sokban: orvosként vagy kazánfűtő-
ként.Diákkéntabizonytalanegyete-
mi reform közepette. Nagymama-
ként,akireazunokákbízattak,vagy
félárva gyermekként. Kerekes szé-
keskéntvagygyászolóként.„Ittkellhát
azigénektesttéválnia.”Amagunkott-
honábanélhetjükmegakarácsonyt.
Akülsőkörülményeksokszornem

látszanakalkalmasnakazünneplés-
re.Adurvajászolalkalmasvolt?!
KétévvelezelőttÓbudánegykora

reggelazutcánszültemeggyermekét
egyasszony.Egyleszázalékoltférfise-
gítettnekiolymódon,hogymobilte-
lefononkövetteamentősökutasítása-
it.Eztaszintehihetetlen,ámmegtör-
téntesetethallvaabetlehemiszületés
jutotteszembe.Ésodaavégénsemér-
kezettmegamentőautó,hogyakihű-
lés veszélyénekkitett csöppséget és
édesanyjátkórházbavigye.
Ilyenvoltazelsőkarácsony!Áma

halálárnyékánakvölgyébenlakókra
világosságragyogott.Gyermekszü-
letettnekünk,fiúadatottnekünk.
Fiú!Azelmúlthetekegyiklegere-

detibb–ugyanakkorbizonyosegy-
házikörökbenlegvitatottabb–kará-

csonyiparafrázisaazanéhányper-
cesfilmvolt,amelyetareformátus
egyházkészített.AJózsefetésMári-
átmaikörnyezetbehelyezőtörténet
szerintők autóstoppalutaznak, és
egyrománkamionosveszifelőket.
Máriaazonbanvajúdnikezd,ésegy
útmentibenzinkútWC-jébenvilág-
rahozzagyermekét.Egyprostituált,
egyrendőrésakamionsofőrlesza
születés tanúja; utóbbi – miután
mobiltelefonjávalfotótkészítazúj-
szülöttről–felkiált:Fiú!
Minden esztétikai és didaktikai

kérdésünk mellett el kell ismerni,
hogyafilmneksikerültérzékeltetnie,
milyendöbbeneteskörülményekkö-
zöttszületettmegJézus.Istenannyi-
ramegaláztamagát,hogyatársadalom
perifériájára,azaljanépközéérkezett.
Paradoxmódonéppenazilyenel-

idegenítőeffektusokkalkerülhethoz-
zánkegészenközelakarácsonyitör-
ténet.
Ezaszemélyességamegismételt

„nekünk” szóban is tetten érhető:
„Gyer mek szü le tik ne künk, fiú ada tik
ne künk….” (9,5)Ugyanígytekinthetik
amegszületettJézustegészensajátjuk-
nakapásztorok,amikorabetlehemi
angyaleztmondjanekik:„Hir de tek
nek tek nagy örö met (…), üd vö zí tő
szü le tett ma nek tek, az Úr Krisz tus, a
Dá vid vá ro sá ban…” (Lk2,10–11)
Igen,nekünkszületett.Őamienk.

Mipedigazövéivagyunk.Ámen.
g Dr.FabinyTamás

Imád koz zunk! Kö szön jük, Urunk, hogy
a pró fé cia be tel je se dett Bet le hem ben.
Se gíts ma is sze mé lye sen át él ni azt a
cso dát, hogy te ér tünk, sö tét ben bo tor -
ká ló kért em ber ré let tél. Ámen.
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Ne künk? Nek tek!
Az ünne p ig éje
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Advent,szentesteéskarácsonyün-
nepénekútjainmegérkeztünkkará-
csonymásodiknapjáig.Azünneplé-
sizavarokkaléstorzulásokkalküzdő
mai ember számára nem biztos,
hogyvan igazimélysége azünnep
másodiknapjának.Legfeljebbamég
tartómunkaszünet,azalvás,anyu-
galom,amitélvez.Nekünk,Jézusta-
nítványainakazonbannemfakulaz
ünnepfényeamásodiknaponsem,
snemcsakazért,mertazősitradíci-
óknyolcnaposünneprőlisszólnak,
hanemazért,mertamiünnepeinket
magaazünnepelttöltikiajelenlété-
vel.Nekimindennaponvanmonda-
nivalója.SzólazIge,hangzikazige.
Érdekesasorrend.Karácsonyszent-

estéjénésazelsőünnepenfelhangzik
aszületésevangéliuma,azörömhír:
megszületettaMegváltó,azIgetest-
té lett. A második napon pedig –
minthaidőutazásonvennénkrészt–
visszamegyünkakarácsonyelőttiidők-
be.Felcsendülazószövetségiprófécia.
Dehaelérkezikafülünkig,szívünkig,
lelkünkig,akkorújraátéljükazIstenvi-
lágánakmásidőszámítását.Amúltje-
lenvalóváválik,ajövőegészenközel
jön,ésmegvalósul,összeforrvaajelen-
ben,hiszmostvanakegyelemideje,
mavanakegyelemnapja.
Ahogy olvassuk és hallgatjuk az

ézsaiásipróféciát,eseményekeleve-
nednekmeg,történetektelnekmeg
tartalommal,jövendölésekteljesülnek
be,várakozásokérnekcélhoz.
Nemelégmerészetálmodni.Mert

báralegszebbetpróbáljukiselképzel-
ni,Istenmegszégyenít,ésolyancso-
dálatos világotmutat, amelyről ál-
modnisemmernénk.Nemegyszerű-
enarrólvanszó,hogyhelyükrekerül-

nek a fejük tetején álló dolgok, s
konszolidáltabbvilágvárránk,hanem
arról, hogymegváltozik, jóvá lesz,
meggyógyulavilág–Istentervében.
Abűnesetótacsakhalványsejté-

sünkvanarról,milyenislehetettaz
aharmónia,amikorIsten–„azesti
szellőfuvallatidején”–ottjárt-keltaz
édenkertben,azazazemberrelvolt.
Azember:ÁdámésÉvamegtapasz-
talta,hogyvelükazIsten.Velükvan
teljes fizikai és lelki közelségben,
közösségben.Ezazélménysennek
azéletközösségnekmindenkövetkez-
ményeszűntmegabűnesetután.Tá-
volkerültekazIstentől.Nemvoltve-
lükazéletforrása,fenntartója,értel-
meéscélbajuttatója.
Karácsonykorazazörömhírhang-

zik,hogyahívőemberéletébenis-
métvalósággálehet:velünkazIsten.
Immánuel. Jézus Krisztus sok-sok
dráganeveközülazegyiklegszebb.
VelünkazIsten,sezegészmásmeg-
világításba helyezi a történelmet,
átértelmeziajelent,ésszélesretár-
jaajövőperspektíváját.Lehetúgyél-
ni,minthamisemtörténtvolna,de
miúgylétezhetünk,hogymindenlé-
legzetvételünket,mindenmozdula-
tunkatésmindengondolatunkattu-
datosanvagytudatalattmeghatároz-
zaIstenjelenléteJézusKrisztusban.
Csakazérziésértimegeztigazán,

akirájön:ezavilágsbenneazéletünk
olyan,mintakiszáradtéskivágottfa.
Reménytelen.Legfeljebbemlékanagy
éserőstörzs,márcsaknosztalgiázva
lehetemlegetniaszéplombkoronát.
Azideiszáraznyármégamélygyö-

kerűfákatismegpróbálta.Nemegy
közülük kiszáradt. Révfülöpi köz-
pontunkkertjébeniskikellettvágni

kéthatalmas,dekiszáradt fát.Már
csakemlékvoltazöldlombkorona,
szárazakvoltakavalahaduzzadórü-
gyekethajtóágak,elkezdettkidőlnia
törzs.Kivágtuk.Deőszreakivágottfa
agyökérrőlújrakihajtott.Vesszőszál
sarjadt.Csodánakéltemmeg.
Nemkellillusztrációksorátegy-

másmellétenni,hogyvilágosanlás-
suk:avilágnagybaja,asokatemle-
getett(nemújkeletű)globálisválság
eredményeakiszáradt,kivágottfa.
Deönkritikusgondolkodásunknefe-
ledkezzenmegaszüntelenreformá-
cióraszorulóegyházrólsem.Apró-
fétákésKeresztelőJánoskeményíté-
letetapasztalativalóság:afejszemár
afákgyökerénvan.Hanemdőlki
magától,kivágják.Recsegő-ropogó
életfánkazítéletjele.
Karácsonykorazonbanmegjelent

azIstenüdvözítőszeretete(kegyel-
me)mindenemberszámára–ahogy
Pálapostolfogalmaz(Tit2,11).Eza
kegyelem,hogykihajtafa,vesszőszál
agyökérből,ésújéletkezdődik.
Errőlazújéletrőljövendölapró-

féta.Ezleszvalósággáazoknak,akik
a hit szemével meglátják, hogy a
betlehemiistállóban(neromantizál-
junk, ez bűzösmelléképület) nem
csupánegy(bizonytalanszármazá-
sú)gyermekszületett,hanemmaga
azIstenjöttelközénk,lettemberré,
válthozzánkhasonlóvá.
Akiahitajándékszemüvegévelígy

lát,aznematávolijövőbenlátjaál-
maimegvalósulását.AkihiszaFiú-
ban,annakörökéletevan.Sezaz
„örök”nemcsupánvalami időtlen
távlatotjelent,hanemminőséget.A
teljeset,akiteljesülőt,aboldogot.
Errőlszólapróféciamindenképe.

Akkor is, amikor arról beszél,
hogyazÚrlelkenyugszikrajta.Alel-
ketlenésagonoszlélekkeltelilétegy-
renagyobbterethódít.Mindkettő
egyformánveszélyes.Istenközelsé-
gébenátélhetjük,hogyáradaLélek.
AzÚrfélelménekLelke,atanácsés
azerőLelke,azÚrismereténekLel-
ke,azerő,aszeretet,ajózanságLel-
ke–smégbővensorolhatnánkaBib-
liasokféleLélek-jelzőjét.
Legalábbilyenizgalmasaprófécia

képeazigazságrólazigazságtalanság
világában.Azigazságotnemajogá-
szok,apolitikusok,nemapolgárjo-
giharcosok,semaszociálisérzékeny-
séggelmegáldottszakemberekhoz-
zákel.AzigazságotegyedülaBetle-
hembenközénkérkezettIstenadhat-
ja,teremthetimeg.
Apróféciaharmadikképeabékes-

ségrőlszólakülsőésbelsőbékétlen-
ségtől szenvedő világban. Az an-
gyalokáltalabetlehemimezőnmeg-
hirdetettbékességetJézushoztael.
Nemúgyadta,ahogyavilág.Azőbé-
kességét…BékességetIstennel,em-
berrel,önmagammal.
VelünkazIsten.Nemközömbös,

nemellenünk,hanemvelünk!Ebből
azélménybőlindulunkazünnepek-
bőlahétköznapokba.Mostmégsok
mindenéssokmindenkiárt–aszent
hegyen (az egyházban) éppen úgy,
mintavilágonmindenütt.DeJézus
Krisztusbanelkezdődöttazújvilág.
g Dr.HafenscherKároly(ifj.)

Imád koz zunk! Jöjj kö zénk és légy ve -
lünk, Urunk, hogy mi is ve led le hes -
sünk! Ámen.

K A R Á CS On Y 2.  nAp jA – éz S 11,1–9

Már meg je lent az új élet!
Az ünne p ig éje

Az,hogymegfeledkezünkazegyház
hitvallóembereiről,vértanúiról,nem
Istenirántihálátlanságunk-e?Ami-
koraZsi dók hoz írt le vél amúltbairá-
nyítjatekintetünket–sokmásmel-
lett –, két fontos feladatot nevez
meg.Előszörazt,hogymi,akiketa
bizonyságtevők fellege vesz körül,
fussukmegazelőttünklevőpályát,
ésnézzünkfelJézusra(Zsid12,1–2).
Azután azt, hogy ne feledkezzünk
megazokról,akikIstenigéjéthirdet-
téknekünk,figyeljükéletükvégét,és
kövessükőket(Zsid13,7).
Istenajándékakéntkellhátszámon

tartanunk a bizonyságtevők felle-
gét, és hálás szívvel kell figyelni
azokraazemberekéletéveladottvi-
lágítótornyokra, amelyekkel Isten
utatakarnekünkmutatni.
Errőlszólmaiünnepünkis,Szent

Istvánvértanúünnepe.Sbárama-
gyarprotestantizmusévszázadokon
átmegfeledkezettenapról(is),szer-
teavilágonalutheranizmuskomo-
lyanvesziabibliaiszemélyekKrisz-
tustprédikálóünnepeit.
KarácsonymásodiknapjánSzent

István vértanúra emlékezünk, de
Krisztusra figyelünk. István szent
volt,denematökéletességésnemis
római testvéreink oltárra emelési
gyakorlatának értelmében. Szent
volt,hiszenIstenheztartozott.Éle-
tével tett hitvallást erről az elvá-
laszthatatlanközösségről.Shakará-
csonykorJézustImmánuelneknevez-
zük–azazígy:velünkazIsten–,ak-
korIstvánrólelmondhatjuk:életével
pecsételtemeg,hogyőIstennelvolt,
Istenévolt.

Azősikeresztényünnep-gyakor-
latszerintezértezenanaponmind-
kétünnepitartalomadottvolt:kará-
csony második ünnepe és István
vértanúnapja.
AzEvan gé li kus is ten tisz te let – Li -

tur gi kus könyv mindkétfajtaünnep
változórészeihezkidolgozottanya-
gotkínál.Csakkétmondatotemelek
ki:azsoltárkeretversétésaKy riemá-
sodik-harmadikmondatát.„Drágá-
naktekintiazÚrazövéivértanúsá-
gát.Hálaáldozatotmutatokbeneked,

és az Úr nevét hirdetem.” (Zsolt
116,15.17)Ezaverskereteziavasár-
nap zsoltárát. „Úr Jézus Krisztus,
akiembereketvezettélahalálonátaz
életbe,Krisztus,kegyelmezz!ÚrJé-
zusKrisztus,akitanúidéletáldoza-
tátáldásforrásáváteszed,Uram,ir-

galmazz!”–ígyaKrisztusimádásá-
rahívóKy rie.
MaitextusunkaperikópaBsoro-

zatánakószövetségiigéje.(Nezavar-
jonminket,hogymásünnepkapcsán
hamarosanismételőkerülezasza-
kasz.Istenigéjénekkimeríthetetlen
agazdagsága.Vanhátmitmeghirdet-
nünk és meghallanunk – kétszer
egymásutánis.)
Érdemes ma újraolvasni István

vértanú történetét, ahogy Lukács
lejegyezteszámunkra(ApCsel6,8–

7,60).Márazisszépéselgondolkod-
tató,amitacsodákatésjelekettevő
Istvánróljellemzőkéntállapítmega
Szentírás: kegyelemmel és erővel
volttelve.Sezmártitkánaklényegét
áruljael.Nemazőteljesítményérefi-
gyelünk,hanemarra,akimegajándé-

koztakegyelméveléserejével.Ezek
utánmárhiábamindenlázítás,fur-
kálás,koncepciósper.
IstvánéleteKrisztus-prédikáció-

vávált.Rólaszólt,nekiszántaoda
életét,smiattavállaltaahaláltis.Meg
isdöbbentekavádlói,hiszenahalál-
rakészülőIstvánarcaolyanvolt,mint
egyangyalé(6,15).Miutánelmond-
ta nagyszerű, minden igehirdető
számárapéldaként,mindenszenve-
dő számára erőforrásként szolgáló
prédikációját, az összegyülekezett

tömeg dühében („fogukat csikor-
gatva”)fellázadt,ésmegkövezte.A
legszörnyűbb,legfájdalmasabb,leg-
szadistábbkivégzésimód.
Ezekazokapercek,amelyekmai

igénkhezkapcsolódnak.Istvánnem
szitkozódott, nem önmagát védte,

hanemlátott,tanúskodott,imádko-
zott.Nemabezártszívekre,ameg-
keményedettlelkekrefigyelt,hanem
amegnyílóégre.LáttaazIstent,lát-
taazEmberfiát,átélte,hogyaföldiés
amennyeivilágnemhogynemvá-
lasztható el egymástól, deössze is
kapcsolódik.AhogyanJákóbálmais
errőlazég-földtalálkozásrólszólt.
Mertmindazokszámára,akikbe-

fogadtákafelülrőláradókegyelmet,
mindazokszámára,akiksajátigazuk
éssajáterejükhelyettazIstenkegyel-
méveléserejéveltelnekmeg,össze-
éraföldésazég.Ésakettőátjárha-
tó.AkarácsonykormegérkezettIsten-
fiamegmutatta,hogyjárhatóa„lét-
ra”lefelé.Istvánvértanúpedigmeg-
mutatta,hogyalegmélyebbhelyzet-
benisvanjárhatóútazégfelé.
Karácsonymásodiknapján,Szent

Istvánvértanúünnepéneztazöröm-
üzenetetzárhatjukszívünkbe.Így,de
csakis a szívünkben megszületett
JézusmiattválikigazzáWeö res Sán -
dor híresmondata:„Egyetlenisme-
retvan,atöbbicsaktoldás:alattada
föld,fölöttedazég,bennedalétra.”
g Dr.HafenscherKároly(ifj.)

Imád koz zunk a mai ün nep egyik kol -
lek ta imád sá gá val! Urunk, Is te nünk!
Tisz te let tel em lé ke zünk meg sze re tett
Fi ad el ső vér ta nú já ról, aki még hó hé -
rai ért is imád ko zott. Add, hogy pél dá -
ját kö vet ve mi is meg ta nul juk sze ret -
ni el len sé ge in ket az Úr Jé zus Krisz tus
ál tal, aki ve led és a Szent lé lek kel Is ten,
él és ural ko dik örök kön-örök ké. Ámen.

i St VÁn VéR tA nÚ ün ne pe – 1M Óz 28,10–13A

Az ég és a föld össze ért
Az ünne p ig éje

A ro vat ve ze tő elő sza va 
de cem ber 26. 
ün ne pi igé i hez

b December26-ánazegyházréges-
régótakarácsonymásodikünne-
pétésIst ván elsővértanúemlék-
napjátegyüttünnepli.MivelaLi -
tur gi kus könyv egyházunkban
újralehetőségetteremtettazIst-
ván vértanúról való megemlé-
kezésreis,igeirovatunkakará-
csonymásnapimellettazIstván
vértanúnapjárakijelöltprédiká-
ciósigérőlisközölcikket.

g VéghelyiAntal
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„Ál dott az Úr, Iz rá el Is te ne, hogy
meg lá to gat ta né pét, és vált sá got szer -
zett ne ki. Erős üd vö zí tőt tá masz tott
ne künk (…) Is te nünk kö nyö rü lő ir gal -
má ért, amellyel meg lá to gat min ket a
fel ke lő fény a ma gas ság ból; hogy vi -
lá gít son azok nak, akik sö tét ség ben s
a ha lál ár nyé ká ban la koz nak, hogy
rá iga zít sa lá bun kat a bé kes ség út já -
ra.” (Lk1,68–69.78–79)
2012karácsonyántalántávolinak

tűnikabetlehemicsillag,ezredévek
választanakeltőle.Aközelkétezer
éve lejegyzett nagyszerű üzenettől
pedig egyre inkább eltávolodik a
mennyiség-,termék-,teljesítmény-és
sikerorientáltságkarácsonyafelési-
etővilág,afelpörgetettélet.
Többtermészettudósistámogatja

aztafeltételezést,amelyszerintanap-
keletibölcseketnemmáscsillagve-
zetteBetlehembe,mintaJupiterésa
Szaturnuszegyüttállásaáltallétrejött
fényesség.Csillagászatiszámításokés
babiloniékírásokisigazolják,hogyJé-
zusszületése idejénvalóbanegyütt
csillantfelazégboltonNaprendsze-
rünkkétlegnagyobbbolygója.
Demamáraztistudjuk,hogyez

akétbolygónagyonmesszevanott-
honunktól,aFöldtől.AJupiterközel
600milliókilométer,aSzaturnusz
pedigközel1700milliókilométertá-
volságravantőlünk.AmiNapunk
150milliókilométerre,nyolc fény-
percrevan,alegközelebbicsillag,a
ProximaCentauripedigtőlünknégy
fényévtávolságraragyogazégbolton.
Atérésidődimenziójábanlétező

ember megremeg a felfoghatatlan
messzeséghallatán.AmagasságosIs-
tenennekavégtelenvilágmindenség-
nekazUra.Ésmicsodaahalandó?Mi-
nőségilegmás,létébenazegzisztencia
törvényeihez,avégességhez,azesen-
dőséghezláncoltparányiporszem.

Chia ra Lu bich ígyvallKis ta pasz ta -
lat címűírásában:„Szemlélveavilág-

egyetem végtelenségét, a természet
rendkívüliszépségét,hatalmasságát,ön-
kéntelenülismindennekaTeremtőjé-
hezfordultam,ésúgytűnt,hogyIsten
végtelenségétújmódonértettemmeg.”
Hogyanisérthetemmegújmódon?
Istenteljessége,dicsőségeésem-

beri létünk végessége között em-
berfölöttidimenziókvannak.Az„ég
ésföld”közötttátongóóriásiszaka-
dékviszontnemcsakatérbenészlel-
hető.Tóth Ár pád Lé lek től lé le kig cí-
műversébenígyvallazemberekkö-
zöttlakóroppant,jegesűrről:

Tán fáj a csil la gok nak a ma gány,
A tér be szét szórt mill jom ár va ság?
S hogy össze nem ta lá lunk már so ha
A jé gen, éjen s messzi sé gen át?

Ó, csil lag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,
Mint egy más tól itt a föl di szivek!
A Szí ri usz van tő lem tá vo labb
Vagy egy-egy tár sam, jaj, 

ki mond ja meg?”

Messzevanabetlehemicsillag,de
messzekerültekegymástólazembe-
riszívekis.Parányiéletünkminden-
napi valóságában is napról napra
érezzükalelkifényévektávolságát.
Amesszeséghomálybaburkoljaa

betlehemicsillagfényét?Halványabb
lenneareménységetadóüzenet?A
csillagmesszevan,deazamegvál-
tóüzenet,amelyetacsillagmegvilá-
gított,egészenközelvanhozzánk.A
karácsony,amegtestesüléscsodája
arrólszól,hogyIstenáttöréslegyőz
mindentávolságot,fizikaitéslelkit
egyaránt.Nemavégességbennyűg-
lődőembernővégtelenmagasságo-
kig,hanemavégtelenMagasságköl-
tözikavégességporhüvelyébe.
Pálapostolaztmondjahíresareo-

págoszi beszédében Istenről, hogy
„nincs is messzi re egyi künk től sem;
mert őben ne élünk, moz gunk és va -

gyunk” (ApCsel17,27–28).Pálapos-
tol,akimagaisafeltámadottKrisztus
tanúja lehetett, határozottan vallja,
hogyaközénkjöttIstennincsmessze
egyikünktőlsem.Errőltesztanúbi-
zonyságotakétezerévesevangélium
ésazáltalaélőkeresztyéneksokasá-
gais.Istenvállaltaamiföldivilágunk
véges dimenzióit, hogy a teljesség
végtelenségébeemeljenminket.
Igen, kétezer évvel ezelőtt Isten

meglátogattaazemberiséget,hogy
váltságotszerezzenneki.Erősüdvö-
zítőttámasztottnekünk.Meglátoga-
tottafelkelőfényamagasságból,le-
győzveminden távolságot, emberi
csalódottságot, kilátástalanságot.
Közeljött,hogyvilágítsonőszinte,el-
fogadószeretetévelésfeltámadásá-
naküzenetévelazoknak,akiksötét-
ségbensahalálárnyékábanlakoznak.
Közeljött,hogyráigazítsalábunkat
azéletésabékességútjára.
Emberileg lehetetlen legyőzni a

csillagok és köztünk tátongó űrt.
Ugyanennyirelehetetlenemberileg
az,hogyönzőénünkönfelülkereked-
jünk,éselőítéleteinket,félelmeinket,
gyűlöletünketmagunkmögötthagy-
vamegtaláljukazutatlélektőllélekig.
ÁmJézusnak,IstenFiánakmais

élőevangéliumaésaszenvedést is
vállaló hiteles szeretetemeg tudja
tenniazt,amiremiemberilegképte-
lenekvagyunk.Legyőzibennünkés
általunkmindazt,amielválaszttőle
ésegymástól.Nekiadatottminden
hatalommennyenésföldön!
Engedjünkbűnbocsánatothozó,

vigasztaló és korlátokat átszakító
üzenetének!„Járjaaföldetkörbeahír,
hogyvanremény!Istenországaitt
van,holJézusKrisztusÚr.Ahajnal-
csillag csillan, kápráztat kék azúr.”
(Izsóp együttes)

g AdorjániDezsőZoltán,
a Ro má ni ai Evan gé li kus-

Lu the rá nus Egy ház püs pö ke

Ka rá cso nyi üd vöz let

Hosszúidőótaálltaszekrényelőtt,
nemtudta,mitvegyenfel.Azegyik
ruhátrövidnek,amásikathosszúnak,
aharmadikatkihívónaktalálta.Vé-
gülahosszú,harangszabásúszoknyát
ésacsillámokkalátszőtt,halványkék
blúztválasztotta.Férjétőlkaptaszü-
letésnapjára.
Visszafogott,elegáns–állapította

megatükörbenézve.
–Úgy készülődsz,mintha bálba

lennénkhivatalosak.Csakiskolaiün-
nepségremegyünk.
– Csak?! – kapta fel a fejét az

asszony. – Tudod jól, Kristófnak
mennyirefontosezazünnepség.Az
elsőfellépéseaziskolában.Hetekóta
lázasankészülődik.Igen,szépszeret-
néklenni.Afiamnakakaroktetszeni.
Mibajvanezzel?
– Semmi, semmi – visszakozott

azonnalaférfi.–Teleszelalegszebb
anyuka.Varázslatosvagy.
Gyönyörködvenézteazasszonyt.

Afiánakakartetszeni,persze.Éshol
maradő?–merültfelbenneakérdés.
Néhaúgyérezte,márcsakkívülálló.
Nemmindigférbeakisfiúésazanya
jólműködőkettősébe.
„Butaság”–hessentetteelaztána

kószagondolatot,éssajátmagánisne-
vetett.„Mégféltékenyleszekafiamra.”
–Induljunk–fordultfeleségéhez

–,elkésünk.
A világ hófehérbe öltözött, nagy

pelyhekbenhulltahó.Kézakézben
siettekaziskolafelé.Vígancsúszkál-
tak a jeges szakaszokon, cinkosan
nevettekössze,havalamelyikjáróke-
lőrosszallóannézettrájuk.
„Olyanokvagyunk,mintkétgye-

rek”–jutottazasszonyeszébe.
Aterembelépveazasszonyazon-

nalKristófotkeresteaszemével.
–Anya!Anya!Idegyertek!Ezate

helyed,ezpedigapáé–mutatottrákét
székre a kisfiú. – Nektek foglalom
időtlenidőkóta.
–Akkorbiztosanmárnagyonel-

fáradtál–kaptafelazapja.–Még
hogyidőtlenidőkóta!Gyere,adok
egynagypuszit,hogylegyenerőda
műsorhoz.
Csengőszójelezteazelőadáskez-

detét.Azasszonyfeszültenfigyelt.
Agyerekekpásztorjátékotadtakelő,

tüneményesekvoltak.Kristófmaga
voltJózsef,annyirabeleéltemagáta
szerepébe.
–Nemfogoksírni,nemfogoksír-

ni–hajtogattamagábanazasszony,
deazértmorzsolgattaazsebkendőjét.
A közönség óriási tapssal jutal-

maztaagyerekeket.
PárpillanatmúlvaKristófmárszü-

leielőttállt,ésboldogannyújtottaáta
magakészítettekarácsonyiajándékot.
– Mézeskalács. Tetszik? Nektek

sütöttem.Magamdíszítettem.Ahogy
tőledtanultam,anya.
–Meseszép – mosolygott rá az

asszony. –Még soha senkitől nem
kaptamilyenszépajándékot.
–Jaj,deörülök!Féltem,hogynem

fogtetszeni.És…mitcsinálszvele?
–Természetesenelteszememlék-

be. Amikor majd öreg nagymama
leszek,előveszem,ésmegmutatomaz
unokáimnak,atekisfiadnakéskislá-
nyodnak,hogytesütötted–nevette
elmagátazasszony.
–Akkorjó–szakadtkiakisfiúból

amegkönnyebbültsóhaj.–Képzeld!
Voltolyananyuka,akimegette!
–Mégilyet–csaptaösszekezétaz

asszony mosolyogva. – Mi nem
esszükmeg.Megígérem.–Felkapta
agyermeket.–Sosemesszükmeg.
–Akkor jó – nyugodottmeg a

kisfiú.
Aférfiaháttérbőlnézteajelenetet.

Azasszonyhosszúszőkehajaráhul-
lottakisfiúfejére,akinevetvesimítot-
tafélreahajzuhatagot.MintMáriaés
akisJézus–gondoltaaférfi.
Hirtelenfelvillantelőtteegyrégikép.

AmikorelőszörtartottakezébenKris-
tófot. Pár perce született csakmeg,
hangosansírt.Amikorátölelteakicsit,
megnyugodott,ésaszemébenézett.
Állítólagazújszülöttekmégnem

látnaktisztaképeket,aférfiazonban
biztosvoltbenne,hogyKristófőtné-
zi.Mérlegretesziazemberségét.Ab-
banapillanatbanfélt,hogykönnyű-
nektaláltatik,sóvatosanfeleségeke-
zébetetteagyermeket.
Maga előtt látta annak a másik

asszonynakazarcátis.Fiatalvolt,még
szinte gyermek. Szív alakú, finom
arcátsötétbarnahajkeretezte.Mély-
kékszemeazonbanmérhetetlenfáj-
dalmattükrözött.Papírlapotnyújtott
átnekik.Nekiésafeleségének.
„Gyermekemrőlörökreésvissza-

vonhatatlanul lemondok” – ez állt
azonapapíron.
Karácsonyvolt.Sűrűpelyhekben

hullottahó.
HétesztendővelezelőttKristófot

kapták ajándékba. Életük legszebb
karácsonyiajándékát.
–Apa!–hoztavisszaajelenbekis-

fiahangja.–Tetszettazelőadás?
–Nagyonügyesekvoltatok–vála-

szoltaaférfi.–Igazántetszett.
Magáhozölelteakisfiút,átkarolta

feleségevállát.„Igazicsaládvagyunk
–gondolta–,igazicsalád.”

g BozóZsuzsa

Aján dék

élővíz
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Sokévvelezelőtttörtént.Papp Szil -
via (képünkön), akieredetilegzenei
pályárakészült,kezébenaszegediés
frankfurti orgonadiplomával úgy
döntött,hogymisszionáriuskéntkí-
vánszolgálni.Alehetőség,amelyhez

azEurópaiBaptistaMisszió(EBM)
általjutott,Mozambikbaszólt.
Akétdiplomásfiatalorgonamű-

vészIstentőlkapottelhívásátarrakí-
vántahasználni,hogyafeketekon-
tinensentanítsaazottanigyerekeket,
fiatalokatazenealapelemeire.Négy
évettöltöttelAfrikadéliországában,
Mozambikban,éshűségesenvégez-
teazafrikaigyerekekzeneiképzését.
Jóválasztásnakisbizonyulteza

fajtamisszionáriusiszolgálat,mertaz
afrikaiaknagyonszeretnekénekelni.
FogékonyakisvoltakSzilviamunkás-
ságára, aki látta, hogy számtalan
éneketfújnaklelkesenkívülről.Éne-
kelnekáltalunkisismertevangéliu-
miénekeketazországhivatalosnyel-
vén, portugálul, de számos törzsi
nyelvenis.
Kiderült,hogyezekaz

énekekszájrólszájrater-
jednek,miközbenamint-
egyhuszonötezresbaptis-
taközösségneknincssa-
játénekgyűjteménye.
ÉsSzilviahozzálátott.

Úgydolgozott,ahogyan
annak idején Bar tók és
Ko dály is.NemcsakMa-
putóban,azországfővá-
rosában,hanemakisebb
településeken,adél-mo-
zambiki Beirában és a
környező kisebb falvak-
ban is magnóra vette,
majdvisszahallgatvapa-
pírravetetteazaddigkot-
tátnemlátotténekeket.
Mikorleteltanégyesz-
tendő, vaskos papírhal-
mazzaltérthaza.
Ez év januárjábanült

össze itthon egy szer-
kesztői csapatPapp Já nos baptista
egyházelnökvezetésével,akiakkor
még missziói igazgató volt, hogy
megvizsgáljákannakalehetőségét,
miként valósíthatnák meg a ma-
gyarországibaptistákazEBMtámo-
gatásávalamozambikiakelsőönál-
lóénekeskönyvénekkiadását.

Az énekek válogatását a négy
évenátgyűtöttanyagbólPappSzil-
viavégezte.Nagy Oli vér akottagra-
fikaimunkátvállalta,Papp Sza bolcs
pedigatetszetősborítómegtervezé-
sét.Dr. Bu kovsz ky Ákos feladata a

külkapcsolatok,vala-
mintaszerzőiéski-
adói jogok intézése
volt.Mé szá ros Pé ter
a könyv tördelésé-
benvoltnagysegít-
ségéreesorokírójá-
nak,akiaszerkesztés
és a munkatársak
koordinálásában,va-
lamint a nyomdai
megvalósításintézé-
sébenvállaltvezető
szerepet.
Akönyvkiadására

amagyarbaptisták–
gyülekezetek ésma-
gánszemélyek–mint-
egyhétszázezerforint
adománytgyűjtöttek
össze,azEBMisado-
mányokbólszármazó
közelnyolcezereuró-
val támogattaamo-
zambikiénekeskönyv
ügyét.
AzÚrmegáldotta

aközelegyévesmun-
kát,ésnovember28-
ánbensőségeshála-
adóalkalomragyűl-

tekössze az egyházBenczúrutcai
központi székházában mindazok,
akikrésztvállaltakaColectânea de
Hi nos e Co ros Cristãos címetviselő
énekeskönyv megjelentetésében.
Örömmelvettékkézbeatartalmában
értékes, megjelenésében tetszetős
kiadványt.
Az énekeskönyv Mozambikba

szállításanemkisfeladat.EztaBap-
tistaSzeretetszolgálatmunkatársai
vállalták.December6-ánMaputóban
ünnepélyeskeretekközöttmutatták
beazénekgyűjteményt.Abemuta-
tóracsakkilencvendarabérkezettre-
pülőgéppel a mozambiki főváros-
ba,atovábbikétezer-négyszázpél-
dánypedigrövidesenhajóvalindulaz
afrikaiországba.
Amikormajdamozambikikikö-

tőbeérkezőhajókürtjemegzendül,
egy álom teljesedik be, amelynek
megvalósítását Papp Szilvia a 102.
zsoltár19.versealapjántartottafel-
adatának: „Meg kell ezt ír ni a jö vő
nem ze dék nek, hogy di csér je az Urat
az új já te rem tett nép.”

g MarosiNagyLajos

Ka rá cso nyi aján dék 
a messzi Af ri ká ba

El ké szült a mo zam bi ki éne kes könyv

KedvesPártfogók,kedvesBarátaink
ésCsaládunk!
SokmindenzajlikaHearttoHeart-

nálmostanában,ezértaztgondoltam,
megosztoknéhányinformációtazok-
kal,akiketérdekel.
Novembermásodikfelébenkezdő-

döttaziskolákbananyáriszünet,bár
az idén sok helyen három héttel
meghosszabbodottatanítás.Szep-
temberbenugyanisazállamiiskolák-
bansztrájkoltakatanárokazalacsony
fizetésekmiatt.Magyarpénzreátszá-
molvamintegyharmincezerforintot
keresnek,miközbenazárakijesztő-
en magasak, még a legalapvetőbb
élelmiszerekéis,mintpéldáulaku-
koricaliszté.Ezértapénzérthatvan-
nyolcvan fősosztályokat tanítanak
reggeltől késő délutánig, általában
szombatonis,sötét,egészségtelen,
roppantzsúfolthelyiségekben.
Általánosságbanszépen,szervezet-

tenzajlikamunka,egyretöbbmeg-
bízható, odaadó önkéntes segítsé-
günkvan.Agyerekektöbbségeegy-
reeredményesebbatanulásban.A
gyengéntanulókatfigyelmeztetjük,
őkharmadévnyihaladékotkapnaka
javításra,vagyelveszítikatámogatást.
Perszeeztiskönnyebbmondani,

mintmegvonnitőlük!Mertamikor
példáulkiderül,hogyegyárvabor-
zalmas körülmények között húzza
megmagátegycsaládnál,amelyikbe-
fogadta,ésmegtudjuk,hogykihasz-
nálják,aligkapenni,akkorhogyantá-
maszthatnánkveleszembentanul-
mányikövetelményeket?Hiszenha
megvonjuktőleatámogatást,nem
tudtöbbéiskolábajárni.Hanapjai
rendezetlenül-rendszertelenül tel-
nek,abiztoslezüllésvárrá.
Szeptember28-ánmegtartottuka

szokásosHearttoHeartvasárnapot.
Többéverendezünkilyetagyüleke-
zetünkbenmindenszeptemberben,
egyrésztazzalacéllal,hogybeszá-
moljunk a munkánkról, másrészt
hogynöveljükazadományozókkö-
rétapotenciálistámogatókmeghí-
vásával.Bárazeredménylehetnelát-
ványosabbis,azértmindigsikerüljó
néhánygyerekkelcsökkenteniatá-
mogatásra váró árvák háromszáz
fősvárakozásilistáját.
Agazdagprogrambanazebédpro-

jektbenrésztvevőkkórusaénekeltés
igeverseketmondott.Azasszonycso-
portokképviselőiisénekeltek,illet-
vebeszámoltakmunkájukról,hely-
zetükről (mindenkit nem tudtunk
meghívniamagasutazásiköltségek
miatt).Bemutathattunknéhány„si-
kertörténetet” is: olyan fiatalok
mondtaknéhányszótmagukról,aki-
ketmáraHearttoHeartneveltfel
(közöttükjónéhány,magyarokáltal
támogatottis).(…)
Utánaelkezdtükakészülődésta

decemberieseményekre:aközépis-
kolások csendesnapjaira és a de-
cember12-ikarácsonyiünnepségre.
Elmondhatom,hogymostanrasi-

kerültkidolgozniegyolyannyilván-
tartási,adminisztrációséspénzügyi
rendszert,amelymegbízható,átlát-
ható,könnyenésnemtúlsokmun-

kávalfenntartható.Sokévesgondol-
kodás,próbálkozáséstanításered-
ményeez,ésnagyszerűdolog,hogy
megvalósult.
Ahatévalatt,miótabekapcsolód-

tamaHearttoHeartmunkájába–ez
ugyanazazidő,amelyalattkialakul-
takésfokozatosanmegerősödteka
projektek–,többgyerekfelnőttasze-
münkláttára;bizonytalan,elhagya-
tottkamaszokbólszorgalmas,céltu-
datosfiatalfelnőttekcseperedtek.A
támogatásnakköszönhetőenolyan
tanfolyamokelvégzésérenyíltlehe-
tőségük,amelyekrenemisgondol-
hattakvolna.
Azévekfolyamánállandóanfog-

lalkoztatott – gyakran kimondva,
sokszorcsakaszívemben–egykér-
dés:hogyanviszonozhatnákezekafi-
atalokaHearttoHeartnak,amitne-
kiknyújtottunk.Hogyan„adhatná-
nakvissza”valamitabbólasegítség-
ből,amitőkkaptak?Az,hogyegyki-
sebb gyerek taníttatását vállalják,
nagyonnehézlenne,mertkezdőként
maguk is roppant szűkösen élnek.
HogyanlehetneaHearttoHeart

tevékenységének folytatását, bőví-
tésétmindinkábbhelyifenntartású-
vátenni?Hiszenjelenlegfőkéntkül-

földi(magyar,amerikai,norvég,né-
met) adományoktól függ a mun-
kánk.Ezígynemhelyes.
MiZolivalmindigaztazelvetval-

lottuk,hogynemazértjöttünkide
(vagymásországba),hogyhe lyet tük
végezzünkelvalamit.Amagunkré-
szérőlszeretnénksegíteniazembe-
reket a szervezett, tudatos, Isten
szerintiéletvitelmegvalósításához;
ehhezpéldátadunk,tanítjuk,figyel-
meztetjük,segítjükőket.
Nagyörömmeléshálávalmond-

hatom, hogy erre a két kérdésre
talánegyszerrekapjukmegaválaszt.
Most indítunk egy programot,
amelybenavégzettfiatalokhetikét

naponkülönfélecégekhez,üzletek-
hez,szállodákhozlátogatnakel,be-
mutatják a vezetőknek a Heart to
Heartmunkáját,éstámogatástkér-
nek.Erre természetesengondosan
felkészítjükőketmindamegjelenés,
mindazismeretek,mindaviselke-
désterén.Azelejénvagyunkennek
akezdeményezésnek,debizakodva
ésőszinteörömmel írhatom,hogy
olyanez,mintmikoregyálommeg-
valósulnilátszik!
Haavilágbanlévőtengernyinyo-

morúságra tekintünk, talán felte-
hetjükakérdést:érdemeseztcsinál-
ni?Érdemesegyvödörvizetönteni
azóceánba?Valószínűlegaztmond-
hatjuk,hogynem.
De ha Fa ith re gondolunk, aki

csontsovány,tébécés,szintehaldok-
lókicsilánybólegészséges,osztály-
elsőlett;
vagy Ve rá ra, aki elvégezheti az

ápolónőképzőt,éselesett,betegem-
berekenszeretnemajdsegíteni;
vagyEli jahra, akibetegapjamel-

lettiskolábasemjárhatott,ésazéh-
halálvártrá,mostpedigkitűnőta-
nuló;
vagyAb di ka rim ra, akiazegészisz-

lám vallású családjával beépült az
evangélikusgyülekezetbe;
vagyRi don ra, akihétévesenvégig-

nézte,hogypusztulelazédesanyja
AIDS-ben és kolerában, de mára
értelmes,rendezettkiskamasszácse-
peredett;
vagySa mu el re, akiremozgássérült-

kéntcsakazutcasarkonvalókoldu-
lásvárt,demostcipészinas,ésegyéle-
tenátleszszerénymegélhetése;
vagyMo zá ra ésMam bó ra, akik

rongyos,mocskosutcagyerekbőlko-
moly, szorgalmas fiatalemberekké
váltak,ésmáraMozaajobbkezünk;
vagy Li e lá ra, Grace-re, Dor is ra

vagyJames Dun di ra, akikhogymeg-

köszönjék a segítséget, bekapcso-
lódtakaHearttoHeartmunkájába.
Éssorolhatnámoldalakonkeresz-

tül.Harájuknézünk,aválaszegyér-
telmű: ezt nem érdemes csinálni;
eztcsinálnikell!
Isten,amikormegteremtettmin-

ket,testetéslelketadottnekünk,me-
lyeknek itt, a földi életünk során
harmóniábankelllétezniük.Kérjük
azért Teremtőnket, hogy azok az
erőfeszítések,amelyeketittésotthon
teszünk, szolgálhassák ezeknek a
gyermekeknekatestigyarapodását,
lelkiépülését.
Szeretettel:

g BálintnéKisBeáta

Szívtől szívig Ke nyában
b Lapunkbanmártöbbszörhírtadtunkarról,hogyaBá lint házaspár

2005ótaNairobibanél;avízmérnökZol tán egyENSZ-projektveze-
tője,felesége,Bea pedigahelyievangélikusgyülekezetönkéntese.Af-
rikábannagyonsokárvagyermekésözvegyasszonyélrendkívülrossz
körülményekközött.AHeart to Heart (azaz„SzívtőlSzívig”)alapít-
ványnemcsakafizikaiproblémákon–betegségek,szegénység,azok-
tatáshiányastb.–igyeksziksegíteni,hanemkeresztényszellemisé-
gűlévénazigeiüzenetetisközvetítiazottaniemberekszámára.Be-
áékegyházunkbanismeghirdettékapártfogóitámogatáslehetősé-
gét,amelynekkeretében–haviháromezerforintosösszeggel–aFöld
másikféltekéjénkenyaigyerekekiskoláztatásátésétkeztetésétlehet
segíteni. Az alábbi, szerkesztett levélrészlet az Evangélikus Kül-
misszióiEgyesület(EKME)adventikörlevelébőlszármazik.

Ebédelő gyermekek az EKME-től kapott ünneplőruhákban

AkiszeretnétámogatniazEvangélikusKülmisszióiEgyesület(EKME)
kenyaiszolgálatát,megteheti,haeljönjanuár6-ána11órakorkezdődő
külmisszióiistentiszteletreabudapest-fasorievangélikustemplomba(VII.,
Városligetifasor17.).AzEKMEszámlaszáma,amelyenaHeart to Heart
programotissegíthetik:11711034-20804538.
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b Mamárnemigenszoktukhasz-
nálniapró ká tor szót.APal las
nagy le xi ko na szerint a latin
proc ura tor szóból származik;
ennek jelentése: „képviselő,
gondviselő”.Innenvan,hogya
pró ká tor kifejezésselrégebben
azügyvédeketillették.Azaláb-
biakban egy olyan ügyvédről
emlékezünkmeg,akisokaknak,
egyházunknakéshazánknakis
prókátora volt. Megérdemli,
hogyfelidézzükalakját.

Witt nyé di Ist ván 1612.december20-
ánSárvárottszületett.Apja,Witt nyé -
di Já nos Ná dasdy Ta más kancellár
udvarábanjobbágybóllettudvarbí-
ró,sőtacsaládlegbensőbbmegbí-
zottjais.AfiúSárvárutánCsepreg-
ben,majdSopronbantanult.

Sop ron jegy ző je
MunkájátCsepregbenkezdte,1638-
tól azonban már Sopron jegyzője
volt. Az 1637–38-as pozsonyi or-
szággyűlésensopronikövetkéntvett
részt. 1640-ben lépett házasságra
End resz Zsu zsan ná val.
Első„küzdelme”isekkorzajlott,

amikorisDras ko vich György győri
püspökjezsuitákatakartavárosba
betelepíteni.Wittnyédiavárosita-
náccsalegyütttiltakozottezellen,de
eredménytelenül.
Egyretöbbszörkellettavárostis

képviselnie,ésegyretöbbenfordul-
takhozzáegyéniügyeikkelis.Hosszú
pereskedéstkellettfolytatniaazértis,
mertaSzentMihály-templomotaz

evangélikusokhasználták,deakato-
likusokaharangozásértpénztköve-
teltek.„ÍgyszerepelWittnyédinka
városnakmindenfontosabbügyeiben
mintjegyző,mintjogiképviselő”–ír-
jaPayr Sán dor Mu zsa ji Witt nyé di Ist -
ván címűnagydolgozatában(Pro tes -
táns Szem le, 1905/17.szám).
Wittnyédiaz1646–47-espozsonyi

országgyűlésen is Sopron követe-
kéntvoltjelen.Tagjavoltaprotestáns
bizottságnakis.Érdemesmegjegyez-
ni:ezazországgyűlésiktattatörvény-
bealinzibékét,amelyszerintajob-
bágyoknakisszabadvallásgyakorla-
tukvan,ésaprotestánsoktólelvett
templomokból kilencvenet vissza
kell(kellettvolna!)adni.
Wittnyédiezutánavárostólelvál-

vaamegyeszolgálatábaállt.

egy há zunk pró ká to ra
Ekkoribanazevangélikusságaddigi
patrónusaiközülsokanvisszatértek
akatolikushitre.EztörténtaBat -
thyá ny, aNá dasdy éstöbbmásne-
vesésnemescsaládekkorélőnem-
zedékévelis.
EközbenWittnyédi–1649-től–

többországgyűlésenmegyeikövet-
kéntvettrészt.Bőkezűensegélyez-
teaziskolákatésatanulókat,akül-
földreindulóegyetemihallgatókatis.
Többevangélikusgyülekezetérdeké-
benisfellépett.
„Ígyazistenigondviselésafőurak,

agrófokésbárókhitehagyásautána
középnemességsoraibóltámasztott
dunántúlikerületünknekismétbátor
lelkű,áldozatkészoszlopembereket.
A Vittnyédiek, Ostffyak, Telekesi
Törökökvoltakebbenazelsősorban.

Őktettékmagukéváakerületdolgát,
midőnmégakerületifelügyelődíszes
állása szervezve sem volt egyhá-
zunkban”–olvashatjukPayrSándor
1924-benkiadott,A du nán tú li evan -
gé li kus egy ház ke rü let tör té ne te című
művében.
„Ki ítélhet pedig engemet azért

meg,hogyreligiómatigyekezemjó
igazsággal,tehetségemszerintvárme-
gyémenkívülissegítenem?”–írta
egylevelébenmagaWittnyédianá-
dornak.Ugyanis1647-benanezside-
riekLip pay Gás pár birtokosellené-
ben Wittnyédi biztatására hívtak
prédikátort,sígyőanépet„rebellis-
sé”,lázadóvátette–hangzottellene
avád.Nemtudjukfelsorolnimind-
azoknakagyülekezeteknekanevét,
aholhasonlómódonigyekezettsegí-
teni,hogyhangozzékazige.
Deabbanis fontosszerepevolt,

hogy1649-benKőszeget,Borostyán-
kőt,Fraknót,Kismartontmásváro-
sokkal együtt visszacsatolták Ma-
gyarországhoz.„Munkamezejemin-
dig tágabb Ausztriától, Horvátor-
szágtól,sőtVelencétől,Bécsen,Sop-
rononésPozsonyonát,felLiptóig,
Árváig,Eperjesig,sőtErdélyig,holitt,
holottfogjukeztafáradhatatlan,a
tettvágymiattnyugtotnemlelőfér-
fiútútontalálni”– írjaPayramár
említettdolgozatában.
Deotthon,Sopronban isdolgo-

zott,bárakapcsolatközötteésavá-
rosközöttlazult.Azügyvéd„hatma-
gyar származású egyén” eltartását
kérteavárositanácstól.Ezvoltazelő-
készítésearéginémet–latingimná-
ziummellettegyújmagyargimná-
ziummegindításának. 1657-benaz

intézetelisindult.Wittnyédiszerint
aziskolafőcéljaaprotestánslelkész-
neveléslettvolna.Egyébkéntnekiis
voltak„alumnusai”,gondozottai,aki-
ketitthonéskülföldöntaníttatott,s
akikbőlugyancsaklelkészeketésta-
nítókatakartképeztetni.
Nekimagánakhétgyermekeszü-

letett,közülükhármankisebbkoruk-
banmeghaltak.

A ha za vé dő ügy véd je
Későbbasoproniaksemlelkesedtek
márérte. „Groberunger”-nek,go-
rombamagyarnakneveztéksokan.S
valóban,magyarságáértméggorom-
baistudottlenni.
Szolgálatánaksúlyaisegyreinkább

áttolódottpolitikaiszintre.Azemlí-
tettmásodikországgyűlésen,ame-
lyenrésztvehetett,megismerkedett
Zrí nyi Mik lós sal.Zrínyimondottaki:
„Aprotestánsokszabadságaésazor-
szágszabadságaegyalaponsarkallik.”
1662-benpedigZrínyiésaprotestán-
sokközöttolyanbarátságalakultki,
amelyazországvezetésének„gyanús”
volt. „Wittnyédi amagavezérét és
urátII.RákóczyGyörgyhalálaután
anagyZrínyibenismertefel”–olvas-
sukPayrSándormáremlítettdolgo-
zatában.Zrínyinekapereibenpedig
Wittnyédivoltaképviselője.
Ezekben az években hazánkban

egyreelkeseredettebblettahangu-
lat.A szentgotthárdinémet–török
csataanémetekjaváradőltel.Még-
is,1664-benVasvárottolyanbékét
kötöttek,amelyatöröknekkedvezett.
Lassan kibontakozott a „Wesselé-
nyi-féleösszeesküvés”másmagyar
főurak részvételével. Ebben Witt-

nyédinekisvoltközvetítőszerepe,sőt
aleleplezésutánkétolyanleveletta-
láltak,amelybenarrólesettszó,hogy
ő és hite szerint evangélikus né-
pünkiselkötelezetta„lázadásban”.
„Visszajövetszembenvoltunkazsol-
nai,rajecziéstúróczifőpásztorokkal,
mindenüttmagánosanconferáltuka
dolgot.Superintendensuraimék is
mindenütt nagy titokban az egész
ekklézsiát disponálták…” – olvas-
sukazegyiklevélben.
Hogy erről a „lázadásról” volt-e

szó,vagytalánalevéliskoholt,ma
márnemtudjukeldönteni.Azazon-
bantény,hogykeménymegtorláskö-
vetkezett.Afőurakközülnégyetki-
végeztek,evangélikusnépünketpe-
dig„rebellisnek”,lázadónakmondták
ki.Azutánkövetkezettaprotestáns
lelkészekéstanítókbeidézéseelőbb
Lőcsére,majdPozsonyba–hanem
mondtak le hivatásukról, és nem
ígértékmeg,hogyelhagyjákhazáju-
katéshitüket,akkorkivégzésselfe-
nyegettékőket.Akiknemírtakalá
semmiféleígéretet,azokatelhurcol-
tákgályarabságra.Ezazonbanmár
egymásik,szomorútörténet.
ZrínyiMiklóstmég1664-benegy

vadászatalkalmávalvadkanöltemeg.
Wittnyédiisjelen,aközelébenvolt.
1670-ben,tehátmégamegtorlásévei
előttWittnyédiIstvánismeghaltPo-
zsonybólhazatérőbenNezsiderben.A
felelősségrevonástezzelittelkerülte,
márIstenítélőszékeeléjutott.
MipedigIstenirántihálávalem-

lékezhetünk a soproni prókátorra,
egyházunkéshazánkügyénekvédel-
mezőjére.

g KeveháziLászló

Négy száz éve szü le tett „az evan gé li ku sok pró ká to ra” 
Witt nyé di Ist ván (1612–1670) em lé ke ze te

„Né kem az élet Krisz tus és a meg ha -
lás nye re ség.” (Fil1,21)Aszázévvelez-
előtt,december17-énszületettDúl
Etel ka diakonisszatestvérnemcsak
ennekazigénekaszellemébenélt,de
kiskőrösisíremlékérőlisezabibliai
idézetköszönvisszaránk,amelyet
mégmagaválasztott.
Kiscsaládnemadatottmegszá-

mára,denagycsaládjanevébenmost
tisztelettelésarégiszeretettelemlé-
kezemrászületésénekcentenáriuma
alkalmából.

A„szürkeeminenciások”,„ne me -
cse kek” nélkül–csupakisbetűvel–
semtársadalmunk,semegyházunk
nemépítkezhet.Ígyvoltezamúlt-
ban,éshiszem,hogyígyvanezma
is.Közülükegyvoltő,akibennem
voltigazánsemmi„különleges”.
Életénekékkövetalánsziklaszilárd

hite lehetett. Anyai nagyszülei és
édesanyjamárötéveskorábantemp-
lombavitték,és–sajátvisszaemlé-
kezései szerint – már tizenhárom
éveskorábanszemélyesmegváltója
lettJézus.AFébé-diakonisszatestvé-
reket1925-benismertemeg,ésettől
kezdvecsakazegyházbanésazegy-

háznakélt.Tizenötévesenmárvasár-
napiiskolátvezetett,majdkonferen-
ciákrajárt.Mélyelhivatottságotér-
zett,hogydiakonisszalegyen.
A nőiszabó-szakmát tanulta ki,

és vizsgázott is belőle kitűnőre a
KiskőrösiIpartestületben.

Édesanyja súlyos betegsége,
valamint saját betegségei miatt
csak1940decemberébenlettdi-
akonissza.Eleinteővezetteavar-
rodát, ezután betegeket ápolt a
Margit-kórházban(1941).Eztgyü-
lekezetimunkakövetteelőszörTi-
szaföldváron,majdSoltvadkerten
(1941–42).
Alegnehezebbháborúsévek-

ben1943-tólÓbudánagyülekezet
ötvenfős leányotthonát vezette.
Az otthont végül teljesen szét-
ágyúzták,lakóisokáigóvóhelyen
húztákmegmagukat,majdalá-
nyokhazamentek,Etelkapedigaz
anyaházba,Hűvösvölgybe.
1946-banKiskunhalasonTúr -

me zei Er zsé bet testvérrelegyüttle-
ány-népfőiskolátvezetett–szab-

ni-varrnitanított,ésazétkeztetéstve-
zette.1946–47-benNyíregyházána
gyülekezetszeretetotthonánakveze-
tője volt, a kórházi beteglátogatás
szolgálatát végezte, és szervezte a
gyermekétkeztetéstszázhúszfőre.
Eztkövetőenbonyhádiszolgálati

helyénleányinternátustvezetettmint
nevelő, majd Mátraszentistvánon,
azegyháziüdülőben–aholhosszabb
időreárvaházi,gyenge,betegesgyer-
mekeketüdültettek,akikottisjártak
iskolába–hitoktatástvégzettalkal-
misegédlelkészimegbízatással.
1949–51-benSzarvasondolgozott,

ővoltavezetőjeagyülekezetárvahá-

zának,ifjúságiórákattartott,hitok-
tatástvégzetttanyaiiskolákban.
Diakonisszává 1950. november

19-énszenteltékföl.Igéje2Kor4,10
volt.Minterrőlszemélyesfeljegyzé-
seibenismegemlékezik:életénekez
voltalegnagyobböröme.
1951novemberébenaFébéEvan-

gélikus Diakonisszaegyesületet az
állam feloszlatta, ami nagy-nagy
szívfájdalmatjelentettszámára.„De
Urunkalegnehezebbhezisaderőt!
Haszázéletemvolnais,mindegyik-
kelcsakőtszolgálnám!”–írtavissza-
emlékezéseiben.Egésztovábbiéleté-
ben hálával gondolt vissza diako-
nisszaként töltöttszolgálatiéveire.
Afeloszlatásutánhetvenötéves

édesapjáhoztérthazaKiskőrösre,és
„elölrőlkezdteazéletet”;varrt,tüdő-
kórházbanápoltháromműszakban,
végül egészségügyi nyugdíjas lett.
Betegségeisúlyosbodtak,magányá-
bankedvesigéjeadotterőt:„Elég né -
ked az én ke gyel mem, mert az én
erőm erőt len ség ál tal vé gez te tik el.”
(2Kor12,9)
Dúl Etelka testvérünk, nagyné-

nénk,keresztanyánkmegtaláltahelyét
éshivatásátazéletben,abbanszívvel-
lélekkelkiteljesedett.Gondoljunkcsak
bele, mekkora csapás lehetett szá-
mára,amikorettőlahivatástólaha-
tóságokegytollvonássaleltiltották!Mi-
csodaerőkellettennekelviseléséhez!
Kedvesénekeivel,azÓh, Jé zus, kin -

csem, vi ga szom ésaGyő zel met vet -
tél, óh, Fel tá ma dott kezdetűekkel
kísértükőtutolsóútjáraKiskőrösön
1995februárjában.
Emlékét továbbra is szívünkben

őrizzük.
g DúlKatalin

Csa pó Mar git testvérFébé-diako-
nisszaként hatvanhárom éven ke-
resztülvégeztehűségesendiakóni-
aiésigehirdetőiszolgálatátegyhá-
zunkban.
1916-banszületettMalomsokon,

módosparasztcsaládban.Huszonhá-
rom éves korában lépett be a
Fébé Evangélikus Diakonissza-
egyesületbe.Felszentelésealkal-
mával ezt az áldó igét kapta:
„Vesd az Úr ra ter he det, és ő gon -
dot vi sel ró lad!” (Zsolt 55,23)
Hosszú élete során sok terhet
kelletthordoznia,demindighá-
laadássalvallottIstengondvise-
lőszeretetéről.
Ápolónőkéntelőszörabuda-

pesti Margit-kórházban, majd
Kassándolgozott.1945-benKis-
kőrösre került, ahol öt diako-
nisszatársávalagyülekezetóvo-
dájában,szeretetotthonábanés
aFébépapír-éskönyvkereske-
désébenszolgált.Agyülekezet-
benszervezettbibliaórákonso-
kanrészesedtekigehirdetéseinek
áldásában.
1951-benakommunistahatalom

önkényeakatolikusszerzetesrendek-
kelegyüttaFébé-egyesületetisfel-
oszlatta,ingatlanaitelvette.Adiako-
nisszáknak is le kellett vetniük a
„szürke testvérruhát,” és gondos-
kodniukkellettmegélhetésükről.
Margittestvér„civilben”isdiako-

nisszalelkülettelszolgálhatotttovább
a kiskőrösi gyülekezetben. Eleinte
csakirodaimunkátéskántoriszol-
gálatotvégezhetett,dekésőbbházi
bibliaórákonisvezetteabeszélgetést.
Kerékpáron,motoron,majd autón
kerestefelatanyákat,látogattaama-

gukramaradt öregeket. A szórvá-
nyokbanistentiszteleteketistartott.
Közben megélhetése érdekében

szőlőtkapált,zöldségettermelt,be-
tegeketápolt.Szolgálatáhoztartozott,
hogyigéslapokatírtésfestett,ame-
lyeketlátogatásaialkalmávalabete-
geknélhagyott.Ezeketsokanmais
Bibliájukbanőrzik.
Nagyörömevolt,hogy1996-ban

Hir des sé tek az Úr ha tal mas tet te it!
címmelmegjelenthétbibliaitárgyú
színdarabja. Ezek előadása a sze-

replőkésagyülekezetszámáramély
lelkiélménytnyújtott.
Nyolcvanadik születésnapján a

kiskőrösigyülekezetésahelyiújság
ismegemlékezettodaadó,önzetlen
életéről.Ezutánegyreromlottegész-
sége;tüdejétráktámadtameg.1998-
banúgydöntött,hogybeköltözika
kiskőrösigyülekezetJóPásztor-sze-
retetotthonába.Amígtudott,azott-
honkertjébendolgozgatott,igévelvi-
gasztalta társait, és alkalmanként
reggeliáhítatotésbibliaóráttartott.
2002karácsonyánértáldásosföl-

diéleténekvégére.
g MadocsaiMiklós

Szolgáló életek
Em lé ke zés két di a ko nisszára

krónika
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Leírhatóveszteség–gondolta,miután
megéreztenyakán,mellkasánajeges
decemberi hideget, és észrevette,
hogyafinomgyapjúsál,melyetmin-
dig akkurátusan eligazgatott a ka-
bátjaalatt,nincsaszokotthelyén.
Tulajdonképpenszinteazegészvi-

lágra,apénzenvettdolgaira,azidőn-
kénthozzácsapódóemberekreésa
megélt történésekre is így gondolt.
Nemigazánragaszkodottsemmihezés
senkihez,tudta,hogybármikorbármit,
bárkitpótolhat.Vanelégpénze,tudá-
sa,jólhasznosíthatókapcsolatai,min-
dentmegtehet,mindentmegvehet.
Mostmégiskényelmetlenülérezte

magát,mertazapárszázméter,amit
azautóigmegkelltennie,nemleszkel-
lemesebbenahidegben.Elevedühí-
tette, hogy az üzletközponttól csak
messzire tudott megállni, mert az
utolsópillanatbanvásárlókhadalep-
teelakörnyéket,mégisbement,hogy
szokásosfranciaborátésazegyetlen
nekiízlőbonbontmegvegye.Régen
nagyanyjánakküldöttidőnkéntMari-
neésMariette,akét svájcibarátnő
ilyet,ésegyszemunokakéntmindig
övélehetettazegészdoboz.
Egykisédesség,egypalackünnep.

Többnemiskellneki.Mégmasem.
Nyugalom,agyümölcsöskönnyedség,
a kis bódultság, a lassan szétomló
csokoládédarabok,éshogyegyedülle-
hessen.Ígyjóakarácsony.Sefenyő-
fanemkell,seszáncsengő,seKisjézus,
seemberek,secsalád,sesenki.
Asenkiszótagondolataibanmég

jólmegisnyomta.Lenézteazembe-
reket.
Nem szeretett és nem is tudott

huzamosabbanemberekközöttlenni.
Azokvoltakalegnehezebbpillanatok,
amikorvalamiértszólniakellettmá-
sokhoz,ígyamitlehetett,interneten
rendelt,aházvezetőnőjévele-mailen
tartottaakapcsolatot,ésliftezéshelyett
inkábblépcsőnjárt.Mostazelőbb,a
plázábanissenkiresemnézve,nyíl-
egyenesenbementazüzletbe,kértea
kétdolgot,amireszükségevolt,fize-
tett,ésmárittisvan.
Biztosazüzletbenesettleasál,amíg

elővetteatárcábólabankkártyáját.Ő
ugyanvisszanemmegyezekközé–
gondolta –, inkább a hideg. Meg
egyébként is felesleges lenne, már
biztosanfelvetteéselvittevalaki.Ilye-
nekezek.Mostisfeltartják.
Akijáratmellettcsődület,sokcso-

magoscsaládoközönlenekkifelé,iz-
gatott,szívnekfontosszemélyekaján-
dékátfeledettembereksietnekbefelé.
Menjetek,vegyetek,egyetekcsak…

–mostszívesenmondta,akárkiabál-
tavolnaisnekik–,amaiünnepetek-
bőlholnapraúgyiscsakazáruhitel
törlesztőrészlete, a semmire se jó
vackok,alemerülőelemek,szőnyeg-
betaposotttűlevelekésbejglimorzsák
maradnaknektek.
Mindenelszáll,ahogyalevegőben

terjengőparfüm,forraltbor,asültgesz-
tenyeszagábólállófelhőiseloszlikhol-
nap reggelre. Meg a csöves rekedt
kántálásais,akipárforintértegyreszaj-
kózzaugyanaztaháromversszakot…
Hirtelennagyonfuránkezdteérez-

ni magát. Mintha ez már egyszer
megtörténtvolna.Őmárhallottaezt
az éneket. Hasonlóan rekedt han-
gonénekelteanagyiis–villantbeegy
pillanatalatt.Megszédült.Lehunyta
aszemét,mostmegintottvoltabo-
rostyán befutotta, fehér pukkanós
bogyóvalpettyezettudvarú,kisváro-
siparókián.

Csil lag fé nyes éj sza kán / An gyal szó -
zat hang zik, / Bet le hem nek pusz tá -
ján, / Hol pász tor nép ta nyá zik: /
Pász to rok, ne fél je tek, / Ví gan ör ven -
dez ze tek, / Mert föld re jött, kit el kül -

dött / Az Úr, az Is ten nék tek: / A ti üd -
vös ség tek!
Érezteadalmelléasvájcikisasszo-

nyoktól kapott bonbon ízét és a
nagymama jellegzetes dohányos,
naftalinoséskézkrémesillatát.
–Fiatalember,fiatalember!–Vé-

konyhangragadtakiazemlékekből.
–Eztelveszítette.
Alacsony,madárszerűnénikeállt

előtte, régi fekete szövetkabátjából
áradtamolyűzőszaga,ésazőgyap-
júsáljátnyújtottafelé.
– Bent a boltban. Elveszítette –

mondtaanéni,éstartottatovábbrais
kicsitmeggyűrveaztadrága,finom
szövésű,puha,könnyű,demégisme-
legsálat.
– Köszönöm – mondta. Kicsit

tétovázott,majdasálfelényúlt.–Kö-
szönöm.
Elvetteasálat,éshirtelenötlettőlve-

zérelveanénikezébenyom-
taazestéreszántsvájcibon-
bont.
Asállal ésapalackkala

kezébenmegindult,átaka-
vargótömegen,ahajléktalan
eléletetteabort,ésegyene-
sen,határozottléptekkelel-
indultazautójához.
Az ülésfűtés hamar fel-

melegítette,mégisanyaka
köré,azarcaelétekerteasá-
lat.Anagyivalegyüttdúdol-
ta,motyogtabeleanaftalin-
szagba:

Hi deg já szol szal má ján /
Égi gyer mek al szik, / Kö rü -
löt te szál lá sán / Halk ének
hang ja hang zik…

irén ke
Mindigerrefelé járthazaadélutáni
imádságról.Akicsi,nedveskápolnahi-
deglevegőjeutánjólesettnekiafűtött
folyósónvégigmenni.Mireátértazüz-
letközponttúloldalára,egykicsitfel-
melegedett,éssokkalkönnyebbvolt
megtenniarégibérházbelsőudvará-
naksarkábanlévőkislakásáigazutat.
Mégafényekkelismegtudottba-

rátkozni,azeneamúgysemzavarta,
mindigrosszulhallott.(Akönyvelé-
sen,aholévtizedekigdolgozott,sze-
rencsérecsendvolt,ésMargó,afő-
nökasszonymindighangosanéstagol-
tan,olyanfőnökasszonyosanbeszélt.)
Csak az emberek, a rohanó, siető
embereknelettekvolna.Attóltartott,
hogyegyszerfellökik,ésezakavargó
masszaeltapossa.Féltazemberektől.
–Teolyankicsivagy–mondta

anyja,mikorkérte,hogyapjávalme-
hessenavárosipiacra–,elvesződnél.
Maradj,jobbleszígy.
Pedig szerette nagyon a kocsi-

zást,avastaglábú,lassú,gőzölgőhá-
túlovakat,hangosprüszkölésüket,a
zöttyenőket,ahogyolyankorapjához
verődöttabakon.Aztánakövetke-
zőtavaszonmeghaltazapja,anyjaa
mindigmérgesnagyanyaelőlmene-
külveelszegődöttide,anagyvárosba
gyárimunkásnak.
Ő–nehogybajérje–iskolaután

otthonült.„Jobbleszígy–mondta
mindigazanyja–,elvesződnél.”
Miután végzett a kereskedelmi-

ben,bolthelyettirodáramentdolgoz-
ni.„Jobbleszígy”–gondolta.Deaki-
rakatokmindigvonzották.Mégtélen
is sokáig el tudtanézni azezüst és
aranysztaniolpapírbacsomagoltédes-
ségeket,elképzelte,hogyanbontogat-
ná,ízlelné,simítanákiéstennéalbum-
ba a csodaszép papírokat.De nem
mentbesoha,nemvettsohailyesmit.
Ahogymúltakazévek,egyrerit-

kábbanragadtleegy-egyportálelőtt,
és már sosem nézett a kirakaton
túlra,aboltbelsejébe,hogymagát
lássaottelegánsformaruhában,ked-
vesencsacsogniavásárlókkal.
Akiskápolnábaviszontegyretöb-

betjártmunkaután.Csendesenleült
ahátsópadba,ésagyermekkorában
anyjátóltanultimádságokatsorolta,
mígelnemgémberedettafalakból,
padlóbólfelszállóhűvösségben.Az-
tánhazamentabérházakköztiszűk
utcákon,evettésaludt.
Megijedt,amikorgépekjöttek,és

sokházatbontottakel,munkásokso-
kaságaépítetteegyremagasabbraa
szürkebetontömböket,ésbefedték,
beépítettékazutcátis,amelyenad-
digjárt.
Először óvatosan merészkedett

beazújbevásárlóközpontönműkö-
dőenszélesrenyílóajtaján.Azisme-

retlenkirakatokelőtt,szorosanafal
mellettosontvégig,kitérveazembe-
rekéspillantásukelől.Pihegveértha-
zaabiztonságos,kicsitsötét,depe-
dánsrendbentartottotthonba.
Aztánahogyegyretöbbszörjárt

ezenazúton,mármegszoktaafénye-
ket,egyretöbbszörálltmegaluxus-
termékeketárulóboltkirakataelőtt,
csodálniagyönyörűfinomságokat.
(Margómindigúgymondta:lukkk -
szus, ésolyanszétfolyó,élvetegarcot
isvágotthozzá.)Azenesemzavar-
ta,csakazemberek.
Ma is amozgásuk irányát előre

ügyesenkiszámítvatértkiazajándé-
kért vagy már ajándékkal törtető
zajoscsoportokútjából.Mostakira-
katelőttsemakartmegállni,deegy-
szercsakegygyapjúsálesettelé,an-
nak a fiatalembernek a nyakából,
akiéppenmegelőzte,ésmárazajtó-
ban a pénze után kutatva, sietős
léptekkelmentazeladóhoz.
Szépsál.Akaratlanulhajoltleér-

te,ésgyűrteakabátjaalá.
Puha,meleg–érezte.–Ebbenbiz-

tosatemplombanésaboltonkívül
semfázna.Szépsál,szólnikénean-
nakazembernek.
Afiatalemberekkor–avesztesé-

getnemisészlelve–dolgavégezté-
vel kilépett az üzletből, és sietős
léptekkelmentelmellette.
„Hamárígyalakult,jobbleszígy.

Azsebaj,hogyférfiévolt.Ezbiztos
azénajándékom.”
Mostahidegsemzavarta,mikor

kilépettazutcára,ésasoktülekedő
ember ismintha távolabbrakerült
volna.Valamirészegférfiénekelt,a
gyapjúsál pedig olyan különös és
puhaésmelegvolt.
Mintamikorapaindultavásárba,

és a következő utcáig felülhetett
melléabakra,ésbetakargattaafinom
faggyúszagúbáránybőrrel,hogyad-
digsefázzon.

Néhaatemplombaisígymentek,
és hazafelé együtt dúdolták, amit
mostazarosszarcúemberott,afal
mellettisénekel.

Imád ják a pász to rok, / Tisz ta szí -
vű jám bo rok. / Ör ven dez nek, há lát
zeng nek / Az Úr nagy jó vol tá ért, / Egy -
szü lött fi á ért. / Csil lag tá mad Ke le ten,
/ Lát ják gaz dag böl csek. / Út ra kel nek
se ré nyen, / És vé lük drá ga kin csek.
Adaltmagábanmotyogva,önkén-

telenülindultelasáljátvesztettfia-
talemberfelé,kihúztaakabátjaalól
apuha,meleggyapjúsálat,ésoda-
nyújtotta.
–Fiatalember,eztelveszítette.

Miutánhazaért,akkurátusanelrendez-
teaszekrénybenaruháit,azösszes
bonbontkibontotta,ésazizegő,fé-
nyes,akislámpafényétaszobában
szerteszórópapírokkalbeborítottaaz

egész asztalt, és félhangosan
egyre csak énekelte a részeg
emberénekét.

Meg le lik a Gyer me ket, / Kit
a csil lag hir de tett; / Imá dat tal,
aján dék kal / Előt te térd re hull -
nak, / S hó dol nak mint Úr nak.

Mat róz
Sohasem hajózott. Sokmin-
dennelfoglalkozott,dolgozott
vagy húsz szakmában, har-
minchelyen,dehajónsoha.
Pedignemféltavíztől.ABa-

laton partján nőtt fel, hamar
megtanultúszni,aztánbeleta-
nultavendéglátásba,ismerteaz
egészpartotésőtismindenki.
EgydarabigKutyánakhívták,

mertanagyapjakántorvoltarefor-
mátus templomban. Ez a nagyapja
hoztanekiKanadábólaztacsíkostri-
kót,amelyrőlabarátaiátnevezték.
Acimborák–mosolyodottel–,

senkisemismernémeg.
Bárnem is akarná, hogymegis-

merjék.Aborosta,amegmaradtpár
feketefog,avéresszemésazegyedül-
léttöbbhetes,ázotttestszaganemtesz
kellemestárssásenkit.Tudta,hogy
mitlátnakazemberek,amikorránéz-
nek.Tudta,hogymitéreznek,ami-
kor elmegymellettük.Gyűlölte az
embereket.
Mégisújramegújrakiállteléjük,

holegytábláttartva,hogyszívbeteg,
éssegítsenek,holvalamireklámújsá-
gotszorongatva-ajánlgatva,holmeg
csak egy üres kávéspoharat maga
elétéve.Azemberekmegattólfüg-
getlenül,hogytudták,hogyőistud-
ja,mitgondolnakróla,adtak.Pénzt,
szendvicset,cigit–megperszeszit-
kot,aztánveréstis.
Jónéhányboltos,butikoszavartat-

taelabiztonságiőrrel,nerontsaafor-
galmat,nezavarjaagondosanmeg-
tervezett,vevőcsalogatólátványvilá-
got.Mostmárcsakrendőrthívtakrá,
azokiselzavartákszívesen.
„Rohadjanakmeg.Mind.Hakará-

csonyvan,akkoris”–gondolta.
Aplázaelőttjóvolt,nembántot-

ták.Kicsitodébbtudotthúzódni,a
moziépületénekdőlveaszélsemér-
te,éshétköznapisnagyvoltaforga-
lom.Mostmegkülönösen.
Koradélutánótakintvolt,ésma-

gábanvigyorogvanézteafel-aláro-
hangálóizgatott,ajándékot,fenyőfát,
akármithajkurászóembereket.Időn-
kéntkörbejárt,összeszedteazelha-
gyottforraltborospoharakat,perec-
darabokatéscsikkeket,azsákmány
nagy részét elfogyasztotta, és bá-
multatovábbazembereket.
Késődélutánmáregészenjólérez-

temagát,semmikivetnivalótnemta-
láltazéletben.
„Hát,hanekemjó,legyennektek

is–gondolta.–Hakarácsonyvan,ak-
kornesztek!”–Ésnekiállténekelniaz
egyetlenkarácsonyidalt,amittudott.
Méganagyapjátóltanulta.Bársosem
értette,deszépvoltadallama,ezért
valahogymegragadtbenne.
Aháromversszakot,amelyremég

emlékezett,egymásutántöbbszöris
elénekelte,egyreerősebben,biztosab-
ban.Direktnemrakottkipoharat,
nemakartlejmolni.
„Neeem,parasztkáim,mostnem

kellakönyörületetek,sajnálatotok.
Mosténamagamörömérekarácso-
nyozokitt.”
Élvezte,hogyegyretöbbenhallgat-

jákésnézik.Amegmaradtpárfogát,
a véres, vizenyős szemét, dohány-
morzsásszakállát,afoltosnadrágját,
kabátját.
„Nagypapától örököltem a han-

gom.Őolyanszépenbetudtaböm-
bölni az orgona mellől az egész
templomot,hogyahívők,deahang-
szerhangja isalighallatszott tőle.”
Újrabelekezdettaháromstrófá-

ba,deegyreinkábbhiányérzetevolt.
Mégkénelennieittvalaminek,még
volt pár versszak. Minden erejét
megfeszítve kutatott az agyában,
háthaaharmadikvégéreeszébejut,
hogyankénefolytatni.
–Nemmegy,eztsetudomjól.Ro-

hadjatokmeg,eztsetudomjól.Ha
mostsesikerül,abbahagyom.
Amikorazöltönyösférfihatározot-

tanelindultfelé,ösztönösenhúztaaz
arcaeléakezét–haottütimeg,ama-
radékfogaiskiesik–,denemhagy-
taabbaazéneklést.Nemjöttazütés.
Mireújrafelnézett,csakegyszép

üvegborvoltelőtte,meganénike,aki
mindigafalmellettjöttkiaplázából,
énekelteveleegyüttaharmadikvers-
szakvégét,kezébenegypirosdobo-
zosbonbonnal.
Vártegykicsit,háthatudjatovább

az éneket a mamika, vagy esetleg
odaadjaabonbont.
„Hátakkorennyi,hanemmegy,ne

erőltessük,végeaműsornak, lehet
hazamenni” – gondolta, amikor
egyikelvárásasemváltvalóra.
Bárdugóhúzóhíjánkénytelenvolt

szétfarigcsálniésbenyomniadugót
azüvegbe,mégismegakartaadnia
módját, így a mocskos matracon
féloldalasan felkönyökölve, lassan
kortyolgattaafranciabort.
Olyancseresznyeíztérzett,mint

amilyet gyerekként a Sió utcában,
aholafaluösszesgyerekedézsmál-
taalegkorábbitermést.Ahogyfo-
gyottabor,lassanújrakedvekereke-
detténekelni.
–Gyertek,egerek,hallgassátok!–

kiáltotta a légópince sötétjébe. –
Gyertek!Boldogkarácsonyt!
Ahangosénekmegtöltötteateret,

aszűkfolyosókon,abeugrókbanössze-
visszacikázottahangja.Acseresznye-
ízűborvékonypatakokbanfolytlekét-
oldalt a szakállára, ésmiközben azt
érezte,hogymégiscsakszeretélni,és
még azokat a rohadt embereket is
szereti,észresemvette,hogyfolyama-
tosanvégigénekliazegészéneket.

Men jünk mi is jász lá hoz / Ör ven de -
ző szív vel, / Bo rul junk le lá bá hoz / Mély
hó do lat tal hit tel! / Is ten ő és Meg vál -
tó, / Atyá nál köz ben já ró. / Nem fé lel -
mes: nyá jas, ked ves. / Mint kis gyer mek
jött hoz zánk, / Biz ta tón mo so lyog ránk.
/ Ka rá csony nak ün ne pén / Han goz zék
víg ének! / Min de nütt a föld te kén / Ezt
zeng jék if jak, vé nek: / Di cső ség az Is ten -
nek, / Bé kes ség az em ber nek! / Az éj el -
múlt, hit fény ki gyúlt, / Az Is ten gyer -
mek ké lett: / Ná la az üdv s élet!

g KocsisIstván

Csil lag fé nyes éj sza kán…

NovellAíró-PályázAtuNKrA érKezett

novellaíró-pályázat
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Mnohéprípravynavianočnésviatky
spôsobujeajľudskátúžbazažiťpočas
niekoľkých dní Vianoc niečo iné.
Počuťinéslovánainétémy,inéme-
lódie,inépiesneakopočasostatných
dníroka.Túžimeajvidieťlepšísvet,
lepšíchľudíokolonás.Túžimezažiť
pokoja radosťvosvojomsrdcii vo
svojejrodine.Spodobnýmiočakáva-
niamimožnovždynanovovstupuje-
medosviatočnýchdní,hocivieme,že
saznovunevyhnemesklamaniuz to-
ho,žečloveksaz lepšeniunezmení
lentakz jednéhodňanadruhý.–Ako
tedasprávnesláviťVianoce?Tak,že
saotvorímenovémuslovua novému
svetlu.ApoštolPavelnámtotoSlovo
a Svetloživotapredstavujehneďv pr-
výchslováchListuRímskym.Ztých-
toslovpriamvanieBožiesláva,dô-
ležitosť udalosti, jej prevratný vý-
znamvhistórii,vdejináchľudstvai jej

vysokáaktuálnosť.Sútoslová,ktoré
hovoriao JežišoviKristovi,našomPá-
novi,odktoréhosmeprijalimilosť
a apoštolstvo.ApoštolPavelspomí-
namilosťPánaJežišaKrista.Niejeto
lennáhodnázmienka,pretožemilosť
je základom kresťanstva. Pán Ježiš
prišielnatentosvetz láskyk nám.Z
láskyk námsastalnašímbratom,člo-
vekom.VzdalsaBožejhodnosti,vzal
nasebanašehriechy,trpela umrelna
kríži.Sebaobetovalzanás,a taknás
vyslobodilz otroctvahriechov,diab-
la i smrti, bol vzkriesený, je živý
a mocný.VmilostiPánaJežišaKris-
tajenašazáchrana.SkrzeJehomilosť
súnámodpustenénašehriechy.To-
tovšetkomáobrovskývýznampre
nášživotv tejtočasnosti,aleajpre
večnýživot,vBožomkráľovstve.Je
potrebné,abysmetútomilosťPána
JežišaKristaprijalia dennesanechali

viesťJežišom.Ajenašímposlaním
a úlohou,abymesitovšetkonene-
chávalilenpreseba,aleabysmeboli
apoštolmi,tedaposlamiBožejlásky
a milosti,abyichzvestovalislovami
i svojímkonanímajdnes,tam,kde
sme alebo budeme-v spoločenstve
bratova sestierv Kristovi,vosvojich
rodinách.–SmemilovaníPánomBo-
hom!Uvedomovaťsito,prijaťtúto
skutočnosťa žiťňou,znamenáprijať
dosrdcaBožípokoj.Milosťa Božípo-
koj i radosť v srdci je prichystaná
nielenpočasVianoc,alekaždýdeň
prenásvšetkých.Ajpreosamelých,
čitrpiacich,pretožePánomBohom
milovanýčloveknikdyniejesám!Mi-
losť vám a pokoj od Boha, nášho
Otca,aodPánaJežišaKrista!

g Dr.MilošKlátik
ge ne rál ny bis kup ECAV 

na Slo ven sku 

šted rý ve čer
Rím skym 1,1–7

„ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie
veľkésvetlo,nadtými,ktoríbýva-
júv temnejkrajine,zažiarisvetlo.”
(Iz.9,1)
Pred Vianocami sme boli na

návšteveu známych.Prišlavečerná
hodinaa ichmaládcérkasauklada-
laspať.Taksmesapodujali,žejupôj-
demeuložiťmy.Miesto rozprávky
smejejrozprávalio Vianociach,že
právenaVianocesmedostalitennaj-
väčšívianočnýdarček-Ježiša.Keďsa
Ježiškonarodil,bolipastieriosviete-
níslávouPánovou.Naznaktohosa
zapaľujúnaVianocesviečkya svet-
lá. Vianočné svetlo, – vysvetľovali
sme–poukazujenaozajstnésvetlo
Ježiška.
Ráno, keď sa zobudila,prišla do

obývačkya ukázalanasvietacivia-
nočný stromček: „Aha, Ježiško!“
Prišladokuchyne,aopäťukázalana
svietiacudekoráciuv okneslovami:
„Ježiško!“
V každejizbe,privšetkýchvianoč-

ných svetlách nachádzala Ježiška.
Chvíľusmeuvažovali,čismetone-
prehnali.Ažvtedysmesiuvedomili:
malédievčatkonámpomohlovidieť
svetloBožejláskyv JežišoviKristo-
vinakaždommieste.
Prajem sebe i čitateľom,aby nás

tietoVianocemnožstvosvetielne-
oslepilo,alepomohlovidieťtennaj-
väčšíDar,ktorýsmedostali.Anie-
lennaVianoce.

g ľubomírTurčan
ria di teľ vy da va teľstva Tra nos cius a.s.

„V�Tvo�jom�svet�le�
svet�lo�vi�dí�me” (z. 63,10)

Ježiš-SynBoží.Nanašejplanétesauž
narodilonespočetneveľadetí,zkto-
rýchvyrástlimnohévýznamnéosob-
nosti.Zapísalisadoľudskýchdejín,či
užakoveľkívodcovia,vladáriučen-
ci, vzdelanci, alebo ako bojovníci.
Nonaichslováa činysapočaseza-
budlo.Nanašejzemisavšaknarodi-
lodieťa,ktorésazapísalonielendo
svetovýchdejín, ale aj do ľudských
sŕdc.Prišlozhora-znebavydaťsve-
dectvo o tom, čo videlo a počulo,
nám,ľuďomnaZemi.BoltoBožíSyn-
Pán Ježiš Kristus. On je svedkom
v tomnajvyššoma najčistejšomzmys-
le, svedok verný a pravý. (Zj 3,14).
Svedčío tomnajväčšom,čoexistuje-
oBožejpravde-asvedčívernea jasne.

LenOnsámspľňapodmienkypravé-
hosvedka,sámtotižvidela počul.Vo
svetevznikáešteajdnesnepochopi-
teľnásituácia.Mnohoľudíajdnespo-
čujeevanjeliumPánaJežiša,anapriek
tomuzostávajúvočitejtoradostnej
zvestichladnía bezzáujmu.Dobréje
však,žeajnapriektakémutoveľkému
ľudskémuchladu,priammrazuv srd-
ciachsanájduajtakí,ktoríevanjelium
prijímajúa veriav PánaJežišaKrista.
Tým,ževieroupočúvamePánaJežiša,
niejePánBohodsudnutýnabok.Je
poctenýa uznávanýakovernýa pra-
vý. Tu nám je dané nazrieť do ta-
jomstvaSvätejTrojice,kdevládnevý-
hradnečistáláska.Aláskadáva,obo-
hacuje milovaného, má radosť, ak

vidí,žemilovanýjeplnoumierouob-
divovanýa uznávaný.PánBohnedal
dorúkKristovilenniečo,aledalMu
všetko.Akv PánoviJežišovinachá-
dzamevšetko,zodpovedátobožejvôli
a oslavujeJehovlastnékonanie.Aprá-
ve preto náš postoj voči Pánovi
Ježišovi rozhoduje o našom živote.
Kto verí v Syna, má večný život.
Každý úprimne veriaci kresťan
v Božieho Syna má už prisľúbený
večnýživot.Nemusímaťvôbecstrach,
pochybnosti, či je to pravda, lebo
z toho, čo zasľúbil Pán Boh, sa už
mnohésplniloa eštesaajsplní.

g Mgr.MilanKrivda
bis kup Zá pad né ho dištrik tu ECAV

na Slo ven sku

1.  Sl ÁV nOSť Vi A nO č nÁ . nA RO de ni A K Ri S tA

„To�Slo�vo�sta�lo�sa�te�lom,�
pre�bý�va�lo�medzi�na�mi,�a�my�sme
hľade�li�na�Je�ho�slá�vu“ (Ján 1,14)

Ján 3,31–36

Kdebolo,tambolo…Preddlhou,dl-
houdobouexistovalostrov,nakto-
romžilivšetkypocityčloveka:dob-
ránálada,smútok,múdrosť…aok-
remostatnýchrôznychpocitovajlás-
ka.Jednéhodňasapocitydozvede-
li,žeostrovsapotopí.Každýsiteda

pripravilsvojuloďa chystalsaodplá-
vaťz ostrova.Lenláskachcelačakať
doposlednejchvíle.Eštenežsaos-
trovpotopil,prosilaláskapomoc.
Na luxusnej lodi plávalo okolo

láskybohatsvo.Opýtalasa:„Bohat-
stvo,môžešma zobrať so sebou?“
„Nie,nemôžem.Mámnasvojejlodi
veľazlataa striebra.Tupretebanie
jemiesto.“TaksaláskaopýtalaPýchy,
ktoráplávalaokolonaprenádhernej

lodi.„Pýcha,môžešmavziaťsose-
bou?“ Ja ťa, láska, nemôžem zo-
brať…“–odpovedalapýcha, “tu je
všetkoperfektné.Mohlabysipoško-
diťmojuloď.“–Láskasatedapopý-
talasmútku,ktorýplávalokol:“Smú-
tok,prosímťa,vezmimasosebou.“

–„Ach,láska,“–po-
vedal smútok– „ja
somtakýsmutný,že
musímzostaťsám.”
–Dobránáladapre-
plávalaokololásky,
ale bola taká spo-
kojná,žeaninepo-
čula,ženaňuláska
volá.–Zrazunejaký
hlaspovedal: „Poď,
láska, ja ťa zobe-
riem.“Boltonejaký
starec,ktoprehovo-
ril.Láskabolavďač-

náa šťastná,žesazabudlaopýtaťna
starovomeno.Keďdoplávalinapev-
ninu,starecodišiel.Láskasiuvedo-
mila,žemujeveľadlžnáa opýtalasa
múdrosti:“Múdrosť,môžešmipove-
dať,ktomipomohol?“„Tobolčas“
odpovedalamúdrosť.–„čas?“opý-
tala sa láska, „prečo mi pomohol
čas?“–Amúdrosťodpovedala:„Pre-
toželenčasvie,akádôležitájev živo-
teláska.“

Prí beh lás ky

rozhodli 
sa zvieratká

Rozhodlisazvieratká,
správaotomletí,
správakrátka,prekrátka:
Obdarujúdeti!
Jabĺčkodáježkohneď,
orechveverička,
včielkapridásladkýmed,
čomaľujelíčka.
Zajkomrkvu–hoja,hoj!
podjedličkuchystá
aovečkazvončeksvoj,
užjetovecistá.

vianočná koleda
VmestečkuBetleme,
vjasličkáchnaslame
ležítodieťatko,
naktoréčakáme.
Anjelikbezkrídel,
božíičlovečí.
Niktohonevidel,
každýhodosvedčí.
Darčekmunesietam…
Ajamudodiaľkysrdiečkoposielam
namiestohrkálky.

BásneMilanaRúfusa
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N o v e l l A í r ó - P á l y á z  

„1944-et írtunk, hideg novemberi
szelekfújtak.Néhaerősebben,néha
gyengébben, de mindig éreztük a
tarkónkon a szél rideg tekintetét.
Egyresötétebbek,fáradtabbakvoltak
anapok.Atestünkiskezdettfárad-
ni,ésahadikosztisegyrekevesebb
lett.Márkétnapjaaligettem,mert
romlottakvoltakazételek,ésnem
akartammegfertőződni.
Atáborbansajnostöbbenisbete-

geskedtekmár,legyengültszerveze-
tüknekelegendővoltegymegfázás,
hogyasírszélérekerüljenek.Ígyvolt
abarátomis,akivelegytáborbanvol-
tunk.Őhelyilegényvolt,drávasza-
bolcsi,azthiszem.Tüdőgyulladásale-
hetetttalán,nemtudjuk;magasláz,
köhögésésteljeserőtlenséguralko-
dottrajta.Együttimádkoztunkmin-
denáldottnap, erőtkérve és adva
egymásnak.
Az állapota napról napra rom-

lott,ésegyrekilátástalanabbnaklát-
tam a helyzetét.Hinni próbáltam,
mert hinni akartam szüntelen, de
egyiknapaszokottnál ishidegebb
reggelreébredtünk,ésabarátoma
szokottnálisjobbanköhögött,zihált.
Féltettemőt,ésfélteménmagamis.
Aztántársaimelküldtekavárosszéli
kiserdőbefáértésrőzséért,demi-
előttmégelindultamvolna,odahíva-
tottmagához.Kérdeztem,hogymit
tehetekmégérte,mireőannyitfelelt,
hogyhozzaknekimákosbejglit.
Perszebólintottam,demagamban

mélyen kétségbeestem, és Istentől
kérdeztem,hogyholtalálokmostép-
penmákoskalácsot,mikormégszá-
razkenyérhéjsincs,ésnapokótaéhe-
zünk.

Acsodanemváratottsokatmagá-
ra.Az úton szembejött velem egy
idős,kisségörnyedtanyóka,karján
kosárral,éskérdezte,hogyjókatona,
nemkér-emákoskalácsot.Könnye-
immel küszködve elfogadtam, és
szaladtamvisszaatáborba,hogyel-
vigyemafrissenkapottelemózsiát.
Egész úton éreztem a kísértést,

hogy mennyire jóllakhatnék csak
egyszelettelis,denemengedhettem
acsábításnak,tudtam,hogyagyógy-
írtIstenáltalamküldielabarátom-
nak.Ígyislett,mindodaadtam,és
csakamorzsákateszegettemmega
zsebemből.
Párnapmúlvaabarátommegerő-

södött, és együtt örültünk az Úr
megtartó kegyelmének. Az öreg-
anyótmárhiábakerestükkésőbba
faluban,senkinemismerteakilétét.
Barátommalhálásszívveláldottukaz
Urat,hogymegerősítettminketfélel-
meinkbenéshitünkben.Húszévvel
később,amikorabarátommegláto-
gatott,ígyemlékezetterreazesetre:
acsodákköztünkjárnak.”
Mostittülökdédapámágyamel-

lett.Hidegszelekfújnak,tarkómon
érzematélközeledtét.Nemvárok
újabbcsodára,elégvoltőnekem.Hi-
szek,ésnemkételkedem.Kilencven-
hétévutánelköltözött,éséniscsak
annyittudokmondani,harágondo-
lok, hogy „a csodák köztünk jár-
nak”.

g AntalBálint

Igaz tör té net; a fő sze rep lő a déd apám,
Já kob Já nos, aki 1915-ben szü le tett, és
2012. no vem ber 26-án hunyt el.

„A cso dák 
köz tünk jár nak”

b Atörténetetmégdédapámmesélteelkisfiúkoromban.Éppenjókor,
mertmárelégidősvoltamahhoz,hogymegértsem,deelégfiatalah-
hoz,hogymégkételkedésnélkülelhiggyem.Emlékszem,folytonahá-
borúrólkérdeztem.Azegészvilágharcolt?Őisottálltasorban,ke-
zébenfegyverrel?Nemfélt?Kellettlőjön?Jobbanérdekeltekezeka
dolgok,mintaz,hogyőtúlélte.Aztánmégsokszorelmeséltettemve-
le,deezekreakérdésekrevagynemválaszolt,vagynememlékszem
márrá.Csakacsodára…

ÖrzsiketisztábatetteakisBözsikét,
kezébeadottegycsörgőt,aztánva-
salnikezdteahófehérpólyátmegaz
aprókisrékliket.Fiúcskalesz,vagy
leányka?Örzsikeannyiravárjamár!
Hafiúcskalesz,Bálinttalegyhétig

nemlehetmajdbírni,deörülnifoga
leánykánakis.Ahogycsakránézakis
Bözsikére, szinte elolvad. Nem is
csoda,azakicsilányolyanaranyos,
nemrégindultel,ésmármondogat-
ja,hogymamama,papapa…
Örzsike elmosolyodik, kihúzza

sajgóderekát.Mindenórás,jólenne
egykicsitleülni,deannyidolgavan
még!Afalubannemsokanakadnak,
akikszorgosabbaklennének,mintő.
Sohanemmondtamég,hogyfáradt.
Nem győz hálát adni az Istennek,
hogyvankiért-miértdolgoznia.
Bálint is keményen megfogja a

munkavégét,szeretikishívniamó-
dosgazdák.Hakell,kaszál,hakell,
kapál.Mindenhezért.Örzsikeolyan
biztonságotérezmellette,minthaegy
regementkatonavigyáznará.Ami-
kormegpajkosanráhunyorít,majd-
nemelállaszívverése.
Télen olyan hamar beesteledik,

mindjártvacsoraidő.Bálintnemso-
kárahazaérafavágásból,hogyörül
majd!Mindigmondogatja,hogyÖr-
zsike csinálja a világ legislegjobb
paprikáskrumpliját.
Márhallani is,amintdoboroga

csizmájával,verileahavat.Hidegar-
ca,bajuszacsiklandozzaÖrzsikear-
cát, erős karjával úgy karolja át
asszonykáját,hogymárinkábbcsak
oldalrólöleli,nehogymegszorongas-
saazújkisjövevénytis.
– Hogy vagytok, Örzsikém? –

kérdezi, miközben már sandít az
asztal felé. – Csak nem paprikás
krumplit főztél? Egész nap egy jó
adagforrópaprikáskrumpliragon-
doltam…

–Köszönjükszépen,minemisju-
tottunkeszedbe?!–zsémbelkedve-
senÖrzsike.
–Miket beszélsz, haj, dehogyis

nem!Mindig arra gondolok,hogy
nehogyegyedüllégy,amikorjöna
baba.
–Tudod,hogy itt lakika szom-

szédbanabábaasszony,tegnapótaő
isóránkéntátszalad.
–Eznagymegnyugvásnekem,de

azértremélem,hogyababavármég
egy-kétnapot.Tudod,holnaphajnal-
banisjönnekakomáim,megyünka
disznóvágásra.Mégszerencse,hogy
jólbefagyottaDuna,könnyenáttu-
dunkmenniazAngyaliba.Holvan
azénkicsilányom-Bözsikém?Gye-
regyorsan,megdajkállak!Dejóilla-
todvan!
– Valahogy olyan nehezen va-

gyok,lefektetemBözsikét,aztánel-
mosogatok,éselisdőlök–sóhajtÖr-
zsike.
A nagy puha párnák csendben

hallgatóznak,mégatollakiselégedet-
tensimulnakössze,ahogyagazdaazt
súgjaafeleségének:
–Milennevelemnélküled?Meg

apaprikáskrumplidnélkül?!
Ésénmivélennéknélküled,gon-

doljaÖrzsike,miközbenösszeteszia
kétkezét,ezenazestén ismegkö-
szönveIstennekakicsilányát,afér-
jét,aprónádfedelesházát.
Ahidegteleholdmosolyog,vigyáz

afalura.Nemzavarjaegyfiafelhő
sem,afagypedigkedvéreélivilágát.
Megdermesztiafaágakat,vastagabb-
rahizlaljaajegetaDunán.Hajnalfe-
léazúzmaracsipkéketaggatágra,
ereszre,kerítésre.
–Gyorsan,gyorsan,Bálint,szólja

szomszédasszonynak, azt hiszem,
jönababa!–rázzaBálintvállátÖr-
zsike.
Ababapedignagyon siet, hogy

méglássaazédesapját,mielőttazel-
indulnaotthonról.
–De gyönyörű kislány!–nevet

boldoganBálint.–Gyereide,Bözsi-
ke,ugye,milyenszépkistestvéred
van?
Mindkétkislányátakarjaibaveszi,

Bözsikétjobbról,Etelkátbalról,ésna-
gyonbüszkénnézegyikrőlamásik-
ra,amásikrólazegyikre.
–Nagyonsietekhaza–búcsúzik,

örömébenmégkétszervisszanézaz
ajtóból.
A kapuban már toporognak a

komák,adisznóvágásnemvárhat,
idejébenodakellérniazAngyali-szi-
getre.

Örzsikenemisnagyonemlékezetta
következőnapokra,hogyanélteát.
Csakazaképégettbelea lelkébe,
hogyvalakibenyitazajtón,férfilé-
téresír,ésaztmondja,hogynagybaj
van.Kellatisztaszoba,mertaBálin-
tot oda kell fektetni, beszakadt a
jég,nemtudtákmegmenteni.
Atemetőbenfújtametszőhideg

szél,tekergetteasíró-rívóágakat.Ör-
zsikekapaszkodottafeketenagyken-
dőjébeésaBözsikekicsikezébe.Két-
ségbevoltesve,deazttudtamonda-
ni:–Legyenmegateakaratod!
Párnapmúlva,karácsonykorkisírt

szemmel,debékésszívveladotthá-
látIstennek,hogyelküldteegyszülött
fiátaföldre,hogyazőBálintjánakis
feltámadásalehessen.
Örzsikenagynehézségekközött,

deIstenbenrendületlenülbízvane-
veltefelagyermekeit.Mindenévben
úgyöleltemeg a kisebbik lányát a
születésnapján,hogyközbenazajtó-
ból búcsút intő Bálintot is maga
előtt látta.Mindvégig a karácsony
üzenetetartottabennealelket.
Hitte,hogyabúcsúnemvégleges.

g TuriErzsébet

Ad ven ti bú csú zás – 1922
Nagy anyám em lé ké re

b Ezévinovellaíró-pályázatunktöbbeketarraindított,hogyfelidézzék
sajátemlékeiket,netáncsaládtagjaiklegemlékezetesebbkarácsonya-
itvagyavelükkapcsolatosélményeket.Azezekbőlkészültalábbivá-
logatásegybenérdekeskordokumentumkéntisolvasható.

novellaíró-pályázat
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Abbanazesztendőbenakamaszkor
mindenmagányaanyakambasza-
kadt.Szerencsémremeghívástkap-
tamnagybátyámtól,Károlybácsitól,
töltsemnálukakarácsonyt.Boldo-
gan,szintemegkönnyebbültenfogad-
tamazinvitációt.
KárolybácsiRózsástanyánélt.A

tanyángépészúrnakszólították.Iga-
zábólkovácsvolt,sajátműhellyel.
Kisebbkorombannyarantatapos-

hattamafújtatót,ragaszkodvánah-
hoz,hogysegíteniszeretnéknekiva-
lamiténis.Afújtatótbíztarám.
Károlybácsimégaháborúelőttta-

nulta ki a gépészszakmát a Ganz-
MÁVAG-nál.Idenősült,atanyára,
megépítetteaműhelyt,ésnemvolt
olyan munka, amiben ne lehetett
volnaszámítanirá.Alópatkolástól
kezdveazekekalapálásánátatrak-
torokjavításáigmindenfélévelmeg
lehetettbízni.Atanyánfontosésköz-
tiszteletbenállóemberlett.
Szenvedélyesen pipázott. Külön

szertartásavoltez.Apipatöméseés
meggyújtása. Ritka pillanat volt,
amikoraszájábólnemlógottapipa.
A dohányt maga készítette elő a
művelethez.
Rózsástanyárakétiránybóllehet

eljutniBudapestről.AKeletipálya-
udvarrólMiskolc,Szerencs,Tokaj,
Rakamazfelől,mígaNyugatipálya-
udvarrólSzolnok,Debrecen,Nyír-
egyháza, Nyírtelek felől. Mindkét
állomástólkilenckilométerrefekszik
atanya.
EzalkalommalRakamazigutaz-

tam.Onnanegyenesútvezetodá-
ig.Ilyenkor,télenabehavazottúton
másfélóragyaloglássalodaislehe-
tettérni.
Avonatlassandöcögvehaladtaz

útján.Akupébansehideg,semeleg
idővolt.Azutasokszokásszerintel-
foglalták magukat. Beszélgettek,

szalonnáztak,dohányoztak.Idejük-
bőlkitelt.
Énazablakhozszorítottamazor-

romat,ésazelsuhanóhavastájatfi-
gyeltem.GondolatbanmárKároly
bácsiékfeketedöngöltpadlósszo-
bájábanjártam.Elképzeltemapa-
zarulfeldíszítettkarácsonyfát.Érez-
temagyertyákillatát,acsillagszó-
ró varázsát. Ilyenkor Erzsi néni,
Károly bácsi hitvese belekezd a
Menny ből az an gyal ba, jönnek a
betlehemesekisaPász to rok, pász to -
rok, ör vend je tek kel.Aszokásosszö-
vegekkel.
Így:„Figyeljetekmostmindnyá-

jan:örömhírszállzengőn,bátran.
MosolyogazIstenrátok,őküldött
eltihozzátok.Betlehembekirályo-
kat,mosttitekethívaszózat!Nem
hiábahívtamőket,kicsiJézus,nézd,
márjönnek.”
Ésfolytatódik:„KicsiJézus,hozzád

jöttünk,szeretettelígyköszöntünk:
Ajándékot hoztunk neked, e nagy
szívbensokkisszívet.”
És a végére az elmaradhatatlan,

viccesnekszántpárbeszéd:„–Jóna-
pot, sógor!–Csónakot fótozok.–
Hátazöregmitcsinál?–Kilyukadt
afeneke.”
Abetlehemesekmegkapjákkicsi,

jelképesgázsijukat,kitódulnakakö-
vetkezőházhozugyanazzalazének-
kel.Utánaasztalhozülünk,Károly
bácsi áldást mond, és kezdődik a
szentestivacsora.
Márkáprázikaszememasoktej-

fölfehértől.ElhagyjukTokajt,átpöfög
a vonat aTisza-hídon.Következik
Rakamaz.
Cihelődnikezdekaleszálláshoz.

BaktatokRózsástanyafeléabokáig
érőhóban.Gondolataimatazúton
végigakarácsonyfoglaljale.
Erzsinénijönelém.Nemameg-

szokottkedélyességgel.Szeretettelfo-

gad,csakérzem,hogyvalaminem
stimmel.
–Károlybácsi?–kérdezem.
–Aziskolában–feleliröviden.
–Megyek.
Szívesenmegyekaháromtermes

tanyasiiskolába.
NyarantaatanítóMatyivasárna-

ponkénthozategyhordósört,csap-
raveri,akörnyékrőlzenészeketver-
buvál.Míghúzzák,négy-ötpármin-
digtáncraperdül.Azegyikteremben
apadokatafalmelléhúzzák,éskö-
zépre egy rexasztal kerül. Ott is
szoktak lenni néhányan. Ilyenkor
nagyahangulat.
Ésmost?Feszültségésvalamikel-

lemetlenérzésleszúrrárajtam.Be-
lépekaziskolába.
Csupaférfiemberülikörülatanári

asztalt.Károlybácsiörömmelfogad.
Pipáját kiveszi a szájából, és két
marokrafogja,minthaakezétme-
lengetné.
–Nagybajvan,fiú–kezdiminden

előzménynélkül.–Költöznünkkell.
Felszámolják a tanyát.Költöznünk
kellNyíregyházáraapanelosemele-
tesházba.
Arcárakiülaszomorúság.Szeme

cseppnyitpárás,denemsír.
Közéjükülök.Amindigkedélyes

embereken átüt a szomorúság. A
felszámolás részleteiről beszélget-
nek.Ki-kivérmérsékleteszerint.Ká-
rolybácsilassúszavajárásávalszóla
dolgokhoz.
Egyjóóramúlvafeloszlikameg-

beszélés.Hazaindulnak.Lassú,üte-
mes,tanyasijárással.
Károlybácsivalmiiselindulunk.

Pár lépés csak azódonház,mégis
végtelenidőnektűnikígy,szótlanul.
KedvesOlvasó!Ma ne keresd a

térképenRózsástanyát.Fölszámolták.
Jöttekadózerek…

g SzabóGyörgyIstván

ta nya si ra tó

Nemtudom,kihogyvanvele,dene-
kemmindenünnepközüllegszebba
karácsony. Nemcsak a spirituális,
lelkitartalmamiatt–hogytudniil-
likilyenkorévrőlévreátéljükanagy
misztériumot:megszületettameg-
váltóJézusKrisztus–,hanemazért
is,mertazadventivárakozáshangu-
latábanfelidéződnekarégikarácso-
nyok emlékei, gyermekkorom le-
tűnt világa. Lehet persze, hogy ez
csakegyöregemberérzelgőssége.
Denemezzelakaromuntatniol-

vasóimat,hanemeszembejutottegy
karácsonyitörténet.
Kristófunokámhároméveslehe-

tett.Esténként,elalváselőttsokszor
meséltemneki.Legjobbana„dióme-
sét” szerette. Ez arról szólt, hogy
amikorénkisfiúvoltam,aházunk
udvarán állt egy hatalmas diófa.
Kedveltidőtöltésemvolt,hogyágai
közt tanyáztam. Egy napon édes-
anyánkadiófaalátoltapárhónapos
kistestvérem, Béluska babakocsi-
ját.Énmegszokásomszerintugra-
bugráltamfennazágakközött,és
lépteimnyomábanpotyogtakadi-
ókafáról.
Támadt egyötletem: leszedtem

egypárdiót,ésmegcéloztamvelea
kocsibanrúgkapálókistestvéremet.
Azelsőkét-háromdobásomugyan

mellétalált,deaharmadikmárako-
csibapottyant.Célzásaimegyreja-
vultak,lassanteltakocsidiószemek-
kel,ésvégresikerültanagyattrak-
ció:egydiópontfejentaláltaBéla
öcsémet.
Iszonyúbömbölésbekezdett,mi-

reédesanyánklélekszakadvarohant
kiaházból,ésmegdöbbenvevette
észreadióhalomalattsivalkodókis-
fiát.Tétovázásnélkülfelpillantotta
fára,ésmindenrejtőzködésiigyeke-
zetemellenéremeglátottalombok
között.Iszonyúharagragerjedt:
–Azonnalgyerele!
–Miértjöjjek?
–Hogyjólkifenekeljelek!
Minthogyazajánlatotnemtartot-

tamkecsegtetőnek,mereveneluta-
sítottam.
–Ha nem jössz le rögtön, nem

kapszseebédet,sevacsorát!–hang-
zottédesanyámultimátuma.
Félelmem és konokságommiatt

aznapétlen-szomjankerültemágy-
ba,mertugyanestefelébüntetlenel-
vonulástbiztosítóamnesztiábanré-
szesültem,deminthogynemjöttki
aszámonamegkívántfogadalom–
hogytudniilik:„bocsánatotkérek,so-
hatöbbetilyenrosszaságotnemte-
szek”–,elmaradtabeígértverés–de
avacsorais.

Kristófunokámborzongvahallgat-
taatörténetetanagypapavásottkö-
lyökmivoltáról.Édesdedenaludtel
abbanameggyőződésben,hogyőaz-
tánnemilyenkomisz,rosszcsontkis-
gyerek.
Eljött a karácsony. Szenteste

együttvoltacsaládapraja-nagyja.
Karácsonyi dalok éneklésével telt
azidő,aJézuska-váráspercei.Egy-
szercsak,hogyavárakozásfeszült-
ségét oldjam (vagy éppen fokoz-
zam?),megszólaltam:
– Én már hallom az angyalok

szárnyánaksuhogását.Márittjárnak
aközelben!Énannyiraizgulok!
MiremegszólaltKristóf–atekin-

tetébenmegvetésseléshangjábanaz
utolsóítéletszigorával:
– Te csak ne izgulj, nagypapa,

úgysekapszsemmitaJézuskától!
–Miértnekapnék?–kérdeztem

meglepődve.
–Mertterosszvoltál:megdobál-

taddióvalaBéluskát!
Lám,azötvenévvelkorábbibűn

nemévültel,nemnyertembűnbo-
csánatot.Unokámgyermekilelkében
összefolytmúltésjelen,ésösszerán-
coltkishomlokamutatta:mégmin-
digvásott,mihasznakölyökkénttar-
tottszámon.

g DebreczeniLászló

„Dió me se”
Ka rá cso nyi tör té net

Ezazestemilyenmás,mintatöbbi!
Ugyanúgybesötétedik,mintmáskor,
bekandikálaholdazablakon,mint
máskor,acsillagokmegegyre-más-
ragyújtjákmegfényeslámpásaikat,
mintmáskor.
Deanagyiszámáraezazesteegé-

szenmás,ezenazesténnagyonbol-
dog,mertakicsiunokájamostittal-
sziknála.
A fürdővíztől illatos Barnabás

márvárjaazestimesét.Majd’elve-
szikanagyfranciaágyban,dekérte,
hogy a nagyi mellett aludhasson,
mertegyedülfélegykicsitasötétben.
Anagyikinyitjaameséskönyvet,

ésolvassa,hogyaszegénylegényho-
gyan indultelszerencsétpróbálni,
hogyanküzdöttmegagonoszbo-
szorkánnyal meg a sárkányokkal,
hogyanlettbelőleigazságoskirály.
Barnabásnaklegjobbanatáltospa-
ripatetszik,mondjais,hogyőezután
azakarlenniegyideig.
–Jó,mostmeséljélafejedbőlis,

nagyi!–kériszépen,miközbenmár
egykicsittáltosnakérzimagát.
Anagyigondolkodik,mitmesél-

jenafejéből.Amígígytöpreng,be-
csukja a meséskönyvet. De amint
odébbteszi,kicsúszikalapokközül
egykönyvjelzőnekhasználtképecs-
ke. Rajta egy hosszú fehér ruhás
pásztor, egyenes-tiszta tekintettel,
hosszú,hullámoshajjal,nagypász-
torbottal,alábánálkisbárányok,ake-
zébenistartegyet.
–EzámaJézus,nagyi!–kapakép

utánBarnabás.–Tudod,őaz,aki-
nekaszületésnapjakarácsonyeste
van,ésakinekakezébeszögeketka-
lapácsoltak, pedig nem is csinált
semmirosszat!Ésénazértszeretem
őtnagyon,merthaénbetörnékvé-
letlenülegyablakot,olyan,minthaő
kérné érte a büntetést helyettem.
Vagyilyesmi…
A nagyi szóhoz sem tud jutni.

Milyenigaz,hogyakicsigyerekekhi-
temennyireerőséstisztatudlenni!
DeBarnabásmártovábbcsicsereg:
–Aztistudom,hogyegyistálló-

banszületett.Voltottboci,bárány,
szamár,ló…Megaztistudom,hogy

egycsillagvezettemesszirőlakirá-
lyokat,hármatis,hogymerremen-
jenek,ígytaláltákmegakisbabát.Az
anyukájaaMária,megottvoltaJó-
zsef is.Denagyi,csakaztnemtu-
dom,hogyvanaz,hogykia Jézus
édesapja!Kiazigaziédesapja?
– Jézus Isten fia, úgy mondjuk,

hogyegyszülött,mertőazegyetlen
fia–magyarázzakészségesenanagyi.
–Najó,deakkorkiaJózsef?
–Őanevelőapja.
Barnabás ráncolja a homlokát,

látszik, hogy eztnemnagyon érti.
Nagyihálásansóhajtmagában,sze-
rencsére az ő unokájának a szülei
nemváltakel,ígyeztafogalmatnem
ismeri.
–Mostmárkésővan,aludnikell,

deelőtteelmondjukazestiimádságot
–ocsúdikfelanagyi,ésfigyeli,hogyan
kulcsoljaösszeakezétBarnabás.
–Most betakargatlak, csukd be

szépenaszemed!–igazgatjaanagyi
apaplant.
Barnabás átöleli a maciját, be-

csukjaaszemét.Mindjártelalszik.A
nagyinézi,nemislehetelmondani,
milyenkülönlegesenszépazőuno-
kája.DehirtelenfelpattanBarnabás
szeme:
–Nagyi,JézusédesapjaIsten,ne-

velőapjaJózsef,deaztmonddmeg,
akkorkibevoltszerelmesaMária?!
Anagyiegypillanatignemnagyon

kap levegőt: jó kérdés…!Eztmost
hogymagyarázzael?!
Aztán összeszedi magát, és így

szól:
–Nemlehetmindentegyetlenes-

temegbeszélni.Hagyjálholnaprais
valamit…Jó?
–Jó–szorítjamegjobbanama-

cijátBarnabás,ésegypercmúlvamár
csakegyenletes,nyugodtszuszogá-
sátlehethallani.Boldoganésmélyen
alszik.
Holnap…Anagyiidőtnyert.Ad-

digmégmegisálmodhatja,hogyan
mondjaelnégyévesunokájánakavi-
lágegyiklegnehezebbkérdéséreavá-
laszt.Legjobb,haehhezőissegítsé-
getkérattól,akiJézusédesapja.

g TuriErzsébet

Ki csi gye rek 
na gyot kér dez

novellaíró-pályázat
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Im19.JahrhundertlebteinPoleneinbekann-
terjüdischerRabbi.ZuihmkameinesTages
einBesucher,umeinenRatvonihmzuerbit-
ten.AlsderMannsah,dassdieWohnungdes
RabbiauseinemwinzigenZimmerbestand,in
demsichnureineBank,einTischmitStuhl
undvieleBücherbefanden,fragteerdenRab-
biverwundert:„Meister,wohabenSieIhreMö-
belunddenHausrat?“–„WohabenSieIhre?“
erwidertederRabbi.„Meine?“fragtederver-
blüffteFremde,„ichbindochnurzuBesuch
hier.IchbindochnuraufderDurchreise!“Da
erwidertderRabbi:„Ichauch!“
DieJahreslosungfürdasneueJahr2013er-

innertunsdaran,dasswir–beiallerSchön-
heitundallerFreudeaberauchinallenBe-
schwernissenunseresLebens–nur aufder
Durchreisesind:„Wirhabenhierkeinebleiben-
deStadt,sonderndiezukünftigesuchenwir.“
FürvieleGemeindegliederinderDeutsch-

sprachigenEvangelischenGemeindeinBuda-
pestgiltdieserSatzineinemsehrkonkreten
Sinn:DergrößereTeilderdeutschsprachigen
ChristeninderGemeindeistnurfürkurzeZeit
hier.WirhabeneinegroßeZahlvonMitarbei-
terndeutscherFirmenundInstitutionen,diemit
ihrenFamiliennurfürzweioderdreiJahrenach
UngarnkommenunddannwiederinihreHei-
matzurückkehren.IndieserZeitfindensiein
derdeutschsprachigenevangelischenGemein-
deihrgeistlichesZuhause.InjedemJahrvorder
SommerpausefeiernwireinenGottesdienst,in
demdiewegziehendenGemeindegliederper-
sönlichverabschiedetwerden.DieGemeinde
empfindetdenSchmerz;dieWegziehendenge-
henschwerenHerzensvondemschönenBuda-
pestweg.Undtrotzdemwachseninderkurz-
enDauerdesAufenthaltesherzlicheBindungen
undesentstehenWurzeln.AberesistdenMen-
schenunsererGemeindeklar,dasswirletztlich
eine Weggemeinschaft bilden, um einander
beizustehenaufderWanderschaft,dieweiter
geht.Undsoerinnertdiekleinedeutschsprachi-
geGemeindeinBudapest,diejaTeilderEvan-
gelischenKircheinUngarnist,durchihrDasein
aneinenGrundzugunsereschristlichenGlau-
bens:Wirsindunterwegszueinemgrößeren
Ziel.WirsindnichtaufDauerhier,sondernder
Glauberichtetsichnachvorne.
Warumdassoist,lehrteinBlickaufdenZu-

sammenhang,indemdieJahreslosungsteht.
UnmittelbarvorheristvonJesusChristusdie
Rede.DerHebräerbrieferinnertdaran,dassder
SohnGottes„draußenvordemTorgelitten
hat“(Hebräer13,12).DiesenHinweisaufden
KreuzestodverbindetderVerfassermiteiner
MahnungandieGemeinde:„Solasstunszu
ihm hinausgehen aus dem Lager und seine
Schmachtragen.Dennwirhabenhierkeine
bleibendeStadt,sonderndiezukünftigesuchen
wir.“(Hebräer13,13+14).

Schon inderWeihnachtsgeschichtewird
unserzählt,dassfürdasKind„keinRaumin
der Herberge“ war (Lukas 2,7). Der Sohn
GotteskommtindieWelt,findetaberinihr
keinenPlatz,keineendgültigeHeimat.Auch
ErbleibtaufderDurchreise.Esistdieuner-
gründliche Liebe Gottes, dass der Sohn
Menschwird.Hierbegegneteruns,umuns
zumVaterzubringen.Vonnunansindwir
dort,woErist.Dasbedeutetdannaberauch,
dasswiralsChristeneinStückweitseineHei-
matlosigkeit teilen. Viele Schwestern und
BrüderinderweitenWelt,dieunsimGlau-
benverbundensind,erfahrendieWahrheit
diesesWortesameigenenLeib.Sie„tragensei-
neSchmach“.DieinternationaleGesellschaft
fürMenschenrechtegibtan,dassweltweitet-
wa90%derMenschen,diewegenihresGlau-
bensverfolgtoderbenachteiligtwerden,Chri-
stensind.AuchinEuropawächstdieSkepsis
gegenüberdemchristlichenGlauben.
DieJahreslosungistindieserSituationein

WortgegenalleResignation:„Wirhabenhier
keinebleibendeStadt,sonderndiezukünftige
suchenwir.“WirhabenZukunft!UnddieseZu-
kunftistuntrennbarverbundenmitChristus,
unserem Herrn. Die Jahreslosung ermutigt
uns,denBlickaufihnzurichten.Dasbiblische
Wortlädtunsein,dortzusein,woJesusist.Das
wirdnichtimmerangenehmsein.Esistsogar
sehrwahrscheinlich,dassderGemeindeJesu
imNeuenJahrallerhandSchwierigkeitenund
Hindernissebegegnen.Aberwirsinddannje-
denfallsinseinerNähe,undErverheißtunsZu-
kunft.IndiesemBibelwortkönnenwirdasLe-
bensgefühldererstenChristengreifen,wiees
zumBeispielinderApostelgeschichtegeschil-
dertwird:AlsdieJüngernachOsternChristus
nachschauen,werdensievondenEngelner-
mahnt:„IhrMännervonGaliläa,wasstehtihr
daundsehtzumHimmel?DieserJesus,dervon
euchweggenHimmelaufgenommenwurde,
wirdsowiederkommen,wieihrihnhabtgen
Himmel fahren sehen“ (Apostelgeschichte
1,11).WirblickenalsChristennichtaufJesuszu-
rück,wirsehenJesusentgegen!
InderdeutschsprachigenGemeindekommt

eshäufigervor,dassehemaligeGemeindeglie-
derplötzlichimGottesdienstsind.Dannistdie
FreudedesWiedersehensgroß.Dahersagen
wirbeimAbschiedgelegentlich:Christense-
hensichniezumletztenMal!
WasauchimmerdasneueJahrbringenmag:

WirgehenaufunserenHerrnzu,derseiner-
seitsunsentgegenkommt.„Wirhabenhierkei-
nebleibendeStadt,sonderndiezukünftigesu-
chenwir.“DennwirsuchenunserenHerrnJe-
susChristus,derunsZukunftgibt!

g JohannesErlbruch
Pfar rer der Deutsch spra chi gen 

Evan ge li schen Ge mein de Bu da pest

„Wir ha ben hier kei ne blei ben de Stadt, 
son dern die zu künf ti ge su chen wir“ 

(He brä er 13,14)InderDämmerunghuschenkleineGestalten
überdenMarktplatz.WeißeGewänderblitzen
auf,hierschimmerteinEngelsflügel,dortein
KrönchenimHaar.InderKirchebrenntbereits

Licht. Die ersten Flötentöne sind zu hö-
ren.GleichbeginntdieGeneralprobedesKin-
derchores,dieEngelproben.Siesindschonauf-
geregtundtummelnsichvordemAltar.Esdau-
ert,bisjederseinenPlatzfindet.Marabestaunt
nochdiegeschmücktenChristbäume.Luisa
trägtvorsichtigundstolzihrEngelskostümmit-
samtdemflauschigenScheinaufdemKopf.
LeilaistinGedankennochbeiihrerOma,die
sieamNachmittagimKrankenhausbesucht
hat.EvaistganzimAnblickderanderenEn-
gelvertieftunddenktgerade:„Unddagehö-
reichauchdazu!EngelseinistdochKlasse!“
AntoniablicktskeptischindienochleereKir-
che.SiesiehtihreMama,diejetztmitzurGe-
neralprobekommt,weilsieamHeiligenAbend
nichtbeiihrenKindernist,sonderninderneu-
enPartnerschaft.Lisasingtschonausvoller
KehleundAnneversuchtersteTöne.Baldist
essoweit!UnddieKindersinddabei,sichin
diewunderbareGeschichtevonWeihnachten
hineinzuspielenundzusingen.
Obsiesichbewusstsind,welchewichtige

RollesieindieserLiebesgeschichteGottesmit
denMenschenhaben?Sierührenjanichtnur
ElternundGroßelternmitGefühlenundFest-
tagsromantik.SieöffnendasHerzundsingen
„EhreseiGottinderHöhe“.Dabeiwerdensie
zueinemTeilderGeburtdiesesKindes,dasuns
den Himmel öffnet. Sie werden zu Boten
Gottes!VollerLeidenschaftlegtsichGottin
diese Welt hinein. Die Verletzlichkeit und
BedürftigkeiteinesKindeswirdunszugemu-
tet.WährendwirnochnachrationalenErgeb-
nissenundnachSicherheitensuchen,proben
dieEngelschöredieganzandereGeschichte
vom Leben. Mehrstimmig und manchmal
auchvielstimmigsetzensiealleLeidenschaft
fürdasKindinderKrippeein.Undsiesingen,
alswäredieGeburtgenaujetztundhiergesche-
hen!Abersoistesdochauch:DasKindinden
WindelnaufStrohinderFutterkrippezeigtuns
denGott,dersichinderWelteinnistet,weil
erhierbei seinenMenschenseinwill.Kein
fremder,weitentfernter,elitärer,unerreichba-
rer Gott, sondern ein naher, berührbarer,
spürbarerundhörbarerGottistda.
ImReligionsunterrichtfragteinMädchen:

„WarumkamJesusgeradeinBethlehemaufdie

Welt!“WirsuchengemeinsamnachAntwor-
ten.DameldetsicheineSchülerinundsagt:„Je-
suskamdorthin,woihndieMenschenamnö-
tigstenbrauchten.“Dasglaubeichauch:Gott

kommtdorthin,wowirihnindieserWeltbe-
sondersbrauchen!Bethlehemistauchheute
nochsoeinOrt,oderdieFlüchtlingslagerin
Afrika,Slums in Indien,dieFamilieaufder
FluchtausSyrien,dieKindervollerHeimweh
ineinerAsylunterkunftinDeutschland.
WährenddieEngeldasLiedvom„Frieden

aufErden“proben,wünscheichdenLeilasund
Antoniasunterihnen,dasssieihrLiedmitneh-
men,dassesihnenzumOhrwurmwirdfürdie
Weihnachtstageundauchdanach.EinLied,das
sie auffängt in ihrer Traurigkeit und dem
WunschnachGeborgenheit.Nochprobendie
Engel,aberwenndanndieKirchevollist,und
siefürGroßundKleinvon„GottesWohlge-
fallen für die Menschen“ singen, dann ist
nocheinmaleineandereAtmosphäre:Diekni-
sterndeErwartungderKinder,dieErinnerun-
genderErwachsenenunddiewohligeHeraus-
forderung der bevorstehenden Festtage. Es
stehtaberauchdieFrageimRaum,wieernst
wir„dieseEngel“nehmen.Wieernstnehmen
wirdieKinder,diedafürunszuEngelnwer-
den?Sowiesiesind,mitihreneigenenErleb-
nissenundErfahrungen,ihren„dunklenTä-
lern“undAnfragenanunsErwachsenen.Kin-
derbrauchenOrte,andenensiemitihrenFra-
genoffeneOhrenfinden.InderKirchemitKin-
dernamSonntagmorgen,beiKinderbibeltagen,
inKindergruppenundkirchlichenKindergär-
tenerlebensie:MeineGedankenüberGottund
meinLebensindeinTeilvonmir.Ichkannauch
meineGefühleäußern.Gottkommtmirnahe.
DerEngelschoranWeihnachtenprobtnicht

nurfürdieErwachsenen,jedesEngelskindsingt
auchvonsichselbst.Wasgibtesschöneres,als
ihnenfürihrSingenoderSchweigen,Fragen
undFeiernZeitundRaumzugeben.Mitden
EngelnwirdesWeihnachten:Gottlegtsichfest.
ErwähltdenMenschen.SeineAbsicht:Frie-
den.DafürhatsichdasProbenallemalgelohnt!
UndwennderGottesdienstzuEndeist,dann
gehenwir–hoffentlich–miteinemOhrwurm
nachHause.„Gloria,Gloria,Gloria,derHim-
melstehtoffen,Halleluja.WennGottesLicht
dieHerzenerhellt,dannwirdeshellinunse-
rerWelt.“

g KlausEyselein
Pfar rer der Kir chen ge mein de Py r baum

Sie sin gen, als wä re die Ge burt  
ge nau jetzt und hier ge sche hen

JohannAmosComenius

Ge bet
Ich dan ke mei nem Gott,
der ge wollt hat,
dass ich zeit le bens ein Mensch der Sehn sucht sein soll te.
Ich prei se dich, mein Er ret ter,
dass du mir auf der Er de 
kein Va ter land und kei ne Woh nung ge ge ben hast.
Du hast mich vor der Tor heit be wahrt,
das Zu fäl li ge für das We sent li che, 
den Weg für das Ziel,
das Stre ben für die Ru he,
die Her ber ge für die Woh nung
und die Wan der schaft für das Va ter land zu hal ten.

németoldal
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Aztmondják,ahimnuszunkotthor-
dozzamagábanamagyarokvilág-és
történelemlátását,meghatározzajö-
vőképünketésamagunkrólalkotott
látásmódot. Olvastam valahol egy
összehasonlítóelemzéstarról,hogy
melyiknépmilyenhimnuszténekel,
ésazhogyanhatározzamegidenti-
tástudatát.
Amigyülekezetünkbenazaszokás,

hogy minden hónap utolsó vasár-
napjánazáldáselőttelénekeljükaz
„Erős vár a mi Istenünk” kezdetű
evangélikushimnuszunkat.Ezttesszük
decemberutolsóvasárnapjánis.Ráegy
napra,december31-énpedigamagyar
himnusszalzárjukazévet,ésahallot-
tainkra gondolunk majd. Azokra,
akiknek a koporsójánál én álltam
meg, akiket evangélikus szertartás
szerintbúcsúztattunkel.
Vajonaz,hogyevangélikusokva-

gyunk,ésaz„ErősváramiIstenünk”
kezdetűénekünketismagunkénak
valljuk,megváltoztatjaaszemléletün-
ket,éspozitívabbáteszireménysé-
günket?
Felemelő olvasni Ezékiel próféta

mondatait. Szép jövőt rajzol a re-
ménytelenfogságbanélőnépelé.Is-
tenmegígéri,hogyleszmégfényes,
dicsőséges,békésélete.Ezazígéret
egyolyanvezetőbenteljesedikbe,aki
felelősséggelhordozzaanépsorsát,
akimintanépkirályaéspásztorajó
iránybaterelianépsorsát,helyreál-
lítjaazIstennelkötöttszövetséget,bé-
kességethoz.Sajátföldjükönfognak
élni, és Isten jelenlétemindennap,
örökremegtapasztalható lesznépe
között:„Is te nük le szek, ők pe dig né pem
lesz nek.” Ezekbenazígéretekbenmég

ottavágyis–apróféta,anépvágya
–,hogymindezmegvalósuljon.
„Hozzrávígesztendőt”–éneke-

lemholnap.Közbentudom,hogyso-
kanhagyjákelhazájukat,otthonukat
egyjobb,szebb,élhetőbbjövőremé-
nyében.Sajátismerősikörömbőlis
többenmentekkidolgoznikülföld-
re,vagytervezikegymásikországban
jövőjüket,letelepedésüket.Lányom
egyetemén,azorvosinisújraésúj-
rafelmerülődilemmaahallgatókkö-
rében,hogyholkeressenekmajdál-
lást,munkát,életet,jövőt.Azittho-
niéskülföldilehetőségekösszehason-
lításamindennaposkörükben.
AHim nusz márnemadelégerőt

akitartásra,areménykedésre.Elve-
szettahitésareményazemberekből.
Régenajóvezetőtőlfüggöttegy

népléte,sorsa.Különösenigazeza
bibliai történetírás szemléletére,
amelyikben meghatározó, hogy a
királyonteljesedikbeelsősorbanIs-
tenítélőésmegmentőigéje.Istenaz,
akihordoztaakirálytvagyelpusztí-
totta.Anéppedigszükségszerűena
királlyalmaradtéletben–vagypusz-
tultel.
Manapságmáraligvannakkirá-

lyok.Mégisamesék,történelmita-
nulmányaink,a legendákvilágából
őrzünkképetarról,hogymilyenis
egy király. Nekünk, magyaroknak
példáulMá tyás ról vannakolyanle-
gendáink,amelyekalapjánmegalkot-
jukakirályrólaztaképet,hogyaz
igazi,ajókirályigazságos.Akirály
ősképeazsidóemberszámáraDávid
királylett.
Dávidnemvolthibátlanésbűnte-

lenkirály,deállandóanotthordoz-

taazIstenrefigyelésérzékenységét.
Adeuteronomistatörténetírásegye-
nesenidealizáljaDávidalakját.An-
nak az embernek a képét rajzolja
elénkbenne,akinekaszíveteljesen
azÚré,megtartjaazÚrparancsola-
tait és rendelkezéseit; tökéletesen
igaz.NátánáltalIstenígéretetteszar-
ra,hogyDávidtrónjafennmarad.
Ezékielmásikképeapásztorhoz

kapcsolódik. A pásztor alakja az
ókoriembernekrögtöneszébejuttat-
taagondoskodóvezetőt,akijuhai-
nakzöldlegelőtésvizetkeres,törő-
diknyájával,védiarábízottakat.Er-
reszükségisvolt,mertismertékaju-
hokhajlandóságátazelkóborlásra.A
kételsődlegesérzés,amelyeterede-
tilegapásztorképekeltett,afélelem
ésa jóllét,anyugalomérzésevolt.
Mígazemberésaközösségtud-

ja, hogy valaki vigyáz rá, törődik
vele,segítiamindennapokban,addig
biztonságbanérzimagát,nyugodtan
végziadolgát,merthiszi,hogynem
érheti baj. Ebből következik az is,
hogyafélelem,rémület,elhagyatott-
ság,magányosságszólalmeganépaj-
kán,amikorúgyérzi,vezetőnélkül
maradt, vagy nem megfelelő em-
ber/emberek(rosszpásztor)kezében
vanazélete.
Az év utolsó vasárnapján, az év

utolsó előtti napján kétféle érzés
fogjaelazembereket:afélelemésa
remény.Afélelem,hogyholnapmi-
bőlfizetemkiagázszámlát,ahitele-
met, lesz-e elég bevétele a csalá-
domnak,lesz-emitennünk.Ésare-
mény,hogyakövetkezőévmégisbol-
dogabblesz.
„ErősváramiIstenünk…”–éne-

kelemma,ahónap,azévutolsóva-
sárnapjánVecsésen az ároni áldás
előtt.
AvárképenincsEzékielképeikö-

zött,mégis ugyanazt fejezi ki szá-
momra,mintapásztorésakirályké-
pe.Van,akimegvéd,oltalmaz,vezet.
Perszeebbenahimnuszbansokahá-
borúskép,mégismegnyugtatésre-
ménységgel tölt el.Van valaki, aki
nem hagy magamra, megvéd, ér-
temharcol.Szembeszállaleggono-
szabbhatalmakkalis.
Ezékielen keresztül Isten pász-

tort,királytígéranépnek.Jókirályt,
jó pásztort. Olyat, aki igaz, az Úr
minden rendelkezését megtartja,
akinekaszíveteljesenIstené.Olyat,
akinek a kezébenbiztos az életem
mindenföldibizonytalanságellené-
reis.Olyat,akigondoskodikazövé-
iről.
Evangélikushimnuszunkegyso-

raígyszól:„Kérdezed:kiaz?”Avá-
laszt is megadja: „Jézus Krisztus
az…”Hiszem,hogybenneteljesedik
beEzékielígérete.Nincsmás,akibe
kapaszkodjak.

g HeinemannIldikó

Imád koz zunk! Uram, te látsz ben nün -
ket fé lel me ink ben, re mény te len sé -
günk ben, is me red min den na pi gond -
ja in kat. Tu dod, hogy sok szor gúzs ba
köt nek min ket a fé lel me ink, és nem
me rünk bíz ni ab ban, hogy van szá -
munk ra jö vő. Ké rünk, te mu tasd
meg ne künk, hogy fi ad ban be tel je sed -
tek az ígé re tek, és add, hogy mer jünk
bíz ni, hin ni és re mény ked ni. Ámen.

K A R Á CS On Y U tÁ ni VA SÁR nAp – ez 37,23B–27

Him nusz
A VA SÁRnAp ig éje

„Az Ige test té lett, kö zöt tünk la kott, és
lát tuk az ő di cső sé gét.” (Jn1,14)

Azóévutolsósazújévelsőnapjaiban
azÚt mu ta tó reggeli,ünnepiésheti
igéi emlékeztetnek, hogy napjaink
Istenkezébenvannak.Amúlóidőben
azörökkévalósbékességetszerzőIstencselekvéseállásfoglalásrakésztetma
is:„VallásttegyenekmindenfélenépekazÚristennek,ésőtdicsérjék.”(GyLK
732)MikorazelsőszülöttFiútajeruzsálemitemplombanbemutattákazÚr-
nak,Simeonáldottaőt:„Most bo csá tod el, Uram, szol gá dat be szé ded sze rint
bé kes ség gel, mert meg lát ták sze me im üd vös sé ge det…” (Lk2,29–30)Dr. Lu ther
szerint:„AkegyesSimeonaztszeretné,habelátnánk:megváltóraszorulunk.
Merthaszilárdanhisszük,hogyagyermekIstentőljöttmegváltónak,magá-
tóljönabékesség,éssebűn,sehalálnemrettenttöbbé,hiszenéppenezek
ellenvanMegváltónk!”Azéletigéjénektöbbiszemtanúiisbizonyságottesz-
nekróla:„…ezért hir det jük nek tek is az örök éle tet…” (1Jn1,2)Óévestehála-
adássalésbűnbánattalkérjükőtakegyelemfogyóidejében:„Tanítsminketúgy
számlálninapjainkat,hogybölcsszívhezjussunk!”(GyLK728)„Ir gal mas és
ke gyel mes az Úr, tü rel me hosszú, sze re te te nagy.” (Zsolt103,8)SPállalvalljuk,
aválasztottakatsemmisemszakíthatjael„az Is ten sze re te té től, amely meg je -
lent Jé zus Krisz tus ban, a mi Urunk ban” (Róm8,39).Deőfigyelmeztetvigyá-
zásra:„Ti is le gye tek ké szen, mert ab ban az órá ban jön el az Em ber fia, ami kor
nem is gon dol já tok!” (Lk12,40)ApolgáriújévelsőnapjaibanIstencsodála-
tosnévadásairólolvasunk:„Ami kor a nyolc nap el múlt…, a Jé zus ne vet ad ták
ne ki, aho gyan az an gyal ne vez te őt…” (Lk2,21)Így2013-ban:„Amit pe dig szól -
tok vagy cse le kesz tek, mind az Úr Jé zus ne vé ben te gyé tek, há lát ad va az Atya
Is ten nek őál ta la.” (Kol3,17)Urunknyilvánosműködésekezdeténanázáretizsi-
nagógábanküldetésétígyfoglaltaösszeprófétaiszókkal(Ézs61,1.2a):„Az Úr
Lel ke van én raj tam, mi vel fel kent en gem, hogy evan gé li u mot hir des sek…, és hir -
des sem az Úr ked ves esz ten de jét.” (Lk4,18–19)Jézusavilágreménysége.Nefe-
ledjükazévigéjefigyelmeztetését(lásdZsid13,14).Mivelaztsemtudjuk,mit
hozaholnap,eztmondjuk:„Ha az Úr akar ja, és élünk, és ezt vagy azt fog juk
cse le ked ni.” (Jak4,15)Józsuéhalálaelőttígyvallott:„…én és az én há zam né -
pe az Urat szol gál juk!” Ésanépszava:„Mi is az Urat akar juk szol gál ni. Bi zony,
ő a mi Is te nünk!” (Józs24,15.18)Mózestédesanyja„el vit te a fá raó le á nyá hoz,
aki a fi á vá fo gad ta, és el ne vez te Mó zes nek, mert azt mond ta: A víz ből húz tam
ki.” (2Móz2,10)„Áb ra hám Izsák nak ne vez te el új szü lött fi át, akit Sá ra szült ne -
ki.” (1Móz21,3)Istenmegígérte:nemlesztöbbéözönvíz!Eztmondtanemcsak
Nóénak:„…szi vár vány íve met he lye zem a fel hők re. (…) Ez an nak a szö vet ség -
nek a je le, ame lyet min den föl di élő vel kö töt tem.” (1Móz9,13.17)Kérjükazúj
szövetségszerzőjét:Ó,„Jézus,hitünketerősítsd,/Nevedetbennünkdicsőítsd.
/Ezesztendőtveledkezdjük,/Add,hogyveledisvégezzük!”(EÉ178,5)„Is-
ten,álddmegamagyart…”(Him nusz)

g GaraiAndrás

He tI Út rA vA ló

Urunk,Istenünk,ünnepekköztmeg-
húzódócsendesvasárnaponállunk
megelőtted.Szívünkbenkarácsony
öröme,ünnepipillanatok,találkozá-
sok, csendes percek. Köszönjük,
hogy ma is megállhatunk előtted.
Mélyetszippanthatunkmégkarácso-
nyijóságosemberszeretetedillatából,
ésígyléphetünkazújévfelé.
Jóságosemberszeretetedérjenel

mindenszívet,hívőtéstagadót,ma-
gabiztostéskétkedőt.Építsd,Urunk,
ahitbizalmátbennünkésközöttünk,
hogyreménységgelbízzunkakara-
todban,éslelkescselekvőilegyünk.
Adjmegértéstamáskénthívő,más-
kéntgondolkodóemberekiránt.
Jóságosemberszeretetedlegyenott

abetegekkel,szenvedőkkel,rászoru-
lókkal.Nyújtsdkikezedaleszakadó-
kért,nyisdmegszívünkáldozatra,
ébresszfelelősségetegymásiránt.Adj
józanmértékletességet,hogymásnak
ishely,kenyér,siker,megbecsülésjus-
sonmellettünk.
Jóságosemberszeretetedtöltsebe

avilágot,hogykontinensek,orszá-
gokésnépekközöttharcésverseny
helyett közösség épüljön.Adj igaz
szavakatéstisztaszándékokatpoli-
tikusoknakésgazdaságifelelősséget
hordozóknak,hogybetöltsékhivatá-
sukat. Adj igaz szavakat és tiszta
szándékokatnekünkis,hogymin-
dennapiügyeinkbenisjóságodhite-
lestanúilehessünk.
Jóságos emberszereteted tegye

egyházadataszeretetnyitottközös-
ségévé,aholazünnepahétközna-
pokraisfénytáraszthat,éscélt,he-
lyet, üdvösséget találhat minden
ember szolgálóközösségben.Légy
gyülekezetünkkel, kicsikkel és na-
gyokkal. Add, hogy belső békénk
vonzólegyenkörnyezetünkben,ta-
nításodtisztánésmélyenszólaljon
megmindenalkalommal,erőnkkel,
időnkkel és szeretetünkkel építsük
evangélikusközösségünket.
Urunk,Istenünk,tartsmegmin-

ketFiadeljövetelénekfényében,hogy
ígyfordulhassunkezenavasárnapon
azelőttünkállóhétfelé.Légyvelünk
évfordulóünnepnapokonésinduló
újhétköznapokon.Felragyogottka-
rácsonyifényeddelarcunkonésszí-
vünkben kérünk: a megszületett
Megváltónk, az Úr Jézus nevében
hallgassmegminket.Ámen.

Oratio
œcumenica

„Krisztus tehát azoknak született,
akikfélelembenésrettegésbenvan-
nak.Országábaiscsakezektartoz-
nak.Ezeknekkellprédikálnunk is,
mintazangyaltetteamegijedtpász-
toroknak: »Íme, hirdetek néktek
nagy örömet.« Ez az öröm ugyan
mindenkié, de csak a megrettent
lelkekésszomorodottszívűekalkal-
masakrá.Ezekazenyémek,ezeknek
akarok örömöt hirdetni. Hát nem
csodálatos,hogyezazörömottvan
legközelebb,ahollegnagyobbabel-
sőnyugtalanság?!”

d Lu ther Már ton:
Jer,örvendjünk,keresztyének!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
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Lepje meg magát, családtagjait 
és barátait digitális újsággal!

Oldalunkon ajándékötletekkel várjuk!

WWW.DIGITALSTAND.HU

HIRDETÉS

Éljen Ön is

az Ocuvite

Bónusz-

programmal!*

HIRDETÉS

„Atársadalmifelelősségagazdasá-
gi válságban még inkább kötelez
bennünket”–kezdtebeszédétBéres

Kláraazadventitalálkozón.Azado-
mány–mintmársokévóta–száz-
ezerüvegnyigyógyítócsepp,melyaz

idénnegyvenéves,legendáskészít-
ménymegújítottváltozata,aBéres
CseppExtra.

BéresKlárakiemelte:„Avilágban
éssajnosországunkbanisjelentke-
zőgazdaságinehézségeknemcsak
arra figyelmeztetnek mindannyi-
unkat,hogyértékeinkkelodafigye-
lően, átgondoltan, tisztelettel kell
bánnunk,hanemarrais,hogymég
fontosabbá válik az odafigyelés, a
szolidaritás a legsérülékenyebbek
iránt,akikneknincsenektartaléka-

ik,nincsenektámaszaik.Azok,akik-
hezakaritatívszervezetekenkeresz-
tülezúttaliseljutnakmajdgyógyí-
tó cseppjeink, a maguk erejéből
képteleneklennénekamegvásárlá-
sára. A világ, úgy tűnik, forduló-
ponthozér.Esélyünkafennmara-
dásracsakúgylehet,hafigyelünk
egymásra az élet minden terüle-
tén: munkában, vásárláskor, ott-
hon,közösségeinkben.Csakössze-
fogással lehetünk képesek elbírni
terheinket.”

Atámogatotttízlegnagyobbor-
szágos karitatív szervezet:Magyar
KatolikusKaritász,MagyarMáltai
Szeretetszolgálat,MagyarVöröske-
reszt,MagyarÖkumenikusSegély-
szervezet,MagyarHospiceAlapít-
vány,RákbetegekOrszágosSzövet-
sége,MagyarILCOSzövetség,Ma-
gyarRákellenesLiga,„Arákellenaz
emberért,aholnapért”Alapítvány,
NyugdíjasklubokésIdősek„Életetaz
éveknek”OrszágosSzövetsége.

g CsótóSzilvia

Se gít ség a rá szo ru lók nak
b Ismétjelentősmennyiségűtermékadománnyalsegítiarászorultakat

aBéresAlapítvány.Bé res Klá ra, azalapítványelnöketíz–alegnagyob-
bakközétartozó–országoskaritatívszervezetszámáraadtaátün-
nepélyeskeretekközöttdecember13-ánlegújabbkészítményüket,a
Bé res Csepp Ext rát. Azimmunrendszerfokozottvédelmétbiztosító,
százezerüveggyógyszeradomány–melynekpiaciértéketöbbmint
százmillióforint–karácsonyramáreljutarászorulókhoz.

Alap kő le té tel– Fecskefé szek óvo da
SokszeretettelmeghívjukaSztehloGáborEvangé-
likusIskolaFecskefészekEvangélikusÓvodájánakhá-
laadó istentisztelettelegybekötöttalapkőletételére,
melyre2013.január6-ánkerülsor.

Program
10.00:Istentiszteletapestszentlőrincievangélikus
templomban(1183Budapest,Kossuthtér3.).Igéthir-
detGáncsPéter elnök-püspök.
12.00:Ünnepélyesalapkőletétel–azalapkövetelhelye-
ziGáncsPéter(1185Budapest,Bajcsy-Zsilinszkyu.74.).

AberuházásaKMOP4.6.1.–11Fecskefészekrakó pro-
jektjévelvalósulmeg.

Az evan gé li kus köny ves bolt 
ün ne pi nyit va tar tá sa

December21-ighétfőtőlpéntekig9-től18óráig.
December22-én,szombaton9-től13óráig.
December23-tólazünnepekésleltározásmiattzár-
va tartunk.
Nyitás: 2013.január14-én,hétfőn.
Kérjük,vegyékfigyelembe,hogyaleltározásideje
alattérkezőmegrendeléseketakiadójanuár14.után
tudjateljesíteni!

 
  

 

     

 

  

 
   

 

    
 

 

  
  
 

          
 

    
 

    
 

      

 
     

NAGYOBB KIHÍVÁSOK, 
MEGERÔSÍTETT IMMUNVÉDELEM

A KOCK Á ZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁ JÉKOZTATÓT,

 www.beres.hu        facebook.com/beres.klub 

ÚJ BÉRES CSEPP EXTRA® 
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oórk, kendôzpékn ebgésinyn
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ómô leleffegemi aganyaótaha r
ms it tellemom latratganyaót
a nícidemx elompk, úmutám
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oórk, kendôzpékn ebgésinyn

 
  

 

     

 

  

 
   

 

    
 

 

  
  
 

          
 

    
 

    
 

      

 
     

  

 

-knütezevrezsa k ájljotópn odó
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Szilveszteri lencsevég

Esperesi glória a tisztújítás alkalmából

Püspöki sofőr – nyeregben

Amikor rovatgazdánk Édenben járt
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„Mi mikor kerülünk már sorra?…”

Paparazzi a sekrestyéből Csoda történt…

Fókusz



 e 2012. december 23–30. Evangélikus Élet

Összeállította: Boda Zsuzsa

b A köz szol gá la ti csa tor nák idén is
meg szé pí tik a te le ví zió né zők és a rá -
dió hall ga tók ka rá cso nyát. Az MT VA
szer kesz tői tar tal mas, az ün nep szel -
le mé hez il lő mű so rok kal dí szí tik fel
a ka rá csony fát.

A ka rá cso nyi mű sor fo lyam már ad vent ben
el kez dő dik. Ad vent utol só va sár nap ján az
Út mu ta tó mű so rá ban a szer kesz tők ma -
gyar köl tők ka rá cso nyi ver se i vel ked ves -
ked nek az ün nep re ké szü lő iro da lom -
ked ve lők nek. A mű sor ban a Pat ro na Hun -
ga riae Is ko la köz pont és a Pan non hal mi
Ben cés Gim ná zi um di ák jai töb bek kö zött
Pi linsz ky Já nos, Ba bits Mi hály és Má rai
Sán dor köl te mé nye it ad ják elő (M1, 9.40).

A Re for má tus ma ga zin ké szí tői egy
olyan vi dé ki is ko lá ba lá to gat nak el, amely
szep tem ber ben ke rült egy há zi fenn tar tás -
ba. Az adás ban Ste in bach Jó zsef püs pök
a ka rá csony és az ad vent üze ne té ről szól,
a Pa loz na ki kó rus tag ja i tól pe dig azt
tud ják meg a né zők, hogy mi ért vál lal ják
ka rá csony ról ka rá csony ra a fel lé pést
mind a re for má tus, mind a ka to li kus
temp lo mok ban (M1, 11.10).

Szent es te nap ján, ko ra dél után je lent -
ke zik a Krisz tus kö zöt tünk, a gö rög ka to -
li kus egy ház fél órá ja. A mű sor mot tó ja:
Krisz tus szü le tik. Mit je lent szá munk ra a
je len idő, az ün nep ak tu a li tá sa? Er re vá -
la szol nak hí vők, pa pok és a meg kér de zet -
tek (Kos suth rá dió, 13.30).

A Bar tók rá dió es te a je les nap nak szen -
te li mű so ra it. Bach Ka rá cso nyi ora tó ri u -
mát a Lu the rá nia ének kar és a Bu da pes -
ti Vo nó sok tol má cso lá sá ban hall hat juk
(19.40). Ezt kö ve tő en a Hang-fo gó ka rá -

cso nyi ki adá sa az ün nep kör leg szebb da -
rab ja i ból su gá roz vá lo ga tást (21.00).

A ka rá cso nyi éj fé li szent mi sét a köz mé -
dia a – kö zel egy évig tar tó mun ká val fel -
újí tott, meg szé pült – pan non hal mi Szent
Már ton-ba zi li ká ból köz ve tí ti. Vár sze gi
Asz trik pan non hal mi fő apát szent be szé -
dé ben Ézsa i ást idé zi: „Mond já tok a csüg -
ge dő szí vű ek nek: Bá tor ság! Ne fél je tek!
Néz zé tek, el jön Is te ne tek!” (M1, 24.00) 

A Du na Te le ví zió a Va ti kán ból köz ve -
tí ti az éj fé li szent mi sét; a mű sor szak kom -
men tá to ra Tö rök Csa ba. Az adás ér de kes -
sé ge, hogy a Du na Te le ví zió húsz év vel ez -
előtt kezd te meg su gár zá sát. Egy kor II. Já -
nos Pál pá pa ma gyar nyel ven üd vö zöl te
az új ma gyar mű hol das csa tor nát, majd
ezt kö vet te az el ső éj fé li mi se köz ve tí tés az
Örök Vá ros ból. Két év ti zed el tel té vel e va -
ti ká ni ün ne pi szer tar tás sal ün ne pel jük a
Du na Te le ví zi ót (00.00). 

A ma gyar pá los rend sor sa össze forrt
ha zánk tör té ne té vel. A re me ték va ló di his -
tó ri á ját ál lí tot ta szín pad ra Su dár An na má -
ria, Ober frank Pál és a Miszt rál együt tes
As per ges me… – Pá los év szá za dok cím mel.
A pá los szer zők szö ve ge i ből, ver se i ből, va -
la mint más do ku men tu mok ból és meg ze -
né sí tett ver sek ből ál ló tör té nel mi mű sor
fel idé zi a rend tör té ne té nek fon to sabb epi -
zód ja it és sze mé lyi sé ge it (M1, 1.10).

Ka rá csony ün ne pén a rá dió hall ga tók
Kis kun lac há zá ról, a Kis kun ság ka pu já ból
hall hat nak ige hir de tést. „A bet le he mi
szü le tés nél már lát hat juk, hogy együtt van
a csa lád – hív ja fel a fi gyel met egy na gyon
ak tu á lis tár sa dal mi prob lé má ra Ta ka ró
And rás re for má tus es pe res, lel ki pász -
tor. – A mai leg fáj dal ma sabb ta pasz ta la -
tunk, hogy oly mó don szét hul lott az ott -
ho ni kö zös ség in téz mé nye, hogy már a

nagy ün ne pe ken sem vagy csak el vét ve
lát ni együtt csa lá dot a temp lom ban. Ta -
lán ez le het az egyik oka an nak, hogy ma
már ott hon sincs együtt a csa lád.” (Kos -
suth rá dió, 10.03)

A te le ví zió né zők a De ák té ri temp lom -
ból kö vet he tik fi gye lem mel a ka rá cso nyi
evan gé li kus is ten tisz te le tet, Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök ige hir de té sét. Az ün ne pen a
Gryl lus test vé rek ze né vel szol gál nak. „Ká -
nyá di Sán dor Is ten há ta mö gött cí mű ver -
se az el ha gya tot tak ról szól – utal az el hang -
zó Gryl lus-dal ra a fő pap. – Ka rá csony kor
az Is ten meg for dul, rá mo so lyog a nél kü lö -
zők re, az el ha gya tot tak ra. Sen kit nem fe -
lejt el a sze re tet ün ne pén.” (M1, 11.00)

XVI. Be ne dek pá pa ha gyo má nyos ka -
rá cso nyi üze ne tét és ur bi et or bi ál dá sát
a ró mai Szent Pé ter tér ről dél ben lát hat -
ják a né zők (M1, Du na Tv, Du na World).

Tar zus zi Szent Pál, akit a ti zen har ma -
dik apos tol ként tisz te lünk, Saul né ven
szü le tett hel le ni zált zsi dó csa lád ban. Jé zus
ha lá la után még a ke resz tény ség ádáz ül -
dö ző je volt. A da masz ku szi úton tá madt
lá to má sa, „pál for du lá sa” után vált a ke resz -
tény ség el kö te le zett hir de tő jé vé. A szent
éle té ről ké szült nem zet kö zi össze fo gás sal
a Bib lia: Pál apos tol cí mű két ré szes film.
Olyan ne ves szí né szek sze re pel nek ben ne,
mint Jo han nes Brand rup vagy Fran co Ne -
ro (Du na Tv, 22.25, 26-án 22.30).

Ka rá csony más nap ján a ki seb bek re
gon do lunk. A Bib lia gyer me kek nek epi -
zód ja a bölcs em ber ről szól, aki szik lá ra
épí ti há zát. Jé zus ta ní tá sa a biz tos alap; ne
fél jünk ma gunk is őrá épí te ni éle tün ket
(M2, 9.50)!

Min den né zőnk nek és hall ga tónk nak
áldott ka rá csonyt kí vá nunk!

g Cser mák Zol tán

„A kis Jé zus arany al ma”
Vá lo ga tás a köz mé dia ka rá cso nyi val lá si mű so ra i ból

VASÁRNAP

12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó a nagybánhegyesi
evangélikus templomból
12.30 / Vörösmarty Rádió
(Székesfehérvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.vorosmartyradio.hu)
15.05 / Bartók rádió
Barokk karácsonyi hangverseny
közvetítése Helsinkiből, a Kallio-
templomból
16.50 / Duna World
Hatvanéves a Magyar Állami
Népi Együttes
19.43 / Kossuth rádió
Részletek az Új Bojtorján
együttes karácsonyi albumáról

HÉTFŐ

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Händel: 
X. Chandos anthem – 27. zsoltár
14.00 / Bartók rádió
A hét zeneszerzője: 
Johann Sebastian Bach
Weimar
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Levente Péter
18.15 / Pax Tv
A Golgota Gospel karácsonyi
koncertje
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)

KEDD

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Vivaldi: Magnificat RV 611
11.00 / M1
Karácsonyi evangélikus
istentiszteletet közvetítése 
a Deák téri evangélikus
templomból
Igét hirdet: 
Gáncs Péter elnök-püspök
12.20 / Kossuth rádió
Az én karácsonyom
13.10 /Sion Rádió (Beregszász)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.sionradio.eu, ismétlés: 22.10)
15.05 / Kossuth rádió
,,Uram, nem vagyok méltó...’’

SZERDA

10.03 / Kossuth rádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Piliscsabáról
Igét hirdet: Kézdy Péter lelkész
12.05 / Bartók rádió
Reneszánsz karácsony 
a Zeneakadémia nagytermében
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Fehér Lajos gyertyaöntőmester
14.35 / Kossuth rádió
Az egyházzenész karácsonya
Zenés beszélgetés 
Bubnó Tamással
23.00 / Bartók rádió
Jazzport
Válogatás Michael Bublé 
és Diana Krall 
karácsonyi dalaiból

CSÜTÖRTÖK

14.00 / Bartók rádió
A hét zeneszerzője: 
Johann Sebastian Bach
Köthen
16.00 / Duna World
Fölszállott a páva
(ismétlés)
19.43 / Kossuth rádió
Karácsonyi dalok – 
gyerekek előadásában
21.30 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Istenek nyomában – Útikönyv
21.35 / M1
S. O. S. Szerelem!
(magyar romantikus film, 2007) (99’)
23.00 / Duna Tv
MüpArt classic
Karácsony

PÉNTEK

9.05 / Kossuth rádió
Hang-fogó
Nikolaus Bruhns: 
Jauchzet dem Herren alle Welt –
100. zsoltár
11.25 / Agnus Rádió (Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.agnusradio.ro)
11.30 / Kossuth rádió
Vendég a háznál
Gyerekekről felnőtteknek
20.15 / M1
Én, József Attila
(zenés dráma két felvonásban)
21.00 / Duna Tv
Csodaországban
(amerikai játékfilm, 2008) (96’)

SZOMBAT

7.05 / Duna Tv
Századfordító magyarok
Dsida Jenő (1907–1938)
8.00 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
8.55 / Duna Tv
Az erdélyi szász kultúra nyomában
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
Erős vár a mi Istenünk!
10.50 / Duna Word
Varázslatos tanúhegyek
(magyar ismeretterjesztő film)
18.05 / Kossuth rádió
130 év – 130 dal
Népzenei portré Kodály Zoltán
születésének évfordulójára
19.42 / Kossuth rádió
Kiskarácsony
Hans Fallada meséje

VASÁRNAP

7.35 / Duna Tv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
Fabiny Tamás vezetésével
10.55 / M1
Baptista magazin
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó 
az egyházaskozári 
evangélikus templomból
13.17 / Bartók rádió
Kamarahangverseny 
Haydn műveiből 
a pannonhalmi bazilikában
21.04 / Bartók rádió
Az emberi hang dicsérete
Benne:
Monteverdi: 
II. vesperás

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 23-ától december 30-áig

Istentiszteleti rend • 2012. december 30.
Karácsony utáni vasárnap. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Lk 2,33–40; Gal 4,1–7. Textus: Ez 37,23b–27. Énekek: 152., 171.
Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Jo -
han nes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Balicza Iván;
Fé bé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. 9. Veperdi Zoltán; Sarepta, II., Mo dori
u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9.
de. fél 10. (úrv.) Fo dor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u.
12. de. 10. Vári Krisz ti na; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné
Var sá nyi Vilma; Új pest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Kertész Géza;
De ák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Smi -
dé li usz Gábor; du. 6. (or go na ze nés is ten tisz te let) Gerőfiné dr. Brebovszky
Éva; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott
Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11.
Ro mán né Bolba Márta; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Románné Bolba
Már ta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (ka to li kus templom) de. 11. (úrv.) Ma -
ros sy Attila; du. 6. (vespera) Rozs-Nagy Szilvia, liturgus: Mun tag Lőrinc;
Kő bá nya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Ke len föld, XI., Bocs -
kai út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) Gáncs Ta más; du. 6.
Schu lek Mátyás; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Ti bor; Bu -
da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Bu da hegy -
vi dék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) dr. Bácskai Károly; An gyal föld,
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf-Balogh Melinda; Zug ló, XIV.,
Lő csei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél
10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó
B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Po nicsán
Er zsé bet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy.
Vik tor; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. Vető István; Má tyás -
föld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tes se -
dik tér de. 9. Darvas Anikó; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél
11. Darvas Anikó; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kovács Áron;
Rá kos li get, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kovács Áron; Pest szent lő rinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rá -
kó czi út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX.,
Temp  lom tér 1. de. 10. Széll Éva; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Éva;
Pest er zsé bet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI.,
De ák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10.
Hok ker Zsolt; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Bu dakeszi,
Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lackner Pál.

Istentiszteleti rend • 2012. december 31.
Óév este. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Lk 12,35–40; 2Tim 4,(1–4)5–8.
Textus: Zof 2,1–3. Énekek: 397., 146.
Budavár, I., Bécsi kapu tér du. 6.  (úrv.) dr. Agod Anett; du. 6. (német,
úrv.) Johannes Erlbruch; éjszaka fél 12. Bence Imre; Fébé, II., Hűvösvölgyi
út 193., Fébé du. 5.; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. du. 6. Fodor Vik -
tor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. du. 6. Do náth László;
Óbu da, III., Dévai Bíró M. tér du. 6. (úrv.) Horváth Ferenc; Új pest, IV.,
Lebstück M. u. 36–38. du. 6.  Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák
tér 4. du. 6. (úrv.) Gáncs Péter; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. du. 6.
Pe li kán And rás; Szlovák gyülekezet, VIII., Rákóczi út 57/a du. 4.  (szlo -
vák) Gu lá csi né Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. du. 4. Ro -
mánné Bolba Már ta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus temp lom)
du. 4. Koczor Ta más; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. du. 5. Benkóczy Pé -
ter; Kelenföld, XI., Bocs kai út 10. du. 6.  dr. Blázy Árpádné; XI., Né -
met völ gyi út 138. du. fél 5. dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye, XII., Szi -
lá gyi E. fasor 24. du. 6. Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék, XII.,
Kék Go lyó u. 17. du. 6.  (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld, XIII., Kassák
La jos u. 22. du. 5.  Grendorf Pé ter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. du. 6. Ta -
má sy Ta más; Pest új hely, XV., Temp lom tér du. 6. Szabó B. András; Rá -
kos palota, XV., Ju hos u. 28. (kis temp lom) du. 6. Ponicsán Erzsébet; Rá -
kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11. du. 4. Börönte Márta; Cin -
ko ta, XVI., Ró zsa le  vél u. 46. du. 5. Vető Ist ván; Rákoskeresztúr, XVII.,
Pes ti út 111. du. 5.  Kovács Áron; Pest szent lő rinc, XVIII., Kossuth tér
3. du. 4.  dr. Ko rá nyi András; Kispest, XIX., Temp lom tér 1. du. 6.  Kul -
csár Már ton; du. 7. (ke resz tény szilveszter); Pest er zsé bet, XX., Ady E.
u. 89. du. 6.  Győri János Sá mu el; este 8. (éjfélváró sze  re  tet  ven dég ség)
Győ ri János Sámuel; Cse pel, XXI., Deák tér du. 6.  Zólyomi Má tyás; Bu -
da örs, Szabadság út 75. du. 6.  Endreffy Géza; Bu da ke szi, Fő út 155.
(gyü le ke ze ti terem) du. 5. dr. Lack ner né Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2013. január 1.
Újév. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Lk 2,21; Gal 3,23–29. 
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De cem ber 31-e köz tu do má sú lag az
esz ten dő leg pi kán sabb éj sza ká ja…

Az zá vá lik szá munk ra is, ha az őt
meg il le tő he lyen szem lél jük. Mert ne
fe led jük, hogy de cem ber 31-e csak a
vi lág szá má ra az év utol só nap ja, a re -
mény te len szo ron gá sé vagy a fel -
hőt len-fe le lőt len szó ra ko zá sé. Li -
tur gi kai ér te lem ben nem szil vesz ter -
es tén, ha nem ka rá csony ün ne pé nek
he te dik nap ján gyű lik össze Krisz tus
né pe az is ten tisz te le ten, hogy meg -
hall gas sa az ige üze ne tét Zo fó ni ás
pró fé ta sza va i nak se gít sé gé vel.

El ső ként meg kell hal la nunk a fi gyel -
mez te tést, amely bi zo nyá ra nem ke vés
al ka lom mal csen dült már fel a szó szé -
ke ken akár az egy há zi év utol só sza -
ka szá ban, akár az ad ven ti he tek ben: el -
ke rül he tet le nül kö ze leg az íté let nap -
ja. Fé lel me te sen egy ér tel mű je le en nek
az esz ten dő utol só nap ja, a szá mon
tar tott idő lát ha tó el mú lá sa: el ha jít juk
az im már fe les le ges sé vált, le járt sza -
va tos sá gú 2012-es nap tárt, an nak
min den lé nye ges, nem egy szer ta lán
lét fon tos sá gú be jegy zé sé vel együtt.
Ha son ló kép pen vál hat az éle tünk is ki -
do bás ra ítélt ka cat tá, ha majd a
mennyei íté lő szék elé kell lép nünk. 

A pró fé ta ar ra biz tat ja né pét, hogy
száll jon ma gá ba. Száll junk ma gunk ba
az esz ten dő utol só órá i ban mi is egyé -
ni el csen de se dé sünk ben vagy a gyü -
le ke zet kö zös sé gé ben, akár bé kés ott -
hon lét re, akár za jos tár sa ság ba ké szü -
lünk. Száll junk ma gunk ba, és vizs gál -
juk meg: nem sod ród tunk-e egy ház lé -
tünk re vég ze te sen a vi lá gi gon dol ko -
dás ör vé nyé be? Mi köz ben út ke re sé -
sünk ben, dön té se ink ben, meg nyil vá -
nu lá sa ink ban annyi min dent la tol ga -
tunk, böl csen és gon do san – jo gi ér -
ve ket, gaz da sá gi ér de ke ket, em be ri

tet szést, a mér he tő si ker le he tő sé ge it
–, va jon nem té veszt jük-e szem elől az
egyet lent, ami lé nye ges: azt, hogy mi -
ként vé le ke dik az Úr is ten? Vé gül min -
den eset ben az ő vé le mé nyé vel, íté le -
té vel kell majd szem be sül nünk!

Má sod szor meg kell hal la nunk a
fe nye ge tést: az Úr iz zó ha rag ja tör
ránk, fe nye get ben nün ket. Szil vesz -
ter éj sza ká ján so kan ve szí tik el a
kont rollt ön ma guk fe lett né hány
órá ra. Ilyen kor ta lán még ez is bo csá -
na tos bűn nek szá mít… Le gyen ez
még is in tő jel: a va ló ság ban min den
bű nünk fel jegy zés re ke rül, Is ten íté -
le tét pe dig még az em be ri leg néz ve
leg tö ké le te seb bek sem ke rül he tik el. 

Szil vesz ter éj sza ká ján az íté let
alatt ál ló vi lág tom bol ön fe led ten. Pe -
dig rit kán gon do lunk így ma gunk ra.
Hi szen újab ban di vat tá lett kö zöt tünk
a bűn súly ta la ní tá sa, le be csü lé se. Ne
is pré di kál junk a bűn ről, bű nös vol -
tunk ról, aka ra tunk nak a bűn mi att el -
ve szí tett sza bad sá gá ról – han goz tat -
juk oly kor elő sze re tet tel, hi szen a mai
em ber ez zel már amúgy sem tud mit
kez de ni… 

In kább be szé lünk egy ál ta lunk el -
kép zelt Is ten ről, aki úgy is meg bo csát
min den bűnt, hi szen ez a dol ga,
nem is tud más len ni… Pe dig ép pen
emi att sújt le ránk Is ten iz zó ha rag -
ja! Mert nem vet tük őt ko mo lyan, ha -
nem csak ta kar gat juk bűn ron tot ta
éle tün ket, az zal ál tat va ma gun kat,
hogy min den rend ben van.

Har mad szor meg kell hal la nunk a
fel szó lí tást: tér je tek meg! Egé szen
pon to san így hang zik a pró fé tai szó:
„Ke res sé tek az Urat mind, akik alá -
za to san él tek a föl dön, és tel je sí ti tek
a tör vényt!” Nincs fél re ér tés: nem a
meg átal ko dott go no szok ról van itt

szó, akik ről som má san csak annyit
szok tunk meg ál la pí ta ni, hogy a po -
kol ban van a he lyük. Alá za tos és tör -
vény tisz te lő pol gá rok ról, az Úr tör -
vé nyé nek meg tar tó i ról. Ke gyes, val -
lá sos, hí vő em be rek ről, a meg szen -
telt kö zös ség tag ja i ról. Ró lunk, Is ten
gyer me ke i ről. 

Ne künk is szük sé günk van a meg -
té rés re! Nem a még ke gye seb bé vá -
lás ra, nem a hang za tos egy há zi as ko -
dás ra, nem a ke net tel jes szó vi rá -
gok ra, nem az em be rek fa rag ta ha -
gyo má nyok ba va ló gör csös ka pasz -
ko dás ra, nem is a sok min dent el fe -
de ző tör vé nyes ke dés re és a hi val ko -
dó mű a lá zat ra, ha nem a meg té rés re:
ar ra, hogy ke res sük az Urat. Ar ra,
hogy min den gon do la tun kat, sza vun -
kat, cse le ke de tün ket, ter vün ket és
dön té sün ket az ő sza vá hoz iga zít suk. 

Az év utol só órái al kal mat, bib li -
ai szó val él ve ka i roszt, ked ve ző idő -
pon tot ad nak er re, hi szen a mú ló idő
rá döb bent het ben nün ket, hogy a
meg té rés re hí vó szó nem el vá rást, fel -
ada tot, kény sze res tel je sí tést ró a
vál lunk ra, ha nem Is ten ir gal mát te -
szi nyil ván va ló vá. Most pe dig még
ada tott szá munk ra ke gyel mi idő!

Ne gyed szer meg kell hal la nunk a
biz ta tást: van ol ta lom az Úr ha rag ja
elől. E sza va kat azon ban na gyon pon -
to san kell ér te nünk. Nem azért ta lál
ránk Urunk ir gal ma, mert mél tók
va gyunk rá. Az ol ta lom egye dül Krisz -
tus sze mé lyé ben lel he tő meg, aki a ke -
resz ten meg vál tot ta bűn ben té vely gő
né pét. 2012 nyo mo rú sá gos, ki lá tás ta -
lan, küz del mek kel te li nap jai ér te, a ke -
reszt Krisz tu sá ért vol tak még is Is ten
ke gyel mi ide jé nek cso dá la tos, drá ga
nap jai. 2013 bi zony ta lan, sok ne héz -
ség gel fe nye ge tő esz ten de je pe dig

ugyan csak Krisz tu sért lesz Urunk
meg bo csá tó sze re te té nek és hossza -
san vá ra ko zó tü rel mé nek éve. 

Egyet len mó don ért het jük meg
mind ezt: ha ma gunk is Krisz tust
ke res sük, il let ve ha rá döb be nünk
ar ra, hogy ő mi cso da le nyű gö ző,
min dent meg elő ző sze re tet tel ke res
meg ben nün ket. Hi szen ép pen en nek
nyil ván va ló sá gát ün ne pel jük ka rá -
csony kor, amely nek he te dik nap ján
be zá rul mö göt tünk a 2012-es esz ten -
dő. Ez a nap, ez az es te is Krisz tus
nap ja, Krisz tus-ün nep!

Szil vesz ter es té jén, az esz ten dő
utol só órá i ban, ka rá csony ün ne pé nek
he te dik nap ján meg kap juk az utol só
fi gyel mez te tést. Nem úgy, mint a
szám la kifi ze tet len sé gé re em lé kez te -
tő szol gál ta tó tól vagy a dör ge del mes
le ve let kül döz ge tő hi va tal tól. Azok
ma gunk ra hagy nak ben nün ket, hogy
old juk meg a hely ze tet, amit szá mon
kér nek raj tunk. Is ten azon ban re -
mény ség gel tölt el ben nün ket, mert
nem csak fi gyel mez tet, de ígér is. Az
el telt esz ten dő és a rög vest kez dő dő
kö vet ke ző – ke gyel mé nek újabb éve
– biz to sít ar ról, hogy min den nél ha -
tal ma sabb az ő kar ja, és ez a kar irá -
nyít, ve zet, vé del mez, ol tal mat nyújt. 

g Tu bán Jó zseF 

Imád koz zunk! Min den ha tó Is te nünk!
A te ke zed ben van a vi lág sor sa és az
egész éle tünk. Há lát adunk ne ked az
el telt esz ten dő ért, és ké rünk, hogy jó -
ban és rossz ban légy ve lünk ke gyel me -
sen 2013-ban és mind ad dig, amíg
vé get nem ér az e vi lá gi idő szá mí tás,
és el ho zod örök or szá go dat az Úr Jé -
zus Krisz tus ál tal. Ámen.

Óé V e S Téje – zOF 2,1–3 

Utol só fi gyel mez te tés
Az ünne p Ig éje

Új év reg ge lén az év „leg rö vi debb éj -
sza ká ja” van mö göt tünk, hi szen a
leg töb ben leg alább az éj fé li koc -
cin tást és him nusz ének lést meg -
vár ják… Egy ilyen kur ta éj sza kán
nem sok időnk ma rad ál mot lát ni,
így há lá sak le he tünk, hogy Já kób se -
gít sé günk re si et, és meg oszt ja ve lünk
cso dá la tos ál mát. 

Hoz zánk ha son ló an Já kób is úton
van a szá má ra még is me ret len be. Őt
is kí sé rik és kí sér tik a múlt ár nyai,
ahogy ta lán ne künk se olyan könnyű
le zár ni a mö génk ke rült 2012-es esz -
ten dőt, an nak min den ál dá sá val és
ku dar cá val, örö mé vel és vesz te sé gé -
vel együtt. Ha mér le get ké szí tünk,
nem biz tos, hogy olyan könnyen tu -
dunk el alud ni, mint ahogy ez Já -
kób nak meg ada tott Is ten sza bad ege
alatt, egy „kő pár nán”…

Ál má nak üze ne te szá munk ra is új
táv la to kat nyit, biz ta tó re mény sé get
ad az új esz ten dő el ső nap ján. Já kób
ha tal mas lét rát lát, „amely nek te te je
az égig ért, és Is ten an gya lai jár tak
azon fel és le”.

Az Úr hely re ál lít ja a kap cso la tot
csa ló, me ne kü lő szol gá já val. A lá to -
más ban nem csak a ver ti ká lis, Is ten-
em ber kap cso lat in dul gyó gyu lás -
nak, ha nem az Úr „be mu tat ko zá sá -

ban” vissza he lye zi Já kó bot az ős -
atyák lán co la tá ba, így gyó gyul hat -
nak a ho ri zon tá lis, em ber kö zi kap -
cso la tok is: „Én va gyok az Úr, atyád -
nak, Áb ra hám nak Is te ne és Izsák nak
Is te ne!”

A ro ha nó idő sod rá sá ban biz tos
pont, fon tos ka pasz ko dó, ha fel fe dez -
zük Is ten nek nem ze dék ről nem ze -
dék re ki ára dó hű sé gét és meg tar tó
sze re te tét.

Is ten „új évi kö szön tő je” nem -
csak a múlt tal va ló kap cso la tot,
kon ti nu i tást ren de zi, ha nem a jö vő
fe lé te kint ve is ko moly ígé re te ket fo -
gal maz meg: „Ezt a föl det, ame lyen
fek szel, ne ked adom és a te utó da -
id nak. Annyi utó dod lesz, mint a
föld po ra, ter jesz ked ni fogsz nyu gat -
ra és ke let re, észak ra és dél re, és ál -
dást nyer ál ta lad meg utó dod ál tal
a föld min den nem zet sé ge. Mert én
ve led va gyok, meg őriz lek té ged,
akár ho va mégy, és vissza hoz lak er -
re a föld re. Bi zony, nem hagy lak el,
amíg nem tel je sí tem, amit meg ígér -
tem ne ked.”

Le het-e, kell-e en nél bá to rí tóbb
mon da tok kal ne ki in dul ni az új év -
nek? Jó len ne, ha Já kób hoz ha son ló -
an éb red nénk fel, éb red nénk rá,
hogy az Úr ke gyel mé nek újabb esz -

ten de je vir radt ránk 2013. ja nu ár 1-
jén. „Ami kor Já kób föl éb redt ál má ból,
ezt mond ta: Bi zo nyá ra az Úr van
ezen a he lyen, és én nem tud tam! Fé -
le lem fog ta el, és így szólt: Mi lyen fé -
lel mes ez a hely! Nem más ez, mint Is -
ten há za és a menny ka pu ja.”

Egész sé ges is ten fé le lem és bi za lom
in to nál hat ja föl di ván dor lá sunk újabb
sza ka szát. Az év el ső nap ján is mé tel -
jük át az el ső pa ran cso lat örök ér vé -
nyű lu the ri ma gya rá za tát: „Is tent
min den nél job ban kell fél nünk, sze -
ret nünk, és ben ne bíz nunk!” 

Ha nem is fel tét le nül a menny ka -
pu já ban ál lunk – bár le het, hogy ép -
pen 2013 lesz cél ba éré sünk éve! –,
min den kép pen Is ten je len lé té ben és
kí sé rő, ve ze tő sze re te té ben bi za kod -
va in dul ha tunk to vább. Nem a lét ra
al só fo kát ke res sük, mert ezen a pon -
ton túl kell lép nünk Já kób ál má nak
kép vi lá gán. 

Új év kor an nak a Jé zus nak a ne vét
ün ne pel jük, aki nem lét ra ként, ha -
nem út ként nyi lat koz tat ta ki ma gát:
„Én va gyok az út, az igaz ság és élet;
sen ki sem me het az Atyá hoz, csak -
is énál ta lam.” (Jn 14,6) Ő nem akar
ki emel ni, ki me ne kí te ni a vi lág ból,
ha nem úti társ ként sze gő dik mel -
lénk. Fő pa pi imád sá gá ban így kö -

nyö rög az övé i ért: „Nem azt ké rem,
hogy vedd ki őket a vi lág ból, ha nem
hogy őrizd meg őket a go nosz tól.” (Jn
17,15) 

Eb ben az év ben ün ne pel jük a
nagy sze rű evan gé li kus köl tő, Weö -
res Sán dor szü le té sé nek cen te ná ri -
u mát. Gyak ran idéz zük im már
klasszi kus so ra it: „Alat tad a föld, fö -
löt ted az ég, ben ned a lét ra…” (A tel -
jes ség fe lé) Az ige fé nyé ben – úton
a tel jes ség fe lé – ak kor ért jük jól a
köl tői ké pet, ha az új év és egész éle -
tünk Ura él ben nünk, aki ben össze -
ér a föld és ég, em ber és Is ten. Az ő
ne vét hir des sük, mert 2013 is az ő
meg úju ló sze re te té nek esz ten de je.

Ezért imád koz ha tunk az igénk
ál tal ih le tett, „Hadd men jek, Is te nem,
min dig fe léd…” (EÉ 521) kez de tű
ének 3–4. ver sé vel: Szí vem től tró no -
dig / Mily szent cso da! / Mennyei
grá di csok / Fé nyes so ra. / A szent an -
gyal se reg / Mind né kem in te get. / Ó,
Uram, hadd me gyek / Én is fe léd! //
Az álom s éj után / Kél új ra fény, /
Új hit tel a kö vet / Meg ál dom én. /
Temp lom má szen te lem, / Hogy fáj -
dal mas szí vem, / Uram, hoz zád vi -
gyem, / Min dig fe léd!

g Gáncs Pé ter

Ú j é V ün ne pe – 1M Óz 28,10–22A 

Lét ra he lyett út
Az ünne p Ig éje

[Lel kész:] A mú ló idő fog sá gá ban élő
em be rek té ged szó lí tunk meg, örök
Is te nünk! Ke zed ben van az idő, ke -
zed ben van éle tünk ide je. Ta níts
min ket úgy szám lál ni nap ja in kat,
hogy bölcs szív hez jus sunk!

[Lek tor:] Kö nyör günk a vi lá gért. A
vi lág for má ló dá sá nak év mil li ói csu -
pán pil la na tok előt ted. A min den ség
por szem ha tal mas vol tod előtt. Se -
gíts, hogy úgy vi gyáz zunk a tő led ka -
pott vi lág ra s ben ne föl dünk re, mint
akik nek el kell szá mol ni uk az utol só
na pon. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket! 

[Lek tor:] Kö nyör günk az em be ri -
ség egé szé ért. Ha mér le get ké szí tünk
az el múlt év ről, bűn bá nat tal kell
meg val la nunk, hogy em ber vi lá gunk
tá vol áll és tá vol él tő led. Gyer me ke -
id, mi ma gunk is sok szor esünk az
em ber te len ség bű né be. Se gíts, hogy
né ped szol gá la ta nyo mán ter jed jen a
tisz ta és igaz em ber ség. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket! 

[Lek tor:] Kö nyör günk ha zán kért.
Ne héz év van nem ze tünk mö gött. A
gaz da sá gi ba jo kat sok fe szült ség te -
téz te. Az ön zés, az ér de kek, a meg -
osz tott ság, a meg nem ér tés tönk re -
te szi or szá gun kat. Adj bé kes sé get, se -
gíts egy más ra fi gyel nünk, járd át
szí vün ket jó sá god me le gé vel, hogy
meg ta lál juk lé tünk és kül de té sünk ér -
tel mét szű kebb és tá gabb kör nye ze -
tünk ben. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet]: Urunk, hall gass meg
min ket! 

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há zun -
kért! Az ál ta lá nos tiszt ség vi se lő-vá -
lasz tás után sze ret nénk meg ér te ni,
hogy nem a szer ve zet a fon tos, ha -
nem az evan gé li um, a sze re tet kö zös -
ség és a kö zös szol gá lat. Erő sítsd Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há zun -
kat a hit ben, az egy más irán ti se gí -
tő kész ség ben, a „só és vi lá gos ság”
adott sá gá ban és le he tő sé gé ben. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet]: Urunk, hall gass meg
min ket! 

[Lek tor:] Kö nyör günk a rá szo ru -
ló kért. Azo kért, akik a múlt év ben
fáj dal ma kat hor doz tak, azo kért, akik
tes ti vagy lel ki se bek kel lé pik át az
esz ten dő kü szö bét, azo kért, akik az
idő mú lá sát sa ját ide jük vé gé nek
élik meg, de min de nek előtt azo -
kért, akik nek a szí vé ben gyász van.
Te állj mel lé jük, és ál líts mel lé jük
olyan test vé re ket, akik éle tük kel az
örök kin csek ről és az örök élet le he -
tő sé gé ről ta nús kod nak. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket! 

[Lel kész:] Urunk, Is te nünk! So kan
úgy hi szik, kö zel a vi lág vé ge, má sok
úgy él nek, mint ha ez a vi lág min dig
meg ma rad na. Add, hogy az idő mú -
lá sát ne el ke se red ve, ne fáj da lom mal,
ha nem jó re mény ség gel él jük meg. A
mú ló idő fog sá gá ban élő em be rek
hoz zád vá gyunk, örök Is te nünk! Ke -
zed ben van az idő, ke zed ben van éle -
tünk ide je. Ta níts min ket úgy szám -
lál ni nap ja in kat, hogy bölcs szív hez
jus sunk! Kö nyö rülj raj tunk Jé zus
Krisz tu sért.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

Forrás
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Va sár nap (de cem ber 30.)
Ne késs jót ten ni a rá szo ru ló val, ha mó dod ban van, hogy meg tedd! Péld 3,27
(Jak 1,22; Lk 2,/22–24/25–38/39–40/; 1Jn 1,1–4; Zsolt 2) Ami kor nem aka -
runk a fe le ba rá tunk fe lé moz dul ni, ak kor be le ka pasz ko dunk a „ha mó dod
van rá” ér tel me zé sé be. Ami kor a szí vünk te le van há lá val, és Jé zus je len van
az éle tünk ben, ak kor könnyeb ben meg lát juk a baj ban lé vőt, és meg in dul a
szí vünk, a ke zünk és a lá bunk a rá szo ru ló ér de ké ben. Ke resz tyén kul tú ránk -
ból adó dó an lé te zik in téz mé nyes se gít ség nyúj tás, de ez nem men te sí ti az
egyént a fe le lős ség alól.

Hét fő (de cem ber 31.)
A mi Urunk Jé zus Krisz tus és az Is ten, a mi Atyánk, aki sze re tett min ket, és
ke gyel mé ből örök vi gasz ta lás sal és jó re mény ség gel aján dé ko zott meg, vi gasz -
tal ja meg a ti szí ve te ket. 2Thessz 2,16–17 (Zsolt 119,82; Lk 12,35–40; Róm 8,31b–
39; Lk 2,41–52) Mi ben áll a vi gasz ta lás? Is ten tö rő dik ve lünk, köz be avat ko -
zik ér tünk, meg akar men te ni. Jé zus tud ja, hogy mit je lent em ber ként él ni,
kí sér tést szen ved ni, gyá szol ni és sír ni. Tud ja, hogy mit je lent meg hal ni. Vi -
gasz ta lás van a ke reszt ben, a bű nök bo csá na tá ban, a fel tá ma dás ban és az örök
élet ben. Aho gyan Jé zus az evan gé li um ban sze mé lye sen oda lép hoz zánk, úgy
te szi a Szent lé lek sze mé lyes sé a vi gasz ta lást szá munk ra.

Kedd (ja nu ár 1.)
Ezért meg haj tom tér de met az Atya előtt, aki ről ne vét kap ja min den nem zet -
ség mennyen és föl dön. Ef 3,14–15 (Ézs 45,23b–24a; Lk 4,16–21; Jak 4,13–15; Zsolt
100) Ez egy nagy sze rű új évi hit val lás. Eb ben az év ben sem sze ret ném más előtt
meg haj ta ni a tér de met, mint az előtt, akit meg il let a di csé ret és a há la, az imá -
dat és a szol gá lat. Bűn, hogy szám ta lan do log előtt meg haj lunk, Is ten előtt
pe dig he zi tá lunk, mert nem lát juk az ő imá dá sá nak köz vet len hasz nát. Eb ből
kö vet ke zik az is, hogy sok szor fel ál doz zuk az igaz sá got prak ti kus szem pon tok
mi att. Le gyen szá munk ra pél da a há rom fér fi Dá ni el köny vé ből: „Van ne künk
Is te nünk, akit mi tisz te lünk: ő ki tud min ket sza ba dí ta ni az iz zó tü zes ke men -
cé ből, és ki tud sza ba dí ta ni a te ke zed ből is, ó, ki rály! De ha nem ten né is… mi
a te is te ne i det nem tisz tel jük, és nem hó do lunk az arany szo bor előtt…” (3,17–18)

Szer da (ja nu ár 2.)
Az Úr nak fé lel me az is me ret kez de te. Péld 1,7a (Ap Csel 10,34–35; Józs 24,1–
2a.13–18.25–26; Lk 3,1–6) Eb ben az is me ret ben hit, ér zel mi in tel li gen cia, lé -
nyeg lá tás, re mény, erő, alá zat és sze re tet van. Os to ba em ber az, aki ke rü li az
igaz sá got, ke rü li a fon tos kér dé se ket. Mi ért va gyok ezen a föl dön? Mi az élet
ér tel me? Mi lesz a bű ne im mel? Ho gyan ren dez he tem, amit el ron tot tam? Is -
ten ke gyel me, hogy az os to ba ság ból is van meg té rés: „Van nak os to bák, akik -
nek szen ved ni ük kel lett vét kes éle tük és bű ne ik mi att. (…) De az Úr hoz ki ál tot -
tak nyo mo rú sá guk ban, és meg sza ba dí tot ta őket szo rult hely ze tük ből. El küld -
te igé jét, meg gyó gyí tot ta, és a sír mé lyé ről ki men tet te őket.” (Zsolt 107,17.19–20)

Csü tör tök (ja nu ár 3.)
Olyan le gyen a köz te tek tar tóz ko dó jö ve vény, mint a kö zü le tek va ló benn szü -
lött! 3Móz 19,34a (Zsid 13,2; 2Móz 2,1–10; Lk 3,7–14) Val lás tör té net-vizs gán
egy szer azt mond tam, hogy a musz li mok eu ró pai be ván dor lá sá nak hát te ré -
ben tu laj don kép pen egy tit kos in vá zió ter ve van, és nem len ne sza bad be en -
ged ni őket. A pro fesszor úr nem ér tett egyet ve lem, hi szen a musz li mok több -
sé ge a nyo mor elől me ne kül sa ját or szá gá ból. Mi köz ben az ige sza va in töp -
ren gek, eszem be jut ta ná rom hi te és sze re te te, és kez dem meg ér te ni sza vai
igaz sá gát. Az igé ben nem áll, hogy mi köz ben be fo gad juk a jö ve vényt, egy re
in kább ve szít sük el meg győ ző dé sün ket, hi tün ket, és en nek kö vet kez té ben fé -
le lem ből cse le ked jünk. Mi pe dig sok szor a hon fi tár sa ink ra is úgy te kin tünk,
mint ha jö ve vé nyek len né nek. Mennyi re más Is ten vi lá ga, mint a mi énk! 

pén tek (ja nu ár 4.)
Ek kor meg szó lal tam: Jaj ne kem! El vesz tem, mert tisz tá ta lan aj kú va gyok, és
tisz tá ta lan aj kú nép kö zött la kom. Ézs 6,5a (Kol 4,6; 1Móz 21,1–7; Lk 3,15–
20) Va la ki nek azt mon dom, hogy sze re tem, és egy éle ten át aka rok ve le len -
ni. Majd egy idő múl va azt mon dom: nincs rád szük sé gem, menj el! Éne ke -
lek és imád ko zom, majd plety kát ter jesz tek, és gyű lö le tet szí tok. Ta lán ezért
ma rad el egyes egy há zi ülé sek ele jén az imád ság, mert érez zük, hogy utá -
na va la mi egé szen más kö vet ke zik. – Jé zus sza vá ban min dig meg le het bíz -
ni, az ő sza vai és a cse le ke de tei nem vál tak el egy más tól. Ő meg mu tat ja, hogy
szí vünk tisz tá ta lan sá ga szennye zi be a be szé dün ket, és ha kér jük, egy má sért
éle tün ket ad ni is kész, új szív vel aján dé koz meg ben nün ket.

Szom bat (ja nu ár 5.)
Jé zus ak kor meg nyi tot ta a ta nít vá nyok ér tel mét, hogy ért sék az Írá so kat. Lk
24,45 (Péld 20,12; 1Móz 9,12–17; Lk 3,21–38) Mi az, amit ér te ni ük kel lett? Az,
amit az apos to lok is hang sú lyoz tak pün kösd után, hogy az ószö vet ség ben
Is ten olyan Mes si ást ígért, aki nek szen ved nie kell. Ha nem a Mes si ás szen -
ve dé sé ből élünk, és a bű ne in ket el rejt jük, pin cé be visszük, ki ve tít jük, más -
ra ken jük, jó ra ma gya ráz zuk, nem va gyunk sza ba dok, nem tu dunk épí te ni,
nem tu dunk bíz ni, sem pe dig fel té tel nél kül sze ret ni. A Mes si ás úgy di cső -
ült meg, hogy mi u tán en ge del mes ke dett, és el vé gez te kül de té sét ér tünk, Is -
ten fel tá masz tot ta őt a ha lál ból. Ben nünk is így di cső ül meg: el vég zi, ami -
ért jött – meg mos vé ré vel –, és el kez dő dik ben nünk az új élet.

g Bozo rády And rás

Új nap – új kegyelem
Va sár nap (de cem ber 23.)
Ne for dul ja tok ha lott idé zők höz, és ne tu da ko zód ja tok jö ven dő mon dók nál, mert
tisz tá ta la nok ká te szi tek ma ga to kat ve lük. Én, az Úr va gyok a ti Is te ne tek! 3Móz
19,31 (Kol 1,13; Lk 1,/39–45/46–55/56/; Fil 4,4–7; Zsolt 130) Út mu ta tónk éven -
te több ször ál lít ja elénk a fi gyel mez te tést: ne en ged jünk ok kult, ezo te ri kus
tu do má nyok ál tal fel kí nált is me re tek csá bí tá sá nak. Ezek be csap nak, fél re -
ve zet nek, sö tét szel le mi erők von hat nak ha tal muk alá. Is ten tilt ja né pé nek,
gyer me ke i nek, hogy ki szol gál tas sák ma gu kat ezek nek az erők nek. Ő azt akar -
ja, hogy ben ne bíz zunk, ne ag go dal mas kod junk. Ha ke zé be tesszük éle tün -
ket, ha rá bíz zuk ma gun kat, akkor ő atyai sze re te té vel, is te ni ha tal má val tá -
ma szunk, erő for rá sunk és út mu ta tónk az or szá gá ba ve ze tő úton. 

• Sze re tő mennyei Apám, rád bí zom ma ga mat, sze ret te i met, föl di és örök
jö vőn ket. Ámen.

Hét fő (de cem ber 24.)
A ti sze líd sé ge tek le gyen is mert min den em ber előtt. Az Úr kö zel! Fil 4,5 (Péld
14,31; Mt 1,/1–17/18–21/22–25/; Róm 1,1–7; Lk 1,67–80) Ma es te zúg nak a ha -
ran gok, sok temp lom ban gyer mek han gok és kó ru sok di csé rik, ma gasz tal -
ják Is tent, és kö szön tik a több mint két ezer éve ér tünk föld re jött Jé zust. Go -
rom ba, erő sza kos vi lá gunk ar ra in dí ta na, hogy az zal a lel ki ség gel a ne künk
já ró he lyet ki har col juk ma gunk nak. Az is te ni gyer mek meg szü le té sé nek ün -
ne pén kü lö nö sen is fi gyel nünk kell ar ra, hogy Jé zus Krisz tus ál tal más lel -
kü let tel, sze lí den él jünk eb ben a vi lág ban. Ha be fo gad juk őt, éle tünk be bé -
két, csen des sé get ad, sőt raj tunk ke resz tül zaj gó vi lá gun kat is csen de sí ti. 

• Drá ga föld re jött Is ten Fia, jöjj az én éle tem be is! Ámen.

Kedd (de cem ber 25.)
Az an gyal ezt mond ta: „Ne fél je tek, mert íme, hir de tek nek tek nagy örö met, amely
az egész nép örö me lesz: Üd vö zí tő szü le tett ma nek tek, aki az Úr Krisz tus.” Lk 2,10–
11 (Ézs 33,24; Lk 2,/1–14/15–20; Tit 3,4–7; Lk 2,1–14) Mi lyen jó, hogy az an gya -
lok Is ten kö ve tei. Öröm hírt hoz tak a menny ből: Üd vö zí tő szü le tett a vi lág ba. Kis -
ded ként ér ke zett, ha tal ma rej tett volt. Azok éle té ben lett nyil ván va ló az ő ha tal -
ma, akik fel is mer ték ben ne Is ten jó in du la tát. Lu ther há rom sú lyos té nye ző vel 
szem ben ál lít ja elénk Jé zus va ló di ha tal mát: ő meg sza ba dít a bűn től, az ör dög
ha tal má tól és az örök ha lál tól. Bá to rít mind nyá jun kat: ne fél je tek! 

• Drá ga Üd vö zí tő, kö szö nöm, hogy ha tal mad ba vonsz, örö möt és bé kes sé get
adsz. Ámen.

Szer da (de cem ber 26.)
A pász to rok vissza tér tek, di cső ít ve és ma gasz tal va az Is tent mind azért, amit
pon to san úgy hal lot tak és lát tak, aho gyan ő meg üzen te ne kik. Lk 2,20 (2Móz
14,13; Jn 1,1–5/6–8/9–14; Zsid 1,1–3/4–6/; Lk 2,15–20) „…le he tet len, hogy Is -
ten ha zud jon…” (Zsid 6,18) En nek bi zony sá ga a pász to rok ta pasz ta la ta. Lu -
kács dok tor fá rad sá gos mun ká val járt utá na mind an nak, amit Jé zus cse le -
ke dett. Az óta sok mil lió ke resz tyén em ber, aki ko mo lyan ve szi Is ten sza vát,
ugyan ar ra a meg ta pasz ta lás ra jut. 

• Uram, meg bí zom sza vad ban. Ámen.

Csü tör tök (de cem ber 27.)
Aki hisz a Fi ú ban, an nak örök éle te van, aki pe dig nem en ge del mes ke dik a
Fi ú nak, nem lát majd éle tet, ha nem az Is ten ha rag ja ma rad raj ta. Jn 3,36 (Ézs
64,8; 2Jn 1–6/7/; Lk 2,21–24) Fon tos, hogy na gyon ko mo lyan ve gyük a fen ti
ige el ső fe lét. Meg kell erő söd nie szí vünk ben an nak, hogy Jé zus Krisz tus ál -
tal örök éle tünk van. Fon tos, hogy na gyon ko mo lyan ve gyük az ige má so -
dik fe lét is, kü lön ben ha mis il lú zi ó ba rin gat juk ma gun kat. En ge del mes ség -
re ne he zen haj ló szí vün ket na pon ta vizs gál juk meg. Ha en ge det len ség gyü -
möl csét ta lál juk ben ne, ne ma gya ráz kod junk, ha nem kér jük: 

• Uram, ir gal mazz, és adj ne kem en ge del mes szí vet. Ámen.

pén tek (de cem ber 28.)
Az Úr gya ra pít son és gaz da gít son a sze re tet ben egy más iránt és min den ki iránt.
Erő sít se meg szí ve te ket, és te gye fedd he tet len né a szent élet ben, a mi Is te nünk
és Atyánk szí ne előtt, ami kor a mi Urunk Jé zus Krisz tus el jön. 1Thessz 3,12–
13 (Jó el 2,11–12; Mt 2,13–18; Lk 2,25–35) Teg nap előtt vé get ér tek a ka rá cso -
nyi ün ne pek. Re mé lem, be telt a szí vünk Is ten irán tunk ta nú sí tott sze re te -
té vel. Az ün ne pek ben az a jó, hogy sok igé vel és az úr va cso rá val erő sö dött
bel ső em be rünk. Ha jól él tünk az ün ne pek ad ta le he tő ség gel, erő sö dött ben -
nünk hí vő test vé re ink irán ti sze re te tünk és a min ket kö rül ve vő vi lág ban a
tár sa da lom irán ti fe le lős sé günk. 

• Uram, se gíts, hogy tő led ka pott sze re te tem ál dás sá le gyen mind azok szá -
má ra, akik kel ta lál ko zom. Ámen.

Szom bat (de cem ber 29.)
Sem mi fé le bom lasz tó be széd ne jöj jön ki a szá to kon, ha nem csak ak kor szól -
ja tok, ha az jó a szük sé ges épí tés re, hogy ál dást hoz zon azok ra, akik hall ják.
Ef 4,29 (2Móz 20,16; 1Jn 4,11–16a; Lk 2,36–40) Gyer mek ko rom ban in di á nos
köny vek ben ol vas tam: ők csak a leg szük sé ge sebb dol go kat kö zöl ték egy más -
sal. Igénk ar ra ta nít: le gyünk meg fon tol tak, és csak azt mond juk má sok nak,
ami vel erő sí te ni, vi gasz tal ni, bá to rí ta ni és re mény sé get éb resz te ni tu dunk.

• Uram, gyor san el múl tak az ün ne pek, mind járt vé ge az esz ten dő nek. Sze -
ret nék sza va im mal ál dás sá len ni. Ámen.

g Bozo rády Zol tán

Új nap – új kegyelem

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, aki hűt -
len sé günk el le né re is meg tar tod
né ped del kö tött szö vet sé ge det, hall -
gass meg min ket, ami kor egy új év
kez de tén for du lunk hoz zád imád sá -
gunk ban.

[Lek tor:] Az új esz ten dő ben is el -
ső sor ban meg úju ló hi tért, ben ned
meg lel he tő re mény sé gért, be lő led
táp lál ko zó sze re te tért kö nyör günk
ma gunk nak és egész egy há zad nak.
Tégy ben nün ket kö ve te id dé eb ben a
vi lág ban azon az úton, amely re el hív -
tál ben nün ket. Ta níts min ket iga zul
és sze re tet tel szól ni és cse le ked ni. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Tud juk, hogy mély sé -
gek is vár nak ránk eb ben az év ben.
Ké rünk, ne en gedd, hogy éle tünk ne -
héz sé gei fe lül ír ják ben nünk az evan -
gé li u mod ban nyert bé kes sé get. Te
légy ve lünk, mi kor ter he ket kell ci -
pel nünk, és ve re sé ge ket kell el szen -
ved nünk. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk azo kért az
em ber tár sa in kért, akik re mény te le -
nül, bol dog ta la nul, tes ti-lel ki be teg -
ség től el gyö tör ten in dul nak el eb ben
az új év ben. Ne hagyd ma guk ra a
szen ve dő ket, te adj ne kik tá maszt, se -
gí tő ke zet, meg ér tő szí ve ket. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk or szá gun -
kért. Se gíts ben nün ket, hogy a kö zöt -
tünk fe szü lő el len té tek ne te gyék le -
he tet len né, hogy él jünk a ne künk
adott le he tő sé gek kel. Se gíts egyet ér -
tés re jut ni a jó ban és el len áll ni az ön -
zés és a go nosz ve szé lyé nek. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Légy ve lünk ke gyel -
med del, Urunk. Tarts meg min ket a
ben ned va ló re mény ség ben, se gíts
min de ne ket a jó ra és igaz ra a te Fi -
ad, Jé zus Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen!

Oratio
œcumenica

Kedves Olvasóink! 
Az Evan gé li kus Élet jövő évi, 78.
év fo lya má nak első száma január
6-i dá tum mal je le nik meg. 16
oldalas he ti la punk pél dányonkénti
ára 2013-ban 275 forint lesz.


