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MEDITATIO CHRISTI 
            

KÉZENFOGVA 
„Én, az Úr, a te Istened,  
erősen fogom jobb kezedet,  

és ezt mondom neked:  
ne félj, én megsegítelek!” 

(Ézs 41,13) 
 
Uram, én a Te kezedbe teszem a kezemet. Vigyázz rám, félts engem, ne engedj el, ne 
engedd el! 
 
Nyújtotta felém kis kezét. Bevallom, egy pillanatra megijedtem. Tapasztalatlan keresztapaként egy 
másodpercre leblokkoltam. Kérdések sokasága lepte el felkavarodott énemet. Hogyan is kell jól 
megfogni egy ilyen kis csöppség kezét? Hogyan fogjam meg úgy, hogy ne is fájjon neki, és ne is 
érezze azt, hogy nem szorítom? Mi a titka ennek a gyönyörű bizalomjátéknak? Hol vagyon az 
megírva, hogy milyen erősen is lehet megfogni egy földre szállt kis angyal kezét? Nincsen sehol. 
Nincsen, mert az ember ösztönösen tudja. Isten képmására teremtett lényként az ember onnan 
kapta ezt a képességet, ahonnan magát az életet is. Tudja, érzi, és e szerint cselekszik. Tudtam, 
éreztem, és e szerint cselekedtem. Nyújtotta felém kis kezét. Megfogtam. Keresztfiam 
elmosolyodott. Így köszönte meg, hogy tudom. Így köszönte meg, hogy vigyázok rá. Így köszönte 
meg, hogy kézen fogtam. Meghatódtam, és biztos vagyok benne, hogy ezt valahol ő is megérezte.   
  
Uram, én a Te kezedbe teszem a kezemet. Vigyázz rám, félts engem, ne engedj el, ne 
engedd el! 
 
Ott ült egymás mellett a padon a fiú és a lány. Zénó és Zoé. Gyönyörű téli este volt, nagy 
pelyhekben havazott. Harmadik randevúra érkezett a két tinédzser, egyszerre. Leültek egymás 
mellé a padra, és nem törődve az évszak követelményeivel, levették kesztyűjüket. Zénó a Zoé 
balkezéről, Zoé Zénó jobb kezéről. Már-már szertartás-szerűen történt mindez, szavak nélkül, 
mosolygó szemek társaságában. Zénó megkérdezte, hogy megfoghatja-e Zoé kezét, a válasz maga 
a tett volt. Zoé tenyere ugyanis Zénó tenyerébe simult. Boldogok a szerelmesek, mert ők nemcsak 
értik, de érzik is a szeretet titkát. Egymás kezét felfedezve, majd egymás kezét szorítva ültek a 
padon. Zénó és Zoé. Zoé és Zénó. Az idő megszűnt tényezőnek lenni, sőt, mintha soha nem is 
létezett volna. A hó meg csak szakadt. Zoé nagy álma teljesült azzal, hogy lefeküdtek egymás 
mellé a hóba, és angyalokat teremtettek. Egy angyalpárt, akik egymás kezét fogták.  
 
Uram, én a Te kezedbe teszem a kezemet. Vigyázz rám, félts engem, ne engedj el, ne 
engedd el! 
 
Vilmos bácsi és Vilma néni most ülték meg aranylakodalmukat. Az ünnepi istentiszteletre – ahol 
az Isten színe előtt megerősítették hűségüket – eljött a család apraja-nagyja. Amikor kéz a kézben 
bevonultak a templomba, sokan a családból - nemes egyszerűséggel - elsírták magukat. Nincs 
gyönyörűbb annál, mintha valaki egy életen át képes úgy élni, mint Vilmos bácsi és Vilma néni – 
gondolták magukban. Mikor több, mint fél évszázaddal ezelőtt a húszéves Vili letérdelve 
megkérte Vilmácska kezét, senki sem gondolta volna, hogy az igaz szerelem, az igaz szeretet 
mikre képes. De most, ahogy a ráncos kezek egymásba kapaszkodnak, világossá válik mindenki 
számára, hogy a hűség a legfontosabb kérése Istennek az embertől. És Vilma néni és Vilmos 
bácsi pontosan értik ezt a kérést. Esténként - évtizedek után is - csak úgy tudnak elaludni, ha 
közben fogják egymás kezét. Pilinszky János Azt hiszem című versének zárómondata így hangzik: 
„Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe tettem…” 
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Uram, én a Te kezedbe teszem a kezemet. Vigyázz rám, félts engem, ne engedj el, ne 
engedd el! 
 
Ahány ember, annyiféle kézfogás. Ahány kéz, annyiféle szorítás. Ahány élet, annyiféle 
bizalomjáték. Ahány ádventi időszak, annyiféle felkészülés az ünnepre. Vajon mibe kapaszkodik 
kezünk? Vajon kibe kapaszkodik kezünk? Vajon ki szorítja meg kezünket, ha dráma drámát követ 
az életünkben? Vajon hol késik a bíztató kézszorítás egy siker után? Vajon van-e valaki, aki 
pontosan tudja, mikor van szükségünk a segítő, bátorító, megerősítő kézre? „Te majd kézen 
fogsz, és hazavezetsz” – énekli Presser Gábor. De van-e ilyen „Te” az életünkben? Van-e valaki, 
aki velünk van az úton, aki kézen fog és hazakísér? Ki fog ott állni mellettünk kezünket szorítva, 
ha meggyújtjuk a gyertyákat az ádventi koszorún? Ki fog ott állni mellettünk kezünket szorítva, ha 
Szenteste csillagszóró fénye töri meg a nagyszoba sötétségét? Ki nyújt kezet, ha túl nagy a zaj, és 
ki nyújt kezet, ha túl nagy a csend?   
 
Uram, én a Te kezedbe teszem a kezemet. Vigyázz rám, félts engem, ne engedj el, ne 
engedd el! 
 
Ádventben még inkább szüksége van mindenkinek a segítő kezekre. Ilyenkor nem lenne szabad, 
hogy legyen bárki is, akinek senki sem nyújt kezet. Nem kampányszerű demagóg egyházi 
frázisokra gondolok, vagy jól csengő kiüresedett szlogenekre. Nem a lelkiismeret-furdalás zaját 
túlüvöltő öncélú jótékonykodásra gondolok, vagy hiábavaló, képmutató, kicsinyes gesztusokra. 
Arra gondolok, amit Jézus a legkisebbekről mondott. Arra gondolok, amit Jézus az irgalmas 
szamaritánusról mondott. Arra gondolok, amit Jézus az aranyszabályban mondott. Arra 
gondolok, amit Jézus - túl a szavakon - az életével és a tetteivel üzent. Mert az nem masni az 
ádventi csomagon, hanem maga az ajándék tartalma. Maga a felkészülés titka. Maga a várakozás 
értelme.      
 
Uram, én a Te kezedbe teszem a kezemet. Vigyázz rám, félts engem, ne engedj el, ne 
engedd el! 
 
Karácsony nem más, mint Isten kéznyújtása az ember felé. Isten Jézusban lenyúl az emberért, és 
kézen fogja őt. Egyszer és mindenkorra. Nincs nagyobb szeretet, amely nagyobb ennél a 
mozdulatnál. Nincs hitelesebb Isten-bizonyíték, amely jobban kifejezné az Isten valóságát és Isten 
szándékát az emberrel, mint az inkarnáció csodája. Nem elegáns távolságból, hanem a földi sár 
közelségéből vállalta és vállalja az Isten, hogy a Názáreti Jézusban örökre kézen fogja övéit, és 
velük vándorol az útjukon. Velünk vándorol Jézus. Ezért dalolhatjuk őszinte örömmel a 
szívünkben - a betlehemi mező angyalkórusának tiszta énekéhez hangolva magunkat - „Vezess 
Jézusunk, s véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged! Fogjad hát 
kezünk, míg megérkezünk!”  (Evangélikus Énekeskönyv, 443. számú ének, 1. versszak)     
 
Uram, én a Te kezedbe teszem a kezemet. Vigyázz rám, félts engem, ne engedj el, ne 
engedd el! Ámen.  
 
 
          Gáncs Tamás 
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KÉRDEZZ-FELELEK 

 
„Merjünk szolidárisak lenni,  

még akkor is,  
ha mindannyiunknak kevesebb jut.” 

 
(…aki válaszolt: Lehel László lelkész, a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója) 
 

- November 7-én a dunaharaszti 
evangélikus közösség vendége voltál 
a templomszentelés 27. évfordulója 
alkalmából rendezett gyülekezeti 
napon. Milyen érzések kavarogtak 
Benned, amikor újra beléptél a 
„haraszti evangélikus szigetre”?  
 
- Életemnek egyik legszebb része 
kötődik „haraszti evangélikus szigethez”. 
Nagy öröm újra meg újra látni a régi 
arcokat és azt, hogy újabbak és újabbak 
csatlakoznak a gyülekezet közösségéhez. 
Az egykor nálam konfirmáltak már aktív 
tagjai a gyülekezetnek. A személyes 
találkozásokon túl, ez utóbbi az, ami 
biztató a jövőre nézve: hogy van és lesz 
folytatás. 
 
- Templomépítő lelkészként, hogyan 
látod a mai mobilis világban a 
templomok szerepét? Hol a helyük a 
sok új épület kavalkádjában?  
 
- A templom számomra nemcsak az 
istentisztelet helye, hanem a 
közösségteremtésé is. Ahol egy kicsit 
otthonra találunk, ahol egy kicsit azt 
érezzük, hogy ez a miénk. Itt éljük le 
életünknek egy szakaszát. Akkor jó 
igazán az Istennek háza, ha megtelik 
élettel, ha belakják azt a házat. Azt látom, 
hogy Dunaharasztin is ez történik.  
 
- Levinson arról beszél egy helyen, 
hogy az örökkévalóság nem hely, 
hanem állapot, és hogy a jó ember 
nem a mennybe jut, hanem mennyé 
válik, amennyiben Isten akarata 
szerint él.  

Te, aki a Segélyszervezet kapcsán 
számos adakozó, jó szándékú 
emberrel találkozol, mit gondolsz, 
milyen ez a bizonyos jó ember?  
 
- Szolidáris és nyitott a közösségi életre. 
Aki tudja a lehetőségeit és azt is, hogy 
vannak dolgok az ember életében, 
amikről nem mi döntünk, ahol 
korlátozottak a lehetőségeink. Aki képes 
arra, hogy újrafogalmazzon dolgokat. És 
akit egy közösség adott esetben a 
hibáival együtt is el tud fogadni. 
 
 

 
 

- Ünnepre készülünk, de mintha 
sokan félnének ünnepelni, sőt 
magától az ünnepek ünnepétől is 
félnek. Szerinted, hol vesztette el az 
ember az ünnepelni tudás 
képességét? Vagy nem vesztette el, 
csak elfelejtette?  

 
- Nem érzem azt, hogy elveszítettük 
volna az ünnepelni tudás képességét. 
Szeretünk és tudunk is ünnepelni. Talán 
a kereskedelmi ajánlatok által változott 
meg a szemléletünk, ahol túlkínálatot 
látunk és sok felesleges értéket. De ha az 
ünnep lényegét megragadjuk, akkor lehet 
egy szép és boldog karácsonyunk.  
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Lehet abból erőgyűjtés és erőtartalékolás a 
nehezebb hétköznapokra. Azt hiszem, hogy 
inkább bátorítani kell az embereket, hogy 
legyen meg a munkának, ünneplésnek és a 
pihenésnek is a helye az életünkben, és ne 
keveredjenek össze. És ne az ünnepnapra 
kerüljön a ház körüli zajjal járó munka, és ne 
az ünnepnapra kerüljön az autómosás, 
hanem az ünnep különböztessen meg 
bennünket a hétköznapoktól.  

 
- Jézus többször beszél arról, hogy a 
szeretet parancsolata minden más 
parancsolatot felülír. Mit jelent ez egy 
olyan szervezet életében, melynek 
legfontosabb üzenete éppen a 
szeretet.éhség kampányban ölt testet?  

 
- Merjünk szolidárisak lenni, még akkor is, 
ha mindannyiunknak kevesebb jut. Mert az 
igazi szolidaritás mélyről fakad, szívből 
fakad, hitből fakad. Az nem lehet, hogy ki 
legyen téve gazdasági válságoknak és 
divatüzeneteknek. Azt reméljük, hogy az idei 
esztendőben is nagyon sokan meg fogják 
érteni a szeretet parancsát, és ez ki fog 
fejeződni abban, hogy csatlakozni fognak 
országos adománygyűjtésünkhöz.  

 
- Nemrég jöttél haza Afganisztánból, és 
amúgy is köztudottan sokat utazol.  Mit 
jelent a kultúrák közötti 
kommunikációban a szeretet fogalma? 

    
- Mondjuk ki bátran: muzulmán országban 
dolgozunk keresztyén háttérrel. Sok évnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy az ottani 
partnereink megértésék azt, hogy mi nem 
misszionálni akarjuk őket, hanem segíteni. 

És ez az üzenet végül is elvezetett oda, hogy 
ma már sokkal jobban értik az európai 
kultúrát, sokkal megértőbbek a gondolko-
dásunkkal kapcsolatban. Az nagy dolog, ha 
ellenségképeket le lehet dönteni. Mi ezen az 
úton járunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
- És végül, hadd tegyek fel egy 
személyes kérdést! Szerinted mi a titka 
az ádventi-karácsonyi csodának, és 
hogyan élhető meg ez a csoda 2009-ben?  

 
- A csoda kicsit bennünk van, akik képesek 
vagyunk sokszor többre is, mint amit 
remélünk, gondolunk, vagy amíg a pénz-
tárcánk ér. Hagyni kell, hogy az evangélium 
üzenete átjárja a mi szívünket, hogy reményt, 
erőt, bátorságot nyerjünk általa. És ez a 
megújulás elvezethet oda, hogy mi magunk 
is apró „csodákra’ leszünk képesek.  
 
Mint ahogyan a dunaharaszti gyülekezet 
életében is voltak ilyen általam megtapasztalt 
csodapillanatok. Bizonyos vagyok abban, 
hogy ma is vannak és a jövőben is lesznek 
ilyenek. 

 
- Köszönöm a beszélgetést, és az egész 
dunaharaszti evangélikus gyülekezet 
nevében kívánok Neked és szeretteidnek 
boldog találkozásokban és csendes 
percekben gazdag, Istentől áldott 
ünnepet! 

 
(… aki kérdezett: Gáncs Tamás)
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          NOVELLA NOVISSIMA 
Schwamm-Tóth Anna: Kalandok ádventig 
 
Amióta a tanév megkezdődött, Csongor állandóan tépelődött és bosszankodott. Csupa rossz 
dolog történt. A kórusban a szólót másra osztották, pedig azt általában Csongor énekelte. A 
szavalóversenyen csak különdíjat kapott, pedig első helyezett szokott lenni. A szülői értekezleten 
az osztályfőnök azt tanácsolta anyának, hogy sportoljon valamit a kisfiú, hiszen állandóan a könyv 
mellett ül, s ez nem egészséges. Csongor felháborodott. Csak nem azért marasztalják el, mert 
osztályelső? Még hogy sportoljon, amikor a tornaórát is utálja. Nagy dérrel-dúrral beleegyezett, 
hogy hétvégén elmenjenek úszni apával. A nagy medencébe azonban éppen hogy bement, úszni 
lusta volt, a korlátba kapaszkodott, csak akkor csapott néhányat, mikor a szorgalmasan tempózó 
apa odanézett. Nem csoda, hogy alaposan megfázott, és egy hétig az ágyat nyomta 
mandulagyulladással.  
 
Gyötrelmes volt visszatérni az iskolába, hiszen csak hevenyészett jegyzetekből pótolta a 
tananyagot. Az órán elhangzottakat mindig is ő tudta a legértelmesebben rögzíteni, s most, hogy 
hiányzott, csupán társai összekapart jegyzeteiből gazdálkodhatott. Dühösen silabizálta a 
matekpéldák levezetését. Nem értette az összefüggéseket, Balázs, a padtársa pedig nem tudta 
megmagyarázni. A következő héten hármast kapott a matematikadolgozatra. Az órán még tartotta 
magát, de a szünetben kitört belőle a sírás, a mosdóba szaladt, öklével párat a falra csapott. Ettől 
aztán megijedt. Soha nem tapasztalta önmagát ilyennek. Ő eddig állandóan a helyzet ura volt. 
Eredményei önmagukért beszéltek, mindig higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott maradt. Ki ez 
egyáltalán, ez a dühöngő, közepes jegyet kapó, elviselhetetlen gyerek? 
 
Szégyenkezve kullogott vissza az osztályterembe. A folyosón Álmos csatlakozott hozzá, pedig 
most végképp nem volt kedve beszélgetni. Főleg ezzel a kisfiúval nem, akivel az évek alatt csupán 
pár szót váltott. Álmos mintha csakugyan mindig álmos és lusta lenne az órán - állapította meg 
évekkel ezelőtt -, illik rá a neve. Még szerencse, hogy a Csongor nem jelent semmit, nem lehet 
vele csúfolni őt. - gondolta elégtétellel. Vajon hogyan adhatnak a szülők olyan nevet a 
gyereküknek, ami valami rossz tulajdonságra utal? - ez többször is eszébe jutott. Álmos nem volt 
különösebben jó tanuló, csak a magyar órákon jeleskedett, mindenhez hozzá tudott szólni, 
rengeteget olvasott, néha még órán is.  
 
Többször kapott beírást amiatt, hogy a pad alatt regényt lapozgat. Csongor nem tudta megérteni 
ezt a merészséget, hogy valaki a tanár magyarázata közben mással foglalkozik. A 
figyelmeztetésekre fittyet hányó Álmos sohasem volt rokonszenves számára, nem elég a matek 
hármas, tetézi a bajt, hogy ez a vásott fiú mellé szegődött. 
- A tanárnő is mondta, hogy a témazáród hatalmas ötös lesz - mondta Álmos. - Ne is törődj ezzel 
a kis dolgozattal.  
- De ha nem értem a példákat - válaszolt Csongor. - Nem tudom így begyakorolni. Egyszerűen 
fogalmam sincs, hogyan lehet ezt megtanulni - a hangja reszketni kezdett. 
- Pont ezért gondoltam, hogy megmondom neked, a bátyám jövőre érettségizik, matematika 
szakra akar jelentkezni az egyetemen, szóval az ilyesmiben otthon van. Ha gondolod, eljöhetnél 
hozzánk, és megmagyarázza neked a példákat. 
 
Csongor nagyot nézett. Álmos matekból éppen csak nem bukott meg tavaly. Döbbenten 
pillantott rá, Álmos nagyot nevetve válaszolt, mielőtt Csongor feltette volna kérdését. 
- Én nem is tűröm, hogy nekem magyarázgasson, teljesen elég a kettes vagy a hármas. Én magyar 
szakra akarok menni, és író akarok lenni. Mit érdekel engem a matematika? 
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Csongor eltűnődött, ő még nem gondolkodott azon, milyen szakra menjen, az egyetem 
rettenetesen messze van. Lehet, hogy ez az Álmos tudatosabb, mint hinné? 
- A hétvégén gyere át hozzánk, Botond gyorsan elmagyarázza a példákat neked, aztán meg 
játszunk egy nagyot. 
 
Így is lett. Húsz perc alatt minden világossá vált. Csongor először feszengett a majdnem-
egyetemista társaságában, de az olyan kedves volt, hogy a kisfiú hamar feloldódott. Botond 
felajánlotta, hogy bármikor segít neki, sőt ha van kedve csak úgy egy kicsit matekozni, akkor is 
jöjjön át. Csongor szinte repült, ahogy átfutott Álmos szobájába. 
- No, mi újság, sólyom? - faggatta könyvéből feltekintve Álmos. 
- Minden nagyszerű; de miért hívsz sólyomnak? - kérdezte rosszallóan Csongor. 
- Mert ez a neved, nem tudtad? A Csongor török eredetű régi magyar személynév, sólymot jelent 
- hadarta, mintha könyvből olvasná. 
 
Csongor elcsodálkozott. Honnan tudja ezt Álmos? A választ kérdés nélkül is megkapta: 
- Erről is van egy könyvem. Nagyon érdekelnek a nevek. Minden családtagom, ismerősöm 
nevének jelentését tudom. A Botond például azt jelenti, hogy buzogány.  
- És az Álmos? - érdeklődött Csongor, de meg is bánta kíváncsiságát. Tapintatlan dolog arról 
kérdezni, ami nyilvánvalóan valami rosszat jelent. 
- Hát, ami azt illeti, nagyon büszke vagyok a nevemre - húzta ki magát amaz. - A legenda szerint 
Emese álmot látott, amelyben megjósolták neki, hogy gyermeke a királyok őse lesz. Ezért nevezte 
el fiát Álmosnak. És ennek a legendabeli Álmosnak az apja igazából egy turulmadár volt. 
 
Csongor nem igazán értette a történetet, arról pedig végképp fogalma sem volt, ki lehetett az az 
Emese, de csodálta barátja tájékozottságát. Szóval akkor nem lustát jelent a neve, hanem valami 
titokzatosra, valami legendára utal? Így már egészen máshogy hangzik az, hogy Álmos. És a 
korábban ellenszenvesnek tűnő kisfiúból lassan barát válik. Csongor még soha nem tapasztalt 
ilyent. Úgy tűnik, a sok rossz élmény után valami jó következik, sőt, egy kellemetlen eset 
következtében sikerült jobban megismernie Álmost. Most szinte örült a gyenge 
matekdolgozatnak. Az ilyen csorba kiköszörülhető, egy barát pedig csodálatos ajándék. Ettől 
kezdve minden hétvégén együtt játszottak, sőt együtt is tanultak. Botond ugyanis egyszer behívta 
szobájába Csongort, hogy egy érdekes matekpéldával tegye próbára az okos kisfiút. Álmos az 
ajtónál hallgatózott, s a kiszűrődő szavak és nevetés hallatán gyanúja támadt, hogy a matek lehet 
mulatságos. Kicsit féltékeny is volt Csongorra, s egyre többet nyaggatta azután bátyját, hogy neki 
is találjon ki érdekes feladatokat. Mivel ehhez némi jártasságra volt szüksége a számtanban, egyre 
gyakrabban mélyedt a matematikakönyvébe. Meg is lett az eredmény: négyesre tornázta fel magát. 
 
Csongor szobájában, a kisasztalon ott volt már az adventi koszorú, vasárnaponként együtt 
gyújtották meg a gyertyákat, és Csongor érezte, hogy kedvenc karácsonyváró időszakára minden 
jóra fordult. Elhatározta, hogy félretett kis zsebpénzén vesz valami ajándékot Álmosnak. Vajon 
Álmosnak is eszébe jut majd, hogy Csongornak meglepetést szerezzen? De Csongor úgy érezte, 
ez nem is fontos, ő már megkapta az ajándékot, a legnagyszerűbbet, egy új barátot!  
 

 
http://dunaharaszti.lutheran.hu 

 
friss hírek, prédikációk, könyvajánlók, galéria 

                                        

http://dunaharaszti.lutheran.hu/
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                                       OLVASÓNAPLÓ 
 
Kézdi Beáta:  
              Regény az olvasás hatalmáról 
 
Bernard Schlink:  
             A felolvasó című világhírű regényéről 
 
 

        
 
 
Bernard Schlink a mindösszesen 138 oldalas 
írásával egy csapásra bekerült a világ 
legsikeresebb írói közé. Könyve 
különlegessége, hogy eddig ritka nézőpontot 
választ a II. világháború bemutatására. 
Kisregénye középpontjában nem az 
áldozatok és a háború alatt történtek állnak, 
hanem a háború utáni időszak, az utána 
születő generáció gondolkodása, az 
események feldolgozása, két hétköznapi 
ember áll. A felolvasó, a 15 éves Michael Berg, 
és Hanna Schmitz, a nála 20 évvel idősebb 
nő történetét meséli el a háború utántól 
egészen Michael meglett férfi koráig.  
 
Az első részben megismerhetjük kettejük pár 
hónapig tartó érzéki viszonyát. Együttléteik 
különlegességét az adja, hogy Hanna minden 
alkalommal felolvastat magának. A pár 
hónapos titkos viszonynak azonban a nő 
hirtelen elköltözése véget vet.  

A második részben Michael már egyetemista, 
mikor Hannát viszontlátja egy háborús per 
fővádlottjaként. A harmadik rész, nyolc 
évvel később már két megtört ember még 
mindig szoros kötelékét mutatja be. 
 
A regényben apránként bontakozik ki 
előttünk Hanna Schmitz és Michael 
kapcsolata: kezdve a kamasz fiú rajongásától 
egészen az elnyomott érzelmeivel küzdő férfi 
harcáig. A regény különlegessége a lelki 
folyamatok pontos ábrázolásában 
mutatkozik meg: hogyan élte meg a 
mindössze 15 éves fiú a nála 20 évvel 
idősebb nővel szenvedélyes és titkos 
viszonyukat, és hogy mindezek az érzések 
hogyan alakultak át az évek folyamán, és 
hogyan érintették a főhőst, mikor az egykor 
imádott nő tetteivel szembesül. 
 
A második világháború alatt, vagy azután 
születettek generációjának története ez. 
Bernard Schlink maga is 1944-ben született, 
és szülei korosztályának némaságára, vagy a 
háború borzalmaiban közrejátszására 
reagálva írni kezd. Azért, hogy rámutasson a 
kisemberek szerepére, a tettek mellett a 
hallgatás súlyára a világháború idején. 
 
Van-e összefüggés a kiszolgáltatottság és a 
büszkeség között? Vajon Hannának nincs 
lelkiismerete? Miért előbbre valóbb a 
félelme, mint titkának beismerése?– többek 
között ezeket a kérdéseket veti fel művében 
Schlink, melyben tisztán és világosan mutatja 
be Hanna jellemét és az általa elkövetett 
bűnt. A szerző a megértés és az elítélés 
közötti vékony kötélen egyensúlyoz, és 
Michael szavaival megfogalmaz egyfajta célt: 
„egyszerre akartam megérteni és elítélni 
Hanna bűneit.” 
 
A felolvasó másfél óra alatt elolvasható, de 
hosszú ideig az ember fejében motoszkáló 
mű. És ha véletlenül előbb kerülne kezükbe 
a film, mint a könyv, akkor se tegyék le, mert 
a műből készült adaptáció, hosszú idő óta az 
egyik legjobb filmes feldolgozás. 
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                        OLVASÓNAPLÓ-EXTRA 

Frenyó Anna: Van menny és pokol? 

Gondolatok Berlinből, „A felolvasó” írója 
által inspirálva 

Szeretem a protestáns gyökereimet. Mivel 
mostanában egy "felekezetközi" gyüle-
kezetbe járok vasárnaponként, ahol inkább 
dobszó és elektro, és modern amerikai dalok 
a jellemzők, különösen jól esett nemrég egy 
berlini evangélikus templomban az ősi 
evangélikus dallamokat hallani, és magamban 
magyarul énekelni a jól ismert szövegeket. 

Igazi, német gyülekezet volt, tisztes, idősebb 
urak és hölgyek, akik konzervatívan és 
racionálisan gondolkodnak. Az istentisztelet 
alatt is látható volt rendszeretetük és 
hamisíthatatlan németségük: nem tűrtek meg 
a templomban semmilyen mozgolódást (az 
utcáról betámolygott részeg komoly 
fennakadást okozott az istentisztelet 
menetében), valamint a nem megfelelő 
hangerejű mikrofon is felháborodást váltott 
ki, és némely túl lelkes hívő intézkedni is 
kezdett. 

Aki prédikált: Bernhard Schlink, a 
jogtudomány doktora, „A felolvasó” c. 
regény írója, amelyből tavaly Oscar díjas film 
készült. Prédikációja is nagyon protestáns 
volt, mély teológiai tudással felvértezett, 
intellektuális, felvilágosult. A Máté 25, 31-46 
alapján beszélt, a Jézus jobb és bal oldalán 
állókról az utolsó ítéletkor. Nincs pokol és 
menny abban a formában, ahogyan azt a 
kétezer évvel ezelőtti képben felvázolták, és 
nem lenne igazságos az a bíróság, ahol 
jobbra és balra állítják az embereket, 
aszerint, hogy tettek-e jót a legkisebbek 
közül eggyel is vagy nem. Egyetlen földi 
bíróság sem működhetne így, hiszen nem 
fekete-fehér a történet.  

Azok, akik a legkisebbek közül akár eggyel is 
jót tettek, tettek sok rosszat is, valamint 
nincs olyan ember, aki soha életében 
semmilyen jó dolgot nem tett - egyetlen 

legkisebbel sem - még ha sok rosszat is 
cselekedett. A képlet tehát nem működik, 
mert sokkal komplexebb az egyenlet.  

 

 

 

 

 

 

 

Kétezer évvel azelőtt azonban így 
gondolkodtak, ilyen volt a jogrendszer. Ma 
már másként gondolkodunk, mondta, 
Schlink professzor, és arról beszélt, hogy a 
Biblia szövege nem konstans, betonba vésett 
dogmarendszer, hanem élő, mozgó dialógus. 
Dialógusban kell lennünk ezekkel a 
szövegekkel, megértenünk, hogy ma mit 
akarnak nekünk mondani.  

Egy ötven évvel ezelőtti jogi törvényt sem 
ugyanabban a formában néznek, ahogyan 
ötven éve, hanem sokszorosan újraelemzik, 
újraértelmezik. Így van ez a Bibliával is, 
következtette. 

Ha az ítélettől félve tennénk jót, a régi 
protestáns gondolkodásmódot követnénk, 
mely szerint sosem tudhatjuk, elég-e a 
jócselekedeteink száma ahhoz, hogy 
megmentsen minket az ítélettől. A modern 
keresztény gondolkodás azonban másmilyen. 
Ma a Krisztus-követők a segítségre kon-
centrálnak, együttesen a civilszervezetekkel, 
a jó szándékú emberekkel.  

A kedvesség, a másik felé fordulás, a bátorító 
szavak, a barátságos magatartás mindig 
meghozzák gyümölcseiket, továbbadódnak 
az univerzumunkban: a jócselekedetek 
sosem vesznek el.   
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A prédikációt követően intenzív diskurzus 
kezdődött. A professzor magas, szikár 
ember, szája vékony, arcvonásai élesek, úgy 
tűnik, nagyon mély ismeretei van-
nak, és sokat sérülhetett (a benyomásom 
alapján), nem megy bele nagyobb vitába, 
hamar lezárja a kérdéseket azzal, hogy már 
mindent elmondott, amit erről tudott, nincs 
több mondanivalója a témában.  

Nekem is ezt válaszolta, amikor a végén még 
odamentem hozzá, és megkérdeztem, hogy 
szerinte van-e pokol és menny. Vissza-
kérdezett, hogy szerintem van-e. Aztán 
azt válaszolta, hogy gonosz van, de pokol 
olyan formában, ahogyan azt kétezer éve 
elképzelték, nincs.  

 

Van azonban olyan állapot, már a földön, 
mint a pokol: az Istentől-távol-lét, az 
egyedüllét, elutasítottság, bezártság érzése.  

Hasonlóképpen a mennyország és az örök 
szeretet is létezik már a földön: amikor 
annyira szeretünk, hogy nem vagyunk 
hajlandóak elhinni, hogy ez a szeretet a földi 
életen túl megszűnik, amikor a lélek 
folytonosságát természetesnek vesszük, 
függetlenül a test mulandóságától.  

Hol van az igazság, és honnan tudjuk, hogy 
nem szakadunk-e el teljesen tőle a saját 
elemzéseink mentén, illetve azok 
következtében? Hol van a végső válasz a 
kérdéseinkre? A Bibliával kétezer éve 
kezdődött a felvilágosodás kora, és ma is 
tart. A dialógus a szöveggel és az Istennel 
való élő kapcsolat együttesen hozza létre azt, 
ami a mi keresztény világunk, etikánk, 
gondolkodási rendszerünk.  

Van egység mindebben? Vezethet ez 
egységes gondolkodáshoz? Meddig terjed a 
szabadságunk? Hogyan érhetjük el az Isten-
melletti állapotot, és hogyan kerülhetjük el az 
Istentől-távol-létet?  

Hiszen, akár kimondjuk vagy nem, hogy van 
menny és pokol – mindannyian valamilyen 
végső cél, végső beteljesülés felé törekszünk.  

És, ha létezik vég-állapot, akkor szeretnénk, 
hogy amikor ez eljön, a Fényforrás mellett 
találjon minket az az óra… 

 

 

„Az örökkévalóság nem 
hely, hanem állapot, 
független tértől és időtől, a 
jó ember nem mennybe 
jut, hanem mennyé válik, 
amennyiben Isten akarata 
szerint él.”                              

                                           
(Levinson) 
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          KETTEN A TITKOK TITKÁRÓL 
 
                                                        

„Modern életünk 
titoknélkülisége a mi 
nyomorúságunk és 
szegénységünk. Em-
beri életünk any-
nyiban értékes a-
mennyiben tisztelet-
tel viseltetik a ti-
tokkal szemben. A 
titkot tisztelve őrzi 
meg az ember 
gyermek mivoltát. 

Azért van a gyermekeknek olyan nyílt 
csodálkozó tekintetük, mert tudják, hogy 
titkok veszik körül őket, amelyekkel nem 
tudnak mit kezdeni.  
 
Még nem tudnak olyan sikeresen a titkok 
megkerülésével boldogulni, mint mi. A titkot 
szétzúzzuk, mert érezzük, hogy létünk 
határához érkezünk; mivel minden felett 
rendelkezni akarunk és úrrá akarunk lenni, 
éppen ez nem megy azonban a titok 
esetében. Titok nélkül élni azt jelenti, hogy 
semmit sem tudunk a saját életünk, a másik 
ember és a világ titkáról. (…) 

 
Titok nélkül él az, aki az élet döntő 

folyamatait egyáltalán nem látja, sőt 
letagadja. A fa gyökerei a föld mélyében, a 
sötétben vannak. Minden, ami fényben van, 
a föld mélyéből, az elrejtettségből, a föld 
anyaöléből származik. Így minden 
gondolatunk, egész szellemi életünk rejtett 
titokzatos homályból, mélyből jön ugyanúgy, 
mint minden élet, épp ezt nem akarjuk 
tudomásul venni. Nem akarjuk meghallani, 
hogy a titok a gyökere minden 
felfoghatónak, nyilvánvalónak és világosnak. 
Ha pedig meghalljuk, ki akarjuk számítani, 
meg akarjuk magyarázni és fel akarjuk 
boncolni. Az eredmény: eközben az életet 
megöljük, s a titkot nem fedjük fel. A titok 
titok marad. Megközelíthetetlen.” 

 
 Dietrich Bonhoeffer   

 
 

 
 
 
„Kik veszik        
körül a betlehemi 
jászolt? Nem a 
történetit, a való-
ságosat, hanem 
azt, ami a 

századok során a képzőművészeti alko-
tásokban realizálódott? Valamennyien 
ismerjük őket: az angyalokat és a csillagot, a 
barlangot és a barmokat, a pásztorokat és a 
térdeplő három királyt. S tudjuk azt is: a 
valóságban némileg másképp történt. A 
képzelet kikerekítette és átalakította a 
valóságot.  
 
De épp ez az érdekes: hogy mivel övezte 
körül a képzelet az evangélium be-
számolóját? Mit és kiket állított a karácsonyéj 
bölcsője köré? A teljes létet. A teremtő Isten 
köré a teljes teremtett valóságot. A csillag: a 
kozmosz küldötte, minden csillag nevében. 
Az angyalok a láthatatlan erők és szellemek 
képviselői. A barlang: a föld, amely szívéig 
megnyílt az Újszülött fogadására. (Vele a 
föld öle van jelen: melegével és minden 
terményével.) A barmok: az állatvilág. A 
szalma: a növényvilág melengető jelenléte. A 
pásztorok és a királyok: az egész emberiség. 
 

Ebben a legendás együttesben 
némán az is benne van – tudatosan vagy 
öntudatlanul -, hogy Jézus a megtestesüléssel 
közvetve az egész teremtett világot magára 
öltötte. Az emberi testtel az egész anyagi 
világgal való testvéri összefüggést, a test 
egyetemes súlyát, az anyagnak egyetemes 
köntösét, amelyet a nehézkedés roppant 
öltései fognak egybe. Az emberiség ezzel 
nemcsak tulajdon életét, hanem magát az 
egész létet is a Kisded vállaira helyezte. 
Jászolábrázolásával így vall, erről tanúskodik 
maga az ember.” 

                                           
Pilinszky János 
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                            SUMMA SUMMARUM 
 
Egy év elmúlt…. 
 
Új egyházi esztendőnket köszöntve, érdemes 
visszatekintenünk az elmúlt év eseményeire. 
Mi maradt meg belőle, mi az, ami olyan 
fontos, hogy a felszínre kívánkozik úgy, hogy 
talán méltatlanul eltakar egyéb szép és 
kedves eseményeket, történéseket. Hálával 
gondolok arra a békességre, ami megadatott 
gyülekezetünk életében, szűkebb és tágabb 
környezetünkben. Mire is emlékszem 
szívesen?  
 
Gyülekezetünk szolgáló lelkésze, Gáncs 
Tamás szolgálatára. Presbitériumunk 
munkájára. Ez a testület gördülékenyen, 
megértésben és egyetértésben dolgozik 
gyülekezetünk javára. Nagyszerű példája 
ennek az elmúlt évben megvalósított nagy 
karbantartási munka, amit templomunkon, 
közösségi épületünkön és parókiánkon 
végeztünk. Jó példa ez. 
 
Éveken keresztül kerestük azt az állapotot, 
hogy gyülekezetünk anyagi helyzete 
stabilizálódjon. Mit is jelent ez egy 
egyházközség életében? Gazdálkodásunkat 
tervezzük, majd év végén, zárszámadáskor 
képet kapunk arról, hogyan alakult a 
tényleges helyzetünk. Nos, éveken keresztül, 
tükrözve a gyülekezetünkben zajló 
eseményeket és változásokat, folyamatosan 
csökkenő tartalékunk szinte elfogyott. 
 
A természetes elhasználódás, karbantartási 
szükséglet viszont nem engedte meg, hogy 
tovább halasszuk a munkákat, meg kellett 
javítani, ami elhasználódott, mert fokozott 
gyorsasággal romlott volna épületeink állaga. 
Ha röviden zárjuk le ezt a témát, akkor elég 
róla annyi, hogy elkészült. Ha bővebben, 
akkor változott valami. Valami, amivel ismét 
többek és erősebbek lettünk. Ugyanilyen 
röviden említhetnénk a második Térségi 
Evangélikus találkozónkat és a „Napközis 
táborként” megismert nyári ifjúsági 
találkozót valamint a templomépítési 
évfordulónk idején szervezett Gyülekezeti  

Találkozót, melyet gyülekezetünk ünne-
peként szeretnénk minden évben meg-
szervezni. Ezek a kiemelt eseményeink az 
egyházi esztendő jeles eseményein túl, 
ezekhez köthetjük, igazíthatjuk és 
tervezhetjük közösségünk, az evangélikusok 
közösségének az életét.  
 
Visszatérő kérdés és pontosan 
meghatározhatatlan, hogy egyházközsé-
günknek hány tagja van? Beszéljünk erről 
most egy kicsit, mert sokkal fontosabb annál, 
hogy automatizmusként kezeljük ezt, és ne 
beszéljünk róla mi is itt, Dunaharasztin. A 
Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség 
különös felelősséget hordoz azzal, hogy 
térségünkben mi vagyunk a szórványban élő 
evangélikusok központja templomfenn-
tartója és a dunaharaszti lelkész szolgál 
mindnyájunkat! Keresztel, esket és 
búcsúztat, oktatja az ifjúságot… 
 
Természetesen mi, akik ismerjük egymást, 
számon tartjuk egymást, fenntartjuk 
gyülekezetünket, templomunkat, mindent 
megteszünk azért, hogy tradicionális 
evangélikus  hagyományainkat megtartsuk. 
Reális felvetés, hogy a szórványban élő 
evangélikusság tudja-e, hogy itt vagyunk és 
szolgálunk? 
 
Másik aktuális kérdés, hogy az agglomeráció 
népességének fokozott növekedésével ho-
gyan találjuk meg egymást, mi evan-
gélikusok? Magyarországon a népszámlálási 
adatok alapján a lakosság közel 3%-a 
vallotta, vallja magát evangélikusnak. Ha 
Dunaharaszti, Szigetszentmiklós és 
Szigethalom közel húszezer lélekkel megnőtt 
lakosaira gondolunk, akkor reális feladatunk, 
hogy több száz köztünk élő evangélikus 
testvérünkkel megtaláljuk a közösséget. 
 
Igen, ez nagyon komoly és nagy feladat 
mindnyájunknak, aktuális feladat 
presbitériumunknak és egyházközségünk 
elnökségének. Természetesen ezen is csak 
közösen, egymást segítően tudunk csak 
kitartóan munkálkodni.  
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Korszerű tervezés alapja a „stratégia”. Miért 
ne alkossuk meg saját stratégiánkat? Olyat, 
ahol felmérjük helyzetünket, utat tudunk 
mutatni fontos kérdésekben, családjaink 
egységét elősegítő, erősítő gondolatok 
gyakorlatát tudnánk megteremteni. Idősebb, 
hitüket megtartó és örökítő szüleink 
közösségét korszerűen vigyük tovább. Ez is 
aktuális feladat, de egyedül ez sem megy… 
 
Szeretném, ha a reálisan, mindenki úgy 
gondolna egyházfenntartási lehetőségeire, 
hogy az feladatunk, kötelességünk, őseink 
példamutatása szerint! Mert róluk kell példát 
vennünk és tiszteletünk, szeretetünk így is 
kifejezve részt vállalnunk az egyházfenntartásban. 
Feljebb már említettem, hogy gyülekezetünk 
gazdasági helyzetének ingadozása mellett 
tudtuk fenntartani templomunk, lelkészünk 
szolgálatát, közösségünket. 
 
Számtalan, egyéb alternatívát nem mutató 
feladatunk van, amivel már találkoztunk, 
amiket már felismertünk, felismerünk, vagy 
fel fogunk ismerni. Tettünk érte, teszünk 
érte vagy tenni fogunk érte. Ezért, kérek 
mindenkit, hogy lehetősége szerint 
gondoskodjon, tegyen gyülekezetünk 
fenntartásáért lehetősége szerint! 
 
Őseink hűségesen fizették az „egyház-
fenntartás” díját egy zsinórmértékhez 
illeszkedve, amiről nem szégyelltek beszélni. 
Mi se restelljük, beszéljünk róla, fogadjuk el 
presbitériumunk mértéktartó ajánlását, a 
következők szerint: 
 
- aktív keresőknek havonta 600 Ft, ami évi 
7200 Ft-ot jelent személyenként 
 
- nyugdíjasoknak, felnőtt diákoknak havonta 
300 Ft, ami évi 3600 Ft-ot jelent 
személyenként 
 
Természetesen az ajánlás az nem kötelezés. 
Ajánlásunk a zsinórmértéket jelzi, mert 
tudjuk és tapasztaljuk, hogy ki-ki lehetősége 
szerint támogatja egyházközségünket!  
 
Miért fontos mindez? 
 

Mi is gazdálkodásra kényszerülünk, tudjuk 
mindnyájan, hogy rendre és egyre inkább 
csak magunkra számíthatunk. Az egyházakat 
sikeresen kivezetik az állami 
(adóforintjainkból történő) támogatási 
rendszerből.  
 
Emellett, mi szeretnénk lelkészünket 
megtartani, megerősíteni gyülekezetünket, 
hogy jobban és többet szolgálhassunk. 
Szeretnénk idős egyházfenntartóinkat meg-
nyugtatni, hogy tovább visszük hitüket és 
ránk hagyott örökségünket. 
 
Tapasztalat szerint nincs más lehetőségünk, 
mint a jól bevált út használata. Tegyük mi is 
jó lelkiismerettel! Nem csak szüleinkért, 
magunkért és gyerekeinkért, hanem a 
jövőnkért! 
 
Egy év elmúlt, de reménykedve éljük az újat, 
Ádvent örömével kezdődően. Gyüleke-
zetünk lendületes terveinek megvaló-
sulásában bízva keressük együtt az utat, 
közös utunkat!  
 
Szeretettel:                                                                                                         
 

Kőszegi János                                                                                                       
másodfelügyelő 

 
2009. december 5.  

 
    

 
 

Júniusban vendégünk volt az ÉgÍgérő gospel-kórus 
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Istentiszteletek Dunaharasztiban 
 

November 29. 9 óra: ádvent első vasárnapja, 
igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 

 
December 6. 9 óra: ádvent második vasárnapja, 

igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 
 

December 13. 9 óra: ádvent harmadik vasárnapja,  
igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 

 
December 20. 9 óra: ádvent negyedik vasárnapja,  

igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 
 

 
 

December 24. 14 óra: szentesti istentisztelet, 
igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 

 
December 25. 9 óra: Karácsony ünnepe, 

igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 
 

December 26. 9 óra: Karácsony ünnepének 2. napja 
igét hirdet: Dr. Hafenscher Károly lelkész 

 
December 27. 9 óra: istentisztelet 
igét hirdet: Gáncs Péter püspök  

 
December 31. 18 óra: óévi istentisztelet, 

igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 
 

Január 1. 9 óra: újévi istentisztelet, 
igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 
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2010 
ELSŐ HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ 

VASÁRNAPJÁN 
 

CSALÁDI ÉS - IFJÚSÁGI 
ISTENTISZTELET 

 
A DUNAHARASZTI EVANGÉLIKUS 

TEMPLOMBAN 
 

2009. JANUÁR 31. 11 ÓRA 
 

 

 
Ádventi és karácsonyi kézműves délelőtt 

GYEREKEKNEK 
 

2009. december 13-án délután 15 órától 
ádventi, kézműves foglalkozásra hívjuk a 

gyermekeket! Minden érdeklődőt szeretettel 
hívunk és várunk erre a kreatív délutánra! 

 
Jelige: Tea van, korhatár nincs! 

 
A személyes találkozás reményében: 

 
Brauswetter Lászlóné Kati     Gáncs Tamás 

a foglalkozás vezetője           lelkész 
  

 

  
NYUGDÍJASOK ÁDVENTI 

TEADÉLUTÁNJA 
2009. december 20. 15 óra 

 

 

 
Karácsonyi istentiszteletek a 

szórványokban: 
 

Szigetszentmiklóson: dec. 20. 11 óra 
Dunavarsányban: dec. 25. 15 óra 

 

 
Az egyházfenntartói járulékról 

 
A 2009-es évi egyházfenntartói járulék 

befizetésére még van lehetőség: személyesen 
a gyülekezet pénztárosánál vagy a mellékelt 

csekken. A hozzájárulás összegére 
vonatkozólag a presbitérium a következő 

döntést hozta:  
aktív keresőknek 600 Ft/fő/hónap,  

míg nyugdíjasoknak és felnőtt diákoknak  
300 Ft/fő/hónap.  

Ez a döntés éves szinten 7200 Ft-ot, illetve 
3600 Ft-ot jelent.  

 
Bíztatnánk mindenkit, hogy ki-ki anyagi 

lehetőségeihez mérten támogassa a 
gyülekezeti élet működését adományaival, az 

esetleges elmaradt járulék befizetésével!  
 

Mindazoknak, akik már éltek az adakozás 
bármelyik formájával, ez úton is szeretnénk 
megköszönni a támogatást és a segítséget! 

 
Erős vár a mi Istenünk! 

 
A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség  

 
Elnöksége    

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Csengettyű 
A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség hírlevele 

Kiadó: Nepp Alapítvány, 2330 Dunaharaszti, Damjanich utca 33.  
Címlap, rajz, grafika: Kerekes Anna 

Felelős szerkesztő: Gáncs Tamás lelkész 
E-mail: gancstamas@gmail.com
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„Uram, én a Te kezedbe 
teszem a kezemet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Vigyázz rám, félts engem, 
ne engedj el, ne engedd el!” 

 


