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Interjú a lappföldi Mikulással f 3. oldal
Tranosciustól a Tranosciusig f 8–9. oldal
Felelősen szolgálni f 13. oldal
Advent fényei f 19. oldal
Nemzetiségi oldalak f 23. és 26. oldal
Szilveszteri lencsevég f 29. oldal

„Szá mos teo ló gi ai as pek tu sa van a re for -
má ci ó nak, de kö zü lük a leg fon to sabb ta lán
az a fel is me rés, hogy Is ten sze re te te sza ba -
don el ér he tő bár ki szá má ra…”

Beszélgetés dr. Wlater Altmann
professzorral f 5. oldal

„Sze ret nénk egy rá di ót is el in dí ta ni,
mert nagy hi á nyos sá ga a ma gyar mé di á -
nak, hogy a rend szer vál tás óta sincs
Ma gyar or szá gon fe le ke zet kö zi ke resz -
tény mé di um.”

Rádió és szolgálat f 8. oldal

Esz ten dő for du ló ján he ve seb ben dob -
ban a szí vünk az idő mú lá sán. Nem -
csak ami att, mert ész lel jük, hogy egy
év új ra el szállt fe let tünk, ha nem azért
is, mert ön kén te le nül meg kér dez -
zük ma gunk tól: jól hasz nál tuk-e időn -
ket, le he tő sé ge in ket 2011-ben? Min -
den ki nek ma gá nak kell ezen a kér dé -
sen gon dol koz nia s őszin te vá laszt ad -
nia az idő Ura előtt. 

A vá lasz adás azért is szük sé ges,
mert az aj tón kon ko pog ta tó év jobb
idő be osz tás ra, a fon tos sá gi sor rend új -
ra gon do lá sá ra kész tet, s új ér ték rend
is szü let het ben nünk. Mun kánk mel -
lett előnyt kap hat a gyer me ke ink kel
va ló tö rő dés, a tár sunk kal va ló be szél -
ge tés, s nem utol só sor ban ma ga Is ten,
az ő igé jé nek út mu ta tá sa és gyü le ke -
ze tünk kö zös sé gé nek ke re sé se.

Ha vissza né zünk a gyor san el -
mú ló esz ten dő re, szám ta lan ese -
mény pe reg le lel ki sze me ink előtt.
A ma gam sze mé lyes éle té ben be fe -
je ző dött az öku me né ha zai szol gá la -
tá ban el töl tött, kö zel egy év ti ze des
meg bí za tás. Az ak tív püs pö ki szol -
gá lat után öröm mel vé gez tem ezt a
meg győ ző dé sem sze rint fon tos fel -
ada tot az evan gé li um hi te les sé gé nek,
az egy há zak egy más hoz va ló kö ze -
le dé sé nek és test vé ri kap cso la tá nak
erő sí té se ér de ké ben. Jó re mény ség -
gel va gyok az egy ség re tö rek vés jö -
vő be li ki lá tá sai te kin te té ben is. Bi zo -
nyos, hogy Jé zus most is imád ko zik
övéi egy sé gé ért (Jn 17,17–21).

A gyü le ke ze ti mun ka társ-kép zés
bő vült a ki he lye zett vi dé ki – Bé kés -
csa bán, Nyír egy há zán és Győ rött
tar tott – tan fo lya mok kal. En nek a
mun ka ág nak az erő sí té se jó té kony
ha tás sal le het egy ház köz sé ge ink éle -
té re, és előbb-utóbb a jól szer ve zett
lel ki gon do zói mun ka ál dá sa ként pa -
ra dig ma vál tás kö vet kez het be. 

Nap ja ink ban szinte min den te rü -
le ten meg kí vánják az éle ten át tar tó
ta nu lást. Nincs ez más ként a ke resz -
tény hit és szol gá lat te rü le tén sem.

A köz pon ti fek vé sű Pi lis csa bán az
új mun ka tár si tan fo lyam in dí tá sa ként
meg je len tek az el ső ro ma szár ma zá -
sú hí ve ink. Ez ön ma gá ban is re mény -
tel jes ese mény. Az egy ház Urá nak
„szer ve zé se” nyo mán ve lük egy ide jű -
leg lá to ga tott el a Bé thel Evan gé li kus
Misszi ói Ott hon ba a nyír te le ki és a
kör nyék be li ci gány ság né pes cso port -
ja – hat van fő, kö zöt tük csa lá dok ka -
ron ülő kis gyer mek kel, ti zen éve sek és
a negy ve nes kor osz tály kép vi se lői –,
élükön lel ké szük kel, Györ fi Mi hállyal.
Öröm volt hall gat ni ének lé sü ket.

Az idei tan év ben meg nyílt egy há -
zi ro ma szak kol lé gi u mok – kö zöt tük
a mi énk Nyír egy há zán – a ci gány ér -
tel mi ség kép zé sét hi va tot tak elő se gí -
te ni. Ta pasz ta la tunk sze rint a Krisz -
tus ál tal meg érin tett test vé re ink tud -

nak a leg gyor sab ban meg fe lel ni a tár -
sa da lom er köl csi el vá rá sa i nak.

Bi zo nyos, hogy egy há zunk ban a
pres bi ter kép zés is ak ti vi zál ja gyü le ke -
ze te ink ve ze tői fel adat ra bi zal mat ka -
pott ré te gét. A kö zös sé gek össze tar tá -
sá ra nap ja ink ban sok kal több ener gi -
át kell for dí ta nunk, mint ko ráb ban. Az
al kal mas tiszt ség vi se lők és pres bi te rek
ki vá lasz tá sa meg ha tá ro zó le het a gyü -
le ke ze tek jö vő je szem pont já ból.

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let – nyug díj kor ha tár hoz ér ke zett
püs pö ké től el kö szön ve – új fő pász -
tort vá lasz tott Sze me rei Já nos ko ráb -
bi ka pos vá ri es pe res sze mé lyé ben. Az
új püs pök nem egy sze rű en ke rü le té -
nek egyik ve ze tő je, ha nem egy há zunk
har ma dik püs pö ke is. Ajánl juk őt Is -
ten sze re te té be imád sá ga ink ban!

A vál to zó tár sa dal mi és gaz da sá gi
vi szo nyok kö zött újabb ok ta tá si in téz -
mé nyek kel gaz da go dott egy há zunk.
Az egy há zi is ko lák és óvo dák ki áll ták
az idő pró bá ját. Tár sa dal munk ban
nem csak gaz da sá gi vál ság van, de er -
köl csi krí zis is. Ezen – sok más kez -
de mé nye zés mel lett – az egy há zi is -
ko lák ban fo lyó ne ve lő mun ka tud leg -
in ten zí veb ben se gí te ni.

E rö vid, a tel jes ség igé nye nél kül
fel vá zolt vissza te kin tés is jel zi, mennyi
ese mény s vál to zás zaj lott kö rü löt -
tünk – s bi zonnyal ben nünk is –,
ame lyek kö szö net mon dás ra in dít -
hat nak ben nün ket az esz ten dő vé gén. 

Eb be a sor ba il lesz ke dik a sze mé lyes
éle tünk ben át élt ta pasz ta la tok so ka sá -
ga. Úgy, aho gyan őr zött, ve ze tett, ol -
tal ma zott és testi-lel ki-szel le mi ja vak -
kal meg aján dé ko zott ben nün ket éle -
tünk Ura (1Sám 7,12). Ha pe dig elő re -
né zünk, s ku tat juk, mit rej te get szá -
munk ra 2012, ak kor né hány fel ada -
tunk ról em lí tést te he tünk. Ilyen a már
em lí tett ál ta lá nos tiszt újí tás. Új ar cok,
új len dü let, meg fris sült szol gá lat re mé -
nyé ben gon do lunk a vá lasz tá sok ra.

Iz gal mas ren dez vény nek ígér ke zik
a Szél ró zsa if jú sá gi ta lál ko zó is a
Ba la ton part ján, ha tá ron tú li test vé -
re ink rész vé te lé vel.

A 2017. év re ké szül ve ez az esz ten -
dő a re for má ció és a nők te ma ti ká já -
nak je gyé ben zaj lik. Nő test vé re ink
egy há zunk ban el fog lalt he lye, szol gá -
la ta mél tán vált ki meg be csü lést és el -
is me rést mind annyi unk ból.

Illyés Gyu la ír ja: „Át szál lunk majd
nyom ta la nul / raj tad és ben ned; le -
ko nyul / a szol ga ság ba szép fe jed. //
De mint ág, ha ter hét ve ti, / megint
a menny ég kell ne ki, / mert ami él,
csak – át me net!” (Kö rül vet te lek)

Az idő mu lan dó sá gá nak fog sá gá -
ban és az örök ké va ló utá ni vá gya ko -
zás ban tölt se el szí vün ket a Szent lé -
lek az új év ben is jó re mény ség gel!

A szer ző nyu gal ma zott evan gé li kus
püs pök, a MEÖT napokban leköszönt
el nö ke

Visszapillantás 
és elő re te kin tés

g D. Sze bik Im re

„Ez a ka rá cso nyi öröm vég le ges sé tet te szá mom ra,
hogy meg vál tó Krisz tu som van, aki meg sza ba dí tott
bű ne im ből, sza bad dá tett az ő szol gá la tá ra. Az óta
vé le já rok, szí vem csak ér te ég. Így lett örö kös ka rá -
cso nyom.”

Szív a karácsonyban f 27. oldal

b Remek Mi ku lás-na pi aján dék volt
a Cre do evan gé li kus fo lyó irat
szer kesz tői est je. A ren dez vény -
nek de cem ber 6-án az Észa ki
Egy ház ke rü let bu da pes ti, Szi lá gyi
Er zsé bet fa so ri szék há zá nak ká -
pol ná ja adott he lyet. A Lu ther
Ki adó ez al ka lom mal mu tat ta be
fris sen meg je lent kö te te it is. Ken -
deh K. Pé ter ki adó igaz ga tó néhány
iga zi könyv cse me gét aján lott a
meg je len tek fi gyel mé be.

Var ga Gyön gyi újabb ál dás köny vének
már a cí me is te li ta lá lat: Re mény s ég.
Amint Ken deh K. Pé ter el mond ta, a
szer ző ko ráb bi írá sai min dig ha mar
el kel tek, és leg újabb köny vé ből is
nyolc száz pél dányt kap kod tak el né -
hány nap alatt. 

A ki adó ka rá cso nyi könyv vá sá rá nak
má sik nagy új don sá gát, a Má té 118 cí -

mű kö te tet Sza bó La jos, az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem rek to ra, a
Gya kor la ti Teo ló gi ai Tan szék ve ze tő -
je (képünkön) mu tat ta be. A rej té lyes
cím nem egy bib li ai fe je zet re utal, ha -
nem az Észa ki Egy ház ke rü let 118 lel -

ké szé re – mind annyi an Má té evan gé -
li u má nak egy-egy ige sza ka sza alap ján
ké szült egyik pré di ká ci ó ju kat küld ték
el a szer kesz tő nek, Fa bi ny Ta más püs -
pök nek, ezek ből állt össze a ki ad vány. 

Má té 118 és újabb ál dás könyv
a Lu ther Ki adó ka rá cso nyi kí ná la tá ban

b A Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME -
ÖT) évi ren des köz gyű lé se tiszt -
újí tás je gyé ben is zaj lott de cem -
ber 8-án a szer ve zet szék há zá nak
ká pol ná já ban. Ja nu ár 1-jé től hat
év re az el nö ki tisz tet Ste in bach
Jó zsef re for má tus püs pök töl ti be
D. Sze bik Im re nyu gal ma zott
evan gé li kus püs pök után, a fő tit -
ká ri posz ton pe dig dr. Fischl
Vil mos evan gé li kus lel kész kö ve -
ti dr. Bó na Zol tán re for má tus
lel ki pász tort.

Sta fé ta vál tás a ME ÖT élén

f Folytatás a 4. oldalon

f Folytatás a 3. oldalon
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b El múlt lap szá munk ban ál ta lá -
ban szól tunk az ik ta tás ról mint
olyan cse lek mény ről, amely egy -
szer re egy ház jo gi és li tur gi kus
ese mény. A so ro zat foly ta tá sá -
ban most és majd az ün ne pek
múl tá val az egyes ik ta tá sok sa -
já tos sá ga i ról, szö ve ge i ről, fel -
épí té sé ről és mon da ni va ló já ról
pró bá lunk tel jes ké pet ad ni. 

Egy há zunk el ső szá mú – és mivel az
összes gyü le ke zet vá lasz tja, a leg erő -
sebb le gi ti mi tá sú – tiszt sé ge az or szá -
gos fel ügye lőé. Bár a tör té ne lem -
ben a lu the rá nus egy há za kat is új ra
meg új ra fe nye get te az el pa po so dás
ve szé lye, ha zai tra dí ci ónk tö ret le nül
kép vi sel te a pa ri tás el vét, vagyis
hogy lel ké szek és vi lá gi ak egyen lő
súllyal ve gye nek részt az egy ház ve -
ze tés ben és -kor mány zás ban.

Ter mé sze tes hát, hogy az ik ta tás
rend je na gyobb ün ne pé lyes sé get
hor doz, és az egy ház éle té nek ki emel -
ke dő ese mé nye. Ez jut ki fe je zés re ab -
ban, hogy az is ten tisz te let szol gá la -
tát az el nök-püs pök ve ze ti, de a má -
sik két püs pök is részt vesz a li tur gi -
á ban. A fel ügye lő tár sak is köz re mű -
köd nek az ik ta tá si szer tar tás ban. 

Is ten ne vé nek se gít sé gül hí vá sát
imád ság kö ve ti, amely ben a gond vi -
se lé sért és az egy há zért va ló há la adás
mel lett ar ra ké ri az egy ház né pe a
mennyei Atyát, hogy ma ga ké szít se fel
a szol gá lat ba in du ló ve ze tőt: „Hisszük,

hogy gon dos kodsz né ped ről: az egy -
ház kor mány zá sá ra fel ké szí ted és a fe -
le lős ség vál la lá sá ra bá to rí tod test -
vé rün ket, akit ez zel meg bíz tál. Ké -
rünk, szen teld meg most ün ne pün -
ket, az Úr Jé zus Krisz tus ál tal.” 

A bűn bá na ti li tur gi át kö ve tő en
int ro i tus ként a 67. zsol tár hang zik.
Ke ret ver se pe dig a Második ko -
rinthu si le vél 4. fe je ze té ből va ló:
„Nem ön ma gun kat hir det jük, ha -
nem Krisz tus Jé zust, az Urat, ma gun -
kat pe dig mint szol gá i to kat Jé zu sért.”

Az Úr ir gal má ért kö nyör gő s ez zel
a Krisz tust ma gasz ta ló Ky ri ét ma ga a
meg vá lasz tott fel ügye lő mond ja. Mély
bi zony ság té tel ez ar ról, hogy még a
leg ma ga sabb po zí ci ó ba lé pő ve ze tő is
rá szo rul az is te ni ir ga lom ra: „Úr Jé zus
Krisz tus, aki ta nít vá nyo kat hív tál el,
hívj és küldj en gem is! Uram, ir gal -
mazz! Úr Jé zus Krisz tus, aki a szol gá -
la tra küld ted ta nít vá nya i dat, adj erőt
a tő led ka pott fel adat hoz! Krisz tus ke -
gyel mezz! Úr Jé zus Krisz tus, aki meg -
té rés re hí vod né pe det, se gíts, hogy
esz kö zöd le hes sek egy há zad úju lá sá -
ban! Uram, ir gal mazz!”

A kol lek ta imád ság úgy fog lal ja
össze a be ve ze tő li tur gia lé nye gét és
az egész is ten tisz te let kö nyör gő
imád sá ga it, hogy ar ra az igé re utal,
amelyet Pál apos tol „utód já nak”, Ti -
mó te us nak írt (2Tim 1,7): „Ké rünk,
aján dé kozd az erő, a sze re tet és a jó -
zan ság Lel két an nak, akit most né ped
ve ze té sé re szó lí tot tál, hogy ne ked él -
jen és ne ked szol gál jon Jé zus Krisz -
tus ál tal…”

Az ige li tur gia so kat mon dó ese -
ménnyel kez dő dik. A sza kasz fel ira -
ta: a szol gá lat át adá sa. A le kö szö nő
fel ügye lő tö mö ren utal hi va ta la kez -
de té re, majd így foly tat ja: „Is ten nek
kö szö nöm, hogy szol gál hat tam, egy -
há zam nak kö szö nöm, hogy el fo gad -
ták mun ká mat. Min den igye ke ze -
tem mel egy há za mért fá ra doz tam.
A Min den ha tó ir gal ma fed je el mind -
azt, ami em be ri gyar ló ság volt ben -
nem, ő bo csás sa meg bű ne i met. Ő le -
gyen ál dott mind azért, amit el vé gez -
het tem. Ne ki adok há lát meg tar tó ir -
gal má ért. Ir gal má ba ajánl va az el múlt
… évet, te szem le szol gá la to mat. Is -
ten áld ja meg utó dom éle tét, mun ká -
ját, min den fá ra do zá sát.”

A kö vet ke ző per cek ben a fel ügye -
lő tár sak áll ják kö rül le en dő ve ze tő -
jü ket, és ol vas sák fel azt a há rom bib -
li ai sza kaszt, amely meg ad ja az or szá -
gos fel ügye lő szol gá la tá nak bib li kus
ke re tét. Az ószö vet sé gi sza kasz (Józs
1,7–9) kö zép pont já ban ez a mon dat
áll: „…légy erős és bá tor. Ne félj, és ne
ret tegj, mert ve led van Is te ned, az Úr,
min de nütt, amer re csak jársz.” Az
epis to lá ban (1Pt 4,10–11) ez a mon -
dat sum máz za a man dá tum lé nye gét:
„…ha va la ki szol gál, az zal az erő vel
szol gál jon, ame lyet Is ten ad…” Az
evan gé li u mi sza kasz, a föld be esett
bú za szem ről szó ló tör té net (Jn 12,25–
26) így vég ző dik: „Ha va la ki ne kem
szol gál, en gem kö ves sen; és ahol én va -
gyok, ott lesz az én szol gám is; és ha
va la ki ne kem szol gál, azt meg be csü li
az Atya.”

Az ik ta tás fo lya ma tá ban az ige hir -
de tés, majd a kér dé sek és az es kü té -
tel kö vet ke zik. Fon tos meg ér te nünk,
hogy tu da tos sor rend ről van szó:
elő ször hang zik az Is ten sza va, csak
az után az em be ri szán dék, ígé ret és
fo ga da lom. Min den em be ri dön tés
ak kor nyer ér tel met, ha Is ten re fi gyel -
ve, az ál dást el fo gad va szü le tik. Ezért
hang zik az ik ta tó sza vak vé gén: „Vé -
gezd a rád bí zott szol gá la tot Is ten fé -
lel mé ben, az Úr Jé zus Krisz tus ba
ve tett hit tel és a Szent lé lek ere jé vel,
hű sé ge sen és oda adó an, mint az Úr -
nak, hogy egy kor szá mot ad hass ró -
la a mi Urunk Jé zus Krisz tus íté lő szé -
ke előtt.”

Az or szá gos fel ügye lő be ik ta tá si is -
ten tisz te le te is – mint min den ün ne -
pi is ten tisz te let – ter mé sze tes mó don
az Úr asz ta lá nál zaj ló kö zös ség ben éri
el csúcs pont ját. Ép pen ez a di men zió
mu tat ja meg az egy ház iga zi tit kát:
együtt és egyen lő ek va gyunk Jé zus
asz ta lá nál. Mind annyi an Krisz tus
ta nít vá nyai va gyunk – ki ilyen, ki
olyan fel adat tal, fe le lős ség gel és le he -
tő sé gek kel.

Az egy há zi ve ze tő ik ta tá sa fon tos
ál lo más az út kez de tén. De az egy ház
né pé nek fel ada ta – vá lasz tott és be -
ik ta tott fel ügye lő jé vel kap cso lat ban
– nem ér itt vé get. Az egy ház imád -
sá ga kí sér je vé gig ve ze tő i nek szol gá -
la tát mind ad dig, amíg man dá tu muk
tart.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Az or szá gos fel ügye lő ik ta tá sa
A sta fé ta bot át adá sa a vi lá gi ve ze tés ben

RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

Mi től lesz egy dal ki rob ba nó si ker?
Má ria éne ke az egy há zi top lis tán
sze rin tem az el ső he lyen áll! Mi től
olyan kü lön le ges, mi től olyan ha tá -
sos ez az ének? Ti tok? Is ten mű hely -
tit ka? Néz zük kö ze lebb ről, ala po -
sab ban, hát ha fel tá rul előt tünk, s
meg ért het jük egy bol dog ság tól re pe -
ső szív öröm éne két.

A csúcs ra ju tást min dig meg elő zi
egy út. Kü lön le ges út Má ri áé. Is ten
cse le ked ni kezd az éle té ben. Nem csak
hall Is ten ről, mint ko ráb ban éve ken
ke resz tül a zsi na gó gá ban, ha nem ta -
pasz tal ni kez di Is ten tet te it.

Mi, ma élő hí vek ta lán leg gyak rab -
ban úgy érez zük, nem tör té nik sem mi.

Meg szo kot tan tel nek-múl nak a
na pok, a hó na pok és évek, is mét lőd -
nek a te vé keny sé gek, új ra aj tó előtt a
ka rá csony, és nem vál to zik sem mi.
Csak öreg szünk és erőt le ne dünk, az
utó dok pe dig hi ány za nak. Ta lán úgy,
mint ab ban a ház ban érez het ték
hosszú év ti ze de ken ke resz tül, ahol ép -
pen ez a cso dá la tos ének fel hang zik.

Er zsé bet ott ho ná ban va gyunk,
akit ko ráb ban ne mes egy sze rű ség gel
csak Med dő nek hí vott min den ki.
Igen, Má ria egy vén asszonyt jött
meg cso dál ni, egy öreg, meg né mult
pap fe le sé gét.

Is ten tet té nek két cso dá ja ta lál ko -
zik e ház ban: két, gyer me ket vá ró
édes anya. Az an gyal ki je len té se nyo -
mán ide ér ke zett Má ria. Egy idős hí -
vő, ki tar tó an imád ko zó lel ki test vér
meg erő sí té se nyo mán fa kad aj kán
szí vé nek bol dog ság tól re pe ső öröm -
éne ke. Itt bi zo nyo so dik meg: va ló ban
Is ten cse lek szik cso dá la to san, az ő
mag za tán ke resz tül is!

Meg le pő ta lán, hogy e cso dá la tos
ének pre mi erjén nincs jól szer ve zett
tö me ges kö zön ség. Sőt gya nít ha tó,

hogy Er zsé be ten és mé hé ben a majd
Já nos nak ne ve zett – a ké sőbb Ke resz -
te lő elő név vel is il le tett – szü le ten dő
gyer me ken kí vül föl di ha lan dó nincs
je len. De Má ri á nak nem szá mít, hogy
há nyan van nak együtt, s hogy a je len -
le vők ge ne rá ci ós – vagy in kább két -
ge ne rá ci ós – kor be li tá vol ság ban áll -
nak egy más tól. Nem gon dol ko dik
azon, van-e így ér tel me éne ké nek,
vagy sem. Szí ve túl csor du ló örö mét
egy sze rű en dal ba ön ti.

A dal szö veg gon do la tai nem újak,
sok szor hal lott ol vas má nyok ré szei a
zsi na gó gai em lé kek ből. Az új ben ne,
hogy ez most itt ró la szól, ar ról,
hogy Is ten mit cse lek szik ve le! És
mag za tán ke resz tül majd az egész vi -
lág gal! Má ria lát. Lát ja ön ma gát,
hogy ben ne van Is ten ter vé ben. Lát:
össze füg gé sek ben és elő re. Tud ja,
nem a hall ga tó ság tö me ge i től imád -
va lesz va la ki vé, vi lág sztár rá, ha nem
si ke ré nek alap ja Is ten. Ez az alap pe -
dig biz to sabb min den nél.

Kér dés, si ke res lett vol na-e Má ria
éne ke, ha ott, ak kor nagy kö zön ség
előtt éne kel. Bi zonnyal nem. Ha pe dig
a mai, min dent be biz to sí ta ni aka ró vi -
lá gunk ban akar nánk egy vá ran dós
lány ka ilyen éne két si ker re vin ni, még
in kább szá nal mas pró bál ko zás nak bi -
zo nyul na. Hi szen még ar ra sincs em -
be ri leg biz to sí ték, hogy a mag zat rend -
ben ki fej lő dik, hogy ép ség ben szü le tik
meg, és hogy fel nő ve hasz nos tag ja lesz
az em be ri kö zös ség nek. Má ria he lyé -
ben, Is ten meg erő sí té se nél kül, mi lyen
bi zony ta lan élet ér zés fog na el min den
fi a tal vá ran dós anyu kát? 

Is ten cse lek vé se kel lett a to váb bi -
ak ban is ah hoz, hogy ez az ének ne ál -
mo do zás ma rad jon. Is ten be tel je sí tet -
te ígé re tét, így lett nép sze rű ez az ének
az egy ház ban, so kak ál tal meg ze né -

sí tet ten is. Má ria éne kel, mert lát. És
mi lyen fan tasz ti ku san! Mert a Szent -
lé lek ál tal bi zo nyos fe lő le, hogy az a
pi ciny kez det, mely ről ő tes té ben is
meg bi zo nyo so dott, Is ten vi lág meg vál -
tó mű vé nek kez de te, az ígé re tek be -
tel je sí té se. A be fe je zést il le tő en is
bi zo nyos, mert itt Is ten cse lek szi
meg aka ra tát, min den, még elő re
nem is lá tott aka dá lyon, ba jon ke resz -
tül is, vagy azo kat is fel hasz nál va!

Több nyi re az óta is úgy van ez az
egy ház tör té nel mé ben, mint Má ria
éne ké nek nap ja i ban. Né há nyan, a
hí vek egy cse kély tö re dé ke ta pasz tal -
ja s lát ja elő re, ho gyan cse lek szik Is -
ten. De ben nük, ál ta luk az óta is
szün te len szü let nek új, Lé lek ből Is -
tent di csé rő éne kek. Mert ők lát ják,
amit Má ria is lá tott, hogy Is ten
ugyan so kak szá má ra rej tet ten, de
vég hez vi szi aka ra tát.

Fi gyel jünk hát a ma is bol do gan Is -
tent ma gasz ta ló ének lők re. Ta lán túl
öre gek. Ta lán túl fi a ta lok, ta pasz ta lat -
la nok nak és ál mo do zók nak tűn nek.
Ők még is tud ják, hogy az ígé ret sze -
mé lye sen ne kik szól. Ta pasz tal ják,
mun ká ját el kezd te ben nük az Is ten,
s hi szik ígé re tét, hogy ezt el is vég zi
ben nük a Krisz tus nap já ra. Ta lán né -
ha csak ket ten-hár man van nak együtt.
Ta lán túl ki csi nek lát szik a se reg, s a
győ ze lem így re mény te len nek.

Ta lán a több ség ész re sem ve szi a
vál to zás csí rá ját, melyet Is ten kez dett
a szí vek ben. Azon ban ha szá mo -
lunk Is ten biz tos ere jé vel, meg ígért
cse lek vé sé vel, fa kad hat a mi aj kunk -
ról is ilyen Is tent ma gasz ta ló, győ zel -
mét elő re lá tó ének. Úgy, mint a re -
for má ci ó kor, tud va, hogy Is ten ma -
ga vé di meg az élet ké pes ma got,
igé jét, an nak nö ve ke dé sét.

Higgyük mi is, hogy ir gal ma meg -

ma rad nem ze dék ről nem ze dék re az
őt fé lő kön, úgy, aho gyan azt ki je len -
tet te atyá ink nak. Így le het so kunk át -
élés sel, szív be li öröm mel da lolt éne -
ke e Mag ni fi cat, Má ria éne ke Is ten
biz tos, be tel je sü lő cse lek vé sé ről.

g Pin tér Mi hály

Imád koz zunk! Urunk Is te nünk! Ma -
gasz ta lunk Szent Fi ad el jö ve te lé ért,
ame lyet oly cso dá san elő ké szí tet tél.
Ma gasz ta lunk, hogy ígé re ted igéi hí -
vő, be fo ga dó szí vek re ta lál tak. Se gíts
min ket is hin nünk, hogy te most is cse -
lek szel né ped ja vá ra, még ha sze münk
elől rejt ve van, ho gyan s mi kor tel je -
sí ted be mű ve det. Azért is ké rünk még,
hadd hall juk meg má sok öröm éne két,
hadd le hes sünk ve lük együtt mi is té -
ged ál dók. Se gíts, ne le gyünk va kok és
sü ke tek, ha nem idejé ben ész lel jük
nagy tet te id. Óvj meg at tól, hogy tü -
rel met len sé günk ben zú go lód junk, s
vét sünk el le ned. Adj ki tar tást imá ink -
ban. En gedd meg lát nunk azo kat a
csöpp nek lát szó vál to zá so kat, me lye -
ket má sok éle té ben el kezd tél, s csend -
ben, fok ról fok ra nö velsz ben nük.
Kö szön jük azok éle tét, aki ket igéd del
már je gye sed dé tet tél, s akik ben az új,
el nem mú ló éle tet te ma gad hív tad
élet re. Se gíts min ket, hogy ve lük
együtt uj jon gó szív vel ne ked ör ven dez -
zünk. Ígé re ted sze rint küldd el Szent -
lel ke det, hogy ál ta la tet te i det min den -
kor mél tó an ma gasz tal juk a kö zénk
ér ke ző Úr Jé zus Krisz tus ál tal. Ámen.
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Egy bol dog ság tól re pe ső szív öröm éne ke
A VA SÁRNAP IG ÉJE
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L A P U N K R A !

Min den ha tó Is te nünk, szí vünk is me -
rő je, ké rünk, hall gass meg min ket,
ami kor az ad ven ti csend ben imád -
ság ban és kö nyör gés ben há la adás sal
hoz zuk eléd ké ré se in ket.

Ké rünk, Urunk, ka rá csony kü -
szö bén áldd meg ün ne pi ké szü lő dé -
sün ket. Tisz títs és sza ba díts meg
min ket mind at tól, ami gá tol ab ban,
hogy Jé zus Krisz tus szü le té sé nek
öröm hí re tölt se be szí vün ket! Ami -
kor annyi min den nyo maszt és ter -
he li éle tün ket, lát tasd meg ve lünk,
hogy egy szü lött Fi ad ban iga zi, so ha
el nem mú ló öröm mel aján dé koz tad
meg né pe det.

Kö nyör günk egy há za dért, gyü le -
ke ze te in kért, az egész ke resz tyén sé -
gért. Add, hogy az ige hir de tők igaz
hit tel és meg győ ző dés sel hir des sék az
evan gé li u mot, és ve zes se nek min den
hí vőt a te is me re ted re! Az ige hall ga -
tók nak adj nyi tott sá got igéd be fo ga -
dá sá ra, hogy az vi lá gos sá gá val át for -
mál ja, meg újít sa sok szor öröm te -
len éle tün ket. Ké rünk, hogy ak kor is
kezdj ve lünk újat, ami kor mi már
nem is hisszük, hogy van esély a vál -
to zás ra.

Ké rünk, add szí vünk be a bűn bá -
nat mély sé gét, hogy fel is mer jük:
min den dol gunk ra, amelyet el ron tot -
tunk, amelyben hi báz tunk, mu lasz -
tot tunk, hűt le nek vol tunk, csak ná -
lad kap ha tunk bo csá na tot.

Ir gal mad ba ajánl juk meg fá radt,
fá sult, em be ri mély sé ge ket meg élő
test vé re in ket. Vi gasz tald és bá to -
rítsd őket, mu tass ne kik ki utat! Az
ör ven de ző ket óvd meg az el bi za ko -
dott ság tól, és fi gyel mez tesd őket,
hogy min den ál dá so dért és aján dé -
ko dért min den kor ne ked ad ja nak
há lát.

Légy a be te gek kel, a szen ve dők kel,
a gyá szo lók kal! Érez tesd ve lük, hogy
éle tük ki lá tás ta lan hely ze té ben sem
ha gyod el őket. Add, hogy meg ta -
pasz tal has sák, hogy a baj ban is ké -
szít hetsz szá muk ra örö met, hogy
ők is vall has sák, nagy dol go kat tett
ve lük a Ha tal mas, és ezért áld ja nak
té ged.

Urunk, aki ke zed ben tar tod éle -
tünk min den út ját, ké rünk, ne hagyd
el egy szü lött Fi ad jö ve te lé re vá gya ko -
zó né pe det. Légy ve lünk, kí sérj min -
ket eb ben a vi lág ban, hogy a te uta -
dat jár juk, és ke gyel med ből mind nyá -
jan el jut has sunk örök or szá god ba,
ahol tel jes sé te szed min den ben ned
hí vő és bí zó szív örö mét. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk, hall gass meg min ket.
Ámen.

Oratio
œcumenica

Há lá san kö szön jük azok nak, akik
a 2010. év ről ké szí tett sze mé lyi -
jö ve de lem adó-be val lá suk so rán
1-os fel aján lást tet tek a Ke len -
föl di Evan gé li kus Temp lom épí -
tő Ala pít vány ré szé re, mely alap -
ján a Nem ze ti Adó- és Vám hi va -
tal 414 577 fo rin tot utalt át. Ezt
az össze get egy há zi épü le tek
kar ban tar tá sá ra hasz nál tuk.

H I R D E T É S
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Sza bó La jos ki emel te, hogy a lel ké szek
rit kán hall hat ják egy mást, ezért a
könyv szá muk ra kü lö nö sen is ér de kes
lesz. Zöm mel már el hang zott vagy rö -
vi de sen el hang zó ige hir de té se ket ta -
lál hat ben ne az ol va só, s ezek ta lán
más ként szó lít ják meg, mint a temp -
lo mi pré di ká ci ók. Ol va sás köz ben
vissza le het la poz ni, meg le het ke res -
ni a meg elő ző vagy a kö vet ke ző ige sza -
kaszt és hoz zá kap cso ló dó éne kün ket;
meg is mer het jük a lel ké szek ér dek lő -
dé sét, ki de rül, mit ol vas nak, hall gat -
nak vagy épp néz nek a te le ví zi ó ban. 

A rek tor szólt ar ról, hogy nem he -
lyén va ló a vi lág rom lott sá gá ról ál ta -
lá nos ság ban be szél ni, konk rét pél dá -
kat kell fel mu tat ni. Di csér te a kö tet -
ben sze rep lő lel ké szek el mé lyült

mun ká ját, s az ige hir de tés iga zi ki -
hí vá sá ra hív ta fel a fi gyel met: ho gyan
le het meg szó lí ta ni a hí ve ket, s
mennyi ma rad meg ben nük a szó szé -
ken el hang zot tak ból.

Fa bi ny Ta más püs pök, meg kö -
szön ve Sza bó La jos elő adá sát, meg ál -
la pí tot ta: nem pusz tán re cen zió vagy
lau dá ció volt, ha nem iga zi elem zés. 

Az es ten be mu tat ko zott a Cre do
evan gé li kus fo lyó irat két legutóbbi
szá má nak több szer ző je, és is mer tet -
te a lapban meg je lent írá sát. Kö ve cses
Zol tán nyel vész, az ame ri ka nisz ti ka
pro fesszo ra a Bib lia – sze rin te – egye -
dül le het sé ges me ta fo ri kus ér tel me zé -
sét mu tat ta be. Hor váth Or so lya fő is -
ko lai do cens szin tén a Szent írás ér tel -
me zé sé nek prob lé má it ele mez te sze -
mé lyes hang vé te lű elő adá sá ban, Mol -
nár Krisz ti na Ri ta pe dig sa ját ver se it

ad ta elő. Győr ffy Esz ter tör té nész írá -
sá ban De zsé ry Lász ló egye te mi lel kész -
ként vég zett misszi ós te vé keny sé gé ről
ér te ke zett, amely az egy ko ri egy há zi
ve ze tő mun kás sá gá nak vi tat ha tat la nul
po zi tív ré sze. Vö rös Gé za, az Ál lam biz -
tonsági Szolgálatok Történeti Le vél tá -
rá nak le vél tá rosa a po li ti kai rend őr ség
egy ház el le nes te vé keny sé géről, Szé kács
Ist ván ol va só szer kesz tő pe dig a nagy
előd, Szé kács Jó zsef püs pök epig ram -
ma köl té sze téről szólt.

Zász ka licz ky Zsu zsan na 2009 kö -
ze pén vet te át a Cre do fo lyó irat szer -
kesz té sét. Mint mond ta, a jö vő ben
évi négy szá mot sze ret né nek meg je -
len tet ni, s ki emel te, hogy idén már
no vem ber ben kap ha tó volt a leg újabb
szám, ame lyet az ol va sók így jó val ka -
rá csony előtt kéz be ve het tek. 

g W. Gy.

Má té 118 és újabb ál dás könyv
a Lu ther Ki adó ka rá cso nyi kí ná la tá ban
f Folytatás az 1. oldalról

b Az északi sarkkörről, finn or -
szá  gi ott ho ná ból idén is út ra
kelt Jou lu puk ki, az az a lapp föl -
di Mi ku lás, hogy de cem ber 6.
kör nyé kén meg lá to gas sa a ma -
gyar gyer me ke ket. Tíz na pos itt -
lé te alatt ta lál ko zott – töb bek
kö zött – a veszp ré mi evan gé li -
kus óvo dá sok kal, és sze mé lye sen
nyúj tot ta át a Mi ku lás-cso ma go -
kat a bu da pest-rá kos ke reszt úri
evan gé li kus temp lom ban de -
cem ber 9-én össze gyűlt közel
hat száz, csil lo gó sze mű gye rek -
nek is. Amíg a gye rek se reg gyü -
le ke zett, az ősz sza kál lú apó he -
ti la punk kér dé se i re vá la szolt.

– Bi zo nyá ra nem vé let len, hogy a
ma gyar or szá gi kis gye re kek de cem -
ber ele jén ta lál koz hat nak Ön nel sze -
mé lye sen.

– Így van. Pon to san tu dom, hogy
a ma gyar gye re kek aján dé ka it – sok
or szág tól el té rő en – ka rá csony kor
nem én te szem a fa alá, en gem de -
cem ber 6-án vár nak ki pu colt, ab lak -
ba tett csiz máik kal. Ezért a nap tá -
ram ban en nél a dá tum nál Ma gyar or -
szág ne ve sze re pel már ti zen öt éve.

– Ho va ve zet in nen az út ja?
– Ha za me gyek Lapp föld re, és ott

vá rom a vi lág min den tá já ról hoz zám
ér ke ző ked ves ven dé ge ket.

– Ak kor nagy meg tisz tel te tés szá -
munk ra, hogy csak a ma gyar gye re -
kek ked vé ért tesz meg ek ko ra utat!

– Ne kem a vi lág min den ki csi nye
na gyon fon tos, de a finn–ma gyar
kap cso la tok és ba rát ság mi att a ma -
gyar gye re kek kü lö nö sen is ked ve sek.

– Evan gé li kus ként pe dig az evan -
gé li ku sok ki emel ten is?

– Nem te szek kü lönb sé get a val -
lá sok és fe le ke ze tek kö zött! Az a cé -
lom, hogy a sze re tet jár ja át a föl det,
mert ez na gyon so kat tud se gí te ni a
ne héz sé gek és rossz kö rül mé nyek kö -
zött élő gye re kek hely ze tén.

– A hír adá sok ban lát hat tuk, hogy
re pü lő vel ér ke zett Bu da pest re. Hol
van nak a rén szar va sok?

– Ott hon, Lapp föl dön vár nak rám,
csak úgy, mint a se gí tő ma nó im. Ez
utób bi ak egy ré sze már ja vá ban ké -
szí ti az aján dé ko kat, mi köz ben a
má sik ré szük a gye re ke ket tart ja
szem mel. Pél dá ul az ab la ko kon be -
ku kucs kál va fi gye lik, hogy jól vi sel -
ked nek-e, ide jé ben le fek sze nek-e
alud ni, vagy meg eszik-e a tá nyér ju -
kon lé vő ételt.

g Bo da Zsu zsa

„Hogy a sze re tet jár ja át
a föl det”

Exk lu zív in ter jú a lapp föl di Mi ku lás sal

(…) Most olyan kö te tet tar tunk a ke -
zünk ben, amely ről tud juk: szó ban el -
hang zott vagy maj dan el hang zó ige -
hir de té se ket tar tal maz. (…) Több sé -
gük ben fi a tal pré di ká to rok az al ko -
tók, ta lán azt is mond hat juk, na gyon
ala csony a szerzők át lag élet kora.

Az ige hir de té sek kez dő mon da tai
ki csit ál ta lá no sak, szok vá nyo sak.
Ha mar fel tű nik az olyan kez dés,
amely már az el ső pil la nat ban fel kel ti
az ér dek lő dé sün ket. Rit ka ez, de iz -
gal mas, ami kor ilyen ige hir de tés re ta -
lá lunk ol va sás köz ben.

Már a cí mek is el árul ják, hogy
sok szí nű ke gyes ség és sok fé le pré di -
ká ci ós fel fo gás tük rö -
ző dik a kö tet ben. Kö -
zös vo nás, hogy nem
erő sza kos és nem bán -
tó hang súllyal je len -
nek meg a kü lön fé le
stí lu sok és irány za tok,
ha nem har mó ni át al -
kot nak. Jót tesz mind -
egyik irány zat nak, ha a
má si kat is meg is mer -
he ti. Ér de kes meg fi -
gyel ni, hogy nem min -
dig a fel tű nő cím ta -
kar ja a „leg be vál la ló -
sabb” tar tal mú pré di -
ká ci ót (Há rom az egy ben; 100-os
al ma lé; Fo gadd el a meg hí vást, nincs
ki fo gás; A Se ol ban va gyok, rög tön jö -
vök; Csúcs ta lál ko zó; Csak a je ri kó -
i ak va kok?).

Mi van kö zöt tük? Ezt a kér dést pro -
vo kál ja az el ső és az utol só pré di ká ció,
mint va la mi „al fa és óme ga”. Az el ső
ige hir de tés fi gye lem fel kel tő, a nem zet -
ség táb lák ról szó ló iz gal mas meg kö ze -
lí tés, majd a kö te tet a kór há zi ká pol -
ná ban foly ta tott dia ló gus-ige hir de tés
zár ja. Itt be szél nek a hí vek is. In ter ak -
tív pré di ká ció ez.

Ke ve sebb a mo dern sé get vál la ló,
szo kat lan hang vé te lű pré di ká ció, de
né hány ki emel ke dő ere jű van kö zöt -
tük, és né ha, mint egy „idő uta zás nál”
(két ige hir de tés is épül er re a kép re),
ki ta pint ha tó a hát tér és a ha tás.
Mind két fi a tal szer ző hosszabb időt
töl tött Ame ri ká ban…

Ha mar ész re ven ni, me lyik pré di -
ká ci ó nál do mi náns a kö te les ség tel je -
sí tés, mi kor csak annyi a mo ti vá ció,
hogy meg old juk a fel ada tot, és me -
lyik nél van je len az al ko tás örö me és
va rá zsa. Kü lön le ge sek a kí sér le te ző
és a koc ká za tot vál la ló írások.

A kö vet ke ző nem ze dé kért, a gyer -
me ke kért va ló fe le lős ség, a fél tés
több ször is elő ke rül. A gyer me kek
kö zöt ti szol gá lat át süt né hány pré di -

ká ci ón. Né ha a sze mé lyes csa lá di
hát tér él mény is di rekt mó don ki ta -
pint ha tó. Ér ző dik, hogy a lel ké szek
so kat fog lal koz nak gye re kek kel, és
sok hit tan órai él mény, be szél ge tés
fris sí ti a kö tet ige hir de té se it.

Lát szik, hogy me lyik ige hir de tő
mit ol vas, mit hall gat, és mit néz meg
a kör nye ze té ben.

A „nyomda ör dö ge” ép pen a szer -
kesz tő ige hir de té sén hagy ta raj ta a
ke ze nyo mát: a pré di ká ció 2011 ok -
tó be ré ben 2011 feb ru ár já ra néz „elő -
re”. Még egy ap rócs ka kri ti kai meg -
jegy zés kí ván ko zik ide: ha szí nes
nyom ta tás sal ki emel jük a kez dő sort,

az el ső gon do la tot, ak kor ér de mes vi -
gyáz ni, hogy ez ne épp egy tech ni kai
le írás le gyen.

Jel lem ző en elő ke rül a pré di ká ci ók -
ban kör nye ze tünk nek, a mai vi lág -
nak , a korszellemnek sab lo nos, ál ta -
lá nos bí rá la ta. Ez in kább egy kór nak
a szel le me, nem gon do la to kat éb resz -
tő, ha nem in kább de ma góg szö veg.
Csak úgy sza bad és ér de mes ko run -
kat kri ti zál ni, ha a bí rá lat konk rét és
egy ér tel mű.

Szé pen érez he tő a kö tet ben az is,
hogy ge ne rá ci ók és ne mek más ként
fo gal maz nak. Egyik-má sik ige hir de -
tés cso dá la to san tük rö zi vissza ezt az
egész sé ges kü lönb sé get. Az össz kép
még is szép és pá rat lan har mó ni át al -
kot. A női lel ké szek ál tal írt pré di ká -
ci ók vá lasz té ko sab bak, és in kább
iro dal mi igénnyel ki mun kál tak. Jó
meg ta pasz tal ni ezt az egész sé ges
kü lönb sé get, ami vé gül a kö tet tel jes -
sé gét, har mó ni á ját erő sí ti.

A szak mai fel ké szült ség, a mi nő -
sé gi szín vo nal bi zony mér he tő és
ki ta pint ha tó itt is, eb ben a kö tet ben
is. A bel ső szo ba és a szö veg mély és
ala pos meg ér té se pár mon dat után
árul ko dik.

A Szent lé lek tit ka az, hogy me lyik
pré di ká ció ki nél mit ered mé nyez.
De az biz tos, hogy a meg szó lí tó pré -

di ká ci ók eb ben a kö tet ben is leg in -
kább azok lesz nek, ame lyek szép stí -
lus ban és ko moly teo ló gi ai meg ala po -
zás sal szü let tek. Szín vi lá guk kal pe dig
ké pe sek ar ra, hogy a mai „meg szó lí -
tá si ver seny ben” áll va ma rad ja nak.

El fo gad hat juk vagy ta gad hat juk, de
bi zo nyos ér te lem ben az ige hir de tés
is küz dés a hall ga tó ért, mint aho gyan
az egyik pré di ká ció ele jén el is mond -
ja ezt a lel kész az zal a pél dá val, hogy
a mai em be re ket meg nyer ni aka ró
rek lám új sá gok kal ment fel a szó -
szék re.

A pré di ká ció al ko tás. Élő szó ban is,
írás ban is. (…)

Kí vá nom, hogy le -
gyen ked vük a gyü le -
ke ze tek tag ja i nak az
ol va sás hoz, és le gyen
bá tor sá guk is ah hoz,
hogy be szél je nek, szól -
ja nak majd ar ról, hogy
mit és ho gyan fo gad -
nak eb ből a kö tet ből.

A vissza jel zés és a
vé le mény nyil vá ní tás az
egyik leg fon to sabb ige -
hir de tés-ja ví tó erő.
Ami kor ez „el hall gat”
vagy hi ány zik, ak kor
azon nal la po sod ni

kezd a szó a szó szé ken. Kell a kül ső
és a bel ső ins pi rá ció eb ben az ér te -
lem ben is. Ez fej lesz ti, ja vít ja az ige -
hir de tés szín vo na lát, a leg ki sebb he -
lyen és a leg na gyobb ha tó su ga rú
szó szé ken egy aránt.

Ke ve sebb az ige hir de té sek ben a
sze mé lye sen meg élt él mény, de ahol
ez meg je le nik, ott szép és iro dal mi
igénnyel szó lal meg. Iro da lom és
mű vé szet rit kán jut szó hoz a pré di -
ká ci ók ban, de ak kor azon nal fel is tű -
nik az adott ige hir de tés „mí ves” szín -
vo na la.

A Má té 118 ta nít son min ket ar ra,
hogy ol vas suk egy más pré di ká ci ó it;
ne csu pán a ké pe ket és a rö vid ada -
to kat néz zük az ige hir de té sek vé gén,
ha nem sok kal in kább azt ke res sük,
mi cso da ér té kes em be rek le het nek
azok, akik itt meg szó lal nak, és
mennyi aján dé kot kap tak Is ten től
ar ra, hogy raj tuk ke resz tül min den
va sár nap han goz zék az ige – ez pe -
dig a cent rum, a dön tő kér dés ma is
az egy ház ban. Min de nek előtt és
min de nek fö lött. 

Ke rül jön jó ke zek be ez a szép kö -
tet! Akár lel ké sze ké be, akár gyü le -
ke ze ti ta go ké ba. Kö szö net mind -
azok nak, akik fá ra doz tak ezen a
mun kán.

g Sza bó La jos

Rész le tek dr. Sza bó La jos pro fesszor nak a Má té 118 cí mű
ige hir de tés-kö tet be mu ta tó ján el hang zott elő adá sá ból

„Mert ahol ket ten vagy hár man össze -
gyűl nek az én ne vem ben: ott va gyok
kö zöt tük” – hang zott az ige (Mt
18,20) az aszó di egy ház köz ség há la -
adó is ten tisz te le tén. Dr. Fa bi ny Ta -
más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö -
ke pré di ká ci ó já ban az össze fo gás,
az egyet ér tés fon tos sá gát emel te ki
an nak ap ro pó ján, hogy de cem ber
11-én a gyü le ke zet új ra bir tok ba ve -
het te a va sár nap dél utá ni is ten tisz te -
le tek hely szí né ül szol gá ló meg újult
gyü le ke ze ti ter met.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő dísz köz -
gyű lé sen Lő rincz Csa ba he lyi lel kész
szá molt be az elvégzett mun kák ról,
majd Det re Já nos nyu gal ma zott es -
pe res idéz te fel a gyü le ke zet éle té -
ben fon tos sze re pet ját szó ima te rem
tör té ne tét. Kö szön tő jé ben Sztán
Ist ván pol gár mes ter is az együtt mű -

kö dés fon tos sá gá ra he lyez te a hang -
súlyt. Ben czúr Lász ló ke rü le ti fel -
ügye lő pél da ér té kű nek ne vez te a
vá ros és a gyü le ke zet több évre vissza -
tekintő össze fo gá sát, s a gyü le ke zet
szí vé re he lyez te, hogy az egyet ér tés -
hez az iga zi ala pot csak is a sze re tet
ad hat ja.

A püs pök ál tal meg ál dott épü let
egy aránt ott hont ad Aszód vá ros
gon do zá si köz pont já nak és (im már
ti zen öt éve) az egy ház köz ség la kó te -
le pi ima ter mé nek. Fel újí tá sa Aszód

Vá ros Ön kor mány za ta és az Aszó di
Evan gé li kus Egy ház köz ség kö zös
pro jekt jé nek ered mé nye ként va ló sul -
ha tott meg: az ön kor mány zat vál lal -
ta a tel jes kül ső re konst ruk ci ót, a gyü -
le ke zet pe dig a bel ső fel újí tást fi nan -
szí roz ta.

g Bár dossy Tí mea

Fel újí tott ter met „ter mett”
az aszó di össze fo gás
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A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el nök sé ge le vél -
ben for dult a mi nisz ter el nök höz an nak ér de ké ben, hogy az egy há zi stá -
tusz fel té te le i nek meg fe le lő, de „a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság jo gá -
ról, va la mint az egy há zak, val lás fe le ke ze tek és val lá si kö zös sé gek jog ál -
lá sá ról” szó ló – 2012. ja nu ár 1-jén élet be lé pő – tör vény jegy zé ké ben nem
sze rep lő egy há zak szá má ra mi nél előbb ren del ke zés re áll jon a re giszt -
rá ció irán ti kér vény mód ja és el já rá si/ügy vi te li te en dő je.

A le vél ben egye bek kö zött ez áll: 
„Mi köz ben el is mer jük a tör vény nek azo kat a ren del ke zé se it, ame lyek a ma

még ha tály ban lé vő tör vény hi á nyos sá ga it or vo sol ják, saj ná lat tal vesszük tu -
do má sul, hogy a tör vény mel lék le tét ké pe ző jegy zék be a tör vény ha tály ba lé -
pé sét meg elő ző en azok nak a tag egy há za ink nak a fel vé te lé re sem lát szik le -
he tő ség, ame lyek egyéb ként ele get tesz nek az egy há zi stá tusz kri té ri u ma i nak.

En nek tu da tá ban az zal a ké rés sel for du lunk Mi nisz ter el nök Úr hoz, hogy
a tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges uta sí tá sok, ren de le tek, más szó val
az egy há zi stá tus zba va ló re giszt rá ció irán ti be ad vány/kér vény for ma -
li tá sai a le he tő leg rö vi debb időn be lül ren del ke zés re áll ja nak az érin tett
egy há zak szá má ra. A tör vény kor rek tív szán dé kát és e szán dék nak a ko -
di fi ká ci ó ban va ló meg je le né sét nem vi tat va kér jük, hogy az egyéb ként egy -
há zi stá tuszt ed dig él ve ző és azt ez után is jo go san el vá ró egy há zak en -
nek az igé nyük nek a tör vény ben elő írt mó don mi nél előbb és mi nél hat -
ha tó sab ban ki fe je zést tud ja nak ad ni.”

A le ve let az aláb bi egy há zi ve ze tők je gyez ték:
Dr. Bó na Zol tán fő tit kár, D. Sze bik Im re  el nök

Dr. Bölcs kei Gusz táv püs pök, Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
 Gáncs Pé ter  püs pök, Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház

Cser nák Ist ván szu per in ten dens, Ma gyar or szá gi Me to dis ta Egy ház
Dr. Mé szá ros Kál mán egy ház el nök,  Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház

Ka lo ta Jó zsef ér se ki vi ká ri us, Ma gyar or szá gi Or to dox Exar chá tus

Ste in bach Jó zsef a Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke, a
Ba la ton al má di–Ba la ton fűz fői Re for má tus Társ egy ház köz ség lel ki pász -
to ra, va la mint a Pá pai Re for má tus Teo ló gi ai Aka dé mia ta ná ra. A Bu -
da pes ti Re for má tus Teo ló gi ai Aka dé mi án szer zett re for má tus lel ké -
szi ok le ve let. Ta nul má nya it a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Hit -
tu do má nyi Ka rán foly tat ta, ahol kö zép is ko lai re for má tus val lás ta ná -
ri dip lo mát ve he tett át, majd a Pan non Egye tem Böl csé szet tu do má -
nyi Ka rán az ant ro po ló gia–eti ka–tár sa da lom is me ret sza kot vé gez te
el. Ku ta tá si te rü le te a ke resz tyén üze net mai kom mu ni ká lá sa, az ez -
zel já ró ki hí vá sok vizs gá la ta. Né me tül be szél.

Dr. Fischl Vil mos az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem teo ló gus-lel -
kész sza kán vég zett, majd a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem kül ügyi szak -
ér tői sza kán szer zett dip lo mát. Ta nul má nya it a Zrí nyi Mik lós Nem -
zet vé del mi Egye tem Had tu do má nyi Dok to ri Is ko lá já ban foly tat ta, itt
szer zett PhD-fo ko za tot. Szak te rü le te az isz lám, az arab vi lág, va la mint
a biz ton ság po li ti ka. Ku ta tá si te rü le tei kö zé tar to zik az egy ház és az ál -
lam kap cso la tá nak vizs gá la ta, kü lö nös te kin tet tel a nem zet kö zi szer -
ve ze tek re (Egy há zak Vi lág ta ná csa, Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á ja).
An go lul, ara bul és né me tül be szél.

Cser mák Ist ván me to dis ta szu per in -
ten dens nyi tó imád sá ga után a le kö -
szö nő el nök, fő tit kár, va la mint a kü -
lön bö ző bi zott sá gok be szá mo lói
hang zot tak el.

A köz gyű lés a szer ve zet ben együtt -
mű kö dő egy há zak krisz tu si össze tar -
to zá sá nak meg bont ha tat lan sá gát az
aláb bi nyi lat ko zat tal erő sí tet te meg:

„A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa Köz gyű lé se egy han -
gú an meg erő sí ti, hogy tag egy há zai és
Krisz tus-hí vő együtt mű kö dő part ne rei
kö zött a tel jes egy sé get – az Alap sza -
bály ban is le ír tak sze rint – az Úr Jé zus
Krisz tust Is ten nek és Üd vö zí tő nek el -
fo ga dó kö zös hit val lá suk ad ja. En nek
a sze mé lyes hit val lás nak a je gyé ben tö -
rek sze nek ele get ten ni el hí va tá suk nak
az egy Is ten, az Atya, a Fiú és a Szent -
lé lek di cső sé gé re. En nek az egy ség nek
a mun ká lá sát Krisz tus imád sá gá nak
– »…hogy mind nyá jan egyek le gye -
nek…« (Jn 17,21) – a je gyé ben vég zik,
s tö re ked nek az egy há zak kö zöt ti köl -
csö nös meg ér tés re, va la mint az evan -
gé li um szó val és tet tel va ló hir de té sé -
re az élet min den te rü le tén. Ez a krisz -
tu si egy ség ad ja a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csá ban kö -
zös sé get vál la ló egy há zak test vé ri
együtt mű kö dé sé nek, szo li da ri tá sá nak
és ér dek kép vi se le té nek a meg bont ha -
tat lan alap ját. A Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csa to vább -
ra is nyit va áll mind azok előtt, akik az
Egye te mes Anya szent egy ház öle lé sé ben

fo gad ják a Krisz tus ál tal meg szer zett
és ne künk föl aján lott bűn bo csá na tot és
üd vös sé get, s ez irán ti há lá ju kat az Is -
ten ál tal te rem tett vi lág ja vá nak szol -
gá la tá ban fe je zik ki.”

A de cem ber 8-ai al kal mon a szer -
ve zet leg főbb dön tés ho zó gré mi u má -
nak tag jai egy han gú sza va zás sal az
Öku me ni kus Ta nács ren des tag jai
kö zé vá lasz tot ták a Ma gyar Pün -
kös di Egy há zat, va la mint együtt mű -
kö dő tag jai so rá ba a Ke resz tény Vas -
uta sok Egye sü le tét és az Ali ansz –
Ma gyar Evan gé li u mi Szö vet sé get.

A ME ÖT alap sza bá lyá nak 7. pont -
ja so rol ja fel a szer ve zet tiszt ség vi se -
lő it és szer ve it. Ezek so rá ban az el nö -
ki, az al el nö ki, a fő tit ká ri posz ton és
az ope ra tív tes tü le ti szin ten sze mé lyi
vál to zá sok tör tén nek 2012. ja nu ár 1-
jé vel. Ezek kö zül a leg fon to sabb, hogy
Ste in bach Jó zsef re for má tus püs pö köt
vá lasz tot ták a szer ve zet el nö ké vé, dr.
Fischl Vil mos evan gé li kus lel készt
pe dig fő tit ká rá vá. A mó do sí tott alap -
sza bály sze rint a man dá tu muk az
ed di gi há rom he lyett hat év re szól.

A köz gyű lés le vél ben kö szön te
meg a Kopt Or to dox Egy ház nak,
hogy novemberben, a ma gyar tu ris -
ta cso port egyip to mi busz tra gé di á járól
értesülve test vé ri rész vé tét fe jez te
ki. A testület ezenkívül tá jé koz ta tást
hall ga tott meg a Re mény ség fesz ti vál
el ne ve zé sű evan gé li zá ci ó ról, ame -
lyet Frank lin Gra ham tart 2012. jú ni -
us 1–3. kö zött a Papp Lász ló Bu da pest
Sport aré ná ban.

g bo dazs

Sta fé ta vál tás…
f Folytatás az 1. oldalról

b Mint he ti la punk ün ne pi szá má -
nak már a cím ol da lán is ol vas ha -
tó, ad vent má so dik he té től új ve -
ze tő ség áll a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
(ME ÖT) élén. A fő tit kár rá vá -
lasz tott evan gé li kus lel kész, dr.
Fischl Vil mos mel lett – a köz gyű -
lés egy ön te tű dön té se ér tel mé -
ben – hat éven át Ste in bach Jó -
zsef, a Du nán tú li Re for má tus
Egy ház ke rü let püs pö ke töl ti be
a szer ve zet el nö ki tisz tét. A püs -
pök a ve le ké szí tett in ter jú so rán
el árul ta, hogy öku me ni kus nyi -
tott sá gát a szü lői ház ból hoz ta
ma gá val…

– Ele ve fe le ke zet kö zi csa lád ba
szü let tem be le. Édes apám – aki saj -
nos már nem él köz tünk – ró mai ka -
to li kus volt. Öcsém mel együtt gyak -
ran el kí sér tük őt a sa ját temp lo má -
ba. Azok a hatások, amelyek ott ér -
tek, ter mé sze te sen nem múl tak el
nyom ta la nul. Ér de kes ugyan ak kor,
hogy édes anyánk még is ah hoz ra -
gasz ko dott, hogy mi, gyer me kek az
ő re for má tus val lá sát kö ves sük. Ez -
zel el is tért az ak ko ri ve gyes há zas -
sá gok ra jel lem ző gya kor lat tól. Ilyen
mó don vi szont al kal munk nyílt be -
pil lan ta ni két fe le ke zet éle té be is.

En nél is meg ha tá ro zóbb él mé -
nyem vi szont a ka to na ság idő sza ka.
A lak ta nyá ban öku me ni kus kö zös -
ség gé for má ló dott a hoz zám ha son -
ló an elő fel vé telt nyert lel kész hall -
ga tók csa pa ta. Min den fé le fe le ke ze -
tű ek vol tunk ott együtt: bap tis ták,
evan gé li ku sok, ró mai ka to li kus pap -
je löl tek és ter mé sze te sen re for má tus
teo ló gusok.

Na pon ta kö zö sen ol vas tuk Is ten
igé jét, imád koz tunk, vál ta koz va,
egy más li tur gi á ja sze rint. Szó sze rint
meg él tük azt, amit egy ko ron Ra vasz
Lász ló püs pök mon dott: „Lö vész ár -
kok ban nin cse nek dog ma ti kai vi ták.”
Ott ne künk is csak az szá mí tott,
hogy kö ze lebb ke rül jünk az Úr hoz,
egy mást erő sít sük, se gít sük, hogy
mind meg ma rad junk a hit ben, hű -
ek ma rad junk el hí va tá sunk hoz.
Eszünk be sem ju tott ak kor vi táz ni.
Dog ma ti kai kér dé sek ről ter mé sze -
te sen be szél get tünk, de más volt a
lel kü le te ezek nek az al kal mak nak.
Egy mást akar tuk meg is mer ni, erő -
sí te ni. 

A ka to na ság évei alatt te hát el fo -
ga dób bá vál tam, igaz, alap ve tő en is
nyi tott em ber va gyok. En nek a nyi -
tott sá gom nak az alap ja Krisz tus – tu -
dom, ki nek hit tem, vagy is tu dom,
hogy mi lyen az a Krisz tus, aki ben
hit tem, aki ben hi szek. Olyan, mint
a mennyei Je ru zsá lem, ami nek van -
nak fa lai, de nyi tot tak a ka pui (Jel
21,9–26).

– Püs pök úr ed dig is en nek szel le -
mé ben vé gez te szol gá la tát. Né hány -
szor kö zöt tünk, evan gé li ku sok kö zött
is járt. Tar tal mas, élet kö ze li elő adá -
sa i val gaz da gí tot ta al kal ma in kat.
Szá mos öku me ni kus ren dez vé nyen is
ta lál koz hat tunk Ön nel. De va jon

mennyi re is me ri a ME ÖT mint szer -
ve zet mű kö dé sét?

– Meg vá lasz tá som előtt már az el -
nök sé gi ta nács tag ja vol tam, te hát
alap ve tő en az Öku me ni kus Ta nács
mun ká ját te kint ve is kép ben va gyok,
no ha az is me re te i met nyil ván va ló an
fris sí te nem, ak tu a li zál nom kell. Leg -
el ső fel adat nak azt lá tom, hogy meg -

ke res sem a le kö szö nő el nök ség tag -
ja it, dr. Bó na Zol tán fő tit kár és D.
Sze bik Im re el nök urat – akik nek a
mun ká já ra egyéb ként nagy tisz te let -
tel te kin tek. Szük sé gem van az ő ta -
pasz ta la ta ik ra. Ugyan csak fon tos -
nak tar tom, hogy ta lál koz zam a tag -
egy há zak, il let ve a ME ÖT bi zott sá -
ga i nak ve ze tő i vel.

A köz gyű lé sen is el hang zott, mi -
lyen konk rét fel ada tok áll nak előt -
tünk: jö vő jú ni us ban lesz a Re mény -
ség fesz ti vál Frank lin Gra ham evan -
gé li zá tor szol gá la tá val, 2013-ban pe -
dig az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren -
ci á ja tart ja nagy gyű lé sét Bu da pes ten.
Mind két ren dez vény nem zet kö zi jel -
le gű, még is nagy ban ki hat ha zai gyü -
le ke ze te ink éle té re. 

– Is me rem Önt annyi ra, hogy tud -
jam, nem vál lal ta vol na el az el nö ki
meg bí za tást, ha nem len ne – ma di -
va tos ki fe je zés sel él ve – ví zi ó ja, lá tá -
sa e szol gá lat ban. Mit tart az öku me -
né leg na gyobb ki hí vá sá nak?

– Gon dol ko zunk azon, hogy mi -
ként le het ne mi nél „éle te seb bé” és hi -
te le seb bé ten ni ezt a moz gal mat.
Fő leg ab ban az Eu ró pá ban fon tos ez,
ahol – ki kell mon da ni – hal vá nyul -
nak a krisz tu si ér té kek. Egy olyan
föld ré szen szük sé ges kö zö sen és hi -
te le sen bi zony sá got ten ni Krisz tus -
ról, amely va la ha épp a ke resz tény -
ség em lő in ne vel ke dett. Meg kell
ta lál nunk a mai kor nyel vét, leg fő kép -
pen pe dig a mai kor em be rét kell tud -
nunk el ér ni. Ez azon ban nem megy
más képp, csak ha össze fo gunk. De
hogy ez a mun ka ne csak a fel szí nen
tör tén jék – mond juk így: pro to kol -
lá ris mó don –, ha nem va ló sá go san,
„éle te sen”, krisz tu si len dü let tel, eh hez
bi zony kér nünk kell majd Is ten ere -
jét és ve ze té sét. 

– Püs pök úr test vé ri en köz vet len
stí lu sa bá to rít fel ar ra, hogy kö vet -
ke ző kér dé se met kön tör fa la zás nél -

kül te gyem fel: ho gyan szá mol el a
lel ki is me re té vel – no meg a ha tár idő -
nap ló já val – most, hogy egy ház ke rü -
le té nek ve ze té se mel lett egy újabb po -
zí ci ót tölt be?

– Már a je lö lé sem kor el mond -
tam ag go dal ma mat: annyi ra le köt az
egy ház ke rü le tem ben vég zett mun ka,
az az zal já ró köz egy há zi fel ada tok so -

ra, hogy je len pil la nat ban nem
lá tom, ho gyan fér majd be le
idő be osz tá som ba a ME ÖT el -
nö ki poszt já val já ró szol gá -
lat. Ar ról nem is be szél ve,
hogy gyü le ke ze ti lel kész is va -
gyok, er ről sem mi lyen tiszt ség
mi att le nem mon da nék! A ba -
la ton al má di ak, az ot ta ni szol -
gá la tok nél kül egy sze rű en nem
bír nék lé tez ni. Igaz, most már
úgy van, hogy én ka pok so kat
a gyü le ke ze tem től, s én bi -
zony egy re ke ve seb bet tu dok
ne kik ad ni, hi szen olyan sok
szá lon fut az éle tem…

– Még is igent mon dott a
fel ké rés re…

– Mert hi szem, hogy ez a
meg bí za tás az Úr is ten től jött,
és ő te remt majd kel lő időt a
fel ada tok át szer ve zé sé re, ő ad

le he tő sé get új mun ka tár sak szol gá lat -
ba va ló be vo ná sá ra. Az Öku me ni kus
Ta nács nál adó dó ope ra tív fel ada to kat
úgy is az új fő tit kár vég zi majd, így
ezek nagy ré sze nem há rul rám. Most
is ar ra épí tek, amit ed di gi éle tem
so rán már sok szor meg ta pasz tal tam.
Ked ves pro fesszo rom, Bo ross Gé za
mon dá sát annyi szor ta lál tam már
igaz nak: „Kezdj ne ki, és a le he tet len
le het sé ges sé vá lik.” De tud juk, hogy
ez a kez det min dig Is ten nél van. Az
ő min den ha tó sá gá ból kap ha tó erő vel
le het csak el in dul ni a ta lán le he tet len -
nek tű nő, új fel ada tok vég zé sé re. 

– Ad vent ide jén be szél ge tünk. Ön -
nek mit je lent ka rá csony ün ne pe?

– Ka rá csonyt min dig az üdv tör té -
net össze füg gé sé ben tu dom csak
szem lél ni. Az el ér he tet len vi lá gos ság -
ban la ko zó Is ten Krisz tus ban test té
lett, em ber ré lett. Fel vet te a tér és az
idő kor lá ta it. Cso dá la tos mó don így
tett, hogy be bi zo nyít sa, ő lé te zik,
meg mu tas sa, hogy ő mi lyen. Így
tett, hogy meg vált son ben nün ket.
Nagy pén te ken az tán meg halt éret -
tünk a ka rá csony kor szü le tett Krisz -
tus. Hús vét kor fel tá ma dott a ha lál ból
a mi fel tá ma dá sunk zá lo ga ként.
Nincs na gyobb öröm hír, mint amely -
ről ka rá csony szól, nincs na gyobb
ese mény, mint ami ak kor kez dő dött
el: meg vál tott em be rek va gyunk! Ez
ki hat az egyé ni, kö zös sé gi és tár sa dal -
mi éle tünk re. De ki hat az egész vi lág -
ra is, mert en nek koz mo ló gi ai össze -
füg gé sei is van nak…

Ren ge teg szol gá la tom lesz ka rá -
csony kor. Pró bál nék még is – mert ez
na gyon fon tos! – ki csit el csen de -
sed ni, az egy ház ve ze tői mun kát hát -
tér be szo rí ta ni és tény leg csak az igé -
re fi gyel ve, „szent lel ke sen” ké szül ni
a szol gá la tok ra. És rend kí vül lé nye -
ges, hogy most a csa lá dom ra is jus -
son idő! 

g B. Pin tér Már ta

Nyi tott ka puk
Be szél ge tés Ste in bach Jó zsef re for má tus püs pök kel, a ME ÖT új el nö ké vel

A nyug dí jas lel kész csa lá dok leg -
kö ze leb bi ta lál ko zó ja ja nu ár 6-án,
a hó nap el ső pén tek jén, fél tíz kor
lesz a De ák té ri gyü le ke zet ben.
Zász ka licz ky Pé ter is mer te ti
köny vét a két száz éves De ák té -
ri gyü le ke zet ről. Utá na 11 óra kor
részt ve he tünk a gyü le ke zet víz -
ke resz ti is ten tisz te le tén.

H I R D E T É S

Szilveszteri meghívó
A Pá rat lan klub szer ve zői idén is mét kö zös szil vesz te re zés re hív ják az ér -
dek lő dő, egye dül ál ló fi a talokat és középkorúakat (25–50 éve seket). A kö -
zös szil vesz te re zés hely szí ne: De ák té ri egy ház köz ség nagy ter me (Bu da -
pest V. ker., De ák tér 4.). Kez dés: 19 óra. A prog ram: kö zös já té kok, nép -
tánc ta nu lás, éj fél kor pe dig úr va cso rá val egy be kö tött is ten tisz te let.
Min den kit sze re tet tel hív nak és vár nak a Pá rat lan klub szer ve zői.
Visszajelzést a kö vetkező számra várnak: 20/824-2791.
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b Amint la punk is hí rül ad ta, no -
vem ber 14–15-én Bu da pes ten, az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ki
hi va ta lá ban ülé se zett a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) ha -
zánk ban ala kult új tes tü le te, a
re for má ció kez de té nek öt szá -
za dik év fo ru ló já ra, 2017-re ké -
szü lő re for má ci ói em lék bi zott -
ság. El nö ke, a bra zí li ai szár ma -
zá sú dr. Wal ter Alt mann pro -
fesszor a tár gya lá sok egyik szü -
ne té ben adott in ter jút az Evan -
gé li kus Élet nek.

A Bra zí li ai Evan gé li kus-Lu the rá nus
Egy ház ko ráb bi ve ze tő püs pö ke a la -
tin-ame ri kai és ka ri bi ré gió kép vi se -
le té ben lett bi zott sá gi tag. Alt mann
pro fesszor má sod szor jár Ma gyar or -
szá gon: elő ször „ter mé sze te sen” 1984-
ben, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
bu da pes ti nagy gyű lé sén vett részt. El -
ső ként a fris sen ala kult bi zott ság
ép pen vé get ért két na pos ülé sé ről
kér dez tem őt.

– Mun kánk fó ku szá ban az állt, ho -
gyan ké szül jünk fel a re for má ció el -
in du lá sá nak öt szá za dik év for du ló já -
ra, 2017-re. A bi zott ság nak az a fel -
ada ta, hogy ja vas la to kat te gyen az
LVSZ ve ze tői tes tü le te szá má ra a
meg em lé ke zé sek elő ké szí té sét és
meg szer ve zé sét il le tő en. Nagy vá ra -
ko zás sal te kin tünk a ju bi le u mi meg -
em lé ke zés so ro zat ra, hi szen az év for -
du lót az egész vi lá gon meg fog ják ün -
ne pel ni az evan gé li ku sok. Van nak
olyan tag egy há zak – mint az önö ké,
a Ma gyarországi Evan gé li kus Egy ház
is –, ame lyek már is meg kezd ték az
elő ké szü le te ket. Ter ve ink sze rint ki -
adunk egy olyan ka len dá ri u mot,
amely tar tal maz za, hogy hol, mi -
kor, mi lyen meg em lé ke zé se ket, ün -
ne pi ese mé nye ket ren dez nek: is ten -
tisz te le te ket, há la adá so kat, az ün nep
és a meg bé ké lés al kal ma it.

Szó van olyan li tur gi ai ele mek ki -
dol go zá sá ról is, ame lye ket az egyes
egy há zak is ten tisz te le te i ken fel hasz -
nál hat nak, így az egy sé ge sen, azo nos
idő ben vég zett al kal mak kor a vi lág
evan gé li kus sá ga kö zö sen osz to zik
majd a há la adás ban. Az el múlt két
nap ban már is el kezd tük össze gyűj -
te ni a már meg lé vő dá tu mo kat, ese -
mé nye ket.

Ki emel ten fon tos moz za nat lesz az
LVSZ nagy gyű lé se, ame lyen a vi lág
összes evan gé li kus egy há za kép vi sel -
te ti ma gát, és je len lesz nek a test vér -
egy há zak kép vi se lői is. Öku me ni kus
nyi tott ság gal sze ret nénk ün ne pel ni az
öt szá za dik év for du lót. (A nagy gyű lés
he lye és pon tos dá tu ma még nincs
meg ha tá roz va, az LVSZ ve ze tői tes -
tü le te a ké sőb bi ek ben fog er ről dön -
te ni. – A szerk.)

Elő re te kint ve 2017. ok tó ber 31-ére:
az LVSZ ál tal elő ké szí tett anya gok se -
gít sé gé vel fog nak ün ne pel ni a tag egy -
há zak a vi lág min den pont ján, he lyi
gyü le ke ze tek ben és nem ze ti ke re tek
kö zött egy aránt. Mind emel lett ter mé -
sze te sen nem úgy te kin tünk az ese -
mény re, mint az evan gé li kus egy ház
„tu laj do ná ra”! Amit Lu ther hir de tett,
ta ní tott, aho gyan „új ra fel fe dez te az
evan gé li u mot”, az messze túl mu tat az
evan gé li kus egy há zak ke re te in. Na -
gyon fon tos teo ló gi ai és spi ri tu á lis új -
ra fel fe de zés ez, amely a tár sa dal mak
szá má ra is je len tő ség gel bír.

Tár gyal tunk ar ról is, hogy ke res -
sük a le he tő sé gét Lu ther-idé ze -
tek, -imád sá gok, -éne kek ki adá sá nak,

ame lye ket a gyü le ke ze ti hit élet ben jól
fel le het majd hasz nál ni. 

– Má sutt is van nak, lesz nek te ma -
ti kus évek, mint itt, ná lunk?

– Igen, szo ros kap cso lat ban va -
gyunk az LVSZ fő tit ká rá val, Mar tin
Jun gé val és a gen fi stáb tag ja i val,
ve lük kö zö sen dol goz zuk ki a 2015–
17 kö zöt ti évek te ma ti ká ját. A meg -
elő ző évek a fel ké szü lés esz ten dei. A

né met és a ma gyar evan gé li kus egy -
ház már is meg kezd te az ün ne pi fo -
lya mat ra va ló ké szü lést, éven te a lu -
the ri teo ló gia más-más fon tos vo nat -
ko zá sát kö zép pont ba ál lít va. Pél dá -
ul 2011-ben a re for má ció és a sza bad -
ság össze füg gé se i re fi gyel tek, a jö vő
év té má ja a re for má ció és a nők, és így
to vább.

– Bi zott sá gi ülé sü kön Richly Zsolt
evan gé li kus rajz film ren de ző is ka pott
Önök től né hány per cet, hogy be mu -
tas sa a ké szü lő Lu ther-rajz fil met.
Mi lyen volt a ter vek fo gad ta tá sa?

– Ere de ti a kez de mé nye zés, hi szen
se hol a vi lá gon nem ké szült még
ani má ci ós film Lu ther Már ton éle té -
ről, mun ká já ról és a re for má ció ko -
rá ról. Mély be nyo mást tett ránk,
ins pi rá ló ha tás sal volt a bi zott ság ra.
Re mél jük, meg va ló sul hat ez a meg -
le he tő sen am bi ci ó zus pro jekt. És bí -
zunk ab ban is, hogy el ké szül te után
a film el ér he tő lesz a vi lág evan gé li -
kus sá ga szá má ra. Ma gam, aki Bra zí -
li á ból szár ma zom, öröm mel ven -
ném, ha a ná lunk be szélt por tu gál
nyel ven is hoz zá fér he tő len ne. Kü lö -
nö sen a fi a tal ge ne rá ci ók szá má ra
len ne von zó ez a fel dol go zás. 

Az egyik köz pon ti kér dé se a két -
na pos bi zott sá gi ülés nek egyéb ként
ép pen az volt, ho gyan tu da to sít suk az
if jú ság ban, mit je lent mind az, amit a
re for má ció szó val il le tünk – mi tör -
tént és ho gyan. Ha son ló an fon tos,
hogy a tör tén tek nek mi a je len tő sé -
gük a má ban. Egy ilyen ani má ci ós
film igen hasz nos esz köz le het
minden nek a be mu ta tá sá ban.

– Ön Lu ther Már ton mun kás sá gá -
nak, az öku me niz mus nak és „a fel sza -
ba dí tás teo ló gi á já nak” ku ta tó ja. Eb -
bé li mi nő sé gé ben kér de zem: mit tart
a re for má ció ak tu á lis üze ne té nek a
mai mo dern tár sa dal mak ban Eu ró -
pá ban és a vi lág ban?

– Szá mos teo ló gi ai as pek tu sa van
a re for má ci ó nak, de kö zü lük a leg -
fon to sabb ta lán az a fel is me rés, hogy
Is ten sze re te te sza ba don el ér he tő
bár ki szá má ra, mert az em be ri lé -
nyek nek vég te len ér té kük van Is ten
sze mé ben. Mi nem „ter mé kek” va -
gyunk, aki ket ad ni-ven ni le het –
egy más sal és az Is ten nel va ló kap cso -
la tunk az ő sza bad ki vá lasz tá sán ala -
pul. És a mi er re adott vá la szunk tól
függ. Ez az alap ja a tisz te let nek, a szo -
li da ri tás nak, az együtt mű kö dés nek. 

Év ti ze dek óta fog lal ko zom Lu -

ther teo ló gi á já val, a ke reszt teo ló gi -
á já val, a szent sé gek kel, az egy ház lé -
nye gé vel, tár sa da lom po li ti kai kér dé -
sek kel. Mi, ke resz té nyek Is ten től
ka pott ér té kek kel va gyunk je len a vi -
lág ban, meg pró bá lunk ezek kel az
em be ri ér té kek kel részt ven ni a tár -
sa da lom ban, és igyek szünk for mál -
ni azt; igyek szünk elő se gí te ni a bé -
két, amely ben nün ket is Is ten hez köt.
Fe le lő sen kép vi sel ni mind ezt: ez a mi
fel ada tunk.

– Mint em lí tet te, Ön bra zí li ai
szár ma zá sú. Me sél ne pá lyá já ról, ha -
zá já ban be töl tött tiszt sé ge i ről?

– Teo ló gi ai ta nul má nya im be fe je -
zé se után Dél-Bra zí li á ban vé gez tem
gyü le ke ze ti lel ké szi szol gá la tot. 1974-
től a São Leo pol dó-i teo ló gi ai egye -
te men ad tam elő rend sze res teo ló gi -
át. 1981–1987 kö zött az in téz mény ve -
ze tő je vol tam. Ta ní tot tam ven dég -
pro fesszor ként az Egye sült Ál la mok -
ban, Min ne so tá ban, 1989–1994 kö -
zött pe dig a São Leo pol dó ban mű kö -
dő Öku me ni kus In té zet igaz ga tó ja
vol tam. A bra zil evan gé li kus egy ház
ve ze tői tes tü le te i ben 1990 óta ve szek
részt, 1995–2001 kö zött a La tin-
ame ri kai Egy há zak Ta ná csá nak el nö -
ke vol tam. 2003 óta pe dig a Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség ve ze tő tes tü le -
te i ben is meg vá lasz tott tag ként te vé -
keny ke dem.

– Vé gül meg osz ta ná ol va só ink kal
ma gyar or szá gi em lé ke it?

– 1984-ben részt vettem a bu da -
pes ti nagy gyű lé sen. Kü lön le ges, tör -
té nel mi pil la nat volt ez a vas füg göny
mö göt ti Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház éle té ben csak úgy, mint
az or szág tör té ne té ben. Az önök
egy há za sa já tos hely zet ben volt 1984-
ben, és ab ban a sa já tos po li ti kai-tár -
sa dal mi kö zeg ben tett bi zony sá got
Is ten igé jé ről, Jé zus Krisz tus evan gé -
li u má ról. 

Szá mom ra is rend kí vül fon tos és
em lé ke ze tes él mény volt a nagy gyű -
lés. Mi ak kor Bra zí li á ban ka to nai
dik ta tú ra alatt él tünk, amely las san a
vé ge fe lé kö ze le dett. Önök is olyan re -
zsim ben él tek, amely az óta már meg -
szűnt lé tez ni. Mind két or szág si ke re -
sen túl ju tott eze ken a re zsi me ken.
1984-ben meg tud tuk osz ta ni egy más -
sal re mé nye in ket és vá gya in kat; a
ma gyar test vé rek kel va ló ta lál ko zás
köl csö nö sen erő sí tet te hi tün ket.

Ma nap ság új ra elő ke rül a bu da pes -
ti nagy gyű lés té má ja az LVSZ-ben
folytatott be szél ge té sek ben, és az
de rül ki be lő lük, hogy bi zo nyos ér -
te lem ben el lent mon dá sos volt, azon -
ban nagy je len tő sé gű ese mény so ro -
za tot in dí tott be az egy ház ban. Elő -
se gí tet te a kap cso lat tar tást a vi lág
más pont ja in élő evan gé li kus egy há -
zak kal. 

Na gyon örü lök, hogy hu szon hét év
után is mét itt le he tek! Jó meg ta -
pasz tal ni a vál to zá so kat, ame lyek a
tár sa da lom ban, az or szág ban le zaj -
lot tak. Azt gon do lom, itt a föl dön
nem lé te zik tö ké le tes tár sa dal mi be -
ren dez ke dés. Min dig van nak, lesz nek
prob lé má ink, min dig ki hí vást fog
je len te ni, hogy igaz sá gos tár sa dal mat
pró bál junk ki ala kí ta ni, amely ben a
bé ke ural ko dik, és amely ben az em -
be rek na gyobb tisz te le tet ta nú sí ta nak
egy más iránt. Az em be rek él ve zik a
sza bad sá got, ugyan ak kor azt is tud -
ják, hogy a sza bad ság nem ön ma gá -
ért va ló, nem ön cé lú ér ték, ha nem
na gyon fon tos esz kö ze a fe le ba rát tal
va ló kap cso lat nak és az Is ten be ve -
tett bi za lom nak.

g K há ti Do rottya 

A re for má ció nem az evan gé li kus
egy ház tu laj do na – fó kusz ban 2017!

Be szél ge tés dr. Wal ter Alt mann pro fesszor ral
b Ős ho nos gyü mölcs fák kal újon -

nan be ül te tett kert jé nek ün ne -
pé lyes meg nyi tó já ra vár ta a Bé -
ri Evan gé li kus Egy ház köz ség
de cem ber 6-án a ven dé ge ket.
Az ese mé nyen részt vett Gáncs
Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház el nök-püs pö ke, va -
la mint Fü löp Sán dor, a jö vő
nem ze dé kek or szág gyű lé si biz -
to sa is. 

A szép, nap sü té ses idő ben a saj tó
kép vi se lői és az ér dek lő dők Thu -
ránsz ky Ist ván nak, a Bé ri Evan gé li -
kus Egy ház köz ség lel ki pász to rá nak
ve ze té sé vel jár ták be a ker tet. A lel -
kész zsol tár ol va sá sa, imád sá ga után
Gáncs Pé ter meg ál dot ta a gyü möl -
csöst (képünkön).

Az ün ne pé lyes ak tus an nak a –
Fü löp Sán dor ál tal kez de mé nye zett
– meg ál la po dás nak az el ső „gyü möl -
cse” volt, ame lyet több egy há zi ve -
ze tő, szak mai és ci vil szer ve zet, va -
la mint a Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri -
um ál lam tit ká ra írt alá 2011 szep tem -
be ré ben ter mé sze ti örök sé günk
meg óvá sá ról és ér té ke ink meg őr zé -
sé ről. A kez de mé nye zés cél ja az,
hogy a ha zai me ző gaz da sá gi gén ál -
lo mány, kö zöt tük a gyü mölcs ter mő
fás  szá rú nö vé nyek mint rit ka táj faj -
ták mi nél na gyobb szám ban új ra
el ter jed je nek.

Így ke rült sor a bé ri ava tó ra, hi szen
ez év ok tó be ré ben a kert ben hat van
ős ho nos gyü mölcs fát – töb bek kö zött
Só vá ri al mát, méz kör tét, Bó di szil vát,
Alt hann ring lót, Ser mi nát és még
több más faj tát – ül tet tek a kez de mé -
nye zés tá mo ga tói. 

Az elő ké szí tő mun ká kat a he lyi
evan gé li kus gyü le ke zet tag jai és a
Bük ki Nem ze ti Park szak em be rei
vé gez ték. Az ős ho nos gyü mölcs faj -
ták fenn ma ra dá sát cél zó prog ram ra
a bé ri kö zös ség mel lett to váb bi öt ven
hely szín ről je lent kez tek ed dig; az
érin tett föld te rü let több mint száz -
tíz ezer négy zet mé ter. Mind er ről Án -

gyán Jó zsef, a Vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té ri um ál lam tit ká ra szá molt be az
egy ház köz ség gyü le ke ze ti há zá ban
tar tott saj tó tá jé koz ta tón. Az ál lam -
tit kár ki emel te, hogy a tör té nel mi
egy há zak  je len tős sze re pet játszanak
a programban.

Eh hez kap cso ló dó an Gáncs Pé ter
püs pök ar ról be szélt, hogy az egy há -
zak nak min dig is fel ada tuk volt a hit
ér té ke i nek őr zé se, vé del me, to vább -
adá sa. „Örü lök, hogy az ősi ter mé sze -
ti ér té kek meg őr zé sé nek, vé del mé nek
te rén is részt vál lal ha tunk – mond -
ta a püs pök. – Kü lön öröm, hogy
evan gé li kus kö zös sé ge ink is szép
szám ban je lent kez tek, hi szen az ed -
di gi öt ven egy részt ve vő ből ti zen -
nyolc egy há zunk nak a tag ja.”

Ba kony cser nye, Ba kony ta má si,
Bé nye, Bér, Bony hád, Bük, Du na új -
vá ros, Gal ga györk, Györ köny, Győr -
új ba rát, Ká va, Kis apos tag, Men de,
Nagy bör zsöny, Pá pa, Rá ba szent and -
rás, Súr, Tót kom lós… be le het áll ni
a sor ba, le het csat la koz ni! Er re hív -
ta fel a fi gyel met Sza bad kai And rea
a Ma gyar Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat
(MNVH) kép vi se le té ben. Mint
mond ta, a je lent ke zés hez az MNVH

hon lap já ról (http://www.mnvh.eu/)
le tölt he tő nyom tat vá ny áll ren del ke -
zés re.

A saj tó tá jé koz ta tó vé gén a je len lé -
vők Gré dics Szi lárd tól, a Bük ki Nem -
ze ti Park igaz ga tó já tól és a je len lé -
vő szak ér tők től kap hat tak vá laszt
kér dé se ik re.

g Wisz ki densz ky And rás

Lu the rá nus gyü möl csös

Ka rá cso nyi öröm hír
Is ten se gít sé gé ben bíz va a 2012. esz ten dő ben is öku me ni kus za rán dok -
la to kat szer vez az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont. A cso por tok tag -
jai Bib li á val a kéz ben fel ke re sik a Szent írás ból is mert, ne ve ze tes tör té -
nel mi he lye ket: azt, ahol a He gyi be széd el hang zott; Ná zá re tet, ahol a ka -
rá csony kor meg szü le tett Jé zus Krisz tus élt; Ká nát, ahol a vi zet bor rá vál -
toz tat ta; a Ge cse má né-ker tet, Je ru zsá le met és to váb bi, a ke resz tény ség
szá má ra alap ve tő je len tő sé gű bib li ai hely szí ne ket.

A kö vet ke ző esz ten dő ben két cso port in dul. Az el ső áp ri lis 29. és má -
jus 5., a má so dik szep tem ber 7–15. kö zött. Szent föl di lá to ga tá sa in kat már
hu szon két éve szer vez zük; sok-sok cso port tag jai ré sze sül tek az utak lel -
ki ál dá sa i ból, gaz da god tak él mé nyek ben a lát ni va lók ál tal. 

A za rán dok cso por tot lel kész ve ze ti, a ma gyar for dí tást min de nütt biz -
to sít juk. A min den ki adást ma gá ban fog la ló költ sé gek ről és a lá to ga tá -
si prog ram rész le te i ről kész ség gel ad fel vi lá go sí tást az Öku me ni kus Ta -
nul má nyi Köz pont (1114 Bu da pest, Bocs kai út 15. III. em. 3.; tel: 1/466-
4790; e-mail: ta nul ma nyi koz pont@gmail.com) vagy Gi me si Zsu zsa
szer ve ző lel kész: 70/508-7624; email: ssngms@cit ro mail.hu. 

Is ten em ber ré lét elé nek, ka rá csony nak az öröm üze ne tét hir det ve hív -
juk és vár juk az ér dek lő dő ket az Ige sza va i val: „Ve lünk az Is ten.” (Mt 1,23)
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Vé let len nek te kint he tő-e, hogy a
nagy szí nész egyé ni sé gek – e pil la nat -
ban csak Tol nay Klá ri ra és Me zey
Má ri á ra gon dol va – az írást na -
gyobb becs ben tar tot ták, mint a szí -
né sze tet? Me zey Má ria, mi köz ben
ébe ren fi gyel te, hogy a rom lat lan
vi lá got mi ként kí sér ti meg a ci vi li zá -
ció, jó za nul mér le gel te, a mű vé sze -
tek kö zül me lyik fé kez he ti meg ered -
mé nye seb ben a rom lást. A tol lat di -
csér te: „Írj, az több a szí né szet nél…”

Ez a fel is me rés ősi ve zér mo tí vu ma
volt – és je len leg is az – a szí nész -
köny vek nek. A vágy, hogy a toll
meg örö kít hes se a szí nész küz del -
mét egé szen a sí rig, a be tel je sü lés
óhaj tá sa volt. A szín pa don ját szó
em ber nagy pil la na ta it a né ző per sze
őriz te em lé ke ze té ben, amed dig csak
tud ta; a száj ha gyo mány is se gí tet te az
időt le győz ni, de még a leg na gyobb
egyé ni sé gek szí ni tör té ne te is el hal -
vá nyult az idő ben. A film és a te le ví -
zió meg je le nése előtt ter mé sze tes
volt te hát, hogy a szí né szi lét meg -
hosszab bí tá sá ra a köny vek, em lék -
szo bák, a múlt ra hi te le sen és ered mé -
nye sen vissza te kin tő mú ze u mok a
leg al kal ma sab bak.

A szí nész köny vek idő sebb ro ko nai
a ro man ti ka vi lá gá ban fo gant nap lók
vol tak, ame lyek ben a lép ke dő idő his -
tó ri ái öl töt tek tes tet. Dé ry né pél dá -
ul nem csak szí né sze té nek és ma -
gán éle té nek küz del me it vet te be szí -
nes feljegyzéseibe, ha nem a kor tár -
sa dal mi és po li ti kai har ca it is. A szí -
né szi élet hely ze tek meg je le ní té sé -
hez ké sőbb ked vet kap tak a „szín ház -
őr zés ku tyái” is, azok a szí ni kri ti ku -
sok, akik im már hi va tás sze rű en ad -
tak hírt a szín há zak kö rül zaj ló ese -
mé nyek ről.

* * *

Rutt kai Éva, a múlt szá zad egyik leg -
na gyobb ja például ar ról el mél ke -
dett, hogy „szí nész ként je len idő ben,
a szín pa don akar él ni, nem haj da ni
szép na pok ra em lé kez ni” – en nek el -
le né re újabb és újabb szí nész köny vek
je len tek meg ró la és tár sá ról az ol va -
sók köny ves pol ca in. Több oka is volt
en nek. 

Ta lán a leg ál dá so sab bat Szi ge thy
Gá bor, a szí nész köny vek egyik leg hi -
va tot tabb író ja ön töt te sza vak ba:
„Ezer ki lenc száz nyolc van négy áp ri li -
sá ban fo gal ma zó dott meg ben nünk:
Éva el in dult az ég fe lé. Fel ke res tem
Kar dos Györ gyöt, a Mag ve tő Ki adó
igaz ga tó ját. Amíg ké ré se met, ja vas -
la to mat elő ad tam, rez ze net len arc cal,
né mán hall ga tott.

– Éva ret te ne te sen sze ret né, ha
Zol tán írá sai, a Köd szur ká ló és mind -
azok, ame lye ket a nyil vá nos ság nak
szánt, meg je len né nek.”

La ti no vits Zol tán kü lön le ges „szí -
nész per ira tá ról” van itt szó, amely nek
meg je len te té sét a na gyon be teg Rutt -
kai Éva nem csak fő haj tás nak szán ta
az ég be hí vott ked ves előtt, ha nem ki -
ál tás nak is, hogy meg hal lói – ha
lesz nek ilye nek a jö vő ben – ér de me -
ik sze rint be csül jék a te het sé ge ket.

Te hát vol tak köny vek, ame lyek a
ha tal mat, a szín há za kon be lül tort ülő
te het ség te len sé get tá mad ták; ilyen
volt a Köd szur ká ló is, amely ben a
„Pün kös di Láng nyelv” – aho gyan
Nagy Gás pár ne vez te ver sé ben La ti -
no vit sot – is te nes ha rag gal os to roz -
ta a rend szer kul túr mág ná sa it.

Ké sőbb – im már a vissza né zés
nyu gal má val és bé ké jé vel – Szi ge thy
Gá bor hit ve sé vel, Rutt kai Éva le á nyá -
val, Gá bor Jú li á val meg al kot ta a szí -
nész köny vek egyik leg szeb bi két, az
Álom szí nész párt. (Al cí me: Tör té ne -
tek Rutt kai Évá ról és La ti no vits Zol -
tán ról.) E könyv in kább mű vé sze ti al -
bum, amely nem csak élet raj zi mo tí -

vu mok kal, a szín pad dal va ló mér kő -
zés hi te les le írá sa i val, sze ren csés
kéz zel vá lo ga tott fo tók kal, ha nem az
élet hely ze tek iro dal mi rang ra emelt
meg je le ní té sé vel bűvöli el ol va só it. 

Rop pant igé nyes szí nész könyv – ez
eset ben is al bum ról be -
szél he tünk in kább – a
Men sá ros Lász ló éle te
és pá lya fu tá sa cí mű
mun ka. Eb ben a mű -
vész ről al ko tott ké pet
több szer ző – írók, köl -
tők, csa lád ta gok, kol lé -
gák – raj zol ja fel Men -
sá ros Lász ló iro dal mi
ér té kű élet raj zi írá sa i ba
ágyaz va. A könyv mot -
tó ja Thorn ton Wil der A
mi kis vá ro sunk cí mű szín mű vé ből
va ló (s ez akár ál ta lá nos ság ban is ér -
vé nyes le het a jó szí nész köny vek re):
„Va la hol mé lyen min den em be ri lény -
ben van va la mi örök ké va ló…”

* * *

A szí nész köny vek ar ze nál já ban van -
nak fi lo ló gi ai hi te les ség gel meg al ko -
tott mű vek is. Az egyik ilyen nek a
fog la la tá ban ol vas ha tó: „Föl des An -
na me ré szen és ih le tet ten, tisz te let -
re mél tó an gaz dag do ku men tum -
anya got szó lal tat va meg idé zi elénk
Já szai fe lejt he tet len alak ját: élet re
kel ti a nem min den na pi em bert és
mű vészt s ve le együtt a ma gyar szín -
ját szás fél év szá za dát.”

Föl des An na Já szai Ma ri ról írt
élet re gé nyé ről van szó, amely hi te le -
sen kö ve ti a nagy szí nész nő élet út ját.
Be teg ágyán írt nap ló já ból va ló ez az
idé zet: „Ta nu lok meg hal ni. En nél
ne he zebb sze re pem so ha sem volt…
Hány szor hal tam meg
ki fo gás ta la nul és élet -
hű en, és most, ami kor
iga zán di ból kel le ne,
most nem megy. Sze -
ret nék »szép  sé ge sen«
meg hal ni, és nem tu -
dok…”

A Sá ri-gyöp, a mél -
tat la nul gyor san el fe -
le dett Hor váth Te ri
élet raj zi köny ve szo -
ciog rá fi ai pon tos sá gú
le írá so kat rejt. Sá ri-
gyöp Rá ba ta má si (Győr-Mo son-Sop -
ron me gye) „éden je”, ahon nan koc -
kás ken dő be kö tött ba tyu val el in dult
Ter csi a fé nyes messzi ség be, hogy
gyö ke ret eresszen a nagy vá ros szín -
pa di desz ká in. E könyv ben nincs le -
gen da – szá mos kö tet er re fű zi fel
egy-egy szí nész em ber szí nes lam pi -
on ja it –, Hor váth Te ri köny ve ma ga
a rög va ló ság, egy te het ség pa rasz ti
élet in du lá sa: 

„Já szai And rás ta ní tott ben nün ket
a szép re. Ő volt az én el ső mes te rem.
Ol vas ta tott ve lem va la mi is me ret len
szö ve get. Hall gat ta, hall gat ta; azt
mond ta:

– Te ri ke, be lő led szí nész nőt csi ná -
lunk. Te a Ma ri né ném sa ru já ból
pottyan tál ki!

– Én?! – el pi rul tam, mint a pi pacs
sze peg tem. Hal lot tam hí rét a le gen -
dás nagy asszony nak. Já szai Ma ri az
én fa lum ban, Rá ba ta má si ban so kat
ta nyá zott. Jó zsef öccse volt itt a nép -
ta ní tó. En nek fia And rás, ő az én fel -
fe de zőm. Míg élek, há lás va gyok Já -
szai And rás nak.”

* * *

Ab lon czy Lász ló fi gyel mét, mi dőn
meg ír ta, meg szer kesz tet te Ár vai Ré -
ka cso dái cí mű kö te tét – mél tó al cí -
met is ka pott: Ku bik An na köny ve –,
nem ke rül te el az is mert szen ten cia:
az idő ke gyet len a szí nész hez. Ke -
gyet len, de nem le győz he tet len.
Vissza vág ni az idő nek a már em lí tett

mó do kon du kál, de a ma ra dan dó ság -
nak is szol gá la tot ten ni öt le tes szí -
nész könyv vel le het. 

Ab lon czy nem ala nyá nak, ha nem
szer ző tár sá nak sze gőd tet te Ku bik
An nát, aki az élet raj zi mo tí vu mo kon

túl szí nes me sék kel,
írá sok kal szol gál az ol -
va só nak. Meg ka pó stí -
lus ban írt ha lot ti bú -
csúz ta tó kat Lu kács
Mar git ról, Sü tő And -
rás ról és a fi a ta lon el -
tá vo zott Sel me czi Ro -
land ról, éke sen bi zo -
nyít va azt, hogy a szí -
nész éle te nem csak
„má sok” szö ve gé ből
táp lál ko zik. E könyv -

nek az a leg főbb ér té ke, hogy nem
csu pán Ku bik An ná ról szól. A mű ben
ön ál ló éle tet él a vers, az esszé, a me -
se, ám vé gül min den so ra Őszi szép
An ná vá lé nye gül.

Ig nácz Ró zsá ról nem tesz em lí tést
a ha zai szí nész le xi kon, jól le het a
szí nész köny vek ről szól va em lí tést
ér de mel. Iker pá lyá i mon cí mű kö te -
té ben igé ző en ír a szí nész mes ter ség
és az iro da lom pár hu za ma i ról, meg -
kí sér li e mű vé sze tek talál ko zá sa i -
nak be mu ta tá sát. Itt te hát egy író-szí -
nész nő mű vé ről van szó, egy újabb,
más faj ta mi nő ség ről a szí nész köny -
vek ka val kád já ban. 

A Ko vász nán szü le tett Ig nácz Ró -
zsa Ko lozs vá ron érett sé gi zett, és Bu -
da pes ten vé gez te a szí niaka dé mi át
1931-ben. A sze ge di, majd a fő vá ro -
si Nem ze ti Szín ház tag ja ként szá mos
da rab ban (A ve len cei kal már, Ha ra -
mi ák, Pe er Gynt, A Noszty fiú ese te
Tóth Ma ri val, Tra gé dia stb.) „szín pa -

di ga val lér ja volt az
ak kor még né mán sta -
tisz tá ló, fess, fi a tal
Bás ti La jos”. Szín pad -
tól író asz ta lig nincs
nagy tá vol ság – ír ta.
Ta ní tó mes te re, Né -
meth An tal okí tot ta a
böl cses ség re: „Egy
hely ben ug rás, és író -
vá is le het, ki ben szín-
és írás mű vé szet ket -
tős sé ge je len van.” Az
„iker el mé le tet” pe dig

Pe tő fi, Arany, il let ve né hány más
ván dor szí nész ne vé nek pe csét jé vel
hi te le sí tet te.

* * *

A szí nész köny vek leg szub jek tí vebb
fel tá ró- és áb rá zo ló tech ni ká ja az
egyes szám el ső sze mé lyű fo gal ma -
zás. Tol nay Klá ri a ró la szó ló könyv -
ben ra gasz ko dott eh hez: „Most, hogy
vissza te kin tek az el múlt év ti ze dek re,
s ma gam ban is fel te szem a kér dést:
ki va gyok én? – van ben nem jó adag
félsz is. Ha tár va van az aj tó, ki hűl a
szo ba. Ma gya rán: azon töp ren gek,
hogy ma gán éle tem be vi lá gí tat lan
zu ga i ba mennyi fényt en ged he tek. Ha
né hol sze mér mes nek mu tat koz nék,
ez ne vel te té sem, em be ri-mű vé szi
vi lág lá tá som kö vet kez mé nye. Azt
azon ban jó lel ki is me ret tel ígér he tem,
hogy lel ki cip zá ra mat nem csak fé lig
nyi tom ki.”

A szí nész vi lág köny vei, mint a
szín pa dok ju pi ter lám pái, meg annyi
fény csó vát vet nek a szí né szek ar cá -
ra. Hol szin te va kí tót, más kor pe dig
sá pad tab bat; né me lyik bőr kö tés -
ben vár ja, hogy kéz be ve gyék, má -
sok sze ré nyebb kül lem mel ta kar ják
az ér té kes tar tal mat. Vá lo gat ni, sze -
mez get ni is több fé le kép pen le het kö -
zü lük. 

E köny vek, meg le het, „vi gasz ta ló
em lé ke zé sek” – aho gyan Sü tő And -
rás tól ta nul tuk.

g Pár kány Lász ló

Szí nész köny vek „bőr kö tés ben”

b Szép és ne mes szán dék: a ko lozs -
vá ri köny ves em be rek Bu da -
pest re is el jöt tek, hogy az anya -
or szá gi ak kal együtt em lé kez ze -
nek a het ven éve el hunyt evan -
gé li kus köl tő re, Re mé nyik Sán -
dor ra. A no vem ber vé gi es tén
zsú fo lá sig meg telt a bu dai vár be -
li Li tea köny ves bolt és te á zó ap -
ró pa go dá ja ven dé gek kel, fő leg
er dé lyi ek kel. 

Úgy lát szik, a fi a ta lon tá vo zott köl -
tő ne ve ma is hí vó szó. Meg ren dí tő
sors köl té sze te imád ság, a kül ső és
bel ső bé ke nem fo gyó táp lá lé ka.

In c ze Il di kó és Óss Eni kő szín mű -
vé szek rög tön zött vá lo ga tá sa föl vil lan -
tot ta Re mé nyik gaz dag élet mű vét. A
ha za fi as és is te nes ver sek leg szebb da -
rab ja it. A tu dós ven dé gek – Hantz
Lám Irén ta nár nő, Kán tor La jos iro -
da lom tör té nész és Dá vid Gyu la, a Po -
lis Ki adó igaz ga tó ja – a küz del mes év -
ti ze dek ről be szél tek. Hogy mi ként si -
ke rült a hall ga tás ból fel tá masz ta ni a
köl tőt, új és új kö te tek kel kö ze lebb
hoz ni az em be rek hez. A csa lá di as
han gu la tú, tar tal mas est után két
szer kesz tőt kér tünk, osszák meg ve -
lünk gon do la ta i kat.

Hantz Lám Irén hely tör té nész,
mint kin cset, úgy szo ron gat ta ke zé -
ben a szebb nél szebb kö te te ket. Meg -
ha tó an idéz te föl a köl tő gyor san le -
per gő év ti ze de it.

– A mai est nek azt a cí met ad tuk:
Köny ves ta lál ka Re mé nyik Sán dor ral.
Úgy ter vez tük, hogy el jön nek azok a
ki adók, ame lyek az utób bi idő ben Er -
dély ben köny vet je len tet tek meg a
köl tő ről. 

Édes apám nak, Lám Bé lá nak jó
ba rát ja volt Re mé nyik; szü le im ha lá -
la után örö köl tem egy szek rény re va -
ló kéz ira tot, fény ké pet és más do ku -
men tu mot. Négy köny vet ad tam ki
eb ből a gaz dag ha gya ték ból. Az el ső
Lám Bé la le ve le zé sét köz li Áp rily
La jos sal, Manns berg Ar véd dal, Olosz
La jos sal és Re mé nyik Sán dor ral. Öt
fér fi cso dás ba rát sá ga ez, köl tők és
osz tály tár sak sí rig tar tó kap cso la ta.

A lám pa gyúj to ga tó cí mű kö tet a
köl tő éle tét mu tat ja be ké pek ben és
ver sek ben. A har ma dik az Er dé lyi
nyár Áp rily La jos sal. A Ba ár–Ma das-
gim ná zi um né hány vég zett di ák lá nya
1936-ban két hé tig jár ta a gyö nyö rű
tá ja kat Áp rily vel, s köz ben ve lük le -
he tett – nyolc na pon át – Re mé nyik
is. En nek az út nak a lí rai do ku men -
tu ma a könyv. A leg utób bi kis kö tet
a Be néz a ha vas cí met vi se li. Eb ben
az év ben je lent meg. Re mé nyik nek
azo kat a ver se it vá lo gat tam be le,
ame lyek ben sze re pel egy-egy is mert

fo lyó, hegy, arany ló őszi er dő. Az Er -
dé lyi Kár pát Egye sü let tag jai ad ták
hoz zá a re mek fo tó kat.

Nem fel ada tom, hogy mél tas sam
Re mé nyik Sán dort – mond ja a ta nár -
nő –, nem is ez volt a cé lom. Min den -
ki ol vas sa el a ver se it, és dönt se el ma -
ga, mi ért sze re ti őt. Sze rin tem ő az
a köl tő, aki az er dé lyi ma gyar ság
leg ége tőbb prob lé má i ra vá laszt adott.
És azért olyan nép sze rű, mert az ál -
ta la föl ve tett gon dok ma is ak tu á li sak.

Kán tor La jos, a Ko runk Ba ráti
Tár sa ság el nö ke a ko lozs vá ri fo lyó irat
friss szá mát osz to gat ta, a ré gen lá tott
író kat, ba rá to kat üd vö zöl te, mi előtt
időt sza kí tott a be szél ge tés re.

– Re mé nyik Sán dor ha lá lá nak év -
for du ló ján a Ko lozs vár Tár sa ság kez -
de mé nye zett egy so ro za tot. A tár sa -
sá got öt éve ala pí tot tuk azzal a céllal,
hogy ösztönözze a vá ros ma gyar la -
kos ságának megmaradását és gya ra -
po dását. Ko lozs várt volt két he te
egy si ke res ren dez vény, há rom nap -
ja Sep si szent györ gyön em lé kez tünk
a köl tő re a Szé kely Nem ze ti Mú ze -
um ban.

Leg job ban an nak örü lök, hogy re -
ne szán sza van Re mé nyik nek. 1990
óta sza ba don olvashatjuk – ad dig is
tették ti tok ban, de most már a tel -
jes anya got is mer het jük. Én úgy
ke rül tem a kö ze lé be, hogy Er dély -
ben az el ső kö te tét 1983-ban én
vá lo gat tam és szer kesz tet tem, így
ke rül tem közel hozzá. Negy ven -
ezer pél dány ban je lent meg az a
kötet, ami ma már szin te hi he tet len.
Az ere de ti cí met nem en ge dé lyez -
te a cen zú ra, így Az épí tész fia cím -
mel lá tott nap vi lá got. So ká ig el volt
zár va Reményik köl té sze te, de amit
a ver se i ben kép vi selt, az olyan ak -

tu á lis és olyan moz gó sí tó erő, hogy
rá irá nyít ja a költőre a fi gyel met.
Sza va ló ver se nye ken so kan vá laszt -
ják a fi a ta lok kö zül, és úgy lá tom,
sze re tik min den fe lé.

Mint iro da lom tör té nész el mond -
ha tom: Re mé nyik sok szí nűbb, mint
ami lyen nek a köz vé le mény tart ja,
ami lyen nek Ba bits és Né meth Lász -
ló hit te an nak ide jén. Azt gon dol ták,
hogy ne ki nincs ma gán éle ti köl té -
sze te, csak po li ti kai jel le gű, har cos
ver seket írt. A nagy drá mai él mé -
nyek „er dé lyi köl tő vé” tet ték, s a
hát ra ha gyott ver sek ből az is ki de -
rült, hogy rend kí vül szí nes sze rel -
mi lí rá ja van. 

Most már el mond hat juk, hogy
Re mé nyik Sán dort a ma gyar köl té szet
klasszi ku sai kö zött tartjuk számon.
Er köl csi üze ne te ma is ak tu á lis: az el -
len sé ges ke dés sel – „min dig a má sik
fél a hi bás” – fel kell hagy ni. Bé kes -
ség ben, egy mást se gít ve kell él nünk.

g – feny ve si –

Az er dé lyi köl tő
Em lé ke zés Re mé nyik Sán dor ra

a Li tea köny ves bolt ban
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Kiss Dé nes köl tő, író, ma ga is szü le -
tés na pos, a téli dél előtt ben el jött a
Ma gya rok Há zá ba, ahol so kat ta lál -
koz tak. A fo lyo só csen des ho má -
lyá ban idéz tük az ün ne pel tet.

– Több mint öt ven éves ba rát ság
volt a mi enk Gyur ko vics Ti bor ral.
Egy szob rász, And rássy Kur ta Já nos
mű ter mé ben ta lál koz tunk. Ott volt
Sza ko nyi Ká roly, ké sőbb meg is mer -
ked tem Bert ha Bul csu val is. Fel tűnt
a sem mi ből négy kez dő író, akik az
évek fo lya mán ész re vét le nül kö zel ke -
rül tek egy más hoz. Nem so ká ra Pest -
re ke rült Lá zár Er vin is, így egy tü -
ne mé nyes em ber rel lett tel je sebb
kis csa pa tunk.

Gyur ko vics Ti bor nak négy lá nya
van, meg egy fo ga dott; ti zen hét uno -
ká ja. El kép zel he ted, mi kor együtt
fel kö szön töt ték szü le tés nap ján. Ti bor
rend kí vü li egyé ni ség volt, s en nek kö -
szön he tő en „ro ko ni” kap cso lat szö -
vő dött kö zöt tünk. Ami kor le he tett,
össze jöt tünk, bé rel tünk egy vil lát
Szár szón, és ér kez tek a fe le sé gek, a
gye re kek. 

Gyur ko vics ma gá val ra ga dó fér fi
volt, min dig a tár sa ság kö zép pont ja.
Nem csak író ként, de em ber ként is
sze ret tem, mert bár ki ért bár mit
meg tett, se gí tett, aho gyan tu dott.
Még most sem va gyok ké pes tu do -
má sul ven ni, hogy nincs kö zöt tünk!
Töb bet so se be szél ge tünk. De lá -
tom, amint jön, in te get, in du la to san
mond va la mit. 

Sa já tos gyur ko vi csi ver se ket írt, és
szép las san át tör te a gán csos ko dók
fa lát. És írt re mek szín da ra bo kat, né -
me lyi ket nagy si ker rel ját szot ták.
Ha lá lá ig meg ma radt a jó ba rá ti kap -
cso lat, jó len ne, ha még egy szer új -
ra le het ne kez de ni. Ezek a vég le ges le -

zá rá sok ret ten tő ek. Gyur ko vics ked -
ves tár sam volt, ami kor en gem kül -
dött ki az író szö vet ség a Szov jet uni -
ó ba 1974-ben. Meg kel lett ne vez -

nem egy má sik írót, én őt je löl tem, de
csak az utol só pil la nat ban dőlt el,
hogy mehetünk együtt. El ju tot tunk
nagy vá ro sok ba, sze gény kis fal vak ba,
ahol mi re be ért a ga bo na, már le esett
az el ső hó…

Ha lá la előtt né hány hét tel ta lál koz -
tam ve le a kór ház ban. A sor sá ba
be le nyug vó em ber fe küdt előt tem,
nem a ré gi, min dig ter ve ző ba rát. Ez
már a bú csú zás volt. 

Azt hi szem, ma ra dan dót al ko tott.
Pró zai írá sai is re me kek, de hoz zám
a ver sei áll nak kö zel, az el tép he tet len
ba rát ság… Küz dő em ber volt, ná lam
jobb ke dé lyű. Fáj, hogy el ment; bi -
zony na gyon sok dol got kel lett vol -
na még megbe szél nünk.

* * *

Sza ko nyi Ká roly író, drá ma író so k -
szor meg örö kí tet te a ked ves ba rá tot.
Mond hat ni, egy más ból él tek. Gyur -
ko vics re mek no vel lá kban él to vább,

és föl tá mad, ha el ol vas sa va la ki őket.
Az író szö vet sé gi klub ban idéz te föl
Sza ko nyi a nyolc év ti ze de szü le tett
Gyur ko vics Ti bor alak ját.

– Ki csit en gem is meg té vesz tett a
sok rá em lé ke zés. Ver sek, pró zai írá -
sok, fil mek azt su gall ták: él, itt van
kö zöt tünk. Ta lán a rá di ó ban be szél
a ze né ről, a te le ví zi ó ban tart elő adást
Jó zsef At ti lá ról, vagy új ver se it ol vas -
sa zsú folt kö zön ség előtt.

Fél éle te met át szö vi ez a ba rát ság.
Most is lá tom: ka lap ban, té li ka bát ban
ér ke zik. Öl tö nyös, nyak ken dős úr,
pszi cho ló gus az el me gyógy in té zet -
ben. Me sél a női zárt osz tály be te ge -
i ről, hogy nyúl nak fe lé, si mo gat ják,
sír nak, ne vet nek. Sze re tet tel le het

csak bír ni – mond ta
min dig, nem hitt más
gyó gyí tás ban, csak a sze -
re tet ben! 

Bol do gan mu tat ta el -
ső kö te tét, a Gra fi tot, az -
után a Ke nyér tö rést, kü -
lö nös no vel lá it, iz gal mas
re gé nye it. Ké sőbb együtt
szo rong tunk szín da rab -
ja in: Az öreg be mu ta tó -
ján, Pá ger és Bi li csi ala kí -
tá sán; Veszp rém ben,
ahol dra ma turg is volt, és
vég re játsz ha tott a Fek vő -
tá masz ban.

Nagy sze rű szí nész volt. Nem a szó
ere de ti je len té sé ben. Tár sa ság ban,
mű so rok ban, de leg in kább a ven dég -
lői fe hér asz ta lok nál. Akár mit csi nált,
akár ki ről be szélt, min dig sze re tet tel
tet te, oly kor sar kít va, de a bán tást nem
is mer te. Sok szor pa nasz ko dott: „Ír ni
kell, ír ni, ezt nem le het ki bír ni”, de
mint min den iga zi nagy író, ha tal mas
örö met ér zett, ha jó mű si ke re dett. És
ne ki nagy sze rű mun kái van nak!… 

Em lé kek. Föl me rü lő ar cok. Mint -
ha teg nap tör tént vol na, a kis kony -
há ban vi tat ko zunk. Sze re tett éj sza -
ka főz ni, so ká ig fent len ni, ver se ket
ol vas ni mag ne to fon sza lag ra. Most én
is ezt te szem, egyik ked ves ver sét idé -
zem be fe je zé sül: „Va la hol meg kell áll -
ni, / va la hol meg kell hal ni, / va la mi
könnyű ré ten / aka rok el fa kad ni. //
Nem fé lek a ha lál tól. / Meg ál lok ve -
le szem ben, / de ami kor le sújt rám,
/ Is ten, ölelj meg en gem.”

g Feny ve si Fé lix La jos

Aki csak a sze re tet gyó gyí tó
ere jé ben hitt

Író tár sak kal em lé kez ve Gyur ko vics Ti bor ra

b Élt kö zöt tünk egy kü lö nös fér fi. Szál kás ver sek köl tő je és még annyi
más: író, drá ma író, szer kesz tő, szí nész, pszi cho ló gus, kép gyűj tő, bo -
hóc, nők ked ven ce… De min de nek előtt Gyur ko vics Ti bor! A ma gyar
iro da lom egyik leg sok ol da lúbb al ko tó ja. Re gény hős és -fi gu ra, aki fá -
rad ha tat la nul meg is örö kí tet te ma gát. Fél év szá za don át kí mé let len,
vit ri o los nyelv vel bí rált és buz dí tott, toll hegy re szúr ta el len fe le it. Oly -
kor ba rá ta it is, akik együtt a leg cso dá la to sabb tár sa sá got al kot ták. A
ha lál na gyon meg ti ze del te őket. Már csak ket ten él nek a ha tok kö zül.
Őket ke res tem meg, s kér tem: em lé kez ze nek az el múlt év ti ze dek örö -
me i re és fáj dal ma i ra, idéz zék fel né hány mon dat ban az Is ten nel gya -
kor ta per le ke dő író ba rá tot, aki idén lett vol na nyolc van éves.

A száz öt ven éve szü le tett Fe ren czy
Ká roly a 20. szá zad egyik nagy ha -
tá sú fes tő mű vé sze volt. Szent end -
re, Mün chen, Pá rizs, Nagy bá nya –
nap fény ben für dő tá jakat megörökí -
tő – mes te re. Érett olaj ké pei a ter -
mé szet szen ve dé lyes sze re te tét,

álom sze rű, köl tői han gu la tát su -
gá roz zák. Az 1900-as évek után
szí nei ki tü ze sed tek, stí lu sa kö ze le -
dett az imp resszi o niz mus hoz.

Leg ben sőbb val lo má sai a ne mes
ve re tű bib li ai ké pek. A he gyi be széd,
a Há romki rá lyok, az Áb ra hám ál do -
za ta, a Ke reszt le vé tel, A té koz ló fiú,
a Jó zse fet el ad ják test vé rei szo ro san
kö tőd nek a nagy bá nyai sű rű lom bú
er dők höz, tisz ta ré tek hez. A Ki rá lyok
imá dá sa és a Pi e tà új hang le he tő sé -
gét vil lant ják föl. Kár, hogy ko rai
ha lá la (1917) meg aka dá lyoz ta eb ben.

A Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria az el -
múlt esz ten dők ben so kat tett azért,
hogy a mo dern ma gyar mű vé szet ki -
ala ku lá sát be mu tas sa. Rippl-Ró nai Jó -
zsef, Med nyánsz ky Lász ló, Vas zary Já -
nos után most Fe ren czy Ká roly ki vé -
te les élet mű vét ál lí tot ta fény be. A

gyűj te mény az el ső éret tebb mun kák -
tól az utol só esz ten dők összeg ző
mun ká i ig te kin ti át Fe ren czy mű vé -
sze tét.

A ré gen várt ki ál lí tás hoz több
száz ol da las ka ta ló gus is ké szült, a ki -
ad vány a fest mé nye ken kí vül a mű -
vész gra fi ká i ból is bő vá lo ga tást ad.
A tár lat meg nyi tá sá val egy idő ben je -
lent meg a Fe ren czy Ká roly le ve le zé -
sét köz lő kö tet is. 

A nagy sza bá sú tár lat 2012. má jus
27-ig te kint he tő meg. 

g F. F. L. 

Nagy bá nyai hegyi be széd
Fe ren czy Ká roly gyűjte mé nyes ki ál lí tá sa

a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban

Vas ut ca 2/C – min den „ki és nek”
meg dob ban a szí ve e bu da pes ti cím
hal la tán. Mert a vá ros szí vé ben, a
Rá kó czi út ról nyí ló rö vid ut cács ká -
ban áll az az épü let, amely a ré gi KIE
(Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let)
1943-ban épí tett szék há za volt. Az

épü le tet a KIE együtt épít tet te az
ak ko ri Pro tes táns Ka to nai Hely őr -
ség gel. Föld szint jén a hely őr ség
temp lo ma volt, az eme le ten iro dák
és tár gya lók, fen tebb a fő ál lá sú al -
kal ma zot tak szol gá la ti la ká sai, va -
la mint ven dég la ká sok áll tak a ke -

resz tyén if jú sá gi szer ve zet ren del ke -
zé sé re. 

A ne ves épí tész, Vá rady-Sza bó
La jos kor sze rű épü le tet ál mo dott
ide, ma is meg fe lel ne a kor min den
igé nyé nek. Ma azon ban az épü let ben
a Szín ház- és Film mű vé sze ti Egye tem
mű kö dik. A há bo rús zűr za var ban
ugyan is a fő vá ros ál tal ado má nyo zott
te lek tu laj don jo gát el fe lej tet ték át ír -
ni, így az ma is ál la mi tu laj don. A volt
temp lom ban szín ház mű kö dik…

Mint egy negy ve nen gyűl tek össze
de cem ber 7-én az épü let előtt – a Ke -
resz tyén If jú sá gi Egye sü let ré gi és je -
len le gi tag jai, a Pro tes táns Tá bo ri
Püs pök ség kép vi se lői, va la mint a
Klau zál Té ri Re for má tus Egy ház -
köz ség tag jai –, hogy a Sza bó La jos
„öreg ki és” kez de mé nye zé sé re el ké -
szült em lék táb lát le lep lez zék. Az
em lék be szé dek után zen gett az ut ca
a KIE him nu szá tól: „Föl, ba rá tim,
drá ga Jé zus zász la ja alatt!…”

g Lup ták György

Em lék táb la a volt KIE-szék ház fa lán

Pász to rok, an gya lok, nap ke le ti böl -
csek és ter mé sze te sen a bet le he mi
is tál ló fő sze rep lői lát ha tók is mét –
de cem ber 6. és 2012. ja nu ár 15. kö -
zött – a fő vá ro si Ma gyar Me ző gaz -
da sá gi Mú ze um ban, a Vaj da hu -
nyad vár ban. 

A Ma gyar Kéz mű ves sé gért Ala -
pít vány idén ti zen nyol ca dik al ka -
lom mal ren dez te meg Bet le he mi
já szol cí mű nép sze rű ki ál lí tá sát,
amely nek da rab jai az azo nos ne vű
pá lyá zat ra ér kez tek. A ki írás ra hi va -
tá sos al ko tók (né pi ipar mű vész, a
nép mű vé szet mes te re vagy a nép -
mű vé szet if jú mes te re cím mel el is -
mert kéz mű ve sek, ipar mű vé szek)
mel lett ama tőr al ko tók vagy al ko tói

kö zös sé gek is je lent kez het tek ha tá -
ron in nen és túl ról. 

A ki ál lí tott mű vek a leg vál to za to -
sabb anyag ból és tech ni ká val ké -
szül tek. Egy kö zös ben nük: mind -
egyik a ka rá csony cso dá já ról, a Meg -
vál tó szü le té sé ről szól, füg get le nül at -

tól, hogy óvo dás ko rú pá lyá zó szor -
gos ko dá sa nyo mán jött lét re, vagy
épp nyug dí jas al kot ta.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Ma gyar Me ző gaz da sá gi Mú ze um,
1146 Bu da pest, Vá ros li get, Vaj da hu -
nyad vár. Nyit va tar tás: kedd től pén -
te kig 10–16 óra, szom bat–va sár nap
10–17 óra kö zött. Hét fő szün nap.

Csu hé evan gé li um
a mú ze um ban
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b A gyak ran „szláv Lu ther ként”
em le ge tett, a ma gyar evan gé li -
kus egy ház éle té re is nagy ha tást
gya kor ló Tra nos ci us szár ma zá -
sa és éle te saj ná la to san ke vés sé
is mert nem csak a szé le sebb köz -
vé le mény, ha nem az evan gé li kus
egy ház hí vei előtt is. Pe dig Tra -
nos ci us lel ké szi, ének szer zői és
éne kes könyv-szer kesz tői te vé -
keny sé ge a 17. szá zad tól kezd ve
alap ja i ban ha tá roz ta meg a fel -
vi dé ki szlo vák, né met és ma -
gyar mű velt sé get és kul tú rát.
Az 1636-ban ki adott Cyt ha ra
sanc to rum a szlo vák evan gé li ku -
sok leg fon to sabb éne kes köny ve
lett. Je len tő sen be fo lyá sol ta a
ma gyar evan gé li ku sok ének kul -
tú rá ját, alap ve tő ke gyes sé gét is,
hi szen az evan gé li kus egy ház
alap já ban vé ve „ének lő egy ház”. 

A ma gyar or szá gi szlo vák és ma gyar
evan gé li kus hí vek ál tal egy sze rű en
csak Tra nos ci us ként em le ge tett éne -
kes könyv el ső, lő csei ki adá sa 412
éne ket tar tal ma zott, kö zü lük több
mint 150 Tra nos ci us szer ze mé nye
vagy for dí tá sa. A hi he tet le nül nép sze -
rű gyűj te mény a ké sőb bi szá za dok so -
rán egy re bő vült – ma mint egy 1200
éne ket tar tal maz –, s a 20. szá zad vé -
gé ig 140 ki adás ban je lent meg.

Tra nos ci ust nyelv te rü le ten ként
más-más név vel il le tik, hi szen több
nép is a ma gá é nak te kin ti: ma gya rul
Tra novsz ky György, cse hül Jiří
Třanovský, szlo vá kul Ju raj Tra novský,
né me tül Ge org Tra nows ki. Ere de ti -
leg Jerzy Tr za nows ki ként ke resz tel ték
meg, a vi lág azon ban leg in kább a la -
ti no sí tott Ge or gi us Tra nos ci us alak -
ban is me ri a ne vét. 

A Tr za nows ki csa lád az ak ko ri
Tesc he ni Her ceg ség, a tesc he ni Szi -
lé zia te rü le tén fek vő, még ma is jó -
részt len gye lek ál tal la kott Tr za no wi -
ce (ma Třano vi ce, Cseh or szág) köz -
ség ből szár ma zott. A pát ri ár kai kort
meg ért, száz há rom éves ko rá ban el -
hunyt Adam déd apa a sa ját ere jé ből
és szor gal má val ki vál tot ta ma gát és

csa lád ját a job bágy sor ból, és a fa lu bí -
rói poszt já ra ke rült. Nem csak pél da -
mu ta tó éle tet élt, egész va ló ját a
mé lyen át élt val lá sos hit ha tot ta át,
amely ál dás ként be ra gyog ta min -
den gon do la tát és tet tét. Ami kor a fa -
lu ját el ér te a re for má ció hul lá ma,
meg ér tet te az üze ne tet, a szí vé be zár -
ta, mert úgy érez te, hogy Is ten igé je
új, tisz ta ru há ba öl tö zött, és a lel ket
is meg újít ja. A köz ség elöl já ró ja ként
min dent el kö ve tett a lu the ri ta ní tás
meg is mer te té sé re.

Tra nos ci us édes ap ja, Walenty
Trza nows ki a test vé ré re hagy ta a
csa lá di bir to kon va ló gaz dál ko dást,
ki ta nul ta a ko vács mes ter sé get, és
Tesc hen (ma Ci eszyn, Len gyel or -
szág és Český Těšín, Cseh or szág)
vá ro sá ba köl tö zött. Ott előbb a her -
ce gi sör fő ző ben dol go zott, ké sőbb a
ha rang ön tő céh ben mes te ri rang ra
emel ke dett. Fe le sé ge, Jad wigę Zi en -
tek a Visz tu la-par ti Šmiłowi ce köz -
ség ből szár ma zott; ho zo má nyát nem
anya gi ja vak ké pez ték, ha nem a szív
kin csei: az élő hit és az Is ten sze re -
te te su gár zott a lel ké ből. A há zas pár
1587-ben rész let re – ame lyet 1593-ig
tör lesz tet tek – meg vá sá rol ta a Ré gi
pi ac tér sar kán ál ló há zat, ahol 1592.
már ci us 27-én meg szü le tett el ső
gyer me kük: Jerzy.

A csa lád sű rűn lá to gat ta a fa lu si ro -
ko no kat. Adam déd apa na gyon sze -
re tett a gyer me kei, uno kái, ké sőbb a
déd uno kái kö ré ben éne kel ni, mi -
köz ben a da lo kat hár fán kí sér te. Az
ének lés a déd apai ház ban ugyan úgy
hoz zá tar to zott az élet hez, mint a
min den na pi ke nyér. A ko ra gyer mek -
ko ri ze nei ha tá sok és él mé nyek ki tö -
röl he tet len nyo mot hagy tak Tra nos -
ci us lel ké ben, és ké sőbb meg hoz ták
má ig ha tó gyü möl cse i ket.

* * *

Tesc hen vá ro sát a le gen da sze rint a
há rom szláv test vér: Le szek, Bol ko és
Ci esz ko ala pí tot ta; a 16. és a 17. szá -
zad for du ló ján is több nyi re a há rom
szláv nép ből szár ma zó em be rek él tek
itt: len gye lek, cse hek és szlo vá kok. A
vá ros evan gé li kus temp lo mát – ahol
Tra nos ci ust a szlo vák szár ma zá sú

szu per in ten dens, Ti mo te us Lovčány
ke resz tel te meg – Ádám Ven cel her -
ceg épít tet te szü lei, Ven cel Ádám és
Ka ta lin Szi dó nia em lé ké re.

Tra nos ci us az ele mi is ko lát szü lő -
vá ro sá ban vé gez te. A ta ní tás alap ja a
Szent írás volt, eb ből ta nul tak meg a
gye re kek ír ni és ol vas ni. Az ott hon
ka pott ne ve lést tö ké le te sen ki egé szí -
tet te az is ko lai ok ta tás. Az is ko lá ban
ta nult cseh és la tin da lo kat – ál lan -
dó temp lo mi kó rus hi á nyá ban – a
diá kok gyak ran éne kel ték a va sár na -
pi istentiszteleteken. Tra nos ci ust
min den dal ér de kel te, ame lye ket ott -
hon, az is ko lá ban vagy a temp lom ban
hal lott, de mi vel a csa lád nem en ged -
het te meg ma gá nak, hogy gyer me -
kük nek kü lön, sa ját éne kes köny vet
ve gyen, ezért Tra nos ci us az éne ke ket
a me mó ri á já ban rak tá roz ta el, majd
ott hon le je gyez te. A temp lom ban
több nyi re cseh da lo kat éne kel tek,
de ott hon len gye lül tár sa log tak, és
len gyel da lo kat éne kel tek.

A Tesc he ni Her ceg ség ve gyes né -
pes sé gű volt, a len gyel több ség mel -
lett je len tős szám ban cse hek is lak -
ták. A min den na pi élet ben az em be -
rek mind a cseh, mind a len gyel
nyel vet min den ne héz ség nél kül
hasz nál ták (négy száz év vel ez előtt a
két nyelv még sok kal kö ze lebb állt
egy más hoz, mint nap ja ink ban). A két
nyelv hasz ná la ti kö re azon ban kü lön -
bö ző volt: az írás be li ség és az iro da -
lom a len gye lek kö zött – mint Ma -

Tra nos ci us tól 
Aki út já ra in dí tot ta a szlo vák

– Ho gyan in dult a Gos pel Ca fé?
Bí ró Zsolt: Tíz év vel ez előtt a Ci -

vil Rá dió meg ke re sé sé re in dí tot tuk a
Re for má tus 30 per cet. Ké szí té se köz -
ben rá jöt tem, hogy nem csak ez az
egy mű sor kel le ne oda, ha nem egy
ke resz tény ze nei prog ram ra is szük -
ség len ne; ek kor in dult a Nap ke let –
ke resz tyén könnyű ze ne.

Gá bor ral a mű sor kap csán kezd -
tünk el be szél get ni. Pon to sab ban kül -
dött egy le ve let, amely ben rá kér de zett,
hogyan le het ilyen ször nyű cí me… Ő
egé szen más cím mel ké szí te ne ilyen
jel le gű adást. El kezd tünk ezen vi tat -
koz ni. Ki de rült, hogy egy má sik rá di -
ó ban ő volt a Gos pel Ca fé egyik szer -
kesz tő je. Ez pe dig na gyon jó cím.
Mond tam Gá bor nak, hogy új év kor
ké szít sünk egy Gos pel Ca fé kü lön ki -
adást a Nap ke let ke re té ben. El ké -
szült, és úgy lát tuk, jó len ne foly tat ni.
Há rom éve mű kö dik így az adás.

– Mi ben kü lön bö zik a ré gi és az új
mű sor?

B. Zs.: A Nap ke let csak ze nét kí -
nált, míg a Gos pel Ca fé ze nei és be -
szél ge tős adás nak in dult, és könnyed
ká vé há zi mű sor lett.

Ke le men Gá bor: Ne kem meg -
győ ző dé sem, hogy ke resz tény könnyű -
ze ne nem lé te zik. Vagy van jó könnyű -
ze ne, vagy nincs. Az a fon tos, hogy
kik ké szí tik; te hát én nem hi szem,
hogy konk ré tan az a stí lus, hogy ke -
resz tény könnyű ze ne, lé tez ne, aho -
gyan mond juk a fun ky. Van nak olyan

em be rek, akik ke resz té nyek, és jó ze -
nét vagy rossz ze nét al kot nak, ad nak
elő… Mi azt sze ret nénk, hogy a jó ze -
nét köz ve tít sük, ami tör té ne te sen
ke resz tény em be rek mű ve. Az tel je -
sen má sod la gos, hogy ki nek, te hát
hogy ke resz té nyek nek vagy nem ke -
resz té nyek nek. A ze ne nem is mer ha -
tá ro kat – pon to san ezért is ad tuk ezt
a cí met, hogy Gos pel Ca fé, mert ko -
moly dol gok ról be szél ge tünk könnye -
dén. Jó hír ről – ká vé há zi stí lus ban.
Ele in te nem akar tunk sú lyos té má kat
fel dol goz ni, de az idők fo lya mán…

B. Zs.: …a té mák egy re sú lyo sab -
bak let tek.

K. G.: A stí lus most is vál to zó,
ahány mű sor ve ze tő, annyi ka rak ter.
Min den ki más faj ta, így kü lön bö ző a
prog ram is… Van, ami kor na gyon ne -
héz a be szél ge tés, és van, ami kor ki -
fe je zet ten könnyű. Van, ami kor egy

ze nésszel be szél ge tünk könnyű nek
mond ha tó té mák ról. Iga zá ból nem
le het meg mon da ni, hogy egy té ma
könnyű-e vagy ne héz. Egyik nek ilyen,
má sik nak olyan.

– Nem csak rá di ó val fog lal koz -
nak…

K. G.: Ahogy mú lik az idő, a Gos -
pel Ca fé kö rül egy pro duk ciós iro da-
fé le ség bon ta ko zik ki. Le he tő sé -
günk adó dik kü lön bö ző he lyek re –
pél dá ul a Mű vé sze tek Völ gye fesz ti -
vál ra – elő adó kat vin ni. Nem vé let -
le nül vá lasz tot tunk gos pel pro duk ci -
ó kat: egy részt ezek ről is mer nek
min ket, más részt eze ket kér ték tő -
lünk. Olyan szín pa do kon szó lal nak
meg ezek az elő adók, ahol ed dig
még nem. 

A Gos pel Ca fé is ha son lít er re, hi -
szen a hall ga tók olyan dol gok ról
hal la nak a rá di ó ban, ame lyek ről ko -
ráb ban nagy va ló szí nű ség gel nem
na gyon ér te sül tek. Ha fel kel ti az
ér dek lő dé sü ket az adás, ak kor a to -
váb bi ak ban is hall gat ni fog ják.
Előbb-utóbb a gos pel üze ne tét is
meg hall ják, de nem föld be dön gö -
lős stí lus ban.

B. Zs.: A ze né ben meg szó lal a jó
hír, az evan gé li um. A Gos pel Ca fé
egyéb ként so ha nem csak egy mű sor
volt. Van in ter ne tes fe lü le tünk, ké szí -
tünk ol dalt a Fa ce boo kon, fó ru mo -
zunk, fel vesszük a kap cso la tot a hall -
ga tó ink kal. Kér dé sek re vá la szo lunk,
já té ko kat szer ve zünk.

K. G.: Sze ret nénk egy rá di ót is el -
in dí ta ni, mert nagy hi á nyos sá ga a
ma gyar mé di á nak, hogy a rend szer -
vál tás óta sincs Ma gyar or szá gon fe -
le ke zet kö zi ke resz tény mé di um.
Olyan adót aka runk, amely be fo -
gad min den fé le egy há zat, akár a kis -
egy há za kat is, és a ke resz tény üze ne -
tet köz ve tí ti a hall ga tók nak.

B. Zs.: Ez a nagy ál munk – aki is -
mer ben nün ket, tud ja, hogy a szí vünk
he lyén rá dió szól…

K. G.: A rá di ó nak az len ne a lé nye -
ge – mint aho gyan a Gos pel Ca fé nak
is –, hogy az evan gé li u mot olyan for -
má ban szó lal tas sa meg, amely fel kel ti
az em be rek ér dek lő dé sét. Nin csen
ke resz tény rá dió – olyan rá dió van,
ame lyet ke resz tény em be rek ké szí te -
nek. Ez olyan lesz.

– Vár juk.
g Károly György Tamás

Rá dió és szol gá lat
„A ze né ben meg szó lal a jó hír”

b Ön kén te sek hoz ták lét re és nap ja ink ban is ön kén te sek mű köd te tik a
Bu da pes ten és kör nyé kén fog ha tó Ci vil Rá di ót (FM 98). A kö zös sé gi
mé di um min den csü tör tö kön es te hat tól – a Gos pel Ca fé cí mű mű -
sor nak kö szön he tő en – „tisz tán soul”. Az adás ról a szer kesz tők kel, a
ha zai ke resz tény ze nei rá di ó zás út tö rő i vel, Ke le men Gá bor ral és Bí -
ró Zsolt tal be szél get tünk.

Ke le men Gá bor  és Bí ró Zsolt 

b Hát tal a vo na ton cím mel tar tott
le mez be mu ta tó kon cer tet a kö -
zel múlt ban Bony há don a Gáb ri -
el ze ne kar. A he lyi evan gé li kus if -
jú sá gi együt tes nek ez a má so dik
mű sor-össze ál lí tá sa. A csa pat
front em be re – a ze ne szer ző – a
te ve li An tal Bá lint; to váb bi tag -
jai: An tal Zsó fia, Ara di And rás,
Ara di Re be ka, Arndt Ber na dett,
Győr ffy La jos, Je nei Jó zsef, Kál -
mán Ákos. A 12 dal 12 hó na pot,
il let ve 12 vas úti ál lo mást jel ké -
pez, s a kon cer ten a szö ve gek –
el gon dol kod ta tó fo tók kal együtt
– ki ve tít ve is kö vet he tő k vol tak.
A telt há zas mű sort kö ve tő en
An tal Bá lint tal be szél get tem.

– A Hát tal a vo na ton már a má so -
dik mű so ro tok.

– Az Ere den dő bűn cí mű könnyű -
ze nei ora tó ri um volt az el ső. Ab ból
is szü le tett CD, csak még kez det le -
ge sebb, mert nem volt annyi tech ni -
kai esz kö zünk, mint ma. Most már
fel tu dunk ven ni há zi kö rül mé nyek
kö zött sok kal jobb mi nő sé gű hang -
anya got is. Ara di And rás ról tud -
tam, hogy ko moly ze nei múlt ja van
– ját szott a Pro mi se együt tes ben is –,
és mi kor ide jött Bony hád ra lel kész -
nek, fel ke res tem ze ne kar-ala pí tá si
öt le tem mel.

– Ezek sze rint már ak kor is ír tál
da lo kat?

– Már rég a fi ó kom ban volt az Ere -
den dő bűn, vagy is az Ádám és Éva
anya ga, és ka pó ra jött a le he tő ség:
meg mu tat ni va la ki nek. Ara di And -
rás és fi a tal evan gé li kus tár sa im na -
gyon örül tek ne ki, és az alap öt let nyo -
mán együtt össze rak tuk a da lo kat. A
szö ve ge ket és a dal la mo kat töb bé-ke -
vés bé én írom, de kell egy csa pat,
ame lyik eb ben tá mo gat, és szü lők,
akik se gí te nek. Az el ső és a mos ta ni
ze nei anyag is egy-egy tör té net kö ré
épül, és ter ve ink sze rint a kö vet ke zők
is ha son ló an fog nak össze áll ni.

– Ho gyan szü le tett a Hát tal a vo -
na ton cím?

– Bu da pes ten ta nu lok, so kat vo na -
to zom, és ilyen kor van időm át gon -
dol ni dol go kat. El kezd tem el mél -
ked ni azon, hogy ha a ku pé ban a me -
net irány nak hát ra fe lé ül ve né zünk ki
az ab la kon a tá vol ba, ak kor a múl tat
néz zük, s va jon van-e elég bá tor sá -
gunk meg for dul ni… Az alap tör té net
e gon do lat kö ré szö vő dött. A vo nat
szim bó lum, az üze net pe dig, hogy ne
a múlt ból táp lál koz zunk, ha nem

min dig le gyen re mény sé günk a jö vő -
be néz ni, s hogy eh hez kér jünk is
erőt. Mi vel 12 dalt sze ret tem vol na,
ké zen fek vő volt, hogy kös sük őket a
12 hó nap hoz. És hogy le gyen egy ke -
ret is, el in du lunk a vo nat tal, majd le -
szál lunk – úgy, ahogy az élet út ján is
el in du lunk, és egy szer le kell száll ni.

Gáb ri el, a
Nyolc evan gé li kus fi a tal – ti z

F
O

TÓ
: 

D
R

. 
K

Á
R

O
LY

-Á
G

O
S

TO
N

 M
Á

R
TA



Ti zen két dal – ti zen két ál lo más.
Min den kis tör té net üzen va la mit.

– Ki a cél kö zön sé ge tek?
– Egy há zi ze ne kar va gyunk, Gáb -

ri el a ne vünk, da la ink kal Is ten igé jét
sze ret nénk hir det ni. Cé lunk azon ban
mind a vi lá gi, mind az egy há zi kö -
zön ség meg szó lí tá sa. Az Ádám és

Évát be mu tat tuk a Szél ró zsa or szá -
gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zón,
a Hát tal a vo na ton mű so runk elő adá -
sá ra még vár juk a fel ké ré se ket.

– Van nak-e újabb da lok a fi ó kod ban?
– Ter mé sze te sen, és bí zom ab ban,

hogy azok nak a vég le ges for má ba
ön té sé hez is ka punk erőt és időt. Az

együt tes tag jai vagy ta nul nak va la hol,
vagy már dol goz nak, de re mél jük,
hogy még so ká ig tu dunk együtt ze -
nél ni. 

* * *

Bá lint ko ráb ban rock ze ne kar ban is
ját szott, de úgy ér zi, mos tan ra ta lált
rá sa ját stí lu sá ra. Öccse idő köz ben
fa got toz ni kez dett, így öt let ként már
az is fel me rült, hogy szín pad ra ál lít -
hat ná nak vo nós vagy szim fo ni kus
hang sze re lé sű fel dol go zást is… 

g Má té Ré ka

gyar or szá gon és más eu ró pai or szá -
gok ban is – la tin nyel ven in dult el, a
len gyel nyel vű írás be li ség a cseh hez
ké pest ké sőbb ala kult ki. A cseh
nyelv már a 15–16. szá zad ban a dip -
lo má cia nyel ve volt Kö zép-Eu ró pá -
ban. A nem zet kö zi kap cso la tok ban
egész Szi lé zi á ban, Cseh or szág ban,
Mor va or szág ban és Ma gyar or szá -
gon is ez do mi nált. Így a Tesc he ni
Her ceg ség ben hi va ta los rang ra a
cseh nyelv emel ke dett, ezt hasz nál -
ták a köz igaz ga tás ban, a temp lo -
mok ban és az is ko lák ban. 

A 16. szá zad má so dik fe lé -
től kezd ve a szi lé zi ai evan gé -
li kus egy ház nyel ve is ez lett:
a hí vek cseh nyel vű Bib li át
ol vas tak, az is ten tisz te le ten
cseh nyel vű volt a li tur gia és
a pré di ká ció, cseh nyel vű
éne ke ket éne kel tek. Tra nos -
ci us is ezért hasz nál ta éne -
kes köny vé ben a cseh nyel vet.
No ha lé tez tek len gyel nyel vű
éne kes köny vek is, az új nem -
ze dé kek gyer mek ko ruk tól
kezd ve meg szok ták a cseh
nyel vű éne ke ket, s ezek
annyi ra rög zül tek a hí vek
szí vé ben, hogy ké sőbb, a 17–
18. szá zad ban, az ül döz te té sek ide jén
is ra gasz kod tak hoz zá juk.

* * *

Mi vel szü lő vá ro sá ban nem volt meg -
fe le lő szin tű is ko la, ahol ta nul má nya it
foly tat hat ta vol na, Tra nos ci us ide gen
vá ro sok ban ké pez te to vább ma gát. A
szi lé zi ai szo ká sok tól el té rő en azon -
ban ő nem a te rü let szel le mi köz -
pont já ban, Bo rosz ló ban (ma Wroc -
ław, Len gyel or szág) ke re sett is ko lát.
Elő ször a lau si tzi Gu bin ban (ma Né -
met or szág), a né me tek és szor bok ál -
tal la kott vá ros gim ná zi u má ban ta -
nult, ahol pó tol hat ta ad di gi ta nul má -
nya i nak hi á nyos sá ga it. Majd a már
biz to sabb tu dás bir to ká ban a Bal ti-
ten ger part ján fek vő Kołberg ben
(ma Kołobr zeg, Len gyel or szág) fe jez -
te be a kö zép is ko lát, és tett érett sé -
gi vizs gát. 

Kołberg re azért esett a vá lasz tá -
sa, mert a he lyi gim ná zi um messzi

föl dön ki vá ló hír név nek ör ven dett,
és nem el ha nya gol ha tó szem pont -
ként esett a lat ba, hogy a vá ros –
több nyi re né met – pol gá rai a te het -
sé ges di á kok nak ösz tön dí jat, in gye -
nes lak ha tást és el lá tást biz to sí tot -
tak. A meg szer zett tu dás bir to ká ban
– a klasszi kus is me re tek és a né met
nyelv el sa já tí tá sa mel lett tö ké le te sen
meg ta nult la ti nul és gö rö gül – már
bát ran je lent kez he tett bár me lyik
egye tem re.

Elő ször Krak kó ősi egye temé re
gon dolt, az tán még is a re for má ció

ko vács mű he lyét, a wit ten ber gi egye -
te met vá lasz tot ta. 1607 és 1611 kö zött
ta nult Wit ten berg ben, ahol az elő -
adá so kat ak ko ri ban még be leng te
Lu ther, Me lancht hon és a töb bi ne -
ves re for má tor szel le me.

A tu dás el mé lyí té se köz ben a di -
á kok nak nem csak az ér tel mük fej lő -
dött, ha nem a szí vük és a lel kük is
meg erő sö dött a val lá si hű ség ben és
az Is ten sze re te té ben. A lu the ri teo -
ló gia ab ban az idő ben ér te el az el ső
csúcs pont ját, fő ként a dog ma ti ka
te rü le tén. 

Tra nos ci us 1607. áp ri lis 13-án irat -
ko zott be. Az egye tem anya köny vé -
be az ak kor szo ká sos mó don Ge or -
gi us Tra nos ci us né ven je gyez ték be;
a nem ze ti sé gét „Teschi ni en sis Si le si -
us”, az az tesc he ni szi lé zi a i ként ne vez -
te meg. A fi lo zó fi ai és teo ló gi ai ta nul -
má nyok mel lett Ta ub mann pro -
fesszor ve ze té sé vel ko moly po é ti kai
kép zés ben is ré sze sült. El ső köl tői

szárny pró bál ga tá sai, la tin nyel vű val -
lá sos him nu szai er re az idő re da tál -
ha tók.

Vissza em lé ke zett csa lád ja ré gi, fa -
lu si éve i re, a nád te tős kis ház ban éne -
kelt da lok ra, és eze ket új for má ba ön -
töt te. Így szü let tek meg éne kes köny -
vé nek el ső szer ze mé nyei. A fi a tal
Tra nos ci us köl té sze tét át ha tot ta a
szláv ér zel mes ség, ám – kor tár sa i val
el len tét ben – da lai nem a föl di re mé -
nyek ről: sze re lem ről, lá nyok szí vé ről
szól tak, ha nem Is ten sze re te té ről,
aki oda ad ta szí vét az em be rek nek,

hogy tisz tán és sze re tet ben
él hes se nek.

* * *

A wit ten ber gi ta nul má nyok
ki tö röl he tet len nyo mot
hagy tak Tra nos ci us lel ké -
ben. Egy hosszabb lau si tzi és
al só-szi lé zi ai uta zás után
tért ha za, hogy rö vid pi he -
nést kö ve tő en el kezd je éle te
nagy za rán dok út ját, és köz -
ben meg ír ja fő mű vét, az éne -
kes köny vet.

Ta nul má nya it vé gül Prá -
gá ban fe jez te be. 1612-től
Prá ga Kis ol dal (Ma lá Stra na)

ne vű vá ros ré szé ben, a Szent György-
temp lom mel let ti gim ná zi um ban ta -
ní tott, majd a kö vet ke ző év ben meg -
hív ták a mor va or szá gi Holešov is ko -
lá já ba rek tor nak. 1615-ben a kö ze li
Va lašské Me ziříčí evan gé li kus lel ké -
szé nek vá lasz tot ták meg. 

A fe hér he gyi csa ta vesz tés (1620)
után osz to zott a cseh or szá gi pro tes -
tán sok sor sá ban, me ne kül nie kel lett.
1623-ban el fog ták, és egy ide ig ra bos -
ko dott, 1625-ben rö vid idő re vissza -
tért szü lő vá ro sá ba. A kö vet ke ző év -
től Bi ełskó ban ud va ri pré di ká tor
lett a Szu nyogh gró fok bir to kán. 

1627-ben ül dö zött hi te mi att Ma -
gyar or szág ra me ne kült: elő ször Ár -
va vár al ján (ma Oravský  Podzá mok,
Szlo vá kia), majd 1631-től Lip tó szent -
mik ló son (ma Lip tovský  Mi ku láš,
Szlo vá kia) mű kö dött. 

1637. má jus 29-én hunyt el Lip tó -
szent mik ló son.

g Bik fal vi Gé za
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a Tra nos ci u sig
k evangélikusok éne kes köny vét

b Ha an La jos bé kés csa bai evan gé -
li kus lel kész sze mé lyé ben nem
csu pán az egy ház tör té net, a tör -
té net írás, az is ko la tör té net, de a
gyűj te mény ügy is je les elő döt
kö szönt het, hi szen az egy ko ri
aka dé mi ai tag ren dez te el ső -
ként a ma már ön ál ló le vél tá rat
fenn tar tó bé kés csa bai evan gé li -
kus gyü le ke zet irat anya gát.

„Ha an La jos, ki a szó szé ken, a köz -
élet ben, a le ve le zés ben annyi ra ha tal -
má ban volt a nyelv nek, ki csi nos
köl te mé nye ket írt há rom nyel ven, s
ki nek von zó elő adá sa min dig le bi lin -
csel te hall ga tó it, az iro da lom ban
ma gá ban jó for mán so ha sem ér té ke -
sí tet te el be szé lő ké pes sé gét, és so ha -
sem tö re ke dett szép stí lus ra” – e
sza vak kal a je les tör té net író, Már ki
Sán dor il let te Ha an La jos bé kés csa -
bai evan gé li kus lel készt, Bé kés vár -
me gye és Bé kés csa ba múlt já nak
egyik leg je len tő sebb bú vár ló ját. 

Ha an élet mű vé nek 20. szá za di
ku ta tó ja, Szé kely La jos el len ben ek -
képp mél tat ta őt: „Több mű vét egy -
ide jű leg ma gyar és szlo vák nyel ven
ad ta ki anél kül, hogy akár egyet len
mon da tot is meg kel lett vol na vál toz -
tat nia bár me lyik el fo gult ság ja vá ra a
két vál to zat ban.” 

A két idé zet ér zé kel te ti, hogy Ha an
tör té net írói stí lu sa nem il lesz ke dett a
19. szá zad da gá lyos túl zá sa i hoz. Az
aláb bi ak ban Ha an egyé ni sé gét és te -
vé keny sé gét sze ret ném meg vi lá gí ta ni.
Nem rö vid élet rajz írá sá ra tö rek szem,
ha nem sze mé lyi sé gé nek né hány jel -
lem ző vo ná sát kí vá nom be mu tat ni. 

Ha an Ágos ton La jos a Nóg rád vár -
me gyei Sám son há zán szü le tett 1818-
ban. Édes ap ja, Ha an Já nos evan gé li -
kus lel kész ként szol gált, de fia szü le -
té se után Bé kés csa bá ra ke rült. A dor -
bé zo ló élet mód dön tő sze re pet ját szott
eb ben: igaz, nem Ha an Já no sé, ha nem
előd jéé, Bo szi Mi há lyé, akit emi att
„csa pott el” a csa bai gyü le ke zet. 

Ha an La jos ta nul má nya it a me ző -
be ré nyi gim ná zi um ban kezd te, de
ami kor ez 1834-ban Szar vas ra köl tö -
zött, ő Eper je sen tanult tovább. 1841–
1842-ben né met egye te me ket lá to ga -
tott, előbb Jen á ban, majd Ber lin ben.
1843-tól Sel mec bá nyá ra hív ták meg
lel kész nek. 1848-ban, a for ra da lom
ide jén nem zet őr és tá bo ri lel kész
volt, 1849-ben Nagy la kon, 1855-től pe -
dig Bé kés csa bán tel je sí tett lel ké szi
szol gá la tot. Itt a köz élet is mert alak -
já vá vált. 1891-ben hunyt el. 

Mi lyen em ber volt? Mé lyen val lá -
sos, ha zá ja, nem ze te, fe le ke ze te és
gyü le ke ze te iránt el kö te le zett, sze rény
és jó hu mo rú tu dós. Nap ló jegy ze te -
i ben is egy sze rű en írt, de nem unal -
ma san – írá sa i ból egy sze rény, ki mért,
sor sá val az őt ért csa pá sok el le né re
meg bé kélt, az is te ni aka ra tot el fo ga -
dó, szí vé ben ha ra got nem táp lá ló, fi -
nom hu mo rú em ber egyé ni sé ge sej -
lik fel. De dinsz ky Gyu la A vi dám Csa -
ba cí mű írá sá ban ezt konk rét pél dá -

val is alá tá masz tot ta: „Az 1744-ben
lel késszé vá lasz tott Tes se dik Sá mu el
ide jé ben még zú gó-for ron gó méh kas -
hoz ha son lí tott Csa ba né pe. Tes se dik
azon ban vas kéz zel ren det te rem tett,
a sok fé le nép tö re dék ből egy egy sé ges
né pet for mált, amint Ha an La jos
szel le me sen meg je gyez te: Tes se dik a
sok fe jet egy ka lap alá szo rí tot ta.” 

Ha an nem ír hosszan ar ról sem,
ho gyan kezd te ér de kel ni Bé kés csa -
ba múlt ja: „Ha csak te het tem, el mu -
lasz tot tam az is ko lát, s ott ál lot tam
az ótemp lom aj ta ja mel lett, s a
temp lom já ró öre ge ket fag gat tam,
kér dé se im mel a ré gi Csa bá ról tu da -
ko zód ván.” Sze rény sé ge leg in kább
ott és ak kor ér he tő tet ten, ami kor
olyan dol gok ról ejt szót, ame lye ket
hi bás nak vél. Ilyen kor vé le ményt
nyil vá nít, de nem ítél ke zik. A fen ti
nap ló rész let ben ar ról írt, hogy gyak -
ran járt az is ko la mel lé. Hogy mi ért?
Ezért: „De hát ak kor a ta ní tá si szisz -
té ma is igen tö ké let len volt. Min den
ta ní tó azt ta ní tot ta, ami ne ki tet -
szett. Em lé ke zem, hogy a ter mé szet -
rajz ból egész éven át az ele fánt ról ta -
nul tunk, a ha zai tör té ne lem ből pe -
dig I. And rás ról.” 

Mi előtt még bár ki ítél kez ne az if -
jú Ha an La jos fe lett, ta lán nem ér dek -
te len idéz ni a szar va si Tes se dik Sá mu -
elt: „Ön ál ló an nem gon dol kod hat ni,
ma gam nak nem vizs gá lód hat ni, ez
volt az én má so dik nagy kí nom; a har -
ma dik pe dig az, hogy az is ko lá ban
friss vér rel és egész sé ges test tel 3-4
órát kel lett egy foly tá ban ül nöm.” 

Ha an is ko lát il le tő bí rá la ta csak ed -
dig ter jedt; nem kez dett la men tá lás -
ba, hogy mi ért van ez így. De sú lyo -
sabb ese tek ben sem pe rel te ma gá nak
az ítél ke zés jo gát. Így ak kor sem, ami -
kor a jé nai di á kok ti vor nyá it idé zi fel,
no ha a mé lyen val lá sos, a mun ka és
fe gye lem iránt el kö te le zett Haan
kép te len volt ez zel azo no sul ni: „Min -
ket, ma gya ro kat va la mennyi en sze -
ret tek és be csül tek, s bár egy tár su -
lat ba sem tar to ztunk, azért szí ve sen
lát tak Co mer se i ken. Em lék szem,
hogy egy szer a Westp hal le rek Co -
mer sén vol tunk. Már 12 óra táj ban
alig le he tett va la ki vel jó za nul be -
szél ni.” 

Hadd ve gyek bú csút Ha an tól egy
tő le köl csö nö zött mon dat tal, amellyel
édes ap ját jel le mez te, de igaz nak bi -
zo nyult a mon dás, hogy az al ma
nem esett messze a fá já tól: „A lé lek
tisz ta sá gá ból szár ma zó jó kedv és
hu mor so ha el nem hagy ta őt.” 

g Ka to na Csa ba

A szer ző tör té nész, a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia Tör té net tu do má -
nyi In té ze té nek fő mun ka tár sa

E VANG É LIKUS G Y Ű J TE MÉ N YI SZ E MLE

„A temp lom já ró
öre ge ket fag gat tam”

Ha an La jos em lé ke ze te

Ha an La jos ha gya té ká nak egy ré szét nem egy há zi in téz mé nyek őr zik. Ma -
gyar nyel vű nap ló ja az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár kéz irat tá rá ban, egyéb
ira tai a Bé kés Me gyei Le vél tár ban lel he tők fel. 1991-ben em lék táb lát he -
lyez tek el tisz te le té re a csa bai pa ró kia fa lán. Mű vei meg ta lál ha tók az Evan -
gé li kus Or szá gos Könyv tár ban. Bé kés csa bá ról írt köny ve it, a Tra nos ci us-
éne kes könyv ről írt fü ze tét ma is gyak ran idé zik. Di gi ta li zált mű vei az in -
ter ne ten: http://medk.lu the ran.hu/be kes csa ba_1866.pdf

THE SAURUS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

a ze ne kar
zen két dal – ti zen két ál lo más
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„Csend le gyen!” – hall juk kis gyer -
mek ko runk tól az is ko lá ban, hogy a
ta ní tónk szó hoz jut has son. „Csen des -
na po kat” tar tunk. Az után elő adás
hang zik, okos ta ná csok, bölcs gon -
do la tok. „Csen de sed jünk el! Imád -
koz zunk!” – hall juk is, mond juk is
gyak ran a fel szó lí tást. Az tán meg szó -
lal egy hang, és hang zik az imád ság.
„Vi gyük csend ben Is ten elé mind azt,
ami még lel kün ket ter he li!” De ta lán
fél per cig sem en ge dünk te ret a
csend nek.

Ha ott hon egye dül va gyunk, be -
kap csol juk a rá di ót vagy a té vét.
Hadd szól jon! Mint ha fél nénk a
csend től! Hát ha be le ve szünk az üres -
sé gé be. Hát ha nem bír juk el vi sel ni.
Hát ha szem be sít min ket va la ki vel.
Hát ha nem tud juk ma gun kat ér vé -
nye sí te ni a csend ben.

Is ten em be rei más kép pen vi szo -
nyul tak hoz zá: ke res ték a csen det.

Is ten vá lasz tott né pe és a bib li ai ős -
atyák kö zül töb ben rá kény sze rül tek
meg jár ni a csend bi ro dal mát: a pusz -
ta sá got. A pró fé ták oly mér ték ben ke -
res ték a csen det, hogy ön ként men -
tek ki a pusz tá ba, ahol hí ján vol tak
étel nek, víz nek, ké nyel mes ru há nak
vagy la kó hely nek. Úgy lát szik, hogy
mind ezt meg ér te vál lal ni, mert a
csend cse ré be sok kal töb bet adott. 

Jé zus is ke res te a csen det. Rö vid
föl di éle té ben is ta lált időt, hogy
rend sze re sen el tá vo lod jék a tö meg -
től, amely új és új el vá rá sok kal bom -
báz ta: „Be szélj hoz zánk!” „Gyó gyíts
meg!” „Ta níts min ket!” „Ő azt mond -
ta… Te mint mon dasz?”

Egy ház atyák, kö zép ko ri ke resz -
tyén elő de ink éle te is szo ros kap cso -
lat ban volt a csend del; hol a si va tag -
ban, hol egy bar lang ban, lösz fal ba vájt
re me te la kás ban, ko los to rok csen -
des sé gé ben te rem tet ték meg ma -
guk nak.

A fel vi lá go so dás és ra ci o na liz -
mus kor sza ka már nem tu dott mit
kez de ni a csend del, a szem lé lő dő
élet mód dal. A nem ta ní tó vagy gyó -
gyí tó szer ze tes ren de ket fel osz lat -

ták. Ami nem tűnt éssze rű nek vagy
hasz not ho zó nak, az fe les le ges nek
ítél te tett. Ez zel azon ban egy olyan
élet for ma is ki ve szett, amely szo ro -
san kap cso ló dott a ke resz tyén ség ad -
di gi tör té ne té hez. El ve szett va la -
mi, ami a pusz ta lé té vel, a pél dá já -
val ta nít. 

El ha jí tot tunk va la mit, ami bár
na gyon is hasz nos, hasz na köz vet -
le nül nem mér he tő, pénz ben ki
nem fe jez he tő. Ad dig meg ha tá ro zó
volt az egy ház út mu ta tá sa a vi lág
szá má ra – ak kor tól az egy ház iga zo -
dott a ra ci o na li tás el vá rá sa i hoz,
amennyi re ez le het sé ges volt. Két
kü lön vi lág jött lét re: a val lá sos,
fenn költ vi lág, fő leg a temp lom fa lak
mö gött. És egy eh hez alig kap cso ló -
dó hét köz na pi, egy re ro ha nóbb vi -
lág „a ra ci o na li tás ta la ján”. Tu dat ha -
sa dás kö vet ke zett be az zal, hogy
kü lön vált a szent és a pro fán, az egy -
há zi és a vi lá gi, a transz cen dens és
az im ma nens.

A csend hát tér be hú zó dott, de
meg ma radt mint le he tő ség. Jé zus
sza va a vá sá ri zűr za var lár má já ban is
így hív: „Te pe dig, ami kor imád ko zol,
menj be a bel ső szo bád ba!” Egy re na -
gyobb szük ség van er re a csend re.
Mond hat nánk úgy is: só vá rog va vár -

ja egy ideg be teg vi lág. So kan azt ál -
lít ják: „Csend ma már nin csen se hol,
nem is ér de mes ke res ni.” Má sok gya -
na kod va te kin te nek az el csen de se dés -
re, és azt kér dik: „És az után mi tör -

té nik ott a csend ben?” Kö ze lebb áll az
em ber mai ter mé sze té hez az a kér dés:
„Mit te gyünk, atyám fi ai, fér fi ak?”

De már egy re töb bek szá má ra
ért he tő az, ami ről Túr me zei Er zsé bet
így írt:

Ha nem te szek sem mit sem
Most nem si e tek,
most nem ro ha nok,
most nem ter ve zek,
most nem aka rok,
most nem te szek sem mit sem,
csak en ge dem, hogy sze res sen az Is ten.

Most meg nyug szom,
most el pi he nek
bé kén, sza ba don,
mint gyen ge gye rek,
és nem te szek sem mit sem,
csak en ge dem, hogy sze res sen az Is ten.

S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad be lém,
és új já te remt,
míg nem te szek sem mit sem,
csak en ge dem, hogy sze res sen az Is ten,

új gyü mölcs te rem,
má sok nak te rem,
érik csen de sen
erő, győ ze lem…
ha nem te szek sem mit sem,
csak en ge dem, hogy sze res sen az Is ten.

Ége tő szük sé gük van er re az el csen -
de se dés re lel ké szek nek és gyü le ke ze ti
ta gok nak egy aránt. Ége tő szük sé ge
van rá a lár más vi lág nak, mert más -
kü lön ben kép te len meg hal la ni Is -
ten sza vát a szí vé vel is. „Me rész” vál -
lal ko zók eb ből a csend ből kap tak
kós to lót 2011 őszén az evan gé li kus
lel ki gya kor la tos na pok ke re té ben
Majk pusz tán. Kö szö net ér te egy há -
zunk dön tés ho zó i nak és a szer ve zők -
nek, ve ze tők nek. 

g Já no sa At ti la

Menj be a bel ső szo bád ba!

b „Ahogy a ci pész ci pőt ké szít, a
sza bó ru hát varr, a ke resz tyén
em ber imád ko zik. A ke resz tyén
em ber mes ter sé ge az imád ko -
zás.” Ez a Lu ther ál tal meg fo gal -
ma zott ki je len tés ad ta az öt le tet
ah hoz, hogy lel ké szek szá má ra
in dul jon egy olyan kur zus, ahol
az imád ság áll a kö zép pont ban.
Ne kik mint Is ten fő ál lá sú szol -
gá i nak és igé je hir de tő i nek va ló -
já ban ez mes ter sé gük: na pi élő,
köz vet len kap cso lat ban len ni
az zal, akit szol gál nak.

A kur zus ar ra szol gált, hogy Is te né le -
gyen az idő. Nem kel lett hi va ta li
ügye ket in téz ni, te me tés re vagy ige -
hir de té si al ka lom ra ké szül ni, hit -
tan órá ra men ni, ha nem volt idő
együtt len ni Is ten nel, ju tott idő az
imád ság ra.

Azt ta pasz ta lom, hogy a lel ké -
szek hétköznapjaikban rend kí vül le -
ter hel tek. Ezt a há rom na pot úgy él -
ték meg, mint egy nagy és jól eső le -
ve gő vé telt, amely ál tal egy ki csit kö -
ze lebb ke rül het tek ön ma guk hoz.
Úgy él het ték meg hi tü ket, azt, hogy
az élő Jé zus ben nük és raj tuk is vég -
zi mun ká ját, hogy nem szo ron gat ta
őket a nap tá ruk ba be jegy zett kö -
vet ke ző szol gá la ti idő pont.

En nek a vé dett lég kör nek a meg te -
rem té sé hez szük ség volt egy csen des,
nyu godt hely re.

A fi gyel mes bib lia ol va só az evan -
gé li u mok ban gyak ran ta lál ko zik olyan
fél mon da tok kal, me lyek Jé zus ma gá -
nyos el csen de se dé sé ről, a tö meg től
va ló vissza vo nu lá sá ról árul kod nak.
Ezek ben a – nem rit kán hosszú órá -
kig tar tó – csen dek ben Jé zus együtt
volt az Atyá val. Az Is ten nel va ló
együttlét nek te hát meg ha tá ro zó ele -
me a csend, a bel ső szo bá ban va ló tar -
tóz ko dás.

A kur zus hely szí nét il le tő en tu da -
to san esett a vá lasz tás egy olyan

hely re, amely, úgy mond, egy faj ta
„csendház”. A maj ki – egy ko ri kam -
al du li – re me te ség er dő kö ze pén
fek vő épü let együt te se már a lé te zé -
sé vel is mintegy hív az imádkozásra.
A re me ték, hogy egész éle tü ket Is ten
je len lé té ben él jék és Is ten nek szen -
tel jék, ide jük na gyobb ré szét csend -
ben (hall ga tá si fo ga da lom ban) töl töt -
ték. Fog la la tos sá guk az imád ko zás és
Is ten igé jé nek ta nul má nyo zá sa volt. 

Aki csak egy szer is járt Maj kon, az
szin te kéz zel ta pint hat ja e hely „be -
imád ko zott” lég kö rét. Az imád ko zás
mes ter sé gét így ko ráb bi mes te rek
ott ho ná ban gya ko rol hat ták a kur zus
részt ve vői.

Aki va la mi lyen mes ter sé get gya ko -
rol, an nak is mer nie kell annak a for -
té lya it. A kur zus fon tos célja volt kü -
lön fé le ima mód sze rek meg is mer te -
té se és be gya kor lá sa. Négy fé le me di -
tá ci ós gya kor lat tal is mer ked tek kö -
ze lebb ről a részt ve vők. 

Az első Lu ther Tíz pa ran cso lat,
Hi szek egy és Mi atyánk imád sá ga
volt. En nek lé nye ge, hogy a Tíz pa -
ran cso lat, Hi szek egy, Mi atyánk egy-
egy mon da tát négy fé le szem pont ból,
mint egy négy sze res ko szo rút fon va
imád koz za kör be va la ki: ta ní tás -
ként, há la adás ként, gyó nás ként és
ké rés ként.

A Jé zus éle té ről, szen ve dé sé ről és
fel tá ma dá sáról végzett me di tá ció

volt a második gyakorlat. Ez a faj ta
imád ság az adott tör té net film sze rű
„el kép ze lé sé ből”, a cse lek mény köz -
vet len kö zel ről va ló át élé sé ből, majd
azt kö ve tő en egy Is ten nel és Jé zus sal
foly ta tott be szél ge tés ből áll.

A lel ki is me ret vizs gá la tá nak gya -
kor la ta is a kurzus részét képezte: a
nap le zá rá sa ként az az na pi gon do la -
tok, sza vak és cse le ke de tek em lé ke -
zet be idé zé se és Is ten elé he lye zé se.

Végül a negyedik gyakorlat a szem -
lé lő dő imád ság volt, mely ben az
imád ko zó Is ten je len lé té re fi gyel,
sze re tet tel, a most pil la na tá ban.

g Percze Sán dor

A ke resz tyén em ber
mes ter sé ge az imád ko zás

Négy nap szó ké pes kró ni ká ja
El in dul ni. Meg ér kez ni. El csen de sed ni. Test ben. Lé lek ben. Va ló ban fi gyel -
ni – be fe lé és fel fe lé. Hall gat ni. Meg hal la ni. Szem be sül ni. Meg ta pasz tal -
ni. Szem lé lőd ni. Meg szem lél ni. Mély sé get, ma gas sá got. Ész lel ni. Ér zé -
kel ni. Is tent. Ön ma ga mat. Má so kat. Kö zös ség ben. Lé lek ben. Lé lek ál -
tal. Ki üre sed ni. Fel töl tőd ni. Vál toz ni…? El in dul ni. Ha za ér kez ni…

g Gaz dag Zsu zsan na
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Idén nyá ron kü lö nös kis új sze rep lő
ke rült a csa lá dunk ba. Aki is mer, az
tud ja, hogy nem va gyok az a könnye -
dén „meg főz he tő” szü lő. Nem bó lin -
tok rá a gyer me ke im min den vá sár -
lá si szán dé ká ra. Nem is igen te he tem,
de nem is sze ret ném, ha min dig
min dent meg kap ná nak. Az élet nem
ilyen. Ná lunk lé te zik a „nem” szó. Kü -
lö nö sen a já ték vá sár lás ban va gyok
ren dít he tet len. Öt gye rek kö zött már
meg ta nul tam, hogy sok kal job ban el -
szó ra koz nak a pa pír ral, cér ná val, ol -
ló val, gyur má val, mint egy nagy ha -
lom drá ga já ték kal.

Azon a ko ra nyá ri na pon va la -
hogy még is en ged tem kis lá nyom -
nak, a négy éves Bor si ká nak, ami kor
egy ap rócs ka, szin te a te nye ré ben el -
fé rő, li la plüss egy szar vút szo ron gat -
va rám emel te kö nyör gő te kin te tét.
Olyan só vár gás sal és ra jon gás sal né -
zett, hogy meg érez tem, ez most nem
az az „Unat ko zom, ve gyél ezt meg azt,
csak hogy tör tén jen va la mi” szö veg.

– Anya, itt van az egy szar vú ba -
rá tom! Meg ta lál tam! – sut tog ta áhí -
tat tal.

És én rö vid fon tol ga tás után rá bó -
lin tot tam.

Az egy szar vú te hát a ko sa runk ba
ke rült. Az az mi ket is be szé lek, de -
hogy ke rült a ko sa runk ba! Bor si ka
ugyan is el nem eresz tet te at tól kezd -
ve. A pénz tár nál egy pil la nat ra köl -
csön ad ta, míg a kód ját le csip pen tik,
azon kí vül es tén ként, amíg ő für dik,
ad dig ki mos ha tom. Más kü lön ben
ál lan dó tár sa lett. Szi go rú an ra gasz -
ko dik hoz zá. Ve le ját szik, al szik,
eszik, együtt men nek ovi ba, ját szó -
tér re. Ez per sze né mi ve széllyel is jár.
Né ha ugyan is el ve szít jük.

Éle tem ne héz nap jai vol tak, ami -
kor a Ba la ton fe lé tart va ma radt el tő -
lünk va la hogy a kis li la jó szág. Bor -
si ka vi gasz tal ha tat lan volt, és na -
pon ta vagy száz szor meg kér dez te,
hogy ugye ott hon meg fog juk ta lál -
ni, mert hogy ép pen a má sik pul csi -
ja zse bé ben ma radt. A leg rosszabb az
volt, hogy mind a ket tőnk nek úgy
rém lett: in du lás kor még meg volt.
Fél tünk, hogy va la hol ott pottyant ki
az au tó ból, ahol meg áll tunk tan kol -
ni. Vagy eset leg a nya ra ló előt ti par -
ko ló ban. Ti tok ban te hát jó pár szor
vé gig bo ga rász tam azt a te rü le tet.
Fél re haj tot tam a bok rok le ló gó ága -
it, tur kál gat tam a lá bam mal a gyöngy -
ka vi csot, hogy nem te met te-e be a
csöpp kis ál lat kát. Nem vol tam biz -
tos ben ne, hogy azon nal ész re ve -
szem, mert egy szar vú a sok szo ron -
ga tás és mor zsol ga tás mi att ron da
szür ke és alak ta lan lett.

A sok gu be rá lá som vé gül nem is
volt ha szon ta lan! Meg ta lál tam a
nya ra ló nagy fű nyí ró já nak egyik
vég leg el ve szett nek hitt al kat ré szét.
De egy szar vút saj nos nem. Ta lán
majd ott hon. Köz ben min den adan -
dó al ka lom mal, ami kor ki tet tük a lá -
bun kat bár ho vá, csak azt fi gyel tem
az aján dék stan do kon, hogy a sok
limlom kö zött vé let le nül nem pil lan -
tok-e meg va la hol egy ha son ló kis li -
la plüsst. De ez sem jött be. Úgy lát -
szik, nem me nő a li la egy szar vú
ma nap ság.

Azért csak biz tat gat tuk ma gun kat
meg egy mást. És imád koz tunk is.
Elő ször csak Bor si ka, de ahogy a na -
pok tel tek, és az egy szar vú csak nem
me rült fe le dés be, már egy re in kább
mi is. A nya ra lás vé gé re ál lan dó
ima lis tám ban elő ke lő he lyet ka pott
az egy szar vú. A ke gye lem dö fést az
ad ta meg, hogy ott hon sem ta lál tuk.
Et től kezd ve Bor si ka csak ült, és kis
ke ze it össze té ve só haj to zott.

– Úr Jé zus, ta láld meg, légy szí ves,
az egy szar vú mat! Kér lek, kér lek,
kér lek!

Össze szo rult a szí vem. Olyan bi za -
lom mal mond ta, és most még is min -
den hi á ba. Már ép pen fel ké szül tem rá,
hogy el ma gya rá zom ne ki, bi zony
van nak dol gok, ami ket nem ka punk
meg, ami kor An na lá nyom – a
szennye sét a mo só gép be ra kos gat va
– ha tal ma sat si kí tott. A bő rönd al ján,
be szo rul va a szo rí tó gu mik kö zé, ott
la pult az egy szar vú! Az, hogy la pult,
je len eset ben szó sze rint ér ten dő,
mert a kis jó szág szin te két di men zi -
ós volt, de meg ke rült. Bor si könnyes
szem mel ölel te, és bol do gan ro han -
gált ve le a la kás ban.

– Kö szö nöm, Úr Jé zus, tök jó fej
vagy!

Ak kor azt gon dol tam, ez éle tem
egyik leg szebb pil la na ta. De az óta a
je le net már meg is mét lő dött pár szor.
A kü lönb ség csu pán a hely szín meg
az egy szar vú szí ne. Hagy tuk már el
ci pő bolt ban, for gal mas ut cán, bu -
szon, óvo da fa le vél lel bo rí tott ud va -

rán, ját szó té ren. Nem rég pe dig, ami -
kor a kö ze li vá ros ban ma radt el tő -
lünk, és ke res tük, ki csit össze za va -
rod tunk a „sze mély le írás ban”.

– Nem tet szett lát ni egy fa lat nyi kis
li la egy szar vút? – kér dez te az egyik
gya nút lan já ró ke lőt Ka mil la lá nyom,
aki nek na gyon erős a kép ze lő ere je, és
ezek sze rint az em lé ke ző te het sé ge is.

– In kább szür ke, olyan jó ko szos
bar nás szür ke – ja ví tot ta ki An na lá -
nyom, aki nagy re a lis ta.

– Csil log a szar va, és min dig meg -
ke rül – tet te hoz zá né mi ra jon gás sal
No é mi, aki nek szin tén volt ennyi
idős ko rá ban egy le he tet len szí nű kis
ked ven ce, ezért jól ér ti a cso dát.

– És az enyém, brü hü hü hü hű! –
bőg te el ma gát Bor si ka.

A já ró ke lő té to ván né zett egyik ről
a má sik ra, ami kor a szél meg lib -
ben tet te a le ve le ket, és a kö ze li mér -
leg hin ta alól ki buk fen ce zett a mi
egy szar vúnk. Ko szos volt, ki csit vi -
zes is, és ha ma ro san tö ké le te sen la -
pos az öle lés től.

– Én tud tam, hogy meg ke rül.
Min dig imád ko zom ér te. És van ne -
ki fé sű je is – mo soly gott könnyes
szem mel Bor si ka.

A né ni el ke re ke dett szem mel, fej -
csó vál va ment to vább. Pe dig nem is
tud ta, hogy a kol lé gis tá im min den
pén te ken, ami kor ha za jön nek, és
meg kér de zik a kis test vé rü ket, hogy
mi új ság, azt a lel kes vá laszt kap ják:

– Kép zel jé tek, meg lett az egy -
szar vúm!

– Már megint? – tör ki be lő lük a
ne ve tés.

Bor si ka meg el me sé li a leg újabb
nagy ka lan dot. Pél dá ul hogy egyik es -
te ma má ék nál ma radt az egy szar vú,
de nem vet tük ész re. És ami kor alud -
ni men tünk vol na, ak kor ő na gyon
sírt, de vé gül apa el ment ma má ék hoz
a kis cim bo rá ért, és ha za hoz ta. Szó -
val min den jó ra for dult.

No é mi meg ki csit pi ma szul vi gyo -
rog va át ölel, és oda súg ja ne kem:

– Avagy nem tud já tok, hogy még
a ti egy szar vú i tok is mind szá mon
van nak tart va? Mit ag gód tok hát, ti
ki csiny hi tű ek?

Az óta min dig ez jut eszem be az
egy szar vú ról…

g Fül ler Tí mea

A ti egy szar vú i tok is

Va sár nap (december 11.)

Ke zed ben van sor som. Zsolt 31,16 (2Tim 1,9; Mt 11,2–6/7–10/; 1Kor 4,1–5; Zsolt
85) A 31. zsol tár író ja ne héz hely zet be ke rült; baj ban van, szo mo rú, el len -
ség ül dö zi, de re mény ke dik az Úr ban, és tő le vár ja a sza ba du lást. Tud ja, hogy
– a lát szat el le né re – nem a vé let le nen vagy em be re ken mú lik az éle te, ha -
nem az Úr Is te nen. Ta lán min ket is utol ért a baj, és úgy érez zük, olya nok -
tól függ a mun kánk, a csa lá dunk, az egész sé günk, akik nem a mi ja vun kat
ke re sik. Igyek szünk tal pon ma rad ni, de kezd jük el ve szí te ni a bi zal mat, a re -
ményt, és hi tünk is in ga do zik. Ezért kér dés sé for má lód hat szá munk ra a mai
ige: tud juk-e még, hogy vég ső  so ron az Úr ke zé ben van a sor sunk?

Hét fő (december 12.)

Jé zus Krisz tus mond ja: „Én azért jöt tem, hogy az én ju ha im nak éle tük le gyen,
sőt bő ség ben él je nek.” Jn 10,10 (Ézs 35,6b; Mt 3,1–6; Ézs 44,21–28) Jé zus a jó
pász tor, aki gon dos ko dik a ju ha i ról, meg vé di őket, utá na megy az el ve szett -
nek, és éle tét ad ja azért, hogy ők él hes se nek. Ta lán most úgy érez zük: el ve -
szett, szű köl kö dő, ve szély ben lé vő bá rány kák va gyunk, és vá gyunk a meg -
ta lált ság, a meg elé gí tett ség, a biz ton ság meg ta pasz ta lá sá ra. Ad vent csend -
je drá ga le he tő sé get kí nál ar ra, hogy ké szül jünk az Úr ér ke zé sé re, s így – ép -
pen fél idő ben – a hoz zánk is kö ze led ni aka ró Úr sza va kér dés sé for má lód -
hat szí vünk ben: tud juk-e, hogy ő azért jön, hogy éle tünk le gyen, sőt bő ség -
ben él jünk?

Kedd (december 13.)

Az Úr ban bí zik szí vem. Ő meg se gí tett, ezért vi dám a szí vem, és éne kel ve adok
ne ki há lát. Zsolt 28,7 (Lk 1,49; Mt 3,7–12; Ézs 45,1–8) A zsol tá ros fan tasz -
ti kus dol go kat él át: az Is ten be ve tett bi zal mat és a meg ta pasz talt se gít sé get,
mely öröm mel és há lá val töl ti el. Meg sza ba dí tott em ber ként éne kel ve tesz
bi zony sá got a Sza ba dí tó ról. Az Úr ma is egé szen kö zel lép so kunk hoz se gí -
tő szán dé ká val, men tő sze re te té vel, bű nö kön-ba jo kon győz tes ha tal má val.
Már csak az a kér dés, hogy va jon hol van a sok vi dám szí vű, há lát mon dó,
őt di csé rő em ber.

Szer da (december 14.)

Más ala pot sen ki sem vet het a meg le vőn kí vül, amely a Jé zus Krisz tus. 1Kor
3,11 (Ezsd 3,11b; Mt 21,28–32; Ézs 45,9–17) Ko rint hus ban vi szály tört ki: egye -
sek Pál hoz húz tak, má sok Apol lós hoz, és meg osz tot tá vált a kö zös ség. Pál
ezért egy ér tel mű en fo gal maz: nem az ige hir de tő a fon tos, ha nem Krisz tus.
A ve szély ma is va lós le het: elő for dul hat, hogy el ső sor ban lel kész hez, ifi ve -
ze tő höz, lel ki mun kás hoz, az az em ber hez kö tő dünk, s nem az Úr Jé zus hoz.
Ha el ve szít jük ezt a va la kit, vagy csa ló dunk ben ne, ak kor könnyen össze omol -
hat min den, és úgy el tű nünk a gyü le ke zet ből, hogy nyo munk sem ma rad. A
kér dés, ame lyet ma az ige elénk hoz, az alap ja in kig ás le: ugye, ott Jé zus Krisz -
tus van?

Csü tör tök (december 15.)

Igaz sá god ról be szél a szám és sza ba dí tó tet te id ről min den nap, bár nem tu -
dom fel so rol ni őket. Zsolt 71,15 (2Kor 6,14; Mt 11,/7–10/11–15; Ézs 45,18–25)
A zsol tá ros – idős em ber lé vén – hosszú évek re te kint vissza, és meg ál la -
pít ja, hogy fel so rol ha tat lan az a sok hely zet, ami kor Is ten sza ba dí tó tet tét él -
te át. Ma gyak ran ké szí tünk lis tá kat – ten ni és vá sá rol ni va ló dol gok ról, meg -
ol dan dó fel ada tok ról, meg hí van dó ven dé gek ről –, de va jon szám ba vesszük-e
mind azt, ami ért há lá sak le het nénk Urunk nak? Ne men jünk messzi re: csak
er re a mö göt tünk lé vő ti zen nyolc ad ven ti nap ra gon dol junk vissza! Mennyit
tu dunk fel so rol ni ab ból a fel so rol ha tat la nul sok ál dás ból, amelyet kap tunk?

Pén tek (december 16.)

Úgy ajánl juk ma gun kat min den ben, mint Is ten szol gái: mint sze gé nyek, de
so ka kat gaz da gí tók, mint akik nek nin csen sem mi jük, és aki ké még is min den.
2Kor 6,4.10 (Zsolt 40,18a; Jn 19,17–22; Ézs 46,1–13) Sok szor nem az gaz da -
gít má so kat, aki anya gi ak ban gaz dag, és nem az ér zi, hogy övé min den, aki -
nek – ob jek tí ven mér ve – va ló ban meg van min de ne. Pál és tár sai sok szor
él ték át ezt. Pén zes er szé nyük időn ként ki ürült, de lel ki kin csek kel te le volt
az éle tük, és ahogy egy re töb bet szol gál tak, úgy ju tott el egy re több em ber -
hez az ál dás. Is ten mai szol gá i ként, akik nek van hi á nyuk, és nincs sem mi -
jük, va jon hogy ál lunk a lel ki kin csek kel és má sok gaz da gí tá sá val? 

Szom bat (december 17.)

Ezért aho gyan min den ben bő vel ked tek: hit ben és igé ben, is me ret ben és min -
den buz gó ság ban és a tő lünk rá tok ára dó sze re tet ben, úgy eb ben az ada ko -
zás ban is le gye tek bő ke zű ek. 2Kor 8,7 (1Krón 29,9; Lk 1,26–38; Ézs 49,1–6)
Gyűj tés in dult a gyü le ke ze tek ben az éh ín ség mi att nél kü lö ző je ru zsá le mi test -
vé rek meg se gí té sé re. Nem volt még szo ci á lis se gély, köz pon ti tá mo ga tá sok,
de a gyü le ke ze tek ben erős volt a fe le lős ség ér zet egy más iránt. Ma is adód -
hat olyan hely zet ke resz tény test vé rek éle té ben, aki ket pél dá ul egy ház me -
gyei al kal mak ról jól is me rünk, hogy hi ányt szen ved nek, és mi tud nánk ne -
kik se gí te ni. Bő ke zű en se gí tünk-e ilyen kor?

g Hu lej Eni k

Új nap, új kegyelem

„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 he té ben az Út mu ta -
tó reg ge li és ün ne pi igéi ezt zen gik: Ér -
ke zik a Meg vál tó – ör ven dez ze tek!
Örök örö münk for rá sa: Jé zus! „Lel -
künk só vá rog va vár ja az Urat, mert
őben ne örül a mi szí vünk.” (Zsolt
33,20.21; LK) Két ezer éve Is ten el kül -
döt te a Fi át meg men té sünk re. Így
kez dő dött: „Ne félj, Má ria, mert ked -
vet ta lál tál az Is ten nél; íme, mé hed ben
fo gansz, és fi at szülsz, al le lu ja.” (GyLK
685) S aki őt di cső í ti (Mag ni fi cat, 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) Pál – e he ti
igénk foly ta tá sa ként – ezt az ígé re tet
köz li: „Is ten bé kes sé ge, mely min den ér -
tel met meg ha lad, meg fog ja őriz ni
szí ve te ket és gon do la ta i to kat a Krisz -
tus Jé zus ban.” (Fil 4,7) És meg is in do -
kol ja: „Mert va la hány ígé re te van Is ten -
nek, azok ra őben ne (Fi á ban) van az
igen, és ezért ál ta la van az ámen is, az
Is ten di cső sé gé re.” (2Kor 1,20) Já nos nak
egy vén mon dott öröm hírt: „Ne sírj!
Íme, győ zött az orosz lán (lásd 1Móz
49,9) Jú da tör zsé ből, a Dá vid utó da
(lásd Ézs 11,1.10), és fel nyit ja a köny vet
és hét pe csét jét!” (Jel 5,5) A fel ma gasz -
talt Krisz tus nem csak fi la del fi ai gyü -
le ke ze té nek üze ni, ha nem mai kö ve -
tő i nek is: „El jö vök ha mar: tartsd meg,
amid van, hogy sen ki el ne ve gye ko ro -
ná dat. Aki győz, azt osz lop pá te szem
az én Is te nem temp lo má ban.” (Jel
3,11–12) El jö ve te lét a Bib lia utol só
ver se i ben meg erő sí ti: „Én, Jé zus küld -
tem el an gya lo mat, hogy ezek ről bi -
zony sá got te gyen nek tek. Én va gyok Dá -
vid gyö ke re és új haj tá sa, a fé nyes haj -
nal csil lag.” – „Bi zony, ha mar el jö vök.”
(Jel 22,16.20) Pál ószö vet sé gi igék kel bi -
zo nyít ja, hogy zsi dók és po gá nyok
együtt di cső í tik Is tent a gyü le ke zet ben;
pl. „Örül je tek, né pek, az ő né pé vel
együtt” (lásd 5Móz 32,43). S ezt ké ri: „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
ka rá csony es tén „meg je lent az Is ten üd -
vö zí tő ke gyel me min den em ber nek” (Tit
2,11). „Ál dott az Úr, hogy meg lá to gat -
ta né pét, és vált sá got szer zett ne ki.” (Lk
1,68; LK) Az Úr an gya la mond ta: „Jó -
zsef, Dá vid fia, ne félj ma gad hoz ven -
ni fe le sé ge det, Má ri át, mert ami ben -
ne fo gant, az a Szent lé lek től van. 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 1,18.20–21) Be tel je sült a pró fé cia
(lásd Ézs 7,14), s íme, a ma szü le tett
Gyer mek ben ve lünk az Is ten! „Az ő Fi -
á ról szól ez az evan gé li um, 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) „Ez
a Gyer mek csu pán egyet akar: be töl -
te ni szí vün ket. Ha te hát a szív hit ben
ki tá rul, Jé zust gyö nyö rű sé ges nek lát -
ja. S ahol Jé zus meg száll, ott is ma rad.”
(Lu ther) Ezért e csen des, szent sé ges éj -
ben kérd a test té lett Igét: „Ó, jöjj, meg -
vál tó Jé zu som, / A szí vem né ked meg -
nyi tom.” (EÉ 137,5) Tud ha tod: „Azért
jött Jé zus, hogy meg ke res sen, a kár ho -
zat tól meg ment sen en gem!” (Ecsedy
Ala dár)

g Ga rai And rás

HE TI
ÚT RA VA LÓ
December 18–24.

Mint la punk nak a Szent írást a bib lia ol va só Út mu ta tót kö vet ve (is) na pon -
ként for ga tó ol va sói bi zo nyá ra ész re vet ték, az Evan gé li kus Élet múlt he ti
szá má nak utol só ol da lán már az ad vent ne gye dik he té re vo nat ko zó ige -
ma gya rá za tok ke rül tek – a har ma dik he ti he lyett – az Új nap – új ke gye -
lem cí mű ro vat ba. Az aláb bi ak ban azon ban nem csak azért kö zöl jük pót -
ló lag Hu lej Eni kő ér té kes gon do la ta it, hogy szer zőnk ne érez hes se fe les -
le ges nek fá ra do zá sát (hisszük, hogy ige ver sek ben va ló el mé lyü lé se egyéb -
ként sem volt hi á ba va ló fá ra do zás), ha nem azért is, mert elő fi ze tő ink több -
sé ge csü tör tö kön (de cem ber 15-én) ke zé be ve he ti je len lap szá mun kat, így
a hét má so dik fe lé ben az EvÉ let ked velt – so kak szá má ra: leg ked vel tebb
– ro va ta már „nap ra kész” lel ki mu ní ci ó val szol gál hat. Mind azon ál tal a szer -
kesz tő sé gi hi bá ért mind a szer ző(k)től, mind az ol va sók tól el né zést ké rünk!

– A szerk.
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

12 e 2011. december 18–25. Evangélikus Életgyermekoldal

Egy szer volt, hol nem volt, volt egy -
szer egy Ezer szí nű er dő. Ne vé hez il -
lő en sok fé le nép élt ben ne vi dá man:
tün dé rek, ma nók, tör pék, és per sze
gom bák.

Ám egy nap ször nyű do log tör tént:
Ka ra bossza, a fe ke te szár nyú tün dér
egér se re gé vel meg tá mad ta és el -
pusz tí tot ta az er dő fal va it, s az er dő -
la kók kö zül so kan fog ság ba ke rül tek.
S hogy ki men ti ki az ural ko dó kat –
Grá nit fült, a tör pe ki rályt, Ré pa re tek

Mo gyo ró ri gó ki rály nőt és Ga la go nya
tün dér her ceg nőt – Ka ra bossza kar -
mai kö zül? Egy kis bá tor csa pat
Gom ba fal vá ról: Tó ni, a be fo ga dott
tör pe, Var gá nya, a bá tor gom ba fiú,
Csom bor tün dér her ceg, Em ma, az
er dő ben el té vedt kis lány és Csi per -
ke, a fog ság ba ke rült csi nos, Pe resz -
ke ne vű gom ba lány test vé re. A me -
se vé gé re új ra sza bad lesz min den fo -
goly, az áru ló gom ba fi ú nak, Su suly -
ká nak is meg bo csá ta nak a ba rá tai. De

ami a leg fon to sabb: az er dő la kó i nak
sze re te te le győ zi Ka ra bossza go -
nosz sá gát.

A Fe ke te szár nyú tün dér cí mű
me sét Ivá nyi Ben ce, a De ák Té ri
Evan gé li kus Gim ná zi um 11. osz tá lyos
ta nu ló ja ír ta. Szín da ra bot is ren de -
zett be lő le Se bes tyén Nó ra ta nár nő
se gít sé gé vel. A no vem ber 4-én a
gim ná zi u mi szín ját szó kör ha to di -
kos tag ja i nak sze rep lé sé vel elő adott
me se nagy si kert ara tott.

Tün dé rek, gom bák és ma nók
a gi mi szín pa dán

A bet le he mi já szol nál
Szent es te éj sza ká ján a bet le he mi pász to rok nak an gya lok ad ták hí rül a Meg vál tó szü le té sét. Ez zel egy idő ben nap ke le ten bölcs tu dó sok nak egy csil lag je lez te a Ki rály vi lág ra jöt tét. Mind két csa -
pat út ra kelt, hogy meg bi zo nyo sod jon a hír ről, és kö szönt se a já szol ban fek vő Jé zust. Az aláb bi két kép kö zött KI LENC kü lönb ség van. Meg ta lál já tok őket?

Eb ben a szo bá ban az tán jó sok aján dék lát ha tó! Húz zá tok ki a be tű há ló ban a tár gyak ne ve it – víz szin tes és
füg gő le ges irány ban ha lad ja tok! Egy betű több szóhoz is tartozhat. A meg ma radt be tűk ből egy szót ol vas -
hat tok össze. Ho gyan kap cso ló dik a ka rá cso nyi tör té net hez?
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A téli sötétségben sok kis gyertya világít. Minden gyertyához tartozik
egy betű. Ezeket a betűket írjátok be a vonalakat követve a megfelelő
négyzetekbe! Így összeolvashatjátok, hogy mit mondott Jézus önmagáról.

Gyertyafények
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Gáncs Pé ter: Min de nek előtt fon -
tos nak tar tom ki emel ni, hogy az egy -
ház ban hat éven te ese dé kes vá lasz tá -
sok so rán szol gá lat ra kész mun ka tár -
sa kat – úgy is mond hat nám, ön kén -
te se ket – ke re sünk, nem pe dig ran -
go kat osz to ga tunk. Bár mi lyen egy há -
zi szin tű tiszt ség ről le gyen is szó, szem
előtt kell tar ta nunk a Mi atyánk ban
na pon ta el mon dot ta kat: „…ti ed az or -
szág, a ha ta lom és di cső ség…”

– A zsi nat no vem be ri ülé sén struk -
tu rá lis vál to zást je len tő dön tést ho -
zott: a gyü le ke ze ti pres bi té ri u mok
lét szá mát az ed di gi negy ven he lyett
hu szon öt fő ben ma xi mál ta. Eb be a
lét szám ba a lel kész(ek), a fel ügye lő és
a má sod fel ügye lő(k) nem szá mí ta nak
be le. Mi áll en nek a „kar csú sí tás nak”
a hát te ré ben?

Mun tag And rás: Prak ti kus
meg fon to lás. Egy nagy lét szá mú tes -
tü let ben ne héz ke sebb a mun ka tem -
pó, kö rül mé nye sebb a dön té sek meg -
ho za ta la. Egy kar csúbb gré mi um –
jól elő ké szí tett ügyek ese té ben –
ha té ko nyab ban tud mű köd ni. Ha az
adott gyü le ke ze ten be lül a kü lön bö -
ző mun ka te rü le tek kép vi se lői ke -
rül nek be a pres bi té ri um ba, fe le lő sen
el ké szí tik az éves mun ka ter vet, dön -
te nek en nek anya gi hát te ré ről, ak kor
ők ru gal ma san szer vez he tik meg
azo kat a mun ka cso por to kat, ame -
lyek ben a gyü le ke zet min den tag ja
meg ta lál hat ja a ma ga fel ada tát.

– A szű kebb lét szám ke ret mi att at -
tól tart hat nak egyes hí vek, hogy a csa -
lá dok ban ed dig tra di ci o ná li san nem -
ze dék ről nem ze dék re örök lő dő pres -
bi te ri tag ság meg szű nik, vagy eset leg
bi zo nyos vé le mé nyek nem kap hat nak
majd han got.

G. P.: Én en nek a zsi na ti dön tés nek
in kább a po zi tí vu mát lá tom. Az egy -
ház köz sé gek tag ja i ból ál ló köz gyű lés -
nek most még in kább meg nö vek szik
a fe le lős sé ge, hogy olyan szem pon -
tok sze rint vá lasszon pres bi te re ket,
ame lyek a gyü le ke ze ti mun kát elő re -
vi szik, és a kö zös ség lel ki épü lé sé re
szol gál nak.

– Azt a ren del ke zést, hogy a pres -
bi té ri u mok nak leg alább hat fő ből
kell áll ni uk, nem vál toz tat ta meg a
zsi nat.

M. A.: A zsi nat ban folyt vi ta ar ról,
hogy el tö röl jük-e ezt a mi ni má lis
fel té telt, de az az érv győ zött, hogy
ahol nem tud nak hat pres bi tert meg -
vá lasz ta ni, azt nem is te kint het jük
gyü le ke zet nek.

– A ko ráb bi tör vény ér tel mé ben a
gyü le ke zet min den tiszt ség vi se lő je –
pél dá ul a kán tor, gond nok, pénz tá ros
– au to ma ti ku san a pres bi té ri um
sza va za ti jog gal ren del ke ző tag ja
volt. A mos ta ni tör vénnyel ez vál to -
zott?

M. A.: Igen. A lel ké szen, a fel ügye -
lőn és a má sod fel ügye lőn kí vül a
pres bi té ri um nak csak vá lasz tott tag -
jai lesz nek. Egy tiszt ség vi se lő ak kor
lesz pres bi ter, ha kü lön meg vá laszt -
ják. A gyü le ke zet per sze azt az utat
is vá laszt hat ja, hogy a tiszt sé gek ről

elő ze te sen el dön ti, hogy pres bi ter nek
te kin ti-e. Eb ben az eset ben ezt rög -
zí te ni kell, de a hu szon ötös lét szá mot
ve lük együtt sem lép he tik túl.

– Fon tos vál to zás az is, hogy a jö -
vő évi vá lasz tá sok so rán már nem a
gyü le ke ze tek köz gyű lé sei, ha nem az új
pres bi té ri u mok dön te nek az egy ház -
me gyei, -ke rü le ti tiszt ség vi se lők ről, il -
let ve a püs pök sze mé lyé ről.

G. P.: Ezt bölcs lé pés nek tar tom.
Ed dig ugyan is tel je sen eset le ges volt,
hogy azon a va sár na pon, ami kor a
köz gyű lés pél dá ul es pe rest és egy ház -
me gyei fel ügye lőt vá lasz tott, kik vet -
tek részt az is ten tisz te le ten, és ott ma -
rad tak-e egy ál ta lán a köz gyű lé sen.
Ez zel szem ben most a pres bi té ri um
„fel ké szül het” a je löl tek ből, egy kü -
lön al ka lom ra meg is hív hat ja őket,
sze mé lye sen meg is mer ked het nek
egy más sal.

– Ha már or szá gos szin tek nél tar -
tunk: ezen túl a zsi nat vá laszt ja meg
az or szá gos fel ügye lőt is.

G. P.: A két fős or szá gos el nök ség
má sik tag já nak, az el nök-püs pök nek
a sze mé lyé ről ed dig is ez a gré mi um
dön tött…

– Nem érez he tik úgy a gyü le ke ze -
ti ta gok, hogy e zsi na ti dön tés ér tel -
mé ben ezen túl nem szól hat nak be le,
ki le gyen az egy ház vi lá gi kép vi se lő -
je vagy – aho gyan egye sek fo gal maz -
nak – az „egy ház ar ca”?

G. P.: A gyü le ke ze ti ta gok ez után
is el mond hat ják a vé le mé nyü ket, hi -
szen pres bi té ri u muk vá laszt ja meg az
egy ház me gyei zsi na ti kül döt tet. A
kül döt tek dol ga pe dig, hogy kép vi sel -
jék az őket de le gá lók ál lás pont ját. Az
át la gos gyü le ke ze ti ta gok sok szor
csak a köz is mert ség alap ján vá lasz -
tot tak or szá gos fel ügye lőt, de ez
nem fel tét le nül elég.

– Rossz nyel vek sze rint azért ke rült
ilyen szűk kö rű tes tü let hez a vá lasz -
tás jo ga, hogy a lob bi ér de kek job ban
ér vé nye sül hes se nek.

G. P.: Ezt le het po zi tí van is ér tel -
mez ni. Ha van pél dá ul két al kal mas
je lölt, na gyobb az esé lyük, hogy
kam pány be szé dük kel ma guk mel lé
ál lít sák azt a sza va za ti jog gal bí ró hat -
van hét kül döt tet, mint egy-egy, a saj -
tó ban meg je le nő, pár so ros be mu tat -
ko zó cik kel a há rom száz gyü le ke ze -
tet. Az egy há zi ügyek ben amúgy is
jár tas és azok ról fe le lő sen gon dol ko -
dó tes tü let tag jai a meg hall ga tá son
sok kal na gyobb eséllyel tud ják „le -
tesz tel ni” a je löl tek al kal mas sá gát,
egy há zi be ágya zott sá gát.

M. A.: Az is fon tos, hogy a kö vet -
ke ző cik lus tól kezd ve az or szá gos fel -
ügye lői tiszt je len tő sé ge né mi képp
csök ken, hi szen vissza áll a há rom
püs pök ből, va la mint az or szá gos és
a négy ke rü le ti fel ügye lő ből ál ló,
hét fős or szá gos el nök ség rend sze re.
Az or szá gos pres bi té ri um (OP) is
vissza kap a zsi nat tól bi zo nyos fel -
adat kö rö ket, il let ve ezen túl mind a
püs pö kök, mind pe dig a négy fel -
ügye lő sza va za ti jo gú tag jai lesz nek
a zsi nat nak.

Az el nök-püs pök nek és az or szá -
gos fel ügye lő nek így re mél he tő leg
könnyebb lesz a dol ga, mi vel ön ál ló
fel adat kör ként el ső sor ban más egy -
há zak kal és az ál lam mal va ló kap cso -
la tok ban kép vi se lik egy há zun kat, il -
let ve bi zo nyos tes tü le ti ülé se ket ve -
zet nek. De olyan ön ál ló dön té sek
nem ne he zed nek a vál luk ra, mint a
mos ta ni cik lus ban ne he zed tek…

– Ezek sze rint van alap ja azok nak
a vé le mé nyek nek, me lyek sze rint
nincs is szük ség az or szá gos fel ügye -
lői poszt ra?

M. A.: Ez a kér dés a zsi na ton nem
ve tő dött fel, mi vel nem volt ilyen tár -
gyú be ad vány.

– Kik és mi kor je löl het nek or szá gos
fel ügye lőt?

M. A.: A há rom fős or szá gos je lö -
lő bi zott ság je löl het sze mé lye ket.
Hoz zá juk bár ki el küld he ti a ja vas la -
tát, et től füg get le nül min den egy ház -
me gyét meg fog nak ke res ni. A meg -
vál to zott rend ér tel mé ben az or szá -
gos fel ügye lő va ló szí nű leg 2012 no -
vem be ré ben, az új zsi nat ala ku ló
ülé sén lesz meg vá laszt va.

– Az vál to zott-e, hogy az or szá gos
fel ügye lő fel ügye li az or szá gos iro da
te vé keny sé gét?

M. A.: Igen, ezt a zsi nat ki húz ta a
fel adat kö rei kö zül. Amúgy is elég ál -
ta lá no san volt ez meg fo gal maz va a
tör vény ben, de a gya kor la ti ki vi te le -
zé se is elég le he tet len volt. 

– Vál toz ta tott a zsi nat az or szá gos
iro da igaz ga tói poszt ról ren del ke ző
jog sza bá lyon is. Ezen túl nem a leg ma -
ga sabb szin tű gré mi um, a zsi nat vá -
laszt ja meg e tiszt ség be töl tő jét, ha -
nem az or szá gos pres bi té ri um.

M. A.: Min den or szá gos tiszt ség -
vi se lőt a zsi nat vá laszt, mint pél dá -
ul az or szá gos bí ró ság el nö két vagy
az or szá gos ügyészt. Bár az or szá gos
iro da igaz ga tói tiszt ség meg ma rad
or szá gos tiszt ség nek, az ezt be töl tő
sze mély ről ezen túl va ló ban az or szá -
gos pres bi té ri um dönt – vagy is az a
gré mi um, amely fe lé amúgy is be szá -
mo lá si kö te le zett sé ge van, és amellyel
az igaz ga tó nak együtt kell dol goz nia
a min den na pok ban.

G. P.: Re mény ség sze rint ez zel a
dön tés sel egy na gyon fon tos fe szült -
ség for rás fog meg szűn ni a jö vő ben.

Nem ti tok, hogy ed dig nem min dig
volt egy ér tel mű, a kü lön bö ző tiszt sé -
gek és tes tü le tek kö zül me lyik nek
med dig ter jed a kom pe ten ci á ja…

– Több te rü le ten is cél a kar csú sí -
tás. Ez zel szem ben az új zsi nat lét szá -
ma nem hogy csök ken ni, de nö ve ked -
ni fog. Ejt het nék er ről is né hány szót?

M. A.: Sőt fon tos nak is tar tom,

hogy be szél jünk ró la! Volt egy terv
ar ra vo nat ko zó an, hogy a mos ta ni
hat van két fős tag lét szá mot negy -
ven öt kö rü li re csök kent sük, ám saj -
nos va ló ban in kább nő ni fog a tes tü -
let sza va za ti jog gal bí ró kül döt te i nek
szá ma.

A zsi nat je len leg a kö vet ke ző képp
áll össze: mind a ti zen hét egy ház me -
gye egy lel kész és egy nem lel kész ta -
got küld. A há rom ke rü let hat-hat ta -
got de le gál – há rom lel készt és há -
rom nem lel készt –, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem egy főt, az
evan gé li kus köz ok ta tá si, va la mint
sze re tet in téz mé nyek két-két ta got
kül de nek, a misszi ói szol gá lat ban
ál ló lel ké szek pe dig egy kül döt tet. Ez
az öt ven nyolc fő vá lasz tás út ján ke -
rül be. A zsi nat nak ed dig hi va tal ból
sza va za ti jog gal bí ró tag ja volt az or -
szá gos szám ve vő szék és az or szá gos
lel ké szi mun ka kö zös ség el nö ke. A
mos ta ni vál to zás ér tel mé ben ők ta -
nács ko zá si jog gal ren del kez nek majd.
Azon ban – ahogy ko ráb ban is em lí -
tet tük – az új zsi nat ban a hét fős el -
nök ség tag ja i nak is ál lan dó sza va za ti
jo guk lesz. Így a zsi nat sza va za ti jo -
gú tag ja i nak szá ma hat van öt lesz.

– Az ál tal, hogy a zsi nat mos ta ni
fel adat kö ré ből ki ke rül nek bi zo nyos
mun ka te rü le tek, to vább ra is in do kolt
lesz az évi négy ülés?

G. P.: Ab ban bí zunk, hogy nem. Jó
elő ké szí tés után ta lán elég lesz egy
ta va szi és egy őszi ülés szak, ame lyek
vi szont va ló szí nű leg több na po sak
lesz nek. 

M. A.: A zsi nat fel ada tai kö zé
ezen túl a tör vény al ko tás és né hány
stra té gi ai jel le gű te en dő fog csak
tar toz ni. Így pél dá ul a mun ka ágak
meg ha tá ro zá sa vagy a hit val lá sok kal
és a li tur gi á val kap cso la tos kér dé sek -
ben is övé a vég ső szó. Ez utób bi ak
szak mai fe le lős sé ge a püs pö ki ta nács
vál lán ma rad, ők is ter jesz tik a ja vas -
la to kat a zsi nat elé. 

Vi szont bi zo nyos kül ügyi kér dé -
sek ben – be le ért ve a más egy há zak -
kal és az ál lam mal kap cso la tos ál lás -
pon to kat is – a leg fel ső dön tés ho zó
szerv ha tá roz. A gaz da sá gi jel le gű
kér dé sek kö zül a költ ség ve té si ter vet
és a zár szám adást is a zsi nat fo gad -
ja el, il let ve az ő jo ga ha tá roz ni a két -

száz mil lió fo rin tot meg ha la dó be ru -
há zá sok ról. Ez ál tal a zsi nat ki vo nul
a vég re haj tá si dön tés ho zás te rü le té -
ről, s an nak csak a ke re te it ha tá roz -
za meg.

– Mi lesz a fel adat kö re a má so dik
leg na gyobb jog kör rel bí ró egy há zi
tes tü le tünk nek, az or szá gos pres bi té -
ri um nak?

M. A.: Az összes fel adat hoz zá fog
tar toz ni, amely in téz mé nye ink fenn -
tar tá sá val kap cso la tos. Így az in -
téz mé nyek ala pí tá sá val, át vé te lé vel,
mű kö dé sé vel, ve ze tő ik meg bí zá sá val
kap cso la tos mun ka jo gi kér dé sek
mel lett a gaz da sá gi ügye ik tár gya lá -
sa is az OP fel adat kö re lesz. Emel lett
min den olyan dön tés nél az OP ke -
rül elő tér be, amely nél több mun ka -
ági bi zott ság vé le mé nyét kell össze -
han gol ni.

– Ez több ülést is fog ered mé -
nyezni?

G. P.: Nem. A jö vő re már hét fős or -
szá gos el nök ség to vább ra is ha von -
ta fog ülé sez ni, és min den má so dik
hó nap ban egé szül ki az OP töb bi tag -
já val. Mi vel ezek sok kal ki sebb lét szá -
mú tes tü le tek, ru gal ma sab ban össze -
hív ha tók, ez pe dig az in téz mé nye ket
érin tő ügyek ben gyor sabb in téz ke -
dést tesz majd le he tő vé. E kér dé sek
a leg utób bi cik lus ban a rit káb ban
össze ülő zsi nat jog kö ré be tar toz tak.

– Ha már itt tar tunk: a zsi nat a
ha tá ro zat ké pes ség ügyé ben is vál -
toz ta tá so kat ve ze tett be.

M. A.: Ket tős lé pés tör tént: a ha -
tá ro zat ké pes sé get az ed di gi két har -
mad ról a zsi na ti ta gok fe lé nek je len -
lé té hez kö töt te a tör vény ho zó tes tü -
let, de tör vény al ko tás hoz meg ma radt
a két har ma dos elő írás. Vi szont a
zsi na ti pót ta gok ezen túl csak ak kor
jut nak sze rep hez, ha a ren des tag
man dá tu ma meg szű nik.

– He ti la punk tu dó sí tá sa i ban is
rend re ol vas ha tó az a szo mo rú tény,
hogy egy-egy tör vény sza va zá sá ra
az adott ülés sza kon már nem ke rül -
he tett sor, mert a zsi nat el vesz tet te a
ha tá ro zat ké pes sé gét. Ma gya rul a zsi -
na ti atyák és anyák előbb ha za men -
tek. Ho gyan le het ne el ér ni, hogy a kül -
döt tek ko mo lyan ve gyék és fe le lő sen
vé gez zék a rá juk bí zott fel ada tot?

G. P.: Na gyon ne héz kér dés. Ta lán
ha az őket kül dő tes tü le tek rend sze -
re sen kér nék a be szá mo ló i kat.

– A nyil vá nos ság is so kat se gít het -
ne eb ben. Pél dá ul az Evan gé li kus
Élet ben kö zöl ni le het ne az adott
ülés szak je len lé ti ívét, mel lé kel ve a ta -
gok tá vo zá sá nak idő pont ját is…

M. A.: Na gyon fon tos, hogy a jö -
vő évi vá lasz tá sok so rán a je löl tek tu -

da to sít sák ma guk ban: ha el vál lal ják
a rá juk bí zott fel ada tot, azt a gyü le -
ke ze ti ta gok irán ti fe le lő sség gel – akár
ál do za tok árán is – vé gez zék. A kül -
dő tes tü le tek fe le lős sé ge pe dig az,
hogy olyan kép vi se lő ket vá lassza nak,
akik meg fe le lő mó don tud ják szol gá -
la tu kat el lát ni.

g Bo da Zsu zsa

Fe le lő sen szol gál ni
Be szél ge tés egyházunk el nök-püs pökével és a zsi nat nem lel ké szi el nö ké vel

b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház tör vé nye i nek ér tel mé ben a vá -
lasz tás sal ka pott meg bí zás (man dá tum) min den egy há zi tiszt ség re, va -
la mint tes tü le ti tag ság ra egy hat éves cik lus ra szól – ki vé tel ez alól a
lel ké szi és a püs pö ki tiszt. A nem lel ké szi tiszt ség vi se lők, va la mint a
pres bi té ri u mi és a kép vi se lő-tes tü le ti ta gok man dá tu ma – a gyü le ke -
ze ti és az an nál ma ga sabb egy ház kor mány za ti szin te ken egy aránt –
az új ta gok be ik ta tá sá val szű nik meg. A vo nat ko zó jog sza bály – az egy -
há zi szol gá lat ról és az egy há zi szol gá la tot vég zők ről szó ló 2005. évi
III. tör vény – ér tel mé ben 2012-ben ál ta lá nos tiszt újí tás ra ke rül sor.
Er ről, il let ve egy há zunk tör vény ho zó tes tü le te, a zsi nat leg utób bi, no -
vem ber 25-ei ülé sén ho zott egyes dön té se i nek hát te ré ről be szél get -
tünk Gáncs Pé ter el nök-püs pök kel és Mun tag And rás sal, a zsi nat nem
lel ké szi el nö ké vel.

»presbiteri«

Általános tisztújítás
2012 – magasabb
egyházkormányzati
szintek
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VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
10.30 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.30 / m2)
10.55 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
Az idei országos református
ifjúsági találkozó
11.05 / m1
Csil lag pont 2011
13.00 / Bar tók rá dió
Ka rá cso nyi kon cert a bé ké ért
Kop pen há gá ból
14.05 / Bar tók rá dió
A Hel sin ki Ba rokk Ze ne kar
hang ver se nye a hel sin ki Kal -
lio-temp lom ból
19.00 / Bar tók rá dió
Wal ter Bra un fels: An gya li
üd vöz let (négy fel vo ná sos
misz té ri um já ték)
21.30 / m1
2 nap Pá rizs ban
(fran cia–né met víg já ték,
2006) (96')

HÉTFŐ

12.05 / Bar tók rá dió
A Mon te ver di Kó rus és az
An gol Ba rokk Szó lis ták Bach-
hang ver se nye
70., 132., 147. kan tá ta
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.00 / Bartók rádió
A hét zeneszerzője:
Bartók Béla
14.30 / m1
Bu da pest ter mé sze ti ér té kei
14.45 / Film mú ze um
A szív híd jai
(ame ri kai film drá ma, 1995)
(135')
16.20 / Du na 2
Vaj da sá gi or go nák
(ma gyar do ku men tum film)
19.00 / Du na Tv
Sport csil la gok gá la est je 2011
00.10 / Du na Tv
Bu da pest ost ro ma
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat) IV/1.

KEDD

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
12.35 / Du na 2
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok
14.15 / Du na Tv
Na pok, évek, év szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
„Ün nep na pok nak szí nes
temp lom or mán” –
Gon do la tok az ün nep ről
16.15 / Du na Tv
Ta lál ko zá sok a ta izéi Roger
test vér rel
(fran cia do ku men tum film)
II/1. (2. rész: csütörtök, 16.15)
19.30 / PAX Tv
Hét ima
(kon cert film)
19.35 / Bar tók rá dió
Wag ner: Par si fal
(há rom fel vo ná sos ope ra)
22.25 / Du na 2
Pil lan gó
(ma gyar té vé film, 1970) (68')

SZERDA

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
El gar: Be ne dic tus és Te De um
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.40 / Du na Tv
He u ré ka! Meg ta lál tam!
16.45 / Du na Tv
Vi rág zó Ma gyar or szág
Fe hér gyar mat
16.50 / Duna 2
Dunai anziksz 58.
21.05 / m1
On the Spot
(do ku men tum film)
23.30 / Bartók rádió
Ars nova
Benne: Orbán György:
Tripla szextett
24.00 / m1
Szel lem a pa lack ból…
Szi ko ra Ró bert, a gyűj tő

CSÜTÖRTÖK

12.55 / m2
Ar bo ré tu mok, gyűj te mé nyes
ker tek
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. Csu ka Ta más né,
Mar gó re for má tus lel kész
16.15 / Du na Tv
Ta lál ko zá sok a ta izéi Roger
test vér rel
(fran cia do ku men tum film)
19.42 / Kos suth rá dió
Ka rá cso nyi dal la mok né pi
hang sze re ken
20.40 / Duna 2
„Maradok, másként nem
tehetek” – In memoriam Sütő
András
21.30 / Du na Tv
Lúd as Ma tyi (ma gyar já ték -
film, 1949) (102')
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Az Amad in da ütő együt tes
ját szik
24.00 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin mű sor)

PÉNTEK

13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
13.35 / Bar tók rá dió
XXII. mis kol ci nem zet kö zi
ka ma ra kó rus-fesz ti vál 2011
Ben ne:
Lu kas: Pa ter Nos ter
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Kiss Már ton (Mar ci atya
Bélfenyérről)
14.35 / m2
Sza bad lá bon So mogy ban
15.10 / Du na Tv
Lyu kas óra (iro dal mi mű sor)
15.40 / Pax Tv
Szent István – az
államalapító öröksége
19.42 / Kos suth rá dió
Ka rá cso nyi an gya lok
Gryl lus Vil mos és ba rá tai
zenél nek
00.25 / Du na Tv
Gyó gyí tó han gok
Lo vász Irén kon cert je
a Szent Ist ván-ba zi li ká ban

SZOMBAT

12.15 / Du na Tv
A há rom ki rá lyok
(do ku men tum film)
13.03 / Kos suth rá dió
Ka rá csony az asz tal kö rül
13.30 / Bartók rádió
Csajkovszkij: Diótörő
15.04 / Kos suth rá dió
Az Is ten ál lat kert je
A Bib lia ál la tai
16.35 / Du na 2
Szál lást ke res a szent
család…
17.04 / Pe tő fi rá dió
Ghy mes-kon cert a Szent
István-ba zi li ká ban
18.00 / Bar tók rá dió
Úton Bet le hem be
Ze nés iro dal mi össze ál lí tás
19.04 / Kossuth rádió
Munkás karácsony
21.04 / Kossuth rádió
Szív Ernőből karácsonyi
ajándék lesz
24.00 / RTL Klub
Má ria, egy anya tör té ne te
(bra zil film, 2003) (96')

VASÁRNAP

10.03 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let
Igét hir det: Fa bi ny Ta más
püs pök
10.40 / m2
Evan gé li kus temp lo mok
11.00 / m1
Ka rá cso nyi re for má tus is ten -
tisz te let
14.33 / Kos suth rá dió
A Bib lia nö vé nyei
19.30 / Tv2
Sh rek 2. (ame ri kai ani má ci ós
víg já ték, 2004) (82')
19.30 / Du na 2
Ka rá cso nyi or go na mu zsi ka
21.07 / Kos suth rá dió
Sau lus
Gáll Ist ván hang já té ka
21.10 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne:
Bach: Ka rá cso nyi ora tó ri um
23.00 / m1
Bib lia: Jé zus
(olasz–né met té vé film, 1999)
II/1. rész

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 18-ától december 25-éig

Advent 4. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. Lekció: Fil 4,4–7; Ézs 52,7–10.
Alapige: Lk 1,46–55. Énekek: 137., 134.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) dr.
László Virgil; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Keveházi László;
II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10.
(úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) dr. Csepregi Zoltán;
du. 4. (gyerekkarácsony) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (karácsonyi
gyerekműsor) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás;
V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (Bach:
Karácsonyi oratórium) Gáncs Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.)
Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 4. (gyerekkarácsony) Aradi György; du. 6.
(dzsesszistentisztelet) Pelikán András; 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. Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás;
Gát u. 2. (katolikus templom) du. 6. (vespera) Bolba Márta, liturgus: Muntag Lőrinc;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.)
Kovács Viktor; de. fél 11. (úrv.) Kovács Viktor; du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI., Németvölgyi
út 138. de. 9. Missura Tibor; Egyetemi és főiskolai gyülekezet, XI. Magyar tudósok krt. 3.
du. 6. (adventi zenés áhítat a Kőmíves Quartett-tel) Gáncs Tamás; Budagyöngye, XII., Szilágyi
E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. László Virgil; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.)
Keczkó Pál; negyed 12. Keczkó Pál; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter;
Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv., gyerekkarácsony) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u.
14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; du.
3. (adventi sokadalom); du. 6. (Új találkozás istentisztelet); Rákospalota, XV., Juhos u. 28.
(kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10.
(úrv.) Bakay Beatrix; Cinkota, XVI., Batthyány I. u.de. fél 11. dr. Agod Anett; du. 4. (karácsonyváró
teadélután); Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. dr. Agod Anett; 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. Kovács Áron; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u.
de. 11. Kovács Áron; 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; 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; Soroksár, Otthon Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 2. Győri János Sámuelné;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Szenteste. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Zsid 1,1–6; Ézs 9,1–6.
Alapige: Mt 8,19–20. Énekek: 150., 154.

I., Bécsi kapu tér du. 3. (gyerekistentisztelet) Bence Imre; du. 4.  (úrv.) Balicza Iván; du. 6. (német)
Johannes Erlbruch; éjfél Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé du. 4. Gertrud Heublein;
II. Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. du. fél 3.  (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. du. 2.  Donáth László; éjjel 11. (úrv.) Donáth László; Óbuda,
III., Dévai Bíró M. tér du. 4.  Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. du. 4.  Solymár
Péter Tamás; V., Deák tér 4. du. 4. Cselovszky Ferenc; VII., Városligeti fasor 17. du. 4.  Pelikán
András; VIII., Rákóczi út 57/a du. 2.  (szlovák-magyar kétnyelvű, 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. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. du. 3. dr. Blázy
Árpádné; Egyetemi és főiskolai gyülekezet, XI. Magyar tudósok krt. 3. du. 4. Körmendy
Petra; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. du. 4. dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. du. 5.  Keczkó Pál; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. du. 3.
(gyerekbarát istentisztelet) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. du. fél 4. (karácsonyi
orgonamuzsika); du. 4. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér du. 4. Kendeh K.
Péter; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) du. 5. Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. du. 4. (gyermekek karácsonya) Börönte Mária;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. du. fél 5. (családi) Vető István; éjszaka 11. Vető István; Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. du. 3. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér du. 5. Kovács Áron;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. du. 5.  Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. este 8. Wiszkidenszky András; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. du. 4.  dr. Korányi
András; 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. du. fél
4. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. du. 6.  Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) du. 4. dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2011. december 24.

Bu da pes ten a Dé li pá lya ud var tól pár
perc nyi re, a XII. ke rü let, Kék Go lyó
ut ca 17. alatt ta lál ha tó a bu da hegy vi -
dé ki gyü le ke zet új temp lo ma és gyü -
le ke ze ti köz pont ja. Több mint fél év -
szá za dos út ve ze tett ad dig, amíg gyü -
le ke ze tünk eb ben a szép temp lom ban
meg tart hat ta el ső is ten tisz te le tét.

A gyü le ke zet ala pí tás és temp lom -
épí tés szán dé ka már az 1920-as évek -
ben fel me rült a bu da vá ri gyü le ke zet -
hez tar to zó, de a bu dai hegy vi dé ken
élő evan gé li ku sok szí vé ben. 1936-
ban egy is ko lá ban meg tar tot ták az el -
ső bu da hegy vi dé ki is ten tisz te le tet,
1943-ban meg ala kult a bu da hegy vi -
dé ki lel ké szi kör.

1953-ban lett ön ál ló a gyü le ke zet;
el ső lel ké sze Dan ha user Lász ló, se -
géd lel ké sze Rutt kay Ele mér, el ső fel -
ügye lő je dr. Kar dos Er nő volt (utób -
bi szü le té sé nek századik év for du ló -
já ról ép pen a múlt va sár nap em lé ke -
zett meg imád ság gal gyü le ke ze tünk).

Az is ten tisz te le te ket 1951 és 2000
kö zött a Tart say Vil mos ut cá ban,
egy la kás ból át ala kí tott ká pol ná ban
tar tot tuk. Itt volt az is ten tisz te le tek
csen des részt ve vő je Or dass La jos

püs pök is, gyü le ke ze tünk tag ja. 1994-
ben ju tot tunk hoz zá a Kék Go lyó ut -
cá ban egy te lek hez, ame lyen egy el -

ha nya golt, mű em lék jel le gű la kó -
épü let és szá mos ga rázs állt. A tel ken
1998-ban Is ten cso dá la tos ke gyel mé -
ből le rak hat tuk temp lo munk alap kö -
vét, fel újít hat tuk az épü le tet, fel -
épít het tük és 2001-ben fel avat hat tuk
temp lo mun kat, 2002-ben pe dig meg -
szó lalt új or go nánk is. Ez év
áp ri li sá ban ün ne pel tük meg
temp lo munk fel szen te lé sé -
nek tizedik év for du ló ját, me -
lyen gyü le ke ze tünk lel ké szei:
Kecz kó Pál pa ró kus, Kecz kó
Szil via be osz tott és Ben cé né
Sza bó Már ta he lyet tes lel kész
is szol gált. Ve lünk együtt ün -
ne pelt és ige hir de tés sel szol -
gált az Észa ki Egy ház ke rü let
nyu gal ma zott és je len le gi
püs pö ke, va la mint ve lünk
vol tak finn és né met test -
vér gyü le ke ze te ink de le gá ci -
ói is. 

A hegy vi dé ki az egyik leg -

na gyobb te rü le tű bu da pes ti gyü le ke -
zet. A fő vá ros XII. ke rü le te, az I. ke -
rü let egy ré sze és Bu da ke szi is hoz -
zánk tar to zik. Gyü le ke ze tünk ben
hét száz csa lá dot tar tunk nyil ván;
csa lád ta gok kal együtt mint egy ezer
hí vet szám lál ha tunk. Bu da ke szi le -

ány egy ház köz sé günk ben im már négy
éve Lack ner né Pus kás Sá ra vég zi a
lel ké szi szol gá la tot, mely nek ered mé -
nye ként szé pen erő sö dik a he lyi kö -
zös ség.

Gyü le ke ze tünk jel lem ző je a nyi -
tott ság. Min den kit sze re tet tel hí -
vunk és vá runk, aki fel ke re si is ten -
tisz te le te in ket, bib lia- és hit tan órá -
in kat, a ze nés áhí ta to kat, ke resz tyén
ér tel mi sé gi fó ru mun kat. Min den ki
szá má ra van nak rend sze res al kal ma -
ink, a ba ba-ma ma kör től if jú sá gi
órá in kon és ének ka run kon ke resz tül
a kö zép nem ze dé ken át az idő seb bek
csü tör tök dél előt ti bib lia órá já ig.
Min den is ten tisz te le tünk nek szer ves
ré sze az úr va cso ra, a gyü le ke zet
nagy ré sze rend sze re sen él is e szent -
ség ál dá sá val. Fon tos cé lunk gyer me -
ke ink és fi a tal ja ink mi nél na gyobb
szám ban tör té nő össze gyűj té se, va -
la mint dia kó ni ai mun kánk meg erő -
sí té se.

Be mu tat ko zik a Bu da hegy vi dé ki Evan gé li kus Egy ház köz ség

Evan gé li kus

is ten tisz te let

a Kossuth

rádi ó ban

December 25-én,
karácsony ün ne -

pén 10.04-től is ten tisz te le tet
hall hatunk a Kossuth rádió hul -
lám hosszán a budapest-bu da -
hegy vidéki evangélikus temp -
lomból. Igét hir det dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök.

E VAN G É LI KUS I S TE N TI SZ TE LETKÖZ VETÍTÉ S A M A G YAR R ÁDI Ó BAN
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Sch midt Egon és Bécsy Lász ló Ma da -
rak Bu da pes ten cí mű köny ve a fő vá -
ros nak olyan ar cát mu tat ja be, ame -
lyet va ló szí nű leg csak na gyon ke ve -
sen is mer nek. A leg több em ber nek
ta lán eszé be sem jut, hogy Bu da pest -
nek van egy ef fé le va rázs la tos ol da -
la is. Per sze a ga lam bo kat lát juk, van -
nak, akik ete tik is őket, és per sze van -
nak olya nok is, akik nem sze re tik eze -
ket a ma da ra kat. Mind két fél nek
aján lom, hogy ol vas sa el ezt a köny -
vet, ta lán más ho gyan te kin te nek ez -
után ezek re a kis lé nyek re. 

Szok tak ál lat kert be men ni? És
mit néz nek ott meg? Az orosz lánt,
az ele fán tot, a maj mo kat, a kro ko -
di lo kat? És mi van a ve re bek kel? Ész -
re vet ték már őket? Pe dig ren ge teg
van be lő lük. Igaz, hogy nem ket re -
cek ben, ma dár röp te tők ben él nek,
ha nem sza ba don, mert őket nem
messzi föld ről szál lí tot ták ide, ha -
nem egy sze rű en be köl töz tek – ma -
guk tól. És jól le het bár mi kor el me -
het né nek, még is ma rad nak, mert az
ál lat kert a ve re bek szá má ra va ló sá -
gos pa ra di csom. „Ked vük sze rint
röp köd het nek egyik ket rec ből, egyik
ki fu tó ból a má sik ba, akár na pon ta
más hol reg ge liz het nek, vá lo gat hat -
nak az ele fán tok, orosz lá nok, maj -
mok, ka csák vagy a disz nók ele sé gé -
nek ma ra dé kai kö zött.”

De nem csak ők ér zik jól ma gu -
kat eb ben a ha tal mas park ban, az
élel me seb bek a te le lés gond ja it is
meg old ják, még hoz zá úgy, hogy
be köl töz nek a pál ma ház ba. Jö het a
fagy, a jég, a hi deg és a sü völ tő sze -
lek, né hány ökör szem vagy vö rös -
begy meg hú zó dik a jó me leg ben,

ahol az éle lem szer zés sem túl meg -
eről te tő fel adat. A ta va szi-őszi ma -
dár vo nu lás ide jén egyéb ként is nagy -
sze rű át me ne ti lu xus szál lást ta lál nak

az ál lat kert ben a fü zi kék, légy ka pók,
vö rös be gyek.

A Du na-hi dak kol du sa it is me rik?
Bi zony so kan van nak, és be érik az
össze gyűj tött ke nyér mor zsá val vagy
az ap ró ra vá gott ke nyér héj jal. Hát
per sze, hogy a si rá lyok há lás ha dá ról
van szó! Az víz be szórt el ső ele ség -
adag ra szá zá val je len nek meg, és fe -
hér fel hő ként ör vény le nek, ke rin -
ge nek a híd körül. A si rá lyok há rom
faj tá ját is meg le het fi gyel ni itt: a dan -
ka si rályt, a vi har si rályt és a sár ga lá -

bú si rá lyo kat. A bő sé ges ün ne pi la -
ko mák után, aki meg te he ti, sé tál jon
egyet a Du na-par ton! És a ke nyér hé -
jat se fe lejt se ott hon!

Aki ki tar tó, kő mű ves ma da rat
vagy ké mény sep rő ma da rat is lát hat
Bu da pes ten. Nem va la mi is me ret len,
eg zo ti kus ma da rak ezek, ha nem ré -
gi is me rő sök. A csusz ka a köl tés re ki -
sze melt odú nyí lá sát mint gon dos
mes ter em ber kör be ta paszt ja, sa ját
test mé re té re szű kí ti. Et től a kis ma -

dár tól so kat ta nul -
hat nánk mi, 21. szá za -
di em be rek: tar tós,
mond hat ni, sí rig tar -
tó pár kap cso lat ban
él, a töb bi ma dár tól
el té rő en ősszel és té -
len is együtt ma rad a
pár.

A ké mény sep rő
ma dár pe dig a há zi
rozs da far kú né pi el -
ne ve zé se, ame lyet
szin tén meg ta lál hat
az ér dek lő dő szem lé -
lő a nagy vá ros ban is. 

Ér de mes egy ki csit
más szem mel kö rül -
néz ni eb ben a nagy -
vá ros ban! Sok faj ta
tol las kis élő lényt le -
het meg fi gyel ni nap -
pal is, éj jel is. Az al -
kal maz ko dás jó pél -
dái ők, akik min den -

hol meg ta lál ják a meg fe le lő élő he lyet.
Elő ször azon ban ol vas sák el az Evan -
gé li kus Élet gyer mek ro va tá ban, a
Na pos ol da lon is rend sze re sen pub -
li ká ló Sch midt Egon köny vét, ame -
lyet Bécsy Lász ló ter mé szet fo tós ké -
pei il luszt rál nak!

g S. A.

Schmidt Egon – Bécsy László: Ma da -
rak Budapesten. Új Ember, Budapest,
2011. Ára 2500 Ft.

Tollas lakók a városban
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Ka rá csony kö ze led té vel haj la -
mo sak va gyunk a ro ha nás ra,
a kap ko dás ra, gon do la ta ink az
aján dé ko zás és az elő ké szü le -
tek kö rül fo rog nak. Ke res sük
csa lád tag ja ink, ba rá ta ink szá -
má ra a leg hasz no sabb meg le -
pe té se ket, iz ga tot tan vár juk az
aján dé kok át adá sá nak pil la na -
tát. Saj nos sok szor a nagy ro -
ha nás ban nem ta lál juk meg
min dig azt, ami vel iga zán örö -
met sze rez he tünk. A Bé res nél
is lel ke sen ké szül nek a ka rá csony ra, több fé le össze ál lí tást is
ki gon dol tak, hogy min den ki nek a meg fe le lő cso mag ke rül -
hes sen a fa alá, hi szen a leg na gyobb aján dék az egész ség.

Az aláb bi cso ma gok az aján dék ter mé kek kel a gyógy szer -
tá rak ban, a na gyobb dro gé ri ák ban és hi per mar ke tek ben kap -
ha tók: 

1. Bé res Egész ség tár Porc erő FOR TE 90 db + AJÁN DÉK
Bé res Egész ség tár Porc erő FOR TE 30 db

2. Bé res Egész ség tár Porc erő FOR TE 90 db + AJÁN DÉK
Bé res Egész ség tár Porc erő MAX 20 db

3. Bé res Egész ség tár Szem erő Lu te in FOR TE 90 db + AJÁN -
DÉK Bé res Egész ség tár Szem erő Lu te in FOR TE 30 db

4. Bé res Egész ség tár
Ko en zim Q10 60 db +
AJÁN DÉK Bé res Egész -
ség tár Mag né zi um+B6
30 db 

5. Bé res Egész ség tár
Csont erő 60 db + AJÁN -
DÉK Bé res Egész ség tár
Kal ci um 500 mg 30 db 

6. Bé res Egész ség tár
Omega-3 60 db + AJÁN -
DÉK Bé res Egész ség tár
Mag né zi um+B6 30 db

A leg na gyobb aján dék az egész ség!

H I R D E T É S

A Bé res Egész ség tár – Porc erő FOR TE film tab let ta ízü le ti be teg ség ben szen ve dők kü lön le ges táp lál ko zá si igé nye i hez iga zí tott össze -
té te lű, spe ci á lis – gyó gyá sza ti cél ra szánt – táp szer glü ko zamin-szul fát tal, kond ro i tin-szul fát tal és me til-szul fo nil-me tán nal (MSM).

A Bé res Egész ség tár – Porc erő MAX na rancs ízű pezs gő tab let ta ízü le ti be teg ség ben szen ve dők kü lön le ges táp lál ko zá si igé nye i hez iga -
zí tott össze té te lű, spe ci á lis – gyó gyá sza ti cél ra szánt – táp szer glü ko zamin-szul fát tal, kond ro i tin-szul fát tal és éde sí tő szer rel.

A Bé res Egész ség tár – Szem erő Lu te in For te film tab let ta idős ko ri szem be teg ség (pél dá ul ma ku la d e ge ne rá ció), il let ve az erős fény su gár -
zás oxi da tív szem ká ro sí tó ha tá sa ese tén a kü lön le ges táp lál ko zá si igény ki elé gí té sé re szol gá ló, spe ci á lis – gyó gyá sza ti cél ra szánt – táp szer.

A Bé res Egész ség tár Ko en zim Q10 film tab let ta, a Bé res Egész ség tár Mag né zi um+B6 film tab let ta, a Bé res Egész ség tár Csont erő film -
tab let ta, a Bé res Egész ség tár Kal ci um film tab let ta és a Bé res Egész ség tár Omega-3 ét rend-ki egé szí tő ké szít mé nyek.
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Meg ha tó meg em lé ke zés
Meg ha tó meg em lé ke zés ben volt részünk de cem ber 5-én, hét főn dél előtt a
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na ti Iro dá já nak épü le té ben. Bölcs kei
Gusz táv püs pök hir det te az igét azon az is ten tisz te le ten, ame lyet kö ve tő en
a je len lé vők ar ra em lé kez tek, hogy hat van év vel ez előtt, 1951-ben tör tént a
di a ko nissza-anya há zak fel osz la tá sa. Töb bek kö zött Ha mar Ist ván és Cse ri
Kál mán re for má tus lel ki pász to rok idéz ték fel a di a ko nisszák kal kap cso la -
tos, ked ve sebb nél ked ve sebb em lé ke i ket.

A meg em lé ke zés re meg hí vást ka pott a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nisszaegye -
sü let is. A Fé bé ről Ma do csai Mik lós lel kész be szélt, a rend szer vál to zást kö -
ve tő új ra in du lá sá ról dia ké pe ket is ve tí tett. A meg em lé ke zés ked ves per cei
vol tak, ami kor né hány re for má tus di a ko nissza rö vid be mu tat ko zás után el -
mond ta fel szen te lés kor ka pott igé jét. Saj nos az ün nep sé gen csak két egyen -
ru hás di a ko nissza volt je len: egy sváj ci test vér Ri ehen ből és Szén Ber ta Fé -
bé-di a ko nissza test vér…

A meg em lé ke zés az zal az elő re mu ta tó összeg zés sel zá rult, hogy a dia kó -
ni ai mun kát, amely nek a di a ko nisszák pél da mu ta tó hő sei vol tak, foly tat ni
kell, mert Jé zus Krisz tus sze re tet pa ran csa er re kö te lez min ket.

A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nisszaegye sü let szá má ra azért is volt idő sze rű
az ün nep ség, mi vel jö vő re em lé ke zünk a Fé bé új ra in du lá sa utá ni el ső fő nök -
asszo nya, Túr me zei Er zsé bet szü le té sé nek századik év for du ló já ra. En nek ap -
ro pó ján a 2012. esz ten dő ben a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház zal szá -
mos kö zös prog ra mot szer ve zünk, ame lyek ről ter mé sze te sen rész le te sen tá -
jé koz tat juk majd az Evan gé li kus Élet ol va só it.

Veperdi Zoltán Fébé-lelkész (Budapest)

APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok
felújítása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.
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evangélikus élet. éled. éled?

b „Bu da pest: az au tók, bu szok, vil la mo sok for ga ta gá ban, a jár dá kon nem -
egy szer höm pöly gő em ber ára dat ban va jon há nyan ve szik ész re, hogy
szé kes fő vá ro sunk nak tol las la kói is van nak? Ma da rak, ame lyek el hagy -
ták ere de ti élő he lyü ket, az er dőt, a bok ro kat vagy a szik lás hegy ol dalt,
és a vá ros ba köl töz tek. Nem csak a zöld öve zet be, ha nem a be ton dzsun -
gel be is. Ko ra haj nal ban, ami kor még ép pen csak de reng a ke le ti ég -
bolt, a ké mény sar kán vagy va la me lyik ma gas épü let té vé an ten ná ján
meg szó lal a kis há zi rozs da far kú hím je, nyom ban rá fló táz ni kez de -
nek a fe ke te ri gók, uj jong va éne kel nek a ten ge li cek és zöl di kék, a Gel -
lért-hegy ol da lá ban csat tog nak az er dei pin tyek, és a ház te tők egyi -
ké ről ká rog va kö szön ti az új na pot egy dol má nyos var jú.”

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 1,5 dl tej, 10
dkg kris tály cu kor, 10 dkg Ra ma mar -
ga rin, 3 dkg élesz tő, 50 dkg fi nom liszt,
10 dkg vé kony la pocs kák ra vá gott, há -
mo zott man du la, 6 dkg ma zso la, 2
to jás

A tész ta meg hin té sé hez: 5 dkg
Ra ma mar ga rin, 5 evő ka nál kris -
tály cu kor, 1 kis ka nál őrölt fa héj

A te te jé re: 5 dkg Ra ma mar ga rin,
6 evőkanál méz, 2 evő ka nál kris tály -
cu kor, 10 dkg vé kony la pocs kák ra
vá gott há mo zott man du la.

A te jet a cu kor ral és a mar ga rin nal
ad dig me le gít jük, míg az utób bi ak föl
nem ol vad nak ben ne. Ha már csak
lan gyos, be le mor zsol juk az élesz -
tőt. A lisz tet a man du la la pocs kák kal,
a ma zso lá val, a to já sok kal és az élesz -
tős ke ve rék kel össze gyúr juk. Le ta kar -
va, me leg he lyen legalább fél óráig ke -
leszt jük.

Ez alatt a te te jé re va ló mar ga rint,
mé zet, cuk rot és man du lát egy ser -
pe nyő ben 3-4 perc alatt vi lá gos bar -
ná ra pi rít juk. Vi gyáz zunk, ne hogy
túl ka ra mell i zál juk, hisz még sül ni fog

a tész tá val. Ez után – még melegen –
egy sü tő pa pír ral ki bé lelt, 26 cm át -
mé rő jű tor ta for má ban egyen le te sen
el si mít juk.

A meg kelt tész tát eny hén meg lisz -
te zett gyú ró la pon téglalap alakúra
nyújtjuk, és meg ken jük az ol vasz tott
mar ga rin nal. Meg hint jük a cuk ros fa -
héj jal, és bejg li sze rű en fel te ker jük. 8
da rab ra vág juk. Egyen ként kis sé
meg göm böly get jük és a mé zes man -
du lá ra tesszük az így kapott cipókat.
Le ta kar va ke leszt jük, amíg a sütő 160
fokra me leg szik. Fél órá ig süt jük. A
sü tő ből ki vé ve rács ra bo rít juk, és így
hagy juk ki hűl ni.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Ka ra mel lás-man du lás
ka lács
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Ün ne pi nyit va tar tás

A Lu ther Ki adó köny ves bolt ja de cem ber 24-étől az ün ne pek és lel tá ro -
zás mi att zár va tart. Nyi tás ja nu ár 16-án, hét főn. A de cem ber 20-a után
ér ke ző meg ren de lé se ket ja nu ár 16-ától tud juk tel je sí te ni.

H I R D E T É S

Ünnepi munkarend

Sze re tet tel tá jé koz ta tunk min den kit, hogy a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro dá ja de cem ber 23-tól zár va tart, az el ső mun ka nap
ja nu ár 3. A pénz tár utol só nyit va tar tá si nap ja de cem ber 20., 12 óra.

H I R D E T É S
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Va sár nap (december 18.)

Mert ha van nak is úgy ne ve zett is te nek, ne künk még is egyet len Is te nünk az
Atya, aki től van a min den ség, mi is őér te, és egyet len Urunk a Jé zus Krisz -
tus, aki ál tal van a min den ség, mi is őál ta la. 1Kor 8,5–6 (Jer 25,6; Lk 1,/39–
45/46–55/56/; Fil 4,4–7; Zsolt 74) Le ve lé nek ép pen elő ző mon da tá ban szö -
ge zi le vi lá go san Pál apos tol, hogy „Is ten nincs más, csak egy”. Jól tud ja azon -
ban azt is, hogy lé tez nek eb ben a vi lág ban olyan ha tal mak, ame lyek
könnyen bál vá nyá vá vál hat nak a meg ala po zat lan hi tű, éle tét a bi zony ta lan -
ra épí tő em ber nek. Ezért fon tos fel is mer ni: lé tünk és sor sunk a vi lá got te -
rem tő és fenn tar tó Is ten nek és az egyet len Úr nak, Jé zus Krisz tus nak van
alá vet ve.

Hét fő (december 19.)

Ha vét ke zik va la ki, van párt fo gónk az Atyá nál: az igaz Jé zus Krisz tus. 1Jn 2,1
(Zsolt 38,19; 2Kor 1,18–22; Ézs 49,7–13) A kü szö bön ál ló ka rá csony cso dá -
la tos ese mény ről üzen: an nak az Igaz nak a vi lág ra jöt té ről, aki a bű ne i nek
ügyét ren dez ni kép te len em ber párt fo gó ja, sza ba dí tó ja. Ez zel a Krisz tus sal
sze ret né meg is mer tet ni min den ko ri ol va só it a le vél író. Jé zus is me re té nek
ugyan ak kor olyan lát ha tó kö vet kez mé nye is van az em ber éle té ben, mint az
ő pa ran cso la ta i nak meg tar tá sa.

Kedd (december 20.)

Oda ment Jé zus hoz egy lep rás, aki kö nyö rög ve és térd re bo rul va így szólt hoz -
zá: „Ha aka rod, meg tudsz tisz tí ta ni.” Mk 1,40 (Ruth 2,12; Jel 5,1–5; Ézs 49,14–
26) A mi aka ra tunk igen szűk ha tá rok kö zé van szo rít va, gyak ran kép te len
ar ra, hogy tet te ink moz ga tó ru gó ja le gyen. Az em be ri aka rat min dig alá ve -
tett: vá gyak, ügyek, ha tal mak szol gá ló ja, s több nyi re még is füg get len ség re,
ön ren del ke zés re tö rek szik. Jé zus aka ra ta sza bad, ám ő azt pá rat lan mó don
még is ön ként, min den ben en ge del mes Fi ú ként ren de li alá Aty ja aka ra tá nak.
A tör té net foly ta tá sá ból tud juk: Jé zus akar ta, hogy ez a lep rás meg gyó gyul -
jon be teg sé gé ből – az ő Is ten ren del ke zé sé re bo csá tott aka ra ta előtt pe dig
nin csen aka dály.

Szer da (december 21.)

Nek tek pe dig még a ha ja tok szá lai is mind szá mon van nak tart va. Ne fél -
je tek te hát. Mt 10,30–31 (Ám 3,6b; Jel 3,7–8.10–11/12/; Ézs 50,4–11) Ha
rá cso dál ko zunk te rem tett vi lá gunk idő be li és tér be li szé dí tő táv la ta i ra,
az épp úgy ön ma gunk je len ték te len sé gé nek, ki szol gál ta tott sá gá nak és se -
bez he tő sé gé nek ér zé sét idéz he ti elő ben nünk, mint az em ber vi lág szá -
mos eset ben meg nyil vá nu ló erő sza kos sá ga. Urunk ma ar ról biz to sít min -
ket, hogy a mennyei Atyá nak gond ja van a leg ki seb bek re, a leg gyen géb -
bek re és a leg ap róbb rész le tek re is. Gond vi se lő sze re te te ké pes el űz ni min -
den fé lel mün ket.

Csü tör tök (december 22.)

Jé zus meg kér dez te ta nít vá nya i tól: „Hát ti ki nek mon do tok en gem?” Pé ter így
vá la szolt ne ki: „Te vagy a Krisz tus.” Mk 8,29 (Zsolt 14,2; Jel 22,16–17.20–21;
Ézs 51,1–8) Mi u tán a ta nít vá nyok meg fo gal maz ták, hogy ki nek mond ják Jé -
zust az em be rek, most ne kik is szem be sül ni ük kell a kér dés sel: szá muk ra ki -
cso da ő? Éle tünk leg kü lön le ge sebb pil la na tai kö zé tar to zik, ami kor már nem
elég meg szó lal tat ni má sok vé le mé nyét, nem az a fel adat, hogy fel mér jük a
köz vé le ke dést, fel tér ké pez zük az igé nye ket, vagy ki iga zod junk a kü lön bö -
ző em be ri ér de kek út vesz tő i ben, ha nem hogy han got ad junk leg sze mé lye -
sebb meg győ ző dé sünk nek, meg fo gal maz zuk sa ját hit val lá sun kat. A leg fon -
to sabb kér dés ma is ez: ki cso da szá mod ra Jé zus?

Pén tek (december 23.)

Ál dott az Úr, Iz rá el Is te ne, hogy meg lá to gat ta né pét, és vált sá got szer zett ne -
ki. Lk 1,68 (Zsolt 145,10; Róm 15,8–13; Ézs 51,9–16) Za ka ri ás éne ké nek el ső
mon da ta ez, amellyel Ke resz te lő Já nos szü le té se kor a né ma sá gá ból meg gyó -
gyult édes apa ad há lát Is ten nek cso da tet te i ért, s amely a ke resz tény egy ház
li tur gi á já nak is év szá za dok óta fon tos ele me. A né pét meg lá to ga tó s ne ki vált -
sá got szer ző Is ten sza ba dí tá sá nak meg ke rül he tet len mér föld kö ve a ka rá cso -
nyi ese mény. Az em ber ré lett Üd vö zí tő út ját ké szí ti majd elő az a gyer mek,
ki nek vi lág ra jöt te fe lett Za ka ri ás most di csé re tet éne kel.

Szom bat (december 24.)

Meg je lent az Is ten üd vö zí tő ke gyel me min den em ber nek. Tit 2,11 (Ézs 26,4;
Mt 1,/1–17/18–21/22–25/; Róm 1,1–7; Ézs 52,7–12) Ka rá csony lé nye gét fog -
lal ja össze Pál apos tol be je len té se. Nél kü löz ez a mon dat min den de ko rá ci -
ót, min den dísz le tet: nem ol vas ha tunk itt já szol böl cső ről, pász to rok ról vagy
nap ke le ti böl csek ről, még is mennyi re ele ven, mennyi re moz gal mas és so kat -
mon dó a hír adás. Meg tud hat juk be lő le, hogy mi a cél ja Is ten nek az em ber -
rel, miként akar el jut tat ni or szá gá ba.

g Smi dé li usz And rás

Új nap – új kegyelem

„Ez a Gyer mek csu pán egyet akar:
be töl te ni szí vün ket. Ha te hát a
szív hit ben ki tá rul, Jé zust gyö nyö -
rű sé ges nek ta lál ja. Az után fel -
emel ke dik a szív az Atyá ba, ki ke -
gyel mé ből Fi át ne künk ad ta. Meg -
ma gya ráz ha tat lan és el kép zel he -
tet len, hogy fér be le ak ko ra kincs
pa rá nyi szí vünk be. Meg-meg úju ló cso da jel ez, mely ből a szív bol dog
vi gasz ta lást és ret tent he tet len bé kes sé get me rít min den ér he tő nyo -
mo rú ság ban. Mi ba ja is es het nék?! Ahol Jé zus meg száll – ott meg is
ma rad. A szív és a Gyer mek nem sza kad nak el.”

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

Ott hon ta lan az Em ber fia. Jé zus egy
lel kes em bert az zal tart vissza, hogy
ne si es se el kö ve té sét, mert nem
lesz könnyű éle te. Azt mond ja, hogy
a ró kák nak is van bar lang juk, a ma -
da rak nak is fész kük, minden nek és
min den ki nek van he lye eb ben a vi -
lág ban, de ne ki és az őt kö ve tők nek
nincs. Ez egy részt ar ra utal, hogy ké -
nyel met len ván dor lás ra in dul nak,
de még in kább ar ra, hogy Jé zust és
kö ve tő it nem fo gad ja be a vi lág. 

Ott hon ta lan a szent csa lád. Ma azt
ün ne pel jük, hogy Jó zsef és Má ria,
en ge del mes ked ve a csá szá ri pa -
rancs nak, el in dult Ná zá ret ből Bet -
le hem be, hogy részt ve gyen a nép -
szám lá lá son. So kan lá zad tak fel eb -
ben az idő ben, hi szen az össze írás
egy faj ta le igá zó erő szak volt. Jó zsef
nem lá zadt, ha nem en ge del me sen el -
in dult min den órás fe le sé gé vel, hogy
meg te gye ezt a száz ki lo mé ter nyi tá -
vol sá got. Ha lá lo san fá rad tan ér kez -
tek Bet le hem be. Az asszony nak már
erős jós ló fá já sai vol tak. Itt azon ban
né mi leg el tér a va ló ság a ha gyo -
mány tól. Az is tál ló, amely ben he lyet
kap tak, nem volt ször nyű hely. Min -
den bi zonnyal itt ta nyáz tak a pász -
to rok, ami kor nem vol tak kint a
sza bad ég alatt. Tisz ta volt, ba rát sá -
gos, és min den kép pen ott ho no sabb
he lyet nyúj tott, mint egy fér fi ak kal
vagy ide gen csa lá dok kal telt ven dég -
fo ga dó. 

Jé zus te hát szü lei ná zá re ti ott ho -
ná tól tá vol jött a vi lág ra, hogy be tel -
je sed jék a pró fé ták sza va, és a Mes -
si ás va ló ban Jú dá ból szár maz zék.
Tá vol az ott ho ná tól? Mai igénk mu -
tat ja, hogy a tá vol ság nem az a száz
ki lo mé ter volt, amely el vá lasz tot ta
Bet le he met Ná zá ret től. Ez a tá vol ság
csak Má ria és Jó zsef ide gen sé gét
mu tat ta. Jé zus or szá ga nem eb ből a
vi lág ból va ló. 

Ott hon ta la nok kö rü löt tünk az
em be rek. Ér de kes, hogy a ka rá csony -
es te az az ün nep, ame lyik a leg erő -
seb ben elő hoz za az ott hon ta lan ság
ér zé sét. A szak ér tők fi gyel mez tet nek
ar ra, hogy ilyen kor hir te len meg nő
a ve szé lye az ön gyil kos ság nak, mert
so kan nem tud ják el vi sel ni azt a
ma gányt, amellyel az év töb bi nap ján
vi szony lag jól együtt tud nak él ni.
Van nak, akik úgy mu tat ják meg sze -
re te tü ket má sok iránt, hogy ka rá -
csony es te ma guk hoz fo gad nak va la -
kit va cso rá ra, hogy át se gít sék a ne -
héz órá kon. 

Oly kor a csa lád ban élők is ma gá -
nyo sak szok tak len ni ezek ben az
órák ban. Ka to na Klá ri da lá ban szív -
be mar ko ló an ének li Dem jén Fe renc
so ra it: „Le gyen ün nep az ég ben és
ün nep a föl dön, bár en gem rég nem
ér de kel, pe dig ég nek a gyer tyák, s a
könnyem ki csor dul. Miért, miért
nem le hetsz most kö zel?” Van, aki
szá má ra ilyen kor de rül ki az, hogy
mennyi re nem ré sze sül ab ból a sze -
re tet ből, ame lyet az egész vi lág ün -
ne pel. Bár min den ki igyek szik ilyen -
kor jó nak len ni, még is el rom la nak
pil la na tok, vissza for dít ha tat la nul se -
bet tu dunk üt ni egy má son. Ka rá -
csony nem könnyű ün nep. 

Az ott hon ta lan ság ér zé se pe dig
kö rül jár ja a vi lá got: né pek ván do rol -
nak ide gen or szá gok ba, me ne kül nek
em be rek, van nak, akik bör tön ben ül -
ve élik át eze ket az órá kat, van nak,
akik kór há zi ágyu kon re mé lik, hogy
ta lán nem tart so ká… Az tán ott van
sa ját ott hon ta lan sá gunk ér zé se is. 

Az ott hon ta lan ság ra ér de kes vá -
laszt ad a val lás, hi szen so kan ép pen
a val lá sos ság ban vé lik fel fe dez ni azt
a tá maszt, ame lyet el ve szí tet tek,
amely ott hont nyúj tott ne kik eb ben
az ide gen vi lág ban. 

Jé zus til ta ko zik. Ez nem az a val -
lás! Itt nem lesz ott ho nod! Sőt ott -
hon ta lan ság vár rád, hi szen az Em -
ber fi á nak sincs fe jét ho va le haj ta nia. 

Rit kán ta lál ko zunk az zal, hogy
Jé zus sa ját kom fort já ról be szél ne,
ar ról, ho gyan ér zi ma gát. Itt sem er -
ről szól. Sok kal in kább a kö ve té sé ről.
Jé zus ide gen eb ben a vi lág ban. Já nos
evan gé li u ma így ír er ről: „Az Ige
volt az iga zi vi lá gos ság, amely meg -
vi lá go sít min den em bert: ő jött el a vi -
lág ba. A vi lág ban volt, és a vi lág ál -
ta la lett, de a vi lág nem is mer te meg
őt: sa ját vi lá gá ba jött, és az övéi
nem fo gad ták be őt.”

Jé zus ta lál ko zik egy em ber rel,
aki ma ga vál lal ko zik ar ra, hogy kö -
ve tő je lesz. Nem akár ki ről van szó,
egy írás tu dó ról. Az írás tu dó kat ál -
ta lá nos tisz te let övez te, hi szen na -
gyon ko mo lyan vet ték a tör vény
meg tar tá sát és meg tar ta tá sát. Ez
az em ber sta bi lan állt a val lá sá ban.
Szá má ra a zsi dó val lás egé szen biz -
to san ott hont je len tett. Az, hogy Jé -
zus után in dult – a tör tén tek is me -
re té ben –, ki ta szít ja őt sa ját val lá sos
kö ze gé ből. Ál ta lá ban ezt a tör té ne -
tet az el uta sí tás tör té ne te ként ol vas -
suk. Egy em ber ajánl ko zik, Jé zus pe -

dig vissza uta sít ja ez zel a mon dat tal.
Pe dig nem tud juk a vá laszt. Az írás -
tu dó vá la szát már nem köz li az
evan gé li um. Le het, hogy Jé zus ép -
pen az írás tu dó dön té sé vel össz -
hang ban mond ja: te is ki lép tél a ma -
gad biz ton sá gos kör nye ze té ből, az
Em ber fi át aka rod kö vet ni, ez nem
te remt ne ked új ott hont, de te már
tu dod, mi vár rád. Így jö hetsz nyu -
god tan.

Az is rit ka, hogy va la ki ma ga
ajánl ko zik kö ve tő nek – in kább Jé zus
szok ta el hív ni ta nít vá nya it. A pil la -
nat tit kát nem tud juk meg fej te ni, de
akár az írás tu dó val össz hang ban,
akár őt el ta szít va, Jé zus a kö ve tés lé -
nye ges ele mét fo gal maz za meg. Egy -
ben ka rá csony lé nye gét is. Is ten ide -
gen ként van je len vi lá gunk ban.

Ka rá csony nem ar ra hi va tott, hogy
ott hont te remt sen ne künk el va dult
éle tünk ben, ha nem hogy meg mu tas -
sa, Is ten mit vál lalt ér tünk. Kö zénk
jött egy őt gyű lö lő vi lág ba, hogy va -
la mi ként meg mu tas sa en nek em -
ber te len sé gét. Úgy jött el ér tünk,
mint ahogy a ful dok ló után be ug rik
va la ki a víz be, ma ga is vál lal va a pusz -
tu lást. Ta lán nem vé let len, hogy Má -
té evan gé li u má ban ez után a rész
után a ten ger le csen de sí té sé ről szó -
ló tör té net kö vet ke zik. 

Mi, a meg men tet tek ün ne pe lünk
ma. Át él ve a hoz zánk ha jo ló Is ten
sze re te tét meg pró bá lunk egy más -
hoz ha jol ni. Ott hon ta lan sá gunk ban
az ott hon ta lan sá got vál la ló Is ten
sze re te té ből ké szí tünk vac kot ma -
gunk nak és egy más nak. Ta lán az
így gyúj tott fé nyek, az így ki mon dott
sze re tet mon da tok eny hí tik sze re te -
tünk hét köz na pi ku dar ca it.

g Hei ne mann Il di kó

Imád koz zunk! Ké rünk, Is te nünk, hogy
mer jünk ezen az es tén egy más sze mé -
be néz ni! Mer jük ki mon da ni a sza va -
kat, ame lye ket oly ré gen el fe lej tet tünk!
Mer jünk ke zet nyúj ta ni egy más nak!
Nem azt kér jük, hogy le gyél ott hon
ná lunk, ha nem hogy mu tasd meg an -
nak bol dog sá gát, hogy hoz zád és or -
szá god hoz tar to zunk! Ámen. 

SZ ENT E S TE  MT 8,1920 

Ott hon ta la nul
AZ ÜNNEP IG ÉJE
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– Ta más bá csi, ugye csak a na gyon jó gye re kek le het nek an gyal?
Az óvo da tor na ter mé ben már meg tör tént a cso da: Za ka ri ás nak és fe le sé -

gé nek, Er zsé bet nek kis fia szü le tett. Az agg pap, akit ab ban az év ben ki sor sol -
tak, hogy a szer ta tást el vé gez ze, már a pa dot to lo gat ja vissza a he lyé re, az
ug ró sző nyeg mel lé. Er zsé bet pe dig, aki épp az előbb hoz ta vi lág ra vár va várt
kis fi át, Já nost, egy má sik kis lánnyal ar ról kezd be szél get ni, hogy jött-e már
az anyu ká juk ér tük.

A nép, mely imént még Za ka ri ást ün ne pel te a temp lom előtt, va la mint az
új szü lött nek ör ven de ző ro kon ság, amely össze gyűlt az idős pap há zá ban, fel-
alá ro han gá szik a te rem ben, min den til ta ko zá som el le né re. Iga zuk van, vé -
ge a fog lal ko zás nak, itt a ro han gá szás ide je.

Egye dül az an gyal ma rad ott mel let tem. Ki csit túl moz gá sos, nagy ke rek szem -
üve gű fi úcs ka. A tár sai nem na gyon ked ve lik, va la mi ért te her nek ér zik a kö -
zel sé gét. Igaz, né ha en gem is bosszant, hogy min dig be le szó lo gat a tör té net -
be. Ma azon ban ő volt az an gyal. A kel lő pil la nat ban a pad ról egé szen az égig
rö pült. Mi köz ben a ma gas ba emel tem, ő ka lim pált a szár nya i val, így pon -
to san Za ka ri ás or ra előtt lan dolt. El mond ta az öröm hírt a gye rek szü le té -
sé ről, kel lő kép pen rán col ta a hom lo kát, ami kor nem hit tek a sza vá nak, az -
tán vissza rö pült a pad ra. Most, ami kor a töb bi ek már ügyet sem vet nek rám,
ta lán csak a gi tá rom ra, hogy me lyi kük pen get het né meg, ő egész kö zel fu rak -
szik hoz zám:

– Ta más bá csi, ugye csak a na gyon jó gye re kek le het nek an gyal?
Tu dom, hogy az ilyen bib li ai já té kok nak oly kor élet re szó ló sze rep osz tá -

suk van. Most még is el szo rul a szí vem.
– Tu dod, Ba lázs, at tól le szünk jók, hogy Is ten an gya la i nak vá laszt.
Hogy le het nem meg ha zud tol ni a lu the ri teo ló gi át egy öt éves előtt? Az tán

ar ra gon do lok, hogy mi lyen gyak ran ten nénk fel mi is ilyen egy sze rű en a kér -
dést egy más nak vagy Is ten nek: jó va gyok? – de fé lünk a vá lasz tól, amely ből
ki de rül ne, hogy nem va gyunk azok. 

A gye re kek ki sza lad nak, so ku kat már vár ják. Én is sze de lőz kö döm. Me gyek
a má sik óvo dá ba. 

– És én jó va gyok, Is te nem? – kér de zem ma gam elé dünnyög ve.
A fo lyo són té li ka bá tos asszony megy előt tem. A ke rek szem üve ges fi úcs ka

a nya ká ba ug rik:
– Kép zeld, anya, én vol tam az an gyal! 
Hossza san ma ta tok a ke rék pá rom zár já val.

g Ko czor Ta más

An gyal

Az in for má ció kor sza ká ban élünk.
Meg ta pasz ta lói és át élői va gyunk a
szé dü le tes fej lő dés nek. Lel ké szi szol -
gá la tom kez de tén még in ter ur bán
te le font hasz nál tam. „Te ke rő jét” (tár -
csa nem is volt raj ta) meg for gat va
csak a he lyi pos ta hi va talt tud tam
köz vet le nül el ér ni. On nan ké zi kap -
cso lás sal pró bál tak össze köt te tést lé -
te sí te ni. Volt, hogy egy tel jes nap ba
telt, míg si ke rült lét re hoz ni a kon tak -
tust… Mi cso da nagy szó volt, ami kor
be kap csol tak ben nün ket a nem zet kö -
zi au to ma ti kus te le fo nos rend szer be!
Ami kor né hány szám tár csá zá sá val
vá ra ko zás nél kül tud tam kap cso lat -
ba lép ni a vi lág má sik fe lén lé vő is me -
rő sök kel. Az óta az in ter ne ten ke -
resz tül már lát hat juk is egy mást be -
szél ge tés köz ben, szö ve get, han got
vagy ké pet is küld he tünk. És ma már
mind ezt akár a zse bünk ben lé vő
okos te le fo nunk kal is meg te het jük… 

Ugyan így el tű nőd he tünk azon,
hogy mi cso da fej lő désen ment át a
ké pi adat rög zí tés, a fény ké pe zés -
ben. Mi cso da ké pek ké szül nek a vi -
lág űr ben lé vő Hubb le űr te lesz kóp pal
tá vo li ga la xi sok ról! A gyó gyá szat -
ban pedig már olyan pa rá nyi ka me -
rá kat hasz nál nak, ame lye ket az em -
be ri erek be ve zet ve meg le het ke res -
ni a vér rö göt. 

De mi ez ah hoz ké pest, ami ről a
Zsi dók hoz írt le vél ben ol va sunk! Mi -

cso da óri á si mi nő sé gi vál to zás Is ten
adat át vi te lé ben: „…ré gen sok szor és
sok fé le kép pen szólt Is ten az atyák hoz
a pró fé ták ál tal, ezek ben a vég ső
idők ben a Fiú ál tal szólt hoz zánk…”!

Is ten év szá za do kon át min dig köz -
vet ve szólt. Ezek hez a meg szó la lá sok -
hoz kü lön bö ző csa tor ná kat hasz -
nált. Az em be rek az üze ne tek esz kö -
zei le het tek. Szólt is mert ve ze tő -
kön, pró fé tá kon, ki rá lyo kon, pa po kon
ke resz tül, de olyan is elő for dult,
hogy a fő pap nál nö ve ke dő gyer mek,
Sá mu el volt Is ten üze ne té nek esz kö -
ze. Né ha még ál la to kat is fel hasz nált,
mint Bá lám sza ma rát, ese ten ként
pe dig az óko ri vi lág tör té nel mi ese -
mé nye in, ter mé sze ti je len sé ge ken
ke resz tül (lásd a böl cse ket ve ze tő csil -
la got) vagy épp po gá nyok ré vén
szólt. Sok szor és sok fé le kép pen.
Meg nyi lat ko zá sai min dig rend kí vü -
li ek. De egyik sem olyan rend kí vü li,
mint a ka rá cso nyi ese mény ma ga.
Ezek ben a vég ső idők ben a Fiú ál tal,
Jé zus Krisz tus ál tal szólt.

A szü le tés na pok több sé gén szó ba
sem ke rül a szü le tés tör té ne te…
Nem azért, mert a szü le tés nem
fon tos. Aho gyan az is me ret len fér fi -
ak el ső kö zös té má ja ál ta lá ban a ka -
to na ság, az anyá ké min dig a szü lés.
Még is na gyon rit ka, hogy szü le tés na -
po kon té ma len ne a szü le tés. A tor -
tán meg gyúj tott gyer tyák szá ma utal

ugyan a szü le tés re, de in kább a szü -
le tés óta el telt idő re.

Jé zus szü le té sé nek ün ne pén mai
igénk sem a szü le tést jár ja kör be, ha -
nem az el ső ka rá csony kor tör tént el -
jö ve te lé nek cél já ra, ér tel mé re hív ja fel
fi gyel mün ket. A szü le tés nap ma gá -
ról az élet ről szól. Nemcsak az egy -
ko ri új szü lött ről, ha nem az idő köz -
ben fel nőtt ről, az ün ne pelt ről. 

Mai igénk ben Jé zus ról úgy ta nús -
ko dik a Zsi dók hoz írt le vél, mint
aki ben Is ten a ko ráb bi ak hoz ké pest
össze ha son lít ha tat la nul „jobb fel -
bon tás ban, sok kal tisz táb ban”, sok kal
ért he tőb ben szó lalt meg! Most már
nem köz ve tet ten, ha nem köz vet le nül. 

Az örök ké va ló Is ten te rem tett vi -
lá gá ba lé pett. Em be ri tör té nel münk
ré szé vé vált. Alá ve tet te ma gát a tér -
nek és az idő nek. Hoz zánk ha son ló -
an ha tot tak rá a fi zi kai tör vé nyek. Őt
is idekö töt te a gra vi tá ció. Ne ki is be
kel lett lé le gez nie a föld le ve gő jét.
Ne ki is asz tal hoz kel lett te le ped nie,
és en nie kel lett az itt ter mett ét kek -
ből. Dol go zott és el fá radt ő is. Gya -
log kel lett jár nia, és a sa ru az ő lá bát
is fel tör te. Érez te az éh sé get és fáj dal -
mat is. Ne ki is ré sze volt csa ló dá sok -
ban, ma gány ban, meg nem ér tett ség -
ben. A be tá ni ai te me tő ben Lá zár
sír já nál sírt is, ami kor a gyász meg -
ren dí tet te. Érez te a fé lel met és a ha -
lál fé le lem bor zal mát. 

Ennyi re kö zel jött. Be szél te kor tár -
sai nyel vét. Írt, ta ní tott, és be szél ge -
té se ket kez de mé nye zett. Még Zá ke -
us sal és a sa má ri ai asszonnyal is
szó ba állt. Ér tet te és át érez te a kö rü -
löt te élők prob lé má it. Szám ta lan szor
és szám ta lan hely zet ben se gí tett.
Ren ge teg be te get meg gyó gyí tott,
éhe zők nek en ni adott, baj ban lé -
vők nek se gít sé get nyúj tott. Fel tá -
masz tott ha lot ta kat is, hogy re -
ményt ad jon. Üze ne te azon ban min -
dig a még na gyobb sza ba dí tás fe lé
mu ta tott…

Mi el va gyunk ámul va az em be ri
tech ni ka és a kom mu ni ká ció cso dá -
i tól. Pe dig sok szor még ar ra sem
va gyunk ké pe sek, hogy itt a föl dön
egy má sik em ber rel, akár a mel let -
tünk élő vel meg ért sük egy mást…

Ka rá csony ar ra a döb be ne tes lé -
pés re hív ja fel fi gyel mün ket, hogy Is -
ten – sze re tet ből – hoz zánk ha son -
ló test be öl tö zött. Ké pes és haj lan dó
volt ar ra, hogy itt él jen, itt jár jon kö -
zöt tünk, hogy sok kal ért he tőb ben,
há rom di men zi ó ban, em be ri ke re te -
ink kö zött, a mi vi lá gunk ba kon ver -
tál va ta pasz tal has suk meg Is ten sze -
re te té nek va ló sá gát.

„Ő Is ten di cső sé gé nek a ki su gár zá -
sa és lé nyé nek kép má sa, aki ha tal mas
sza vá val hor doz za a min den sé get…”

Jé zus ban ka rá csony kor sem egy tö -
ré keny, ki szol gál ta tott, se gít ség re

szo ru ló gyer me ket kell lát nunk, ha -
nem Is ten nek azt a fel fog ha tat lan em -
pá ti á ját és sze re te tét, amely re csak ő
ké pes. Ő a leg biz to sabb ka pasz ko -
dónk. Ő az egye dü li re mény sé günk
itt, eb ben a lét ben is, de mind eze ken
túl – ami még en nél is fon to sabb –
ő nyi tott szá munk ra iga zi táv la tot Jé -
zus Krisz tus ban.

A bet le he mi tö ré keny gyer mek
cso dá ja ak kor lesz szá munk ra iga zán
ért he tő, ha gol go tai tö ré keny sé gét, a
ke resz ten bű ne in kért el szen ve dett
ha lá lá nak és hús vé ti győ zel mé nek
össze füg gé sét meg ért jük. Ha meg lát -
juk és meg hall juk, hogy ben ne van
örök éle tünk esé lye.

g Sze me rei Já nos

Imád koz zunk! Urunk, Is te nünk! Az el -
ső ka rá csony kor Jé zus Krisz tus el jö -
ve te lé ben a ko ráb bi idők höz ké pest
össze ha son lít ha tat la nul jobb és ért -
he tőbb for má ban szól tál az em ber vi -
lág hoz és hoz zánk. Saj nos nem csak az
adó tól, de a ve vő től is függ a kap cso -
lat. Ám a mi fü lünk sok szor sü ket, sze -
münk vak cso dá id meg lá tá sá hoz,
szí vünk pe dig ér zé ket len sze re te ted
meg ér zé sé hez. Ké rünk, érints meg
ben nün ket, hogy gyó gyul ja nak ér -
zék szer ve ink, hogy meg ért hes sük üze -
ne te det, és tedd ér zé kennyé szí vün ket,
hogy érez zük sze re te te det! Ámen.

K A R Á CS ON Y ÜN NE PE  Z SID 1,13 

Üze net az in for má ció kor sza ká ban
AZ ÜNNEP IG ÉJE
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b Ro va tunk is ün ne pel. Hol, ha
nem itt, a Ré gi-új li tur gi kus sa -
rok ban kell meg szó lal tat nunk
Krisz tus szü le té sé nek cso dá la tos
tit kát, an nak fel fog ha tó, meg je -
le nít he tő, el mond ha tó va ló sá gát.
Az egy há zi év ün ne pe i nek egyik
csúcs pont ja a ka rá csony. Az is -
ten tisz te let se gít min ket, hogy
meg ért sük az ün nep iga zi lé -
nye gét. A li tur gia el mé lyít ab -
ban, amit Já nos evan gé lis ta így
fo gal maz: Az Ige test té lett. 

A sok-sok szó ban, amely az is ten tisz -
te le ten el hang zik, hall ha tó va ló ság -
gá vá lik az Is ten sza va. Az ige hir de -
tő, li tur gus, szol gá lat te vő aj kán Jé zus
hang ját le het hal la ni: „Aki ti te ket
hall gat, en gem hall gat.” Az Ige 2011
ka rá cso nyán is test té lesz.

Az ol tár ra he lye zett os tyá ból és
bor ból – Krisz tus tes te és vé re lesz,
mert el hang zik fe let te Jé zus sza va: „Ez
az én tes tem, ez az én vé rem…” Hogy
mi ként tör té nik ez? Nem tud juk. Ti -
tok ma rad. De az Ige 2011 ka rá cso -
nyán is test té lesz – az úr va cso rá ban.

Ka rá csony ilyen ér te lem ben az is -
ten tisz te let ün ne pe is egy ben. Még
ak kor is, ha eset leg „te lí tő dünk”.
Szent es té től új év nap já ig eb ben az év -
ben öt olyan nap lesz, amelyen egy át -
la gos ma gyar evan gé li kus gyü le ke zet -
ben is ten tisz te le tet tar ta nak (van
olyan év, ami kor még en nél is több!).
S ahogy ha zánk ban az ün ne pe ket
nem egy szer kí sé ri jel ké pes vagy va -

ló di bejg li mér ge zés, bi zo nyá ra töb ben
úgy ér zik, az is ten tisz te let túl ada go -
lá sa is ve szé lyes le het. Pe dig mi az
ilyen ün ne pi is ten tisz te let-döm ping
ah hoz ké pest, hogy az el ső ke resz té -
nyek – Az apos to lok cse le ke de tei má -
so dik fe je ze te sze rint – na pon ként
vol tak együtt igét hall gat ni, imád koz -
ni és a ke nye ret meg tör ni.

Higgyék el ol va só ink: ha a szol gá -
lat te vők Is ten től el fo ga dott és to -
vább adott mi nő ség ben vég zik kül de -
té sü ket, és a gyü le ke zet va ló ban nyi -
tott szív vel fo gad ja a fe lé je ára dó ál -
dást, ak kor nem le het rá un ni az is ten -
tisz te let re. Ak kor nem csil la po dik az
éh ség egy-két al ka lom „el fo gyasz tá sá -
val”, ha nem nő a vágy az újabb iránt:
hadd hall jam új ra, hadd él jem át új -
ra, hadd kós tol jam új ra…

Az is ten tisz te let ál lan dó ré szei („or -
di ná ri um” té te lek) ka rá csony kor így
kap nak gaz da gabb ér tel met. Az „Uram,
ir gal mazz” (Ky rie) alá za ta at tól a Krisz -
tus tól ta nul alá za tot, aki meg aláz ta ma -
gát, ami kor em ber ré lett, és en ge del -
mes ke dett mind ha lá lig (Fil 2,8).

A Gló ri á ban („Di cső ség a ma gas -
ság ban Is ten nek…” – Lk 2,14) kü lö nö -
sen csen ge nek ezen a na pon a sza vak,
hi szen az el ső gló ria a bet le he mi
me zőn hang zott el, ami kor fel csen -
dült az an gya lok éne ke.

A hit val lás mind két for má já ban ki -
emel ke dik ezen a na pon a ka rá cso -
nyi össze fog la ló: „fo gan ta tott Szent -
lé lek től, szü le tett Szűz Má ri á tól”. A
Ni ce ai hit val lás ban így: „Hi szek az
egy Úr ban, Is ten egy szü lött fi á ban,
aki az Atyá tól szü le tett min den idő

előtt… szü le tett és nem te rem te -
tett… Ér tünk em be re kért és üd vös -
sé gün kért le szállt a menny ből. Meg -
tes te sült a Szent lé lek től és Szűz Má -
ri á tól, és em ber ré lett.”

A há rom szor szent Is ten ről szó ló
Sanc tus (Ézs 6,3) az zal fe je ző dik be:
„Di cső sé ge be töl ti a mennyet és a föl -
det.” Ez az ál lan dó rész is össze cseng az
an gya lok éne ké vel, akik a ma gas ság ban
di cső sé get, a föl dön pe dig bé kes sé get
hir det nek. A ka rá cso nyi hit pe dig
meg lát ja, hogy a bet le he mi gyer mek -
ben ott a Se re gek Ura, a min den ség
Ura, aki itt járt a föl dön, menny be
ment, de el jön ítél ni élő ket és hol ta kat.

Az is ten tisz te let ötö dik osz lo pa, ál -
lan dó ré sze az Ag nus Dei, az Is ten Bá -
rá nyá ról szó ló ének. Ka rá csony kor,
ami kor könnyen egy ol da lú vá vá lik a
lá tá sunk, és csak egy ked ves kis -
gyer mek re fi gye lünk, em lé kez tet és
fi gyel mez tet a li tur gia: lás sá tok (=
íme), a kis cse cse mő az Is ten Bá rá -
nya, aki hor doz za a vi lág bű ne it,
aki nek ir gal má ra szo ru lunk.

Az is ten tisz te let vál to zó ré szei
(„prop ri um” té te lek) még szem be tű -
nőb ben és el ső hal lás ra is ért he tő en
fel tár ják előt tünk a ka rá csony tar tal -
mát. Az új ének re biz ta tó zsol tár ke -
ret ver se (Ézs 9,5) a pró fé cia be tel je -
sü lé sét hir de ti meg: „Gyer mek szü le -
tett né künk, Fiú ada tott ne künk. Az
ura lom az ő vál lán nyug szik, és így
ne ve zik: Cso dá la tos Ta nács adó, Erős
Is ten, Bé kes ség Fe je del me.”

A bűn val lás ra hang zó fel ol do zás
úgy be szél a Krisz tus ról, mint aki gaz -
dag lé té re sze génnyé lett ér tünk,

hogy az ő sze gény sé ge ál tal meg gaz -
da god junk (2Kor 8,9).

Az is ten tisz te let el ső har ma dát
le zá ró imád ság ban azért kö nyö rög az
egy ház né pe, hogy a test té lett Ige vi -
lá gos sá ga ra gyog ja be az em be ri szí -
vet, és tük rö ződ jék vissza a ta nít vá -
nyok cse le ke de te i ben.

Az úr va cso rai li tur gia kez de tén ál -
ló nagy há la adó imád ság is így be szél
a há la adás (= eu cha risz tia) alap já ról:
„Ad junk há lát Jé zus Krisz tus ál tal,
aki ben a lát ha tat lan Is ten lát ha tó
em ber ré lett, és bé kes sé get ho zott a
vi lág nak.”

Mi cso da gaz dag ság! Hány fé le mó -
don bont ja ki szá munk ra az is ten tisz -
te let a ka rá cso nyi cso dát! Aki így ün -
ne pel, an nak nem ma rad nak fel szí -
ne sek ezek a je les na pok.

Vé gül ka rá cso nyi imád sá gunk -
ként áll jon itt az ün nep Krisz tust di -
cső í tő Ky ri é je: „Ki rá lyok Ki rá lya, aki -
nek szü le té sét el ső ként pász to rok
vi het ték hí rül, Uram, ir gal mazz!
Urak nak Ura, aki a bű nö sök meg sza -
ba dí tá sá ra szol gai for mát öl töt tél,
Krisz tus, ke gyel mezz! Örök Ige, aki
ha lan dó test ben jöt tél a vi lág ba,
hogy a mu lan dó ság át kát el vé ve örök
éle tet aján dé kozz, Uram, ir gal mazz!”
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.) 

Vál ság ide jén is gaz dag a ka rá cso nyi is ten tisz te let
RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

Ka rá csony es te be huny juk a sze mün -
ket. Nem csak a gyer me kek. Sok szor
mi, fel nőt tek is. Ami kor már kezd el -
csen de sed ni kö rü löt tünk a vi lág, és
már nem az őrült kon zum ka rá csony
zűr za va ra ural ko dik, ha nem a kül ső
kö rül mé nyek, az ün ne pi ku lisszák és
bel ső vá gyunk is se gít rá han go lód ni
a lé nyeg re, be huny juk a sze mün ket.
Ta lán az imád ság ra kon cent rá lunk
csu kott szem mel, le het, hogy egy sze -
rű en a meg nyug vást fe jez zük így ki,
vagy múlt be li em lé ke ket idé zünk
fel. Ké pe ket a ré gi ka rá cso nyok ról, a
meg hitt csa lá di ün ne pek ről, vagy
ép pen a ne héz em lé kek de ren ge nek
gon do la ta ink ban. Be csu kott szem mel
pró bál juk ki zár ni a za va ró va ló sá got,
a vál ság vi lá got, a mé di u mok mu tat -
ta rém ké pe ket vagy a ke res ke de lem
ál tal eről te tett, a va ló sá got el ta ka ró
giccs lát ványt.

S ak kor meg szó lal az ige, és szem -
nyi to ga tó mó don mond ja: Lás sá tok
meg, mi lyen nagy sze re te tet ta nú sí tott
irán tunk az Atya. Kosz to lá nyi De zső
– szá mom ra élet meg ha tá ro zó – ver -
se, a Haj na li ré szeg ség jut eszem be. Az
álom vi lág ban élő és gyö nyör kö dő
köl tő re egy szer re égi fi gyel mez te tés
tör: „éb redj a va ló ra”. De mi a va ló ság?
– kér dez zük mi, mai, vir tu á lis vi lág -
gal meg fer tő zött, sok be csa pó él -
ménnyel meg za vart em be rek. Mi a va -
ló ság? – ugyan az a kér dés, mint amit
Pi lá tus is fel tett: mi az igaz ság? A vá -
lasz – amit saj nos so kan nem ve szünk
ko mo lyan – egy név: Jé zus ne ve. Azé
a Jé zu sé, aki azt mond ta: én va gyok az
igaz ság (va ló ság), az út és az élet. 

A be csu kott sze mű vagy el ta kart
te kin te tű em be rek nek hang zik: Lás -
sá tok! Lás sá tok a va ló sá got, a va ló ság
pe dig – min den lát szat el le né re – Is -
ten em be ri tes tet öl tött, Jé zus ban
meg ta pasz tal ha tó sze re te te. 

Nem is kell messzi re men ni a ta -
pasz ta la tért, csu pán ön ma gunk ba
és ön ma gunk ra te kin te ni. Mi lyen
nagy sze re te tet ta nú sí tott irán tunk az
Atya. Nem is kell más ra gon dol -
nunk a fel szó lí tás nyo mán, csak ma -
gunk ra: ki va gyok én. El ve szett, ha -
lál ra ítélt em ber. De Is ten irán tam ta -
nú sí tott nagy sze re te te mi att még is
gyer me ke le he tek. Mert a té koz ló fi -
út ha za fo gad ta a sze re te tét té koz ló
Atya. Bár nem ér dem lem meg, Is ten
a gyer me ké nek te kint. Nem csak
an nak hív nak, de az is va gyok. 

Ka rá csony a gyer mek ün ne pe. De
nem úgy, ahogy mi ér te ni szok tuk,
gyer me teg gé té ve az egyik leg na -
gyobb és leg ko mo lyabb na pot. Ka rá -
csony az Is ten-gyer mek, Jé zus ün ne -
pe. A ka rá cso nyi gyer mek nek van nak
test vé rei. Jé zus mi att mi is az Atya
gyer me kei va gyunk. Nem csak le he -
tünk, va gyunk is. Ez az iga zi ka rá cso -
nyi aján dék: az Is ten-gyer mek ség. Az
el ső szü lött és mi, a test vé rei, akik Is -
tent mi Atyánk nak hív hat juk.

Ka rá csony el ső nagy kér dé se pe dig
az, hogy rá éb re dünk-e új ra a va ló ság -
ra, meg lát juk-e, mi lyen nagy sze re -
te tet ta nú sí tott irán tunk. Az ün nep
min den igé je, ta lál ko zá sa, ese mé -
nye er re em lé kez tet min ket. Ak kor
lesz iga zán ün ne pünk, s ak kor foly -
ta tó dik az ün nep aján dék fo lya ma a
hét köz na pok ban, ha meg ta lál juk
minden nek a kö zép pont ját, Is ten
sze re te tét, amely – te gyük hoz zá az
apos tol lal – meg je lent a mi Urunk -
ban, Jé zus Krisz tus ban. 

Ka rá csony má so dik kér dé se az,
hogy meg is mer-e a vi lág. Az az: meg -
lát ják-e raj tunk Is ten nagy sze re te té -
nek a kö vet kez mé nye it? Meg lát ják-e
raj tunk, hogy ki hez tar to zunk? Van-
e éle tünk nek Is ten-gyer me ki ki su gár -
zá sa? Ha ma gunk ba né zünk – szé -

gyell ve vall juk be, hogy na gyon rit -
kán –, ak kor sem elég gé lát szik meg
éle tün kön az, amit hi szünk és val -
lunk. Já nos apos tol azt ír ja, hogy azért
nem is mer min ket a vi lág, mert nem
is mer te meg Istent.

A ke resz tény ség nem ab ban kü lön -
bö zik, hogy a hí vők job bak, hi bát la -
nab bak, mint má sok. A ta nít vá nyok
ab ban kü lön böz nek, hogy tud ják,
bő rü kön ta pasz tal ják és meg élik a tit -
kot: ki cso da az Is ten. Az Is ten sze re -
tet – ahogy ké sőbb ol vas suk ugyan -
eb ben a já no si le vél ben. 

E nagy sze re tet jó vol tá ból most
már gyer me kek va gyunk, ez a tény.
E sze re tet je le a ke reszt sé günk, aho -
va vissza le het, vissza kell na pon ként
tér nünk: meg va gyok ke resz tel ve.
Vál to zott a vi lág, vál toz tam én, de Is -
ten be fo ga dó ke gyel me nem vál to -
zott. Amit ki mon dott – „gyer me -
kem mé fo gad ta lak” –, nem vál toz tat -
ja meg. A tény tény ma rad. Ma ez a
hely zet, eb ből élünk.

S most jön a vá rat lan for du lat az
igé ben: „…de még nem lett nyil ván -
va ló, hogy mi vé le szünk.” A be je len -
tés Is ten-gyer mek sé günk ről már ön -
ma gá ban meg kell, hogy vál toz tas son
min dent. De egy szer csak ki nyí lik a
pers pek tí va, s va la mi még en nél is
na gyobb vál to zás ról be szél. Még
nem tud juk, mi vé le szünk, nem tud -
juk, mi is vár ránk. 

Van nak sej té se ink az ige nyo mán,
hogy amit szem nem lá tott, fül nem
hal lott, Is ten azt ké szí tet te el az őt
sze re tők nek. Jé zus új ra meg új ra
adott jel zé se ket ar ról, mit hoz a vég -
ső jö vő, s hogy az Atya há zá ban sok
haj lék van, hi szen ő ké szí tet te szá -
munk ra a he lyet. A je le né sek köny ve
hal moz za a ké pe ket, hogy va la mit ki -
fe jez zen a sza vak ban ki nem fe jez he -
tő va ló ság ról, s be szél a Bá rány me -

nyeg ző jé ről, az Is ten vá ro sá ról, az
üveg ten ger ről és sok min den más ról,
ami az Is ten köz vet len kö ze lé ben
meg vál to zott élet ről érez tet meg va -
la mit. De minden nek el le né re még
nem tud juk, mi vé le szünk. Csak
annyit árul el mai igénk, hogy „ami -
kor ez nyil ván va ló vá lesz, ha son ló vá
le szünk hoz zá, és olyan nak fog juk őt
lát ni, ami lyen va ló já ban”.

A ki tel je se dő jö vő te hát Is ten gyer -
me kei előtt áll. Mind ez ab ból in dul ki,
hogy úgy sze ret te Is ten a vi lá got, hogy
em ber ré lett, és egy szü lött Fi át ad ta –
a mon dat foly ta tá sát már jól is mer jük
Já nos evan gé li u ma 3. fe je ze té ből. 

Drá ga ka rá cso nyi evan gé li um ez,
amely túl mu tat a fényt ho zó ben ső -
sé ges tél ün ne pen, az okát fe le dett ka -
rá cso nyi aján dé ko zá son, a fe nyő fa -
kul tu szon. Meg szü le tett az élet – Is -
ten gyer me ke i nek éle te, örök éle te.
Ott, a bet le he mi já szol ban és ma
min de nütt, ahol rá jön nek em be rek,
mi lyen nagy sze re te tet ta nú sí tott
irán tunk az Atya. 

Já nos az zal zár ja a gon do la tot,
hogy aki ben meg van ez a re mény ség,
meg tisz tít ja ma gát, mint aho gyan ő
is tisz ta. Nem a ka rá csony előt ti
nagy ta ka rí tás teszi tisz tá vá az em bert
és kör nye ze tét, ha nem a ka rá cso nyi
öröm hír Krisz tus szü le té sé ről, amely
2011-ben is gyö ke re sen meg vál toz tat -
hat ja éle tün ket. En ged jük!
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Urunk, Is te nünk, mennyei Atyánk, se -
gíts na pon ként rá cso dál koz nunk ar -
ra a tény re, hogy gyer me ke id le he -
tünk, és gyer me ke id ként él he tünk.
Kö szön jük ne ked, hogy egy szü lött Fi -
ad ban test vért ad tál ne künk, aki
meg mu tat ja az utat hoz zád.
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Lás sá tok meg, amit a vi lág még nem lát
AZ ÜNNEP IG ÉJE

Mennyei Atyánk, aki nek min de ne ket
át öle lő, te rem tő és meg tar tó ir gal mát
Jé zus Krisz tus ál tal is mer tük meg, aki
be töl töt te vá ra ko zá sa in kat, és re -
mény ség gel aján dé ko zott meg, há lá -
val és kö nyör gés sel for du lunk hoz zád
imád ság ban.

Kö nyör günk a te rem tett vi lá gért és
az em be ri sé gért! Add, hogy Jé zus
Krisz tus ál tal fel is mer jük a ter mé -
szet ben a te te rem té se det és em ber -
tár sa ink ban a test vért. Éb ressz ben -
nünk fe le lős sé get és ál do zat kész sé get,
hogy le gyen gon dunk a vi lág ra; egy ir -
gal mas és igaz sá gos vi lá gért, a ter mé -
szet re és em ber tár sa ink ra te kin tet tel
él jünk.

Kö nyör günk gyü le ke ze tün kért!
Add, hogy Jé zus Krisz tus ban a te sze -
re te ted del, el fo ga dá sod dal, ir gal -
mad dal ta lál koz zunk a gyü le ke ze ti
cso por tok ban: az is ten tisz te le ten, a
bib lia órán, az if jú sá gi órán… Ve -
zesd a gyü le ke zet ve ze tő it. Építsd a
gyü le ke zet bé kes sé gét. Add, hogy
Krisz tus je len lé tét tud juk egy más
szá má ra köz ve tí te ni!

Kö nyör günk a csa lá do kért! Hor -
dozd sze re te ted del a csa lá dok éle tét!
Érez tesd kö zöt tük je len lé te det. Add,
hogy a ve led va ló ta lál ko zás he lye le -
hes sen a há zas ság, a szü lői és a
test vé ri kap cso lat, ame lyek ben a te
sze re te te det és el fo ga dá so dat ta -
nul juk. Há lát adunk az öre ge kért.
Add, hogy Jé zus Krisz tus ál tal tud -
juk fel is mer ni és tisz tel ni mél tó sá -
gu kat.

Kö nyör günk a ma gá nyo so kért!
Érez tesd ve lük kö zös sé ge det, el fo ga -
dá so dat, tedd tel jes sé éle tü ket, lát tasd
meg ve lük ter ve det. Adj mel lé jük tár -
sa kat, tégy min ket al kal mas sá el fo ga -
dá sod köz ve tí té sé re.

Kö nyör günk a szen ve dő kért és a
gyá szo ló kért! Há lát adunk, amiért Jé -
zus Krisz tus ban érez het jük, hogy
egé szen kö zel vagy hoz zánk, leg kö -
ze lebb is a szen ve dők höz. Adj tü rel -
met a be te gek nek, vi gasz ta lást a
gyá szo lók nak. Jöjj sza ba dí tá sod dal,
hogy a szen ve dés ne tart has sa fog -
va éle tün ket, ne vá laszt has son el
örök or szá god lá tá sá tól.

Mennyei Atyánk! Há lát adunk
ne ked, hogy a ka rá csony a te irán -
tunk va ló sze re te ted re em lé kez tet,
és meg újít ab ban a re mény ség ben,
hogy miként Fi ad el jött eb be a vi lág -
ba, úgy tel jes sé te szed or szá go dat,
amely be meg hív tál, be fo gad tál ben -
nün ket – a meg szü le tett, meg halt és
fel tá madt Jé zus Krisz tus, a mi
Urunk ál tal.

Ámen.

Oratio
œcumenica

forrás

„Ne vet sé ges, hogy a fel sé ges egy Is -
ten em ber ré le gyen, s egy sze mély ben
egye sül jön te rem tő és te remt mény.
Az ész tel jes erő vel til ta ko zik az
ilyes mi el len. Itt meg re ked nek a
»bölcs« gon do la tok, me lyek kel az
eget csap ko dó ész Is tent vi lág kor -
mány zó fen sé gé ben sze ret né ki für -
kész ni. Ehe lyett az egész vi lá got ott -
hagy va Beth le hem be kell si et nem,
ahol is tál ló ban-já szol ban egy kis -
ded fek szik. Bi zony hi deg zu hany ez
az ész nek.”

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
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Kis gyer mek ko rom óta az egyik leg -
in kább várt al ka lom szá mom ra a
ka rá csony. Kü lö nö sen sze re tem a
fa lu si ka rá cso nyo kat. A mi csa lá -
dunk ba job bá ra vi dé ki em be rek tar -
toz nak, sok vi dé ki ro kon nal, má ig
több fa lun élő vel. Veszp rém és Vas

me gye ha tá rán, a Mar cal-me den cé -
ben te rül el az a kis köz ség, ahon -
nan – egyik rész ről – szár ma zunk,
egy ré gi-ré gi lu the rá nus fa lu ból. 

Ami kor kint jár tunk, kis gyer mek -
ként min dig ámul va néz tem e kis fa -
lu – Mar cal ger ge lyi – evan gé li kus
temp lo mát, amely té len, ha va san
olyan ro man ti kus, ti tok za tos tu dott
len ni. Mint ha nem is egy kis fa lu
temp lo ma len ne, mert olyan mél tó -
ság tel jes, nagy. Kis gyer mek ként is jó
pár szor hal lot tam a ha rang ját; mond -
ták is az öre gek, azért szól olyan szé -
pen, mert ma ga a csá szár aján dé koz -
ta. Nagy apám s apám is több ször
hal lot ta a ger ge lyi ha ran got gye rek -
ként, s hív ta ma gát a csa lá dot is ke -
resz te lő re, es kü vő re, te me tés re. Sok
ré gi ka rá csony ra is hí vott ez a ha rang…

Ott lát tam én is elő ször fa lu si ka -

rá csonyt, ott érez tem én is elő ször a
fa lu si sü te mé nyek meg a fris sen fejt tej
il la tát, s ta lál koz tam elő ször fa lu si ka -
rá csony fá val. Sze rénnyel, de szép pel;
annyi ra nem ütött el a kis vá ro si ak tól,
még is más volt. A so kat meg élt-át élt
ro kon ság min dig me sél te, az ő if -

júságuk ide jén koc ka cuk rot cso ma gol -
tak sza lon cu kor nak, meg al mát kö töt -
tek fel az ágak ra. Aján dék ra nem na -
gyon fu tot ta – még is bol do gok vol tak.

Azt hi szem, a ka rá csony fa dí szí té -
se, a kész fa lát vá nya, a gyer tyák meg -
gyúj tá sa min den ki szá má ra ked ves.
No de há nyan tud ják azt, hogy az el -
ső gyer tya fé nyes ka rá csony fa a ha -
gyo mány sze rint Lu ther Már ton hoz
fű ző dik?

Idén négy száz het ven öt esz ten de -
je an nak, hogy a re for má tor Wit ten -
berg ben, csa lád ja kö ré ben 1536-ban
fel ál lí tot ta a vi lág el ső ka rá csony fá ját.
A ha gyo mány sze rint ugyan csak Lu -
ther volt az, aki szokásba hozta a gyer -
me kek meg aján dé ko zá sát. A ko ráb -
bi ju tal ma zó – és bün te tő –, Szent
Mik lós püs pök alak ja Lu ther szán dé -
ka i nak meg fe le lő en nem épült be

eb be az ün nep be. Sze re pét a gyer mek
Jé zus meg tes te sí tő je, a „Christkind -
le in”, az az „Jé zus ka” vet te át. 

A vál toz ta tás cél ja az volt, hogy a
gyer me kek lel két meg kí mél jék a ne -
ga tív él mé nyek től, a fé le lem től. Szent
Mik lóst ugyan is lán cot csör ge tő,
pa tás-szar vas kram pu szok kí sér ték,
akik nek alak ja a ke resz tény gon do -
lat kör go nosz el kép ze lé se i re ve zet he -
tő vissza. „Jé zus kát” vi szont tisz ta
szí vű, fe hér in ges gyer mek ként áb -
rá zol ták elő ször, majd an gyal for -
ma, an gyal szár nyú lány gyer mek ké -
pét öl töt te.

Lu ther ka rá csony fa-ál lí tá sá ról
fenn ma radt egy ked ves kis tör té net
is: e sze rint ka rá csonyes te kint járt az
er dő ben, és gyö nyör kö dött a ha vas
ágú fe nyő fák ban, s mi u tán az él -
ményt kép te len volt sza vak ba ön te -
ni, egy sze rű en be vit te a szo bá ba az
egyik fe nyő fát, gyer tyák kal vi lá gí -
tot ta ki, és így ün ne pel ték, elő ször fe -
nyő fá val, Krisz tus szü le té sét.

Egyéb ként a kü lön bö ző ün ne pek so -
rán a fák, az örök zöld nö vé nyek min -
den nép nél nagy sze re pet ját szot tak. A
ma gyar né pi ha gyo má nyok ban a ka rá -
cso nyi élet fa vagy ter mő ág te kint he tő
a ka rá csony fa előd jé nek.

Ma gyar or szá gon csak a 19. szá zad
má so dik fe lé ben kez dett el ter jed ni ez
a szo kás a bé csi ud var ösz tön zé sé re.
Elő ször csak a ne me si csa lá dok nál –
Ma gyar or szá gon elő ször Brunsz vik
Te réz gróf nő ál lí tott ka rá csony fát
1824-ben –, ké sőbb a mó do sabb pol -
gá rok nál is el ter jedt. A pa rasz tok kö -
ré ben csak a 20. szá zad ban, so kak nál
csak 1945 után ho no so dott meg a fe -
nyő fa ál lí tás.

Em lé kez ve a múlt ka rá cso nya i ra,
kö ze led ve az idei ka rá csony hoz,
érez zük át Dsi da Je nő so ra it: „Itt van
a szép, víg ka rá csony, / Élünk di ón,
friss ka lá cson: / mennyi fi nom cse -
me ge! / Ki csi szí ved re meg-e? / Ka -
rá csony fa min den ága / csil log-vil log:
csu pa drá ga, / szép mennyei üze net:
/ Kis Jé zus ka szü le tett.”

g Kerecsényi Zoltán

475 esz ten de je ál lí tott elő ször
ka rá csony fát Luther 

Lu ther csa lád ja kö ré ben 1536 ka rá cso nyán (Carl Au gust Sch werd ge -
burth metsze te)

Ka rá csony es te kis fé nyek gyúl nak a
dí szes ka rá csony fá kon. Itt is, ott is fel -
hang zik a Stil le Nacht (Csendes éj) is -
mert dal la ma, me lyet a föl dön mil -
li ók éne kel nek. Az oszt rák Al pok ősi
fal vá ban, Obern dorf ban 1818-ban
hang zott fel elő ször, s nagy si ke re lett.
A Stil le Nacht ge ne rá ci ó kon át ível -
ve, ma is a ka rá csony szer ves ré sze.
Jó né hány nyel ven ének lik, de rit kán
em lé kez nek meg szer ző i ről, az or -
szág ról, ahol al kot ták.

A Sal zach fo lyó men ti Obern dorf
au tó val fél órá nyi ra van Salz burg tól,
Mo zart szü lő vá ro sá tól, a nya ran -
kén ti salz bur gi ze nei fesz ti vá lok hely -
szí né től. Sú lyos épí té sű, két eme le tes
há zai ékes orom za tuk kal, fes tett kül -
se jük kel ré gi ha jós te le pü lés ről ta nús -
kod nak. La kói a sót a hal le i ni bá nyák -
ból Bé csig és to vább szál lí tot ták a fo -
lyón le fe lé.

A te tő ket és a hegy csú cso kat most
be fe di a hó. A salz bur gi táj és a
szom szé dos ba jor vi dék csil lo gó fe -
hér áhí tat ban pom pá zik. Obern -
dorf ból kü lö nös va rázs su gár zik szét,
mely az óta az egész vi lá gon el ra gad -
ja az em be re ket. A Sal zach-ha jó sok
Szent Mik lós ról el ne ve zett obern dor fi
temp lo má ban csen dült fel el ső íz ben
a Stil le Nacht dal.

Egy kép a múlt ból: 1818 szent es té -

je. Hó esé ses té li éj sza kán a Szent
Mik lós-temp lom ka rá cso nyi mi sé jé -
re men nek a föld mű ves, ha jós pol gá -
rok. A ré gi or go na ép pen a na pok ban
mond ta fel a szol gá la tot. De a fi a tal
ka to li kus se géd lel kész, Jo sef Mohr és
jó ba rát ja, a szom szé dos Arns dorf
kán tor ta ní tó ja, Franz Xa ver Gru ber

se gí te ni tud tak a gon don. Gi tárt
hoz tak, és a vi lá gi hang szer ak kord -
ja i val kí sér ve hang zott fel elő ször az
ének: „Stil le Nacht, hei lige Nacht…” 

A hí vek fe szült fi gye lem mel hall -
gat ták Mohr né pi ih le té sű ver sét és
a szív hez szó ló me ló di át, ame lyet
Gru ber kom po nált hoz zá a szent es -
té re. Ka rá cso nyi mi sé jük szeb bé té -
te lé re, szük ség meg ol dás ként sze rez -
ték kö zö sen a dalt. Örül tek, hogy tet -
szett a temp lo mi hall ga tóság nak.
Azon az es tén, az át szel le mült pil la -

na tok ban a részt ve vők egyi ké nek
sem le he tett fo gal ma ar ról a né pe ket
össze kö tő, vi lág mé re tű si ker ről, ame -
lyet ez az ének majd el ér…

Jo seph Mohr (1792–1848) Salz -
burg ban szü le tett. Ap ja ka to na volt,
mus ké tás, püs pö ki szol gá lat ban.
Any ja köl tő nő. Gyer mek ko rá tól pa -
pi pá lyá ra szán ták. 1815-ben szen tel -
ték pap pá a salz bur gi dóm ban. Elő -
ször káp lán ként ván dor éle tet kez dett.
Pa pi pá lya fu tá sa, köl tői te het sé ge
Obern dorf ba he lye zé sé vel bon ta ko -
zott ki. 

Mohr bi zal mas ba rá tai kö zé tar to -
zott az arns dor fi kán tor ta ní tó, Franz
Xa ver Gru ber (1787–1863), aki
Obern dorf ban is el lát ta az or go nis -
ta szol gá la tot. Több mi sét és dalt
kom po nált, de a jó ba rá ti kap cso lat
má ig leg is mer tebb ered mé nye a Stil -
le Nacht.

A sze re tet re mél tó szer ző pá ros,
Mohr és Gru ber meg aján dé koz ta az
egész vi lá got egy ma ra dan dó dal lal,
az „egy sze rű szer ze ménnyel” („ein -
fa che Kom po sit i on…”), mellyel örök -
szé pet al kot tak. Az Al pok or szá gá nak
egy ré gi ka rá cso nyát idé ző Stil le
Nacht, a meg bé ké lés an gya li üze ne -
te ma is a szí vek ben vissz hang zik. A
mi énk ben is.

g Dr. Do mon kos Já nos

Egy dal, amely meg hó dí tot ta a vi lá got

szenteste

Szin te min den ki szá má ra is mert
ha gyo mány a gyer tya gyúj tás az ad -
ven ti ko szo rún. Azt azért ér de mes
meg em lí te ni, hogy az el ső ko szo rút
1839-ben Jo hann H. Wichern né met
evan gé li kus lel kész ké szí tet te, ak -
kor még egy ko csi ke rék se gít sé gé vel.
Azon a ko szo rún a va sár na po kat jel -
ké pe ző négy fe hér gyer tya mel lett a
hét köz na pok ra ki sebb li la szí nű
gyer tyák ju tot tak, össze sen hu szon -
há rom. 

Ma nap ság már csak a va sár na po -
kat szim bo li zá ló gyer tyá kat hasz -
nál juk. Van, ahol ezek egy szí nű ek,
van, ahol el té rő a mé re tük. (A ka to -
li kus ha gyo mány há rom li la és egy
ró zsa szí nű gyer tyát hasz nál.) A
gyer tyák nak azon ban nem csak fi zi -
kai meg je le né sük fon tos, ha nem je -

len té sük is: hit, re mény, sze re tet és
öröm.

Ahogy múl nak a he tek, egy re na -
gyobb fénnyel ég nek, hi szen elő ször
csak egy vi lá gol, majd ket tő, há rom,
vé gül négy ra gyog fel. 

A négy gyer tya fé nye akár egy ke -
reszt négy vég pont ját is je lent he ti. 

Va ló já ban az iga zi je len té sét –
sze rin tem – úgy lát hat juk meg, ha ki -
csit össze hú zott (ta lán könnyes) szem -
mel, tá vo labb ról pil lan tunk a gyer tyák
fe lé. Ek kor a láng juk össze ol vad va
egyet len nagy ra gyo gás ban egye sül.

A bet le he mi csil lag ra gyo gá sá ban,
a cso da meg tör tén té ben. A cso dá ban,
mely ben Is ten em ber ré lett. A vi lág te -
rem té se óta meg tör tént leg na gyobb
cso dá ban.

g Bak Pé ter

Ad vent fé nyei

„Utá lom a ka rá csonyt, min den a
pénz ről szól”, „Kép te len ség min dent
ki fi zet ni, ami az iga zi ka rá csony hoz
kel le ne” – ezt hal lot tuk in nen is,
on nan is. A gye re kek ki ke re ke dett
szem mel fi gyel tek. Per sze, nagy a sze -

gény ség, de va la hogy meg rá zó volt
mind ezt hall gat ni. Én sem tud tam,
ho gyan fo gal maz zam meg ne kik,
mi től nem le het ez még sem igaz. Az -
tán ott hon le ül tünk ka rá cso nyi ké -
pes la po kat ké szí te ni. A rek lám új sá -
gok ból min den fé lét ki vá gat tam velük,
ami sze rin tük a ka rá csony hoz tar to -
zik. Szép nagy ku pac han gu la tos

kép gyűlt össze. Az tán le ül tünk a sok
csil lo gó, ha vas és aján dé kos fo tó ból
ki rak ni a mi ka rá cso nyun kat. Az el -
ső ké pen meg mu tat tam ne kik, ho -
gyan kép ze lem én. Kö zé pen üre sen
hagy tam egy csil la got.

– Lát já tok, kö rít he tünk min den -
fé le szép ség gel, csil lo gás sal, örül he -
tünk, ha hó van, an nak is, de a lé nyeg
kö zé pen üre sen ma rad. Azt csak Is -
ten ad hat ja. És az a jó a ka rá csony -
ban, hogy ő ad ja is.

Össze mo so lyog tunk, és ilyen ké -
pes la po kat ké szí tet tünk idén.

g Füller Tímea

Ka rá cso nyi lap ja ink

Az Irs ai Mus tár mag Óvo da csöpp sé gei bol do gan bont ják ki a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Gyer mek- és If jú sá gi Osz tálya ál tal ka rá csony -
ra kül dött aján dék cso ma got, mely ben – töb bek kö zött – a bet le he mi tör té -
net kesz tyű báb jai rej tőz tek. (Az aján dék cso ma got ter mé sze te sen egy há zunk
min den óvo dá já ba el jut tat ták.)

g Fa kan Zsu zsa fel vé te le
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b Dr. Göm böcz El vi ra köz gaz dász,
teo ló gus; az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem (EHE) ta -
nár se géd je, va la mint a nem ré gi -
ben át vett Szteh lo Gá bor Evan -
gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko -
la és Gim ná zi um eti ka ta ná ra. Az
Evan gé li kus.hu mun ka tár sa,
Kiss Ta más dok to ri disszer tá ci -
ó ja meg vé dé sé nek ap ro pó ján
be szél ge tett ve le. 

– Disszer tá ci ó já nak fő cél ki tű zé se
az egy há zak fe le lős sé gé nek szem szö -
gé ből vizs gál ni a vi lág ban ta pasz tal -
ha tó jö ve del mi egyen lőt len sé ge ket,
il let ve ma gát a glo ba li zá ci ót. Min de -
nek előtt ar ra ké rem, mu tas sa be rö -
vi den az ol va sók nak a glo ba li zá ció je -
len sé gét.

– Ma ga a glo ba li zá ció na gyon ak -
tu á lis és sok fé le össze füg gés ben de -
fi ni ál ha tó fo ga lom. Dol go za tom ban
el ső sor ban a gaz da sá gi glo ba li zá ció
kér dé se i vel fog lal koz tam, így az ezen
a te rü le ten el ter jedt fo gal mak ból al -
kot tam meg az ál ta lam hasz nált de -
fi ní ci ót. E meg ha tá ro zás sze rint te -
hát a gaz da sá gi glo ba li zá ció egy -
részt a nem ze tek kö zöt ti köl csö nös
füg gés erő sö dé se, más részt pe dig –
az 1970-es évek től kez dő dő en – a ka -
pi ta lis ta gaz dál ko dás vi lág mé re tű
(transz na ci o ná lis) el ter je dé se.

Jel lem ző a fo lya mat ra, hogy a
gaz da sá gi glo ba li zá ció elő nyös és
hát rá nyos ha tá sai egyen lőt le nül osz -
la nak meg a vi lág ban. Pél dá ul egy
kö zel múlt be li ENSZ-je len tés sze rint
a vi lág kétszáz leg gaz da gabb em be -
ré nek a jö ve del me na gyobb, mint két
és fél mil li árd em ber, az az a vi lág la -
kos sá ga negyvenegy szá za lé ká nak az
együt tes jö ve del me. Vagy egy má sik
adat sze rint a vi lág há rom leg gaz da -
gabb em be ré nek jö ve del me meg ha -
lad ja a vi lág negyvenegy leg sze gé -
nyebb or szá gá nak össze sí tett jö ve -
del mét. A ne ga tív ha tá sok pe dig, bár
glo bá li sak, sú lyo sab ban érin tik a
sze gé nyeb be ket. A dé li or szá gok
szen ved nek elő ször és leg erő tel je -
seb ben a klí ma vál to zás tól és a kör -
nye zet pusz tí tás tól. 

Dol go za tom ban ar ra ke res tem a
vá laszt, hogy az egy ház mint tár sa -
dal mi szer ve zet mit tud ten ni a ne -
ga tív ha tá sok eny hí té sé ért. Az, hogy
az egy há zak ál lást  fog la lnak gaz da sá -
gi té má ban, nem új je len ség, hi szen
az el ső ilyen jel le gű meg szó la lás nak
XI II. Leó pá pa en cik li ká ját, az 1891-
es Re rum no va ru mot te kint het jük,
amely nek fő té má ja a mun kás kér dés.
A pá pa fel szó lalt az ipa ri for ra da lom
mun kás osz tá lyá nak em ber hez mél -
tó élet- és mun ka kö rül mé nye i ért.

– Hon nan jött az öt let, hogy ezt a
té mát vá lassza a disszer tá ci ó já hoz?

– 2006-ban Kop pen há gá ban le he -
tő sé gem volt részt ven ni az Egy há zak
Vi lág ta ná csá nak if jú sá gi szer ve ze te,
a WSCF (World Stu dent Ch ris ti an
Fe de ra ti on) ál tal ren de zett, az egy ház
és tár sa da lom té má já val fog lal ko zó
kon fe ren ci án, ahol – töb bek kö zött
– az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak egyik
ve ze tő je tar tott elő adást a glo ba li zá -
ci ó ról. Ez ad ta az ins pi rá ci ót, hogy a
té má val mé lyeb ben is fog lal koz zam,
elő ször az elő adá son be mu ta tott do -
ku men tum mal. Ez le for dít va, ak tu -
á lis ma gyar ta nul má nyok kal ki egé -

szít ve – Al ter na tív glo ba li zá ció a
né pe kért és a Föl dért cím mel – meg
is je len t a Lu ther Ki adó és a Véd egy -
let gon do zá sá ban. Ez a mun ka in dí -
tott ar ra, hogy a dok to ri ér te ke zé se -
met is er ről a té má ról ír jam.

– Mi lyen mód sze rek kel zaj lott a
ku ta tás?

– A dol go zat két rész re bont ha tó.
Az el ső rész el mé le ti jel le gű: a teo ló -
gia, a köz gaz da ság tan és a szo cio ló -
gia tu do má nyá ban va ló jár tas sá got
kí vánt meg. En nek a rész nek a meg -
írá sá hoz a leg na gyobb se gít sé get az
Oszt rák Evan gé li kus Egy ház tól ka -
pott négy hó na pos ku ta tói ösz tön díj
je len tet te, amely nek ré vén olyan
szak iro dal mak hoz jut hat tam a Bé csi
Egye tem könyv tá rá ban, ame lyek Ma -
gyar or szá gon nem vagy csak rész ben
vol tak el ér he tő k. Sok időt töl töt tem
a ha zai egye te mek könyv tá ra i ban
is, el ső sor ban a Cor vi nu sé ban, ahol
sok, vi szony lag friss nem zet kö zi
pub li ká ció lel he tő fel. Ren ge te get
bön gész tem az in ter ne ten is, pél dá -
ul a kü lön bö ző glo ba li zá ció kri ti kus
moz gal mak hon lap ja in. Emel lett so -
kat jár tam és já rok a mai na pig a té -
má ba vá gó elő adá sok ra. 

A má so dik rész kér dő íves ku ta tá -
sa im ered mé nye it is mer te ti. Mi vel
Ma gyar or szá gon eb ben a té má ban
em pi ri kus ku ta tás még nem ké szült,
ezért mun kám nak ez a ré sze fel tá ró
jel le gű ku ta tás (pi lot study). Eb ben a
mun ká ban a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia Szo cio ló gi ai In té ze té nek
pro fesszo ra, dr. Füs tös Lász ló és kol -
lé gái nyúj tot tak ha tal mas se gít sé -
get. A kér dő íves fel mé rést ezerfős
min tán, hó lab da mód szer rel vé gez -
tük, mi u tán elő ző leg mély in ter jú kat
ké szí tet tünk.

Fon tos meg je gyez ni, hogy ami kor
egy há zak ról be szé lek, ak kor egy há -
zon a Ma gyar or szá gon mű kö dő há -
rom leg na gyobb tör té nel mi ke resz -
tény fe le ke ze tet (ka to li kus, re for -
má tus, evan gé li kus) ér tem. Hi szen az
volt a ku ta tá som cél ja, hogy a ma -
gyar or szá gi ke resz tény egy há zak tag -
ja i nak kö ré ben vé gez zek fel mé rést.

– A glo ba li zá ci ót di vat dé mo ni zál -
ni, pe dig szám ta lan po zi tív ha tá sa is
van. Mit ho zott a glo ba li zá ció a val -
lá sos – és itt szán dé ko san nem csu -
pán a ke resz tény ség re gon do lok –
em be rek, il let ve a val lá sok éle té be?

– Az zal sok ku ta tó egyet ért, hogy
a vi lág ban összes sé gé ben csök kent a
sze gény ség, il let ve az élet szín vo na -
lunk nö ve ke dett. Per sze so kan en nek
el len ke ző jét ál lít ják, hang sú lyoz va,
hogy a tár sa dal mi ré te gek köz ti sza -
ka dék fo lya ma to san mé lyül. Egy ér -
tel mű en po zi tív ha tás nak mond hat -
juk a tech no ló gia fej lő dé sét és a
tech no ló gi á hoz va ló könnyebb hoz -
zá fér he tő sé get, va la mint a kom mu -
ni ká ció ha té kony sá gá nak nö ve ke -
dé sét, gon dol va itt az in ter net re, az
in ter ne ten ke resz tül zajló te le fo ná lás -
ra, a kö zös sé gi ol da lak ra – hogy a tel -
jes ség igé nye nél kül meg em lít sünk
pá rat.

– A glo ba li zá ció ne ga tí vu mai kö -
zül mik azok a főbb ha tá sok, ame lyek

leg in kább be fo lyá sol ják a vi lág né pes -
sé gé nek éle tét?

– Bár né há nyan még ta gad ják, a
ku ta tók több sé ge egy ér tel mű tény -
ként ke ze li a glo bá lis klí ma vál to zás
lé tét. Ez olyan vál to zá so kat in dít el
(pél dá ul a me ző gaz da ság ban, a kör -
nye ze ti ál la po tok ban, a mig rá ció
te rü le tén), ame lyek min den kit érin -
te nek. Ugyan ilyen sú lyos kö vet kez -

mény a jö ve del mi kü lönb sé gek fo ko -
zó dá sa, ami ext rém tár sa dal mi fe -
szült sé ge ket ger jeszt. Ezt lát tuk pél -
dá ul ta vasszal Észak-Af ri ká ban vagy
most a New York-i Wall Street-
tün te té sek kap csán.

Szin tén sú lyos prob lé ma a ter mé -
sze ti erő for rá sok apa dá sa. A je len -
le gi glo bá lis gaz da ság az ol csó és
nem meg úju ló (fosszi lis) ener gi á ra
épül. A ve zér elv pe dig az ál lan dó
nö ve ke dés: ar ra tö rek szünk, hogy
nö ve ked jen a GDP, nö ve ked jen a
ter me lés és a fo gyasz tás. En nek
pe dig egye nes kö vet kez mé nye a
Föld erő for rá sa i nak ki zsák má nyo -
lá sa, va la mint az, hogy ir dat lan
mennyi sé gű hul la dék és kör nye -
zet ká ro sí tó anyag ke let ke zik. A
Föld el tar tó ké pes sé gét már je len tő -
sen meg ha lad tuk.

– Ku ta tá sai so rán mi lyen konst -
ruk tív, meg ol dá so kat is kí ná ló glo ba -
li zá ció kri ti kus moz gal mak kal ta lál -
ko zott?

– Szá mos ilyen lé te zik. Gyak ran
já rok kü lön bö ző ren dez vé nyek re,
elő adá sok ra, és biz ta tó, hogy so kan
be szél nek a va ló di prob lé mák ról, és
va lós meg ol dá so kat kí nál nak. A mi -
nap pél dá ul a tíz éves fran cia Deg -
rowth (Nem nö ve ke dés) moz ga lom
elő adá sán vet tem részt. A fő üze ne -
tük az, hogy az ol csó ener gi á ra és a
nö ve ke dés re ala po zott gaz da ság
nem tart ha tó fenn. Tud juk, hogy
1980 óta túl ter hel jük a Föl det, ez a
ten den cia az óta egy re csak erő sö dik.
Kü lö nö sen a nyu ga ti or szá gok ter -
he lik meg élet vi te lük kel, ter me lé sük -
kel és fo gyasz tá suk kal a kör nye ze tet.
A dé li fél te ke sze gény or szá gai eköz -
ben arány ta la nul ke ve set fo gyasz ta -
nak, és rend kí vül ke vés ener gi át
hasz nál nak.

Töb bek kö zött ez a moz ga lom is
azt han goz tat ja, hogy a sok szál lí tás -
sal és nagy ener gia be fek te tés sel já ró
ter me lés ről át kell áll ni a ta ka ré ko -
sabb, a hely ben elő ál lít ha tó ter mé ke -
ket előny ben ré sze sí tő, fenn tart ha tó
gaz da ság ra és élet mód ra. A gaz da ság -

nak a tar tal mas, kö zös sé gi kap cso la -
tok ban gaz dag és em ber köz pon tú
éle tet kell szol gál nia. Hi bás elv ehe -
lyett egye dül a GDP-nö ve ke dés re
kon cent rál ni és min dent egye bet e
kö ré szer vez ni. 

– Van-e ér de mi ha tá suk ma az
egy há zak nak a glo ba li zá ció fo lya ma -
ta i ra? Pró bál nak-e a val lá sok al ter -
na tí vát nyúj ta ni a glo ba li zá ció ne ga -
tív ha tá sa i nak eny hí té sé re?

– A glo ba li zá ció mint gaz da sá gi
fo lya mat na gyon ne he zen meg ál lít -
ha tó vagy las sít ha tó rend szer, és
lát ha tó an az össze om lás fe lé ve zet.
Az egy há zak szem pont já ból fon -
tos nak tar tom II. Já nos Pál pá pa ki -
je len té sét, amely sze rint lé te zik egy
jó glo ba li zá ció: a sze re tet glo ba li zá -
ci ó ja. Esze rint ha az egy há zak –
mint je len tős tár sa da lom szer ve ző
erők – ál tal hir de tett ta ní tás meg va -
ló sul a vi lág ban, vagy is ha mi, egy -
ház ta gok fe le lő sen élünk, fe le lő sen
meg él jük a hi tün ket, és ezt su gá roz -
zuk ki fe lé, ak kor en nek igen is ha tá -
sa lesz a vi lág ra.

Dol go za tom egyik meg ál la pí tá sa
ép pen az, hogy az el múlt húsz-har -
minc év ben az egy há zi nyi lat ko za -
tok mon da ni va ló já ban je len tős el -
moz du lás fi gyel he tő meg: a ka ri ta -
tív te vé keny sé gek ről a nyil vá nos és
kri ti kus – egy faj ta pró fé tai – meg -
szó la lás ra esik na gyobb hang súly.
Pa pí ron te hát az egy há zak ré szé ről
min den kép pen szán dék mu tat ko zik
ar ra, hogy meg te gyék a tő lük tel he -
tőt a glo ba li zá ció ne ga tív ha tá sa i nak
eny hí té sé re. Azért mon dom, hogy
pa pí ron, mert ku ta tá sa im ered mé -
nyei is nyil ván va ló vá te szik, hogy a
gya kor lat ban ed dig eb ből ke vés va -
ló sult meg. 

– Me lyek a leg fon to sabb te rü le tek,
amelyeken a val lás be fo lyá sol hat ná
a glo ba li zá ció jö vő be li ala ku lá sát?

– Azt hang sú lyoz nám is mét, amit
az előbb el mond tam: a val lás alap ve -
tő ér té ke ket köz ve tít. Pél dá ul ha va -
ló ban hi te le sen meg él jük, ami a nagy
pa ran cso lat ban sze re pel – sze ret ni Is -
tent, ön ma gun kat és a fe le ba rá tun -
kat –, ak kor ez már ön ma gá ban is
tár sa da lom for má ló erő vé vá lik. Ha
ezt min den ki hi te le sen meg va ló sí ta -
ná az éle té ben, ak kor a glo ba li zá ció
ne ga tív ha tá sai nem is je lent kez né -
nek, hi szen ak kor va ló ban egy em -
ber köz pon tú gaz da sá got mű köd tet -
nénk. Ak kor nem az em ber vol na a
gaz da sá gért – ahogy ma ta pasz tal juk
–, ha nem a gaz da ság csu pán esz köz -
ként lé tez ne az em be rért.

A val lá sok és fe le ke ze tek alap -
sejt jei a kis  kö zös sé gek, gyü le ke ze tek.
Ezek a kis kö zös sé gek szin tén nagy
ha tás sal van nak a kör nye ze tük re.
Fon tos te hát, hogy e kö zös sé gek
egy részt hi te le sen élik-e meg a val lá -
su kat, hi tü ket; más részt pe dig, hogy
mi ként gon dol kod nak a gaz da sá gi,
tár sa dal mi, kör nye ze ti kér dé sek ről,
mi lyen prog ra mo kat vál lal nak fel.
Ho gyan tud ják kép vi sel ni egy há zuk
tár sa dal mi ta ní tását.

– Van-e ar ra egy ál ta lán esély,
van-e ak ko ra sú lya az egy ház nak,

hogy glo bá lis fo lya ma to kon vál toz tas -
son?

– Jó kér dés. Ez tu laj don kép pen az
egy ház „nor mál misszi ó ja”: az evan -
gé li um és az eb ből fa ka dó ér ték -
rend el jut ta tá sa mi nél több em ber -
hez. Dol go za tom el ső sor ban a ma -
gyar or szá gi tör té nel mi ke resz tény
egy há zak ra kon cent rált, és ne fe -
led jük, hogy a vi lág ban van nak még
je len tős vi lág val lá sok. Én hi szem,
hogy min den val lás – ha a hí vek hi -
te le sen élik meg – ugyan olyan po zi -
tív ha tá so kat tud na el ér ni. Ez zel
szem ben a ta pasz ta lat az, hogy ami -
kép pen a ke resz tény sé get so kan
amo lyan kul túr ke resz tény ként élik
meg, ugyan ez el mond ha tó más val -
lá sok ra is.

De ha be le gon do lunk ab ba, hogy
a vi lág la kos sá gá nak egy har ma da
ke resz tény – több mint két mil li árd
em ber –, ak kor ez na gyon je len tős
súlyt kép vi sel a vi lág ban. Per sze csak
ak kor, ha ez a ke resz tény ség va ló di
meg élt hi tet és ér ték ren det je lent,
nem pe dig csak név le ges, fel szí nes
magatartást, cím két.

– Me lyek vol tak a ku ta tás leg -
meg le pőbb ered mé nyei?

– Na gyon sok glo ba li zá ció kri ti kus
moz ga lom mal is mer ked tem meg.
Leg több jük val lás hoz nem köt he tő,
ki fe je zet ten sze ku lá ris moz ga lom -
ként is na gyon ha son ló el ve ket és cé -
lo kat fo gal maz meg, mint ami lye ne -
ket a ka to li kus egy ház tár sa dal mi ta -
ní tá sa vagy az Egy há zak Vi lág ta ná -
csa ál tal dek la rált, té má ba vá gó nyi -
lat ko za tok. Mind annyi an han goz tat -
ják, hogy fel lép nek egy em ber köz -
pon tú gaz da ság fel épí té sé ért. Eh hez
ké pest meg le pő, hogy ha min den ki
egyet ért és ugyan azt akar ja, ak kor
mi ért ilyen ke vés a meg va ló sult
ered mény.

A má sik meg le pe tés a hang súly el -
to ló dás az egy há zak meg szó la lá sa i -
ban: a ka ri ta tív te vé keny ség ről a
nyil vá nos és kri ti kus fel szó la lás irá -
nyá ba. Ez zel kap cso lat ban az az ér -
de kes, hogy hang za tos és a neo li be -
rá lis rend szert kri ti zá ló nem zet kö zi
szin tű nyi lat ko za tok szü let nek, az tán
saj nos – egy elő re he lyi szin ten –
ezek ből ke vés va ló sul meg. Sőt a
gyü le ke ze tek hez e do ku men tu mok
tar tal má ból is na gyon ke vés jut el. 

A pró fé tai meg szó la lást, amely az
ószö vet sé gi ha gyo mány ra ve zet he tő
vissza, csak na gyon ke ve sen te kin tik
az egy ház fel ada tá nak.

– Lesz-e a ku ta tás nak a gya kor lat -
ban is hasz no su ló, kéz zel fog ha tó
ered mé nye egy há zunk ban? Ta lál -
koz hat-e Ön nel az ol va só e té ma
kap csán?

– Ami a kéz zel fog ha tó sá got il le -
ti, min den kép pen hasz nos vol na
egy ké zi könyv ki adá sa. Akár a veszt -
fá li a i ak ál tal hasz nált glo ba li zá ci ós
ké zi könyv le for dí tá sa és ha zai ta pasz -
ta la tok kal, ak tu a li tá sok kal fris sí tett
vál to za tá nak el ké szí té se. Min den -
kép pen dol goz ni fo gok ez ügy ben,
mi vel lát juk, hogy ma már meg ke rül -
he tet len a gaz da sá gi glo ba li zá ció és
a vál ság ból va ló ki út ke re sés té má ja.
Ezen kí vül szí ve sen be szél ge tek ér -
dek lő dők kel, gyü le ke ze ti cso por -
tok kal, mert azt gon do lom, ez olyan
té ma, amely nap ról nap ra ak tu á li sab -
bá vá lik.

d For rás: Evan gé li kus.hu

Egy há zak és glo ba li zá ció
In ter jú a fris sen dok to rált Göm böcz El vi rá val

Ün ne pé lyes ke re tek kö zött ve het -
te át dok to ri (PhD-) ok le ve lét Göm -
böcz El vi ra és Szent-Ivá nyi Ilo na
de cem ber 7-én az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye te men (EHE). Aho -
gyan Gáncs Pé ter el nök-püs pök
fo gal ma zott kö szön tő jé ben, az in -
téz mény ben a re for má ci ói te ma ti -

kus évek so rá ban ez al ka lom mal
 kez dő dött el a 2012-es, a re for má -
ció és a nők té má jú esz ten dő. (A
püs pök ez zel ar ra utalt, hogy az
egye tem két hölgy nek ado má nyo -
zott dok to ri cí met.)

A fris sen ava tott dok to rok lau dá -
ci ó ját Bé res Ta más egyetemi do -

cens től, a rendszeres teológiai tan -
szék ve ze tő jé től hall hat ták az egy be -
gyűl tek.

PhD-disszer tá ci ó já ban mind két
dok tor olyan ak tu á lis és gya kor la ti
kér dés sel fog lal ko zott, amely nem -
csak teo ló gi ai szak mai ber kek ben, ha -
nem szé le sebb kör ben is ér dek lő dés -

re tart hat szá mot: Szent-Ivá nyi Ilo -
na a ke resz tyén–isz lám val lás kö zi
meg bé ké lés kér dé sét vette gór cső
alá, Göm böcz El vi ra pe dig az egy ház
glo ba li zá ci ó val kap cso la tos fe le lős sé -
gét vizs gál ta dol go za tá ban. 

g Kiss Ta más
fel vé te lei

Dok tor ava tás a hit tu do má nyi egye te men

keresztutak
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b A kér dés, amely re ke re sem a
vá laszt: le het-e ke resz tény a vi -
lá gi saj tó? A szó hasz ná lat tu da -
tos, ugyan is mind járt az ele jén le
kell szö gez nünk: a tö meg kom -
mu ni ká ció ma két mi nő sé gi
szin ten zaj lik: a szé le sebb kört
el érő és ala cso nyabb szín vo na -
lú szó ra koz ta tó mé dia, il let ve a
ko moly saj tó szint jén. A ko moly
saj tó nak nem fel tét le nül kell
ko mo rabb nak len nie, mint a
mo dern ko ri mé diacir kusz nak.
De er ről ké sőbb…

A szó ra koz ta tó mé dia sze rep lői ido -
má rok, lég tor ná szok, zsonglőrök,
bo hó cok. A saj tó mun ka tár sai vi szont
ér tel mi sé gi ek, akik nek cí me ré ben a
leg fon to sabb elem a kér dő jel. Le het -
nek-e ke resz té nyek e ta más ko dók? A
19. és 20. szá zad ma te ri a lis ta gon dol -
ko dói sze rint alig ha. Még Max We -
ber ta nul mány so ro za tá ban, A pro tes -
táns eti ka és a ka pi ta liz mus szel le me
cí mű mun ká já ban is úgy fo gal maz,
hogy lé te zik egy alap ve tő ér tel mi sé -
gi at ti tűd a hit tel kap cso la to san, s ez
a vi szo nyu lás in kább a me ne kü lés út -
ja, sem mint az ér ték te rem tés alap ja. 

Az ér tel mi ség – így We ber – úgy
fog ja fel a vi lá got, mint ér te lem -
prob lé mát, kü lön fé le uta kon pró bál
min den rész le té ben fo lya ma tos ér tel -
met köl csö nöz ni a tör té né sek nek –
ép pen a tör té né sek elem zé sé vel fog -
lal ko zik ma a kor kö ve tel mé nye i vel
lé pést tar tó új ság író –, s ami kor
konflik tus ba ke rül a vi lág re a li tá sa -
i val, a vi lág rend jé vel és a vi lág ban le -
het sé ges élet vi tel lel, be kö vet ke zik a
vi lág tól va ló ti pi kus ér tel mi sé gi me -
ne kü lés. Az a val lá sos ság, amely re az
ér tel mi sé gi tö rek szik, min dig egy faj -
ta bel ső el esett ség ből, lel ki ín ség ből
vagy nyo mor ból fa kad – ma gya ráz -
za We ber.

Ezek sze rint a val lá sos új ság író el -
esett, lel ki ín ség től kín zott, nyo mor -
ban élő em ber vol na?

Krisz tus a vi lág meg szen te lé sét
tűz te ki cé lul, nem pe dig a tő le va ló
me ne kü lést. Így azok az új ság írók,
akik va ló di ke resz té nyek, nem a me -
ne kü lés út ját jár ják. Nyo mo ruk nem
lel ki ín ség, pro fá nabb oka van an nak:
a vi lá gi po li ti kai ha ta lom meg ve tő, el -
len sé ges ma ga tar tá sa a saj tó val szem -
ben, a gaz da sá gi cen zú ra kor sze rű ér -
tel me zé se és ered mé nyes al kal ma zá -
sa: a szer kesz tő sé ge ket súj tó bér il le -
té kek és adó ter hek. De ezek elő so ro -
lá sa nem tar to zik e cikk té má já hoz.

* * *

Ar ról, hogy a ke resz tény új ság író ra
szük sé ge van a ko moly saj tó nak, a ke -
resz tény saj tó ra pe dig szük sé ge van
a tár sa da lom nak, nem kell meg -
győz nöm az ol va só kat. A ke resz -
tény új ság író ugyan is azt az ér tel mi -
sé gi fel ada tot lát ja el, ame lyet el lát
töb bek kö zött a lel kész is. Az em be -
ri lé te zés ká o szá ban ke re si a ren det,
hogy bi zony sá got te gyen ró la a kö -
zön sé ge, kö zös sé ge előtt, a rend hez
pe dig az igaz sá gon ke resz tül ve zet az
út. Aki te hát az is te ni ren det, ren del -
te tést ke re si, an nak az igaz ság prob -
le ma ti ká já val kell szem be néz nie. Az
igaz ság azon ban nem lesz több ma -
gán vé le mény nél, ha csak az igaz ság
ke re sé se köz ben a kér de ző nem ta -
lál ja meg az Igét. Így te hát a val lá sos -
ság nem a kö vet kez mé nye, ha nem az
ere de te az ér tel mi sé gi ma ga tar tás nak.

Az új ság írás – a köz hi e de lem mel,
a töl csér el mé let hí ve i nek meg győ ző -
dé sé vel el len tét ben – nem vál toz tat -
ja meg a saj tó fo gyasz tók ki ala kult
vagy ki ala ku ló ban lé vő vé le mé nyét.
Az új ság író nem al ki mis ta, aki új ság -

töl csé ren át üres fe jek be ál ta la meg -
vá lo ga tott gon do la to kat tölt át. A saj -
tó sze re pe min de nek előtt a meg -
erő sí tés.

Két kí sér let iga zol ja, hogy a saj tó -
fo gyasz tó ki ala kult vé le mé nyét a té -
nyek, ame lye ket a saj tó szol gál tat,
nem be fo lyá sol ják.

Az egyi ket az Egye sült Ál la mok -
ban vé gez ték el. Az ame ri kai elnökvá -
lasz tá si kam pá ny ban van nak olyan
nem zet biz ton sá gi kér dé sek, ame -
lyek re a je löl tek azo nos vá laszt ad nak.
A saj tó ban be mu ta tott azo nos kér dé -
sek re adott azo nos vá la szok is me re -
té ben kér dez ték meg a re pub li ká nus,
il let ve de mok ra ta vá lasz tó kat, hogy
sze rin tük me lyik je lölt ja vas la ta ve -
zet het a prob lé ma meg ol dá sá hoz. A
de mok ra ta szim pa ti zán sok a de -
mok ra ta je lölt, Al Go re, a re pub li ká -
nus szim pa ti zán sok a re pub li ká nus
je lölt, Ge or ge W. Bush vá la sza it tar -
tot ták el fo gad ha tó nak.

A ke resz tény saj tó sze re pe te hát
meg erő sí tő sze rep: a Tíz pa ran cso lat -
ból le ve zet he tő er köl csi nor mák mel -
let ti ki ál lást, il let ve ama krisz tu si
pa ran cso lat nak a má ig tar tó ér vé -
nyes sé gét hang sú lyoz za, amely elő -
ír ja, hogy úgy sze res sük fe le ba rá ta -
in kat, mint ön ma gun kat. 

A má sik kí sér le tet a sza bad saj tó
gya kor la tát nél kü lö ző Orosz or szág -
ban vé gez ték el. Egy hely ha tó sá gi vá -
lasz tás ide jén azt kér dez ték meg a la -
kos ság tól, hogy a té vé vi ta so rán a mi -
nisz ter el nök, Vla gyi mir Pu tyin ál tal
tá mo ga tott párt vagy az el len zék kí -
nált-e élet ké pe sebb meg ol dást az
or szág gond ja i ra. A vá la szo lók olyan
arány ban tar tot ták jobb nak Pu tyin
párt já nak prog ram ját az el len zé ké nél,
ami lyen arány ban az győ zött is a vá -
lasz tá so kon: 97 szá za lék ban. Csak -
hogy a vá lasz tá si kam pány ban nem
is tar tot tak té vé vi tát!… 

* * *

A mé dia bu tí tó ha tá sá nak kö vet -
kez mé nye ként a mai em ber ma már
nem azt hi szi, Ta más mód já ra, amit
lát, ha nem azt lát ja, amit hisz. Leg -
fen nebb azt hi szi, amit a mé dia meg -
mu tat ne ki a va ló vi lág nak ne ve zett
ku lisszák ból: gyil kos sá go kat, há zas -
ság tö rést, ter mé sze ti ka taszt ró fá kat,
csa lást, lo pást, kor rup ci ót. A Go nosz
di a da lát. 

A tö meg mé dia min den hol konflik -
tust je le nít meg, akár a nagy po li ti ká -
ról tu dó sí tó hír ről, akár a mé dia fo -
gyasz tó köz vet len kör nye ze té ből szár -
ma zó in for má ci ó ról le gyen szó. Az
em be rek élet vi lá ga csak ak kor lesz ér -
de kes a tö meg mé dia szá má ra, ha ott
va la mi rend kí vü li, szo kat lan, több nyi -
re az élet vi lág za va rát jel ző konflik tus
bon ta ko zik ki. És a mé dia fo gyasz tó el -
hi szi, hogy ez a vi lág, amely ben ő él.
Ha nem is im mo rá lis, de leg alább is
amo rá lis te re a tra gi kus lé te zés nek,
ahol nyo ma sincs Is ten nek.

A ke resz tény kom mu ni ká ció vi -
szont nem a vi lág konflik tu sa it he lye -
zi a köz len dő je kö zép pont já ba, ép pen
el len ke ző leg, a kon szen zus, a tár sa -
dal mi har mó nia le he tő sé gét eme li ki.
Ez a ki bé kít he tet len el len tét a ma gya -
rá za ta az egy há zi kom mu ni ká ció si -
ker te len sé gé nek a tö meg mé dia te rü -
le tén. 

A ke resz tény saj tó fel ada ta a te -
rem tett vi lág be mu ta tá sa. A nagy
koz mi kus csil lag vá ro sok tól a szub  ato -
mi ré szecs ké kig, de el ső sor ban a
föld és az em be ri ség nagy sze rű sé gé -
ig. Szophoklész is rá cso dál ko zott ar -
ra, hogy sok min den van, ami cso dá -
la tos, de az em ber nél sem mi sem
cso dá la to sabb. Ez a cso da pe dig a Te -
rem tőt di csé ri. Az em be ri tör té ne lem
pe dig nem az er kölcs te len ség és er -
kölcs nél kü li ség fo lya ma. Az Is ten
tör vé nyei sze rint élő em ber ér de ke -
sebb és fi gye lem re mél tóbb ese mé -
nyek ré sze se és sze rep lő je, mint a
gyil kos sá gok, a pusz tí tás. A sze re tet
pa ran csát tel je sí tő em be rek tör té ne -
te ér dek fe szí tő ol vas mány és hi tet
erő sí tő pél da.

So kan meg kér dez ték tőlem – több
íz ben tár sa ság ban is –, hogy a Bras -
sói La pok mi ért nem kö zöl úgy ne ve -
zett fe ke te kró ni kát, mi ért nem ír a
sztá rok és a ce le bek há nya tott sze rel -
mi és ma gán éle té ről, mint a leg több
„me nő” lap. Ez a szer kesz tői kon cep -
ció! – ennyi a vá la szom. Egy íz ben
rákér dez tek: Ta lán mert ke resz tény
lap? Ha a go nosz ság, a rút ság, a
szenny nép sze rű sí té sé nek a meg ta -
ga dá sa ke resz té nyi ma ga tar tást je lent,
ak kor az. S ha ke resz té nyi ma ga tar -
tás a kö zön ség szá má ra azo kat a
kér dé se ket tár gyal ni, ame lyek össze -
köt nek, és el vet ni azo kat, ame lyek
szét vá lasz ta nak, ak kor meg ala ku lá -
sá nak pil la na tá tól kezd ve ke resz -
tény új ság a Bras sói La pok, hi szen
már az 1849-es meg ala pí tá sa kor,
majd ké sőbb, 1898-as új ra in du lá sa -
kor ez zel a szán dék kal je lent ke zett.
Ennyit a meg erő sí tés ről.

* * *

A ke resz tény vi lá gi saj tó nak más
kül de té se is van: az elő evan gé li zá lás.
Azok nak a meg is mer te té se a te rem -
tett vi lág gal, akik ke re sik az élet ér -
tel mét, ke re sik az „is me ret len Is -
tent”. 

A ki lenc ve nes évek ele jén a saj tó
egyik leg töb bet vi ta tott kér dé se az
volt, hogy mi ként le het a kom mu nis -
ta elő éle tű la pok ban, rá di ók ban, té -
vék ben meg je le ní te ni a val lá sos té má -
kat. Ké zen fek vő meg ol dás ként kí nál -
ko zott a ke resz tény ün ne pek előtt te -
ma ti kus ol da la kat szer kesz te ni, ame -
lyek lel ké szek szö ve ge it kö zöl ték –
mint aho gyan ko ráb ban a párt kong -
resszu sok ide jén meg szó lal tak az
üze mi párt tit ká rok, té esz el nö kök. 

Ha a szo ci a lis ta saj tó ban szi go rú -
an be kel lett tar ta ni a mun ká sok, pa -
rasz tok, ér tel mi sé gi ek; fér fi ak, nők;
il let ve ro má nok, ma gya rok, szá szok
ará nyát, a val lá si ol da la kon is kö te -
le ző en egy idő ben kel lett pub li kál nia
– és eb ben a sor rend ben – a ró mai
ka to li kus, az evan gé li kus, a re for má -
tus és az uni tá ri us lel kész nek. (Vol -
tak la pok, ame lyek a la kos ság fe le ke -
ze ti össze té te lét is fi gye lem be vet ték:
az adott vi dé ken do mi náns egy ház
kép vi se lő je ír ta a leg hosszabb cikket,
a leg ki sebb egy ház ve ze tő je a leg rö -
vi deb bet.) 

Az ün ne pi lap szám ban az tán a lel -
ké szi gon do la tok mel lett ol vas ni le -
he tett az egy há zat ért sik kasz tá si
vá dak ról, a gye re ke it meg erő sza ko -
ló bel gi u mi ma gyar lel kész ről, a he -
ted szer el vá ló pop sztár ról, a ká bí tó -
szer ha tá sa alatt al ko tó ti ni bál vány
top lis tás si ke ré ről, a vé le mény ol da -
lon pe dig ar ról, hogy be kel le ne til -
ta ni a ka rá csonyt, mert a sze re tet
nem a leg főbb, ha nem az in di vi du a -
lis ta tár sa dal mak bol dog sá gát meg -
za va ró je len ség. 

Vol tak, akik azt az utat vá lasz tot -
ták, hogy a ke resz tény szel le mi sé gű
lap nak min den egyes szá má ban,
min den egyes ol da lán, min den egyes

ha sáb ján sa já tos esz kö zök kel, a pro -
ze li tiz mus kí sér té sé nek el len áll va, a
ke resz tény eti ka sze rint ír nak. Ki egé -
szít ve a mó ze si és krisz tu si tör vé nye -
ket az új ság írói tíz pa ran cso lat tal,
mely – Ri to ók Já nost pa ra fra zál va –
így hang zik:

Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Mondj iga zat!

Nem va la mi ne ga tív ér te lem ben vett
„dog ma ti kus” igaz sá got is mé tel get -
tek ezek a la pok, ha nem a ke resz tény
hi tet igye kez tek erő sí te ni, il let ve át -
ad ni Te il hard de Char din szel le mé -
ben. Ezek nek a la pok nak a fe le lő sen
gon dol ko dó szer kesz tői fel is mer ték,
hogy a saj tó po zi tív, de ugyan ak kor
ne ga tív ha tás sal is le het az em be rek
lel ki, er köl csi és szo ci á lis fej lő dé sé -
re, a tár sa da lom szer ke ze té re és mű -
kö dé sé re, a vi lág szem lé let re. Ezért tu -
da to san vá lasz tot ták azt, hogy a tá -
jé koz ta tás le gyen tisz tes sé ges és
hasz nos, mely nem sér ti az er köl csöt,
az em be ri mél tó sá got.

Tu da to sí tot ták, hogy a saj tó ter mé -
kek ered mé nye sen fel hasz nál ha tók az
evan gé li um hir de té sé re, de ar ra is,
hogy ki űz zék a hi tet az em be rek
szí vé ből. Ezért meg fo gal ma zott cél -
juk lett ne vel ni, ér zé kennyé ten ni az
ol va só i kat a lel ki ér té kek iránt, meg -
ta ní ta ni má sok, a más ság tisz te le té -
re, a szo li da ri tás ra. 

A kom mu ni ká ció kul tu rá lis meg -
kö ze lí té sé nek el mé le te sze rint a saj -
tó el ső sor ban nem az in for má ció ára -
mol ta tás esz kö ze, ha nem olyan kö -
zeg, amellyel egy vi lág né ze tet mu tat -
nak fel vagy erő sí te nek meg. A ke -
resz tény saj tó az ese mény- és ér ték -
rep re zen tá ció kö ze ge, ér vé nyes sé ma
a vi lág ér tel me zé sé re. Akik ezt fel is -
mer ték, ez zel va ló já ban az öröm hír
hir de té sé re vál lal koz tak, s úgy ér té -
ke lem, jó vál lal ko zás volt ez, és az is
ma radt. Rá adá sul min den üz le ti ta -
pasz ta lat nak el lent mond va ezek a la -
pok gaz da sá gi szem pon tból is si ke -
re sek ma rad tak. 

* * *

Vissza té rek az ere de ti kér dés re: le -
het-e ke resz tény a vi lá gi saj tó? Er dély -
ben, ahol a la kos ság dön tő há nya da
hí vő ke resz tény nek tart ja ma gát,
meg koc káz ta tom: ne héz, de nem
le he tet len. Ami pe dig az új ság írói
ma ga tar tást il le ti: le het pesszi miz -
must és le het op ti miz must su gall ni.
Ko ránt sem mind egy, hogy mi hi tet,
re ményt ön tünk-e egy más ba, vagy el -
ked vet le nít jük egy mást, oly kép pen,
hogy rosszabb nál rosszabb pél dá kat
so ro lunk fel. 

Én azt vá rom az er dé lyi ma gyar új -
ság író tól – de min den ki előtt ma -
gam tól kö ve te lem ezt meg –, hogy
ami kor a gon dok ról, ba jok ról be szél,
ve gye fi gye lem be, hogy min dig, min -
den élet hely zet ben van, ami elő re mu -
ta tó, ami re ményt ad, ami cse lek vés -
re ösz tö nöz ben nün ket. És ez az
evan gé li um.

g Amb rus At ti la

A szer ző re for má tus pres bi ter, a Bras -
sói La pok fő szer kesz tő je. Írá sa a Ro -
má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy -
ház egye te mes lel kész ér te kez le tén,
2011. szep tem ber 8-án Ko lozs vá ron el -
hang zott elő adá sá nak szer kesz tett
vál to za ta.

Hi tünk a mé di á ban 

keresztutak

b Mi előtt bár ki fel há bo ro dot tan
fel hör dül ne: „Na, ne!”, avagy só -
haj ta na egy na gyot: „Na, vég re!”,
el áru lom, hogy a cím vé gé re il -
lett vol na oda ír ni: „ta nul mány -
úton”. Tud ni il lik a lel készt nem
két ség te len csi bész sé ge i ért kap -
ta el a né met rend őr ség, ha nem
az evan gé li kus bör tön lel kész -
ség tag ja ként járt Ba jor or szág
né hány bör tö né ben, vett részt a
kol lé gák éves kon fe ren ci á ján, s
ké szí tet te elő az együtt mű kö dé -
si meg ál la po dást.

E so rok író ját mint az evan gé li kus
bör tön lel ké szek ko or di ná to rát Fa bi -
ny Ta más püs pök még de cem ber ele -
jén de le gál ta e ta nul mány út ra, me lyet
Sch mehl Já nos dan dár tá bor nok, a Fő -
vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si In té -
zet pa rancs no ka tá mo ga tott.

Ugyan Szent Ist ván nak s Hen rik
ba jor her ceg lá nyá nak, Gi zel lá nak a
fri gye óta vagy ezer ti zen öt év telt el,
a ba jor–ma gyar bör tön lel kész sé -
gek együtt mű kö dé se még csak az
ele jén tart…

A kon fe ren cia részt ve vői „be me -
le gí tés ként” egy úgy ne ve zett „köz -
tes ház” ve ze tő jé vel, la kó i val és kö -
rül mé nye i vel is mer ked het tek meg
Mün chen ben. Bör tön ből sza ba dul -
tak la knak e ház ban, nyolc van né -
gyen, több sé gük ben olya nok, akik a
bör tön évek alatt ve szí tet ték el ott -
ho nu kat. Az itt tölt he tő egy-két
év ben mind egyi kük dol go zik vagy
ta nul. Al ko hol ti la lom nincs, nap köz -
ben ven dé get is fo gad hat nak. A
„Bo delsch wing-Ha us” a bel vá ros ban
(!) ta lál ha tó…

A bör tön bé li is ten tisz te let – ahogy
itt hon is – fel eme lő. Rá csok mö gött
is át le het él ni Is ten gyer me ke i nek vi -
szony la gos sza bad sá gát! Hogy va ló -
ban meg vál to zik-e benn az éle tük, azt
el dön te ni nem a lel kész fel ada ta. Ám
hogy együtt éne kel ve, imád koz va,
igét hall gat va vagy csak csend ben ül -
ve könnyebb-e ki bír ni a bör tön lé tet,
az nem kér dé ses. Te gyük hoz zá: aki
dol go zik, az annyit ke res, amennyi -
ről egy „át lag ma gyar” ál mod ni sem
mer (hat száz eu ró!), plusz koszt-
kvár tély-re zsi-mun dér. (Ez utób bi
ugyan az a „má kos” rab ru ha, mint mi -
ná lunk.) 

A ti zen hét evan gé li kus, il le tő leg
hu szon hat ka to li kus bör tön lel kész
kon fe ren ci á ja Stra ub ing vá ros ká -
ban zaj lott, itt ke rült sor a ma gyar
bör tön lel kész ség ze nés, ve tí tett ké -
pes be mu ta tá sá ra is. A ma gyar lel -
kész egyéb ként szin te ott hon érez -
het te ma gát a né met kol lé gák kö ré -
ben, annyi ra egy for mák a di lem -
mák, a si ke rek és a ku dar cok. Mind -
ez in do kol ja, hogy a két ál lam bör -
tön lel ké szei együtt mű kö dé si meg ál -
la po dást ír ja nak alá, csat la koz va a
már meg lé vő ba jor–ma gyar egy -
ház kö zi meg ál la po dás hoz.

A bör tön lel ké szek nem sze ret nék,
ha ezen meg ál la po dás ab ban me rül -
ne ki, hogy ott a ma gyar de le gá ció
jó ba jor sört, a hoz zánk lá to ga tó ba -
jor de le gá ció ná lunk pe dig fi nom to -
ka ji bort in na. Fon to sabb cél a bűn -
el kö ve tők szem be sí té se a sza bad,
szent és jó Is ten nel. Így ta lán ke ve -
seb ben „buk nak” vissza, s ha ke ve -
sebb a bűn el kö ve tő, ta lán ke ve sebb
az ál do zat is… Az együtt mű kö dé si
meg ál la po dás még alá írás ra vár, de
hogy mi ként le het meg töl te ni konk -
rét tar ta lom mal, ar ra mind két rész -
ről szü le tett már né hány öt let.

g Bí zik Lász ló

Né met
bör tön ben egy
ma gyar lel kész
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b Jó né hány év vel ez előtt, 2003 no -
vem be ré ben je lent meg az Evan -
gé li kus Élet ben egy hosszabb
jegy zet a kór há zi lel ki gon do zói
szol gá la tok ról, ar ról, hogy szük -
sé ges len ne min den egész ség -
ügyi in téz mény re ki ter jesz te ni a
mű kö dé sü ket. A Se gí tő ke zek
ke res tet nek! cí mű írást – szer ző -
ként – a szol no ki He té nyi Gé za
Kór ház ban dol go zó dr. Bo ron -
kay Pi ros ka je gyez te. Nyolc év
múl tán ve le, a szol no ki evan gé -
li kus gyü le ke zet köz tisz te let -
ben és köz sze re tet ben ál ló tag -
já val be szél get tünk.

– Vál to zást sür ge tő cik ké ben Pi ros -
ka né ni – töb bek kö zött – ezt ír ta:
„Van nak kór há zak, és van nak osz tá -
lyok – sze ren csé re egy re ki sebb szám -
ban –, ahol a ve ze tés még nap ja ink -
ban sem tart igényt a lel ki gon do zói
együtt mű kö dés re, és a pszi cho ló gust
is fe les le ges nek tart ják.” Nyolc év óta
vál to zott-e a hely zet? 

– Igen, még hoz zá po zi tív irány ban!
Ta lán nincs is olyan me gyei kór ház,
kli ni ka, ahol ne mű köd né nek ezek a
szol gá la tok. A vá ro si kór há zak je len -
tős ré szé ben is el ér he tők a lel ki gon -
do zók. A kü lön bö ző fenn tar tók ál tal
mű köd te tett egész ség ügyi in téz mé -
nyek szo bá kat – né hol ká pol ná kat –,
inf ra struk tu rá lis le he tő sé ge ket bo csá -
ta nak ren del ke zés re a za var ta lan
mun ká hoz. De a leg fon to sabb ta lán
a szem lé let vál to zás! Ré geb ben több
he lyen ko lonc ként te kin tet tek a szol -
gá lat ra, ma nap ság pe dig a be teg el lá -
tó osz tá lyok igen sok he lyen igény -
lik és nagy ra ér té ke lik a lel ki gon do -
zók mun ká ját.

– Mi tör té nik a be te gek kel a ha za -
ke rü lé sük után? És mi van azok kal,
akik bár kró ni kus be te gek, nem szo -
rul nak kór há zi el lá tás ra? Gon dol junk
a kü lön bö ző sú lyos sá gú moz gás kor -
lá to zot tsággal élőkre, az ott ho nuk ban
ápolt, ágy hoz kö tött sú lyos be te gek re,
a na gyon idő sek re, a tel je sen egye dül
élők re…

– Az ott ho ni szak el lá tást a há zi or -
vo si és a kör ze ti nő vé ri szol gá lat, il -
let ve a há zi szak ápo lá si szol gá la tok
vég zik, a leg több he lyen ma gas szin -
ten, ide ért ve a gyógy tor ná szok, di e -
te ti ku sok és más szak em be rek mun -
ká ját is. Ter mé sze te sen ezek az el lá -
tá si for mák csak ak kor mű köd het nek
iga zán jól, ha a rá szo ru lók min den se -
gít sé get meg kap nak csa lád tag ja ik tól
is, ha a csa lád ta gok a szak em be rek
út mu ta tá sai sze rint lát ják el hoz zá -
tar to zó ju kat.

– És mi a hely zet az ott ho ni lel ki -
gon do zás sal? Oly kor a csa lád ta gok -
nak is igen nagy szük sé gük van a lel -
ki tá masz ra, a hit ere jé re…

– Tud juk, hogy az igen erő sen le -
ter helt lel ké szek min den igye ke ze tük
el le né re sem ké pe sek min dig meg lá -
to gat ni a rá szo ru ló kat. Ezért na gyon
fon tos len ne a kö zös ség, a gyü le ke -
zet ar ra al kal mas tag ja i nak fo lya -
ma tos se gít sé ge! Em pá ti á val, tü re -
lem mel, jó in du lat tal és sok em ber sze -
re tet tel meg ál dott, kel lő sza bad idő -
vel bí ró se gí tők re vol na szük ség –
nagy szám ban! Kü lö nö sen azok nál,
ahol nin cse nek csa lád ta gok, vagy
csak rit kán ér he tők el.

– Mi ben tud ná nak se gí te ni az ön -
kén te sek? 

– Min den olyan lel ki gond ban,
ami hez nincs fel tét le nül szük ség pszi -
cho ló gus ra és/vagy lel kész re. Be szél -
get ni, a bi za ko dó, de rűs élet szem lé -
let ki ala kí tá sát egyen get ni, fel ol vas -
ni, meg hall gat ni a má si kat… Van nak,

akik a Bib li át vagy a bib lia ol va só Út -
mu ta tót sem tud ják már ön ál ló an ol -
vas ni, no ha sze ret nék. Tu dunk olyan
ese tek ről is, ami kor a
hi va ta los ügyek in té zé -
sé re, ta ka rí tás ra, be vá -
sár lás ra, egyéb há zi -
mun kák ra „szer ződ te -
tett” asszony ka az igen
ma gá ba for du ló, zord
idős sel is olyan jól meg -
ta lál ta a han got, hogy a
be teg zár kó zott sá ga ol -
dó dott, élet mi nő sé ge
je len tő sen ja vult, s egy
idő után ő ma ga kér te a fel ol va sá so -
kat, be szél ge té se ket, no ha ko ráb ban
még a kö szö nést sem na gyon vi szo -
noz ta.

– Csak nyug dí jas se gí tők jö het né -
nek szó ba? 

– Nem gon do lom, hogy csak a
nyug dí ja sok nak vol na sza bad ide jük.
A be teg ápo lás, lel ki gon do zás az a faj -
ta ön kén tes mun ka, amely az ar ra
vál lal ko zó lel két is épí ti. Ki fe je zet ten
üd vös vol na, ha ezt mind töb ben fel -
is mer nék, és di á kok, há zi asszo nyok,
fér fi ak-nők egy aránt be kap cso lód ná -
nak eb be a szol gá lat ba. Bár ki, aki sze -
re tet tel, tü re lem mel ké pes vi szo -
nyul ni fe le ba rát já hoz. Nem vi tás, ez
ugyan ak kor nem könnyű, sőt oly kor
em bert pró bá ló an ne héz, ám igen
szép fel adat.

– Pi ros ka né ni mit ja va sol? Egy-egy
gyü le ke zet ön kén te sei csak az adott fe -
le ke zet hez tar to zók hoz jár ja nak? 

– De hogy! Bár ki hez, aki se gít ség -
re szo rul, aki azt igény li és el fo -
gadja.

– A kór ház ból ha za ke rült és/vagy
ott ho nuk ban ré geb ben ápolt kró ni kus
be te ge ken kí vül is so kan van nak,
akik lel ki se gít ség re szo rul nak…

– Úgy lá tom, sú lyos bo dó ter hek
ra kód nak szin te min den ki re. A mun -

ka nél kü li ek igen ve szé lyez te tet tek.
Saj nos mun ka he lyet nem tu dunk
kí nál ni, s az ott ho nok el vesz té sé -
nek, a csa lá dok szét hul lá sá nak ször -
nyű sé ge it sem tud juk meg aka dá -
lyoz ni. De lel ki tar tá suk meg őr zé sé -
ért tu dunk ten ni, meg pró bál hat juk
él tet ni a hi tet… 

Per sze mond hat bár ki bár mit, az
az ér zés, hogy nem tu dom a la kás hi -
te le ket, a re zsit fi zet ni, nem tu dok a
gyer me ke im nek en ni ad ni, ci pőt,
ru hát, is ko la sze re ket ven ni, bi zony
meg rop pant hat ja egy még oly erős
em ber nek a tar tá sát is… Saj nos a ki -
lá tás ta lan ság mi at ti ön gyil kos ság
sem is me ret len. 

Idá ig azon ban nem len ne sza bad
el jut nia sen ki nek! A szű kebb-tá gabb
kö zös ség nek, a gyü le ke zet nek igen -
is van nak, kell, hogy le gye nek le he -
tő sé gei. Az anya gi se gít sé gen túl
em be ri, er köl csi, hit bé li mu ní ci ói
egy aránt. Meg kell őriz ni, át kell
men te ni a jö vő nek az egyént, a csa -
lá dot min den ren del ke zés re ál ló esz -
köz zel! A ne héz sé gek, a tra gé di ák
nem a csa lád szét esé sé hez, ha nem –
épp el len ke ző leg – még szo ro sabb
össze tar to zá sá hoz kel le ne, hogy ve -

zes se nek. És szük ség len ne ar ra,
hogy a kö zös sé gek eh hez is hoz zá
tud ja nak já rul ni. 

– Mos tan ság kal ló dó
gyer me kek ről, ka ma -
szok ról is új fent egy re
töb bet hal la ni…

– El ső sor ban a szét -
esett csa lá dok gyer me -
kei ők, de egész sé ges,
ép kör nye zet ből is ki es -
het nek fi a ta lok. Igen
nagy az al ko ho liz mus,
a ká bí tó szer-hasz ná lat
ve szé lye is.

– Kal ló dó fi a ta lok kal kap cso lat ban
im már vi lá gi szak em be rek is az el ső
he lyen szok ták em lí te ni a sze re tet hi -
ányt…

– Pon to sab ban a biz tos hát te ret je -
len tő csa lá di tö rő dés el ma ra dá sát
vagy fel szí nes vol tát. Köz is mert,
hogy van nak jó anya gi hely ze tű csa -
lá dok, ame lyek ben a pénz be li „el lát -
mány” je len ti az egyet len ér de mi
kap cso la tot szü lők és gye re kek kö -
zött.

– Ezek nek a ka ma szok nak ho gyan
le het ne se gí te ni?

– Ez a mun ka igen nagy fel ké szült -
sé get, gya kor la ti ta pasz ta la tot igény -
lő szak te rü let. La i kus se gí tők nek in -
kább a meg elő zés ben le het ne sze re -
pük. Pél dá ul fel hív ni rá juk a csa lád
vagy – szük ség ese tén – a szak em be -
rek: or vo sok, pe da gó gu sok, pszi -
cho ló gu sok és nem utol só sor ban a
lel ké szek fi gyel mét. Ha ugyan is nem
jól „nyú lunk be le” a fi a ta lok éle té be,
töb bet árt ha tunk, mint hasz nál nánk.
Ezért kel le nek a szak ér tők.

– A csa lád tag ju kat el ve szí tő ket
„ta pin ta to san” ma guk ra szok tuk
hagy ni gyá szuk ban…

– Sok fé le em ber van, a te her bí rás
sem egy for ma. Akik sze ret te ik el -
vesz té sé vel tel je sen egye dül, tá masz

nél kül ma rad tak, nagy va ló szí nű ség -
gel öröm mel ven nék a lel kész, a pszi -
cho ló gus se gít sé gét. De gyak ran a la -
i kus se gít ség sem nél kü löz he tő, hi szen
ami kor hozzátartozója el vesz té sé vel az
ad di gi meg fe szí tett fi gye lem, mun ka
hir te len meg sza kad, az üres ség, fe les -
le ges ség ér zé se le het úr rá az em be ren.
Amíg ki nem ala kul a meg vál to zott
élet rend – de gyak ran azután is –, hat -
vá nyo zot tan jól esik min den ki nek a tö -
rő dés, a fi gye lem, egy lá to ga tás, pár
ked ves szó. A kö zös sé gi élet be va ló fo -
ko za tos be vo nás, új cé lok, le he tő sé gek
fel vá zo lá sa is jó ha tá sú le het. 

És min dig se gít het a hit ere je.
Ápo lók nak, gyá szo lók nak egy aránt.
Ezt ne fe lejt sük el so ha. Igen, a csa -
lád ta gok, hoz zá tar to zók lel ki gon -
do zá sa ki emelt fel ada ta kell, hogy le -
gyen min den kö zös ség nek! Csak is -
mé tel ni le het: oda fi gye lés sel, a má -
sik meg hall ga tá sá val, sze re tet tel, pár
jó szó val min den em ber se gít het a
má si kon. Gon dok tól barázdált, szen -
ve dő arc ra egy mo solyt va rá zsol ni –
nos, ez iga zi cso da! A szol gá ló sze re -
tet kö ve te i vé kell vál nunk. Mind -
annyi unk nak! 

g Papp And rea

Min dig se gí tő ke zek ke res tet nek!
In ter jú dr. Bo ron kay Pi ros ká val

Név jegy

Dr. Bo ron kay Pi ros ka a Bu da pes ti Or vos tu do má nyi Egye tem Gyógy -
sze rész tu do má nyi Ka rán vég zett. Dok to ri disszer tá ci ó ját a gyer mek ko -
ri nö vé nyi mér ge zé sek té ma kö ré ben ír ta 1989-ben. 1981-ben gyógy szer -
ha tás tan ból, 2004-ben kli ni kai gyógy sze ré szet ből tett szak vizs gát. Az 1970-
es évek től dol go zik a szol no ki He té nyi Gé za Kór ház ban mint in té ze ti, kli -
ni kai gyógy sze rész, majd a mű ve se ál lo más szak gyógy sze ré sze. Hu szon -
há rom éve a szol no ki egész ség ügyi szak ok ta tás ban is részt vesz ta nár ként.
Há rom gyer me ket ne velt fel, öt uno ka bol dog nagy ma má ja. Hit val lá sa sze -
rint az éle tet kell szol gál ni, mert az élet egy sze ri és meg is mé tel he tet len.
A mun ká nak ak kor van ér tel me, ha az em ber szol gá lat nak te kin ti.

Ka rá csony kor meg szü le tett Jé zus,
Má ria fia egy bet le he mi bar lang is tál -
ló ban. Nem em ber hez mél tó he -
lyen. A be nem fo ga dott ság, vol ta kép -
pen a ki ta szí tott ság kö rül mé nyei kö -
zött. Haj lék ta lanhely zet ez a ja vá ból,
és nem csak egyet len éj sza ká ra. Hi -
szen egy ko ra be li, „el ső adó össze írás”
a dá vi di ták tör zsi bir tok cent ru má ban,
a ró mai ad mi niszt rá ció adó po li ti ká -
ját fi gye lem be vé ve, bi zony las sú és
erő sza kos fo lya mat volt. 

Az tán Egyip tom ban éve kig ide ge -
nek ad tak ne ki és csa lád já nak vé dett -
sé get. A Lá zár fel tá masz tá sa nyo mán
ki adott ül dö zé si ren de let kö vet kez té -
ben éle te utol só negy ven nap ját is kö -
rö zött haj lék ta lan ként, buj do sás ban
él te át, ki szol gál ta tot tab ban a ró kák -
nál, ma da rak nál. Ne ki nincs hol le haj -
ta nia a fe jét ad dig, amíg „nem jött el
az ő órá ja”. Haj lék ta lankez det és haj -
lék ta lanvég. Kü lö nös „al fa”, és kü lö -
nös „óme ga”. Az Is ten Fi á nak mél tán
le het üze ne te a haj lék ta lan ság ról.
Kér de zed: va jon mi cso da?

Min de nek előtt tu dat ja ve lünk: spi -
ri tu á lis ér te lem ben mind annyi an haj -
lék ta la nok va gyunk. Utol só nap ja i ban
ta nít vá nya it az zal vi gasz tal ta, hogy ő
azért megy el, hogy szá muk ra haj lé kot
épít sen, la kó he lyet biz to sít son. Mert
a bűn eset óta az em ber el ve szí tet te az
éden biz ton sá gát, s vol ta kép pen föl -
dön fu tó vá lett. Ezt a tényt nem
könnyen is mer jük el. Pe dig mi lyen vi -
lá go san fe je zi ki Pál: „nincs itt ma ra -
dan dó lak he lyünk”. Ta kar gat juk ma -
gun kat fü ge fa le ve lek kel, hi á nya in kat
fa lat be töl tő plaz ma té vé vel és há zi mo -
zi rend sze rek kel igyek szünk be töl te ni.

Jó len ne a szí vünk be vés ni: Jé zus
sze rint ne künk, jól fé sült ke resz tyé -
nek nek és az ut cá kon, te re ken, er dők -
ben ku por gó haj lék ta la nok nak sok -
kal több a kö zös vo ná sunk, mint
gon dol nánk. Több a minket össze kö -
tő elem, mint a szét vá lasz tó.

2011 ka rá cso nyán Is ten azt sze ret -
né, ha új mó don te kin te nénk ma -
gunk ra.

Jé zus az Is ten or szá gá ról szó ló
pél dá zat ban ké pet raj zolt egy nagy la -
ko dal mas te rem ről, ame lyet csu pa-
csu pa haj lék ta lan – si ká to rok ban és
sö vé nyek tö vé ben élő em ber – töl tött
meg, csu pa ké tes eg zisz ten ci á jú ven -
dég sür gött-for gott. Az elit ki ma -

radt. Mert va la mi lyen rej té lyes mó -
don, szel le mi ér te lem ben, meg kell él -
nünk és fel kell vál lal nunk, el kell fo -
gad nunk a kol dus- és haj lék ta lan stá -
tust, hogy a mennyei haj lék tu laj do -
no sai és a mennyei la ko ma él ve zői le -
hes sünk.

Ezen a ka rá cso nyon Is ten azt sze -
ret né, ha meg ér te nénk őt, és új mó -
don te kin te nénk a haj lék ta la nok ra is.
Mi ért? Mert ők em lé kez te tő je lek le -
het nek szá munk ra! Sőt ta ní ta ni tud -
nak min ket! Íme né hány té tel.

Az ut ca em be rei el tud ják mon da -
ni szé gyen ér zet nél kül, egé szen ter -
mé sze te sen, hogy mi re van szük sé -
gük, és va ló ban csak azt ké rik, ami -
re tény leg szük sé gük van. Ezt te szik
hét ről hét re rend sze re sen. Ők csak a
leg rit kább eset ben ta gad ják, hogy sa -
ját ma guk dön tő en fe le lő sek a hely -
ze tü kért. Nem kel le ne ne künk is így
áll nunk Is ten előtt, el is mer ve, hogy
rá szo rul tak va gyunk?

Ne kik egyet len sza tyor ban – jobb
eset ben há ti zsák ban – van min de -
nük, de nem zú go lód nak emi att. Mi
pe dig bo lond gaz dag ként újabb és
újabb „csű rö ket” épí tünk, hogy el fér -
jen a sok fe les le ges és ha szon ta lan ka -
cat, amely nek hi á nyá ban va ló ság gal
be teg nek érez nénk ma gun kat.

Ők job ban vágy nak a me leg ott -
hon ra, pe dig esé lyük sincs rá, mint
mi ar ra a mennye i re, pe dig az sze -
mély re sza bot tan épül szá munk ra Jé -
zus Krisz tus ér de mé ből.

Akit Is ten el hív sze re tet szol gá lat -
ra, sok-sok aján dé kot kap. A leg na -
gyobb ép pen a meg vál to zott lá tás -
mód ön ma gá ról és a haj lék ta la nok -
ról. Ez az aján dék nél kü löz he tet len is.
Mert az egyet len meg úju ló erő for rás.
Enél kül az em ber előbb vagy utóbb
fel emész ti ön ma gát.

Idén is lesz ka rá csony a Frak nó ut -
cá ban, a kelenföldi evangélikus gyü -
le ke zet családsegító szolgálatánál.
És idén is el fog nak jön ni, ápol tab ban,
mint a hét köz na pok ban. Lesz me leg
étel, sü te mény, ta lán még egy jó ká -
vé is. Lesz aján dék cso mag, ben ne ige.
És fel fog ják ol vas ni, öröm mel és bát -
ran. Egy más szá má ra és ne künk,
mun ka tár sak nak. A rá szo rul tak a
rá szo ru lók nak. Mert mind nyá jan
reá szo rul tak va gyunk.

g Lá zár At ti la

Rá szo rul tak –
rá szo rul tak

Össze sen 2500 ton na tar tós élel mi -
szert osz tott ki a Ma gyar Öku me ni -
kus Se gély szer ve zet (MÖSZ) a Me ző -
gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
köz re mű kö dé sé vel az EU-élel mi szer -
se gély prog ram ke re té ben má jus és de -
cem ber kö zött. Ma gyar or szág 500
te le pü lé sén mint egy 500 000 rá szo ru -
ló ré sze sült az ado mány ból.

Az or szá gos prog ram ke re té ben az
uniós for rás ból szár ma zó élel mi -
sze re ket az MVH a ve le – nyer tes pá -
lyá zat alap ján – szer ző dött se gély -
szer ve ze tek, így pél dá ul a MÖSZ
köz re mű kö dé sé vel jut tat ja el a rá szo -
ru lók nak.

Az öku me ni kus se gély szer ve zet –
egyik ki emelt, nagy sza bá sú ak ci ó ja -
ként – ha to dik éve vesz részt az EU-
élel mi szer se gé lyek ki osz tá sá ban, s
te vé keny sé ge ki ter jed az or szág
összes me gyé jé re. A se gély ak ció tá -
mo ga tott jai a lét mi ni mum alatt
élők, a kis nyug dí ja sok, va la mint a

hát rá nyos hely ze tű gyer me kes csa -
lá dok.

Az egyen ként mintegy tizenkét ki -
lo gram mos cso ma gok lisz tet, több -
faj ta tész tát, kek szet, kon zer vet tar -
tal maz tak. Az ado má nyok át adá sa a
he lyi ön kor mány za tok kal együtt -
mű kö dés ben tör tént.

Mi vel a se gély prog ram több mil -
lió fo rin tos já ru lé kos költ sé ge it a
Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet nek kell elő te rem te nie, ezért a
prog ram le bo nyo lí tá sá hoz kö szö -
net tel fo gad ado má nyo kat „ha zai te -
vé keny ség” meg je lö lés sel a kö vet ke -
ző szám la szá mon: 11705008-
20464565; a www.se gely szer ve zet.hu
ol da lon pe dig on line le het tá mo -
gat ni a se gé lye zést.

A Ma gyar Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet ez úton is sze ret ne kö szö ne -
tet mon da ni min den ado má nyo zó já -
nak, akik tá mo ga tá suk kal hoz zá já rul -
nak a se gély prog ram le bo nyo lí tá sá hoz!

Élel mi szer se gé lyek a Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet

2011. évi „mér le gén”

keresztutak
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Ako rých lo a ako ľah ko sa do nášho
živo ta vkrad ne strach. Sta čí len je di -
né slo vo na to, aby sa dni nášho po -
koj né ho živo ta zme ni li na zú fals tvo
s ním spo je né. Sta čí jed no je di né
slo vo a všet ka ra dosť, kto rú sme
prežíva li sa pre me ní na smú tok.
„Smrť, cho ro ba, roz vod, ne za mest -
na nosť, po vo deň, ha vá ria, vražda,
nešťas tie, zra da, krá dež“, tie to a
ešte mno hé iné slo vá pri nášajú do
nášho živo ta strach, ne po koj a bez -
ná dej. Oni sú tou čier nou die rou
v kto rej miz ne ra dosť i ná dej, po koj
i šťas tie . Prí tom nosť prob lé mu, či si -
tu ácie vy vo lá va jú cej strach, si čas to
vy svetľuje me ako ne prí tom nosť Bo -
ha v našom živo te. To ho moc né ho
Bo ha, kto rý stvo ril svet, je di ným
slo vom tvo ril ves mír i všet ko čo ho
napľňa. Mno ho ve ria cich ľudí sa
prá ve na zá kla de ťažkej život nej si -
tu ácie roz hod ne od vrá tiť od vie ry
v živé ho Bo ha. Ute ka jú od To ho,
kto rý je Kniežaťom po ko ja rov no do
rúk Božie ho ne pria teľa. Koľ kí
z kresťanov sa na mies to utie ka nia
k Bo hu a vy trva lej mod lit be vr h li
do rúk lie či teľa, veštca, či jas no vid -
ca? Či az da Boh ml čí a pre to nám ani
nič iné v dnešnej do be ne zos tá va?

Boh ne ml čí. On sa pri ho vá ra v tom
správ nom ča se k nám, aby nám na no -
vo vlial do živo ta ná dej, ra dosť i po -

tešenie a da ro val nám svo ju lás ku.
Ho vo rí ku nám, aby pri nie sol svet lo
do našej tmy. Po dob nú si tu áciu
prežíva li aj pas tie ri, kto rí si v jed nu
po koj nú noc ko na li na bet le hem -
ských po liach svo ju prá cu. Strážili si
stá do a pre mýšľali nad svo jim živo -
tom, ro di na mi, nad tým, či ich stá do
v no ci nič ne o hro zí a spo lu ča ka li na
prí chod no vé ho dňa. V tom ich pre -
mýšľanie nie čo vy rušilo. Zja vil sa
an jel Pá nov a oni sa za ča li báť. Moc -
ní, ne bo jác ni muži, kto rí bo li od hod -
la ní svo jím živo tom brá niť a chrá niť
svo je stá do, zra zu do stá va jú strach.
Ne ve dia čo sa de je, na tú to si tu áciu
ne bo li pri pra ve ní. Oni ča ka li ne pria -
teľa a zra zu ich po stret lo nie čo úpl -
ne iné a ne ča ka né.

Ako čas to si aj my vzdych ne me:
„Tak to to sme na ozaj ne ča ka li. Všet -
ko iné áno, ale to to nie!“. Spa ni ká ri -
me a za čne me hľadať od po veď na
otáz ku: „Pre čo prá ve ja? Kto mi dá ra -
du, kto mi te raz po môže?“ Ne unáh -
li me sa. Ča kaj me na Božie slo vo aj
v tej naj ne oča ká va nejšej chví li.

Ke by bo li pas tie ri v ne ča ka nej
chví li na pl ne ný hrô zou a stra chom
utiek li, ne bo li by sa do zve de li po sols -
tvo Božej lás ky. Ak by zu te ka li, ne pat -
ri li by me dzi pr vých, kto rí moh li vi -
dieť Ježiša. Pre strašení pas tie ri ča ka li
a po čú va li slo vo ad re so va né prá ve im

v tom to noč nom ustrá cha nom ča se.
„Ne boj te sa, veď zves tu jem Vám
veľkú ra dosť…!“ 

Na ozaj sa ne tre ba báť? Sku toč ne
mi Boh pri náša riešenie? Môže On
po môcť pre ko nať môj strach, vy -
riešiť mo ju ťažkú si tu áciu? Nie kto po -
ve dal, že v Bib lii sa 365 krát na chá dza
vý rok „ne boj sa“ – „ne boj te sa“. Pri -
znám sa, že som to ne po čí ta la, ale
viem, že sta čí len je di né Božie Slo vo
a strach po mi nie. Krás ne to vy jad ril
stot ník z Ka far nau me, keď vy znal:
…po vedz len slo vo a ozdra vie môj
slu ha.“ (Mat 8,8) 

Pán Boh sa k nám aj po čas toh to -
roč ných via noč ných sviat kov pri -
ho vá ra svo jím moc ným a ver ným
slo vom. Slo vom ná de je, ra dos ti a po -
ko ja. Ne boj te sa, ne boj me sa! Boh je
s na mi. Ak jed no slo vo do káže zme -
niť naše po koj né dni na trá pe nia, do -
voľme Pá nu Bo hu, aby Je ho je di né
slo vo upo ko ji lo búr ku v našom živo -
te. Ot vor me uši i srd ce po čas pri chá -
dza jú cich svia toč ných dní a za po čú -
vaj me sa do Božie ho slo va pl né ho lás -
ky a ná de je. Veď i nám znie tá ra dost -
ná zvesť z bet le hem ských po lí: „Ne -
boj te sa, veď zves tu jem Vám veľkú ra -
dosť, kto rá bu de všet ké mu ľudu, le bo
na ro dil sa vám dnes v mes te Dá vi do -
vom Spa si teľ, kto rý je Kris tus Pán.“

g Ha na Pe ni ko vá

Ne boj te sa!
„Ale an jel im po ve dal: Ne boj te sa, veď zves tu jem Vám veľkú ra dosť, kto rá bu de všet ké mu ľudu, le bo na ro dil sa vám
dnes v mes te Dá vi do vom Spa si teľ, kto rý je Kris tus Pán.“ (Evan je lium podľa Lu káša 2,10–11)

Slovenská príloha
Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová

Ne ná pad ný za čia tok sve to vej uda los ti. Na ro de nie Spe si teľa v Bet le he me bo -
lo ta ké ne ná pad né, že o ňom ve del má lo kto. Na priek to mu však bo lo za čiat -
kom úžas né ho dia nia ce lo sve té ho vý zna mu, kto ré ho pre ni ka vý vplyv cí tiť
do dnes. Sln ko za čí na vy chá dzať cel kom ne ná pad ne, no za krát ko sa je ho svet -
lo šíri všet ký mi smer mi. Tak sa v bet le hem skom dieťati zja vi la Božia dob -
ro ta a lás ka vosť vo či nám, ľudom. Je to veľký Boží dar, kto rý do stá va me za -
dar mo, bez svojich zá sluh. Ježiš Kris tus nám prišiel po ve dať, že nás Pán Boh
pri jí ma, ak cep tu je, ho ci sme pre svo je hrie chy ne pria teľmi. Nie lenže nás príj -
ma, ale aj tvo ri vo za sa hu je do nášho živo ta. Ko ná na nás no vý stvo ri teľský
čin, kto rý možno ozna čiť ako no vé na ro de nie, no vé stvo re nie. Pán Ježiš na
to vy tvo ril pred po kla dy ce lým Svo jím živo tom a vy ku pi teľským die lom. Duch
Svä tý nám dá va si lu a ve die nás, aby sme moh li zo dňa na deň rásť a pri -
bližovať sa k svoj mu ko neč né mu cieľu vo več nos ti. Na ro de né bet le hem ské
dieťa nám už te raz umožňu je osvo jo vať si mno hé z to ho, čo nás ča ká vo več -
nom živo te. Via noč né da ry, kto ré sú pre ja vom lás ky, tre ba vdač ne pri jať. V cel -
kom oso bit nom zmys le to pla tí aj o je di neč nom via noč nom da re, kto rý nám
Pán Boh dá va vo Svo jom Sy no vi, Pá no vi Ježišovi. Každý má toľko sln ka, koľko
sám prij me.

Da nie la Ho rín ko vá

Vďa ka
Mi lo va ný Spa si teľu,
dob rý Pa ne Ježiši!
Prij mi našu vďač nosť vre lú,
Syn člo ve ka naj tichší!

Ďa ku je me za Tvoj prí chod,
skrom ný-sláv ny zá ro veň.
Nímž’ si his to rii vdý chol
ná dej-du cha po cho deň.

Ďa ku je me za Tvoj život
pl ný prá ce, obe tí,
mi lo val si tak hriešni kov,
jak star cov, ženy, de ti.

Ďa ku je me, že si lie čil,
ká zal, od púšťal vi ny,
mŕ tvych vzkrie sil, živých učil,
smrť pod stú pil ne vin ný.

Vďa ka i za cir kev svä tú
vy sta ve nú na ska le,
spa se nie, čo ne sieš sve tu,
za po kla dy trva lé.

1. sláv nosť via noč ná
1. Já nov 3,1–6

V Pá no vi Ježišovi k nám pri chá dza sám Boh. Acház od -
mie ta po nu ku žia dať si zna me nie od Hos po di na. Je ho slo -
vá, že nech ce po kúšať Hos po di na, zne jú zdan li vo veľmi
po božne. V sku toč nos ti sú pre ja vom je ho ne dô ve ry. Vte -
dy pri chá dza sám Hos po din so Svo jou ini cia tívou a dá -
va zna me nie: Ajhľa, Pan na po čne po ro dí sy na a dá mu me -
no Im ma nu el. Im ma nu el, čiže Boh je s na mi. De fi ni tív -
nym spô so bom sa to to zna me nie usku toč ni lo vte dy, keď
sa na ro dil a na Ze mi po sô bil Boží Syn, Pán Ježiš Kris tus.
Je ho me no Im ma nu el, vy jad ru je ob sah a zmy seľ Je ho život -
né ho die la: On bol a asj dnes je re pre zan tom Svoj ho ne -
bes ké ho Ot ca pre nás, ľudí. Me no Im ma nu el sa dá ľah -

ko zneužívať a bý va zneužíva né v tom mys le, že si člo vek
ale bo sku pi na ľudí po vie: Boh je na našej, nie na vašej stra -
ne. To je hru bé, hriešne zneužitie toh to krás ne ho me na.
Pán Ježiš sa ne na ro dil na to, aby po tvr dil naše se bec ké cie -
le, ale prišiel pre to, aby nám ot vá ral oči, aby nám uká zal,
v čom sa mý li me, aby nám uká zal, čo sú pravé hod no ty
živo ta a aby nám po mo hol hľadať a zís kať ich. Upro stred
ra dost nej via noč nej ná la dy nám tre ba mať ot vo re né uši
a srd ce pre po čú va nie prav dy, aj kri tic kej prav dy o nás.

Spo lu s božou prav dou pri chá dza v Ježišovi Božia mi -
losť. Im ma nu el, Boh s na mi,nám pri náša obo je: prav du
aj mi losť.

Šted rý ve čer
Izaiáš 7,10–14

Zja vi la sa mi losť Božia, spá so nos ná všet kým ľudom. (Ti to vi 2,11)
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Ad vent. A meg szen telt vá ra ko zás. Gye rek ko -
runk ban él tünk így, örö kös vá gya ko zás ban: az
el ső hó esés re, aján dék kal ha za té rő apánk ra.
Őér te a tü rel met len ség, akit két ezer éve hall -
ga tunk sír ni a böl cső ben, ügyet le nül rin ga tunk
a ke zünk kö zött. Az zal, hogy Is ten be lé pett az
idő be, mó dunk ban áll ne künk is ki emel ked ni
az idő ből. A mély csönd ben egy re tisz táb ban
hall juk az élet fáj dal ma it, hogy nem szű nik a
gyű lö let, föl fal juk egy mást. Mi lyen cso dá la tos,
az el vi sel he tet len be szü le tett be le a mi Jé zu sunk,
hogy e vi lágban is, a ször nyű na po kban is nyil -
ván valóvá tegye Isten szeretetét.

* * *

Ka rá csony éj sza ká ja. Mint az ész re vét le nül
meg ere dő hó esés, olyan a vár va várt est szép -
sé ge. Má ria és Jó zsef alak ja az is tál ló ho má lyá -
ban, a böl cső ben fek vő gyer mek kel: a csa lád fel -
tün dök lő ké pe. „Ugyan ak kor azon ban – ír ja Pi -
linsz ky –, szin te ész re vét len for du lat tal, is te ni
köl té szet tel: az örök szü zes ség ké pe is. A csa -
lád, a ter mé keny ség je gyei mö gött itt az em ber
má sik ma gas ren dű élet for má já nak, a ter mé szet -
fö löt ti élet elő ké pé nek, a szü zes ség nek is leg -
ben ső sé ge sebb »hár ma sá ban« gyö nyör köd -
he tünk.” A föl sí ró Jé zus, a tö ré keny Má ria és Jó -
zsef alak ja, a szent csa lád, a ka rá cso nyi me ne -
dék bar lang ki me rít he tet len aján dé ka min den -
ki nek. Egy sze rű és egye te mes. Meg szen telt gon -
do lat, hogy min den em ber fon tos lánc sze me a
tör té ne lem nek és Is ten vég te len sze re te té nek.
Örök ké tar tó pil la nat ez, ott de reng kö röt te az
el jö ven dő drá ma: Jú dás áru lá sa, a ke reszt al vó
szö gei, a bal és jobb la tor… A szen der gő kis de -
det, a há rom ki rá lyo kat, a tü rel met len pász to -
ro kat ki apad ha tat lan oda adás sal örö kí tet ték
meg a le per gő év szá za dok.

* * *

A Há rom ki rá lyok-ol tár. Ro gi er van der Wey -
den fá jó-szép táb la ké pe (1460) összeg zi Jé zus
szü le tés tör té ne tét. A szí nek tisz ta har mó ni á -
ja, sze líd drá má ja, az em be ri ar cok bá mu la tos
meg for má lá sa a kép ző mű vé szet egyik leg na -
gyobb re mek mű vé vé avat ja! Az el ső táb lán Gáb -
ri el an gyal Má ri á val köz li Is ten üze ne tét. A kö -
zép ső, na gyobb táb lán az ámu ló Má ri át és Jó -
zse fet lát juk, a gyer mek Jé zus az egyik ki rály te -
nye ré ben pi hen, aki nek a szót lan pász to rok is
hó dol nak. Jobb ra a temp lo mi be mu ta tást cso -
dál hat juk meg. És ami mi att még kü lö nö sen
ked ves ne kem, ezen a „leg em be ribb” a két mel -

lék sze rep lő: a langy me le get szu szo gó sza már
és ökör. Ki csit sze gé nyes, szél lel bé lelt az is tál -
ló, de min dent be tölt. Wey den tűz me leg szí -
nek be von ja az olaj ké pet. Jé zus ból su gár zik
min den fény, és az ar co kon, a kör be öle lő tá jon
az ő vi lá gos sá ga tük rö ző dik.

* * *

Szent es te. Jé zus Krisz tus meg tes te sü lé sé nek
az ün ne pe, de a sze re te té is. A sze re tet Jé zus
nél kül is él, de ve le hal ha tat lan. Ez a sze re tet
át vi szi az em bert a leg ne he zebb aka dá lyo kon,
hogy el ér jünk az Atyá ig. Eb ben a sze líd, hó il -
la tú ün nep ben – rej tet ten – ben ne van a
hús vét misz té ri u ma is. Tud juk, mi lesz a Kis -
ded sor sa, még is most a vá ra ko zás, a sej te lem
és az öröm az éle tünk. Jé zus is te ni szár ma zá -
sa okán az örök szü le tés szent je. Nem vé let -
len, hogy a sze gé nyek nek ka rá csony kor Krisz -
tus a gaz dag ság. Az egy csil lag a bet le he mi  já -
szol fö lött a vi lág összes kin csé nél fé nye seb ben
ra gyog. El csuk ló han gon mon dom: bé kes ség
az em be rek nek!

* * *

Aján dék. Ka rá csony ra ka pott köny ve im ott
van nak egész év ben mel let tem. Elő ve szem, át -
pa ko lom, vé gül a leg ked ve seb bet új ra ol va -
som. Most Ka pil ler Fe renc ri port kö te tét for ga -
tom: a Sal föl dön élő So mo gyi Győ ző fes tő mű -
vészt val lat ja. Las san íz lel ge tem az ol da la kat,
mint fi nom óbort, s ré gi szo kás sze rint alá hú -
zom a ked venc so ro kat. Ilye ne ket mond a festő:
„Ar ra a kér dés re, hogy van-e tör té nel mi fej lő -
dés er köl csi ér te lem ben, én nem mel vá la szo -
lok. Hogy Jé zus ja ví tott-e a vi lá gon, er re csak -
is igent le het mon da ni.” A sö tét tó nu sú gra fi -
kák kal il luszt rált kö tet vé ge fe lé új ból gyöngy -
sze me ket ta lá lok: „Va ló szí nű, hogy a be te gek és
a szen ve dők imá ja tart ja fönn a vi lá got. Az imá -
ból misz ti kus és ti tok za tos »anyag« ke let ke zik,
amely lel ki vé dő ku po lát ké pez az em be ri ség fö -
lött, és lét ben tart ben nün ket; lát ha tat lan há -
ló já val össze kap csol ja az egy más tól tá vol élő
em be re ket Is ten nel.”

* * *

A leg szebb. A há zi gaz da vá rat la nul meg kér -
de zi tő lem, me lyik volt a leg szebb ka rá cso nyom.
Vissza per ge tem az időt, em lé ke im kö zött ku -
ta tok. Ma gam is meg le pő döm, az 1955-ös esz -
ten dő vil lan elő. El vet tek tő lünk min dent, le -
za var tak az ab lak ta lan, hu za tos is tál ló ba! Alig
pa kol tuk le a mo tyón kat, már is ko pog tak.
„Jó zsef és Má ria!” – ki ál tott föl apám fé lig ko -
mo lyan. „Csi nál junk gyor san ren det” – sür ge -
tett ben nün ket anyám. És lett sür gés-for gás,
ámu lás. A sza kadt te tőn be esett a hó, az ap ró
fe nyő fán gyer tya lob bant, a já szol ban szal ma -
pár nán a kis Jé zus fe küdt: nagy anyám gye rek -
ko ri ba bá ja. Mel let tük apám ha tal mas bőr ka -
bát ja: Jó zsef, az ács; anyám össze csa vart nagy -
ken dő je: Má ria… Né hány perc, s már ott áll -
tunk, bá tyám szé pen, hal kan kezd te az éne ket:
„Csor da pász to rok, mi dőn Bet le hem ben / Csor -
dát őriz nek éj jel a me ző ben…” Las san, bot la -
doz va mi is be kap cso ló dunk: „Is ten an gya li
jövé nek mel lé jök, / Nagy fé le lem mel te lék
meg ő szí vök.” Annyi év ti zed tá vo lán át, meg -
döb ben ve, most lá tom: anyám sze mé ben egy-
egy fény lő könny csepp.

* * *

Köl tők és ver sek. Gyer tyát gyúj tok szent es te
előtt, bort bon tok, az után föl la po zom ked ves
köny ve i met. Ke re sem a ka rá cso nyi ver se ket; az

el ső so ro kat mon dom
kí vül ről: „Teg nap ha -
ran goz tak, / Hol nap
ha ran goz nak, / Hol -
nap után az an gya lok /
Gyé mánt-ha vat hoz -
nak. // Sze ret ném az
Is tent / Na gyo san di -
csér ni…” Ady a gye -
rek ko rát idé zi, az 1883-
as er dé lyi esz ten dőt.
És itt a má sik ked ven -
cem: „Ad jon is ten, Jé -
zu sunk, Jé zu sunk! /
Há rom ki rály mi va -
gyunk. / Lán gos csil lag
állt fe let tünk, / gya log
jöt tünk, mert si et tünk,

/ kis ju hocs ka mond ta – biz tos / itt la kik a Jé zus
Krisz tus.” Jó zsef At ti la Vá sár he lyen ír ta ked ves-
já té kos rí me it aján dé kot vá ró uno ka öccsé nek.
Ver sek: hó il la tú ak, ver sek: bé ké sek, de rű sek. Ba -
bits, Ju hász Gyu la hív ja a jó pász to ro kat és bölcs
ki rá lyo kat, Ró nay György, Nagy Lász ló, Nagy Gás -
pár az új szü lött di der gő sí rá sát idé zi. És itt van
a most leg ked ve sebb, az alig is mert köl te mény,
Weö res Sán dor: Bet le hem. Ezt dú do lom, ezt mon -
dom ma gam ban, meg-meg áll va, hogy zeng je nek
a so rok: „Ó fé nyes sé ges / Ó bé kes sé ges / Ó di -
cső sé ges / Ka rá csony! // Szé na kaz lak mel lett, /
lám, an gyal kö zel get. // Az ég ből in dul va / üze -
ne tét hoz za. // Ma szü le tett gyer mek, / a vi lág is -
mer meg! // Ó fé nyes sé ges / Ó bé kes sé ges / Ó
di cső sé ges / Ka rá csony. // Pász to rok hir des sék,
/ min den szív nek tes sék: // Ő az is tál ló ban / fek -
szik a já szol ban. // Fek he lye gya lult fa, / pe len -
ká ja szal ma. // Ó fé nyes sé ges / Ó bé kes sé ges /
Ó di cső sé ges / Ka rá csony! // Jó zsef és Má ria / aj -
kán zeng ária. // Ökör ke, sza már ka / két fe lől cso -
dál ja. // Vi lág ékes sé ge, / kez de te és vé ge!”

g Feny ve si Fé lix La jos

Ka rá cso nyi jegy zet la pok

Fel nagy öröm re! Ma szü le tett, 
Aki után a föld epe dett. 
Má ria kar ján égi a fény, 
Is te ni Kis ded Szűz nek ölén. 
Egy sze rű pász tor, jöjj kö ze lebb, 
Nézd csak öröm mel Is te ne det. 

Nem ra gyo gó fény közt nyu go szik, 
Bár so nyos ágya nincs ne ki itt. 
Csak ez a szal ma, kol du si hely, 
Rá me le get a mar ha le hel. 
Egy sze rű pász tor, tér de den állj! 
Mert ez az égi s föl di ki rály. 

Gló ria zeng Bet le hem me ze jén, 
Éjet el űzi mennyei fény; 
An gya li ren dek hir de tik őt, 
Az egye dül szent Üd vö zí tőt. 
Egy sze rű pász tor, arc ra bo rulj, 
Lé lek ben éledj és meg újulj!

Gár do nyi Gé za

Fel nagy öröm re!

Mért fek szel já szol ban, ég ki rá lya?
Vissza sírsz az éhes ba ri ká ra.
Zeng het nél, leng het nél an gya lok közt:
még is itt rí do gálsz, ál la tok közt.

Bölcs bo cik szá já nak langy fu val ma
jobb tán mint csil lag-űr sze le vol na?
Jobb ta lán a pu ha szé na-alom,
mint a ma gas égi bi ro da lom?

Is tál ló pá rá ja, jobb az ne ked,
mint gaz dag nár du sok és ke ne tek?
Lá bad hoz töm jén hullt és arany hullt:
ke zed csak bús anyád mel lé ért nyult…

Be cses nek lát tad te e föl di test
kol dus ru há ját, hogy föl vet ted ezt?
s nem vél ted rossz nak a zord éle tet?
te, ki ről zeng jük hogy „meg szü le tett”!

Sze ress hát min ket is, kol du so kat!
Lel künk ben gy ujts pi ci gyer tyát so kat.
Csen gess éjün kön át, s csil lantsd elénk
tö ré keny já té kun kat, a re ményt.

Babits Mihály

Ka rá cso nyi ének

karácsonyi panoráma
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b A szü le tés kul túr tör té -
ne tét fel dol go zó kö te te
után De á ky Zi ta nép rajz -
ku ta tó újabb nagy mo nog -
rá fi át tett le az ol va sók
asz ta lá ra: a kis gyer mek -
kor ma gyar or szá gi tör -
té ne ti nép raj zát. Az öt -
száz ol da las ki ad vány az
Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem Böl csé szet -
tu do má nyi Ka rá nak ha bi -
li tá ci ós el já rá sá ban el fo -
ga dott mun ka alap ján ké -
szült, és a Szá zad vég Ki -
adó je len tet te meg. 

„Ami kor a fal va kat jár va idős
em be rek kel be szél get tem, fel -
tűnt, hogy éle tük kü lön fé le
sza ka sza i ról szí ve sen be szél -
nek, egy-egy ese mény nél
hosszan el időz nek, de gyer -
mek ko rát a több ség át ug rot ta,
egy-két mon dat után el te rel -
te a be szél ge tést más irány ba”
– ír ja köny vé nek be ve ze tő jé -
ben a szer ző. Ha az adat köz -
lők el ju tot tak odá ig, hogy be -
szél je nek a gye rek ko ruk ról,
előbb csak a szé pet és jót
mond ták, ké sőbb sok szor ma -
guk is meg döb ben tek – egy ko -
ri sé rel me ik re vissza te kint ve.
Ezek a be szél ge té sek in dí tot -
ták arra a nép rajz ku ta tót, hogy
meg ír ja a kis gyer mek kor tör -
té ne ti nép raj zát. 

De á ky Zi ta a ku ta tá sok, a
tör té ne ti és nép raj zi for rá sok
tük ré ben – né hány té ma kör
fel dol go zá sá val – azt sze ret né
be mu tat ni, mi lyen he lyet fog -
lal tak el a gyer me kek Ma -
gyar or szá gon a kü lön bö ző ko -
rok ban és tár sa dal mi cso por -
tok ban. A kis gyer mek hely ze -
te és éle te vissza tük rö zi az
adott kor tár sa dal mi vi szo -
nya it, ál la po tát, gon dol ko dás -
mód ját és ér ték rend jét. En nek
ered mé nye ként a könyv –
akár csak az egy ko ri adat köz -
lők vissza pil lan tá sai – nem a
kis gye rek kor ró zsa szí nű ké pét
raj zol ják meg, te kin tet tel ar ra,
hogy min den ki más képp em -
lék szik vissza éle té nek el ső
hat-hét évé re. A kis gyer me kek
a könyv ál tal át fo gott év szá za -
dok ban át él tek be teg sé ge ket,
jár vá nyo kat, ín sé ge ket, há bo -
rú kat, hét köz na pi tra gé di á -
kat, volt ré szük szen ve dés -
ben – de ter mé sze te sen min -
den ki nek vol tak szép idő sza -
kai, po zi tív él mé nyei is. S bár
a könyv fő sze rep lő je a kis -
gyer mek, a la po kon va ló já -
ban az őt kö rül ve vő fel nőtt vi -
lág je le nik meg. 

Mi vel egy ko ráb bi kö tet -
ben De á ky Zi ta és Krász Lil la
már fel dol goz ta a szü le tés és a
cse cse mő kor kér dés kö rét
(Min den dol gok kez de te – A
szü le tés kul túr tör té ne te Ma -
gyar or szá gon [XVI–XX. szá -
zad], Szá zad vég Ki adó, 2005),
ez a mun ka két-há rom éves
ko rá tól az is ko lás ko rig kö ve ti
a gyer me ket. A vizs gált idő -
szak a 16–17. szá zad tól az el -
ső vi lág há bo rú vé gé ig tart. A
kez de ti idő pont nem vé let -
len, hi szen már e szá za dok ból
ma rad tak ránk olyan, fő úri
csa lá dok ból szár ma zó ada -
tok, ame lyek a kis gyer me kek
éle té re vi lá gí ta nak rá. 

A kö tet tör té ne ti sé gé nél
fog va túl mu tat az et nog rá fia

ke re te in, iga zi mű ve lő dés tör -
té ne ti mo nog rá fi át ve het ke zé -
be az ol va só, amely a Kár pát-
me den ce sok nyel vű né pe i vel
kap cso lat ban ki tér et ni kai, fe -
le ke ze ti és stá tus be li kü lönb -
sé gek re, il let ve meg ha tá ro zó
gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul -
tu rá lis jel lem zők re is.

A szer ző a tel jes ség igé nye
nél kül, még is át fo gó an igyek -
szik ki bon ta ni azo kat a té ma kö -
rö ket, ame lye ket tör té ne ti-nép -
raj zi for rá sok kal és ada tok kal a
leg in kább ár nyal ni le he tett, és
ame lyek ke vés sé is mer tek az át -
lag ol va só szá má ra.

A kö tet ből nyil ván va ló vá
vá lik: a gyer mek kor, a gyer -
mek élet bi zony jócs kán kü lön -
bö ző le het a kü lön bö ző kul tú -
rák ban, tár sa dal mak ban, kö -
zös sé gek ben, ko rok ban. 

A kö tet – össze fog la ló jel le -
gé nél fog va – hi ány pót ló mun -
ka, hi szen a nép rajz tu do mány
fog lal ko zott ugyan a gyer -
mek vi lág rész te rü le te i vel, de
so ha sem lát tat ta a gyer mek -
éle tet a ma ga tel jes sé gé ben. A
munka igen gaz dag te ma ti ká -
já nak részletezése szét fe szí te -
né e könyv is mer te tő ke re te it,
így – ün ne pi idő sza kunk ra

va ló te kin tet tel – csu pán a
gyer me kek nek a leg több él -
ményt kí ná ló ka rá cso nyi ün -
nep kör né hány ele mé ről es sék
szó. 

A ka rá cso nyi em lé kek a
vissza em lé ke zők szá má ra –
tár sa dal mi stá tus tól füg get -
le nül – meg ha tá ro zó ak vol tak.
De á ky Zi ta bá ró Pod ma nicz -
ky Fri gyest idé zi: „Kü lö nö sen
a ka rá csony ün ne pe tar to zik
ke gyelt gyer mek ko ri em lé ke -
im kö zé, és pe dig azért is, mert
az óta sem lát tam oly fen sé ges
ce leb ri tás sal meg ül ve, mint
csa lá dunk ban. Bol do gult
anyám nem csak mély val lá sos
ér zü le tét, de az ő csa lád já nak
ősi tra dí ci ó it is át plán tál ta a

ka rá csony meg ün nep lé sé ben
mi hoz zánk.” 

Pod ma nicz kynél már meg -
je le nik az aján dé ko zás szo ká -
sa, sőt a kí ván ság lis ta is, ame -
lyet a szü lők át néz tek, és ha a
kí vánt aján dék hi á ba va ló ság -
nak bi zo nyult, át írat ták. Pod -
ma nicz ky úgy vé li, hogy a ka -
rá csony fa-ál lí tás szo ká sát is
édes any ja ho no sí tot ta meg
Ma gyar or szá gon. Bár ez ed di -
gi is me re te ink sze rint az 1824-
es év hez és Brunsz vik Te réz
gróf nő ne vé hez köt he tő, ezek
a for rá sok alá tá maszt ják, hogy
a ka rá csony fa elő ször a fő úri
csa lá dok nál je lent meg. 

A 19. szá zad ban az óvo dák
és az is ko lák min den bi -
zonnyal nagy ban hoz zá já rul -
tak a ka rá csony fa-ál lí tás el ter -
je dé sé hez. De á ky Zi ta for rá sai
sze rint a nagy sze be ni evan gé -
li kus szá szok már 1827-ben,
Bras só ban pe dig 1828-ban ál -
lí tot tak ka rá csony fát, előbb a
temp lo mok ban, majd az is ko -
lák ban, az tán ezek min tá já ra a
csa lá dok ban. A szo kás nak
egyéb ként oszt rák–né met
gyö ke rei van nak, mint aho -
gyan az aján dé ko zás nak is.
Az er dé lyi szá szok to váb bá
zöld buk szus sal és mo há val
fel dí szí tett já szolt ál lí tot tak. A
temp lo mi és ott ho ni já szol ál -
lí tás szo ká sa az egész Kár pát-
me den cé ben el ter jedt ha gyo -
mány volt. 

A szá szok nál ma rad va:
egyes er dé lyi fal vak ban de -
cem ber 24-én az éj fé li is ten -
tisz te let után ko pog ta tott be a
ka rá csony apó (We ich nachts -
mann), és zsák já ból aján dé kot
osz to ga tott a gye re kek nek.
„Az aján dé ko zás is tér ben és

idő ben a fel dí szí tett fá hoz
kap cso ló dott, így az a me leg,
bé kés, sze re tet tel jes, sü te -
mény il la tú ka rá cso nyi csa lád
idil li kus ki fe je ző jé vé vált” – ír -
ja De á ky Zi ta a ka rá cso nyi
ün nep kör ről szól va. 

Ha már a ka rá csony fát
emel tem ki, alat ta tö ké le tes
aján dék le het De á ky Zi ta
köny ve ki csik nek és na gyok -
nak egy aránt. 
g Ve res Eme se-Gyöngy vér

De á ky Zi ta: „Jó kis fi úk és le -
ány kák” – A kis gyer mek kor
tör té ne ti nép raj za Ma gyar or -
szá gon. Szá zad vég Ki adó, Bu -
da pest, 2011. Ára 5730 fo rint.

„Jó kis fi úk és le ány kák”

Óhaj to zom el a Ma gas ság ba,
Nagy a csúf ság ide lenn,
De van Ka rá csony, Ka rá csony,
Is te nem, én Is te nem
S em ber-vágy küld te Krisz tu sun kat. 

Két ger li cét vagy ga lamb-fi ó kát,
Két szí vet ad nék oda,
Hogy ha megint vissza jön ne
A Lé lek nek mo so lya
S sze re tet tel jár nánk já szol hoz. 

Krisz tus ki vá na ta, Meg tar tóé,
Lá zong át a szí ve men,
Mert Ka rá csony lesz, Ka rá csony,
Is te nem, én Is te nem,
Va la ha be szeb be ket tud tál. 

Óhaj to zom el a Ma gas ság ba
Gyer mek sé gem ben kö tött
Min den szűz sé ges jus som mal,
Mert az em be rek kö zött
Nem így igér te tett, hogy él jek. 

Kö ve te lem a bó dí tó ál mot,
Ka rá csonyt, Krisz tus-ja vat,
Ami vel csak hi te get tek,
Amit csak hin ni sza bad,
Csúf ság he lyett a Ma gas sá got. 

Lá ba ink nak el iga zi tá sát
Ké rem én sze rel me sen,
Ka rá csony jöj jön, Ka rá csony
És száz jé zu si se ben
Nyi la doz zék ékes bok ré ta.

Ady Endre

Vi rá gos ka rá cso nyi ének

An gyal ze né je, gyer tya fény – 
kin cses ke zem hogy lett sze gény? 

Nem ad hat tam ma sem mi mást, 
csak jó, me leg si mo ga tást. 

Mi győ zött ér des sé ge men? 
Mi től csó kol hat úgy ke zem? 

Si mo ga tást mi től ta nult? 
Erem be Krisz tus vé re hullt? 

Sze mem be Krisz tus-könny szö kött? – 
ki nyú ló kéz zel kér de zem. 

Ál dott vagy a ke zek kö zött, 
ka rá cso nyi kol dus-ke zem.

Áp rily La jos

Ka rá csony-est

karácsonyi panoráma
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b Gren zen über win den – und da bei die
welt wei te Kir che Je su Chri sti bes ser ver -
ste hen. Das könn te als Mot to über dem
lang jäh ri gen Dienst von Re ve rend Alan
Stock bridge ste hen. Er ist im Jahr 1933 in
Lon don ge bo ren – und durch sei nen
Dienst als Ge mein de pfar rer und Mi li tär -
seel sor ge weit her um ge kom men. Der
Blick über den Tel ler rand des ei ge nen
Lan des und der ei ge nen Kir che ha ben sein
Ver ständ nis der welt wei ten Kir che maß -
geb lich ge prägt.

– Du hast als Kind den Zwei ten Welt krieg er -
lebt, heu te lebst du in Deutsch land. Die Deut -
schen – frü her Kriegs geg ner, heu te dei ne Nach -
barn. Wie hat sich dein Bild
der Deut schen im Lau fe Dei -
nes Le bens ver än dert?

– Ich war ge ra de sechs Jah -
re alt, als der Zwei te Welt krieg
aus ge bro chen ist. Wir hat ten
da mals na tür lich ein Bild von
Deutsch land als der große
Feind. Wenn wir als Kin der
mit ein an der spiel ten, gab es
im mer Kämp fe zwi schen
Deut schen und Eng län dern.
Ich war in Lon don, als Lon don
bom bar diert wur de. Spä ter
kam dann in ein In ter nat, ei -
ne rö misch-ka tho li sche Klo -
ster schu le in We steng land, da mög lichst al le
Kin der aus Lon don her aus kom men soll ten. Da -
durch wa ren der Krieg – und auch Deutsch -
land – mit un ter eher ein Hin ter grund ge sche -
hen. Die großen Schlach ten und die Ver sen kun -
gen von Kriegs schif fen ha ben wir in ih rer
Trag wei te dort fern ab in We steng land in ih rer
Tra gik si cher nicht in vol lem Um fang er fasst.
Für uns Kin der war das al les im mer ei ne Art
ernst haf ten Spie les.

Nach dem Krieg, mit et wa 13 Jah ren ha be ich
auf dem Gym na si um an ge fan gen deutsch zu
ler nen. Da durch wuchs auch mein In ter es se
und mei ne Sym pa thie für Deutsch land. Ein
paar Jah re spä ter, ich war in der Un ter pri ma
nahm ich an ei nem Schü ler aus tausch teil.
Mein deut scher Aus tausch schü ler stamm te aus
Ha nau, er war Pa sto ren sohn. Erst kam er zu
uns, spä ter war ich dort. Und ich konn te ei ne
sehr be wun derns wer te, en ga gier te und christ -
li che deut sche Fa mi lie ken nen ler nen. Aus die -
sem Kon takt ent stand ei ne ech te Freund -
schaft. Und die ser per sön li che Kon takt hat aber
auch mein gan zes Deutsch land-Bild stark ge -
prägt. Und nicht zu letzt bin ich mit ei ner Deut -
schen ver hei ra tet.

– Un längst hast du in Un ter fran ken die An -
spra che zum Volks trau er tag ge hal ten. Kei ne
Selbst ver ständ lich keit, dass ein Eng län der in
Deutsch land an die sem Tag spricht.

– Es war für mich ein großes Pri vi leg. Ich
füh le mich in so weit mit den äl te ren Leu ten ver -
bun den, weil wir ei ner Ge ne ra ti on an ge hö ren,
die den Krieg er lebt ha ben. Ich weiß, wie ich
mich da mals fühl te. Und ich kann mir gut vor -
stel len, dass es ih nen ganz ähn lich ging. Das
stif tet ei ne Nä he zwi schen Men schen mei ner
Ge ne ra ti on, von wo aus sie auch im mer den
Krieg er lebt ha ben.

– Ne ben Eng land und Deutsch land warst du
auf Sin ga pur, Me nor ca und Zy pern, in Ir land
und Gi bral tar als Pfar rer tä tig. Was hat die se
„In ter na tio na li tät“ mit dir und dei nem Glau -
ben ge macht?

– All das hat mei ne Sicht der Kir che we sent -
lich be ein flusst. Aber ei gent lich wur de ich
schon ganz von An fang an öku me nisch er zo -
gen. Schon durch die Klo ster schu le wäh rend
des Zwei ten Welt krie ges kam ich mit der rö -
misch-ka tho li schen Kir che in Be rüh rung. Und
als ich spä te ren Jah ren viel un ter wegs war, ha -
be ich über all, wo ich hin kam, An schluss zur
Orts kir che ge sucht.

Nur ein Bei spiel für Kon tak te über Gren zen
hin weg – stell ver tre tend für vie le an de re: In
mei ner Zeit als Ge mein de pfar rer ha ben wir en -
ge Be zie hun gen mit ei ner rus sisch-or tho do xen
Ge mein de in der Ostu krai ne ge knüpft. Ukrai -
ni sche Ju gend li chen hat ten uns je des Jahr in
den Fe ri en be sucht, um ih re Sprach kennt nis -
se zu ver bes sern. Ge gen En de des Kom mu nis -
mus durf ten sie ja be reits zu uns rei sen.

Ein be son de res Er leb nis war,
dass mir der dor ti ge Bi schof im
Got tes dienst ein Kreuz um
den Hals ge hängt hat te, das ich
dann nach or tho do xer Sit te
auch küs sen mus ste. Das hät -
te ich ei gent lich nicht ge macht,
aber in die sem Fall ha be ich
mich in die sen Brauch ein ge -
fügt. Und das ist ein Bei spiel
da für, wie man durch das per -
sön li che Mit ein an der auch
Ver ständ nis für an de re Tra di -
tio nen zu schät zen lernt, ob -
wohl man die se Tra di tio nen
nicht un be dingt teilt. Man

lernt die An sich ten an de rer zu re spek tie ren.
Das Mit ein an der der Kir chen ist üb ri gens

auch ein wich ti ger Aspekt der Mi li tär seel sor ge.
Da ist die Zu sam men ar beit über Kon fes si ons -
gren zen un er läs slich. Mei ne Er fah rung ist, dass
es Sol da ten meist egal ist, wel cher Kon fes si on
der Seel sor ger an ge hört. Ent schei dend ist, dass
er ih nen bei steht. Auch das hat auch zu mei nen
Blick auf Welt und Kir che mit ge prägt.

– Un längst ist dein Buch „Die Kir che von Eng -
land – The Hi sto ry of a My ste ry“ er schie nen.
Was ist dir be son ders wich tig, dei nen Le sern
über dei ne Kir che – die an gli ka ni sche Kir che –
mit zu ge ben?

– Für die an gli ka ni sche Kir che ist grund le -
gend, dass der Glau be auf der Bi bel ba sie ren
soll. In ei nem Glau bens ar ti kel heißt es: Al les,
was in der Hei li gen Schrift zu fin den ist, ist un -
er läs slich. Und al les, was nicht dar in ge fun den
wer den kann noch dar aus be wie sen wer den
kann, darf ei nem an de ren nicht auf ge zwun gen
wer den zu sei nem Se gen und Heil. Das be deu -
tet, dass an de re Chri sten aus Ge wis sens grün -
den an ver schie de nes glau ben kön nen. Und
man kann auch ak zep tie ren und re spek tie ren,
dass sie das glau ben, aber man kann es an de -
ren Chri sten nicht als un er läs sli che Glau -
bens be din gung auf zwän gen. Das ist mei ner
Mei nung nach der Kern der an gli ka ni schen
Kir che. Die eng li sche Kö ni gin Eli z abeth I. hat
ge sagt: „Ich ha be nicht den Wunsch, in die See -
len mei ner Un ter ta nen zu schau en. Was sie
glau ben, ist ei ne Sa che zwi schen ih nen und
Gott.“ Die an gli ka ni sche Kir che zö gert im mer,
an den Gren zen des sen Ant wor ten zu ge ben,
was zu glau ben sei. Viel mehr kon zen triert sie
sich auf den Kern, die Hei li ge Schrift. Und das
We sent li che steht ja auch in den drei großen
Glau bens be kennt nis sen.

g Hol ger Man ke

Alan Stock bridge: Die Kir che von Eng land. The
Hi sto ry of a My ste ry, Mün ster 2010.

Re spekt durch per sön li ches
Mit ein an der

Im Ge spräch mit dem eng li schen Ge mein de pfar rer und
Mi li tär seel sor ger Alan Stock bridge

b „Kir chen däm me rung“ war der Auf re ger
des Jah res 2011 in der evan ge li schen Pres -
se land schaft. So heißt das neue ste Buch
des Münch ner Theo lo gie pro fes sors Fried -
rich Wil helm Graf. Zu nächst sind es so -
zio lo gi sche Be ob ach tun gen, Zah len und
Er geb nis se von Un ter su chun gen und Be -
fra gun gen, die den Au to ren lei ten. Es
geht um ei ne kri ti sche Sich tung der ge -
gen wär ti gen La ge. Die An for de run gen,
vor der die Kir chen – evan ge li sche wie ka -
tho li sche – ste hen, sind ge wal tig: stei gen -
de Kir chen austrit te, Missbrauchs fäl le,
zu gleich hö he re Ar beits be la stun gen und
Ver wal tungs auf wand des Kir chen per so -
nals ver bun den mit Er schöp fungs zu stän -
den. Da ge gen, klagt Graf in sei ner Streit -
schrift, ver packt in sie ben knacki gen Es -
says, wür den die Kir chen auf die ge stell -
ten Pro ble me nicht an ge mes sen rea gie ren.

Mi lieu ver en gung, der Ver fall der got tes dienst -
li chen Fei er oder feh len de Streit kul tur an den
theo lo gi schen Uni ver si tä ten sind nur ei ni ge der
Punk te, die Graf be nennt. Ob wohl ins be son -
de re Pfar re rin nen und Pfar rer noch einen
ho hen Ver trau ens vor schuss bei den Kir chen -
mit glie dern ge nös sen,
hät ten sich vie le der Kir -
chen ver tre ter noch nicht
dar auf ein ge stellt, dass
sich die Er war tun gen an
sie grund le gend ver än -
dert ha ben. Vie le Gläu bi -
ge tre ten nur an den Pfar -
rer her an, wenn sie sei ne
Dien ste auch wirk lich
brau chen, an son sten ste -
hen sie der In sti tu ti on
kri tisch ge gen über. Die
Welt ist in di vi du el ler und
mo bi ler ge wor den. Das
gilt ge ra de auch für die
Le bens ent wür fe der
Gläu bi gen. Da ge gen zei -
ge ge ra de die baye ri sche
Kir che bei den ei ge nen
Mit ar bei tern ein an de -
res Bild: Feh len de Mo bi -
li tät und Pfarr stel len, die
lie ber den ei ge nen Be wer bern ge ge ben wer den
als ei nem weitaus kom pe tente ren aus ei ner an -
de ren Lan des kir che. Dies füh re da zu, so klagt
Graf, dass ge ra de jun ge, hoch mo ti vier te Theo -
lo gin nen und Theo lo gen merk ten, dass Krea -
ti vi tät und ei ge ne bio gra phi sche Wün sche, wie
et wa die Part ner wahl, im Dienst der Kir che nur
schwer um setz bar sei en. Zu vie le wür den da -
her in die freie Wirt schaft ab wan dern.

Ge ra de an den we ni gen Be rüh rungs punk -
ten mit Kir che wür den die Gläu bi gen ei nem ge -
stei ger ten Mo ra lis mus be geg nen. In den Weih -
nachts got tes dien sten, die nach wie vor stei gen -
de Be su cher zah len ver zeich nen, be geg nen die
Be su cher, so Graf, plat ten All tags weis hei ten,
Po pu lis mus und „Kan zel schel te ge gen bö se
Ban ker“, als wüs sten die Pre di ger bes ser als die
po li tisch Ver ant wort li chen was zu tun sei.
Zu gleich stei ge re die ser star ke Mo ra lis mus das
Missver ständ nis, dass die Got tes dienst be su cher
die Ge samt haf tung für das große Elend in der
drit ten Welt tra gen müs sten und dass Pfar re -
rin nen und Pfar rer bes se re Men schen sei en.

Un ter stützt wird die ser be fremd li che Ein -
druck durch das zu neh men de Macht- und
Hier ar chie den ken in der von Män nern do mi -
nier ten Kir chen lei tung. Ge ra de in An be tracht

der ver schie den Amt strach ten der Geist lich -
kei ten meint der Au tor das Phä no men man -
geln der De mut grei fen zu kön nen: „In zwi schen
herrscht in Sa chen Amts klei dung im deut schen
Pro te stan tis mus bun te, nicht sel ten pein lich
schril le Viel falt. Wohl um ge gen ka tho li sche
Amts trä ger be ste hen zu kön nen, klei den sich
nicht we ni ge evan ge li sche Spit zenk le ri ker in
vio let te oder ro te Leib chen mit Kol lar (Rö mer -
kra gen), und je hö her das Amt, de sto größer
und schwe rer muss das gol de ne Kreuz sein,
dass man trägt.“

Am be kann te sten und auch in Ta ges zei tun -
gen dis ku tiert, sind Grafs Aus füh run gen zum
The ma der theo lo gi schen Sprach lo sig keit. Be -
trach tet man Pre dig ten, die Tex te von Kir chen -
lie dern und bio gra phi schen An spra chen et wa
bei Be er di gun gen, hat das ge spro che ne Wort
im Pro te stan tis mus ei ne be son de re Be deu tung.
Der evan ge li sche Pfar rer, die Pfar re rin sind, wie
man auch an ih rer ei gent li chen Amt stracht,
Talar und Beff chen, er ken nen kann, für Graf
uni ver si täre Ge lehr te. Kern stück al ler Tä tig keit
sei das Wort, die Pre digt. Den noch wür den im -
mer mehr evan ge li sche Geist li che we ni ger
mit dem Kopf, als viel mehr aus dem Bauch pre -
di gen. Emo tio nen und die sub jek ti ve Be find -
lich keit des Pre di gers stün den theo lo gi schen
Aus sa gen vor an. Schwie ri ge theo lo gi schen

Ein sich ten und Bot schaf -
ten wür den ra di kal ver -
ein facht: „Der zeit gei -
staffi ne Ge gen warts gott
ist im mer nur rei ne Lie -
be, Gü te, Gna de und
Her zens wär me, ein trost -
rei cher Heiz kis sen gott
für je de kal te Le bens la ge
… Von re li gi ösen Hal -
tun gen, wie Got tes furcht
oder scheu er Ehr furcht
vor dem Hei li gen ist in
die sen Pre dig ten nicht
mehr die Re de … Des -
halb sol len wir uns dann
in was auch im mer «ein -
brin gen» und über haupt
nett zu ein an der sein, weil
auch Gott so nett ge -
wor den ist.“ Al le un ver -
füg ba ren, un er gründ li -
chen Sei ten des Glau -

bens wür den aus ge blen det. Gott wür de so mit
vom all mäch ti gen „Kö nig der Eh ren“ zu ei nem
„Wohl fühl gott“ ge macht.

Zu sam men fas send be trach tet bie tet das
Buch „Kir chen däm me rung – Wie die Kir chen
un ser Ver trau en ver spie len“ ei ne hoch ak tu el -
le Be stands auf nah me ge gen wär ti ger Phä no me -
ne und Pro ble me der Kir chen. Der Au tor und
Leib nitz preis trä ger sieht sich ar gu men ta ti -
ven Streit und theo lo gi schem Ernst ver pflich -
tet. Zwar bie tet Graf kaum Lö sungs an sät ze, da -
für le sen sich sei ne Ana ly sen oft un ter halt sam.
Das liegt zum einen an klu gen Sprach spie len
und Wort schöp fun gen. So über schreibt Graf
sei ne Es says als die „7 Un tu gen den der Kir che“.
An der seits ver schärft sich sei ne Kri tik durch
po le mi schen For mu lie run gen. Graf ist ei ner, der
den in tel lek tu el len Streit sucht und kirch li che
Missstän de auf zei gen will. Ei ner, der mit al len
Mit teln an stoßen will, dass es den Kir chen ver -
ant wort li chen end lich däm mert.

g Ju li an La de mann

Fried rich Wil helm Graf: Kir chen däm me rung.
Wie die Kir chen un ser Ver trau en ver spie len, 2.
Aufla ge, Mün chen 2011.

Kein gu tes Zeug nis
für die Kir che

Ein nicht ganz un po le mi scher Blick auf bren nen de Wun den
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December 25–31.
„Az Ige test té lett, kö zöt tünk la kott, és
lát tuk az ő di cső sé gét.” (Jn 1,14a)

Ka rá csony he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li s ün ne pi igéi Is te nünk Jé zus ban
meg je lent örök ké va ló sze re te tét hir de tik; ez „ab ban nyil vá nult meg irán tunk,
hogy egy szü lött Fi át el küld te a vi lág ba, hogy él jünk őál ta la” (1Jn 4,9; LK). Ezért:
„Az Úr nak éne kel je tek, és min den nap áld já tok az ő szent ne vét!” (GyLK 734)
Üd vö zí tő szü le tett ma nek tek, az Ige test té lett – hir det nagy örö möt az an -
gyal, de nem csak a pász to rok nak, akik er ről sze mé lye sen is meg győ ződ tek:
„El men tek te hát si et ve, és meg ta lál ták Má ri át, Jó zse fet és a já szol ban fek vő kis -
gyer me ket.” S az an gya li se re gek kel együtt zeng het jük a nagy gló ri át: „Di cső -
ség a ma gas ság ban Is ten nek, és a föl dön bé kes ség, és az em be rek hez jó aka rat.”
(Lk 2,16.14) Azon az el ső ka rá cso nyon „meg je lent a mi üd vö zí tő Is te nünk jó -
sá ga és em ber sze re te te” – de mi ért? Pál nem ma rad adós a vá lasszal: „…hogy
az ő ke gyel mé ből meg iga zul va re mény sé günk sze rint ré sze sei le gyünk az örök
élet nek.” (Tit 3,4.7) Jé zus va ló sá gos Is ten, egy lé nye gű az Atyá val, s az idő tel -
jes sé gé ben el jött e vi lág ba, s „akik be fo gad ták, azo kat fel ha tal maz ta ar ra, hogy
Is ten gyer me ke i vé le gye nek; mind azo kat, akik hisz nek az ő ne vé ben” (Jn 1,12).
Lu ther sze rint: „Nem il let meg sen ki mást a be lé ve tett hit di cső sé ge, csak Is -
tent egye dül. Ezért jött Is ten ma ga, lett em ber ré, és ad ta oda ma gát, hogy hit -
re ön ma gá hoz von jon.” Is ten tö ké le tes ki je len té se Fia ál tal tör tént: „Ő Is ten
di cső sé gé nek a ki su gár zá sa és lé nyé nek kép má sa.” (Zsid 1,3) A sze re tet apos -
to la név ün ne pén azt ké ri, „hogy sze res sük egy mást. Ez a sze re tet pe dig azt je -
len ti, hogy az ő pa ran csai sze rint élünk.” (2Jn 5.6) S Is ten sze re te te új élet re
in dít ma is. Az „ap ró szen tek” sza va He ró des gyer mek gyil kos sá gá ra utal, s ő
bosszú ból „meg öle tett Bet le hem ben és an nak egész kör nyé kén min den két esz -
ten dős és en nél fi a ta labb fiú gyer me ket”, mert az Egyip tom ba me ne kí tett Jé -
zust nem ér het te el (Mt 2,16; lásd Jer 31,15). Is ten sze re te te az ün ne pek után
sem mú lik el; „…és mi is mer jük és hisszük azt a sze re te tet, amellyel Is ten sze -
ret min ket.” (1Jn 4,16) „Aki vall ja, hogy Jé zus az Is ten Fia, ab ban meg ma rad
az Is ten, és ő is az Is ten ben.” (1Jn 4,15; LK) A Szent írás ezt ta nít ja az an gya -
lok ról: „szol gá ló lel kek mind, akik azo kért kül det tek szol gá lat ra, akik örö köl -
ni fog ják az üd vös sé get”. S év vé gén a Fi ú ról így szól az Írás: „A te tró nu sod örök -
ké meg áll, ó, Is ten”; „te pe dig ugyan az ma radsz; és esz ten de id nem fogy nak el”.
(Zsid 1,14.8.12) Az óév éj fé li óra ütés is, ezt hir de ti: „Ir gal mas és ke gyel mes az
Úr, tü rel me hosszú, sze re te te nagy.” (Zsolt 103,8) Urunk ek kor is vi gyá zás ra int:
„Bol do gok azok a szol gák, aki ket az úr, ami kor meg ér ke zik, vir raszt va ta lál.
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 12,37.40) Övé it sem mi, az idő mú lá sa sem sza kít hat ja el
Is ten sze re te té től, „amely meg je lent a mi Urunk ban” (Róm 8,39). „Most is egy
év ha tá rá nál / Áhí tat tal ál lunk. / Há la adás ol tá rá nál / Hoz zád száll fo há szunk.”
(EÉ 175,2) „Is ten, áldd meg a ma gyart…” 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Jé zus Krisz tus egy szer azt mond ta:
„Az én Atyám mind ez ide ig mun kál -
ko dik, én is mun kál ko dom.” (Jn 5,17)
Er ről szólt már Szen czi Lász ló el ső
köny ve is, az Ár va ság tól bol dog sá gig,
de en nek il luszt rá ci ó ja ez a má so dik
is. Is ten mun ká ja a tör té ne lem ben, az
egy ház tör té net ben és egy hoz zánk
ha son ló em ber éle té ben.

Ez a könyv azon ban egy kis en cik -
lo pé dia is. Hol van Kis kosz mály; mi
volt a Bé thel moz ga lom; kik vol tak a
kis Ti mó te u sok és kis Tá bi ták; mi ért
nem tűnt el egy 16 éves gye rek ka to -
na a vi lág há bo rú ká o szá ban; mi ért ve -
szé lyes egy nagy vá ros fő te rén fel ál lí -
tott te nyér jós gép hasz ná la ta; ho gyan
le het több kedv vel és ered mé nye seb -
ben ol vas ni a Bib li át; mi ért akar egy
ta nár az ok ta tá son túl ne vel ni is; ho -
gyan gon dol ko dik egy 83 éves nyu gal -
ma zott ta nár a kon fir má ci ó ról, mi ért
sze re ti annyi ra a mai fi a ta lo kat; mi -
ről pré di kált Szen czi Mol nár Al bert

hús vét kor; csak -
ugyan van nak mé -
lyen hí vő, vi lág hí rű
ter mé szet tu dó sok;
ho gyan ma rad hat
tar tal mas és bol -
dog egy há zas ság
fél év szá za don át
is…? Ezek hez ha -
son ló kér dé sek ről
ol vas ha tunk eb ben
a könyv ben, köz -
ben pe dig több
olyan re mek hit -
épí tő mű rö vid is -
mer te té sét kap juk,
ami ked vet csi nál
ezek el ol va sá sá hoz is. A vé gén pe dig
még egy kis fo gal mi szó tárt is ad
Spur geon ige hir de té se i ből.

Ko ra be li do ku men tu mok, élet -
for má ló ol vas má nyok ból vett ta lá ló
idé ze tek, a szer ző szí nes stí lu sa,
őszin te és alá za tos lel kü le te, de leg -

fő kép pen a meg -
vál tó Krisz tus irán -
ti sze re te te és em -
ber tár sai iránt ér -
zett fe le lős sé ge te -
szi iga zán ér té kes -
sé ezt a köny vet.
Va ló ban olyan
szik rák ezek a be -
szá mo lók, ame lyek
láng ra lob bant hat -
nak sok szí vet.

De vég ső so ron
mind egyik ar ról
szól, hogy Is ten
cse lek szik, Is ten
min den ha tó, Is ten

ki mond ha tat la nul sze ret ben nün -
ket. S aki nek az éle tét ez a sze re tet új -
já te rem tet te, an nak „egész éle te há -
la ál do zat”. En nek a há lá nak jó il la ta
ér ző dik az itt ol vas ha tó bi zony ság té -
te len.

g Cse ri Kál mán

Öröm mel ad juk hí rül, hogy az Evan gé li kus Élet Élő víz ol da lán is gya kor ta pub li ká ló szer zőnk nek, Szen czi Lász ló -
nak a na pok ban újabb kö te te látott napvilágot. Az aláb bi ak ban a szek szár di Ba bits Ki adó nál meg je lent könyv aján -
lá sa ként írt elő szót kö zöl jük, az evan gé li kus kö rök ben is jól is mert nyu gal ma zott re for má tus lel ki pász tor tol lá ból.

„A gyer tyát el fúj ták. És a gyer tya ki -
aludt. Ol csó kis faggyú gyer tyák va -
gyunk va la mennyi en.” A saj ná la tos
mó don ke vés sé is mert er dé lyi író,
Ka rá csony Be nő (ere de ti ne vén Klär -
mann Ber nát, 1888–1944) re gé nyé -
ben, a Na pos ol dal ban hang zik el e
né hány mon dat – egy ha lál eset tel
kap cso lat ban. 

Az egy sze rű, őszin te sza vak mé -
lyen szí ven ütöt tek most, az év vé ge
kö ze led té vel, a me leg szo bá ban, egy
po hár for ró tea mel lett ül ve, mi köz -
ben szá mot ve tet tem ma gam mal,
vissza néz tem a mö göt tem lé vő esz -
ten dő re, és ar ra gon dol tam, va jon
mit tar to gat hat ne kem az új év,
2012…

Mert szá mom ra a de cem ber min -
dig ilyen. El ső sor ban vissza te kin -
tést je lent, és igen, egy ki csit ta lán ter -
vez ge tést is. Idén azon ban nem csu -
pán ma gam össze gez tem és áb rán -
doz tam bi za kod va. Rá hagy tam ezt
más ra. Egy mél tat la nul el fe le dett
szer ző re, aki egy kor pa pír ra ve tet te
a nagy igaz sá got: Ol csó kis faggyú -
gyer tyák va gyunk va la mennyi en…

Szü le tünk, élünk, sze re tünk, szen -
ve dünk, meg ha lunk. Hi szen csak
ol csó kis faggyú gyer tyák va gyunk
va la mennyi en… Vagy ahogy Lu ther
mond ta egy kor: Kol du sok va gyunk,
ez az igaz ság… Kol du sok, akik élet -
re, fény re, sze re tet re vágy nak… Meg -
bé ké lést és örö möt ke res nek mind -
annyi an… Egy he lyet a vi lág ban,
amely ről azt mond hat ják: ez az ott -
ho nuk… És né hány olyan em bert,

akik ről úgy érez he tik, hoz zá juk tar -
toz nak… Mert ha sze ret nek, már van
mi ért él ni ük.

Leg iga zab ban és leg mé lyeb ben
ta lán azok érez he tik át en nek a mon -
dat nak a sú lyát, akik úgy tart ják, ők
„em be rek től el ha gyot tak”. Ma gá nyo -

sak. Ér zé se ik re, gon do la ta ik ra sen ki
sem kí ván csi, sza va ik nem lel nek
nyi tott szív re és hal ló fü lek re. Ol csó
kis faggyú gyer tyák va la mennyi en.

Az óév vé gén, az új év kö ze led té -
vel azt kí vá nom ne kik, érez zék meg
és él jék át, hogy csend ben, pu ha
lép tek kel mel lé jük lép, és atyai sze -
re te té vel át öle li és vi gasz tal ja őket, ap -
ró te remt mé nye it az erős, élő, ha tal -
mas Is ten.

g Gaz dag Zsu zsan na

Ol csó kis faggyú gyer tyák
va gyunk va la mennyi en

él víz

Ka rá csony ün ne pén gon do la ta im
vissza száll nak kis gyer mek ko rom ba,
ami kor egy nagy te rem ben a ka rá -
csony fát dí szí tet ték, s mi iz ga tot tan
vár tuk, mi kor lép he tünk be, és mi -
lyen meg le pe tés ben lesz ré szünk. A
ka rá csony ról be szél get tünk, de ez ne -
künk ak kor csak a ka rá csony fát és az
aján dé ko kat je len tet te. Ami kor ki nyílt
az aj tó, és meg lát tuk a gyö nyö rű en
fel dí szí tett, nagy fenyőfát, cso dál ko -
zás tól ki ke re ke dett szem mel bá mul -
tuk. Mind egyi künk ka pott egy sze -
rény kis cso ma got, és bol do gan éne -
kel tük a ka rá cso nyi éne ke ket, örül -
tünk az ün nep nek. 

Ez volt ak kor a mi ár va há zi ka rá cso -
nyunk. Gyer me ki bol dog ság töl töt te be
szí vün ket, hogy ne künk is van ka rá cso -
nyunk. Ar ról fo gal munk sem volt,
hogy mennyi em be ri szív moz dult
meg, hogy az ár vák nak is jus son aján -
dék cso mag. A gyer me káhí ta ton meg -
is mer tük Jé zus szü le té sé nek tör té ne -
tét, sőt ar ról is szó esett, hogy a mi szí -
vünk ben is meg szü let he tik Jé zus, s ez
lesz az iga zi ka rá cso nyunk. Ki csik
vol tuk, nem ér tet tük, azon gon dol kod -
tunk, ho gyan le het sé ges ez.

Egy ké sőb bi ka rá csonyt sú lyos be -
te gen kór ház ban töl töt tem. Fi a tal
gyer mek vol tam, szo ron gó ér zé sek -
kel gon dol tam ar ra, lesz-e ka rá csony
a kór ház ban. Ami kor az tán a kór te -
rem be be hoz tak egy fel dí szí tett kis
ka rá csony fát, láz pír tól égő, fá radt
ar cunk egy pil la nat ra fel ra gyo gott.
Sze líd, bol dog mo sollyal kezd tük
éne kel ni a ka rá cso nyi éne ket: Krisz -
tus Urunk nak ál dott szü le té sén…
Új ra eszem be ju tot tak az ár va há zi
áhí ta ton el hang zot tak: hogy Jé zus
meg szü let he tik a mi szí vünk ben is,
de még min dig nem ér tet tem, a gon -
do lat azon ban fog lal koz ta tott. Örül -
tünk, hogy a kór te rem me leg ott hon -
ná vált, eny hült a fáj dal munk, és
bol do gok vol tunk, hogy a me leg -
szí vű ápo ló nők sze re te te ka rá csonyt
va rá zsolt a mi szá munk ra is.

Ami kor már na gyob bak let tünk,
az a gon do la tunk tá madt, mi lyen jó
len ne, ha mi is örö met sze rez het -
nénk má sok nak. El ha tá roz tuk, hogy
meg ta ka rí tott pén zün kön ka rá cso -
nyi cso ma go kat vi szünk meg fá radt,
meg tört, idős em be rek ott ho na i -
ba. Nagy öröm mel fo gad tak ben -
nün ket, és együtt éne kel tük a ka rá -
cso nyi éne ke ket. Mi is örül tünk,
de ez az öröm már na gyobb volt a

kis gyer me ki öröm nél, mert érez tük,
hogy szí vünk ben sze re te tet vit tünk
a sze re tet re vá gyó ma gá nyos, idős
em be rek nek.

Ak kor azt ta pasz tal tam meg, hogy
a se gí tő kész em be ri szív ka rá cso nyi
ün ne pet tud te rem te ni az ár vák -
nak, a be te gek nek, a sze gé nyek nek,
az egye dül élő idős em be rek nek.
Az fo gal ma zó dott meg ben nem,
hogy egyet len ün nep ünk ben sincs
olyan nagy je len tő sé ge a sze re tet tel -
jes szív nek, mint ka rá cso nykor. Ar -
ra gon dol tam, hogy ami kor a ha ran -
gok hang jai ün nep lés re hí vo gat nak,
ak kor meg szó lal nak az em be ri szí vek
lát ha tat lan ezüst ha rang jai is, s ar ra
hív ják fel a fi gyel met, hogy szív nek
kell len nie a ka rá cso nyi ün nep lé -
sünk ben, az ének lé sünk ben, az ada -
ko zá sunk ban, a cse le ke de te ink ben.
Mit ér ün ne pi énekünk, ha csak
hang sza lag ja ink jön nek rez gés be,
de nem rezdül meg ben ne a szí vünk?
Érez nünk kell, hogy a szí vünk kel
éne ke lünk. 

Ugyan csak részt kell ven nie szí -
vünk nek a ka rá cso nyi ada ko zá sunk -
ban is, ami nem le het más, mint szí -
vünk há la adá sa a fe lénk haj lott is te -
ni sze re te tért. De a ka rá cso nyi cse -
le ke de te ink ben is szív nek kell len nie,
hogy Is ten di cső sé gé re cse le ked hes -
sünk, ne csu pán ön ző mó don ön ma -
gun kért. Iga za lesz ak kor a köl tő
Sza bolcs ka Mi hály nak, aki ezt ír ja
egyik ver sé ben: „Mit ér a ho zsán na
/ Az Úr hoz, a menny hez: / Ha szi -
vünk ben nincs sze re tet / Min den em -
ber hez.”

Ta pasz tal tam, hogy mennyi cso -
ma got, le ve let ad nak pos tá ra ka rá -
csony ün ne pe al kal má ból. Min den
egyes cso mag, min den egyes le vél va -
la ki nek a szí vét, sze re te tét vi szi. Mi -
lyen nagy for ga lom van a pá lya ud va -
ro kon, az uta kon az ün nep tá ján! Bi -
zo nyá ra ott ho nuk ba vá gya ko zó szí -
vek tér nek ilyen kor ha za. Iga za van
a köl tő nek, ami kor ezt ír ja: „Ha so -
ha egyéb kor eszem be se jut na, / Ka -
rá csony es té jén ha za száll nék min dig
/ A mi kis fa lunk ba.”

Ké sőbb meg ér tet tem Is ten ka rá cso -
nyi üze ne tét. Rá döb ben tem, hogy
min den nél fon to sabb: van-e ka rá cso -
nya a szív nek? Is ten azt akar ja, hogy az
em be ri szív nek is le gyen ka rá cso nya. 

A szív szép pé, öröm tel jes sé és ál dot -
tá te szi a ka rá csonyt, de ez nem elég.
Nem elég, hogy szív le gyen a ka rá -

csony ban, ha nem ka rá csony nak kell
len nie a szív ben is.

Mit je lent ez? A ka rá csony Krisz tus
szü le té sé nek ün ne pe. Azt zen gi aj kunk:
Krisz tus meg szü le tett. Vagy is ak kor lesz
iga zi a ka rá cso nyunk, ha Krisz tus a mi
szí vünk ben is meg szü le tik.

Jé zus Krisz tus a ma ga szü le té sé vel
az Is ten or szá gát hoz ta le a föld re.
Ami kor a fa ri ze u sok meg kér dez ték őt,
hogy mi ként jön el az Is ten or szá ga, így
fe lelt: „Az Is ten or szá ga nem szem mel
lát ha tó lag jő el. Sem azt nem mond -
ják: Ímé itt, vagy: Ímé amott ott van;
mert ímé az Is ten or szá ga ti ben ne tek
van.” (Lk 17,20–21)

Most már ko mo lyan el gon dol -
kod tam: Hol ke res sem hát a ka rá -
csonyt? Ke res sem fé nyes ün nep lé sek -
ben? A temp lom csend jé ben? Ke res -
sem ün ne pi él ve zetek ben, la ko mák -
ban? Rá döb ben tem, hogy ha csu pán
ezek ben ke re sem, ak kor nem ta lá lom
meg. Ke res nem kel lett min de nek előtt
a szí vem ben. Ezt Is ten igé je vi lá gí tot -
ta meg ne kem. Rá mu ta tott ar ra,
hogy az én szí vem üres, nincs ben -
ne a bet le he mi já szol böl cső a ben ne
a meg szü le tett Jé zus sal, a vi lág Meg -
vál tó já val.

Mind eze ket több ször vé gig gon dol -
va, 1943-ban szá mom ra is el jött az
iga zi ka rá csony. Ek kor ér tet tem meg
a lé nye get: nem a ka pott vagy a má -
sok nak adott aján dé kok je len tik az
iga zi ka rá csonyt. Is ten azért küld te el
az ő szent Fi át, hogy meg vált son
ben nün ket bű ne ink ből. Is ten nek ezt
a meg vál tó sze re te tét el fo gad tam,
és ez zel az Úr Jé zust be fo gad tam a
szí vem be. Ez tet te iga zán ál dot tá a
ka rá cso nyo mat.

Meg ta pasz tal tam, hogy őve le bol -
do gabb lett az éle tem. Ez a ka rá cso -
nyi öröm vég le ges sé tet te szá mom -
ra, hogy meg vál tó Krisz tu som van,
aki meg sza ba dí tott bű ne im ből, sza -
bad dá tett az ő szol gá la tá ra. Az óta vé -
le já rok, szí vem csak ér te ég. Így lett
örö kös ka rá cso nyom.

Kí vá nom, le gyen szív a ka rá cso -
nyunk ban, és ami en nél fon to sabb: ne
hi á nyoz zék szí vünk ből az iga zi ka rá -
csony, hogy na gyon so kan bol do gan
éne kel hes sük: „Nagy öröm mel fo ga -
dunk, / Jöjj, si ess, te szent kö vet! / Mi
hi deg já szol he lyett / Szí vünk ben
adunk he lyet.”

Ad jon a mi Urunk mind nyá junk -
nak ilyen ál dott ka rá csonyt!

g Szen czi Lász ló 

Szív a ka rá csony ban,
ka rá csony a szív ben
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Karácsonyi sorban állás helyett 
válassza a Digitalstandot!
Ajándékozzon digitális újság-előfi zetést, melyet gyorsan, 
kényelmesen és kedvező áron megvásárolhat!
A Digitalstand széles kínálatában Ön is megtalálja bará-
tai, családtagjai kedvenc lapjait!

H I R D E T É S

Éljen Ön is

az Ocuvite

Bónusz-

programmal!*

H I R D E T É S

hirdetés

H I R D E T É S
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b A Ba la ton szár szói Evan gé li kus
Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon
KE OP 6.2.0./B/-09-2010-0012
azo no sí tó szá mú, Komp lex fenn -
tart ha tó ság cí mű min ta pro jekt -
je a be fe je zé sé hez kö ze le dik.
Egy pro jekt ered mé nyes sé gét a
tá mo ga tó szem szö gé ből az el ért
ered mé nyek, il let ve a mu ta tó -
szá mok iga zol hat ják. 

Az ott hon hon lap ján el he lye zett (és
a kül ső-bel ső tá jé koz ta tó táb lák ra is
ki füg gesz tett) meg ta ka rí tás szám lá ló
jól mu tat ja, hogy idő ará nyo san va la -

mennyi mu ta tó te kin te té ben tel je sít -
jük a vál la lást, egye sek pe dig je len tő -
sen meg ha lad ják a ki tű zött célt.
Mind ezt a cikkünk alatt látható táb -
lá zat mu tat ja.

A pro jekt kom mu ni ká ci ó ját il le tő -
en is elő re ha la dás ról szá mol ha tunk
be, mind a ren dez vé nyek szá mát,
mind az ezek kel el ér ni ter ve zett sze -
mé lyek szá mát te kint ve.

Ter mé sze te sen nem csak a szám -
sze rű ered mé nye ket vizs gál hat juk,
ha a pro jekt ered mé nye it, ha tá sa it
néz zük. Mind a lel ké szek, mind az
in téz mény ve ze tők kö ré ben meg fi -
gyel he tő, hogy tu da to sab ban ke re sik
a ter mé sze tet vé dő, ener gi át meg ta -

ka rí tó meg ol dá si mó do kat. Ör ven -
de te sen emel ke dik a KE OP-pá lyá za -
tot ter ve ző és meg va ló sí tó gyü le ke -
ze tek, in téz mé nyek szá ma. Töb ben
kü lön ta nul mány út tal ké szül tek fel
egy-egy pro jekt ter ve zé si sza ka szá -
ban a pá lyá zat el ké szí té sé re.

A meg va ló sí tás sal kap cso lat ban a fő
ta nul ság ta lán az öre gebb sza kik tól jól
is mert „két szer mér ni, egy szer vág ni”
alap sza bály ban fog lal ha tó össze. Az
ala pos nál is ala po sabb ter ve zés kell ah -
hoz, hogy a meg va ló sí tás mi nél zök -
ke nő men te sebb le gyen. Fon tos, hogy
szak em be rek kel ter vez tes sük meg az
ener ge ti kai fej lesz té se ket, akik nem -
csak a le he tő sé ge ket is me rik, nem csak

a pá lyá za ton el ér he tő tá mo ga tás
össze gét lát ják, de fel tud ják mér ni azt
is, hogy me lyik a szá munk ra meg fe -
le lőbb fej lesz té si mód, és hogy pon -
to san mi lyen ha tás fo kú esz kö zök be -
sze re lé sé re van szük ség. 

Ér de mes ter mé sze te sen több szak -
em ber vé le mé nyét is meg hall gat ni, de
nem sza bad el vesz ni a kü lön bö ző
aján la tok kö zött. Ál ta lá nos ta pasz ta -
lat, hogy a ki vi te le zés t is vég ző vál -
lal ko zá sok pon to sabb aján la tot tud -

nak ad ni, hi szen az ilye nek nem csak
a ter ve ző asz tal mel lől is mer nek egy-
egy be ren de zést, ha nem a gya kor lat -
ban elő for du ló prob lé mák ke ze lé sé -
ben is jár tas sá got sze rez tek.

Összes sé gé ben meg ál la pít ha tó
(Szár szó nak is egy a vé ge…), hogy a
fej lesz té sek kel a ter ve zett meg ta ka -
rí tá so kat el tud juk ér ni, és va ló ban
min ta ként, ka ta li zá tor ként mű kö dött
az ott hon ban meg va ló sult pro jekt.

g Ko csis Ist ván

Szár szói zár szó

Energiamegtakarítás 2011. november 21-én
  Heti Havi Eddigi összes
  mennyiség összeg mennyiség összeg mennyiség összeg
Elektromos áram 34 kWh 653 Ft 175 kWh 3360 Ft 4665 kWh 89 568 Ft
Földgáz 860 m3 42 200 Ft 1743 m3 81 600 Ft 4204 m3 359 649 Ft
Víz 3 m3 1287 Ft 5 m3 2763 Ft 208 m3 107 015 Ft
Hulladék 0 kg   37 kg   577,5 kg  
CO2-kibocsátás 1306 kg   2690 kg   8232 kg  
Összesen 44 140 Ft 87 724 Ft 556 232 Ft

Szilveszteri lencsevég
Menyes Gyula képes összeállítása

Ami kor a hit tan tá bo runk hoz ka pott ado má nyo kat cso ma gol tuk ki, egy
ilyen fel ira tú do bozt is ta lál tunk kö zöt tük. Nem mer tünk hoz zá nyúl ni.

Fa bi ny püs pök urat be idéz ték Ró má ba (hát tér ben az a temp lom, amely -
ben Lu ther meg szállt ró mai út ján)

Sza bó György kerületi felügyelő
tilosban (egy katolikus kegy he lyen)

Akik nem fér tek be a temp lom ba…

Sen ki nem mond ta, hogy fe ke te öl töny ben kö te le ző a meg je le nés!…

Si es sünk az or go na ja ví tá sá val, már el kez dő dött ér te a há la adó is ten tisz te let!

„Tiszibácsi love” – az rendben van, lelkész úr, hogy népszerű az ifjúság körében,
de mikor volt utoljára mosatni?

Kár pát al ján a fe szü let és Le nin még jól meg fér nek egy más mel lett… (Drechert
György fotója)
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Karácsony ünnepe. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Lk 2,1–14; Mik 5,1–4a.
Alapige: Zsid 1,1–3. Énekek: 151., 156.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de.
11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; 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. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III.,
Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; 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.) Gáncs Péter; de. 11. (gyermekistentisztelet) Cselovszky Ferenc; du. 6.
(orgonazenés áhítat) Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű,
úrv.) Scott Ryll; 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 Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.)
dr. Blázy Árpádné; de. fél 10. (gyermekistentisztelet) Kovács Viktor; de. fél 11. (úrv.) dr.
Blázy Árpádné; du. 6. dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy
Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv., rádiós istentisztelet-közvetítés) dr. Fabiny Tamás;
Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; XIII., Frangepán
u. 41. de. 8. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás;
XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; 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.) Kovács Áron; Rákosliget, XVII.,
Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10.
(úrv.) Deák László; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de.
8. (úrv.) Deák László; 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; Szeretetotthon – Virág Benedek u. de. 8.50 (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. Lackner Pál.

Istentiszteleti rend • 2011. december 25.

Karácsony 2. napja. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Lk 2,15–20; Ézs 11,1–9.
Alapige: 1Jn 3,1–3. Énekek: 399., 163.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Albert Friedrich; de. 11.
(úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10.
(úrv.) Veperdi Zoltán; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.);
Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Fülöp Attila; Óbuda, III.,
Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Boncsérné Pecsenya Anna; Újpest, IV., Lebstück M.
u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. Cselovszky Ferenc;
de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; 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.) Kovács Viktor; de. fél 11. (úrv.) Kovács Viktor;
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E.
fasor 24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17.
de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) 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. (úrv.) Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Bakay Beatrix;
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.) Kovács Áron;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11.
(úrv.) Nagyné Szeker Éva; 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 emlékistententisztelet) 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. Lacknerné Puskás Sára; Solymár
(református templom) de. 10. (úrv.) Fodor Viktor.

Istentiszteleti rend • 2011. december 26.

Óév este. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Lk 12,35–40; Ézs 30,(8–14)15–17.
Alapige: Zsid 13,8–9.14. Énekek: 397., 146.

I., Bécsi kapu tér du. 6.  (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. (német, úrv.) Johannes Erlbruch;
éjszaka fél 12. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Veperdi Zoltán; 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.) Hokker
Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. du. 6.  Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4.
du. 6. (úrv.) Cselovszky Ferenc; VII., Városligeti fasor 17. du. 6. Aradi György; VIII. Rákóczi
út 57/a du. 4. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. du. 6. (úrv.)
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. fél 5. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. du. 6. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. du. 6.  (úrv.)
Keczkó Szilvia; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. du. 5.  Grendorf Péter; Zugló, XIV.,
Lőcsei út 32. du. 6. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér du. 6. Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) du. 6. (úrv.) 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.  Kovács
Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. du. 4.  László Lajos; Kispest, XIX., Templom
tér 1. du. 6.  Széll Bulcsú; du. 7 (keresztény szilveszter); Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89.
du. 6.  Győri János Sámuel; este 8. (éjfélváró szeretetvendégség) Győri János Sámuel; 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 • 2011. december 31.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Újév. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Lk 2,21; 1Móz 17,1–8. Alapige: 1Kor 3,9–15. Énekek: 182., 349.

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.) Veperdi Zoltán; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer,
III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück
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A köz mé dia eb ben az év ben is gaz -
dag prog ra mot kí nál né ző i nek, hall -
ga tó i nak az ün ne pek re. A val lá si fő -
szer kesz tő ség is ten tisz te let-köz ve -
tí té sek kel, lel ki épü lést szol gá ló össze -
ál lí tá sok kal kí ván hoz zá já rul ni a sze -
re tet tel jes na pok hoz. 

Az ad ven ti idő szak fi gye lem re
mél tó mű so ra az Élő egy ház arany -
va sár na pi adá sa: Gás pár Mó ni ka
mű sor ve ze tő Sza bó Évá val, az Er dé -
lyi Ma gyar Te le ví zió mun ka tár sá val
kö zö sen sze re pel a kép er nyőn. A
ma ros vá sár he lyi te le ví zi ós szak em -
ber, a Hit élet szer kesz tő je nem ér ke -
zik üres kéz zel: az össze fo gás sal épü -
lő re me te sze gi Szent Csa lád-temp -
lom ról ké szí tett film össze ál lí tás sal
ked ves ke dik a né zők nek (Du na, 9.30).

De cem ber 24-én dél előtt a gyer -
me kek A Bib lia gyer me kek nek – Új -
szö vet ség ame ri kai rajz film so ro zat
újabb epi zód já ban a vám sze dő Zá -
ke us tör té ne tét is mer he tik meg. Mi -
u tán Jé zus meg száll a bű nös adó sze -
dő há zá ban, a há zi gaz da éle te is
gyö ke res for du la tot vesz (m2, 9.00).

Ebéd után Menny ből az An gyal –
a Kor mo rán és ven dé gei cím mel az
m1 kon cert fil met su gá roz (13.05; a
má so dik részt más nap 12.55 óra kor

lát hat ják a né zők). A fel vé tel 2009.
de cem ber 22-én a Fő vá ro si Nagy cir -
kusz ban ké szült, a fel lé pők kö zött De -
ák Bill Gyu lá val, Ka sza Ákos tánc -

szín há zá val és a cir kusz mű vé szet fi -
a tal ja i val ta lál koz ha tunk.

A Tü kör cí mű mű sor ka rá cso nyi
val lo má so kat gyűj tött cso kor ba. Az
össze ál lí tás ban egy szék el in dul Bu -
da pes ten, ta lál ko zik em be rek kel,

akik rö vid idő re meg pi hen nek raj ta.
Ül dö gé lés köz ben el mond ják, mit je -
lent ne kik a ka rá csony, a csa lád, és ha
len ne egy kí ván sá guk, ami va ló ra vál -
hat na, mi is len ne az (Du na 2, 13.15).

Az éj fé li mi sét a Kos suth rá dió a
Ma gyar Ka to li kus Rá di ó val kö zö -
sen a Bu da pest-So rok sá ri Nagy bol -
dog asszony Fő plé bá ni á ról köz ve tí ti.
„Ka rá csony üze ne té ből az egyik leg -
szebb gon do lat szá mom ra: Is ten le -
ha jolt hoz zám, és én is oda ha jol ha -
tok jel ké pe sen az ő já szo lá hoz –
eme li ki szent be szé dé ből Sze ren csés

Zsolt plé bá nos. – Nem elég, ha meg -
ha tot tan a já szol fö lé ha jo lunk, ez
még nem ta lál ko zás. En ged ni kell azt

is, hogy Is ten hoz zád ha jol jon, be lép -
jen az éle ted be.”

Bet le hem ből a ka rá cso nyi éj fé li
mi sét a Szü le tés temp lo má ból az
m1-en lát hat ják a né zők, a Du na
Te le ví zi ó ra kap cso lók pe dig a Szent
Jó zsef-plé bá nia temp lom szer tar tá sát
kö vet he tik (Du na, Du na 2).

Ka rá csony nap ján a gyer me kek
Szent Mik lós – A fiú, aki ből a Mi ku -
lás lett cí mű fran cia is me ret ter jesz -
tő film ből is mer he tik meg a mü rai
szent éle tét. Mik lós csa lád ja egész va -
gyo nát em ber tár sai meg se gí té sé re
for dít ja. Aján dé ka it, hogy név te len -
sé gét meg őriz ze, a ké mé nyen ke -
resz tül dob ja be a rá szo ru lók nak
(Du na, 9.00).

A Re for má tus ma ga zin össze ál lí -
tá sá ban egy Ba la ton-fel vi dé ki gyü le -
ke zet éle té be pil lant hat nak be a né -
zők: a jel leg ze tes ka rá cso nyi éte lek
mel lett he lyi szo ká sok kal is ta lál -
koz hat nak. A kö zös ség a nél kü lö zők -
re is gon dol: az ad ven ti vá sár be vé -
te le i ből a sze gé nyek nek ké szül meg -
le pe tés a ka rá csony fa alá (m2, 9.40).
A re for má tus is ten tisz te le tet a Ma -
gyar Te le ví zió a deb re ce ni Nagy -
temp lom ból köz ve tí ti, igét hir det
Bölcs kei Gusz táv püs pök, a zsi nat lel -
ké szi el nö ke (m1, 11.00).

Az evan gé li kus is ten tisz te le tet a hí -
vek a bu da hegy vi dé ki temp lom ból
hall hat ják. Igét hir det dr. Fa bi ny Ta -
más, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház -
ke rü let püs pö ke (Kos suth rá dió
10.04).

Ezt kö ve tő en dél ben a né zők XVI.
Be ne dek pá pa a vá ros nak és a vi lág -
nak szó ló ka rá cso nyi üze ne tét, a ha -
gyo má nyos ur bi et or bi ál dást lát hat -
ják Ró má ból (m1, m2, Du na).

A ké sőb b nyu go vó ra té rők A Bib -
lia: Jé zus cí mű olasz–né met té vé fil -
met te kint he tik meg. A két ré szes,
nem zet kö zi össze fo gás sal ké szült al -
ko tás 31 éves ko rá tól kö ve ti a Meg -
vál tó éle tét: cso dá la tos vi dé ke ken
ját szó dik, és olyan sztá rok kal ele ve -
ní ti fel a „leg szebb tör té ne tet”, mint
Je remy Sis to és Jac qu e line Bis set (m1,
23.00; a má so dik részt más nap
ugyan eb ben az idő pont ban lát hat ják
a né zők).

g Cser mák Zol tán

„Üd vöz légy, égi gyer mek”
Vá lo ga tás a köz mé dia ka rá cso nyi mű so ra i ból

A Születés temploma Betlehemben (fent a betlehemi jászol helyét jelölő csillag)

Evan gé li kus mű so rok a Ma gyar Te le ví zi ó ban
• De cem ber 18-án, va sár nap a Haj na li gon do la tok ban az m1-en 5.30-kor, az m2-n 5.35-kor dr. Blázy Ár pád lelkész

áhí ta tát hall hat ják.
• De cem ber 18-án, va sár nap 10.30-kor Evan gé li kus ma ga zin cím mel egy há zunk mű so rát lát hat ják az m1-en

(is mét lés: 13.30 / m2).
• De cem ber 24-én, szom ba ton a Haj na li gon do la tok ban az m1-en 5.30-kor Lup ták György es pe res mond ja el gon -

do la ta it.
• De cem ber 25-én, ka rá csony ün ne pén 10.40-kor Evan gé li kus temp lo mok cí mű mű so run kat lát hat ják az m2-n.

H I R D E T É S
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Min den ha tó Is ten, aki a si e tő idő ben
és a gyors vál to zá sok kö ze pet te is
örök és hű sé ges ma radsz, hall gasd
meg kö nyör gé sün ket az új esz ten dő
kez de tén!

Kö nyör günk a ve led va ló ta lál ko -
zás le he tő sé gé ért. Őrizd ben nünk a
hoz zád tar to zás ér zé sét, hogy az új
esz ten dő ben is ke res sük temp lo -
mod csend jét és evan gé li u mod hang -
ját. Sze re te ted ma rad jon a biz tos
pont és a bá to rí tás élet utun kon.

Kö nyör günk sze ret te in kért, a
szá munk ra fon tos em be re kért.
Tarts meg min ket egy más kö ze lé -
ben! Erő sítsd a kö zös sé ge ket, ame -
lyek tá mo gat nak és meg tar ta nak
min ket. Éb ressz ben nünk fe le lős sé -
get egy más iránt, hogy ke res sük a
tá vo lo dó kat, tá mo gas suk az el gyen -
gü lő ket, és fel emel jük azo kat, akik
el es nek.

Kö nyör günk azo kért, akik té ged
ke res nek. Akik most kez dik meg sej -
te ni, hogy szük sé gük van kö zel sé -
ged re. Akik vissza vá gyód nak sze re -
te ted érez he tő su ga rá ba. Erő sítsd a
ben ned bí zók kö zös sé gét, hogy
mer jen nyi tott és be fo ga dó len ni,
hogy ott hont kí nál jon a hoz zád vá -
gyó dók nak.

Kö nyör günk mind azo kért, akik
szen ved nek. Gon dok tól, fé lel mek től,
nél kü lö zés től, ma gány tól, csa ló dás -
tól vagy lel ki bi zony ta lan ság tól. Kö -
nyör günk a be teg ség gel küz dő kért és
azo kért is, akik alul ma rad tak eb ben
a küz de lem ben. Állj mel lé jük, je -
len lé ted eny hít se fáj dal mu kat, és
de rít se föl szá muk ra a re mény ség vi -
lá gos sá gát!

Kö nyör günk gyü le ke ze tün kért,
vá ro sun kért és or szá gun kért. Kö -
nyör günk azo kért, akik a mind -
annyi un kat érin tő dön té se ket hoz -
zák. Adj szá muk ra időt ál ló nor má -
kat és va ló di ér té ke ket, ezek irá nyít -
sák dön té se i ket, hogy va ló ban az
egész em be ri kö zös ség éle tét és jö -
vő jét szol gál ják!

Kö nyör günk te rem tett vi lá go dért.
Éb ressz min ket an nak tu da tá ra, hogy
őr zői és mű ve lői va gyunk, hogy ránk
bíz tad szép sé gét, gaz dag sá gát és
gyü möl cse it. Se gíts fel fe dez nünk,
hogy lel künk be he lyez ted a hű ség, a
gon dos ság és az ön zet len ség szik rá -
ját – en gedd ki bon ta koz tat nunk
mind annyi unk és egész te rem tett
vi lá god ja vá ra.

Hall gass meg min ket Urun kért, Jé -
zus Krisz tu sért, aki úti tár sunk en nek
az új esz ten dő nek min den órá já ban
és min den lé pé sé ben. Ámen.

Oratio
œcumenica

El mond hat juk, ez az év jól kez dő dik,
hi szen új év ün ne pe va sár nap ra esik.
Így a fel tá ma dott Krisz tus ne vé ben
in dul ha tunk az Úr 2012. esz ten de jé -
nek ván dor út já ra. A ket tős ün nep
ige hir de té si alap igé je is bá to rí tó nyi -
tány, hi szen az apos tol nem ke ve seb -
bet ál lít, mint hogy „Is ten mun ka tár -
sai va gyunk”, ha a fe lül ről jö vő nö ve -
ke dés ál dá sá nak re mé nyé ben együtt
fo gunk be le a plán tá lás, ön tö zés,
épít ke zés mun ká já ba.

De csak úgy le he tünk Is ten mun -
ka tár sa i vá, ha bi za lom mal en ged jük,
hogy elő ször ő vé gez ze el raj tunk és
ben nünk ál dott mun ká ját. Er re két,
gaz dag tar tal mú kép pel fi gyel mez tet
min ket Pál apos tol: „Is ten szán tó föld -
je, Is ten épü le te vagy tok”.

Mit je lent Is ten szán tó föld jé nek
len ni? En ge del me sen alá ve tem ma -
gam a ta laj-elő ké szí tő mun ká la tok -
nak. El fo ga dom, hogy a föld gaz dá -
ja, oly kor fáj dal mas esz kö zök be ve -
té sé vel, fel szánt sa, meg mű vel je kő ke -
mény szí vünk szi kes ta la ját.

Mind ezek után öröm mel fo ga dom
be a drá ga mag ve tést, és ké rem a Lé -
lek él te tő har ma tát, hogy ki csí ráz zon
a szí vem be hul lott igemag. Majd
min dent meg te szek azért, hogy amit
Is ten el kez dett ben nem, az va ló ban
szár ba szök ken jen, és ter mést hoz zon.
Olyan ter mést, amely má sok szá má -
ra is táp lá lék le het. Olyan gyü möl csöt,
amely ma gá ban hor doz za az élet to -
vább adá sá nak, a jö vő nek a mag ja it.

Ma nap ság gyak ran pa nasz ko dunk,
hogy ren ge teg ha zánk ban a par la gon
ha gyott szán tó föld, amely mű ve lés
hí ján csak kár té kony gyom nö vé nye -
ket, par lag fü vet te rem, erre pedig
egy re töb ben va gyunk al ler gi á sak.

De va jon mennyi a par la gon ha -
gyott em be ri szív és lé lek? Ha ma ro -
san meg is mer het jük a leg utób bi nép -
szám lá lás val lá si ada ta it. Min den
va ló szí nű ség sze rint új ra fel ka va ró
ada tok kal szem be sü lünk majd. Száz -
ez res tö meg ben él nek kö zöt tünk
azok a „rej tőz kö dő” hit test vé re ink,
akik név te le nül ugyan evan gé li kus -
nak vall ják ma gu kat, de gyü le ke zet -
épí té si szem pont ból par la gon he -
ver nek. 

Ha va ló ban Krisz tus ne vé ben, a jó
pász tor lel kü le té vel aka runk ne ki fog -
ni az új esz ten dő nek, ak kor friss
len dü let tel és élő re mény ség gel kell
új ra hoz zá lát ni a par la gon ma radt lel -
kek fel ku ta tá sához és meg mű ve lé sé -
hez. A nem könnyű mun ká hoz szük -
sé ges spi ri tu á lis ener gi ák be gyűj té sé -
re év kez dő erő for rást, ala po zást kí -
nál majd a két hét múl va or szág szer -
te in du ló öku me ni kus ima hét. Él jünk
ve le!

S ha már az év ele ji ala po zás nál
tar tunk, pró bál juk tisz táz ni a má so -
dik apos to li kép üze ne tét is. Mit je -
lent, hogy Is ten épü le te le he tünk? 

Egy részt gon dol ha tunk ar ra a cso -
dá la tos ti tok ra, amely ről né hány fe -
je zet tel ké sőbb így ír az apos tol:

„…tes te tek a ben ne tek lé vő Szent lé lek
temp lo ma, amit Is ten től kap ta tok…”
(1Kor 6,19) A ko runk ban im már be -
te ges, el tor zult mé re te ket öl tő test -
kul tusszal szem ben a mennyei Atya
ad ta meg az em be ri test nek a leg na -
gyobb ran got és iga zi mél tó sá got, ép -
pen azon a bet le he mi éj sza kán, ami -
kor „az Ige test té lett…”. 

To váb bá – amint er re már uta ltam
– 2012 va sár nap pal in dul, em lé kez -
tet ve hús vét haj na lá nak di a da lá ra,
ami kor a Fel tá ma dott meg di cső ült
test ben, győz te sen lé pett ki szik la sír -
já ból. El ső ként meg ke res te ri adt ta -
nít vá nya it, és rá juk le hel ve így élesz -
tet te új já őket: „Ve gye tek Szent lel ket!”
(Jn 20,22) Mind ezt, öt ven nap pal ké -
sőbb, meg pe csé tel te az zal, hogy az
erő, a sze re tet és a jó zan ság Lel két
im már glo bá li san árasz tot ta ki a je -
ru zsá le mi tö meg re. S ez a pün kös di
cso da az óta is, az új esz ten dő ben is,
meg is mét lőd het. A vég te len Is ten
2012-ben is kész szál lást ven ni igen -
csak vé ges tes tünk tö ré keny haj lé ká -
ban.

De az apos to li ké pet ért het jük
úgy is, hogy Is ten épít ke zé se va -
gyunk. A bölcs épí tő mes ter az új esz -
ten dő ben is sze ret né to vább épí te ni
az övé it. Az alap sta bil és vál to zat lan!
„Mert más ala pot sen ki sem vet het a
meg lé vőn kí vül, amely a Jé zus Krisz -
tus” – fi gyel mez tet az apos tol a ke -
resz tény élet tit ká nak fun da men tá -
lis épít ke zé si tör vé nyé re. Bár az alap

több nyi re lát ha tat lan, de min dent
meg ha tá roz: az épü let funk ci ó ját,
te her bí ró és be fo ga dó ké pes sé gét. 

Az év ele jén, a kö zel gő víz ke reszt
ün ne pé nek fé nyé ben ér de mes új ra
fel idéz ni ke resz tény éle tünk nyi tá -
nyát, ala po zá sát, ke reszt sé günk élet -
re szó ló aján dé kát. Bi zo nyos te kin tet -
ben ez a fun da men tum is „lát ha tat -
lan”, hi szen több nyi re nin csen ró la tu -
da tos, sze mé lyes él mé nyünk, csu pán
a ke resz te lé si em lék lap, egy-két fo tó
iga zol ja, hogy meg tör tént. De meg -
tör tént! Is ten sze mély sze rint, név
sze rint be le ölelt a Szent há rom ság
csa lád já nak sze re tet kö zös sé gé be, és
el jegy zett az örök élet re. Er re az
alap ra le het föld ren gés biz tos, te her -
bí ró és be fo ga dó há zat, éle tet, gyü -
le ke zetet, egy há zat épí te ni.

Az esz ten dő el ső nap já nak öröm -
hí re, hogy az év Ura, akié az or szág,
a ha ta lom és a di cső ség, nem „mi -
nő sít le” min ket! Ha nem – Deo vo -
len te, re mél he tő leg – újabb 365,
mi több, 366 na pot „hi te lez” ne künk
2012-ben. Ő meg mű vel he tő szán tó -
föl det, lak ha tó, to vább épít he tő há -
zat, egy há zat lát ben nünk. Ő el kö -
te le ző bi za lom mal, mun ka tár sa i -
ként akar szol gá lat ba ál lí ta ni min -
ket. Ezért me rem új ra ér tel mez ni a
jól is mert rö vi dí tést: B. ú. é. k., az -
az Bol dog új épít ke zést kí vá nok
2012-ben!

g Gáncs Pé ter

Ú J É V ÜN NE PE  1KOR 3,915

Bol dog új épít ke zést!
A VA SÁRNAP IG ÉJE

„Ha Is ten egy szer min den ha tó, mi fo -
gyat ko zá som le het, hogy meg ad ni,
meg ten ni ne tud ná?! Ha ég-föld te -
rem tő je s min de nek Ura, ki árt hat né -
kem?! Hogy ne vál nék ja vam ra min -
den, mi kor ja va mat akar ja az, aki nek
en ge del mes alatt va ló ja min den?! Is -
ten, te hát tud ja, hogy cse le ked jék leg -
ja vam ra. S mert Atya is, mind ezt meg
is te szi szí ves örö mest. Mi vel pe dig
én eb ben sem mit sem ké tel ke dem,
bi zonnyal gyer me ke va gyok, szol gá -
ja és örö kö se, s lé szen né kem az én
hi tem sze rint.”

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

SE MPE R RE FOR M ANDA

Kü lö nös ün nep az év utol só nap ja.
Idő ben be le si mul a ka rá cso nyi ün -
nep kör be, de üze ne te tel je sen más,
mint a meg tes te sü lés és a név adás kö -
zöt ti idő mon dan dó ja. Ki csit ki lóg a
sor ból, még is hoz zá tar to zik az év vé -
gé nek ün ne pi idő sza ká hoz.

Nagy vissza te kin tés? Há la adás?
A re a li tá sok ki zá rá sa a jó kedv és a lár -
ma órá i ban? Na gyon sok fé le kép pen
ér tel mez he tő, át él he tő nap és éj sza -
ka szil vesz ter hu szon négy órá ja. Az
ál ta lá nos meg íté lé se per sze a fel -
hőt len vi dám ság, amely mö gött ta lán
az az ér zés hú zó dik: ezt az évet is túl -
él tük. Eb ben az év ben sem tör tént
na gyobb baj, ez az év is el telt kü lö nö -
sebb prob lé ma nél kül, ha pe dig volt
is va la mi fe le dés re mél tó, fáj dal mas
pil la nat, az már a múl té. 

Pa ra dox élet ér zés a vég te lent, az
örök ké va lót, a tö ké le test haj szo ló
em ber éle té ben az az öröm, hogy va -
la mi vissza von ha tat la nul el múlt. De
ha nincs más le he tő sé ge, és csak e vi -
lá gi di men zi ók ban bíz hat, ak kor
mond hat ja, hogy a még nem lát ha -
tó jö vő le het akár jobb, mint a már
biz to san át élt múlt. A szen ve dé sek
nap jai után jö het nek a bé kes ség nap -
jai, a szo mo rú ság ide jé re rá kö szönt -
het az öröm ide je, az el hor do zott
gyászt ta lán hol nap, jö vő re nem kell
új ra át él ni. Ta lán, eset leg, ha…

Né hány vi dám, né ha meg bo lon -
dult, fé ke vesz tett perc és óra an nak il -
lú zi ó já val ál tat, hogy múlt és je len kö -
zött, egy ma gunk te rem tet te idő rés -
ben csak az szá mít, amit mi ál mo -
dunk, mi aka runk, mi lá tunk a hol -
nap ra néz ve.

Bal la Zsó fia ver sé nek két döb be ne -
tes so ra így fo gal maz: „Kint pa pír -
trom bi ta, tö rött üveg / be om lott lár -
má ja szólt, – a jö vő ze né je.”

Több kell en nél, sok kal több. Az
iga zi öröm höz, a bé kes ség ben va ló

vissza te kin tés hez, a re mény te li to -
vább in du lás hoz több kell. És a hosszú
he tek elő ké szü le tei, a han gos-fé nyes
éj sza ka, teg na pot fe lej tő, hol na pot
nem lá tó má mor köz ben né hány
két ezer éves sor kész tet ar ra, hogy fel -
emel jük fe jün ket.

Mert azt hir de ti szá munk ra az év
vé gé nek igé je, hogy van időt ál ló ér -
ték a vi lág ban. Van, aki teg nap, ma és
mind örök ké ugyan az. Van, akit nem
le het le vál ta ni, akit nem le het el fe lej -
te ni, akit nem le het ide jét múlt tá
ten ni.

Sok szor érez zük, hogy olyan for -
du ló pont az óesz ten dő utol só nap ja,
amely kü lö nö sen al kal mas nagy fo ga -
dal mak, nagy el ha tá ro zá sok meg té -
te lé re. Nem csak sa ját gon do la ta ink,
ér zé se ink fo gal ma zód nak meg, hi szen
kül ső ha tá sok is ér nek ben nün ket: a
mé dia ál tal pa lack ból ki sza ba dí tott
kor szel lem, gaz da sá gi kör nye zet, em -
be ri kap cso la tok. Van, amit ki szó runk
az éle tünk ből, van, amit más képp sze -
ret nénk ten ni, van, amit meg aka runk
erő sí te ni. De van-e időt ál ló, ami re
min dig szá mít ha tunk, ami be min dig
ka pasz kod ha tunk? 

Mai igénk Jé zus fe lé for dít ja te kin -
te tün ket. Sze mé lye, sze re te te fe lül múl -
ha tat lan. Nagy sá ga, vég te len ke gyel -
me az az ál lan dó ság, amelyet nem tud
el ho má lyo sí ta ni, el kop tat ni a vi lág
mú ló éve i nek mo no ton za ka to lá sa.

Mely kor nak, mely élet nek, me lyik
év nek kell na gyobb kincs, mint hogy
biz tos hi tünk le het ar ról, hogy nem
sod ró dunk, nem ér tel met len az éle -
tünk, és a jö vő a tel jes ség fe lé ve zet?
En nek fé nyé ben szem lél ve múlt, je -
len, jö vő há rom sá gát, az óév utol só
per cei nem bú fe lej tő pil la na tok, ame -
lyek egy fé lel me tes, is me ret len jö vő
ze né jét csö röm pö lik fü lünk be, ha -
nem idő, amely há lá val és re mény ség -
gel töl ti el szí vün ket.

Mert van he lye a há la adás nak.
Éves ér té ke lé sünk ben na gyon sok fé -
le do log he lyet kap. Fel tud juk so rol -
ni mind azt, amit anya gi lé tünk fel -
té te le i ként meg tud tunk te rem te ni;
vagy hogy mi az, amit az élet aján -
dék ba adott. Ha nap ról nap ra egy -
más mel lé tud nánk ten ni mind azt,
ami örö möt, meg elé ge dett sé get, iga -
zi szép meg le pe tést oko zott, ma gunk
is meg le pőd nénk, mi lyen hosszú a
sor. Je les nap ja ink, ün ne pe ink, csa -
lá dunk ese mé nyei ugyan ki emel -
ked nek a hét köz na pok ból, de ha a
hét köz na pi cso dák, ap ró fi gyel mes -
sé gek, ked ves sza vak is mind fel so -
ra koz hat ná nak, döb ben ten lát nánk,
mennyi aján dé kot hoz egy év. Igénk
azon ban még en nél is több ről tud.
Tud egy olyan le he tő ség ről, amely
mel lett – aho gyan fo gal maz – „sem -
mi hasz na” há la adás ra fel so ra koz ta -
tott ja va ink nak. 

Nem az a dol gunk, hogy esz ten dő
for du ló ján le ér té kel jük, elé ge det len
te kin tet tel mé re ges sük tes ti-lel ki jó -
lé tünk ja va it. Sok kal in kább az, hogy
meg lás suk: egy perc re sem tá vo zott
el tő lünk az a va ló ság, hogy szí vün -
ket min dig meg erő sí tet te a ke gye lem,
amelyet Is ten szá mo lat la nul, min den
perc ben oda aján dé ko zott ne künk.
Va ló di, min den nél na gyobb jó lét -
ben él tünk, ha éle tün ket min dig Is -
ten kö zel sé gé ben, a ve le va ló kö zös -
ség ben tud hat tuk. Mert így lett ere -
je a küz dő nek, így lett vi gasz ta lá sa a
szo mor ko dó nak, így lett iga zi ér té ke
mind an nak, amit a lu the ri ér te lem -
ben vett min den na pi ke nyér ként
kap tunk meg. 

És hol van a re mény sé günk? A „ta -
lán”-ban, hogy jö vő re is? Hi szen
annyi min den vál to zik, annyi ra tö ré -
keny az em ber éle te, annyi ki szá mít -
ha tat lan, be lát ha tat lan ka nyart vesz
az élet, a tör té ne lem! Az óév igé je eb -

ben is re a lis ta: „nin csen itt ma ra dan -
dó vá ro sunk”. De a re a li tás di men zi -
ó ja át tű nik az el jö ven dő pers pek tí vá -
já ba, és ép pen ezért ad a „ta lán”-nál
sok kal erő sebb re mény sé get: van
mit ke res nünk! Van el jö ven dő vá ro -
sunk, van jö vőnk, ké szü lő dik szá -
munk ra a tel jes ség. Lesz egy pil la nat,
amely nem azért vég ső, mert a nap -
tár utol só lap ján je gyez zük, ha nem
mert vé get vet a tö re dé kes nek, a
bű nös nek, a mu lan dó nak. Az után
már nem egy kö vet ke ző, el tű nő évet
kez dünk új ra szá mol ni, ha nem vé ge
lesz az idő nek, mert az örök ké va lót
nem kell mér ni: vég te len.

Óesz ten dő es té jén sok em lék és
sok terv, szám ve tés és elő re te kin tés
ka va rog ben nünk. Az el múlt dol gok
bi zo nyos sá ga ab ban van, hogy meg -
tör tén tek, át él tük őket, és át élé sük
élet ta pasz ta la tunk ré szé vé vált. De
va jon a hol nap ra is van ilyen bi zo -
nyos sá gunk? A mú ló idő per cei biz -
ton tud ha tó gyü möl csö ket te rem nek?
Évet bú csúz ta tó, bá to rí tó igénk az el -
múlt évet és az egész éle tet Jé zus ra
néz ve lát tat ja ve lünk, hogy Jé zus nak
– aki teg nap, ma és mind örök re
ugyan az – a sze re te té ben időt ál ló
kin cset, ke gyel mé ben va ló di jó lé tet,
az ál ta la fel kí nált el jö ven dő ben pe dig
iga zi eg zisz ten ci á lis biz ton sá got ta -
lál junk min den nap. Ámen.

g Ör dög End re

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk, mú -
ló időnk Ura! Adj ne künk há lás szí -
vet, hogy min den aján dé ko dat fel
tud juk idéz ni, amellyel meg gaz da gí -
tot tál ben nün ket, és olts erős re -
mény sé get szí vünk be, hogy a hol nap
ne fé lel me tes, ki szá mít ha tat lan jö vő -
ként, ha nem ke gyel med drá ga ide je -
ként áll jon előt tünk! Ámen.

ÓÉ V E S TÉ JE  Z SID 13,89.14

A mú ló idő ál lan dó gyü möl cse
AZ ÜNNEP IG ÉJE
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Va sár nap (december 25.)

Ami kor a pász to rok meg lát ták, el mond ták azt az üze ne tet, ame lyet er ről a
kis gyer mek ről kap tak. Lk 2,17 (1Kir 8,66; Lk 2,/1–14/15–20; Tit 3,4–7; Lk 1,46–
55) Sze mé lyes él ménnyel, érin tett ség gel át fűt ve kel le ne meg él nünk min den
ka rá csonyt. Az zal a gyer mek ko ri cso da vá ró hit tel, amely olyan könnyen el -
ko pik ben nünk. Fi gyel mün ket az is te ni aján dé kok ra irányítva: a „ve lünk az
Is ten” cso dá já ra, je len lé té nek misz té ri u má ra. A meg bi zo nyo so dás egy ér tel -
mű sé gé vel.

Hét fő (december 26.)

Ne le gye tek sze mély vá lo ga tók, ha nem a ki csit épp úgy hall gas sá tok meg, mint
a na gyot. Em ber től ne tart sa tok, mert az íté let Is ten ügye. 5Móz 1,17 (Mk 9,36–
37; Jn 1,1–5/6–8/9–14; Zsid 1,1–3/4–6/; Lk 2,29–32) Tu dunk úgy meg hall -
gat ni va la kit, hogy őszin te szív vel ar ra fi gye lünk, amit mond? Amit iga zán
mond. Nem a stá tu sá ra, el is mert sé gé re, tisz telt mi vol tá ra fi gyel ve, ha nem
csak ar ra, amit kö zöl ni sze ret ne ve lünk. Egé szen egy sze rű em be rek vagy gye -
re kek szá já ból né ha meg le pő igaz sá go kat hall ha tunk, ha van fü lünk hoz zá.

Kedd (december 27.)

Ami kor Jé zus meg szü le tett a jú de ai Bet le hem ben He ró des ki rály ide jé ben, íme,
böl csek ér kez tek nap ke let ről Je ru zsá lem be, és ezt kér dez ték: „Hol van a zsi -
dók ki rá lya, aki most szü le tett? Mert lát tuk az ő csil la gát, ami kor fel tűnt, és
el jöt tünk, hogy imád juk őt.” Mt 2,1–2 (Zak 2,15a; 2Jn 1–6/7/; Ézs 52,13–53,5)
Hát nem a fő vá ros ban kell ke res ni egy ki rályt?! Re zi den ci ák ban, palotákban?
Ma pedig tőzsdeszékházakban vagy be vá sár ló köz pon tok ban? A böl csek eb -
ben a kér dés ben mint ha e vi lág sze rint gon dol kod tak vol na. És én hol ke -
re sem őt? Tu dok-e kü lönb sé get ten ni a kül ső csil lo gás és a bel ső fény kö zött?
Fel is me rem-e ezt a csön des, ki tar tó, né ha alig lát ha tó fényt, amely az ő je -
len lé tét ad ja tud tom ra? Két ezer év el tel té vel most én is sze ret ném meg ta -
lál ni ezt a csil la got, hogy őhoz zá ve zes sen…

Szer da (december 28.)

Ahol az Úr Lel ke, ott a sza bad ság. 2Kor 3,17 (Zsolt 102,20–21; Mt 2,13–18;
Ézs 53,6–12) Azon a ré gi osz tály fő nö ki órán za var tan ül tek a pad ban a di á -
kok. Pró bál ták meg ha tá roz ni a szá muk ra olyan fon tos, sok szor han goz ta -
tott sza bad ság fo gal mát, de hir te len össze za va rod tak. Ha az em ber azt te -
szi, amit akar, ak kor egy sze rű en csak ön ző. Az Is ten től jö vő sza bad ság ról egy
szó sem hang zott el. Ilyen idők jár tak ak kor. Ki is csön get tek, mi előtt bár -
mi ered mény szü le tett vol na. Az ak ko ri za vart ság em lé ke má ig ben nem él.
De min dig hoz zá adó dik az iga zi sza bad ság meg ta pasz ta lá sá nak él mé nye, aho -
gyan sza bad áram lat ként vé gig sö pört az éle te men. Mint egy mély, tisz ta le -
ve gő vé tel. 

Csü tör tök (december 29.)

Krisz tus mond ja: „Bé kes ség nék tek! Aho gyan en gem el kül dött az Atya, én is
el kül de lek ti te ket.” Jn 20,21 (Ézs 49,6; 1Jn 4,11–16a; Ézs 54,1–10) Nem tart -
ha tom meg ma gam nak a bé kes sé ge met, to vább kell ad nom, hisz én is aján -
dék ba kap tam. De az el ső lé pés: meg kell hal la nom őt, ahogy bé kes sé get kí -
ván va kö szönt en gem. Meg kell hal la nom a hang ját. Ha ez a bé ke, csönd ki -
tel je se dett a szí vem ben, ak kor le szek ké pes má so kat meg erő sí te ni, meg bé -
kí te ni, meg nyug tat ni. Hi szen ez a nyu ga lom nem az enyém. Az ő csend jé -
ben szü le tik.

Pén tek (december 30.)

Meg va gyok győ ződ ve, hogy sem ha lál, sem élet, sem an gya lok, sem fe je -
del mek, sem je len va lók, sem el jö ven dők, sem ha tal mak, sem ma gas ság, sem
mély ség, sem sem mi fé le más te remt mény nem vá laszt hat el min ket az Is -
ten sze re te té től, amely meg je lent Jé zus Krisz tus ban, a mi Urunk ban. Róm
8,38–39 (Hag 1,13; Zsid 1,/5–6/7–14; Ézs 55,1–5) Fi gye lem az em be re ket,
aho gyan köz le ked nek, ahogy vi sel ked nek, be szél nek egy más sal, és mér -
he tet len szo mo rú ság köl tö zik a szí vem be. Ak kor kü lö nö sen, ami kor ar -
ra kell rá éb red nem, hogy én is be áll tam eb be a sor ba, sem mi vel sem va -
gyok kü lönb azok nál, akik nek a vi sel ke dé sén meg bot rán koz tam. Azt hi -
szem, én ma gam va gyok a leg na gyobb aka dály, amely kö zéd és kö zém áll -
hat… Mi le gyen most már? Meg könnyeb bü lök, ami kor azt üze ned, hogy
sem mi sem vá laszt hat el tő led. Sze re te ted min den sza ka dé kot át hi dal, el -
érsz hoz zám, meg ra gadsz en gem.

Szom bat (december 31.)

Ál dott az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty ja, az ir ga lom Aty ja és min -
den vi gasz ta lás Is te ne, aki meg vi gasz tal min ket min den nyo mo rú sá gunk ban,
hogy mi is meg vi gasz tal has sunk má so kat min den nyo mo rú ság ban. 2Kor 1,3–
4 (Ézs 26,16; Lk 12,35–40; Róm 8,31b–39; Ézs 55,6–13) Több ször meg él tem
már, hogy olyan kor ta lál koz tam egy-egy lel ki ter het ci pe lő em ber tár sam -
mal, ami kor a ma gam prob lé má já ról már épp azt hit tem, hogy el vi sel he -
tet len, meg old ha tat lan, vi gasz ta lan szo mo rú ság ba ta szít. Az is meg tör tént,
hogy ilyen kor ép pen ő, aki nek ter hét ilyen ne héz nek lát tam, kez dett vi gasz -
tal ni en gem. Meg szé gye nül ve ab ba hagy tam a pa nasz ko dást. Sze ret ném ész -
re ven ni a má sok ba ját, fáj dal mát, akár úgy is, hogy köz ben el fe led ke zem a
ma ga mé ról. Hi szen az én meg vi gasz tal ta tá som épp ez alatt tör té nik… Kö -
szö nöm ne ked!

g Ba logh Éva

Új nap – új kegyelem
Va sár nap (2012. január 1.)

Élt egy em ber Je ru zsá lem ben, aki nek Si me on volt a ne ve. Igaz és ke gyes em -
ber volt, vár ta Iz rá el vi gasz ta lá sát. Kar já ba vet te a gyer mek Jé zust, ál dot ta
az Is tent, és ezt mond ta: „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 2,25.28–30 (Ézs 33,6;
Lk 4,16–21; Jak 4,13–15; Zsolt 121) Ne ki nö ve ked nie kell, ne kem ki seb bé len -
nem – ahogy Ke resz te lő mond ja majd né hány év vel ké sőbb. Az öreg em ber
egy cse cse mőt tart a ke zé ben, aki va ló szí nű leg sem mi ben sem kü lön bö zik a
töb bi, ve le egy ko rú gyer mek től. De Simeonnak meg ada tik lát nia a lel ké ben,
hogy mi vé lesz majd ez a gyer mek. Si me on most már bé ké vel tá voz hat eb -
ből a vi lág ból. Bár csak tud nék így el men ni va la hon nan egy be fe je zett fel adat
után! Ilyen há lás, csön des szív vel, ek ko ra bé kes ség ben. A biz tos tu dat tal a lel -
kem ben, hogy te meg én örök re együtt ma ra dunk, bár ho vá té rek is.

Hét fő (január 2.)

Min den gon do to kat őreá ves sé tek, mert ne ki gond ja van rá tok. 1Pt 5,7 (Zsolt
91,9; Józs 24,1–2a.13–18.25–26; Mk 1,1–13) Ké zen fek vő meg ol dá so kat ke -
re sek a prob lé mák kö ze pet te. Meg pró bá lom elő ször hi deg jó zan ság gal vé -
gig gon dol ni a le he tő sé gek tár há zát. Az tán nyug ta la nab bul ku ta tom a vá -
laszt, mi köz ben bí zom ben ne, hogy a vész hely zet majd olyan ener gi át ge -
ne rál, amely nek a se gít sé gé vel ki mász ha tok a csá vá ból. Vé gül, ami kor egye -
dül ma ra dok a két ség be esés sel, fel kül dök egy imát az ég be. Ami kor pe dig
meg ol dód nak a gond ja im, a lel kem ben át élt há la is meg erő sít. Leg kö ze lebb
ta lán rög tön az ele jén ezt az imát kel le ne el mon da ni s a két ség be esést el -
hagy ni?

Kedd (január 3.)

Idő sebb fér fit ne dor gálj meg, ha nem intsd mint apá dat, a fi a ta lab ba kat pe -
dig mint öcsé det, az idő sebb asszo nyo kat mint anyá dat, a fi a ta lab ba kat mint
hú go dat: tel jes tisz ta ság gal. 1Tim 5,1–2 (3Móz 19,32a; 2Móz 2,1–10; Mk 1,14–
20) Ho gyan le het meg mon da ni egy ma gunk nál jó val idő sebb em ber nek, ami -
kor nyil ván va ló an té ved? Van-e ha tár, amely el vá laszt ja az őszin te se gí tő kész -
sé get a tisz te let től? Kér lek, Uram, adj ne kem ér tel met, hogy ilyen kor meg -
kap jam a leg meg fe le lőbb sza va kat!

Szer da (január 4.)

A sze re tet nem örül a ha mis ság nak, de együtt örül az igaz ság gal. 1Kor 13,6
(3Móz 19,11; 1Móz 21,1–7; Mk 1,21–39) Leg szebb öröm a kár öröm, mert nincs
ben ne irigy ség – tart ja a hu mo ros szó lás. Együtt örül ni az igaz ság gal messze
töb bet je lent, mint hogy nem örü lök a má sik ká rá nak. Együtt örül ni va la -
ki vel annyit je lent, hogy osz to zom az örö mé ben. Ak kor tu dok együtt örül -
ni a má sik igaz örö mé vel, ha van ben nem sze re tet. Sze re te tünk és örö münk
meg sok szo ro zó dik így.

Csü tör tök (január 5.)

Ki ne fél ne té ged, Urunk, és ki ne di cső í te né a te ne ve det, hi szen egye dül te
vagy szent. Jel 15,4 (Préd 5,6; 1Móz 9,12–17; Mk 1,40–45) „Is tent fél nünk és
sze ret nünk kell”, ta nul tuk ré gen a Kis  ká té ból. Igen, fél nünk kell őt, még ha
sokszor nem ért jük is akaratát, s ez a fé le lem majd tá vol tart ben nün ket at -
tól, hogy rossz út ra tér jünk. Ha személyesen is mer jük őt, ak kor nem kell fél -
nünk a mindennapok gondjaitól, próbatételeitől, mert az iránta érzett szeretet
ki űzi a fé lel met. És ez fordítva is igaz – ha sze re tem őt, és biz to san tudom,
hogy szeret, már tu dom a leg fon to sab bat: is me rem őt.

Pén tek (január 6.)

Ab ban te lik ked vem, Is te nem, hogy aka ra to dat tel je sít sem, tör vé nyed szí -
vem ben van. Zsolt 40,9 (Jn 14,15; Mt 2,1–12; Ef 3,2–3a.5–6; Mk 2,1–12) Né -
ha ta lán azt gon dol juk, hogy az szerezné a leg több örö met, ha vég re sza -
ba don azt te het nénk, amit csak aka runk. Sen ki sem szól na be le. De hogy
an nak örül jek, hogy va la ki más aka ra tát tel je sít sem…? Igen, ez le het sé ges,
ha az Is ten aka ra tá ról van szó. Ha ér zem őt az éle tem ben, ak kor tud nom,
érez nem kell azt is, hogy amit ő akar ve lem, az lesz szá mom ra a leg jobb.
A tör vé nyed aján dék, Uram. A kor lá to zás nál is erő seb ben ki tel je sít és sza -
bad dá tesz.

Szom bat (január 7.)

Fek vő he lye men is rád gon do lok, min den őr vál tás kor ró lad el mél ke dem. Zsolt
63,7 (Lk 18,7; 1Jn 3,1–6; Mk 2,13–17) Nem tu dok el alud ni. Új ra meg új ra vé -
gig pe reg nek ben nem a múlt tör té né sei, töp ren gek fe let tük: mi ért kel lett en -
nek így tör tén nie? Van vá la szod a szá mom ra, Is te nem? Meg ér tem majd egy -
szer, át lá tom, hogy mi ként ter vez ted és ve zet ted vé gig az éle te met? Nem aka -
rok még el alud ni. Ha vé gig gon do lom, mennyi aján dé kot és ál dást kap tam
tő led, ki mond ha tat lan há la töl ti el a szí vem. Ilyen kor min dig ar ra gon do lok:
hogy is le het, hogy mind ezt meg él het tem ve led, ben ned?

g Ba logh Éva

Új nap – új kegyelem

„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)

Új év s egy ben víz ke reszt he té ben az
Út mu ta tó reg ge li és ün ne pi igéi ne ve -
ze tes név adá sok ról tu dó sí ta nak. A
nap tá ri évet Jé zus név adá sá nak ün nep -
lé sé vel kezd het jük; szü le té se után
nyolc nap pal kö rül me tél ték, s a Jé zus
ne vet ad ták ne ki, aho gyan az an gyal
ne vez te őt (lásd Lk 2,21). Jé zus a vi lág
re mény sé ge és vi lá gos sá ga; ezért min -
dent az ő ne vé ben te gyünk ez esz ten -
dő ben is! Tud juk, ki ben hi szünk! „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) És 2012-ben is át él het jük:
„Jó sá god az év ko ro ná ja, bő ség fa kad
ös vé nye i den.” (GyLK 717) „Csak a hí -
vők kis se re ge ad ja egye dül Is ten nek a
di cső sé get. Csak ezek bíz nak ben ne és
épí te nek reá. Ezek tud ják, hogy min -
de nü ket tő le vet ték, és az ör dög től pil -
la na tig se ma rad hat ná nak meg, ha az
Is ten meg nem ol tal maz ná őket.” (Lu -
ther) Őve le vall juk: Erős vá runk az Úr -
is ten! Az Úr Jé zus szol gá la ta kez de tén
„év nyi tó prog ram be szé det” mon dott:
„Az Úr Lel ke van én raj tam, mi vel fel -
kent en gem, hogy evan gé li u mot hir des -
sek; (…) és hir des sem az Úr ked ves esz -
ten de jét!” (Lk 4,18.19) De mi nem tud -
hat juk, mit hoz a hol nap; az idő nincs
a ha tal munk ban. Ezért alá za tos szív -
vel „in kább ezt kel le ne mon da no tok:
Ha az Úr akar ja és élünk, ezt vagy azt
fog juk cse le ked ni.” (Jak 4,15) Ám Jó zsué
(hé be rül: Je ho sua) tud ta, mit fog ten -
ni: „De én és az én há zam né pe az Urat
szol gál juk!” Mi is vall juk: „Bi zony, ő a
mi Is te nünk!” (Józs 24,15.18) Mó zes ne -
vét a fá raó le á nya ad ta, „aki a fi á vá fo -
gad ta, és el ne vez te Mó zes nek, mert azt
mond ta: A víz ből húz tam ki.” (2Móz
2,10) Izsák ne ve ezt je len ti: ő ne vet. Sá -
ra ne ve tett ma gá ban, ami kor az Úr
meg ígér te a gyer me ket, és „Áb ra hám
Izsák nak ne vez te el új szü lött fi át”
(1Móz 21,3). Tud juk, Jé zus ne vé nek hé -
ber alakja Je ho sua: az Úr meg sza ba dít,
meg vált. Ezért kö tött Is ten egy ol da lú
szö vet sé get min den föl di élő vel az
özön víz után örök re: „…szi vár vány íve -
met he lye zem a fel hők re, az lesz a je le
a szö vet ség nek, me lyet én a vi lág gal kö -
tök.” (1Móz 9,13) Az új szö vet ség meg -
kö té sé re a ke resz ten az után ke rült
sor, mi u tán meg tör tént az epiphania
Do mi ni: Is ten meg je le né se. „Az iga zi
vi lá gos ság, amely meg vi lá go sít min den
em bert, jött el a vi lág ba.” (Jn 1,9; LK) A
nap ke le ti böl csek kel mi is di cső ít sük
éle tünk Ki rá lyát; ön ma gun kat ad juk
ne ki aján dé kul! „Be men tek a ház ba,
meg lát ták a gyer me ket any já val, Má -
ri á val, és le bo rul va imád ták őt.” (Mt
2,11) Pál tud ja Krisz tus tit kát: „a po gá -
nyok örö kös tár sa ink, ve lünk egy test, és
ve lünk együtt ré sze sek az ígé ret ben” (Ef
3,6). S Já nos ezt így mond ja: „Is ten gyer -
me ke i nek ne vez nek min ket, és azok is
va gyunk”, mert tő le szü let tünk új já, s ha
meg je le nik, „olyan nak fog juk őt lát ni,
ami lyen va ló já ban” (1Jn 3,1.2). „Add,
hogy… az ég ben / Meg lát has sunk té -
ged / Örök di cső ség ben!” (EÉ 186,5) 
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Kedves Olvasóink! Az Evangélikus Élet jövő évi, 77. év fo lya má nak
első száma január 8-án jelenik meg. 16 oldalas hetilapunk
példányonkénti ára 2012-ben is – változatlanul – 250 forint lesz.


