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„Ha ün ne pi ké szü lő dé sünk csu pa ro ha nás, haj sza, ki me rí -
tő tü le ke dés, és még ar ra sincs időnk, hogy a lé lek nél kü -
löz he tet len na pi csen des sé gé ben – amely ben pe dig oly kor
az an gyal szár nyak su ho gá sa is meg hall ha tó – ké szül jünk
az Úr ér ke zé sé re, a lé nye get ve szít jük el.”

Az Úr érkezése f 3. oldal

Hajléktalanok f 5. oldal
Rend és élet f 7. oldal
Száz éve született Keken András f 9. oldal
Karácsony hó nélkül… f 11. oldal
Interjú Makovecz Imre építőművésszel f 21. oldal
Nemzetiségi oldalak f 23. és 26. oldal

Szür kébb ad ven ti ut cák, tom pa han -
gu la tú ké szü lő dés – a ta va lyi fény fü -
zé rek sok he lyen a do boz ban ma rad -
tak, ál la pí tom meg ha za fe lé me net.
Ta lán csak a hi va ta los és ke res ke del -
mi fé nye zés nem lett ke ve sebb idén
de cem ber ben sem. Hi á ba, az el -
adan dó por té ka nem ve het tu do -
mást csök ke nő fi ze tés ről – az emel -
ke dett han gu la tot emel ke dő vil lany -
szám lák mel lett is su gá roz ni kell. 

Pe dig érez he tő en sok kal mé lyebb -
ről tör fel szín re ez a lát vá nyos szür -
ke ség: a meg csap pant fi ze té sek, el -
vesz tett mun ka he lyek, alig gör dü lő s
ezért még költ sé ge sebb kór há zi vá -
ró lis ták, a be nem fi ze tett ebé dek hét -
köz na pi va ló sá gá ból. Ami még ta valy
is a be vá sár ló ko csi ban kö tött ki ka -
rá csony előtt, az most már sok szor
fenn ma rad a pol con – ko ráb ban ta -
lán még koc ká za tos hi tel ből is el kelt
vol na, de ma nap ság ki koc káz tat ná a
jö vőt, a ja nu á ri ke nye ret, az amúgy
is el adó so dott ott hont egy újabb fe -
le lőt len ka rá cso nyi köl te ke zé sért?!

Nem a lát szat ün nep fé nyei hi á -
nyoz nak per sze, nem is a má so kon
élős kö dő hi te le zők ki sebb nye re sé ge
nyug ta la nít. A sok fe les le ges – ha bár
akár mi lyen drá ga – bóv li val gaz da -
gí tott, vá sár lá si láz tól vib rá ló, haj tás -
sal és fe szült sé gek kel meg ter helt ün -
ne pel ni aka rás tól fé nyes-fe hér ka rá -
csony hir te len meg mu tat hat ja va ló -
di, szür ke ar cát és han gu la tát, ha egy -
szer va la ki el fe lej ti vagy nem akar ja
fel kap csol ni a mes ter sé ges vi dám ság -
gal vil lo gó lám pa fü zé re ket. Rég óta
tud tuk, hogy en nek egy szer el kell
jön nie. Még is van va la mi na gyon
nyug ta la ní tó eb ben a vi dám fény já -
té kok nél kü li szür ke ség ben.

Rö vid csen ge tés után ju tok be
cso ma gom mal az egyik csa lád hoz,
hi szen tud ják elő re, hogy jö vök. Már
vár nak rám. Egyi ke azon ott ho nok -
nak, ahol már hó na pok óta nin csen
meg né ha a na pi ke nyér re va ló sem
– el vesz tett ál lás, vá rat la nul sú lyos -
bo dó be teg ség, be dőlt hi tel, ami re
még akár egy éve is mé zes má zos
han gon igye kez tek rá be szél ni bol dog-
bol dog ta lant… Ré me sen egy for ma
tör té ne tek, ré me sen egy for ma élet -
hely ze tek – „vagy a gye re kek esz nek,
vagy mi”. Ter mé sze te sen élel mi szer
van a cso mag ban. Az öröm mel lett
még is lát szik a hét köz na pok szür ke -
sé ge és meg szo kott fé lel me va la hol a
rán cok mé lyén.

Gye re kek kel be szél ge tünk a ka rá -
cso nyi ké szü lő dés han gu la tá ban az
ün nep ről, mint min den év ben ilyen -
kor de cem ber ben. A szo ká sos ter vek
kö zül né ha még is elő bú jik egy-egy
ag go dal mas mon dat. „Ta valy anyu -
ék nál ka rá cso nyoz tunk, most ta lán
jobb lesz az apu ék nál. Ta lán nem ve -
szek szünk majd annyit… Én ezt
sze ret ném kér ni az an gyal kák tól.”
Ki csi em be rek, szin te az éle tük kez -
de tén, akik nél va la ki már le kap -

csol ta az ün nep, az élet kül ső fé nye -
it, akik kín lód va élik át, hogy a ka -
rá csony kö ze led té vel nem min dig,
nem min de nütt, nem min den ki nek
jár az öröm és a bé kes ség. Az ün nep
fé nyét el nye li a hűt len ség, az al ko -
hol, a bi zo nyí tá si kény szer, a „min -
den áron ne kem lesz iga zam” szo ron -
gató ár nyé ka.

Nyug dí jas né ni csen des, sü te mé -
nyes ké szü lő dé sei kö zé top pa nok –
itt sin cse nek hi val ko dó ab lak dí szek,
csu pán egy üde ad ven ti ko szo rú
meg folyt via szú gyer tyák kal. A sze -
líd vá ra ko zás meg szo kott hang ján be -
szél ge tünk, imád ko zunk. Csu pán
egy for du lat jel zi az idők mú lá sát az
el múlt évek hez ké pest: idén még…
„Idén még si ke rült év köz ben fél re -
ten nem egy-egy ap ró aján dék ra az
uno kák nak, de már ősszel hoz zá
kel lett nyúl nom… Nem tu dom, jö vő -
re fut ja-e még va la mi re…”

Ter mé sze tes len ne, hogy fe hér és
fe ke te ka rá cso nyok vál ta ko zá sá ban
egy szer-egy szer elő for dul egy-egy
szür ke is? Va jon nem nyug ta la ní tó-e,
hogy há nyan igye kez nek a 2009. év
ka rá cso nyát csu pán csak ki bír ni? A
min den nap ja in kat meg ülő erő sza -
kos ság ról, fé le lem ről tu do mást nem
vé ve vár ni a cso dát – s ha már idén
le he tet len is, hát ha jö vő re megint lesz
ün nep több pénz ből és több fény ből,
ne tán ked ve zőbb hi te lek ből… Mint -
ha 2009 ka rá cso nyát jobb vol na
most ki hagy ni, el fe lej te ni.

S ek kor va la mi kü lö nös, evan gé li -
u mi il la tú vé le ményt mor mog oda
ne kem a pi a ci to jás árus: „Igen, sok -
kal több to jás fogy az idén, mint ta -
valy. Amíg le he tett szór ni a pénzt, ad -
dig az em be rek min dent meg vet tek
a plá zá ban. De most in kább ott hon
süt nek meg min dent – eb ből lá tom
én a nö vek vő sze gény sé get…” 

Sze gény sé get?! Ta lán ép pen a sü -
te mé nyek evan gé li u mát! Hogy vissza
le het – ha már egy szer vissza kell –
tér ni az ad ven ti ké szü lés több na pos
ke gyel mé hez, és sza bad ma gunk
mel lé ven ni a hosszú té li szü net re ott -
hon ma radt gye re ke ket, hogy együtt
gyúr junk és szag gas sunk és dí szít -
sünk! És a kül ső fény dí szek he lyett elő
le het ven ni a „ha gyo má nyos” fel ké -
szü lést, az ott ho ni bib lia ol va sást,
egy-egy csen de sen el mon dott imád -
sá got a csa lá do mért – s nem  csak ak -
kor, ha egész év ben min den rend ben
volt, hi szen va la hol a rend ra kást, a
meg bé ké lést, a bo csá nat ké rés út ját is
meg kell kez de ni!

S ta lán így nem fo gunk fél ni 2009
szür kébb ka rá cso nyá tól sem! Hi -
szen ami kor a hét köz na pok ter he
alatt alig ha len ne mit vár ni em be rek -
től vagy an gyal kák tól, Is ten ugyan -
az zal az üze net tel ko pog tat be hoz -
zánk: Ne fél je tek!

A mi ün ne pünk im már két ezer éve
ezen a rö vid, örö möt és bé kes sé get
su gár zó evan gé li u mi mon da ton, is -
te ni igén nyug szik – és le het ép pen
ezért eb ben az év ben is minden nek
el le né re ra gyo gó an fe hér!

NE FÉL JE TEK!
g Ko rá nyi And rás
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b 2009. áp ri lis 19-től ta lál koz hat -
nak új ra Ol va só ink a Can ta te el -
ne ve zés sel (elő ször 2006. áp ri -
lis 23. és 2007. má jus 20. kö zött
volt ilyen ro vat). E cím má sod -
szo ri hasz ná la ta olyan so ro za tot
bo csá tott út já ra, mely a 2007-
ben meg je lent Gyü le ke ze ti li tur -
gi kus könyv sok szí nű anya gá nak
be mu ta tá sát tűz te ki cé lul, mi -
vel nyil ván va ló nak lát szott: ke -
ve sek nek van ener gi á juk ar ra,
hogy ma guk tól ke zük be ve gye -
nek egy új gyűj te ményt, és se gít -
ség nél kül el iga zod ja nak ben ne.

A vá lo ga tás be val lot tan szub jek tív és
egy elő re nem tel jes; el ső al ka lom mal
ar ra tö re ked tünk, hogy min den mű -
faj leg ér té ke sebb té te le it te gyük köz -
kinccsé. Az el múlt idő szak ban hu -
szon öt cikk fog lal ko zott a gyűj te mény
stro fi kus gyü le ke ze ti éne ke i vel:
klasszi kus né met ko rá lok kal, ré gi
ma gyar éne kek kel, gen fi zsol tá rok kal.
Tíz cikk össze fog la ló an tár gyal ta a
könyv li tur gi kus anya gát: ol vas hat -
tunk is ten tisz te le ti ren dek ről, ének -
ver ses cik lu sok ról, a zsol tá ros imád -
ság tí pu sa i ról, li tur gi kus té tel faj ták -
ról és áhí tat for mák ról.

A mai, össze vont ün ne pi szá -

munk ban meg je le nő írás le zár egy
sza kaszt, és vissza te kint ve az el vég -
zett mun ká ra há lát ad a té má kért, a
mun ka tár sa kért és a meg szó la lás le -
he tő sé gé ért.

De ho gyan te gye meg ezt úgy,
hogy mél tó ma rad jon a meg is mert
gyűj te mény szel le mi sé gé hez?

A Te De um az egy ház egyik leg ré -
gibb és leg szebb ma gasz ta ló, há la adó
éne ke. A Szent há rom ság tisz te le té -
re író dott him nusz zsol tár sze rű ver -
sek so ro za ta, a zsol tá rok köl té sze té -
hez ha son ló an ma gas ren dű, emel ke -
dett pró za, rím és sza bá lyos rit mus
nél kül. Szer ző sé ge vi ta tott; va ló szí -
nű leg a 4–5. szá zad ban ke let kez he -
tett, de egyes ré szei még ko ráb bi ak,
a vér ta núk ko rá ra ve zet he tők vissza.
Kez det ben a hí vek hús vét éj je lén az
újon nan meg ke resz tel te kért imád -
koz ták, ké sőbb ked velt ének lett
egyéb li tur gi kus és ün ne pi al kal -
mak kor is (püs pök szen te lés, ün ne pi
kör me ne tek, győz tes csa ta után stb.).

A Te De um la u da mus – Té ged, Is -
ten, di csé rünk szö ve ge négy na gyobb
egy ség re ta go ló dik. Az el ső ré sze az
égi ka rok és az egy ház is ten di csé re -
tét, va la mint a Szent há rom ság di csé -
re tét tar tal maz za (eb ben a rész ben
hang zik el a Sanc tus); a má so dik ré -
sze Krisz tust, a di cső ség ki rá lyát
ma gasz tal ja; a har ma dik az üd vös sé -

get ké ri a li tur gi á ban részt ve vők szá -
má ra; a ne gye dik pe dig ké rő és di csé -
rő imák so ra kü lön bö ző zsol tár ver -
sek ből össze vá lo gat va.

A Te De um dal la ma kü lön bö ző
zsol tár tó nu sok ra vissza ve zet he tő
mo tí vu mok ból épül fel, az egyes
szö veg ré szek hez más-más dal lam for -
mu la tar to zik. A négy szö veg rész hez
Eu ró pa-szer te há rom kü lön bö ző dal -
la mot hasz nál tak (1-2-3-2 el osz tás -
ban), a ma gyar ha gyo mány ban azon -
ban mind a négy tar tal mi egy ség hez
más dal la mot ren del tek: GyLK 788 –
Páz mány Pé ter for dí tá sa.

Lu ther a Te De u mot az egy ház
egyik leg fon to sabb hit val lá sá nak tar -
tot ta. 1529 kö rül ké szült for dí tá sa va -
ló já ban a la tin szö veg új ra fo gal ma zá -
sa. Dal la ma – szin tén Lu ther mun -
ká ja – a dí szí tett gre go ri án dal lam
egy sze rű sí tett, szil la bi kus vál to za -
ta, amellyel az ősi szö veg nek még
erő tel je sebb ki fe je zést adott: GyLK
789 – Bot ta Ist ván for dí tá sa (ez a vál -
to zat sze re pelt már a Du nán tú li éne -
kes könyv 1955-ös Új ré szé ben).

Ka rá csony al kal má ból is mer ked -
jünk meg mind két Te De um-vál to -
zat Krisz tus-di csé rő rész le té vel. „Te
di cső ség nek Ki rá lya, Krisz tus, / te az
Atya Is ten nek örök ké va ló Fia vagy. /
Te a meg sza ba dí tá sért föl ve vén az
em be ri ter mé sze tet, nem iszo nyod -
tál a Szűz nek mé hé től.” // Úr Krisz -
tus, menny nek Ki rá lya, Az Atya örök
szent Fia, / Szűz mé hét meg nem ve -
tet ted, Hogy meg váltsd bű nös ne -
mün ket.”

So ro za tun kat a – múlt hé ten be -
mu ta tott – Krisz tus-di csé ret (GyLK
645) ide il lő rész le té vel zár juk. „Ál -
dott, aki jön az Úr ne vé ben: Jé zus
Krisz tus, Is ten és Má ria fia, / aki kez -
det ben az Atyá nál volt, / akit Má ria
fo gant a Szent lé lek ál tal, / aki ér tünk
em ber ré lett az idők tel jes sé gé ben, /
akit mennyei se re gek di csér nek a
ma gas ság ban, / aki bé kes sé get hoz
min den em ber nek a föl dön. / Imá -
dunk és di cső í tünk té ged, Jé zus
Krisz tus, / mert szent ke resz ted ál -
tal meg vál tot tad a vi lá got.”

Bú csúz nak a Can ta te ro vat cikk írói:
Ben ce Gá bor, Fe ke te Ani kó, Fin ta
Ger gely, Ha fen scher Ká roly, H. Hu -
bert Gab ri el la, W. Kincz ler Zsu zsan -
na, Wag ner Szi lárd, va la mint

Bar ta-Gom bos Ari kán
és Ecse di Zsu zsa
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A fa és a fo lyó

C ANTATE

SE MPER REFOR M ANDA

„Íme, ez az a nagy öröm, amiről az
angyal beszél. Nemde vigasztalás
és mérhetetlen kegyelem az Isten-
től, mikor az ember, ha hisz, azzal
a kinccsel dicsekedhetik, hogy Má-
ria az ő valódi anyja, Krisztus a
testvére, Isten az Atyja?! Mert
mindez igaz és valósággal megtör-
tént, ha hisszük. Rajta légy, hogy
vele cserélve, születését sajátoddá
tedd. A magadétól szabadulj meg,
s az övét vedd át. Ami meg is tör-
ténik, ha így hiszed. Akkor máris
bizonnyal Szűz Mária ölében ülsz
mint tulajdon, édes gyermeke. Eb-
ben s hitben gyakorold magadat,
ezért könyörögj, valameddig élsz,
hiszen soha sem teheted azt elég
erőssé!”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

A tró nus lá bá nál kris tály tisz ta fo lyó
fa kad. Vé gig fo lyik az ut cán, az tán ket -
té vá lik. A ke let ke ző kis szi ge ten gyö -
nyö rű fa áll. Ez a fa min den hó nap -
ban ter mést hoz, egy év ben ti zen két -
szer. A le ve le it gyó gyí tás ra hasz nál -
ják vi lág szer te: a szo mo rú ság, sze -
gény ség, ma gány és bol dog ta lan ság
se be it gyó gyít ja. Az em be rek a tró -
nus fe lé for dul nak, mo so lyog nak, és
örül ni tud nak az élet nek. Min den ál -
dá sos és szép. Min den vi lá gos, jól lát -
ha tó és nap su ga ras. Min den fe szült -
ség men tes és könnyű. Van egy tá vo -
li is me rő söm, ő ezt lát va azt mond -
ja: ez ször nyű!

* * *

Di no Buz za ti – hi szen ró la van szó
– or vo sá hoz ment egy nap. Csak a
szo ká sos kont roll ra gon dolt, hi szen
min den rend ben volt az éle té ben.
Nem csak az egész sé ge volt ki tű nő,
ha nem jól men tek a dol gai is, el fo ga -
dott és si ke res lett, öröm mel il lesz -
ke dett be a kö rü löt te le vő tár sa da -
lom ba, fel ha gyott ad di gi lá za dá sa i val,
küz del me i vel és ví vó dá sa i val. Az or -
vos a fe jét csó vál va azt mond ta: Ha -
lott vagy. – Meg fo gok hal ni? – döb -
bent meg a pá ci ens. – Nem, nem be -
teg vagy, ha nem ha lott. Jár kálsz,
dol go zol, lát szó lag élsz ví gan, de va -
ló já ban ha lott vagy. Ál dot tak a te egy -
ko ri szo ron gá sa id! Az, ahogy be il lesz -
ked tél, el fo gad tak, nin cse nek küz del -
me id, csak azt mu tat ják, hogy a vi lág
is ha lott. Ez a nyu ga lom a ha lott ság
nyu gal ma. 

Ol va som a no vel lát, és ar ra gon do -
lok: ez ször nyű!

* * *

Hir te len mély sé ges vágy fog el a lel -
ki is me ret-fur da lás nél kü li nyu ga -
lom után. Olyan jó len ne az a fo lyó

és az a fa. Ta lán ugyan azt ér zem,
mint a Je le né sek ol va só ja egy kor.
Kint az ül döz te tés zak la tott sá ga; a
szö veg ta lán egy mé cses fé nye mel -
lett szó lalt meg el ső ként. Meg gyö tört
em be rek hall gat ták: gyá szo ló apák,
ma guk ra ma radt asszo nyok, test vé -
rü ket vesz tett fi a ta lok. Ar ra gon -
dol tak, hol nap nem ne kik kell-e a vé -
reng zé sek ál do za tá ul es ni ük. Nem
ne kik kell-e dön tés elé áll ni uk, mi a
fon to sabb: az éle tük vagy Krisz tus kö -
ve té se? Mi lyen jó len ne ehe lyett a hit
zak la tott ság nél kü li bé ké je, hogy ül -
dö zők nél kül le het ne Krisz tus úr nak
val la ni, hogy a mel lé ál lás nem je len -
te ne egy ide jű leg fáj dal mat, eset leg
ha lált.

Ma a vi lág meg ve té se, a bel ső hit
küz del mei, az el ér ték te le ne dés –
leg alább annyi ra ül dö zők. De jó len -
ne nem na pi küz del met foly tat ni a
bu ta ság gal, a hi tet len ség gel, az erőt -
len ség gel! Mi lyen jó len ne meg pi hen -
ni a fo lyó part ján! Mi lyen jó len ne a
fa le ve le i vel gyó gyí ta ni a se be ket. Mi -
lyen jó len ne, ha nem len ne ül dö -
zőnk. Ez le het ne a hit bé ké je. 

Jé zus kö zénk lép, és azt mond ja: ez
ször nyű.

* * *

Jé zus azt mond ja: nem em lé kez tek a
sző lő mun ká sok pél dá za tá ra? Egy -
részt a gaz dát nem ér dek li a bér, csak
a mun ká so kat. A pél dá zat ban a gaz -
da: Is ten. Is ten nem az utol só idők bé -
kes sé gé re kon cent rál, ha nem ar ra,
hogy min den mun ká sa ott le gyen
most a sző lő ben. A fá rad sá gos mun -
ka na gyobb ér ték nek tű nik, mint a
bér ma ga. Más részt a mun ká sok a
gaz dá ban csak a le he tő sé get lát ják.
Szá muk ra a gaz da – Is ten – hasz nos.
Ha ilyen hasz nos Is ten re gon dol -
tok, ak kor nem is is me ri tek Is tent. Őt

nem azért sze ret jük, mert ad egy
nyu gal mas fo lyót, egy gyó gyí tó fát,
bé két, lel ki nyu gal mat, vég ső bol dog -
sá got, ha nem azért, mert Is ten. Nem
a hasz nos sá gát ke res sük – ön ma gá -
ért sze ret jük.

Rá adá sul ez a tá vol ba tolt elég té -
tel olyan, mint ha Is ten bá be li messzi -
ségből vár na rá tok, most itt a szen -
ve dés, ott majd a bol dog ság. Nem, itt
va ló ban nem sze ret ben ne te ket a
vi lág, de én ezt meg is mond tam nek -
tek elő re. Ez a nem sze re tett ség, ez a
fe szült ség tesz azon ban ben ne te ket
igaz em be rek ké. Ez a ju tal ma tok.

Ke resz te lő Já nos, ad ven ti ven dé -
günk azt mond ja er re: ez ször nyű!

* * *

Ke resz te lő Já nos ugyan is bé két ígér.
Tér je tek meg, ak kor min den rend ben
lesz! Gyer tek a víz hez, ke resz tel ked -
je tek meg bű ne i tek be val lá sa után!
Ak kor min den rend ben lesz majd.
Ak kor fel ra gyog nek tek az Is ten or -
szá ga, ahol nem bánt ti te ket sen ki, hi -
szen be val lot tá tok bű ne i te ket. Kell,
hogy le gyen egy olyan meg bé ké lés,
ami min dent ren dez, kell az a fa, kell
az a fo lyó! Va la mi cél ra vár ni kell. Ad -
ven ti vá ra ko zás kell, amely ben a jö -
ve vény vé gül meg is ér ke zik. Nem le -
het be le vesz ni a je len kí mé let len sé -
gé be, a bű nök foly to nos kör for gá sá -
ba, a szen ve dé sek is mét lő dé sé be.
Kell, hogy le gyen va la mi ott az alag -
út vé gén!

Ezért tér je tek meg még idő ben, a
fej sze már a fák gyö ke rén van, de se -
baj, hi szen szá mo tok ra, akik bűn val -
lást tesz tek és meg ke resz tel ked tek, a
pa ra di cso mi élet ké szen áll. Ott van
az a fo lyó, és ott van az a fa.

Is ten szol gá ja, Fried rich Nietz -
sche azon ban köz be szól: ez ször -
nyű!

* * *

Fried rich Nietz sche azt mond ja: lát -
já tok, most ront já tok el az em be re -
ket. Tá vo li pa ra di cso mot hir det tek,
és így az em be rek el ve szí tik küz de -
ni aka rá su kat, el ve szí tik te het sé gü ket
az élet re. Tu nya ság ba ta szít já tok az
em be ri sé get, ez zel hal lat lan kárt
okoz tok. Ha nem be szél né tek így, ha
érez nék, hogy a bol dog sá got nem a
tá vol ban, ha nem itt kell ke res ni ük,
ak kor szí ve sen har col ná nak ezért.
Nyám nyi lá kat te rem te tek. Fo lyó és
fa? Os to ba ság! Itt kell meg te rem te -
ni azt a pa ra di cso mot, azt a bé két, azt
a bol dog sá got!

Jé zus új ra meg szó lal, és azt mond -
ja: ez ször nyű!

* * *

Jé zus át fog ta Fried rich vál lát, és ba -
rát sá go san így szólt: Bi zony mon -
dom né ked, én va gyok az a bé ke, az
a fa és az a fo lyó. Nem kár pót lás a
nyu ga lom, nem az it te ni szen ve dé -
se kért adott elég té tel, ha nem az
egyen súly.

Az élet nem azért ne héz itt, hogy
ott majd jó le gyen, ha nem az élet
azért él he tő itt, mert ma gunk ban
hor doz hat juk a szép nek, a bé kés nek,
a nyu gal mas nak íze it. Ez vá lik a fel -
ada tunk ká: min den si mo ga tás ban,
min den ked ves szó ban, min den se -
gí tő moz du lat ban ott van a fa gyó gyí -
tá sa, a fo lyó hűs érin té se. Bi zony
mon dom né ked, én va gyok az a bé -
ke, az a fa és az a fo lyó. Aki én hoz -
zám jön, nem egy bá be li tá vol sá gú jö -
vő ben, ha nem itt, a te vi lá god ban is
már an nak a fo lyó nak és an nak a fá -
nak em be re lesz. Bi zony mon dom
né ked, én va gyok az a bé ke, az a fa és
az a fo lyó.

g Ko czor Ta más

A VA SÁRNAP IG ÉJE

Urunk, Is te nünk, hall gasd meg kö -
nyör gé sün ket, ami kor ka rá csony ka -
pu já ban az előt tünk ál ló na po kért,
ün ne pe kért imád ko zunk hoz zád!

Há lát adunk azért az örö mért,
amely már most meg ta pasz tal ha tó.
Egy re kö ze lebb ju tunk Jé zus Krisz tus
Urunk szü le té sé nek ün ne pé hez, s
az ad ven ti gyer tyák fé nyé ben ott ho -
na in kat is egy re na gyobb vi lá gos ság
jár ja át. Ne hagyd, hogy el fe lejt sük:
az iga zi vi lá gos sá got nem mi gyújt -
juk sem eb ben a vi lág ban, sem sa ját
lel künk ben, sem má sok szí vé ben.
Adj ezért mind annyi unk nak bi zal mat
és sze re te tet, és kö ve tés re kész szí vet
Krisz tus, az iga zi vi lá gos ság iránt!

Tedd ha té konnyá igéd hir de té sét
min de nütt, ahol hí ve id a ka rá csony
meg ün nep lé sé re gyűl nek össze. Légy
az ige hir de tők kel, óvd őket a meg fá -
ra dás tól, s add, hogy szol gá la tuk
nyo mán mi nél több em ber hez el jus -
son a ka rá cso nyi öröm hír szer te a vi -
lá gon!

Bé kes ség Is te ne, őrizd a bé kes sé -
get az em be rek kö zött; adj jó zan
be lá tást min de nütt, ahol bé kes sé ged
evan gé li u ma még min dig sü ket fü lek -
re ta lál: akár há bo rú tól, vi szály tól súj -
tott tá vo li vi dé ke ken, akár egé szen
kö ze li csa lá di ott ho nok ban.

Vi gasz ta ló sze re te ted del légy azok
mel lett is, akik ma gá nyo san ün ne pel -
nek, vagy be teg ség, gyász ter hét
hor doz zák! Győzd meg szí vü ket,
hogy a ben ned bí zó em ber so ha
nincs egye dül.

Légy gyü le ke ze tünk kel, hogy ka -
rá cso nyi ün nep lé sünk ne csu pán
egyé ni hi tün ket erő sít se, ha nem kö -
zös sé gün ket is for mál ja, gya ra pít sa.
Áldd meg kö zös sé günk min den tag -
ját egyen ként is, hogy nö ve ked jünk
a hit ben és a sze re tet ben irán tad és
min den em ber tár sunk iránt.

Urunk, jöjj kö zénk Szent lel ked
tü zé vel, hogy ő ad jon hi tet a ké tel ke -
dők nek és erőt a meg fá rad tak nak.
Ve zess ben nün ket úgy élet utun kon,
hogy ha té konnyá le gyen ben nünk az
a szö vet ség, ame lyet ke reszt sé günk -
ben kö töt tél ve lünk, s így egy kor
meg lát has suk ne künk ké szí tett, örök
or szá go dat, amely ben bé ke és igaz -
ság la kik! Hall gasd meg imád sá gun -
kat Jé zus Krisz tu sért, a mi Urun kért!
Ámen.

Oratio
œcumenica

LE Z Á R Á S , H Á L A ADÁ S

„Te De um la u da mus”
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Az Úr ér ke zé se – így is le het ne for -
dí ta ni az ősi ki fe je zést: ad ven tus
Do mi ni. És ha így for dít juk, ak kor
min den bi zonnyal so kunk nak a jól is -
mert Ady-vers jut az eszünk be: Mi -
kor el hagy tak, / Mi kor a lel kem ros -
ka doz va vit tem, / Csön de sen és vá rat -
la nul / Át ölelt az Is ten. // Nem har -
so ná val, / Ha nem jött né ma, igaz öle -
lés sel, / Nem jött szép, tü zes nap pa -
lon, / De há bo rus éj jel. // És meg va -
kul tak / Hiú sze me im. / Meg halt if -
ju sá gom, / De őt, a fé nyest, nagy sze -
rűt, / Mind örök re lá tom. Bi zony
nagy aján dék, ha az em ber át él he ti –
akár Ady mód ján, akár sok kal ke vés -
bé drá ma i an, a lé lek sze líd örö mé vel
– az Úr ér ke zé sét. Csak az a fon tos,
hogy vég re lét re jöj jön a nagy ta lál ko -
zás! De lét re jön-e? Te het-e ezért
egy ál ta lán va la mit az em ber?

Ilyen kor, az ad ven ti idő szak vé ge
fe lé, amint egy re job ban úr rá lesz raj -
tunk az ér zés, hogy vé sze sen kö ze le -
dik ka rá csony, pe dig még mennyi
ten ni-, men ni- és ven ni va lónk van –
azt gon do lom, nem té ve dek ez zel a
meg ál la pí tá som mal –, mint ha egy re
in kább ha tal má ba ke rí te ne ben nün -
ket az a gon do lat, hogy va ló já ban mi
ma gunk va gyunk azok, akik az ün ne -
pet meg csi nál juk ma gunk nak és hoz -
zá tar to zó ink nak. Úgy vé lik na gyon
so kan, hogy a ka rá csony si ke re, ez az

egész csak raj tunk mú lik. És vál ság
ide, vál ság oda – ahogy a hír adá sok -
ból ér te sül he tünk ró la –, erőn ket és
sok szor va ló sá gos le he tő sé ge in ket
messze meg ha la dó an, jó zan eszün -
ket el ve szít ve, akár el adó sod va is
költ sé gek be ver jük ma gun kat. Tü le -
ked ve, meg szé dül ve a szu per- és hi -
per mar ke tek meg a plá zák csá bí tó fé -
nye i től és szé dí tő áru kí ná la tá tól, vá -
sá ro lunk és be szer zünk – hi szen az
ün ne pek re jól fel kell ké szül ni! 

Per sze le het za jos, csil lo gó ün ne pet
szer vez ni, le het a dú san te rí tett asz -
ta lok mel lett gon dos kod ni ar ról, hogy
az ün nep na pok múl tán sür gő sen ese -
dé kes le gyen a kö vet ke ző fo gyó kú ra,
le het kí sér le tez ni az zal, hogy az év
köz ben össze gyűlt sze re tet adós sá -
gun kat rosszul si ke rült aján dé kok kal
kom pen zál juk. De az ilyen ün nep lés -
re tör vény sze rű en jön a lé lek más na -
pos sá ga és a „megint nem si ke rült ma -
ra dan dót al kot ni” csa ló dá sa.

Ked ves Ol va só! Ked ves Test vé -
rem! Tá vol áll jon tő lem, hogy in du -
la tos er kölcs pré di ká tor ként os to -
roz zam e vá sá ri so ka da lom bár me -
lyik sze rep lő jé nek ma ga tar tá sát.
Nincs két sé gem afe lől, hogy en nek
sem mi ha tá sa sem len ne; s ha van fal -
ra hányt bor só, ak kor az ilyen dör ge -
del mes re hang sze relt pré di ká ció
min den bi zonnyal az len ne. Nem sze -

ret nék sem mi mást ten ni, csak sze -
lí den, fe le lős sze re tet tel meg kér dez -
ni ma gunk tól: va ló ban úgy gon dol -
juk, hogy mi csi nál juk meg a ma gunk
ka rá cso nyát, s hogy így lesz iga zi ka -
rá cso nyunk? Va ló ban azt hisszük,
hogy eb ből az egész ből kö vet kez mé -
nyek nél kül ki hagy hat juk őt, akit
azon a sok szor pász tor idil lé si lá nyí -
tott, de va ló já ban a tör té ne lem leg -
cso dá la to sabb, szent éj sza ká ján a
min den ha tó Is ten oda tett a vi lág
ka rá csony fá ja alá? 

A bet le he mi Gyer mek meg ér ke zé -
se nél kül nincs ka rá csony! Bár csak azt
mond hat nánk, hogy er re a fi gyel mez -
te tő szó ra ne künk ma gunk nak nincs
szük sé günk! Hogy ezt csak ne kik kell
el mon da ni, akik az egy ház, a gyü le -
ke zet kö zös sé gé től tá vol él nek, vagy
eset leg még azok nak, akik a gyü le ke -
zet ha tá rán úgy ne ve zett nagy ün ne pi
ke resz té nyek ként ten ge tik lel ki éle tü -
ket. Eb ben az eset ben sem hall gat hat -

nánk, hi szen fe le lő sek va gyunk ér tük
is, de a hely zet en nél sok kal nyug ta -
la ní tóbb! Hi szen a nagy ün nep előt -
ti haj szá ban sok szor mind annyi un kat
meg kí sért és el csá bít a gon do lat: az
ün nep hez el vá laszt ha tat la nul hoz -
zá tar to zik mind az, ami ről a rek lá mok,
a pi ac és a di vat har sog. Mert e nél -
kül nem ün nep az ün nep…

Pe dig ta lán ép pen így tá vo lo dik el
tő lünk hely re hoz ha tat la nul az ün nep -
na pok után is meg ma ra dó öröm és
bé kes ség le he tő sé ge. Ha ün ne pi ké -
szü lő dé sünk csu pa ro ha nás, haj sza,
ki me rí tő tü le ke dés, és még ar ra sincs
időnk, hogy a lé lek nél kü löz he tet len
na pi csen des sé gé ben – amely ben
pe dig oly kor az an gyal szár nyak su ho -
gá sa is meg hall ha tó – ké szül jünk az
Úr ér ke zé sé re, a lé nye get ve szít jük el.

Van még né hány na punk ka rá cso -
nyig! Még most sem ké ső, hogy ad -
vent utol só he té ben, ka rá csony vá rá -
sunk cél egye ne sé ben hely re iga zod -
jon ün ne pi ké szü lő dé sünk. Kam -
ránk fel töl té sé nek, la ká sunk rend be -
té te lé nek, az aján dé kok be szer zé sé -
nek nyo masz tó gond jai mel lé még
oda ke rül het lel künk, szí vünk ün -
nep re ké szí té sé nek szán dé ka is. Sőt
meg va gyok győ ződ ve ar ról, hogy aki
ezt a bel ső re ví zi ót el vég zi, az még az
em lí tett gon do kat is de rű seb ben
hor doz za.

A ka rá csony vá rás gyö nyö rű sé ges
tit ka az, hogy csak a lé lek sze líd, bé -
kés csend jé ben tu dunk fel ké szül ni a
nagy ese mény re. Akár na pi csen des
per ce ink ben, akár kö zös sé ge ink ben
tör té nik ez, gon dol nunk kell ar ra,
hogy ezt a ránk vá ró cso dá la tos ün -
ne pet mind annyi an aján dék ba kap -
juk. Nem egy más tól, ha nem Is ten től,
aki egy szü lött Fi á ban kö zénk jött.

Az ő sze re te té nek ün ne pe ezért
szá munk ra nem meg ol dan dó fel -
adat, ha nem olyan aján dék, ame lyet
fel ké szül ve és az zal a re mény ség gel
vár ha tunk, hogy a mi éle tünk ben is
meg tör té nik ka rá csony cso dá ja.
Ahogy Bó dás Já nos re for má tus lel -
kész-köl tő mond ja egyik ka rá cso nyi
ver sé ben: „Szü less meg ben nünk,
sze re tet, / te leg szebb lel ki vir tus, / te -
remts ben nünk új éle tet, / szü less meg
ben nünk, Krisz tus!”

Az Úr ér ke zé se
Né hány pász to ri szó ka rá csony ra ké szü lő test vé re im hez

É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b De cem ber 12-én, szom -
ba ton dél előtt ik tat ták hi -
va ta lá ba a Bu da pest-Ke -
len föl di Evan gé li kus Egy -
ház köz ség meg vá lasz tott
új má sod lel ké szét, dr.
Blázy Ár pád nét. Az ün ne -
pi al kal mon az ik ta tást
vég ző es pe res, Ben ce Im re
hir det te Is ten igé jét, a li -
tur gi á ban a gyü le ke zet
igaz ga tó lel ké sze, dr. Blázy
Ár pád és Vi kár né Hor váth
Már ta re for má tus lel kész
vett részt.

Blázy Ár pád né ko ráb ban be -
osz tott lel kész ként szol gált a
gyü le ke zet ben, de pár év vel
ez előtt tett lel kész vizs gá ja
után a pres bi té ri um fel ve tet -
te an nak le he tő sé gét, hogy
meg hí vott lel kész ként szol -
gál jon. No vem ber 15-én ha tá -
ro zott úgy a köz gyű lés, hogy
meg vá laszt ják őt a má sod lel -
ké szi ál lás ba. 

A gyü le ke zet ün ne pén
Ben ce Im re Lu kács evan gé -
li u ma 21. fe je ze té nek 28.
ver se alap ján hir det te az
igét: „…egye ne sed je tek fel,
és emel jé tek fel a fe je te ket,
mert kö ze le dik a meg vál tá so -
tok.” Blázy Ár pád né az is ten -
tisz te let re 5Móz 31,8 igé jét
vá lasz tot ta: „Ma ga az Úr
megy előt ted, ő lesz ve led.
Nem hagy el té ged, és nem
ma rad el tő led. Ne félj hát, és
ne ret tegj!”

– Re for má tus temp lom ban
ke resz tel tek – mond ta Blázy

Ár pád né, Már ta. – Hit tan ta -
ná ri ké pe sí té se met is re for má -
tus teo ló gi án sze rez tem, és
csak ké sőbb men tem át az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem re, és let tem evan -
gé li kus lel kész. A gyö ke re i met

azon ban nem ta gad ha tom le,
szá mom ra ezért ter mé sze tes
volt, hogy re for má tus lel ké -
szek is részt vesz nek majd az
ik ta tá so mon. Rá adá sul a ke -
len föl di gyü le ke zet olyan öku -
me ni kus kör nye zet ben van,
ahol a re for má tu sok mel lett a
ka to li kus gyü le ke ze tek kel is
rend kí vül jó kap cso la to kat
ápo lunk. Pél dá ul a Szent Gel -
lért-temp lom plé bá no sa, For -
gács Ala jos is ott volt az ál dást
osz tó lel ké szek gyű rű jé ben.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő
ün ne pi köz gyű lé sen az Észa -
ki Egy ház ke rü let ne vé ben dr.
Fa bi ny Ta más püs pök, a Bu -
dai Egy ház me gye ré szé ről
Ben ce Im re es pe res, a lel ké -
szi mun ka kö zös ség (LMK)

kép vi se le té ben pe dig Soly -
már Gá bor bu da fo ki lel kész
kö szön töt te szol ga tár sát. Az
egy ház me gyé ben ha gyo -
mány, hogy be ik ta tá suk al kal -
má val a lel ké szek egy, a láb -
mo sás jé zu si pél dá já ra uta ló
tá lat és kan csót kap nak aján -
dék ba, mint egy em lé kez tet -
vén őket a szol gá lat egyik
leg fon to sabb kí vá nal má ra: az
alá zat ra.

g Hor váth-Bol la
Zsu zsan na

Aki két pro tes táns
fe le ke zet egye te mén is ta nult

Má sod lel készt ik tat tak Ke len föl dön
b Nem ré gi ben Gö rög Zol -

tán ho mok bö dö gei lel -
kész vá rat lan ha lá lá val
meg szűnt a lel ké szi szol -
gá lat a Pá pá tól ke let re
fek vő szór vány te rü le ten.
A fel ada to kat át me ne ti leg
a kör nyék be li lel ké szek
kö zött osz tot ták meg. A
nagy gyi mó ti fi li át Sza kos
Csa ba ba kony ta má si lel -
kész kap ta meg. Egy csa -
lád lá to ga tás al kal má val
hív ták fel a fi gyel mét ar ra,
hogy a temp lom ép pen
eb ben az év ben száz éves:
1909. de cem ber 5-én szen -
tel ték fel. A cen te ná ri um
al kal má ból a gyi mó ti ak
ad vent har ma dik va sár -
nap já nak dél után já ra ün -
ne pi is ten tisz te le tet hir -
det tek, mely re ige hir de tő -
nek Itt zés Já nos püs pö -
köt hív ták meg. A li tur gi -
á ban Pol gár di Sán dor es -
pe res se géd ke zett.

Az el ső írá sos adat ta nú sá ga
sze rint a he lyi evan gé li ku sok
1598-ban ala kí tot ták meg
Ugod hoz tar to zó le ány egy -
há zu kat. A gyü le ke zet iga zi
meg ele ve ne dé sé nek éve vi -
szont 1879: ek kor ta ní tó la kás
cél já ul szol gá ló épü le tet sze -
rez tek, és – ima ház ként is
hasz nál ha tó – is ko lát épí tet -
tek. Rög tön az el ső év ben ta -
ka rék mag tá rat ala pí tot tak, ez -
zel is hoz zá já rul va az anya gi
alap meg szi lár dí tá sá hoz. A
gyü le ke zet szám be li gya ra -
po dá sát mu tat ja, hogy 1885-
ben az ima ház már nem volt

elég a hí vek be fo ga dá sá ra.
Ezért el ha tá roz ták, hogy temp-
lom épí té si ala pot hoz nak lét -
re a hí vek ön kén tes ado má -
nya i ból.

Mi u tán 1868-ban le égett a
fa lu és az ima ház is, szük sé ges -
sé vált egy új épí té se. Ilyen
előz mé nyek után vé gül 1909-
ben épült fel az új, ma is ál ló,
im po záns temp lom, va la mint
az is ko la ta ní tó la kás sal.

A temp lom szen te lé si em -
lék ün ne pen Itt zés Já nos püs -
pök a va sár nap evan gé li u ma
– Mt 11,2–10 – alap ján hang -
sú lyoz ta, hogy a temp lom

szol gá la ta és az egy ház kül de -
té se ugyan az: Jé zus ról ta nús -
kod ni. Mi köz ben az Úr szü le -
tés nap já ra ké szü lünk, a na pi
ta nú ság té te lek ről el fe led ke -
zünk, a vi lág jó in du la tát ke -
res sük, így las san el né mul a
ta nú ság té te lünk – ál la pí tot ta
meg a püs pök, és fel hív ta az
egy be gyűl tek fi gyel mét: há lát
kel le ne ad nunk, hogy a Ke -
resz te lő Já nos ál tal meg jö -
ven dölt jé zu si íté let ed dig
nem jött el, mert így még Is -
ten ke gyel mé nek ked ves esz -
ten de jét él het jük. 

g Me nyes Gyu la

Száz éves temp lo mért
ad tak há lát a Ba kony al ján
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Az el nö ki és fő tit ká ri be szá mo lók
után dr. Gal si Ár pád – mint az
MBTA új fő tit kár he lyet te se – szólt
bib lia ki adói és ter jesz tői te vé keny -
sé gé ről. Ezt kö vet te az ügy ve ze tő el -
nök ként há rom cik lu son át te vé -
keny ke dő dr. Már kus Mi hály nyu -
gal ma zott re for má tus püs pök kö -

szön té se, aki mun ká ját – mint a köz -
gyű lé sen töb ben is meg fo gal maz ták
– min dig „öröm mel, lel ke se dés sel,
jó lel ki is me ret tel és leg jobb tu dá sa
sze rint” vé gez te. Szak ér tő köz re -
mű kö dé sé vel ke rült ki a Ma gyar
Bib lia tár su lat Szö veg gon do zó Bi -
zott sá gá tól az 1990-es re vi de ált új
for dí tá sú Bib lia, a ma gya rá za tos
Bib lia, a szi nop szis, a De u te rok -
ano ni kus bib li ai köny vek új ki adá sa
és még szám ta lan, a Bib lia jobb
meg ér té sét se gí tő ki ad vány.

Né hány nap pal a tiszt újí tó köz gyű -
lés után az – 1992 előtt Ma gyar Bib -
lia ta nács né ven mű kö dött – ala pít -
vány fenn ál lá sá nak hat van esz ten de -
jé ért ad tak há lát az ige és az egy ház
Urá nak az egy há zak öku me ni kus
ta ná csa köz gyű lé sé nek részt ve vői.

D. Sze bik Im re MB TA-el nök kö -
szön tő sza vai és be ve ze tő gon do la tai

után Szlu ka Lí dia ének mű vész va rá -
zsol ta el hang já val a kö zön sé get, az
ad ven ti idő szak ban em lé kez tet ve
bib li ai ih le té sű éne ke i vel Is ten ke gyel -
mé re. Bur ján Ta más, az MB TA mun -
ka tár sa ve tí tett ké pes be szá mo ló já -
ban össze fog lal ta a bib lia tár su la ti
moz ga lom tör té ne tét, kü lö nös te kin -

tet tel az 1949 és 2009 kö zött vég zett
ha zai bib lia mun ká ra. Dr. Pe csuk Ot -
tó fő tit kár A Ma gyar Bib lia tár su lat
hat van éve cí mű ün ne pi kö tet ről
tar tott is mer te tőt, mél tat va az elő dök
szol gá la tát. Ste in bach Jó zsef újon nan
meg vá lasz tott ügy ve ze tő el nök a
tag egy há zak gyü le ke ze te i ben vég -
zett bib lia mun ka le he tő sé ge it és ki -
hí vá sa it fog lal ta össze rö vi den, em -
lé kez tet ve: a lel ki pász to ri mun ka
cél ja, hogy na pon kén ti bib lia ol va só
és bib lia ér tel me ző em be rek ké ne vel -
je az egy ház ta go kat. 

A de cem ber 7-i ün nep ség le zá rá -
sa ként a bib lia tár su lat ko ráb bi ve ze -
tő it kö szön töt ték: dr. Tóth Ká roly re -
for má tus és dr. Har ma ti Bé la evan -
gé li kus püs pö köt, va la mint Tarr Kál -
mánt, a Ma gyar Bib lia tár su lat Ala pít -
vány volt fő tit ká rát.

g B. T.

Tiszt újí tó köz gyű lés és év for du lós
meg em lé ke zés

a Ma gyar Bib lia tár su lat nál
b Újabb hat év re D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök töl -

ti be a Ma gyar Bib lia tár su lat Ala pít vány (MB TA) el nö ki tisz tét. Az ala -
pít vány de cem ber 2-án tar tot ta cik lus zá ró tiszt újí tó köz gyű lé sét, me -
lyen al el nök ké dr. Mé szá ros Kál mán bap tis ta egy ház el nö köt és – a Ma -
gyar or szá gi Me to dis ta Egy ház kép vi se le té ben – dr. He c ker Wal ter egye -
te mi ma gán ta nárt vá lasz tot ták. Az MB TA ügy ve ze tő el nö ke Ste in bach
Jó zsef re for má tus püs pök lett. A fő tit kár dr. Pe csuk Ot tó re for má tus
lel kész ma radt, he lyet te sé vé dr. Gal si Ár pá dot, a Kál vin Ki adó igaz -
ga tó ját vá lasz tot ták. Az MB TA új pénz ügyi fel ügye lő je dr. Zsu gyel Já -
nos, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Szám ve vő szé ké -
nek el nö ke, jegy ző je pe dig Mé zes Lász ló, a Ma gyar or szá gi Sza bad ke -
resz tyén Gyü le ke zet lel kész-el nö ke lett.

Föld raj zi lag egy más hoz a leg kö ze -
lebb – alig har minc ki lo mé ter re –
fek vő, ám az or szág ha tár két ol da -
lán el he lyez ke dő test vér gyü le ke ze -
tek be mu tat ko zá sá val ért vé get az
Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye -
sü let (EB BE) és a Ma gyar Evan gé li -
kus Kon fe ren cia (Maek) 2009 őszi
so ro za ta.

A fel vi dé ki, er dé lyi és mu ra vi dé ki
kap cso la tok után a múlt csü tör tö ki
al ka lom részt ve vői az auszt ri ai Őr vi -
dék, azon be lül is Őri szi get és a Va -
si Egy ház me gyé hez tar to zó Ne mes -
csó lel ké sze i nek szí nes be szá mo ló ján
ke resz tül is mer ked het tek meg az
ar ti ku lá ris idők be vissza nyú ló test vér-
gyü le ke ze ti kap cso lat tal.

Mag. Mes mer Ot tó és Ka lin csák
Ba lázs fo tók kal gaz da gon il luszt rál -
va mu tat ta be sa ját kö zös sé gét, ame -
lyek kap cso la ta 2002 – a Ka lin csák
lel kész há zas pár Ne mes csó ra ke rü -
lé se – után vált kü lö nö sen szo ros sá.
Az auszt ri ai lel kész el me sél te azt a
ma gyar or szá gi él mé nyét is, mi kor az
őri szi ge ti if jú ság lá to ga tott Ne mes -

csó ra. A fi a ta lok a hat száz öt ven főt
be fo gad ni ké pes temp lom pad ja i -
ban ül ve döb ben tek rá ar ra, hogy az
ő gyö ke re ik is eh hez a kö zös ség hez
kö tőd nek, hogy őse ik hit éle te is e haj -
lék fa lai kö zött erő sö dött.

A de cem ber 10-i együtt lé ten áhí -

tat tal dr. Soly már Mó ni ka, a bé csi
szék he lyű Auszt ri ai Ma gyar Evan gé -
li kus Gyü le ke zet lel ké sze szol gált, aki
ma ga is be mu tat ta gyü le ke ze tét,
meg em lít ve az oszt rák és a ma gyar
egy há z kö zöt ti ha son ló sá go kat is.

g bzs

Szom szé do lás evan gé li kus mód ra

b Az el múlt év őszén temp lo muk
kül ső hely re ál lí tá sá nak örül het -
tek a pest er zsé be ti evan gé li ku -
sok, idén pe dig az épü let bel ső
fel újí tá sá nak el ké szül té ért ad -
hat tak há lát de cem ber 12-én és
13-án. Szom bat délután a Jó zsef
At ti la Ál ta lá nos Is ko la gyer -
mek kó ru sá nak hang ver se nyé re
ke rült sor a meg szé pült haj lék -
ban, ame lyet más nap Gáncs Pé -
ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö -
ke szen telt új ra.

A kö zel egy év ti ze den át tar tó fel újí -
tá si mun ká la tok so rán mint egy öt -
ven mil lió fo rin tot for dí tott a temp -
lom ra a gyü le ke zet. Eb ben az év ben
– aho gyan Helf rich Pé ter nek, az
épí té si bi zott ság el nö ké nek be szá -
mo ló já ból ki de rült – az épü let bel -
ső fes té se mel lett el ké szült az elekt -
ro mos há ló zat kor sze rű sí té se és az
ólom üveg ab la kok ja ví tá sa is. A ke -
vés bé ha té kony, ugyan ak kor drá ga
kon vek to ros fű tést kor sze rű pad fű -
tés vál tot ta fel, il let ve lap ra di á to ros
fű tés mű kö dik a temp lom kü lön bö -
ző he lyi sé ge i ben. Az ol dal só be já rat
fe lől moz gás kor lá to zot tak szá má ra
aj tót ala kí tot tak ki, az ol tár tér be új
– hát tér vi lá gí tás sal el lá tott – ke reszt
ke rült.

Az idén el vég zett mun ká la tok fi -
nan szí ro zá sát több for rás ból si ke rült
biz to sí ta ni: a gyü le ke ze ti ön erő ből,
va la mint az egy ház me gye és az egy -
ház ke rü let tá mo ga tá sá ból össze gyűlt

kö zel hét mil lió fo rin tos egy há zi részt
a Fő vá ro si Ön kor mány zat, il let ve a
Mű em lé ki Alap pá lyá za ta in el nyert
hat mil lió fo rint egé szí tet te ki.

Az ün ne pi al kal mon 2Tim 1,8–14
alap ján el mon dott ige hir de té sé ben
Gáncs Pé ter püs pök utalt a har ma -

dik ad ven ti va sár nap lek ci ó ként fel -
ol va sott óegy há zi pe rikó pá já ra, Mt
11,2–10-re is. A He ró des bör tö né ben
ra bos ko dó Ke resz te lő Já nos kér dé sét
Pál apos tol ró mai fog ság ban írt le ve -
lé vel ve tet te össze. Élet hely ze tük és
sor suk ha son ló sá ga mel lett egy nagy
kü lönb ség is fel fe dez he tő a két em -
ber kö zött: míg egyi kük két sé gek
közt gyöt rőd ve kül di Jé zus hoz ta nít -
vá nya it, ad dig a má sik a hit bi zo nyos -
sá gá val ír Ti mó te us nak. A ti tok,
amely Pál bör tön cel lá já nak sö tét jé -
ben is vi lá go san ra gyog, hogy Krisz -

tus ban bíz va még nyo mo rú sá gai kö -
ze pet te is meg aján dé ko zott az em ber.
„Kin cset kap tunk, me lyet to vább
kell ad ni, mert csak úgy tud juk meg -
őriz ni. Így le he tünk Krisz tus Jé zus -
ban meg aján dé ko zott kincs hor do -
zók” – fo gal ma zott az ige hir de tő.

A há la adást kö ve tő ün ne pi köz -
gyű lé sen kö szön tőt mon dott Drüsz -
ler Fe renc, az egy ház köz ség fel ügye -
lő je, Sza ba dos Ákos, Pest er zsé bet
pol gár mes te re, dr. Lér ánt Ist ván, a
Pes ti Egy ház me gye fel ügye lő je, Bab -
ka Lász ló, az ik la di evan gé li kus gyü -
le ke zet lel ké sze, va la mint Gáncs Pé -
ter püs pök. Győ ri Já nos Sá mu el lel -
kész em lék la pok és aján dé kok kí sé -
re té ben kö szön te meg mind azok se -
gít sé gét, akik a fel újí tá si mun ká la tok -
ban részt vál lal tak.

g S. A.

Kincs hor do zók ad ven ti örö me
Há la adás a meg újult pest er zsé be ti temp lo mért

Két je les év for du ló gaz da gí tot ta és
tet te ün ne pé lyes sé a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
ez évi, de cem ber 7-i köz gyű lé sét. 

A Ma gyar Bib lia tár su lat – ko ráb -
ban Bib lia ta nács – hat van év vel ez -
előt ti meg ala pí tá sá ra és az az óta
vég zett szol gá la tá ra em lé kez tek a
je len lé vők ün ne pé lyes sza vak kal, ki -
ad vánnyal és sze mé lyes kö szö net -
mon dá sok kal.

A köz gyű lés na pi rend jén sze re pelt
to váb bá az Eu ró pai Egy há zak Kon -
fe ren ci á ja meg ala pí tá sá nak öt ve ne -
dik év for du ló já ról va ló meg em lé ke -
zés, ame lyen dr. Gon da Lász ló, a
Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má -
nyi Egye tem do cen se tar tott vissza -
te kin tő és a je lent is elem ző elő adást.
A meg em lé ke zés ke re té ben hang zott
el, hogy az Eu ró pai Egy há zak Kon fe -
ren ci á já nak ma gyar tag egy há zai – a
re for má tus, az evan gé li kus, a bap tis -
ta és a me to dis ta egy ház – meg hív -

ták a 2013-ra ter ve zett ti zen ne gye dik
nagy gyű lést, és fel aján lot ták, hogy
vállalják a há zi gaz dai sze re pet a szer -
ve zet tar tal mi és for mai meg úju lá sá -
nak e ki emel ke dő ese mé nyén.

A köz gyű lés ren des te en dői so rá -
ban meg hall gat ta és el fo gad ta az el -
nö ki, fő tit ká ri és bi zott sá gi be szá mo -
ló kat, és újabb hat esz ten dő re meg -
vá lasz tot ta a bi zott sá gok tag ja it. Élet -
re hí vta az úgy ne ve zett dia ló gus bi -
zott sá got, amely a vi lág val lá sok kal, il -
let ve a ha zánk ban is erő sö dő ter je dé -
sük kel kap cso la tos je len sé gek kel hi -
va tott fog lal koz ni, ter mé sze te sen a
tag egy há zi ke re te ken be lül. El fo gad -
ta to váb bá az ope ra tív tes tü let, va la -
mint az el nök sé gi ülés elő ter jesz té -
sét a szer ve zet meg úju lá sát, mun ka-
és fi nan szí ro zá si rend jé nek vál to zá -
sát il le tő en. 

A köz gyű lés sze re tet ven dég ség gel és
ün ne pi ál dás mon dá sok kal ért vé get.

g B. Z. 

Öku me ni kus köz gyű lés

Dr. Pecsuk Ottó, D. Szebik Imre, Márkus Mihály és dr. Hecker Walter
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Mag. Mes mer Ot tó és Ka lin csák Ba lázs
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A szombat délutáni koncerten a József Attila Általános Iskola gyermekkórusát – gitáron – Győri János Sámuel „kíséri”

A vasárnapi istentisztelet
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Mind össze né hány na pig állt
a bet le he mes szo bor cso port
egyik nagy vá ro sunk fő ut cá ján.
Má ria, Jó zsef és a kis ded
ugyan is nem hogy a ka rá -
csonyt, de még Mi ku lás nap -
ját sem vár ta meg a ka rá cso -
nyi vá sár kö ze pén.

Tör tént ugyan is, hogy a ren -
dez vény szer ve zői az idén
nem csak ad ven ti ko szo rú val és
fe nyő fá val, ha nem a bet le he mi
ese mé nyek ins tal lá lá sá val is
ké szül tek az ün nep re. Csak -
hogy az is tál ló nem ép pen úgy
si ke rült, ahogy meg szok tuk. A
me gyei na pi lap ol va só i nak vé -
le mé nye, va la mint in ter ne tes
ol da lak fó ru ma i ra írt hoz zá -
szó lá sok sze rint a vá ros la ko -
sai meg bot rán koz tak az íz lés -
te len, sze gé nyes je le ne ten. 

Mi ta ga dás, az ins tal lá ció
ké szí tő je va ló ban nem túl sok
szép ér zék kel volt meg áld va:
az is tál ló ol da la át lát szó mű -
anyag fó lia, Má ria és Jó zsef
rongy ból ké szült, arc nél kü li
fi gu rák, a kis ded pe dig igen
gyen ge mi nő sé gű plasz tik ba -
ba volt. Rá adá sul az édes -
anyát meg tá masz tó fa osz lop
az el ső es te ke resz tül sza kí -
tot ta a tes tét, így a szűz lé nye -
gé ben ka ró ba húz va állt a
sze rény is tál ló kö ze pén. A vá -
ros ve ze tői nem is vár tak so -
ká ig, az el ső kri ti kák után fel -
szó lí tot ták a vá sár szer ve ző it:
hu szon négy órán be lül köl töz -
tes sék el a szent csa lá dot a vá -
ros köz pont ból.

„Úgy néz tek ki, mint ha haj -
lék ta la nok len né nek” – ol -
vas tam a vé le ményt na pok kal
a sa já tos bet le hem el szál lí tá -
sa után. „Az össze esz ká bált

kuny hó mél tat lan egy ek ko ra
vá ros hoz és az ün nep han gu -
la tá hoz” – hal lot tam is me -
rő se im vé le mé nyét. Mél tat lan,
mert a sze gény ség, a sza ka do -
zott ru ha és a ki dőlt-be dőlt
épít mény va la hogy még gaz -
da sá gi vál ság ide jén sem il lik
a jól meg ter ve zett ka rá cso nyi
han gu lat ba. 

A ke res ke dők egy for ma, kis
lám pák kal meg vi lá gí tott fa há -
zainak kör nye ze té be szé pen
fa ra gott szob ro kat, mér nö ki
pon tos ság gal meg ter ve zett is -
tál lót kép ze lünk, ter mé sze te sen
ki zá ró lag el ső osz tá lyú, il la tos
szal má val bé lel ve. Mű vé szi
jász lat, a bo cik me leg le he le té -
vel és Má ria – ko ra be li di vat -
nak leg in kább meg fe le lő – ru -
há já val.

Ugyan ak kor mi tör tént két -
ezer éve Bet le hem ben? A
hosszú út ról meg ér ke ző fi a tal
pár nem ka pott he lyet a ké -
nyel mes fo ga dó ban, ezért az
ál la tok kö zött, ste ril nek a leg -
na gyobb jó in du lat tal sem ne -
vez he tő is tál ló ban lát ta meg a
nap vi lá got a Meg vál tó. Haj -
lék ta lan volt már éle te el ső né -
hány órá já ban is. Ké sőbb pe -
dig egye ne sen ül dö zöt té, me -
ne kült té vált a csa lád. Rá adá -
sul mind ezt azért, hogy Krisz -
tus az tán a leg el ve te mül tebb
bű nö sök mód já ra, ke resz ten
le hel je ki lel két.

Mi lyen jó len ne, ha szeg fű -
sze ges-fa hé jas, csen gettyűs-
ének szós, bun dá ba cso ma -
golt ün ne pünk alatt nem csak
az ide a li zált, hol ly woo di film -
re em lé kez te tő Bet le hem ké -
pét lát nánk…!

g – ra fa el – 

Haj lék ta la nok

Mond juk né ha: ta pint ha tó a csönd.
Más kor: sü ket csönd van. Most pe -
dig – mi köz ben a szent ség au rá ját
fon ja kö rénk a kép, amely előtt ép pen
ál lunk – egy szer csak ész re vesszük,
igen, a sze münk kel vesszük ész re:
meg pil lant juk a csön det. A fű szá lak
csönd jét, a köd csönd jét, a fel hő két,
a pá rá ét. Az ég bolt csönd jét, az oda -
át csönd jét, az útét, a fé nye két, a pul -
zá ló csil la go két, a vá ra ko zá sét. A
sö tét sé gét és a kö ze le dő vi lá gos sá gét.
Köz ben ész re vét le nül ben nünk is
meg szü le tik a csönd.

Túl kö zel van, ami el ér he tet len – ez
ugyan csak két kép cí me Ko vács-
Gom bos Dá vid, a fiú mű vei kö zött, de
akár össze is fog lal hat ja mind azt, amit
el mond fi nom szür ké i vel, át tet sző

tür ki ze i vel, pá rás zöld je i vel. El ső lá tás -
ra táj ké pek nek vél nénk, ami ket lá tunk:
sá padt egek és vég te len vi zek, ég ben-
víz ben fel fény lő fel hő fosz lá nyok, föld -
re bo ru ló ar cunk fö lé ma ga so dó fű szá -
lak. Még is ta lán sok kal in kább „idő ké -
pek” ezek: vég te len nek tű nő kö dös na -
pok és pá rás reg ge lek nap fényt óhaj -
tó ide je, az el ha tá ro zás előt ti utol só
szussza nás, a ki lé pés előt ti mély lé leg -
zet vé tel, a pat ta ná sig fe szült vá ra ko zás.
A Lé pés, ami az Oda kin tet az Ide bent -
től el vá laszt ja. Vagy össze kö ti? A re -
mény ség, hogy el jön a pil la nat, ami kor
a fel hő mö gül egy szer csak még is ki -
buk kan a nap, hogy nem hi á ba vá gya -
ko zunk az után, ami a mi énk… A Le -
he tő ség, hogy el ér het jük, akár mi lyen
kö zel van is. 

„Mú ló ban az éj sza ka, kö ze le dik a
nap pal” – ol vas suk Pi linsz ky Já nos
egy so rát a meg hí vón. És re mény ke -
dünk, hogy tény leg mú ló ban, és
tény leg kö ze le dik… Ko vács-Gom -
bos Gá bor, az apa mű ve in az ég gel ta -
lál juk szem közt ma gun kat: az ég bolt -
tal és a föl dön tú li val, a lát ha tó val és
a sejt he tő vel. Le gyen az ég mély ki -
rály kék, ra gyog jon, mint tür kiz pa -
lo ta vagy mint az „ég vi zei”, le gyen
akár vö rös lő fé nyes ség, na ran csos
de ren gés – az Égi har mat, az ezer -
nyi fény pont lük te té se nem csak
kom po zí ci ót te remt, irányt ad a ké -
pek nek, ha nem ma gá val ra gad ja,
Egye nes úton te re li a szem lé lőt. Né -
ző pon tot mu tat va ló sá gos és ter mé -
szet fö löt ti ér te lem ben egy aránt. Mi
ez a fény? Mi ez a perc, ez az egy elő -
re örök nek lát szó, a kék vagy vö rös
ege ken ki fe szí tett pil la nat? Mi ez a
re me gés? A fel tá ru lás előt ti utol só fe -
szült lé leg zet vé tel? Az idők je lei? A
Fény kü szö bön, a fel nyí ló ka pun már
fel de reng, már át ér ző dik a cso da,
amely egy elő re csak oda át van. 

Tud ván tud juk, hogy nem hi á ba
vá ra ko zunk. „És vá ra ko zá sunk et től
sem mi vel sem […] ki sebb, erőt le -
nebb. El len ke ző leg: nincs na gyobb
ka land, mint ha za ér kez ni, ha za ta lál -
ni – be tel je sí te ni és föl fe dez ni azt,
ami a mi énk. […] Aki pe dig jól vá ra -
ko zik, az idő ből épp azt vált ja meg,
ami a leg gé pi e sebb és leg el vi sel he tet -
le nebb: a he tek, órák, per cek szenv -
te len vo nu lá sát. Aki va ló ban tud
vár ni, ab ban meg szü le tik az a mély -

sé ges tü re lem, amely szép sé gé ben és
je len té sé ben sem mi vel se ke ve sebb
an nál, ami re vár.” (Pi linsz ky) S míg az
időt len ben el iga zít a kép ze let, imá -
vá vál hat min den ecset vo nás.

A ki ál lí tá son a föld és az ég ta lál -
ko zik. A lent és a fent ölel ke zik. A lát -
ha tó ban meg fo gal ma zó dik a lát ha tat -
lan, az anyag ban az anyag ta lan. A pil -
la nat ba sű rű sö dik a vég te len. S fel tá -
rul va a sö tét ség ből ra gyog majd fel –
szín ről szín re – a vi lá gos ság. 

Ad ven ti ki ál lí tás ra in vi tál a meg -
hí vó. Rá né zünk a nap tár ra: igen, de -

cem ber van, ad vent. An gya li hír -
adás, Má ria örö me, Jó zsef ag go dal -
ma? Em lék-vá ra ko zás gyer tya láng jai?
Vagy va ló di vá ra ko zás ar ra, aki el jött,
és aki el jö vend.

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

Ko vács-Gom bos Gá bor és Ko vács-
Gom bos Dá vid ad ven ti ki ál lí tá sa a
Scheffer Ga lé ria ren de zé sé ben a Leit -
ner Leit ner-iro dá ban (1027 Bu da -
pest, Ka pás u. 6–12.) lát ha tó 2010.
má jus 29-ig.

A lát ha tó csönd
Ko vács-Gom bos Gá bor és Ko vács-Gom bos Dá vid ad ven ti ki ál lí tá sa

b A tíz éves gyü le ke ze ti há zért adott há lát a Veszp ré mi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség múlt va sár nap. A veszp ré mi temp -
lom alap kö vét 1798-ban tet ték le, fel szen te lé sé nek ide -
jét nem is mer jük. Mi u tán a lel kész la kás éve kig a vá ros
má sik ré szén állt, az egy ház köz ség úgy határozott, hogy
a vá ros köz pont ban lé vő temp lom mel lett épít gyü le ke -
ze ti há zat és pa ró kiát. Az 1998. szep tem ber 20-i alap kő -
le té tel után a kö vet ke ző év áp ri li sá ban kez dő dött a
mun ka, a fel szen te lés ép pen tíz év vel ez előtt ad vent har -
ma dik va sár nap ján volt. 

Az el múlt éve ket, azok főbb ese mé nye it idéz te fel a gyü le ke zet
if jú sá ga az ün ne pi is ten tisz te le ten. Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke 2Tim 1,8–14 alap ján hir det te Is -
ten igé jét. Sok szor gon dol juk, hogy az evan gé li um ve szé lyez te -
tői kí vül van nak, hol ott a leg na gyobb ve szély a szí vünk ben rej -
lik: sa ját hi tet len sé günk ben, gyen ge sé ge ink ben, fé lel me ink -

ben. Az evan -
gé li um nem
rej te get ni, szé -
gyell ni va ló –
Is ten ere je ké -
pes ar ra, hogy
bá tor val lás té -
tel re buz dít -
son – mondta
a püspök.

A kö zös
ebé  det kö ve -
tő en (me lyen
a gyü le ke ze tet
kö szön töt te
Sza bó György

egy ház ke rü le ti fel ügye lő, Pol gár di Sán dor es pe res és Deb rec ze -
nyi Já nos, Veszp rém pol gár mes te re is) Sza lon tai Ár pád ve tí tett
ké pes elő adás sal idéz te fel az épít ke zés tör té ne tét, a mun ká la -
to kat. Gon do la ta it a ter ve ző, Rutt kay Gyu la és a gyü le ke zet lel -
ké szei – Isó Zol tán és Isó Do rottya – egé szí tet ték ki. Az egész
na pos ün ne pi prog ram es te ka rá cso nyi kon cert tel zá rult, Kiss
Szil via kán tor ve ze té sé vel a gyü le ke zet gos pel kó ru sa meg hí vott
elő adók kal együtt adott han gu la tos mű sort. 

g B. E.

Tíz éves
a gyü le ke ze ti ház
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A bet le he me zés ha gyo má nyai, je le ne tei, az ad vent, a ka rá cso -
nyi ün nep kör tár gyai és a bet le hem má nak szó ló üze ne te ele -
ve ne dik meg a XVI. or szá gos és nem zet kö zi bet le he mi já szol-
ki ál lí tá son, amely de cem ber 10-től te kint he tő meg Bu da pes ten,
a Ma gyar Me ző gaz da sá gi Mú ze um ban.

A ja nu ár 17-ig lá to gat ha tó tár la ton a kö zön ség negy ven szak -
ma kép vi se lő jé nek mun ká it lát hat ja. A fa fa ra gó, ne me ze lő, csip -
ke ve rő, csu hé fo nó, fa ze kas, mé zes ka lács-ké szí tő, ikon fes tő és
folt var ró mel lett – a töb bi kö zött – a ké zi szö vő, pa pír mű ves,
szal ma fo nó, hím ző, ke ra mi kus és tűz zo mán cos ke zé ből ki ke -
rült al ko tá sok szí ne sí tik a tár lat anya gát.

A Ma gyar Kéz mű ves sé gért Ala pít vány no vem ber ben meg -
hir de tett nyílt pá lyá za tá ra két száz pá lyá zó há rom száz nál több
al ko tást kül dött be.

g Lu kács Ga bi fel vé te le

Betlehemi jászlak

Kovács-Gombos Gábor: Imago mundi I.

Kovács-Gombos Dávid: Betelve, üresen
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b Az em be rek több sé ge a nép ze -
ne gyűj tés fo gal mát a ko dá lyi és
a bar tó ki élet mű höz kö ti, Vi kár
Bé la ne ve hal la tán fel de reng
ugyan va la mi ré gi em lék vagy
for rás jegy zék, mun kás sá ga
még is az ár nyék ban ma rad. Ha
hal lot tak is ró la, azt ja va részt
Ka le va la-for dí tá sá nak kö szön -
he ti. A rend szer vál tás előt ti ze -
ne aka dé mi ai tan anya gok is csak
fu tó lag em lí tik, így ze nész ge ne -
rá ci ók nőt tek fel mun kás sá gá -
nak pon tos is me re te nél kül. Az
el múlt két év ti zed ben egy re
több ku ta tó fe dez te fel iga zi
nagy sá gát, s szá mos könyv, ta -
nul mány és mo nog rá fia pó tol ja
a fél év szá za dos el ma ra dást.
Ne ve ta lán már is me rő seb ben
cseng a nagy kö zön ség előtt is,
de élet mű vé nek köz kinccsé té -
te le és el fo gad ta tá sa a kö vet ke -
ző év ti ze dek és ge ne rá ci ók fel -
ada ta. 

Vi kár Bé la, a ha zai nép raj zi ku ta tás
ki ma gas ló alak ja száz öt ven év vel ez -
előtt szü le tett a So mogy me gyei He -
te sen. A kis te le pü lé sen meg is mer ke -
dett a fa lu si élet for má val és a nép szo -
ká sok kal. Re for má tus lel kész édes ap -

ját gyak ran he lyez ték át, így Vi kár lá -
tó kö re is fo lya ma to san bő vült.

Ta nul má nya it Pá pán és a pé csi fő -
re ál ta no dá ban vé gez te, az utób bi ban
sa já tí tot ta el pro fesszi o ná lis szin ten
a gyors írást, amely ké sőbb ke nyér ke -
re ső szak má ja is lett. 1877–84 kö zött
a bu da pes ti tu do mány egye te men
foly ta tott nyel vé sze ti és iro dal mi ta -
nul má nyo kat. Itt is mer ke dett meg a
finn nyelv vel, amely nek ké sőbb finn -
or szá gi út jai so rán és a Ka le va la for -
dí tá sa kor vet te hasz nát. Ki vá ló ta ná -
rai vol tak, köz tük Gyu lai Pál, aki
1870-től kezd ve a ma gyar nép köl té -
szet gyűj té sé nek szor gal ma zó ja és ki -
adá sá nak szer ve ző je volt. Gyu lai
szel le me nagy ha tás sal volt az if jú to -
váb bi élet pá lyá já ra is.

A ki egye zés utá ni idő szak ked ve -
zett a nép rajz ku ta tás nak. A ma gyar
ér tel mi ség szá má ra is vi lá gos sá vált,
hogy a ci vi li zá ció el ter je dé se, az ur -
ba ni zá ció, a vas utak ki épü lé se, a
nép ok ta tás szé les kö rű vé vá lá sa, a saj -

tó meg erő sö dé se és a vi dé ki vá sá rok -
ban is ter jesz tett pony va iro da lom
az ősi nép raj zi em lé ke ket és ha gyo -
má nyo kat min den kép pen hát tér be
szo rít ja. So kan úgy vél ték, hogy a nép
szel le mi és tár gyi em lé ke i nek össze -
gyűj té sé ben az utol só órá hoz ér kez -
tek. E fel is me rés nyo mán a nép rajz -
tu do mány is fel ér té ke lő dött. Sok -
szor idé zik Jó kai Mór szel le mes mon -
dá sát: „Ha va la ha a vi lá gon be kö vet -
ke zik az örök bé ke: az az et nog rá fia
ál ta lá nos el ter je dé sé nek a mun ká ja
lesz.” A ku ta tás né mi hu za vo na után
in téz mé nye sült, 1889-ben meg ala kult
a Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság, en nek
ke re te in be lül vi rág zott ki Vi kár élet -
mű ve.

Ér de mes né hány szó szól ni a gyűj -
tő jel le mé ről, em be ri tu laj don sá ga i -
ról. Szí vós ter mé sze te, tes ti-lel ki
ener gi á ja, élet de rű je, jó kap cso lat te -
rem tő és szer ve ző kész sé ge, gyors író
tu dá sa, nyelv is me re te könnyí tet te
meg mun ká ját. Az or szág gyű lés

gyors író iro dá já nak al kal ma zott ja -
ként gyűj tő út ja i nak fi nan szí ro zá sá -
hoz fel hasz nál ta po li ti kai kap cso la -
ta it is.

Vi kár Bé la mód sze re sen lá tott
mun ká hoz. Edi son 1877-es ta lál má -
nyát, a fo nog rá fot 1896-ban Eu ró pá -
ban el ső ként hasz nál ta gyűj té si cé -
lok ra. Az adat köz lői ál tal el mon dot -
ta kat, a da lok szö ve ge it gyors írás sal
is rög zí tet te, le je gyez te az adat köz -
lők ről a leg fon to sabb tud ni va ló kat,
fény ké pe ket ké szí tett a hely szí ne ken,
és le ír ta a nép raj zi kör nye ze tet. Az
el hang zot tak va ri án sa i nak le jegy -
zé sé re is nagy fi gyel met for dí tott. Jó
pszi cho ló gi ai ér zé ke volt, a zár kó zott
fa lu si em be rek meg szó lal ta tá sa –
rá adá sul egy ne héz „ör dög ma si na”
előtt – nem volt könnyű fel adat. A
fi a tal le á nyok szó ra bí rá sát el mé sen
„fe hér nép-rajz”-nak ne vez te. Gyűj -
té se hi te les met sze te a szá zad for du -
ló fa lu si dal kul tú rá já nak, mi vel vá -
lo ga tás nél kül rög zí tet te a nép da lo -
kat, a val lá sos nép éne ke ket, a folk -
lo ri zá ló dott ma gyar nó tá kat és vá ro -
si mű da lo kat.

El ső ku ta tói hét ezer le jegy zett
dal ról szá mol tak be, a ma gyar gyűj -
tést lel tár ba ve vő fo no gráf hen ge rek
szá ma hat száz, amely két ezer négy -
száz-két ezer öt száz dal nak fe lel meg.
Saj nos ezek egy ré sze hasz nál ha tat -
lan, tö re de zett, hi á nyos, ko pott, így
gyűj té sé nek tel jes le jegy zett anya ga
a hu szon öt me gyé ből szár ma zó 1540
dal. Ezek ből 708 tar to zik a ré gi stí lu -
sú ak kö zé, 433 az új stí lu sú ak hoz so -
rol ha tó, a töb bi a ke vert ka te gó ri á ba
il leszt he tő.

Ko dály Zol tán és Bar tók Bé la is
nagy ra be csül te Vi kár mun kás sá gát,
is mer ték és fel hasz nál ták gyűj té se it.
Ko dály 1930-ban kom po nált, Ma ros -
szé ki tán cok cí mű mű vé ben Vi kár
1904-ben a Szé kely ud var hely mel let -
ti Ká pol nás fa lu ban gyűj tött anya -
gá nak té má it is fel dol goz za, a Szé kely
fo nó nép sze rű Ki trák otty me sé jé nek
dal la ma is Vi kár nak kö szön he tő.

Szí vós mun ká ja és si ke rei nyo -
mán el len sé ge i nek szá ma is egy re
sza po ro dott. An nak el le né re, hogy
szé pen he ge dült, s kel le mes ének -
hang ja is volt, gyak ran sze mé re ve -

tet ték ze nei elő kép zett sé gé nek hi -
á nyát.

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
1911-ben vá lasz tot ta le ve le ző tag ja i -
nak so rá ba, s a tu dós örök bá na ta
volt, hogy a ne ves tes tü let ren des tag -
já vá so ha sem vált.

Vi kár Bé la köz élet irán ti el kö te le -
zett sé gét a két há bo rú kö zöt ti sze -
rep vál la lá sai is bi zo nyít ják. Te le ki
Pál lal kö zö sen szer kesz tet te a ke let
né pe i nek ku ta tá sá ra sza ko so dott
Tu rán fo lyó ira tot, részt vett a Ma -
gyar Ke le ti Kul túr köz pont és a La
Fon taine Tár sa ság mun ká já ban. Az
utób bi ke re tei kö zött szá mos ma gyar
mű ide gen nyel vű ki adá sánál bá -
bás ko dott.

Éle te utol só éve it a má so dik vi lág -
há bo rú ár nyé kol ta be, de vi ta li tá sa
vál to zat lan ma radt. Gom bos Lász ló
ír ta ró la: „Nem hitt a ha lál ban, el sem
tud ta kép zel ni, hogy ben ne meg -
szűn jék az élet va ló ság len ni.”

g Cser mák Zol tán

Az írás rész ben a 2009. ok tó ber 27-én
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi án
meg tar tott Vi kár Bé la-em lék ülé sen el -
hang zott elő adá sok fel hasz ná lá sá val
ké szült

Vi kár Bé la
Egy tu dós, akit el is mer nek, de ke vés bé is mer nek

– Vi kár Bé la for dí tá sá nak meg je -
le né se előtt a Ka le va lát mennyi re
is mer te a ma gyar ol va só kö zön ség?

– Eli as Lönn rot a Ka le va la el ső
vál to za tát, ame lyet „ré gi Ka le va la -
ként” tart szá mon az iro da lom tu do -
mány, 1835-ben je len tet te meg, s hí -
re elég ha mar el ju tott a Kár pát-me -
den cé be is. El ső for dí tó ja Re guly
An tal volt. A nép rajz tu dós és uta zó
1839-ben, finn or szá gi út ja so rán ta -
nul má nyoz ta a finn kul tu rá lis éle tet
és is mer te meg az eposzt, amely nek
rész le te it ül tet te át nyel vünk re. Ké -
sőbb Hun falvy Pál és Fá bi án Ist ván
ugyan csak rész le te ket for dí tott ma -
gyar ra. 

A tel jes mű el ső ha zai köz re adá sa
Bar na Fer di nánd fi lo ló gus nak, az

Aka dé mia könyv tá ro sá nak ne vé hez
fű ző dik. Bar ná nak na gyon ne héz
dol ga volt, mert min den elő kép zett -
ség nél kül, egy finn–la tin szó tár ra ha -
gyat koz va lá tott mun ká hoz, s fej tet -
te meg a szá mos kar ja lai táj szót tar -
tal ma zó szö ve get, így a mű nem lett
ma ku lát lan, rá adá sul hi ány zik be lő -
le a köl tői erő is. Rá adá sul 1871-ben,
meg je le né se kor a be fo ga dó kö zön ség
is hi ány zott, mi vel ek kor még nem
volt köz tu do má sú a finn–ma gyar
nyelv ro kon ság.

– Mi től volt kor szak al ko tó Vi kár
mun ká ja?

– A ne ve zett húsz éven ke resz tül
dol go zott a mű vön: 1889-ben járt elő -
ször Finn or szág ban, gyűj tő út ja so rán
a Ka le va la szü le té si he lyén, a kar ja -

lai fal vak ban is meg for dult. Nagy
hoz zá ér tés sel, nyel vi fel ké szült ség gel
csi szol gat ta az anya got. 1909-ben a
két év ti zed alatt ki kris tá lyo so dott
mun kát tet te le az asz tal ra.

– A szá zad for du ló ra a ma gyar
tár sa da lom is meg érett a mű ér té ke -
lé sé re?

– Vi kár mun kás sá gá nak ze nit jén
el dőlt már a vi ta, hogy a ma gyar nyelv
a tö rök vagy a finn ugor nyel vek kö -
zé tar to zik-e. Ma ga Vám béry Ár -
min, a „tö rök ol dal” hí ve is be lát ta,
hogy a tö rök ere de tű sza vak csu pán
jö ve vény ele mek, s az ősi szó kincs
finn ugor. A tu do má nyos ered mé -
nyek azon ban elég las san vál tak köz -
tu dot tá. Finn or szág és Észt or szág
füg get len né vá lá sa kor erő sö dött meg
az úgy ne ve zett „nép ro kon sá gi” gon -
do lat, amely az or szá gok kö zöt ti
kul tu rá lis együtt mű kö dés min den
szint jét át szőt te. 1935-ben, ami kor a
tu dós vi lág a ré gi Ka le va la meg je le né -
sé nek száz adik év for du ló ját ün ne pel -
te, a Vi kár-fé le for dí tás Kosz to lá nyi

di csé rő elő sza vá val je lent meg dísz -
ki adás ban, s ez egy ben nö vel te nép -
sze rű sé gét is.

– A nagy kö zön ség hez is el ju tott az
eposz?

– A hős köl te mény nép sze rű sí té se
töb bek kö zött egy finn evan gé li kus
teo ló gus, Jou ko Ka ran ko sze mé lyé hez
kö tő dik. A lel kes sop ro ni hall ga tó or -
szá gos be mu ta tó kör utat szer ve zett, és
leg alább száz elő adá son nép sze rű sí tet -
te a finn iro da lom gyöngy sze mét. A
szak ava tott is me ret ter jesz tés nek meg
is lett az ered mé nye, a köl te mény fo -
ko za to san is mert té vált. Ma ga Vi kár
kez det től fog va ak tí van részt vett for -
dí tá sa is mer te té sé ben, s a kö te te ket sok
ne ves iro dal már nak, töb bek kö zött Jó -
zsef At ti lá nak is de di kál ta. Vá la szul ezt
ír ta a köl tő 1931-ben a Kül vá ro si éj cí -
mű kö te té be: „Vi kár Bé lá nak, aki éle -
tem leg na gyobb szel le mi örö mét sze -
rez te a cso dá la tos ma gyar Ka le va lá val,
fi úi sze re tet tel: Jó zsef At ti la.”

– A ké sőb bi for dí tá sok mennyi re
tá masz kod tak Vi kár mun ká já ra?

– Vi kár egy ki csit sa ját kép má sá -
ra for mál ta az alap mű vet. Pél dá ul
az ere de ti szö veg al li te rá ci ói és
rag rí mei he lyett vég rí me ket hasz -
nál, s ez in kább ma gya ros vo nás.
Emi att so kan mo no ton nak tart -
ják. Az utó dok nak meg volt az a
könnyebb sé gük, hogy nem küsz -
köd tek ér tel me zé si ne héz ség gel.
Szen te Im rén kí vül, aki be val lot tan
tá masz ko dott a ko ráb bi át ül te té sek -
re, a töb bi for dí tó Vi kár munkájából
szó sze rint nem vett át. Ugyan ak -
kor a na gyon ne héz, gaz dag szó kin -
csű tex tus ho no sí tá sá nál bát ran
tá masz kod hat tak a nagy előd meg -
ol dá sa i ra.

Vi kár Bé la Ka le va lá ja már az al ko -
tó éle té ben szim bó lum má vált, a
ma gyar iro da lom klasszi kus írá sai kö -
zé emel ke dett. Nagy ha tás sal volt
Kosz to lá nyi ra, Jó zsef At ti lá ra, Ju -
hász Fe renc re. Az öt tel jes ma gyar
Ka le va la-for dí tás kö zül min dig is
Vi ká ré lesz a leg is mer tebb. 

g – cser mák –

Ka le va la – Vi kár nyo mán
Be szél ge tés Csep re gi Már tá val

b So kak szá má ra Vi kár Bé la ne ve és a Ka le va la össze for rott. A finn nem -
ze ti eposz for dí tó ja ként be ír ta ne vét a ma gyar iro da lom arany köny -
vé be. A ho no sí tott mű ről Csep re gi Már tát, az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem Finn ugor Tan szé ké nek do cen sét kér dez tük.

Vikár Béla (képünk jobb szélén) gyűjtés közben



b Ez év nya rán vet te át dok to ri ok -
le ve lét Lack ner Pál evan gé li kus
lel kész, pro tes táns tá bo ri püs -
pök az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye te men. Sok éves ku ta tás
és gyűj tő mun ka után a Kár pát-
me den cei evan gé li kus egy há -
zak szer ve ze ti ki ala ku lá sá nak
tör té ne té ről ír ta meg ér te ke zé -
sét. A mun ka az egy ház tör té ne -
lem és az egy ház jog sa já tos ta lál -
ko zá sá nak szem szö gé ből gaz -
da gít ja is me re te in ket, test vér -
egy há zak kö zé he lyez ve egy há -
zunkat a 18–20. szá zadban.

– Lel ké szi pá lyá ján, egy há zi szol -
gá la tá ban ho gyan érett meg a gon do -
lat, hogy dok to ri ku ta tás ba kezd -
jen?

– Majd ne gyed szá za da mond ta
egy vi ta so rán az ak ko ri or szá gos fel -
ügye lő – Frenkl Ró bert –, hogy az én
gon dol ko dá som nem az élet tan, ha -
nem az ana tó mia fe lől kö ze lít a vi lág -
hoz. Va ló ban azt gon do lom, hogy a
for ma ki hat a tar ta lom ra – vagy is az
egy ház éle té nek lé nye gi kér dé se it
be fo lyá sol ja a szer ve zet, de ez az
össze füg gés vissza fe lé is fenn áll. Az
össze füg gé sek ér de kel nek, nem egy-
egy tör té nel mi sze mély rész le tes pá -
lya ké pe.

A ki lenc ve nes évek zsi na ti vi tá i hoz
kezd tem mód sze re sen az egy ház -
tör té net e nem túl nép sze rű te rü le -
té vel fog lal koz ni, olyan ha tár tu do má -
nyok esz kö ze it is igény be vé ve, mint
a sta tisz ti ka, tér ké pé szet, ál lam egy -
ház jog és szo cio ló gia. Két ség te le -
nül ha tott rám né hány olyan él -
mény, mint gyer mek ko rom ban Tol -
na-Ba ra nya ki te le pí tett, le épü lő egy -
ház szer ve ze te, a mó ri gyü le ke zet
szer ve zé se vagy a rend szer vál tás ide -
jén fel pör gő egy há zi élet Gyu lán, il -
let ve a győ ri, sok in téz mé nyes, nagy
gyü le ke zet je len tet te ki hí vá sok.

Konk ré tan egy zsi na ti vi ta anya -
gom ról de rült ki a ple ná ris ülé sen,
hogy mi lyen ke ve sen néz ték át. Ek -
kor mond tam ki elő ször, hogy eb ből
disszer tá ci ót is le het ne ír ni, hát ha azt
töb ben ol vas sák majd el. Min dig ér -
de kelt az ob jek tív meg kö ze lí tés le he -
tő sé ge – ezért tu da to san nem a „pár -
tos tör té net írás” esz kö ze i hez nyúl -
tam. Egy pél dá val szem lél tet ve: Páz -
mány Pé tert a ka to li kus szer ző az
egy ház új ra szer ve ző jé nek nevezi, a
mar xis ta hu ma nis tá nak, a pro tes táns
meg el len re for má tor nak. Ezek az
ob jek tív ki fe je zé sek, nem em lít ve a
ré gi ko rok in du la ti töl té sű jel ző it: a
gaz el len re for má tor…

Meg va gyok győ ződ ve ar ról, hogy
az adott ese ményt több szem szög ből
ér tel mez ve job ban le het a lé nyeg hez
kö ze lí te ni, fel vál lal va azt is, hogy a fe -
ke te-fe hér áb rá zo lás mó don át kell
lép ni. Arisz to te lész ír ta a jog ról, hogy
az szen ve dély nél kü li ér te lem. Ezt az
el vet akar tam a jog tör té net re, il let ve
az egy ház tör té ne lem re al kal maz ni –
re mé lem, si ke rült.

– Tá bo ri püs pö ki szol gá la ta mel -
lett nem le he tett könnyű a dok to ri el -
já rás min den kö ve tel mé nyé nek ele get
ten ni. Ho gyan ké szült el a dol go zat?

– Las san. Majd nem annyi idő vá -
laszt ja el egy más tól az egyes fe je ze -
te ket, mint a gyer me ke i met, leg -
alább is a két szé lét. Az el ső kon cep -
ció a má ig ter jedt vol na – eh hez
gyor sab bak vol tak az ese mé nyek,

mint a le írás, ezért rö vi dí tet tem le
vé gül a vizs gált idő sá vot mind össze
211 év re.

Nyil ván va ló, hogy eh hez a mun -
ká hoz sok idő kell – nem le het egy-
két hét szü net után azon nal foly tat -
ni, sok szor vissza kel lett lép ni egy
adott for rás hoz,
prob lé má hoz. A
köny vek író asz tal -
hoz kap cso ló dó
mun kát je len te -
nek – amit au tó -
ban vagy kül szol -
gá la ton nem le -
het vé gez ni. Ez –
ha úgy tet szik –
ak tív sza bad idős
prog ram volt,
amit a hi va ta li
vagy köz egy há zi
fel ada tok ter mé -
sze te sen min dig
hát ra tol hat tak .
Nincs min dig „tu -
do má nyos lel ki ál -
la pot ban” sem az
em ber, plá ne ha
nincs szi go rú ha -
tár idő.

– A dok to ri ér -
te ke zés szo kat lan
te rü let re ve zet ben -
nün ket, hi szen az
egy ház jog tör té ne -
té ből vá lasz tott té -
mát mu tat be. Ha-
zai evan gé li kus sá gunk éle té ben ezen
a te rü le ten – né mi túl zás sal – min -
den év szá zad ban egy mun ka szü le tik.

– Va ló ban ki csit túl zás ez így: a ki -
egye zés óta el telt szűk más fél év szá -
zad alatt há rom je len tős szer ző je len -
te tett meg komp lett evan gé li kus
egy ház jog tant ma gya rul: Cse cset ka
Sá mu el, Mikler Ká roly és Bo le ratz -
ky Ló ránd. De meg kell em lí te nem
még Bruck ner Győ zőt is, mint szá -
mos rö vi debb, de fon tos ta nul mány
szer ző jét, ő volt a ka pocs a két utób -
bi közt.

Auszt ri á ban, a Bé csi Egye te men
volt ta lál ha tó a né met nyelv te rü let
egyet len olyan evan gé li kus egy há zi
jo gi tan szé ke, amely teo ló gi ai kar ke -
re té ben és nem jo gi fa kul tá son mű -
kö dött. Itt in kább elem ző mun kák ké -
szül tek, ke vés volt az össze ha son lí -
tó jel le gű pub li ká ció.

– Mi ként ju tott eh hez a te rü let hez,
s mi re tá masz kod ha tott – for rá sok -
ban, szak köny vek ben – a mun ka
so rán?

– A tör té nel mi vi ha rok mi att tel -
je sen nem le het ezt a té mát (sem) fel -
dol goz ni. Az itthoni adat bá zi sok -
ban fő leg ma gyar or szá gi anya gok, ki -
sebb rész ben az utód ál la mok anya -
gai vol tak meg. Ér de kes mó don szin -
te sem mi az er dé lyi szá szok ról. Bécs -
ben az oszt rák egy ház és utód szer ve -
ze te i nek dokumentumai voltak hoz -
zá fér he tők, Né met or szág ban túl -
nyo mó részt a né met nyel vű egy há -
zak ra vo nat ko zó anyag van. Né hány
egy ház tör té ne te ala po san és jól fel
van dol goz va, né me lyik szin te se -
hogy. Ez kü lö nö sen igaz a kis lét szá -
mú, ki sebb sé gi kö zös sé gek re. Sok
for má ci ó nak az anya gá ból, ha volt
egy ál ta lán tu da to san szer ve zett do -
ku men tum gyűj tés – de leg több ször
nem! –, ki te le pí tés, há bo rú, tűz vész
után sem mi nem maradt.

A ku ta tás sze ren cse kér dé se is –
nem  csak a ré gé szek nél. Sop ron ban
a polc alatt ta lál tam egy még fel

nem dol go zott köny vet, amely a té -
má ban – bi zo nyos ér te lem ben –
alap mű, Győr ben ha gya ték ként ér ke -
zett be hasz no sít ha tó jog anyag, és
még so rol hat nám… Biz tos, hogy ha
a szláv nyel vek – je len eset ben a szlo -
vák, a cseh, a len gyel és a szlo vén –

ol va sá sa nem je len te ne gon dot, né -
hány ér té kes ada lék még elő ke rül he -
tett vol na.

A sö tét ko rok ról – a har min cas
évek po li ti kai kap cso lat rend sze re i ről
vagy a nyel vi (né pi) szem pont nak a
hit val lá sok kal szem be ni tel jes el -
sőbb sé gé ről – ke ve sen és ke ve set
ír nak. Vissza utal va Frenkl Ró bert nek
a be ve ze tő ben idé zett vé le mé nyé re:
a kór élet tan kér dé se sem min dig
ke rül he tő meg.

– Már a for rá sok, ada tok össze -
gyűj té se sem egy sze rű vál lal ko zás a
tör té nel mi Ma gyar or szág ré gi ó já ban
– kel lett-e en nek so rán in du la tokkal,
konflik tu sos hely ze tek kel meg küz de -
nie, hogy el vé gez hes se a mun kát?

– Bár mi lyen meg le pő, nem vol tak
ilyen konflik tu sa im. Sem a né met or -
szá gi egy há zi gyűj te mé nyek – Lu ther
Szö vet ség, Er langen és Evan gé li kus
Köz pon ti Le vél tár, Ber lin –, sem a
sze mé lye sen vagy írás ban meg kér de -
zett kül föl di kol lé gák ese tén nem
volt sem mi el uta sí tás, sőt több eset -
ben örül tek an nak, hogy va la kit nyel -
vi és ál lam ha tá ro kon túl ról is ér de -
kel egy-egy egy ház test sor sa. Tény,
tu da to san tö re ked tem a tény sze rű
kér dés fel te vés re.

Bel ső konflik tu som több volt: be -
iga zo ló dott Gus tav Re ing rab ner pro -
fesszor té zi se, hogy az in for má ció
mennyi sé gé vel for dí tot tan ará nyos az
il lú zi ók meg ma ra dá sa. Sok je len tős
sze mély ké pe vált szá mom ra rend kí -
vül ár nyalt tá. Né hány eset ben a ki -
ala kult kép po zi tí vabb lett, mint el -
ső pil lan tás ra lát szott, sok szor azon -
ban in kább ne ga tí vabb.

– A dol go zat fog lal ko zik a tri a no -
ni bé ke szer ző dés kö vet kez mé nye i vel is,
kü lö nö sen egy há zi össze füg gé sek ben.
Mi lyen ne héz sé ge ket, prob lé má kat
tárt fel a ku ta tás – és mi lyen te rü le -
te ken bő ví ti is me re te in ket a ré gió
össze füg gé se i ről, mé lyebb tör té nel mi
sors kö zös sé gé ről?

– A kö zös tör té ne lem még min dig

hosszabb, mint a kü lön ál ló – négy -
száz év szem ben ki lenc ven esz ten dő -
vel. A tár sa dal mi be ágya zott ság is
nagy já ból ha son ló. A ma gyar or szá -
gi tra dí ció min dig na gyobb moz -
gás te rű volt, mint az auszt ri ai. Ész -
re kell ven ni, hogy „ősi au to nó mi ánk”
csá szá ri ren de le ten ala pult. Ez a II.
Ca ro li na Re so lu tio sok min den ben
meg kö töt te mind két ma gyar or szá gi
pro tes táns egy ház ke zét: ma xi mál ta
a ke rü le tek szá mát, sok fé le til tást írt
elő – ek kor az oszt rák örö kös tar to -
má nyok ban össze sen Asch és Te -
schen gyü le ke ze tei él tek vi szony lag
sza ba don. Ugyan ak kor az erdé lyi
szá szok hely ze tét vi szont a tel jes
jog egyen lő ség jel le mez te.

– Mely konk rét pél dá kon le het ne
ér zé kel tet ni a mun ka ér de kes ered mé -
nye it az ol va sók szá má ra?

– A Habs bur gok egy sé ges bi ro dal -
mi el kép ze lé se i ben a 19. szá zad ban is -
mét egy egy sé ges pro tes táns bi ro dal -
mi egy ház – nagy vo na lú öt let ként két
(evan gé li kus és re for má tus) egy ház
– sze re pelt, ez nem csak a ka to li ciz -
mus, de még az or to do xia ese té ben
is meg volt. A nyel vi ha tá rok ré gen
nem je len tet tek ak ko ra prob lé mát,
mint ma, a lel ké szek és a ta ní tók so -
ká ig gond nél kül lép tek át egyik
evan gé li kus egy ház ból a má sik ba,
akár több ször is. Ele gen dő, ha Ráz -
ga Pál ra uta lok: Ka rin ti á ban kez dett,
majd Po zsony me gyei lel kész ként
Prá gába ke rült, innen pedig Po -
zsony ba. Nem volt egye di eset: a Tra -
nos ci us-éne kes könyv szer ző jét a len -
gye lek, cse hek és szlo vá kok egy -
aránt tisz te lik.

A Habs bur gok sem min dig fel tét -
le nül a ka to li kus egy ház nak ad tak
iga zat a vi tá ban: I. Fe renc csá szár
egyik só gor nő je né met evan gé li kus
her ceg nő volt. Mi kor meg halt, és a
csá szár ren del ke zé se el le né re a ka pu -
ci nu sok nem akar ták en ged ni az
evan gé li kus te me tést a di nasz tia al -
temp lo mi te met ke zé si he lyén Bécs -
ben, ak kor – 1825 tá ján já runk! – a
csá szár a rend fel osz la tá sát he lyez te
ki lá tás ba. Ez után a te me tést az evan -
gé li kus es pe res rend ben el vé gez te.

Temp lom tor nyot a Laj tán túl csak
az a pro tes táns tör vény en ge dett,
amit ná lunk jog kor lá to zás ként él tek
meg a feb ru á ri pá tens for má já ban –
és az is volt. Az oszt rák egy ház test
szá má ra ez a ren de let nem adott ak -
ko ra ön ren del ke zést, de leg alább a víz
fö lé en ged te, le ve gő ért. A bü rok rá ci -
á val az evan gé li ku sok per sze meg ta -
nul tak együtt él ni: Szi lé zi á ban az
egyik evan gé li kus gróf temp lo mot
épít te tett. Temp lom to rony ról elv -
ben szó sem le he tett. A po rosz ha tár
kö zel sé ge mi att fel aján lot ta, hogy
ha tor nyot épít het, ak kor az konflik -
tus hely zet ben tü zér sé gi fi gye lő ként
szol gál hat ja a csá szárt. Nem csak en -
ge délyt ka pott, ha nem ki tün te tést is
ha za fi as hoz zá ál lá sá ért.

Si ke rült né hány abszt rakt jel lem -
ző vel bi zo nyí ta ni a fel ál lí tott té zi se -
i met a ma gyar or szá gi egy há zi szer -
ve zet fej lő dé sé nek ki egyen sú lyo zot -
tabb út já ról.

– Ter ve zi-e a tu do má nyos ku ta tó -
mun ka foly ta tá sát?

– Mun ka tár sa im mal az eu ró pai –
pro tes táns – tá bo ri lel ké szi szol gá la -
tok össze ha son lí tá sá ra tö rek szünk. A
fel adat ból – „meg le pő mó don” –
ma gam nak osz tot tam a tör té ne ti és
jo gi részt.

g Dr. Ko rá nyi And rás
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Kár pát-me den cei egy há zak ki ala ku lá sa
és szer ve ze te az 1700-as évek től

Lack ner Pál tá bo ri püs pök doktori disszertációjáról

b A Ma gyar Te le ví zió idén ka rá -
csony kor is gaz dag mű sor kí ná lat -
tal ked ves ke dik né ző i nek. Alábbi
össze ál lí tásunk a Val lá si és Egy -
há zi Mű so rok Szer kesz tő sé gé -
nek aján la tát gyűj töt te cso kor ba.

A ka rá csonyt meg elő ző ad ven ti idő -
szak ban a Ma gyar Te le ví zió szá mos
mű sor ral vár ja hí vő és a hit kér dé se -
i vel fog lal ko zó né ző it. De cem ber
20-án a Krisz tus nyo má ba in dul -
nak cí mű össze ál lí tás ban Blanc kens -
tein Mik lós, az esz ter go mi sze mi ná -
ri um rek to ra be szél a Ma gyar Ka to -
li kus Egy ház pap kép zé sé ről, a teo ló -
gus fi a ta lok és a kö zös sé gek kap cso -
la tá ról (9.40, m1; 14.05, m2). Ugyan -
csak arany va sár nap, a Ka to li kus vá -
la szok so ro zat ban Szé kely Já nos püs -
pök ér te ke zik olyan, a szé le sebb köz -
vé le ményt is fog lal koz ta tó kér dé -
sek ről, mint a Bib lia hi te les sé ge, az
apok rif evan gé li u mok vagy ép pen a
kö zel múlt ban sok vi tát ki vál tó A Da
Vin ci-kód cí mű könyv (10.05, m1;
14.05, m2).

A va sár na pi Evan gé li kus ma ga zin
össze ál lí tá sa is az ün nep kör höz kap -
cso ló dik. A ka rá csony misz té ri u mát
ke re ső, az ad ven ti vá ra ko zás ban élő
hí vek gon do la ta it fo gal maz za meg in -
ter júk kal, hi te les pél dák be mu ta tá sá -
val (10.45, m1, 13.05, m2).

A ka rá cso nyi éj fé li szent mi sét a
Ma gyar Te le ví zió a bu da pes ti ir gal -
mas ren di ká pol ná ból köz ve tí ti. A
szent mi sét be mu tat ja, és szent be szé -
det mond Koz ma Im re ir gal mas ren -
di szer ze tes. „Hoz zánk, ta nács ta lan,
nyug ta lan em be rek hez, aki ket a gaz -
da sá gi vál ság mi att fe ke te ka rá -
csonnyal is ri o gat nak, egy hi he tet len
üze net ér ke zett” – idéz a hí vek nek
meg fo gal ma zott gon do la ta i ból a
rend ve ze tő je. „Van szá munk ra Meg -
vál tó, aki meg akar gyó gyí ta ni, meg
akar men te ni ben nün ket. Be le ka -
pasz kod ha tunk, mint egy hor gony -
ba, rá bíz hat juk ma gun kat, s köz ben
csil lag ként mu tat ja az utat.”

A re for má tus ka rá cso nyi ün ne pi
is ten tisz te le tet de cem ber 25-én dél -
előtt 10 óra kor a bu da pes ti fa so ri re -
for má tus temp lom ból egye nes adás -
ban köz ve tí ti az MTV mind két csa -

tor ná ja. Végh Ta más lel ki pász tor
ige hir de té sét Já nos evan gé li u má nak
sza va i ra épí ti: „Mert úgy sze ret te Is -
ten e vi lá got, hogy az ő egy szü lött Fi -
át ad ta, hogy va la ki hi szen ő ben ne,
el ne vesszen, ha nem örök éle te le gyen.”
A lel ki pász tor bib li ai ma gya rá za tá ban
ki fej ti: „Is ten Jé zus sze mé lyé ben a
föld re te le pí tet te a menny or szá got.
Olyan for rást nyi tott, amely ből élet,
erő, ál dás, se gít ség árad min den na -
pi éle tünk be.”

Ka rá csony nap ján dél ben 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 köz ve tí ti Ró má ból a Ma gyar Te -
le ví zió.

g Cs. Z.

„An gya lok
hang ja kél”

Vá lo ga tás
az MTV ka rá cso nyi

mű so ra i ból
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Ha zánk ba lá to ga tott de cem ber 9–
10-én Elie Wi esel. A Má ra ma ros szi -
ge ten szü le tett, No bel-bé ke dí jas író,
ho lo kauszt-túl élő be szé det mon -

dott az Or szág ház ban ren de zett,
Ma gyar–zsi dó együtt élés – együtt a
kö zös jö vő ért cí mű kon fe ren ci án. A
New York ban élő és Bos ton ban ta -
ní tó ne ves író és pro fesszor kü lön ta -

lál ko zón fo gad ta a ha zai egy há zak
ve ze tő it. Át te kint ve az ak tu á lis ma -
gyar or szá gi kér dé se ket – te kin tet tel
a gyö ke re it és ér té ke it rész ben el ve -

szí tett tár sa dal munk ra –, hang sú -
lyoz ták a fo ko zott együtt mű kö dés
sür ge tő szük sé ges sé gét a zsi dó-ke -
resz tény ér té kek hi te les meg je le ní -
té se ér de ké ben.

Zsi dó–ke resz tény
együtt mű kö dés

* * *

Ma gyar or szág iga zi ar ca nem egy gyű lö let től el tor zult arc, még ha nem tud
is min dig mo so lyog ni – mond ta Ba log Zol tán, az Or szág gyű lés em be ri jo -
gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott sá gá nak fi de szes el nö ke a bi zott ság
ál tal Ma gyar–zsi dó együtt élés – együtt a kö zös jö vő ért cím mel de cem ber 9-
én, szer dán ren de zett par la men ti kon fe ren ci án, amely nek Elie Wi esel No -
bel-bé ke dí jas író volt a dísz ven dé ge.

– Mi ké szek va gyunk új ra és új ra ma gunk ba néz ni, hogy azok, akik egy -
kor „a nem ze ti szo ci a liz mus fog lya i vá let tek”, ma ne ta lál ja nak kö ve tők re. Az
is kér dés azon ban, hogy akik ma a ma gya ro kat az an ti sze mi tiz mus vád já val
il le tik, tény leg az in du la tok csil la pí tá sá ban ér de kel tek-e – ve tet te fel a bi zott -
ság el nö ke. – Nem tűr jük, hogy ár tat lan zsi dó em be rek szen ve dé se it fel hasz -
nál va or szá gunk töb bi sú lyos ba já nak meg vi ta tá sa he lyett ben nün ket ar ra
kény sze rít se nek, hogy ha mis vá dak el le ni vé de ke zés re vesz te ges sük erő in -
ket – mond ta eh hez kap cso ló dó an Ba log Zol tán. 

Em lé kez te tett ar ra is, hogy a vész kor szak ban szá mos ma gyar men tet te az
ül dö zöt te ket, a zsi dó kat, az em ber men tők em lé ké re pe dig zöl dell nek a je ru -
zsá le mi Jad Vas em In té zet ál tal ül te tett fák. A bűn meg val lá sa és a bo csá nat -
ké rés nem a gyen ge ség je le, ha nem az új ra meg ta lált em be ri mél tó sá gé. A bo -
csá nat ké rés ál tal nem gyen géb bek, ha nem erő seb bek le szünk. A meg bo csá -
tás sem a gyen ge ség je le, ha nem azt bi zo nyít ja, hogy az ál do zat vissza kap ta
em be ri mél tó sá gát. Mind annyi unk nak szük sé ge van mind a meg bo csá tás ra,
mind a bo csá nat ké rés re – han goz tat ta az or szág gyű lé si bi zott ság el nö ke.

d For rás: MTI

Mit je lent a mai em ber szá má ra az ál -
dás? S aki ben ne ré sze sül, más kép pen
éli-e az éle tét? Az át élt po zi tív él mé -
nyek el le né re mi ért sza kad meg ez a
lánc, és mi ért nem ad juk to vább a töb -
bi em ber nek az ál dást? Töb bek kö zött
ezek re a kér dé sek re ke res te a vá laszt
a Lu ther Ki adó gon do zá sá ban né hány
he te meg je lent Ál dás könyv szer ző je,
Var ga Gyön gyi lel kész-teo ló gus, va la -
mint a kö tet ke rek asz tal-be szél ge -
tés sel egy be kö tött be mu ta tó já nak
meg hí vott ven dé gei, Schäffer Er zsé bet
új ság író és Gáncs Pé ter püs pök. 

A be mu ta tó nak de cem ber 10-én a
bu da pes ti Pi linsz ky Já nos iro dal mi
ká vé ház adott he lyet. A Lu ther Ki adó
igaz ga tó ja, Ken deh K. Pé ter mo de rál -
ta be szél ge tés előtt Ko rá nyi And rás
lel kész-teo ló gus mu tat ta be a köny -
vet, amely nek kö zön ség si ke rét mi

sem bi zo nyít ja job ban, mint hogy a
na pok ban már a má so dik ki adá sa je -
lent meg. Az al kal mat Völ gyessy Szo -

mor Fan ni éne kes nő da lai tet ték
még ben ső sé ge seb bé.

g Lu kács Ga bi fel vé te le

Ál dás sal te li könyv be mu ta tó

Gáncs Pé ter püs pök, Ko rá nyi And rás, Var ga Gyön gyi és Schäffer Er zsé bet

Ez a mai nap
a nagy lehetőségeké – mert maga térre állította Isten lábadat.
a megvalósuló álmoké – mert vele még a falakon is átugorhatsz.
a kapaszkodás biztonságáé – mert ő erősen fogja kezedet.
az igaz találkozásoké – mert szeretetével jön feléd Istened.
a munka öröméé – mert kezed munkáját ő teszi maradandóvá.
az otthonlét békességéé – mert megláthatod Isten jóságát az élők földjén

Ez a mai nap Isten áldásával teljes. Neked adatik, hogy áldássá légy.
(Egy áldás a könyvből)

Credo – meg je lent az evan gé li kus fo lyó irat 2009/1–2. szá ma
A Cre do evan gé li kus fo lyó irat – mond hat juk – ha tár kő höz ér ke zett. Új szer kesz tő vel és szer kesz tő bi zott ság -
gal foly tat ja szol gá la tát egy há zunk ban és a – re mél he tő leg mind szé le sebb – nyil vá nos ság előtt. 

„Ez nem a kez det kez de te” – ír ja be ve ze tő jé ben a szer kesz tő, Zász ka licz ky Zsu zsan na. A fo lyó irat szá mít ed -
di gi elő fi ze tő i re és hű sé ges ol va só i ra, de sze ret ne má so kat is meg szó lí ta ni. „Foly tas sunk pár be szé det a kö rü löt -
tünk lé vő vi lág gal, a vi ru ló vagy szo mo ro dó kör nye zet tel, is mer jük meg a tár sa dal mat, amely ben élünk, le gyünk
nyi tot tak, ér tel mez zük ma gun kat – ke resz tény sé gün ket és evan gé li kus sá gun kat – új ra és új ra! De nem fe led kez -
he tünk el a spi ri tu a li tás ról, a mély ség ből is föl fe lé te kin tés ről, ar ról az út ról, ame lyet Jé zus ké szí tett ne künk.

A Cre do evan gé li kus fo lyó irat le het tü kör, amely ben a kö rü löt tünk élő, Is ten te rem tet te vagy em ber al kot ta
vi lá got lát juk. Akár gyar ló ön ma gun kat – az evan gé li um tük ré ben… Le het táv cső, ame lyet messze ho ri zont ra
sze ge zünk. Le het kin cses lá da, mely ben ér té ke in ket őriz zük. Le het lét ra, ame lyen föl fe lé se gít he tünk má so kat.
A Cre do – ahogy ezt a cím lap új gra fi ká ja su gall ja – le gyen azon ban el ső sor ban vá lasz. Is ten min dig előbb lép
fe lénk. Ahogy az is ten tisz te let ré gi-új li tur gi á já ban az Apos to li hit val lás az ige hir de tés után, mint egy a gyü le -
ke zet Is ten sza vá ra adott vá la sza ként hang zik fel, ré gi-új fo lyó ira tunk is vá lasz le gyen mind ar ra, amit Is ten nyújt
ne künk.”

Íze lí tő a tar ta lom ból
Ko vács Im re: Ige hir de tés és iro da lom
Reuss And rás: Na i vi tás és bá tor ság, okos ság és ke reszt
Ker tész Bo tond: „Tüs ke a kö röm alatt” –

Szteh lo Gá bor és az ál lam biz ton sá gi szol gá la tok
Potz ner Fe renc: A kü lönc. Em lé ke zés Med gya szay Ist ván ra
Sch nel ler Ist ván: Vá ros ál mok – vá ro si va ló sá gok
Ba lázs Im re Jó zsef, Pet rő czi Éva és Pe tőcz And rás ver sei

A Cre do evan gé li kus fo lyó irat kap ha tó a Lu ther Ki adó bolt já ban (Bu da pest VI II., Ül lői út 24.) és a Hu szár Gál
pa pír- és könyv ke res ke dés ben (Bu da pest V., De ák tér 4.), il let ve elő fi zet he tő a ki adó ban. Egy példány ára 895 forint.

Iga zi ad ven ti han gu la tot te rem tett az eMeR Ton-dí jas mű vész, St. Mar tin ad -
vent har ma dik va sár nap já nak elő es té jén a rá kos pa lo tai evan gé li kus gyü le -
ke zet nagy temp lo má ban. A Lel kek érin té se cí mű kon cert előtt Po nicsán Er -
zsé bet lel kész nő tar tott rö vid áhí ta tot. 

A sza xo fo non és pán sí pon elő adott szá mok so rá ban fel hang zott Schu bert
Ave Ma ria cí mű szer ze mé nye is, majd a kö zel száz öt ve n fős kö zön ség „kí -
ván ság mű sor” ke re té ben sza xo fon kí sé ret tel el éne kel het te a Csen des éj cí mű
ka rá cso nyi dalt. A XV. ke rü le ti ön kor mány zat tá mo ga tá sá val lét re jött kon -
cert vé gén a lel kész nő sze mé lyes ál dás sal bú csú zott a mű vész től.

g Bar ta Im re fel vé te le

St. Martin Rákospalotán
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Bal ról jobb ra: Kö ves Slomó ve ze tő rab bi, Er dő Pé ter bí bo ros, Elie Wi esel, va -
la mint Gáncs Pé ter püs pök
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Száz éve, 1909. de cem ber 10-én
szü le tett Ke ken And rás evan gé li kus
lel kész. 1992-ben Fa bi ny Ta más
tol lá ból Sem ma gas ság, sem mély ség
cím mel re gé nyes élet rajz je lent meg
ró la.

A szá za dik év for du ló ra a Har mat
Ki adó Élet utak cí mű so ro za tá ban
né mi leg át dol goz va, má so dik ki -
adás ban je le nik meg a kö tet.

Sem ma gas ság, sem mély ség
nem vá laszt hat ta el Is ten sze re te té -
től Ke ken And rás evan gé li kus lel -
készt. A ki vá ló ké pes sé gű teo ló gus
ta pos ta a sa rat az Al föld vég te len
szór vány vi lá gá ban. Köz ben fe le sé -
gé vel együtt gyer mek ott hont, ár va -
há zat szer ve zett, hogy a sze ren csét -
len sor sú ki csi nye ken se gít sen. Mi -
u tán a De ák tér re, „az or szág temp -
lo má ba” hív ták lel kész nek, tö me gek
hall gat ták ige hir de té se it. 

Ami kor pá lyá ja leg ma ga sabb ra
ívelt, ő ak kor is vál lal ta a mély ség
szol gá la tát: a tom bo ló ter ror kö ze -
pet te éle te koc káz ta tá sá val men tet -
te az ül dö zött zsi dó kat. A há bo rú
után pe dig az egy ház au to nó mi á já -

ért szállt sík ra egy ugyan csak lé lek -
ölő rend szer ben. Hi té ért és az igaz -
ság ér de ké ben vál lal ta az ÁVO fog -
sá gát, az in ter ná ló tá bort és a leg ne -
he zebb fi zi kai mun kát. Nem sok kal
az 1956-os for ra da lom előtt tér he -
tett vissza a lel ké szi szol gá lat ba, s
Or dass La jos püs pök mun ka tár -
sa ként szol gál ta Is ten és a ha za
ügyét. In tel lek tu á lis gaz dag ság, lel -

ki ér zé keny ség, a szen ve dők, el eset -
tek és ül dö zöt tek irán ti se gí tő kész -
ség jel le mez te egész éle tét és szol -
gá la tát.

A könyv ezt a hal lat la nul iz gal -
mas élet utat mu tat ja be, kö zel het -
ven fény kép pel és szá mos egy ház -
tör té ne ti je len tő sé gű do ku men -
tum mal. A hát tér ben kör vo na la zó -
dik az or szág 20. szá za di tör té nel -
me, és fel tá rul nak az evan gé li kus
egy ház újabb ko ri szo mo rú és hő -
si es fe je ze tei. Írá sa i val, pré di ká ci -
ó i val, le ve le i vel ma ga Ke ken And -
rás is meg szó lal bi zony sá got té ve
Is ten sze re te té ről, amely től sem
ma gas ság, sem mély ség nem vá -
laszt hat el.

A 250 ol da las könyv bol ti ára 1750
fo rint. Kap ha tó a Luther Kiadó
köny  ves boltjá ban (Bu da pest VIII.,
Ül lői út 24.), a Hu szár Gál köny ves -
bolt ban (Bu da pest V., De ák tér
4.), il let ve meg ren del he tő a Har mat
Ki adó tól (1114 Bu da pest, Bu ka rest
u. 3., in ter net: www.har mat.hu).

Fa bi ny Ta más: Sem magas ság, sem mély ség
Ke ken And rás élet re gé nye

Szü le té sé nek szá za dik év for du ló ja al -
ka lom ar ra, hogy ír jak Ke ken And rás -
ról. Szí vem sze rint gyak rab ban ten -
ném. Nem az élet rajz írás tö rek vé se ve -
zet, ha nem a le he tet len meg kí sér lé se.
Sze mé lyes em lé kek kap csán vissza ad -
ni a sze mé lyi ség lé nye gét, nem hagy -
ni a fe le dés ho má lyá ba vesz ni a 20. szá -
zad egyik ki ma gas ló lel kész egyé ni sé -
gé nek élet mű vét.

Har minc két éves volt
a hód me ző vá sár he lyi lel -
kész, ami kor meg hív ták
a De ák tér re, hogy im -
már or szá gos hí rű ige -
hir de té sei az or szág
temp lo má ban han goz -
za nak el. Mint ha sa ját
sor sá ról is szólt vol na,
ami kor egyik al ka lom -
mal ar ról esett szó: ha ott
len ne előt tünk jö vőnk,
sor sunk köny ve, be le pil -
lan ta nánk-e. Sem mi kép -
pen nem – ta ní tott min -
ket. Mert el vesz ne a vár -
ha tó örö mök jó íze, és
min dent be ár nyé kol na
a tör vény sze rű ku dar -
cok tól va ló fé le lem.

To váb bi har minc két
évet ka pott Urá tól a lel -
kész. A mi szá munk ra
fáj dal ma san rö vid idő volt ez. És
eb ből is – a hi va ta los szol gá la tot te -
kint ve – hi ány zott hét év. A pá lya
csú csán, 1949 és 56 kö zött pa ran csol -
ta le a dik ta tú ra a szó szék ről Ke ken
And rást. „Csu pán” azért, mert ki tar -
tott igaz ta la nul meg hur colt püs pö ke,
Or dass La jos mel lett. Ban di bá csi ko -
mo lyan vet te min den fel ada tát. Örült
an nak is, hogy meg vá lasz tot ták egy -
ház ke rü le ti lel ké szi fő jegy ző nek, így
a püs pök he lyet te se is volt.

1949-ban in ter nál ták, és csak az -
után en ged ték el, ami kor fe le sé ge alá -
ír ta, hogy fér je ki lép a szol gá lat ból.
„Mit te het tem vol na, Ro bi kám –
mond ta könnyek kö zött Bö zsi né ni
–, nem hagy hat tam Ban dit tél re a va -
dak kö zött.”

Eb ben a rö vid em lé ke zés ben ép -
pen er re a hét év re ten ném a hang -
súlyt. Ek kor le het tem együtt a leg töb -
bet Ke ken And rás sal mint egyik sa -
já tos ha szon él ve ző je fél re ál lí tott mi -
vol tá nak.

Épí tő ipa ri se géd mun kás ként in -
dult új éle te. Tő le ta nul tam meg – ké -
sőbb egye te mis ta ként dol goz va hasz -
nát is vet tem en nek –, ho gyan le het
öt ven ki lós ce men tes zsá ko kat, ha
nem is könnye dén, de ha té ko nyan
moz gat ni.

Rö vi de sen anyag köny ve lő lett Ban -
di bá csi, mi pe dig, a ko ráb bi if jú ság -
nak a lel kész hez kü lö nö sen kö tő dő
né hány tag ja, he ten te jár tunk fel
hoz zá, de mód volt egyé ni lá to ga tá -
sok ra is. Ta lán az gya ko rol ta ránk a
leg mé lyebb be nyo mást, hogy Ban di
bá csi so ha nem volt rossz ked vű, hu -
mo ra ép ma radt.

Eb ből a pe ri ó dus ból a leg in kább
ma ra dan dó él mé nyem a Mát rá ban,
a szent ist vá ni egy há zi üdü lő ben
együtt töl tött szil vesz ter. A pres bi té -
ri um és az if jú ság né hány tag ja volt
együtt a Ke ken há zas pár ral. Az egyik
szo bá ban mi, fi a ta lok bar koch báz -
tunk Ban di bá csi val, a má sik ban Bö -
zsi né ni és a pres bi te rek mú lat ták az
időt. Éj fél előtt né hány perc cel Bö zsi
né ni át jött az zal, hogy a „fel nőt tek”
igényt tar ta nak Ban di bá csi ra. „Bö -
zsi kém – mond ta ked ve sen, de ha tá -
ro zot tan Ban di bá csi –, más kö rül -
mé nyek kö zött is Is ten igé jé vel és
imád ság gal men nénk át az új esz ten -
dő be, a mai vi szo nyok kö zött le he tet -
len más ként.” Éj fél után az után mi is
csat la koz tunk a pezs gő vel bol do -
gabb új esz ten dőt kö szön tők höz. 

Ke ken And rás nap ra kész volt a
gyü le ke zet és a köz egy ház ügye i -
ben, zök ke nő men te sen ke rült vissza
1956 őszén az egy ház kor mány zás ba
és a gyü le ke zet be. Az ő ese té ben sem
ér de mes azon me di tál ni, mi lett vol -
na, ha ké sőbb kö vet ke zik be a for ra -
da lom, vagy ma rad hosszú tá von is
a re form fo lya mat. 

Ket tőnk kap cso la tá nak – per sze én
vol tam a ha szon él ve ző – új te re pet je -
len tett az 1957 ta va szán új ra in dult
Evan gé li kus Élet szer kesz tő bi zott -
sá ga. Cso dá la tos nyolc hó nap kö vet -
ke zett. He ten te volt szer kesz tő sé gi
ülés, olyan em be rek től ta nul hat tam
test kö zel ben, az if jú sá gi ol dal szer -
kesz tő je ként, mint Kar ner Ká roly,
Ko ren Emil, Dó ka Zol tán, Sza lat nai
Re zső.

Az után 1957 ka rá cso nyát kö ve tő -
en jött a vissza ren de ző dés. Csak
nem rég árul ta el Ju hász Gé za, aki fő -
ál lás ban dol go zott a saj tó osz tá lyon,
és a szer kesz tői fel ada to kat lát ta el,
hogy va ló já ban a mi nisz te ri biz tos -
ként a ha tal mat át ve vő Gr nák Ká roly
nem ne ki, ha nem Ban di bá csi nak, a
fő szer kesz tő nek mond ta, kö zöl jék
ve lem, hogy most már kon cent rál jak
szi gor ló or vo si ta nul má nya im ra. Ve -
lem Gé za be szélt, igen jó za nul, ba rá -
ti lag, de érez tet ve az üze net ben rej -
lő egy ér tel mű fe nye ge tést. Most
mond ta el, hogy Ban di bá csi at tól tar -
tott, ve le mint má so dik apám mal vi -
tá ba száll nék, én kér ném az ő se gít -
sé gét az el len ál lás hoz.

Kö zel ről lát tam küz del mét egy
vál lal ha tó komp ro misszum, Or dass
La jos szol gá la tá nak meg tar tá sa ér de -
ké ben. Le von ta a hét év ta nul sá ga it,
nem a fé le lem, ha nem az ér te lem
ural ta ál lás pont ját, ami kor meg fo gal -
maz ta: nem aka rok vissza men ni Kis -
tar csá ra. Ko rai el tá vo zá sá ban biz to -
san ben ne van az a hét esz ten dő. 

Iga zi döb be ne tet vál tott ki – Bö -
zsi né ni kér te ki a Tör té ne ti Hi va tal -
ból az ira to kat –, hogy éve kig ügy -
nök ként tar tot ta szá mon a Bel ügy mi -
nisz té ri um. De a De ák tér meg ad ta
azt, ami re min den ügy ben szük ség
len ne. Tü ze tes vizs gá ló dás sal meg ál -
la pí tot ták, és nyil vá nos al kal ma kon
is mer tet ték is, hogy a lel kész eb ben
a mi nő ség ben is csak hasz nált, sen -
ki nek nem ár tott. Nyil ván ezért is en -
ged ték ki eb ből a szo rí tás ból. Van nak,
akik a stig ma ti zá lás ha tá sá ra így is el -
ma rasz tal ják. 

Ma gam úgy ér zem, hogy ami óta ez
ki de rült, még job ban sze re tem. Még
job ban meg ér tem tu sa ko dá sát és
azt, hogy éle te utol só sza ka szá ban
szin te me ne kült a tu do má nyok ba, a
teo ló gi á ba, a fi lo zó fi á ba. De min dig
meg ma radt me leg szí vű lel ki pász -
tor nak. 

g Frenkl Ró bert

Ban di bá csi
b Ad vent har ma dik va sár nap já nak dél előtt jén szü lő -

fa lu já ban, a Nóg rád me gyei Bo kor köz ség ben, dél -
után pe dig utol só szol gá la ti he lyén, az „or szág
temp lo má ban”, a De ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet
ta nács ter mé ben em lé kez tek a ma gyar evan gé li kus -
ság nagy ha tá sú lel ki pász to rá ra, a száz éve szü le -
tett Ke ken And rás ra. Pá lya ívét mind két hely szí nen
az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke, Fa bi ny Ta más is -
mer tet te, aki nek Ke ken And rás ról írt mo nog rá fi -
á ját a Har mat Ki adó az év for du ló al kal má ból je len -
tet te meg bő ví tett, át dol go zott ki adás ban.

Dr. Ke ken And rás 1909. de cem ber 10-én szü le tett Bo -
 koron. 1927-ben érett sé gi zett az aszó di evan gé li kus fő -
gim ná zi um ban. Sop ron ban el vég zett teo ló gi ai ta nul má -
nyai után 1931-ben avat ta lel késszé Raffay Sán dor püs -
pök. A fő vá ro si De ák té ri gyü le ke zet 1941-ben vá lasz tot -
ta lel ké szé vé. 1949. áp ri lis 26-án fel füg gesz tet ték ál lá sá -
ból, rá egy év re az Ál lam vé del mi Ha tó ság le tar tóz tat ta,
hogy ez zel is nyo mást gya ko rol jon az Or dass La jos püs -
pök ügyét tár gya ló egy há zi kü lön bí ró ság ra. Ke ken And -
rást 1950. má ju sá ban Ki star csá ra in ter nál ták, ahon nan
ok tó ber kö ze pén sza ba dult. Ez után se géd mun kás ként,
köny ve lő ként dol go zott. 1956 ok tó be ré ben ál la mi rész -
ről re ha bi li tál ták, majd ok tó ber 7-én vissza he lyez ték lel -
ké szi ál lá sá ba. 1974. má jus 9-én hunyt el. 

A szá raz élet raj zi ada tok  ismereténél jó val többről tet -
tek ta nú bi zony sá got azok a kö zép is ko lá sok, akik Ke ken
And rás éle té ben és mun kás sá gá ban való jártasságukról
adtak  szá mot még de cem ber 11-én az Evan gé li kus Egy -
ház Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma és Kol lé gi u ma szer ve zé -
sé ben ren de zett ver se nyen. (Az egy há zunk kö zép fo kú ok -

ta tá si in téz mé nye i ben ta nu lók ré szé re hir de tett szel le -
mi tor nán a nyír egy há zi ak bi zo nyul tak a leg fel ké szül teb -
bek nek, őket a De ák té ri és a fa so ri gim ná zi um di ák jai
kö vet ték a kép ze let be li do bo gón.) A zsú fo lá sig telt
temp lom ban tar tott bo ko ri ün nep sé gen – a szer ve zők ne -

vé ben – er ről is be szá mol ha tott Koncz Ist ván, az aszó -
di gim ná zi um igaz ga tó he lyet te se, aki nem tit kolt büsz -
ke ség gel tett em lí tést a gim ná zi um mú ze u má ban ta lál -
ha tó Ke ken-ha gya ték ról is.

A meg hitt is ten tisz te let és az ezt kö ve tő, gon do san elő -
ké szí tett és le bo nyo lí tott sze re tet ven dég ség újabb ékes
bi zo nyí té ka volt a bo ko ri gyü le ke zet össze tar tá sá nak, az
elő dök em lé két ápo ló szív me leg sé gé nek. Így ke rült
most a gyü le ke ze ti te rem fa lá ra az a Fa bi ny Ta más püs -
pök ál tal le lep le zett táb la, ame lyet az egy ház köz ség ké -
szít tetett a fa lu lel kész szü löt té nek em lé ké re. 

A gyü le ke zet lel ké sze, Thu ránsz ky Ist ván a Jn 18,36-ban
ol vas ha tó jé zu si mon dat kap csán irá nyí tot ta a je len lé vők
fi gyel mét Ke ken And rás ma is ak tu á lis sza va i ra: „Nincs
na gyobb kí sér tés, mint a ha ta lo mé, nincs szé dí tőbb ma -
gas ság, mint a ha ta lom pol ca, s iga zán nagy lel ki erő kell
ah hoz, hogy va la ki eb ben a ma gas ság ban is meg őriz ze egy -
sze rű em ber sé gét ön ma ga előtt, az alá za tát Is ten előtt…
a ha ta lom kí sér té se mind annyi unk prob lé má ja. Hogy ezt
a prob lé mát nem tud juk min dig em be ri en meg ol da ni, an -
nak a bi zony sá ga nem csak a tró nok kény urai, ha nem a
zsar nok csa lád fők, pac ká zó fő nö kök is, egy sze rű kis em -
be rek, akik ta lán itt ül nek most is a temp lom ban.”

A De ák té ri asz ta li be szél ge té sek so ro zat ke re té ben tar -
tot ta meg elő adá sát Fa bi ny Ta más püs pök egy ko ri kon -
fir má ló lel ké szé ről, Ke ken And rás ról, aki a ven dég lá tó
gyü le ke zet ben – hét év meg sza kí tás sal – har minc há rom
évig szol gált. A ve tí tett ké pes elő adás, a Zász ka licz ky Pé -
ter nyu gal ma zott De ák té ri lel kész ál tal rög zí tett Ke ken-
ige hir de té se ket tar tal ma zó hang le mez és az új ki adás ban
meg je lent, hely szí nen meg vá sá rol ha tó élet re gény hí re a
fő vá ros ban is so ka kat von zott az em lé ke ző al ka lom ra.
Mint ha csak tud ták vol na, hogy a bo ko ri gyü le ke zet egy -
ko ri lel ké szei az em lé ke ző ket kö szön tő le ve lük ben egy -
sé ge sen köz ve tí tet ték a Zsi dók hoz írt le vél min den kor ak -
tu á lis in té sét: „Ne fe led kez ze tek meg ve ze tő i tek ről, akik az
Is ten igé jét hir det ték nek tek.”

g HHÁ/EvÉ let

Száz éve szü le tett Ke ken And rás

Ke ken And rás em lé ke so ka kat in dí tott há la adás ra és
a hosszú út meg té te lé re Nóg rád me gye egyik leg ki sebb
zsák te le pü lé sé re

Az asztali beszélgetések sorozat keretében Fabiny
Tamás tartott előadást a Deák téri gyülekezetben
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KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS
A Sa rep ta sze re tet ott hon la kói és mun ka tár sai há lá san kö szö nik a gyü -
le ke ze tek nek és min den se gí tő test vér nek, hogy ado má nya ik kal tá mo -
gat ták és tá mo gat ják a ki lenc ven fo gya ték kal élő el lá tott éle tet meg könnyí -
tő, új ott ho ná nak fel épí té sét.

Jé zus sze re te té ben gaz dag ün ne pe ket kí vá nunk!

H I R D E T É S

Országos Adventi Pénzadománygyûjtés, hogy még több családnak segíthessünk!

APRÓHIRDETÉS

A rá kos pa lo tai evan gé li kus temp lom
(Bu da pest XV., Ré gi Fó ti út 73.) alag -
so rá ban ur na fül kék vá sá rol ha tók.
20/824-7739

Társ ke re sés ke resz tény dip lo má sok -
nak. Tel: 30/254-0414 (kedd de.)

Evan gé li kus sze re tet ott ho nunk ba
Szar vas ra sze re tet tel vá runk egy fér -
fi la kót, és két szo bás apart ma nunk -
ba egy há zas párt. Le he tő ség van há -
rom hó na pos át me ne ti idő sza kos
be köl tö zés re is. Ér dek lőd ni le het:
Gom bár Lász ló né, 20/770-3851.

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

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.
Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.
Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Tel.: 28/360-170; mo bil: 30/948-9575.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu;
gom bos mi@in vi tel.hu.

HA LÁ LO ZÁS
Is ten aka ra tá ban meg nyu god va
és a fel tá ma dás vi gasz ta ló re -
mény sé gé vel tu dat juk, hogy dr.
Ko vács Jó zsef, az ura i új fa lui evan -
gé li kus gyü le ke zet pres bi te re
nyolc van ki lenc éves ko rá ban,
no vem ber 18-án el hunyt. No -
vem ber 21-én bú csúz tunk tő le a
ják fai te me tő ben.

A gyá szo ló csa lád

Az evan gé li kus
köny ves bolt
ad ven ti nyit va
tar tá sa

Az ad ven ti idő szak ban meg -
hosszab bí tott nyit va tar tás sal,
ka rá cso nyi új don sá gok kal és ked -
vez mé nyek kel vár juk ked ves vá -
sár ló in kat Ül lői út 24. szám alat -
ti köny ves bol tunk ban.

De cem ber 23-ig nyitva: hét fő től
pén te kig 9-től 18 órá ig. • De cem -
ber 19-én, szom baton 9-től 17
órá ig.

De cem ber 24-től zár va tar tunk.
Nyi tás ja nu ár 18-án, hét főn.

Tá jé koz tat juk ked ves vá sár ló in kat, hogy az evan gé li kus köny ves bolt (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.) 2009. de cem ber 28-tól lel tár mi att zár va tart. Nyi -
tás 2010. ja nu ár 18-án, hét főn.

A lel tá ro zá si idő szak alatt írá sos meg ren de lé se ket fel ve szünk, azon -
ban a ki szál lí tást a meg szo kott nál las sab ban tud juk tel je sí te ni.

Megértésüket köszönjük!

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Dé li Egy ház ke rü le te pá lyá za tot hir det ének szö ve gek
ma gya rí tá sá ra
A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) kö vet ke ző nagy gyű lé sét 2010-ben
Stutt gart ban tart ja. Az elő ké szü le tek so rán az LVSZ meg je len tet te a nagy -
gyű lés fő éne két, va la mint a vi lág evan gé li kus sá gá nak köz ked velt és jel -
leg ze tes mai éne ke it az zal a cél lal, hogy mind annyi unk kö zös éne ke i -
vé vál ja nak.

Sze ret nénk be kap cso lód ni a vi lág evan gé li kus sá gá nak eb be a lel ket és
kö zös sé get épí tő kez de mé nye zé sé be, és Ma gyar or szág ra is el hoz ni hét mai
evan gé li kus éne ket. Ezért pá lyá za tot hir de tünk – hang sú lyo zot tan nem csak
a Dé li Egy ház ke rü let be tar to zók ré szé re – hét ének szö veg for dí tá sá ra.

Csak olyan szö ve ge ket tu dunk be fo gad ni, ame lyek meg fe lel nek a pro -
zó dia sza bá lya i nak, és al kal ma sak a kö zös sé gi ének lés re. A pá lyá za to -
kat szak ér tő bi zott ság fog ja el bí rál ni, és min den ének ese té ben egy for -
dí tást ju tal maz. Ez össze sen hét dí jat je lent.

A dí jak össze ge: éne ken ként net tó 25 000 Ft.
A pá lyá za tot an nak tu da tá ban ír juk ki, hogy az evan gé li kus kö zös ség

szü le té se óta tö rek szik ar ra, hogy min den kor ban meg szó lal ja nak az Is -
tent di csé rő, igé je meg szó lí tó sza vá ra vá la szo ló éne kek. Egy élő kö zös -
ség min den idő ben to vább vi szi örö költ dal la ma it, éne ke it, és hoz zá te -
szi ezek hez a sa ját ját, hogy to vább ad has sa a kö vet ke ző ge ne rá ci ók nak.
Eb be a tra dí ció fo lyam ba hív juk e pá lyá zat tal mind azo kat, akik a fel adat -
hoz lel ket, adott sá got és ked vet érez nek.

A pá lyá zat le adá si ha tár ide je: 2010. már ci us 1.
Mód ja: a dé li ke rü let hon lap já ról le tölt he tő a hét ének (http://del.lu -

the ran.hu);. A for dí tá so kat kér jük jel igé vel el lát va a püs pö ki hi va tal ba be -
kül de ni, ki zá ró lag pos tai úton (1088 Bu da pest, Pus kin u. 12.). Egy bel -
ső, zárt bo rí ték ba kér jük el he lyez ni a pá lyá zó ne vét és cí mét.

H I R D E T É S

„Az Ige test té lett…”
Az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont (ÖTK) evan gé li u mi lel kü let tel ter -
ve zi foly tat ni za rán dok la ta it . Ezek so rán a cso por tok fel ke re sik azo kat
a tör té nel mi, bib li ai he lye ket, ahol Jé zus „kö zöt tünk la kott, és lát tuk az
ő di cső sé gét” (Jn 1,14).

A szent föl di (iz ra e li) lá to ga tá sok jö vő évi két idő pont ja: 2010. ta va szán
áp ri lis 29. és má jus 6., va la mint ősszel ok tó ber 7. és 14. kö zött.

Lá to ga tá sa ink jö vő re is – ahogy már húsz éve min dig – teo ló gi ai-bib -
li ai is me re te ket is át ad nak, hogy a részt ve vők meg erő söd je nek ke resz -
tény hi tük ben, és át él jék a fe le ke ze tek kö zöt ti kü lönb sé ge ket át hi da ló test -
vé ri-lel ki kö zös ség aján dé ka it.

Az ÖTK vár ja az elő jegy zé se ket, il let ve a tá jé ko zó dó kér dé se ket, ame -
lyek a le he tő leg ked ve zőbb árak ki ala kí tá sá hoz nyúj ta nak se gít sé get. Az
ÖTK el ér he tő sé gei: 1114 Bu da pest, Bocs kai út 15., tel./fax: 1/466-4790,
e-mail: oku me nik@fre e start.hu. Gi me si Zsu zsa lel kész el ér he tő sé gei: tel.:
70/508-7624, e-mail: ssngms@cit ro mail.hu.

Az ÖTK 2010 őszén, vár ha tó an ok tó ber ben – kel lő je lent ke zés ese -
tén – Szí ri á ba is sze ret ne lá to ga tást szer vez ni a da masz ku szi út ról szó -
ló bib li ai le írás (Ap Csel 9,1–9) alap ján. Sze re tet tel vár ja az ez zel kap cso -
la tos ér dek lő dést is.

H I R D E T É S

A Ka lá ka együt tes Sza bad-e be jön ni ide bet le hem mel? cím mel ka rá cso -
nyi kon cer tet tart de cem ber 20-án, va sár nap 11 óra kor és 14.30-kor a Te -
mi Fő vá ro si Mű ve lő dé si Há zá ban (Bu da pest XI., Fe hér vá ri út 47.). Jegy
kap ha tó a Ka lá ka ze ne bolt ban (Bu da pest V., Bár czy Ist ván u. 10., tel: 1/267-
5331). www.ka la ka.hu

H I R D E T É S

Ma gyar ka rá csony
A De ák té ri evan gé li kus temp lom ban de cem ber 27-én, va sár nap 18 óra -
kor Szi lá gyi Gyu la or go nál.
Mű so ron:
– Jo hann Se bas ti an Bach (1685–1750): Ká no ni kus va ri á ci ók a „Menny -

ből jö vök most hoz zá tok” cí mű né pé nek dal la má ra (BWV 769).
– Liszt Fe renc (1811–1886): Rész le tek a „Ka rá csony fa” cí mű cik lus ból:

3. Pász to rok a böl cső nél (In dul ci ju bi lo); 4. A nap ke le ti böl csek in du -
ló ja (Ades te fi de les); 5. Scher zo so – Ki gyúl nak a gyer tyák a fán; 9. Es -
ti ha ran gok (Ko loss Ist ván át ira ta).

– Gár do nyi Zol tán (1906–1986): Pas tor ale (1952).
– Ko loss Ist ván (1932–): Glo ria in ex cel sis Deo – Ka rá cso nyi cso kor és

Ma gyar ka rá csony.
– Ger gely Fe renc (1914–1998): Csen des éj – ko rál elő já ték.

H I R D E T É S

Ju bi le u mi hang ver seny
De cem ber 30-án, szer dán 17 óra kor az óbu dai evan gé li kus temp lom ban
(Bu da pest III., Dé vai Bí ró Má tyás tér 1.) ün ne pel jük a Man dák kó rus meg -
ala ku lá sá nak hu sza dik év for du ló ját. Köz re mű köd nek a kó rus egy ko ri és
je len le gi tag jai. Or go nál: Né meth Csa ba. Ve zé nyel: Aba ffy Nó ra és Ba -
lás Ist ván. Igét hir det: Gáncs Pé ter püs pök. Sze re tet tel hív juk és vár juk
az egy há zi kó rus mu zsi ka és a Man dák kó rus ba rá ta it.

H I R D E T É S

Tég la jegy- és ur na hely ak ció Bu da fo kon
Lel ké szünk és csa lád ja ti zen öt éve él – zok szó nél kül – mél tat lan lak -
ha tá si kö rül mé nyek kö zött a gyü le ke ze ti te rem fö löt ti te tő tér ben.

Gyü le ke ze tünk több for rás ból ti zen hat mil lió fo rin tot sze dett össze a
lel kész la kás új já épí té sé re, de bár hogy is ké rünk aján la to kat, még négy -
mil lió fo rint hi ány zik, amit ado má nyok ból kell össze gyűj te nünk.

Azok, akik már ci us vé gé ig tég la je gyet vá sá rol nak, je len tős ked vez -
ménnyel vált hat nak ur na he lyet a mű vé szi ki vi te lű ko lum bá ri um ban.

Az öt ezer fo rin tos tég la je gyek árát az 10700024-04837600-52000001
szám lán gyűjt jük.

Az ur na he lyek ára i ról és egyéb ked vez mé nyek ről tá jé koz ta tást kap -
hat nak a bu da fo ki lel ké szi hi va tal ban (1/229-2538), il let ve a http://bu -
da fok.lu the ran.hu hon la pun kon. Az ur na te me tő ké pei és tá jé koz ta tó -
ja az http://ur na te me to.hu hon la pon ér he tő el.

H I R D E T É S

Ú JABB AR C HÍV H ANG FE L VÉ TE LE K

Tú róczy Zol tán: „Íme, az em ber!”
„A hit hal lás ból van…” 4.

Tú róczy Zol tán (1893–1971) evan gé li kus püs pök há rom ige hir de té se: 5Móz
1,29–32 alap ján szól ar ról, hogy uta sok va gyunk e vi lág ban, de Is ten ve -
zet ben nün ket; Zsid 12,7–13 alap ján azt a kér dést ku tat ja, hogy mi ér -
tel me van a szen ve dés nek; Jn 19,1–7 alap ján pe dig Krisz tus szen ve dé sé -
re mu tat. A CD ára: 1200 Ft.

Meg ren del he tő az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont cí mén: 1164 Bu da -
pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38–40. Tel.: 1/400-3057. E-mail: ev mis@lu the -
ran.hu. To váb bi irat misszi ós, evan gé li zá ci ós és rá dió misszi ós anya ga ink -
ról hon la pun kon tá jé ko zód hat: http://misszio.lu the ran.hu.

H I R D E T É S
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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 ne gye dik és egy ben ka rá -
csony he té ben az Út mu ta tó reg ge li és
he ti igéi örök örö münk for rá sát, Is ten
örök sze re te tét hir de tik; ő úgy sze re tett min ket, hogy egy szü lött Fi át küld te el
e föld re, hogy ál ta la örök ké él jünk! „Lel künk só vá rog va vár ja az Urat, mert ben -
ne örül a mi szí vünk.” (Zsolt 33,20.21; LK) Tár juk ki szí vün ket előt te! „Emel jé -
tek fel fe je te ket, ti ka puk, és tá rul ja tok fel, ti ősi aj tók, hadd men jen be a di cső -
ség Ki rá lya!” (GyLK 685,7) Ha ez már meg tör tént, Má ri á val együtt éne kel he -
tünk (lásd EÉ 38): „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) S ör ven dez he tünk az üd vö zí tő Úr ér ke zé -
sé nek, mert az „Is ten bé kes sé ge (…) 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). Ő nyi tott aj tót adott elénk az örök élet re; sze -
ret és meg tart, és el jön ér tünk ha mar! Meg ígér te a kö ve tő i nek: „Aki győz, azt
osz lop pá te szem az én Is te nem temp lo má ban, és (…) fel írom rá (…) az én új ne -
ve met.” (Jel 3,12) „Én, Jé zus (…) va gyok (…) a fé nyes haj nal csil lag.” „Bi zony, ha -
mar el jö vök.” (Jel 22,16.20) Az ős ke resz tény ima (lásd 1Kor 16,22) sza vá val ki -
ált suk: „Mar a na tha!” „Jöjj, Uram Jé zus!” (Jel 22,20) Be fog tel je sül ni az ősi pró -
fé cia: „Örül je tek, né pek, az ő né pé vel együtt.” Zsi dók és po gá nyok együtt di cső -
í tik Is tent a gyü le ke zet ben, ezért kül di Pál öröm ál dá sát: „A re mény ség Is te ne pe -
dig tölt sön be ti te ket a hit ben tel jes öröm mel és bé kes ség gel…” (Róm 15,10.13) Azon
az el ső szent es tén „meg je lent az Is ten üd vö zí tő ke gyel me min den em ber nek” (Tit
2,11). Is ten öröm hí re Fi á ról szól, „aki test sze rint Dá vid utó da i tól szár ma zott,
a Szent lé lek sze rint pe dig a ha lot tak kö zül va ló fel tá ma dá sá val Is ten ha tal mas
Fi á nak bi zo nyult. Ez a Jé zus Krisz tus a mi Urunk…” (Róm 1,3–4) Szü le té se így
tör tént: Jó zsef, Dá vid fia „úgy cse le ke dett, aho gyan az Úr an gya la pa ran csol ta
ne ki”: „…ne félj ma gad hoz ven ni fe le sé ge det, Má ri át… 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 1,24.20.21) Az an -
gyal a pász to rok hoz is szólt: „Ne fél je tek, mert íme, hir de tek nek tek nagy örö -
met (…): Üd vö zí tő szü le tett ma nek tek, aki az Úr Krisz tus, a Dá vid vá ro sá ban.”
És ők er ről meg győ ződ ve „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
2,10.11.20). „Íme ez a nagy öröm, ami ről az an gyal be szél. Krisz tus nak azért kel -
lett meg szü let nie, hogy ben ne új já szü les sünk. Az an gyal sze rint Krisz tus: nagy
öröm.” (Lu ther) Pál sze rint „ami kor meg je lent a mi üd vö zí tő Is te nünk jó sá ga és
em ber sze re te te (…), az ő ir gal má ból üd vö zí tett min ket új já szü lő és meg újí tó für -
dő je a Szent lé lek ál tal (…), hogy (…) ré sze sei le gyünk az örök élet nek.” (Tit 3,4.5.7)
Jé zus Krisz tus az „Is ten di cső sé gé nek a ki su gár zá sa és lé nyé nek kép má sa” (Zsid
1,3). Ez a ka rá csony lé nye ge: „Az Ige test té lett, kö zöt tünk la kott, és lát tuk az ő
di cső sé gét…” (Jn 1,14) Lát juk? „Az Ige, ím, test té lett: / Hir des sé tek! / Ben ne bé -
ke és élet: / Kö ves sé tek! (…) Is ten Fia, ké rünk: / Légy a mi ve zé rünk…” (EÉ 160,2.4)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„Nem az iga zi” – mond ta Mar git né -
ni, aki ki lenc ven há rom éves, a he lyi
szo ci á lis ott hon ban él, ágy ban fek -
szik, nem tud föl kel ni. Ágya vé gé ben
van a té vé. Csak hír adót néz raj ta. Ő
már meg hal ni ké szül, csak az itt
ma ra dó kat fél ti, mert ez a mai vi lág
a leg csú nyább, amit éle te so rán meg -
élt. Ami kor bent já rok ná la, el be szél -
ge tünk. Mos ta ná ban el ső sor ban a
szü le tés nap já ról – ven dé gek kel és ré -
gi le me zek kel ün ne pel te – és a ka rá -
csony ról, ame lyet na gyon vár. Csak
az a baj, hogy mind járt itt van, és még
nincs hó – mond ta leg utóbb ki csit
szo mo rú an. 

„Vá lá mi ván, dé ném áz igá zi”– ez
már Ar ka gyij Raj kin orosz hu mo ris -
ta el hí re sült mon dá sa a het ve nes
évek ből, ab ból az idő ből, ami kor
Bu da pes ten lé pett föl. Sa já tos orosz
ak cen tu sa és per sze min den, amit a
mon dat mö gé le he tett ér te ni, fe lejt -
he tet len né tet ték sza va it. Va la mi
van, ami a sem mi nél ugyan több, de
alig ha lad ja meg, és azt is épp a
rossz irány ba.

Ez pe dig éle tünk fon tos dol ga i val
kap cso lat ban nem vi gasz ta ló. Ilyen az
egész sé günk, csa lá dunk, jö vőnk.
Kép zel jük el, ami kor az or vo sunk tól
hall juk vagy a gyer me künk is ko lai ér -
té ke lé sé nél, eset leg a jö vőnk ki lá tá -
sa i ról: „Vá lá mi ván, dé ném áz igá zi.” 

Né hány he te a Re for má tu sok Lap -
já ban je lent meg ér de kes össze ál lí tás
Meg ti ze delt szá za lé kok cím mel. A
cikk az el múlt év szo cio ló gi ai ku ta -
tá sa i ról, az eu ró pai ér ték rend vizs gá -
lat és az If jú ság 2008 ku ta tás kö vet -
kez te té se i ről, ered mé nye i ről szólt.
Rö vi den: nap ja ink ra ko mo lyan csök -
kent a val lá sos em be rek szá ma, és el -
tűnt a ko ráb bi kü lönb ség fa lu és vá -
ros kö zött.

A cikk sze rint ez a leg utób bi ku ta -
tás azt mu tat ja, hogy a ma gya rok öt -
ven öt szá za lé ka vál lal ta egy há zát,
ez zel pe dig alat ta ma rad az eu ró pai
át lag nak. Majd azt is ol vas hat juk:
„…ha a temp lom ba já rás gya ko ri sá -
gát vizs gál juk, saj nos egy ér tel mű en
rosszabb ké pet ka punk. Ilyen ala -
csony ada tot még so ha sem mér tek”
– mond ja a cikk ben Csa nády Már -
ton szo cio ló gus.

Az If jú ság 2008 ku ta tás ered mé -
nye i től sem le szünk vi dá mab bak.
Az ada tok itt is el szo mo rí tó ak. A
meg je lent írás sze rint a fi a ta lok kö -
ré ben vég zett fel mé rés azt mu tat ja,
hogy a 29 év alat ti ak kö zül egy re ke -
ve seb ben jár nak temp lom ba. A 15–
29 éve sek kö ré ben vég zett vizs gá lat
leg főbb meg ál la pí tá sai ar ra is ki tér -
nek, hogy a kor osz tály lét szá ma négy
év alatt majd két száz ezer fő vel csök -
kent, és csök kent kö rük ben a há za -
sok és a gyer me ket vál la lók ará nya is.
„Nö vek vő pesszi miz mus, ki lá tás ta lan
jö vő és cél ta lan ság jel lem zi ezt a
tár sa dal mi cso por tot, mely nek meg -
íté lé se sze rint a Ká dár-kor szak jobb
volt a mos ta ni idő szak nál” – ol vas -
hat juk az össze ál lí tás ban. Mind ez
azt mu tat ja, hogy a val lá sos ság, a val -
lá sos kö tő dés a fi a ta lok kö ré ben
vissza szo rul. 

Ér de kes és sa já tos nem zet a ma -
gyar, olyan nem zet, amelyről nem -
csak úgy le het meg em lé kez ni, mint
a sza bad ság har cok nak és a for ra -
dal mak nak meg ví vó i ról, de ta lán
úgy is, hogy a leg ma te ri a lis tább, -sze -
ku lá ri sabb, -el val lás ta la no dot tabb
nem zet va gyunk. So kan egye ne sen
Cseh or szág hoz meg Ang li á hoz ha -
son lí ta nak ben nün ket. Min den eset -
re el gon dol kod ta tó, hogy eze kért az

ada to kért már nem az „át kos negy -
ven esz ten dő” a fe le lős. A vizs gá la tok
olyan kér dé sek kel szem be sí te nek,
ame lyek re az egy há zak nak kell vá la -
szol ni uk. Egy szó val itt is igaz, hogy
„vá lá mi ván, dé ném áz igá zi”. 

* * *

A ka rá csony hoz pe dig igen is kell a
hó! Ugyan most de cem bert írunk,
nem ok tó bert, de azért ma is igaz,
hogy ok tó ber a re for má ció hó nap ja.
Ok tó ber ele jén pe dig rajz- és esszé -
író pá lyá za tot ír tunk ki gyer me kek -
nek és fi a ta lok nak 3–19 éves ko rig. A
pá lyá zat nemcsak a re for má ci ó ról
szólt, ha nem Ady End re ha lá la ki lenc -
ve ne dik év for du ló já nak is em lé ket kí -
ván tunk ál lí ta ni, és ter mé sze te sen na -
gyon fon tos volt ad vent és ka rá -
csony is. 

Meg kell vall jam, azt gon dol tam,
ta lán lesz öt ven-hat van pá lya mun -
ka… ki rá zott a hi deg, ami kor meg -
tud tam, hogy csak nem ezer pá lyá zat
ér ke zett fel hí vá sunk ra, Ady ra, ad -
vent re, ka rá csony ra, re for má ci ó ra,
hit re, ke resz tény ség re. Rá adá sul a pá -
lyá zók het ven szá za lé ka nem egy há -
zi is ko lá ból küld te be  mun ká ját. A
pá lyá za tok kö zel há rom ne gyed ré sze
az óvo dás-kis is ko lás kor cso port ból
ér ke zett, ahol a té ma – ugyan Ady
ver se i hez kap cso ló dó an, még is – a
ka rá csony volt.

Fan tasz ti kus él ményt je len tett a
kis is ko lá sok és óvo dá sok raj za it néz -
ni. Min dig so kan van nak raj tuk, az
em be rek kö zel van nak egy más hoz, és
min dig mo so lyog nak. A raj zok ból az
ki de rül, hogy a ka rá csony leg fon to -
sabb ele me nem az aján dék, nem is
dú san dí szí tett ka rá csony fa. A ka rá -
csony hoz a raj zok sze rint há rom
do log szük sé ges: temp lom, hó és
an gya lok. 

Nem tu dom, de ta lán igaz, hogy a
gyer me kek nek fon tos iga zán a le tisz -
tult, egy ér tel mű hely zet, amely ben
min den és min den ki an nak lát szik,
an nak mu tat ja ma gát, ami va ló já ban.

Kel le nek a tisz ta, egy ér tel mű hely ze -
tek. Kell az egy ér tel mű ka rá csony, az,
ami ün ne pé te szi. Nem a „jé zus kák”
kel le nek és plá zák, ha nem le tisz tult
for mák, tisz ta em be ri ér zé sek, egy -
ér tel mű ér té kek, egy ér tel mű tar ta -
lom. Vég re va la mi iga zi… Mert va la -
mi hi ány zik. Na gyon hi ány zik. 

A pá lya mun kák ér té ke lé se azt is
meg ál la pí tot ta, hogy „a fel ső ta go -

za tos és a kö zép is ko lás pá lya mű vek
is vá gya ko zást je le ní te nek meg. Sok
al ko tá son nem ki dol go zott min den
for ma, tö re de zett ség fi gyel he tő meg,
érez he tő egy kis bi zony ta lan ság
min de nütt. Vissza té rő mo tí vum
több vers hez és több pá lya mű höz
kap cso ló dó an egy nagy kéz és a ki -
sebb kéz. Az em ber for dul na a ma -
ga ere jé ből Is ten fe lé, de a két kéz
nem ér össze, a mi che lan ge lói érin -
tés el ma rad. Ady is sok ké pen meg -
je le nik: az em ber esen dő sé ge, ri adt -
sá ga, ma gá nyos sá ga. A fény szin te
min dig az is ten ség re esik, a ké pek
su gall nak va la mi ilyet: moz dul ni
Is ten fe lé.”

* * *

Más képp is mond ha tom: olyan ez,
mint ami kor egy fát ki sza kí ta nak a
he lyé ről, ki vág ják. Mi lyen az a fa,
amelynek nincs gyö ke re? Mi re al kal -
mas? Gyö nyö rű dol go kat le het be lő -
le al kot ni és fa rag ni, de gyü möl csöt,
lom bo za tot már nem fog ne vel ni. 

Okos em be rek mond ják, hogy
min den nagy be teg ség nek a hát te ré -
ben va la mi lel ki ere de tű baj van.
Nem le het, hogy az egyik min den
eset ben – vagy az ese tek egy ré szé -
ben – a gyö kér te len ség, a ha zát lan -
ság? Nem ré gen Ma ros vá sár he lyen
né hány au tó ra új ra föl ír ták ro má nok
azt, hogy „boz go rok”, ami egyéb -
ként nem egé szen pon to san ha zát lant
je lent. Az iga zi ha zát lan sá got nem az
je len ti in kább, ami kor le sza ka dunk,
el vá lunk at tól a gyö kér től, amely az
ott ho nun kat ad ta? Nem egy sze rű en
ar ról van szó, hogy Is ten nél kü li vé
vál tunk? Ezek a gyer mek raj zok még -
is csak ar ról árul kod nak, hogy kell az
Is ten, mert hi ány zik!

Ka rá csony hó nél kül… nem az
iga zi. Ad vent szó sze rint el jö ve telt je -
lent, ame lyet a gyü le ke ze tek vá ra ko -
zás ként él nek meg. A temp lom aj tón
ki lép ve azon ban ad vent ma leg in kább
vá gya ko zás. Vá gya ko zást az iga zi ra.
Az ere de ti re, a ha mi sí tat lan ra.

Mi eb ben a helyzetben az egy ház
dol ga? Min de nek előtt az, hogy sem
ige hir de té sé ben, sem egyéb szol gá -
la tá ban nem elég szik meg ke ve seb -
bel ma ga sem, mint az élő és va ló sá -
gos Is ten nel. Csak így lesz ké pes ka -
rá csony va ló di aján dé kát, tar tal mát
át ad ni en nek a vi lág nak, azt, aki re
vár nak: mi pe dig mind nyá jan tud juk,
ki cso da ő.

Ka rá csony hó nél kül…
Ahogy fel nőt tem, egy re fu rább volt,
amit ka rá csony ról ka rá csony ra érez -
tem. Hi szen min den ka rá csony egy
ki csit mást ho zott ed di gi éle tem ben.
És most nem az aján dé kok ra gon do -
lok, ha nem egy szép fo lya mat ra,
ame lyet év ről év re át él tem, és amely -
nek ré sze se va gyok a to váb bi ak ban is.
Ve gyük csak sor ra, mi re is gon do lok.

Amíg gyer me kek va gyunk, ré szünk
a ka rá cso nyi káp rá zat. Ámu lat és bá -
mu lat, mond hat ni, me sés cso da az
egész ka rá csony. Az tán az idő tel té vel
ki de rül, hogy nem is az an gya lok
hoz zák a pom pás fát, ha nem anya dí -
szí ti ti tok ban; hogy az aján dé ko kat
sem a Jé zus ka hoz za, ha nem anya
dug dos sa el elő lünk, és hogy a kí ván -
ság lis tán kat, ame lyet oly szép re írunk
a Jé zus ká nak, hogy az csak csu da, va -
ló já ban szü le ink ol vas sák csak…

De mind et től füg get le nül a mi énk
a ka rá csony, és tő lünk el ve he tet len
na gyobb ko runk ban is, hi szen mind -
en  nek ugyan úgy kell len nie, aho -
gyan ré gen is volt. No ha ap ró vál toz -
tatá sok kal: a bá tyám se gít apá nak ha -
za ci pel ni a fát, ame lyet kel lő idő ben
a test vé rem mel együtt dí szí tünk,
mert anyá nak ak kor több ide je ma -
rad az ün ne pi va cso ra el ké szí té sé re,
no és az tán sza lon cuk ro kat is kö tö -
zünk, mert ab ba már a na gyi is be -
le fá radt egy ki csit…

Majd ahogy fel nö vünk, ma gunk
me gyünk fát vá lasz ta ni, aján dé kot
néz ni, cso ma go ló pa pírt vá sá rol ni,
zseb pén zünk, ösz tön dí junk, fi ze té -
sünk függ vé nyé ben. És per sze a sza -
lon cuk ro kat már egye dül kö töz zük…

Az tán megint for dul egyet a koc -
ka, ami kor meg há za so dunk, és
megint egy újabb tör té net kez dő dik,

ami kor meg szü le tik el ső gye re künk.
Pár év múl tá val pe dig már alig vár -
juk, hogy el alud ja nak a gye re kek,
hogy min dent ti tok ban meg tud -
junk csi nál ni az alatt a kis idő alatt.
Itt már vég képp min den meg vál to zik:
a ce re mó nia mes ter a min den ko ri
anya és apa. Itt már min dent úgy csi -
ná lunk, ahogy anyánk, apánk tet te,
itt már to lul nak a sa ját gyer mek ko -
ri em lé ke ink, és ta lán egy ki csit meg
is könnyez zük, mert ez-az már so sem
le het úgy, ahogy ak kor, ré gen volt… 

Most már mi ter ve zünk, most már
mi szer ve zünk, az ün ne pünk olyan
lesz, ami lyen nek mi sze ret nénk, és az
ün nep szép sé ge, meg hitt sé ge a mi ke -
zünk ben, lel künk ben rej lik. 

Az tán majd, sok év múl tán, meg -
hí vást ka punk egyik gyer me künk höz,
majd az tán öreg fej jel uno ká ink -
hoz… De ki tud ja, hogy s mint lesz
ak kor…

A leg cso dá la to sabb, hogy a ka rá cso -
nyi üze net ál lan dó, az nem vál to zik, az
örök, bár hogy tel je nek-múl ja nak is az
évek. Jé zus meg szü le tett, ér tünk szü -
le tett, hoz zánk jön, és meg bo csát. Ő
vár, ma gá hoz hív, meg ölel és el in dít,
fel tölt ve sze re tet tel, élet kedv vel, hit tel,
re ménnyel. És ez so sem fog meg vál -
toz ni. Ez az örök kö zép pont, amely kö -
rül for dul min dig egyet éle tünk, mert
az most is vál to zik. Hi szen már ez a ka -
rá csony is más lesz egy ki csit, mint a
ta va lyi volt, mert vál to zott az élet, igen,
és még mennyit fog! 

Az örök kö zép pont sta bil, még is
ener gi át adó, él te tő, össze ren de ző
erő. Ezt a hi tet kap tuk, és azt a hi tet
ad juk to vább, bár me lyik sza ka szá ban
tart sunk is éle tünk nek.

g Ba log Esz ter

Az ünnepi ál lan dó
g Cso ma Áron

F
O

TÓ
: 

LU
K

Á
C

S
 G

A
B

I



12 e 2009. december 20–27. Evangélikus Életifjúsági oldal

Ma, ami kor az in ter ne ten bár ki nyil vá nos ság ra hoz hat ja írá sa it, alig ha
be csül het jük túl an nak je len tő sé gét, hogy – két he ten te je lent ke ző If jú -
sá gi ol da lán – az EvÉ let is fó ru mot kí ván biz to sí ta ni az írás hoz ked vet
ér ző, te het sé ges fi a ta lok nak. S hogy mi ért ne be csül jük alá a he ti la punk
nyom ta tott szá ma i ban va ló meg je le nés le he tő sé gét? Pél dá ul mert az in -
ter ne ten bár mi meg je len het…

Az idei – „kí sér le ti” – év ben még több nyi re fel nőt tek (ta ná rok, is ko -
la lel ké szek és má sok) tu dó sí tot tak is ko lá juk ese mé nye i ről, ám sze ret nénk,
ha 2009-ben el ső sor ban az egy há zunk kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nye -
i ben ta nu lók töl te nék meg tar ta lom mal az EvÉ let 12. ol da lát (és nem is
fel tét le nül tu dó sí tá sok kal).

Okul va az ön ál ló új ság ként az 2007/2008-as tan év vé gé re meg je lent
Evan gé li kus di ák Élet ta pasz ta la ta i ból, nem kí ván juk „elő cen zú rá nak” alá -
vet tetni a nyil vá nos ság nak szánt írá so kat – azok köz vet le nül szer kesz -
tő sé günk e-mail cí mé re (eve let@lu the ran.hu) küld he tők a név, az is ko -
la és az osz tály fel tün te té sé vel. Ér de künk, hogy min dig a leg jobb, leg -
ér de ke sebb írá sok je len je nek meg a lap ban, ezért bát ran ígér het jük, hogy
nem le szünk rész re haj lók. Vi szont csak ere de ti (má sutt még nem kö -
zölt) írá so kat vá runk, és – hogy né mi tét je is le gyen a do log nak – min -
den köz lés re ér de me sí tett írá sért és fo tó ért adunk egy-egy pon tot a szer -
zőt „fog lal koz ta tó” is ko lá nak. A 2010. már ci us 19–20-án ese dé kes evan -
gé li kus di ák-mé dia mű hely után a so kat mon dó sor ren det is idő ről idő -
re köz zé tesszük.

Idei utol só If jú sá gi ol da lun kon a mé dia mű hely hely szí né ül szol gá ló
Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um ból ka -
pott írá sok kö zül vá lo gat tunk. 

g T. Pin tér Ká roly
fő szer kesz tő

Kö zép is ko lás
toll for ga tók fi gyel mé be!

b Nyolc éve mű kö dik gim ná zi u -
munk Vi lág uta zó Klub ja. A más -
fél ha von ta meg ren de zett elő -
adá sok vir tu á lis uta zá sok ra in -
vi tál nak ben nün ket föl dünk leg -
cso dá la to sabb, leg ér de ke sebb
tá ja i ra. Így ju tot tunk el a Hi ma -
lá já ba, Dél-Ame ri ká ba, az Ant -
ark tisz ra, Je men be, Egyip tom ba,
Új-Zél and ra, Iz land ra, Me xi kó -
ba, és még so rol hat nánk… Ed di -
gi elő adá sa in kat mint egy há -
rom ez ren lá to gat ták. Ami kor
öt esz ten dő vel ez előtt meg ala pí -
tot tuk is ko lánk „uta zó ta go za -
tát”, el ha tá roz tuk, hogy ta nul -
mány utak ke re té ben is mer ke -
dünk hoz zánk kö zel eső és tá vo -
lab bi or szá gok nem min den na -
pos kul tú rá já val, szo ká sa i val,
ter mé sze ti szép sé ge i vel. Ed dig
Tu né zia, Tö rök or szág, Kor zi ka
és Olasz or szág „ke rült te rí ték re”.

2009 nya ra sem telt ese mé nyek nél -
kül. A jú li u si sü me gi kvíz tá bor után
bu szos ta nul mány út ke re té ben Ma -
rok kó val – egy újabb musz lim or szág -
gal – is mer ked tünk. Tíz ezer-két száz
ki lo mé tert bu szoz tunk, ami vel „csú -
csot dön töt tünk”. Ter mé sze te sen né -
hány olasz, fran cia, és spa nyol ne ve -
ze tes sé get is út ba ej tet tünk. A leg hí -
re sebb a gra na dai Al hambra volt.

A gib ral tá ri kom po zás min den ki
szá má ra em lé ke ze tes ma rad. Majd a
ha tár át ke lés kö vet ke zett a már af ri -
kai te rü le ten fek vő, de Spa nyol or -
szág hoz tar to zó Ceu tá ban. Igen nagy
pro ce dú ra és ki sebb-na gyobb meg -
vesz te ge té sek so ro za ta előz te meg a
ber be rek és ara bok or szá gá ba tör té -
nő be lé pé sün ket. A szö ges dró tok
mö gött szám ta lan af ri kai vár ja, hogy
be bo csát ta tást nyer jen az Eu ró pai
Unió te rü le té re. Né ha vé res össze tű -
zé sek szín he lye a ha tár vi dék.

Ma rok kói uta zá sunk so rán szá mos
nagy vá rost, il let ve azok ne ve ze tes sé -
ge it lá to gat tuk vé gig. Így ju tot tunk el
Ra bat ba, a fő vá ros ba s a leg né pe sebb
vá ros ba, Ca sab lan cá ba, ahol boly -
gónk má so dik leg na gyobb me cset jé -

ben, a „ví zen le be gő” II. Has szán
nagy me cset ben gyö nyör köd het tünk.
Az el bű vö lő, va rázs la tos, mű em lé -
kek ben gaz dag Mar ra kech éj sza kai
éle te – kü lö nö sen a Ha lot tak te rén és
kör nyé kén – szin te le ír ha tat lan. 

Fès az isz lám kul tú ra és tu do -
mány egyik böl cső je, ahol a jó részt
érin tet len arab cso da vi lág gyöngy sze -
me i vel is mer ked tünk. Több kéz mű -
ves ne gyed be és -mű hely be (fa ze ka -
sok, ék sze ré szek, „sár kány fű áru sok”
stb.) is el lá to gat tunk. A leg em lé ke ze -
te sebb a bőr cser zők ne gye de volt,
amely nek „il la tát” a mai na pig (re mél -
jük, csak) em lé ke ze tünk ben hor -
doz zuk. Aga dir iga zi nagy vá ros, ren -

ge teg tu ris tá val, míg Mek nès mo nu -
men tá lis épü le te i vel és víz áru sa i val
a klasszi kus arab vi lá got idé zi. 

A szám ta lan han gu la tos kis vá ros
kö zül a Rif-hegy ség ben fek vő „kék-
fe hér” Checha o u ent em lí te ném, ahol
kis hí ján egy ki adós er dő tűz nek is ré -
sze se i vé vál tunk. Mo u lay-Id riss fes -
tői kör nye zet ben fek vő, két szik la -
domb ra épült szent vá ros, ahol az ál -
lam ala pí tó zöld cse rép te tős mau zó -
le u ma lá to gat ha tó. Be lé pés ki zá ró lag
musz lim hí vők ré szé re! Vo lu bi lis a
leg épeb ben meg ma radt ró mai ko ri
te le pü lés, ahol spe ci á lis „táb lák kal” je -
lö lik a vi gal mi ne gyed irá nyát.

Az At lasz vo nu la ta in több al ka -

lom mal is át kel tünk. Vé gig ha lad -
tunk a kash bák (agyag erő dök) völ -
gyén, ahol több épü let együt tes (pél -
dá ul Ait Ben had dou) ame ri kai fil mek
(pél dá ul a Gla di á tor) for ga tá si hely -
szí né ül is szol gált. Lát tuk a hí res
ar gán fán le ge lé sző kecs ké ket, s cso -
dál tuk a hegy vo nu la to kat, han gu la -
tos te le pü lé se ik kel együtt. Mi d elt ben
ke rült sor az ás vány- és fosszí lia-„biz -
nisz re”. Itt is – mint ahogy min den -
hol – az ér ke zé sünk utá ni pil la na tok -
ban hoz zánk csa pód tak (ez al ka -
lom mal tény leg) se gí tő kész és ön zet -
len ber ber ba rá ta ink, hogy el ka la u -
zol ja nak ben nün ket e „tá vo li és is me -
ret len vi lág ban”.

Ámu lat ba ej tet tek ben nün ket
Taf ra ou te fan tasz ti kus grá nit for -
mái, az At lan ti-óce án part ján fek vő
Si di-If ni ab rá zi ós ka pui s El-Ja di da
gó ti kus cisz ter ná já nak fény já té kai.
Alud tunk sá tor ban és sá tor nél kül,
kash bák ban, ma rok kói szál lo dák -
ban, il let ve azok te te jén… A Sza ha -
ra el bű völt ben nün ket ho mok dű né -
i vel Mer zo u ga kö ze lé ben, s az ott
dú ló negy ven fo kos éj sza kai for ró
szél rö vid idő re el fe led tet te ve lem
mind azt, amit a si va ta gok ban tör -
té nő drasz ti kus le hű lés ről ed dig
ta ní tot tam. 

Lát tuk a d’Ou zo ud-víz esést, amely
egy mész tu fa domb ról eresz ke dik
alá, s a szur dok völ gyek (Ziz, Tod ra,
Da des) nem ve szély te len szer pen tin -
je in is ara szol gat tunk busszal és gya -
lo go san egy aránt. So kat al ku doz -
tunk a szu kok ban (ba zá rok ban), ahol
meg tud hat tuk, hogy mi lyen az iga -
zi „ber ber qu a lity”.

Ti zen ki lenc na pig rót tuk az uta kat,
fá rasz tot tuk ma gun kat s né ha egy -
mást… E fá radt ság sem tart azon ban
örök ké, s bu szunk ban ha za fe lé me -
net is mét el hang zott több bony há -
di gim na zis ta szá já ból az év ről év re
vissza té rő kér dés: „És leg kö ze lebb
ho vá me gyünk…?” Én er re – szo ká -
som hoz hí ven – egy ha tá ro zott
„igen”-nel fe lel tem…

g Gru ber Lász ló
ta nár 

Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um

Csi pet nyi Ma rok kó

b Egy re töb bet hal la ni a kü lön bö -
ző te le fo nos prog ra mok ról,
ame lyek – ál lí tó lag – meg -
mond ják ne ked a jö vőt. Szin te
min den má so dik rek lám ban el -
hang zik eh hez ha son ló kér dés:
„Va jon mi kor lesz vé ge a kap -
cso la to tok nak?”

Meg kér dez tem pár em bert, hogy mi
a vé le mé nye ezek ről az „jós tech ni -
kák ról”. Az egyik lány pél dá ul ezt fe -
lel te: „Mi nek kel le ne meg tud ni,
hogy mi kor lesz vé ge a kap cso la -
tunk nak? Ha nem tu dom, leg alább
ki él ve zem azt az időt, amit együtt
töl tünk.”

A leg jobb gon do la tok az zal kap -
cso lat ban szü let tek, hogy ki kí ván csi
a ha lá la idő pont já ra. Va la ki azt ve tet -
te fel: „Mi van, ha a teg na pi dá tu mot
dob ja ki a ha lá lom idő pont já nak?
Me gyek, és meg kér de zem va la ki től,
ho gyan hal tam meg?”

Le het, hogy csak könnyű vicc nek
szán ta, de a kér dés jo gos. Ilyen ba kik
vé gül is elő for dul nak…

Volt, aki azt mond ta, hogy van nak

olyan ér zé keny em be rek, akik ko mo -
lyan ve szik az ilyes mit. Ők az adott
idő pont ban – pél dá ul a kap cso la tuk
ál lí tó la gos utol só nap ján – annyi ra
stresszel nek, hogy haj la mo sak vé get
vet ni a kap cso la tuk nak, csak hogy mi -
nél ha ma rabb túl le gye nek a ne he zén.

Amíg csak egy kap cso lat ról, nem
pe dig az élet ről van szó, ad dig ta lán
még rend ben van. De vol tak olyan
vé le mé nyek is, hogy va la ki annyi ra
be le nyu god hat ab ba, hogy csak tíz év
múl va feb ru ár ban hal meg, hogy
kö rül né zés nél kül megy át az úton.
Ak kor már nem biz tos, hogy az a tíz
év va ló ban annyi…

Ezek csak a leg el mé sebb vá la szok
vol tak. Az em be rek nagy ré sze csak
ne ve tett a kér dé sen, és egy sze rű en le -
ren dez te az zal, hogy ez hü lye ség.

A su li ban nem ke ve se ket kér -
dez tem meg, hogy mi a vé le mé nyük
ez zel kap cso lat ban, de sen ki vel sem
ta lál koz tam, aki ko mo lyan vet te
vagy tá mo gat ta vol na az ilyen prog -
ra mo kat. Ak kor még is ho gyan le het -
nek annyi ra nép sze rű ek, hogy min -
dig újab bak je len nek meg a kí ná lat -
ban? Ilyen sok len ne a na iv és kí ván -
csi em ber? 

Én úgy vé lem, ha va la ki szó ra koz -
ta tó nak ta lál ja, hát hasz nál ja, de ko -
moly re mé nye ket ne fűz zön hoz zá.
Nem fo god úgy meg ta lál ni az igaz
sze rel met, ha a te le fo nod ál tal ki je -
lölt na pon vá rod a cso dát. 

Az eh hez ha son ló ne ga tív hoz zá -
ál lás csak ront hat az em ber hely ze -
tén. Pél dá ul ha új is ko lá ba me -
gyünk, és min den ki től csak azt hall -
juk, hogy olyan ma ga sak az el vá rá -
sok, hogy kép te len ség át men ni a
vizs gá kon – va jon ak kor szív vel-lé -
lek kel ta nul nánk? Én azt mon da -
nám, hogy ha egy szer kép te len ség,
ak kor mi nek meg pró bál ni? És ez zel
sze rin tem nem va gyok egye dül.

A te le fo non ka pott ne ga tív jós lat
ese tén sem le het sok kal kü lönb a
hely zet. Én nem azért vá gok be le egy
kap cso lat ba, hogy majd egy szer vé -
ge le gyen, ha nem hogy bol dog le -
gyek, amíg tart. Az élet ben a po zi -
tív dol gok bol do gí ta nak, és úgy
sem mi sem le het iga zán öröm te li, ha
már elő re azon gon dol ko dunk, mi -
kor lesz vé ge. 

g György Esz ter
Bonyhádi Pe tő fi Sán dor

Evan gé li kus Gim ná zi um, 9/a

Va jon mi kor fo gok meg hal ni? –
aho gyan a di á kok gon dol ják

Fi zi ka órán:
– Mi a lí ra?
– A lí ra egy mun ka fo lya mat.

Bio ló gia órán:
– Mondd el a sző lő ter mé sé nek ré -

sze it!
– Héj, lé dús löncs hús, mag.

Né met órán: 
– Da ni, te ma min dent fél re hal lasz.

El kell men ned fü lé szet re.
– Ma me gyek fog or vos hoz.

Föld rajz órán:
– A szol gál ta tás: nem anya gi jel -

le gű, szük ség le te ket elé gít ki. Mi lyen
faj tái van nak?

– Anya gi jel le gű és nem anya gi jel -
le gű.

Test ne ve lés órán: 
– Mi kor tet ték fel a gip sze det? 
– Két hét múl va ve szik le.

„El ju tunk odá ig, hogy ma gam mal
íra tom meg a dol go za tot, mind -
annyi unk szá má ra kel le me sebb lesz!”

Ti bi kés ve ér ke zik órá ra, a ta nár így
szól:

– Azt nem mon dom, hogy hi á -
nyoz tál, de min den eset re kés tél.

Va la ki hir te len öt let től ve zé rel ve
fel kap csol ja a vil lanyt. A ta nár meg -
szó lal:

– Jó. Leg alább itt le gyen vi lá gos -
ság!

Ga bi rosszul fe lel, er re a ta nár:
– Ga bi kám, nem nyer tél hang szó rót.

Fi zi ka órán hang zott el: „Ez a ter mo -
di na mi ka I. főtt éte le.”

g Tor nócz ky Már ton 
Bony há di Pe tő fi Sán dor

Evan gé li kus Gim ná zi um, 10/c

Arany kö pé sek
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Tót kom lós a Nyu gat-bé ké si Egy ház -
me gye legnagyobb szlovák gyökerű
gyü le ke ze te. Aho gyan ne ve mu tat ja,
az 1993-ban vá ro si rang ra emel ke dett,
hat ezer-öt száz fős te le pü lés la kos sá -
ga szlo vák gyö ke rű: a mai tótkom ló -
si ak kö zött van nak an nak a nyolc van
evan gé li kus szlo vák csa lád nak a le -
szár ma zot tai is, akik a 1746-ban köl -
töz tek Kom lós-pusz tá ra. Fon tos nak
tar tot ták, hogy mi nél előbb le gyen
temp lo muk is – az 1795-ben el ké -
szült, két ezer-öt száz főt be fo ga dó,
im po záns haj lék nem vé let le nül lett
a te le pü lés jel ké pe.

A sze re tet ott hon
Az evan gé li kus gyü le ke zet, amely nek
két éve Szpi sák At ti la a lel ké sze, in -
téz mé nye i vel – óvo dá já val, sze re -
tet ott ho ná val, az idő sek klub já val –
a vá ros egyik fontos mun ka adó ja. Az
1998-ban épült, öt ven fő nek he lyet
adó sze re tet ott hon ban a fő ál lá sú lel -
kész je len lé te nem csak sze mé lyes
lel ki gon do zás ra nyújt ál lan dó le he -
tő sé get a la kók szá má ra, ha nem a
szer dai áhí ta tok és a nő vé rek nek
tar tott bib lia órák a kö zös ség ben
meg élt hit gya kor lá sát is biz to sít ják.

Az épü let be lép ve ba rát sá gos kör -

nye zet fo gad: a vi lá gos fo lyó sok nagy
üveg ab la ka in szép füg gö nyök, az ab -
la kok ban sok vi rág, kör ben a fa la kon
az egyik vi lág uta zó la kó, Kra usz Im -
re ki na gyí tott fo tói lát ha tók a vi lág
min den tá já ról. 

Az ott hon nak úgy ne ve zett fog -
lal koz ta tó szo bá ja is van. Az al kot ni
vá gyó és még jó sze mű la kók itt él -
he tik ki kre a ti vi tá su kat. A fa la kon
kör be fu tó pol cok szá mos bi zo nyí té -
kát rej tik az itt fo lyó szor gos mun ká -
nak: pa pír ból, üveg ből és tex til ből ké -
szült asz ta li dí szek, fa li ké pek és
egyéb de ko ra tív tár gyak so ra koz -
nak. Az utób bi idő ben tex til ko ron -
gok ból kéz zel varrt ba bák ke rül nek
ki a für ge uj jak kö zül.

– Egy-egy ba bá hoz ki lenc ven ko -
ron got var runk, majd eze ket egy más -
hoz erő sít ve hoz zá tesszük az el ké szí -
tett fe jet – avat nak be a ba ba ké szí tés
rej tel me i be. – Ha ügye sek va gyunk,
ak kor egy nap alatt öten el tu dunk ké -
szí te ni egy ba bát.

A négy zet alap raj zú épü let fog lal -

koz ta tó szo bá já val épp át el len ben van
az ott hon ima ter me. Ven dég lá tóm -
mal ezek után oda in du lunk, mi köz -
ben a fo lyó son meg-meg ál lunk, hogy
egy mo sollyal, ked ves szó val vagy si -

mo ga tás sal kö szönt se a la kó kat, akik
há lá san ve szik a meg szó lí tást.

– Tud ja, na gyon sze ret jük a lel -
kész nőt – for dul hoz zám egyi kük. –
És na gyon szép hang ja van!

Az ima te rem ben nem csak a ko -
szo rú em lé kez tet az ad vent re, de
Pomucz Mihályné Domanovszki Éva
nő vér mun ká ját di csé ri az aj tót kör -
be fu tó li la szí nű de ko rá ció is.

– Saj nos, né ha nem a szo ká sos áhí -

ta tot tart juk eb ben a te rem ben, ha -
nem az ott hon ban meg halt test vé -
rünk től bú csú zunk egy kis el csen de -
se dés ke re té ben azok kal a la kók kal,
akik nem tud nak a te me tés re el -
men ni – mond ja Gaz dag Zsu zsa.

2008. ja nu ár 1-je óta az ál lam az
ápo lá si szük ség let meg ál la pí tá sa után
csak azok nak az idő sek nek fi nan szí -
roz za a sze re tet ott ho nok ban tör té nő
bent la ká sos el lá tá sát, akik leg alább
na pi négy órás gon do zás ra szo rul nak.
E sza bály alól Tót kom lós sem ki vé -
tel, így az itt dol go zó nő vé rek nem -
egy szer fek vő be teg szin tű ápo lá si
fel ada to kat lát nak el a für de tés től egé -
szen a tisz tá ba te vé sig. A min den na -
pos te en dők kö ze pet te így jól is esik
az a har minc per ces bib lia óra, amely

két he ten te csak a szá muk ra van
meg hir det ve. Ott jár tam kor az ad ven -
ti ko szo rú meg gyúj tott gyer tyá it kör -
be ül ve ki-ki el me sél het te az ün nep -
vá rás ott ho ni szo ká sa it. És ami kor a
sze re tet ott hon ban el töl tött szent es -
tei szol gá la tok ra te re lő dött a szó, az
egyik nő vér így fo gal maz ta meg ta -
pasz ta la ta it:

– Olyan kor itt is tel je sen más
han gu lat van. Bár csak min dig ka rá -
csony len ne!

A gyü le ke zet
Zsu zsa azon ban nem csak a sze re tet -
ott hon ban vé gez szol gá la to kat, ha -
nem a gyü le ke zet be osz tott lel ké sze
is. Ez jó ap ro pó volt szá mom ra,
hogy be pil lan tást nyer jek a tót kom -
ló si ak min den nap ja i ba.

El lá to gat hat tam pél dá ul az Evan -
gé li kus Egy há zi Óvo dá ba is, amely
1992 szep tem be ré ben – még Gye kicz -
ky Já nos idén má jus ban el hunyt lel -
kész szol gá la ta ide jén – in dult. A
hetvenöt kis gyer mek jó re mény sé get
je lent het a gyü le ke zet jö vő jét il le tő -
en, de saj nos a ta pasz ta la tok még
min dig azt mu tat ják, hogy a köz is -
mert tör té nel mi té nyek mi att ki ala kult
úgy ne ve zett „Vi har sa rok” még Tót -

kom ló son is erő sen érez te ti a ha tá sát.
Hi á ba hát az óvó nők mun ká ja, a hit -
tan órai szí nes fog lal ko zá sok vagy a
csa lá di na pok vi dám sá ga, a szü lők sok

eset ben nem tart ják fon tos nak, hogy
az is ko lai hit tan órá kon is foly ta tód -
jon gyer me kük val lá si ne ve lé se.

– Pe dig emel lett na gyon sok fé le
gyü le ke ze ti al kal mat is szer ve zünk, és
jobb nál jobb prog ramok ra hív juk az
em be re ket – me sé li ki csit el ke se re det -
ten az a há rom pres bi ter, akik kel az
idén nyá ron fel szen telt idő sek klub -
já ban be szél ge tünk. Fran cisz ti Já -
nos né, Les tyán György né és So vány
Zol tán azon a dél előt tön me sél tek
örö me ik ről és bá na ta ik ról, ami kor az
az na pi pres bi te ri ülé sen épp a jö vő évi
mun ka ter vet vi tat ták meg. Szé les a
ská la: ba ba-ma ma kör, apa klub, nő -
egy let, if jú sá gi bib lia órák, test vér-
gyü le ke ze ti lá to ga tá sok és itt ho ni ki -
rán du lá sok, iro dal mi ká vé ház ál lan -
dó idő pont jai és az in téz mé nyek sa -
ját prog ram jai csak úgy szí ne sí tik a
nap tárt, mint a 2010-re tervezett
ese  mé  nyek. Például a temp lom  fel -
szen te lésének 215. év for du lója alkal -
má ból tar tandó no vem beri ünnep ség.

– Nem könnyű rá ven ni az em be -
re ket, hogy moz dul ja nak, és él je nek
a le he tő sé gek kel – összeg zik ta pasz -
ta la ta i kat. – Ezért is örü lünk min den
or szá gos ren dez vény nek, ahol ta lál -
koz ha tunk ha son ló kér dé sek kel
szem be sü lő test vé rek kel. A gyü le ke -
zet ből ed dig ket ten vet tünk részt a pi -
lis csa bai mun ka társ kép zőn, amely -
nek Sze bik Im re püs pök úr az egyik
szer ve ző je. Mi fő leg a lá to ga tá sok ban
sze ret nénk se gí te ni lel ké szünk nek,
mert azt gon dol juk, a sze mé lyes
kap cso lat tar tás na gyon fon tos. Nagy
él ményt je len tett a pres bi te rek or szá -
gos ta lál ko zó ja is szep tem ber ben,
ahol az a gon do lat, hogy csak az vál -
lal jon pres bi ter sé get, aki ak tí van vé -
gez va la mi lyen fel ada tot is a gyü le ke -
zet ben, na gyon meg ra ga dott.

Be szél ge té sünk vé gén ki hasz nál -

tam a le he tő sé get, és rá kér dez tem az
Evan gé li kus Élet tel kap cso la tos ta -
pasz ta la ta ik ra is. Is me re tes, hogy a
tót kom ló si pres bi té ri um min den

tag ja elő fi ze tett 2009-ben he ti la -
punk ra, ki hasz nál va a fel aján lott
cso por tos ked vez ményt.

– Po zi tív ta pasz ta la ta ink van nak
ez zel kap cso lat ban. Ami kor lel ké -
szünk az év ele jén fel ve tet te a ja vas -
la tot, volt, aki ki csit ag gód va nyúlt a
pénz tár cá ja után. At tól tar tot tak,
hogy vagy nem lesz ide jük a la pot ol -
vas ni, vagy pe dig – mi vel ad dig nem
is mer ték az EvÉ le tet – nem is tud ták
pon to san, mi ér ke zik majd he ten te a
ne vük re a lel ké szi hi va tal ba. Egy év
ta pasz ta la ta alap ján ál ta lá ban el -
mond hat juk, hogy nem bán tuk meg
az egy év vel ez előt ti dön té sün ket, és
2010-ben is já rat ni fog juk az Evan gé -
li kus Éle tet.

g Bo da Zsu zsa

„Bár csak min dig ka rá csony len ne!”
Két nap a tót kom ló si be osz tott lel kész ven dé ge ként

b Ta lán el né zik ol va só ink az EvÉ let egyik szer kesz tő jé nek, e so rok író -
já nak, ha lel ké szi ka runk egyik, szep tem ber ben „va ló di” szol gá lat ba
állt tag ját meg kü lön böz te tett fi gye lem mel kí sé ri új mun ka he lyén, és
a ná la tett két na pos lá to ga tás so rán szer zett be nyo má sa it és ta pasz -
ta la ta it meg oszt ja má sok kal is. Ugyan is a szó ban for gó sze mély he -
ti la punk hat éven át hű sé ges bel ső mun ka tár sa, ko ráb bi „szá gul dó ri -
por te rünk”, Gaz dag Zsu zsan na, aki mi u tán ta valy ki lé pett szer kesz -
tő sé günk kö te lé ké ből, ere de ti vég zett sé gé nek meg fe le lő en gyü le ke -
zet ben ta lál ta meg új fel ada tát: há rom hó nap ja a tót kom ló si egy ház -
köz ség be osz tott lel ké sze. Ad vent nap ja i ban jár tam ná la.
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Bibliaóra a nővéreknek

A foglalkoztatóban készülnek a babák

A szeretetotthon lakóinak áhítata

Karácsonyi műsorukat próbálják az ovisok

Fran cisz ti Já nos né, So vány Zol tán és Les tyán György né presbiterek

Gazdag Zsuzsanna a tótkomlósi
nőegylet által készített Mózes-
táblával
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Nem zet kö zi egy ház ze nei ta lál ko zón
vett részt de cem ber ele jén Prá gá ban
a so mogy vá mo si öku me ni kus ének -
kar. A „Pra gue Ad vent Cho ral Mee -
tin get”, az az prá gai ad ven ti ének ka -
ri ta lál ko zót ti zen há rom kó rus rész -
vé te lé vel szer vez ték meg. A ha zán kat
kép vi se lő so mogy vá mo si a kon kí vül
Ro má ni á ból, Dá ni á ból, Auszt ri á ból,
Por tu gá li á ból, Baszk föld ről, Olasz or -
szág ból, Orosz or szág ból, Né met or -
szág ból ér kez tek együt te sek. 

A prá gai ta lál ko zó egyik fő moz -
za na ta a Pyra mi da Ho tel ban meg tar -

tott kö zös sé gi ren dez vény volt, ame -
lyen mind a ti zen há rom kó rus éne -
kelt egy sa ját ha zá já ra jel lem ző ka rá -
cso nyi éne ket, majd az 564 éne kes
együtt szó lal tat ta meg a kö zös ének -
lés re ki je lölt mű ve ket.

Dél után a St. Sal va tor evan gé li kus
temp lom ban ke rült sor az ön ál ló
be mu tat ko zá sok ra. A so mogy vá mo -
si együt tes a dá ni ai Ne vert he less, a
né met Fra u enc hor Meyen burg és a
por tu gál Co ral Po li fó ni co de Ponte
Sor – As so ciaçao Cul t u ral kó rus sal
adott kö zös kon cer tet.

A ma gyar mű sor ban kö zép ko ri ka -
rá cso nyi éne kek, re ne szánsz és ba -
rokk mo tet ták mel lett kor társ szer -
zők mű vei és ma gyar ka rá cso nyi
nép dal fel dol go zá sok hang zot tak el
Ber ke si Sán dor fel dol go zá sá ban.

A ta lál ko zón va ló rész vé tel a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház, So -
mogy vá mos Köz ség Ön kor mány za -
ta, a So mogy Me gyei Köz gyű lés el -
nö ke – Ge len csér At ti la –, va la mint
sok jó szán dé kú em ber tá mo ga tá sá -
val jö he tett lét re.

g Se re gi Lász ló

Ma gya rok a prá gai ad ven ti kó rus ta lál ko zón

Ad vent el ső va sár nap ján a vár pa lo tai
gyü le ke zet ben rend kí vü li há la adó is -
ten tisz te le ten ve het tünk részt. Ezen a
na pon há rom csa lád ban em lé kez het -
tek meg az öt ven öt év vel ez előtt ki -
mon dott há zas sá gi es kü ről: 1954. no -
vem ber 6-án Csó tár Kál mán és Fel der
Er zsé bet; 1954. no vem ber 20-án Var -
ga Gyu la és Pa vel ka Mag dol na; 1954.
no vem ber 27-én Pa to nai Lász ló és
Mó rocz Ilon ka fo gad tak egymásnak
örök hű sé get Is ten szí ne előtt. 

Az öt ven öt év nem volt min dig
könnyű és gond ta lan, de Is ten sze -
re te te és ke gyel me min dig adott a
csa lá dok nak erőt, vi gasz ta lást és út -
mu ta tást. A hosszú idő so rán az
egész ség is meg ko pott. Így az ün -
ne pi há la adá son csak két csa lád tu -
dott részt ven ni a gyü le ke zet, va la -
mint a gyer me kek és uno kák kö zös -
sé gé ben. 

Tóth At ti la lel kész imád ság ban
gon dolt a tá vol lé vő csa lád ra, majd
Pál apos tol egyik le ve lé ből vá lasz tott
igé vel kö szön töt te az ün ne pel te ket
– „Meg je lent az Is ten üd vö zí tő ke -
gyel me min den em ber nek” (Tit
2,11) –, és Is ten ál dá sát kér te to váb -

bi élet út juk ra. Gyü le ke ze tünk egy-
egy cso kor vi rág gal kö szön töt te az
ün ne pel te ket, majd kö zös úr va cso -
rai is ten tisz te le ten ve het tek részt az
egy be gyűl tek. 

g Var ga Ti bor
má sod fel ügye lő 

Há la adás öt ven öt évért

Advent 4. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. Lekció: Jn 1,19–28;
Ézs 52,7–10. Alapige: Jel 22,1–9. Énekek: 137., 134.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Jorsits Attila; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Jorsits Attila; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10.
(úrv.) Szalay Tamás; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,
II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; du. fél 6. (karácsonyi
szeretetvendégség); Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (összegyülekezés
napja) dr. Frenkl Róbert; du. 4. (bibliodramatikus gyerekkarácsony); Óbuda, III., Dévai
Bíró M. tér de. 10. (gyermekek karácsonyi műsora) Hokker Zsolt; Újpest, IV.,
Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné
dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. (Bach: Karácsonyi
oratórium) Gáncs Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; du. 4.
(gyerekkarácsony) Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII.,
Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S.
u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv., énekes
liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter;
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté;
du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (családi) Missura Tibor;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22.
de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.)
Kendeh K. Péter; du. 6. (Új találkozás istentisztelet); Rákospalota, XV., Juhos u. 28.
(kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere
10–11. de. 10. (úrv.) Tóth-Szöllős Mihály; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11.
Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII.,
Tessedik tér de. 9. Grendorf Péter; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11.
Grendorf Péter; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út
83. (református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1.
de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady
E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; du. 4. (gyerekkarácsony); Csepel, XXI., Deák tér
de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára;
Soroksár, Otthon Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budaörs,
Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza.

Istentiszteleti rend • 2009. december 20.

Szenteste. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Mt 1,20b–23; Ézs 9,1–6. Alapige: Jel
22,16–17.20. Énekek: 150., 154.

I., Bécsi kapu tér du. 4.  (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. (német) Johannes Erlbruch; éjfél
Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé du. 5. Gertrud Heublein; II. Pesthidegkút,
II., Ördögárok u. 9. du.fél 3.  (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. du. 2.  Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér du. 4.  Bálintné Varsányi Vilma;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. du. 4.  Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. du. 4.
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; VII., Városligeti fasor 17. du. 4.  Aradi György; VIII., Rákóczi
út 57/a du. 2. (szlovák-magyar kétnyelvű, ökumenikus, családi) Gulácsiné Fabulya Hilda;
VIII., Karácsony S. u. 31–33. du. 4. Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet du.
4. Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. du. 4. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI.,
Bocskai út 10. du. 4.  (úrv.) dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138. du. 3. dr. Blázy Árpád;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. du. 4. Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék
Golyó u. 17. du. 5.  Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. du. 3.  Kendeh György; Zugló,
XIV., Lőcsei út 32. du. fél 4. (karácsonyi orgonamuzsika); du. 4. Tamásy Tamás;
Pestújhely, XV., Templom tér du. 4. Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28.
(kistemplom) du. 5. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11.
du. 4. (gyermekek, ifjak karácsonyi műsorával) Börönte Mária; Cinkota, XVI., Batthyány
I. u. du. fél 5. (gyermekek karácsonya); éjszaka 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám
u. 24. du. 3. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér du. 5. Grendorf Péter;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. du. 5.  Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. este fél 9. ifj. Zászkaliczky Pál; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. du. 4.
(gyermekek karácsonyi műsora) László Lajos; Kispest, XIX., Templom tér 1. du. 3.  Széll
Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. du. 3. Győri János Sámuel; éjfél Győri János Sámuel;
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75.
du. 6.  Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) du. 4. (gyermekek
karácsonyi műsorával) dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A Far kas ré ti te me tő ben de cem ber 14-én bú csúz tat ták Me lis György ope ra -
éne kest, a ma gyar ope ra ját szás egyik leg na gyobb alak ját, aki november 27-
én hunyt el éle té nek 87. évé ben. A Kos suth-dí jas, ki vá ló és ér de mes mű vészt,
Liszt-, Ka zin czy-, Bar tók–Pász to ry-dí jas ma gán éne kest, a Ma gyar Ál la mi Ope -
ra ház örö kös tag ját és mes ter mű vé szét a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház és az Ok -
ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um egy aránt sa ját ha lott já nak te kin ti. Evan gé -
li kus szer tar tás sze rint zaj lott te me té sén D. dr. Har ma ti Bé la nyu gal ma zott
püs pök hir det te a vi gasz ta lás igé jét.

Me lis György a Szar vas mel let ti Csip kár-ta nyán szü le tett 1923. jú li us
2-án hét gyer me kes szlo vák pa rasz ti csa lád leg if jabb tag ja ként. Négy éves
ko rá ig csak „tó tul” be szélt, ma gya rul csak is ko lái meg kez dé se előtt ta nult
meg, még hoz zá nem is akár ho gyan: ő az egyet len Ka zin czy-dí jas ma gyar
éne kes.

Éne kel ni a he lyi evan gé li kus gyü le ke zet lel ké szé nek biz ta tá sá ra kez dett.
A mű sza ki egye tem épí tész mér nö ki sza ká ra je lent ke zett, de vé gül a ze ne mel -
lett dön tött. 1945-től 1951-ig a Ze ne aka dé mi án ta nult. 1949-től az Ope ra ház
ma gán éne ke se, Bi zet Car men jé nek Mo ra les sze re pé ben mu tat ko zott be. Éne -
ke si adott sá gai mel lett ki emel ke dők vol tak szí né szi ké pes sé gei is. 

Wag ner ope rái ki vé te lé vel csak nem az egész ope ra re per to árt el éne kel te
Mo zart, Ver di, Puc ci ni, Csaj kovsz kij, Ko dály ope rá i ban és Bar tók Kék sza kál -
lú ja ként. Don Gi o van ni (Mo zart) sze re pé ben kül föl dön is si ke re ket ara tott.
Ven dég sze re pelt Eu ró pa min den or szá gá ban, Auszt rá li á ban, Me xi kó ban és
az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban. Ti zen nyolc ope ra le me ze és két ön ál ló le -
me ze je lent meg.

d MTI

Me lis Györ gyért szólt a ha rang
Ami kor 1916. au gusz tus 27-én a ki -
rá lyi Ro má nia ha dat üzent az Oszt -
rák–Ma gyar Mo nar chi á nak, ka to -
nái át is lép ték a ha tárt Er dély min -
den szo ro sá nál a had üze net tel egy
idő ben. A meg le pett, dob szó ra éb re -
dő la kos ság össze pa kol ta sze kér de -
rék nyi gye re két és in gó sá gát, és el in -
dult oda, aho vá a bel ügy mi nisz ter irá -
nyí tot ta az em ber tö me ge ket. 

Így a Bras só vár me gye i ek To ron -
tál ba, il let ve Bács ká ba ke rül tek. Ki
sze ké ren, ki vo nat tal ju tott el odá ig.
Az el ső me ne kül te ket szál lí tó vo nat
csak szep tem ber kö ze pén ér ke zett
meg a Dél vi dék re, ahol már vár ták,
hogy a hosszú uta zás tól el csi gá zott,
alig né hány ru há val ér ke ző me ne kül -
te ket meg fe le lő en el szál lá sol has sák. 

Bar ca sá gi csán gó és szász evan gé -
li ku sa ink 1916. de cem ber 20-ig vol -
tak kény te le nek át vé szel ni az ott hon -
ta lan sá got a kü lön bö ző dél vi dé ki te -
le pü lé se ken. Er ről az idő szak ról az
Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár őriz
két ki me rí tő je len tést Ni ko dé musz
Ká roly egy ko ri hosszú fa lu si lel kész és
Bo hus Pál apá cai es pe res tol lá ból.

Nos, a mi nap Nagy becs ke re ken
jár tam. Míg né hány év vel ko ráb -
ban To po lyá ra me net leg in kább az
is me ret len táj ra fi gyel tem, hogy el ne
té vesszem a ki já ra tot az au tó út ról,
ad dig most, út ban Becs ke rek fe lé,
már a hely ség név táb lák is be szé de -
sek vol tak. Tud tam, hogy az egy ko -
ri fa lum be li ek, ne tán ro ko na im meg -
for dul tak Écs kán, Ozo rán, Fe renc -
hal mon… 

Nagy becs ke re ken rö vid né ze lő -
dés után rög tön a vá ros há zát ke res -
tem, hogy lás sam, mer re szé kelt
Bras só vár me gye ve ze tő sé ge, hon nan
igaz gat ták a több ezer bar ca sá gi sor -
sát né hány hé tig. Az idő azon ban
nem volt ke gyes hoz zám. A zu ho gó
eső ben, ke zem ből min dent ki té pő vi -

har ban a gé pem ép sé gét koc káz tat -
va is úgy gon dol tam, hogy a vá ros há -
za ké pe nél kül nem jö he tek vissza.
Sőt az épü let ben ta lál ha tó le vél tár ban
egy ko ri ira tok után pró bál tam ku tat -

ni, ám hasz ta la nul. Ahogy az ot ta ni
em be rek nem is mer ték tör té nel -
münk nek ezt az epi zód ját, úgy a le -
vél tá ri for rá sok sem ad tak tám pon -
tot. Az egy ko ri evan gé li kus anya -
köny vek közül is csak az es ke té sit ta -
lál tam meg, ám 1916 szep tem be re és
de cem be re kö zött egy há zas ság sem
köt te tett.

Ami kor pe dig a vá ros ban az evan -
gé li kus temp lo mot ke res tem, min den -
ki azt mond ta, hogy néz zem a szlo vák
temp lom fel ira tot. Mert Becs ke re ken
az evan gé li kus ság egyen lő a szlo vák -
ság gal. De azt is el mond ta al kal mi ide -
gen ve ze tőm, hogy a temp lom már el -
ha gya tot tan áll, s ar ra sem em lék szik,
hogy az el múlt év ti zed ben lett vol na
ott is ten tisz te let. A sza ka dó eső ben a
temp lom ké pe még ko mo rabb volt, de

még áll. Az ut cán szerb és an gol
nyelvű jel ző táb la irá nyít fe lé. Ma -
gyar fel irat is van még a vá ros ban, ám
szá muk egy ér tel mű en jel zi, hogy az
egy ko ri To ron tál vár me gye szék he lye

ma szerb több sé gű
város.

A ma gyar ha tár fe lé
ve ze tő utat már né mi
ke rü lő vel tet tem meg.
Gon dol tam, hogy még
út ba ej tek né hány
evan gé li kus te me tőt
vagy temp lo mot. Hely -
is me ret nél kül csak egy
két nyel vű te le pü lé sen
iga zí tott el út jel ző táb -
la az evan gé li kus te me -
tő fe lé. 

A ka pu zár va volt,
de a rá csok kö zött be -
pil lant hat tam. Bár
szá mom ra a te me tők
egy ben nép raj zi, il let -
ve mű ve lő dés tör té ne -
ti ku ta tó te rep nek szá -
mí ta nak, eb ben a fa lu -

ban bor zon gás fo gott el. Az óri á si
mé re tű fe ke te már vány sír kö vek,
raj tuk a szin tén óri á si mé re tű, ara -
nyo zott ci rill be tűk tel jes mér ték ben
el ri asz tot tak at tól, hogy a sí rok kö -
zött bók lásszam, és eset leg itt el halt
me ne kült nyo mát ke res sem. In kább
foly tat tam az utam ha za fe lé, ám a
fel-fel tű nő tég la ége tők, ta nyák, hely -
sé gek az egy kor itt jár tak em lé két
idé zik. 

Va la mi kor a Bras só vár me gye i ek
To ron tál ban jár tak. Nem jó szán tuk -
ból. Ta lán va la ki ma radt is ott. Hi szen
ha a szám űze tés ben még há zas sá gi
hir de tés re is fu tot ta, tán még ez is
elő for dult. De va jon a mai bar ca sá -
gi ak tud ják-e még, hogy lé te zik To -
ron tál?

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Me ne kül tek nyo má ban To ron tál ban

Patonai László és felesége, Ilonka, valamint Varga Gyula és felesége, Magdolna
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Va sár nap
Meg men ti a nincs te lent, a sze gény em be re ket meg se gí ti. Zsolt 72,13 (Jak 2,5;
Lk 1/39–45/46–55/56/; Fil 4,4–7; Lk 1,68–79) Ma a té vé ben egy is mert se -
gély szer ve zet kép vi se lői be szél tek egy re so ka so dó mun ká juk ról. Mennyi a
sze gény, a rá szo ru ló, a ma gá nyos, a nél kü lö ző. Sze re tet éh ség ről be szél tek,
hi szen ők, akik nap mint nap a leg el eset teb bek mellett vannak, tud ják, hogy
mi lyen em ber men tés re van szük ség nap ja ink ban. Ami éh ség is, de messze
nem csak tes ti! Ha se gít he tünk egy má son, ne mu lasszuk el. S ad junk ab ból
az öröm be és bi zo nyos ság ba for dult re mény ből is bő ven, amely nek ün ne -
pé re ké szü lünk e na pok ban: hogy az ígért Meg men tő, a Meg vál tó meg ér ke -
zett eb be a vi lág ba.

Hét fő 
Krisz tus mond ja: „Amit csak kér tek az Atyá tól az én ne vem ben, meg ad ja nek -
tek.” Jn 16,23 (Zsolt 72,12; Jel 3,7–8.10–11/12/; Mal 2,17–3,5) Ha em be rek től
ké rünk, csak re mél ni le het, hogy meg kap juk, hogy meg te szik, hogy nem fe -
lej tik el és ha son lók. De nem fel tét le nül le het kész pénz nek ven ni, hogy va -
ló ban úgy is lesz, amint vár juk. Jé zus va la mi egé szen más ígé ret tel szól ta -
nít vá nya i hoz. Amit ké rünk – az ő ne vé ben –, azt an nak a gyer mek nek a biz -
ton sá gá val, „me rész sé gé vel” kö szön het jük meg, mint aki nek sze re tett szü -
lő je tel je sí tet te ké ré sét. Ez azon ban csak hit tel le het sé ges. No de „bár mit”?
Hi tünk, kö zel sé günk, bi zal munk Is ten hez ké ré se ink meg fo gal ma zá sá ban is
se gít, jó fe lé ve zet. 

Kedd 
Je ru zsá le met he gyek fog ják kö rül, né pét pe dig az Úr ka rol ja át most és mind -
örök ké. Zsolt 125,2 (1Kor 1,8; Jel 22,16–17.20–21; Mal 3,6–12) Iro dal mi szép -
sé gű sor. Egy za rán dok zsol tá ra, aki hosszú út után meg ér ke zik a szent vá -
ros ba, és ör ven de zik. Az út, me lyet jár, s ame lyet mi is já runk, kül ső és bel -
ső út. Szép szim bó lum a vá rost át öle lő he gyek és a né pet biz ton sá gos, erős
kar já val vé dő Úr ké pé nek ta lál ko zá sa. Mai za rán do kok, meg szü le tett-e már
szí vünk ben ez a mély, há lás Is ten-bi za lom? Az ün nep kü szö bén van rá le -
he tő sé günk: mé lyed jünk el lel künk ben.

Szer da
A né pek el jön nek mind, és le bo rul nak előt ted, mert nyil ván va ló vá let tek igaz -
sá gos íté le te id. Jel 15,4 (Ézs 59,19; Róm 15,8–13; Mal 3,13–18) Mi kor lesz vég -
re igaz ság e föl dön? Jé zus szü le té se előtt fe szült vá ra ko zás ha tot ta át a né -
pet, majd meg ér ke zett egy gyer mek, aki nem úgy jött, nem úgy szólt, ta ní -
tott, cse le ke dett, har colt, amint vár ták. És nem di csőn, ha nem a meg ve tett
ke reszt fán halt meg. Meg bo csá tás ról be szélt, és le ha jolt a bű nös höz, a meg -
ve tett hez. Most még so kan nem ér tik, mi ként mű kö dik Is ten íté le te, igaz -
sá ga, de a hí vő em ber már most Is ten te nye rén él he ti éle tét. És aki nek ke -
gye lem ből meg ada tik ez a hit, az le bo rul elé. S el jön majd a nap, az óra, ami -
kor min den nép előtt min den nyil ván va ló vá lesz. Ad junk há lát, hogy már
most itt Is ten ke zé ben, ke gyel mé ben va gyunk. 

Csü tör tök
Az an gyal ezt mond ta a pász to rok nak: „Ne fél je tek, mert íme, hir de tek nek -
tek nagy örö met, amely az egész nép örö me lesz.” Lk 2,10 (1Sám 3,9; Mt 1,/1–
17/18–21/22–25/; Róm 1,1–7; Mal 3,19–24) Ma dél után el csen de se dik a vá -
ros, le áll a for ga lom, és az ott ho nok ban fé nye ket gyúj ta nak. Mi ad örö möt
ezen a na pon? A csa lá di kör, az együtt lét, az ott hon me le ge? A gond ter helt
fel nőt tek örö me ta lán a gyer me kek örö mé nek lá tá sa? A ta lál ko zás, a kö zel -
ség, az egy más sze mé be né zés, a meg bé ké lés? Is ten meg ör ven dez tet min -
ket: ezen az éj sza kán fény be bo rul min den, mert a ta lál ko zás, a meg bé ké -
lés, a meg bo csá tás, a kö zel ség – ame lyet Is ten vitt vég be ér tünk, ne künk –
olyan cso dá la tos mó don tör tént meg. Igen nagy öröm ez: a csend ben, a sö -
tét ég alatt, a csil lag ra gyo gás ban kö zel lé pett az Is ten, bé kes sé get hir de tett
egy kis gyer mek ben. Vég te len sze re te te test té lett Krisz tus ban. Ál dott ka rá -
csonyt, ál dott ün ne pe ket!

Pén tek
Úgy sze ret te Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött Fi át ad ta, hogy aki hisz őben ne,
el ne vesszen, ha nem örök éle te le gyen. Jn 3,16 (Zsolt 109,26; Lk 2,/1–14/15–
20; Tit 3,4–7; Zsolt 2) Egy áru ház ban pi ros szí vek kel vol tak te le a pol cok, hogy
„a sze re tet ün ne pé re” de ko rá ci ó ként vi gyük ha za őket, így csem pésszük be
éle tünk be a sze re te tet ka rá csony ra. Az Is ten sze re te tét ün ne pel jük ma, s min -
den ko ráb bi elő ké szü let, min den dísz let és esz köz cél ta lan, üres, ér tel met -
len és ér ték te len, ha nem a lé nye get lát juk. Ez a sze re tet le jött a föld re, és most,
mi kor a bet le he mi gyer me ket imád juk, örö münk és há lánk ah hoz az Is ten -
hez száll, aki mint Meg vál tónk egé szen a Gol go ta ke reszt jé ig ment el. Jé zus,
előt ted ál lunk, té ged kö szön tünk, hoz zád imád ko zunk, kö szön jük, hogy meg -
mu tat tad, hogy mi lyen a sze re tet!

Szom bat 
Éne kel jé tek, hogy mi lyen fen sé ges tet te ket vitt vég hez az Úr, tud ja meg ezt az
egész föld! Ézs 12,5 (Ap Csel 6,8; Jn 1,1–5/6–8/9–14; Zsid 1,1–3/4–6/; Lk 2,29–
32) Min dig há lá san fo gad ják a szer kesz tők, ami kor a val lá si (rá dió)mű sor
ze nei ré szé hez szól nak hoz zá a hall ga tók. Mert az ének – imád ság. Az is -
ten di csé ret for má ja, mely össze köt is me ret le ne ket, kö zös sé gé avat, és fel -
fe lé eme li te kin te tün ket. Düh ből, dac ból nem le het éne kel ni. Éne kel jük őse -
ink éne ke it, és a mi új éne kün ket majd a jö vő nem ze dék éne ke li to vább.
Misszió is, ér ték és még annyi min den; de a lé nye ge, hogy nem ma gun kat
hir det jük, ha nem az Urat di csér jük ál ta la, aki min den na punk on okot ad
az ének re, az öröm re.

g K há ti Dó ra

Új nap – új kegyelem
VASÁRNAP

11.55 / Bar tók rá dió
Ka rá csonyt vár va
A kép ze let be li szán Eu ró pa
kü lön bö ző pont ja in ta lál ha tó
temp lo mok ba és kon cert ter -
mek be vi sz. Elő ször Nürn -
berg ből hall hat juk Jo hann
Ro s en mül ler egy há zi ver -
seny mű ve it, majd a Bé csi Rá -
dió hang ver seny ter mét kap -
csol ják. A hel sin ki Kal lio-
temp lom ban Haydn és Hän -
del mű ve it játsszák, a tal lin ni
Szent Mik lós-temp lom ban az
Észt Nem ze ti Fér fi kar egy há -
zi kó rus mű ve ket éne kel. A
prá gai Ká roly Egye tem re fek -
tó ri u má ból az En semb le Iné -
gal együt tes hang ver se nyét
köz ve tí tik, a mün che ni Her -
ku les sa al ban pe dig a Ba jor
Rá dió Szim fo ni kus Ze ne ka ra
ját szik. A var sói és stock hol -
mi kon cer tek után a kü lön le -
ges na pot az Ír Nem ze ti Kon -
cert te rem ben zár ja a Bar tók
rá dió köz ve tí tésso ro za ta.

HÉTFŐ

21.05 / Du na Tv
Pus kás Hun gary (ma gyar
élet raj zi film, 2009) (116')
Pus kás Öcsi szto ri ja ön ma gá -
ban hol ly woo di tör té net: a vá -
ros szé li nyo mor ta nyá ról in -
dul va, a szom széd kis fi ú val
együtt a vi lág te te jé re jut va, a
pol gá ri kis pes ti bel vá ros ból
meny asszonyt ta lál va őr jöng -
ve ra jon gott vi lág sztár lesz, aki
táv ira tok szá za it kap ja min den
szál lo dá ban, ahol csak pár éj -
sza ká ra meg száll bár hol a vi lá -
gon… Olyan vi lág sztár, aki
egész éle té ben – po li ti ká tól,
há bo rú tól füg get le nül – min -
dig csak azt csi nál ja, amit sze -
ret, s amit a leg job ban tud a
vi lá gon: fo ci zik. Iga zi ön tör vé -
nyű mű vész, szik rá zó an szel -
le mes mó ka mes ter, sze ret ni -
va ló né pi hős, aki re ugyan ak -
kor fo lya ma to san rá ne he ze dik
csa lád já nak, né pé nek tra gi kus
sor sa, ame lyet a ma ga mód ján
ci pel nie kell.

KEDD

20.00 / HBO
Zu ha nás
(in di ai–an gol–ame ri kai
filmdrá ma, 2006) (117')
Roy Wal ker az 1920-as évek
Los An ge le sé ben dol go zik
kasz ka dőr ként. Egy ve szé lyes
mu tat vány köz ben bal eset éri,
ezért ágy hoz kö töt ten él. A
kór ház ban meg is mer ke dik
egy fi a tal lánnyal, Ale xand r á -
val. Roy me sés tör té ne tek kel
szó ra koz tat ja a kis lányt kü lön -
fé le hő sök ről, ban di ták ról és
csa ták ról. A fér fi sé rü lé se és a
lány élénk kép ze lő ere je mi att
a va ló ság és a fik ció ha tá rai
las san, de biz to san kez de nek
el mo sód ni, ahogy egy re job -
ban be le lo vall ják ma gu kat a
tör té ne tek be. A fér fi cél ja
azon ban ri de gebb: me sé i vel a
kis lány bi zal mát sze ret né el -
nyer ni, hogy el emel tes sen ve le
né mi mor fi u mot a kór ház rak -
tá rá ból, s így tán örök re meg -
sza ba dul hasson fáj dal ma i tól.

SZERDA

20.50 / Du na II. Au to nó mia
Egy asszony éle te (fran cia
film drá ma, 2005) (97')

Nor man dia, 1820. A zár dai
ne ve lés után Je anne könnyű,
ró zsa szín il lú zi ók kal röp pen
a vi lág ba, és fék te len re mé -
nyek kel ér ke zik szü lei vi dé ki
kas té lyá ba. A szá má ra ki je -
lölt fér fit azon nal meg sze re ti,
s bol dog nak ér zi ma gát. A
szív szo rí tó tör té net ben meg -
is mer het jük a csa ló dá so kat
és ví vó dá so kat, me lyek ré vén
Je anne az élet re a li tá sa i val
szem be né ző, hű vös szí vű
asszonnyá érik. A nagy bol -
dog ság he lyett meg pró bál ja
az élet rit ka pil la na ta it, a mo -
so lyok me le gét meg ra gad ni.

CSÜTÖRTÖK

15.04 / Bar tók rá dió
Csil lag szó ró – dél utá ni
muzsi ka
Akár a fe nyő fát dí szít jük,
akár a kony há ban szor gos -
ko dunk, akár már az is ten -
tisz te let re ké szü lünk, ér de -
mes be kap csol ni a Bar tók
rá di ót. Az elő adók kö zött
olyan ne ves mű vé sze ket ta -
lá lunk, mint Ton Ko op man,
Ma rie-Claire Ala in és Lu ci a -
no Pa va rot ti. A há rom órás
össze ál lí tás ban fel csen dül
töb bek kö zött: Bach: F-dúr
pas tor ale BWV 590; Leo pold
Mo zart: Gyer mek szim fó nia;
Pez: F-dúr con cer to pas to ra -
le; Franck: Pa nis an ge li cus;
Es ter há zy Pál: Har mo nia
Caeles tis – ka rá cso nyi kan -
tá ta; Bach: Wa chet auf, ruf
uns die Stimme – ko rál elő já -
ték BWV 645; Co rel li: g-
moll (ka rá cso nyi) con cer to
gros so; Rup pe: Ka rá cso nyi
kan tá ta.

PÉNTEK

23.35 / Du na Tv
Ze nés bib li ai ba ran go lás
(ma gyar ze nés film, 2000)
(74')
Vá lo ga tás a Pál apos tol, A
He gyi Be széd és a Zsol tá rok
I–II. cí mű ze nés fil mek ből
Hosszú évek óta nagy szak -
mai és kö zön ség si ke re van a
Ze nés bib li ai ba ran go lás cí -
mű so ro zat nak, amely nek ál -
lan dó köz re mű kö dői Gryl lus
Dá ni el, Gryl lus Vil mos, Se -
bes tyén Már ta, va la mint a
bib li ai szö ve gek mo dern ver -
se lő je, Su mo nyi Zol tán. Ed -
di gi mű so ro kat Dél-Ana tó li á -
ban, a Szent föl dön, Thesszá -
li á ban, a Me te or ák nál, Csík -
som lyón, utol só két epi zód ját
pe dig az eg zo ti kus Jer ba szi -
ge ten és azon az észak-af ri kai
úton for gat ták, ahol az óko ri
ró mai rom vá ro sok az ős ke -
resz té nyek szám ta lan, mű vé -
szet tör té ne ti leg is ki emel ke -
dő em lé két őr zik.

SZOMBAT

12.20 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Mol nár Fe renc:
A kék sze mű
Bő vel ke dik ka rá cso nyi tör -
té ne tek ben a vi lág iro da lom.
Mol nár Fe renc is pa pír ra ve -
tett egy meg ha tó tör té ne tet.
Az író az édes-bús me sé be
nem csak a re ményt és a bol -
dog sá got csem pész te be le,
ha nem azt is, hogy ér de mes
hin ni a cso dák ban, még ak -
kor is, ha az élet a ma ga
meg pró bál ta tá sa i val megy
to vább. Já nos és An nus már
alig em lé kez nek édes any juk -
ra, a jó lel kű sze gény Bo ri
Bor csa né ne vi se li gond ját a
két ár vá nak. Egy nap egy dí -
szes ki ra kat ban meg pil lan -
ta nak egy pró ba ba bát, aki
meg té vesz té sig ha son lít a
kék sze mű édes anyá ra. És
cso dák cso dá já ra az élet te -
lennek gondolt próbababa
rá juk mo so lyog…

VASÁRNAP

21.00 / Du na Tv
Egy ma ku lát lan el me örök
ra gyo gá sa (ame ri kai ro man -
ti kus drá ma, 2004) (108')
Jo el döb ben ten fe de zi fel, hogy
ba rát nő je, Cle men tine ki tö röl -
tet te az em lé ke ze té ből ese -
mény dús kap cso la tuk min den
em lé két. Két ség be esé sé ben ő
is fel ve szi a kap cso la tot az el -
já rás fel ta lá ló já val, dr. Ho ward
Mi erz wi ak kal, hogy ki tö röl -
tes se a lányt a sa ját em lé ke ze -
té ből. De ahogy Jo el em lé kei
fo ko za to san el tűn nek, úgy éb -
red rá új ra a Cle men tine irán ti
sze rel mé re. Agya rej tett zu ga i -
nak mé lyén olyan erők mű -
köd nek, ame lyek meg pró bál -
ják meg aka dá lyoz ni az el já rás
si ke rét. Ahogy dr. Mi erz wi ak
és mun ka tár sai szin te űzik-
hajt ják Jo elt sa ját em lé ke i nek
út vesz tő jén át, vi lá gos sá vá lik,
hogy Jo el egész egy sze rű en
nem tud ja Cle men tine-t ki -
ver ni a fe jé ből.

ÉV VÉGI MŰSORAJÁNLÓ
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 20-ától december 31-éig

HÉTFŐ

22.00 / Du na Tv
Sze re lem
(fe ke te-fe hér, ma gyar
film drá ma, 1971) (85')

Az öt ve nes évek ben Lu ca, a
fi a tal ta nár nő hű sé ge sen
vár ja ha za po li ti kai okok ból
be bör tön zött fér jét, Já nost.
A ré gi ba rá tok fél nek, el zár -
kóz nak a se gít ség re szo ru ló
asszony elől. Lu ca fel ada tai
kö zött sze re pel az is, hogy
el lás sa anyó sát, és el hi tes se
ve le, hogy fia fil met for gat
Ame ri ká ban. A két nő kü lö -
nös kap cso la tá nak alap ja,
hogy ugyan azon fér fi áll éle -
tük kö zép pont já ban. Egy
nap vá rat la nul ki sza ba dul Já -
nos, s a há zas pár új ra kez di
az éle tet.

KEDD

0.20 / m2
A nyúl én va gyok

1961. jú li us 18-án az alig
húsz éves Di e ter Mo rec ket
ál lam el le nes iz ga tás mi att el -
ítél ték. Ál lam biz ton sá gi
okok ból a tár gya lás a nyil vá -
nos ság tel jes ki zá rá sá val
folyt. En nek kö vet kez té ben a
csa lád – az érett sé gi előtt ál -
ló kis húg, Ma ria és az őket
ne ve lő nagy né ni – nem tud -
hat ta meg, mi ért ke rült bör -
tön be Di e ter. Ma ria így
egye tem he lyett az élet is ko -
lá ját jár ja. Há rom év kell ne -
ki ah hoz, hogy vég re meg -
ért se, mi fo lyik kö rü löt te.
Az tán a „sors” össze hoz za
Pa ullal, a bí ró val, aki el ítél te
Di e tert.

SZERDA

20.00 / Du na Tv
Tos ca
(olasz ope ra film, 1992) (120')

Puc ci ni Tos ca cí mű ope rá ja,
me lyet elő ször 1900. ja nu ár
14-én mu tat tak be Ró má ban
a Te at ro Cos tan zi ban, el ső re
bu kás nak bi zo nyult. Az ope -
ra kül föl di be mu ta tó ja vi -
szont meg hoz ta a si kert, és
egy re több he lyen ját szot ták.
A mű te le ví zi ós vál to za tát az
ope ra ere de ti hely szí ne in for -
gat ták Ró má ban (An gyal vár,
Far ne se Pa lo ta, Sant’And rea
del la Val le-temp lom) vi lág hí -
res ope ra éne ke sek kel. A kri -
ti ka sze rint olyan, mint ha
Ca var ados si sze re pét tel jes
mér ték ben Pla ci do Do min -
go  ra ír ták vol na.

CSÜTÖRTÖK

10.23 / m1
Sze ret ni va ló ször nye teg
(né met víg já ték, 1999)

Ben ja min Ho fer se bész or vos
ki bír ha tat lan em ber hí ré ben
áll a kór ház ban. Egye dül a fe -
le sé ge, An na tud bán ni ve le.
Az asszony azon ban szü lési
komplikáció kö vet kez té ben
meg hal, így a dok tor egye dül
ma rad az új szü lött An ná val.
Kép te len meg bir kóz ni a rá
há ru ló fel adat tal, így kény te -
len bé bi szit tert fo gad ni a kis -
sé szét szórt Ju lia sze mé lyé -
ben, aki egy szer re joghallgató
és taxi sofőr emellett. Ne he -
zen képzelhető el, hogy két
ennyire különböző ember jól
együttműködjön, de a szük -
ség tör vényt bont…

Kedves Olvasóink! Következő lapszámunk
. január -i dátummal jelenik meg.

Ára változatlanul  forint.
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[Lel kész:] Mennyei Atyánk! Nagy sze re te ted -
ben és üd vö zí tő ke gyel med ben bíz va hoz zuk
most eléd ké ré se in ket.

[Lek tor:] Kö nyör günk a te rem tett vi lá gért és
az em be ri sé gért. Add, hogy ka rá csony ün ne -
pén a te vi lá gért ér zett sze re te ted át tör je a kö -
zöny gát ja it, a gyű lö let és a bosszú fa la it, az ön -
telt ség aka dá lya it, a csil lo gás és a ba bo na vak -
ab la ka it. Add, hogy té ged ke res se nek az em be -
rek, és a sze gény ség be szü le tett Krisz tus ban
meg ta lál ja nak. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet]: Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk hoz zád a ke resz tény -

sé gért. Add, hogy Jé zus Krisz tus szü le té sé nek ün -
ne pén fel fe dez zük: nin cse nek kö zöt tünk kü lönb -
sé gek, mert mind a te meg vál tot ta id va gyunk,
ke gyel med kol du sai. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet]: Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk hoz zád ma gyar nem -

ze tün kért. Ké rünk, add Szent lel ke det ve ze tő -
ink nek, hogy a te aka ra tod sze rint tölt sék be hi -
va tá su kat: ve ze tők ként, el sők ként a rá juk bí zot -
tak szol gá ivá tud ja nak vál ni – ja vunk ra, gya -
ra po dá sunk ra. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet]: Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk Ma gyar or szá gi Evan -

gé li kus Egy há za dért. Az egy ház és ben ne a gyü -
le ke ze tek nem a mi e ink, ha nem mind a ti éd,
Urunk. Add, hogy a te ke zed ben át érez zük egy -
sé gün ket és egy más irán ti fe le lős sé gün ket. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet]: Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk hoz zád gyü le ke ze te dért

itt, kö zöt tünk. Kö nyör günk kö zös sé günk min den
tag já ért: a ne ked örü lő kért és a té ged ke re ső kért,
az együtt ün nep lő kért és a ma gá nyo so kért, a bol -
do go kért, a sí ró kért és a hí vők kö zös sé gén kí vül
re ked te kért. Kö zü lünk adj se gí tő ket a se gít ség -
re szo ru lók nak. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet]: Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk sze ret te in kért a kö zel -

ben és a tá vol ban, és kö nyör günk azo kért is, aki -
ket ne héz sze ret nünk. Vi selj gon dot ró luk, él -
tesd őket ke gyel me sen. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…

[Gyü le ke zet]: Urunk, hall gass meg min ket!
[Lel kész:] Sze re tő mennyei Atyánk, légy ir -

gal mas ne künk, bű nö sök nek. Te remts bé két kö -
zöt tünk és ben nünk. Szent Fi ad ál tal ve zess
min ket az üd vös ség be. Jé zus ne vé ben ké rünk,
hall gass meg min ket.

[Gyü le ke zet]: Ámen.

Oratio œcumenica

SZ ENT E S TE  JEL 22,1617.20.

Krisz tus ve lünk van és lesz!
Szent es te az Új szö vet ség ele jé re, az
evan gé li u mok el ső fe je ze te i hez, vagy
az ótes ta men tu mi pró fé ci ák hoz szok -
tunk la poz ni. Az idén Bib li ánk utol -
só köny vé nek zá ró mon da ta it ol -
vas suk és hall gat juk gyü le ke ze te ink
kö zös sé gé ben. Ka rá csony kor rit kán
ke rül elénk in nen pré di ká ci ós tex tus.
Rit ka sá ga ja vunk ra vál hat: meg óv hat
ben nün ket at tól, hogy az ün nep üze -
ne te he lyett sa ját ma gunk el gon do -
lá sai, vagy va la mi ál ta lá nos sá vált, ka -
rá cso nyi ra szí ne zett han gu lat kö rül
fo rog junk. Ha va la ki ar ra vál lal koz -
nék, hogy dal la mot ír jon eh hez a pár
mon dat hoz, in kább az ősi ke resz tény
him nusz kincs, mint a sok szor már az
áru há zi for ga tag hát tér mu zsi ká já vá
zül lesz tett me ló di ák kö zött kel le ne
ih le tet ke res nie.

A szo kat lan alap ige mély sé ges
össze füg gést tár föl Jé zus Krisz tus
em ber ré lét ele és min dent új já te rem -
tő ha tal ma kö zött. Sem az egyi ket,
sem a má si kat nem em ber ta lál ta ki,
hogy an da lí tó me se, vagy tel je sü let -
len vá gya ink el len sze re le gyen. Az an -
gyal – Is ten szol gá lat te vő je – hir de -

ti meg Má ri á nak, hogy a szü le ten dő
Gyer mek Is ten Fia. A pász to rok nem -
csak úgy ál mod ják az öröm hírt, ha -
nem an gyal szá já ból hall ják, és ma -
guk is Is ten kül döt te i vé vál nak, ami -
kor to vább ad ják a ka rá cso nyi evan -
gé li u mot. Az apos to lok nem ma gu -
kat pro pa gál ják, ha nem a Meg fe -
szí tet tet és Fel tá ma dot tat hir de tik,
mi u tán er re ma ga Jé zus Krisz tus
ren del te őket. Oda so ra koz nak mel -
lé jük a szent es te ige hir de tői is, hogy
ta nús kod ja nak Is ten test té lett sze re -
te té ről. A gyü le ke zet pe dig at tól
gyü le ke zet, hogy nem egy ki ta lált
me sé nek ül fel, és nem a ma ga vá gya -
it ve tí ti ki a jö vő be, ha nem a be fo ga -
dás kész sé gé vel és alá za tá val fo gad -
ja az em ber ré sze gé nye dett, ér tünk ál -
do zat tá lett és min dent új já te rem tő
ha tal má val el jö vő Krisz tus üze ne tét. 

Sem a be fo ga dás kész sé ge és alá -
za ta, sem a vissza vá ró kö nyör gés
nem bi zo nyos be ál lí tott ság vagy tí pus
sa já tos sá ga, ha nem a Krisz tust di cső -
í tő Szent lé lek mun ká ja köz tünk és
ben nünk. Sem em ber ré szü le té sé nek
örö mét, sem a „Jöjj, Urunk!” sür ge -

tő kö nyör gé sét nem ter mel het jük
ki ma gunk ból. Nin csen olyan em ber -
faj ta, aki nek a ter mé sze té hez tar toz -
nék mind ez, de olyan sin csen, aki ben
ez az öröm és ez a kö nyör gés meg
nem szü let het nék.

Az em ber ré lett, min den nyo mo -
rú sá gun kat meg íz lelt, és min den
bű nün kért ál do zat tá lett, ha lá lun kat
ha lá lá val és fel tá ma dá sá val meg tip -
ró Krisz tus ban va ló re mény ség gel
né zünk já szo lá ra, ke reszt jé re, és vá -
runk vissza jöt té re. De nem pusz ta
né ző se reg ként! A Je le né sek köny ve
an nak az egy ház nak a kö nyör gé sét
ki ált ja Jé zus fe lé, amely ma ga is ré -
sze sült Krisz tus szen ve dé sé ben,
meg aláz ta tá sá ban, ha lál ra szánt ál -
la po tá ban. Az em ber ré lett Krisz tus
küz dő egy há za él itt a föl dön. A küz -
dő egy ház nem egy sze rű en a sa ját
nyo mo rú sá gát kín lód ja meg, ha -
nem hi té ért és hű sé gé ért tu sa kod va
ré sze sül Krisz tus szen ve dé sé ben.
Aho gyan az Atya aján dé ko zó ke zé -
ből ér ke ző Krisz tus a ke resz ten az
Atya ke zé be ajánl ja ma gát, Is ten
föl dön küz dő né pe a min den ha ta -

lom mal bí ró Fel tá ma dott fe lé nyújt -
ja a ke zét: „Jöjj!” Igénk a meny -
asszony ké pé ben mu tat ja a rá vá ró
gyü le ke ze tet. Mi sok szor in kább a
gyá mol ta lan öz vegy ké pé ben lát juk
egy há zát, fá rad tan, el csi gá zot tan,
párt fo gás ra szo ru ló an, aki nek nem
rész vét re, „csal fa, vak re mény re”,
ha nem az „Élet erő re” van szük sé ge.

Jé zus nem üt rá a fe lé je nyú ló
kéz re, és nem dug ja be fü lét a sür ge -
tő kö nyör gés re. Hi szen a sür ge tés az
ő ígé re té be ka pasz ko dik. Ide jé ben jön
el, ahogy ide jé ben öl tött tes tet. Ahogy
Má ria re me gő alá zat tal ha jolt meg is -
ten anya sá gá nak hí re alatt, és a „le -
gyen ve lem be szé ded sze rint” ámen -
jé vel mon dott igent az üze net re, a
gyü le ke zet úgy haj lik meg kö nyör gé -
sé vel az El jött és az El jö ven dő előtt.
A vá ra ko zás ra kap erőt, hi szen nin -
csen sa ját tar ta lé ka. A hi te „olyan,
mint a vál to zó hold”. Az em ber ré lett
és a min den ha ta lom mal bí ró Úr
még is gon dos ko dik ró lunk.

A „Jöjj, Urunk Jé zus!” mö gött
olyan ara me us ki fe je zés áll, amely
bon tá sa sze rint egy szer re je lent het je -

len lé tet és el jö ve telt. Az úr va cso ra li -
tur gi á já nak ta lán leg ré gibb imád sá -
ga: „Az Úr itt van!” és „Jöjj, Urunk!”
Itt van ke nyér és bor szí né be rej tez -
ve, és el jön majd a szín ről-szín re lá -
tás di cső sé gé ben. Az Élő él te ti né pét
az élet ke nye ré vel és az örök élet ita -
lá val, ad dig is, amíg el jön. A „ha mar”
ígé re te pe dig ak kor is meg bíz ha tó, ha
ben nün ket előbb szó lí ta na el, mint el -
jö ve te lé nek ígé re te tel je sül.

Szent es te, ka rá csony kor, en nek a
fel hang zó ige sza kasz nak a hal la tán
sem kell dal la mot vál toz tat nunk. A
„Jöjj, Urunk!” pró zá ja jól ki hall ha tó az
„Ím, jász lad mel lett tér de lek” és a
„Szent asz ta lod ma ké szen áll” dal la -
má ból is. Az anya szent egy ház oszt -
ha tat lan kö zös sé gé ben vall juk: „Krisz -
tus kö zöt tünk van és lesz!” Ámen.

g Fe hér Ká roly

Imád koz zunk! „Ó, fé nyes Nap, ó, szép
Csil lag, Té ged vá gyunk mi lát ni csak.
Kelj fel, Na punk, fé nyes sé ged űz ze el
a sö tét sé get!” (EÉ 149,4)

AZ ÜNNEP IG ÉJE

Csak áll nak a pász tor em be rek,
szo kott, dur va sza va ik ki tör lőd tek,
má so kon kö szö rült és rá gó dó nyel vük
moz du lat lan la pul szá ra dó ínyük höz,
lé ha, nők után vá gyó dó szá juk
meg-meg rán dul hang ta lan,
sa ját lel kük li he gé se der mesz ti tu da tu kat
amint csu pa szon, me ne kül he tet le nül,
a teg na pok te met he tet len em lé ke i től
be ke rít ve meg ad ják ma gu kat.
Az Is ten is azt kér de zi:
Az em ber ilyen kor mit te het?

Csak áll nak a pász tor em be rek,
míg va rázs ütés re zú dul lá buk elé
az el lo pott ru hák, a ki zsa rolt pén zek,
a le ta ga dott ju hok gar ma dá ja,
fü lük ben be zár ha tat la nul sü vít
a cser ben ha gyott ba rá tok,
a ki utált pász tor tár sak,
a szó ra sem mél ta tott sen kik
pa na sza, kö nyör gé se és ki ál tá sa,
sze mük előtt egy mást ölel ve ring, hul lám zik
a hi ú ság ból meg csalt fe le sé gek ha da,
és szo mo rú da luk kal kör be jár ják őket
a gyá ván vissza kül dött abor tusz-gye re kek,
kik elől so sem lesz me nek vés.
S az Is ten né zi a fáj dal mas tö me get:
Így nem sza bad, de mi ért le het?

Csak áll nak a pász tor em be rek,
míg ke se rű ség gel ki pár ná zott múlt juk
egy re ké nyel met le neb bül szúr és nyom,
és gon do san egy más ra épí tett ma gya rá za ta ik
inog nak és re cseg nek min den eresz té kük ben,
az ed dig jól eső ha zug sá gok har mó ni ái
el vi sel he tet le nül zűr za va ro sod nak,
az ön saj ná lat pu hán for ró kar jai

most po lip ként foj to gat ják őket,
hogy le ve gőt le nül ful do kol nak
csa ló éle tük össze pisz kí tott szö ve té ben.
S az Is ten ért he tet le nül vall ja:
Ne kem még így is kel le nek!

Csak áll nak a pász tor em be rek,
ahogy so sem imád ko zó ke ze ik
bir kóz zák egy mást jaj ga tás ra
az alá zat lég szom ja köz ben,
uj ja ik ka pasz kod nak a fel le ge ken túl,
hogy meg érint hes sék a csil la go kat,
s túl a csil la gok örök ké va ló urát,
hogy két láb bal pok luk ban áll va
ne ég je nek ele ve nen szén né.
Is ten már sír va mond ja:
Az an gyal még nem me het!

Csak áll nak a pász tor em be rek,
már tud ják, hogy nincs to vább,
nincs foly ta tás, nincs hol nap,
meg ér de melt a szü net nél kü li kín,
az élet tűnt el, már rég el ve szett,
mert el ját szot ták koc kán vagy szó val,
el ját szot ták gyá ván pil la nat fil lé re kért,
a foly ton fe le lőt len örö mök él ve ze té ért
a fu ru lyák tán cát, a ju hok bő te jét,
a fa ra gott bo to kat, a csa lád ka ca ját,
az igaz imá kat, a be csü let fosz lá nya it.
S az Is ten vég re re mél, mert lát ja:
döb ben ten mind egyik meg re meg.

Csak áll nak a pász tor em be rek.
S az Is ten szó lít ja an gya lát:
Le tu dod-e győz ni a ha lált
és az em ber ben bú vó va dat,
föl ál do zod he lyet tük ma gad,
vál lalsz ér tük kínt, ezer nyi bajt,

ere ik be be le bújsz-e majd,
vi gyá zol-e örök re rá juk,
le szel-e ün ne pi ru há juk?
S az an gyal el for dul és hall gat,
zo kog és ne ki dől a fal nak.
És kér di az Úr: Ak kor ki megy?
Ki nek van bá tor sá ga, ki nek?
És Jé zus elő lép: Én me gyek.

Csak áll nak a pász tor em be rek,
sor suk ra vár va te he tet le nül,
vár va éj je li tit kos út ja i kon,
vár va tö rött csa lád ban,
vár va nem ze ti gyász ban,
re zig nált ap ró csa lá sok ban,
a víg ság pót sze re i nek de lí ri u má ban,
a füg gő sé gek bo gos szö ve vé nyé ben,
az el gyá vult lé te zés la bi rin tu sá ban,
a meg ta ga dott tisz ta ság tól el ha gyat va
vá rat lan és hir te len ér tik és tud ják,
hogy aki el in dult a menny ből,
most vég re meg ér ke zett
és Bet le hem ben vár ja,
vár va vár ja őket, mint gye rek.

És men nek a pász tor em be rek,
ér zik, ahogy a múlt le pe reg,
a rossz töb bé nem ver gyö ke ret.
Cso da tör tént: mind re mél, sze ret.

És men nek a pász tor em be rek,
bo lond múlt ján egy se ke se reg,
már nem fél nek, töb bé nem le het.
Ne gon dold, hogy te ezt nem me red!

Most men nek a pász tor em be rek,
most men nek, most…

Bet le he mig Há ló Gyu la

forrás
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A leg ki seb bek nagy esé lye
Akár csak két év ez re de a nap ke le ti böl csek, mi,
hu szon egye dik szá za di, nap nyu ga ti böl csek sem
nél kü löz het jük az ősi mi ke á si pró fé ci á ban fel -
ra gyo gó vi lá gos sá got, amely ra gyo góbb, mint
a bet le he mi csil lag fé nye, amely elő ször csak Je -
ru zsá le mig, He ró des ud va rá ig se gí tet te el az új
ki rályt kö szön te ni igyek vő tu dós csil la gá szo kat.
Ők az em be ri ész lo gi ká ját kö vet ve a fő vá ros -
ban, a ki rá lyi pa lo tá ban ke res ték a jö ven dő ural -
ko dót. De hi á ba…

Lét fon tos sá gú teo ló gi ai alap igaz ság rej lik a
jól is mert tör té net mé lyén. Az ég je le i ből, a te -
rem tett vi lág ból, teo ló gi ai szak ki fe je zés sel él -
ve: az úgy ne ve zett egye te mes ki nyi lat koz ta tás -
ból sok min dent meg sejt he tünk Is ten nagy sá -
gá ból, tit ka i ból, ter ve i ből. El in dul ha tunk ke re -
sé sé re, sőt még a kö ze lé be is el jut ha tunk. De
a sze mé lyes ta lál ko zás hoz több kell. Va la mi más
is szük sé ges: Is ten kü lön ki nyi lat koz ta tá sa,
élő és ha tó igé je. 

Ha ott és ak kor nem ke rül elő az írás tu dók
könyv tá rá ból Mi ke ás út ba iga zí tó sza va „a leg -
ki sebb” Bet le hem ről, a nap ke le ti böl csek csa ló -
dot tan tér het tek vol na vissza tá vo li ha zá juk ba.

A pró fé ta sza va min ket, mai, ke re ső böl cse -
ket vagy ép pen kal ló dó, sod ró dó bal gá kat is út -
ba iga zít, mert enél kül bi zony mi is jó eséllyel
el té ved nénk ko runk ka o ti kus lel ki-szel le mi
la bi rin tu sá ban. Ab ban a vi lág ban, ahol min den
el adó, ahol a ka rá csony a fo gyasz tás ün ne pé -
vé deg ra dá ló dott. Rek lá mok har sog ják: fo -

gyassz, vá sá rolj mi nél töb bet, mi nél na gyob bat,
mi nél drá gáb bat…

Ez zel szem ben fe dez zük fel a mi ke á si pró fé -
cia evan gé li u mát: „…Bet le hem, bár a leg ki sebb
vagy (…), még is be lő led szár ma zik az, aki
ural kod ni fog.”

Ka rá csony öröm üze ne te ép pen a leg ki seb -
bek nek, a leg gyen géb bek nek, a leg sze gé nyeb -
bek nek kí nál új táv la to kat, s ilye nek ből jócs kán
akad 2009 vál ság súj tot ta vi lá gá ban. 

A Min den ha tó és Örök ké va ló tö ré keny kis -
gyer mek ként, szin te haj lék ta lan ként egy ki csiny
te le pü lés ron gyos is tál ló já nak já szol böl cső -
jén ke resz tül lép be az em be ri ség tör té nel mé -
be, hogy Meg tar tó ként be tölt se kül de té sét, el -
vé gez ze meg vál tá sunk mun ká ját.

Ő, aki örök től sze ret, nem csak a jö ven dő fe -
lé nyit táv la to kat, ha nem a múl tat is se gít össze -
füg gé se i ben meg ér te ni. Az ér ke ző Mes si ás
gyö ke re i ről így vall Mi ke ás: „Szár ma zá sa
vissza nyú lik a haj dan kor ba, a tá vo li múlt ba.”

Ka rá csony nem tű nő han gu lat, nem fu tó ka -
land. Is ten nem „flör töl” az em ber rel, ha nem
ter ve zet ten, ki tar tó an, a ke reszt ha lá lig me nő -
en, hű sé ge sen sze ret. En nek az ál do za tos,
küz del mes sze re tet nek a gyö ke rei egé szen
Ádá mig-Évá ig men nek vissza. Nem vé let len,
hogy az „új Ádám”, Jé zus Krisz tus szü le té sét de -
cem ber 24-én, ép pen Ádám és Éva ne ve nap -
já nak éj sza ká ján ün ne pel jük. Már a Bib lia el -
ső lap ja in ol vas hat juk a pro to evan gé li u mot, a

nagy ígé re tet an nak szü le té sé ről, aki majd a go -
nosz kí gyó fe jé re ta pos.

Is ten em ber men tő üdv ter ve for dult cél -
egye nes be azon az el ső bet le he mi éj sza kán,
ami kor az Ige test té lett. Ér de mes új ra fel tár -
ni eze ket az ősi, ma is táp lá ló gyö ke re ket, hogy
hosszú tá vú ka rá cso nyunk le gyen, amely nek fé -
nye ki su gár zik a hét köz na pok ba is. 

Ma nap ság a kör nye zet vé dők gyak ran ajánl -
ják fi gyel münk be a gyö ke res fe nyő ket, ame lyek
re mény ség sze rint túl élik az ün ne pe ket. Nem
vál nak hul la dék ká víz ke reszt re, mint gyö ke rü -
ket vesz tett, gyor san szá ra dó, ago ni zá ló tár sa -
ik. Mi ke ás sza va is a gyö ke res, tar tós ka rá csony
aján dé kát kí nál ja. 

A bet le he mi gyer mek szü le té se az idő szá mí -
tás sa rok kö ve, az idő cent ru ma, köz pont ja. 

A hu sza dik szá zad egyik leg na gyobb ma gyar
böl csé vel, Pi linsz ky Já nos sal együtt vall hat juk,
ta pasz tal hat juk: „Is ten be le szü le tett az idő be –
ezért ne künk is mó dunk ban áll ki emel ked ni az
idő ből…” Ka rá csony kor mi, perc em ber kék is ki -
tör he tünk ön ző kis vi lá gunk bör tö né ből, és a
meg nyí ló ég fé nyé ben fel fe dez het jük örök ké -
va ló táv la ta in kat.

A bet le he mi csil lag és a mi ke á si ige fé nyé -
ben ugyan ak kor fel is mer het jük, hogy aki meg -
szü le tett, nem csak a múlt ba és a jö vő be nyit ka -
put, ha nem a je len ben is pász tor ként ve ze ti az
övé it: „A nyáj elé áll, és le gel te ti az Úr ha tal -
má val (…) Ez lesz a bé kes ség!” Így tes te sül meg

Jé zus ban Is ten bé kes sé ge és ál dá sa. Ezt ad hat -
juk to vább egy más nak min den ka rá cso nyi jó
szó ban és tett ben, mo soly ban és si mo ga tás ban,
spi ri tu á lis és kéz zel fog ha tó aján dék ban. Ez a leg -
ki seb bek nagy esé lye és örö me.

Gaz dag ka rá cso nyi aján dé kot kap tunk a
Lu ther Ki adó ad vent ben meg je lent Ál dás -
köny vén ke resz tül is. A pré di ká ló fo tók kal szí -
ne sí tett kö tet be in kar ná ló dó „ál dás kon cent rá -
tum” ün ne pe in ket és hét köz nap ja in kat egy aránt
ál dot tá te he ti. Be fe je zé sül en nek egyik ka rá cso -
nyi ál dá sá val kö szön töm Ol va só in kat:

A ma gas sá gos Is ten, aki ér ted is em ber ré lett, 
őriz zen meg té ged sze re te té ben.
Aján dé koz za ne ked a gyer mek bi zal mát, 
a ki csi ség szép sé gét és ere jét,
a hol nap re mény sé gét, 
az ün nep bé kes sé gét,
és tölt se be szí ve det je len lé te örö mé vel.

g Gáncs Pé ter

Imád koz zunk!
Urunk, Te a leg ki seb ben, egy gyer mek ben jöt -
tél kö zel hoz zánk. Mi is min dig kö zel le he tünk
hoz zád a gyer mek lel kű egy sze rű ség ben, tisz ta,
szép örö mök ben, szen ve dé sek, pró bák órá ján is,
az em ber sé ges sze re tet ben. Te kints ránk a ma -
gas ég ből, te kints ránk em be rek ar cá ról, és aján -
dé kozz meg min ket az iga zi ün nep pel. Ámen.

AZ ÜNNEP IG ÉJE
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Em lé ke zet
„Na gyon el fe lej tet tük, hogy an gya lok
vol tunk, / Kö vér ván ko sok ba töm tük
fe hér szár nya ink.”(Jó zsef At ti la: Gyé -
mánt)

Gim na zis ta le ány mond ja: „Édes -
anyám idén nem tart ka rá csonyt.
Tud ja, ta nár úr, meg halt a ma ma,
meg anyá nak amúgy is sok dol ga-
gond ja van.” Egy év fo lyam mal lej jeb -
bi ek rá erő sí te nek: „Ta nár úr! Egy re
töb bek től hall juk, hogy nem sze re tik
a ka rá csonyt.”

Bi zo nyo san így van. Ami kor a tar -
ta lom el vész, el pá ro log, las san fe les -
le ges sé, sőt nyűg gé vá lik ve le együtt
a for ma is. Ami kor el fe lejt jük, mit is
je lent a ka rá csony, a ka rá csony fa
ter mé szet pusz tí tás sá lesz, az aján dé -
ko zás pénz köl tés sé, az ün nep pe dig
gond dá. 

A ka rá csony a sze re tet ün ne pe –
mond ják. Ta lán ki csit job ban is
sze ret jük egy mást ilyen kor. Az tán
el te lik az ün nep – ahogy most is a
vé gén já runk már –, és las san el fe -
lejt jük ezt az egy más fe lé for du ló fi -
gyel met.

Az evan gé li um ban azt ol vas suk
Má ri á ról, hogy mind azo kat a dol go -
kat, ame lye ket a pász to rok el mond -
tak ne ki – az an gyal hír adá sát, a
mennyei kó rus hang ja it, amit ar ról a
kis gyer mek ről zeng tek  –, meg őriz te
és for gat ta szí vé ben. Ez az ün nep
meg tar tá sá nak tit ka. Má ri á tól ezt
ta nul hat juk: az igét, az evan gé li u mot
meg őriz te és for gat ta szí vé ben. Mi -
u tán tő lünk is el men nek a pász to rok
– az uno kák –, és el kezd hul la ni a tű -
le vél, meg ma rad jon szá munk ra a lé -

nyeg: az evan gé li u mot for gas suk szí -
vünk ben.

Ének ka ri pró bán új kot tát oszt ki
a kar ve ze tő. Az tán el kez dik pró bál -
ni a mű vet. A szop rán ból egy ré geb -
bi tag fel só hajt: „Ezt már egy szer ré -
gen éne kel tük!” Igen, va la ha tud ta,
most még is szin te új ra meg kell ta -
nul nia. Mennyi re más az, ha egy
kö zös tör té net re úgy re a gál a haj da -
ni osz tály társ: „va la mi rém lik”, vagy
azt mond ja: „Igen, pon to san em lék -
szem.” Az evan gé li um min dig friss és
fris sí tő hír, nem el ho má lyo su ló em -
lék. Ezért for gat ja a szí vé ben Má ria
nyo mán a mai gyü le ke zet is. Hisszük
és ta pasz tal juk, hogy ha si ke rül a ka -
rá csony tar tal mát meg őriz nünk, ak -
kor az ün nep szép sé ge is megmarad.
Nem csak így de cem ber ben.

Meg val lom, csa lód tam már az
em be ri em lé ke zet ben. Olyan szé -
pen hang zik, de szá nal ma san sze gé -
nyes ön vi gasz ta lás a gyász ban: „Ad -
dig él, míg em lé ke zünk rá!” Be mo há -
so dott, le dőlt sír kö vek jut nak eszem -
be, ame lye ken még ki si la bi zál ha tó a
fel irat: „So ha nem fe lej tünk.” Ha az
evan gé li um ügye, Jé zus tes tet öl té sé -
nek cso dá ja em be ri em lé ke ze tünk re
vol na bíz va, ma már nem vol na mi -
ről be szél nünk.

Ézsa i ás köny vé nek mai sza ka sza
to vább vi szi gon do la ta in kat sa ját
em lé ke zé sünk nél. „Meg fe led ke zik-e
cse cse mő jé ről az anya, nem kö nyö -
rül-e mé he gyer me kén? Ha má sok
meg fe led kez né nek is, én nem fe led -
ke zem meg ró lad! Íme, te nye rem be
vés te lek be.” Ka rá csony má sod nap -

ján ezért ün ne pel he tünk még: az Úr
nem fe led ke zik meg ró lunk.

Nem fe lejt ke zett meg ró luk az Úr,
ha nem el küld te hoz zánk Fi át. Ezt ta -
pasz tal ta meg Za ka ri ás pap, aki né -
pe sza ba du lá sá ért kö nyör gött, ami -
kor Ke resz te lő Já nos és Jé zus szü le -
té sét hir det te az an gyal. Ezt ta pasz -
tal ta meg Ná tá na él, ami kor Jé zus
meg szó lí tot ta őt. Ezt hir det te Pál
apos tol Ti tusz nak és raj ta ke resz tül
a kré tai gyü le ke zet nek: „Meg je lent a
mi üd vö zí tő Is te nünk jó sá ga és em -
ber sze re te te (…) Jé zus Krisz tus, a mi
Üd vö zí tőnk ál tal.” (Tit 3,4–7) S mi,
akik hoz zá juk ha son ló an nem ta lál -
koz tunk Jé zus sal, ve lük együtt él jük
át az új já szü lő és meg újí tó ke reszt -
sé günk re gon dol va, hogy Is ten nem
fe led ke zett meg ró lunk. Sőt min ket
egyen ként, sze mély sze rint kü lö -
nö sen is sze ret.

A ki ál tás, a só haj azért szá munk -
ra sem is me ret len. A két év ez red tá -
vol sá ga, a hit szub jek tív vol ta mi att
mi is együtt szen ve dünk a ba bi lo ni
fog ság ban lé vő nem ze dék kel: „El -
ha gyott en gem az Úr, meg fe led ke zett
ró lam az én Uram!” Sor sunk ter he
alatt ter mé sze tes ez a ki fa ka dás.
Ami kor nem lá tunk ki utat egyé ni
gond ja ink ból vagy nem ze tünk, a te -
rem tett vi lág rom lá sá ból, ami kor
nem tű nik fel va ló di al ter na tí va a
kény sze rű en el szen ve det tel szem -
ben, ak kor – ne szé gyell jük – mi is
fel só haj tunk: „Meg fe led ke zett ró -
lam az Úr!” 

Szá mom ra ezért fon tos a kö zös -
ség. Mert nem szá mít ha tok ar ra,

hogy hi tem min dig erős ma rad. Ar -
ra sem, hogy a Bib lia be tű je sa ját ol -
va sa tom ban min dig fe lel ni fog a
ben nem fel ve tő dő kér dé sek re. Azt
ol vas tuk az evan gé li um ban, hogy a
pász to rok mond ták el a ki je len tést,
Má ria pe dig for gat ta szí vé ben. A kö -
zös ség ad ja to vább az evan gé li u -
mot, a gyü le ke ze ten ke resz tül vá la -
szol Is ten igé je a ben nem fel ve tő dő
kér dé sek re. 

Ami kor azt gon do lom, azt élem át,
hogy el ha gyott en gem az Úr, ak kor a
gyü le ke zet, a min ket kö rül ve vő kö -
zös ség hir de ti, amit ők hal lot tak és
lát tak – pon to san úgy, aho gyan az Úr
meg üzen te ne kik –: hogy Is ten nem
fe led ke zik meg ró lunk. A gyü le ke zet
em lé kez tet ke reszt sé gem re, hogy az -
ál tal meg sza ba dí tott, üd vö zí tett és
meg újí tott, örök élet re hí vott el az Úr. 

Mert a gyü le ke zet, a Krisz tus ban
hí vő kö zös ség az Úr tes te, amely nek
aján dé ka in ke resz tül, a hir de tett igén
és a szent sé ge ken ke resz tül új ra és új -
ra meg ta pasz tal juk azt, amit a pász -
to rok és Má ria sa ját sze mé vel lát ha -
tott, ami ről Ézsa i ás pró fé ta már jö -
ven dölt: „…én nem fe led ke zem meg
ró lad!” Ámen.

g Ben c ze And rás

„Légy kö ze lebb hoz zám, ahogy csak le -
hetsz, / Most és mind örök ké: imád sá -
gom ez. / Az ap ró kat áldd meg itt és
min de nütt, / Él hes se nek menny ben te -
ve led együtt! / Légy kö ze lebb hoz zám,
ahogy csak le hetsz, / Most és mind -
örök ké: imád sá gom ez.” (EÉ 169,3)

AZ ÜNNEP IG ÉJE

K A R Á CS ON Y U TÁ NI VA SÁR NAP  ÉZ S 45,58 

Ál lás fog la lás ra kész tet ve
Újabb ad ven tet és las san újabb ka rá -
csonyt tud ha tunk már ma gunk mö -
gött. Re mény ség sze rint át él tük és
meg él tük az ün ne pet, saj nos azon ban
sok szor azt kell meg ál la pí ta nunk,
hogy csak túl él tük. En nek is vé ge van!
Min den eset re sok min dent hal lot -
tunk és lát tunk, ami az ün nep ilyen-
olyan üze ne té ről be szélt ne künk.
Fel ál lí tott mi ni a tűr és óri á si bet le he -
mek, ad ven ti so ka dal mas vá sá rok a
te re ken, for ralt bo ros es ték, me leg lel -
kü le tű is ten tisz te le tek a hi deg temp -
lom pa dok ban.

A mai nap kér dé se az, hogy mi
ma rad ezek ből? Pon to sab ban mi
ma rad az iga zi üze net ből? Ab ból,
hogy az Ige, Jé zus Krisz tus, test té lett
ér tünk. Test té lett ér tem is! Mit je lent
mind ez ne kem?

A fő te re ket már ki sö pör ték, és
szil vesz te ri dí sze ket tesz nek ki. A kül -
ső sé gek el múl nak, de va jon be lül
mit élünk meg? A gyer mek éne kek, a
ké pes la pok, de még a giccses bet le -
he mek is ar ról be szél tek ed dig, hogy
meg szü le tett a vár va várt Meg vál tó.
Most, a ka rá csony utá ni nagy ta ka rí -
tás ban az a kér dés, hogy szá munk ra,
a mi éle tünk ben is meg szü le tett-e a
Meg vál tó? A bet le he mi Gyer mek
he lyet ta lált-e a mi ko pot tas és sze -
gé nyes is tál lónk ban?

De hagy juk az ad ven ti és ka rá cso -
nyi han gu lat ele me it! Is ten sa ját ma -
ga mu tat ta és mu tat ja meg a fe le le -
tet. Azt, hogy ő cse lek szik éle tünk ben.
Ézsa i ás pró fé ta eb ben a rö vid rész ben
is Is ten szá mos tet té ről be szél. Az
ere de ti szö ve get vizs gál va a jé zu si „Én
va gyok…” mon dá sok jut nak eszünk -
be: Én va gyok az egye dül lé te ző Is ten!

– mond ja az Úr. Én va gyok, aki fel -
övez lek – kö rül vesz lek – té ged! Én al -
ko tok vi lá gos sá got és te rem tek sö tét -
sé get. Én szer zek bé kes sé get, és én te -
rem tek bajt.

Mit tu dunk hoz zá ten ni eh hez a fel -
so ro lás hoz mi ma gunk? Mi min -
dent tett meg Is ten ed dig az éle tünk -
ben? Ki pó tol ta hi á nyos sá ga in kat?
Se gít a már-már el vi sel he tet len nek
tű nő fe szült sé gek hor do zá sá ban? Új
mun ka he lyet ad az el ve szí tett he lyett?
Ő az, aki csa lá dot ad a ma gány ban?
– Ne saj nál juk ar ra az időt, hogy eze -
ket fel idéz zük ma gunk nak, és meg -
kö szön jük Is ten nek.

De nem áll ha tunk meg itt. Nem
ra gad ha tunk le Is ten tet te i nek még
en nél a vég te len „lis tá já nál” sem.
Ige sza ka szunk előtt né hány vers sel
ugyan is Ézsa i ás pró fé tá tól is ezt hall -
juk: „El tör löm hűt len sé ge det, mint a
fel le get, vét ke i det, mint a fel hőt. Térj
hoz zám, mert meg vál tot ta lak!” (Ézs
44,22)

Ne fe lejt sük ezt el! A leg na gyobb,
leg in kább „ka rá cso nyi” és leg in kább
„hús vé ti” tet te Is ten nek az, hogy Jé -
zus ér de mé ért el tör li a mi hűt len sé -
gün ket és vét ke in ket is. Ha pe dig
hall juk ezt, ak kor már is ál lás fog la lás -
ra kész tet ben nün ket Is ten: el fo gad -
juk-e vagy nem?

Nin csen kö zép út, és nin csen tar -
tóz ko dás! Aho gyan Ézsa i ás el len -
tét pá rok ról be szél – nap ke let és nap -
nyu gat, vi lá gos ság és sö tét ség, bé kes -
ség és baj –, úgy áll vagy-vagy vi -
szony ban a mi ál lás fog la lá sunk is. A
Gala ta-le vél ből vett ol vas mány (4,1–
7) is ar ról be szél, hogy aki már Krisz -
tus ban van, az Is ten fia, gyer me ke.

Aki azon ban még nem fog lalt ál lást
mel let te, az még a tör vény szol gá ja.
Vagy szol ga – vagy fiú: ez a két le he -
tő ség áll előt tünk.

Ak kor él tem meg leg in kább ezt a
vagy-vagy hely ze tet, ami kor elő ször
re pül tem az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok ba. Mi vel ép pen ab ban a pár
perc ben nem vol tam a he lye men a
re pü lő gé pen, ami kor a be ván dor lá -
si pa pí ro kat osz to gat ták, meg ér kez -
ve kö zöl ték ve lem, hogy e nél kül a
pa pír nél kül nem lép he tek be az
or szág ba. Vár jak. Né hány órán ke -
resz tül – ami év ti ze dek nek tűnt – az
arab be ván dor lók kö zött ül tem. Tör -
tént ez há rom év vel a szep tem ber 11-
i tra gé dia után. Hogy ha meg lett vol -
na a meg fe le lő pa pí rom, már me het -
tem is vol na to vább az egész na pos
uta zás után, enél kül azon ban egy ér -
tel mű volt a vagy-vagy kér dés: amed -
dig nin csen pa pí rom, il le gá lis be ván -
dor ló va gyok, akit bár mi kor ki to lon -
col hat nak. (Ez sze ren csé re nem tör -
tént meg.)

Ki va gyok én? Egy ki to lon col ha tó
ma gyar ál lam pol gár? Egy evan gé li kus
gyü le ke ze ti tag? Egy a ka rá cso nyi idő -
sza kot iga zán meg él ni aka ró ke resz -
tény? Itt is sok min dent so rol ha -
tunk fel mind annyi an. Is ten től hal lot -
tuk az „Én va gyok…” mon dá so kat.
Mit tu dunk mi ál lí ta ni ma gunk ról?
Ho gyan tu dunk ál lást fog lal ni? „Én
va gyok, aki…”

Ézsa i ás pró fé ta nyo mán ezt tud -
juk mon da ni: Én va gyok az, aki ért
szin tén meg tör tént a sza ba dí tás.
Én va gyok az, aki re ugyan úgy vo -
nat ko zik a ma gas ból, Is ten től har -
ma to zó (fo lyam ként öm lő) igaz -

ság. Hogy ha ezt el fo ga dom, és ál lás -
fog la lá som emel lett szól, ak kor tá -
rul ha tok fel, mint a föld, amely be -
fo gad ja a fe lül ről har ma to zó esőt.
Így tud gyü möl csöt te rem ni ál ta lam
a sza ba du lás – sza ba dí tás –, és így
tud csí ráz ni, sar jad ni az igaz ság
ben nem és ál ta lam.

Is ten már ál lást fog lalt mel let tem.
Fel öve zett, kö rül vett és kö rül font
sze re te té vel, aho gyan Ézsa i ás ír ja. Én
ma gam ki va gyok? Mi lyen va gyok?
Ho gyan fog la lok ál lást? Ha semmi
változást nem hoz bennem a ka rá cso -
nyi idő, úgy já rok, mint aki knek nin -
csen be ván dor lá si pa pír juk az Egye -
sült Ál la mok ba. Bár mi kor ki to lon col -
ha tó leszek.

A ke gye lem ide je azon ban még
tart. Is ten igé je most is hang zik szá -
munk ra úgy, aho gyan az evan gé li u -
mi ol vas mány ban (Lk 2,33–40) An -
ná ról ír ja Lu kács: „…és be szélt ró la
mind azok nak, akik vár ták Je ru zsá lem
meg vál tá sát.”

A mos ta ni, las san-las san le csen gő
ka rá cso nyi idő szak is Jé zus ról be szél
ne künk, akik vár juk meg vál tá sun kat.
Eh hez azon ban ál lást kell fog lal -
nunk. He lyet ta lál-e ná lunk elő ször
– vagy új ra – Jé zus, az egye dül lé te -
ző Is ten egy szü lött Fia?

g Pet h Ju dit

Imád koz zunk! Is te nünk! Add ne künk
Lel ke det, hogy en ged jünk for má ló
ke zed nek! Áldj meg ben nün ket, hogy
ál dás sá le hes sen szá munk ra ez a
mos ta ni idő szak is az örök élet re -
mény sé gé ben! Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJE

Urunk, Is te nünk! Te vagy az egyet -
len élő és igaz Is ten ezen a vi lá gon.
Ké rünk, fo gadd ke gyel me sen imád -
sá gun kat, ami kor most hoz zád for -
du lunk ké ré se ink kel.

Légy, Urunk, egy há zad dal, hogy az
egész vi lá gon iga zán hir des se ha tal mas
ne ve det az em be rek kö zött. Áldd
meg az ige hir de tő it, hogy a Krisz tus -
ban ka pott ke gye lem hí re ál ta luk el -
jus son min den em ber hez. Adj nyi tott
fü let és nyi tott szí vet a gyü le ke ze tek
tag ja i nak, hogy ne csak meg hall ják,
ha nem be is fo gad ják mind azt, amit
az el ső ka rá csony kor kezd tél el éret -
tük Jé zus Krisz tus ál tal, és amit be is
vé gez tél a Gol go ta ke reszt jén.

Urunk! Te légy ha zánk kal, né -
pünk kel és vá ro sunk kal. Te adj ne ked
tet sző böl cses sé get ve ze tő ink nek,
hogy a vi lág vi lá gos sá gá nak fé nyé nél
meg lát va a he lyes utat ar ra ve zes sék
né pün ket. Add mind annyi unk szí vé -
be Krisz tus lel kü le tét, hogy bé kes ség -
gel és sze re tet tel for dul junk em ber -
tár sa ink fe lé.

Urunk! Légy a tes ti-lel ki be te gek -
kel, az egye dül ma ra dot tak kal, a nél -
kü lö zők kel. Te légy min den szük sé -
get szen ve dő tá ma sza. Öleld át, vi -
gasz tald és erő sítsd őket ka rá csony
hí ré nek örö mé vel. Min ket pe dig in -
díts a sze re tet cse le ke de te i re min den -
kor irán tuk.

Légy, Urunk, az egész te rem tett vi -
lág gal. Te tartsd fenn a bűn rom bo -
lá sá val szem ben, és ve zesd aka ra tod
sze rint, amed dig böl cses sé ged fenn -
tart ja lé tét. 

Hall gasd meg imád sá gun kat, és
ka rá csony fé nyé vel töltsd be már
most szí vün ket, hogy már ezen a föl -
dön a te vi lá gos sá god ban jár has -
sunk, egy kor pe dig or szá god ré sze -
sei le hes sünk Jé zus Krisz tus, a te Fi -
ad ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

SE MPER REFOR M ANDA

„Látni való ebből, hogy Isten meg-
dicsőíti azt, amit az emberek meg-
vetnek. Az alázatosakra tekint.
Ahogy írva van: »Kérubokon ül, és
letekint a mélybe.« A bethlehemi
angyalok se mehettek fejedelmek-
hez és hatalmasakhoz, hanem né-
hány tanulatlan, alázatos laikust kel-
lett felkeresniök. Pedig talán szí ve -
sebben álltak volna szóba a jeruzsá-
lemi főpapokkal és írástudókkal,
akik rengeteget tudtak Istenről. De
nem! Szegény pásztorokat érdeme-
sített e dicső kegyelemre. Holott a
világ szemében senkik voltak. De
mélyre is veti Isten azt, ami nagy!”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

Seperj ki bennem, Erőskezű,
hogy gondolat ne bántson,
rejtett zugok pormacska fészke
nehogy magába rántson.

Sepregess ki, rázd föl a párnám.
Felnőttem, oltsd le rózsalámpám.
Ablakom tárd ki éjszakára,
hadd csituljon a tettek láza.

Kertész Eszter

Esti ima

forrás
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Hány év le pe reg két ke dé sek kö zött,
amíg egy de cem be ri éj ben a vá lasz
tel jes bi zo nyos ság lesz. Ő Is ten fia! És
ki bom lik hi tünk is, át szö vi éle tün ket.
Ka rá csony szép sé ge át vi lá gol min de -
nen, föl ra gyog tisz tán és egy sze rű en.
A meg szü le tett Jé zus ban a te rem tés
min den fon tos sá ga ki nyil vá nult. Hall -
juk a jót, lát juk az iga zat, a föl is me -
rés bá tor sá gá ban át él jük ke reszt ha -
lá la szen ve dé sét.

* * *

Az ut ca és a tér ka rá cso nyi fény ben
ra gyog. A szem köz ti ház ban fi a tal
csa lád bol dog gye re kek kel, mel let te
idős nő csen des ma gány ban. Jobb ra
tő lem nagy kö zös ének zeng.
„Menny ből az an gyal…” Tá vo labb a
nyolc van éves öreg, kint áll most is,
és a vi lág ba szét fu tott gye re ke it hív -
ja… A leg szél ső ab la kok ban mécs láng
pis lá kol: „Még élek!” – ki ált ja va la ki
a jég hi deg ágyá ból, de sen ki nem hall -
ja. Bá nat foj to gat, és mon dom ma -
gam nak: Mi len ne, ha egy szer át men -
nénk mind annyi an a leg na gyobb
ház ba, az óri ás szo bá ba? A fosz ló ka -
lács ból min den ki nek tör nénk, és
mo so lyog va néz nénk, a gye re kek
kö zött Is ten ho gyan pró bál ja vissza -
il lesz te ni a ki sik lott já ték vo na tot.

* * *

Ke resz tury De zső. Va jon há nyan is -
me rik a fi nom szö vé sű ver sek köl tő -
jét? Arany Já nos élet mű vé nek leg jobb
tu dó sát? Az örök ta nárt? Bi zo nyá ra
ke ve sen, hi szen az utób bi évek ben
annyi ra gyo gó ér ték fe lej tő dött el,
vagy hullt a sem mi be. Pró zai írá sa -
it ol vas va re mek kis esszé ket ta lál tam
a du nán tú li táj su gár zá sá ról, az út -
ba in dí tó mes te rek ről. Egyik tö re dé -
ké ben, már bú csúz va az élet től, így
üzen: „Úgy gyö nyör ködj a fi a ta lok -
ban, mint akik té ged foly tat nak
majd. De ne ma gad vá gya it, em lé ke -
it ál modd új ra ben nük: ne ké nyez -
tesd, ne ün ne peld, ne szidd, in kább
sze resd és ér de mük sze rint be csüld
meg őket. Légy okos el len ál lás, jó gát,
tisz ta me der, hogy nö ve ked je nek,
mint súly alatt a pál ma, hogy ön ere -
jük kel tör hes se nek utat ma guk nak,
s ne nyel je el őket lá pok iszap ja, si -
va tag ho mok.”

* * *

Az éji sö tét ben ka rá csony csen des
bé ké je. A kis ded Jé zus de ren gő fé nye.
Ki hit te vol na, hogy két év ez re det is
túl él az ap ró láng, és az időt ál tal ra -
gyog va me len ge ti a fá zó vi lá got.

g F. F. L.

Ka rá cso nyi
jegyzet fosz lá nyok

b „Sza bad-e be jön ni bet le hem -
mel?” – hang zott el a kér dés két
nap alatt tíz hely szí nen a Me -
nyeg ző Tár su lat er dé lyi kör út -
ján… A de cem ber el ső he té -
ben tett ad ven ti „fel lé pés so ro -
zat ról” a tár su lat ve ze tő jét,
Végh Sza bol csot kér tük be szá -
mo ló ra. 

A ka rá csony előt ti vissza té rést leg -
utób bi lá to ga tá sunk kor – a csík sze -
re dai temp lom szen te lé se kor – ígér -
tet ték meg ve lünk lel kész és nem lel -
kész ba rá ta ink. Bár mennyi re sze -
ret tük vol na is, időnk és ener gi ánk
nem en ged te, hogy fel ké szül jünk
egy ko mo lyabb ka rá cso nyi kon cert -
re. Gon dol tuk, ha nem is egy „egész
es tés” mű sor ral, de né hány nép dal -
lal azért meg lep het nénk őket. En nek
össze ál lí tá sán el mél ked ve ju tot tunk
ar ra az el ha tá ro zás ra, hogy bet le he -
mes já ték kal ké szü lünk, még pe dig
úgy, hogy ne szá mít sa nak ér ke zé -
sünk re, úgy, aho gyan azt ré gen a
gyer me kek is tet ték, akik jár ták a fa -
lut, és min den ho vá be ko pog tat tak
elő adá suk kal… 

Most örül tünk elő ször an nak,
hogy hosszú út ve zet a Bar ca sá gig,
mert köz ben volt időnk szö ve ge in ket
ta nul ni. 

Az ős be mu ta tó Ma ros vá sár he -
lyen, az evan gé li kus lel kész ott ho ná -
ban volt. Papp No é mi lel kész nek és
gyer me ke i nek okoz tunk el ső ként
meg le pe tést. Egy, a pa ró ki á hoz kö ze -
li ut cá ban par kol tunk le, hogy ne
kelt sünk fel tű nést. Na gyon hi deg
volt. Fel vet tük né pi gú nyá in kat, el he -
lyez tük a sze rep lő ket a bet le hem be,
hang sze re in ket ke zünk be vet tük, és
fél ve el in dul tunk a lel kész la kás fe lé.
Fél tünk at tól, hogy mit fog nak szól -
ni, fog nak-e örül ni, hang sze re ink
nem han go lód nak-e le eb ben a hi deg -
ben, és hát a szö ve gek eszünk be
fog nak-e jut ni? 

Mint an nak ide jén a gyer me kek,
vá ra ko zás sal vol tunk te le. Jól si ke rült.
Örül tek. Meg ha tód tak. Öröm mel
in dul tunk mi is to vább a bar ca sá gi
Négy fa lu irá nyá ba. Egyet len he lyen
tud tak csak az ér ke zé sünk ről,
Hosszú fa lu-Fű rész me zőn Kaj csa
Lász ló lel kész, aki től szál lást kér tünk
né hány éj sza ká ra. Ér ke zé sünk más -
nap já nak reg ge lén azon ban ő is meg -
le pő dött, ami kor négy pász tor nak öl -
tö zött alak, hang sze rek kel, csör gő vel,
bot tal – és per sze a bet le hem mel –

a ke zé ben, kán tál va jött be fe lé a ka -
pu ján… 

Utunk ez után Cser nát fa lu ba ve ze -
tett, Tö rök Lász ló lel kész haj lé ká ba.
Éva, La ci fe le sé ge, bár könnye i vel
küsz köd ve ugyan, de meg lát ta ben -
nünk a le he tő sé get: a kö vet ke ző na -
pon, va sár nap az is ten tisz te le ten
meg je le nő hat van gyer mek nek mi -
lyen jó aján dék len ne ez a mű sor.
Ezért fel kért min ket a szol gá lat ra.
Tud tuk, hogy még jó né hány hely szín
és ki lo mé ter áll előt tünk, de er re nem
le he tett ne met mon da ni. Meg ígér tük,
hogy más nap dél előtt vissza té rünk. 

Cser nát fa lu ból Tat rang ra, Há rom -
fa lu ba in dul tunk. Ami kor Me lin da,
Szé kely Le ven te lel kész fe le sé ge meg -
hal lot ta a ze ne szót és kán tá lást, elő -
ször azt hit te, hogy a bo ri cá sok jöt tek
be a ka pun (hét fa lu si csán gó nép szo -
kás, me lyet ka rá csony után jár nak a
fi a ta lok, ház ról ház ra jár va tán col -
nak, és jó kí ván sá go kat mon da nak),
majd rá jött, hogy az még ko rai len ne.

Le ven te, aki min dig száz tíz szá za -
lé kon tel je sít, gyor san ma gá ra kap ta
leg szebb ma gya ros öl tö ze tét, úgy
várt ben nün ket. A büsz ke szé kely
nem bír ta so ká ig, meg ha tó dott sá gát
nem tud ta lep lez ni. Fon dor la tos sá gá -
ban szin tén azon gon dol ko dott, mint
Éva Cser nát fa lu ban, hogy más nap a
tat ran gi temp lom ban is játsszuk el a
bet le he mest. Ami kor el mond tuk,
hogy már el ígér kez tünk, ak kor szem -
be sí tett ben nün ket az zal, hogy amott
tíz kor, Tantran gon pe dig ti zen egy kor
kez dő dik az is ten tisz te let, úgy hogy ne
prob lé máz zunk ennyit. Hát így esett,
hogy ezt is meg ígér tük.

Tantrang után vissza men tünk
Négy fa lu ba, Tür kös re egy ba rá tunk
csa lád já hoz, az tán Kosz ta Ist ván
lel kész hez Kriz bá ra. A leg ked ve sebb
tör té net itt, Kriz bán esett meg ve -
lünk. A bet le he mes há zi kót fá ból
ké szí tet tük, a ben ne lé vő ala ko kat,
Má ri át, Jó zse fet, a kis Jé zust, a ki -
rá lyo kat és a pász to ro kat pe dig mé -
zes ka lács ból. (Itt kö szö nöm meg a
ba la ton szár szói lel kész aka dé mia
részt ve vő i nek – Var ga Gyön gyi nek
és Csi tá ri Bo gi nak – a se gít sé gét,
akik el ké szí tet ték a bet le he mes sze -
rep lő it.) Szó val a lel kész csa lád leg -

ki sebb gyer me ke, a négy éves Pis ti -
ke na gyon sze re ti a mé zes ka lá csot.
Elő ször csak sza gol gat ta a fen sé ges,
mé zes il la tú ala ko kat, majd egy pil -
la nat ban, ami kor a bet le he mest
szem elől té vesz tet tük, le ha rap ta az
egyik ki rály fe jét. Ez a ki rály nem
ara nyat, töm jént vagy mir hát, ha -
nem ön ma gá ból egy da ra bot adott
a kis gyer mek nek. 

A ki rályt hát rébb he lyez tük, Eni -
kőt, Pis ti ke anyu ká ját pe dig meg -
nyug tat tuk, hogy nincs ez zel sem mi
gond. Es te hat kö rül járt az idő, ami -
kor Apá cá ra in dul tunk. Si mon La ci
ar ra már nem szá mí tott, hogy a Mi -
ku lás után még a bet le he me sek is be -
top pa nak es té re. Tud ni il lik az nap
volt az éves szo ká sos ren dez vé nyük,
amely re Ma gyar or szág ról, a De ák tér -
ről ér ke zett hoz zá juk a Mi ku lás. 

Más nap, aho gyan elő re el ter vez -
tük, tíz óra kor Cser nát fa lu ban, majd
ti zen egy kor Tat ran gon is ten tisz te let.
Nem tud juk, ho gyan, de min den ho -
vá pon to san oda ér tünk. Dél kö rül járt

már az idő, ami kor kap tunk egy te -
le font: szál lás adónk, Kaj csa Lász ló
lel kész hí vott. Azt sze ret te vol na ve -
lünk meg be szél ni, hogy szá mí ta na
ránk es te hat kö rül, mert Hosszú fa -
lu-Fű rész me zőn csa lá di al ka lom lesz
a csán gó ház ban, jó len ne ott is be -
mu tat ni a bet le he mes mű sort. Ter -
mé sze te sen igent mond tunk. Az
evan gé li kus gyü le ke zet kö zös sé gi
há zá ban ren ge teg gyer mek és szü lő

várt min ket, és csak ha -
mar ve lünk együtt éne -
kel ték a nép da lo kat.

Még volt egy utunk
Sep si szent györgy re Ze -
le nák Jó zsef es pe res ba -
rá tunk hoz és csa lád já -
hoz. Gyer mek és szü lő
kö zös örö mét, fél tő sze -
re te tét jó volt meg ta -
pasz tal ni ná luk is. Így
adó dott, hogy mind -
össze sen nyolc csa lád nál
és há rom kö zös sé gi al -
kal mon si ke rült be mu -
tat nunk bet le he mes elő -
adá sun kat. 

Kör uta zá sunk so rán
meg ta pasz tal hat tuk,
hogy mennyi re öröm te -
li le het egy vá rat lan be -
top pa nás egy csa lád ott -
ho ná ba. Jó, hogy lát hat -

tuk a so kat meg élt szé kely lel kész em -
bert könnye i vel küsz köd ve, fi gyel het -
tük ap ró gyer me kek cso dál ko zó te -
kin te tét.

Re mény sé günk, hogy elő adá sunk
min den csa lád nál és kö zös ség ben
célt ért. És hogy mi volt a cé lunk?
Igen, ez a leg fon to sabb. Sze ret tük vol -
na, hogy ha azok a lel kész csa lá dok,
ame lyek most ad vent ben azon fá ra -
doz nak, hogy se gít sék a mi csa lád ja -
ink, gyü le ke ze te ink tag ja i nak fel ké -
szü lé sét a ka rá cso nyi ün nep re, ki csit
meg áll has sa nak, kap ja nak egy kis
aján dé kot, meg ta pasz tal has sák, hogy
szá muk ra is an nak a sze mély nek a je -
len lé te most a leg fon to sabb, aki ott
a bet le he mes lá di ka kö ze pén fek szik
egy kis já szol ban, aki őé ret tük is el -
jött er re a vi lág ra. 

„Áld ja meg e Kis ded e ház gaz dá -
ját, ve le egye tem ben egész csa lád ját,
ro kon sá gát, szom széd sá gát, fal va ha -
tá rát. Tölt se meg az Is ten pin cé jét,
kam rá ját.”

g Végh Sza bolcs

„Sza bad-e be jön ni bet le hem mel?”
Ad ven ti úti nap ló

A le vél
Ked ves ha gyo mány a sze re te tet jel -
ké pe ző ka rá cso nyi aján dé ko zás. Bi -
zo nyá ra az idei ün ne pen is so kan
meg ta lál ják a fel dí szí tett fe nyő fa
alatt azt, ami re szív ből vágy nak.

De le het sé ges-e szebb, gaz da -
gabb aján dék a sze re tet nél? Az
olyan el nyű he tet len aján dék nál,
mint ami lyent Szé kely Éva úszó baj -
nok nő adott kis uno ká já nak, Mó ci -
ká nak 1982 ka rá cso nyá ra, de élet -
re szó ló ér vénnyel. Hogy mi volt az?
Nem ti tok. Bár ki el ol vas hat ta a
Nők Lap já ban an nak ide jén: „Na -
gyon sze ret ném, ha Te egész éle ted -
ben olyan aján dé ko kat ad nál és
kap nál, me lyek nek nem áruk – ha -
nem lel kük van. Ha so se szé gyell -
néd az ér zel me i det, mert meg ha -
tód ni és érez ni nem gyen ge ség,
nem szé gyen.”

Nagy ma má tól kap hat-e szebb sze -
re te tet az uno ka, mint a tö rő dést? Az
ol vas ni ta nu ló Mó ci nak cím zett, Éle -
ted el ső le ve lét ka pod… cí mű írás so -
rai annyi ra em be ri en me le gek, hogy
va ló já ban töb bet is hor doz nak a sze -
mé lyes, le vél ben el mon dan dó üze ne -
tek nél. (Nyil ván ezért ke rül tek az új -
ság ba ak ko ri ban, és gaz da sá gi lag
vér sze gény kör nye ze tünk ben aján -
dék öt let ként em lé ke zem rá juk most,
ta ná csol va a mos ta ni nagy ma mák -
nak, hogy bát ran ve gyék át ezt a tip -
pet. Em lé ke ze te sebb – ál lí tom! –,
mint bár mi lyen drá ga já ték.)

Mert a tár gyi aján dék bár mi lyen
ér té kes le het, de a sze re tet nél nem
ne me sebb. A sze re tet nél jobb-szebb
aján dék nin csen. Hogy mi lyen tár sas -
já té kot, ba bát, ké pes köny vet kap -
tunk gye rek ko runk ban, vall juk be,
már ré gen el fe lej tet tük, ám szü le ink,

nagy szü le ink sze re tet te li öle lé se örök -
ké em lé ke ze tes ma rad.

A ne ve ze tes ku tya
Ked velt idő töl té sem ma gá nyos és
do log ta lan té li es té ken – oly kor
akad nak ilye nek az írók éle té ben – pi -
hen te tő ül és a fel fe de zés iz gal má val
ré gi köny vek meg sár gult lap ja it ol vas -
gat ni. Így te he tett va la mi kor déd -
nagy apám, a pusz ta csa lá di kán tor ta -
ní tó is a fa lu si csend ben. 

Az idő el sár gí tot ta köny vek kö zül
a leg ked ve sebb szá mom ra a pá lyá ját
szin tén kán tor ta ní tó ként kez dő Gár -
do nyi Gé za Én ma gam cí mű köny ve,
amo lyan re gény írá si „mel lék ter mé -
kek”, hosszabb-rö vi debb jegy ze tek
fi ók ról fi ók ra sza po ro dott gyűj te -
mé nye. Most, hogy be kö szön töttek
már a fa gyos, sö tét es ték, kel le mes
szó ra ko zás is köny vet ol vas ni fű tött

szo bám ban, ké nyel mes fo tel ölé ben
ül ve, mi köz ben nagy ha va zá sok ra,
hó vi ha rok mu zsi ká já ra em lé ke zem,
s hall ga tom nagy té té nyi la ká som
szom széd sá gá ban lé vő csa lá di há zak
őr ző i nek uga tá sát. 

„Egy té li zord reg ge len még alud -
tunk, mi kor ki nyílt az aj tó, s egy
bun dás ku tyát tett be az apám.” Ez az
aján dék fe hér és vör he nyes sző rű, fe -
ke te sze mű, já té kos ked vű volt. Az író
a kö vet ke ző kép pen mu tat ja be ked -
ven cét: 

„A ku tyát egy pa raszt em ber hoz ta,
s mi kor az apám meg kér dez te, hogy
mi az ára, az em ber ki té rőn fe lelt: 

– Ku tya zor don idő ez, uram!
Vagy is rá bíz ta az apám ra, hogy

ad jon ér te, amennyit akar.
Apám jól mu la tott a pa raszt meg -

jegy zé sén, s hogy a ku tyá nak név is
kel lett, lett a ne ve Zor don.

Ez a ku tya gyor san meg nőtt. Min -
dig vi dám volt és okos. 

Ne kem nem volt a fa lu ban olyan
ját szó tár sam, mint ez. Szin te el vá -
laszt ha tat lan volt tő lem. Mi kor szán -
káz tunk is, vi dám uga tás sal ro hant
le ve lem a domb ról, s kí sért vissza,
hogy megint le ro han jon.”

Az aján dék ba adott be tűk, sza vak,
mon da tok, fé nye sen bölcs gon do la tok,
ha jól meg be csü lik és őr zik őket a gye -
re kek vagy akár a fel nőt tek, biz to sab -
ban ma rad nak meg az em lé ke zet ben
a leg drá gább és leg mo der nebb tár gyi
aján dék nál is. Ugyan nem vi se lik meg
az aján dé ko zók pénz tár cá ját, ám hasz -
no sak és ér té ke sek, mert szív ből-lé lek -
ből ered nek. S az em ber ér zé keny lény,
sze re tet re vá gyik. A Jé zus Krisz tus
meg szü le té sé nek öröm hí ré vel ko pog -
ta tó ün ne pün kön kü lö nö sen.

g Zsi rai Lász ló

Be tűk, sza vak, mon da tok – aján dék ba
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Amint el ha ladt a szász csű ri ka vics -
bá nya mel lett, már jól lát szot tak a lo -
vag vá ri épü le tek. Az ott a ta nács ház,
előt te a pi ac tér, ki csit el rejt ve a mel -
lék ut cá ban az egy ko ri Se cu ri ta te
szék há za. „Nyolc he tet töl töt tem a
pin cé i ben” – gon dol ta Me ző. 

Kép ze le té ben egy szer re meg je -
lent a be ton cel la, a fe ke te szem üveg,
amellyel éj je li ki hall ga tá sok ra fel kí -
sér ték, egy-két fo goly társ, és sok el -
tor zult em ber arc, az ör dö gi ki hall ga -
tó tisz te ké. „Ször nyű volt, el múlt, ki -
bír tam. Ne nézz hát ra!”

Út köz ben tár sak ha lad tak a fű vel
be nőtt úton, majd meg előz ték, ő
nem si e tett. De az egyi kük mel lé je
sze gő dött.

– Jó na pot ad jon Is ten. A ko los -
tor hoz?

– Oda men nék – fe lel te Me ző.
– Nem tű nik is me rős nek. Most

megy elő ször? Bi zo nyá ra ma ga is
Je ro mos atyát ke re si.

– Még nem tu dom, kit ke re sek. Egy
ré gi is me rőst. Ki az a Je ro mos atya?

– Ó, hát hoz zá jön min den ki. A
rend fő nök is ked ves, de olyan ke vés
be szé dű, hall ga tag em ber. Bez zeg
Je ro mos test vér! Ne ki min den ki hez
van jó sza va. Egy ből el ta lál ja, ki ben
mi la kik. Ná la könnyű gyón ni, még
se gí ti is az em bert. Nincs olyan bűn,
ami re ő azt ne mon da ná: „Ó, ezt én
jól meg ér tem, fi am, va la mi kor én is
el kö vet tem, de Is ten meg bo csát.
Meg az tán amíg élünk, a jó vá té tel je -
gyé ben élünk. Jó vá kell ten ni, fi am,
amit csak le het.” A gyó nás vé gén pe -
dig min dig le tér del. Nem csak Is ten
bo csá na tá ért imád ko zik az em ber rel,
ha nem min den ki től ő ma ga is bo csá -
na tot kér: „Ha va la mi kor va la mit
vé tet tem el le ned, bo csásd meg ne -
kem, fi am!”

– Kü lö nös em ber le het. Hogy néz
ki? Mi ről le het fel is mer ni?

– Az ép pen nem ne héz. Az ő
cel lá ja előtt áll nak a leg töb ben, az
em ber nek né ha egy-két órát is vá ra -
koz nia kell, míg be jut hoz zá. Szép
szál öreg em ber, ap ró sze mei van nak,
fö löt tük egy zsír cso mó, olyan anya -
jegy fé le. Kép zel je el, a ko mám, ami -
kor ná la járt, meg gyón ta, hogy bi -
zony if jú ko rá ban so kat ve re ke dett a
mu lat sá gok ban. „Fel ol doz-e atyám e
sú lyos bű nök alól?” „Fel ol doz az Úr
– mond ta Je ro mos atya. – Ma gam is
ve re ked tem, olya no kat ütöt tem, akik
nem üt het tek vissza, így az én bű -
nöm na gyobb. Mást is mon dok, fi -
am: én ma gam is biz tat tam má so kat,
hogy em be re ket üs se nek-ver je nek.
De Is ten a bűn bá nó nak meg bo csát.
Meg hát van jó vá té te li le he tő ség,
amíg élünk.” Azt be szé lik, va la mi kü -
lö nös rend fel ál lí tá sán gon dol ko -
zik. Az len ne a ne ve, hogy A Jó vá té -
tel rend je. Kü lö nös, ugye?

Las san oda ér tek az Úr Szí ne vál to -
zá sa-ko los tor hoz. A ka pus egy ked vű -
en nyi tott aj tót, hi szen na pon ta több
tu cat em ber is kért be bo csá tást. Me -
ző előbb a rend fő nök atyá hoz ko pog -
ta tott be. Ép pen egy kö zép ko rú
asszony jött ki az aj tón. A fő nök atya
kéz csók kal bú csú zott. Me ző ar ra
gon dolt, va jon szo kás-e kéz csók kal
bú csúz nia egy tisz te len dő atyá nak.
Nem a szent em be rek nek szok tak ke -
zet csó kol ni má sok? „Ki tud ja, most
já rok elő ször ko los tor ban, vál toz -

nak a szo ká sok.” A tá vo zó asszony a
ka pu ból ked ve sen vissza in tett az
atyá nak. Bi zo nyá ra sze mé lyes is me -
rős, nem al kal mi lá to ga tó.

Az atya be tes sé kel te Me zőt, majd
hellyel kí nál ta. Nem szólt sem mit,
várt, hogy a lá to ga tó kezd je a be szél -
ge tést. Me ző el un ta a hall ga tást,
meg szó lalt.

– Na gyon szép dol go kat hal lot tam
az önök ko los to rá ról, hát el jöt tem.

– Ez nem tu ris ta lát vá nyos ság, fi -
am – mond ta a fő nök. – Ez ko los tor.
Ide bű ne ik ter hé vel jön nek az em be -
rek. Sza ba du lást ke res nek, lel ki bé -
kes sé get.

– Azt ke res ném én is, atyám. 
A rend fő nök össze vont szem öl -

dök kel néz te. Egé szen úgy, mint egy
gya nú sí tot tat a vizs gá ló bí ró. Rend fő -
nök – gon dol ta Me ző –, va jon az előtt
nem rend őr fő nök volt? Ki tud ja. De
az tán mind járt el űz te ma gá tól a dé -
vaj gon do la tot. Ta lán nem me ne kült
a ré gi vi lág min den el nyo mó esz kö -
ze az egy ház szár nyai alá?

– Min gon dol ko zol, fi am? – tör te
meg a csen det az atya. – Le aka rod
ten ni a bű ne i det? Gyón ni sze ret -
nél? Aján la nám Je ro mos atyát, ha ép -
pen nincs ná la sen ki. Itt mel let tem,
az el ső aj tó. Ál ta lá ban so kan szok tak
ná la len ni.

– Kö szö nöm, atyám, meg ta lá lom.
Is ten áld ja meg.

A má sik aj tón ép pen ak kor jött ki
Me ző úti tár sa. 

– Na, ilyen ha mar? 
– Igen, si et tem, az atya ma fá radt -

nak lát szik. Már volt vagy öt-hat
em ber előt tem. Ma ga nem is gon dol -
ná, mi lyen fá rasz tó, már lel ki leg ér -
tem, annyi em be ri nyo mo rú sá got,
bűnt vé gig hall gat ni. Men jen csak, ne
vá ra koz tas sa meg, Is ten se gít se.

– Ma gát is.
Me ző be lé pett a szo bá ba. Nem ép -

pen ilyen nek kép zelt egy szer ze te si
cel lát. Sok könyv, szá mí tó gép, egy kis
asz ta lon több irat gyűj tő he vert. Kel -
le met len em lé ke ket idé zett. Nem

va la mi re me te lak he lyé re, in kább
nyo mo zó iro dá ra vagy egy ku ta tó
dol go zó szo bá já ra em lé kez te tett.

Je ro mos atya össze kul csolt kéz zel
fo gad ta. Már is be szél ni kez dett.

– Nem fon tos, hogy ki vagy, fi am.
A lé nyeg az, hogy bű ne id del ke res -
tél meg. Tér jünk hát a tárgy ra. Majd
én kér dez lek, hogy meg könnyít sem
a dol go dat. Na hát: nők? Bát ran

mond ha tod, va la mi kor ma gam se él -
tem ép pen szű zi es éle tet. Hajh, so kat
vét kez tem… Nos, nő ről van szó, ez -
zel vét kez tél?

– Bár még te het ném, atyám! Már
jó ide je in kább csak gon do lat ban
vét ke zem. Úgy va gyok ve le, ahogy
egyik szé kely atyám fia szo kott imád -
koz ni, hogy azt mond ja: „Uram, ha
már a te het sé get el vet ted, mi ért
hagy tad meg a ké ván sá got?” Rossz
he lyen ta po ga tó zik, atyám.

Je ro mos atya egé szen fi no man
mo soly ra iga zí tot ta az aj ka it. Kü lön -
ben ma ga volt a szi go rú fe gyel me -
zett ség. Me ző csak most né zett job -
ban az ar cá ba. Az ap ró sze mek, a sze -
mek köz ti zsír cso mó; tény leg, ez
sen ki más nem le het, csak ő. Vi lá go -
san em lé ke zett er re az anya jegy re.
Va la hogy ezt lát ta meg elő ször, ami -
kor a ki tud ja há nya dik fel lo cso lás
után fel te kin tett, ép pen az asz tal nál
ter pesz ke dő őr nagy úr ra.

– Ak kor hát a szesz vagy más
szen ve dély ural? – kér de zett to vább
az atya.

– Nem iha tom, a má jam nem bír -
ná. Leg fen nebb ün ne pen, egy-két
po hár bort. A szen ve dé lyem se visz
több re an nál, hogy né ha a kár tyá i mat
ra kos ga tom una lom űzés ként.

– Az anya gi ak, a pénz rab sá gá ban
élsz ta lán?

– A pénz nem kí sért, atyám. Több
pén zem van, mint amennyit el költ -
het nék ab ban a ki csi idő ben, ami ne -
kem még hát ra van. Tisz tes sé ge sen
meg élek a nyug dí ja im ból.

– Több fé le nyug dí jad is van, hm.
Ez szép. Jó do log meg elé ge dett nek
len ni. Ak kor most már te mondd el,
mi lyen ne héz ség től akarsz sza ba -
dul ni, mi ért jöt tél a ko los tor ba, s mi -
ért ép pen hoz zám.

– Az ál mom nyug ta la nít. Min den
éj sza ka ugyan azt ál mo dom. 

– Ki ről szok tál ál mod ni, fi am? Ez
ta lán min dent meg ma gya ráz.

– Nem ki ről, ha nem mi ről. Egy
szék ről szok tam ál mod ni, atyám.

– Kü lö nös. Egy szék ről, azt mon -
dod? Mi fé le ál mod le het egy szék ről?

– Azt ál mo dom, hogy ülök fá rad -
tan egy szé ken. Ve lem szem ben töb -
ben ül nek, áll nak, üvöl töz nek. Az tán
ne kem es nek ököl lel. Én pe dig fel ka -
pom a szé ket, amin ülök, és oda vá -
gom kö zé jük. Úgy em lék szem, egyi -
kü ket ala po san el tra fál tam. Utá na is -
mét ne kem es nek, ver nek, de va la -

hogy nem fáj. En gem csak az a szék
nyug ta la nít: hogy va jon kit ta lál -
tam el? Hol van az il le tő, egy ál ta lán
él-e még?

Je ro mos atya hossza sab ban el -
gon dol ko zott, mi előtt fe lelt vol na.
Az tán csen de sen meg szó lalt.

– Ne ku tasd a múl tat, fi am. Nézz
in kább a hol nap fe lé, amíg időd van.
Tu dod, én most sze ret ném meg va ló -
sí ta ni ré gi ál mo mat. Új ren det sze ret -
nék ala pí ta ni, a Jó vá té tel rend jét.
Min dent, amit jó vá te he tünk az élet -
ben, jó vá kell ten nünk.

– Igen szép el gon do lás, atyám…
De hát hon nan tud ja, kit ta lál tam el
az zal a szék kel? Meg azt, hogy hol
tör tént az eset? Tu dom, hogy ön
szent em ber, bi zo nyá ra va la mi pró -
fé tai lá tás sal is bír…

– Nézz csak rám, fi am, mind járt
meg tu dod.

Ezek a sze mek, az anya jegy, az arc:
tény leg min den ta lál. Csak a hang
sze lí debb. Va la mi kor jó val erő sebb,
har so góbb volt. De hát „ak kor olyan
volt a hely zet”.

– Őr nagy úr? Blá ga őr nagy úr? –
sut tog ta Me ző. – Tény leg az őr nagy
úr nak tet szik len ni?

– Va la mi kor az vol tam, Is ten bo -
csás sa meg ne kem. Em be re ket ver -
tem, kí noz tam. Sőt van en nél na -
gyobb bű nöm is. Ami kor Ör mény vá -
sá ron a bör tön pa rancs nok sá gon po -
li ti kai tiszt let tem, ra bo kat vá lo gat -
tam ki, s azo kat biz tat tam, ver jék ki
a töb bi ek ből azt, amit a val la tás nál el -
hall gat tak. Bi zo nyá ra em lék szel az
úgy ne ve zett re e du ká lás ra, az át ne ve -
lé si prog ram ra? Ott, Ör mény vá sá ron
én áll tam mö göt te. De már ré gen
meg vi lá go sí tott az Úr. Most már ne -
ki szol gá lok. Igyek szem jó vá ten ni,
amit vét kez tem. El le ned is, fi am. 

Egy szer re térd re ro gyott Me ző
előtt, és így foly tat ta: 

– Meg bo csá tasz, fi am? Kér lek, bo -
csáss meg ne kem, Is ten is meg bo csát.

– Én nem ha rag szom, atyám. Ami
tör tént, mind nem vé let le nül esett

meg. Min den ben ne volt a nagy -
könyv ben. Ma ga ki hall ga tó tiszt volt,
én meg rab vol tam. Min den ki nek el
kel lett ját sza nia a ma ga ki osz tott
sze re pét, ennyi az egész. Ki az ár tat -
lan, ki a bű nös? At tól függ, ki nek mi -
lyen sze re pet szánt a Nagy Ren de ző,
nem?

– De igen, fi am. Csak hogy tudd:
nem én vol tam a leg főbb irá nyí tó.

Gruia volt a me gyei nagy fő nök, ő pa -
ran csol ta a ve rést, az áju lás utá ni fel -
ön tö zést, az étel meg vo nást, min dent.
Mi csak vég re haj tók vol tunk, tu dod.
De nem ki csi nyí tem az én bű nöm.
Azért va gyok itt, hogy ve ze kel jek.
Ke re sem a jó vá té telt, s má sok nak is azt
aján lom. Ne ked mi vel fi zet het nék,
fi am, azért, ami fáj dal mat ne ked
okoz tam?

– Hagy juk ezt, atya. In kább azt
mond ja meg, ki volt az, akit a szé kem
el ta lált, s ha él, hol van? Sze ret ném
meg ke res ni őt is. Meg azo kat is,
akik azt a bi zo nyos át ne ve lést vé gez -
ték; el vég re ők is ra bok vol tak, sőt
két sze re sen is. Mi lett az őr mes ter -
rel, akit el ta lál tam, s a töb bi tiszt és
al tiszt elv tár sak kal?

– Vár junk csak… Hát igen, töb ben
is az egy ház ol tal mát vá lasz tot tuk, de
aki ről be szélsz, az nincs kö zöt tünk.
Ami kor de cem ber 22-én a nagy me -
ne kü lés volt, tu dod, ott szök dös -
tünk át a szék há zunk hát só ud va rán
a ke rí té sen, min den ki el dob ta a fej -
fe dő jét, igye ke zett az egyen ru há tól is
sza ba dul ni. A te ma jom ké pű őr mes -
te red, Purd es cu nak hív ták, de ma -
gunk kö zött csak Pur dé nak em le get -
tük, nos, a Pur dé lát ta, hogy a tö meg
elől nem me ne kül het, fé lel mé ben a
szol gá la ti fegy ve ré vel agyon lőt te ma -
gát, Is ten bo csás sa meg ne ki.

– Ak kor hát őt már nem ke res he -
tem fel – só haj tott Me ző. – Kár,
nagy kár. Meg akar tam kér lel ni: ne
ha ra gud jék, hogy ép pen ő állt a fel -
ka pott szé kem út já ban… De al ka lom -
ad tán meg ke re sem az „át ne ve lő ket”,
már aki még meg ta lál ha tó kö zü lük.
Tu dom, egye se ket el ítél tek, a fő ko -
lom po so kat ta lán ki is vé gez ték…

Egy szer csak fel csil lant a sze me,
mint aki va la mi fel fe de zés re jut.

– Atyám, ha még van nak az egy -
ko ri ak kö zött, akik be lép tek vagy
be lép né nek a Jó vá té tel rend jé be,
nem kel le ne ne kik egy kü lön ko los -
tort ala pí ta ni? Együtt könnyebb len -
ne em lé kez ni meg jó vá ten ni az egy -
ko ri vét ke ket.

– Ma gam is gon dol tam rá, fi am.
De hát, tu dod, ma min den a pénz.
Anya gi ak ra kell szert ten nem, anél -
kül nem kezd he tek hoz zá. Pénz kell,
sok pénz.

– Ad hat ná nak az egy ko ri kol lé gák,
elég szép nyug dí jat él vez nek. Ad dig
is fo gad jon el, atyám, öt száz lejt tő -
lem ko los tor alap ra.

– Nem lesz ki csit sok? 
– Hagy ja csak, te lik a „du tyi pénz -

ből”, amit a négy évem meg a két évi
kény szer lak he lyem után fi zet nek.
Hadd hir des se va la mi a jó vá té telt az
én ré szem ről is. Nem is aka rom to -
vább fel tar ta ni, atyám, Is ten fi zes se
meg a fá ra do zá sát.

Ami kor ki ment, még egy re az ala -
pí tan dó ko los to ron járt az esze. Mi
len ne a ne ve? Még egy Úr Szí ne vál -
to zá sát nem le het ala pí ta ni, ha már
van egy ilyen… De le het ne va la mi ha -
son ló, ta lán az Elv tár sak Szí ne vál to -
zá sa. Hm, egé szen jól hang zik.

Er re a paj zán öt let re ki csit el mo -
so lyo dott. Meg bé kél ten ment ha za -
fe lé. „Ma éj jel nyu god tabb lesz az ál -
mom. Meg tet tem egy lé pést az új
úton. Ta lán még en gem is fel vesz nek
a Jó vá té tel-rend be.”

A kö zölt rész let a szer ző Élő Kí sér te -
tek cí mű kö te té nek egyik fe je ze te

b Er dély ből kap tuk az aláb bi írást, ahol a volt po li ti kai fo goly pa pok (re for má tus, evan gé li kus és uni tá ri us lel ké szek) két-há rom éven te össze jön nek „meg be szél ni sor su kat”. Mint
min dig, leg utóbb is kí ván csi ak vol tak, hogy idő köz ben ta lál ko zott-e va la ki egy ko ri kín zójával, val la tó já val. A ré gi po li ti kai rend őr ség, a Se cu ri ta te hi va ta lo san meg szűnt, tag jai el -
szé led tek. Ál do za ta i kat ért he tő mó don az a kér dés is fog lal koz tat ja, hogy mi lett ezek nek a ret te gett em be rek nek a sor sa. A lel kész kö zös ség egyik tag ja nem rég – írói ál né ven –
nyom ta tás ban is nyil vá nos ság ra hoz ta él mé nye it. Az aláb bi ak ban eb ből a könyv ből idé zünk egy fe je ze tet. 

A Jó vá té tel-rend ala pí tó ja
g Szent györ gyi Ál mos

evilág
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b Dol go zik, vagy úton van. Most
ép pen zsú folt író asz ta la fö lé ha -
jol: szik rá zó gon do la ta it ve ti pa -
pír ra. Ész re sem ve szi, hogy be -
lép tem, fi nom vo na lat húz, ez -
után fo gad ja kö szö né se met.
Szen ve dé lyes em ber: ba rát ra,
ven dég re, vá ros ra, ha zá ra ol tal -
ma zó szi gor ral te kint. Ha tá ro -
zott, ere jét ha meg oszt hat ja má -
sok kal. És mind ezek mö gött ott
van Bu da pest, a da ra bok ra sza -
kí tott Kár pát-me den ce. Ren dít -
he tet le nül te szi a dol gát: jár ja az
or szá got, Szlo vá ki át, Ro má ni át,
Be reg szászt. És mond ja ta pasz -
ta la tát, hogy ami kor mun ká ról,
szol gá lat ról van szó, ak kor nincs
kü lönb ség ma gyar, ro mán és ru -
szin kö zött. 

Töp ren günk, hon nan in dít suk a be -
szél ge tést, hi szen annyi min dent
kel le ne érin te ni. Föl áll, az ad ven ti ko -
szo rú gyer tyáiból ket tőt meg gyújt,
pil la nat ra el csen de se dünk, az tán
kez di val lo má sát.

– Ad vent az óri á si hi ány je gyé ben
vég re haj tott fel ké szü lés. A hi ány a bű -
nök és mu lasz tá sok kö ze pet te Krisz -
tus hi á nya. A meg vál tá sé. A meg vál -
tás for rá sá nak hi á nya. Hon nan vár -
juk a Meg vál tó meg szü le té sét? Mit
mond az írás: Ga li le á ban egy szűz
meg szül egy fiú gyer me ket. És ez a
szűzen fo gan ta tás a fel tá ma dás le he -
tő sé gét hord ja ma gá ban.

– Az ad ven ti vá ra ko zás ról őriz-e
va la mi ked ves em lé ket?

– Óha tat la nul eszem be jut egy ti -
pi ku san ad ven ti fo lya mat és egy ál -
dott em lé kű, nagy sze rű em ber, Jó zsa
Már ton. Ve le a nyolc va nas évek ben,
a kom mu niz mus vég év ti ze dé ben
Sió fo kon meg épí tet tük a lu the rá -
nus temp lo mot. Nor mál ki vi te le ző,
ara nyos kis cég épí tet te az egé szet. El -
ső na pon Mar ci bá csi hul la dék fá ból
össze tá kolt egy kecs ke lá bú asz talt, és

mö gé ágak ból rá erő sí tett egy ke -
resz tet. Ezt ál lí tot ta föl az út és a jö -
ven dő be li temp lom kö zé. Ami kor
meg jöt tek a me ló sok, ő már ott állt,
és azt mond ta: „Má tól kezd ve min -
den reg gel zsol tá ro kat éne ke lünk.”
Azt fe lel ték az em be rek: „De hát, lel -
kész uram, mi nem tu dunk zsol tá ro -
kat.” „Majd meg ta nul já tok” – biz tat -
ta őket. Össze szed te a mun ká so kat,
és min den reg gel éne kel tek. Mi re el -
ké szült Is ten há za, fúj ták a szebb nél
szebb zsol tá ro kat.

– A fel szen te lés hez kü lön „kó rust”
ala kí tot tak?

– Mi kor fel szen tel tük a temp lo -
mot, úgy zen gett, mint so ha más kor.
Szé pen és bol do gan.

– Mennyi idő alatt ké szült el az
épü let?

– Ez a hosszú fo lya mat – hi szen
több mint egy évig tar tott – ha son -
ló az ad ven ti lel ki ál la pot hoz. Mert
tud juk, hogy meg ér ke zik a be fo ga dó,
be lül zen gő, ki fe lé a Meg vál tót mu -
ta tó épü let, amely re össze szer ve -
ződ tünk. Meg akar tuk va ló sí ta ni.
Ez után Jó zsa Mar ci bá csi, aho gyan az
idő sek hez il lik, el ment. De lám, olyan
erős az em lé ke en nek az Er dély ből
szár ma zott em ber nek, hogy most is
ide hoz tam er re az ün nep re.

– Épül-e most új temp lo ma?
– Nem épül. A ko lozs vá ri re for má -

tus temp lo mot át ad tuk, ab ban is
zen gett az ének. Jó val ko ráb ban át -
ad tuk a csík sze re da it, és még so rol -
hat nám to vább. Most ép pen Rá kos -

kert re ter vez tem öku me ni kus temp -
lo mot, ahol ka to li ku sok, lu the rá nu -
sok, re for má tu sok, szom ba tis ták
együtt van nak. Saj nos a ka to li kus ki -
lé pett a tár sa ság ból. Meg pró bá lok ide
Rá kos kert re olyan há zat emel ni, ahol
ma ga a to rony egy olyan sa já tos em -
be ri kre a tú rát idéz meg, amely a ke -
resz tény ség kü lön bö ző vál to za ta it
ké pes meg je le ní te ni.

– Mit je lent az ad vent sze mé lyes
éle té ben?

– Az ad vent rész ben min den reg -
gel és es te meg je le nik ben nem. És
meg je le nik a mun kám ban is. Úgy
gon do lom, a Meg vál tót vár ni nem
passzív vá ra ko zást kell, hogy je lent -
sen, ha nem ke mény és őszin te szem -
ben ál lást mind az zal, ami mu lasz tás és
bűn. Hogy a ka rá csonyt olyan tes ti és
lel ki ál la pot ban él jük meg, ami al -
kal mas sá tesz ben nün ket a Gyer -
mek be fo ga dá sá ra. Ha ezt nem
tesszük meg, ma rad pusz tán a ka rá -
cso nyi be vá sár lás, ma rad a Witz -
 meis ter for má jú Mi ku lás, az ár va lány -
haj, és ma ra dunk ad ven ti és ka rá cso -
nyi éne kek nél kül. Test és lé lek fel ké -
szí té se nél kül. A ka to li ku sok nak, lu -
the rá nu sok nak, kál vi nis ták nak és a
töb bi ek nek azt ja va so lom, hogy kezd -
je nek el ad ven ti éne ke ket ta nul ni.

– Me lyik le gyen az el ső?
– Mond juk ez: „Éb redj, em ber,

mély ál mod ból, / meg sza ba dulsz
rab sá god ból. / Kö ze lít már üd vös sé -
ged, / el tör lik már min den vét ked. //
El kül dé az Úr an gya lát, / Hogy kö -
szönt se Szűz Má ri át, / ki nek tisz ta
szűz mé hé be / Alá szállt az örök Ige.”
Er ről be szél tünk ed dig… És így to -
vább, van még sok… Itt bent a MA -

KO NÁ-ban ad vent ide jén min den -
nap le ülünk, és eze ket éne kel jük.
Az újak most ta nul ják, a ré gi ek fúj -
ják. Az után ka rá cso nyi pász tor já -
ték kö vet ke zik, ame lyet a ván dor is -
ko lás fi a ta lok ját sza nak el. (A Ván dor -
is ko la poszt gra du á lis kép zé si for -
ma, há rom és fél évig tart egy fi a tal -
nak, aki fél-fél évet tölt a Kós Ká roly
Egye sü lés egy ter ve ző iro dá já ban,
majd mes ter mun kát kell le ten ni,
úgy, mint ré gen.)

– Kö ze leg a szent es te. Mi lyen em -
lé ket őriz a gye rek ko ri ka rá cso nyok -
ról, és ho gyan ké szül a mos ta ni ra?

– Mi kor be jöt tek az oro szok, én

tíz éves vol tam. Min dent szét lőt tek,
ami elé bük ke rült. Min ket már el fog -
lal tak, az Is ten he gyi út 28. pin cé jé ben
hú zód tunk meg, ami kor össz tü zet
nyi tot tak a Vár ra. Elő ször rom bo ló
bom bá kat lőt tek, és ami kor már ele -
get zú dí tot tak, ak kor kö vet kez tek a
gyúj tó bom bák. Égig érő láng gal égett
a ki rá lyi vár. Fel nőt tek és gye re kek a
ke rí tés be ka pasz kod va néz tük és sír -
tunk. Túl vol tunk azon a ka rá cso -
nyon, ami kor lé gi ri a dó és kö ze li lö -
vé sek hal lat szot tak, ami kor a zsi dó -
ül dö zés, a de por tá lá sok, a vég já ték
zaj lott. 

A kö vet ke ző ka rá cso nyon, az el -
ké pesz tő nyo morban, az éle lem
nél kü li sze gény ség ben a szü le im
hasz nált ru hát vit tek vi dék re há ti -
zsá kok ban, túl zsú folt vo na ton, és a
fa lu si ak kal el cse rél ték zsír ra, ke -
nyér re, krump li ra, egy-két da rab
hús ra. Ka rá csony tá ján már leg -
több ször nagy ha vak vol tak. Apám
el in dult a Sváb-hegy túl só fe lé re, és
ki csi fe nyő fát vá gott ki ti tok ban.
Má sok is ezt tet ték. Bol do gan éne -
kel tünk az apám hoz ta ágak mel lett.
Mi, gye re kek azt hit tük, a Jé zus ka
hoz ta – mint aho gyan ő is hoz ta. És
fi nom volt az egy sze rű va cso ra: a
főtt krump li. Az 1945-ös ka rá csony
ilyen volt a csa lá dom ban. A gye rek
nem a kör nye ze te meg pró bál ta tá sa -
i ból él, ha nem az any ja szí vé ből és
az ap ja aka ra tá ból.

– És mi lye nek a mai ka rá cso nyok?
– Ma, ami kor a gyer me ke ink,

azok gye re kei, sőt a na gyob bik fi am
uno kái is él nek már, más a ka rá csony.
Szent es te fe le sé gem mel együtt va -
gyunk, éne ke lünk, meg hoz za a Jé zus -

ka, amit meg ho zott, a szép fát és a
töb bit. Ka rá csony más nap ján össze -
jön az egész csa lád, és ak kor jó né há -
nyan va gyunk, éne ke lünk, fi no ma kat
eszünk, a gye re kek bol do gan me sé -
lik, hogy mit kap tak. Nincs szí vünk
le bon ta ni a ka rá csony fát, azért, hogy
so ká ig áll has son, az idén ezüst fe nyőt
fo gunk ven ni… 

Na gyon kell az ün nep. Az el csen de -
se dés és a meg erő sí tés. Mu lasz tá sok és
küsz kö dé sek kö zött te lik el az élet. És
még így is van ke gye lem. Én annyi
gáncs el le né re is bí zom a ma gyar ság
meg ma ra dá sá ban, a jö vőnk ben.

g Feny ve si Fé lix La jos

Meg szen telt ka rá cso nyok
Be szél ge tés Ma ko vecz Im re épí tő mű vésszel

Névjegy
Ma ko vecz Im re 1935. no vem ber 20-án szü le tett. A ma gyar or ga ni kus épí -
té szet meg ha tá ro zó alak ja. 1959-ben szer zett dip lo mát a Bu da pes ti Mű -
sza ki Egye te men. 1981-ben meg ala pít ja a MA KO NA Ter ve ző Kis szö vet -
ke ze tet. 87-től a Nem zet kö zi Épí té sze ti Aka dé mia ta ná ra. 1989 óta a Kós
Ká roly Egye sü lés tag ja, 1990-ben Kos suth-díj jal tün tet ték ki, 1997-ben
a Fran cia Épí té sze ti Aka dé mia Nagy Arany ér mét, 2003-ban a Prima Pri -
mis si ma Dí jat ve het te át. Főbb mű vei: a sá ros pa ta ki mű ve lő dé si ház (1972),
Far kas rét, ra va ta lo zó (1975), Do bo gó kő, sí ház (1979), Sió fok, evan gé li -
kus temp lom (1986), Paks, ró mai ka to li kus temp lom (1987), a se vil lai vi -
lág ki ál lí tás ma gyar pa vi lon ja (1990), Lend va, szín ház (1991), Stephaneum,
Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem, Pi lis csa ba (1995), Csík sze re da,
temp lom (2001).
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A Makovecz Imre tervezte siófoki evangélikus templom kívülről…

…és belülről
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A ze ne – ép pen úgy, mint min den
más mű vé szet – az em be ri ter mé szet
meg nyil vá nu lá sa, lel ki ál la po tá nak
pon tos tük rö ző je. „Né pi nek” a mű -
vé szet azon ál la po tát ne vez zük,
amely ben a „mű al ko tás” még nem
meg cso dál ni va ló ki ál lí tá si vagy elő -
adá si da rab, ha nem az em ber min -
den na pi éle té nek szer ves ré sze: fa li -
szek rény, mely ben min den na pi ke -
nye rét tart ja, kor só, mely ből bo rát
issza, hang sze res vagy éne kelt dal lam,
mellyel a szí vét-lel két la kat ja jól. 

A va ló di „nép mű vé szet nek” ezért
nin csen egyet len mű vé sze sem, van
vi szont mil li ó nyi mű ve lő je. Min den
em ber, aki tár gyat al kot, s ked vét le -
li a dí szí té sé ben, vagy egy dal la mot
to vább ad a ma ga sa ját dí szí té sé vel,
haj lí tá sá val, társ szer ző jé vé vá lik egy-
egy al ko tás nak, s ösz tö nös tu laj do no -
sa an nak, ami ben a lé lek tu do mány az
em be ri elé ge dett ség, bol dog ság ér zet
fő for rá sát lát ja: a te rem tő fan tá zi á -
nak. A nép mű vé szet al ko tá sa i nak
tö ké lyét ép pen az al ko tók nagy szá -
ma hoz za lét re: egy-egy re mek mí vű
esz köz azért si mul oly tö ké le te sen ke -
zünk be vagy kör nye ze tünk be, egy-
egy nép dal sor azért öm lik vé gig
olyan fo lyé ko nyan a nyel vün kön,
mert ezer és ezer al ko tó tár sunk szí -
vé nek, ke zé nek, kör nye ze té nek és
nyel vé nek le nyo ma tát vi se li. 

A ma gyar nép ze ne – ke ser ves tör -
té nel mi okok ból – egé szen a 20. szá -
zad ele jé ig jár ta a tö ké le te se dés nek ezt
az út ját, s en nek ré vén vált gaz da gab -
bá min den más eu ró pai nép ze né nél.
Ko dály Zol tán és az őt kö ve tő gyűj -
tők mun ká ja azért bi zo nyult óri á si ér -
ték nek, mert pon tos esz kö zök kel és
vi lá go san tár ta föl a ter mé sze tes mű -
vé szet nek ezt a tö ké le tes ős ál la po tát.
A ki tel je se dett né pi al ko tás úgy vi szo -
nyul a – még oly te het sé ges – mű vé -
szek mun ká i hoz, mint a ter mé sze tes

nap fény a mes ter sé ges fény for rá sok -
hoz: azok egy-két színt ké pe sek ki ad -
ni, míg a nap fény tar tal maz za a vi lág,
az élet min den szí nét. A ze ne vi lá gá -
ra vissza for dít va a gon do la tot: a nép -
dal al kal mas bár mely lel ki-, ér zel mi
ál la pot ki fe je zé sé re. 

A Lu ther Ki adó a kö zel múlt ban
bo csá tot ta ki Je len ti ma gát Jé zus – Vá -
lo ga tás a ma gyar nép ze ne ke resz -
tény szel le mi sé gű anya gá ból cím mel
dr. Joób Ár pád új köny vét, mely a nép -
ze ne rit káb ban mu ta tott ar cá ról ké -
szít port rét. A szer ző hű sé ges kö ve -
tő je a 20. szá zad ele jén Ko dály mun -
kás sá gá ban föl mu ta tott pél dá nak,
most meg je lent vá lo ga tá sa pe dig gaz -
dag anyag ba en ged be pil lan tást. A kö -
tet száz ma gyar nép da la azon ban
nem  csak a szak ma i lag el kö te le zett ér -
dek lő dők szá má ra je lent ér té ket. 

A könyv cí mét adó el ső fe je zet har -
minc öt dal la ma az egy há zi év je les
nap ja it, ün nep kö re it kö ve ti, így a
ki ad ványt re me kül hasz nál hat ják az
egy házi is ko lák ének ta ná rai és gyü -
le ke ze ti hit ok ta tói egy aránt. A gyűj -
te mény ré vén a leg jobb mi nő sé gű
anyag gal fris sít he tik az ün ne pek re

föl ké szí ten dő nö ven dé ke ik ének is me -
re tét. Rá adá sul a könyv bát ran ajánl -
ha tó bár mely fe le ke zet is ko lai vagy
gyü le ke ze ti könyv tá rá ba: a ki vá lasz -
tott dal lam anyag min den ma gyar
ke resz tény kö zös kin cse. 

A kö vet ke ző fe je ze tek vá lo ga tá sa
vi lá go san mu tat ja meg, hogy a ke resz -
tény szel le mi ség mi ként vált né pi
kul tú ránk szer ves ré szé vé, a vi lág ról
va ló gon dol ko dá sunk szel le mi anya -
nyel vé vé. Ke ser ves és buj do só éne kek
(22 dal lam), ta ní tó éne kek (4), sze rel -
mes nó ták (17) és mon dó kák (5) árul -
kod nak er ről a lel ki össze tar to zás ról.
A kö te tet zá ró két fe je zet – 10 es ti
ének és 7 kö szön tő – is mét olyan
anya got ad a ke zünk be, mely nem
 csak vi lá gi kör ben al kal maz ha tó; ott -
hon érez het né ma gát akár egy gyü le -
ke zet temp lo mi ének kin csé ben is. 

Hogy Joób Ár pád nem csak a szak -
te rü le té ben jár tas ku ta tó, ha nem
pe da gó gus is, ar ról a könyv mel lék -
le te ta nús ko dik. A ki ad vány hoz il lesz -
tett két CD-le me zen a Nyír egy há zi
Fő is ko la nép ze nész sza ká nak éne kes,
hang sze res hall ga tói és ta ná rai –
Joób ta nár úr nö ve dé kei és kol lé gái
– be is mu tat ják a kö tet száz da lát. A
fel vé tel cél ja ket tős. A ki ad vány kot -
ta ol va sás ban já rat la nabb for ga tói
szá má ra meg ele ve ní ti a könyv tar tal -
mát; a kot tá ban tá jé ko zott, de a nép -
ze né ben ke vés bé ott ho no san moz gó
szak ma be li ek nek pe dig a stí lu sos, au -
ten ti kus elő adás mód be mu ta tá sá -
val nyújt se gít sé get.

g Arany Já nos
kar ve ze tő, fő is ko lai ad junk tus

Je len ti ma gát Jé zus – Vá lo ga tás a ma -
gyar nép ze ne ke resz tény szel le mi sé gű
anya gá ból. Szer kesz tet te Joób Ár -
pád. Két CD-vel. Lu ther Ki adó, Bu -
da pest, 2009. Ára: 1960 fo rint.

Je len ti ma gát Jé zus
Ke resz tény szel le mi sé gű nép da lok gyűj te mé nye

For más, mind össze nyolc van ol da las
köny vet tar tok a ke zem ben. Igé nyes
tar tal má ra cí me utal: Ke resz tyén eti -
ka – min den ki nek.

A be ve ze tő el ső fe je zet olyan alap -
kér dé sek kel fog lal ko zik, mint a jó
meg ha tá ro zá sa, tör vény és evan gé li -
um, a ke resz tyén em ber egy szer re
igaz és bű nös vol ta, és egy ál ta lán az eti -
ka he lye a ke resz tyén élet ben. A má -
so dik fe je zet ben a há zas ság és csa lád
kap csán elő tér ben áll, hogy ezek az
em be ri tár sa da lom egé szét érin tő kér -
dé sek. A gyer mek vál la lás fe le lős ség gel
já ró, nagy sze rű fel adat. Az élet pe dig,
akár a kez de tén, akár a vé gén, Is ten
rend je, fel tét len tisz te le tet ér de mel. 

A kö vet ke ző fe je zet a ha za és az ál -
lam rend jét te kin ti át. Mind ket tő ben
Is ten aján dé kát és rend jét fe dez he ti
fel az em ber, en nek el le né re meg van -
nak a ne kik va ló en ge del mes ség ha -
tá rai is. A föl di hi va tás és az anya gi
ja vak, vagy is a kul tú ra egy újabb fe -
je zet té má ja, s eb ben az össze füg gés -
ben tár gyal ja a kö tet a be csü let kér -
dé sét is. Vé gül az egy há zi kö zös ség -
gel kap cso la tos eti kai kér dé sek kö vet -
kez nek. Ez utób bi nem min den evan -
gé li kus eti ká nak ré sze, de szük sé ges
ezek vé gig gon do lá sa is.

A fe je ze tek egyes té má it nagy já ból
egyen lő hosszú sá gú sza ka szok tár -
gyal ják. Nem azért, mint ha e té mák

mind egyi ké ről ugyan annyit le het ne
mon da ni, ha nem azért, mert tár gya -
lá suk hu szon négy foly ta tás ban je lent
meg 2006 és 2008 kö zött a Du nán -
tú li Ha rang szó ban.
Ezen írá sok gyűj te -
mé nye a kis könyv. 

A tá jé ko zód ni kí -
vá nó ol va só fel te -
he tő en más kér dé -
sek fel ve té sét is ke -
res ni fog ja a kö tet -
ben. A mai prob lé -
mák iránt ér dek lő -
dők vi szont ta lán
még to váb bi szem -
pon to kat és ér ve ket
is igé nyel né nek. A
ha von ta meg je le nő
egy ház ke rü le ti lap
ter je del me azon ban nem adott le he -
tő sé get bő sé ge sebb tár gya lás ra. Ami
a té ma fel ve tés szé les sé gét és a tár gya -
lás mély sé gét il le ti, olyan kötetet tart -
ha tunk ke zünk ben, amely a ta nu lás
köny ve le het: ki in du ló pont ja to váb bi
kér dé sek fel ve té sé nek és a jó, az Is ten
rend je mel lett fel hoz ha tó ér vek nek s
ezek meg be szé lé sé nek.

Min den sza kasz tár gya lá sa kor alap -
ve tő szem pont, hogy hit ből jön a jó
cse le ke det – még ak kor is, ha nem ezt
is mé tel ge ti a szer ző. Min den rész nek
van ezért egy olyan ve re te, hogy nem -

csak a jó cse lek vé sé re buz dít a rossz
cse lek vé se he lyett, ha nem a hit re is,
amely ből fa kad hat a jó cse le ke det.

A szer ző, Isó Do rottya veszp ré mi
lel kész nem kis fel -
ada tot vál lalt, ami -
kor ha von ta el ké szí -
tet te e min den ki nek
szó ló eti ka újabb és
újabb ré szét. El sőd -
le ges szán dé ka egy -
ér tel mű: fel boly dult,
tá jé ko zó dá si pont -
ja it vesz tett vi lá -
gunk ban irányt mu -
tat ni, az ér té ke ket
fel mu tat ni, az em be -
ri élet Is ten ad ta jó
rend jét meg őriz ni,
meg élt ke resz tyén

élet re és a hit har cá ra buz dí ta ni.
Mun ká ja ösz tö nöz zön, hogy ne óva -
kod junk az ége tő eti kai kér dé se ket na -
pi rend re tűz ni, ala po san meg tár gyal -
ni és egy mást a jó ban se gí te ni az is -
te ni rend és az em be rek vé del mé ben.

g Dr. Reuss And rás

Isó Do rottya: Ke resz tyén eti ka – min -
den ki nek. Ki adta a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let
és a Fra ter ni tás Lel kész egye sü let.
Veszp rém, 2009. Ár a 900 forint.

Hit ből fa kad a jó cse le ke det
Eti ka – min den ki nek

Aho gyan a könyv al cí me is jel zi (A
Ró mai le vél kor tör té ne ti ol va sa ta),
nem szok vá nyos Ró mai le vél-kom -
men tárt tart a ke zé ben az ol va só, aki
be le la poz Pe csuk Ot tó re for má tus
teo ló gus dok to ri disszer tá ci ó já ba. 

Ma ga a szer ző is meg jegy zi el ső,
ku ta tás tör té net tel fog lal ko zó fe je -
ze té ben, hogy sza kí ta ni akart az zal a
klasszi kus nak mond ha tó meg kö ze -
lí tés sel, amely a Ró mai le vél re mint
időt len dog ma ti kai össze fog la lás ra
(com pen di um Ch ris ti a nae re li gi o -
nis – Me lancht hon) te kint, s nem egy
va ló di, konk rét kö zös ség nek jól kö -
rül ír ha tó tör té ne ti szi tu á ci ó ban író -
dott va ló di le vél re. Fi gyel mez tet
ugyan ak kor ar ra is, hogy a kül ső, kor -
tör té ne ti bi zo nyí té ko kat nem le het
ki ját sza ni a le vél bel ső bi zony ság té -
te lé vel szem ben: a két szem pont
egy mást fel té te le zi és se gí ti.

Ez a ki in du ló pont szük sé ges sé te -
szi a szű kebb és tá gabb kor tör té ne -
ti hely zet meg vi lá gí tá sát, Au gus tus
val lás po li ti ká já tól és a ró mai ál la mi
és né pi es val lá sos ság for má i tól a zsi -
dó ság gal és a ke resz tény ség gel kap -
cso la tos an tik iro dal mi for rá so kon át
a ró mai zsi dó ság és ke resz tény ség
stá tu sá ig és Pál sa já tos misszi ós szi -
tu á ci ó já ig. Az utób bi két té nye ző
köz vet len és konk rét mó don kap cso -
ló dik a le vél mon da ni va ló já hoz. 

A szer ző rá mu tat a zsi dó ság gal (s
ké sőbb a ke resz tény ség gel) kap cso la -
tos óko ri köz vé le ke dés ket tős sé gé re:
a kö vet ke ze tes egy is ten hit ki vál tot ta
tisz te let és a zsi dó ság et ni kai el zár kó -
zá sa ál tal ki vál tott an tik po gány an ti -
sze mi tiz mus am bi va len ci á já ra. A fi -
a tal ke resz tény kö zös sé gek kez det ben,
a zsi dó sá gon be lü li moz ga lom ként,
osz toz tak ezek ben, ké sőbb azon ban,
ami kor a po gány ere de tű ke resz té nyek
ma guk mö gött hagy ták a zsi dó ság
meg kü lön böz te tő je gye it (kö rül me tél -
ke dés, ét ke zé si és szom bat na pi sza bá -
lyok), ez egy szer re je -
len tet te a tár sa dal mi
fel emel ke dés esé lyét
és a ve gyes et ni kai
hát te rű kö zös sé gek
bel ső konflik tu sa i nak
le he tő sé gét. 

Ez a hely zet sa já tos
pár hu za mo kat mu tat
Pál apos tol ke le ti
misszi ó já nak prob lé -
má i val: míg ke le ten a
zsi dó ke resz tény több -
ség pró bál ta a po gány
szár ma zá sú a kat a sa -
ját ké pé re for mál ni, Ró má ban a po -
gány ke resz tény „erő se ket” kí sér tet te
az a le he tő ség, hogy a tra dí ci ó juk hoz
ra gasz ko dó zsi dó ke resz tény „gyen -
gék től” meg ta gad ják a szo li da ri tást
(míg a gyen gék sa ját ha gyo má nya ik
alap ján ítél kez tek az erő sek fe lett). Pe -
csuk Ot tó „kor tör té ne ti ol va sa tá -
nak” erős sé ge, hogy ezt a konflik tust
és az apos tol ál tal aján lott a meg ol dást
nem csak a le vél 14–15., az erő sek és
gyen gék kap cso la tá ról szó ló fe je ze té -
ben fe de zi fel, ha nem meg győ ző en
mu tat ja be, hogy ez a konk rét kor tör -
té ne ti szi tu á ció áll a le vél egész gon -
do lat me ne té nek hát te ré ben.

Eh hez kap cso ló dik a köny vön vé -
gig vo nu ló alap gon do lat is: a kor tör -
té ne ti ol va sat egy ben kö zös sé gi ol va -
sa tot is je lent. Pál tól, mint ál ta lá ban
a bib li ai szer zők től is, tá vol áll az Is -
ten-em ber kap cso lat in di vi du a lis ta
szem lé le te: az egyén is min dig mint
egy kö zös ség szer ves ré sze je le nik
meg. Ez a Ró mai le vél köz pon ti mon -
da ni va ló já ra, a hit ál ta li meg iga zu lás

kér dé sé re is igaz. Aki a sa ját meg győ -
ző dé se mi att ké pes meg ta gad ni a
má sik kal a kö zös sé get, az ki gú nyol -
ja az evan gé li u mot, amely ben Is ten
mind két fe let meg bé kél tet te ön ma gá -
val, ér dem te le nül és fel té tel nél kül. Is -
ten igaz sá ga, amellyel meg aján dé -
koz za az em bert, „kap cso la ti igaz ság”. 

Az apos tol rá mu tat ar ra is, hogy
csak egy bel ső leg erős, szo li dá ris kö -
zös ség néz het szem be a kül vi lág, a ha -
ta lom- és di cső ség cent ri kus ró mai
tár sa da lom gya nak vá sá val, fe nye ge -
té se i vel. Eb ben a kon tex tus ban kell ér -
tel mez nünk a Róm 13-ban az ál lam -
ha ta lom nak va ló fel tét len en ge del -
mes ség ről szó ló passzust is: ez sem
időt len, a min den ko ri ak tu á lis ha ta -
lom hoz va ló szer vi lis al kal maz ko -
dás ra buz dí tó szö veg, ha nem egy
mar gi na li zált, ve szé lyez te tett kö zös -
ség túl élé sét se gí tő élet stra té gia. 

A kor tör té ne ti ol va sat nagy ban
se gí ti a le vél egyik leg ne he zebb ré szé -
nek, az Iz ra el sor sá val fog lal ko zó
9–11. rész nek a meg ér té sét is. En nek
a sza kasz nak az az alap prob lé má ja,
„ho gyan bíz hat nak meg Is ten ben a
po gány ke resz tyé nek (…), ha Is ten el -
hagy ta Iz rá elt szem mel lát ha tó hi tet -
len sé ge mi att” (276. o.). Pál itt sem el -
mé le ti kér dés sel vi as ko dik, el mé le ti
vá laszt (ket tős pre des ti ná ció) ad va rá,
ha nem a ró mai gyü le ke ze tek hely ze -
té re néz ve ér vel: mi vel „Is ten nem ve -
tet te el vég le ge sen az en ge det len Iz -
rá elt sem, ezért a ki vá lasz tot tak kö -
zös sé ge sem sza kad hat szét az Iz rá -
el lel kap cso la tos lo ja li tás (zsi dó ke -
resz tyé nek) vagy szem ben ál lás (po -
gány ke resz té nek) men tén. A ki vá lasz -
tott edé nyek egy be tar toz nak, de Is -
ten ke gyel me foly tán eg zisz ten ci á lis
kö zös ség ben ma rad nak az »el ve tet -
tek kel« is” (283. o.).

A kö zös sé gi meg kö ze lí tés rá vi lá -
gít ar ra is, mi ként re mél het te az
apos tol a nyil ván va ló vé le mény kü -

lönb sé gek el le né re a
bé kes ség meg va ló su -
lá sát a konflik tu sok tól
szab dalt ke le ti és ró -
mai gyü le ke ze tek éle -
té ben. A le vél zá ró
fe je ze te i ben, ame lyek
im már konk ré tan is
az erő sek és gyen gék
együtt élé sét tár gyal -
ják, Pál an nak a meg -
győ ző dé sé nek ad
han got, hogy a bé ke
út ja nem a gyen gébb
ki sebb ség re rá eről te -

tett több sé gi vé le mény, ha nem
„mind két cso port meg erő söd het a sa -
ját meg győ ző dé sé ben, ha ez nem
ve szé lyez te ti egy más el fo ga dá sát.
Az, hogy – a sa ját szem pont já ból –
»min den ki nek iga za van«, kö vet ke -
zik ab ból, hogy Is ten »min den kit
igaz nak fo ga dott el« – Krisz tus ban”
(325. o.).

Egy rö vid könyv aján ló saj nos nem
ad le he tő sé get ar ra, hogy a tár gyalt
mű min den fon tos meg ál la pí tá sá ra,
kö vet kez te té sé re ki tér jünk. Azt re mé -
lem, hogy az el mon dot tak so kak, s
nem  csak „szak teo ló gu sok” ér dek lő -
dé sét kel tik fel, s ma guk is kéz be ve -
szik ezt a tu do má nyos igé nyű, de
min den ke resz tény szá má ra fon tos
ta nul sá gok kal szol gá ló köny vet. 
g Csep re gi né Cser há ti Már ta

Pe csuk Ot tó: Pál és a ró ma i ak – A Ró -
mai le vél kor tör té ne ti ol va sa ta. Kál -
vin Ki adó, Bu da pest, 2009. Ára 2900
fo rint.

Egy be tar to zó edé nyek
Pál és a ró ma i ak

Mindhárom kiadvány kapható a Luther Kiadó könyvesboltjában (1085 Budapest, Üllői út 24.) és a Huszár Gál papír- és könyvesboltban (1054 Budapest, Deák tér 4.) is.

él víz



Evangélikus Élet 2009. december 20–27. f 23

Každý z nás má ur či te rád tie krás ne
no ci, keď je ob lo ha be z ob lač ná a vid -
no na nej všet ky hviez dy. Tak ako na
ob lo he svie tia hviez dy a pri nášajú do
našich duší po koj, tak môžeme aj my,
ľudia, byť aký mi si hviez da mi pre
iných ľudí. Hviez da mi ná de je, lás ky,
po ko ja a dob ro ty. 

Podľa mňa sú najk rajšími hviez da -
mi oči ma lých de tí, kto ré sú šťast né,
kedže ne ve dia, čo ich na tom to sve te
ča ká. Nie sú po zna če né zlo bou ľud stva

a to ich ro bí šťast ný mi. Sú ta ké ne vin -
né a bez bran né. Snažíme sa aj my as -
poň ob čas byť ta ký mi to deťmi, kto ré
pri nášajú šťas tie to mu to sve tu? Ne -
chaj me za nás ho vo riť naše skut ky.
Nech každý, kto sa po zrie do na šich
oči, vi dí, akí sme. Po má haj me iným.
Môžeme s tým za čať prá ve na Via no -
ce. Veď aj Via no ce sú akým si za čiat -
kom nie čo ho no vé ho. Za čiat kom no -
vé ho živo ta, keď sa na ro dil Ježiš Kris -
tus, kto rý prá ve za nás ne skôr zo mie -

ra na kríži. Zo mie ra prá ve za naše hrie -
chy, za zlo bu aj toh to sve ta: možno aj
pre to, že vy hla si úžasné hviez dy ná de -
je a lás ky v našich očiach a v nás. 

Mys lím si, že prá ve čas Via noc,
tých krás nych sviat kov, keď si zno va
ce lé ro di ny za sad nú za je den stôl a na
ne bi svie tia tie najk rajšie hviez dy, je
ča som na to, aby sme v se be opäť za -
pá li li jas našich hviezd a po kú si li sa
aj lepšie me dziľud ské vzťahy.

g Veronika Hurná

Najk rajšie hviez dy 

Slovenská príloha
Stranu zostavili: Tímea Guláčiová, Hilda Guláčiová-Fabuľová

„Ve le bí mo ja duša Pá na a môj duch sa roz ve -
se lil v Bo hu, mo jom Spa si teľovi. Do ká zal
moc svo jím ra me nom, rozp rášil tých, čo sa po -
vyšova li zmýsľaním srd ca: moc ných zho dil
z tró nov a po výšil po nížených, lač ných na sý -
til dob rý mi ve ca mi a bo ha tých pre pus til na -
práz no.“ (Lk 1,46.47.51–53)

b „Čas ra dos ti, ve se los ti sve ta na -
stal ny ni“ – tak spie va li naši
pred ko via. Tak sa po vzbu dzo va -
li je den dru hé ho naši mi lí ro di -
čia na Via no ce, na Šted rý ve čer,
keď sa zbie ra li na sláv nost né
Bo hus lužby a po svia toč nej ve -
če ri išli pod ok ná svo jím mi lým,
aby za spie va li pre krás ne via -
noč né pes nič ky, aby aj tým chvá -
li li Všemo hú ce ho.

Nik ne ci tíl ťar chou spie va nia na
Šted rý ve čer, na Via no ce. Každý ra -
dosťou ča kal prí ležitosť, aby mo hol
sa za po jiť do spe vu. Vy -
zna me na ným sa cí til ten
do spie va jú ci, kto rý sa mo -
hol zú čast niť na tých to
prí ležitos tiach. Tie to sta -
ré zvy ky, bo hužiaľ, sú už
iba pa miat kou.

Ale sa tešíme, že tá to
per la, tá to pek ná pie seň
z Tra nos ciu sa sa do sta la aj
do no vé ho maďar ské ho
cir kev né ho spev ní ka, ale
aj v ce lej kra ji ne znie pre -
krás na pie seň: „Čas ra -
dos ti, ve se los ti…“

Ale pre čo spie va me, ale
pre čo sa tešíme, ja sá me na
svä té Via no ce? 

1. Na ro dil sa v Bet le he -
me Spa si teľ, Oslo bo di teľ,
Ježiš. Pro rok Mi keáš už
via ci mi sto roč mi pred na -
ro de ním Ježiša hlá sal, že
z ef ra tais ké ho ma lé ho
Bet le he ma bu de po chá -
dzať „Mes siáš“, kto bu de
vlád nuť nad Iz ra e lom“.
Po zo ru hod ná je tá to pro -
fé cia! To nám zjav í, že
Otec Všemo hú ci plá no vi te ko ná.
Pán Boh už od za čiat ku mal plán so
sve tom, s ľud stvom. My v sve te mno -
ho krát len cha os, zmä tok po zo ru je -
me, vi dí me strašný zá pas me dzi ná -
rod mi, hro mad né zlo, súženie, mu -
ky mi liar dov. Mno hí si kla du otáz ku:
kde je Pán Boh, pre čo to tr pí, aby
moc ný využil, za han bil sla bé ho, aby
ná si ly utís kal mie ro mi lov né ho. My
ľudia vi dí me len to. Ale je prav da aj
to, čo mat ka Ježiša, Má ria ho vo ri la:
„Moc ných, mo hut ných zrú til z tró -
nu a po nížených vy z dvi hol Pán Boh“.
To vy ko nal aj s Bet le he mom. To to
ma lé, bez výz nam né mes teč ko vy bral,

aby sa na ro dil v ňom tvrdo oča ká va -
ný Spa si teľ, Ježiš a nie v hlav nom
mes te v Je ru zá le me. Boh stá le tak ria -
di, že mo hut ných po ní ži a ve le bí
mie ro mi lov ných. Sto jí na stra ne po -
nížených, opo vr hnú tych, chu dob -
ných. Svo ju cir kev aj v našej do be po -
vzbu dzu je na ich po moc.

2. Pán Boh len za krát ku čas pus -
tí, aby je ho ná rod tr pel. To hlá sal aj
Mi keáš v ťažkých, bo lest ných ro -
koch v za ja tí ba bi lon skom. O tom
roz prá val aj Pán Ježiš keď tak ho vo -
ril: „…ale zár mu tek vás ob rá ti se
v ra dosť…“ (Jn. 16,20.) Pán Boh sa ne -
teší súženia, trá pe nia člo ve ka. Len za
krát ky čas nás tres tá, len za krát ky čas

nás skúša. Ne kla die na nás väčšiu ťar -
chu ako vlá dze me. Možno, že dnes aj
viac ti si mys lia tak, že sú ne vydržatel -
né ich bre me ná.

Strašne veľa je tá sta rosť, cho ro ba,
trá pe nia, smú tok čo sa va lí na nich.
Vzdých nu si: „Opus til ma už aj Boh!“
Boh ne opus tí ni ko ho. On nás mi lu -
je. Je ho lás ka je nie len sú cit ná ale
obe tov ná čin nosť. Le bo jes tvu je
väčšia lás ka, ako to, že nie kto si
život obe tu je za dru hé ho. Dieťa Bet -
le he ma v do be do spe los ti – ako Syn
Boží – si dal život za nás. Za každé -
ho člo ve ka. Ježiš za ce lé ľudst vo zo -
mrel a vzkrie sil sa. Aj pre to môžu

vznieť ra dost né pies ne na ce lom
sve te.

3. Ježiš nie len umrel, nie len vzkrie -
sil sa za naše spa se nie, ale za sta ne
pred svo je stá do.

Ve die si stá do. Ve die v ňom ve ria -
cich, na ne ho po zo ru jú cich, je ho
na sle du jú cich. Tých, kto rí po čú va jú
naň ho.

Pod sta ta živo ta kresťan ské ho je:
na sle do va nie Ježiša. Pá na, Spa si teľa
len tak môžeme na sle do vať, ak dá va -
me po zor naň ho. Keď pus tí me, aby
Duch Svä ty nás usmer ňo val. Naša
naj väčšia bie da je, že ne sle du je me
ver ne nášho Pá na. Ko ná me len podľa
našom. My chce me si svoj život ria -

diť, viesť – a ne pus tí me,
aby náš Všemo hú ci Pán
na riaďoval s na mi. 

Ne pos lúch ne me ho,
ale ča ká me, aby On
usku toč no val to čo, my
si žia da me. A tak na sle -
du jú v našom živo te ne -
ús pe chy, skla ma nie
a po rážky.

4. Spa si teľ, Slo bo di teľ
po koj dá. Najprv po koj
srd ca a du ši. To, čo ok -
rem ne ho nik ne vie nám
dať. Ten to po koj je od -
pus te nie hrie chov. Ten -
to po koj je ná sled kom
is to ty spa se nia.

Brat, ses tra, máš ty
ta ký to po koj? Si is tý
v spa se ní? Ve ríš na ozaj,
že Ježiš aj Te ba spa sil, aj
Te ba vo lá? Aj Te be pri -
pra vil mies to v je ho
kráľov stve? Vieš, že aj na
Te ba zve ril službu?
Možno, že nie iné ako
službu mod lit by a lás ky.
Oko lo nás sú mno hí,

kto rí sú hľada jú ci, ne spo koj ní, túžia
po lás ke. Mi luj ich! Po má haj im! Ak
si už skú sil po koj Ježiša, od daj ho aj
iným!

Via no ce spo mína jú tak, ako sviat -
ky lás ky a po ko ja. Na ozaj je to, le bo
sa vte dy sta lo zjav ným, že: „…tak Buh
mi lo val svet, že Sy na své ho jed no ro -
ze né ho dal, aby každý, kdož ve rí
v ne ho, ne za hy nul, ale mal život več -
ný.“ Pre to nech znie ra dost ne pie seň,
pie seň našich pred kov: „Čas ra dos -
ti, ve se los ti sve tu na stal ny ni; Nebo
Buh več ný, ne ko neč ný na ro dil se
z pan ny…“ Amen.

g Mag da Sa bo vá-Čon ka ová

„Čas ra dos ti, ve se los ti sve ta na stal
ny ni…” (Mik 5,1–4/a)

Prišiel si, Pa ne Ježiši,
prišiel si v pra vej chví li.
Pro roc tvá najk rajšie sa už na pl ni li.
Je to čas mi los ti od Bo ha nám da ný,
prišiel na ten to svet Spa si teľ vy čká va ný.
Ra dosť veľká prišla na každý kúsok ze me, 
na ro di lo sa Božie dieťa
v jud skom Bet le he me.
Chu dob ná maštaľka, pred sa je nám mi lá,
ne bo lo iné ho mies ta, tam Má ria po ro di la.
Len tro chu sla my, chu dob né jas le,
nad Božím ma jes tá tom v po ko re žas nem.
Nehľadám krá ľov ský pa lác
ani kráľov skú ko lís ku,
pre sláv na je to chví la, LÁS KA je na blíz ku.
Via noč ná gló ria Slá va Bo hu, slá va,
Boh na vy kú pe nie Sy na svoj ho dá va.
V ňom lás kou za hr nul ce lý ten svet,
nad ten to Boží dar väčšie ho už niet. 
Nech znie SLÁ VO SPEV 
na tvá ri ce lej ze me,
pre bý vaj, PA NE Ježiši, v našich srd ciach 
tak ako v Bet le he me.

g Ján Mišák

Via no ce 

A to Slo vo sa sta lo te lom, pre bý va lo
me dzi na mi, a my sme hľade li na Je -
ho slá vu. (Ján 1,14)

Títovi 3,4–7
De di čia podľa ná de je. Via no ce, sviat -
ky na ro de nia Spa si teľa sve ta, sú sve -
dec tvom ne bies, na akom zá kla de
dôj de me spá sy. Ne ho vo ri la o na ro de -
ní ne ja ké ho gu ru = uči teľa, kto rý by
nás rôz ny mi ná božen ský mi prak ti ka -
mi vie dol ces tou sa mos pa si teľnos ti.
Tá to ces ta bo la ľudom vždy blíz ka. Vy -
jad ru je túžbu člo ve ka zaistiť si nie len
po zem ský, ale aj po smrt ný život. Ta -
ké to mys le nie nie je blíz ke len vý chod -
ným ná božen stvám. Stre tá va me sa
s ním aj na pô de Bib lie (bo ha tý mlá -
de nec, Mt 19,16–30), a nie je cu dzie ani
v de ji nách kresťan stva. Zja ve  nie dob -
ro ty a lás ka vos ti nášho Spa si teľa (v. 4),
kto rú si na Via no ce sprí tom ňu je me,
nám ne us tá le pri po mí na, že zá kla dom

nášho spa se nia nie je náš ná božes ký
vý kon, ale Boží čin. Je to po zva nie ot -
vo re né ho Božie ho ná ru čia pre každé -
ho člo ve ka. Nie pre skut ky spra vod li -
vos ti, ale z Božej mi los ti, aby si ni kto
ne chvá lil (v. 5). Vi di teľným svia tost ným
zna kom tej to ot vo re nej Božej ná ru če
je kú peľ zno vuz ro de nia (krst s vä tý)
a ob no vu jú ca moc Du cha Svä té ho. Je
to Božie po nu ka pre nás, a nie naše
vlast nícs tvo. Pa vel to krás ne vy jad ril
slo va mi: „Sta li sme de dič mi podľa
ná de je“ (v. 7). K de dič stvu ne môže de -
dič nič pri dať. Môže ho iba pri jať ale -
bo od miet nuť. Čo uro bíš Ty s de dič -
stvom podľa ná de je, na kto ré Ťa aj tie -
to Via no ce upo mí na jú? (ES 41)

Po môž mi, Hos po di ne, Bože môj!
Za chráň ma podľa svo jej mi los ti!
(Žalm 109,26)

Le bo tak Boh mi lo val svet, že Svoj -
ho jed no ro de né ho Sy na dal, aby ne -
za hy nul, ale več ný život mal každý,
kto ve rí v Ne ho. (Ján 3,16)

Prvá sláv nosť Via noč ná
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b Az Evan gé li kus Élet ol va sói a lap
két hét tel ez előtt szá má ban már
be szá mo lót ol vas hat tak azok -
ról az al kal mak ról, ame lye ken
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye -
lő, a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe -
ren cia el nö ke és e so rok író ja –
mint egy há zunk kül ügyi mun ká -
já ért fe le lős püs pö k – a ka na dai
Tor on tó ban részt vet tek. Az a tu -
dó sí tás az zal zá rult, hogy hi va -
ta los prog ra munk no vem ber 30-
án az Egye sült Ál la mok ban foly -
ta tó dott. A kö vet ke zők ben egy
szol gá la tok ban, tár gya lá sok ban
és él mé nyek ben gaz dag hét leg -
fon to sabb tör té né se i ről kí vá -
nok be szá mol ni. 

Tár gya lá sa ink az Ame ri kai Evan -
gé li kus Egy ház köz pont já ban
Há rom evan gé li kus egy ház test egye -
sü lé sé vel 1988-ban ala kult meg a
több mint öt mil lió lel ket szám lá ló
Ame ri kai Evan gé li kus Egy ház (EL -
CA). Az így lét re jött struk tú ra köz -
pont ja Chi ca gó ba ke rült: az O’Ha re
re pü lő tér hez kö ze li, nyolc eme le tes
iro da épü let fel ső öt szint jét fog lal ják
el az iro dák és az egyéb he lyi sé gek.
Kis kül dött sé gün ket a több száz
mun ka tár sat fog lal koz ta tó köz pont
fő tit ká ra, David Swartling fo gad ja, aki
a hi va ta los iz ra e li úton tar tóz ko dó
Mark Han sont, az EL CA el nök-püs -
pö két és a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség el nö két is kép vi se li. 

A jo gász vég zett sé gű fő tit kár és
mun ka tár sai ér dek lő dés sel tá jé ko -
zód nak a ma gyar evan gé li ku sok örö -
me i ről és gond ja i ról. Ezek kö zött
szó lunk a rend szer vál to zás után ki -
ala kult hely zet ről, egy há zunk misszi -
ói, ok ta tá si és dia kó ni ai szol gá la tá ról
és öku me ni kus kap cso la ta ink ról.
Ven dég lá tó ink élénk ér dek lő dést
mu tat nak az iránt is, hogy mi ként
ala kul ná lunk és tér sé günk ben az ál -
lam és az egy ház vi szo nya. Az ő be -
szá mo ló juk ból meg is mer het jük az
egy ház struk tú rá ját, mi ként mű kö dik
a hat van öt zsi nat (egy ház ke rü let) és
a chi ca gói köz pont. 

Hall ha tunk az egy ház köz éle ti sze -
rep vál la lá sá ról, il let ve – rész ben ön -
kri ti kus hang sú lyok kal – an nak a
nyá ri dön tés nek a kö vet kez mé nye i -
ről, amely le he tő vé te szi ho mo sze xu -
á lis lel ké szek szol gá la tát, va la mint az
egyes gyü le ke ze tek re bíz za an nak
el dön té sét, hogy meg áld ják-e azo nos
ne mű ek élet tár si kö zös sé gét. Meg -
tud juk, hogy sok lel készt, egy ház ta -
got és gyü le ke ze tet há bo rí tott fel ez
a dön tés, amely nek kö vet kez té ben
szá mo san je lez ték, hogy ki lép nek
az EL CA-ból, és új evan gé li kus egy -
há zat kí ván nak ala pí ta ni. Vá la szul is -
mer tet jük egy há zunk ál lás pont ját,
amely egy ér tel mű en el len zi a kor szel -
lem ilyen el ural ko dá sát az egy ház éle -
té ben. 

Az egyes osz tály ve ze tők ka la u zo -
lá sá val meg is mer ked he tünk az EL CA
szá mos mun ka ágá val. Tár gya lá so kat
foly ta tunk ar ról, hogy az ame ri kai
evan gé li ku sok to vább ra is kül de nek
ön kén te se ket a mi gyü le ke ze te ink ben
és in téz mé nye ink ben – kü lö nös te -

kin tet tel a ro ma la kos ság kö ré ben –
vég zen dő szo ci á lis-ka ri ta tív mun -
ká ra. (Be szá mol ha tok ar ról, hogy
két nap pal Ame ri ká ba in du lá sunk
előtt ta lál koz tam mint egy har minc
ame ri kai ön kén tes sel, akik kö zül né -
há nyan Nyír te lek és Sár szent lő rinc
evan gé li kus kö zös sé ge i ben szol gál -
nak.)

Sze ret nénk erő sí te ni az együtt -
mű kö dést az ame ri kai teo ló gi ai sze -
mi ná ri u mok és a mi hit tu do má nyi
egye te münk kö zött. Meg be szé lé se -
ink ered mé nye kép pen az ame ri kai fél
to vább ra is kész sé get mu tat ar ra,
hogy nya ran ta ma gyar evan gé li kus fi -
a ta lo kat fo gad jon gyer mek- és if jú sá -
gi tá bo ra i ba. Mi pe dig azt re mél jük,
hogy a nyá ri Szél ró zsa ta lál ko zó ra ez -
út tal az Egye sült Ál la mok ból is ér kez -
nek fi a ta lok. 

Meg is mer ke dünk azok kal a több -
nyi re mo dern esz kö zök kel, ame lyek -
kel az ame ri kai egy ház hí ve i vel és tá -
mo ga tó i val kap cso la tot tart rész ben
a lel ki gon do zás, rész ben az ado -
mány gyűj tés (fund ra ising) cél já val.
Meg lá to gat juk to váb bá az egy ház
re me kül fel sze relt mé dia köz pont -
ját, ahol nyom ta tott ki ad vá nyok, va -
la mint hit éb resz tést és ok ta tást szol -
gá ló rá dió mű so rok és fil mek ké szül -
nek. Az osz tály ve ze tő je ér dek lő -
dést mu ta tott a Lu ther Már ton éle -
té ről ké szü lő ani má ci ós film iránt,
ame lyet a ter vek sze rint egy há zunk
meg bí zá sá ból ké szít majd Richly
Zsolt rajz film ren de ző. 

Lá to ga tá sunk zá rá sa kép pen részt
ve szünk a köz pont mun ka tár sa i nak
dé li is ten tisz te le tén, amely nek fő té -
má ja az AIDS el le ni küz de lem.

Teo ló gi ai sze mi ná ri u mokat is
felkerestünk 
Chi ca gói há zi gaz dánk, a vi lág misszi -
ói osz tály mun ka tár sa, Ju die Row
ve ze té sé vel jó egy óra alatt ju tunk el
a csúcs for ga lom ban a vá ros dé li ré -
szén ta lál ha tó Hy de Park ba. Az

asszony lep le zet len büsz ke ség gel
mu tat ja, hogy mely ház ban la kott Ba -
rack Oba ma, sőt azt is, hogy me lyik
az el nök ked ves köny ves bolt ja és
piz zé ri á ja.

Én vi szont azt tu dom, hogy hol van
itt Pa ul Til lich nek, a 20. szá zad egyik
leg na gyobb teo ló gu sá nak törzs he -
lye az egyik he lyi sö rö ző ben. A Hy -
de Park ban mű kö dik ugyan is a Chi -
ca gói Egye tem, va la mint – szá mos
más fe le ke ze ti sze mi ná ri um mel lett

– az Evan gé li kus Teo ló gi ai Fő is ko la
(LSTC). Nem ke vés iz ga lom mal lé pek
be az épü let be, hi szen az 1985/86-os
tan év ben ösz tön dí jas hall ga tó ja le het -
tem en nek az in téz mény nek. Az óta
nem jár tam er re, vi szont egy há zunk
kép vi se le té ben több mint húsz teo ló -
gus hall ga tó ta nul ha tott itt.

A sze mi ná ri um el nö ké vel és ta nul -
má nyi osz tá lyá nak mun ka tár sa i val
ar ról foly ta tunk tár gya lá so kat, hogy
a jö vő ben mi ként foly ta tód hat ez az
ösz tön dí jasprog ram. A gaz da sá gi
vál ság mi att eb ben a tan év ben itt
nincs hall ga tónk, de ven dég lá tó ink
le he tő sé get lát nak ar ra, hogy jö vő re
akár egy há zas pár is ta nul has son itt
egy há zunk ból. 

Egy nap pal ké sőbb át lé pünk egy ál -
lam ha tárt, és Il li no is ból Ohi ó ba ér -
ke zünk. A re pü lő té ren két jó is me rős
vár min ket: Walter Tay lor pro fesszor,
aki az év ele jén nagy sze rű elő adást
tar tott Bu da pes ten, a mi egye te -
mün kön, il let ve Ke ve há zi D. Sá mu -
el, aki eb ben a tan év ben le het a Tri -
nity (Szent há rom ság) teo ló gi ai sze -
mi ná ri um hall ga tó ja. 

A fő is ko la ve ze tő i vel, ta ná ra i val és
hall ga tó i val va ló to váb bi be szél ge té sek
meg győz nek ar ról, hogy az in téz -
mény csa lá di as lég kö ré ben mennyi re
szá mon tart ják az elő ző évek ma gyar
ven dég hall ga tó it. Lász ló Vir gilt – aki
je len leg egy há zunk kül ügyi osz tá lyá -
nak mun ka tár sa – kü lö nö sen is el is -
me rés sel em le ge tik, nem csak azért,
mert de rűs egyé ni sé gé vel be lop ta ma -
gát a szí vük be, ha nem mert ta valy ő
kap ta azt a dí jat, ame lyet a leg szín vo -
na la sabb sze mi ná ri u mi dol go zat ké szí -
tő jé nek ítél nek oda. Ezek után alig ha
cso da, hogy ez az in téz mény is öröm -
mel vár to váb bi ma gyar hall ga tó kat. Az
egy ház ze nei tan szék pro fesszo ra kü -
lön meg kér, hogy küld jünk hoz zá is di -
á kot. A fő is ko la el nö ké vel foly ta tott
tár gya lá sun kon an nak le he tő sé gét is
fel vet jük, hogy ta ná rok cse ré jé re is sor
ke rül het majd a jö vő ben. 

Itt is részt ve szünk ta ná rok és
hall ga tók kö zös úr va cso rai is ten -
tisz te le tén. Meg ra gad min ket az a
len dü let és el kö te le zett ség, amellyel
a tá gas ká pol ná ban együtt van nak.
Az igé nye sen elő ké szí tett li tur gi á ban
mind Ke ve há zi D. Sá mu el, mind az
al kal mi lá to ga tók he lyet kap nak.
Tár gya lá sa ink Mark Rameth sze mi -
ná ri u mi el nök kel – ko ráb bi püs pök -
kel – és James Childs dé kán nal egy -
aránt ígé re te sek. Prőh le Ger gellyel

meg ál la pít juk: ha ma len nénk di á kok,
bol do gan ta nul nánk a Tri nity Se mi -
nary ban.

Az észak nyu gat-ohi ói
egy ház ke rü let püs pö ké nél
Egyik meg hí vónk az Ame ri kai Ma -
gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia
(AMEK) el nö ke, Bern hardt Bé la fő -
es pe res. Már el múlt nyolc vanéves, de
még min dig fi a ta los len dü let tel és

vál to zat lan oda adás sal fog ja össze a
ten ge ren tú li ma gyar lu the rá ni át.
Emel lett rend sze res kap cso lat ban
áll egy ház ke rü le te, az észak ke let-
ohi ói zsi nat ve ze té sé vel. Ezért az tán
el lá to ga tunk ve le a Cleve land től
mint egy negy ven mér föld nyi re fek -
vő Cuya ho ga Falls ba, ahol El isa beth
Ea ton püs pök asszony fo gad min ket.
Ki de rül, hogy ven dég lá tónk 1984-
ben, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
nagy gyű lé se al kal má ból már járt
Ma gyar or szá gon. 

Öröm mel ta lá lunk kö zös is me rő -
sö ket, és pró bál juk együtt fel idéz ni,
hogy me lyik gyü le ke zet ben is szol -
gál ha tott an nak ide jén. (Em lék idé -
zé se alap ján azt gya ní tom, hogy a
nyír egy há zi volt.) Meg tu dom, hogy
az egy ház ke rü let nek mint egy nyolc -
van öt ezer meg ke resz telt tag ja van
két száz hét gyü le ke zet ben. Ter mé -
sze te sen vé le ményt cse ré lünk egy -
há za ink mai hely ze té ről, majd ke res -
sük an nak le he tő sé gét, hogy a cleve -
landi ma gyar gyü le ke ze tek és lel ké -
sze ik job ban részt ve gye nek az egy -
ház ke rü let éle té ben. A püs pök nő
öröm mel nyug táz za, hogy a ha -
zánk ban dol go zó egyik ön kén tes
ép pen az ő egy ház ke rü le té ből va ló,
és rend sze re sen kap tő le hí re ket
Ma gyar or szág ról. Vé gül még an -
nak le he tő sé gét sem zár juk ki, hogy
egy há za ink – meg fe le lő elő ké szí tés
után – test vér egy há zi kap cso lat ra
lép je nek egy más sal.

Az Ame ri kai Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia köz gyű lé se
A két éven te ese dé kes köz gyű lés re
bi zony ha tu cat nyi an el jöt tek – ám
Bern hardt Bé la el nök olyan ala po -
san elő ké szí tett és kéz ben tart min -
dent, mint ha több száz fős zsi na tot
irá nyí ta na. 

A köz gyű lés vá lasz tott igé jé ről
pré di ká lok: „Min den gon do to kat őreá
ves sé tek, mert ne ki gond ja van rá tok.”
(1Pt 5,7) Gon do lat me ne tem ele jén
egy ma gyar nép dalt idé zek: „A mi
Urunk, a mi Urunk nem alu szik, nem
alu szik, / Csak mi ró lunk, csak mi ró -
lunk gon dol ko zik, gon dol ko zik”, majd
össze füg gést ke re sek akö zött, hogy
ne künk gon dunk van, de ne ki gond -
ja van re ánk. Is ten ről mint pász tor -
ról szó lok, aki nem en ge di, hogy té -
vely gő ju hok és szét szórt nyáj le -

gyünk, ha nem azt akar ja, hogy őhoz -
zá, lel künk gond vi se lő jé hez tér jünk.

Prőh le Ger gely ha zai egy há zunk -
nak a di asz pó rá ban élő kért vi selt
fe le lős sé gé ről szól, amely re mény ség
sze rint ha ma ro san ta lál koz ni fog
egy új kor mány nem zet po li ti kai el -
kép ze lé se i vel is. Or szá gos fel ügye lőnk
elő adá sát meg kö szön ve Bern hardt
Bé la fő es pe res azt a tényt is meg em -
lí ti, hogy utol já ra 1928-ban lá to gat -

ta meg hi va ta los ke re tek kö zött or -
szá gos (egye te mes) fel ügye lő az ame -
ri kai ma gyar evan gé li ku so kat.

Ezt kö ve tő en öröm mel ér te sü -
lünk ar ról, hogy az Erős Vár cí mű fo -
lyó irat vál to zat la nul igyek szik be töl -
te ni hi va tá sát, il let ve hogy a ma -
gán sze mé lyek ál tal tett ala pít vá nyok
to vább ra is le he tő vé te szi ha zai ösz -
tön dí jas hall ga tók ame ri kai teo ló gi -
ai ta nul má nya it. A saj nos ál ta lá ban
el öre ge dő ten ge ren tú li ma gyar ság
szá mos tag ja meg ha tó ön fel ál do zás -
sal új ra és új ra az AMEK-on ke resz -
tül küld anya gi tá mo ga tást ma gyar -
or szá gi, er dé lyi és fel vi dé ki egy há zi
cé lok ra. 

A köz gyű lés vé gén a je len le vők ha -
tá ro za tot fo gad nak el egye bek mel lett
ar ról, hogy az AMEK „kész sé ge sen
ápol ja ha gyo má nyos kap cso la ta it a
Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren ci á hoz
tar to zó egy há zak kal és kö zös sé gek kel,
va la mint a vi lág bár mely más tá ján
mű kö dő ma gyar evan gé li kus gyü le ke -
zet tel vagy lel ki gon do zó szer ve zet tel”.

To váb bi fon tos kér dé sek ben is
ha tá roz az AMEK. Ki nyil vá nít ja
együtt ér zé sét a cleve landi ma gyar ka -
to li ku sok kal, akik nek egy temp lo mát
a kö zel múlt ban be zár ták, egy má si -
kat, a Szent Im re-temp lo mot pe dig
ugyan csak be zá rás sal fe nye get nek. A
he lyi püs pök ség ra ci o na li zá lás ra hi -
vat ko zó dön té se az egész cleve landi
ma gyar ság szá má ra ko moly ve sze del -
met je len te ne, hi szen az em lí tett
temp lom ban mű kö dik egye bek mel -
lett a ma gyar is ko la, a cser ké szet és
a nép tánc kör.

Egy má sik ha tá ro za tá ban az
AMEK köz gyű lé se el ha tá ro ló dik az
Ame ri kai Evan gé li kus Egy ház (EL -
CA) or szá gos köz gyű lé sé nek azon
dön té se i től, ame lyek azo nos ne mű
pá rok egy há zi meg ál dá sá nak és ho -
mo sze xu á li sok lel késszé szen te lé sé -
nek le he tő sé gét nyit ják meg.

Az AMEK 33. bi en ná lis köz gyű lé se
– amely nek si ke ré hez nagy ban hoz zá -
já rult To mas c hek Lász ló al el nök és
Rácz Zsu zsan na pénz tá ros mun ká ja –
„éke sen és jó rend ben” zaj lik. A fő es -
pe res-el nök már be akar ná zár ni az al -
kal mat, ami kor – ven dég lá tó ink szá -
má ra vá rat la nul – szót ké rünk, és
Bern hardt Bé lá nak sok év ti ze des ál do -
za tos szol gá la tá ért egy há zunk Or dass
La jos-em lék ér mét ad juk át.

24 e 2009. december 20–27. Evangélikus Élet

Egy nyáj, e
Fel jegy zé sek egy észak-am

Cleveland

Fabiny Tamás, Mark Rameth, Prőhle Gergely, Keveházi D. Sámuel és
James Childs a columbusi szeminárium kápolnájában
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Fabiny Tamás, Elisabeth Eaton és Bernhardt Béla Cuya ho ga Falls ban

panoráma



Az Ame ri kai Ma gyar Ko a lí ció
dísz va cso rá ján Wa shing ton ban
Böj tös Lász ló tisz te let be li ma gyar
fő kon zul meg hí vá sá ra de cem ber 4-
én, pén te ken át re pü lünk a fő vá ros -
ba. Itt tart ja ugyan is éves kon fe ren -
ci á ját az Ame ri kai Ma gyar Ko a lí ció.
A rend szer vál tás után lét re jött szer -
ve zet azo kat a pro mi nens ma gyar, il -
let ve ma gyar szár ma zá sú sze mé lye -
ket tö mö rí ti, akik a ma guk te rü le tén
ten ni akar nak az össz ma gyar ság ér -
de ké ben.

A rég óta ter ve zett al ka lom ra Mar -
to nyi Já nos volt kül ügy mi nisz tert
hív ták meg fő elő adó nak. Idő köz ben
azon ban ki de rült, hogy ép pen ezek -

ben a na pok ban tesz hi va ta los lá to -
ga tást az Egye sült Ál la mok ban Baj -
nai Gor don mi nisz ter el nök is. Mi vel
a dísz va cso ra – amely re az ame ri kai
köz élet szá mos ki vá ló sá ga és tu cat -
nyi nagy kö vet is meg hí vást ka pott –
hely szí ne a wa shing to ni ma gyar
nagy kö vet ség volt, a szer ve zők ter -
mé sze tes mó don meg hív ták a mi -
nisz ter el nö köt is. A so kak ál tal pi -
káns nak gon dolt hely zet egy ál ta lán
nem oko zott föld csu szam lást: az
ame ri kai köz élet kép vi se lői ki fe je zet -
ten öröm mel nyug táz ták, hogy a két
po li ti kus egy asz tal nál ült, sőt be szé -
de ik fő irá nya is meg egye zett ab ban
a ket tős üze net ben, hogy a bel po li -
ti ká ban ke rül ni kell a szél ső sé ge ket,
a kül po li ti ká ban pe dig a pár tok egy -
sé ges fel lé pé sé re van szük ség. 

Itt jegy zem meg, hogy Böj tös
Lász ló nak, a va dos fai pap lak ból in -
dult ki vá ló épí tész nek, cleve landi
pres bi ter nek egy há zunk ne vé ben
Pró nay Sán dor-em lék ér met nyúj -
tot tunk át.

A cleve landi gyü le ke ze tek ben 
Töb bes szám ban kell ír nom, hi szen
a pa pír for ma sze rint még min dig
két ma gyar gyü le ke zet mű kö dik a
ten ge ren tú li ma gyar ság egy ko ri fel -
leg vá rá ban. A ke le ti par ton – az
East Si de-on – fek vő gyö nyö rű kis
temp lom azon ban egy re in kább el ár -

vul. Az is ko lá val egy be épí tett, a haj -
da ni pa ró kia mel lett ál ló kis temp lom
a Buc keye Roa don ta lál ha tó, amely
vi dék az el múlt év ti ze dek ben saj nos
igen csak le zül lött. Év ti ze dek kel ez -
előtt vi rág zó ma gyar kö zös ség élt itt
egy tömb ben. Ma gyar üz le tek, ét ter -
mek, mo zik és temp lo mok so ka sá ga
mű kö dött itt haj da ná ban. Ál lí tó lag itt
még a fe ke te busz so főr is tu dott ma -
gya rul. Jól jel lem zi az ak ko ri hely ze -
tet, hogy az egyik bolt be já ra tá nál ez
a fel irat volt ol vas ha tó: „Itt an go lul is
be szél nek!”

A kör nyék ar cu la tá nak ra di ká lis
meg vál to zá sá val szin te min den ma -
gyar el köl tö zött in nen, a temp lom ba

pe dig ke ve sen jár nak vissza. Ta másy
Zol tán he lyet tes lel kész és Mi hály Er -
nő gond nok ve ze té sé vel be jár juk az
épü le tet, hossza san ol vas gat juk az
egy ko ri iro da és könyv tár szo ba do -
ku men tu ma it. Meg be csül ve azok
szol gá la tát, akik amo lyan utol só mo -
hi kán ként ki tar ta nak eb ben a kör nye -
zet ben, sür ge tő szük sé gét érez zük an -
nak, hogy – össze fo gás sal – gon dos -
kod ni kell a fel be csül he tet len ér té ket
kép vi se lő do ku men tu mok szak sze rű
rend sze re zé sé ről és meg men té sé ről
és ál ta lá ban a gyü le ke zet és a temp -
lom tör té ne té nek meg írá sá ról. 

A vá ros má sik ol da lán – a West
Side-on – ta lál ha tó ma gyar evan gé li -
kus kö zös ség vi szont ör ven de tes élet -
je len sé ge ket mu tat. Lé nye ge sen jobb
fek vé se mi att itt gyűl nek össze ha von -

ta a vá ros ban és kör nyé kén szol gá ló
ma gyar lel ké szek is. Ott lé tünk so rán
is vagy tí zen va gyunk együtt öku me -
ni kus lel ké szi mun ka kö zös ség ben.
Mt 18,19–20 alap ján az össze fo gás fon -
tos sá gá ról pré di ká lok, Prőh le Ger gely
pe dig ha zai egy há zunk stra té gi ai
mun ká já ról szól. 

Ta másy Éva lel kész nő szí vó san
lá to gat ja hí ve it, akik kö zött még
akad nak a 20. szá zad ele jén ki tán tor -
gott nem ze dék tag jai, to váb bá vi lág -
há bo rús és 1956-os me ne kül tek, va -
la mint dél vi dé ki, er dé lyi és fel vi dé ki
ma gya rok. Fér je, Zol tán egye bek

mel lett az ének kart ve ze ti. Már ton fi -
uk a gyü le ke zet egyik kán to ra, Vi o la,
a kis lá nyuk pe dig a va sár na pi is ko la
élénk tag ja. Na po kon át él vez het jük
a lel kész csa lád ven dég sze re te tét, és
öröm mel ké szü lünk együtt utunk
utol só je len tős al kal má ra, az ad vent
má so dik va sár na pi is ten tisz te let re. 

Mk 1,1–5 alap ján tar tott ige hir de -
té sem ben hang sú lyoz tam, hogy az
út ké szí tés Ke resz te lő Já nos-i fel ada -
tát kell ne künk is vé gez nünk. Egy -
részt az ér ke ző Jé zus út ját kell elő ké -
szí te nünk, más részt uta kat kell ta lál -
nunk egy más hoz is. Eb ben az össze -
füg gés ben idéz tem Far kas Ár pád
er dé lyi köl tő ver sét: „Alag uta kat a
hó ban! / Mill jom nyi egy mást ke re -
ső utat! / Itt a szív do bo gás is ha vat ol -
vaszt. / S ál mok ke rin ge nek / az öröm
és a kín / el tö mít he tet len já ra ta in.”
Szó lok to váb bá ar ról, hogy Ke resz -
te lő Já nos olyan volt, mint a vas úti
bak ter, aki – hall va a kö ze le dő vo nat
haj na li füttyét és a ke re kek tá vo li dü -

bör gé sét – fel éb resz tet te az ál lo más
vá ra ko zás tól fá radt, szu nyó ká ló uta -
sa it. Ál lan dó át uta zá sa ink so rán azt
él jük át, amit egy kor Dsi da Je nő írt
ver sé ben: „Nem volt csat la ko zás.
Hat óra ké sést / je lez tek és a ful la tag
sö tét ben / hat órát ül dö gél tem a
ko csár di / vá ró te rem ben, nagy csü -
tör tö kön. / Tes tem tö rött volt és
ne héz a lel kem.” Az Új szö vet ség ad -
ven ti üze ne te így is le for dít ha tó:
Van csat la ko zás! Nem hi á ba vá ra ko -
zunk a vi lág nyi pá lya ud va ron. So kak
rém hír ter jesz té sé vel és le mon dá sá -
val szem ben igen is jön a Ná zá re ti.

Az is ten tisz te le ten a gyü le ke zet
gyer me kei, va la mint ének ka ra szol -
gál mű sor ral, majd kö szön tő jé ben
Prőh le Ger gely hang sú lyoz za az egy -
ház és a di asz pó ra egyéb kö zös sé ge -
i nek össze fo gá sát. A zá ró ol tá ri szol -
gá lat ke re té ben meg ál dom azt a há -
rom fel nőt tet, akik a kö zel múlt ban
kon fir mál tak.

„Test vé re id és a nyáj”
Kör uta zá sunk vé get ért. Össze szá mo -
lom: a tíz nap alatt nyolc kü lön bö ző
ágy ban alud tam. Re pü lő gép pel tíz szer
száll tunk fel, és – Is ten nek há la – tíz -
szer le… Au tó val is meg tet tünk jó pár
száz mér föl det. Szét osz tot tunk tu cat -
nyi név je gyet, és alig ha nem ugyan -
ennyit be is gyűj töt tünk. So kak kal ta -
lál koz hat tunk an nak ér de ké ben, hogy
hely ze tü ket job ban ért sük. Hogy még
job ban sze res sük őket. Egy pon ton
fény ké pe ző gé pem ezt je lez te: „meg -
telt a me mó ria”. De hi szem, hogy
kö zös Urunk em lé ke ze té ben mind -
annyi an meg ma ra dunk… 

Ez az ige in dí tott min ket út nak:
„Menj, és nézd meg, hogy jól van nak-
e test vé re id és a nyáj.” (1Móz 37,14)
El men tünk, és meg néz tük. Most
már job ban tud juk, mit te he tünk
egy má sért, és fő leg egy ér tel műb bé
vált, hogy mi ért kell imád koz nunk.
Re mény ség ként pe dig meg ma rad
és kí sér min ket Jé zus vi gasz ta ló
sza va: „…lesz egy nyáj, egy pász tor.”
(Jn 10,16) 
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egy pász tor
me ri kai szol gá la ti út so rán

Ad vent el ső va sár nap já tól a ten ge ren -
tú li üz le tek ben, köz te re ken is ka rá -
csony van már. Az una lo mig is mert
ame ri kai slá ge rek szól nak: pe ace,
joy, lo ve, az az bé ke, öröm, sze re tet –
hal lat szik min den hol és min den kor.
A han gu lat össze mos sa a kul tu rá lis
kü lönb sé ge ket, az ut cán egy arab kis -
lány ének li a Jing le Bellst. Az Új vi lág -
ba ér kez ve rög tön fel tű nik a sok fé le -
ség a ren ge teg kü lön bö ző arc szí nű,
más-más ant ro po ló gi ai jel leg ze tes -
ség gel bí ró em ber. Ha mar meg le het
szok ni a lát ványt, s a so ka ság mé re -
té hez is al kal maz ko dik a ki sebb
mennyi sé gek hez, lét szá mok hoz szo -
kott eu ró pai.

Há nyan hány fé le kép pen ke res ték
már itt a bol do gu lá su kat az el múlt év -
szá za dok ban? Az el ső an gol és fran cia
te le pe sek től a szá zad elő ma gyar és né -
met emig rán sa in át a ma nap ság Ázsi -
á ból ér ke ző ke res ke dő kön ke resz tül a
me ne kült stá tu sért fo lya mo dó ma gyar
ci gá nyo kig mind igye kez nek bé ké -
sen meg len ni eb ben a ba rát sá gos nak
tű nő nagy vá ros ban, Tor on tó ban. 

A ma gyar nyel vű is ten tisz te let a
né met gyü le ke zet temp lo má ban van,
a mi szol gá la tun kat kö ve tő né met al -
ka lom ra jön nek is az idős né met
né nik-bá csik. Egyi kük har sány „Jó
na pot!”-tal kö szön ránk; mint ki de -
rül, azért, mert bá ná ti sváb – ke let -
po rosz fér jé vel vi szont már Ka na dá -
ban is mer ke dett meg. A bá csi vi szont
oro szul be szél egy ki csit, lám, a sok -
fé le ség nek már ko ráb ban is vol tak
hasz nos ol da lai. 

A meg ha tó an ked ves és agi lis Me -
kis Éva fel ügye lő asszony a mi bé kés -
csa bai szlo vák ere de tű sok fé le sé gün -
ket hoz za be a nagy kö zös be er dé lyi
szár ma zá sú fér jé vel. Gye re kei ma gyar
nyelv tu dá sa mi att ke vés bé kell ag gód -
nunk, mint a szin tén Tor on tó ba sza -
kadt egy ko ri gim ná zi u mi osz tály -
tár sam gye re ke i nek iga zi ka na da i vá
vá lá sa mi att.

To ron to is egy ten ger sze rű nagy tó,
az On ta rio mel lett fek szik, csak úgy,
mint kö vet ke ző úti cé lunk, Chi ca go.
A víz kö zel sé ge sa já tos han gu la tot
köl csö nöz a vá ro sok nak, va la hogy
eu ró pa ib bá te szi őket. Chi ca go is le -
gen dás hely, de a hí res bel vá rost az
épí té sze ti leg egye dül ál ló fel hő kar -
co ló i val csak a tá vol ból lát juk. 

A teo ló gi ai fa kul tá son Echols el nök
fo gad min ket. Ba rát sá gos, fe ke te bő -
rű lel kész. Az ame ri kai egye te me ken
az el nö köt nem fel tét le nül tu do má -
nyos ér de mei, ha nem tár sa dal mi el -
fo ga dott sá ga alap ján vá laszt ják meg
az in téz mény élé re. Az el nök úr a be -
szél ge tés so rán nem mu laszt ja el
meg mu tat ni az Oba ma el nök kel kö -
zös fény ké pét. Más iro dák ban is azt
ta pasz tal juk, hogy az af ro a me ri kai
mun ka tár sak va la mi lyen ap ró uta lás -
sal, pla kát tal, fény kép pel, jel vénnyel
igye kez nek em lé kez tet ni ar ra, hogy
lám, ha son ló ság van köz tük és az or -
szág el ső em be re kö zött. Hi á ba, nagy
do log az, hogy egy év vel ez előtt nem
fe hér bő rű el nö köt vá lasz tot tak. 

Az in téz mé nyek ben, temp lo mok -
ban min de nütt je len van a csil la gos-
sá vos zász ló, egy ál ta lán min den val -
lá si vagy más kö zös ség, ré teg igyek -
szik lát ha tó vá ten ni iden ti tá sát. Ez a
fa ji, nem ze ti, val lá si, kö zös sé gi büsz -
ke ség meg ha tá roz za az em be rek vi sel -
ke dé sét. Fon tos nak tart ják, amit tesz -
nek, és hogy ők te szik mind ezt, mint -
ha nem is tör tén het ne más ként. 

Az ame ri kai lu the rá nu sok köz -
pont já ban lát juk, hogy mi lyen pro fiz -
mus kell egy ilyen nagy lé lek szá mú
egy ház szer ve ze té nek mű köd te té sé -
hez. Olyan szak mai ki vá ló ság, ami

ugyan ak kor nem nél kü löz he ti a kül -
ső se gí tők lel ke se dé sét. A kam pá nyok,
ado mány gyűj té sek so rán meg kell
szó lí ta ni min den kit, eb ben a sok fé le
em ber ből ál ló kö zeg ben nap mint nap
el kell ma gya ráz ni, hogy mi ért büsz -
kék ar ra, amit csi nál nak, és mi ért le -
het ez fon tos min den ki nek. S bár mily
pro fesszi o ná lis a szer ve zet, a mű kö -
dés kul csa még is csak az ön kén tes ség.

Co lum bus – fő leg Chi ca gó hoz ké -
pest – kis vá ros, még is le jár juk a lá -
bun kat a re pü lő té ren. Én nem is mer -
tem a min ket vá ró pro fesszort, de az
es te fo lya mán ha mar ki de rül, hogy tu -
do má nyos hír ne ve, el is mert sé ge el le -
né re mi lyen ben ső sé ges kap cso la tot
tart fenn di ák ja i val. A könyv tár ban az -
tán lát juk azt a kis ki ál lí tást, me lyen
el múlt évi uta zá sa i nak em lé ke it mu -
tat ja be, fény ké pek kel, em lék tár gyak -
kal. Hall ga tók és ta ná rok je len van nak
egy más éle té ben, tud nak egy más -
ról, ér dek lőd nek egy más iránt. 

Más nap ko ra reg gel a püs pök ből
lett el nök lát min ket ven dé gül. Ked -
ve sen kí nál az ál ta la út köz ben vá sá -
rolt reg ge li vel. Zacs kó ból esszük a jel -
leg ze tes ame ri kai szend vi cse ket, pa -
pír po hár ból isszuk a jel leg ze te sen híg
ame ri kai ká vét, és köz ben úgy be szél -
ge tünk, mint ha már évek óta is mer -
nénk egy mást. Ez az a le fegy ver ző
köz vet len ség, amely Eu ró pá ból néz -
ve oly kor va la mi fur csa na i vi tás nak,
rossz ma nír nak vagy leg alább is in do -
ko lat lan ked ves ség nek lát szik. Úgy
tű nik azon ban, hogy mű kö dik, nem
csök ken ti a tu do má nyos igé nyes sé -
get, fe gyel met, ugyan ak kor az em be -
ri érint ke zést gör dü lé ke nyeb bé te szi. 

A köz vet len ség a ma gyar kö zös ség -
be is „be gyű rű zött”, Ta másyék nál és
a cleve landi ma gya rok nál ezt érez zük.
Éva és Zol tán be avat min ket a ma gyar
kö zös ség gond ja i ba, már el ső es te
meg lá to gat juk azt a ma gyar ka to li kus
plé bá ni át, ame lyet a püs pök ép pen
„ra ci o na li zál ni” akar, vagy is el akar ad -
ni a hí vek fe je fölül. Szo mo rú lát ni a
ha tal mas kö zös sé gi te re ket, a ré gi
fény ké pe ken az egy kor több ez res
kö zös ség al kal ma it, a ma gyar is ko la
kis szé ke it, ódon pa la táb lá it. A vá sár -
csar nok ma gyar hen te sé nél azért
még ha mi sí tat lan ma gyar kol bászt le -
het kap ni, igaz, az ame ri kai trend nek
meg fe le lő en az is ki van ír va: „low fat”,
vagy is csök ken tett zsír tar ta lom mal. 

Az egy ko ri ma gyar ut ca és az
idilli en szép „Nem ze tek park já nak”
– amely egy kis ma gyar szi ge tet is
ma gá ban fog lal – kör nyé ke, ahogy itt
mond ják, el szla mo so dott, vagy is az
egy kor pol gá ri kör nyék re be köl tö zött
a szo ci á li san el esett szí nes bő rű la -
kos ság. Az egyik ut cá ban még ele -
gáns vil lák, a má sik ban már le rob bant
kuny hók. Au tó val egy per cen be lül
me gyünk el a vi lág egyik leg hí re sebb
kon cert ter me, leg gaz da gabb kép ző -
mű vé sze ti gyűj te mé nye és az egy kor
vi rág zó ame ri kai ne héz ipar rom hal -
ma zai mel lett. Ez is Ame ri ka, a szél -
ső sé gek or szá ga.

Wa shing ton ban Ta más püs pök kel
be té rünk a re pü lés tör té ne ti mú ze um -
ba. Az el ső re pü lő gé pet ácso ló Wright
test vé rek nek kü lön ter met szán tak.
A püs pök né mi meg elé ge dés sel ál la -
pít ja meg, hogy lám, a re pü lés út tö -
rői is pap gye re kek vol tak. Vic ce lő -
dünk, hogy tán azért tö re ked tek
ennyi re az ég fe lé.

Ha za ér ve ad vent har ma dik va sár -
nap ján a pest hi deg kú ti gyü le ke zet ben
a Kör mendy Pet ra egye te mi lel kész ve -
zet te Ég Ígé rő gos pel kó rus ven dé ges -
ke dett. Meg éne kel tet ték a kö zön sé get
is, s ahogy a gye re ke im nek pró bá lom
ma gya ráz ni az ének len dő szö ve get,
eszem be jut a to ron tói ut cán ének lő
arab kis lány. Písz, dzsoj, láv. Ugyan -
ar ról éne ke lünk. Ez is a glo ba li zá ció.

Písz, dzsoj, láv

Toronto

A clevelandi istentiszteleten
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„Eu er Herz er schrecke nicht!“, so
le sen wir in der deut schen Lu th er bi -
bel. „Eu er Herz sei nicht un ru hig!“, so
heißt es wört lich in der un ga risch -
spra chi gen pro te stan ti schen Bi bel -
über set zung. Er schrecken und Un -
ru he kön nen zwar in halt lich ganz un -
ter schied lich ge füllt wer den, doch
bei des klingt in je nem grie chi schen
Wort ta ras so mit.

„Eu er Herz er schrecke nicht!“ „Eu -
er Herz sei nicht un ru hig!“ Die Un -
ein heit lich keit in der Über set zung
brin ge je doch kei ne ex ege ti sche
Zwie tracht zwi schen uns, son dern sie
mö ge ge gen sei tig den Blick des sen
er wei tern, was Je sus Chri stus uns zu -
spre chen möch te. Denn we der das
uns in den Grund fe sten er schüt -
tern de Er schrecken noch die durch
ih re Dau er haf tig keit ru mo ren de und
schließ lich zer stö re risch wir ken de
Un ru he soll – so dür fen wir Je su
Wort in der Jah res lo sung 2010 ver -
ste hen – un ser Herz re gie ren:
„Glaubt an Gott und glaubt an mich!“

Doch soll et wa nicht das Herz des -
sen er schrecken, der die Wirk lich keit
der Wirt schafts kri se an ei ge ner Haut
er fährt? Die Prei se schießen in den
Him mel, für Ent wick lung bleibt
kaum ei ne Chan ce. Die 55-jäh ri ge
Mut ter drei er Kin der geht täg lich
ver äng stigt zur Ar beit, denn sie weiß
nicht, wann sie ein Schrei ben be -
kommt, in dem es heißt: „In Fol ge
der Um struk tu rie rung ha ben wir
Ihr Stel le ge stri chen.“ Der frisch di -
plo mier te jun ge Mann schreibt
eilends sei nen Le bens lauf und ver -
sen det Be wer bun gen, be kommt wo -
mög lich gar Ter mi ne zu Vor stel -
lungs ge sprä chen, doch der Be scheid
– so fern es über haupt einen gibt –
be ginnt zu meist mit den Wor ten:
„Mit Be dau ern tei len wir Ih nen mit
…“ Im groß städ ti schen Ge tüm mel
leh nen Män ner vol ler Le bens kraft
am Ge län der und war ten dar auf,
dass – wie auf ei nem mo der nen
Skla ven markt – der Blick ei nes Ar -
beits ge bers an ih nen haf ten bleibt.
Doch ver ge bens. Die Stun den zie hen
vor über, die mei sten ge ben auf.

Soll et wa nicht das Herz des sen
un ru hig sein, der täg lich Nach rich -
ten über die in der Welt ge üb te Ge -
walt hört? In Fol ge ur al ter Kon flik -
te ver nich ten sich afri ka ni sche Stäm -
me. In asia ti schen Län dern wer den
die Men schen rech te mit Füßen ge -
tre ten. Im Na hen Osten sprengt ein
Selbst mord at ten tä ter un schul di ge
Men schen in die Luft. In ei ner Klein -
stadt in Über see oder in Eu ro pa
met zelt ein gei stig um nach te ter jun -
ger Mann sei ne Schul ka me ra den
nie der.

Soll et wa nicht das Herz des sen er -
schrecken, der die Nach rich ten über
den Kli ma wan del hört? Der liest, wie
die Ur wäl der ver nich tet wer den.
Der sieht, wie Fisch ka da ver an das
ver schmutz te Ufer ge schwemmt
wer den. Der er fährt, wie Fa bri ken die
Flüs se kon ta mi nie ren.

Soll et wa nicht das Herz des sen
un ru hig sein, der auf den Haupt plät -
zen mit tel eu ro päi schen Städ te das
don nern de Stamp fen der Sprin ger -

stie fel von schwarz ge klei de ten Ju -
gend li chen hört? Der in sei ner Um -
ge bung sieht, wie kahl ge scho re ner
jun ge Men schen schwung voll ih re
Ar me zum Hitler gruß he ben und
Fah nen schwen ken, die schlech te

Er in ne run gen her vor ru fen. Der auf
den Mau ern von Un ter füh run gen
und öffent li cher Ge bäu de frem den -
feind li che Schrift zü ge le sen muss.

Soll et wa nicht das Herz des sen er -
schrecken, der im Vor zim mer der
Arzt pra xis dar auf war tet, dass sich
die Tür öff net und ihm der hi sto lo -
gi sche Be fund be kannt ge ge ben
wird? Der Op fer von Ai ds und der
Neu en Grip pe nicht nur aus den
Nach rich ten, son dern per sön lich
kennt.

Soll et wa nicht das Herz der Mut -
ter un ru hig sein, die ge mein sam mit
ih ren Kin dern vor ihm ge walt tä ti gen
Ehe mann flie hen muss? Die auf der
Straße, un ter der Brücke die Nacht
ver brin gen muss. Soll et wa nicht
das Herz des sen er schrecken, der
sieht, wie Tee na ger mäd chen auf ei -
nem LKW-Park platz ih ren Kör per
ver kau fen?

Soll et wa nicht das Herz des sen
un ru hig sein, der spürt, das er sei ne
Min der heits rech te nicht aus üben
darf. Der sich in sei nem ei ge nen
Haus fremd fühlt. Der zu ei ner Geld -
stra fe ver ur teilt wird, wenn er ge set -
zes wid rig sei ne ei ge ne Mut ter spra -
che spricht.

Soll et wa nicht das Herz des Pfar -
rers er schrecken, aus des sen Ge -
mein de die Men schen rei hen wei se
aus tre ten. Der ver ge bens al les Mög -
li che ver sucht, doch die Gläu bi gen
wen den ihm den Rücken zu. Und er
kehrt mit fah lem Ge sicht ins Bü ro
zu rück, knüpft lang sam sei nen Talar
auf, legt ihn über die Rücken leh ne,
und denkt in zwi schen dar an, dass er
wie der um zu spät an ge kom men ist.
Dass er nicht mehr hel fen konn te.
Dass er sich wie der um ver geb lich be -
müht hat. Dass er ab ge lehnt wur de.
Er woll te die gu te Nach richt ver kün -
di gen, doch sein Wort blieb oh ne Re -
so nanz.

Soll et wa nicht das Herz des Jün -
gers un ru hig sein, dem – wie uns der
Evan ge list Jo han nes über mit telt –
sein Mei ster so eben sag te: „Der
Hahn wird nicht krä hen, bis du mich
drei mal ver leug net hast.“? Oder der

auf den Satz „Ei ner un ter euch wird
mich ver ra ten“ so rea gie ren muss:
„Herr, bin ich’s?“ Soll et wa nicht das
Herz de rer er schrecken, von de nen
sich ge ra de der je ni ge ver ab schie -
det, den sie so ge liebt ha ben? Die sich

vor der Ver wai sung, der Ziel lo sig keit,
der Ver fol gung fürch ten. Die Angst
da vor ha ben, wie der wie hir ten lo se
Scha fe zu sein.

* * *
Als wä re Je sus in kon se quent. Er
sagt: „Eu er Herz er schrecke nicht!“
oder „Eu er Herz sei nicht un ru hig!“
Doch ein we nig zu vor schreibt der
Evan ge list über ihn, er sei „be trübt
im Geist“ (Joh 13,21). Im grie chi schen
Text fin den wir wie der um das Wort
ta ras so. Je su Be trübt heit ist frei lich
ver ständ lich, denn das Wort ward
Fleisch, das heißt: Je sus ging nicht
un emp find sam wie ei ne Ma schi ne,
son dern als Mensch aus Fleisch und
Blut den ir di schen Weg bis zum En -
de. Be trübt im Geist nahm er einen
Schurz, um gür te te sich und wusch

den Jün gern die Füße. Er war be trübt
im Geist, als Pe trus zu ihm sprach:
„Ich will mein Le ben für dich las sen.“
Er war be trübt im Geist, als Ju das
den Bis sen nahm und sich vom ge -
mein sa men Abend mahl ent fern te. Er
war be trübt, weil es Nacht war und
er wohl wus ste, dass ihm beim Bach
Ki dron die Knech te der Ho hen prie -
ster und Pha ri sä er schon auf lau er -
ten. Als ob er aus großer Ent fer nung
gar ge hört hät te, wie ein Kreuz ge -
zim mert wur de…

Ist Je sus in kon se quent? Wohl kaum.
Viel leicht ist dies auch ein Teil der
Mensch wer dung, dass er auch un se -
re Un ru he und un ser Er schrecken auf
sich ge nom men hat. Sein Geist war
be trübt, er durch leb te große in ne re
Stür me – da mit wir Frie den ha ben.

Von Gott ver las sen wus ste er wahr -
lich, was Ver wai sung ist – da mit
wir kei ne Wai sen sein wer den.

Wie er in ei ner Krip pe am Ran de
der Stadt ge bo ren wur de, so wird
auch ei ne Höh le außer halb der Stadt
sei ne Grab stät te sein – da mit wir
nicht oh ne Ob dach blei ben.

Am Kreuz nahm er den Fluch auf
sich – da mit wir Kin der des Se gens
blei ben kön nen.

Gott hat ihn ver las sen – da mit der
Pa ra klet bei uns blei be.

Er stieg hin ab ins Reich der To ten
– da mit wir das Heil er lan gen.

Er wur de arm – da mit wir reich
wer den.

Er hat al lem ent sagt – da mit wir
al les ha ben mö gen.

Sein Geist war be trübt – da mit wir
nicht un ru hig sei en und nicht er -
schrecken.

* * *

Die Lo sung für das neue Jahr stammt
aus Je su Ab schieds re de. Er geht fort
– um an zu kom men. Er nimmt Ab -

schied – um uns zu emp fan gen. Er
lässt uns zu rück – um uns vor aus zu -
ge hen. Dies sei auch die Hoff nung für
das Jahr 2010.

We gen sei nes Wor tes er schreckt
un ser Herz wahr lich nicht – und es
wird auch nicht un ru hig. Denn wir
wis sen, dass wir an Gott glau ben
kön nen und an ihn glau ben kön nen.
Mit fi du cia – mit kind li chem Ver -
trau en. Denn er ist für uns Mensch
ge wor den. Er hüll te sich nicht nur in
einen mensch li chen Kör per, son -
dern lern te auch die Be trübt heit des
Her zens ken nen. So sieht er nicht nur
von außen die Be sorg nis der je ni gen,
die im Schat ten der Wirt schafts kri -
se, im Schat ten von Krie gen, Na tur -
ka ta stro phen und Krank heit, ge sell -
schaft li cher und fa mi li ärer Ge walt
oder aber in mit ten von Sor gen, die
das kirch li che Le ben er schwe ren,
le ben. Son dern auch die se Be fürch -
tun gen und Äng ste hat er auf sich ge -
nom men.

Wir glau ben dar an, dass er uns
den Raum be rei tet. Denn im Hau se
sei nes Va ters gibt es viel Ob dach.
Dort ist für je den Platz. Dort gilt kein
nu me rus clau sus, dort gibt es kein
Aus ge schlos sen wer den, dort herrscht
kei ne Über be völ ke rung, dort gibt es
kei ne er ste und zwei te Klas se. Die
hier noch ab ge son dert von ein an der
le ben, wer den dort an ei nem ge mein -
sa men Tisch im Kreis sit zen. Die Ge -
fan ge ne der Lee re wa ren, wer den
dort sei ne Fül le er fah ren, die al les in
al lem ist. Er be rei tet uns den Raum,
er er war tet uns. Er ist vor aus ge gan -
gen. Er rich tet un ser himm li sches
Zu hau se ein. Vom Durch ein an der in
die Ord nung. Vom Lärm in die Ru -
he. Von Krie gen in den Frie den. Wir
wer den nicht ver lo ren sein, son dern
ein Zu hau se fin den.

Wir glau ben dar an, dass er uns
nicht ver waist lässt. Er kann sich mit
der Ver wai sung de rer iden ti fi zie -
ren, die ih re Lie ben ver lo ren ha -
ben, die als un ge woll te Kin der zur
Welt ka men, die ih re El tern nie ge -
kannt ha ben und in Er zie hungs hei -
men auf ge wach sen sind – und mit
der Ver wai sung de rer, die El tern ha -
ben, doch zu hau se kein mensch li ches
Wort hö ren konn ten. Und er iden ti -
fi ziert sich mit der Ver wai sung de rer,
die oh ne ih ren himm li schen Va ter
auf wuch sen.

Wir glau ben dar an, dass er den Pa -
ra kle ten, den Trö ster, schickt. Des -
halb wer den wir kei ne Wai sen sein,
wie wir beim Pro phe ten le sen: „Ich
will euch trö sten, wie einen sei ne
Mut ter trö stet“ (Jes 66,13). Der Evan -
ge list spricht so über den Va ter des
ver lo re nen Sohns, wie ei ner, der mit
Lie be sei nem Sohn zu re det und ihn
trö stet (pa ra ka lei, Lk 15,28). So kann
das Jahr 2010 für uns zum Jahr des
Tro stes Got tes wer den, der an die
Stel le mensch li cher Un ru he und
mensch li chen Er schreckens tritt. Da
wir über den Geist Trost fan den,
kön nen wir auch an de re trö sten.

g Dr. Tamás Fa bi ny
Bi schof des Nörd li chen Kir chen -
bezirks der Evan ge lisch-Lu the ri -

schen Kir che in Un garn

Trost statt Un ru he
Jah res lo sung 2010: „Eu er Herz er schrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!” (Joh 14,1)
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– Csend le gyen! Pró bálj meg vi sel -
ked ni! Alig lép tünk ki, te már is meg -
szó lalsz! – súg ta mér ge sen N. a mel -
let te lé vő D.-nek. És hogy nyo ma té -
ko sít sa ké ré sét, meg is szo rí tot ta a fi -
a tal em ber ke zét. 

Két lé pés után azon ban D. is mét
meg szó lalt: 

– Cso dá la tos volt ez az es te. Nem
is gon dol tam vol na, hogy ennyi min -
den tör té nik ve lünk a mai na pon –
lel ken de zett, és szin te su gár zott az ar -
ca a bol dog ság tól. 

Ő volt a leg ki sebb a csa pat ban.
Még gyer mek ként ke rült a pász to rok
kö zé, és úgy óv ták, véd ték és per sze
ne vel ték a töb bi ek, mint aho gyan a
kis bá rá nyo kat ol tal maz zák.

– Nem sze re tem, ami kor ennyi re
cser fes vagy. Il let len do log a ven dég -
ség ben so kat be szél ni. A kis ma má -
nak és a ba bá nak is nyu ga lom kell,
nem tesz jót ne kik a sok fe les le ges fe -
cse gés – foly tat ta N., aki min dig
tud ta, hol ho gyan kell vi sel ked ni.
Tisz te let tu dó an, csend ben hall gat ta
a pusz tá ban is az üze ne tet, majd a kö -
szö né sen kí vül szin te egy szót sem
szólt az is tál ló ban.

– Tud já tok, már Ézsa i ás is írt a
gyer mek szü le té sé ről: „Gyer mek szü -
le tett né künk, Fiú ada tott né künk…”
– idéz te J. a szent könyv ből. Ha bár
egy sze rű pász tor em ber volt ő is,
min dig ki tűnt a töb bi kö zül mű velt -
sé gé vel. Ki vá ló an is mer te a Tórát,
rend sze re sen meg is osz tot ta fel is me -
ré se it a töb bi ek kel, ami kor hosszú
órá kon ke resz tül ücsö rög tek a pusz -
tá ban a nyáj mel lett.

– Ki csit hosszú ra nyúlt ez az es -
te. Ami óta ennyi ál lat ra kell vi gyáz -
nunk, min den nap le men te kor majd -
nem össze esek a fá radt ság tól. Én
már alig vá rom, hogy ott hon le gyek.
Ta lán nem is kel lett vol na el jön nünk,
van ne künk épp elég dol gunk. Pont
er re érek én rá: vad ide gen cse cse mő -
ket lá to gat ni! – mor gott az or ra
alatt S. Ő pre cíz mun ka vég zé sé ről
volt hí res. A vá ros leg gaz da gabb em -
be rei ezért leg szí ve seb ben őrá bíz -
ták ál la ta i kat. Emel lett fe le lős ség tel -
je sen gon dos ko dott csa lád já ról is,
há zá ban min dig rend és tisz ta ság
volt. Most is azon tör te a fe jét,

hogy ott ho ná ban mi lyen mun ka
vár még rá.

– Há lát ad ha tunk az Is ten nek,
hogy ré szünk le he tett eb ben – mond -
ta csen de sen É., a leg öre gebb. Rit kán
szó lalt meg. A já szol nál is csak mo -
soly gott, és ér des ke zé vel meg si mo -
gat ta a kis ded ar cocs ká ját. Nyu ga lom
áradt a sze me i ből, lát szott raj ta,
hogy meg érin tet te mind az, ami es -
te ve lük tör tént.

– Nem min den na pi ese mény
volt, az biz tos. Bár ami kor a pusz -
tán éne kel tek, mint ha ha mis han gok
is csúsz tak vol na a dal ba. Rá adá sul
az is tál ló ban sem volt olyan rend,
mint ami lyen nek egy új szü lött kis -
gyer mek mel lett kel le ne len nie – ér -
té kelt Á., az örök kri ti kus, majd így
foly tat ta:

– Jó zsef is csak he be gett-ha bo gott.
Nem a sza vak em be re ez az ács…

A hű vös szél meg csap ta a tár sa sá -
got. Gú nyá ju kat ki csit job ban össze -
fog ták mind annyi an. Csend ben ha -
lad tak egy más mel lett, mi köz ben a
csil la gok ba rát sá go san mo so lyog tak
rá juk. D. a hol dat meg pil lant va
vissza idéz te Má ria ar cát. Az anya
me leg sze re tet tel te kin tett rá szí nes
ken dő je alól, ő pe dig érez te, hogy va -
ló ban szí vé be fo gad ta őt, a leg ki sebb
pász tort a kis ma ma. 

* * *

– Vég re tény leg meg ta nul hat nád,
hogy kell ilyen he lyen vi sel ked ni.
Nem vagy már annyi ra pi ci gye rek,
hogy ne len nél tisz tá ban az il lem
alap ve tő sza bá lya i val. Sem mi mást
nem kér tem tő led, csak hogy le gyél
csend ben. Csak tud nám, mi ért kell
ne ked min dig min den hez hoz zá szól -
ni! Min den ki csak azt hall gat ta, hogy
egy foly tá ban járt a szád – kor holt N.,
és szú rós pil lan tást ve tett D.-re.

– De hisz annyi ra szép volt ez az
es te! A hely, az ének, a mé cse sek! –
vé de ke zett a leg fi a ta labb. – Ezért
sze re tem a ka rá csony es tét – foly -
tat ta, és a zse bé be nyúl va meg vizs gál -
ta, nem hagy ta-e el a temp lom aj tó ban
ka pott igés la pot és sza lon cuk rot.

– Ak kor is vi sel kedj ko mo lyan az
is ten tisz te le ten, mert leg kö ze lebb
ott hon ma radsz! – zár ta le a vi tát N.

– Te le mann egyik ka rá cso nyi kan -
tá tá ja kez dő dik az zal az igé vel, ami -
ről a lel kész pré di kált – okos ko dott
J., mert hogy nem csak a teo ló gi á -
ban, ha nem az egy ház ze né ben is
ott hon volt. Majd la ti nul vá zol ta fel
az is ten tisz te let ele me it, ki emel ve az
evan gé li kus és ka to li kus szer tar tás
kö zöt ti kü lönb sé ge ket.

– A lé nyeg, hogy mi nél ha ma rabb
ott hon le gyek. Hol nap még ven dé gek
is jön nek, én pe dig még azt sem tu -
dom, mit te szek az asz tal ra. Nem
érek én rá az effé le szer tar tá sok ra.
Éven te er re az egy órá ra is alig tu dok
el sza kad ni ott hon ról – fej tet te ki S.,
majd el is kö szönt a töb bi ek től, és si -
e tő sen le ka nya ro dott a ke resz te ző -
dés nél.

– Ez az új pap még pré di kál ni is
alig tud. A kán tor pe dig fo lya ma to -
san mel lé nyúlt az or go ná nál. Rá -
adá sul a gye re kek bet le he mes mű so -
ra sem volt annyi ra gör dü lé keny,
mint kel lett vol na. Az ol tár ra pe dig
iga zán te het tek vol na szebb vi rá got
is. Tu dom, hogy tél kö ze pén va -
gyunk, de min den vi rág bolt ban kap -
ni már üveg há zi ró zsá kat – szó lalt
meg Á.

– Ne kem így is tet szett min den.
Kü lö nö sen szép ilyen kor a temp -
lom. Főleg az ele jén, ami kor még csak
a kis gyer tyák vi lá gí tot tak a pa dok vé -
gé ben. És ta lál koz tam két osz tály tár -
sam mal is – lel ken de zett a gye rek, de
az ap ján kí vül az utol só mon da tát
sen ki nem hal lot ta, mert az ut ca
vé gén mind annyi an más irány ba for -
dul tak.

É. las san lép delt a csen des éj sza -
ká ban. Mi kor vé gig gon dol ta a temp -
lom ban hal lot ta kat, kis könny csepp
csil lant meg a sze mé ben. Na gyo kat
szip pan tott a pá rás le ve gő ből, majd
ma gá ban imád koz ni kez dett. Meg kö -
szön te a bet le he mi gyer mek szü le té -
sét, és azért fo hász ko dott, hogy a
temp lom ból ha za fe lé igyek vők mind -
annyi an meg érez zék a ka rá csony
örö mét. Majd han go san még ezt is
hoz zá tet te: 

– Add, Is te nem, hogy a kis D.
egész éle té ben így örül jön a ve led va -
ló ta lál ko zás nak!

g Je n

Ha za fe lé

Az Ige test té lett, kö zöt tünk la kott, és
lát tuk az ő di cső sé gét. (Jn 1,14)

A ka rá csony utá ni hé ten, egy ben a
pol gá ri óév utol só és az új év el ső nap -
ja i ban az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
bá to rí ta nak: nap ja ink Is ten ke zé ben
van nak a ke gye lem fo gyó ide jé ben is! „Ta níts min ket úgy szám lál ni nap ja -
in kat, hogy bölcs szív hez jus sunk!” (GyLK 728,13) A bé kes sé get szer ző Is -
ten szö vet sé ge nem ren dült meg, ő meg kö nyö rült raj tunk, és Si me on is meg -
lát hat ta az Úr Krisz tu sát. Így éne kelt: „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…” (Lk 2,29–
30) Lu ther sze rint: „A ke gyes Si me on azt sze ret né, ha be lát nánk, hogy Meg -
vál tó ra szo ru lunk. Ha szi lár dan hisszük, hogy a Gyer mek az Is ten től jött Meg -
vál tó nak, ma gá tól jön a bé kes ség, és se bűn, se ha lál nem ret tent töb bé; hi -
szen ép pen ezek el len van Meg vál tónk.” Já nos is szem ta nú ja le he tett az élet
igé je meg je le né sé nek: „Mert meg je lent az élet, mi pe dig lát tuk, és bi zony sá -
got te szünk ró la, és ezért hir det jük nek tek is az örök éle tet…” (1Jn 1,2) Az új -
szü lött gyer mek nek Egyip tom ba kel lett me ne kül nie, hogy be tel je sed jék Is -
ten sza va: „Egyip tom ból hív tam el fi a mat.” (Mt 2,15) Cso dá san cse le ke dett;
ő a sze re tet! „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. Ha va la ki vall ja, hogy Jé zus Is ten Fia, ab -
ban Is ten ma rad, ő pe dig Is ten ben…” (1Jn 4,14–15) Krisz tus mél tó sá ga na gyobb
az an gya lo ké nál – ő Is ten! „A te tró nu sod örök ké meg áll, ó, Is ten”, s egy lé nye -
gű az Atyá val, ezért „esz ten de id nem fogy nak el” (Zsid 1,8.12). A mi időnk el -
iram lik, éve ink si et nek, de át él het jük nap ról nap ra: „Ir gal mas és ke gyel mes
az Úr, tü rel me hosszú, sze re te te nagy.” (Zsolt 103,8) Jé zus vi gyá zás ra in ti ta -
nít vá nya it az el mú ló év utol só órá já ban: „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!” (Lk 12,40) Pál meg -
győ ző dött ró la, „hogy sem ha lál, sem élet (…), sem je len va lók, sem el jö ven -
dők (…) nem vá laszt hat el min ket az Is ten sze re te té től” (Róm 8,38.39). A ma
kez dő dő új esz ten dő ben is igaz, hogy „a mi se gít sé günk az Úr ne vé ben van,
aki te rem tet te a mennyet és a föl det” (Zsolt 124,8; LK). S ta ná csol ja mind -
azok nak, akik már fel öl töz ték az új em bert: „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.” (Kol 3,17) Jé zus, a vi lág re mény sé ge Ná zá ret ben evan gé li u mot hir de -
tett, mert Is ten Lel ke fel ken te őt: „…hir des sem az Úr ked ves esz ten de jét.” (Lk
4,19) Le gyen 2010 az Úr Is ten ke gyel mé nek nagy öröm ün nep évé mind annyi -
unk szá má ra! Nem tud hat juk, mit hoz a hol nap, ezért így szól junk: „Ha az
Úr akar ja és élünk, és ezt vagy azt fog juk cse le ked ni.” (Jak 4,15) Él ete vé gén
a si ke mi or szág gyű lé sen Is ten cse lek vé se ál lás fog la lás ra kész tet te Jó zsu ét: „…én
és az én há zam né pe az Urat szol gál juk!” Mond juk: „Mi is az Urat akar juk
szol gál ni. Bi zony, ő a mi Is te nünk!” (Józs 24,15.18) Kér jük: „Jé zus, hi tün ket
erő sítsd, / Ne ve det ben nünk di cső ítsd. / Ez esz ten dőt ve led kezd jük, / Add,
hogy ve led is vé gez zük!” (EÉ 178,5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Hi deg, de cem be ri haj nal van. Jó zsef
fel-le sé tál gat a szü lő szo ba előt ti
fo lyo són. Fe le sé gé vel, Má ri á val nem -
rég ér kez tek meg a kór ház ba. A
men tő au tó gyor san be hoz ta őket vi -
dék ről.

Ahogy tel nek-múl nak a per cek,
Jó zsef nek eszé be jut a ka rá cso nyi
tör té net: igen, mi lyen fu ra az élet, az
a má sik Jó zsef és az a má sik Má ria
egé szen más kör nye zet ben volt ak kor.
Nem volt ott kór ház, nem volt or vos,
nem volt sem mi más, csak a sza már,
a fo ga dós, no meg az is tál ló. Va jon
mi re gon dolt ott és ak kor Jó zsef, Jé zus
ap ja? Ho gyan se géd ke zett, mit csi nál -
ha tott ott a bar mok közt, az is tál ló -
ban? Va jon mit tu dott ten ni gyer me -
ke szü le té sé nek kü szö bén Má ri á ért?
Biz to san biz tat ta, bá to rí tot ta, és az
is biz tos, hogy imád ko zott… 

Jó zsef le ült egy fe hér re fes tett, hi -
deg kór há zi pad ra, majd mé lyen
el me rült imád sá gos gon do la ta i ban.

– Ké rem, fá rad jon be, most be sza -
bad jön nie a fe le sé gé hez – szólt ki ké -
sőbb egy ked ves nő vér.

– Igen, azon nal me gyek.
Reg ge le dik. A kór ház ab la kán be -

ra gyog nak az el ső nap su ga rak. Má -
ria fáj dal mai egy re sű rű söd nek.
Má ria, ahogy ott fek szik az ágyon, Jé -

zus édes any já ra gon dol: va jon mit
tu dott ten ni az a sze gény asszony ab -
ban a szuty kos kis is tál ló ban? Ho -
gyan le he tett ott egy ál ta lán szül ni?
Ma már szin te alig le het el kép zel ni,
hogy va la ki ilyen fer tő zés ve szé lyes
he lyen szül jön. Itt a kór ház ban biz -
ton ság ban van, fel ügye let, or vos,
szü lész nő, gyógy sze rek… Ezek hi á -
nyá ban va jon mi lyen le he tett Má ri -
á nak? Biz to san imád ko zott, és úgy
ka pott erőt Is ten től. 

Má ria össze tet te két ke zét a női
kli ni ka fer tőt le ní tő il la tú ágyán, és
halk imád sá got mon dott.

Jó zsef Má ri át a szü lő ágyon ta lál -
ta, imád ság ra össze kul csolt kéz zel.
Köz ben va jú dott – ha jött a fáj da -
lom, össze szo rí tott szem mel és fog gal
vi sel te, egy hang nél kül. Jó zsef meg -
fog ta fe le sé ge ke zét, si mo gat ta, ott állt
egé szen szo ro san mel let te. Majd fi -
gyel te a mű sze rek halk kat to gá sát, a
szív han got, majd Má ria ar cát, sze -
mét néz te, mé lyen, áhí tat tal. Ben ne
lát ta az örö möt, a bol dog sá got, de a
fá radt sá got, a fáj dal mat és a ki me -
rült sé get is. Így biz tat ta: 

– Itt va gyok mel let ted, sze ret lek,
már alig vá rom, hogy meg pil lant -
sam kis gyer me kün ket, hall jam a
sí rá sát.

Má ria bol do gan te kin tett fér jé re,
majd így szólt:

– Már én is na gyon vá rom… Ez
ma ga a Te rem tő cso dá ja, ahogy egy
kis gyer mek meg szü le tik… 

A szom széd szo bá ból hir te len fel -
tört egy most szü le tett cse cse mő sí -
rá sá nak hang ja. Má ria el sír ta ma -
gát az öröm től. Mi lyen cso dá la tos
volt ezt hal la ni uk! Jó zsef kö zel ha jolt
sze rel mé hez, és le tö röl te azt a pár
csepp kis könnyet Má ria ar cá ról. 

– Add a ke zed, sze ret nék most ve -
led pár szót imád koz ni… Te rem tő
Urunk, ahogy Fi ad ér ke zé sét vár ta
Má ria és Jó zsef, úgy vár juk most mi
is kis gyer me kün ket. Ami kor Jé zus a
vi lág ra ké szült jön ni, vá lasz tot ta id
szí ve te le volt öröm te li vá ra ko zás sal.
Most ők ne künk pél da ké pe ink, hisz
ne vünk is – fu ra mód – az, mint az
övék. Hadd vár juk szí vünk ben mi is
úgy a gyer me kün ket, mint ahogy ők
vár ták: hadd ka pasz kod junk Te -
rem tőnk be, hadd bíz zunk aka ra tá -
ban, hadd kér jünk mi is erőt, bá to -
rí tást… 

És né hány óra múl va a női kli ni -
kán megint gyer mek sí rás hal lat -
szott, az tán szé pen csend ben meg -
nyu go dott, lá gyan el hal kult…

g Ba log Esz ter

Ad ven ti vá ra ko zás a szü lő szo bán

Nem fe lejt he ted 
a já szolt,
mert dé del get ve át ölelt;
a bir kát,
mert jég hi deg ben rád le helt;
a pász tort,
mert ün ne pel ve éne kelt;
a mir hát,
mert il la ta víg tánc ra kelt;
s a csil la got,
mert öröm te li hírt ho zott.

Nem fe lejt he ted
a min tát,
mert úgy őriz te meg tit kát,
hogy pél dát
adott örök sé gül in kább,
mint bá na tot,
mert ta ní tott jó éle tet;
a sze re tet 
ne vel te kis de det;
a bol dog sá gos éve ket,
mit em be rek re rá ha gyott.

Nem fe lejt he ted 
az ál mot,
a ki szí ne zett ter ve ket;
a mo solyt,
a ne vet gé lő lel ke ket;
nem ál nok
szív ben rej tő ző szen te ket;
az ál dott 
imá ra kul csolt ke ze ket;
a Na pot,
a gyü möl csö ző ker te ket.

Nem fe lejt he ted
a csen det,
az áhí ta tos lét sza vát;
a kin cset,
mit nem ap ró pénz re vált;
a ren det,
jó zan, őszin te szín re szánt
ke gyel met;
ka rá csony gyöngy aján dé kát:
a te rem tett,
fe lejt he tet len éj sza kát!

Zsi rai Lász ló

Nem fe lejt he ted…

él víz
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ÚJ HA RAN GOT RENDELJEN
IFJ. FARKAS TITUSZTÓL

MINDEN MÉRETBEN A LEGKEDVEZÕBB ÁRON 30 KG-TÓL 11 000 KG-IG

Ki vá ló mi nõ ség, kitûnõ ki dol go zás,
ked ve zõ ár, hang zás ra önt ve!

Harangvillamosítás, harangtartóállvány-készítés, programozóórák, ha-
rang ve zér lés te le fon ról, to rony óra-ké szí tés, -szerelés, al kat rész el adás.

RE FE REN CIA 400 TEMP LOM BÓL!

Ha rang szó 2003 Bt.
Ifj. Far kas Ti tusz

2200 Monor, Kis tói út 26. Tel.: 30/371-9696, fax: 29/410-119
A Harangszó 2003 Bt. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatója.

HIRDETÉS

Fel hí vás
A meg je le né se óta el telt ti zen két év és a meg fo gyat ko zott rak tá ri tar ta -
lék mi att a ME VISZ is mét ki ad ni ké szül az Új ének if jú sá gi ének gyűj te -
ményt. A ter ve zett új ki adást fel kí ván juk fris sí te ni, s a gyü le ke ze tek if -
jú sá ga i ban je len leg nép sze rű, sze re tett da lok kal fel töl te ni.

Ezért kér jük egy há zunk lel ké sze it, gyü le ke ze ti és if jú sá gi tag ja it, va -
la mint együt te se it, hogy küld jék el a szer kesz tő bi zott ság cí mé re a mos -
ta ni Új ének ben nem sze rep lő, de egy jö vő be li éne kes könyv ben szí ve -
sen vi szont lá tott éne kek kot tá ját. A be kül dött éne kek kö zül szer kesz tő -
bi zott sá gunk vá lo gat majd. Az if jú sá gi éne kek mel lett szí ve sen fo ga dunk
gyer mek éne ke ket is – a ki csik szá má ra ked ves da lok ra nagy szük ség len -
ne a gyü le ke ze ti mun ká ban.

A ja va solt éne kek kot tá ját, ak kord ja it, tem pó ját és stí lu sát az uje -
nek2@gmail.com e-mail cím re vár juk. Ha van rá mó djuk, csa tol ja nak
a kot tá hoz hall gat ha tó mi nő sé gű mp3-fel vé telt is!

A da lok be kül dé sé nek ha tár ide je: 2010. ja nu ár 15.
Egy friss, az evan gé li kus if jú ság va lós ének kin csét tük rö ző új ének gyűj -

te mény ér de ké ben szá mí tunk a gyü le ke ze tek ak ti vi tá sá ra!
Az Új ének szerkesztőcsapata

Fel vé tel az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem re a 2010–2011-es tan év re

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men lel ké szek, ka te ké ták/lel ké szi
mun ka tár sak, kán to rok, teo ló gu sok és hit tan ta ná rok kép zé se fo lyik.

A kép zés le he tő sé gei a kö vet ke zők:
1. Teo ló gus, lel kész szak: egy sé ges, osz tat lan mes ter kép zés
Kép zé si idő: 12 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 360. A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja: fel ké szí tés a teo ló gia tu do má nyá nak mű ve lé sé re és az
evan gé li kus lel ké szi hi va tás be töl té sé re. A szak a ke resz tény teo ló gi ai ha -
gyo mány egé szé re épü lő alap is me re te ket nyújt és kö ve tel meg; fel ké szí -
ti a hall ga tó kat az ön ál ló, evan gé li kus szem lé le tű teo ló gi ai gon dol ko dás -
ra, to váb bá az evan gé li kus egy ház ban, de el sőd le ge sen a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház ban vég zen dő lel ké szi mun ká ra; ki ala kít ja ben nük
az eh hez szük sé ges jár tas sá go kat, kész sé ge ket és szem lé le ti jel lem ző ket.
2. Ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap szak (BA)
Kép zé si idő: 6 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180. A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li és le ve le ző ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja olyan fel ké szült gyü le ke ze ti hit ok ta tók, il let ve lel ké szi
mun ka tár sak kép zé se, akik gyü le ke ze ti lel kész vagy hit ta nár fel ügye le -
te mel lett ön ál ló hit ok ta tói szol gá la tot lát hat nak el, il let ve se gít he tik a
lel kész ad mi niszt ra tív, lel ki gon do zói, gyü le ke zet épí té si mun ká ját.
3. Kán tor alap szak (BA)
Kép zé si idő: 6 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180. A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja fel ső fo kú el mé le ti és gya kor la ti is me re tek kel és kom -
pe ten ci ák kal ren del ke ző kán to rok kép zé se, akik jól hasz no sít ha tó ala po -
zást kap nak a teo ló gi ai alap is me re tek, az or go na já ték és a kar ve ze tés mel -
lett a pe da gó gia, az if jú sá gi ze ne és a gyü le ke zet épí tés te rü le tén is.
4. Hit ta nár-ne ve lő ta ná ri mes ter szak (MA)
Kép zé si idő: 5 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 150. A kép zés nap -
pa li ta go za ton, az EHE és az EL TE PPK kö zös kép zé se ke re té ben Bu da -
pes ten tör té nik.

A mes ter kép zés azok nak nyújt to vább ta nu lá si le he tő sé get, akik ka -
te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ vagy kán tor alap sza kon vé gez tek, to váb -
bá akik fő is ko lai hit ta ná ri ok le vél lel vagy egye te mi szin tű teo ló gus-lel -
kész ok le vél lel ren del kez nek.

A je lent ke zés nél fel té tel nél kül el fo ga dott a ka te ké ta-lel ki pász to ri mun -
ka társ BA ok le vél.

A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott ok le ve lek a kö vet ke zők:
– teo ló gus-lel kész egye te mi ok le vél;
– fő is ko lai szin tű hit ta nár/hit ok ta tó ok le vél;
– kán tor BA ok le vél.
Az utób bi há rom eset ben elő fel té tel 10 kre dit nyi pe da gó gi ai-pszi cho -

ló gi ai mo dul el vég zé se, ame lyet szük ség ese tén az EL TE PPK biz to sít.
Más alap sza kok ról va ló je lent ke zés ese tén a be lé pés fel té te le leg alább

50 kre dit meg szer zé se az aláb bi is me ret kö rök ből: ala po zó rend sze res teo -
ló gi ai és/vagy fi lo zó fi ai is me re tek, tör té ne ti teo ló gi ai is me re tek, bib li -
kus teo ló gi ai is me re tek, gya kor la ti teo ló gi ai is me re tek.
5. Teo ló gus mes ter szak (MA)
Szak irá nyok: 1. bib li cum; 2. szo ci ál eti ka. Kép zé si idő: 4 fél év. Meg szer -
zen dő kre di tek szá ma: 120. A kép zés nap pa li ta go za ton, Bu da pes ten tör -
té nik.

A kép zés cél ja olyan ér tel mi sé gi ek kép zé se, akik a teo ló gia tu do má -
nyát ma gas szin ten mű ve lik, és be tud nak kap cso lód ni az egyes egy há -
zak, val lá si kö zös sé gek szel le mi ve ze té sé be.

A je lent ke zés hez fel té tel nél kül el fo ga dott ok le vél:
– teo ló gus BA ok le vél;
– ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ BA ok le vél.
A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott a nem teo ló gus sza kon szer zett

leg alább alap fo ko za tú (BA) ok le vél. 
Az utób bi eset ben fel té tel, hogy a je lent ke ző nek a kre dit meg ál la pí -

tá sa alap já ul szol gá ló is me re tek – fel ső ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott – össze ve té se alap ján el is mer he tő le gyen leg alább 30 kre dit a teo -
ló gus BA kép zés törzs anya gá nak is me ret kö ré ből.

A bib li cum szak irány ra je lent ke zők szá má ra fel té tel to váb bá bib li ai
hé ber vagy gö rög nyelv is me ret iga zo lá sa (egye te mi zá ró vizs ga vagy ál -
la mi nyelv vizs ga). Ezek hi á nyá ban a fel vé te li al kal mas sá gi vizs gá val egy
idő ben a gö rög vagy hé ber vizs ga le te he tő.

A fel vé tel lel kap cso la tos rész le tes tá jé koz ta tás az EHE hon lap ján
(http://te ol.lu the ran.hu) ta lál ha tó.

A szük sé ges mel lék le tek kel el lá tott ki töl tött je lent ke zé si lap nak, va -
la mint a pi ros pos ta utal vá nyon fel adott 4000 Ft fel vé te li el já rá si díj nak
2010. feb ru ár 15-ig kell az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rek to ri
Hi va ta lá ba be ér kez nie (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. Tel.: 1/469-1051.
Fax: 1/363-7454. Mo bil: 20/824-9263.).

A fel vé te li vizs gák ra 2010. jú li us 5–6-án ke rül sor.

H I R D E T É S

MES TER MÛ A DI GI TÁ LIS
OR GO NÁK KÖ ZÖTT

Mes ter sé günk „tit kai”:
• csak a va ló di sí pok hang já hoz mér he tõ

hang mi nõ ség
• egye dül ál ló meg bíz ha tó ság

• in to nál ha tó ság a hely szín akusz ti ká ja
és a fel hasz ná ló íz lé se sze rint

• pá rat lan tí pus vá lasz ték
• temp lo mi kiépítettségû hang su gár zás

a leg ki sebb mo del lek nél is
• el len õriz he tõ, fel ke res he tõ

ha zai re fe ren ci ák
• egye di szol gál ta tá sok, in gye nes

akusz ti kai fel mé rés
• 5 éves ga ran cia

• ked ve zõ árak és fi ze té si fel té te lek
Ér dek lõ désüket a hol land

Johannus Or go na gyár
ma gyar or szá gi kép vi se le tén vár juk:

SPEED-EX Kft.
1024 Bu da pest, Mar git krt. 41.

Tel./fax: 1/315-1787 vagy 1/316-7089.
E-mail: speedex@t-online.hu
Honlap: www.johannus.hu

JOHANNUS

Bör ön te Már ta: Csil lag gyer tya fény
Könyv aján ló

Bör ön te Már ta az az evan gé li kus lel kész, aki egy
öt cen tis já ték ba bá val a ke zé ben pré di kál. Aki
ko pog tat a szó szék kö nyök lő jén, mi re gyü le ke -
ze te be ava tot tan vissza ko pog. Lé lek eme lő,
mély ér tel mű já té kot ját sza nak: Is ten aj ta ján ko -
pog tat nak. Már ta ütő erünk re té te ti uj jun kat, s
meg kér di: Ér zed? Do bog. Az Élet az. Ilyen kö zel
van hoz zád Is ten. Hi szen ben ned él!

Húsz év pré di ká ci ó i ból, me di tá ci ó i ból, saj tó -
ban és hang hor do zó kon meg je lent írá sa i ból vá -
lo ga tott a szer ző egy kö tet re va lót, hogy meg ke -
ver ges se ve lük a szí vünk mé lyé re süllyedt sze re te tet. Hogy sze münk be néz -
ve meg ju tal maz zon: Fon tos vagy Is ten nek! Hogy fel szó lít son: Örülj! A mo -
soly a lé lek de rű je! Hogy vi gasz tal jon: A könny a mo soly iker test vé re. Hogy
meg ráz zon: Kín lódj a má si kért, és meg sze re ted! Hogy bá to rít son: Töb bet
ér egy gyer tyát meg gyúj ta ni, mint pa nasz kod ni, hogy sö tét van!

Új ból és új ból a sze re tet ben. Még nem lát tam egy azon könyv lap ja -
in ennyi szer le ír va a szót: sze re tet. Kü lön le ges él mény fel fe dez ni, hogy
a vég te len ség ben és min den nap ja ink ban hány fé le szí ne, íze, rez dü lé se,
érin té se, mo so lya, ka ca ja és tán ca le het egyet len szó nak. Szer zőnk se -
gít, hogy föl fe dez zük a sze re tet aján dé ká nak ár nya la ta it.

Aján lom ezt a kö te tet mind azok nak, akik prag ma ti kus vi lá gunk
szün te len ro ha ná sá ban, ér zé ket len cél ra tö ré sé ben, ke gyet len ver sen gé -
sé ben, fül si ke tí tő dü bör gé sé ben lel kük de rű jét ke re sik. Akik sze ret né -
nek ki áll ni vagy leg alább időn ként meg áll ni, s ütő erük re tett uj jal azt mon -
da ni: Is ten itt él ben nem! A kö rü löt tem tü le ke dő tö meg ben föl di an gya -
lok él nek! Hús-vér em be rek, aki ket Is ten küld, szí vük ben meg szó lít va, hogy
se gít se nek ne künk. Nem misz ti kus cso da lé nyek, de cso dá la tos egyé ni sé -
gek, akik ki emel nek a mély ség ből.

Bör ön te Már ta ér zé keny gon do la ti vi lá gá ban meg van az erő, hogy ki -
emel jen ben nün ket a mély ség ből.

Döb ren tey Il di kó me se író

* * *

A menny or szág és a po kol itt kez dő dik a föl dön, ta pasz ta lom és han goz -
ta tom ma ga tar tás kul tú ra-ta nu ló ván dor ta ní tó ként, amer re já rok, és ma -
gya rul ér te nek. A gyil ko san tra gi kus és kö zö nyö sen mo no ton po ko li pil -
la na to kat mi, em be rek okoz zuk egy más nak, ci ni ku san gon dat la nul, ese -
ten ként al ja san-elő re meg ter vez ve.

A mennyei pil la na to kat is mi, em be rek sze rez het jük egy más nak.
Bör ön te Már ta ép lé lek kel, nyílt szív vel és kor lát lan nak tű nő me mó -

ri á val gyűj ti az él mé nye ket. Mág nes má gus ként vonz za a tör té né se ket,
és eb ből a gyűj te mé nyé ből min den gon do lat in for má ci ó já hoz azon nal il -
leszt egy-egy meg ér tést se gí tő, fi gyel met fo ko zó kép zet tár sí tást, il luszt -
rá ci ó ként. Min den mun ká já ban fel lel he tő alap ve tés ként, il luszt rá ci ó ként
vagy édes, il let ve sós fű szer ként ízes, idé zett gon do lat, ins pi rá ló ese mény,
sze mé lye sen ta pasz talt fel eme lő vagy ép pen le súj tó él mény-vé le mény.
Ezért nem tud tam le ten ni el ső ol va sás ra ezt a – kü lön bö ző mé di u mok -
ban edzett – sze re tet gyűj te ményt.

Édes apám, a pu ri tán-pro tes táns „pres bi ter pis ta bá csi”, ha most be le -
lát Bör ön te Már ta vas re sze lék kel és igaz gyön gyök kel te li kin cses sze re -
tet lá dá já ba, azt súg ja ne ki az örök élet ből:

– Oszd szét, lá nyom, rád ne rozs dá sod jon!
Le ven te Pé ter ön kép ző tár sas lény

* * *

A könyv meg vá sá rol ha tó a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban (Bu da pest
VIII., Ül lői út 24.) és a Hu szár Gál könyv- és pa pír ke res ke dés ben (Bu -
da pest V., De ák tér 4.).

A Rá kos szent mi hály–Sas hal mi Evan gé li kus Egy ház köz ség
és a Csil lag gyer tya fény Ala pít vány

H I R D E T É S

Vi gyél sze re te tet a vi lág ba –
aján dé kozz Út mu ta tót…
…szü le id nek,
…gyer me ked nek,
…uno kád nak,
…ba rá tod nak,
…sze rel med nek,
…szom szé dod nak,
…mun ka tár sad nak,
…fő nö köd nek,
…a sar ki bol tos nak
vagy bár ki nek, aki re sze re tet tel
gon dolsz;
ad ven ti es ték re…
ka rá csony ra…
szü le tés nap ra…
név nap ra…
év for du ló ra…
ke resz te lő re…
es kü vő re…
vagy csak azért, hogy mo solyt
csalj má sok ar cá ra.

Út mu ta tó 2010 – 350 fo rint
Út mu ta tó 2010 ol vas má nyok kal
– 540 fo rint

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Lu ther Ki adó ja
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
Te le fon: 1/317-5478, 1/486-1228,
20/824-5518
Fax: 1/486-1229
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
www.lu ther ki ado.hu

H I R D E T É S

A hónap könyve – decemberben a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Tarisznyakönyv – Polgár Rózsa kárpitjai versekkel

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen! Eredeti ára:
1680 forint. http://bolt.lu the ran.hu/ • E-mail: ki ado@lu the ran.hu •
Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

H I R D E T É S

Az Evan gé li um Szín ház idén
ősszel nagy si ker rel vit te szín re
Ma dách Im re Az em ber tra gé di á -
ja cí mű drá mai köl te mé nyét. De -
cem ber ben min den al ka lom mal
telt ház előtt ját szot ták a da ra bot.

A nagy si ker re va ló te kin tet tel
2010 ja nu ár ban még két elő -
adást tar tunk: 2010. ja nu ár 23-
án, szom ba ton 15 óra kor és
2010. ja nu ár 24-én, va sár nap 16
óra kor. E két elő adás ra a da rab
sú gó nő jé nek mo bil szá mán le -
het je gyet ren del ni. 30/609-2628.

Ez úton is kö szön jük a kö zön ség
sze re te tét, ás ál dott ka rá csonyt kí -
vá nunk va la mennyi ük nek!

Ud va ros Bé la ren de ző

hirdetés
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Szilveszteri fonákságok

Disznótort ültek és disznót öltek              
Dél-Pest megyének papjai,                         
a templom mögött hozzájuk gyűltek        
Alberti aprói s nagyjai…                              

A sok pap „győzött”! Nézed a képet:      
ott lóg a disznó, a szegény,                        
lehajtott fejjel, vérét kiontva                   
a „papos” diadal helyén…                         

Harangszó nincsen, nem is kell, itten    
nem folyik istentisztelet;                          
esperes reggel, délután püspök,             
boldog mind, aki itt lehet…                     

Mészárosmunka, kalbász és hurka,     
– pálinka, bor? – Jó hangulat:                   
gyülekezetben „egység” a jelszó,          
presbiter úr is így mulat…                      

Marad a kérdés vagy félreértés,   
egyházhű volt a lebukott?
Vegetáriánus, evangélikus                 
híveknek ebből mi jutott?

* Spontán poétikus rezonancia az
EvÉlet 2009. január 25-i „disz nótoros”
cikkére.

g S. Meggye si Je n

Disz nó tort
ül tek*

Egy há zunk nyug dí jas lel ké szei ak tív szol gá la tuk be fe jez té vel a temp lo mok -
ban gyak ran észrevétlenek maradnak a gyü le ke zet tag jai kö zött. Ezen a mél -
tat lan hely ze ten vál toz ta tott egy há zunk zsi na ta, ami kor ha tá ro za tot ho zott
ar ról, hogy ezen túl a nyug dí jas lel ké szek lát ha tó sá gi mel lény ben je len je nek
meg az is ten tisz te le te ken. Ké pün kön Bö decs Bar na bás győ ri nyu gal ma zott lel -
kész lát ha tó a fi gye lem fel kel tő ru ha da rab ban.

A tör té nel mi egy há zak ko moly fel ada tot vál lal nak a ka ri ta tív csa lád se gí tő
mun ká ban. Fel vé te lünk egy ilyen szol gá lat ügy fél fo ga dó részlegét ábrázolja,
amely nek nagy si ke re van, fő leg az apu kák kö ré ben.

Fi a tal lel ké sze ink kö ré ben egy re in kább je lent ke zik az az igény, hogy re for má -
to runk, Lu ther Már ton éle té nek szer ze te si idő sza kát is vál lal juk. Így ke rült
elő egy lu the ri szer ze tes rend eset le ges meg ala pí tá sának gondolata. Ennek egyik
szó szó ló ja Kó sa Ger gely bo ko di be osz tott lel kész.

Felvételünk egy kőbányai istentiszte-
leten készült, amely végül is elma-
radt, mert a gyülekezet máig nem
találja az első éneket.

A sze re tet ott ho nok ban, nyug dí jas há zak ban alap ve tő kö ve tel mény, hogy a la -
kók, gon do zot tak min den nap ja it le he tő ség sze rint vál to za tos sá kell ten ni. A
sok fé le le he tő ség kö zül fel vé te lünk egy ilyen pil la na tot örö kí tett meg a győ ri
sze re tet ház ban, ahol nemcsak a va cso rát, ha nem a tá la lá sát is igye kez nek vál -
to za tos sá ten ni.

A Veszp ré mi Egy ház me gye a kö zel múlt ban meg je len te tett egy posz tert,
amely Pol gár di Sán dor es pe res urat áb rá zol ja ra jon gó i  körében. A ki ad vány -
nak nagy si ke re van az egy ház me gye gyü le ke ze te i ben.

Li tur gi kus fel sze re lé se ink, ol tár te rí tő ink ál la po tát idő kö zön ként fel kell mér -
ni, a szük sé ges tisz tí tást, ja ví tást, fol to zást el kell vé gez ni. Ké pünk egyik temp -
lo munk ol tár te rí tő jé nek rész le tét áb rá zol ja, mi u tán a sza bó mes ter a meg fe -
le lő res ta u rá lást el vé gez te raj ta. A mun ka la i kus szem mel néz ve is fe le más -
ra si ke re dett…

Kiss Mik lós győr-mo so ni es pe re s azt mu tat ja be, hogy az ál ta la ve ze tett egy -
ház me gye mi lyen len dü let ben van. (Ne té vesszen meg sen kit, hogy a gra vi -
tá ció mi att ez csak lejt me net ben illusztrálható.)

mozaik

Menyes Gyula összeállítása



Óév este. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Lk 12,35–40; 2Tim 4,(1–4)5–8. Alapige: Zsolt 62,6–13. Énekek: 397., 146.

I., Bécsi kapu tér du. 6.  (úrv.) Bence Imre; du. 6. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; éjszaka fél 12. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi
út 193., Fébé du. 5. Gertrud Heublein; II. Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. du. 6.  Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,
III., Mező u. 12. du. 6.  Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér du. 6.  (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück
M. u. 36–38. du. 6.  Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. du. 6. (úrv.) Gáncs Péter; VII., Városligeti fasor 17. du. 6. dr. Muntag
Andorné; VIII. Rákóczi út 57/a du. 4. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. du. 6. Szabó Bertalan;
IX., Haller u. 19–21., I. emelet du. 4. Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. du. 5. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. du. 6.  dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. du. 5. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. du. 6.
(úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. du. 6.  (úrv.) dr. Bácskai Károly; XIII., Kassák Lajos u. 22. du. 5.
Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. du. 6. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér du. 5. Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) du. 5. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. du. 6. Börönte
Mária; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. du. 5.  Vető István; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. du. 5.  Grendorf Péter; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. du. 4.  Hulej Enikő; Kispest, XIX., Templom tér 1. du. 6.  Széll Bulcsú; du. 7 (keresztény szilveszter); este
9. (ifjúsági szilveszter); Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. du. 6. (emlékistentisztelet) Győri János Sámuel; este 8. (keresztény szilveszter);
éjfél (úrv.) Győri János Sámuel; Budaörs, Szabadság út 75. du. 6. Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) du. 5.
dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2009. december 31.

30 e 2009. december 20–27. Evangélikus Élet

b Az idén is száz ezer üveg Bé res
Csep pet ado má nyoz a Bé res
Ala pít vány a rá szo ru lók nak. Bé -
res Klá ra, az ala pít vány el nö ke
ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad ta
át a ter mé kek je len tős há nya dát
a tíz leg na gyobb or szá gos ka ri -
ta tív szer ve zet nek. A gyógy szer -
ado mány – mely nek pi a ci ér té -
ke több mint száz mil lió fo rint –
nagy ré sze már ka rá csony ra el -
jut a rá szo ru lók hoz. 

„A tár sa dal mi fe le lős ség a gaz da sá -
gi vál ság ban is kö te lez ben nün ket”–
kezd te be szé dét Bé res Klá ra az im -
má ron szo ká sos nak mond ha tó ta lál -
ko zón, me lyen a ko ráb bi évek gya -
kor la tá nak meg fe le lő en most is át ad -
ták a már szo ká sos Bé res Csepp-tá -
mo ga tást a rá szo ru ló kat köz vet le nül
se gí tő nagy ka ri ta tív szer ve ze tek szá -
má ra. 

Bé res Klá ra ki emel te: „A vi lág ban,
az or szág ban je lent ke ző gaz da sá gi
ne héz sé gek nem csak ar ra fi gyel mez -
tet nek mind annyi un kat, hogy ér té -

ke ink kel oda fi gye lőn, át gon dol tan,
tisz te let tel kell bán nunk, ha nem ar -
ra is, hogy ilyen kor még fon to sabb
oda fi gyel nünk a leg sé rü lé ke nyeb -
bek re, azok ra, akik nek nin cse nek
tar ta lé ka ik. Ezek az em be rek, akik -
hez a ka ri ta tív szer ve ze te ken ke -
resz tül el jut nak majd a csep pek, a
ma guk ere jé ből kép te le nek len né nek
a szer meg vá sár lá sá ra.

A tár sa dal mi fe le lős ség re cesszió
ide jén is kö te le ző! A vi lág – úgy tű -
nik – for du ló pont hoz ért. Esé lyünk
a fenn ma ra dás ra csak úgy le het sé ges,
ha fi gye lünk egy más ra az élet min den

te rü le tén, mun ká ban, vá sár lás kor,
ott hon, kö zös sé ge ink ben. Csak így le -
he tünk ké pe sek el bír ni ter he in ket. ”

Koz ma Im re atya, a Ma gyar Mál -
tai Sze re tet szol gá lat ve ze tő je el -
mond ta: „Mind annyi unk ne vé ben
szív ből sze ret ném örö mö met és kö -
szö ne te met ki fe jez ni. A gaz da sá gi re -
cesszió kö vet kez té ben a tá mo ga tá sok
saj nos már érez he tő en apad tak, ezért
még na gyobb je len tő ség gel bír nak az
ilyen pél da mu ta tó, ön zet len, va ló ban
a sze re tet táp lál ta ado má nyok, mint
ami lye ne ket a Bé res Ala pít vány tól ka -
punk évek hosszú so ra óta.”

Se gít ség a rá szo ru lók nak

A tá mo ga tott tíz leg na gyobb or szá gos ka ri ta tív szer ve zet:
Ma gyar Ka to li kus Ka ri tász
Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat
Ma gyar Vö rös ke reszt
Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet
Ma gyar Hos pice Ala pít vány
Rák be te gek Or szá gos Szö vet sé ge
Ma gyar IL CO Szö vet ség
Ma gyar Rák el le nes Li ga
„A rák el len az em be rért, a hol na pért” Ala pít vány
Nyug dí jas klu bok és Idő sek „Éle tet az évek nek” Or szá gos Szö vet sé ge

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, Li ede 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.
A má so dik vi lág há bo rú ide jén Ke ken
And rás, a gyü le ke zet száz éve szü le -
tett lel ké sze zsi dó kat men tett a temp -
lom épü le té ben.

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 temp lo mot –
köz pon ti fek vé sé nél fog va – so kan
fel ke re sik vi dék ről vagy kül föld ről is
az is ten tisz te le te ken.

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 foly tat ja a Bach-
mű vek be mu ta tá sá nak szép ha gyo -
má nyát, most is ké szül nek a ka rá cso -
nyi ora tó ri um 20-i előadására.

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 és be osz tott lel ké sze Gren -
dorf-Ba logh Me lin da. 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.

Be mu tat ko zik a Pes ti Evan gé li kus
Egy ház Deák Té ri Gyü le ke zet

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban
De cem ber 25-
én, ka rá csony
ün ne pén 11 órá -
tól is ten tisz te le -

tet hall ha tunk az MR1–Kos suth rá -
dió hul lám hosszán a De ák tér ről.
Igét hir det Gáncs Pé ter püs pök.

Karácsony ünnepe. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Lk 2,1–14; Tit 2,11–14(15).
Alapige: Mik 5,1–4a. Énekek: 151., 156.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Gertrud
Heublein; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.
10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv., rádiós istentisztelet-
közvetítés) Gáncs Péter; de. 11.  (gyermekistentisztelet) Cselovszky Ferenc; du. 6. Cselovszky
Ferenc; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11.
(úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda;
VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet
de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de.10. (úrv.)
Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamásné; Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (gyermekistentisztelet)
dr. Blázy Árpádné; du. 6. dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Joób Máté;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII.,
Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kendeh
György; XIII., Frangepán u. 41. de. fél 9. (úrv.) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út
32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy
Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV.,
Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.)
Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII.,
Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél
11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Grendorf Péter;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Grendorf Péter; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Hulej Enikő; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de. 8. (úrv.) Hulej Enikő; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.)
Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E.
u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi
Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság
út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10.
(úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2009. december 25.

Karácsony 2. napja. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Lk 2,15–20; Tit 3,4–8.
Alapige: Ézs 49,13–16a. Énekek: 399., 163.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; II., Hűvösvölgyi
út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Herzog Csaba; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.)
Zay Balázs; Csillaghegy-Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Fülöp Attila; Óbuda, III.,
Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–
38. de. 10. (úrv.) dr. Solymár Mónika; V., Deák tér 4. de. 9. Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.)
Smidéliusz Gábor; du. 6. Grendorf-Balogh Melinda; VII., Városligeti fasor 17. de. 11 (úrv.)
Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Karácsony S. u. 31–33.
de. 9. Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10.
de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. dr. Blázy Árpád; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.
de. 9. (úrv.) D. Szebik Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia;
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kertész Géza; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.)
Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom
tér de. 10. (úrv.) Kendeh K. Péter; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.)
Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; Mátyásföld, XVI., Prodám
u. 24. de. 9. (úrv.) Szirmai Zoltán; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Marschalkó
Gyula; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Grendorf-Balogh Melinda; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.
11. (úrv.) Grendorf Péter; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) Győri Gábor;
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10.
(úrv., templomszentelési emlék-istententisztelet) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér
de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor;
Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. (úrv.) dr. Lackner Pál; Solymár (református templom) de. 10. (úrv.) Fodor Viktor.
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Karácsony utáni vasárnap. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Lk 2,33–40;
Gal 4,1–7. Alapige: Ézs 45,5–8. Énekek: 152., 171.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de.
11. (úrv.) Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Veperdi Zoltán; II., Modori
u. 6. de. 3/4 11. (úrv.) Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10.
(úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Gálos Ildikó;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38.
de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; de. 11. (úrv.) Grendorf-
Balogh Melinda; du. 6. (orgonazenés áhítat) Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17.
de. 11. (úrv.) dr. Varga Gyöngyi; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi
út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó
Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné;
de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Missura
Tibor; XII., Budagyöngye, Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de.
10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat
u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabóné
Mátrai Marianna; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán
Erzsébet; XVI., Rákosszentmihály, Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24.
de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de. 9. Wiszkidenszky András; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.11.
Wiszkidenszky András; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi
András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de.
8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI.,
Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor;
Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti
terem) de. fél 10. dr. Lackner Pál; Pilisvörösvár (református templom) du. 2.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

krónika
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Hoz zá va lók a tész tá hoz: 50 dkg liszt,
2 dl tej, 10 dkg Ra ma mar ga rin, 2,5
dkg élesz tő, 7 evő ka nál cu kor, 1 dkg só,
3 to jás sár gá ja, 1 cso mag va ní li ás cu -
kor, cit rom héj.

Hoz zá va lók a töl te lék hez: íz lés
sze rint cuk ro zott, da rált dió vagy
cuk ro zott ka kaó por vagy fa héj, ma -
zso la.

El ké szí tés: Az élesz tőt két ka nál
cu kor ral a tej ben fel fut tat juk, majd
hoz zá ad juk a töb bi hoz zá va ló hoz. Az
egé szet jól ki dol goz zuk, és ad dig
da gaszt juk, amíg el nem vá lik az
edény fa lá tól. Ez után le ta kar va, me -
leg he lyen a két sze re sé re ke leszt jük.

Mi u tán meg kelt a tész ta, lisz te zett
gyú ró desz kán há rom egyen lő rész -
re oszt juk, és egyen ként ki nyújt juk.
Tet szés sze rint íze sít jük, majd fel te -

ker jük. Az így ka pott há rom „hur kát”
össze fon juk, majd a két vé gét össze -
fog juk, mi köz ben gyű rű for mát ala -
kí tunk be lő le. A tész tát egy ki kent,

kap csos tor ta for má ba tesszük, és
újabb fél órát kel ni hagy juk. Sü tés
előtt to jás fe hér jé vel meg ken jük, és
160 fok ra elő me le gí tett sü tő ben kö -
rül be lül fél órá ig süt jük.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Ün ne pi fosz lós ka lács
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Végy egy ki ló me leg sze re tetet.
Szi táld át a tü re lem szi tá ján,
ne hogy plety ka mag ke rül jön be le.
Adj hoz zá egy li ter bá tor sá got,
há rom de ci szor gal mat
és egy de ci jó sá got.
Gyúrd össze egy to jás nyi ked ves ség gel,
és ta kard le tisz ta jó kedv vel.
Ha meg kelt, süsd meg a ki tar tás tü zé nél.
Szórd meg vi dám mo sollyal vagy asszo nyi ka ca gás sal,
vé gül pe dig te gyél rá egy csepp nyu godt meg fon to lást.
Vágd annyi da rab ra, hogy eggyel min dig több le gyen,
mint ahá nyan az asz talt kö rül ülik,
hi szen min dig akad va la ki, aki még rá szo rul.
Kí vá nom, hogy eb ből a sü te mény ből ne ked is jus son,
hogy bol do gabb le gyen a ka rá cso nyod!

Ka rá cso nyi sü te mény

Ál lok a zeb rá nál, vá rok a so rom ra. Ti -
zen két au tó szá guld el előt tem hat -
van-het ven nel. Át ju tok a túl ol dal ra
a kis ker tes há zak elé. Sze re tem a kör -
nyé ket, tá ga sak az ut cák, az au tó út
mel lett zöld  sáv, majd a jár da. Pár lé -
pés után ol da laz va le het csak men -
ni: fe ke te Mer ce des állt rá egé szen a
ke rí tés re, pe dig bő ven len ne he lye
par kol ni. A kö vet ke ző sa ro kig há -
rom má sik au tót kell ke rül get ni.

Ál lok a zeb rá nál ba ba ko csi val és
két lá bon já ró gye rek kel. Szá mo lom
az au tó kat, me lyek őrült se bes ség gel
zúg nak el előt tünk. Ti zen hé tig ju tok,
az tán vég re el fogy nak. Ne ki in du -
lunk, fé lig ju tunk, ott megint vá runk
a ti ze di kig. Ez vég re las sít, meg áll: né -
met rend szá mú au tó. Lé pünk ket tőt,
majd őrült fék csi kor gás, du dá lás, és
a bel ső sáv ban ál ló né me tet jobb ról
meg elő zi egy kab ri ós, za jos-ze nés,
nap szem üve ges iz mos ka. Még idő ben
vissza ug runk, Iz mos ki ki a bál az ab -
la kon a né met nek, hogy mit szösz mö -
töl, az tán gázt ad, és ele gán san to va -
tű nik.

Ál lunk a zeb rá nál, be szél ge tünk, vá -
runk a so runk ra. El fogy nak az au tók,
a kö vet ke ző elég messze, el in du lunk. A
zeb ra kö ze pén fel tű nik, hogy a kö ze le -
dő ke le ti gyárt má nyú füs tös ke nem
szán dé ko zik meg áll ni. Vissza lé pünk,
és in tünk ne ki, hogy kö szön jük ud va -
ri as sá gát. Száz mé ter után azt hall juk,
há tunk mö gött új ra dü bö rög a ke le ti
cso da, a so főr ki ki a bál be lő le, édes -
anyán kat em lí ti, majd ar ra buz dít,
hogy le mér jük, ki az erő sebb. A stí lu -
sán még le het ne csi szol ni.

Ál lok a sar ki zeb rá nál ba ba ko csi -
val. Sze ren csé re ru ti nos va gyok, és a

zeb ra fe lé ről még idő ben hát ra to la -
tok, hogy a ka nya ro dó au tó (amely
majd nem ne ki megy egy má sik nak) el
ne kap jon min ket. Ho vá ilyen si e tős?
En nek így kell len ni, hogy aki erő sebb,
az jut csak előbb re?

Köz le kedj oko san! cí mű ked ves
gye rek ko ri me sém ben azt mond ja a
ku tyus a ci cá nak: a zeb rán biz ton ság -
ban vagy. Én már nem ezt ta ní tom a
gye re ke im nek. De ak kor ho gyan to -
vább? Mit mond jak a zeb rá ról és az
em be rek ről? Pél dá ul azt, hogy csak
ak kor ju tunk cé lunk hoz, ha át gá zo -
lunk min den kin? Vagy: ne nézd, ki az,
„lök jed, hogy gyor sab ban gu rul jon”? 

Van nak ke vés bé „kor sze rű” ta ná csok
is: fi gyelj, ho gyan par kolsz, hagyj he lyet
a gya lo gos nak! Ne nyo mulj annyi ra,
úgy is du gó van, in kább hall gass egy kis
nyug ta tó Mo zar tot! Ám az effé le jó ta -
nács csak csepp a ten ger ben: ész re ve -
he tet len, meg hall ha tat lan.

Én még is meg pró bá lom! Hát ha ez
a ten ger csepp olyan nagy ra nő het,
hogy fo lyam má duz zad va ki mos hat -
ja az agyak ból-fü lek ből a tom pult sá -
got és sü ket sé get. Em be rek!!! Éb red je -
tek, amíg nem ké ső! Las sít sa tok, mert
nem ez a mi tem pónk. Néz ze tek szét,
mert lel kek – nem pe dig aka dá lyok –
áll nak előt tünk: kö szön het nénk is
egy más nak. Akar já tok, hogy az in ge -
rült kar len dí tés si mo ga tás sá vagy
leg alább is kéz fo gás sá sze lí dül jön?
Akar ja tok job bak len ni, mint teg -
nap vol ta tok!

Egy re job ban hi szem: itt a mi
időnk, hogy su gá roz zuk a jót, a to le -
ran ci át, a bé kes sé get, a tü rel met. Se -
gít se tek… si ke rül ni fog!?

g – ma ma szek –

Zeb ra ka land
Va ri á ci ók egy té má ra

b A vál ság a meg úju lás idő sza ka –
ál lí tot tuk múlt ko ri cik künk cí -
mé ben. A vál ság egyik je le, hogy
a me ző gaz da sá gi kis ter me lők
egy re ne he zeb ben tud ják ér té ke -
sí te ni ter mé nye i ket, a vá ro si
em be rek pe dig bi zal mat la nul
ve szik a ke zük be a hi per mar ke -
tek ben a zöld sé ge ket, gyü möl -
csö ket. Tény leg nincs a prob lé -
má ra meg ol dás? Si mó Áron fi a -
tal ko ra el le né re so kat fog lal ko -
zott ez zel a kér dés sel.

– Ta valy kap ta meg Gö döl lőn kör -
nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
dip lo má ját, és szá munk ra na gyon ér -
de kes té má ról ír ta a szak dol go za tát.
Pon to san mi ről?

– Né hány csa lád el ha tá roz ta, hogy
össze fog nak, és a ke res ke dő ket ki -
hagy va köz vet le nül a ter me lők től
szer zik be a zöld sé ge ket, gyü möl csö -
ket, mé zet, tej ter mé ket, ba rom fit,
amit csak a kör nyé ken meg fe le lő
mi nő ség ben ta lál nak. A ter vü ket
meg is va ló sí tot ták. Az én fel ada tom
az volt, hogy meg vizs gál jam, hogy
kez de mé nye zé sük nek mi lyen kör -
nye ze ti és tár sa dal mi ha tá sai van nak. 

– Me lyik te le pü lés ről van szó?
– Nem ke re sik a szé les nyil vá nos -

sá got, ezért én is csak annyit mon -
dok, hogy Csi per ke Kör nek ne ve zik
ma gu kat, és a Du nán tú lon él nek.

– De hi szen er re em lék szem! Évek -
kel ez előtt az Evan gé li kus Élet Üze -
net az Ara rátról ro va tá ban is meg je -
lent egy na gyon jó cikk a mun ká juk -
ról. (Köz ben meg néz tem: 2006. au -
gusz tus 13. A ki csi szép – Egy va ló di
il le gá lis moz ga lom.)

– Igen, én is ol vas tam. Nagy sze re -
pe volt ennek ab ban, hogy vé gül őket
vá lasz tot tam dol go za tom té má já ul.
Sze rin tem ér de me sebb azt a cik ket új -
ra elő ven ni, mint en gem kér dez get ni.

– Azért még is foly tas suk, jó? Mi a
lé nye ge a köz vet len ke res ke de lem -
nek? Mi ért ra gad ta ma gá val a té ma?

– A pi ac gaz da ság szá má ra a leg -
fon to sabb a nye re ség. Azt lát juk,
hogy ez a lo gi ka las san az élet min -
den te rü le té re ki ter jed, ugyan ak kor
sú lyos vál ság ba ju tott. Min den ki ta -
pasz tal hat ja, hogy a gaz da ság el -
sőbb sé ge ho gyan te szi tönk re a ter -
mé sze ti kör nye ze tün ket és a tár sa dal -
mi kap cso la ta in kat. Ép pen ami ért

ennyi re em ber hez mél tat lan vi szo -
nyo kat te remt, egy re több em ber
keres ki utat. A Csi per ke Kör és a hoz -
zá ha son ló kez de mé nye zé sek ezt is -
mer ték fel. Leg alább az élel mi sze rek
vá sár lá sa te rén meg pró bál nak mást
ten ni, mint amit a rek lá mok su gall -
nak. De rög tön meg érez tem, hogy itt
nem csak az élel mi sze rek ről van szó.

– Mi a je len tő sé ge an nak, ha a vá -
sár lók a ter mé ke ket köz vet le nül a
ter me lő től szer zik be?

– Egy-két ge ne rá ci ó val ez előtt még
ál ta lá nos volt, hogy a pi a con a ve vők
be szél get tek az ős ter me lők kel, ma nap -
ság sok kal rit kább az ilyen köz vet len
pár be széd. Van nak ugyan még ős ter -
me lői pi a cok, de ép pen a gaz da sá gos -
ság ra hi vat koz va egy re in kább a nagy -
üze mi ter me lés kap te ret.

A me ző gaz da sá gi ter me lő és a
ve vő kö zé ren ge teg köz bül ső lép cső
épült be. A nagy tö meg ben ter melt
árut a ter me lő el ad ja egy fel vá sár ló -
nak, az egy má sik ke res ke dő nek, az
árut rak tá roz zák, az tán el jut a nagy -
ba ni pi ac ra, ott meg ve szi egy kis ke -
res ke dő, aki ki vi szi a bolt já ba vagy a
pi ac ra, így jut el vé gül a fo gyasz tó hoz. 

Ha a zöld ség a szu per- vagy hi per -
mar ke tek be ke rül, ak kor el adót sem
lát a ve vő, de a pi a co kon a kis ke res -
ke dő nek sincs sok in for má ci ó ja a nö -
vény ter mesz tés kö rül mé nye i ről. A
min den fé le élel mi szer bot rá nyok után

nem cso dál koz ha tunk, ha csök ken a
vá sár lók bi zal ma a ter mé kek iránt.

– Hogy le het ezen se gí te ni?
– A köz vet len ke res ke de lem elő -

nye ép pen ab ban rej lik, hogy a vá sár -
ló sze mé lye sen is meg is mer he ti a
ter me lőt, és így a ter mék ről is töb -
bet meg tud hat. Ha a pa ra di csom
nem olyan jó ízű, mint szo kott len -
ni, a ve vő meg kér dez he ti, hogy mi
en nek az oka.

– Biz tos az, hogy az ős ter me lő ke -
ve sebb vegy szert és mű trá gyát hasz -
nál, szó val egész sé ge sebb árut kí nál,
mint a nagy üzem?

– Saj nos nem, a vegy ipar a kis gaz -
da sá gok ba is be tört. Sok ter me lő
ép pen a gaz da sá gos ság kény sze re
mi att hasz nál nagy mennyi ség ben
nö vény vé dő sze re ket, mű trá gyá kat,
ame lyek könnyebb és ol csóbb ter me -
lés sel ke cseg tet nek, ám ve szé lye ket
is hor doz hat nak. A kör nye zet tu da -
tos fo gyasz tók ezért igyek sze nek
olyan ter me lő ket ta lál ni, akik tisz tá -
ban van nak a sze rek ve szé lye i vel, és
egész sé ges, biz ton sá gos áru kat kí nál -
nak. A kap cso lat sok szor ha gyo má -
nyos, kis he lyi pi a co kon ala kul ki. Egy
be szél ge tés sok szor na gyobb ga ran -
ci át je lent, mint bár mi lyen mi nő ség -
biz to sí tá si rend szer.

– A pi a con az ős ter me lők kel be szél -
get ni én is na gyon sze re tek. Elő for dult,
hogy mi köz ben pet re zsely met vá sá rol -
tam, ki de rült, hogy a né ni Hé víz -
györk ről jött, és bár ka to li kus volt, jól
is mer te Dó ka Zol tán evan gé li kus
lel készt. A gyü möl csö ket még is in kább
a tö meg árut kí ná ló el adó tól szok tam
ven ni, mert sok kal ol csób ban ad ja,
mint az ős ter me lők. Ez tör vény sze rű -
en így van?

– Ha csu pán a pi a con meg fi ze tett
árat néz zük, ak kor igaz, hogy a nagy -
üzem ol csóbb. De ha egy ki ló al ma
árá ba be le szá mol nánk azo kat a kör -
nye zet ben oko zott ká ro kat, ame lye -
ket a vegy sze rek és a nagy tá vol ság -
ra tör té nő szál lí tás okoz nak, más
len ne a hely zet. Per sze nem azt mon -
dom, hogy a pi a con a leg drá gább árut
ve gyék meg! Ha né hány csa lád össze -
fog, és az zal ke re sik meg a már is mert
kis ter me lőt, hogy hosszú tá von tő le
sze ret né nek vá sá rol ni, ak kor biz tos,
hogy ol csób ban fog ja kí nál ni az áru -
ját. Ná lunk ez egész jól mű kö dik a ro -
kon ság kö ré ben és a plé bá ni án is.

(Foly tat juk.)
g Ga dó György Pál

A jó ízű pa ra di csom tit ka a bi za lom
In ter jú Si mó Áron kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök kel

ÜZ E NET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

Megjelent a Bölcs szív – +
meditáció és imádság című
könyv a Luther Kiadó gondozá-
sában. Szerkesztette Szabó La -
jos. Ára  Ft.

A kötet a Luther Kiadó köny-
vesboltjában ( Budapest, Ül-
lői út .) és a Huszár Gál papír-
és könyvesboltban ( Buda-
pest, Deák tér .) is kapható.

A Luther Kiadótól megvásá -
rolva a december -ig tartó ad-
venti könyvvásár keretében  Ft
az ára.

Megjelent Vinczellér Imre fes-
tőművész albuma a Luther Ki-
adó gondozásában. Ára  Ft.

A kötet a Luther Kiadó köny-
vesboltjában ( Budapest, Ül-
lői út .) és a Huszár Gál papír-
és könyvesboltban ( Buda-
pest, Deák tér .) is kapható.

Az album bemutatója december
-én, csütörtökön  órakor lesz
a Budavári Önkormányzat au-
lájában ( Budapest, Kapiszt -
rán tér .)

Megjelent Fabiny Tibor Szó-
történések – Hermeneutikai,
teológiai és irodalomtudo-
mányi tanulmányok című
könyve a Luther Kiadó gondo-
zásában. Ára  Ft.

A kötet a Luther Kiadó köny-
vesboltjában ( Budapest, Ül-
lői út .) és a Huszár Gál papír-
és könyvesboltban ( Buda-
pest, Deák tér .) is kapható.

A könyv bemutatójára jövő év ja-
nuárjában kerül sor.

mozaik
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Ezen a za jos es tén csend re vá gyom.
Pont for dít va, mint a nagy át lag. Az
ut cán szól nak a szil vesz te ri trom bi -
ták, éj fél kö ze led té vel egy re több ször
hal la ni ar ti ku lá lat lan em be ri ki ál tá -
so kat, ri ká csol nak a ke rep lők, dur rog -
nak a pe tár dák. Hi he tet len zaj van.
Le het, hogy az em ber ép pen túl
akar ja har sog ni a rossz em lé ke it, az
el ma radt fel ada ta it, a rossz lel ki is me -
re tét. Fe lej te ni akar, s ha más hogy
nem megy, za jo san te szi. Le het, hogy
tu da to san ki akar vet kőz ni em be ri
mi vol tá ból, mert olyan ne héz a má -
sik há rom száz hat van négy na pon
em ber nek len ni.

Ho va búj jak, hogy csend le gyen?
Va la mi bel ső szo bá ba? Húz zam le a
re dőnyt, hogy még ke ve seb bet hall -
jak a kin ti ese mé nyek ből? Kap csol -
jak ki té vét, rá di ót? Igen, meg pró bá -
lom. Ami meg te he tő, meg te szem. Ki -
szű röm a zajt az éle tem ből. S az után
vá rom a ha tást. Ki de rül azon ban,
hogy a zaj nem csak kí vül ről jön. Be -
lül is van sok min den, ami túl akar -
ja har sog ni a hit hang ját, az Is ten sza -
vát. Nem csak a kül vi lá got kell le csen -
de sí te nem, ha nem a szí ve met és lel -
ke met is. Van nak er re tech ni kák: ki-
 pró bál tak, sok ezer éve sek. Csend re
igye kez ni le het. Csen det – nem üres,
ha nem tar tal mas csen det – te rem te -
ni azon ban em be ri erő vel alig ha.
„Csak Is ten nél csen de sül el lel kem” –
hang zik ma es te a zsol tár.

Mert a csend nem va la mi nek (pél -
dá ul a han gok nak vagy a zaj nak) a hi -
á nya, ha nem va la mi ből fa kad. Zsol -
tá runk sze rint a re mény ség ből. Ha
nem üres az élet, ha nem ki töl ti a re -
mény ség, ak kor min den za va ró hang
el tud csen de sed ni, és szí vün ket-
lel kün ket az Is ten ad ta biz ton ság
jár ja át. Tu dom, hogy a jö vő az ő ke -
zé ben van. Nem csak va la mi, ha nem
Va la ki vár rám. Ez az én re mény sé -
gem. „Csak Is ten nél csen de sül el lel -
kem, tő le ka pok re mény sé get.”

Ezt fej ti ki a zsol tár író ja, ami kor
kő szál ról, sza ba dí tás ról, erős vár ról
be szél. Mind egyik kép nek van óév es -
ti vo nat ko zá sa, mon da ni va ló ja.

Ő az én kő szá lam. A kő a sta bi li -
tás, a vál to zat lan ság jel ké pe. Ha va -
la mi kor, hát szil vesz teres te érez zük
a mu lan dó sá got, az el sza lasz tott le -
he tő sé ge ket, azt, hogy „ki hul la nak”

mel lő lünk az úti tár sak. Meg ál lít ha -
tat la nul sza lad az idő. Szük sé günk
van hát sta bi li tás ra, szom jaz zuk a vál -
to zat lan sá got, vá gyunk az ál lan dó ság -
ra. Az óéves te fi gyel mez te tés szá -
munk ra, hogy a mu lan dó vi lág ban a
ma ra dan dót ke res sük, a bi zony ta lan
hely zet ben a sta bi li tást, a vál ság ide -
jén a biz ton sá got. Is ten sze mé lye, sze -
re te te, jó sá ga nem vál to zik.

Ő az én sza ba dí tóm – foly tat ja a
zsol tá ros. De cem ber 31-én akar va-
aka rat la nul szám adást ké szí tünk.
Le het, hogy hosszabb sza kasz ról,
le het, hogy csak az el múlt év ről.
Biz tos, hogy a lel tár ba be ke rül nek a
„nem sze re tem” dol gok is. Azok,
amik re nem szí ve sen em lé ke zünk. A
múlt azon ban kí sért. Új ra meg új ra
vissza kö szön az is, amit el ron tot tunk
vagy el mu lasz tot tunk. A há ti zsá -
kunk egy re nő. Éle tünk fel hal mo zott
lim lom jai egy re na gyobb ter het je len -
te nek. Ho gyan sza ba dul ha tunk meg
a fáj dal mas em lé kek től vagy el ron tott
dol gok tól? Ho gyan te he tem le a mö -
göt tem lé vő ti zen két hó nap min -
den ter hét? Úgy, ha hi szem, val lom,
át élem, hogy Is ten az én sza ba dí tóm.
Ha ne ki val lom meg bű ne i met, s
tő le ké rem és fo ga dom el a bűn bo csá -
na tot. Óév ere de ti leg sze ku lá ris ün -
ne pe így vált a bűn bá nat és a bűn bo -
csá na tért va ló kö nyör gés al kal má vá
az egy ház li tur gi kus éle té ben.

Ő az én erős vá ram – hang zik a kö -
vet ke ző ta nú ság té tel. Ezt a ké pet jól
is mer jük és na gyon sze ret jük mi,
evan gé li ku sok. „Erős vár a mi Is te -
nünk!” Ez a drá ga, (csak) Ma gyar or -
szá gon kö szö nés ként és ál dás ként is
hasz nált mon dat sok fé le hely zet ben
– az év utol só nap ján is – ak tu á lis.
Nem va gyunk ki szol gál tat va a sors
há nyat ta tá sa i nak, a „go nosz idők nek”
s a bi zony ta lan jö vő nek. Is ten a mi
erős vá runk, aki nek vé dő sze re te tét
ma gunk kö rül tud hat juk. Nem tud -
juk, mi vár ránk az év vál tá sá val, nem
tud juk, mit hoz a pil la na to kon be lül
be kö szön tő, 2010-es szám mal jel zett

év, de azt tud hat juk: Is ten óvó-vé dő
sze re te té vel szá mol ha tunk. Jó sá ga
ki ma gas lik, mint a vár, erőt su gá roz -
va, me ne dé ket, biz ton sá got és vé dett
élet te ret kí nál va. A zsol tár író ezt
még egy szer – más sor rend ben –
meg is mét li, to vább rész le te zi. Ér de -
mes bib li ai me di tá ci ó ként sor ra ven -
ni, egyé ni éle tünk re al kal maz va vé -
gig gon dol ni: „Is ten nél van se gít sé gem
és di cső sé gem, erős szik lám és ol tal -
mam az Is ten.”

Hoz zá le het és ér de mes me ne -
kül ni. Me ne kül ni? Szük sé ge van er -
re a nagy ko rú em be ri ség nek, kell ez
ne künk, fel nőtt em be rek nek? Olyan
ve szély hely zet len ne, olyan ül dö zés -
ben len ne ré szünk, hogy me ne kül -
nünk kel le ne? Áll junk a ma gunk lá -
bá ra, néz zünk szem be az el le nünk
sze gü lő erők kel. Ha ön ál lók akar tunk-
aka runk len ni, ak kor vív juk meg ön -
ál ló an ezt az élet nek ne ve zett küz del -
met. Ne fut kos sunk más ár nyé ká ba,
vé del mé be… Így gon dol kod nak so -
kan, akik re mény te le nül küz de nek, s
ele ve vesz tés re van nak ítél ve.

Itt ugyan is olyan küz de lem ről, ki -
látás ta lan harc ról van szó, amely re -
mény te len vál lal ko zás len ne a leg erő -
sebb em ber nek is. Egy részt azért,
mert sa ját ma gunk kal, bű ne ink kel,
szí vünk-ér tel münk rom lott sá gá val
kell har col nunk. Ám még en nél is na -
gyobb el len fe lünk van: a go nosz em -
ber fe let ti ha tal ma, aki nem csak
rossz aka rónk, tönk re te vőnk, de vád -
lónk is egy ben. Bűn re visz, az után
szem be for dul ve lünk, és vá dol Is ten,
a vi lág Bí rá ja előtt. S a vád jo gos is:
bű nö sök va gyunk. Ha mér leg re ke -
rül az éle tünk – pá rá nál is könnyeb -
nek bi zo nyu lunk. Éle tünk a sem mi -
be vész. De Is ten hez me ne kü lünk,
akit Krisz tus ban ke gyel mes Is ten nek
is mer tünk meg, aki erős, aki nél biz -
ton ság, vé de lem és re mény ség van.
Ezért ér kez he tünk vissza a zsol tár -
vers hez: „…Is ten nél csen de sül el lel -
kem, tő le ka pok re mény sé get.”

g Dr. Ha fen scher Ká roly

Imád koz zunk! Is te nem! Ná lad ke re -
sek csen det, bé kes sé get és re mény sé -
get a mu lan dó idő ben, a mú ló év utol -
só órá i ban. Te nyisd meg szá mom ra
az örök jö vőt! Ámen.

AZ ÜNNEP IG ÉJE

Va sár nap
Már ta így fe lelt: „Igen, Uram, én hi szem, hogy te vagy a Krisz tus, az Is ten Fia,
aki nek el kell jön nie a vi lág ba.” Jn 11,27 (Ezsd 9,13; Lk 2,/22–24/25–38/39–
40/; 1Jn 1,1–4; Jn 1,1–5) Én hi szem… Irigy lés re mél tó az a bi zo nyos ság, az a
meg tar tó erő, amely Már ta hi tét jel lem zi. S ép pen test vé re, Lá zár el vesz té -
se kor hall juk tő le ezt a val lás té telt. (A fel tá masz tás cso dá ja pe dig még csak
ez után kö vet ke zik.) A hit nem rop pan össze. A hí vő em ber ere je per sze nem
ön ma gá ból fa kad: az élet leg ne he zebb pró bá i nál a fel tá ma dás és az élet Ura
áll mel let te. Min den re van erőnk a Krisz tus ban, aki meg erő sít. Higgyük ezt,
és hív juk se gít sé gül az ő ne vét!

Hét fő
Én nem ve tem el az Is ten ke gyel mét. Gal 2,21 (5Móz 23,6; Mt 2,13–18; Jn 1,6–
8) Nem cse le ke de te kért, ha nem az Is ten ke gyel mé ből ka punk örök éle tet és
üd vös sé get. Ez az év, amely nek utol só nap ja it ír juk, te le volt Is ten ke gyel mé -
nek meg nyil vá nu lá sa i val. Ma gam fel sem tu dom so rol ni, és csak ámu lok, hogy
hány al ka lom mal és mi lyen csen des, jó idő zí tés sel mű kö dött éle tem ben. Ami
si ke rült, tu dom, az ő ke gyel me volt. Ve gyük szám ba, mit kö szön he tünk Is -
ten nek – bár csak fel mu tat nánk őt éle tünk ben, hi tünk ben, sza va ink ban és cse -
le ke de te ink ben, amint tet te Pál apos tol, amint tet te Lu ther… Ne fél jünk, hogy
mi ke ve sek, ki csik va gyunk! Hi szen min ket is ugyan an nak az erős Is ten nek
a kar ja véd, és ugyan az a vég te len ke gye lem tart meg.

Kedd
Jé zus így szólt a vak hoz: „Menj el, mo sa kodj meg a Si lo ám ta vá ban” – ami
azt je len ti: kül dött. Az pe dig el ment, meg mo sa ko dott, és már lá tott, ami kor
vissza tért. Jn 9,7 (Zsolt 33,9; 1Jn 4,11–16a; Jn 1,9–13) Igen, ez ró lunk is szól:
a Jé zus sal va ló ta lál ko zás után vissza té rünk, és már lá tunk. És so kan kér dez -
nek majd. Lesz, aki a gyó gyí tó Or vos ról fog min ket kér dez ni. Lesz, aki hi -
tet len ke dik, vagy egye ne sen ne künk tá mad, ki kö zö sít vagy ki gú nyol, de – há -
la Is ten nek – lesz, aki ma ga is azon nal oda akar men ni Jé zus hoz, aki lá tó vá
tett min ket. Mi lyen cso dá la tos le he tő ség ró la bi zony sá got ten ni! Lá tó vá tett
szem mel néz ni a vi lá got, hir det ni őt, de min de nek előtt há lát ad ni ne ki, hogy
meg nyi tot ta a sze mün ket. 

Szer da 
Hát nem sza bad-e ne kem azt ten nem a ja va im mal, amit aka rok? Vagy a te
sze med azért go nosz, mert én jó va gyok? Mt 20,15 (Ez 18,25; Zsid 1,/5–6/7–
14; Jn 1,14–18) Ez a go nosz szem mi lyen sok bán tást és szen ve dést okoz – an -
nak is, aki fe lé ez zel az in du lat tal for du lunk, ám tud nunk kell: ma gunk nak ár -
tunk irigy, ön ző hoz zá ál lá sunk kal. És Atyán kat szo mo rít juk, aki gaz da gon meg -
aján dé koz. De ne künk fáj, hogy a má sik is ennyit, annyit, töb bet, job bat, mást
kap. Ne ki jobb: mert egész sé ges. Si ke res. Nép sze rű. Nagy és szép a csa lád -
ja. Pe dig „nem is jár na” ne ki. Mert én ré gebb óta va gyok hí vő. Én pres bi ter
va gyok. Én so kat ada ko zom. És így tovább. Ó, bár et től a go nosz szem től vég -
leg meg sza ba dí ta na Urunk, és nem ön ző énünk, ki csi nyes in du la ta ink ural -
kod ná nak raj tunk! Hi szen ja va it na pon ta meg ad ja ne künk. Jó sá ga fe lénk is
ha tár ta lan. Ve gyük ész re ezt, s kér jük a tisz tán lá tó sze met, a há lás szí vet.

Csü tör tök 
Bol do gok, akik nem lát nak és hisz nek. Jn 20,29 (Zsolt 5,12a; Lk 12,35–40; Róm
8,31b–39; Zsolt 103) Óév – Is ten nek ad junk há lát, hogy el ju tot tunk ed dig a
na pig. Ő lát ja leg job ban, mennyi re ne héz, em bert pró bá ló volt. A lát ha tó je -
len sé gek, fo lya ma tok, tör té né sek – eb ben az év ben kü lö nö sen is sok szor –
csak szo ron gás sal, a jö vő re irá nyu ló fé le lem mel töl töt tek el. A hí vő em ber
még is bol do gan tud ja Is ten ke zé be ten ni a sor sát, a na pok, évek so rát. A múlt
ter he it csak úgy, mint a mát és a még nem is mert hol na pot. Mert Jé zus teg -
nap, ma és mind örök ké ugyan az, és ő ve lünk van ígé re te sze rint. Urunk, őrizd
és áldd meg ezt a vi lá got és ben ne egy há za dat 2010-ben is. Légy ve lünk, ké -
rünk! Ve led zár juk az évet, s ve led in du lunk. Bol do gan és hit tel.

Pén tek
Mit ér a böl csek böl cses sé ge, ha meg ve tet ték az Úr igé jét? Jer 8,9b (Kol 3,16;
Lk 4,16–21; Jak 4,13–15; Zsolt 97) Sző he tünk szép és nagy sza bá sú, mo ti vá -
ló ter ve ket az új év re. Ám ha ki hagy juk be lő le Is tent, ha igé jét nem ve zér -
fo nal ként és na pi lel ki táp lá lék ként ol vas suk, ha nem ez a fun da men tum, a
kö tő anyag, a tá masz, va jon ho vá, med dig jut nánk a ma gunk böl cses sé gé vel?
Urunk, ve zess min ket 2010-ben, hogy a jó úton jár has sunk. Ál dást, erőt, ki -
tar tást, ter ve ink si ke rét tő led kér jük. Rád bíz zuk ma gun kat min de nes tül. 

Szom bat
Ural ko dik az Úr! Vi gad jon a föld, örül jön a sok szi get! Zsolt 97,1 (Lk 1,32;
Józs 24,1–2a.13–18.25–26; Jn 1,19–28) Nem az új év kor szin te kö te le ző vi -
ga do zás és má mor, a jö vő től va ló fé lel mek har sány víg ság gal va ló el ta ka rá -
sa a hí vő em ber ma ga tar tá sa. Van okunk az öröm re, a bi za ko dás ra, a re mény -
te li jö vő re, de az ok ez: ural ko dik az Úr – a vi lág ban és a mi éle tünk ben. Ez
az öröm nem a pil la na té, amely jön, majd el mú lik, ha nem nap ról nap ra, év -
ről év re ve lünk ma rad. Ak kor is ér vé nyes és va ló sá gos, ha nincs fel hőt len
jó ked vünk, ha bá na tunk van, ha ag gó dunk. Mert ak kor is, min dig, min den -
ben ve lünk van Jé zus. En nek az öröm nek mély sé ge, tar tal ma van. Él jük át,
me rít sünk be lő le.

g K há ti Dó ra

Új nap – új kegyelem
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Me ne kü lé si út vo nal – az élet be
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