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„Ha Is tent ke re sed, olyan he lyet 
ke ress, olyan em bert, olyan kö zös -
séget, ahol érez he tő a de rű. Így sem 
ígér he tem, hogy rá ta lálsz Is ten re, 
de ott, ahol nincs de rű, biz to san nem.”

Hozzatok szavakat! f 5. oldal

Isten igaz története f 2. oldal
25 éves a Mevisz f 4. oldal
Otthontalan emberek műhelye f 5. oldal
Német és szlovák oldal f 18 és 22. oldal
Határtalan advent f 19. oldal
Melléklet: ÚTITÁRS – magyar evangéliumi lap

„Mi ért is kény sze rít en gem 
a vi lág ka rá cso nyoz ni, ami kor
be teg va gyok, ma gá nyos, 
el esett, el ha gyott, meg ve tett…?”

Miért van szükségünk
karácsonyra? f 15. oldal

„Vagy a leg na gyobb kö zös osz tót
ke res sük, és le fe lé me gyünk, 
vagy a leg ki sebb kö zös több szö röst,
és föl fe lé.”

Beszélgetés dr. Lackner Pál
püspökkel f 17. oldal

g D. Sze bik Im re

Egy há zi és vi lá gi hír adá sok sze rint
Au gus tus csá szár nép szám lá lá si pa -
ran csá val  va ló ban  moz gó sí tot ta  a
fél vi lá got. Mi cso da kü lön le ges ese -
mény – csak azért, hogy a meg ígért
Mes si ás Bet le hem ben szü les sék meg,
hi szen  kü lön ben  alig ha  ban du kolt
vol na Má ria és Jó zsef az ad dig je len -
ték te len nek tű nő kis vá ros ba. 
A  po gány  csá szár  Is ten  men tő

ter vé nek  egyik  rész fel ada tát  vi szi
vég be  bi ro dal má nak  la kos sá gát
össze író ren de le té vel. Há nyan kel tek
út ra, hogy szü lő he lyü kön je lent kez -
ze nek a ha tó sá gok előtt, azt nem tud -
juk meg mon da ni. Hány te vét és sza -
ma rat vet tek igény be úti cél juk el éré -
sé re, nem szá mol ta meg sen ki. De Jó -
zsef és Má ria út ra kelt. S  ide jé ben
meg ér kez tek szü lő he lyük re.

Ili osz Mosz kosz gö rög fes tő Krisz -
tus szü le té se cí mű ikon ján a szí nek
tar ka  ka val kád já ban  a  ka rá csony
min den ese mé nye egy szer re lát ha tó.
A bar lang is tál ló, ahol éj sza ká ra meg -
hú zód ha tott a há zas pár, s ahol meg -
szü le tett Jé zus. Az ámu ló sze mek kel
an gyalt fo ga dó Má ria, a me zőn gló -
ri át ének lő mennyei se reg, a cso dál -
ko zó és a vá rat lan ese mény től ál muk -
ból  fel éb re dő,  meg le pett  egy sze rű
pász to rok,  a  ló há ton  ér ke ző  tu dós
csil la gá szok és a hol nap ról ál má ban
ta ná csot nyert Jó zsef, aki már a he -
ró de si  fél té keny ség  gyil kos  tör vé -
nye elő li me ne kü lés ter vét szö vö geti
ma gá ban.
Mi lyen döb be ne tes, hogy az alig

meg szü le tett  is ten gyer mek re  már
éle te el ső nap ja i ban ott le sel ke dik a
ha lál! Mint ha elő re ve tí te né, hogy az
őt kö ve tők is szál kák lesz nek kör nye -
ze tük sze mé ben… 
Mennyi ak ti vi tás, mi cso da is te ni

moz gó sí tás an nak ér de ké ben, hogy
a  tö meg tá jé koz ta tó  esz kö zök  nél -
kü li vi lág ban, ami kor még nem volt
sem rá dió, sem te le ví zió, és új sá got
sem  nyom tat tak, még is  el jus son  a
vár va várt hír – a Mes si ás meg szü -
le té se – mind azok hoz, akik nek meg
kel lett tud ni uk, hogy vi lág tör té nel mi
ese mény ta núi.
Lo ho ló pász to rok, si e tős an gya lok,

vág ta tó  má gu sok  és  me ne kü lés re
kény sze rí tett  if jú  pár  a  sza má ron
ülő  és  gyer me két  kar ja i ban  tar tó
bol dog édes anyá val – a leg gaz da gabb
írói fan tá zia sem tud ta vol na el kép -
zel ni így egy gyer mek vi lág ra jöt tét,
csak  a  min den sé get  meg men te ni
aka ró Is ten. Ő moz gó sí tott min den -
kit,  akit  fel  akart  hasz nál ni  ter ve
meg va ló sí tá sá hoz.
Nincs ez más ként a 21. szá zad ban

sem.  Is ten  akar  be von ni  min ket
men tő sze re te té nek hír vi vői kö zé.
Mond ják el az édes anyák nyi la do -

zó ér tel mű gyer me ke ik nek a szü le tés -
tör té ne tet, ol vas sák fel az édes apák a
szent es te  meg hitt  han gu la tá ban  az
evan gé li u mi tu dó sí tást Lu kács, az or -
vos le írá sa sze rint, és éne kel jen an gyal -
se re gek  pél dá já ra  az  egész  csa lád:

Krisz tus ma meg szü le tett, hogy meg -
szü les sék a mi szí vünk ben is… S ak -
kor nem me gyünk el  rész vét le nül a
mun ka nél kü li ké rő sza va mel lett, ak -
kor meg lá to gat juk a ma gá nyo san élő
szom szé dot, ak kor „a mi Láz árunk -
nak” is jut egy fa lat az ün ne pi asz tal -
ról, s egy jó szó az út men tén sí ró nak… 
Mond juk  el,  és  ne  szé gyell jük  a

mun ka he lyün kön, ho gyan ün ne pel -
tük a ka rá csonyt! Oly so kan van nak,
akik iga zá ban nem is tud ják, nem is
ér tik, mit ün ne pe lünk, s mi lyen ke -
resz tény kul tú ra örö kö sei ők is Eu ró -
pá ban.
A  Ma gyar  Rá dió  egyik  hul lám -

hosszán a kö zel múlt ban ar ról be szél -
get tek, hogy mit  is adott a ke resz -
tény ség a vi lág nak. Az egyik ne ves
sze mé lyi ség azt a vé le mé nyét han goz -
tat ta, hogy iga zá ban nem mást, csak
vért és könnyet. S két ség kí vül igaz,
hogy a ke resz tény ség múlt já ban van -
nak fáj dal mas és az evan gé li um ra ár -
nyat ve tő ese mé nyek (ke resz tes há -
bo rúk, a har minc éves val lás há bo rú,
más kor tét len hall ga tás, ami kor ki -
ál ta ni s ten ni kel lett vol na), ezt szo -
mo rú szív vel fel kell vál lal nunk. De
ha a Jé zus-tör té nés mű vé sze ti kin cse -
i re gon do lunk, ke resz tény ih le tett sé -
gű fest mé nyek re, ön vizs gá lat ra in dí -
tó ver sek re vagy re gé nyek re s lel ket
gyö nyör köd te tő, har mó ni át és örö -
möt ér le lő ze ne mű vek re, ak kor mél -
tán mond hat juk: bi zony gaz da gí tot -
tuk im már két év ez re de az egye te mes
kul tú ra vi lá gát, és nél kü lünk sze gé -
nyebb len ne az em be ri ség. 
Már csu pán ezért is ér de mes lett

vol na a bet le he mi bar lang is tál ló ban
Jé zus nak,  a  meg ígért  Mes si ás nak
meg szü let nie. Pe dig még en nél is na -
gyobb volt a kül de té se. Mert ka rá -
csony  ar ra  is  moz gó sít,  hogy  ne
vesszünk el a rész le tek ben, ha nem Is -
ten ter vét, men tő szán dé kát a ma ga
tel jes sé gé ben szem lél jük. 
Egy kü lö nös fest mé nyen a böl cső -

től ve zet az ös vény a gol go tai ke resz -
tig, má sok pe dig úgy ar ti ku lál ják hi -
tü ket (s ez is igaz), hogy a böl csőt és
a gol go tai ke resz tet azo nos fá ból fa -
rag ták. Is ten nek tet szett, hogy ezen
a kü lö nös mó don jut tas sa ki fe je zés -
re men tő sze re te tét az egész te rem -
tett ség iránt.
Be fe je zé sül  hadd  idéz zek Kó nya

La jos köl tő től egy ka rá cso nyi ver set,
amely egy szer re kész tet hó do lat ra a
já szol böl cső előtt, és moz gó sít, hogy
mi ma gunk is le gyünk az Is ten men -
tő sze re te té nek fé nyei.
Kó nya La jos így vall: „Én is le ten -

ném hó do lat tal, / amint ki rá lyok pász -
to rok, / ros kad na kin csem től az asz -
tal, / de sem mim sincs, csak lán go lok.
/ De ez a láng a leg na gyobb aján dék.”
Ég-e szí vünk ben a láng? Is ten meg

akar ja  ben nünk  gyúj ta ni.  S  ak kor
fénnyé le he tünk oly kor na gyon sö tét -
nek tű nő vi lá gunk ban. Fénnyé, nem
csak egy éj sza ká ra. 

A szer ző egy há zunk nyu gal ma zott
püs pö ke

Moz gó sí tó ka rá csony 2013

b Ó- és új szö vet sé gi tör té ne te ket
ol vas nak fel a bé kés csa bai ka rá -
cso nyi vá sár ban a he lyi Sze be ré -
nyi Gusz táv Adolf Evan gé li kus
Gim ná zi um, Mű vé sze ti Szak kö -
zép is ko la, Ál ta lá nos Is ko la, Óvo -
da, Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la és
Kol lé gi um nö ven dé kei. 

La punk nak Ha lász Ale xand ra is ko la -
lel kész el mond ta, hogy a vá sár szer -
ve zői ke res ték meg az is ko lát az zal,
hogy a diá kok a fel ál lí tan dó, kor hű nek
ígér ke ző bet le he mes nél ol vas sa nak fel
bib li ai rész le te ket, hogy a já ró ke lők -

höz kö ze lebb vi gyék a ka rá csony iga -
zi üze ne tét. Hogy ért sék: a ka rá csony
nem az aján dé kok ról, a sür gés-for gás -
ról  szól,  ha nem  a  meg vál tó  Jé zus
Krisz tus szü le té sé ről. 
A fel ol va sás ra de cem ber 13–22. kö -

zött, min den más nap 17 órá tól ke rül
sor. A fel ol va sást gim na zis ták vál lal ták.
De cem ber 19-én ugyan ezen a hely szí -
nen a kis gim na zis ták (5–8. osz tá lyo -
sok) Lev Tolsz toj Pa nov apó ka rá cso -
nya cí mű tör té ne tét is elő ad ják.
Az  is ko lá ban,  amely  egy há zunk

leg össze tet tebb ok ta tá si komp le xu ma,
ter mé sze te sen más mó don is meg em -
lé kez tek, il let ve meg em lé kez nek az ad -
vent ről. Pén te ken ként egy szer re több

hely szí nen gyújt ják meg hét ről hét re
a gyer tyá kat, a lel ké szek rö vid áhí tat -
ban be szél nek Jé zus Krisz tus szü le té -
sé nek  misztériumáról.  Az  el sős  és
má so di kos ál ta lá nos is ko lá so kat ze nés,
ver ses ün nep ség vár ja, a kol lé gis ták
pe dig hosszabb áhí tat ke re té ben gyúj -
ta nak gyer tyát va sár na pon ként – is -
mer tet te Ha lász Ale xand ra. 
Az  is ko la lel kész  el mond ta  még,

hogy a di ák ka rá cso nyon az 5–8. osz -
tá lyo sok a Pa nov apó ka rá cso nya cí -
mű me sét mu tat ják be, míg a leg ki seb -
bek – az el ső sök és má so di ko sok –
bet le he mes  szín da ra bot  ad nak  elő. 

Adventi ige ol va sás és ajándékozás

f Folytatás a 3. oldalon
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„Kö zel van igaz sá gom, nincs már
messze, sza ba dí tá som nem ké sik.”Egy
nagy ígé ret ka pu já ban ál lunk ad vent
ne gye dik  va sár nap ján.  Az  Ér ke zőt
vár juk, az egy re kö ze le dőt. És köz ben
em lé ke zünk,  moz du lunk,  re mény -
ke dünk, há lát adunk. Hall juk az erőt
adó üze ne tet. Ki egye ne se dünk gör -
nyedt sé günk ből. Ki nyúj tó zunk, föl fe -
lé te kin tünk. Föl lé leg zünk az igaz ság,
az  egye nes ség,  az  őszin te ség  jó té -
kony lég kö ré ben. És így, most, eb ben
a vá ra ko zó ál la po tunk ban át él jük, át -
él het jük a sza ba du lás örö mét. 
Egy kor ré gen a Sion nak: Je ru zsá lem

és Jú da né pé nek szólt a pró fé tai üze net,
most  azon ban  ne künk  hang zik  föl.
Ne künk, akik éle tünk ap ró tör té né sei
kö zött ara szo lunk, s köz ben ke res sük
az ő je len lé tét, ke res sük az iga zat, a jót. 
Is ten azt ígé ri, hogy a tá vol ság ból

kö zel ség szü le tik. Szo ron gó te kin te -
tünk, be szű kült lá tá sunk új táv la to -
kat kap. Rö vid tá vú, fe le dé keny em -
lé ke ze tünk  meg gyó gyul hat,  és  fel -
éled het szí vünk ben a re mény. Mert
ő el in dul  sza ba dí ta ni. Új ra. Még is.

* * *

A het ven há rom éves Al vin Stra ight
egy es te hírt hal lott a báty ja fe lől, aki
egy tá vo li kis vá ros ban élt, s aki vel már
tíz éve nem be szélt. Va la mi ap ró sá gon
össze vesz tek,  és  egyi kük  sem  volt
haj lan dó el kez de ni a meg bo csá tást, a
ki bé kü lést. Most vi szont Al vint lel ke
mé lyé ig fel ka var ta a hír: test vé re szív -
in fark tust ka pott, na gyon be teg, ta lán
már nincs sok hát ra az éle té ből. 
Azon az éj je len Al vin csak for go -

ló dott az ágyá ban. Eszé be ju tot tak kö -
zös gyer mek ko ruk em lé kei: aho gyan
a nyá ri es té ken egy más mel lett fe küd -
tek a fű ben, és bá mul ták a csil la go kat;
ahogy el kép zel ték a jö vő jü ket, a rá juk
vá ró sok cso dát; és amint meg fo gad -
ták, hogy so ha nem sza kad nak el egy -
más tól.

Al vin reg gel el dön töt te, hogy nem
kés le ked het, min den képp el in dul a
test vé ré hez. A kér dés már  csak  az
volt,  hogy  mi vel  és  ho gyan.  Idős
volt, fájt a lá ba, és nem lá tott már jól.
A jo go sít vá nyát be von ták. Hosszú út
állt  előt te,  két száz het ven  mér föld,
amíg  el ér  a  Wis con sin  ál lam be li
Mount Zi on ba, a test vé ré hez. 
Mi köz ben  töp ren gett,  te kin te te

meg akadt a „rá ülős” fű nyí ró ján, egy
öreg ma si nán. Nincs más vá lasz tá sa,
ez zel a jár gánnyal te szi meg az utat.
Egy után fu tót kap csol a fű nyí ró hoz,
amely cso mag tar tó ul szol gál majd a
ben zin kan nák és az élel mi szer szá -
má ra, és éj je li szál lá sa is lesz. 
A  jó zan  eszű  szom szé dok  sor ra

pró bál ták le be szél ni Al vint er ről a ka -
land ról, de a fér fi hajt ha tat lan volt.
Pár nap múl va, mi alatt min dent el -
ren de zett, ko ra reg gel út ra kelt. 
El kez dő dött egy hosszú, fá rad sá -

gos uta zás a csi ga tem pó ban dö cö gő
fű nyí ró val. 
Mon da nunk sem kell: Al vin nagy

fel tű nést kel tett út köz ben. Meg mo so -
lyog ták, ki gú nyol ták, tel je sen bo lond -
nak néz ték. Gyak ran ke rült ve szé lyes
hely ze tek be,  több ször  le szo rí tot ták
az út ról, el rom lott fék kel szá gul dott le
a lej tőn… Volt al kal ma azon ban má -
so kon is se gí te ni. Az út so rán időt ka -
pott ar ra, hogy át gon dol ja a dol ga it, és
szá mot ves sen az éle té vel. 
Amint kö ze le dett a cél hoz, Al vin szí -

vét egy re in kább el fog ta az ag go da lom:
va jon oda ér-e még ide jében a test vé -
ré hez? Élet ben ta lál ja-e? Ha igen, mi -
lyen lesz a ta lál ko zás a báty já val?
Mount Zi on ban sen ki sem tud ta

út ba iga zí ta ni, hogy hol ke res se öreg,

be teg test vé rét. Vé gül va la ki a vá ros
ha tá rá ban ál ló, er dő szé li ka lyi bá hoz
irá nyí tot ta.  Al vin  utol só  re mény -
nya láb ja it, lé lek ere jét szed te össze. És
ahogy az már len ni szo kott: az utol -
só mé te re ken a fű nyí ró is vég képp fel -
mond ta a szol gá la tot. 
Mi u tán  nagy  ne he zen  oda von -

szol ta jár gá nyát a vis kó hoz, be ko po -
gott az aj tón. Nem moz dult  sen ki,
lép tek ne sze zé sét sem hal lot ta. Már-
már  vég képp  el ke se re dett,  ami kor
cso szo gást  és  só haj to zást  hal lott
bent ről. Pár pil la nat tal ké sőbb ki nyílt
az aj tó, és egy öreg, ron gyos fér fi állt
ve le szem ben. 
Per ce kig csak bá mul ták egy mást,

míg  vé gül  re me gő,  ér des  han gon
meg szó lalt a fér fi: „Hát el jöt tél, Al vin?
És ez zel jöt tél?” – mu ta tott cso dál -
koz va a fű nyí ró ra. 
Al vin las san bic cen tett a fe jé vel, az -

tán el ered tek a könnyei. Sza bad utat
tört ma gá nak a ma ga mö gött ha gyott
he tek,  na pok  min den  él mé nye,  fe -
szült sé ge, ag go dal ma. A fél tés, a lel ki -
is me ret-fur da lás,  a  re mény ség  és  a
vá gya ko zás. 
És köz ben hosszú per ce kig  csak

néz ték egy mást. 

* * *

A film utol só koc kái pe reg nek. A ka -
me ra las san föl emel ke dik az ar cok fö -
lé, majd a ház te tő fö lé. Az tán egy szer
csak el sö té tül az ég, és ki gyúl nak a
csil la gok: azok a ré gi is me rő sök, a kö -
zös ál mok, re mé nyek ta núi…

Da vid Lynch film je, a Stra ight sto -
ry (ma gyar for dí tás ban: Igaz/egye nes
tör té net) a sze re tet za rán dok út já ról
szól. Egy igaz tör té ne tet be szél el a

má si kért meg tett út ról, a meg bo csá -
tás ere jé ről. Ez a tör té net ar ról a tá -
vol ság ról szól, ame lyet át kell hi dal -
ni ah hoz, hogy hely re áll jon az igaz -
ság, az élet va ló di rend je, s hogy vég -
re sza ba dok le hes sünk a sze re tet re…
Pon to sab ban Is ten sze re te té re.

* * *

Is ten „stra ight sto ry ja”: egye nes, igaz
tör té ne te ve lünk, em be rek kel er ről a
vál lalt út ról, a sze re tet za rán dok út já -
ról szól. Is ten ad vent je azt je len ti: ő ér -
ke zik el kö zénk az igaz ság ne vé ben –
a sza bad sá gun kért, a sza ba du lá sun kért. 
Ér tünk  vál lal ja  a  mér föl dek ben

nem mér he tő utat, akik a fe lej tés vi -
lá gá ban  élünk.  Ne künk  hoz za  el
igaz sá gát: a tá vo li ak nak, a re zig nált
hi tű ek nek, a ma gá nyo sok nak, ron -
gyo sok nak,  a  sze re te té re  szo ru ló
kol du sok nak. Jön, hogy meg ért sük
vég re: ő nincs is messze egyi künk től
sem. Nincs messze tő lem sem. Így
szól: íme, kö ze le dem hoz zád. „Kö zel
van igaz sá gom, nincs már messze,
sza ba dí tá som nem ké sik.”
Tu dom, hogy igaz a tör té ne te.

g Dr. Var ga Gyön gyi

Imád koz zunk! Éle tünk Is te ne! Há la
ne ked, hogy kö zel jössz hoz zánk igaz -
sá god dal, és így hely re ál lí tod a ren -
det ben nünk és kö rü löt tünk. Há la ne -
ked, hogy el jössz hoz zánk sza ba dí tá -
sod dal, és meg gyó gyí tod em lé ke ze tün -
ket. Kö szön jük, hogy fel élesz ted szí -
vünk ben a re ményt. Add, hogy fel is -
mer jük: te vagy, és nincs má sunk
raj tad kí vül. Ámen.
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Is ten igaz tör té ne te
A vA sárnAp ig éje

„Sze ret az Úr, azért nincs még vé günk”
–  ol vas suk  Je re mi ás  sza va it  (JSir
3,22).  Az  Új szö vet ség nem egy szer
idé zi az Ószö vet ségmon da ta it: „Ma,
ha az ő sza vát hall já tok, ne ke mé nyít -
sé tek meg a szí ve te ket” (pél dá ul Zsid
3,7). Pál apos tol ar ról szól egy he lyen,
hogy hasz nál juk ki az al kal mas időt,
mert  az  idők  go no szak  (Ef  5,16).
„Nem kés le ke dik az Úr…” – em lé kez -
tet Pé ter apos tol (2Pt 3,9).
Mind ezek a bib li ai igék ar ról be -

szél nek,  hogy  Is ten  el vár ja  tő lünk,
hogy  azt  az  időt,  ame lyet  ne künk
adott, jól hasz nál juk fel. A bűn eset
óta az idő az em ber szá má ra ke gyel -
mi idő, ame lyet ar ra for dí tunk, hogy
kö ze lebb ke rül jünk Is ten hez.
Ezt a mú ló időt töl ti ki Is ten szá -

munk ra az egy há zi esz ten dő vel. Tu -
dom, er re töb ben fel szisszen nek, hi -
szen az egy há zi esz ten dő az el ső há -
rom szá zad ban nem is lé te zett. Ké sőbb
ala kult ki. 
A li tur gi kus év olyas va la mi, amit az

egy ház ho zott lét re, ala kí tott év ez re de -
ken ke resz tül a mai for má já ig. S azt is
tu dom, hogy ép pen ma nap ság a „fej -
lett nyu gat” egy há zai azon töp ren ge -
nek, nem kel le ne-e le cse rél ni az egy há -
zi esz ten dő el avult for má ját egy élet kö -
ze libb,  ma ibb,  kor sze rűbb  for má ra.

Már meg is van a mo dell: az em be ri élet
ál lo má sa i hoz – szü le tés, fel nőt té vá lás,
há zas ság, mun ka, nyu ga lom ba vo nu -
lás, ha lál stb. – köt ni az ün ne pe ket. 
Még is  hi szem,  val lom,  ál lí tom,

hogy az egy há zi év Is ten aján dé ka.
Ezt a meg győ ző dé se met a bi zony ság -
te vők  fel le gé nek  kö zel  ezer hét száz
éves ta pasz ta la ta tá maszt ja alá. Ami -
kor Is ten az em bert meg te rem tet te,
az idő ál dott és ér té kes volt, hi szen
a Te rem tő és a te remt mény együtt
élt. Is ten ott járt-kelt az éden kert jé -
ben, Ádám és Éva élet kö zös ség ben
volt a Min den ha tó val. 
A bűn eset kö vet kez mé nye, hogy ez

az élet kö zös ség meg sza kadt, és az zal,
hogy az élet vé ges sé vált (vissza kell
tér ned a por ba), az idő is át ér té ke lő -
dött. A ha tá rok kö zé szo rult idő pe -
dig ma gá ban hor doz ta azt a ve szélyt
is, hogy az em ber el sza laszt ja az ér té -
kes, de el mú ló le he tő sé ge ket, ki csú -
szik a ke zé ből és le jár az idő, mi előtt
cél hoz ér ne, az az vissza ta lál na az el -
ve szett pa ra di csom ba, az atyai ház hoz. 
Ezért ke rült na pi rend re ilyen mó -

don is az Is ten ki nyi lat koz ta tá sá ban az
idő té má ja. Ezért ér ke zett el az idők tel -
jes sé gé ben az Is ten Fia, ezért je len tet -
te be  Is ten azt, hogy  Jé zus Krisz tus
vissza jön, el jön ítél ni élő ket és hol ta -

kat. S eb ben az idő ben, ami kor a hit
lát ja, hogy már itt van az Is ten or szá -
ga, de még nem tel je se dett be, be ren -
dez te szá munk ra az időt, s meg ad ta a
le he tő sé ge ket, mód sze re ket ar ra, hogy
jól hasz nál juk fel a mu lan dó sá got.
Ami kor az egy ház kö zös sé ge a hit

alap ján, a Szent lé lek se gít sé gé vel rá -
jött, hogy a meg je le ní tő em lé ke zés, a
szün te len imád ság, a böj tö lés, az ün -
nep és a hét köz na pok he lyes ará nya
je len ti  a  jó  idő gaz dál ko dást,  ak kor
meg for má ló dott az egy há zi év. Akár -
hogy vizs gá lom is ezt a cso dá la tos je -
len sé get, meg kell ál la pí ta nom, hogy
nem egy sze rű en ügyes em be ri szo kás -
rend ről van szó. Nem is csu pán jól ter -
ve zett  vagy  rá ér zés sel  meg for mált
prog ram ról. Ez Is ten prog ram ja. 
Mert Is ten tud ja, hogy mennyi re

res tek va gyunk a hit ben, a ve le va ló
kap cso lat ke re sé sé ben és ápo lá sá ban.
Szük sé günk  van  kül ső  se gít ség re,
mert anél kül el vész az idő, s ve le el -
ve szünk ma gunk is…
Is ten  tud ja,  mennyi re  fe le dé ke -

nyek va gyunk. Le fog lal nak a min den -
na pok küz del mei, éle tünk ese mé nyei,
s köz ben meg fe led ke zünk ar ról, hogy
mit tett ő ér tünk. Szük sé günk van hát
ar ra, hogy is mé tel ten fel idéz zük azt,
ami az üd vös ség tör té ne té ben le zaj -
lott. Nem azért,  hogy nosz tal gi áz -
zunk, nem azért, hogy egy kis színt
lás sunk  a  szür ke  hét köz na pok ban,
egy kis szé pet lás sunk a sok rossz hír -
re okot adó ese mé nyek közt.
Azért kell év ről év re fel idéz nünk,

mit tett ér tünk a tör té ne lem fo lya -
mán, mit je lent szá munk ra a Jé zus-
ese mény, a meg vál tás és a fel tá ma dás,
hogy va ló ság gá vál jon az éle tünk ben
is az el vég zett nagy mű, mi is át él jük

Is ten kö zel sé gé ben a már itt el kez dő -
dő új élet le he tő sé gét.
A meg is mé telt tör vény könyv (Mó -

zes ötö dik köny ve) új ra meg új ra em -
lé kez te ti  a  ki vá lasz tott  né pet  ar ra,
hogy  is mé tel ges se  azo kat  az  igé ket
(5Móz 6,7), ese mé nye ket, ame lye ket
az  Úr  adott  ne ki.  Má ri á ról,  Jé zus
édes any já ról (Lu ther sze rint az egy ház
elő ké pé ről) ol vas suk, hogy szí vé ben
for gat ta mind azt, amit hal lott, lá tott
(Lk 2,19). Az apos to lok ige hir de té se és
az el ső ke resz té nyek bi zony ság té te le
nyo mán azt fi gyel het jük meg, hogy új -
ra  meg  új ra  fel idé zik  azt,  amit  az
előt tük jár tak tól meg tud tak. Az úr va -
cso ra ala pí tá sá nak leg szen tebb igéi azt
a „pa ran csot” ad ják, hogy „…ezt cse -
le ked jé tek, va la mennyi szer isszá tok az
én em lé ke ze tem re.” (1Kor 11,25)
Foly tat hat nánk a sort még hossza -

san. Ezek az igék, ta pasz ta la tok, ki ala -
kult  for mák  és  gya kor la tok  mind-
mind ar ról szól nak, hogy a li tur gi kus
év for má i ban Is ten aján dé ko zott meg
min ket. Ezért té rünk vissza év ről év -
re a ka rá csony vá rá son át Jé zus szü le -
té sé nek ün ne pé re, a ka rá cso nyi ün nep -
kör nagy zá ró ak kord já ra, a víz ke reszti
Is ten-je le nés re,  a  böj ti  bűn bá nat tal
elő ké szül ve  a  nagy hét  ese mé nye i re
és hús vét fé nyes sé gé re. A fel tá ma dás
hí ré nek öt hé ten át va ló ki bon tá sa nyo -
mán pün kösd re, a Lé lek ün ne pé re, a
Szent há rom ság misz té ri u má nak meg -
ün nep lé se nyo mán a ke resz tény élet le -
he tő sé ge i nek és fel ada ta i nak bib li kus
ki bon tá sá ra.  Is ten  gyó gyí tó,  men tő
sze re te té nek je le az egy há zi esz ten dő.

g Dr. Ha fen scher Ká roly

Az egy há zi év
Mit akar az Úr?

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 ige 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,  amit  el ron tot -
tunk,  ami ben  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
ha éle tük ki lá tás ta lan nak tű nik is, te
ak kor  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 -
möt,  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

F i z e s s e n  e l ő
l a p u n k r a !

ré g i-ú j liturg ikus
sArok

b Az idő ről szó ló ál ta lá nos be ve ze tés után az el múlt hé ten az idő és az em -
ber kap cso la tá ról ír tam. Ar ról, hogy mit akar az em ber, ha meg éli igaz
em be ri mi vol tát. Ar ról, hogy mi lyen nagy szük sé ge van az idő ta go lá sá -
ra, jó ki hasz ná lá sá ra, az al kal mak fel hasz ná lá sá ra. Most ar ról ol vas ha -
tunk, hogy mit akar az Is ten, ami kor időt ad az em be rek nek. Nem csu -
pán sej té se ink van nak, ame lye ket az em be ri lé lek a ma ga el kép ze lé sé nek
meg fe le lő en ki szí nez, ki egé szít. Is ten ki nyi lat koz ta tá sa i ra ha gyat ko zunk,
hogy ne csússzunk fél re, ne ke rül jünk gon do la ti zsák ut cák ba.
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A ka rá cso nyi tör té net szí ve kö ze pe a
„nagy öröm” meg hir de té se a bet le he -
mi  me zőn  ta nyá zó  pász to rok nak:
„Üd vö zí tő szü le tett ma nek tek, aki az
Úr Krisz tus…” (Lk 2,11) Lu kács, aki -
nek  evan gé li u má ban  kulcs szó  az
öröm, itt szin te hal moz za a sza va kat
az ere de ti gö rög szö veg ben. 
Már a „hir det ni” (eü an ge li dzo mai)

ige név ben ott rej lik az evan gé li um, a
jó hír sza va. Az öröm pe dig a ma gyar -
ban is újab ban meg ho no so dó és di va -
tos  „me ga”  jel zőt  kap ja:  „me ga örö -
möt” hir det, evan gé li zál az Úr an gya -
la. Kis sé bi zarr kont raszt, hogy ez a
me ga öröm egy ki csiny gyer mek ben
ölt tes tet. Az öröm te hát nem egy hír
csu pán, ha nem egy élő gyer mek, aki
ne künk  szü le tik,  hogy  üd vö zí tőnk,
sza ba dí tónk, meg tar tónk le gyen.
Gyak ran  hall juk  szó szé ke ink ről,

hogy  az  ige hir de tő  öröm üze ne tet
sze ret ne át ad ni ne künk. De úgy hi -
szem,  még  több ről  van  szó.  Nem
csak pos tá sok va gyunk, akik egy tá vo li
jó aka rónk tól ho zunk va la mi biz ta tó
hírt. Re mény sé günk sze rint igaz, amit
éne ke lünk: „Itt az Is ten köz tünk…” (EÉ
280) Nem  csu pán  öröm hírt  pos tá -
zunk, ha nem a Jé zus Krisz tus ban in -
kar ná ló dott  is te ni öröm és  sze re tet
meg je le né sét ün ne pel jük ka rá csony -
kor. Im má nu él: „Ve lünk az Is ten!”
Ez  az  evan gé li um örö me,  amely

több  mint  öröm hír,  öröm üze net.

Nem vé let len, hogy Fe renc pá pa ép -
pen egy hó nap pal ka rá csony előtt,
no vem ber 24-én köz zé tett apos to li
buz dí tá sá nak az Evan ge lii ga u di um
(EG), az Evan gé li um örö me cí met ad -
ta. Ez a szá munk ra is irány mu ta tó,
szin te pró fé ta i nak is mond ha tó do -
ku men tum már be ve ze tő mon da ta -
i val meg szó lít min ket: 
„Az  evan gé li um  örö me  el töl ti

mind azok szí vét és egész éle tét, akik
ta lál koz nak Jé zus sal. Azo két, akik en -
ge dik,  hogy  ő  meg ment se  őket  a
bűn től,  a  szo mo rú ság tól,  a  bel ső
üres ség től, az el szi ge te lő dés től. Jé zus
Krisz tus sal min dig meg szü le tik és új -
já szü le tik az öröm. Eb ben a buz dí tás -
ban a ke resz tény hí vők höz sze ret nék
for dul ni, hogy meg hív jam őket egy új
evan gé li zá ci ós út sza kasz ra, ame lyet
ez az öröm jel le mez, és uta kat je löl -
jek ki az egy ház elő re ha la dá sá ra az el -
kö vet ke ző évek ben.” (EG 1)
Új evan gé li zá ci ós út ra hív min den

ke resz tény hí vőt a ka to li kus egy ház
fe je, akit jog gal vá lasz tott a Ti mema -
ga zin az év em be ré vé. Most, ami kor
igyek szünk mél tó kép pen ké szül ni a
re for má ció kez de te öt száza dik év for -
du ló já nak  meg ün nep lé sé re,  ész re
kell  ven nünk, hogy  Is ten Lel ké nek
egy há zat újí tó ere je ho gyan for mál -
ja a leg né pe sebb ke resz tény egy ház
kö zös sé gét is. Szin te re for má to ri az
a krisz to cent ri kus ta ní tás, amellyel

Fe renc pá pa ho mí li á já ban a hit évét
le zár ta, ép pen Krisz tus ki rály ün ne -
pén, az egy há zi esz ten dő utol só va -
sár nap ján: 
„Jé zus  a  te rem tés  kö zép pont ja;

ezért a hí vő nek, ha an nak kí ván ja tar -
ta ni ma gát, olyan ma ga tar tást kell kö -
vet nie, amely el is me ri és éle té be be -
fo gad ja Jé zus Krisz tus nak ezt a köz -
pon ti sá gát: gon do la ta i ban, sza va i ban
és cse le ke de te i ben. Így gon do la ta ink
ke resz tény gon do la tok, krisz tu si gon -
do la tok  lesz nek.  Mű ve ink  ke resz -
tény, krisz tu si mű vek lesz nek. Sza va -
ink ke resz tény sza vak, krisz tu si sza -
vak lesz nek. Ha azon ban el ve szít jük
ezt a kö zép pon tot, mert va la mi más -
sal  fel cse rél jük,  ak kor  ab ból  csak
ká rok szár maz nak a min ket kö rül ve -
vő kör nye zet és ma ga az em ber szá -
má ra.” (Ho mí lia 1)
Ak kor, ami kor a misszi ói bi zott ság

és a zsi nat tag ja i val együtt lá za san ke -
res sük egy há zunk 21. szá za di misszi -
ói stra té gi á já nak pri o ri tá sa it, ér de mes
oda fi gyel ni a „nagy test vér” út ke re sé -
sé re,  amely  bi zo nyos  rész le te i ben
akár szá munk ra is út mu ta tás sá vál hat.
Ró ma püs pö ke ugyan ak kor jó zan

re a li tás sal  lát ja  az  ilyen  stra té gi ai
ira tok  kor lá ta it  is:  „Nem  ta ga dom,
hogy nap ja ink ban a do ku men tu mok
nem  vál ta nak  ki  ak ko ra  fi gyel met,
mint más ko rok ban, s ha mar el fe lej -
tik őket. En nek el le né re hang sú lyo -

zom: amit itt ki fe je zés re aka rok jut -
tat ni, an nak prog ram sze rű je len tő sé -
ge van, és fon tos kö vet kez mé nyek kel
bír.  Re mé lem,  hogy  a  kö zös sé gek
meg ta lál ják  a  mód ját  an nak,  hogy
meg va ló sít sák  azo kat  az  esz kö zö -
ket,  ame lyek  szük sé ge sek  a  lel ki -
pász to ri és misszi ós át ala ku lás út ján
va ló  elő re ha la dás hoz,  amely  nem
hagy hat ja úgy a dol go kat, ahogy van -
nak. Itt most nem elég egy »egy sze -
rű ad mi niszt rá ció«. Hoz zuk lét re a
föld min den tér sé gé ben »a misszió
per ma nens ál la po tát«!” (EG 25)
Va jon  nem  ra jon gás  per ma nens

misszió vi zi o ná lá sa a föld min den tér -
sé gé ben? Ma ga a pá pa is álom ról ír:
„Egy olyan misszi ós dön tés ről ál mo -
dom, amely ké pes át ala kí ta ni min -
dent, hogy a szo ká sok, a stí lu sok, az
idő be osz tás, a nyel ve zet és min den
egy há zi struk tú ra al kal mas csa tor ná -
vá vál jon a je len ko ri vi lág evan gé li -
zá lá sá ra, s ne csak az ön meg őr zést
szol gál ja.” (EG 27)
De idéz zük csak em lé ke ze tünk be

az egy ház és a misszió Urá nak so ha
vissza nem vont, te hát ma is ér vé nyes
utol só pa ran csát: „Men je tek el szer -
te az egész vi lág ba, hir des sé tek az
evan gé li u mot min den te remt mény -
nek.” (Mk 16,15)
Jé zus utol só föl di mon da ta tö ké le -

tes  egy ség ben  van  a  szü le té se kor
fel hang zó an gya li evan gé li zá lás sal. A

ka rá csony  éj sza ká ján  fel csen dü lő
me ga öröm  va ló ban „az egész nép
örö me lesz” (Lk 2,10)! Elég nagy, elég
ha tal mas  ah hoz,  hogy  be tölt se  az
egész koz moszt, az egész  föl det és
ben ne a mi szí vün ket is. 
Er re a glo bá lis me ga öröm re csak

glo bá lis ének le het a mél tó vissz hang,
aho gyan  az  ősi,  14.  szá za di  la tin
him nusz ban  zeng het jük.  „Om nis
mun dus juc un de tur”, az az: „Öröm da -
lok han goz za nak vi lág szer te széj jel!
/ Bet le hem ben Üd vö zí tünk szü le tett
az éj jel. / Min den ki vi gad jon, / Há -
lá ra fa kad jon… / An gya lok zen ge nek,
/ Öröm re in te nek.” (EÉ 153,1–2)

„Me ga öröm” é gtájoló

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Az ülés fon tos sá gát az ad ta, hogy a
Maek te vé keny sé ge 2006-os meg ala -
ku lá sa óta nem tel je sen vál tot ta be a
hoz zá fű zött re mé nye ket, ame lyek –
az el nök meg fo gal ma zá sa sze rint –
ta lán túl zott el vá rá sok is vol tak. Az
el nök ség  át gon dol ta  és  új ra ér tel -
mez te a Maek le he tő sé ge it és szer ke -
ze ti fel épí té sét, és azt a ha tá ro za tot
hoz ta, hogy a Maek az ed di gi – drá -
ga – egye sü le ti  struk tú ra he lyett  a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
szer ve ze tén  be lü li  ön ál ló  egy ség gé
ala kul jon át. 
Ez azt je len ti, hogy a Maek te vé -

keny sé gi és ha tás kö re tel jes egé szé ben
meg ma rad, a ne ve sem vál to zik, csak
a szer ve zet for má ja ala kul át. Mi vel az

egye sü le ti struk tú ra fenn tar tá sa nem
vál tot ta be a hoz zá fű zött re mé nye -
ket (nem nyert pél dá ul töb bet ál la mi
vagy egyéb pá lyá za to kon), ezért – mi -
vel az egy ház is tud pá lyáz ni – egy -
sze rűbb, ha  fenn tar tá sá ra nem kell
kü lön köl te ni (pél dá ul köny ve lés, ad -
mi niszt rá ció), ha nem ez meg old ha -
tó az MEE or szá gos iro dá ján be lül. Az
így meg ta ka rí tott pénzt prog ra mok -
ra, ta lál ko zá sok ra, tá mo ga tá sok ra le -
het for dí ta ni. 
A Maek új ra gon do lá sá nak egyik

leg fon to sabb, új ele me, hogy a jö vő -
ben  a  Maek-ülé se ket  az  MEE  el -
nök sé gi ülé se i vel együtt tart ják. Így
a tes tü let le gi ti mi tá sa sok kal ma ga -
sabb  lesz,  hi szen  azon nal  min den

egy ház test re ki ter je dő, dön tés ho zó
ké pes ség gel  ru há zó dik  fel.  Prőh le
Ger gely el nök úgy fo gal ma zott, hogy
„a Maek tu laj don kép pen így töl ti be
iga zán  nem zet egye sí tő  funk ci ó ját”. 
Az  új ra gon dolt  struk tú rá ban  az

Úti társ cí mű  lap  szer kesz tő je  to -
vább ra is Szűcs Pet ra gim ná zi u mi ta -
nár lesz. Sze mé lyi kér dé se ket az el -
nök ség egy elő re nem tár gyalt, az új
ügy vi vő sze mé lyé ről a jö vő ben szü -
le tik dön tés. 
El ső lé pés ként a 2014. áp ri lis 4-re

ter ve zett Maek-köz gyű lés  ki mond ja
majd a szer ve zet egye sü le ti for má já nak
meg szű né sét, és egy út tal meg ala pít ja
az or szá gos pres bi té ri um ál tal ad dig -
ra élet re hí van dó új Maek tes tü le tet.
Az  ülés  tar tal mas  és  konst ruk tív

volt, a ha tá ron tú li el nök sé gi ta gok be -
szá mo ló ja után hosszú, de si ke res vi -
tát kö ve tő en szü le tett meg az új for má -
ról szó ló dön tés. Jó re mény ség gel volt
az el nök ség az új for ma és a le en dő kol -
lé gák  fe lé,  de  kö szö net tel  tar to zik  a
Maek mi den ko ráb bi mun ka tár sá nak
is, akár fő tit ká ri, akár más mi nő ség ben
szol gál ta a kö zös ma gyar ügyet. 

g Cse lovsz kyné 
dr. Tarr Klá ra, 

az MEE kül ügyi osz tá lyá nak 
ve ze tő je

For rás: Evan gé li kus.hu 

Formabontó Maek-el nök sé gi ülés
b Ülé se zett a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek) el nök sé ge de cem -

ber 10-én a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ki hi va ta lá ban. Az
el nök ség tag jai – rész ben át fe dés ben a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház (MEE) el nök sé gé vel – ki egé szül tek a ha tá ron tú li evan gé li kus ság
kül döt te i vel: Nagy Olivér al só sze li lel kész kép vi sel te a fel vi dé ki
evan gé li kus sá got, GémesPál Stutt gart ból a nyu gat-eu ró pai evan gé -
li kus gyü le ke ze te ket, FejérOlivér pe dig – AdorjániDezsőZoltán er -
dé lyi püs pök kép vi se le té ben – az er dé lyi ma gyar aj kú lu the rá nus egy -
ház ta go kat. Meg hí vott ven dég ként je len volt VéghSzabolcs meg bí zott
or szá gos iro da igaz ga tó és mun ka tár sai is. A Maek el nö ke, PrőhleGer-
gely, egy há zunk or szá gos fel ügye lő je ame ri kai út já ról vissza ér kez ve
egye ne sen az ülés re si e tett. 

A  kez de mé nye zés  öt let gaz dá ja  és
mo tor ja a szé kely föl di gyö ke rű gim -
ná zi u mi fi zi ka ta nár, Sán dor-Ke res tély
Fe renc. Eb ben az év ben is ő kér te fel
a di á ko kat, osz tá lyo kat, hogy gyűjt -
se nek  ru ha fé lét  és  já té ko kat,  kész -
pénzt,  va la mint  ké szít se nek  aján -
dék cso ma go kat édes ség gel, író szer -
rel, ap róbb cse cse be csék kel. A cso -
ma go kat min den gyer mek „sze mély -
re sza bot tan” ve het te át de cem ber 8-
án, ad vent má so dik va sár nap ján. 
Az alig hat van ki lo mé te res tá vol -

ság ra, a ha tár túl ol da lá ra el uta zott
hu szon négy bé kés csa bai gim na zis -
ta meg le pe tés mű sor ral is ké szült. El -
me sél ték a Mi ku lás igaz tör té ne tét,
és hang szer rel kí sért éne kes fel lé pé -
sük is si kert ara tott. Mi ku lás-cso ma -
go kat is vit tek, eze ket a Ke resz tény
Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé gé nek bé ké -
si cso port ja ál lí tot ta össze (mely nek
tit ká ra Sán dor-Ke res tély ta nár úr).
Meg le pe tés ven dég  is volt, Mol nár
Im re szék ku ta si bű vész sze mé lyé ben. 
A Mi ku lás-cso ma gok ból a vá ros -

ban élő töb bi sze gény gye re k nek is
bő sé ge sen  ju tott.  A  kö zö sen  el fo -
gyasz tott ebéd után sö té te dé sig folyt
a vi dám ját szó há zas prog ram.
La punk nak Sza szák Ani ta, a Sze -

be ré nyi Gusz táv Adolf Evan gé li kus
Gim ná zi um, Mű vé sze ti Szak kö zép -
is ko la, Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da, Alap -
fo kú Mű vé sze ti Is ko la és Kol lé gi um
9.  osz tá lyos  ta nu ló ja  el mond ta,  a
kö te le ző kö zös sé gi szol gá lat ke re té -
ben in dult Nagy sza lon tá ra, de olyan
sok csil lo gó, há lás gyer mek sze met lá -
tott, hogy el ha tá roz ta, más kor is je -

lent ke zik, ami kor ha son ló ön kén tes -
ség re  le he tő sé ge  nyí lik.  Él vez te  az
együtt ját szást, és lát ta, mi lyen so kat
je lent ezek nek az ár vák nak, fél ár vák -
nak, hogy ők fon to sak az anya or szá -
gi ak szá má ra.
Sán dor-Ke res tély  Fe renc  el me -

sél te  még,  hogy  a  nagy sza lon tai
gyer mek ott hon ban a sze gény sor sú,
hat–ti zen hat éves gye re kek ki lenc-
tíz fős „csa lá dok ban” él nek egy-egy
ne ve lő nő vel.  Ezek ben  a  kö zös sé -
gek ben  a  nagy csa lá dos  szem lé let
sze rint ne ve lik a gye re ke ket. Ter mé -
sze tes szá muk ra, hogy ami jük csak
van, meg oszt ják egy más sal, kö zö sek
az örö me ik, és kö zös a fe le lős ség is.
A na gyob bak egy ben ne ve lői is a ki -
seb bek nek.  Mind annyi an  tud ják,
hogy  ab ból  a  sors ból, mely ből  ki -
emel te őket a gyer mek ott hon va la -
mely mun ka tár sa,  a  ta nu lá son ke -
resz tül ve zet a kiút. Ez a leg fon to sabb
alap elv ná luk.
Kü lön fi gyel mes ség, hogy a bé kés -

csa bai de le gá ció a ne ve lő nők nek is
vitt  aján dé kot,  ki nek-ki nek,  amit
kért. Volt olyan ne ve lő nő, aki ka rá -
csony fát kért a „csa lád já nak”, mert
ar ra  idén  sem  fu tot ta  vol na  más
mó don.
– Mit ta nul hat nak meg a mi gyer -

me ke ink az ilyen kez de mé nye zé sek -
ből?  Az  biz tos,  hogy  min dig  sok
aján dé kot és nagy sze re te tet vi szünk,
de lel ki ek ben sok kal gaz da gab ban té -
rünk ha za. An nak tu da tá val, hogy a
leg rá szo ru lób bak nak  si ke rült  mo -
solyt csal ni az ar cá ra – fo gal maz ta
meg az Evan gé li kus Élet ol va só i nak
Sán dor-Ke res tély Fe renc. 

g Szeg fű Ka ta lin

Adventi ige ol va sás 
és ajándékozás

b Las san más fél év ti ze de, hogy a bé kés csa bai evan gé li kus gim ná zi um
di ák jai ad vent ide jén meg lá to gat nak va la mely ha tár hoz kö ze li, ro má -
ni ai ár va há zat, hogy az ott élők nek át nyújt sák ka rá cso nyi aján dé ku -
kat, érez tes sék ve lük szo li da ri tá su kat. Idén az ép pen fél száz gyer me -
ket szám lá ló, BöjteCsaba fe ren ces szer ze tes ál tal élet re hí vott nagy -
sza lon tai gyer mek ott hon ban jár tak.

f Folytatás az 1. oldalról
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A 20. szá za dot meg rá zó ka tak liz ma
után az ön vizs gá lat és a fi lo zó fi ai ál -
lás pon tok tör té nel mi lép té kű tisz -
tá zá sa  ha laszt ha tat lan  fel ada tá vá
vált a ke resz tény ség nek. XXI II. Já -
nos pá pa e cél ból 1960-ban lét re -
hoz ta a Ke resz tények Egy ségé nek
Tit kár sá gát, el nö ké ül Au gus tin Bea
bí bo rost ne vez te ki. 
Még  ugyan ab ban  az  év ben  a

pá pa ta lál ko zott Ju les Isa ac nyolc -
van egy  éves  fran cia  zsi dó  tör té -
nésszel, a Pá rizs ban mű kö dő Zsi -
dó–Ke resz tény  Ba rá ti  Tár sa ság
meg ala pí tó já val.  A  tár sa ság  már
1947-ben ki dol goz ta ja vas la tát a ke -
resz tény–zsi dó  vi szony  ra di ká lis
ren de zé sé re. A cél a – még a kö -
zép kor ból  szár ma zó,  ám mind  a
mai na pig élő – teo ló gi a i lag té ves
el mé le tek kor ri gá lá sa volt, ame lyek
a zsi dó kat szel le mi és fi zi kai get tó -
ba zár ták. 
Ju les Isa ac át adott a pá pá nak egy

ter je del mes me mo ran du mot. XXI -
II. Já nos meg bíz ta a Ke resz tények
Egy ségé nek Tit kár sá gát, hogy ezek
alap ján fo gal maz zon meg egy nyi -
lat ko za tot a „zsi dó–ke resz tény vi -
szony ról”.
XXI II. Já nos utó da, VI. Pál pá pa

meg erő sí tet te a tit kár ság mű kö dé -
sét. Az ál ta luk ki dol go zott, a val lás -
sza bad ság ról, a zsi dók ról és az öku -
me niz mus ról  szó ló  nyi lat ko za tok
elő ször 1963-ban ke rü ltek a II. va -

ti ká ni zsi nat részt ve vő i nek ke zé be.
Szá mos ér tet len ség gel és til ta ko zás -
sal szem be néz ve, több vál toz ta tás
után vé gül is a Nost ra æta te kez de -
tű,  kor szak nyi tó  nyi lat ko za tot  –
az egy ház és a nem ke resz tény val -
lá sok kap cso la tá ról – negy ven nyolc
év vel ez előtt, 1965. ok tó ber 28-án
fo gad ták el a zsi nati atyák.
A nyi lat ko zat meg nyi tot ta a ka -

to li kus egy ház előtt az utat a más hi -
tet  val lók kal  foly ta tan dó  pár be -
széd re – fi gye lem be vé ve egy más
kul tu rá lis  iden ti tá sát,  rí tu sa it  és
ta ní tá sát. A kö zös tör té net re ala po -
zott  pár be széd hez  –  az  em be ri
erő fe szí té se ken  túl –  szük sé ges  a
Te rem tőnk be ve tett bi za lom. 
A Nost ra æta te nyi lat ko zat ban

fog lal tak nyo mán 1982-ben II. Já -
nos Pál pá pa a kö vet ke ző, gya kor -
la ti fon tos sá gú út mu ta tást ad ta a
Ró má ban össze gyűlt püs pö ki kon -
fe ren cia kül döt te i nek: „El kell jut -
nunk odá ig, hogy a val lá si kép zés
kü lön bö ző  szint je in,  va la mint  a
gyer me kek és az if jú ság hit ok ta tá -
sá ban ne csak őszin tén, ob jek tí ven,
elő íté le tek től men te sen mu tas sák
be a zsi dó kat és a zsi dó sá got, anél -
kül hogy ez bár ki re sér tő len ne, ha -
nem ezen kí vül tu da to sí ta ni kell a
zsi dók és ke resz té nyek kö zös örök -
sé gét is.”
II.  Já nos Pál pá pa nyi tá sa után

egy re több lé pést tet tek a tisz tá zás

és  kö ze le dés  ügyé ben.  2010-ben
Wal ter Kas per bí bo ros, a Ke resz -
tény  Egy ség   Elő moz dí tá sa  Pá pai
Ta ná csá nak el nö ke Li ver pool ban, a
Ho pe Egye te men a zsi dók és a ke -
resz té nyek kö zös örök sé gét a kö vet -
ke ző pon tok ban fog lal ta össze.
Ta nú ság té tel Is ten ről és pa ran -

cso la ta i ról, amely a mo dern tár sa -
da lom ban hi ány zó ori en tá ci ós for -
rás. Ez zel együtt ko runk ha mis is -
te ne i nek a le lep le zé se. 
Kö zös el kö te le zett ség az em be -

ri mél tó ság, az igaz ság, és a bé ke ér -
de ké ben. 
A csa lád ér té ke, mél tó sá ga, a te -

rem tett ség tisz te le te. 
A sú lyos és sok szo ro san össze tett

tör té nel mi örök ség után és el le né -
re is kö zös ta nús ko dás a pár be széd,
az együtt mű kö dés, a bűn bá nat és a
ki bé kü lés ér té ke i ről. 
A  szom bat,  il let ve  a  va sár nap

meg ün nep lé sé vel kö zös ki ál lás az
em ber sza bad sá gá ért. Ez zel le het rá -
mu tat ni  ar ra,  hogy  vi lá gunk ban
kell, hogy le gyen az Úr nak aján lott,
meg szen telt  idő. Vagy is ke resz té -
nyek és zsi dók szót tud nak együtt
emel ni an nak ér de ké ben, hogy az
em be ri lét nem egy sze rű sít he tő a
mun ká ra, a gaz da ság ra, az üz let re
és a szó ra ko zás ra.
A cél már nemcsak a ki bé kü lés,

ha nem a va ló di part ne ri kap cso lat
épí té se.
A 2014 már ci u sá ban Ti hany ban,

a  ben cés  apát ság ban  meg ren de -
zen dő kon fe ren ci át „idő sebb test -
vé re ink”,  a  zsi dók,  ka to li ku sok  és
pro tes tán sok kö zös ér té ke i nek ta -
lál ko zá sa és meg val lá sa szín te ré nek
ter vez zük.

g Rét he lyi Mik lós, 
az UNES CO 
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Mind er ről rész le te seb ben is szólt Tar
Ka ta, a Zsi dók Jé zu sért nem zet kö zi
szer ve zet  ma gyar or szá gi  ve ze tő je
Nyír egy há zán. Ez  idá ig ő a ma gyar
nyel ven szol gá ló egyet len misszi o ná -
ri u sa az 1973-ban ala pí tott s a vi lág ti -
zen egy or szá gá ban Is ten öröm üze ne -
tét hir de tő szer ve zet nek. 
A nagy temp lo mi gyü le ke zet es ti is -

ten tisz te le tén, de cem ber 12-én a ha nu -
ka és a ka rá csony ün nep kö re kö zöt ti
lel ki pár hu za mok ról tar tott ér dek fe szí -
tő elő adást, a szol gá la tu kat be mu ta tó
kis film mel  szem lél tet ve.  Hon lap juk
(zsi dok je zus ert.org) lo gó ja hir de ti kül -
de té sü ket:  „Lé te zé sünk  cél ja,  hogy
Jesua (Jé zus) mes si á si vol tát meg ke rül -
he tet len té nye ző vé te gyük vi lág szer te
élő zsi dó né pünk szá má ra.” Misszi o ná -
ri us ként  szol gál nak  fe lé jük  és  zsi dó
misszi o ná ri us ként az egész vi lág fe lé. 
Ezen a rend kí vü li is ten tisz te le ten

részt  vett  a  he lyi  zsi dó  hit köz ség
több ve ze tő je is, aki ket kü lön kö szön -
tött a li tur gi át vég ző Adá mi Lász ló
pa ró kus lel kész. 
Tar  Ka ta  be mu tat ko zás ként  el -

mond ta, hogy anyai ágon zsi dó szár -
ma zá sú. Az egye te men ba rá tai be -
szél tek ne ki Jé zus ról, és egy re for má -
tus  lel kész  szol gá la ta  nyo mán  ra -
gyo gott fel szá má ra (Ézs 49,6 alap -
ján), hogy a zsi dó Mes si ás a po gá nyok
vi lá gos sá ga, és őt kí ván ta kö vet ni. 
Utalt a ha nu ka tör té ne ti gyö ke re -

i re: a Mak ka be u sok köny ve tu dó sít ar -

ról, hogy Kr. e. 165-ben, a je ru zsá le mi
temp lom új ra szen te lé se kor nyolc na -
pig ki tar tott az olaj. En nek em lé ké re
a nyolc na pig tar tó ün ne pen min den -
nap meg gyúj ta nak egy gyer tyát a ki -
len ce dik, úgy ne ve zett szol ga gyer tyá -
val, s eze ket ki te szik az ab lak ba, nem
rej tik  el;  ez  a  fény  ün ne pe  is,  s  a
Mes si ás az igaz szol ga. Ne künk is vi -
lá gí ta nunk kell, de eh hez be kell fo gad -
nunk a vi lág vi lá gos sá gát. Ez a leg na -
gyobb cso da, ami kor va la ki be fo gad -
ja a Mes si ást az éle té be. Idő ben igen
kö zel van ez az ün nep ka rá csony hoz.
Mi az Örök ké va ló meg szen telt temp -
lo ma va gyunk, de kér tük-e már: „Jöjj
az én szí vem be, ér ted aka rok él ni!”? 
Jé zus is részt vett a temp lom szen -

te lé si ün ne pen (lásd Jn 10,22). Az elő -
adó meg em lí tett há rom mes si á si jelt
is: a lep rá sok meg tisz tí tá sát, a va kon
szü le tett meg gyó gyí tá sát s a ha lot tak
fel tá masz tá sát. S Jesua pro vo ka tív ki -
je len té se it a ha nu ka ün ne pen: ő egy
az Atyá val, cse le ke de tei ta nús kod nak
mel let te, kor tár sai nem hisz nek ben -
ne, de ju hai kö ve tik, s ő örök éle tet
ad ne kik. Ezért lett az el ső ka rá cso -
nyon test té az örök Ige; kö zöt tünk sá -
to ro zott, s mi lát tuk az ő di cső sé gét. 
A fel csen dü lő ősi ad ven ti, Jé zust

vá ró ének ref rén je is ezt a re mény sé -
get hir det te a je len lé vők aj kán és szí -
vé ben: „Meg lásd, meg lásd, ó, Iz ra el,
/ Meg szü le tik Im má nu el!” (EÉ 133) 

g Ga rai And rás

„Ha nu ka nél kül – 
nem len ne ka rá csony?”

b A cí mül adott, el ső ol va sás ra meg hök ken tő kér dés ol vas ha tó a ZsidókJé-
zusért szer ve zet leg újabb szó ró lap ján. S a vá lasz: „Ha nu ka kor ugyan is Is -
ten meg men tet te a zsi dó né pet a nem zet ha lál tól. Ha nem len ne zsi dó nép,
zsi dó Mes si ás sem le het ne. És ha Jé zus a zsi dó Mes si ás, ahogy ezt ő ma -
ga ál lí tot ta (lásd Jn 4,25–26), ak kor jó okunk van ar ra, hogy ne csak a ha -
nu kát ün ne pel jük, ha nem egy má sik zsi dó ün ne pet is: a ka rá csonyt!” 

Ke re sem a test vé re met
b Tu dunk-e szót ér te ni és együtt ör ven dez ni a test vé rek ta lál ko zá sa kor?

Az UNES CO Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság kez de mé nye zé sé re a tör té -
nel mi egy há zak ve ze tői, va la mint szá mos szak ér tő rész vé te lé vel
val lás kö zi pár be széd-kon fe ren ci át ren dez az Em be ri Erő for rá sok
Mi nisz té ri u ma. A kon fe ren cia részt ve vői a II. va ti ká ni zsi na ton el -
fo ga dott Nostraætate kez de tű nyi lat ko zat fé nyé ben tár gyal ják a zsi -
dó–ke resz tény val lás kö zi pár be széd kér dé se it. 

1984-től ér le lő dött egy olyan evan gé -
li kus ta ní tá son ala pu ló szer ve zet lét -
re ho zá sá nak gon do la ta, ame lyet az if -
jabb  ge ne rá ció  tag jai  is ma gu ké nak
érez het nek. Vé gül 1988. de cem ber 17-
én ala kult meg a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus If jú sá gi Szö vet ség. A Me visz -
ben je len leg két szak cso port mű kö dik,
ezek egyi ke a Bár ka. 
A Bár ka el ne ve zés a ró mai ka to li kus

Je an Va ni er-nek (1928–), a Hit és fény
kö zös ség egyik ala pí tó já nak ne vé hez fű -

ző dik. Ő úgy vél te, hogy va la mi lyen ér -
te lem ben mind annyi an seb zet tek va -
gyunk, és ezért mind nyá jan rá szo ru -
lunk a tü re lem re és az el fo ga dás ra.
A Me visz Bár ka tag jai ezt a szel le mi -

sé get igye kez nek kö vet ni és köz ve tí te -
ni, így nem meg le pő, hogy de cem ber
14-én a moz gá suk ban kor lá to zot tak és
kí sé rő ik,  csa lád tag ja ik,  ba rá ta ik,  is -
me rő se ik ér kez tek a nem csu pán meg -
szo kott, de is mert és ked velt ren dez -
vény re, a Bár ka-ka rá csony ra.

Az egész na pos al ka lom – Szil vá -
si Ber ta lanMe visz-el nök kö szön tő je
után  –  úr va cso rás  is ten tisz te let tel
vet te kez de tét, melyen dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök pré di kált, a li tur gi át Ros -
ta Iza bel la teo ló gus hall ga tó vé gez te.
Az ige hir de tő Mt 6,24–34 alap ján

tar tott be szé dé ben utalt az egye sü let
ne gyed szá za dos múlt já ra, tisz te leg ve
az egy ko ri ve ze tők em lé ke előtt. Han -
got adott an nak a meg győ ző dé sé nek is,
hogy  a  Me visz nek  nem csak  nap ja -
ink ban van lét jo go sult sá ga, de van jö -
vő je  is. Hang sú lyoz ta  to váb bá, hogy
most is, ami kor a Meg vál tó szü le té sé -
nek ün ne pé re ké szü lünk, ki-ki el ső ként
Is ten or szá gát és igaz sá gát ke res se, mert
ak kor meg ada tik ne ki mind az, ami re
szük sé ge van. Ezért hát ne ag go dal mas -
kod junk,  ha nem  le gyünk  az  öröm
hor do zói, és en ged jük, hogy Is ten te -
gye éle tünk min den nap ját va ló di ün -
nep pé  most  és  ka rá csony kor  is  –
hang zott a püs pöki pré di ká ci ó.
Az ebéd szü ne tet kö ve tő en az if jú in -

for ma ti kus el nök rö vi den fel ele ve ní tet -

te a Me visz múlt ját, és szólt pár szót a
je le né ről,  il let ve 2014-es  ter ve i ről  is. 
A dél után kéz mű ves ke dés sel foly -

ta tó dott,  majd  a  pest szent lő rin ci
Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ta nu -
ló it és  ta ná ru kat, Cser nyik Ba lázst
kö szön töt te Ju hász né Bar ka Be at rix
Mag dol na Bár ka-té ma fe le lős. A di -
á kok ad ven ti éne kes-ze nés mű sor ral
ked ves ked tek a je len lé vők nek.

A tar tal mas együtt lét vé gez té vel
Ben ce Or so lya pszi cho ló gus, volt el -
nök sé gi tag mon dott imát, és kér te Is -
ten ál dá sát a ha za in du lók ra.

g Gaz dag Zsu zsan na

25 éves a Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség
A Me visz Bár ka szak cso port já nak jubileumi ka rá cso nya Lágy má nyo son

b Hús vé ti dal lam szállt a hi deg de cem be ri reg ge len a fő vá ro si Far kas ré ti te -
me tő ben a múlt hét szom bat ján. „Győzelmetvettél,ó,Feltámadott…!” –
éne kel ték a je len lé vők, akik az idén hu szon öt esz ten dős Me visz (Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet ség) Bár ka cso port já nak egyik meg -
ha tá ro zó alak já ra, né hai AndorkaEszter evan gé li kus lel kész re, va la mint
a szer ve zet el ső el nö ké re, né hai BárdossyGyörgy szo cio ló gus ra gon dol -
tak vég ső föl di nyug he lyük mel lett. An dor ka Esz ter sír já nál dr.FabinyTa-
más püs pök, Bár dossy György hant ja mel lett test vé re, BárdossyZoltán
em lé ke zett. A vissza te kin tés után a közeli ünnep fe lé for dul ha tott a fi -
gye lem, hi szen a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT)
épü le té ben már lá za san ké szül tek az ez évi Bár ka-ka rá csony ra. 

A Me visz je len le gi el nö ke, Szil vá si Ber ta lan az aláb bi kér dés sor ral szí -
ne sí tet te a szer ve zet hu szon öt esz ten dős múlt já ra va ló vissza te kin tést:

Hol volt a leg el ső tá bor? – Bor gá tán. • Ha az összes ed di gi Bár ka-tá -
bort szü net nél kül egy más után ten nénk, mennyi ide ig tar ta na? – Több
mint négy évig. • Hány pas sió kör út volt? – Tíz. • Hány hely szí nen volt
pas sió já ték? – Öt ven hat. • Hány pél dány ban ad tuk ki az Új éne ket? – Tíz -
ezer. • Hány el nö ke volt ed dig a Me visz nek? – Tíz. • Hány tiszt ség vi se -
lő je volt ed dig a Me visz nek? – Hat van hat. • Mi volt a Me visz el ső tu laj -
do na? – Egy vé cé csé sze. • Mi a Me visz sor szá ma a tár sa dal mi szer ve -
ze tek kö zött? – 692.

A bé kés 
egy má sért élés

je gyé ben
Az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz -
té ri u má nak  Egy há zi,  Nem ze ti -
sé gi és Ci vil Tár sa dal mi Kap cso -
la to kért Fe le lős Ál lam tit kár sá ga
szep tem ber kö ze pén tet te köz zé
fel hí vá sát a 2013. évi Nem ze ti sé -
ge kért díj ra va ló je lö lés re. Az el -
is me rés ben  a  ma gyar or szági
nem ze ti sé gek ér de ké ben a nem -
ze ti sé gi köz élet ben, az ok ta tás ban,
a  kul tú rá ban,  az  egy há zi  élet -
ben, a tu do mány ban, a tö meg tá -
jé koz ta tás ban, a gaz da sá gi ön szer -
ve ző dés  te rü le tén  pél da ér té kű
te vé keny sé get vég ző sze mé lyek,
szer ve ze tek és nem ze ti sé gi ön kor -
mány za tok ré sze sül het nek.
Az ál la mi el is me rés át adá sá ra

a nem ze ti sé gek nap ját (de cem ber
18.) meg elő ző en, 16-án, hét főn ke -
rült sor Bu da pes ten. Az em be ri
erő for rá sok mi nisz te re a Ma gyar
Nem zeti Mú ze um ban négy szer -
ve zet nek és hét ma gán sze mély -
nek – köz tük Györ fi Mi hály nak,
a nyír te le ki Fi la del fia Evan gé li kus
Egy ház köz ség  lel ki pász to rá nak
– nyúj tot ta át a ki tün te tést. A dí -
jak  át adá sa  előtt  Ba log Zol tán
hang sú lyoz ta:  a  tör té ne lem nek
vol tak  olyan  kor sza kai,  ami kor
csak egy más mel lett él tek a nem -
ze ti sé gek. A fel adat, hogy meg ta -
lál ják azo kat a pon to kat, ami kor
a „bé kés egy má sért élés” az irány -
adó. 
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Na gyon meg érin tett az ad vent 1. va -
sár na pi ige hir de té si alap ige. El kép zel -
tem a sza vak ka rá cso nyát. Az ad ven ti
ka len dá ri u mot, amely nek zse be i ből
cso ko lá dé vagy já ték he lyett min den -
nap egyet len szó bú jik elő. Még csak
nem is egy idé zet, egy szép vagy bölcs
gon do lat.  (Las san  azok  is  tö meg -
cik ké  vál nak,  fő leg  ka rá csony kor.)
Csak egyet len szó. Szent es te pe dig
min den ki nek egyet len szót ad nánk
aján dék ba, min den ki nek mást, mi -
után  fél re vo nul tunk,  és  ki ta lál tuk,
hogy csa lád tag ja ink, ba rá ta ink kö zül
ki nek me lyik szó len ne a leg meg fe -
le lőbb. 
És va jon ki től mi lyen szót kap nánk

mi ma gunk? Ün ne pek múl tán nem
az aján dé ko kat ren dez get nénk, ha -
nem ki te rí te nénk ma gunk elé a ka -
pott sza va kat. Mit üzen nek ne künk?
Mit mon da nak ró lunk? Egy más előtt
is ki te rít het jük kár tyá in kat, és játsz -
ha tunk ka rá csony- vagy szil vesz ter -
es te a ka pott sza vak kal. 
Játsz ha tunk a sza vak kal pár ke re -

sőt. Csak a já ték ked vé ért cse re be ré -
lőst: ki mi lyen ka pott szót cse rél ne el
va la ki vel egy má sik szó ra? Va la mi lyen
me mó ria já té kot  is  ki ta lál hat nánk,
vagy egy nem sze re tem szó val játsz -
hat nánk Fe ke te Pé tert. 
Ami kor e so ro kat írom, még ad -

vent ele je van. A fi unk reg gel lel ke -
sen ug rik ki az ágyá ból, és sza lad az
ad ven ti ka len dá ri um hoz. A fe le sé gem
fel ol vas sa  han go san  a  gyü le ke zet -
nek ké szí tett fel nőtt ad ven ti nap tár -
ból az az na pi idé ze tet és a hoz zá tar -
to zó lel ki sé gi fel ada tot. Én a sza vak
ka len dá ri u mán gon dol ko dom. Hu -
szon négy szó. Mi ke rül jön be le, mi
ma rad jon ki be lő le?

A de rűt be le ten ném. A meg ren dü -
lést is. És a le mon dást is biz to san.

De rű
Ked venc sza vam. Nem fel szí nes, nép -
sze rű, hi val ko dó és har sány, mint az
öröm vagy  a vi dám ság. Sok kal mé -
lyebb ről fa kad, sok kal töb bet mond, és
sok kal időt ál lóbb. Nem a pil la nat nyi
han gu lat tól függ, ha nem a szív tar tós
ál la po tá tól. Ezért az öröm és a vi dám -
ság szá má ra ked ve zőt len élet kö rül mé -
nyek kö zött is lé te zik. A föl di po kol -
ban  is  ki vi rág zik.  Sú lyos  be teg ség -
ben  is  meg őriz he tő.  Leg in kább  az
öre ge ké, rá juk jel lem ző. Nem mú lik el
az if jú ság gal, sőt! Az idő mú lá sá val egy -
re tisz tább fénnyel ra gyog. 
Az ar cot vizs gál va a szem ben és a

száj sar ka i nál lát ha tó. Egé szen kü lö -
nös  fi nom,  hal vány mo soly,  il let ve
nem szú rós, de ele ven fé nyű te kin tet
for má já ban.  Az  arc nak  az  ál lan dó
hun cut ság ki fe je zé sét köl csön zi. 
A de rű csak Is ten ben gyö ke rez het,

mert  nyil ván va ló,  hogy  a  lát ha tó,
anya gi  vi lág  gyű rű i nél,  va la mint  az
egyes em ber sor sá nak kel le mes és kel -
le met len tör té né se i ből kép ző dő fel szí -
né nél  mé lyebb ről  ered.  A  de rű  az
egyet len bi zo nyí té ka Is ten lé te zé sé nek,
és az egyet len hi te les meg nyil vá nu lá -
sa a hit nek. Ha Is tent ke re sed, olyan
he lyet ke ress, olyan em bert, olyan kö -
zös sé get, ahol érez he tő a de rű. Így sem
ígér he tem, hogy rá ta lálsz Is ten re, de
ott, ahol nincs de rű, biz to san nem. 

Meg ren dült ség
Mi ért fon tos ez? Ép pen itt, má so dik he -
lyen? Mert azt gon do lom, min den at -
tól függ, hogy meg tu dunk-e ren dül ni.
Meg érint-e min ket va la mi? Szí ven ta -
lál-e? Ad vent ben azt sze re tem a leg job -
ban, hogy ér ző dik az em be re ken, hogy
sze ret né nek meg ren dül ni. Ér ző dik a
meg ren dü lés utá ni vágy. Az érin tő dés
igé nye. A szí ven ta lált ság utá ni só vár -
gás. Sze rin tem ezért ke rül nek ilyen kor
job ban a fi gye lem elő te ré be a haj lék ta -
la nok, az ár vák és ál ta lá ban a meg ren -
dí tő sor sú em ber tár sa ink, mert aki ket
nem aka runk lát ni egész éven át, azo -
kat hir te len ke res ni kezd jük, hogy se -
gít sé gük kel meg ren dül hes sünk. 
Nem ele gen dő ma gya rá zat er re az

egész éves kö zö nyünk mi att ér zett
bűn tu dat és az an nak okán gya ko rolt
kom pen zá ció. Ha nem ró lunk len ne
szó,  de cem ber ben  is  kö zö nyö sek
ma rad nánk. De ró lunk van szó. Érez -
zük, hogy ezt az ün ne pet nem le het
meg ren dült ség nél kül meg csi nál ni.
Mond hat nám: „meg úsz ni”. Meg le -
het, de nincs ér tel me. A haj lék ta la -
nok és ár vák ép pen olyan esz kö zei
szá munk ra a kí vánt meg ren dü lés nek,
mint bet le he mes je le ne te ink ben a bo -
ci le he le té vel fű tött hi deg is tál ló és a
szal má val bé lelt já szol, ben ne az új -
szü lött gyer mek kel. 
Hogy nem tisz tes sé ges a haj lék ta -

la nok  és  ár vák  „esz köz ként”  va ló
hasz ná la ta meg ren dült sé günk ér de -
ké ben? Le het. De leg alább ilyen kor

meg lát szik  raj tunk,  hogy  ma radt
még ben nünk va la mi em be ri. 

le mon dás
Ép pen ad vent ben, ka rá csony előtt?
Ami kor min den az el len ke ző jé ről: a
fo gyasz tás ról, a vá sár lás ról, az éte lek -
ről, a fel hal mo zás ról szól? Igen, és ép -
pen azért. Mert az a gaz dag ság, ame -
lyet egy re nö vek vő fo gyasz tás sal, vá -
sár lás sal, fel hal mo zás sal pró bá lunk si -
ker te le nül el ér ni, le mon dás sal meg -
va ló sít ha tó. Még a leg ra di ká li sabban
kör nye zet vé dő, vá sár lá si szo ká sa in -
kon vál toz tat ni kí vá nó,  „men te ni  a
ment he tőt”  tí pu sú  kez de mé nye zés
leg szi go rúbb kép vi se lő i től is fel men -
tést ka punk ün ne pek előtt:  jól van,
csi nál já tok,  él jé tek  ki  vá gya i to kat,
majd ja nu ár ban be szé lünk ró la, mit
ho gyan kell más képp csi nál ni, hogy
a Föld meg ment he tő le gyen. 
Le het, hogy ép pen ezt az őrü le tet,

amely  ha tal má ba  ke rít  ben nün ket
ilyen kor, ezt kel le ne ki hasz nál ni, en nek
se gít sé gé vel fel szín re hoz ni, hogy mit
is ke re sünk, mi re is vá gyunk va ló já ban? 
A  vi lág tól  el for dult,  ma gány ban,

le mon dás ban élő si va ta gi és atho szi
atyák  mon dá sa it,  írá sa it  ta nul má -
nyoz va  meg ér tet tem  va la mit  a  le -
mon dás, az ön kor lá to zás lé nye gé ből.
Csak az ér ti meg ezt iga zán, aki meg -
ta pasz tal ta már a va la mi ről va ló  le -
mon dás kö vet kez té ben a kez de ti el vo -
ná si gyöt re lem utá ni sza bad ság fel sza -
ba dult bol dog sá gát. 

A szer ze tes nem azért ét ke zik sze -
ré nyen,  vissza fo got tan,  mert  ér de -
met, en gesz te lést akar ez zel sze rez ni,
ha nem hogy meg ta pasz tal ja az evés,
a za bá lás kény sze re nél kü li jól la kott -
sá got, meg elé ge dett sé get. A sze gény -
sé get is azért vál lal ja, hogy a bir tok -
lás, a fel hal mo zás, a gyűj tö ge tés kény -
sze re nél kül va ló ban gaz dag le gyen. 
A le mon dás sal élő te hát ugyan azt

a célt tű zi ki ma ga elé – meg elé ge det -
ten, gaz da gon él ni –, mint amely a za -
bá lót, hal mo zót, gyűj tö ge tőt moz gat -
ja, csak ve le el len tét ben el is éri a cél -
ját. A cél tu laj don kép pen ugyan az,
csak az irány el len té tes. Az egyik kö -
ze lít hoz zá, a má sik egy re tá vo labb
ke rül tő le. Az egyik egy re „ke ve seb -
bet”  eszik,  és  egy re  jól la kot tabb;  a
má sik  egy re  töb bet,  még is  egy re
éhe sebb. Az egyik egy re ke ve seb bet
bir to kol, és egy re gaz da gabb, a má -
sik egy re töb bet sze rez, még is egy re
több hi ány zik ne ki. Ugyan az mű kö -
dik itt is, mint amit Jé zus mond az
evan gé li u mok ban: „Aki meg akar ja
tar ta ni az éle tét, el vesz ti, aki pe dig el -
vesz ti, meg tart ja azt.” (Lk 17,33) 
Azon  túl,  hogy  sa ját  bol dog sá -

gun kat is így ta lál juk meg, rá adá sul
– mint egy já ru lé ko san – ez a szem -
lé let  en ged  má so kat  is  oda fér ni  a
kész le tek hez,  és  se gít  a  te rem tett
vi lá got is kí mél ni. Ta lán nem is kü -
lö nös, in kább lo gi kus, hogy az evan -
gé li um nem csu pán az üd vös sé günk -
re néz ve, de föl di, min den na pi éle -
tünk vo nat ko zá sá ban is mű kö dő ké -
pes,  mond hat ni  tö ké le tes  meg ol -
dást, élet ve ze tést kí nál ne künk.
Há rom szó a hu szon négy ből. Még hi -

ány zik hu szon egy. Hoz za tok sza va kat.
g Né meth Zol tán

Hoz za tok sza va kat!
(Hó se ás 14,3 nyo mán)

– Egy nem zet kö zi nagy vál la lat al kal -
ma zá sá ban lo gisz ti kai fel ada tok meg -
ol dá sá val fog lal ko zik. Hon nan
szár ma zik a fo tó zás irán ti ér dek -
lő dé se?
– Las san egy év ti ze de fog lal -

koz tat a fo tog rá fia, bár ele in -
te egész más té mák moz gat tak.
Nem eb ből élek, mert a pro -
fesszi o ná lis fo tó zás sok kal in -
kább  üz let,  mint  mű vé szet.
No ha idén már ci us óta ta nult
szak mám lett a fény ké pé szet,
de so sem a pénz ke re set volt az
am bí ci óm,  sok kal  in kább  a
kép, és ez mit sem vál to zott.

– Fe hér gal lé ros al kal ma -
zott ként va ló szí nű leg ke vés sé
érint ke zik a haj lék ta la nok kal.
Ho gyan ke rült még is az FN
lá tó kö ré be?
– Há rom éve élek Bu da pes -

ten: itt ne ta lál koz nék haj lék ta -
la nok kal? A sze gé nyek je len lé -
te az ut cán bán tó an szem be tű -
nő. Egy szer lát tam a vil la mo son
egy utast, aki épp az FN-t for gat ta. El -
ső gon do la tom az volt, hogy akár az
én fo tóm is le het ne a cím la pon. Job -
ban  át gon dol va  azon ban  rá éb red -

tem, hogy az FN ér té kes se gít sé get kí -
nál a rá szo ru lók nak,  így aki hi te les

iga zol vánnyal ter jesz ti a la pot, biz to -
san nem lesz a kol dus maffia ál do za -
ta. Már ci us tá jé kán meg ke res tem a
szer kesz tő ség nek ott hont adó Men -

hely Ala pít ványt, ahol szí ve sen fo gad -
tak, és az óta az FN ön kén tes  fo tó -
mun ká sa va gyok.

– Van va la mi tá vo lab bi cél ja a fo -
tó zás sal, vagy hob bi ként űzi to vább?
– Ez messze  nem hob bi,  in kább

misszió, és ren ge teg mun ka van ben -
ne. 2008-ban még Sop ron ban volt egy
ön ál ló ki ál lí tá som. Szok vá nyos ama -
tőr ki ál lí tás volt, de a lá to ga tók nak azt
ír tam  a  kí sé rő szö veg ben,  hogy  itt
len ne az ide je a fo tog rá fi á val va la mi
ko moly célt szol gál ni. Sok éves ta nu -
lás és iden ti tás ke re sés után ju tot tam
az FN-ig. A mi nap ar ra éb red tem rá,
hogy a ki ál lí tá son meg fo gal ma zott kö -
dös cél eb ben a for má ban vég re meg -
va ló sul, s ek kor ér tet tem meg, hogy ez
na gyon fon tos pro jekt lesz. Még nem
tu dom pon to san, ho va ve zet, de az

irány jó, mert az em be rek, akik -
nek és akik ről szól, sze re tik…

– Ho gyan ér ti azt, hogy ez
misszió?
– A mun ka lé nye ge egy részt

ab ban áll, hogy ma gam is ren -
ge te get ta nu lok az em be rek től,
akik kö zött for go ló dom. Más -
részt lá tom az FN szer kesz tő sé -
gé nek – jó részt egy ko ri haj lék -
ta lan – tag ja in, hogy örül nek az
ered mé nyek nek, így erő sö dik a
köl csö nös el fo ga dás. S ta lán a
leg fon to sab bak a kül ső érin tet -
tek: az ol va sók és az in ter jú ala -
nyok. Az utób bi ak kö zött gyak -
ran  fel buk kan nak  mű vé szek,
vé le mény for má ló  sze mé lyek.
Azt re mél jük, hogy raj tuk ke -
resz tül erő sí te ni tud juk a tár sa -
da lom szo ci á lis ér zé keny sé gét. 
A ma gam ré szé ről tu da to san

dön töt tem  e  mel lett  a  mun ka
mel lett, hi szen vé le mé nyem sze -

rint a szo ci á lis prob lé mák irán ti kö -
zöm bös ség a ke resz tény em ber szá má -
ra vál lal ha tat lan vég ki fej let hez ve zet.

g Zsu gyel Já nos

Ott hon ta lan em be rek mű he lye
Be szél ge tés Ro mán Pé ter rel, a Fe dél Nél kül önkéntes fo tómunká sá val

b Telente nem csak a hideg haj na lok mi att fi gye lünk az ut cán fel buk -
ka nó haj lék ta la nok ra. Az élet vi tel sze rű köz te rü le ten tar tóz ko dást a
vo nat ko zó jog sza bály kö zel múlt be li mó do sí tá sa után kü lön fé le
szank ci ók sújt hat ják. Ez a vál to zás a köz vé le ményt erő tel je sen meg -
oszt ja. Hi szen so kan van nak olya nok, akik el fo gad ják, ha nem kell
szem be sül ni ük a föl dön he ve rő em be rek szív szo rí tó lát vá nyá val,
ugyan ak kor ag gód nak el he lye zé sük, lak ha tá suk meg ol dat lan sá ga
mi att. A haj lék ta la nok egy – jo gos szim pá ti á val ke zelt – cso port ját a
FedélNélkül (FN) cí mű új ság ter jesz tői al kot ják, akik nem süp ped -
nek be le a re mény te len ség be, ha nem erő fe szí té se ket tesz nek sor suk
jobb ra for dí tá sa ér de ké ben. Az új sá got ki adó Men hely Ala pít vány a
la pot pél dá nyon ként har minc fo rin tért ad ja át a ter jesz tők nek, aki -
ket a vá sár lók tól ka pott ado mány tel jes össze ge meg il let. Idén nyár
óta rend sze re sen je len nek meg a lap ban RománPéter ama tőr fény -
ké pész nek, a jó zsef vá ro si evan gé li kus gyü le ke zet tag já nak mun kái.

A gyü le ke ze ti fenn tar tá sú Jó Pász tor
Sze re tet ott hon már 1998 ta va sza óta
mű kö dik  és  fo lya ma to san  fej lő dik
Kis kő rö sön. Kez det ben a he lyi evan -
gé li kus egy ház köz ség meg szer vez te –
az or szág ban el ső ként – a gyü le ke ze ti
nő vér szol gá la tot, amely ala pí tá sa óta
ön erő ből mű kö dik  tö ret le nül, majd
fel épült a Jó Pász tor Sze re -
tet ott hon,  s  így  be in dult  a
vá ros ban  az  in téz mé nyes
evan gé li kus dia kó nia is. 
Má ra az ott hon négy lá bon

áll: a bent la ká sos in téz mény
mel lett nép sze rű lett a vá ros -
ban az idő sek nap kö zi ott ho -
na is. Emel lett meg szer vez tük
a há zi be teg gon do zást és az
ebéd szál lí tást.  Ez  idá ig  az
ott hon nak azon ban nem volt
sa ját fő ző kony há ja, a me leg ebé det a
Kur ta Kocs ma ét te rem szál lí tot ta. 
Most azon ban na gyot lép tünk elő -

re az ét kez te tés te rü le tén: tel je sen új
épü let ben sa ját kony hát lé te sít het tünk.
Ezt  avat ta  föl  Gáncs Pé ter, a  Dé li
Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke az
ad vent 3. va sár nap ját meg elő ző szom -
ba ton Ra dos né Len gyel An na ke rü leti
fel ügye lő és Bu da An na má ria dia kó -
ni ai osz tály ve ze tő je len lé té ben.
A kis kő rö si gyü le ke zet egy pá lyá zat

ke re té ben majd nem öt ven mil lió fo rin -
tot nyert a kony ha fel épí té sé re. A sa -

ját erő vel együtt össze sen kö zel hat van -
egy mil lió fo rint ba ke rült a be ru há zás.
Az új  épü let ben  a  leg kor sze rűbb,

EU-szab vány nak  meg fe le lő  ko ra cél
be ren de zé sek  se gít sé gé vel  na pon ta
há rom száz adag étel el ké szí té sé re lesz
majd al kal mas a kony ha. Így le het sé -
ges lesz a vá ros ban még töb be ket ki -

szol gál ni na pon ta me leg ebéd del. Nem
mel lé kes az sem, hogy a Jó Pász tor Sze -
re tet ott hon így már har minc öt em ber -
nek ad mun kát, ami nem mel lé kes egy
olyan te le pü lé sen, amely fo lya ma to san
küzd a mun ka nél kü li ség gel.
Re mény ség  sze rint  a  gyü le ke zet

ez után majd meg tud je len ni a vá ros -
ban hús vét és ka rá csony tá ján úgy is,
hogy  in gye nes étel lel kí nál ja meg a
sze gény, el esett em be re ket. Is te né a di -
cső ség mind ezért!

g Lup ták György 
igazgató lel kész

„Ezt jól ki főz tük”
Há rom száz ada gos kony ha épült Kis kő rö sön
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„Örül je tek az Úr ban min den kor! Is -
mét mon dom: örül je tek. Az Úr kö zel!”
(Fil 4,4–5)

Ad vent 4. s egy ben ka rá csony he té -
ben az Út mu ta tó reg ge li és ün ne pi
igéi az örök ké va ló Is ten em ber sze re -
te tét hir de tik. „Is ten sze re te te 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) Ér ke zik a Meg vál tó, örül jünk Má ri á val: „Ma gasz tal ja
lel kem az Urat, és az én lel kem uj jong Is ten, az én Meg tar tóm előtt…, mert
nagy dol go kat tett ve lem a Ha tal mas, és szent az ő ne ve…” (Lk 1,46–47.49;
EÉ 38) Örö münk alap ja Jé zus kö zel sé ge „és 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). A zsi dók ból és po gá nyok ból lett ke resz tyé nek együtt di -
cső í tik Is tent a gyü le ke zet ben, és „di cső ít se őt min den nép”. Is ten „tölt sön be
ti te ket a hit ben tel jes öröm mel és bé kes ség gel” – ezt kí ván ja Pál. (Róm 15,11.13)
Szent es te „meg je lent az Is ten üd vö zí tő ke gyel me min den em ber nek” (Tit 2,11).
„Jé zus Krisz tus szü le té se pe dig így tör tént” (lásd Ézs 7,14): Má ria „fi út fog szül -
ni, akit ne vezz el Jé zus nak, mert ő sza ba dít ja meg né pét bű ne i ből”. (Mt 1,18.21)
Is ten el küld te Fi át, „aki test sze rint Dá vid utó da i tól szár ma zott, a Szent lé -
lek sze rint pe dig… Is ten ha tal mas Fi á nak bi zo nyult. Ez a Jé zus Krisz tus a mi
Urunk…” (Róm 1,3–4) Az el ső ka rá cso nyon: „Az Ige test té lett, kö zöt tünk la -
kott, és lát tuk az ő di cső sé gét…” (Jn 1,14) A pász to rok, mi u tán meg hal lot ták
az an gyal tól az öröm hírt: „Üd vö zí tő szü le tett ma nek tek, aki az Úr Krisz tus”,
si et ve el men tek Bet le hem be, „és meg ta lál ták Má ri át, Jó zse fet és a já szol ban
fek vő kis gyer me ket”;majd „vissza tér tek, di cső ít ve és ma gasz tal va az Is tent…”
(Lk 2,11.16.20) Pál sze rint Is ten „…az ő ir gal má ból üd vö zí tett min ket új já -
szü lő és meg újí tó für dő je, a Szent lé lek ál tal…, hogy 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 3,5.7)
„Krisz tus nak azért kel lett em ber ré szü let nie, hogy ben ne új já szü les sünk. Ma -
gá ra ve szi a mi Ádám-szár ma zá sun kat, be le me rí ti a ma gá é ba, és ne künk aján -
dé koz za a sa ját ját.” (Lu ther)Az Is ten sze re te té nek ün ne pén „meg je lent a mi
üd vö zí tő Is te nünk jó sá ga és em ber sze re te te” (Tit 3,4); meg tör tént az Örök -
ké va ló tö ké le tes ki je len té se egy szü lött Fia ál tal. „Ő Is ten di cső sé gé nek a ki -
su gár zá sa és lé nyé nek kép má sa…” (Zsid 1,3) S a sze re tet apos to la sze rint: „Az
Ige volt az iga zi vi lá gos ság… ő jött el a vi lág ba. (…) Akik pe dig be fo gad ták,
azo kat fel ha tal maz ta ar ra, hogy Is ten gyer me ke i vé le gye nek…” (Jn 1,9.12) Név -
ün ne pén Já nos kö szönt: „Le gyen ve lünk ke gye lem, ir ga lom, bé kes ség az Atya
Is ten től és a Jé zus Krisz tus tól, az Atya Fi á tól igaz sze re tet tel. (…) Ez a sze re -
tet pe dig azt je len ti, hogy az ő pa ran csai sze rint élünk…” (2Jn 3.6) Az ap ró -
szen tek ün ne pén em lé kez zünk: He ró des „meg öle tett Bet le hem ben és an nak
egész kör nyé kén min den két esz ten dős és en nél fi a ta labb fiú gyer me ket” (Mt 2,16).
„Az ap ró kat áldd meg itt és min de nütt, / Él hes se nek ég ben te ve led együtt!
/ Légy kö ze lebb hoz zám, ahogy csak le hetsz, / Most és mind örök ké: imád -
sá gom ez.” (EÉ 169,3) Le het a ti ed is! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„De az igaz, hogy a szív a Gyer me ket
csak úgy fo gad hat ja be, s gyö nyö rű -
sé gét  csak  úgy  íz lel he ti  meg,  ha
előbb ki ráz ma gá ból min den örö möt,
ami nem Krisz tus. A Gyer mek nem
haj lan dó osz toz ni – egye dül akar a
szív la kó ja len ni. Szél nek kell eresz -
te nünk min dent,  ami  sze münk ben

jó nak lát szik: gyö nyört, ja vak in ge rét, di cső sé get, önnön éle tün ket, úgy ne -
ve zett ke gyes sé get, böl cses sé get s min den vélt erényt. Mi kor mind ezt ki szol -
gál tat tuk, ak kor jön a Gyer mek, s ma gá val hoz za mind azt, ami ó-Ádá mun -
kat meg öl dök li.”
d Lu ther Már ton: Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek! (Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

s e M p e r  r e f o r M A n D A

Az ün nep, mi előtt a ma ga lep le zet len
va ló sá gá ban elénk lép ne, rejt ve már
ad vent ben meg je le nik. Be le bú jik tár -
gyak ba, tör té né sek be, és az év más
idő sza ká ban  meg szo kott  „tar to zé -
kai”  az  éle tünk nek  kü lö nös  tar ta -
lom mal  te lí tőd nek.  Át lé nye gül nek.
Min den csak at tól függ – fő leg ma ga
az ün nep –, hogy már ad vent ben fel -
fe dez zük-e a rej tőz kö dő, fe lénk lo pa -
ko dó ün ne pet!

Ün nep az úton!
Bol do gan  fe dez tem  fel.  A
bel vá ros ban vet tem ész re az
asz falt ra fes tett el ső je let, és
azon nal kö vet ni kezd tem. A
vá ros ed dig még szá mom ra
is me ret len ré sze in át ve ze tett,
hol par ko kon át, hol a jár da
men tén, hol az eme le tes há -
zak  kö zött.  Se hol  egy  lép -
cső,  egy  jár da sze gély,  vé gig
egé szen a négy száz ágyas kli -
ni ká ig – az egye te mig – aka -
dály men te sen  ve zet.  El ké -
szült vég re Pé csett a ke rék -
pár út! Az óta több ször vé gig -
gu rul tam  raj ta  oda-vissza.
Né hol meg áll tam, és rá cso -
dál koz tam,  egy-egy prob lé -
má sabb  he lyen  ho gyan  ol -
dot ták  meg  a  le he tet lent,
hogy se az au tók, se a gya lo -
go sok kö zé ne hajt son ke rék -
pár já val az em ber. 
Egy sza kasz kü lö nö sen is

fel kel tet te  az  ér dek lő dé se -
met. Rá adá sul ép pen egy ka -
nyar után. A ke rék pár út kel -
lős kö ze pén áll egy fa. Egy –
ha  jól  is mer tem fel – fi a tal
pla tán. Az út jobb ról-bal ról
ki öb lö söd ve meg ke rü li. Kö -
rül öle li. Azért vi gyáz ni kell,
ha gyor san gu ru lunk, ve szé lyes le het
vagy az üt kö zés, vagy a hir te len kor -
mány moz du lat mi att. 
A „je len sé gen” le het de rül ni – és fo -

tóz ni, ahogy én tet tem – vagy dü hön -
ge ni –  így  is  jár hat tam vol na –;  az
min den eset re ön ma gá ban szív de rí tő,
hogy a fát nem vág ták ki. Pe dig vé gül
is csak egy fa, és hát az lett vol na a biz -
ton sá gos,  bal eset men tes  meg ol dás.
Fo gal mam sincs, mi lyen meg fon to lás -
ból hagy ták ott a fát az út kö ze pén. 
Szá mom ra az ün nep jel ké pe lett.

Va la mi, ami ott van az úton, és kez -
de ni kell ve le va la mit. Va la mi, ami ne -
künk  egy re  in kább  aka dály,  gond,

meg ol dás ra vá ró fel adat. So kak ban
már az is meg fo gal ma zó dott, hogy ki
kel le ne vág ni. Má sok csak sze ret né -
nek túl len ni raj ta, hogy mi előbb a
há tuk mö gött  le gyen. Van,  aki  egy
hir te len moz du lat tal ki ke rü li. Van, aki
üt kö zik ve le, és se be it fáj lal ja. Van, aki
ész re sem ve szi. 
Van, aki meg áll. Le száll a ke rék -

pár já ról. Oda lép hoz zá. Mint az út,
át öle li. 

ki csit még hi szek az an gya lok ban
Reg gel van, szo ká sos si et ség. „Öl tözz,
húzd már a ci pőd, el ké sünk!” Las san
öl tö zik, a szá ja bez zeg jár fo lya ma to -
san.  Har ma di kos.  El múlt  ka rá cso -
nyok  em lé ke i ről  be szél  há rom ne -
gyed nyolc előtt há rom perc cel. 
Har ma di kos, de már em lé kei van -

nak. Ami kor az egyik ka rá cso nyi mű -
sor után Lac kó val és Csa bi ká val ki tet -
ték a for ró te át tar tal ma zó bög ré i ket
hűl ni a hó ba. Az tán be le fe led kez tek
a já ték ba, és a tea be le fa gyott a bög -
ré be, mi re vissza men tek ér te. 
– Va jon ilyen hi deg lesz a gye rek -

ka rá cso nyon idén is? És lesz hó?

– Mit tu dom én, nem va gyok idő -
jós, húzd már a ci pőd!
–  Apa  –  mond ja,  és  az  előb bi

han gos csa cso gás sut to gás ra vált –,
Csa bi ka még hisz az an gya lok ban. Ő
még úgy  tud ja, hogy ők hoz zák az
aján dé ko kat.
Rá né zek  a  gye rek re.  Há rom ne -

gyed nyolc előtt két perc cel. Har ma -
di kos. Meg áll az idő. Át já ró hoz ér -
tünk, ka pu hoz a fel nőt té vá lás út ján. 

–  És  te?  –  kér de zem
meg il le tőd ve. 
–  Hát  –  mond ja  –,  én

még hi szek egy ki csit.
„Az meg hogy le het?” –

te szem fel elő ször csak ma -
gam nak a kér dést. Hit dol -
gá ban  azért  még is csak
szak ér tő va gyok. Az em ber
vagy  hisz,  vagy  nem  hisz
va la mi ben. Vagy az an gya -
lok  hoz zák  az  aján dé ko -
kat,  vagy  ked ves me se  az
egész, de hogy le het a ket -
tőt ele gyí te ni?
– Ezt hogy ér ted? – kér -

de zem han go san.
Mo so lyog. Ta lán egy má -

sod per cig gon dol ko dik, ke -
re si a sza va kat: 
–  Hát,  va la hogy  úgy,

hogy  hi szek  a meg le pe tés
örö mé ben.

szí nes 
ka rá cso nyunk lesz!
Reg ge len te  még  át jön.
Mond tam  már,  har ma di -
kos.  Át má szik  raj tam,  és
be bú jik kö zénk. Reg ge li dö -
dör gés, így hív juk, még ha
a  szö veg szer kesz tő  alá  is
húz za most  pi ros sal mint
nem lé te ző ki fe je zést. A ta -

ka ró fe lett min den fé lé ről szó esik. Mi
volt teg nap, mi lesz ma. Alat ta meg
zaj lik a csip ke dés, ta szi gá lás, gyö mö -
szö lés. 
– Apa, az idén sze rin ted fe hér vagy

szí nes ka rá cso nyunk lesz?
A ta ka ró alatt le áll a csip ke lő dés,

ta szi gá lás, gyö mö szö lés. 
– Mi az, hogy szí nes ka rá csony? –

kér de zem. – Fe ke te van vagy fe hér.
– A ház te tő pi ros, a tu ják a temp -

lom mel lett zöl dek… Ha nem esik a
hó, at tól még nem fe ke te a ka rá csony.
Hát igen. Szí nes a vi lág, az élet. Szí -

nes ka rá cso nyunk lesz.
g Né meth Zol tán

Lo pa ko dó ün nep

Az ad vent szó a vá ra ko zás ra utal. De
nem mind egy, hogy mit vá runk, és
mi jön el.

Amit ál ta lá ban vár nak
Az em be rek azt re mé lik, hogy a kö vet -
ke ző év ben vagy a nem túl tá vo li jö vő -
ben min den jobb lesz. So kan azt hi szik,
hogy a po li ti ku sok fog ják meg ol da ni a
vi lág gond ját. Van nak, akik fi lo zó fi ai
rend sze rek től vár ják a meg ol dást…
Vol tak, akik azt han goz tat ták, a tu -

dás fog ja job bá ten ni az egyes em bert
és a tár sa dal mat. Meg szűn nek a há -
bo rúk és a vi szály ko dá sok. Nem így
lett. A ma em be re ugyan olyan ke gyet -
len sé ge ket ké pes el kö vet ni, mint a kö -
zép ko ri. 
2012-re so kan a vi lág vé gét vár ták.

Ha tal mas  ka taszt ró fa  el jö ve te lét,
nagy pusz tu lást… 
De néz zünk szét hét köz nap ja ink -

ban, ame lyek ben el len té tes vá ra ko -
zá sok kal is bő ven ta lál ko zunk: le gyen
rend és  tisz ta ság a köz te rü le te ken;
míg má sok azért száll nak sík ra, hogy
min den ki nek jo ga le gyen úgy és ott
él ni, ahogy és ahol ked ve tart ja.

Amit nem vár tunk, de meg tör tént
Fel üdí tő volt, ami kor a vá ra ko zá sok -
kal,  a  több  év ti ze des  meg szo kott
(meg szok ta tott) rend del el len tét ben
ez az év nem az ár eme lé sek ről szólt,
ha nem re zsi csök ken tés sel kez dő dött
és  foly ta tó dott…  Azt  hi szem,  job -
ban meg kel le ne be csül nünk azo kat a
kis és nagy em be re ket, akik ér tünk, a
kö zös sé gért tesz nek va la mit. Ezek az
em be rek jog gal vár hat nák tő lünk a kö -
szö net és a meg be csü lés sza vait, ehe -
lyett  sok szor  dur va  tá ma dá sok nak,
ócsár lá sok nak, mél tat lan meg alá zás -
nak van nak ki té ve. 
Hi ány zik ná lunk a meg be csü lés, a

jó el is me ré sé nek és tá mo ga tá sá nak a
kul tú rá ja.  Pe dig  Is ten  igé je  is  ar ra
buz dít ben nün ket, hogy ve ze tő in ket
be csül jük meg és tá mo gas suk, ha a jó
rend meg őr zé sé nek út ján jár nak: „Né -
ped fe je del mét ne át kozd!” (Ap Csel
23,5) Sú lyos fi gyel mez te tés! És hogy
imád koz zunk elöl já ró in kért, hogy jól
le gyen dol gunk (1Tim 2,1–2; Jer 29,7). 
Ami kor má so kat oko lunk a ba ja -

in kért, gon dol junk ar ra, hogy el ső sor -
ban ve lünk van a prob lé ma. Mert bi -

zony a jót ócsá rol juk, a te het sé gest
iri gyel jük, vi szont a go noszt res pek -
tál juk, és meg ju hász ko dunk az erő -
sza kos előtt. 

Amit fel tét le nül vár nunk kell
A ke resz tyén em bert is a vá ra ko zás
jel lem zi.  Vár ja  Mes si á sát.  Ke resz -
tyén ként nem egy ka riz ma ti kus po -
li ti kus ere jé ben, eszé ben és ügyes sé -
gé ben bí zunk. Nem is egy vi lág kor -
mány fel ál lá sá ban, amely majd bé két
te remt a föld ke rek sé gen. To váb bá vi -
lág ka taszt ró fát sem vá runk. De azt
sem, hogy a vi lág min dig így ma rad.
Sok kal re mény te libb és bol do gabb le -
het a mi vá ra ko zá sunk. 
Vár juk Jé zust, Is ten Fi át, aki nem

ígér get, ha nem be tel je sí ti az ígé re tét.
Ural ma va ló di bé kes sé get hoz a vi lág -
ra (Ézs 9,7). Or szág lá sát igaz ság és jo -
gos ság fog ja jel le mez ni: „Azok ban a
na pok ban és ab ban az idő ben igaz
sar ja dé kot sar jasz tok Dá vid nak, aki
jo got és igaz sá got sze rez e föl dön.” (Jer
33,15; újon nan re vi de ált Ká ro li-for dí -
tás; l. még Zsolt 89,15) 
Vár juk a tel jes meg vál tást, a lé lek

mel lett a test meg vál tá sát is, ami kor
meg sza ba du lunk  a  bűn ben  szü le -
tett ség ál la po tá ból, és va ló ban bűn -
te le nek le szünk (1Kor 15,42–49).

Meg kell ta nul ni vá ra koz ni
Nem mind egy, ho gyan vá ra ko zunk.
Öl be tett kéz zel, mert már nincs ér -
tel me sem mi be be le fog ni, hisz ha ma -
ro san el jön az Úr; re mény vesz tet ten
és  a  re mény vesz tett ség től  bé nán,
hogy el ha tal ma so dott a go nosz ság, és
nem le het mit ten ni; vagy meg erő söd -
ve a re mény ség ben: van ér tel me küz -
de ni, mert el jön az Úr, és le győ zi a go -
noszt. Te hát ad dig is fel ada tunk van. 
Meg té rés re van szük ség a tár sa da -

lom min den szint jén. Ar ra van szük -
ség, hogy be vo nul jon a di cső ség Ki -
rá lya  a  szí vek be.  Majd  ak kor  lesz
rend. A  kül ső  tör vé nyek,  le gye nek
bár mi lyen jók, ki játsz ha tók, és nem
érik el a cél ju kat ad dig, amíg az em -
be rek nem ír ják be a szí vük táb lá i ra
Is ten tör vé nyét: „Sze resd az Urat, a
te Is te ne det tel jes szí ved ből, tel jes
lel ked ből, min den erőd del és ér tel -
med del, és fe le ba rá to dat, mint ma -

ga dat.” (Lk 10,27; újon nan re vi de ált
Ká ro li-for dí tás)
A gyű lö let po li ti ká ja he lyett va ló -

sít suk meg a sze re tet po li ti ká ját! Ez
nem egy faj ta ezo te ri kus ér te lem ben
vett sze re te tet je lent, ha nem bib li ai,
is te ni  sze re te tet,  amely  tü rel mes  a
má sik kal,  jó sá gos,  és  nem  irigy li,
ha nem tá mo gat ja a te het sé get. Nem
kér ke dik ön ma gá val, nem vi sel ke dik
bán tó an. Az a sze re tet, amely nem a
ma ga hasz nát né zi, ha nem ke re si a
má sik hasz nát, amely nem örül a ha -
mis ság nak, de együtt tud örül ni az
igaz ság gal (1Kor 13). 
Mi re vársz, ke resz tyén test vé rem?

Kül de té sed van! Ne várd, hogy kezd -
je el más meg va ló sí ta ni! Kezdd el te!
Légy te az el ső, aki fel éb red, légy az
el ső, aki nem szól vissza, légy az el -
ső, aki meg tud ja di csér ni a má sik si -
ke rét, légy az el ső, aki gyors a hal lás -
ra, a  jó cse lek vé sé re, az Is ten irán ti
en ge del mes ség re! 
Légy az el ső, aki ko mo lyan ve szi,

hogy „kö zel van ő, az aj tó előtt” (Mt
24,33).

g Széll Éva

Mit vár nak, és mi re vá runk mi?
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A li lá ba öl töz te tett szó szé ken a püs -
pök a he ti igé re – „Épít se tek utat a
pusz tá ban az Úr nak! Az Úr jön ha -
ta lom mal” (Ézs 40,3.10) – épít ve az
idei ad vent va sár na pi igé ket
vet te sor ra. Az igék fel ol va -
sá sa  és  ma gya rá za ta  után
egy-egy  gyer tyát  gyúj tott
em lé kez te tő ül és elő ké szü -
let képp. 

„Ki rá lyod ér ke zik hoz zád,
aki igaz és di a dal mas” (Zak
9,9) – szólt ad vent el ső va sár -
nap já nak üze ne te. A püs pök
sze rint en nek az üze net nek a
be fo ga dá sa le het az el ső lép -
cső  az  épí tő mun ká ban.
„Egye ne sed je tek fel, és emel -
jé tek fel a fe je te ket, mert kö -
ze le dik a meg vál tá so tok” (Lk
21,28) – szó lí tott fel a má so dik ad ven ti
va sár nap. A püs pök en nek kap csán az
em ber  gör nyedt  va ló já ra,  gyak ran
ló gó or rá ra hív ta fel a fi gyel met. 
A gör nyedt em ber leg in kább egy

kér dő jel hez  ha son lít  – mond ta.  A

kér dő jel pe dig a sá tán be tű je, aki foly -
ton kö rü löt tünk ólál ko dik, „kí gyó zó-
szi sze gő” kér dé se ket te remt ve ben -
nünk. Ha azon ban az igé re mu tat va

ki egye ne se dünk, ha az öröm hírt el -
fo gad va tar tást ka punk, ma gunk is
„fel ki ál tó” je lek le he tünk – mond ta. 
A ne gye dik gyer tyát, mely az El jö -

ven dő  ér ke zé sét  ün nep li, még  nem
gyúj tot ta meg a püs pök. He lyet te ar -

ra  biz tat ta  az  ün ne pi  gyü le ke ze tet,
örül je nek a ma guk kis oá zi sá nak, ahol
le he tő ség nyí lik nemcsak Is ten igé jé -
vel, ha nem egy más sal is ta lál koz ni.
A ló gó mennye zet, a me le get nem -

igen adó olaj kály ha és a ré gi, ko pott
ha jó pad ló már a múl té, ta ka ros, me -
leg gyü le ke ze ti te rem és jól fel sze relt
tea kony ha vár ja a hí ve ket, ahol az ol -
tá ri kö zös ség után asz tal kö zös ség ben
ta lál koz hat nak. A püs pök ál tal „ék -
szer do boz nak”  ne ve zett  tér ben  a
gyü le ke zet éle te is új len dü le tet kap -

hat. Az if jú sá gi, kon fir má ci -
ót  elő ké szí tő  órák,  a  gyer -
mek bib lia kör,  az  ének ka ri
pró bák és per sze a jó ked vű
aga pék, jó ízű be szél ge té sek
előtt nyí lik meg a te rem. 
A  há la  tár gya  dél után

négy től vár ta elő ször kö zös
prog ram ra az ér dek lő dő ket,
a Rá kos csa bán már ha gyo -
mány nak te kint he tő Ki mit
tud? al kal má val.  Min den ki
meg csil log tat hat ta  ta len tu -
ma it, le gyen szó ének lés ről,
hang sze res  tu dás ról  vagy
akár sza va lás ról. 

A  há la adó  al ka lom  vi rág gal  és
bor ral kí sért pres bi te ri kö szön tő vel,
az  épít ke zés  rész le te it  is mer te tő
gond no ki be szá mo ló val és püs pö ki
ál dás sal zá rult. 

g K. A.

Ad ven ti „fel ki ál tó” je lek

Két nyel vű is ten tisz te le tet tar tot tunk
ad vent el ső va sár nap ján a bu da pes ti
Szlo vák Aj kú Evan gé li kus Egy ház köz -
ség ben. Az al kal mon meg em lé kez -
tünk  idén  el hunyt  test vé re ink ről:
Bu si György ről és Pál may né Pá pai
Már tá ról.Mind ket ten osz lo pos tag -
jai vol tak gyü le ke ze tünk nek. El me -
ne te lük – az örök ha zá ba va ló me ne -
te lük  –  fáj dal mas  űrt  ha gyott  kis
kö zös sé günk ben. Mind ket te jük éle -
tét gaz da gon meg ál dot ta az Úr.
Pál may né  Pá pai  Már ta  tíz  évig

volt hű sé ges kán to runk. Sze mé lyé ben
ének-ze ne  ta nárt  és  kar na gyot  is
vesz tet tek kö zös sé ge ink. Az Oz ve na
(Vissz hang) ne vű szlo vák öku me ni -
kus és a Pro Vo cal kó rus kar na gya
volt éve kig: az Úr eze ket a kö zös sé -
ge ket is ál dot ta, gaz da gí tot ta test vé -
rünk szín vo na las mun ká já val. Éve kig
har colt az őt fel emész tő be teg ség gel
hit tel, tü re lem mel, erő vel. Még vol -
tak ter ve ink. De az élet és ha lál Ura
no vem ber 8-án ha za hív ta. Most már

el mond hat ja  Pál  apos tol lal:  „Ama
ne mes har cot meg har col tam, fu tá so -
mat el vé gez tem, a hi tet meg tar tot tam:
vé ge zet re el té te tett ne kem az igaz ság
ko ro ná ja…” (2Tim  4,7)  Az  Úr  öt -
ven hét évet aján dé ko zott ne ki, mely
tar tal mas, so ka kat gaz da gí tó élet út
volt. Ezért ad tunk há lát.
Bu si György  test vé rün ket  az Úr

má jus 25-én szó lí tot ta ma gá hoz vá -
rat la nul. Gaz da gon meg ál dott éle te
volt, sok irá nyú te het ség gel. Pre cí zen,
lel ki is me re te sen dol go zott a csil la gá -
sza ti ex pe dí ci ó ban, a Cel la dam-ku -
ta tás te rü le tén, az Aquin cum Mú ze -
um ban és az Or szá gos Mű em lék vé -
del mi Hi va tal Mű em lék-fel ügye leti
Igaz ga tó sá gá nak ré gé sze ként is. Sze -
ret te a ter mé sze tet, a ze nét, az éne -
ke ket. Az Oz ve na kó rus osz lo pos tag -
ja  volt,  és  gyü le ke ze tünk  hű sé ges
hí ve. Az ő éle té ért, hi té ért, sze re te -
té ért  és  hű sé gé ért  is  há lát  ad tunk
Urunk nak ad vent el ső va sár nap ján. 
Is ten tisz te le tün kön az Oz ve na kó -

rus szol gált szép ad ven ti éne kek kel.
Meg ha tó  volt  mind annyi unk  szá -
má ra az egy ko ri kar nagy egyik ked -
ves éne két hal la ni: „Hadd men jek, Is -
te nem, min dig fe léd…”
A fáj dal mas ket tős vesz te ség mel -

let az Úr re mény ség gel tel jes vi gasz -
ta lá sát, gond vi se lé sé nek je lét lát hat -
tuk az ol tár előtt ál ló két új pres bi te -
rünk sze mé lyé ben: özv. Cser ági Ist -
ván né (szül. Bot hár Má ria) a pénz -
tá ro si és köny ve lői tiszt sé get vál lal -
ta el gyü le ke ze tünk ben, Pa tay né Fá -
bi án Éva pe dig a jegy ző könyv-ve ze -
tő fel ada tát. Mind ket ten már az elő -
ző évek ben is so kat se gí tet tek gyü le -
ke ze tünk mun ká já ban. Most hi va ta -
lo san is el hí vat tak, es küt tet tek. 
Az ün ne pé lyes es kü té tel előtt Mt

21,6-ról szólt a rö vid ige hir de tés: „A
ta nít vá nyok el men tek, és úgy cse le ked -
tek, ahogy Jé zus pa ran csol ta ne kik…”
Jé zus min ket az ő ak tív kö ve té sé -

re, szol gá la tá ra hív. Eh hez meg ad ja az
ál dást, ke gyel met, és ad erőt is ne -

künk. A min ket ad vent ben is meg -
szó lí tó, kö ve té sé re, szol gá la tá ra in dí -
tó Úr áld ja meg gaz da gon két test vé -
rünk éle tét és szol gá la tát kis kö zös -
sé günk ben. 
Is ten nek há la, hogy ő gon dot vi sel

né pé ről min den idő ben.

Rend ha gyó ad ven ti két nyel vű is -
ten tisz te le tünk  –  asszo nya ink  fi -
nom sü te mé nyei mel lett – kö tet len
be szél ge tés re,  em lé ke zés re mó dot
adó  sze rény  sze re tet ven dég ség gel
zá rult. 

g Gu lá csi né Fa bu lya Hil da

Rend ha gyó ad ven ti is ten tisz te let a szlo vák gyü le ke zet ben 
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b A Dé li Egy ház ke rü let lel ké szi ve -
ze tő je, GáncsPéter de cem ber 11-
én Györ köny be és kör ze té be lá to -
ga tott. Nem ün ne pel ni hív ták a
püs pö köt, ha nem hogy be pil lan -
tást nyer jen a hét köz na pok ba,
hir des se az ad ven ti üze ne tet, és ta -
lál koz zon a gyü le ke zet tag ja i val…

A kör út Pál fán kez dő dött, ahol a ré -
gi  lel kész la kás  le han go ló  lát vá nya
fo gad ta a lá to ga tót. Az épü let nek –
mely az in gat lan ren de zés utol só nap -
ján ke rült vissza egy há zi tu laj don ba
–  a  te te je meg roggyant,  fa la meg -
süllyedt. A re mény még is ott hon ra
ta lált ben ne: egy nyer tes pá lyá zat nak
kö szön he tő en a fal új ra biz ton ság gal
áll, ta vasz ra pe dig – re mény ség sze -
rint – a te tő is meg újul.
Tíz ki lo mé tert au tóz va, Bi ká cson

egé szen más kép tá rult a püs pök sze -
me  elé. Az  egy ko ri  pa ró kia, mely  a
gyü le ke ze ti ter men és a lel ké szi hi va -
ta lon kí vül ma ott hont ad a Tol na-Ba -
ra nyai Egy ház me gye Le vél tá rá nak és
a Bi ká csi Köz hasz nú Nő egy let nek is,
ez év ok tó be ré re kí vül-be lül tel je sen
meg újult a dél-me ző föl di ré gió bér lő -
ként itt mű kö dő tu risz ti kai köz pont -
já nak jó vol tá ból. Be ren de zé sét, fel sze -
relt sé gét te kint ve, avagy az elő tér Lu -
ther-ró zsát for má zó pad ló bur ko la tát
lát va püs pö ki hi va tal ként is meg áll ná
a he lyét az épü let (képeinken).
Újabb  tíz  ki lo mé ter  meg té te le

után a lel ké szi kör zet köz pont já ba,
Györ köny be ér ke zett az egy ház ke rü -
let ve ze tő je. A más fél hó nap ja te le -
pí tett kis gyü möl csös mel lett  itt  is
szé pü lő pa ró ki át lát ha tott: a ter ve zett
kül ső  fel újí tás  há rom de n egy részt
már meg va ló sult.
A pres bi té ri um mal foly ta tott be -

szél ge tés után kez dő dött a sze re tet -
ven dég ség gel  egy be kö tött  év zá ró
bib lia óra, mely nek im már nyolc éve
min dig ne ves egy há zi sze mé lyi ség a
meg hí vott ven dé ge. A püs pö ki ige hir -
de tés a he ti ige alap ján egész sé ges lel -
ki tar tás ra ösz tö nöz te az össze gyűlt
hí ve ket, és a Meg tar tó kö zel sé gé nek
örö mé vel töl töt te el a nyi tott szí vű
hall ga tó sá got.
A test vé ri ta lál ko zás te rí tett asz ta -

lok mel lett foly ta tó dott, ahol a püs -
pök – kér dé sek re vá la szol va – hi va -
tá sá ról  és  csa lád já ról  is  szól ha tott.
Ked ves  szín folt ja  volt  a nap nak,

ami kor püs pök és lel kész köl csö nö -
sen kö szön töt ték egy mást ju bi le u mi
évük al kal má ból. Gáncs Pé ter püs pö -
ki be ik ta tá sá nak ti ze dik, dr. Zsed nai
Jó zsef né lel ké szi  szol gá la tá nak  hu -
szon ötö dik éve zá rult ez zel a test vé -
ri lég kö rű al ka lom mal.
A püs pök meg hí vá sa nem be fe je -

zett fel újí tá sok ün ne pi meg ál dá sá -
ra szólt. A hét köz na pi össze jö ve telt,
ame lyen mun kák ról és gon dok ról is
hall ha tott az egy ház ke rü let lel ké szi
ve ze tő je, még is ün nep pé emel te az
ad ven ti evan gé li um, a sze re tet tel jes
test vé ri ta lál ko zás és a re mény, hogy
mi köz ben a kör zet hez tar to zó mind -
há rom pa ró kia kül ső fel újí tá sa le zaj -
lik, a Szent lé lek Úr is ten tö ret le nül
mun kál ko dik a lel kek meg újí tá sán. 

g – cz ka –

Hét köz na pi ün nep
Püs pö ki lá to ga tás Györ köny ben és kör nyé kén

Ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben ad tak
há lát ener ge ti kai pá lyá zat ke re té ben
fel újí tott gyü le ke ze ti há zu kért a ka pos -
vá ri evan gé li ku sok. A de cem ber 15-én,
va sár nap  dél előtt  tar tott  al kal mon
Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú -
li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te Is -
ten igé jét. A li tur gi á ban a he lyi lel kész
há zas pár,  Pong rácz Má té és  Pong -
rácz né Győ ri Bog lár kamel lett Smi dé -
li usz Zol tán so mogy-za lai  es pe res
mű kö dött köz re. Ének kel az egy ház -
köz ség kó ru sa szol gált.
„Meg úju ló ener gi á ra van szük sé -

ge kö zös sé ge ink nek, és sze mé lyes éle -
tünk nek  is”  –  hang sú lyoz ta  Ézs
40,27–31 alap ján tar tott pré di ká ci ó -
já ban  a  püs pök,  majd  hoz zá tet te:
„Ami kor  há lát  adunk  a  meg újult
épü le tért, fi gyel jünk fel ar ra, hogy van
szá munk ra egy má sik, min dig meg -
úju ló erő for rás: Is ten sze re te te, amely
föl emel min ket, ami kor sa ját erőnk
vé gén já runk.”

Az is ten tisz te let vé gén Pong rácz
Má té rö vi den be szá molt a meg va ló -
sult fej lesz té sek ről. El mond ta, hogy
a nyí lás zá rók ki cse ré lé se és a lel ké -
szi hi va tal át ala kí tá sa mel lett töb bek
kö zött nap kol lek to ro kat és nap ele me -
ket he lyez tek el a pa ró kia te te jén. A
mun kák el vég zé sé ben a gyü le ke zeti
ta gok is szív vel-lé lek kel se géd kez tek.

„A jö vő fel élé se he lyett a jö vő meg -
ala po zá sát vé gez tük el” – fo gal ma zott
a lel kész.
Az ün nep sé gen részt vett és kö -

szön tőt mon dott Szi ta Ká roly, Ka -
pos vár pol gár mes te re, va la mint Ge -
len csér At ti la, a  So mogy  Me gyei
Köz gyű lés el nö ke is.
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Meg újult a gyü le ke ze ti ház Ka pos vá ron
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b A gyü le ke ze ti te rem meg úju lá sá ért ad tak há lát de cem ber 15-én a rá -
kos csa bai evan gé li kus temp lom ban. A har ma dik ad ven ti va sár na pon
GáncsPéter el nök-püs pök hir de tett igét, aki nek sze mé lyes kö tő dé -
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kos csa bán. A li tur gi á ban KovácsÁron má sod lel kész és NagynéSze-
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g Dr. Kamp Sa la mon

„A szü lő föld del együtt nőt tünk föl, és
kö zö sen kém lel jük a múl ha tat lan sá got.
A szü lő föld nek leg el ső sor ban őri zői és
ne vé nek  fé nye sí tői  va gyunk… mert
ami kor min de nütt el fe lej tet tek: a szü -
lő föld nek még min dig akad mon da ni -
va ló ja ró lunk…” – ír ja Sü tő And rás.
A szü lő föld nek, az anya nyelv nek, a

ma gyar ze né nek ilyen őri ző je, ne vé nek
fé nye sí tő je volt Szo ko lay Sán dor, aki
min dig a tel jes ma gyar sors ban gon -
dol ko dott. A nem zet ben ugyan is a lé -
nye ges nem a nagy ság, ha nem az ar -
cu lat. Nem az, hogy ki ma gas ló, ha nem
hogy lé lek. Lé lek ké pe dig csak ak kor
vá lok, ha kap cso la tot tar tok fenn az Is -
ten nel. Mert egy nép nem ak kor kezd
él ni kö zös ség ben és együ vé tar toz va,
ami kor fel lép a hó dí tó, ha nem ami kor
meg szó lal a mű vész, meg szó lal a ze -
ne. A ze ne ugyan is a nép mo rál ja. Mert
a mű vé szet min dig azt mond ja ki, hogy
mi az em ber és a szel lem vi szo nya.
En nek el ső fel té te le, hogy itt hon le -

gyek. A hely tu laj don sá ga a né pé. A
nép a hely hez tar to zik, és a hely a nép -
hez. Ezért nem va gyunk ide ge nek itt.
S mert meg tar tó ere je még is a táj nak
és a föld nek van. In nen ered Szo ko lay
Sán dor  ro kon lel kű sé ge  mes te re i vel,
Bar tók kal és min de nek előtt Ko dállyal.
„Ko dály Zol tán tól ta nul tam meg, hogy
a te het ség nél a tar tás fon to sabb. Élet -
mű vé nek nagy ré sze a ha za sze re tet ről
és a hit ről szól. Esz méi so ha sem avul -
nak el. Cso da, hogy a ko dá lyi szel lem
hor do zó ja let tem?” – ír ja. 
Ezért for dul meg bű völ ten az anya -

nyelv, a ma gyar iro da lom fe lé, és ze -
né sí ti meg, ön ti han gok ba Ady, Arany,
Ba bits, Ba las si, Bor nem isza, Dsi da,
Illyés, Jó zsef At ti la, Nagy Lász ló, Né -
meth Lász ló, Ja nus Pan no ni us, Pe tő -
fi, Pi linsz ky, Sin ka, Sü tő, Sza bó Lő rinc,
Vö rös mar ty, Weö res gon do la ta it  és
sza va it. És ne gon dol juk, hogy kom -
po zí ci ó it nyel vi kö tött sé gük mi att a
Kár pát-me den cén  kí vül  nem  ér tik!
Mű ve it kül föl dön ta lán más ként, de
sem mi eset re sem ke vés bé ér tik, mint
ide ha za. En nek leg főbb bi zo nyí té ka az
1964-ben be mu ta tott, Vér nász cí mű
ope rá ja, me lyet több mint tíz nyelv re
for dí tot tak le, és mint egy húsz szín pad
tűz te mű so rá ra vi lág szer te. 
A  Vér nász ban a  kom po nis ta  fi -

gyel mét az el sza ba dult szen ve dé lyek
ára dá sa kö ti le, mely té ma jól il lik a fi -
a tal Szo ko lay Sán dor ösz tö nö sen al ko -
tó, lá to má sos, a nagy for má tu mú ko -
hé zi ós  erők re  tá masz ko dó,  sza bad
kom po zí ci ós tech ni ká já hoz.
A ze ne szer zői pá lya ala ku lá sá ról, éle -

té nek ví vó dá sok kal te li kor sza ká ról a
szer ző  így  vall:  „A  Vér nász vi lá gát
meg is mé tel ni  le he tet len  lett  vol na.
Egész ad di gi ze ne i sé gem össze fog la lá -
sa volt. Sé mák, ma ní rok ve szé lye fe nye -
ge ti  az  em bert, ha ön ma gát  is mét li.
Meg győ ző dé sem volt, hogy elő re lép -
ni csak be fe lé for dul va le het! Az em -
be ri lé lek gaz dag sá gát, pszi cho ló gi á ját

ke res tem. A Ham letvi lá ga ta lán éle tem
leg na gyobb vál to zá sa. Ko vács Já noskri -
ti ká ja ezt úgy fo gal maz ta meg: »Szo -
ko lay  a Ham let ben ar cot  cse rélt,  de
nem szí vet!« Ez tet te gyöt rel mes sé a
Ham letút ját. Múl ta mat so ha sem tud -
tam, so ha sem tud nám meg ta gad ni, de
az élet a meg úju lást  is meg kö ve te li.”

A  Vér nászt te hát  az  Op.  31-es
Shakes peare-ope ra, a Ham let kö ve ti,
majd a Sám son (Op. 41) Né meth Lász -
ló  drá má já ból.  Meg szü le tik  a  Ka -
zandzák isz re gé nyé ből írt pas sió-ope -
ra, az Ec ce Ho mo (Op. 92), a Szá vit ri
(Op. 101), a Les singnyo mán kom po nált
Nat han der Wei se (Op. 121) és vé gül a
Mar git, a ha zá nak szen telt ál do zat cí -
mű, Op. 132-es misz té ri um ope ra.
A szín pa di mű vek mel lett nem ke -

vés bé je len tő sek a ze ne ka ri és ver seny -
mű vek,  a  ka ma ra mű vek  és  szó ló -
hang szer re írt al ko tá sok és a mint egy
száz nyolc van kó rus mű.
Az 1970-es évek től kez dő dő en Szo -

ko lay  Sán dor  al ko tói  ér dek lő dé sét
egy re sű rűb ben hat ja át a szak rá lis ze -
ne irán ti vágy. En nek köz vet len előz -
mé nye a hat va nas évek ben kom po nált,
la tin szö ve gű Due Mo tet ti cí mű ve gyes
kar, a Dep lo ra ti on cí mű „con cer to da
re qui em” és a bib li ai szö veg re ké szült
Apo ka lip szis.
Az  egy há zi  mű vek  kom po ná lá sa

te rén dön tő je len tő sé gű Szo ko lay Sán -
dor és a Lu the rá nia ének- és ze ne kar
kap cso la ta, a szer ző ta lál ko zá sa a Welt -
ler Je nő ve zet te le gen dás Bach-pas sió-
elő adá sok kal. Szo ko lay Sán dor ma ga
így vall a Lu the rá ni á hoz fű ző dő vi szo -
nyá ról: „Ál dom sor so mat, hogy ze ne -
szer zői mun kás sá gom há rom és fél év -
ti ze dét a de for má ló tör té nel mi idők el -
le né re a szak rá lis ze ne fé nye ra gyo gó -
an be vi lá gít hat ta. Is ten nek há la ér te! Vi -
gasz ta ló erőt je len tett! A ta ga dás kor -
szel le mé vel szem ben a hit igen lé sé vel
vé de kez het tem. Meg véd te ho má lyos
év ti ze de i met.  Sa ját  sze mé lyes  hi te -
met lu the rá nus ként élem és gya kor lom.
Tör vény sze rű volt, hogy sa ját szak rá -
lis mű ve im so ro za tát a nagy hí rű bu -
da pes ti De ák té ri evan gé li kus temp lom
Lu the rá nia ének- és ze ne ka ra szen tel -
het te meg! Be val lom, az ak kor nem di -
va tos áhí tat hang já ra ott ta lál tam rá,
nyil ván is te ni su gal lat ra! Sőt messzebb

me gyek, az ope ra írás elő is ko lá ját is kö -
szön he tem a pas si ók Bach-ha gyo má -
nyát lel kem be ége tő Lu the rá ni á nak!”
En nek az ins pi rá ci ó nak kö szön he -

tő a Lu the rá nia szá má ra aján lott mű -
vek  egész  so rá nak  meg szü le té se:  a
bib li ai so rok és egy há zi nép köl té szet
nyo mán meg írt Ka rá cso nyi pasz to rál
(Op.  35),  a  Lo car nói mo tet ta és  az
ugyan csak bib li ai  szö ve gű Pün kös di
ének (Op.  38),  a  Szent sei-kó dex ből
kom po nált Kan tá ta a gá lya ra bok em -
lé ké re (Op. 48), az Op. 62-es Al le lu ja,
a  Bor nem isza  Pé ter  pré di ká ci ó i ból
ké szült Li bel lus Un ga ri cus (Op. 71), az
Ágos tai hit val lás szö ve gé re  meg al -
ko tott Con fes sio Au gus ta na (Op. 77),
a Lu ther-kan tá ta (Op. 85) és a Welt -
ler Je nő ha lá lá ra 1992-ben kom po nált
Op. 125-ös Ko rál rek vi em.
Szo ko lay vo ká lis ze né jé ben min dig

te kin tet tel van a nyelv bel ső lo gi ká já -
ra, lük te té sé re, ze nei hang súly- és rit -
mus vi lá gá ra. Mű ve it át szö vik a kö zép -
ko ri gre go ri án him nu szok, a lu the rá -
nus ko rá lok, a zsol tá rok, a nép ze ne, a
re ne szánsz jel leg ze tes mo dá lis har mó -
ni ai kap cso la tai, a ba rokk va ri á ci ós és
kont ra punk ti kus  szer kesz tés mód,  a
klasszi ka ki egyen sú lyo zott for ma szer -
ve zé se és a schön ber gi ti zen két fo kú -
ság al kal ma zá sa is. 
E rend kí vü li, szin te a tel jes eu ró pai

ze ne ered mé nye it fel mu ta tó és össze -
gez ni kí vá nó ze nei mű hely ered mé nye
egy egyé ni, össze té veszt he tet le nül jel -
leg ze tes  „Szo ko lay-stí lus”,  mely  so -
ha sem ön cé lú és hi val ko dó, s mely tud -
ja, hogy min den mes ter ség be li tu dás
ha szon ta lan ná si lá nyul, ha nem szol -
gál ja az em ber bel ső épít ke zé sét. Az
em ber nek ugyan is ön ma gá ból mű vet
kell al kot nia, hogy az örök ben ab ban
él jen. De a mű nek nyit va kell áll nia,
hogy aki be akar lép ni, azt be fo gad ja. 
Szo ko lay Sán dor egy há zi mű ve i ben

– de nem té ve dünk, ha azt mond juk:
egész éle té ben – ott vissz hang zik a ma -
gyar gé ni usz, aho gyan Ham vas Bé la
ne ve zi, Csont váry Koszt ka Ti va dar val -
lo má sa: „Az Is ten a nagy mes ter a mű -
vé sze tek ben, az élet ben,  lá tás ban és
min den al ko tás ban. A mű vé sze tek ben
őnél kü le sem lát ni, sem al kot ni nem
tu dunk. Csak az eu ró pai, úgy ne ve zett
mo dern kul túr né pek nél lát juk száz fé -
le mó don az Is ten ta ga dá sát. A sors -
sal nem le het tré fál ni, ki kell tar ta ni
nem csak a kö te les ség, ha nem az is te -
ni rend nek a tisz te let ben tar tá sá val és
az Is ten hez va ló mély von za lom mal.”
Szo ko lay Sán dor ze né jé vel az em -

ber ben élő örök vá gyat táp lál ja. Vá gyat
az üd vös ség re. És ar ra ta nít, hogy az
örö kért nem kell küz de ni, azt nem le -
het jó tet tek kel ki ér de mel ni, mert az
örök élet nem ju ta lom, ha nem tény. El -
ké szít te tett! Van! Min dig és min den -
ki nek,  s  ame lyet  Szo ko lay  Sán dor
most már nem tü kör ál tal ho má lyo san,
ha nem szín ről szín re lát.

A szer ző a Lu the rá nia ének- és ze ne -
kar kar na gya

Mert a ha lan dó test nek 
hal ha tat lan ság ba kell öl töz nie

Szo ko lay Sán dor ha lá lá ra

g Ka to na Csa ba 

A tör té ne ti szak iro da lom rész le te sen
fog lal ko zott a 18. szá zad egyik meg ha -
tá ro zó té nye ző jé vel, a tö rök től vissza -
fog lalt, el nép te le ne dett al föl di ré gi ót
cél zó job bágy ván dor lás sal (mig ra tio
co lo no rum), amely fő leg a túl né pe se -
dett fel föl di me gyék la kos sá gát hoz ta
moz gás ba. Ezt a nagy ará nyú ván dor -
moz gal mat erő sí tet ték az új bir to ko -
sok ál tal szer ve zett te le pí té sek, va la -
mint a ked ve zőbb le he tő sé gek vonz -
ere je ál tal ger jesz tett szö ké sek. 
A 18. szá zad ele jén az Al föld egyik

leg el nép te le ne det tebb vár me gyé je volt
Bé kés, amely nek nagy ré sze Har ru c -
kern Já nos György (1729-től bá ró) ke -
zé re ke rült a gyu lai ura da lom ré vén.
Fel mér ve, hogy a gyér né pes ség ere je
nem  ké pes  ki ak náz ni  az  ura da lom
gaz da sá gi adott sá ga it, Har ru c kern te -
le pí té si ak ci ó ba kez dett, ked vez mé nye -
ket  (pél dá ul  fe le ke ze ti  sza bad sá got)
ígér ve a le te le pe dők nek. Így né pe se -
dett be új ra Csa ba a zöm mel az evan -
gé li kus szlo vák ság so ra i ból ki ke rü lő
né pes ség ré vén, amely fő leg Nóg rád,
Hont, Gö mör és Pest vár me gyé ből ér -
kezett. Ké sőbb, 1722-ben Szar vast fő -
leg, 1723-ban Me ző be rényt pe dig rész -
ben szlo vá kok kal te le pí tet ték be.
Rö vid időn be lül nyil ván va ló vá vált,

hogy  a  la kos ság  je len tős  ré sze  vagy
nem szán dé ko zott vég le ge sen le te le -
ped ni, vagy va la mi ért nem eresz tett
gyö ke ret. A szö ké sek két fő oka ként
1718-ban Bé kés vár me gye tisz ti ka ra a
túl zott ter he ket, il let ve a so ká ig el ha -
nya golt, mű ve lés alá nem fo gott föld
ter mé ket len sé gét je löl te meg. A lé nyeg
azon ban az a je len ség, hogy Bé kés csa -
bá ra, va la mint több más te le pü lés re
előbb ugyan be köl tö zött na gyobb lét -
szá mú evan gé li kus szlo vák ság, ám a
be köl tö zők egy ré sze rö vi de sen to vább
is állt. Bé kés csa ba ese té ben mind a ki -
bo csá tó, mind a be fo ga dó te rü le tek kö -
zül Nóg rád, de el ső sor ban Pest vár me -
gyét kell ki emel ni. 
Csa ba  Pest  me gyei  kap cso la tai

azok kal  a  –  ko ráb ban  evan gé li kus
szlo vá kok ál tal meg szállt – te le pü lé -
sek kel vol tak kü lö nö sen erő sek, ahon -
nan a la kos ság egy ré sze ko ráb ban to -
vább köl tö zött Csa bá ra. Al ber tit pél dá -
ul Sze lecz ky Már ton te le pí tet te új já fel -
föl di evan gé li kus szlo vá kok kal. Ez a kö -
tő dés, va la mint az evan gé li kus fe le ke -
zet  össze tar tó  ere je  a ma gya rá za ta,
hogy Csa ba kap cso la tai a 18. szá zad el -
ső fe lé ben sok kal  in kább Nóg rád és
Pest me gyé re ter jed tek ki, mint sem ar -
ra, amer re Bé kés vár me gye más te le -
pü lé se ié: He ves és Bi har vár me gye irá -
nyá ba. 
A csa bai szlo vák ság egy ré szé nek

szár ma zá sát a 18. szá zad ban még nem
rög zült csa lád ne vek is mu tat ják. Né -
hány konk rét, Pest vár me gyé hez kö -
tő dő pél da: Csö mörsz ki (Csö mörsz -
ky,  Cse mersz ki),  Da mansz ki  (Do -
monszki,  Do mony szki,  Do mo nyi),
Ke re pecz ki  (Ke re pesy,  Ke re pec ky),
Pi linsz ky (Pi lisz ky), Cig léc ki, Cin ko cki,
Bottyánsz ki stb.

Nem két sé ges, hogy Nóg rád, fő leg
pe dig Pest ese té ben a Csa bá ra köl tö -
zés és az on nan vissza té rés gya ko ri je -
len ség volt az egy há zi ér tel mi ség kö -
ré ben  is. Mark o vicz Má tyás szar va si
evan gé li kus lel kész az aláb bi a kat ír ta
Bu ri án Sá mu el ről, Csa ba lel ké szé ről
1737-re vo nat ko zó an: „Sa mu el Bu ri an
csa ba en se re lic to / Co e tu, con fert se Pi -
li si um te me re / Pos tea sed Sa mu el Bu -
ri an puni tur ava rus / Int ro du co que ego
de nuo Bur ja ni um.” Az 1744. év vel kap -
cso la to san  pe dig:  „Csa ben si  Sa mu el
Bu ri an va le di ci to vi li / Se gue, vo ca tus
eo, con tu lit Aszo di um.” Az az: „Bu ri án
Sá mu el el hagy ván a csa bai / gyü le ke -
ze tet, el ha mar kod va Pi lis re megy / De
az után meg bűn hő dik a kap zsi Bu ri án
Sá mu el / és én új ra be ik ta tom Bur jant.”
Va la mint: „Bú csút mond a csa bai nyáj -
nak Bu ri án Sá mu el / és Aszód ra köl -
tö zik, mi u tán oda meg hív ták.”
Bu ri án hi va ta li pá lyá ja – aki Aszód -

ról jött Csa bá ra 1728-ban – ar ra hív -
ja fel a fi gyel met, hogy az év ti ze de ken
át íve lő  kap cso lat tar tás ban  –  így  az
oda-, il let ve vissza köl tö zés ben is – az
evan gé li kus fe le ke zet hez tar to zás ját -
szott  dön tő  sze re pet.  Né hány  más
csa bai evan gé li kus lel kész pél dá ja is ezt
bi zo nyít ja. 
Az idő sebb Tes se dik Sá mu elAl ber -

ti ben  volt  lel kész,  mi előtt  Csa bá ra
ment 1744-ben. Szar va son hí res sé vált
fia, az if jabb Tes se dikAl ber ti ben szü -
le tett 1742. áp ri lis 20-án. Őt nem csak
Szar vas ra, de Aszód ra is hív ták lel kész -
nek, ám vé gül a bé ké si te le pü lést vá -
lasz tot ta. Az  1753-ban Nyír egy há zát
meg szál ló csa ba i ak kal el tá vo zó Vand -
lik Már tonutó da ként Csa bá ra ér ke ző
Gyur csek (Geor gia des) Já nosPi lis ről ér -
ke zett. Dras kó czi Mi lecz Mi hály, aki
1785–1799 kö zött lel kész ke dett Csa bán,
ko ráb ban Cin ko tán szol gált. Sze be ré -
nyi An dor,aki 1849–1853 kö zött volt se -
géd lel kész Csa bán, Mag ló don szü le tett. 
Az egy há zi ke re te ket mind eh hez az

szol gál tat ta,  hogy  Csa ba  1727-ig  a
nóg rá di-bé ké si-pes ti  egy ház me gyé -
hez tar to zott, amely ben a fő es pe resi
tiszt sé get a ko ráb bi csa bai lel ké szek kö -
zül Bu ri án Sá mu el és Gyur csek (Geor -
gia des) Já nos is be töl töt te.
Össze gez ve: a te le pü lés evan gé li kus

job bágy sá gá nak be-, il let ve el köl tö zé -
sé ben meg ha tá ro zó sze re pet ját szott
a fe le ke ze ti ho va tar to zás. Ezt bi zo nyít -
ja, hogy a ki- és be köl tö zé sek sod rá sa
Csa ba ese té ben a job bágy ság mel lett
az egy há zi ér tel mi sé get is ma gá val ra -
gad ta,  sa já tos  mó don  ha son ló  út -
irányt szab va meg szá muk ra, mint a
job bá gyok nak.

A szer ző az MTA Böl csé szet tu do má -
nyi Ku ta tó köz pont Tör té net tu do má nyi
In té ze té nek tu do má nyos mun ka tár sa

e vAng é likus g y ű te Mé n yi sZ e Mle

b Egy-egy evan gé li kus egy ház me gye, gyü le ke zet tör té ne té nek vizs gá la ta ak -
kor ad egész ké pet, ha nem el szi ge tel ten, ha nem a kor tör té ne ti – egy te -
le pü lés, ré gió vagy ép pen az or szág tör té ne té nek – fo lya ma ta i ba ágya zot -
tan vizs gál juk. Jó pél da er re az össze füg gés rend szer re az aláb bi írás. Az
is nyil ván va ló be lő le, hogy az egy ház tör té net for rá sai, az egy há zi le vél -
tá rak és a gyü le ke ze tek ál tal őr zött irat anya gok ilyen ese tek ben nél kü -
löz he tet len ki egé szí tői a vi lá gi in téz mé nyek ben őr zött irat ok nak.

Ada tok Bé kés csa ba 
18. szá zad ele ji evan gé li kus

kap cso la ta i hoz
the sAurus

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

„Új pa ran cso la tot adok nék tek, hogy egy mást sze res sé -
tek: amint én sze ret te lek ti te ket, úgy sze res sé tek ti is egy -
mást.” (Jn 13,34)

Is ten sze re te té ben és az örök ké va ló ság ban bíz va tu dat -
juk, hogy Szo ko lay Sán dor ze ne szer ző éle té nek 83. évé -
ben, de cem ber 8-án sop ro ni ott ho ná ban vissza ad ta lel -
két Te rem tő jé nek. Gyász szer tar tá sa de cem ber 21-én,
szom ba ton 14 óra kor kez dő dik a sop ro ni evan gé li kus
temp lom ban (Temp lom u. 12.). Ezt kö ve tő en kí sér jük

utol só föl di út já ra a sop ro ni evan gé li kus te me tő ben
(Bal fi út 133.). 
Va rázs la tos sze mé lyi sé gét a lé nyé ből ára dó sze re tet,

de rű,  ki fogy ha tat lan  al ko tó kedv,  ren dít he tet len  hit,
szen ve dé lyes ha za sze re tet jel le mez te. Egész éle té vel a
ma gyar és az egye te mes kul tú rát kí ván ta szol gál ni.
Em lé két sze re tet tel őr zik: fe le sé ge, gyer me kei, uno kái,

ro ko nai, ba rá tai és mind azok, akik tisz tel ték és sze ret ték. 
Kér jük a szer tar tás utá ni rész vét nyil vá ní tás mel lő -

zé sét.

GyÁSZ JE LEN TÉS



istentiszteleti rendek
2013. december 22. • Advent negyedik vasárnapja. Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Jn 1,19–28; Fil 4,4–7. Textus: Ézs 46,8–13a. Énekek: 137., 149.
Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bencéné Szabó Márta; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193.de. fél 10.; Sarepta,
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. Donáth László; Óbuda, III., Dévai
Bíró M. tér de. 10. dr. Lászlóné dr. Agod Anett; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.,
gyermekkarácsony) Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4.de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc;
de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6. (karácsonyi oratórium) Gáncs Péter; Fasor, VII.,
Városligeti fasor 17.de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Cairns-Lengyel Henriett; de. 11. (úrv.) Aradi György;
du. 4. (gyermekkarácsony) Aradi György; Józsefváros, VIII., Üllői út 24.de. fél 11. Románné Bolba
Márta; VIII., Rákóczi út 57/ade. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–
33.de. 9. Románné Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom)de. 11. (úrv., énekes
liturgia) Koczor Tamás, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy
Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
du. 6. (vespera (Schütz)) dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó
u. 17.de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22.de. 10. Grendorf Péter; Zugló,
XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás;
Pestújhely, XV., Templom térde. 10. (úrv.) Gáncs Péter; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom)
de. 10. (gyermekkarácsony) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de.
10. (úrv.) Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. de.  9.  Vető  István; Árpádföld, XVI., Menyhért u. 42. (református
templom)du. 3. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik térde. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111.de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146.de. 9. Nagyné Szeker
Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u.de. 11. Nagyné Szeker Éva; 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 Éva; du. 4. (gyermekkarácsony)
Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri
János Sámuel; du. 4. (gyermekkarácsony) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák térde. fél 11. Zólyomi
Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16.de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. dr. Lackner Pál; Budaörs, Szabadság út 75.de. 10. (templomszentelési ünnep) dr. Fabiny
Tamás; Pilisvörösvár (református templom) du. 2. (úrv.).

2013. december 24. • Karácsony este. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Mt 1,20b–23; Zsid 1,1–6. Textus: Mal 3,20a. Énekek: 150/154.
Budavár, I., Bécsi kapu tér du. 3. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. (német) Johannes Erlbruch;
du. 4. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; éjfél Balicza Iván; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193., Fébédu. 5. Gertrud
Heublein; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9.du. fél 3. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Bé kásmegyer,
III., Mező u. 12. du. 2. dr. Csepregi Zoltán; III., Újmegyeri téri metodista templom éjjel fél 12.
Ivá nyi Gábor és Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. térdu. 4. Bálintné Varsányi Vilma; Új -
pest, IV., Lebstück M. u. 36–38.du. 4. Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4.du. 4. Cse -
lovsz ky Ferenc; Fasor, VII., Városligeti fasor 17.du. 4. Pelikán András; Józsefváros, szlovák gyü -
le ke zet, VIII., Rákóczi út 57/adu. 2. (gyermekkarácsony, kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda;
VIII., Karácsony S. u. 31–33.du. 4. Románné Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (ka tolikus
temp lom) du. 4. Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. du. 4. Benkóczy Péter; Kelenföld,
XI., Bocskai út 10. du. 4. (úrv.) Gáncs Tamás; XI., Németvölgyi út 138. du. fél 3. dr. Blázy Árpád;
Bu da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24.du. 4. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó
u. 17.du. 5. Keczkó Szilvia; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22.du. 3. (gyermekbarát is tentisztelet)
Gren dorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. du. fél 4. (karácsonyi orgonamuzsika); du. 4. Tamásy
Ta más né; Pestújhely, XV., Templom tér du. 4. Kendeh K. Péter; Rákospalota, XV., Juhos u. 28.
(kis temp lom)du. 5. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11.du. 4. (gyer -
me kek és ifjak szolgálatával) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. du. fél 5. (családi)
Ve tő István; éjjel 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. du. 3. Vető István; Rákoshegy,
XVII., Tessedik tér du. 5. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. du. 5. Kovács
Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. este fél 9. Sámel László; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth
tér 3.du. 4. Horváth-Csitári Boglárka; éjféli betlehemes; Kispest, XIX., Templom tér 1.du. 3. Széll
Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. du. 4. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér du.
2. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16.du. fél 4. (karácsonyi gyermekműsor) Hokker Zsolt;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)du. 4. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs, Szabadság
út 75. du. 3. (gyermekkarácsony) Endreffy Géza.

2013. december 25. • Karácsony ünnepe. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Tit 2,11–14; Mik 5,1–4a. Textus: Jn 1,1–13. Énekek: 151/156.
Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de.
11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. fél 10. (úrv.) Gertrud
Heublein; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Bé kás -
me gyer, III., Mező u. 12.de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. térde. 10. (úrv.)
Bá lint né Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
De ák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; de. 11.
(gyer mek is ten tisz te let) Cselovszky Ferenc; Fasor, VII., Városligeti fasor 17.de. fél 10. (angol nyelvű,
úrv.) Aradi György; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros, VIII., Üllői út 24.de. fél 11. (úrv.) Románné
Bol ba Márta; VIII., Rákóczi út 57/ade. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony
S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Románné Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (ka to li kus templom)
de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14.
de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; X., Kerepesi út 69.de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás; Ke len föld, XI., Bocskai
út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (gyermekistentisztelet) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11.
(úrv., zenés) dr. Blázy Árpád; du. 6. Gáncs Tamás; XI., Németvölgyi út 138.de. 9. (úrv.) Gáncs Tamás;
Bu da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24.de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Bu da hegy vidék, XII., Kék Golyó
u. 17.de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22.de. 10. (úrv.) Grendorf Péter;
XIII., Frangepán u. 41. (református templom) de. 8. (úrv.) Grendorf Pé ter; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32.de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14.de. fél 10. (úrv.) Ta má sy Tamás; Pest újhely,
XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Ju hos u. 28. (kistemplom)
de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11.de. 10. (úrv.) Börönte
Már ta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Má tyás föld, XVI., Prodám
u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Árpádföld, XVI., Menyhért u. 42. (re for má tus templom) du. 3.
(úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik térde. 9. (úrv.) Nagyné Sze ker 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.) Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rá kó czi út 83. (re formátus
temp lom) de. 8. (úrv.) Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Éva; XIX.,
Hun gá ria út 37. de. 8. (úrv.) Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János
Sá mu el; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de.
10. (úrv.) Hokker Zsolt; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné
Pus kás Sára; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Tö rök bá lint, József Attila
u. 31. (református templom) de. fél 9. (úrv.) Endreffy Géza.
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b A köz szol gá la ti csa tor nák vál to -
za tos mű sor kí ná la tuk kal gaz -
da gít ják a né zők és a hall ga tók
ün ne pét. Az aláb bi össze ál lí tás
az MT VA val lá si, ki sebb sé gi és
ha tá ron tú li fő szer kesz tő sé gé nek
aján la tát gyűj töt te cso kor ba.

Az ün ne pi mű sor fo lyam már de cem -
ber 22-én, ad vent ne gye dik va sár nap -
ján el kez dő dik. A Re for má tus ma ga -
zinMá té szal ká ra és Cso pak ra lá to gat.
Az össze ál lí tás a ti szán tú li vá ros ban a
he lyi gyü le ke zet, a Ba la ton-fel vi dé ki te -
le pü lé sen pe dig az egy éve ala pí tott re -
for má tus is ko la ün ne pi ké szü lő dé sét
mu tat ja be. A mű sor ban Ste in bach Jó -
zsef püs pök  ka rá cso nyi
gon do la tait oszt ja meg a
né zők kel. (M1 11.10)
Az Ad ven ti üze net cí mű

adás ban az ün nep kör han -
gu la tát  idé ző  ver sek  és
éne kek hang za nak el. Köz -
re mű kö dik  Ku bik An na
szín mű vész és az evan gé -
li kus  Ko rál-szi get együt -
tes. (M1 11.45)

De cem ber 24-én az
Út mu ta tó ün ne pi  köl te -
mé nyek kel vár ja a ko rán
ke lő ket. A Meg vál tó föld -
re lé pé sé nek szent ün ne pe
al cí met vi se lő mű sor ban a
Pat ro na Hun ga riae Ka to -
li kus Is ko la köz pont és a Pan non hal mi
Ben cés Gim ná zi um ta nu lói ka rá cso -
nyi ver se ket ad nak elő. (M1 5.30)
A  Pé ter, a kő szik la cí mű,  hí res

sztá rok kal for ga tott olasz film Jé zus ta -
nít vá nyá nak  éle tét  dol goz za  fel.  A
tör té net  is mert:  Pé ter  meg sem mi -
sül ve áll Krisz tus ke reszt je alatt, s nem
ér zi ma gá ban az erőt, hogy tel je sít se
a Krisz tus ál tal rá bí zott fel ada tot. A
fel tá ma dás meg erő sí ti hi té ben. (Du -
na Tv 12.10, 2. rész: más nap 12.40) 
A  Bar tók  rá dió  is  gaz dag  ze nei

prog ram mal  em lé ke zik  meg  Jé zus
szü le té sé ről. Az Ün nep re han go lód va

dél utá ni adá sá ban tíz is mert ka rá cso -
nyi mű csen dül fel (15.04). Es te Hän -
del Mes si á sát a Bé csi Con cen tus Mu -
si cus elő adá sá ban hall hat juk, ve zé nyel
Ni ko laus Har non co urt (21.27).
Rend ha gyó mó don  a  Du na  Tv  a

meg szo kott nál ko ráb ban köz ve tí ti Va -
ti kán ból a pá pai szent mi sét. A mű sor
kom men tá to ra Tö rök Csa ba, a Ma gyar
Ka to li kus  Püs pö ki  Kon fe ren cia  tv-
re fe ren se, aki vel Mu csá nyi Já nos szer -
kesz tő be szél get. (Du na Tv 21.30, is -
mét lés a Du na Worl dön 24.00)
Az éj fé li ka to li kus szent mi sét a Kos -

suth rá dió a veszp ré mi Szent Mi hály-
szé kes egy ház ból su gá roz za, a szer tar -
tást Már fi Gyu la ér sek  mu tat ja  be.
Szent be szé dé nek  kö zép pont já ban  a
ma gány áll. Szem lé le te sen a koz moszt

és a föl det ma gá nyos „hosszú táv fu tó -
ként” jel lem zi. A föld la kó ja Is ten nél -
kül  el ma gá nyo so dik.  Jé zus  nem csak
ma gá nyun kat  or vo sol ja,  ha nem  vá -
laszt ad leg sú lyo sabb kér dé se ink re is. 
Az M1 né zői a bu da vá ri Nagy bol -

dog asszony-temp lom éj fé li mi sé jé be
kap cso lód hat nak be. 

Ka rá csony nap já nak haj na lán két
Kos suth rá di ós mű sor ra hív juk fel a
hall ga tók fi gyel mét. A Bet le he mi já szol
a ka rá cso nyi ün nep kör egyik leg ked -
ve sebb jel ké pét val lás tör té ne ti, mű vé -
sze ti és – sa já tos mó don – ál lat te nyész -
té si szem pont ból dol goz za fel (6.03). 

A rá dió a ka rá cso nyi evan gé li kus is -
ten tisz te le tet 10.03-kor Szent end ré ről
köz ve tí ti. „Já nos evan gé li u má bannem
ta lál ko zunk zi ze gő szal má val, ökör rel,
sza már ral, pász to rok kal és böl csek kel”
– vi lá gít rá ige hir de té sé ben dr. Fa bi -
ny Ta más. A püs pök Re mé nyik Sán -
dort idé zi, aki fi no man utal er re: a há -
rom  szi nop ti kus  evan gé lis ta,  Má té,
Márk és Lu kács „össze dug ják tün dök -
lő fe jük”, hoz zá juk ké pest vi szont „Já -
nos messze áll és egye dül”. En nek az
evan gé li um nak  is  van  ka rá cso nya,
sőt Já nos fo gal maz za meg leg mé lyeb -
ben az ün nep tit kát: „Az Ige test té lett,
kö zöt tünk la kott…” (Jn 1,14)
A re for má tus is ten tisz te le tet az M1

a deb re ce ni Nagy temp lom ból köz ve tí ti
(11.00). „Hi á ba ének lik az an gya lok a

bet le he mi me zők fe lett: »bé -
kes ség…« – hir de ti  az  igét
Bölcs kei Gusz távpüs pök. –
Egy ről nem sza bad el fe lejt -
kez ni  ka rá csony kor  sem,
hogy az an gya lok úgy kez dik
éne kü ket: »Di cső ség a ma -
gas ság ban Is ten nek…«S az -
tán a foly ta tás: »és a föl dön
bé kes ség«. Nem  le het  úgy
bé kes sé get akar ni, ki csi kar -
ni, pa ran csol ni, hogy ne ad -
nánk  Is ten nek di cső sé get.” 

Fe renc pá pa  ha gyo má -
nyos ka rá cso nyi üze ne tét és
Ur bi et or bi ál dá sát a ró mai
Szent  Pé ter  tér ről  dél ben
lát hat ják a né zők (M1, Du -

na Tv, Du na World).
A menny or szá got vá lasz tom cí mű

film az egyik leg nép sze rűbb szent, a
Le gye tek jók, ha tud tok-ból  is  is -
mert Néri Szent Fü löp éle té ről szól.
A fő hős Szent Ig nác hoz in dul, hogy
az en ge dé lyét kér je in di ai misszi ós út -
já hoz.  Ró ma  fe lé  tart va  azon ban,
lát va a sok kal ló dó, csel len gő sze gény
gye re ket, úgy dönt, hogy éle tét az ő
sor suk job bá té te lé nek szen te li. (Du -
na Tv 22.15, a 2. rész: más nap 22.35)
Min den né zőnk nek és hall ga tónk -

nak bol dog ka rá csonyt kí vá nunk!
g Cs. Z.

„Örö mest rin gat lak, szí vem ből óhajt lak”
Vá lo ga tás a köz mé dia ka rá cso nyi val lá si mű so ra i ból

A Szent end rei Evan gé li kus Egy ház -
köz ség tör té ne te a múlt szá zad har -
min cas éve i re nyú lik vissza. Ak ko ri -
ban  né hány  hű sé ges  evan gé li kus
csa lád ház nál tar tot ta is ten tisz te le te -
it. A má so dik vi lág há bo rú előt ti évek -
ben szü le tett meg a temp lom épí tés
gon do la ta, de a há bo rú kín ke ser ves
évei min den anya gi és em be ri erő for -
rást fel emész tet tek. 
A gyü le ke zet el ső temp lo mát 1950-

ben épí tet ték – mind össze negy ven -
ki lenc nap alatt, öku me ni kus össze fo -
gás sal. A vá ros szí vé ben, a Bük kös-pa -
tak part ján zseb ken dő nyi te rü le ten el -
he lyez ke dő,  lel kes  ön kén te sek  ál tal
fel épí tett ki csiny temp lom mint egy öt -
ven esz ten de ig szol gál ta az evan gé li -
ku so kat. Lel ké szei elő ször Óbu dá ról,
majd Csil lag hegy ről, ké sőbb Bu da pest -
ről lát ták el a szol gá la tot (he ti két nap),
össze fog va a ma rok nyi kö zös sé get. 
Az ez red for du ló ra az épü let ál la -

po ta igen meg rom lott, kör nye ze te le -
pusz tult. D. Sze bik Im re püs pök és
Sze ve ré nyi Já nos es pe res kö zös aka -
ra tá ból a gyü le ke zet szor gos hát tér -
mun ká já val épül he tett meg a Ko csis
Jó zsef és fi ai ál tal ter ve zett új, mo dern
temp lom, a gyü le ke ze ti he lyi sé gek és

a  pa ró kia.  Az  épü le tet  2004-ben
szen tel ték fel. 
A kék szí nű temp lom bel ső és a kí -

vül ről du na bog dá nyi an de zit koc ka -
kő vel bo rí tott tö mör temp lom test a
bel vá ros ék kö ve, épí té sze ti re mek mű.
A gyü le ke zet ter vei kö zött sze re pel,
hogy  ti zen két  re gisz te res  or go nát
épít. Er re igen csak szük ség len ne a
va sár na pon ként  sok szor  zsú fo lá sig
meg te lő temp lom ban, ahol egy har -
mó ni um se gí ti az éne ket.
Szent end re vá ro sá nak egyet len új

temp lo ma már a kez de tek től be töl töt -
te hi va tá sát, és a kör nyé ken élő evan -
gé li kus csa lá dok fi gyel mét is fel kel tet -
te, meg erő sít ve a Du na ka nyar öle lé -
sé ben la kó lu the rá nu sok iden ti tá sát,
így a gyü le ke zet erő söd ni kez dett.
Má ra az evan gé li kus kö zös ség ar cu -

la tát a Szent end ré re is jel lem ző fi a ta -
los len dü let, a több gye re kes csa lá dok
je len lé te ha tá roz za meg. Ott hon ra ta -
lál nak a nem evan gé li kus hát tér ből ér -
ke zők és a nagy szám ban fel nőtt ként
kon fir mál ko dók is. A szent end rei gyü -
le ke zet egyet len cél ja Jé zus hoz ve zet -
ni az ér dek lő dő ket, a más kö zös ség hez
nem tar to zó kat és lel ki ott hon ná vál -
ni a poszt mo dern em ber szá má ra. 

A hu szon hat hit tan órán kö zel két -
száz gyer mek kel is mer te tik meg Is -
ten sze re te tét hét ről hét re, a gyü le -
ke zet ben ti zen há rom cso port mű kö -

dik he ti, il let ve ha vi rend sze res ség -
gel,  a  ke resz te lé sek  szá ma  há rom -
szor-négy szer több a te me té sek szá -
má nál.  A  har ma dik  éve  mű kö dő
Szent end rei Evan gé li kus Ze nei Óvo -
da új pers pek tí vát nyújt a kö zös ség
épí té sé hez;  az  óvo dás  csa lá dok  az
egyéb ként be fo ga dó gyü le ke zet új ré -
te gét je len tik.
Szent end rén  je len leg  Hor váth-

He gyi Oli vér, a gyü le ke zet el ső pa ró -
kus lel ké sze szol gál.

i s ten ti sZ te let-köZ ve tí té s A M A g yAr r á Di ó bAn

Be mu tat ko zik a Szent end rei 
Evan gé li kus Egy ház köz ség

evan gé li kus
ka rá cso nyi
isten tisz te let 
a Ma gyar
rádi ó ban
De cem ber 25-én,

ka rá csony ün ne pén evan gé li kus is -
ten tisz te le tet köz ve tít a Kos suth rá -
dió 10.03-tól Szent end ré ről. Igét
hir det dr. Fa bi ny Ta más püs pök.

Folytatás a 26. oldalon • Összeállította: Balla Mária

e v a n g e l i k u s e l e t . h u

óvo da pe da gó gu si ál lás
A bu da pes ti Kis de ák Evan gé li kus Óvo da (1052 Bu da pest, De ák tér 4.) óvo -
da pe da gó gust ke res azon na li mun ka kez dés sel, ha tá ro zott idő re. Az al -
kal ma zás fel té te le: fel ső fo kú óvo da pe da gó gus ok le vél, bün tet len elő élet.
Előny nek szá mít az evan gé li kus hit be li el kö te le zett ség. Az ön élet raj zo -
kat a kis dea ko vo da@gmail.com e-mail cím re vár juk ja nu ár 20-áig. A je -
lent ke zést kö ve tő en sze mé lyes be szél ge tés re ke rül sor.

A szentendrei evangélikus templomban Horváth-Hegyi Oli -
vér, a helyi parókus lelkész szolgál 
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– Ön a kör nye zet irán ti fe le lős ség -
vál la lás, a te rem tés vé de lem ügyé nek
fe le lő se a gyü le ke zet ben. Mi ért tart ja
ezt fon tos nak? Mi lyen sze mé lyes in dít -
ta tás ból vál lal ta a fel ada tot?
– Az utób bi év ti ze dek ben szám ta -

lan olyan kör nye ze ti prob lé má val szem -
be sü lünk,  me lyek  ki ala ku lá sá ban  az
ant ro po gén ha tás je len tős mér té kű, kö -
vet kez mé nyei csak évek múl va je lent -
kez nek. Kör nye zet mér nök ként,  kör -
nye zet mér nök-kép zés ben  részt  ve vő
egye te mi ok ta tó ként fon tos nak lá tom,
hogy mi nél több ször és több he lyen fel -
hív juk a fi gyel met, hogy az em ber a te -
rem tett vi lág nak és ja va i nak ön ző mó -
don va ló ki hasz ná lá sa ré vén ront hat a
kör nye zet ál la po tán, de a gon dol ko dás
ké pes sé gét,  a  cse lek vés  sza bad sá gát
kap va ja vít hat is raj ta, és ez fe le lős ség -
gel jár. Ez a ke resz tyén em ber ben is kér -
dé se ket vet fel, hosszú tá vú ter ve zés re,
cse lek vés re  kész te ti.  Rá  kell  éb red -
nünk, hogy mennyi re fon tos a töb bi te -
remt ménnyel har mó ni á ban élő, a kör -
nye ze té ért és a jö vő ge ne rá ci ó kért fe -
le lős sé get vál la ló ke resz tyén élet mód. 
Eb ből az in dít ta tás ból ala kí tot tuk

meg te rem tés vé del mi mun ka cso por -
tun kat is, bíz va ab ban, hogy gyü le ke -
ze tünk ben is meg gyö ke re zik az öko -
gyü le ke ze ti gon do lat kör és szem lé let.

– Mi lyen előz mé nyek után pá lyá -
zott a gyü le ke zet az öko gyü le ke ze ti
díj ra? És mit je lent a díj el nye ré se?
– Te rem tés vé de lem mel kap cso la tos

te vé keny sé ge ink nek ala pot adott, hogy
2011-ben a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa ál tal ren de zett
Tra di ci o ná lis és in no va tív ér té kek dia -
ló gus ban (TI ÉD) kon fe ren cia so ro zat
sop ro ni prog ram ját egy há zi fenn tar -
tá sú in téz mé nye ink kel együtt mű köd -
ve gyü le ke ze tünk szer vez te. Két év vel
ez előtt pá lyá za tot nyer tünk a Fabri ci -
us End re Evan gé li kus Sze re tet ott hon
épü let ener ge ti kai fej lesz té sé re (KE OP
– 4.9.0/11-2011-0113). Szám ta lan ked -
ve ző adott sá gunk van a te rem tés vé de -

lem mel  kap cso la tos  te vé keny sé gek
foly ta tá sá hoz, bő ví té sé hez, és ez iránt
gyü le ke ze ti  lel ké sze ink,  is ko la lel ké -
sze ink és a gyü le ke zet ve ze tő sé ge egy -
aránt nyi tot tak.
Az öko gyü le ke ze ti díj er köl csi el is -

me rés, azt je len ti, hogy a gyü le ke zet
éle té ben a kör nye ze ti szem pon to kat
is  fi gye lem be  vesszük,  fe le lős sé get
vál la lunk, és ak tí van te szünk a te rem -
tett vi lág vé del mé ért. Ezen fe lül vál lal -
tuk, hogy ki dol go zunk és meg va ló sí -
tunk egy há rom év re szó ló gyü le ke -
ze ti te rem tés vé del mi prog ra mot.

– Kü lön ér de kes ség, hogy az evan gé -
li kus egy ház ból ép pen egy vá ro si gyü le -
ke zet nyer te el el ső ként az öko gyü le ke -
ze ti cí met, il let ve dí jat. Milyen gya kor -
la ti lé pé seket te het egy vá rosi kör nye zet -
ben mű kö dő gyü le ke zet a te rem tett vi -
lág meg óvá sa ér de ké ben? 

– Ed dig a pá lyá zók dön tő több sé -
ge  ki sebb  fal vak ban  élő  re for má tus
gyü le ke zet volt, ame lyek részt vesz nek
a kis ter me lő ket és fo gyasz tó kat össze -
kö tő prog ra mok ban – pél dá ul Egy ház -
tá ji –, ak tív bio gaz dál ko dást foly tat -
nak. A Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház -
köz ség ez zel szem ben nagy lét szá mú,
he te ro gén kö zös ség, szám ta lan ma -
gyar és né met nyel vű rend sze res al ka -
lom mal, gyü le ke ze ti kis kö zös ség gel. 

A mi egyik erős sé günk az, hogy az
ok ta tá si in téz mé nyek te rén ki vá ló ak
az adott sá ga ink. A gyü le ke zet óvo dát
és ál ta lá nos is ko lát tart fenn, ahol a
kör nye ze ti szem lé let for má lás ed dig is
nagy hang súlyt ka pott. Az ál ta lá nos is -
ko la 1991 óta ter mé szet tan és élet kul -
tú ra ta go za tot is in dít. Sop ron ban két
or szá gos fenn tar tá sú evan gé li kus kö -
zép is ko la is mű kö dik, ahol a ke resz -
tyén szem léle tű kör nye ze ti ne ve lés ha -
té ko nyan  meg va ló sít ha tó.  Prog ra -
munk ban a fi a tal kor osz tályt a gyü le -
ke zet te rem tés vé del mi te vé keny sé gé -
nek el sőd le ges cél pont já vá tet tük. 
Konk rét ter ve ink kö zött sze re pel,

hogy le he tő sé get adunk ar ra, hogy ál -
ta lá nos és kö zép is ko lá sa ink ne csak el -
mé le ti, ha nem gya kor la ti  szin ten  is
fog lal koz za nak  a  te rem tés vé del met
érin tő té mák kal, pél dá ul ki ál lí tá sok lá -
to ga tá sa,  pro jekt na pok,  csen des na -
pok,  ki rán du lá sok  ke re té ben,  öko -
gaz dál ko dás for má já ban. A gim ná zi -
u mi fi zi ka órák ke re té ben be mu tat juk
és  ér té kel jük  a  gyü le ke zet  épü let -
ener ge ti kai fej lesz té se it. Kö zép is ko lá -
sa ink szá má ra rajz pá lyá za tot írunk ki
a ház tar tá si víz- és ener gia fo gyasz tás
csök ken té sét  nép sze rű sí tő  ki ad vá -
nyunk il luszt rá lá sá ra. A kon fir má ci -
ós és if jú sá gi al kal ma kon, a kör nye zet -
is me ret-, bio ló gia-, hit tan- és er kölcs -
tan órá kon az em ber kör nye zet ala kí -
tó  sze re pét,  fe le lős sé gét  érin tő  té -
mák ról is be szél ge tünk. 

– Ho gyan lát ja, mennyi re fon tos
szem pont – pél dá ul egy gyü le ke zeti
prog ram, al ka lom szer ve zé se kor vagy
akár az in téz mé nyek üze mel te té se kor–
a te rem tett vi lág vé del me? 
– Te rem tés vé del mi  prog ra munk

át fo gó  cél ja,  hogy  az  öko tu da tos
szem lé let a gyü le ke ze ti élet min den
szeg men sé ben  meg je len jen.  A  te -
rem tés vé de lem ne egy új, kü lön ál ló
te rü let le gyen, amellyel csu pán a te -
rem tés he tén fog lal ko zunk, ha nem a
gyü le ke zeti  élet  min den nap ja i ban,
prog ram ja ink ban,  al kal ma in kon  is
sze re pet  kap jon.  Egy  szem pont  le -
gyen, me lyet a töb bi té nye ző vel egyen -
ran gú an fi gye lem be ve szünk dön té se -
ink so rán. 
Fon tos nak tar tom, hogy mi nél több

test vé rün ket te gyük ér zé kennyé a te -
rem tés vé de lem iránt. Eb ben az egyik
ki hí vást az je len ti, hogy so kan nem
tud ják, mit ta kar pon to san a te rem -
tés vé de lem és az öko gyü le ke zet fo gal -
ma, zöld moz ga lom nak vé lik, ide gen -
ked nek tő le. Ah hoz, hogy kö zel tud -
juk hoz ni a gyü le ke ze ti ta gok hoz ezt
a szem lé le tet, köz ért he tő, re á lis cé lo -
kat kell ki tűz nünk, me lye ket fo ko za -
to san, egy más ra épü lő ki sebb lé pé sek
so ro za tán ke resz tül kö zö sen va ló sít -
ha tunk meg. 

– Mi lyen ter ve ik van nak a jö vő re
néz ve? Mely te rü le ten lát to váb bi le he -
tő sé ge ket az öko gyü le ke zet épí té sé re?
– Cél ja ink el éré sé hez öt té ma kör -

ben konk rét  ter ve ket  fo gal maz tunk
meg: gyü le ke ze ti élet, ok ta tá si in téz -
mé nyek, épü le tek, zöld fe lü le tek, kap -
cso la tok. 
Sop ron ked ve ző föld raj zi el he lyez -

ke dé se, a Sop ro ni-hegy ség és a Fer tő–
Han ság Nem ze ti Park kö zel sé ge, va -
la mint az ok ta tá si in téz mé nye ink kel
és a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem
sop ro ni ka ra i val va ló együtt mű kö dé -
sünk szám ta lan le he tő sé get kí nál a cél -
ja ink meg va ló sí tá sá ra. 
Hosszabb tá vú ter ve ink kö zött sze -

re pel, hogy ta pasz ta lat cse rét kez de mé -
nye zünk a kör nye ze ti pro jek tek ter ve -
zé sé ben és meg va ló sí tá sá ban elöl já -
ró  né met  test vér gyü le ke ze te ink kel,
va la mint  le he tő sé get adunk  if jú sá gi
cso port ja ink nak, hogy részt ve gye nek
az  ál ta luk  szer ve zett prog ra mo kon. 

– Mi vel bá to rí ta ná a gyü le ke ze te -
ket, hogy a jö vő ben je lent kez ze nek a
cím el nye ré sé re?
–  A  pá lyá zat  jó  le he tő ség  ar ra,

hogy egy-egy kö zös ség vé gig gon dol -
ja, ho gyan tud har mó ni á ban él ni a te -
rem tett vi lág gal, mit tud ten ni he lyi,
gyü le ke ze ti szin ten kör nye ze tünk ál -
la po tá nak meg őr zé sé ért, ja ví tá sá ért.
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VASÁRNAP

9.30 / Rádió 17
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
9.30 / ZDF (német)
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Bad Harzburgból
10.55 / M1
Kérdések a Bibliában
11.45 / M1
Adventi üzenet
17.00 / Bartók rádió
A karácsonyt várva –
aranyvasárnapi körkapcsolás
Gregorián és tradicionális
norvég szakrális énekek
23.00 / Bartók rádió
A karácsonyt várva –
aranyvasárnapi körkapcsolás
Közvetítés Decorahból, 
a Luther College Faith and
Life Központból

HÉTFŐ

10.15 / M1
A gyermek, akit Jézusnak hívnak
(olasz történelmi film)
2/1. rész
16.30 / Duna World
Karácsony Párizsban
(magyar dokumentumfilm)
19.00 / Spektrum
A hit szárnyán: 
Jézus útja madártávlatból
19.05 / Duna Tv
Amélie csodálatos élete
(francia játékfilm, 2001) (117’)
19.35 / Bartók rádió
A Drezdai Instrumental 
és Vocal Concert hangversenye
Naumann: 103. zsoltár
22.00 / Bartók rádió
Dzsesszkarácsony
23.00 / Rádió 17
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora

KEDD

12.10 / Duna Tv
Péter, a kőszikla
(olasz filmsorozat, 2005) (100’)
18.00 / Kossuth rádió
Betlehemi képeskönyv
19.00 / ORF2 (osztrák)
Evangélikus vesperás
19.10 / Duna Tv
Szelek szárnyán – 
Karácsonyi történet
(kanadai tévéfilm, 2000) (87’)
21.27 / Bartók rádió
Händel: Messiás (oratórium)
21.50 / M1
Twist Oliver
(angol–cseh–francia film, 2005)
(125’)
22.25 / Duna World
Mézet ont az ég
22.30 / Kossuth rádió
A születés csodája
22.30 / ZDF (német)
Evangélikus vesperás

SZERDA

10.03 / Kossuth rádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Szentendréről
Igét hirdet: 
Fabiny Tamás püspök
11.04 / Kossuth rádió
Vendég a háznál
Apa palástja –
lelkészgyerekek
13.50 / Bartók rádió
Karácsonyi koncert 
a budavári 
Mátyás-templomban
15.04 / Bartók rádió
Ünnepre hangolódva
Bach: Karácsonyi oratórium
– II. kantáta
22.00 / M1
Egy varázslatos karácsony
(angol családi film, 2007) (88’)
23.15 / Tv2
Egy csodálatos elme
(amerikai filmdráma, 2011) (123’)

CSÜTÖRTÖK

8.05 / Duna Tv
A világörökség kincsei
A Katalin-kolostor
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
A Capella Savaria 
karácsonyi albuma
10.03 / Kossuth rádió
Református istentisztelet
közvetítése a budapesti
Szilágyi Dezső téri
templomból
Igét hirdet: 
Illés Dávid lelkipásztor
12.10 / Duna Tv
Muzsikás 40
20.30 / Duna World
Hagyaték
Karácsony a fronton – 
hit és ima a háborúban
21.45 / M1
Életrevalók
(francia filmvígjáték, 2011)
(107’)

PÉNTEK

10.35 / Duna World
Fejezetek Magyarország
közlekedéstörténetéből
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A városi közlekedés kezdetei
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.50 / Duna World
Kérdések a Bibliában
13.20 / M1
Gasztroangyal
Karácsony
16.30 / M1
A legyőzhetetlenek
(magyar kalandfilm, 2013) (55’)
22.00 / Bartók rádió
Útlevél nélkül – 
az igazi crossover
Vendég: Dés László

SZOMBAT

5.30 / M1
Virtuális vártúrák – 
régi várak új fényben
(magyar ismeretterjesztő
film)
8.25 / Duna Tv
Isten kezében
10.00 / Kossuth rádió
Szombat délelőtt
(magazinműsor)
15.45 / M1
Sport 2013
Úszás, vízilabda, 
kajak-kenu
16.00 / Bartók rádió
Diótörő – 
karácsonyi zenék négy kézre
22.05 / M1
A régi házban
(magyar tévéfilm, 2013)
2.10 / Duna Tv
Koncertek 
az A38 hajón
Harcsa Veronika Quartet

VASÁRNAP

9.30 / ZDF (német)
Evangélikus istentisztelet
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
Kocsár Miklós 
egyházi kórusművei
11.40 / Duna Tv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós esszéje
12.00 / Nemzetiségi adások
Déli harangszó a tótkomlósi
evangélikus templomból
19.30 / Kossuth rádió
A fenyőfa
Andersen meséje
19.30 / Duna World
Másfél millió lépés
Magyarországon
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Barangolás a Börzsönyben
1.00 / M1
MüpArt koncertek
New Orleans Swing

VASáRnApTÓL VASáRnApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 22-étől december 29-éig

Ad ven ti üze net a Ma gyar te le ví zi ó ban
De cem ber 22-én, va sár nap az M1-en 11.45-kor Ad ven ti üze net cím mel
lát ha tunk össze ál lí tást, mely ben köz re mű kö dik Ku bik An na szín mű -
vész és a Ko rál-szi get együt tes. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Hor -
váth Ta más.

b Idén el ső íz ben nyer te el evan gé li kus gyü le ke zet a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház Öko gyü le ke ze ti Ta ná csa, va la mint a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Ara rát Mun ka cso port ja ál tal meg hir de tett öko gyü -
le ke ze ti cí met, il let ve dí jat. A dí ja zott Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház köz -
ség ne vé ben a te rem tés he tén, ok tó ber 6-án vet te át az el is me rést a Gyu -
lai Pál ut cai re for má tus gyü le ke zet al kal mán dr.GálosBorbála, a Nyu -
gat-ma gyar or szá gi Egye tem Er dő mér nö ki Ka rá nak ad junk tu sa, a
gyü le ke zet te rem tés vé del mi mun ka cso port já nak ve ze tő je. Ve le be szél -
get tünk a díj el nye ré sé nek előz mé nye i ről és a to váb bi ter vek ről.

A lu ther ki adó és az evan gé li kus köny ves bolt
ün ne pi nyit va tar tá sa

De cem ber 23-áig, hét fő től pén te kig 9-től 18 órá ig.
De cem ber 21-én, szom ba ton 9-től 18 órá ig.
De cem ber 24-étől az ün ne pek és lel tá ro zás mi att zár va tar tunk.
Nyi tás: 2014. ja nu ár 13-án, hét főn.

Kér jük, ve gyék fi gye lem be, hogy a lel tá ro zás ide je alatt ér ke ző meg ren de -
lé se ket a ki adó ja nu ár 13. után tud ja tel je sí te ni. Kö szön jük a ked ves lel ké szek -
nek és vá sár ló ink nak, hogy meg ren de lé se i ket idejében el jut tat ják hoz zánk.
Bé kés ün ne pi ké szü lő dést kí ván nak a Lu ther Ki adó mun ka tár sai.

A gyülekezet ökoprogramjának ki fe je -
zé sé re dr. Gá los Bor bá la által al ko tott
„logó”
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Szent es te – bár so kak szá má ra már
ma ga ka rá csony – még is csak a nagy
ün nep elő es té je, ahogy a ré gi ek mond -
ták: vi gí li á ja. Ez pe dig a szó ere de ti ér -
tel mé ben „imád ko zó vir rasz tás”. Vá ra -
ko zás a nagy ta lál ko zás ra. Az ad ven ti
vá ra ko zás csúcs pont ja, ami kor már a
kü szö bön ál lunk, s nyí lik az aj tó. Nem
csak  úgy, mint  gyer mek ko runk ban,
ami kor a ka rá csony fá ra és az aján dé -
kok ra nyí ló aj tó előtt to po rog tunk… 
Ké szek va gyunk-e ta lál koz ni Krisz -

tus sal, ké szek va gyunk-e, hogy ne csak
egy pó lyás ked ves sé gé re gon dol junk,
ha nem mind ar ra, amit a Bet le hem ben
szü le tett gyer mek ér tünk tett a böl cső -
től a ke reszt fán át a hús vé ti sí rig, sőt a
menny be me ne tel től pün kös dig? Ké -
szek va gyunk-e ve le ta lál koz ni? – ez az
iga zi nagy kér dés ka rá csony kor!
Az új szö vet ség el ső pil la na ta i ban –

az Is ten em ber ré lét ele (in car na tio) ez
– egy ószö vet sé gi ige mond ja ki a lé -
nye get. Nem csak azért, mert a két szö -
vet ség ugyan an nak az em bert sze re tő
Is ten nek a mű ve, ha nem azért, mert az
ige is ugyan az: Is ten te rem tő, éle tet je -
len tő sza va. Amit mond, az úgy van.
„Mond ta Is ten…”– és úgy lett! (Lásd a
te rem tés tör té net vissza té rő for du la tát.) 

„Föl ra gyog majd az igaz ság nap ja”
– hang zott a ma la ki á si pró fé ci á ban az
ige, és úgy lett. Föl ra gyo gott! „Su ga -
rai gyó gyu lást hoz nak” – és úgy lett.
Su ga rai gyó gyu lást hoz tak. 
S az ige ér vé nyes ma is, ezért 2013 ka -

rá cso nyán hi szem, hogy szá munk ra is
fel ra gyog hat az igaz ság nap ja, és su ga -
rai gyó gyu lást hoz hat nak. S kí vá nom
is mind annyi unk nak – ma gam nak is –
, hogy majd de cem ber 26-a múl tá val,
az ün nep mér le gét meg von va ki mond -
has sam: úgy lett. Ne kem fel ra gyo gott,
ne kem már gyó gyu lást ho zott. S ha ez
meg tör té nik, ak kor hir de tem to vább
min den ki nek, aki még sö tét ben van, aki
gyó gyu lás ra vár, hogy higgye tek, fel ra -
gyog, és gyó gyu lást hoz.
Az igaz ság nap já ra min den ki vár.

Azt hi szem, ki vé tel nél kül. Em be ri lé -
tünk meg ha tá ro zó ja az igaz ság ér zet,
az igaz ság utá ni vágy.  
Vár juk az igaz ság nap ját…, és szen -

ve dünk a sok igaz ság ta lan ság tól. Né -
ha fel ki ál tunk: nincs igaz ság! S így is
lát juk, va la mi ért min dig az igaz ság ta -
lan ság  győz. Né ha  bosszan ko dunk,
né ha  ki a bá lunk,  más kor  mor gunk
vagy mél tat lan ko dunk. Oly kor ut cá -
ra me gyünk az igaz ság ta lan ság el len,
né ha meg ci ni ku san le gyin tünk Pi lá -
tus sal együtt: „Mi az igaz ság?”
Fi lo zó fu sok,  böl csé szek,  ter mé -

szet tu dó sok, po li to ló gu sok és tár sa -
da lom tu dó sok fo gal maz ták meg, sze -
rin tük mi az igaz ság. Mi, ke resz tény
em be rek nem kell, hogy vé gig jár juk a
ke re sés nek ezt a zsák ut cá ját. Mi tud -
juk, hogy nem va la mit, ha nem va la -
kit kell ke res nünk. 
Ami kor a pró fé ta – ma is ak tu á lis,

re mény kel tő sza va i ban – meg hir det -
te: fel ra gyog az igaz ság nap ja, ak kor egy
sze mély re gon dolt. Az óta fel is ra gyo -
gott, el is jött, és be mu tat ko zott: „Én
va gyok az út, az igaz ság és az élet…” (Jn
14,6) Az ő meg je le né se iga zi nap fel kel -
te  volt.  Ami kor  ma  meg je le nik  az
éle tünk ben, új ra fel ra gyog. 
A  tél  sö tét  hó nap ja i ban  min den

kis nap su ga rat nagy ra ér té ke lünk. Az
élet, a vi lág s a ha lál sö tét jé ben min -
dent meg ha tá ro zó a jé zu si nap fel kel -
te. En nek el ső nagy pil la na tát ün ne pel -
jük a jel ké pes ér tel me mi att tu da to san
a té li nap for du ló ra tett ka rá csony ün -
ne pén. En nek az éle tünk min den nap -
ját  meg ha tá ro zó  nap fel kel té nek  az
örö mét  tan kol juk  ma gunk ba  év ről
év re Jé zus szü le tés nap ján.
Mi vel fel ra gyo gott az igaz ság nap ja,

Jé zus  Krisz tus,  mi  az  ő  igaz sá gá ból
élünk. Így, evan gé li kus meg kö ze lí tés -
sel gon dol juk vé gig ka rá csony drá ga és
mély üze ne tét – túl lép ve a pász tor ro -
man ti kán, a gü gyö gő gyer mek ün nep -
lé sen, ki lép ve a ke res ke del mi vi lág tal -
mi csil lo gást kí ná ló bóv li ka rá cso nyá ból. 
Az igaz ság nap já nak su ga rai gyó -

gyu lást hoz nak – mond ja Ma la ki ás
pró fé ta. Is mer jük a fény su ga rak jó té -
kony ha tá sát. A gyó gyí tás vi lá gá ban is
gyak ran él nek en nek sok fé le for má já -
val. Nem csak a tes ti be teg sé gek, de a
lel ki pa na szok or vos lá sá hoz is szük -
ség van a fény re. 

Az  igaz ság  nap su ga ra  is  gyó gyít.
Nem úgy, hogy va la mi fé le bel ső ti tok -
za tos  fo lya ma to kat  in dít  el.  In kább
úgy, hogy az igaz ság nap já nak fé nye
más fény ben en ge di lát ni az Is ten től
el sza kadt, bű nös em ber hely ze tét. 
A hely zet va ló ban rossz, a di ag nó -

zis vég ze tes, ha lá los bajt mu tat. De ha
az igaz ság nap ja be ra gyog ja az éle tün -
ket, ak kor Is ten más ként te kint ránk.
Nem azért, mert mi olyan tisz ták, szé -
pek, vi lá gos éle tű ek, lel kű ek és gon -
dol ko dá sú ak  va gyunk. Azért, mert
Krisz tus fé nyé ben lát min ket az íté -
lő Is ten. 
Krisz tu sért, az ő fé nyé ért el fo gad

min ket az Is ten. Az igaz ság nap ja fé -
nyé vel így gyó gyít, hogy a re mény te -
len, el ve szett em ber ből a meg iga zí tott,
Krisz tus fé nyét to vább tük rö ző em be -
rek ké vál ha tunk. Ahogy éne künk is ta -
nít:  „Tisz títs  meg  tel je sen,  szen telj
meg, hadd le gyen / Fé nyed ből fény -
su gár az éle tem…” (EÉ 389,4)
A bet le he mi csil lag fény égi fényje -

len ség  volt.  A  bet le he mi  gyer mek
mennyei fényje len ség: az igaz ság gyó -
gyí tó su ga rú nap ja. 
Ka rá csony es te min den gyer tyá ja,

min den fe nyő fa iz zó ja, min den csil lag -
szó ró-tün dök lé se ezt a cso dát je lez ze
szá munk ra, akik az ő ne vét fél jük: föl -
ra gyo gott az igaz ság nap ja. 
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Imád koz zunk! Jöjj el, bet le he mi gyer -
mek, Urunk, Jé zus, és ra gyogd be a mai
éj sza kát, éle tünk éj sza ká ját s a mu lan -
dó ság sö tét zu ga it fé nyed del. Vi lá gos -
sá god űz zön el min den fé lel met, ret -
te gést a szí vünk ből, ra gyog ja be az utat
vissza az atyai ház hoz, ahol ve led
együtt mi is új ra Is ten gyer me ke i ként
él he tünk. Igaz sá god fé nye jár jon át
min ket, hogy ami kor ma és egy kor az
út vé gén ha za ér ke zünk, Atyánk el- és
be fo gad jon min ket örök or szá gá ba. Ál -
dott légy, Urunk, hogy el jöt tél, em ber -
ré let tél ér tünk, és új ra Is ten gyer me -
ke i vé tet tél min ket. Hadd le gyen fé -
nyed ből fény su gár az éle tünk. Ámen.

k A r á Cs on y e s te – M Al 3,20A

Su ga rai gyó gyu lást hoz nak
AZ Ünne p ig éje

Új nap – új ke gye lem
va sár nap (de cem ber 22.)
Az Úr tör vé nye tö ké le tes, fel üdí ti a lel ket.Zsolt 19,8a (1Jn 2,3; Lk 1,/39–45/46–
55/56/; Fil 4,4–7; Lk 1,68–79) A köz vé le mény sok szor döb ben ten áll egy-egy
bí ró sá gi íté let hal la tán: a tör vény sze rint ki sza bott bün te tést ke ves li vagy épp
so kall ja. S ilyen kor ki-ki meg ál la pít ja: nem jó a tör vény. Vagy: jó, de nem jól
al kal maz zák. Hi szen em be rek al kot ják és szab ják ki, a hi ba le he tő sé ge ben -
ne van. Em be ri lé tünk tö ké let len sé gek kel, se bek kel, igaz ság ta lan sá gok kal te -
li. Az egyet len igaz ság és tisz ta ság for rá sa Is ten, tör vé nyé nek min den kor en -
ge del mes ked ve nem kell fél nünk, hogy rossz út ra té ve dünk. A tisz ta lel ki -
is me ret nyu gal ma bol dog sá got ad. Ma pe dig: „Örül je tek…, az Úr kö zel!”

hét fő (de cem ber 23.)
Az Úr an gya la meg je lent ne ki ál má ban, és ezt 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 1,20–21 (Ézs 45,17; Róm 15,8–13; Mal 3,13–24) Jó zsef rossz dön tést akart
hoz ni: el akar ta kül de ni Má ri át, de ka pott egy je let. Ez a mi éle tünk ben is na gyon
sok szor így van: Is ten küld egy je let, kül di kö ve tét, hogy meg mu tas sa a he lyes
irányt. Se gít, hogy jó dön tést hoz zunk. Kér dés, fi gye lünk-e a je lek re. Min den -
kor szük sé günk van út mu ta tá sá ra, de a for du ló pon to kon kü lö nö sen is. Ám Is -
ten előtt zárt szív ben, csak a ma gunk böl cses sé gé ben bíz va nem lesz ré szünk ilyen
meg lá to ga tás ban. Alá zat tal és bi za lom mal kér jük Is ten út mu ta tá sát!

kedd (de cem ber 24.)
És hir te len mennyei se re gek so ka sá ga je lent meg az an gyal lal, akik di csér ték
az Is tent, és ezt mond ták: „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 2,13–14 (Zsolt 68,20; Mt 1,/1–17/18–
21/22–25/; Róm 1,1–7; Jn 1,1–13) Dél után négy óra kö rül el csen de se dik a vi -
lág. Le áll a tö meg köz le ke dés, el nép te le ned nek az ut cák. A mennyei se re gek -
kel együtt di csér jük az Is tent, hi szen az aján dé kok, ame lye ket adott ne künk,
az év min den nap ján el kí sér nek: ez a nap az öröm és bé kes ség, a csa lád és
gyer mek ség, az ott hon és a lel ki ott hon együt tes ün ne pe. As si si Fe renc az ün -
ne pek ün ne pé nek ne vez te a ka rá csonyt. Vi gyáz zunk rá! Őriz zük meg! Vi gyük
to vább, le gyen ben nünk a fé nyek ből egy kis láng, amely me le gít, amely utat
mu tat. Krisz tus meg szü le tett, az Is ten oda ha jolt hoz zánk eb ben a kis gyer -
mek ben. Örül jünk, és imád juk őt, hoz zánk és ér tünk ér ke zett! 

szer da (de cem ber 25.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Az én ju ha im hall gat nak a han gom ra, és én is me rem őket,
ők pe dig kö vet nek en gem. Én örök éle tet adok ne kik, és nem vesz nek el so ha, mert
sen ki sem ra gad hat ja ki őket az én ke zem ből.” Jn 10,27–28 (Zsolt 66,12; Lk 2,/1–
14/15–20; Tit 3,4–7; Jn 1,14–18) Jé zus hang ja „a vi lág hang ja”, avagy: mi től is ün -
nep az ün nep? So kan baj ban len né nek, ha meg kel le ne fo gal maz ni uk az iga zi tar -
tal mát. A csa lád együtt lé te – de ha nincs bé kes ség, csak el ta kart fe szült sé gek van -
nak? Az evés? Az aján dék? Ak kor aki sze gé nyebb, an nak az ün ne pe is sze gé nyebb,
szür kébb? A vi lág hang ja a ka rá cso nyi idő szak ban is han gos, üvölt ve csá bít, pro -
vo kál, fé nyes ki ra ka tok kal, szé dü le tes ak ci ók kal „ké szít fel” az „ün nep re”. Ezek nem
iga zi han gok, ha mi sak, fal sak, ki ra gad nak a lel ki bé kénk ből, más fe lé for dít ják te -
kin te tün ket. Ne hagy juk, áll junk el len! Egy más hang szó lít, aki is mer, és tud ja,
hogy mi a jó ne künk, akit ma a kö zös ség ben együtt di csé rünk, és ott hon, a csend -
ben is meg szó lí tunk, és hang já ra fi gye lünk…

Csü tör tök (de cem ber 26.)
Se re gek Ura…! Egye dül te vagy a föld min den or szá gá nak Is te ne! Te al kot tad
az eget és a föl det. Ézs 37,16 (Ef 1,3; Jn 1,1–5/6–8/9–14; Zsid 1,1–3/4–6/; Jn 1,19–
28) Egy re „ki sebb” a vi lág, le győz he tő a tá vol ság, élő ben néz he tő az in ter net
web ka me rá in a föld má sik pont ján élők moz gá sa, az idő já rás, még az űr ből
is ka punk ké pe ket. Óri á si kí sér tés, hogy azt érez ze az em be ri ség: min den a
mi énk, ke zünk ben a vi lág, nem csak ez a boly gó, ha nem im már a Nap rend -
szer tá vo li pont ja i ra is ki ter jesz ti ural mát az em ber. Ez ab ból fa kad, hogy nem
is mer jük Is tent és igé jét. Ézsa i ás sza vai ma és min den kor ar ra em lé kez tet nek:
mi te remt mé nyek va gyunk, a vi lág egyet len Ura a te rem tő Is ten. A mai ün -
ne pen a gyer mek Jé zus ban a meg vál tó Is ten „szent or cá ját” lát juk, aki nem
tá vo li, meg kö ze lít he tet len Úr, ha nem hoz zánk sze re tet tel és gon dos ko dás sal
oda haj ló, aki el ké szí tett min dent, ami föl di és örök éle tün ket il le ti. Áll junk
meg alá zat tal a já szol, a gyer mek Jé zus és a mi mennyei Atyánk előtt!

pén tek (de cem ber 27.)
Mert egy kor sö tét ség vol ta tok, most azon ban vi lá gos ság vagy tok az Úr ban:
él je tek úgy, mint a vi lá gos ság gyer me kei. Ef 5,8 (Bír 5,31b; 2Jn 1–6/7/; Jn 1,29–
34) „Jó nak len ni jó!” – egy kam pány szlo gen je ez, amely jó tet tek re ösz tön -
zi az em be re ket. A mé di á ban be mu ta tott ese tek pe dig ta lán mo ti vál ják a töb -
bi e ket is, hogy ve gyék ész re, ki nek mi lyen ap ró ság gal le het meg szé pí te ni az
éle tét, se gí te ni a sor sá ban. Meg fi gyel tem, ál ta lá ban egé szen ap ró, ba ná lis, hét -
köz na pi dol gok ról van szó – ami lé nye ges, hogy sze me, fü le, szí ve van az il -
le tő nek, ész re vesz, és meg moz dul, lép, se gít. Pál apos tol ne künk élet re szó -
ló „prog ra mot” ad át: a vi lá gos ság gyer me ke i ként fény le ni, hir det ni azt, aki -
től fé nyün ket kap juk. Ez nem „ne héz”, sőt ez a ter mé sze tes a meg tért em -
ber szá má ra: Jé zust kö vet ni, hi szen ez ad bol dog sá got.

szom bat (de cem ber 28.)
Az Úr ezt mond ta Ab rám nak: …meg ál da lak, naggyá te szem ne ve det, és ál -
dás le szel. 1Móz 12,2 (Róm 12,14; Mt 2,13–18; Jn 1,35–42) Idé zet egy ré gi ma -
gyar ál dás ból: „Le gyen ál dott ben ned a Fény, / Hogy má sok nak is fé nye le -
hess. / Le gyen ál dott a nap su ga ra, / És me le gít se fel szí ve det, / Hogy le hess
eny het adó for rás / A sze re te ted re szom ja zók nak. /És le gyen ál dott tá masz
ka rod / A se gít ség re szo ru lók nak. / Le gyen ál dott gyógy ír sza vad / Min den
hoz zád for du ló nak. / Le gyen ál dást ho zó ke zed / Azok nak, kik ér te nyúl nak.”
Ta lán ma már nem is ér tik so kan e szót, ré gi mó di nak tart ják… Pe dig Is ten
és em ber kap cso la tá nak drá ga gyön gye, ígé ret, ame lyet be tel je sít az Is ten, ame -
lyet Krisz tus ban cso dá la to san min den nép és nem zet ség meg ka pott. Ál dás
le gyen éle tün kön, hogy őt szol gál juk és hir des sük éle tünk min den nap ján!

g Kő há ti Do rottya
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Min den  kez det  ne héz  –  vall ja  az
em be ri ta pasz ta lat. Min den kez det
Is te né – hir de ti Já nos fe lül ről ka pott
böl cses ség gel.  Akár csak  a  mo nu -
men tá lis ze nei al ko tá sok nyi tá nya, ez
az evan gé li u mi be ve ze tő is íze lí tőt kí -
nál az egész mű leg fon to sabb kin cse -
i ből:  Ige,  élet,  vi lá gos ság,  be fo ga -
dás, Is ten-gyer mek ség… A nyi tó té -
tel az új kez det, az új te rem tés haj nal -
fé nyét ra gyog tat ja fel, ami kor a fel ke -
lő nap fé nyé ben az Ige tes tet ölt, ar -
cot,  ne vet  kap  a  bet le he mi  gyer -
mek ben. 
Jog gal ír ja Gyök össy End re: „Já nos

evan gé li u má nak el ső fe je ze te a leg -
döb be ne te sebb és leg meg ra ga dóbb és
leg lé leg zet el ál lí tóbb »val lá sos« gon -
do lat épít mény, ame lyet va la ha em ber
vé gig gon dolt és le írt.” 

Já nos evan gé li u má nak pro ló gu sa
egy ben vá lasz Bod rog Mik lós ka rá cso -
nyi éne ké nek pro vo ka tív kér dés fel ve -
té sé re: „Vak sö tét ben a vi lág, / Hol egy
em ber, aki lát?” (EÉ 172,1) Aki tisz tán
lát, és ha tal mas össze füg gé se ket lát -
tat meg, nem más, mint Já nos, a sze -
re tett ta nít vány. Ő, aki a leg kö ze lebb
áll a Mes ter hez, nem vész el az ap ró
rész le tek ben. Ahogy Re mé nyik Sán -
dormeg ének li: „…Já nos messze áll és
egye dül.  / Nem tud gyer mek ről és
nem tud anyá ról, / Nem szü le tés ről,
nem  fo gan ta tás ról,  /  Csil lag,  cse -
cse mő, an gya lok ka ra, / Já szol, já szol-
szag, – Jó zsef, Má ria, / Rongy és pó -
lya,  ki rá lyok,  pász to rok,  /  In du ló
vég te len  ka rá cso nyok:  /  Nem  ér -
dek lik…” (Já nos evan gé li u ma)
Já nost a lé nyeg, ka rá csony esszen -

ci á ja ér dek li. Gyö nyö rű en fe je zi ki ezt
a köl tői kép: „lé nyé ből a szik la-szó ki -
pat tan”. Alap igénk va ló já ban en nek a
szik la-szó nak a fel ve ze té se, elő já té -
ka: „Az Ige test té lett, kö zöt tünk la kott,
és lát tuk az ő di cső sé gét…” (Jn 1,14) 
„La kott…  lát tuk…”  –  de  va jon

igaz-e ez a cso da je len idő ben is? Itt
la kik-e ma is kö zöt tünk a test té lett
Ige, és lát ha tó-e még di cső sé ge 2014-
ben?! Iga zán csak ak kor ta lál ha tunk
vá laszt er re az iz gal mas kér dés re, ha
tisz táz zuk a „di cső ség” szó ere de ti,
mély  bib li kus  ér tel mét,  tar tal mát.
A hé ber ká bód ki fe je zés je len té se: sú -
lyos nak len ni. Va jon van-e még sú -
lya éle tünk ben az igé nek, az élő Is ten
sza vá nak?!
Vagy in kább en ge dünk a tet sze tős,

kor sze rű nek  tű nő,  kí sér tő  gon do -
lat nak,  mely  sze rint  az  ige  csak  a
„kez det ben volt”, most pe dig már a
„tet tek ide jét” él jük? Itt is fon tos jól
ér te nünk a bib li ai ige szó tar tal mát.
A hé ber dá bár, a gö rög lo gosz Is ten
sú lyos, te rem tő sza va. Egy aránt je len -
ti a ki mon dott szót és a meg va ló su -
ló tet tet. Ami kor a te rem tés haj na lán
fel zen dült a te rem tő ige: „Le gyen vi -
lá gos ság” – azon nal vi lá gos lett, és a
ká osz ból meg szü le tett a koz mosz, Is -
ten  szé pen  és  jól  be ren de zett  te -
rem tett  vi lá ga.  Ami kor  Jé zus  csak
ennyit mond: „Kelj fel!” – nem csak a

bé na áll talp ra, de még Ja i rus ha lott
lá nya is élet re kel…
Éle tünk tra gi kus ha sa dá sa, el lent -

mon dá sa, a ke resz tény bi zony ság té -
tel  hi tel vesz té sé nek  fő  oka,  hogy
gyak ran el vá lik egy más tól a szó és a
tett, az el mé let és a gya kor lat, a szé -
pen meg fo gal ma zott ün ne pi hit val lás
és hét köz na pi éle tünk. Így lesz sza -
vunk, ige hir de té sünk „üres, könnyű
be széd dé”, el ve szít ve sú lyát és gyó gyí -
tó  ere jét.  Így  lesz  az  ízt,  za ma tot
aján dé ko zó só ból ér ték te len sa lak, ut -
cá ra dob ha tó hul la dék… 
A Bet le hem ben test té lett Igén ke -

resz tül Is ten meg szó lal, meg szó lít és
meg szó la lás ra in dít. En nek egyik pro -
to tí pu sa Ke resz te lő Já nos, aki ben Já -
nos evan gé lis ta Is ten kül döt tét lát ja:
„Ő ta nú ként jött, hogy bi zony sá got te -
gyen a vi lá gos ság ról, és hogy min den -
ki higgyen ál ta la.” (Jn 1,7) Min den ki!
Hi szen a ka rá cso nyi öröm hír nem pri -
va ti zál ha tó, nem le het se já szol böl cső -
be,  se  temp lom ba  zár ni.  „Az  Ige…
meg vi lá go sít min den em bert: ő jött el
a vi lág ba.” (Jn 1,9)
De va jon be fo gad juk-e és to vább -

ad juk-e  őt?!  Ha  igen,  ak kor  a  mi
sza vunk  is  élet újí tó  tet té  vál hat.
Ugyan ak kor lát nunk kell kor lá ta in -
kat is, ahogy er re Ke resz te lő Já nos -
sal  kap cso lat ban  is  fi gyel mez tet
igénk: „Nem ő volt a vi lá gos ság, de a

vi lá gos ság ról kel lett bi zony sá got ten -
nie.” (Jn 1,8)
Bár csak ez a szent „kell” fe szí te ne

min ket is! Nem hall gat ha tunk, hi szen
aki Is ten gyer me ké vé lett, nem tud -
ja, de nem is akar ja örö mét el foj ta -
ni. A „csen des éj” nem le het né ma éj!
Az el ső pász to rok és böl csek se hall -
gat tak ar ról, amit hal lot tak és lát tak.
Mi pe dig – Jó kai An na zse ni á lis ki -
fe je zé sé vel – mai „pász tor lel kű böl -
csek ké” le he tünk. 
Ha nem élünk ez zel az eséllyel, ma -

gát Is tent szo mo rít juk meg. Az író nő
er ről szív be mar ko ló an így vall: „…sír
az Is ten, s ne künk ágas kod nunk kell,
hogy le tö röl jük a könnyét. Mert a vi -
lág raj tunk, em be re ken áll, és a har -
ma dik év ez red a pász tor lel kű böl cse -
ké  lesz.  Vagy  azok  le szünk,  vagy
hagy juk, hogy to vább sír jon az Is ten…”
A kis ded Jé zus ról nem ír ja Lu kács,

hogy sírt vol na, de a Je ru zsá lem be ér -
ke ző Mes si ás ról fel jegy zi: „…meg lát -
ta a vá rost, meg si rat ta, és így szólt:
»Bár fel is mer ted vol na ezen a na pon
te is a bé kes ség re ve ze tő utat!«” (Lk
19,41–42)  A  bet le he mi me zőn  fel -
csen dü lő an gyal kar gló ri á ja is er ről
a nagy esély ről szól: „a föl dön bé kes -
ség” (Lk 2,14). De csak ak kor kö szönt
iga zi bé kes ség a föld re, ha di cső sé get,
az az: súlyt adunk Is ten nek és igé jé -
nek az éle tünk ben. Súlyt ad ni azt is

je len ti: to vább ad ni! Fel is mer ve: ami
ne kem  fon tos,  ami ből  én  élek,  az
mást is él tet ni tud.
Be fe je zé sül hadd  idéz zek né hány

sort Szerb György Jé zus a leg if jabb ta -
nít vány hoz cí mű köl te mé nyé ből. Ez a
vers kö zel negy ven éve kí sér. Még va -
ló ban if jú ta nít vány ként, teo ló gus hall -
ga tó ként ta lált meg. Re mé lem, má so -
kat is hoz zám ha son ló an szí ven ta lál: 
„Bi zony, egy szer majd fel ser dülsz

fi am, / és áll kap cso don fel pat tan a zár,
/ és be szél ned kell… /mert tett a szó,
me lyért fe lel ni kell… / Hall gat ni pró -
bálsz,  de  a  hall ga tás  /  emészt,  és
rossz ízű szád ban a csend… / Gyil kol -
nak tet tel s hall ga tás sal is, / (az el hall -
ga tott  szó  majd nem  ha lott,  /  de
tetsz ha lál ez, meg sza kít ha tó)… / Fi -
am,  sze ret lek.  In dulj  és  be szélj,  /
érezd: utad ra ál dás nap ja süt, / s az
út egy pont ján én vár lak, ne félj.”

g Gáncs Pé ter

Imád koz zunk! Urunk, kö szön jük a be -
széd és az ének kin csét. Se gíts fel fe dez -
nünk a ne ked és a ró lad szó ló bi zony -
ság té tel aján dé kát. Nyisd meg szí vün -
ket és aj kun kat jó szó ra, gyó gyí tó
igé re, ör ven de ző ének re! S ha le het, ne
csak az ün ne pek ben, ha nem a hét köz -
na pok ban is. Ámen.
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Min den kez det Is te né

Az evan gé li um ele jén  já runk. Még
csak a har ma dik fe je zet vé gén. Még
csak a ká nai me nyeg ző, a temp lom -
tisz tí tás és a Ni ko dé musszal foly ta -
tott  be szél ge tés  zaj lott  le.  Már is
hang zik  az  ün ne pi  ki je len tés:  „Az
Atya sze re ti a Fi út, és ke zé be adott
min dent.” (Jn 3,35)

Má té evan gé li u má nakmajd a leg -
vé gén a föl tá ma dás után a ha lált is le -
győ ző Úr Jé zus mond ja ki: „Ne kem
ada tott min den ha ta lom…” (Mt
28,18) S va ló ban, ott lát szik is, hogy
övé  min den  ha ta lom.  Meg tör te  a
bűn és a ha lál ere jét. Nem tud ta le -
győz ni sem Ka ja fás, sem Pi lá tus. 

Má té evan gé li u má ban az evan gé -
li um vé gén hang zik a bi zony ság té tel:
„Ne kem ada tott min den ha ta lom…”
Ha ta lom mal tel ve kül di ki ta nít vá nya -
it:  „…te gye tek ta nít vánnyá min den
né pet…” (Mt 28,19) Já nos evan gé li u má -
ban már az ele jén hall juk: „Az Atya
sze re ti a Fi út, és ke zé be adott min dent.”
S ne künk ka rá csony más nap ján,

ami kor a gyer mek Jé zus kö ré igyek -
szik a vi lág, ami kor a kis de det ün ne -
pel ni jön nek so kan a temp lom ba, hir -
de ti az evan gé li um – tán fi gyel mez -
te té sül, em lé kez te té sül, ta lán ép pen
biz ta tás ként –: „Az Atya sze re ti a Fi -
út, és ke zé be adott min dent.”
Már az evan gé li um ele jén. Már az

egy há zi esz ten dő ele jén. És a Fiú, Jé -
zus, aki nek ke zé be adott min dent az
Atya, el in dul, és cso dát tesz, meg hall -
ja a se gít sé get ké rő apa ki ál tá sát, és
ész re ve szi a kö ré gyü le ke zők hi á nyát:
meg ven dé ge li az öt ezer em bert. 
De ami kor el akar nak jön ni, hogy ki -

rállyá te gyék, Jé zus el tű nik elő lük, és
el vo nul  a  hegy re  egy ma gá ban.  Övé
min den  ha ta lom,  és  le mond  ar ról,
hogy ezt a ha tal mat el is mert mó don
gya ko rol ja.  Bár  Iz rá el  ki rá lya,  nem
akar em ber fa rag ta ki rá lyi szék be ül -
ni. S et től kezd ve egy ma ga ma rad. És
el fog ják, s hi á ba Pi lá tus min den em beri
igye ke ze te, azt tesz nek ve le, amit akar -
nak, meg ve retik és meg ölik – pe dig az
Atya min dent a ke zé be adott. 
Ami Jé zus sal tör tént, az úgy tör tént

ve le, hogy ő ha tal ma tel jes sé gé ben volt.
Nem gyen ge sé gé ben, nem ba lek sá gá -
ból, ha nem ha tal ma tel jes sé gé ben jár -
ta vé gig a szen ve dés nek ezt az út ját,
hogy má sok bű ne it ma gá ra vet te. 
Akin az Úr Lel ke nyu go dott, a ta -

nács és az erő Lel ke ha tal má nak tel -
jes sé gé ben tűr te, el szen ved te a ha mis

vá da kat, ta nít vá nya áru lá sát, Pé ter ta -
ga dá sát, Pi lá tus aka rat gyen ge sé gét, a
fő pa pok ha ta lom fél té sét. Er ről már
az  evan gé li um  ele jén,  az  egy há zi
esz ten dő ele jén  ta nú sá got  tesz ne -
künk a Szent lé lek. 
Az el ső vér ta nú, Ist ván di a kó nus

ün ne pén meg em lé ke zik az egy ház ar -
ról, hogy a ta nít vány nem le het na -
gyobb, mint a mes te re. Az Apos to lok
cse le ke de te i nek szer ző je ezt úgy fe je -
zi ki, hogy a vér ta nú ság ra ké szü lő Ist -
ván  szá já ba  ha son ló  sza va kat  ad,
mint  ahogy  Jé zus  kö nyör gött  az
Atyá hoz: „Úr Jé zus, vedd ma gad hoz
lel ke met!” És: „Uram, ne ródd fel ne -
kik ezt a bűnt!” (Ap Csel 7,59.60)
Ist ván vér ta nú nem csak sza vak ban

vált Jé zus kö ve tő jé vé, ha nem ab ban
a sze líd ség ben is, aho gyan hor doz ta,
el vi sel te az őt el íté lők ha rag ját. Ist ván
vér ta nú ün ne pén, ami kor Krisz tus ki -
rá lyi ha tal mát kö rül ál ló és az őt di -
cső í tő szol gák ról kez dünk meg em lé -
kez ni (de cem ber 27.: Já nos apos tol,
de cem ber 28.: ap ró szen tek), a Mes -
ter ről, Jé zus ról szó ló bi zony ság té telt

kö ve tő en azon nal a  ta nít vá nyok ról
szól az Írás: „Aki hisz a Fi ú ban, an -
nak örök éle te van, aki pe dig nem en -
ge del mes ke dik a Fi ú nak, nem lát
majd éle tet, ha nem az Is ten ha rag ja
ma rad raj ta.” (Jn 3,36)
A  hit  nem  csu pán  annyit  je lent,

hogy a ka rá cso nyi gyer mek Jé zus ról hi -
szem, hogy ő az Is ten Fia, a min den -
ség ki rá lya, ha nem a hit en ge del mes -
ke dik Jé zus nak, kö ve ti őt. A hit kö ve ti
Jé zust a sze líd ség ben: aho gyan Jé zus
hor doz ta a vi lág bű nét, a ta nít vány is
ugyan úgy hor doz za má sok el le ne irá -
nyu ló  bű ne it.  Vál lá ra  ve szi  azo kat,
mert aho gyan Jé zus em ber ré lett ér -
tünk, és kö zös sé get vál lalt ve lünk, a ta -
nít vány is úgy vál lal kö zös sé get a kö -
rü löt te  élők kel.  Nem  gyen ge ség ből,
nem ba lek ság ból, ha nem ép pen an nak
bi zo nyos sá gá val, hogy örök éle te van,
hogy Jé zu sért va ló ban övé min den. 
Az evan gé li um ele jén, az egy há zi

év ele jén hang zik az ige Jé zus ról és a
ta nít vá nyok ról. Jé zu sé min den ha ta -
lom, és a Jé zus ban bí zó ta nít vá nyé az
élet  tel jes sé ge.  S  el in du lunk  Jé zus

nyo má ban. És Jé zus sal együtt szám -
ta lan szor meg fog juk ta pasz tal ni az
el len ke ző jét.  Mert  az  erő sza ko sok
tért  hó dí ta nak,  a  rá me nő sek  te ret
nyer nek, a le le mé nye sek meg ta lál ják
a kis ka pu kat az ér vé nye sü lés hez. 
De az zal a hit tel jár juk vé gig élet -

utun kat, hogy még is Urun ké, Jé zu sé
min den ha ta lom mennyen és föl dön,
és  ő  ad  ne künk  is  éle tet  örök kön-
örök ké. Ámen. 

g Ben c ze And rás

Imád koz zunk! Úr Jé zus Krisz tus, aki
ér tünk gyer mek ké let tél, bo csásd meg
ne künk, hogy nem me rünk ki csi nyek
és gyen gék len ni! Bo csásd meg, ha erő -
sek nek és ha tal ma sok nak mu tat juk
ma gun kat. Áraszd ránk Szent lel ke det,
a ta nács és erő Lel két, hogy higgyünk
ben ned, és kö ves sünk té ged, ami kor
ma gad ra ve szed bű ne ink ter hét, hogy
egyek le hes sünk ve led az Atya di cső -
sé gé ben is, aki élsz és ural ko dol mind -
örök kön-örök ké. Ámen.

k A r á Cs on y 2.  nAp jA – jn 3,35–36

Ele jé től vé gé ig

AZ Ünne p ig éje

AZ Ünne p ig éje

Ke gyel mes Atyánk! Te úgy sze ret tél min ket, hogy
egy szü lött Fi a dat ad tad ér tünk. Ben ne az irán -
tunk va ló sze re te ted öl tött tes tet, ben ne lát hat -
tuk meg sze re te ted tel jes sé gét. Kö szön jük ne ked,
hogy Fi ad ban ki je len tet ted vég ső aka ra to dat, és
ál ta la sze re tet tel fo god kör be az egész vi lá got.
Atyánk! Te sze mély vá lo ga tás nél kül meg aján -

dé koz tál  min den  em bert  tö ké le tes  sze re te -
ted del. Mi, em be rek pe dig oly so ka kat zá runk
ki a ma gunk tö re dé kes sze re te té ből. Kö nyör -
günk  azo kért,  akik  emi att  szen ved nek.  Vi -
gasz ta ló  ke gyel med del,  éle tet  újí tó  erőd del
for dulj  a  szen ve dők  fe lé.  Se gíts meg lát ni uk,
hogy a te sze re te ted ér tük is test té lett. 
Kö nyör günk azo kért, akik nek meg ke mé nye -

dett a szí ve, és sze re tet le nül gá zol nak át má so kon
sa ját cél ja ik ér de ké ben. Ál lítsd meg őket a sze re -

tet len ség és az ön zés út ján. Éb reszd fel ben nük
a vá gyat a te igaz sá god után, és adj erőt ne kik,
hogy meg te gyék azo kat a lé pé se ket, ame lyek kel
eny hít het nek az ál ta luk oko zott szen ve dé se ken.
Kö nyör günk  egy há za dért.  Te  egy sze rű  és

tisz ta esz közt ad tál a ke zünk be: a sze re tet va -
ló sá gát. Se gíts ne künk fel is mer ni az egyet len
szük sé gest, ami az em be ri kö zös ség ből egy há -
zad kö zös sé gé vé te het ben nün ket. Se gíts ne -
künk a tő led ka pott sze re tet va ló sá gá ban fel -
ol da nunk az egy há za dat meg osz tó em be ri el -
len té te in ket. 
Ir gal mas sze re te ted re bíz zuk éle tün ket. Kö -

szön jük, hogy túl min den e vi lá gi mély sé gen tel -
jes ség re vi szed, amit Fi ad em ber ré lét elé ben ki -
je len tet tél – és sze re te ted vár ben nün ket Fi ad
ál tal örök kön-örök ké. Ámen.

Oratio œcumenica
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Pár  nap pal  va gyunk  csu pán  ka rá -
csony ün ne pe után, de a meg szo kott
kel lé kek már is meg kop tak. Le járt az
ide jük. A gyer tyák ból, ha köz ben nem
cse rél ték őket, má ra már csak cson kok
ma rad tak.  A  csil lag szó rók  el ég tek.
Le het, hogy a ko rán ki vá gott fe nyő fa
tűi már sze me tel nek a szo ba me le gé -
ben.  A  szép  cso ma go ló pa pí rok ból
cso mó ba  gyűrt,  ku ká ba  szánt  lom
lett. Az aján dé kok, ha vol tak, szek rény -
be ke rül tek, vagy a rossz mé ret, eset -
leg  a  hi bás  mű kö dés  mi att  a  már
szin te ri tu á lis cse re ro ham ra vár nak. A
kel lé kek kel már csak így jár az em ber. 
Mi lesz az ün ne pe ink ből, és mi lesz

be lő lünk,  ha  csak  mu ta tós,  szem re
szép, han gu la tos dísz le tek ele me i ből
bar ká csol juk össze pár na pos, rosszabb
eset ben pár órás hasz ná lat ra?
Az iga zi aján dék azon ban túl éli, ha

a cso ma go lás el is tű nik. A kis gye rek
is  ki nö vi  a  pó lyá ját.  Szü le tés nap ján
nem a ki nőtt in gecs két ün ne pel jük,
ha nem an nak örü lünk, hogy ki nőt te. 
A ka rá csony ün ne pe utá ni va sár nap

egy mon da tos  evan gé li u ma  se gít sé -
günk re si et, ne hogy be le ra gad junk va -
la mi  öre ges,  szin tén  szok vá nyos sá
lett, az ün ne pek le zül lesz té se kel tet -
te do ho gás ba.
Amit  Is ten  aján dé ko zott,  aki ben

Is ten sze re te tét aján dé koz ta, még a leg -
szebb cso ma go lást is le dob ja ma gá ról.
Na gyobb,  mint  ha  ne künk  kel le ne
vagy le het ne el fo gad ha tó vá pre zen tál -
ni. Is ten Fi át ad ta, sze re te té ből. Nem
a „leg jobb fi át”, ha nem az egyet lent. Jé -

zus Krisz tus nem egy a szám ta lan sok
aján dék so rá ban, ame lye ket éle tünk so -
rán gond vi se lé se szánt ne künk a töb -
bi ek  mel lé.  Az  apos to li  ige hir de tés
sze rint a sor rend egé szen más: aki tu -
laj don Fi á nak nem ked ve zett, ha nem
ér tünk ha lál ra ad ta, ho gyan ne aján dé -
koz na ve le együtt min dent mi ne künk?
Bet le hem, Ná zá ret és Je ru zsá lem

csak tér ben es nek tá vol egy más tól. A
ré gi ek ezt úgy mond ták, hogy a já szolt
és a ke resz tet egy fá ból fa rag ták. Szűz
Má ria kar ja, ame lyen a gyer mek rin -
gott (EÉ 157,2), meg a ke reszt fa víz -
szin tes ága, mely szent tes tét ka rol ta
át (EÉ 189,4), össze ha son lí tá suk lát szó -
la gos kép te len sé ge el le né re sem ide -
ge nek egy más tól.
Ka rá csony kor Is ten ar ra nyi to gat -

ja a sze mün ket, és az zal me len ge ti hi -
deg szí vün ket, hogy a ke reszt re szán -
tat, a ke resz tet vál la lót aján dé koz ta ne -
künk Krisz tus ban. Nem unom meg,
és unos-un ta lan is mé tel ni sem szé -
gyel lem, amit Grü ne wald isen hei mi
ol tár ké pén ecset jé vel mon dott el:  a
Má ria kar ján tar tott gyer mek sza ka -
do zott, fosz lott szé lű pó lyá ja és a ke -
resz ten füg gő „fáj dal mak fér fi já nak”
ron gyos ágyék kö tő je mint ha egy da -
rab vég ből len ne sza kít va. 
Amit a fes tő ecset je csak sej tet, azt

Já nos apos tol egy mon da tos evan gé -
li u ma egye ne sen és fél re ért he tet le nül
hir de ti: Is ten azért aján dé koz ta a vi -
lág nak Jé zus Krisz tust, hogy ő a ke -
reszt re ad ja ma gát ér tünk. A fel tá ma -
dott Úr meg di cső ült tes tén is vi se li a

se bek he lyét, az az Is ten azt tá masz tot -
ta fel, aki ál do za tul ad ta ma gát ér tünk.
Igent  mon dott  az  Atya  meg men tő
aka ra tá nak  fé lel me tes  út já ra.  Úgy,
ahogy Szűz Má ria „le gyen” sza vá val
igent mon dott a pél dát lan anya ság ra,
a Fiú test té lét elé nek cso dá já ra.
Min den sze re tet ből fa ka dó aján dék

mö gött egy-egy arc, kéz, em ber rej tő -
zik. Et től ér té kes az aján dék, nem a vi -
lág már kás, di vat tren det jel ző, eset leg
sok szám je gyes ár cé du lá já tól. Az iga -
zi aján dék nem csu pán va la mi va la ki -
től, ha nem va la mi be lő le. Is ten ma gát
aján dé koz ta  a  vi lá gért  Krisz tus ban.
Az em ber ré és ál do zat tá aján dé ko -

zott Krisz tus nem ránk száll, ha nem
ma gá hoz ölel ben nün ket. Nem szé -
gyell  min ket  test vé re i nek  ne vez ni
(Zsid 2,11). Ez a sze re tet túl nagy ah -
hoz, hogy agyunk  szür ke ál lo má nya
szül te fo gal ma i ba be le szo rít hat nánk.
Üd vös sé ges aján dék ká úgy lesz, hogy
„fel ra gyog ne künk a Krisz tus”. A haj -
nalt nem mi hoz zuk el, ha nem ránk
vir rad. Krisz tus-hi tünk ugyan an nak a
ki tar tó sze re tet nek a cso dá ja, aki a Fi -
út a vi lá gért ál do za tul aján dé koz ta. Ki -
tar tó cso dá ról van szó.
Min den Krisz tus-hí vő alá za tos há -

lá val  vall ja,  hogy  mi lyen  ki tar tás ra
kény sze rült Is ten, amíg meg szü let he -
tik ben nünk az aján dé ká ra mon dott
„kö szö nöm”. A Fi ú ért és ál do za tá ért
mon dott há la és a ben ne va ló bi za lom.
A Krisz tus ban adott aján dék nem

avul el. Múlt tá sem öreg szik. „Egy szer
s min den kor ra” szól, de ez nem múl -

tat, ha nem vég ér vé nye set je lent. Min -
den em ber és min den ge ne rá ció szá -
má ra újat, a sa ját ko rá ban is ér vé nye -
set. Ez a cso da vir rad  ránk,  ami kor
Krisz tus sza vá ra haj lik a szí vünk, ami -
kor tes te és vé re aján dé ká ban je len ide -
jű vé lesz, és sze mé lyün ket érin tő aján -
dék ként őt ma gát fo gad hat juk. 
Ál dott  min den  igye ke zet,  amely

meg pró bál ja sza vak ba, hit val lás ba öl -
töz tet ni ezt a cso dát. Egy há zunk egyik
nagy teo ló gu sa, ami kor hal lat lan igye -
ke zet tel és hű ség gel pró bál ta kö rül jár -
ni ezt a cso dát, pró bál ko zá sá nak utol -
só mon da tá ban így vall: ami itt tör té -
nik, az iga zá ban alig mond ha tó, sőt
mond ha tat lan.  Nem  a  kul csot  kell
ke res nünk a ti tok fel nyi tá sá hoz, a ke -
zün ket kell össze kul csol ni, és tér det
hajt va Ta más sal együtt kell mon da ni:
„Én Uram, és én Is te nem!” (Jn 20,28)
Ez az imád ság, ez a hit sze mé lyes, de

nem ki sa já tí tó. Ha ezt meg ta nul juk, ak -
kor a vi lág nem egy sze rű en csak ide gen
és el len sé ges mind az zal együtt, amit „vi -
lág”-nak bé lyeg zünk, ha nem en nek az
aján dék nak  a  vá ro má nyo sa.  Nem  a
vi lág ról van ilyen jó vé le mé nyünk, ha -
nem  Is ten  ki tar tó  sze re te té ben  re -
mény ke dünk. Te lik az aján dék ból!

g Fe hér Ká roly

Imád koz zunk! „Va ló sá gos Is ten, mi meg -
vál tónk, / Jé zus Krisz tus, / Ki jöt tél az
Atyá tól, / Is ten Bá rá nya, / Bű ne ink vált -
sá ga, / Nézz e vi lág ra!” (GyLK 619,2)

k A r á Cs on y u tá ni vA sár nAp – jn 3,16

Ka rá csony nak sok nap ja van
A vA sárnAp ig éje

b Az egy, szent, egye te mes és apos -
to li egy ház na gyon sok szí nű…
Meg mu tat ko zik ez a rész kö zös -
sé gek gon dol ko dá sá ban, a ke -
gyes sé gi gya kor lat ban, a li tur gi -
á ban, a kül ső for mák ban és a teo -
ló gi ai meg kö ze lí tés ben egy aránt.
Ez a szín gaz dag ság nem el vá -
laszt ja a test vé re ket, ha nem a te -
rem tő Is ten fan tá zi á ját di csé ri. 

El té rést fi gyel he tünk meg Is ten né -
pé nek kü lön bö ző kon ti nen se ken élő
cso port jai kö zött, kü lönb sé gek mu -
tat koz nak a kul túr kö rök függ vé nyé -
ben, és egy-egy na gyobb töm bön be -
lül is meg ha tá ro zó, hogy mi lye nek a
tör té nel mi gyö ke rek. Még is két nagy
csa lád ra szok ták osz ta ni a ke resz tény
vi lá got: ke le ti és nyu ga ti ke resz tény -
ség re. Van, aki ezt – a kez de tek ből ki -
in dul va – két meg ha tá ro zó sze mély -
hez is kö ti: Ke let Já nos evan gé lis ta vo -
na lán in dult el és fej lő dött, Nyu gat
pe dig Pál apos tol misszi ó já ból ala kult
és for má ló dott ké sőbb is.
A ke le ti ke resz tény ség gaz dag is -

ten tisz te le ti  kul tú rá ja  bár  bo nyo -
lult nak lát szik, még is le tisz tult, át lát -
ha tó. Bib li kus gon dol ko dás mód já ban
össze kap cso ló dik a föl di is ten tisz te -
let a mennye i vel, a föl dön élő em ber
be is kap cso lód hat az örök is ten tisz -
te let be. Az egész li tur gia – amely nek
lé nye ge az Is ten imá dá sa és di cső í té -
se – ré sze az örök li tur gi á nak, kós -
to ló ab ból, ami az Is ten or szá gá ban
zaj lik. Az pe dig az időn kí vü li sé get je -
len ti, az az nincs kez de te és vé ge, az
örök  je len ben  fo lya ma to san  tart.
(Mi lyen ne héz ezt le ír ni az idő höz kö -
tő dő nyelv hasz ná la tunk kal.)
A nyu ga ti ke resz tény ség sok kal ra -

ci o ná li sab ban gon dol ko dik, s igyek szik
min dent  meg ma gya ráz ni,  ha  kell,

pusz ta ér te lem mel, ha kell, a fi lo zó fia
ma gas sá ga i val, s az után a fel is me ré seit
meg pró bál ja tu da to sít va meg él ni.
Ka rá csony ün nep lé se is el té rő a ke -

resz tény ség két nagy cso port já ban.
(Ar ra most nincs le he tő sé günk, hogy
a ke le ti vagy a nyu ga ti ke resz tény sé -
gen be lü li gaz dag ár nya la to kat akár
csak fel is so rol juk, ne tán ki fejt sük.)
Ka rá csony ké sői ün ne pünk. So ká -

ig nem is ün ne pel ték. Hús vét volt az
ün nep. Min den va sár nap is egy ki csit
hús vét volt. Az után ki ala kult víz ke -
reszt nap ja, az az az „Úr-je le nés”, Is -
ten meg je le né sé nek ün ne pe. 
Nem az volt az iz gal mas a ke resz té -

nyek szá má ra, hogy az Úr ho gyan s mi -
ként jött el eb be a vi lág ba, ha nem az,
hogy meg je lent, hogy di cső sé ge be ra -
gyog ta a vi lá got. (Ezért a ko rai idők ben
Urunk meg je le né sé nek ün ne pe egy ben
ka rá cso nyi meg em lé ke zés is volt.) 
Ké sőbb, ami kor Krisz tus sze mé lye

hit vi ták kö zép pont já ba ke rült, fon tos -
sá vált az is, hogy test sze rinti meg je -
le né sé ről is szól jon az egy ház. S ahogy
hús vét min den hí vő em ber szá má ra
a dra ma ti zált li tur gi á ban és a hoz zá
kap cso ló dó já té kok ban (pél dá ul a vi -
rág va sár na pi be vo nu lás éven kén ti új -
ra ját szá sa, pas sió já té kok stb.) év ről év -
re meg ele ve ne dett, ka rá csony is az ün -
nep lés ben,  az  is ten tisz te let ben  s  az
egy ko ri  ese mé nyek  fel idé zé sé ben –
va la me lyik  evan gé li u mi  le írás  sze -
rin ti for má ban –, el ját szá sá ban gaz -
dag ha gyo mányt for mál tak. A ni ce ai
zsi nat Jé zus ról szó ló ta ní tá sai s az eh -
hez  kap cso ló dó  hit val lá si  for mu lák
Urunk szü le té sét is az alap ve tő ke resz -
tény ta ní tás ré szé vé tet ték.
Az ün nep ki ala ku lá sá nak sok fé le

csí rá ját  is mer jük.  Szá mos  dá tum -
mal „kí sér le te zett” a ke resz tény ség,
míg egyez ség szü le tett ab ban, hogy
a té li nap for du ló hoz kap csol ják Jé zus
szü le tés nap ját. A Ró mai Bi ro da lom -

ban igen köz ked velt po gány ün nep
volt a le győz he tet len nap szü le té sé -
nek (új já szü le té sé nek) ün ne pe. Vé gül
ezt vet te át a ke resz tény ség az zal a
teo ló gi ai meg fon to lás sal és in dok lás -
sal, hogy szá munk ra Krisz tus a vi lág
vi lá gos sá ga, ő a fel ke lő nap. 
Így ala kult hát ki a de cem ber 25-i dá -

tum. Az el ső biz tos fel jegy zé sünk 336-
ban ke let ke zett ka rá csony ün ne pé vel
kap cso lat ban.  A  ka len dá ri um  ek kor
ugyan is már köz ve tett mó don utalt az
ün nep lés re. A ti zen egy év vel ko ráb bi ni -
ce ai zsi nat ide jén még nem ün ne pel ték!
Nem igaz az az el gon do lás, hogy

a nyu ga ti ke resz tény ség de cem ber 25-
én, a ke le ti ke resz tény ség víz ke reszt
ün ne pén üli ka rá csonyt. A kü lönb -
ség a nap tár ban van. 
A nyu ga ti ke resz tény ség és a ke leti

vi lá gi idő szá mí tás a XI II. Ger gely pá -
pa ál tal el ren delt nap tár re form ered -
mé nye ként ki ala kult nap tá rat hasz nál -
ja. A ke le ti ke resz tény ség ben azon ban
még min dig két fé le nap tárt is mer nek.
Az  ón ap tár  –  ame lyet  az  orosz,  a
szerb, a grúz or to do xok és a Je ur zsá -
le mi Pat ri ar chá tus hasz nál – ti zen há -
rom nap „ké sés ben” van az új nap tár -
hoz ké pest, ezért ja nu ár 6-án az ónap -
tá ro sok még nem a víz ke resz tet, ha -
nem a ka rá csonyt ün nep lik – ezen a
na pon  ugyan is  az  ón ap tár  sze rint
még csak de cem ber 24-e van. 
Az ón ap tár a Ju li a nus-nap tár. Az

ezt  kö ve tő  ke le ti ek  szá má ra  ak kor
van  de cem ber  25–26-a,  ami kor  a
pol gá ri idő szá mí tás már ja nu ár 7–8-
át mu tat. (A töb bi ke le ti egy ház már
a ja ví tott Ju li a nus-nap tárt hasz nál ja,
amely kor ri gál ta a hús vét szá mí tá si és
a szö kő év ad ta kü lön bö ző sé ge ket.)

* * *

Nyu ga ton a szent es ti vi gí li á val, az éj -
fé li mi sé vel in dul Krisz tus szü le té sé -
nek ün ne pe. Bet le he me zők, a ka rá cso -

nyi tör té ne tet nép szo ká sok ba ágyaz -
va elő adók gaz da gít ják az egyes is ten -
tisz te le tek kö zöt ti idő sza ko kat. Aján -
dé kok jel zik Is ten ne künk szó ló leg na -
gyobb aján dé kát: egy szü lött Fi át.
Ke le ten na gyobb hang súly ke rült a

meg tes te sü lés misz té ri u má ra, az örök
és az idő ben va ló egy más mel lé ke rü -
lé sé re („Az örök Is ten ma szü le tett” –
ének lik). A nagy ka rá cso nyi di csé ret a
hall ga tás ból  fa kad,  hi szen  a  tit kot
meg ér te ni, fel fog ni nem tud juk. („Volt
az Atya, és a Fiú szü le tett. Ne kér dezd,
mi kor, ha nem mel lőzd ezt a kér dés fel -
ve tést. Ne vizs gáld, ho gyan, mert er -
re nem le het sé ges vá la szol ni. Mert a
»mi kor« az időt je len ti, a »ho gyan« pe -
dig a szü le tés tes ti mó do za ta i nak buk -
ta tó i hoz ve zet. Is ten a föl dön van, Is -
ten az em be rek közt van… s ön ma gá -
val egye sít ve, a mi énk kel egy ne mű tes -
te ál tal ön ma gá hoz ve zet ve vissza az
egész  em be ri sé get”  –  hir de ti Nagy
Szent Ba zil [† 397], aki nek li tur gi á já -
val ün ne pel nek ezen a na pon.)
Bár mely na pon ke rül is sor ka rá -

csony meg ün nep lé sé re, a  lé nye gen
nem vál toz tat: az Ige test té lett, Szűz
Má ria hor doz ta a szí ve alatt és szül -
te a vi lág ra. A bet le he mi gyer mek ben
az Is ten jött el kö zénk. Ezért hir det -
tek nagy örö möt az an gya lok, ezért
hir det het ték meg Is ten hír nö kei az
iga zi bé kes sé get.
Ke let és Nyu gat ta lán el té rő idő -

pont ban, más-más vér mér sék let tel,
kü lön bö ző szo ká sok kal, de ugyan azt
ün nep li: az Ige test té lett!

g Dr. Ha fen scher Ká roly

Ka rá csony Ke le ten, ka rá csony nyu ga ton…
Időszámítási félreértések tisztázása

Min den ha tó,  sze re tő  Is te nünk!
Olyan jó volt meg áll ni az ün ne pek
csend jé ben. Olyan jó volt be bur ko -
lóz ni sze re te ted fé nyé be, a min dig
ak tu á lis és élő üze net be: egy szü lött
Fi ad ér tünk, em be re kért jött a föld -
re.  Hall gass  meg  min ket  most  is,
hogy  az  ün nep  fé nye,  ra gyo gá sa,
csil lo gá sa, mo so lya le gyen kí sé rőnk
to váb bi utun kon.
Kö szön jük  ne ked  a  csa lá do kat.

Kö szön jük,  hogy  egy más ra  bí zol
ben nün ket, hogy van ki ket sze ret -
nünk, fél te nünk. Most azo kért kö -
nyör günk, akik egye dül van nak, csa -
lád, tá masz nél kül eb ben a vi lág ban.
Ne hagyd őket ma guk ra, ne künk pe -
dig se gíts, hogy meg ta lál juk a se gít -
ség adás  leg jobb  mód ját  fe lé jük.
Nyisd meg sze mün ket, hogy meg lás -
suk a le he tő sé ge ket, hogy sen ki ne
re ked jen kinn is tál ló ban és hi deg ben,
hogy szí vünk leg mé lyé ről fa kad ja nak
bá to rí tó sza vak, és tet te ink is kö ves -
sék azo kat.
Kö szön jük ne ked a gyü le ke ze te -

ket, kö zös sé ge in ket. Áldj meg ben -
nün ket  nyi tott ság gal,  őszin te  ér -
dek lő dés sel má sok iránt. Add, hogy
mi nél töb ben ta lál ják meg ott ho nu -
kat gyü le ke ze te ink ben, se gíts meg -
lát tat ni, hogy a ve led va ló kö zös ség -
ben él ni a leg jobb.
Kö szön jük ne ked ha zán kat,  or -

szá gun kat, föl dün ket. Kö szön jük a
gyö nyö rű tá ja kat, ame lyek kel meg -
aján dé koz tál. Ne en gedd, hogy ki -
hűl jön szí vünk ben a cso dá lat te rem -
tett vi lá god iránt, és el fa kul jon ben -
nünk a fe le lős ség tu da ta. Te se gítsd
ve ze tő in ket, ta nítsd őket őszin te ség -
re,  tisz ta ság ra,  igaz ság ra, hogy ne
kell jen ha zug ság ban, fé le lem ben él -
nünk. 
Urunk, kö nyör günk min den em -

be rért a föl dön. Olyan sok a be teg, a
nyo mo rult,  szo mo rú,  el ke se re dett
tár sunk. Ér tük is kö nyör günk, hogy
ta lál ja nak  re mény su ga rat,  amely be
ka pasz kod hat nak. Kö nyör günk azo -
kért, akik be teg ség ben gyöt rőd nek, és
ne he zen  fo gad ják  el  ke reszt jü ket.
Ta níts mind nyá jun kat szent Fi ad alá -
za tá ra, hogy a te ke zed ből fo gad junk
jót és rosszat, örö met és bá na tot. 
Most, ami kor az ün nep nek vé ge,

de még ég nek a ka rá cso nyi gyer tyák,
te ra gyogd be éle tün ket, szí vün ket-
lel kün ket me le gítsd fel el nem mú -
ló sze re te ted tü zé vel. Kö nyör günk,
Urunk, ma radj ve lünk, hogy meg ta -
nul junk mi is iga zán sze ret ni, őszin -
tén  se gí te ni,  bát ran  szem be néz ni
az előt tünk ál ló ki hí vá sok kal, fel ada -
tok kal. Se gíts meg őriz ni az ün nep
örö mét, de rű jét, hogy ma gunk kal vi -
gyük azt a hét köz na pok ba is. 
Hall gass meg min ket a mi Urun -

kért, akit vi lá gos sá gul és üd vös sé gül
küld tél a  föld re, aki ért ál dott vagy
örök kön-örök ké. Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikus
sArok

„Üres szí vet kell a gyer mek elé tár ni.
Er re pe dig csak az ké pes, aki nyo mo -
rú ság ban és ke ser ves meg pró bál ta -
tás ban jár, de nem sa ját fe je után, ha -
nem csen des ség gel vi se li ba ját. Soh’se
lesz ne ked édes a Krisz tus, ha előbb
ma gad nak meg nem ke se re del. Aki
nem így érez, nem ré sze se dik.”

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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Kü lön le ges él mény az or szág ha tá ron él -
ni. Leg in kább azért, mert itt min dig tör -
té nik va la mi. A fa lu si csön det és idillt
rend sze rint meg tö rik a hí rek a – he lyi
csű rök ben és a sop ro ni ga rá zsok ban élő
– fe ke te mun ká sok ról, a gőz erő vel ke -
re sett vagy ép pen kéz re ke rült em ber -
csem pész ban dák ról, az in nen-on nan
el tűnt me ző gaz da sá gi gé pek ről, avagy
a BMW és Au di tí pu sú jár mű vek el tu -
laj do ní tá sá ra sza ko so dott maffi ák ról. 
Az tán meg olyan ról is csak a ha tár

kör nyé kén le het hal la ni, hogy nem zet -
kö zi pén zen el ké szül nek or szá go kat
össze kö tő utak, ame lye ket a he lyi ek –
a fent vá zolt okok egyi két vagy má si -
kát mér le gel ve – nem ér té kel nek kel -
lő kép pen, ezért gon dol nak egyet, és
ki te szik az oszág ha tár ra a be haj ta ni ti -
los táb lát. Az is ko lák ban pe dig szin -
te he ten te új gye rek ar cok tűn nek fel,
ame lyek az tán a „só go rok nál” vé gez -
he tő sze zo ná lis mun ka és az ép pen ak -
tu á lis  mun ka erő pi ac  függ vé nyé ben
egyik nap ról a má sik ra el is tűn nek. 
Öt,  Sop ron  kör nyé kén  el töl tött

év után is nap ról nap ra el-el cso dál -
ko zom azon, hogy az ut cá ra ki lép ve,
az tán meg a temp lom ba vagy ép pen
a he lyi ek há za i ba be lép ve nem tu -
dom, hogy ma gya rul, né me tül vagy
„oszt rá kul” szól nak-e hoz zám. 
Kü lön le ges él mény az osz ták–ma -

gyar ha tár egy olyan fa lu já ban él ni,
amely re még a ber li ni ba rá ta im is azt
mond ták né hány nap után, hogy ez
nem  fa lu,  ha nem  sok kal ta  in kább
„mul ti kul ti”  vá ros ra  em lé kez te tő,
meg ha tá roz ha tat lan jel le gű te le pü lés.
Kü lön le ges él mény az or szág ha tá -

ron él ni. Ka rá csony kö rül meg plá ne,
mert a „mul ti kul ti” jel le get az ün nep
előtt mint ha el vág nák, és bár a sok -
nyel vű ség meg ma rad, de a fa lu az zá
lesz is mét, ami év szá za do kon át volt,
és ami len ne ma is, ha an nak ide jén

nem itt húz zák meg a ha tárt. A fe ke -
te mun ká sok ha za men nek, a be haj ta -
ni  ti los  táb lá kat  meg for dít ják,  és
még az em ber- és au tó csem pé szet -
ről sem hal la ni jó két hé ten át. Az al -
má ri u mok ból pe dig elő ke rül nek a gót
be tűs ka rá cso nyi li tur gi ák, a ré gi re -
cep tek, és ké szü lő dik a fa lu az ün nep -
re. Úgy, aho gyan a ré gi ek is tet ték.
Az ün ne pi ké szü lő dés nem túl ré -

gi, de ta lán leg szebb moz za na ta a ha -
tá ron ün ne pelt nem zet kö zi „kis ka rá -
csony”. Min den év ben de cem ber 22-
én a ha tár men ti te le pü lé sek (Ág fal -
va, Lé pes fal va, az az Lo i pers bach im

Bur gen land, Som fal va, vagy is Schat -
tend orf és Sop ron bán fal va) la kói ki -
vo nul nak az Ág fal vát Lé pes fal vá val
össze kö tő Bé ke híd hoz, rak nak egy jó
nagy tü zet, meg gyúj ta nak több száz
mé csest,  és  fák lyák kal  a  ke zük ben
együtt imád koz nak és éne kel nek. 
Né hány éve még gép pus kás ha tár -

őrök je len lé té ben tet ték ezt; az oszt -
rá kok a ha tár túl só, a ma gya rok pe -
dig  az  in nen ső  ol da lán. Az  utób bi
évek ben (Ma gyar or szág nak a schen -
ge ni  öve zet hez  va ló  csat la ko zá sa

óta) a két nyel vű áhí tat után for ralt
bor és puncs is ke rül az asz tal ra. A
ha tár men ti együtt lét után ki-ki ha -
za vi het  egy  lán gocs kát  a  mé cses -
tar tó já ban, de vi szünk be lő le a ha tár
men ti temp lo mok szent es ti ol tá rá ra
is,  on nan  pe dig  a  ka rá csony  után
meg lá to ga tott  be te gek  ott ho na i ba.
Az  al ka lom  a  „bé ke láng”  (Frie -

dens licht) ne vet vi se li, amely a Bet -
le hem ből Eu ró pa szá mos te le pü lé sén
ün ne pé lyes  ke re tek  kö zött  kör be -
vitt láng ról kap ta a ne vét. 
Ép pen  tíz  éve  lesz  idén,  hogy  a

szél lel bé lelt or szág ha tá ron elő ször

gyűl tek össze az ad ven ti csend re, a
ka rá csony előt ti meg ál lás ra és a ta -
lál ko zás örö mé re vá gyó ma gya rok,
ma gyar or szá gi né me tek és oszt rá kok.
Kü lön le ges él mény az or szág ha tá -

ron él ni. Ka rá cso nyi idő ben kü lö nös -
kép pen.

(A bé ke láng meg gyúj tá sá ra ad -
vent ne gye dik va sár nap ján, de cem ber
22-én, 16 óra kor ke rül sor az ág fal vi–
lé pes fal vi ha tár át ke lő nél. Sze re tet tel
vá runk min den ked ves ér dek lő dőt!)

g Hein richs Esz ter

Fé nyek a ha tá ron

g Orosz Gá bor Vik tor

„Hi á nyod át jár, mint hu zat a há zon. /
Mondd, – tá voz zon tő lem a fé le lem”
– ír ja Jó zsef At ti la Gyer mek ké tet tél cí -
mű sze rel mes ver sé ben, majd így foly -
tat ja: „ma gam ba buj tam vol na, nem le -
het – / alat tam kő és üres ség fö löt tem.” 
A bűn eset után be kö vet ke zett vál -

to zás a kü lön bö ző ség fel is me ré sé hez
ve ze tett, amely elő ször ki fe je zet ten a
mez te len ség ál tal meg je le nő ne mi el -
té rés ben volt lát ha tó. A jó és a rossz
meg kü lön böz te té se – jó val mi előtt
ap ró mo rá lis hi bák ról szó len ne – a
kü lön bö ző ség is me re te, amely a ne -
mi ség ben is meg mu tat ko zik. Ek kor
tör fel szín re a fé le lem, hogy a dif fe -
ren cia át hi dal ha tat lan és le küzd he -
tet len. Az el ső em ber pár kap cso la ta
egy más sal  és  Is ten nel  töb bé  nem
vá laszt ha tó el a kü lön bö ző ség ra di -
ká lis is me re té től. 
A tes ti kü lön bö ző ség mi at ti szé -

gyen az em be ri ség egyik leg ősibb ta -
pasz ta la ta. Mart ha Nussba um sze rint
a gyer mek a fel nőt tek hez ha son lít va
ön ma gát szé gyent érez tö ké let len sé -
ge mi att, majd azt  is hoz zá te szi az
ame ri kai fi lo zó fus, hogy „va ló szí nű -
leg a sa ját mez te len ség át élé sé ből fa -
ka dó pri mi tív szé gyen ér zet az emo -
ci o ná lis élet alap ve tő és uni ver zá lis
jel leg ze tes sé ge”. 
Az  el ső  em ber pár  tör té ne té ben

ki fe je ző dő  szé gyen ér zet  az  em ber
tö ké let len sé gé nek és mu lan dó sá gá nak
ál ta lá nos ta pasz ta la tát je le ní ti meg.
Klaas Hu i zing eb ben a pri mi tív szé -
gyen ér zet ben  lát ja  meg  a  mo rá lis
gon dol ko dá sunk  gyö ke rét,  ami kor
egy sze rű en így fo gal maz: „jó = bol dog
sze mé lyes kap cso la tok kal át szőtt élet;
rossz = ki es ni a sze mé lyes kap cso la -
tok tel jes sé gé ből, el szi ge tel ten, ma gá -
nyo san,  va ló di  kap cso la tok  nél kül
él ni.” Hi szen eb ből kö vet ke zik a tö ké -
let len igé nye a tö ké le tes ség re. 
A  kü lön bö ző ség  tö ké let len ség -

ként mu tat ko zik. 
A  tes ti ség  esz té ti kai  ész le lé se

Ádám és Éva ese té ben meg elő zi a ve -
le va ló mo rá lis bá nás mó dot, az el ta -
ka rást. Az „el ta ka rás” az ész le lést kö -
ve tő fel is me rés tet te, nem csu pán a
más ság ból kö vet ke ző szé gyen lep le -
zé se,  ha nem  a  vi lá gi  kul tú ra  el ső
„szé pé sze ti  be avat ko zá sa”,  a  „slow
fashi on” mint örök da rab, ame lyet az
el fo ga dás  igé nye  éb reszt  és  ala kít.
Amennyi ben a mo rá lis jó a bol dog
kap cso la tok meg va ló su lá sa, ak kor a
tes ti ség egyé ni és tár sas el fo ga dá sa
an nak fel té te lé nek bi zo nyul.
Az el fo ga dott ság igé nye azon ban

min dig fel té te le zi a má sik je len lé tét.
Az  éden  kert jén  kí vü li  kap cso lat
nem  le het  tel jes,  szé gyen  nél kü li,
ép pen ezért a meg is me rés min dig „a
dif fe ren cia” meg szün te té sé re tö rek -
szik. A sze xu a li tás ál tal nyúj tott örö -
mök ben ez pil la na tok ra va ló sul hat
meg. A szé gyen egy in du lat, amely
nem a jó ra és rossz ra osz tott vi lág mi -
att jön lét re, ha nem a sa ját sze mély
és a má sik kö zöt ti kü lön bö ző ség fáj -
dal mas tu da to su lá sa ként. A nar cisz -
ti kus  pa ra di cso mi  idill  fel-fel sej lő
mo men tum, ám nem aeter num. Az
em ber kép te len ön ma gá ba búj va a
kü lön bö ző ség le küz dé sé re. 
Ha son ló kép pen  vé le ke dik  Je an-

Pa ul Sart re, aki  sze rint  a  szé gyen
nem ön refle xió kö vet kez mé nye, ha -
nem fel té te le zi a má sik je len lé tét, a
má sik előt ti szé gyent ak ként, aho gyan
az énem a má sik szá má ra meg je le nik:

„Lá tom ma ga mat, mert va la ki lát.” A
má sik sa já to san lát ja az egyént, er ről
fel vi lá go sít ja őt, ami nek kö vet kez té -
ben szé gyen ér ze tet kelt ben ne ép pen
a kül ső pers pek tí va mi att. A má sik -
ban ki ala kult és vissza tük rö zött kép
a sa ját „tes ti sé gé vé tu da to sul” a szé -
gyen ke ző nek: „A szé gyen a »po ur-
soi«-ból va ló ki zu ha nás és ré sze se dés
a tes ti ség ob jek ti vi tá sá ban.” 
A szé gyen a má sik ar cán pil lant ha -

tó meg. „A más va la ki te hát min de -
nek előtt az a lény, aki nek szá má ra én
tárgy ként va gyok, vagy is aki nek ré -
vén tár gyi vol to mat el nye rem.” 
A szé gyen től, amely az ön ob jek ti -

vi zá lás kö vet kez mé nye, kü lön bö zik a
meg szé gye ní tés,  amely  a  szé gyent
elő hív ja. „Va la kit nyil vá no san meg szé -
gye ní te ni olyan, mint a vér on tás” – ol -
vas ha tó a Tal mud ban.A meg szé gye -
ní tés szé gyen ér ze tet kelt, amely meg -
szé gye nü lést szül, en nél fog va ge ne rá -
ci ó kon vé gig hú zó dó kö vet kez mé nye
le het az el nem fo ga dott ság ér ze te.
„Akit a szé gyen ér zet ural és ve zet –
ál la pít ja meg Eve line List–, az csu pán
az őt kör be ve vő em be re ken tá jé ko zó -
dik. Ez zel szem ben a bib li ai szö ve gek
ere je ab ban a konk rét imp resszi ó ban
van,  amely  ta lál ko zás ban  és  meg -
érin tett ség ben él he tő át.” 
A Bib lia az ér ze tek ész le lé sé nek az

is ko lá ja, a transz cen dens hez a ta pasz -
tal ha tó sá gon át le het el jut ni, csak ké -
sőbb  (ha  egy ál ta lán)  a  gon dol ko -
dás sal. A sze münk elé fes tett Krisz -
tus alak ja – aho gyan Pál apos tol fo -
gal maz – olyan „esz té ti kai evi den cia”,
amely az ol va só nak és az ige hall ga -
tó já nak új já szü le té sé hez ve zet. 

Pa ul Til lich hel szól va a mű vé szet
há rom dol got tesz az em ber rel: ki fe -
je zi, át ala kít ja, elő vé te le zi va ló di lé -
tét. Ki fe je zi az em ber fé lel mét a va -
ló ság tól, ame lyet le lep lez. Át ala kít ja
a ha gyo má nyos va ló sá got, hogy így
ha tal mat ad jon ne ki, va la mint ki fe -
je zés re jut tat ja ön ma ga meg va ló su -
lá sá nak le he tő sé gét: a va ló di lét le he -
tő sé ge it elő vé te le zi.Mert el va gyunk

vá laszt va at tól, ami va ló sá gos tár gya
fel tét len vá gyunk nak: lé tünk alap já -
tól és ér tel mé től. Ide ig le ne sen sze ku -
lá ris  vá gyak  von za nak,  olyan  vá -
gyak, ame lyek éle tün ket ki töl tik, ak -
kor is, ha tud juk, hogy egy szem pil -
lan tás  alatt  el tűn het nek,  és  vé gül
két ség te le nül így is fog tör tén ni. 
A ka rá csony, az in kar ná ció ün ne -

pe a szé gyen ke ző em ber meg vál tá sa
szé gye né től,  Jé zus  azo no su lá sa  az
em ber lét tel, eggyé vá lás. Krisz tus ban
va ló  új já szü le té sün ket  pe dig  szá -
mom ra ugyan csak Jó zsef At ti la idé -
zett sze rel mes ver sé nek utol só so rai
fe je zik ki a leg köl tő i eb ben, 2013 ka -
rá cso nyán a leg in kább: „Sok em ber
él, ki ér zé ket len, mint én, / ki nek sze -
mé ből még is könny ered. / Na gyon
sze ret lek, hisz ma ga mat szin tén / na -
gyon meg tud tam sze ret ni ve led.”

A szerző az Evangélikus Hittudomá -
nyi Egyetem docense
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A cím sze ret né az ol va sót sze re tet tel
ar ra in dí ta ni, hogy a kér dés re ki-ki íz -
lé se, gon dol ko dá sa, hi te, el kép ze lé -
se,  vi lág né ze te  sze rint  fe lel jen,  és
így ren dez ze be a ka rá cso nyi ün nep -
kör sa ját éle té re sza bott szfé rá ját. Ezt
a  sza bad sá got  az  az  Úr  biz to sít ja
ne künk, aki nek a sze re te té ről a Szent -
írás tesz bi zony sá got.
En nek ér tel mé ben egyes szám el -

ső sze mély ben kell a kér dést fel ten -
nünk:  mi ért  van  szük sé gem  ka rá -
csony ra? S az a fáj dal mas le he tő ség
is fel me rül, hogy eset leg va la ki nek a
lel ké ből a két ség be esés szül te lá za dó,
zú go ló dó ta ga dás sza kad ki: mi ért is
kény sze rít  en gem  a  vi lág  ka rá cso -
nyoz ni, ami kor be teg va gyok, ma gá -
nyos, el esett, el ha gyott, meg ve tett,
anya gi gon dok kal küz dő, ki szol gál -
ta tott, éhe ző, bá na tos és el ke se re dett,
élet unt és de presszi ós? 
Sú lyos kont raszt ez a szent írá si (is -

te ni) ígé ret és a lát ha tó, ér zé kel he tő
em be ri  va ló ság  kö zött.  Meg szó lal
ka rá csony kor az Is ten sze re te té nek
sza va (az Ige testté lett), és em be rek
mil li ói éhe zik a sze re te tet. 
Mi ért ez a fáj dal mas diszk re pan -

cia? Csil lo gó vá ro si (vagy fa lu si) kör -
nye zet ká bít ben nün ket: vil log nak a
szí nes égők, tar ka ka val kád a fő te re -
ken,  áru sok  kí nál ják  a  por té ká i kat
áfás fel ár ral és so kat ígé rő rek lám mal,
a pénz tár cá ju kat gon do san vizs gál -
ga tó vá sár lók pe dig élé re ál lít ják a fo -
rin to kat, és gon do san mér le ge lik az
aján dé kok és a ka rá csony fa nagy sá -
gát, hogy még a te rí tett asz tal ra is jus -
son va la mi íz le tes fa lat.
Le het, hogy nem ez a ka rá csony?

Le het sé ges, hogy a vi lág nem sza ba -
dít ha tó meg a mam mon dik ta tú rá já -

tól?  Ki szol gál ta tott  rab szol ga ként
egy re-más ra ag go dal ma san nyú lunk
a  pénz tár cánk hoz,  vagy  les sük  a
bank szám lánk  egyen le gét.  Egy re
több  pult nál  vagy  bolt ban  ál lunk
meg ko mo lyan mér le gel ve, hogy op -
ti má lis le gyen a ka rá cso nyi gaz dál ko -
dá sunk; de le het, hogy nem ez a ka -
rá csony? 
Ha a mam mon dik ta tú rá ját nem

vál toz tat ha tom is meg, nem le het sé -
ges-e, hogy a sa ját éle tem ben pa lo -
ta for ra dal mat csi ná lok, és el kez dem
azt ke res ni, ami az Is ten ere de ti szán -
dé ka le he tett a ka rá csonnyal? Vagy -
is az zal, hogy el küld te a Fi át eb be a
ki fi ca mo dott vi lág ba. Mi ért küld te el
Is ten a Fi át? 
Ha fi gyel me sen el ol vas suk a bib -

li ai be szá mo ló kat a ka rá cso nyi ese -
mény ről, meg döb ben ve fe dez zük fel
az ere de ti, a bib li ai és a vi lá gi ka rá -
csony kö zöt ti vég te len tá vol sá got. Is -
ten az em be ri sé get meg aján dé koz ta
ki ta pint ha tó sze re te té vel, ke gyel mé -
vel, az em ber pe dig lá za san küzd az
aján dé ko zá si  kény sze ré vel,  pá nik -
sze rű en ro han gál bolt ról bolt ra ven -
ni va la mit, mert mu száj. 
Az  ere de ti  ka rá csony  ér tel me  a

tisz ta és ön zet len, ál do zat kész sze re -
tet fel buk ka ná sa a szen ve dő em be rek
kö zött, mi pe dig gör csö sen eről köd -
ve akar juk a sze re te tün ket ag gód va
vá sá rolt aján dé kok ban tár gyi a sí ta ni.
Is ten sze re te té nek sza va meg tes te sült
a Fi á ban, Jé zus Krisz tus ban, mi pe -
dig fo rin tok, eu rók, dol lá rok, már kák
s egye bek se gít sé gé vel akar juk el ma -
kog ni a sze re te tün ket. Hát ez a ka rá -
csony? Mi ért küld te el Is ten a Fi át? 
Rá adá sul még az ere de ti szü le tés -

tör té net is a pénz ügyi esz köz te len ség -

ről  be szél. Nem  il la tos  koz me ti kai
sza lon  volt  a  bet le he mi  is tál ló,  a
jász lat sem par füm il lat leng te kö rül,
és  az  új szü lött  ru há za tát  is  csak  a
szük ség let szint jén tud ták biz to sí ta -
ni.  Nem  vo na ko dott  az  Is ten  Fia
szü le té se kor nél kü löz ni a föl di jó lét
és lu xus esz kö ze it, még is egé szen más
fény ben kez dett  ra gyog ni  a vi lág a
pász to rok szá má ra, és pá rat lan, tör -
té ne lem for má ló  va ló ság  szü le tett,
amely ha tás sal le het bár ki re, aki nek
meg nyí lik a sze me, és túl lát a va kí tó
rek lám fé nye ken, mert mennyei vi lá -
gos ság ra gyog fel ne ki. 
Mi ért van szük sé günk ka rá csony -

ra? Ahogy na gyon nagy szük sé günk
van a tes ti (fi zi kai) lá tá sunk ra, és meg
is te szünk ér te min dent, ugyan úgy
élet be vá gó szük sé günk van a  lel ki
(szel le mi)  lá tás ra,  mert  kü lön ben
iszo nya tos sze gény ség ben ten get jük
éle tün ket. Vagy is  ezért  is meg kell
ten nünk min dent. 
Ad junk há lát Is ten nek (és szem or -

vo sa ink nak), ha jó a tes ti sze münk lá -
tá sa,  de  kö nyö rög jünk  az  Úr hoz,
hogy  lel ki-szel le mi  lá tást  is  ad jon,
mert  csak  így  ra gyog hat  fel  szá -
munk ra a ka rá csony tit ka. 
S így a sze re tet már nem kö te le ző

ün ne pi gya kor lat lesz, ha nem bol dog
va ló ság, az aján dé ko zás nem pénz tár -
ca füg gő kín ló dás, ha nem öröm szer -
zés, és a csa lá di bé ke több lesz mint
fel szí nes, ide ig le nes fegy ver szü net, és
va la mi  egé szen  más fé le  me leg ség
öm lik szét a lel künk ben, és ezt su gá -
roz hat juk má sok fe lé is. 
S ak kor már ért jük, hogy mi ért van

szük sé günk ka rá csony ra, mi ért van
szük sé günk Jé zus szü le té sé re. 

g Ri bár Já nos

Mi ért van szük sé günk ka rá csony ra?



A jég há tán is imád koz va
Ki gon dol ta vol na, hogy Or dass La -
jos evan gé li kus  püs pök  a  messzi
észak ra vá gyott? Hogy egy 17. szá za -
di iz lan di lel kész-köl tő, Hall grím ur
Pét urs son imád sá ga it  is  ma gyar ra
for dí tot ta? 
Az el hall gat ta tás, a bel ső emig rá -

ció éve i ben ta lál ko zott Or dass az ide -
gen táj kü lö nös, még is ta lán is me rős
kin cse i vel. Bár a for dí tás ról ér te sü lő
ak ko ri iz lan di püs pök nagy sze re tet -
tel  in vi tál ta, még sem jut ha tott el a
me sés vi dék re – az ál lam ha ta lom egy
ko ráb ban  ter ve zett  má sik  út ját  is
meg aka dá lyoz ta. Er ről a kö zön ség a
püs pök egyik 1964. má ju si nap ló jegy -
ze té ből  ér te sül he tett,  ame lyet  ifj.
Zász ka licz ky Pál ol va sott fel. A je len -
lé vők el len ben kö ze lebb ke rül het tek
az  eg zo ti kus  vi dék hez  az  Iz lan di
Köz tár sa ság  ma gyar or szá gi  tisz te -
let be li  fő kon zul já nak,  Utas sy Fe -
renc nek a jó vol tá ból, aki a Pas sió-éne -
kek cí met  vi se lő  kö te tet,  il let ve  az
imád sá gok szer ző jét be mu tat ta.
Az Or dass La jos Ala pít vány gon do -

zá sá ban most meg je lent ki ad vány az
el ső ma gyar or szá gi, de nem az el ső
ma gyar  nyel vű  ki adá sa  Hall grím ur
Pét urs son mun ká já nak: 1974-ben már
ki ad ták Reyk ja vík ban. Ez zel együtt az
új ki adást tör té nel mi ese mény nek le -
het ne vez ni, an nál is in kább, mert jö -
vő re lesz a szer ző szü le té sé nek négy -
szá za dik év for du ló ja – hív ta fel a fi -
gyel met a kon zul. 
Utas sy Fe renc a Cre do-es ten is hi -

dat tu dott ácsol ni az iz lan di és a ma -
gyar nép lé lek kö zött. Mun ká ján túl
sze mé lyes él mé nyei is se gí tet ték eb -
ben: egy kor or go nis ta ként is szol gált
Iz lan don, és szám ta lan szor ta lál ko zott
a pas sió éne kek kel. 
A  szi get or szág  egyik  leg je len tő -

sebb, ma is ha tó köl tő je Hall grím ur
Pét urs son. Föl di út já nak vé gén min den
iz lan di tól az ő zsol tá ra i val bú csúz nak
nap ja ink ban is. A Pas sió-éne kek alap -
mű, mely nem hi á ba ért meg nyolc van -
hat ki adást ha zá já ban – hang zott el.

Pr obst ner Já nos gra fi ká i val je lent
meg az észa ki imád sá gos könyv egye -
di ma gyar kön tös ben. A mű vész el -
árul ta a kö zön ség nek: a kö tet el ol va -
sá sa után más em ber lett.

tó csa tü kör be pillantva
A je ges ten ge rek után tó csa tü kör be
néz he tett a kö zön ség, és ben ne meg -
lát hat ta az eget – ahogy er re a Fül -
ler Tí mea el ső kö te tét be mu ta tó, az
írá sok  ál tal  lát ha tó an  meg érin tett
Van csó Éva iro da lom tör té nész rá vi -
lá gí tott. Az öt gyer me kes ten ge li ci lel -
kész fe le ség – vég zett sé gét te kint ve
ze ne mű vész,  ze ne ta nár  –  me sé lős
ked ve so kak szá má ra is me rős le het,
hisz Fül ler Tí mea évek óta rend sze -
res  szer ző je  he ti la punk nak.  Nem
vé let le nül szö vő dött szív béli szö vet -
sé ge az Evan gé li kus Élet ol va só szer -
kesz tő jé vel, Dob so nyi Sán dor ral, aki
öröm mel  vál lal ta  a  Tó csa tü kör ben
cím mel a Lu ther Ki adó nál meg je lent
kö tet szer kesz té sét. 
Van csó  Éva  sze mé lyes  han gon

mu tat ta be a kis pró zai al ko tá so kat –
me sé ket, tár cá kat, no vel lá kat – tar -
tal ma zó kö te tet, ki emel ve azt a két
írást is – a Bé ka Ré ka és a Gye rek kincs
cí műt –, ame lye ket az után a meg hí -
vott szín mű vé szek, Bo kor Zsu zsa és
Nagy Fe renc ele ve ní tet tek meg fel ol -
va sá suk kal. A tal pig be csü le tes, hat -
éves szösz ke kis lány für dő ru há ban
di der gő alak ját vagy a fog fá jós, gye -
re ke i nek a sem mi ből la ko mát ké szí -
tő édes anya ar cát bi zo nyá ra ma gá val
vit te a kö zön ség, és a hal lot tak hoz -
zá ad tak  va la mit  a  csil lo gó-vil lo gó
And rássy út fé nye i hez…

Meg áll va
Ker tész Esz ter vé kony kis kö te té ről,
me lyet „ne gyed óra alatt” el le het ol -
vas ni, Szi ge thy Gá bor iro da lom- és
szín ház tör té nész  bi zo nyí tot ta  be:
ha tá sa órák ban nem mér he tő, sza va it
ugyan is ér lel nie kell ma gá ban a be -
fo ga dó nak. A jó köny vek is mér ve –
ál lí tot ta a Né meth Lász lót idé ző Szi -
ge thy Gá bor –, hogy az em ber kény -
te len né ha  fél re ten ni őket. Ker tész
Esz ter Szal ma és gló ria cí mű kö te te
a  szer ző re  jel lem ző  pon tos ság gal,
le tisz tult ság gal meg ál lás ra, el idő zés -
re kész te ti ol va só ját. És nem csak a
sza vak meg ka pó ak a kö tet ben, a ver -
sek hez tár su ló fo tó kat – meg le pő fi -
nom ság gal  –  a  szer ző  ka masz  fia,
Ker tész Amb rus ké szí tet te. 

g Ki nyik Ani ta
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Cre do há rom fé le kép pen
b Vál to za tos for mák ban mu tat ko zott meg a „hi szek egy” de cem ber 16-

án Bu da pes ten, a Mo zsár ká vé ház eme le tén meg tar tott Cre do-es ten.
A ne gyed éven te meg je le nő evan gé li kus kul tu rá lis fo lyó irat, a Credo
szer kesz tő sé ge idő ről idő re vár ja az ér dek lő dő ket ezek re az al kal mak -
ra. Az ad ven ti össze jö ve te len a szék so ro kat meg töl tő kö zön ség há rom
új kö tet tel, il let ve ket tő nek a szer ző i vel is meg is mer ked he tett. Az est
há zi asszo nya Zászkaliczky Zsuzsanna, a folyóirat fő szer kesz tő je
volt, az egyes „fel vo ná sok” kö zött pe dig Bach-mu zsi ka csen dült föl
BozzaiBalázs he ge dű mű vész jó vol tá ból.
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Fül ler Tí mea (balra) hallgatja az első kötetét méltató Vancsó Évát

Ka rá cso nyi kon cert re vár ta a meg hí vott ven dé ge ket a Boyz less Vo i ce női ka ma ra együt tes, amely tag jai kö zött tud -
hat ja szer kesz tő sé gi tit ká run kat, Bal la Má ri át is (jobb ról a má so dik). A bu da pes ti Ben czúr Ház ban ren de zett, de -
cem ber 13-i es té vel a csa pat tag jai – az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let „ar ca i ként” – a kül misszi ó ra igye kez tek
irá nyí ta ni a fi gyel met. En nek cél ját szol gál ták az osz tat lan si kert ara tott kon cer ten össze gyűlt ado má nyok is. A es -
te há zi gaz dá ja Ra dos né Len gyel An na dé li egy ház ke rü le ti fel ügye lő, fő véd nö ke Prőh le Ger gely volt. Egy há zunk or -
szá gos fel ügye lő je csa lá di in dít ta tá sa ré vén – mint el mond ta – ma ga is jó ba rát ság ban van a mu zsi ká val.

b Mi más is fe jez né ki leg job ban a
meg tes te sü lés cso dá ját, öröm uj -
jon gá sát, imá da tát, di cső sé gét,
va la mint min den ne mű, ka rá -
csony hoz kap cso ló dó em be ri ér -
zést és ér zel met, mint JohannSe-
bastianBachMagnificatja (BWV
243)? Bach a lip csei Ta más-temp -
lom ze ne igaz ga tó ja ként és kán to -
ra ként el töl tött el ső évé ben, 1723-
ban ze né sí tet te meg – mint egy be -
mu tat ko zá sul – Lukácsevangéli-
umának la tin for dí tá sát (Lk 1,46–
55), Má ria há la éne két.

A re mek mű pon to san 290 éve, de -
cem ber 25-én, az es ti is ten tisz te le ten,
az  ak kor  még  há rom na pos  ka rá -
csony el ső nap ján csen dült fel elő ször.
És hogy mi ért is es te? A zso lozs má -
ban a négy nagy hó ra, vagy is ima óra
(la udes, ve spe ra, komp let óri um, ma -
tu ti num)  mind egyi ké nek  van  egy
úgy ne ve zett  kan ti ku ma  (di cső í tő
éne ke). Így Má ri á nak az an gya li üd -
vöz let  után  mon dott  há la éne ke  a
ve spe rás kan ti ku ma.
Ek kor azon ban még nem a so kak ál -

tal is mert – a Lu the rá nia elő adá sá ban
nem rit kán fel csen dü lő – ti zen két té -
te les D-dúr ver zió szó lalt meg, mert
Má ria há la éne két  az  ere de ti leg Esz-
dúr ban el hang zott mű ben (BWV 243a)
a mes ter négy be tét tel lát ta el, ame lye -
ket az ere de ti kéz irat vé gé re írt. A ko -
ra be li lu the rá nus gya kor lat ban ugyanis
– alig ha nem né pi ha gyo mány ként –
ka rá csony kor a gre go ri án Mag ni fi ca -
tba né met és la tin nyel vű ka rá cso nyi
éne ke ket ik tat tak, s ezek alatt pász tor -

já té kot  ját szot tak.  Így sze re pel Bach
ere de ti  kéz ira tá ban  a Vom Him mel
hoch kez de tű ko rál, a Fre ut euch und
ju bi li e retés a Glo ria in ex cel sis Deokar -
té tel,  va la mint  a  Vir ga Jes se flo ruit
szop rán-basszus du ett. 
Lip csé ben a bib li ai szö veg vagy an -

nak meg ze né sí té se hús vét kor, pün -
kösd kor  és  a  há rom  tra di ci o ná lis
Má ria-ün ne pen is (Má ria tisz tu lá sa
– feb ru ár 2., an gya li üd vöz let – már -
ci us 25. és Má ria lá to ga tá sa Er zsé bet -
nél  –  jú li us  2.)  el hang zott.  Ezért
Bach egy 1728 és 1731 kö zöt ti át dol -
go zás so rán el hagy ta fel dol go zá sá ból
a ka rá cso nyi be té te ket, fél hang gal lej -
jebb transz po nál ta mű vét, és egyéb
ki sebb vál toz ta tá so kat esz kö zölt raj -
ta.  Az  így  át ala kí tott Mag ni fi ca tot
1733. jú li us 2-án mu tat ták be.
A két ver zi ó ban fenn ma radt Mag -

ni fi cat azon ke vés mű egyi ke, amely -
ben Bach az öt szó lis ta mel lett öt szó -
la mú kó rust hasz nált (az éle te vé gén
össze ál lí tott h-moll mi se és  a  Jesu,
mei ne Freu demo tet ta mel lett). Szin -
tén az ün nep di cső sé gét hang sú lyoz -
za a ko ra be li hang sze rek ből ki hoz ha -
tó  leg fé nye sebb hang sze re lés sel  s a
szo kat la nul nagy ap pa rá tus sal. A szo -
ká sos két he ge dű, brá csa és con ti nuo
mel lett üst do bot és há rom trom bi tát,
két  obo át  (il let ve  oboa  d’amo rét),
va la mint  két  fu ru lyát  (Block flö tét)
vagy ha ránt fu vo lát írt elő.
A ba rokk re to ri ka a Mag ni fi ca tban

is ki emelt fi gyel met ér de mel. Er ről
bő veb ben dr. Kamp Sa la mon írt és
tar tott  rá dió-elő adást  (pél dá ul  az
Om nes ge ne ra ti o n est a kez dő han gok
és a té ma ren ge teg is mét lé se te szi ér -
zék le tes sé). Ba chot ugyan is az te szi

a szö veg áb rá zo lás ban naggyá, hogy
csak egyes, kü lö nö sen fon tos sza va -
kat emel ki, s egy-egy té telt tel je sen
en nek ren del alá.
A mű ke re tes szer ke ze tű (nyi tó és

zá ró kó rus té tel, ez utób bi a do xo ló -
gia), s ezen be lül há rom rész re ta gol -
ha tó. A ré sze ket ha tal mas, min dent
el söp rő kó rus té tel zár ja: az Om nes ge -
ne ra ti o nes, a Fe cit po ten ciam és a Si -
cut lo cu tus.
Szá mom ra a szó ló té te lek kö zül –

s ta lán nem csak sze mé lyes kö tő dé -
sem mi att – az Et mi se ri cor dia a leg -
em ber kö ze libb, ahogy az alt és a te -
nor össze fo nó dik a du ett ben, eggyé
vál nak Is ten tisz te le té ben, hi szen ő ir -
gal mas mind azok hoz, akik őt fé lik. 
A De po su it té tel ben a te nor szó ló ér -

zék le te sen fe je zi ki, ho gyan dön ti le az
Úr trón ja ik ról a ha tal ma so kat, hogy
igaz sá got szol gál tas son, és az alá za to -
sa kat fel emel je. A kó rus té te le ken kí -
vül egye dül ez a szó ló té tel drá mai, a
töb bi in kább ben ső sé ges. Ezt kö ve tő -
en – Esuri en tes imp le vit bo nis– az alt
szó lis ta me sé li el a fu vo lák egy sze rű -
sé get  meg fes tő  kí sé re té vel,  mi ként
töl ti be az Úr az éhe zők szük ség le te -
it, és aján dé koz za meg őket gaz da gon:
a ze né ben gaz da gon dí szí tett hosszas
ti zen ha tod me net tel.
Gre go ri án gya kor lat ra utal vissza

a  Susc epit Is ra el ter cett je,  ahol  az
obo ák a há rom ének hang fö lött a gre -
go ri án ból  is mert  zsol tár dal la mot
(to nus pe reg ri nus)  játsszák. De ha
mind eze ket nem is tud juk a mű ről,
min den kép pen  ha tás sal  lesz  ránk,
mert  su gár zik  be lő le  a  ka rá csony
ün ne pi lég kö re.
g Ha lász-Tá borsz ky Györ gyi

Ka rá csony ze nei esszen ci á ja
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– Mi lyen mi nő ség ben üd vö zöl het -
jük püs pök urat?
– A püs pök „nyug díj ba me ne te le”

után is püs pök, mint cím, hord ja a

ke resz tet. És van nak bi zo nyos ese tek,
mi kor nem kér dés, hogy egy há zun -
kat kép vi sel nie kell – pél dá ul ami kor
va la ki meg be teg szik. 
A tá bo ri püs pö ki meg bí za tás meg -

szűn te után, 2012 ele jé től idén feb -
ru ár 1-jé ig prog ram ko or di ná to ri fel -
ada to kat lát tam el, és per sze min den
egyéb fel ada tot, ami eh hez még hoz -
zá jött al kal mi vagy ese ti meg bí zás -
ként. Az óta föl állt a tes tü le ti iro da,
és an nak a ve ze té se lett az osz tály -
ré szem.
– Mit rejt a tes tü le ti iro da el ne ve -

zés és in téz mé nye sült for ma?
– A tes tü le ti iro da új konst ruk ció,

fel ada ta egy há zunk min den fé le tes -
tü le ti mun ká já nak elő ké szí té se, ko -
or di ná lá sa, do ku men tá lá sa. Egy há -
zunk mé re té hez ké pest na gyon sok
a tes tü let, na gyon sok pa pírt gyár tunk
–  en nek  a  vé gig gon do lá sa  fon tos
fel ada ta lesz a 2014-es év nek. 
– A kör nye zet kí mé lés szem pont -

já ból?
– Ab ból is, meg per sze ön ma gunk

kí mé lé se  mi att  is.  Ahogy  a  ré gi ek
mond ták: „A tett ha lá la a bi zott ság.”
– Me rő ben más ter mé sze tű fel -

adat kör ez a „bi zott sá gi”, mint a tá -
bo ri püs pök ség volt…
– A kü lön bö ző had mű ve le tek ben,

pél dá ul Af ga nisz tán ban sok volt a lel -
ki gon do zói, lel ké szi fel adat, az ad mi -
niszt rá ció nyil ván ke ve sebb. Per sze
eb ben a ház ban is lel ki pász to ri nyi -
tott ság gal, lel kü let tel kell jár ni-kel ni.
A  tá bo ri  „gyü le ke zet” azon ban na -
gyon  sa ját sá gos.  Ti zen nyolc tól  öt -
ven hét  éves  ko rig  ter je dő,  jó részt
fér fi ak ból ál ló po pu lá ció. Egész ség -
ügyi leg-pszi chi ka i lag szűrt cso port -
ról van szó. Sok kal ke vés bé tra di ci o -
ná lis kö zeg, amely sok kal di rek teb ben
tesz fel kér dé se ket. Ez ért he tő, hisz a
ka to nai gon dol ko zás alap ve tő en cél -
ori en tált,  a  fel ada tok  meg ol dá sá ra
kon cent rál. Nem biz tos, hogy van idő
az ud va ri as sá gi for mu lák ra. 
Olyan ki hí vá sok elé ál lít ja ez a lét -

for ma a ben ne élő ket, ame lyek mi att

egész más kér dé sek me rül nek föl. Az
eg zisz ten ci á lis  kér dé sek  ke rül nek
elő tér be. Élet vagy ha lál. A lel kész a
ka to nák kö zött olyan, mint a ha jón

uta zó nak a men tő öv – ad dig jó, míg
nem kell hoz zá nyúl ni. A ne he zebb
misszi ók ban – Irak ban, Af ga nisz tán -
ban  –  gyak ran  olyan  im pul zu sok
érik a ka to ná kat, hogy az tán kény te -
le nek a men tő öv höz nyúl ni. Nem a
klasszi kus ke net tel jes, ká na á ni szó -
kinccsel szó lí ta nak meg, még is ér te -
ni kell a sza va kat.
– Mennyi ben van még kö tő dé se a

tá bo ri mun ká hoz?
– Van még jó né hány ka to na, aki

az in ter ne ten meg ke res, ha bár mi -
lyen lel ki prob lé má ja van, és  lel ki -
gon do zást  igé nyel,  kü lö nö sen,  ha
olyan misszi ó ban van kinn, amely ben
nincs tá bo ri lel kész. A két evan gé li -
kus kol lé gá val, akik bent ma rad tak a
rend szer ben – Ná nai Lász ló End re
őr naggyal,  je len leg  hi va tal ve ze tő -
vel, püs pök he lyet tes sel, il let ve a Pá -
pán  szol gá ló  Sza bó Fe renc fő had -
naggyal –, jó a kap cso la tom. Per sze
egy ko ri kül föl di kol lé gák kal is. Pár
he te vol tam pél dá ul az oszt rák tá bo -
ri  szu per in ten dens  bú csúz ta tó ján,
hogy a hét évi együtt mű kö dést, baj -
tár si as sá got le zár juk… 
– Nagy csin nad rat tá val in dult el

2006-ban Oros há zán a Ma gyar
Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek),
mely nek fő tit ká ri te en dő it szin tén
Ön re bíz ták, a szer ve zet mos tan ra
azon ban érez he tő en ve szí tett len dü -
le té ből…
– A Maek rossz idő ben lét re jött

szer ve zet. Két év ti zed del ez előtt fel -
te he tő leg na gyobb vi ta li tá sa lett vol -
na. A ha tá ron tú li ma gyar ság kö zöt ti
mun ka- és in for má ció áram lás ko or -
di ná lá sa, össze fo gá sa, emel lett pél dá -
ul az Úti társ ki adá sa lett a fel ada ta.
Az, hogy a Maek ön ál ló egye sü let,
költ ség ve té sünk nek  igen  je len tős
szá za lé kát fel emész ti. Bank, köny ve -
lés, be val lá sok, tör vé nyi kö te le zett -
sé gek tel je sí té se vi szi el az ener gi á ink
jó  ré szét.  Va ló szí nű leg  in kább  la -
zább  tes tü let ként  vagy  egy let ként
kell a jö vő ben to vább mű köd tet ni. Er -
ről a mos ta ni el nök sé gi ülés elő ké szí -

té se alap ján áp ri lis ban köz gyű lés fog
dön te ni.
– Ha tá ron tú li gyü le ke ze tek vi szont

még min dig van nak.
– A Maek mun ká já hoz tar to zik a

ha tá ron tú li gyü le ke ze tek lá to ga tá -
sa. Az ad vent től víz ke resz tig  tar tó
idő szak  lel ki pász to ri  szem pont ból
na gyon in ten zív pe ri ó dus. Szlo vá ki -
á ban pél dá ul jó né hány gyü le ke zet
van, ahol nincs rend sze res ma gyar is -
ten tisz te let. Meg pró bál tunk a kö zel -
ből  lel ké sze ket  to bo roz ni.  Ka rá -

csony el ső nap ján Far nad ra – ami
Esz ter gom tól észak ra, negy ven ki lo -
mé ter re ta lál ha tó – pél dá ul ma gam
me gyek. 
A lu the ri re for má ció alap ve tő fel -

is me ré se, hogy az em ber az Úr is ten -
nel leg in kább sa ját anya nyel vén tud
kom mu ni kál ni. Ezért ve ze tik be Lu -
ther és kö ve tői a nép nyel ven tör té -
nő is ten tisz te le te ket, ezért for dít ják
le a Szent írást… Le he tő ség sze rint
ne künk is meg kell pró bál nunk nem -
csak a ha tá ron tú li igé nye ket, ha nem
a ha zai né met és szlo vák aj kú gyü -
le ke ze tek igé nye it is ki elé gí te ni. Egy -
há zunk a ma ga mód ján, a ma ga le -
he tő sé ge i nek  meg fe le -
lő en pró bál ja ezt meg va -
ló sí ta ni. 
– Ha nem a Maek ke -

re te in be lül, ak kor…?
– Hogy kell-e mind eh -

hez  szer ve zet,  az  fo gas
kér dés.  Szo cio ló gi a i lag
vagy akár egy ház szo cio -
ló gi a i lag  is  na gyon  iz -
gal mas, hogy egy spon -
tán moz ga lom mi kor vá -
lik in téz ménnyé, és ez zel
ho gyan me re ve dik meg,
vesz ti  el  len dü le tét.  Ez
igaz nem csu pán az óke -
resz tény egy ház ra, ha nem
ki csit a re for má ci ó ra, sőt
meg me rem koc káz tat ni:
az  evan gé li zá ci ós moz -
gal mak  egy  ré szé re  is.
Az egy ház el ső sor ban a
gyü le ke ze te i ben él. Fon -
to sak a tes tü le tek, in téz -
mé nyek, egye sü le tek, de
ma ga a gyü le ke ze ti ak ti -
vi tás a meg ha tá ro zó, az
összes töb bi en nek a tá -
mo ga tá sá ra jött lét re. A
kér dés  az,  hogy  a  köz -
pon ti ad mi niszt rá ció, ha pesszi mis -
ta  va gyok:  mennyi ben  gá tol ja,  ha
op ti mis ta: mennyi ben se gí ti és te szi
ha té ko nyab bá a gyü le ke ze tek ben fo -
lyó mun kát.

– Mi lyen ki hí vá sok kal néz szem be
a tes tü le ti iro da?
–  Nem rég  zsi na ti  ülés szak  zaj -

lott, a kol lé ga nők épp a hang anyag
do ku men tá lá sá val  küsz köd nek…
Mint min den egy ház igaz ga tá si szer -
ve zet nek, a tes tü le ti iro dá nak is a je -
len ki szol gá lá sa mel lett a jö vő épí té -
sét,  ter ve zé sét  kell  szol gál nia.  Sok
min den nem a mi kom pe ten ci ánk;
pél dá ul an nak ap ró lé kos meg fi gye lé -
se, ho gyan mo zog nak a gyü le ke zeti
ta gok az or szág ban, pél dá ul a jobb
meg él he tés ked vé ért. Az iro da ez zel
ba jo san szá mol hat, de a je len ség kö -
ve té sé vel  ér de mes  fog lal koz ni.  Az
em be rek  köl töz köd nek  kis  fa lu ból
nagy fa lu ba, ke let ről nyu gat ra, vi dék -
ről a fő vá ros ba, fő vá ros ból a fő vá ros
agg lo me rá ci ó já ba. Fon tos, hogy va -
la mi lyen mó don szá mon tud juk őket
tar ta ni. Száz szá za lé kig ez so ha sem
si ke rül het, de leg alább a tren dek kel
ér de mes tisz tá ban len ni. Ezért fog lal -
ko zunk ilyen rész le te sen a misszi ós
stra té gia ki dol go zá sá val.
Ha son ló an  iz gal mas kér dés  lesz

szá munk ra et től nem el vá laszt ha tó
mó don az is ko lá ban a kö te le ző eti -
ka ok ta tást ki vál tó hit ok ta tás – ezt
ilyen  sor rend ben  ér de mes  meg je -
gyez ni, hisz az eti ka a kö te le ző tárgy,
nem a hit tan. Ez most ha tal mas ter -
he ket  ró  kol lé gák ra,  hit ok ta tók ra,
egész egy há zunk ra. Kell, hogy le gyen
azon ban rö vid tá vú, meg va ló sít ha -
tó egy ház- és gyü le ke zet épí tő as pek -
tu sa is az új rend szer nek, hi szen a
sta tisz ti kák ta nú sá ga sze rint is több
em bert érünk el. Ez na gyon komp -
lex cso mag te hát. 
A bio ló gia azt ta nít ja, hogy min den

élő lény ad dig ma rad élet ben, amíg a
kör nye ze ti  ki hí vá sok hoz  al kal maz -
kod ni  tud.  Az  egy ház nak  is  vá la -
szol nia kell sok kör nye ze ti kér dés re,
ak tu á lis ki hí vás ra, nem fel ad va alap -
ve tő üze ne tét, az evan gé li u mot. Iz gal -
mas kö tél tánc ez.
– Nem tű nik a tá bo ri lel ké szi ta -

pasz ta la tai, a lét kér dé sek kel va ló so -
ro za tos szem be ke rü lés után ke vés bé
je len tős nek az Ül lői úti „ak ta ku kac -
ko dás”?
– Nem tar tom egé szen kor rekt nek

a ket tő össze ve té sét. A mar ha pör köl -

tet a mál na tor tá val ugyan is nem le -
het kor rek ten össze ha son lí ta ni. Min -
dent csak a ma ga mű fa já val. Az ad -
mi niszt rá ci ós, tes tü le ti mun ká nak is
meg van a ma ga fe le lős sé ge, stressze.

Eze ket nem le het össze ke ver ni, össze -
mos ni, plá ne nem ki ját sza ni egy más
el len. Más fé le ké pes sé ge ket igé nyel -
nek. Me lyik  a  fon to sabb, me lyik  a
jobb? Az egy ház tel jes sé gé hez hoz zá -
tar to zik az, hogy sok szí nű. Az egy -
ház nak  nem  kell  uni for mi zált nak
len ni a szó rossz ér tel mé ben. A gyü -
le ke ze tek sem egy for mák, gon dol junk
csak egy – a szó ere de ti ér tel mé ben
vett – pol gá ri gyü le ke zet re, egy pa nel -
kö zeg ben  élő  csa pat ra,  egy  tisz ta
evan gé li kus  fa lu ra  vagy  egy  szór -
vány te rü let re. Ezek mind-mind spe -
ci á lis lel ki gon do zást igény lő te rü le tek. 
– Ak kor te hát ki nek-mi nek hol a

he lye?
– Két fé le kép pen le het kü lön bö ző

dol gok kö zött va la mi fé le rend szert te -
rem te ni.  Vagy  a  leg na gyobb  kö zös
osz tót ke res sük, és  le fe lé me gyünk,
vagy a leg ki sebb kö zös több szö röst, és
föl fe lé. Az egy ház, ha pesszi mis ta, az
előb bit, ha op ti mis ta és de rű lá tó, az
utób bit vá laszt ja. Nem baj, hogy nyel -
vek ben, ke gyes sé gek ben, föld raj zi el -
he lyez ke dés ben, szo ci á lis hely zet ben,
élet ko ri össze té tel ben, vég zett ség ben
és ezek kom bi ná ci ó já ban egy há zunk
ilyen sok szí nű, sőt. Mi nél több dol -
gunk van kéz zel fog ha tó kö zel ség ben,
an nál na gyobb az esé lyünk ar ra, hogy
va la hol el ér jünk va la mit. 
Az  egy ház  nagy  vi rá gos kert hez

vagy er dő höz ha son lít ha tó, ahol nem
min den nő min dig egy szer re. Van nak
pe ri ó du sok. Van nak ta va szi és őszi
nö vé nyek. Hol vol tak már ősszel a
kró ku szok? Ta vasszal el vi rá goz tak, de
jö vő re  új ra  lesz nek.  Van nak  olyan
dol gok, ame lyek egy-egy kor szak ban
vol tak meg ha tá ro zók, az tán rend re
el vesz tik kor sza kos je len tő sé gü ket. Ez
per sze nem je len ti azt, hogy az Úr -
is ten eset leg majd nem gon dol ja va -
la mi kor, hogy egy kö vet ke ző pe ri ó -
dus ban épp rá juk lesz szük ség. 
– Hu mor ér zé ke lát ha tó an az em -

bert pró bá ló élet hely ze tek meg ta -
pasz ta lá sa és az éles vál tás után is
meg ma radt…
– A hu mor szó a gö rög ben fo lya -

dé kot  je lent. Né ha hu mor ral  lel ki -
pász to ri vagy pe da gó gi ai szem pont -
ból is töb bet el le het ér ni, mint bár -
mi fé le  okos ko dás sal.  Per sze  tud ni

kell, mi nek hol a ha tá ra. A lel ké szi
szol gá lat ban alap ve tő, hogy az evan -
gé li u mot vesszük ko mo lyan, és nem
ön ma gun kat túl ko mo lyan. 

g Ki nyik Ani ta

Kö tél tánc a kor sza kok kö zött
Be szél ge tés dr. Lack ner Pál püs pök kel
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b A Pro tes táns Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat püs pö ki hi va ta lá ban tör tént
vál tás kö vet kez té ben 2012-ben a te rep szí nű ru hát fél re té ve dr.Lack-
nerPál „ci vil ben” szállt tá bor ba. Je len le gi szol gá la tá ról a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Or szá gos Iro dá já nak má so dik eme -
le tén ta lál ha tó – püs pö ki nek ke vés sé mond ha tó – szo bá já ban be szél -
get tünk. 

„Ora et labora” – Szemerei János és dr. Lackner Pál (balról jobbra) püspökök a soproni
lí ceum la boratóriumának fel szen te lésén
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b Be son ders im Ad vent war sie land auf-
land ab un ter wegs. Mit ih ren Lie dern
stimm te sie ihr Pu bli kum auf das Weih -
nachts fest ein – und dies re gel mäßig in
Kir chen kon zer ten. Adri en Sze ke res
spricht dar über, was sie ih ren Zu hö rern
ge ben möch te und was sie selbst see lisch
er füllt. Und auch dar über, was ihr in der
ge gen wär ti gen Mu sik land schaft Sor ge
be rei tet.

– Mit Ih rer Kon zer trei he zu den vier Jah res -
zei ten spü ren Sie den Stim mun gen der Jah res -
zei ten nach. Wel che Stim mun gen des Win ters
sind Ih nen wich tig?
– Ich den ke, der Ad vent ist die schön ste Zeit

des Win ters. Des halb ge be ich auch im Ad vent
vie le Kon zer te und bin im gan zen Land un ter -
wegs. Ich ver su che mu si ka lisch auf den Ad vent
ein zu stim men, da mit die Men schen sich nicht
nur auf das Ein kau fen und auf son sti ge Pflich -
ten  kon zen trie ren,  son dern  sich  auch  see -
lisch auf den Weg zum Weih nachts fest be ge -
ben kön nen. 
Frei lich zei gen der Jah res wech sel und Fa -

sching ein an de res mu si ka li sches Ge sicht. Die
Kon zer trei he ist auch des halb so in ter es sant,
weil wir die Viel far big keit und den Reich tum
der ein zel nen Jah res zei ten vor stel len kön nen.
Da bei zei gen wir, dass je de Jah res zeit
Lie der hat, die hö rens- und sin gens -
wert sind.

– Wo durch un ter schei det sich ein
Kon zert in ei ner Kir che von ei nem
Auf tritt in ei ner Kon zert hal le?
– Ei ne Kir che be tre ten wir – als

Mu si ker und Sän ger, aber auch als
Pu bli kum – schon mit ei ner ganz an -
de ren Hal tung und er war ten ein an -
de res Er le ben. Ich den ke, es ist aus -
ge spro chen gut, in die ser Zeit in Kir -
chen Ad vents- und Weih nachts lie -
der  zu  sin gen,  denn  ih re Wir kung
ver stärkt sich im sa kra len Raum. So
er hal ten die Men schen mei ner Mei -
nung nach  ein  voll kom me nes und
viel kom ple xe res und be we gen de res
mu si ka li sches Er leb nis, als wür den
sie die Weih nachts lie der nur in ei -
nem Kul tur haus oder in ih rer Woh -
nung hö ren.

– Ab ge se hen, von den Ein drücken,
die die Kon zert be su cher mit nach
Hau se neh men: Wel che Wir kung hat
ein sol cher Abend auf Sie als Künst -
le rin?
– Auf der Büh ne stellt sich zwi -

schen Künst ler und Pu bli kum ei ne
in ter es san tes Spiel von Ge ben und Neh men ein.
Ich pro fi tie re viel leicht so gar noch mehr, als ich
ge ben kann. Denn es ist großar tig, wenn man
mit sei ner Stim me und sei nen Lie dern Ge füh -
le ver mit teln kann. Viel leicht kann die Mu sik
den Men schen et was ge ben, was wo mög lich
an ge legt, doch viel leicht noch mit Le ben, mit
Mu sik er füllt wer den kann. Wenn dann Weih -
nach ten kommt, bin ich meist ein we nig er -
schöpft, doch see lisch bin ich so er füllt, dass
ich noch Mo na te lang da von zeh ren kann.

– Vor fünf Jah ren er schi en Ihr Weih nacht s -
al bum „A sze re tet ün nepén“ - „Am Fest der Lie -
be“. Was be weg te Sie da zu?
–  Nimmt man  jah res zeit li che  Al ben  auf,

dann si cher lich nicht in der Ab sicht ho her Ver -
kaufs zah len. Ich mag Weih nach ten und die da -
zu ge hö ren den Lie der – und die se woll te ich
mit den Men schen tei len. Ich hat te Vor stel lun -
gen, wie  ich be stimm te Lie der ger ne sin gen
wür de, und ich bin froh, dass ich das dann auch
rea li sie ren konn te.

Die Grun di dee rührt üb ri gens von ei nem
Kon zert her, das  ich  im De zem ber 2006  im
Thá lia-Thea ter  ge ge ben  ha be.  Mein  Mann
und Pro du zent Gá bor Kiss und ich ha ben das
Pu bli kum  mit  ei nem  Mi ni al bum  mit  drei
Weih nachts lie dern be schenkt. Die Rück mel -
dun gen wa ren über wäl ti gend: Vie le  frag ten,
warum wir nicht ein gan zes Weih nacht s al bum
her aus ge ben. Und das setz ten wir dann in die
Tat um.

– Ist es ei gent lich schwer, auf dem Mu sik -
markt zu be ste hen?
– Als ich zu sin gen an fing, mo ti vier te mich

nicht die Aus sicht, dass ich in schö nen Klei dern
auf tre ten könn te, dass die Men schen bei mei -
nen  Kon zer ten  schrei en  und  mich  auf  der
Straße be stür men. Son dern ich woll te ein fach
nur sin gen und Kon zer te ge ben. Ich sin ge viel
lie ber vor ei nem Pu bli kum als un ter den ste -
ri len Um stän den ei nes Auf nah me stu di os. Ich
ha be  das  Glück,  seit  sechs,  sie ben  Jah ren
ziem lich vie le Kon zer te ge ben zu kön nen. Ich
kann al so tun, wo bei ich mich am wohl sten füh -
le. Viel wich ti ger als die Aus sicht auf ei ne Drei -
fach-Pla tin schall plat te sind mir die Rück mel -
dun gen  vom  Pu bli kum.  Außer dem  ist  der
Plat ten ver kauf in ei nem so schlech ten Zu stand,
dass es sich nicht lohnt, dar auf zu bau en. Ich
ver wen de  mei ne  Kraft  lie ber  auf  Kon zer te
und Tour ne en, al so dar auf, zu den Men schen
zu kom men. Denn das wah re Mu si ker leb nis

stellt sich dann ein, wenn Mu si ker auf der Büh -
ne ste hen, ich da zu sin gen darf und die Men -
schen all das li ve er le ben. Ich ma che das, weil
ich das sehr mag und weil ich das für den wich -
tig sten Teil mei nes Busi ness und mei ner Kar -
rie re er ach te.

– Wie schät zen Sie ei gent lich die zahl lo sen
Ca stings hows ein?
– Ich be daue re die jun gen Men schen, die

sich heut zu ta ge als Sän ger oder Mu si ker eta -
blie ren zu wol len. Die mo men ta ne Si tua ti on ist
sehr schwie rig. Vie le den ken, dass es ih re ein -
zi ge Chan ce ist, an so ei ner Fern seh sen dung
teil zu neh men. Dort wer den nicht un be dingt
die je ni gen ge nom men, die sehr gut sin gen kön -
nen, son dern die je ni gen, mit de nen man ei ne
gu te Show ver an stal ten kann, aus de nen die
Me di en ir gend was ma chen kön nen, was sich
ver kauft.
Wenn sich die Ge le gen heit zu ei nem Auf tritt

in ei ner sol chen Show bie tet, wür de ich – wä -
re ich 18 Jah re alt – si cher lich auch den ken, dass

das mein Weg ist, und dort hin ge hen. Doch vie -
le wich ti ge Stu fen auf dem Weg nach oben kön -
nen die jun gen Men schen dann erst gar nicht
durch le ben.  Das  wird  dann  zum  Pro blem,
wenn  sie  im Mu sik ge schäft  blei ben  wol len,
nach dem man  ih re  Hand  los lässt  und  kein
Fern seh sen der mehr hin ter ih nen steht.
Dass das Mu sik ge schäft zum do mi nie ren den

In ter es se der Me di en wur de – und dass das sol -
che Zü ge an nimmt, wie man es bei uns be ob -
ach ten kann –, hat den Plat ten markt ge wal tig
um ge stürzt. Die Me di en sor gen da für, dass die
von ih nen be vor zug ten In ter pre ten auf den ver -
schie de nen Sen dern so lan ge und so ein träg lich
wie mög lich „statt fin den“. So mit er hal ten an de -
re Ta len te gar kei ne Auf merk sam keit in den Me -
di en. Die Sen der kön nen frei lich mehr Geld für
Wer be an zei gen und PR-Ar ti kel be zah len – da
kann ein klei ner Sän ger mit sei nem klei nen Bud -
get und sei nem klei nen Ma na ge ment nicht mit -
hal ten. So kommt es, dass wir von vie len kaum
et was hö ren und sie kaum ir gend wo se hen.
Das al les führ te das ge sam te Mu sik ge wer -

be in ei ne schlech te Rich tung. Doch ich den -
ke auch, dass die Men schen nach zehn Jah ren
– so lan ge gibt es die se Ca stings hows un ter ver -
schie de nen Na men auf ver schie de nen Sen dern
– wie der  zu  ent decken be gin nen, wo  ih nen
rich ti ge mu si ka li sche Er leb nis se zu teil wer den.
Ich hof fe, wir kom men wie der dort hin zu rück,
dass die Mu sik selbst wich tig wird und dass die

jun gen  Men schen  selbst  Mu sik  schrei ben.
Denn das größte Pro blem ist ja, dass das ei ge -
ne  krea ti ve  „Ma chen“  von Mu sik  aus bleibt.
Nicht die Teil nah me an Ca stings hows ist pro -
ble ma tisch, son dern dass Lie der mit den Ge -
dan ken ei ner an de ren Ge ne ra ti on ein fach nur
nach ge sun gen wer den. Doch da bei ler nen wir
die jun gen Leu te nicht ken nen, er fah ren nicht,
wer sie ei gent lich sind, was sie aus macht, was
sie den ken und zu sa gen ha ben.

– Um noch mals auf Weih nach ten zu rück zu -
kom men: Wie fei ern Sie das Weih nachts fest?
– Weih nach ten er in nert uns je des Jahr dar -

an, dass die Lie be der größte Schatz auf der
Welt  ist.  Ich  feie re  Weih nach ten  mit  den
Men schen, die ich am mei sten lie be. Je des Jahr
gibt es ei ne große Fa mi li en zu sam men kunft.
Nun sind wir es, die das Wun der des Weih -
nachts abends den Kin dern ver mit teln. Wir ge -
stal ten den Abend so, dass Weih nach ten für die
Kin der wirk lich zum Wun der wird.

g Hol ger Man ke

Ich woll te ein fach nur vor Men schen sin gen
Adri en Sze ke res über Weih nach ten und über das Mu sik ge schäft

Zum Ab schied 
ein Wort des Dan kes

Nach gut fünf Jah ren und 22 Aus ga ben der
„Deut schen An la ge“ neh me  ich von der
Auf ga be  als  Re dak teur  die ser  Sei te  Ab -
schied – und sa ge Dank. Dem Chef re dak -
teur und al len Mit ar bei tern von Evangé li -
kus Élet. All  de nen,  die  die se  Sei te  in
deut scher Spra che in „mei ner“ Zeit auf -
merk sam ver folgt ha ben.
Die baye risch-un ga ri sche Part ner schaft

und Ein drücke aus al ler Welt – so auch aus
Afri ka und Rus sland – ge sell ten sich auf
die ser Sei te zu sam men. Ge sell schaft li che,
ge schicht li che  und  kirch li che  The men
fan den eben so Platz wie Zeug nis se ge leb -
ten  Glau bens.  Ge mein de glie der  ka men
eben so zu Wort wie Kir chen lei ter, Pfar rer
und Leh rer eben so wie Mu si ker und Be -
rufs jour na li sten. Ich dan ke al len, die zu die -
ser Viel falt bei ge tra gen ha ben,  sei es als
Gast au to ren, sei es als In ter view part ner:
Seit Ok to ber 2008 wa ren dies: Gre gor

Ba de da (Sün ching), Renée Ri car da Bil lau
(Heil bronn), Dia kon Fritz Blanz (Nürn -
berg), De kan Jür gen Blech schmidt (Rüg -
heim), Rein hard Bör ner (Wil helms dorf ),
Pfr. Man fred Brock mann (Wla di wo -
stok/Rus sland), Prof. Dr. Alex an der De eg
(Leip zig), Tan ja Döh ler (Nürn berg), Pfr. Jo -
han nes Erl bruch (Bu da pest), Pfr. Klaus Ey -
se lein (Py r baum), Bi schof Dr. Tamás Fa bi -
ny (Bu da pest), Lan des bi schof i.R. Dr. Jo han -
nes Fried rich (Spalt), Pfr. To bi as Frit sche
(Nürn berg), Bi schof Péter Gán cs (Bu da -
pest), Se ba sti an Gar t hoff (Bil zings le ben),
Pfr. Bernd Gros ser (Ebern), Prof. Jo han na
Ha be rer (Er lan gen), Pfr. Chri stof Hech tel
(Nürn berg),  Prof. Dr. Mar tin Hoff mann
(San José/Co sta Ri ca), Her bert Högl mei er
(Schro ben hau sen), La jos Ká posz ta (Solt -
vad kert),  Ve ra Kie se wet ter (Bram berg),
Pfr. Dr. Ger hard Knoth (Neu en det tel sau),
Pfr. Ju li an La de mann (Au in der Hal ler tau),
Pa trick Leist ner (Mün chen), Csen ge Ma do -
csai (Bu da pest), Lel le Ma doc sai (Bu da pest),
Dia ko nie prä si dent i.R. Dr. Lud wig Mar kert
(Fürth), Ober kir chen rat Mi cha el Mar tin
(Mün chen), Tamás Més záros (Csák vár),
De kan Hol ger Mil kau (Nea pel/Ita li en),
Pfr. Zol tán Péter (Cegléd), Dr. Ger hard
Pfeif fer (Bo bin gen), Hans-Joa chim Pit ti us
(Schro ben hau sen),  Ober kir chen rat i.R.
Gott hart Prei ser (Haß furt), Ober kir chen rat
i.R. Claus-Jür gen Ro ep ke (Grä fel fing), 
Sig rid Schmidts (Augs burg), Pfr. Ger hard
Schorr (Nürn berg),  Pfr. Ge or ge Scri ba
(Pie ter ma ritz burg/Süd afri ka),  Ani kó Só -
lyom (Bu da pest),  Rev. Alan Stock bridge
(Ebern), Pfr. Si mon Stri tar (Ol ching), Adri -
en Sze ke res (Bu da pest), Dr. Klára Tarr-Cse -
lov sz ky (Bu da pest), Pfr. An dre as Well mer
(Min den), Kir chen rat Ul rich Zen ker (Mün -
chen)
Mei ner  Nach fol ge rin  oder  mei nem

Nach fol ger wün sche ich viel Freu de und
Se gen  bei  der  Fort füh rung  der  „Deut -
schen An la ge“. Ich wün sche al len Le sern
ein be sinn li ches Weih nachts fest und Got -
tes Se gen und Ge leit im neu en Jahr.
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b Ad vent elő es té jén az Őr ség két el -
sza kí tott te le pü lé sé re, a bur gen -
lan di (Auszt ria) Fel ső őr re, majd a
szlo vé ni ai Hó dos ra vitt az utam.
La ko sa i kat egy kor őr ál lók ként te -
le pí tet ték e vi dék re – utó da ik kö -
zül azon ban ma nap ság egy re ke -
ve seb ben őr zik a ma gyar nyel vet.

A bur gen lan di Fel ső őr (Ober wart) iga -
zi oszt rák vá ros ka han gu la tát idé zi. A
za jos  be vá sár ló köz pon tok  a  vá ros
szé lén van nak, a cent rum vissza fo gott
pol gá ri  han gu la tot  áraszt.  Min de -
nütt rend és tisz ta ság, a ház tu laj do no -
sok a né hány négy zet mé ter nyi sza bad
te rü le te ket is fű vel ve tik be, vi rá gok -
kal dí szí tik. 
Nincs  ez  más ként  a  re for má tus

pap lak ban sem. Ven dég lá tóm, Gú thy
Lász ló lel kész vé gig ve zet
a tá gas épü le ten, s ide gen -
ve ze tői ala pos ság gal be -
szél  az  1770–72  kö zött
épült temp lom tör té ne té -
ről. A két és fél év szá zad
alatt  vi dá mabb  és  szo -
mo rúbb  kor sza kok  vál -
tot ták egy mást. Kí sé rőm
a kez de tek ből egy de rű -
sebb anek do tát idéz. 

Má ria Te ré zia en ge dé -
lye alap ján a kan cel lá ria ki -
küld te a fő épí tészt, aki ki -
je löl te a temp lom alap ja it.
A hi va tal no kot a fel ső őri -
ek  iga zi  ma gya ros  ven -
dég sze re tet tel  fo gad ták,
re mél ve,  hogy  nem  fog
vas ta gon a ce ru zá ja. A he -
lyi íz le tes gu lyást a mes ter
ba rack- és szil va pá lin ká val
öb lí tet te  le. Ta lán  en nek
tu laj do nít ha tó,  hogy  a
temp lom pa tak fe lő li ré sze
har minc  cen ti mé ter rel
hosszabb a Pin ka fe lő li nél. 
Más ma gya rá zat  sze -

rint a fel ső őri ek, akik szé -
kely le szár ma zot tak vol -
tak, az éj lep le alatt fel rán -
gat ták  a  le vert  cö ve ke -
ket,  s  meg na gyob bí tot -
ták az ala po kat; szó, ami
szó,  el mér ték  ma gu kat.
– 1992 már ci u sá ban vá -

lasz tot tak meg lel kész nek,
s a kez de tek től pró bá lok ab ba a nagy ci -
pő be fér ni, amit a meg bí za tá som je lent.
Nem  volt  könnyű:  elő döm, Gyen ge
Im remun kás sá gá val egy élet re fel ad -
ta a lec két, há rom cik lu son ke resz tül
volt a ma gyar és né met re for má tu sok
püs pö ke. A fő pász tor min den gesz tu -
sá val, sza vá val a hí ve it szol gál ta. 
Nem csak igé vel ta ní tott, az em be -

rek min den nap ja it is meg szé pí tet te.
1962-ben be ve zet tet te az ára mot a
temp lom ba, fel épít tet te a pap la kot és
a gyü le ke ze ti ter met. A fi a ta lok ra is
gon dolt: meg szer vez te a szín ját szó-
és a  tánc cso por tot. A tu do má nyos
mun ká ban  is  az  élen  járt:  a  hí res
Ober wart-kon fe ren cia  szer ve zé sé -
vel a re for má tus egy ház ban al ko tott
ma ra dan dót. E szim pó zi um volt az
egyet len olyan fó rum, ahol a nyu gat -
ról és ke let ről ér ke zett re for má tus lel -
ki pász to rok négy év ti ze den ke resz -
tül szót vált hat tak egy más sal. 
En nek  szel le mé ben  lát tam  én  is

mun ká hoz, új já szer vez tem az ének -
lő kört,  s  a  tu do má nyos mun kát  is
foly tat tam: a Nyu gat-eu ró pai Ma gyar
Re for má tus Lel ki gon do zó Szol gá lat
min den má so dik év ben ná lunk tart -
ja kon fe ren ci á ját.

* * *

A lel ké szi mun ka Bur gen land ban va -
ló ban em bert pró bá ló. A ma gyar ság

lé lek szá ma egy rész ről fogy, más rész -
ről  azon ban  nö vek szik.  A  mint egy
hat ez res lé lek szá mú ős ho nos kö zös -
sé get az el ván dor lás, a be ol va dás sor -
vaszt ja, más fe lől a ma gyar be te le pü -
lők ad nak új lel ki pász to ri fel ada to kat. 
2012-es ada tok sze rint Gya na fal -

vá tól (Jen ner s dorf) Köp csé nyig (Kitt -
see)  1473  re for má tust  szám lált  a
nyáj. E két száz ki lo mé te res kör zet el -
lá tá sa egye dül le he tet len, így a hí vek
min den va sár nap Fel ső őr re gyűl nek
össze. Ter mé sze te sen az is ten tisz te -
let mel lett hét köz na pi  lá to ga tá sok,
kis cso por tos fog lal ko zá sok egé szí tik
ki a lel kész mun ká ját.
– Jel lem ző, hogy a no vem ber vé -

gén meg ren de zett vers mon dó ver se -
nyen sok olyan anyu ka és apu ka vett
részt, akik már egy szót sem be szél -
nek ma gya rul – foly tat ja el be szé lé sét
Gúthy Lász ló. – Nem tesz sem mit, ők

is csil lo gó sze mek kel iz gul tak gyer -
me ke i kért.  Az  is  el gon dol kod ta tó,
hogy a meg mé ret te tés nyolc van hét
részt ve vő jé nek fe lé re már a be te le pül -
tek szü lei vol tak büsz kék. 
Az össze kö tő ka pocs Weö res Sán -

dor köl té sze te volt, a száz éve szü le -
tett lu the rá nus köl tő ver se i nek rit mu -
sa, ze né je min den ma gya rul be szé lőt
és szim pa ti zánst meg érin tett. Vissza -
tér ve az új te le pe sek re: túl nyo mó részt
ka to li kus atyánk fi ai köl töz tek ide Ma -
gyar or szág ról  és  Er dély ből.  Nem
könnyű  meg szó lí ta ni  őket,  a  be il -
lesz ke dés  szá muk ra  sem  könnyű:
nem tud ták át men te ni hoz zánk az ott -
ho ni  spi ri tu á lis  kö ze get,  így  rit ka
ven dé gek az Is ten há zá ban. 
Az öku me né a meg ma ra dás egyik

zá lo ga, Ke reszt fal vi Pé ter al só őri plé -
bá nos sal, Mes mer Ot tóőri szi ge ti evan -
gé li kus  lel késszel  dol go zunk  fo lya -
ma to san együtt. Az utób bi gyü le ke zet
mint egy két száz öt ven hí vet szám lál.

* * *

Ad vent lé vén ka rá csony ün ne pé re te -
re lem a szót. A lel kész büsz kén em -
lí ti, hogy a vá ros ban s a gyü le ke zet -
ben  szin te  min den nap  ren dez nek
ka rá cso nyi  prog ra mot.  De cem ber
14-re  a Ka lá ka együt tes  fellépését
vár ták nép sze rű össze ál lí tá suk kal, a
Sza bad-e ide be jön ni bet le hem mel?

cí mű  mű sor ral.  A  prog ra mot  az
evan gé li kus  gyü le ke zet tel  együtt
szer ve zik. A bib lia órák ad ven ti szö -
ve gek fel idé zé sé vel és éne kek ta nu -
lá sá val tel nek. 
Bur gen land min dig Ma gyar or -

szág szer ves ré sze volt, így a lel -
kész  kü lön le ges  he lyi  ka rá cso -
nyi nép szo kást csak egyet is mer:
de cem ber  28-án,  ap ró szen tek
nap ján  a  gye re kek  fe le ke zet től
füg get le nül jár ják a vá rost, s mon -
dó ká val, no meg kor báccsal kö -
szön tik a há zak la kó it. Jel ké pe sen
meg su hint ják  a  ven dég lá tó kat,
akik  jöt tü ket  édes ség gel,  ap ró -
pénz zel ho no rál ják.
– Ka rá csony a ben ső sé ges ün -

nep lés,  a  csa lá di  együtt lét  ide je.
Szent es te két nyel vű is ten tisz te le -
tün kön hat száz öt ven-hét száz em -
ber szo rong a temp lom ban. Ez után

a hí vek nagy ré sze fel -
sé tál a vá ros há za elé, s
a fel ső őri fú vós ze ne -
kar  kí sé re té ben  ma -
gyar, hor vát, de ja va -
részt né met ka rá cso -
nyi  éne ke ket  éne kel.

* * *

Mi u tán el kö szö nök ven -
dég lá tóm tól,  az  őr sé gi
Hó dos ra  (Hodoš),  egy
ka rá cso nyi ki ál lí tás meg -
nyi tó já ra tar tok. Ba ján se -
nyén  lé pem át a ha tárt,
in nen  né hány  perc  a
Szlo vé ni á hoz tar to zó, há -
rom száz lel kes te le pü lés. 
A  mű ve lő dé si  há zat

könnyű meg ta lál ni: au tók
ve szik kö rül, az épü let ben
szép szám mal gyü le kez -
nek már a hely be li ek. Az
ün ne pi tár lat igé nyes és
tisz te let re mél tó; ad venti
ko szo rúk, fel dí szí tett ka -
rá csony fák, mé zes ka lács -
dí szek,  ku ko ri ca csu hé -
ból ké szí tett bet le he mek
mu tat ják a hely be li ek al -
ko tó ked vét. 
A szlo vé ni ai ma gyar ság

éle té ben na gyon fon to sak
az  ün ne pek.  Lé lek szá -
muk  a  2002-es  ada tok
sze rint húsz év alatt mint -
egy negy ven szá za lék kal

csök kent, s alig ha lad ja meg a hat ezer
főt. A je les na pok, így a ka rá csony is
erő sí ti az össze tar tás ér zé sét.
– A ren dez vénnyel ad ven ti ha gyo -

mányt kí vá nunk te rem te ni – be szél
ter ve i ről Áb ra hám Kla u dia új ság író,

az Őr ség Mű ve lő dé si Egye sü let tu -
risz ti kai  ta go za tá nak  ve ze tő je,  az
ese mény egyik meg ál mo dó ja. – Kez -
de tek től  meg le pő en  so kan  je lent -

kez tek a fel hí vá sunk ra, har ma dik al -
ka lom mal gyű lik össze a fa lu ap ra ja-
nagy ja. A má so dik al ka lom mal már
az  Ár gyé lus  gyer mek tánc cso port
mű so ra is szí ne sí tet te az ün ne pet. E
na pon el mo sód nak a ha tá rok: őr sé -
gi ek gyűl nek össze.
Köz ben el kez dő dik az ün nep ség.

Az Ár gyé lus gyer mek tánc cso port –
mint egy ti zen öt gyer mek – kis mű -
sor ral ked ves ked ik az ün nep lő kö -
zön ség nek. A mű sort Szom bat he lyi
Ta más és  fe le sé ge, Haj nal ka, őri -
szent pé te ri  ta ná rok  ta ní tot ták  be.
A ré gi he lyi ha gyo má nyok már el tűn -
tek, így va si, so mo gyi, za lai tán cok -
ból ál lít ják össze a re per to árt. 
A prog ra mot To tics Ro zá lia nyug -

dí jas óvó nő is nagy fi gye lem mel né -
zi. Több mint há rom év ti ze dig ok tat -
ta a leg ki seb be ket, így a szí nen lé vők
szü le it is. 
– A fa lu nyolc van szá za lé ka ma -

gyar, az óvo dá ban két nyel ven fog lal -
koz tam a gye re kek kel. Egy re ke ve seb -
bel: a ne héz gaz da sá gi hely zet itt is ér -
ző dik,  nincs  mun ka le he tő ség,  az
em be rek más hol pró bál nak sze ren -
csét. De ez se min den ki nek ada tik
meg, hi szen a köl tö zés hez, új vál lal -
ko zás hoz is kell né mi fél re tett pénz.
A fa lu ban a nép szo ká sok erő sen

ke ve red nek, az em be rek a leg szeb be -
ket öt vö zik. A ka rá csony a ne héz vi -
lág ban  is  iga zi  csa lá di  ün nep  volt,
szü le im fél re tet ték gond ja i kat, mel -

lénk ül tek, s me sél tek könyv ből, vagy
ré gi em lé ke ket idéz tek fel. Hó do son
nem az an gyal ka, a Kis jé zus hoz za a
ka rá csony fát. Volt, ami kor egy is me -
rős  öl tö zött  be  Jé zus nak,  nagy
csa ló dás volt szá mom ra, ami kor
a Meg vál tó ban az uno ka test vé -
rem re is mer tem.

* * *

A  fa lu  szin te  tel jes  egé szé ben
evan gé li kus, más fe le ke ze tű csak
el vét ve akad. Kö zé jük tar to zik a
ka to li kus  Pe ilsch midt Má ria
nyug dí jas  ta ní tó nő,  aki  vi szont
nyug díj ba  vo nu lá sa  óta  ta nít ja
hit tan ra a gyer me ke ket. Csa lád -
ja öku me ni kus szel le mű, fér je és
fia evan gé li kus, ő ma ga és lá nya
ka to li kus.
– A  fa lu  a  17.  szá zad ban  lett

evan gé li kus sá, eb ben nagy sze re -
pe volt Pe re nyei Bá lintpré di ká tor -
nak. Hei ner Gé za, az utol só ma -
gyar pap 1950-ben halt meg. Ér de -
kes élet pá lyá ja volt: elő ször or vos -
nak  ta nult,  a  gyó gyí tó  hi va tást
vál tot ta fel a lel ki gon do zás ra. Sok
eset ben hí vei or vo si ta ná csért is

for dul hat tak így hoz zá. Na gyon so kat
tett a fa lu ért, em lé ke ma is él.
Az őt kö ve tő lel ki ve ze tő, No vák La -

josmár szlo vén volt, de még szé pen
be szélt ma gya rul, így a hit tant és az is -
ten tisz te le tet is anya nyel vün kön tar -
tot ta. A mos ta ni lel kész, no ha be szél
ma gya rul, fél, hogy meg mo so lyog ják,
ezért szlo vé nul hir de ti az igét. Az em -
be rek  kö zö sen  jár nak  temp lom ba,
így is me rik egy más éne ke it. Az én fel -
ada tom, hogy a va sár na pi is ten tisz te -
let alatt a gyer me kek nek meg ta nít sam
a hit alap ja it. Szá muk erő sen in ga do -
zik, van, mi kor tíz-ti zen öt gyer me ket
ok ta tok, van, mi kor csak né gyen va -
gyunk a te rem ben.

g Cser mák Zol tán

Határtalan ad vent 

Pe ilsch midt Má ria ta ní tó nő meg -
osz tot ta ol va só ink kal az édes any -
já tól ta nult krump lis pu szed li re -
cept jét: 20 dkg át tört krump lit egy
egész to jás sal és egy to jás sár gá já -
val, 20 dkg cu kor ral és 20 dkg mar -
ga rin nal, egy zacs kó sü tő por ral jól
ki ke ve rünk,  s  liszt tel  (amennyit
fel vesz)  össze gyúr juk.  Po gá csa -
szag ga tó val ki szag gat juk, a fe lét a
kö ze pén ki lyu kaszt juk. A lyu kas
ko ron go kat meg ken jük to jás fe hér -
jé vel, és da rált di ó val szór juk be.
Mi u tán meg sü töt tük, ket tőt-ket -
tőt lek vár ral összera gasztunk.

A hódosi Árgyélus gyermektánccsoport
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El mond hat juk ma gunk ról, hogy há zas sá gunk
el ső  éve  igen  kü lön le ge sen  telt,  hi szen  a
2008/2009-es tan évet az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok ban, az Ohio ál lam be li – te rü let re Bu da -
pest mé re tű – Co lum bus ban töl töt tük, a Tri -
nity Lu the ran Se mi nary ösz tön dí ja sa i ként. A
bu da pes ti Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
teo ló gus-lel kész és hit ta nár sza kos hall ga tói lé -
vén volt le he tő sé günk er re a két fő re meg hir -
de tett ösz tön díj ra ki jut ni. 
Mond hat juk, ki lenc hó na pig Ame ri ká ban él -

tünk – kü lö nö sebb hon vágy nél kül, hisz ott vol -
tunk egy más nak, nem be szél ve a min ket ha mar
be fo ga dó egye te mi kö zös ség ről. Dol gunk a ta -
nu lás,  a  kap cso lat épí tés,  él mény szer zés  és
friss há za sok ként egy más ala po sabb meg is me -

ré se volt. Így tör tént, hogy az igen ak tív őszi,
il let ve a ja nu á ri, gya kor la ti as – la zább – köz -
tes tri mesz ter kö zött Ame ri ká ban ért min ket
az ad vent és a ka rá csony. 
Mon da ni sem kell, mi lyen fény ára dat ba öl -

tö zött Ame ri ka az ad ven ti idő szak ban: ut cák,
szu per mar ke tek és ma gán há zak kert jei  egy -
aránt. Es ti sé tá ink so rán ta pasz tal tuk, hogy nap -
ról nap ra nő a pom pá san ki vi lá gí tott por ták szá -
ma. Han gu la tos volt. 
Ka rá csony hoz kö ze led ve, mé lyebb rá han go -

ló dás ra vágy va kon cer tek re és gye rek mű so rok -
ra is el ju tot tunk. A temp lo mok ban a pi ros mas -
nis  ad ven ti  ko szo rúk  és  a  ha tal mas  ka rá -
csony fák mel lett meg je len tek al ter na tív dí szí -
tő ele mek is. Így a sze mi ná ri um ká pol ná já ban

a – Jo han na ál tal is fel vett – Spi ri tu a li tás és
mű vé szet ne vű kur zu son al ko tott mun ká kat is
ki ál lí tot ták.
Szent es te és ka rá csony el ső nap ja más képp

te lik, mint ná lunk. 24-én az es ti és az éj fé li –
meg hitt, gyer tya fé nyes – is ten tisz te le ten kel -
le mes él mény ként ért, hogy a kö zép pont ban Jé -
zus szü le té se, nem a csil lo gás és az aján dé ko -
zás van. A li tur gia ün ne pé lyes sé ge, jó ér te lem -
ben vett vi dám sá ga  itt még in kább érez he tő
volt. Ta lán a temp lo mok ke vés bé – Ma gyar or -
szá gon meg szo kott – fa gyos klí má ja, il let ve a
pax még hosszab ban tar tó kéz szo rí tá sai, öle -
lé sei is hoz zá já rul tak a csa lá di as lég kör és ka -
rá csony üze ne té nek meg élé sé hez. 
A két is ten tisz te let kö zött egy ked ves há zas -

pár ba rá tunk hoz is át ug rot tunk. El ső kö zös ka -
rá csony es ti va cso rán kat ma gya ros mód ra ül -
tük meg. Még sza lon cu kor is ló gott a fán, hisz
ro ko na ink nak  idő ben  ki ad tuk  a  fel ada tot:
„Küld je tek pa pírt!” Sky pe se gít sé gé vel pe dig a
még a ko ra dél utá ni szer ve zés lá zá ban égő ro -
ko nok is meg nyu god hat tak: min den ki jó he -
lyen van. 
Más nap a csa lá dok ott hon ma rad nak. Nincs

ün ne pi is ten tisz te let. Min den ki pi hen. Le het
kon cent rál ni az aján dé ko zás ra. Mi vel no vem -
ber vé gén, a há la adás (Thanks gi ving) al kal má -
val már meg tör tén tek a nagy csa lá di ta lál ko zá -
sok, az ut cák is csen de seb bek, nincs mi ért ki -
moz dul ni. 
Hogy volt-e hi ány ér ze tünk? Nem kü lö nö seb -

ben. Ha ar ra kon cent rá lunk, nem lát hat juk meg
az újat és a szo kat lant. Ka rá csony lé nye ge ott
is ugyan az volt szá munk ra: meg je lent Is ten üd -
vö zí tő ke gyel me min den em ber nek.

g Adá mi Jo han na 
és Hor váth-He gyi Áron

Sza lon cu kor Co lum bus ban 
pA l AC k p os tA

„…meg lá to gat
min ket 

a fel ke lő fény 
a ma gas ság ból”

(Lk 1,87b)
Fény.Má sod per cen ként há rom száz ezer ki lo mé -
tert tesz meg. Egy szer re ré szecs ke és ener gia,
nyu gal mi ál la pot ban súly ta lan anyag és ha tá ro -
zott frek ven ci á jú hul lám. Ibo lyá tól vö rö sig lát -
ha tó, azon túl lát ha tat lan. Ká ros, ha tű ző na pon
süt ké re zünk. Él te tő, hi szen a nö vé nyek fény se -
gít sé gé vel ala kít ják át a szén-di o xi dot oxi gén né.

Fény. Ré szecs ke.Rész. Is ten di cső sé gé nek ré -
sze. Is ten di cső sé gé nek lát ha tó ré sze. A gló ria
az iko no kon, a fest mé nye ken. A tűz osz lop, mely
Iz rá elt ve zet te a pusz tá ban. A ra gyo gás, mely
Mó zes ar cán lát szott, me lyet le ta kart, ha ki jött
a szent sá tor ból. A csil lag, mely meg állt az is -
tál ló előtt, ahol Krisz tus meg szü le tett. A meg -
vi lá go so dás, ami kor éle tünk be be vi lá gít az Is -
ten, meg vi lá gít ja egy-egy ige vagy élet hely zet
ér tel mét. A fel tá ma dás dics fé nye, an nak a va -
sár nap reg gel nek a ra gyo gá sa.

Fény. Ener gia. Az Is ten me le ge, az ott hon
me le ge, a ka rá cso nyi is tál ló me le ge. Az Is ten
tü ze, a lel ke ket fel lob ban tó, szí ve ket láng ra gyúj -
tó ele ven len dü let. Az Is ten tü zes nyi la, mely
meg emészt, ha előt te ál lunk, „mert a mi Is te -
nünk emész tő tűz” (Zsid 12,29). A Szent lé lek tü -
zes nyel vei, me lyek fel in dí ta nak és be in dí ta nak
ben nün ket a szol gá lat ra és a lan ka dat lan imá -
dás ra. Az ad ven ti ko szo rú fé nyei, „a fel ke lő fény
a ma gas ság ból” (Lk  1,78), mely  fel sza ba dít ja
ben nünk a szo ron gá sa ink, fé lel me ink, bű ne ink
ál tal le kö tött élet erőn ket a sza bad és bé kes sé -
ges élet re, hogy „rá iga zít sa lá bun kat a bé kes -
ség út já ra” (Lk 1,79).

Fény. Lát ha tó és lát ha tat lan. Lát ha tó a szen -
tek éle té ben, a Krisz tus ban hí vők és élők éle té -
ben. Lát ha tó ott, ahol Is ten je len van. Ahol Is ten
Úr le het. Lát ha tó a lel ki sze me ink kel, lát ha tó a
szív rá han go ló dá sá val, hi szen ez is hul lám. Mint
a rá dió hul lám. De ezt csak a szív tud ja fog ni. Lát -
ha tó, de csak a szív tar to má nyá ban. Se ész, se kéz
nem tud ja meg fog ni, mert lát ha tat lan, meg fog -
ha tat lan a szá muk ra. Ahogy egy bölcs mon dást
vagy egy ige he lyet is meg ért az ész, de meg ra gad -
ni, élet té „fo to szin te ti zál ni” csak a szív ké pes. Az
a szív, mely ben Is ten for má jú űr van. Mely vak
és sö tét, mely nem ké pes ven ni az adást, nem lát -
ja az Is ten fé nyét, ha nincs ott az Is ten.

Fény. Ká ros. Ká ros an nak, aki el len áll az él -
te tő fény nek. Aki a csil lo gást vá laszt ja. Azt, ami
csak gyen ge vissza tük rö ző dé se a fény for rás nak,
amely ha mis áb rán do kat, fény já té ko kat pro du -
kál. Amely be csap. Meg te rem ti  a  ka rá csony
han gu la tát a ka rá csony fa égő fé nye, de oda hoz -
za-e a csil lo gás-vil lo gás a fa alá és a szí vek be
az Úr Jé zus Krisz tus fé nyét? Ká ros a fény, a ha -
mis fény, mert el va kít, és lát ha tat lan ná te szi a
fény nek azt a tar to má nyát, amely va ló ban él -
tet, nem csak dí szí ti éle tün ket.

Fény. Él tet. Éle tet visz oda, ahol ful do kol nak
a le ve gőt len, pos hadt ál la gú lel ki nyo mor ban.
Ahol szen ved nek a gyász sö tét sé gé ben. Ahol
ke re sik az élet ér tel mét. Ahol ke re sik az Is tent.
Ahol vár ják az Is tent. Ahol ve lünk az Is ten.

„…meg lá to gat min ket a fel ke lő fény a ma gas -
ság ból.” (Lk 1,78b)

g Far kas Sán dor

név jegy: 
far kas sán dor
A Kis kő rö si Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá -
nos Is ko la, Gim ná zi um és
Ker té sze ti Szak kö zép is ko -
la is ko la lel ké sze va gyok.

b A ka rá csony kö zép pont já ban mind annyi -
uk szá má ra egy ér tel mű en a Meg vál tó
szü le tése áll, de a ha gyo má nyok, ame lyek -
kel mind ezt vár ják és ün nep lik, ki sebb-na -
gyobb mér ték ben kü lön böz nek egy más -
tól. Két fi a tal párt – egy anya or szá gi
lányt és szlo vén fér jét, va la mint egy er dé -
lyi ma gyar lányt és egy sváj ci–pe rui fi út
– kér dez tünk ar ról, hogy ba rát juk-há zas -
tár suk ré vén mi lyen új, akár me rő ben fur -
csa szo ká sok kal is mer ked tek meg, és
volt-e ezek kö zött olyan, ame lyik be el ső -
re „be le sze ret tek”, és úgy ér zik, gaz da go -
dott ál ta la a ké szü lő dé sük és az ün ne pük.

Györ fi Ju dit az  Evan gé li kus  Hit tu do má nyi
Egye te men is mer ke dett meg a szlo vén Mit ja
And re jek kel, aki né hány év vel ké sőbb fe le sé gül
is vet te őt, és ma gá val vit te Szlo vé ni á ba. Mind -
ket ten ott fog nak ké sőbb szol gál ni, a szlo vén–
ma gyar két nyel vű gyü le ke ze tek ben. Ez lesz a
má so dik kö zös ka rá cso nyuk.

Ju dit:Csa lá di és lel ké szi szem mel is nagy iz -
ga lom mal fi gye lem az it te ni ün ne pi szo ká so -
kat. Per sze szá munk ra a lé nye gen nem vál toz -
tat, hogy hol mit szo kás, mond juk, süt ni. Az
csak a rá adás.
Na gyon sze re tem, hogy az ad vent itt min dig

na gyon ak tív, fő leg az Evan gé li kus Női Tár sa -
ság gal. Idén is ké szí tet tünk száz húsz ad ven ti ko -
szo rút, me lyet az el ső va sár na pon ad tunk el a
gyü le ke ze tek ben. Az így be folyt össze get min -
dig jó té kony sá gi cél ra ajánl juk fel. Ilyen kor ad -
vent ben  min dig  ki rán du lunk  is  együtt,  és
Mik lós nap ján in gyen pa la csin tát sü tünk a he -
lyi vá sár ban.
Ami szá mom ra szo kat lan, hogy de cem ber 6-

án Szent Mik lós lá to gat el a gye re kek hez, és a
Mi ku lás ka rá csony es te hoz za az aján dé kot, a
Tél apó pe dig új év kor.
Gye rek ko rom ban  a  ka rá cso nyok  min dig

na gyon in tim csa lá di ün ne pek vol tak, kö zös

ének lés sel, kö zös is ten tisz te let tel, kö zös aján -
dé ko zás sal, itt pe dig in kább ven dég lá tás és „át -
já ró ház” a ka rá csony. Mi azért tö rek szünk ar -
ra, hogy meg ma rad jon ez a sze mé lyes lég kör,
de az még kér dés, hogy ha gyer me ke ink lesz -
nek, ak kor ho gyan old juk meg.

Mit ja:A ked venc ma gyar szo ká som az aján -
dé ko zás.  Ná lunk  ugye bár  a  Mi ku lás  hoz za
ka rá csony kor az aján dé kot. Sok kal sze mé lye -
sebb nek  tar tom,  hogy  Ma gyar or szá gon  in -
kább az em be rek egy más nak sze rez nek örö met.

Azon elő ször tel je sen meg döb ben tem, hogy
a ma gya rok kö zött mennyi re nép sze rű az ad -
ven ti nap tár. Ko ráb ban sen kit nem is mer tem
a kör nye ze tem ben, aki va la ha hasz nált  ilyet.
Örül tem, ami kor a fe le sé gem meg le pett az el -
ső  kö zös  ad ven tünk kor  egy  ilyen  nap tár ral,
amely min den nap ra rej tett egy kis meg le pe -
tést. Így kö vet het tem nap ról nap ra az idő ha -
la dá sát a ka rá csony fe lé. Idén már én is ki vet -
tem a ré szem be lő le. És egy igés ver zi ót is kap -

tunk elő ző év ben, ami szin tén rend sze res sé get
vitt a min den na pok ba, aho gyan nyi to gat tuk az
ab la ko kat, és együtt ol vas tuk az igét.

Ju dit: A  szlo vén  ün ne pi  li tur gia  me ne te
nem tér el az evan gé li kus tra dí ci ók tól. A mi
gyü le ke ze tünk ben  min dig  két  is ten tisz te let
van. A csa lá dos is ten tisz te le ten a szü le tés tör -
té ne tet kü lön le ges for má ban dol goz zuk fel. So -
kat ének lünk: gyü le ke ze ti éne ket, gos pelt, és a
csa lá do kat is be von juk a li tur gi á ba. Az es ti is -
ten tisz te let meg hit tebb jel le gű, a vé gén pe dig

kö zö sen,  hang sze res  kí sé ret tel  éne kel jük  a
Sve ta nočot, az az a Csen des éjt.

Mit ja:Ná lunk ta lán több a bet le he me zés, de
a ma gya rok töb bet éne kel nek. A bet le hem na -
gyon fon tos szim bó lum a szlo vé nok szá má ra,
min den ház nak, min den temp lom nak van sa -
ját ja.

Ju dit: Szent es te a szlo vé nek ha gyo má nyo san
ha lat esz nek vagy töl tött ká posz tát, ka rá csony
nap ján pe dig disz nót ké szí te nek, ter mé sze te -

Két szer két fé le vá ra      
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Ad vent el ső va sár nap ja ki emelt ün nep a fin nek
szá má ra:  ilyen kor  min den  temp lom ban  el -
ének lik a je ru zsá le mi be vo nu lás ra em lé kez te -
tő Ho o si an na éne ket.
Fon tos, hogy de cem ber 6. Finn or szág ban nem

a Mi ku lás, ha nem a finn füg get len ség nap ja (it -
senäisyyspäivä). Ilyen kor két (le he tő leg kék-fe -
hér) gyer tyát te szünk az ab lak ba, és em lé ke zünk
nem csak az or szág füg get len sé gé nek 1917-es ki -
ki ál tá sá ra, ha nem mind azok ra is, akik az óta (fő -
leg az 1939–40-es té li há bo rú és az 1941-es foly -
ta tó la gos há bo rú ide jén) éle tü ket ad ták azért,
hogy ma is sza bad or szág ban él hes sünk.
Az ad ven ti szo ká sok kö zül a leg fon to sabb az

úgy ne ve zett leg szebb ka rá cso nyi da lok (Ka une im -
mat jou lu la u lut) ren dez vény, ame lyet 2003 óta Ma -
gyar or szá gon is meg szer ve zünk az itt élő fin nek
szá má ra. A Finn Misszi ói Tár sa ság min den év ben
ki ad egy jól is mert ka rá cso nyi da lok ból és né hány
friss slá ger ből ál ló fü ze tet, ame lyet in gye ne sen el -
jut tat min den gyü le ke zet be. Eze ket éne kel jük vé -
gig – nem is ten tisz te le ti ke ret ben, ha nem rö vid át -
ve ze tő szö ve gek kel, ze ne szá mok kal össze köt ve.

Min den kö zös ség meg tart ja a ma ga kis ka rá -
csony-ün nep sé gét (pikk ujou lu), amely – kü lö -
nö sen a mun ka he lye ken – ha gyo má nyo san az
ön fe ledt bu li zás al kal ma. Ilyen kor bő ven fogy
a  for ralt  bor hoz  ha son lít ha tó  glö gi, ame lyet
szörp pel, bor ral vagy vod ká val ké szí te nek.
Szent es te a leg töb ben temp lom ba men nek,

és gyer tyát gyúj ta nak a sí ro kon. A csa lá dok hoz
el lá to gat ma ga a Mi ku lás (Jou lu puk ki), aki a
lapp föl di Kor vat un tu ri vi dé ké ről ér ke zik se gí -
tő i vel,  a  ka rá cso nyi  ma nók kal  (tonttu). Az
asz tal ra sült son ka és ra kott éte lek ke rül nek kü -
lön fé le sa va nyí tott ha lak kal, sa lá ták kal. A fi a -
tal fel nőt tek sok szor in kább eg zo ti kus me nüt
ál lí ta nak össze, sőt ma már egy re töb ben ét te -
rem ben töl tik az es tét.
A jou lu ra dio.fi ol da lon sok fé le ka rá cso nyi ze -

nét hall gat hat tok: a Jou lu, il let ve a Jul csa tor -
na ha gyo má nyo sabb szá mo kat kí nál fin nül és
své dül (ez az or szág má sik hi va ta los nyel ve), az
Xmas csa tor na a po po sabb vo na lat, a Ro u hea
jou lu ab lak a ke mé nyebb mű fajt kép vi se li.

g Pap Kin ga Mar jat ta

Így vá rják a ka rá csonyt a finnek 

Az oldalpárt szerkesztette: Vitális Judit

 n T I  p A n O R á M A
Egy sze rű 

ka rá cso nyi csil lag 
(jou lu torttu)

Hoz zá va lók: A  tész tá hoz  liszt,  tú ró  és
mar ga rin egyen lő arány ban. Ha min den -
ből 25 dkg-ot ve szünk, kb. 30 csil la gunk
lesz.  (A  sü te mény  mi re lit  le ve les  [ré -
tes]tész tá ból is re me kül el ké szít he tő.) Töl -
te lék nek szil va- vagy egyéb lek vár. To jás a
ke nés hez.

El ké szí tés: Sod ró fá val vé kony ra nyújt juk
a  tész tát, majd  kés sel  vagy piz za vá gó val
négy ze tek re oszt juk. (A négy ze tek mé re -
te tet sző le ges, de a ki sebb csil la gok sar ka
könnyeb ben meg ég!) A négy ze tek nek mind
a négy sar kát be vág juk úgy, hogy kö zé pen
ma rad jon hely a lek vár nak. Min den négy -
zet kö ze pé re te szünk egy kis lek várt, a ki -
vá gott  sar kok  kö zül  min den  má so di kat
össze fo gunk, és ki csit meg csa var va kö zé -
pen le nyom juk.
A sü tő pa pír ral ki bé lelt tep si be he lye zett

csil la go kat meg ken jük nyers to jás sal, és 200
fo kon arany bar ná ra süt jük.

osZ to Zó

Aján dé kozz
más képp!

Ki fogy tál az öt le tek ből, nincs kéz ügyes sé ged,
és az idő is szo rít… Sa ját ké szí té sű ap ró sá got
már biz to san nem te szel a fa alá, és hi á ba spó -
rol tál a zseb pén zed ből/ösz tön dí jad ból, hi á ba
őriz get ted a na gyi  szü li na pi bo rí ték ját: nem
akarsz so ka dik zok nit/pul csit/nyak ken dőt ad -
ni apu nak, anyu is el van lát va arc krém mel és
tus für dő vel, más ép kéz láb do log meg nagy hir -
te len nem jut az eszed be…
Ta lán szá mod ra sem is me ret len a fent vá zolt

hely zet. Mert bár mennyi re egyet ér tesz is az -
zal, hogy nem a mas ni val át kö tött cso ma gok te -
szik a ka rá csonyt ka rá csonnyá – hi szen az iga -
zi aján dék két ezer év vel ez előtt, azon a bi zo nyos
bet le he mi  éj sza kán  lett  test té  –,  va la mi vel
azért még is csak sze ret nél ked ves ked ni a szü -
le id nek, test vé re id nek.
Gyak ran han goz ta tott jó ta nács, hogy ne tár -

gya kat, ha nem él mé nye ket aján dé kozz sze ret -
te id nek: együtt töl tött időt, kö zös prog ra mot,
tes ti-lel ki fel töl tő dést kí ná ló le he tő sé get.
Jó-jó, de mi le gyen az? Évek kel ez előtt egy szer

uszo da bér let tel lep tem meg a szü le i met, de így
tél idő ben egy össz né pi kor cso lyá zás is jó mó ka
le het. A hú ga im mal rend sze re sen tár sas já té kot
vagy puzzle-t ad tunk/kap tunk, más kor szín ház -
jegy la pult a cso ma go ló pa pír ban. Egy sze mély -
re sza bott (értsd: az aján dé ko zott ér dek lő dé si kö -
ré hez passzo ló) ki ál lí tás-, kon cert- vagy mo zi be -
lé pő vel nem na gyon fog hatsz mel lé – fő leg, ha
az elő adás ide jé re a kis te só/uno ka öcsi fel ügye -
le tét is vál la lod –, de egy ál ta lad szer kesz tett-
össze ál lí tott vá lo ga tás al bum is re mek aján dék le -
het. Egy tet sző le ges idő pont ban be vált ha tó cuk -
rász dá zás sal vagy va cso ra meg hí vás sal ugyan csak
si kert arat hatsz, kü lö nö sen, ha a messze föl dön
hí res spe ci a li tá so dat „ha ran go zod be”.
Ha for rás hi á nyá ban pil la nat nyi lag ezek sem

ki vi te lez he tők,  a nagy  csa lá di  ebé det/uzson -
nát/va cso rát kö ve tő en még min dig  tart hatsz
„dia ve tí tést”  az  év  leg meg ha tóbb,  leg vic ce -
sebb, leg meg ha tá ro zóbb pil la na ta it meg örö kí -
tő fény ké pek ből – kezd ve mond juk a ta valy ka -
rá csony kor el kat tin tott, de köz szem lé re az óta
sem tett fel vé te lek kel –, vagy akár egy rég lá tott,
tá vol ba sza kadt, a ven dég ség be el jön ni nem tu -
dó ro kon vagy jó ba rát (vi deo)üze ne té vel is meg -
le pe tést sze rez hetsz.
Ké szül hetsz az ün nep üze ne tét meg vi lá gí tó

ének kel vagy pró zá val/vers sel, és le hetsz te az,
aki az an gya lok csi lin ge lé se előtt min den kit ar -
ra kérsz, ele ve nít se fel a leg ked ve sebb ka rá cso -
nyi él mé nyét, vagy mond ja el, mi ért a leg há lá -
sabb az idén.

g Ju dit

sen tök mag ola jos krump li val és sa lá tá val, de ez
a min den na pok ré sze is. A kö te le ző sü te mény
a po ti ca.Volt sze ren csém már több ször is kós -
tol ni, leg in kább a mi bejg link hez ha son lít. A
tész tá ja egy ki csit más, de ugyan úgy di ó val és
mák kal töl tik. Anyó som ilyen kor gi ba ni cát is
süt, ami pe dig a Mu ra vi dék sa já tos fi nom sá ga.
Na gyon sok fé le kis keksz is ké szül ka rá csony
ide jén. Én eze ket csak messzi ről né zem és kós -
to lom, de ment sé gem re szól jon, hogy még csak
kez dő há zi asszony va gyok.

Mit ja: A ma gyar ka rá cso nyi éte lek kö zül a
fran cia sa lá tát, a ku ko ri ca sa lá tát és a ma jo né zes
krump lit na gyon meg sze ret tem. Sze re -
tem, hogy az asz ta lon min dig van mé zes -
ka lács is. A bejg li töl te lé ké vel saj nos sok
he lyen  spó rol nak,  pe dig  sze rin tem  a
bejg li – csak úgy, mint a po ti ca – ak kor fi -
nom, ha több a töl te lék, mint a tész ta.
Min dig nagy vá ra ko zás sal né zek az ün ne -
pek elé, mert anyó som csi nál ja a leg fi no -
mabb  töl tött  ká posz tát  és  ma dár te jet.
Utób bit a ne ve mi att, őszin tén be val lom,
csak ne he zen kós tol tam meg, és ki né zet -
re sem volt biz ta tó, de kel le mes csa ló dás
ért. Iga zán fi nom az ége tett ka ra mel lel a
te te jén; már alig vá rom, hogy utaz zunk
hoz zá juk lá to ga tó ba.

* * *

Za ha ria Jú lia Er dély ben szü le tett és ne vel ke -
dett, majd az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem hall ga tó ja ként Bu da pes ten, il let ve ösz tön -
dí jas ként Hei del berg ben  ta nult.  Pár ja, Hans
Hard mei er Pe ru ban töl töt te a gyer mek ko rát,
majd  csa lád já val  Svájc ba  köl tö zött.  Je len leg
mind ket ten Ma gyar or szá gon él nek.

Ju li: Nem na gyon, de azért má sok a szo ká -
sa ink Er dély ben. Az ad ven ti ko szo rú pél dá ul
olyan szép sé ge en nek az idő szak nak, ami kis -
ko rom ban,  ott hon  nem  volt  egy ér tel mű en
kel lé ke az ün nep lés nek. Em lék szem, leg elő ször
a va sár na pi is ko lá ban, egy né met or szá gi ki fes -
tő könyv ben lát tam ilyet. Ami kor ha za men tem,

meg kér tem anyu ká mat, hadd ké szít sünk mi is
egyet. Az óta min den év ben ma gam ké szí tem,
ha  le het.  Ké sőbb  új don sá got  je len tett  szá -
mom ra a sok faj ta szín kom bi ná ció is, nem be -
szél ve a hoz zá juk fű ző dő je len tés tar tal mak ról.
Ott hon a négy gyer tya li la (bűn bá nat), zöld (re -
mény), pi ros (sze re tet) és fe hér (tisz ta ság).
Ka rá csony kor nem a Jé zus ka – és nem is a

Tél apó – „hoz za” az aján dé kot, ha nem az an -
gyal jön. Gyer mek ko rom ban el men tünk temp -
lom ba, és mi re ha za ér tünk, ő meg hoz ta a fát,
fel is dí szí tet te, és az aján dé ko kat is gon do san
a fa alá he lyez te. Va cso rá ra pe dig min den fé le,

disz nó hús ból ké szült ételt et tünk, töl tött ká -
posz tát, ko cso nyát, kol bászt, má jast, bo e uf sa -
lá tát, il let ve fran cia sa lá tát.

Hans:Ami kor elő ször jár tam disz nó vá gá son,
na gyon meg le pőd tem azon, hogy mennyi re sze -
re tik az er dé lyi  lá nyok a disz nó húst. Ki sebb
trau mát oko zott szá mom ra a disz nó fül és -bőr,
amit a ba rát nőm úgy evett, mint ha édes ség lett
vol na…

Ju li: A sváj ci ha gyo má nyok kö zött akadtak
szá mom ra új don sá gok, de ezek annyi ra nem
vol tak meg hök ken tők. Ott ugyan is de cem ber
1-jén dí szí tik fel a ka rá csony fát, és 24-én es te
ke rül nek alá az aján dé kok. Ez a szo kás azon -
nal  a  szí vem be  fér kő zött:  sok kal  hosszabb

ide ig le het örül ni a fá nak, nem kell ve le tit ko -
lóz ni, ha eset leg gye re kek is van nak a csa lád -
ban, és min den ki együtt dí szít he ti, anél kül hogy
ez a va rázs ból el ven ne.
Ter mé sze te sen a me nü is tel je sen más: töl -

tött puly ka és egy kü lön le ges édes ség, amely -
nek a ne ve pa ne ton, és ame lyet ha gyo má nyo -
san ka rá csony reg ge lén fo gyasz ta nak ka ka ó val.
Hans csa lád já ban sok kal in kább a pe rui, dél-

ame ri kai szo ká sok él nek, mint a sváj ci ak. Pél -
dá ul az is in nen jön, hogy ők nem ké szí te nek
ad ven ti ko szo rút. És a ka rá csony fa sem fel tét -
le nül fe nyő, il let ve ha az, ak kor biz to san nem

ter mé sze tes.
Hans: A  ra gasz ko dást  az  élő  fá hoz

egy ál ta lán nem tu dom meg ér te ni. Mi ért
olyan fon tos, hogy azt a fát, ami a ter mé -
szet ben jól meg van, ki vág juk, és be hoz -
zuk a ház ba?!
Ami na gyon más akár Er dély ben, akár

Ma gyar or szá gon, de még Svájc ban is, az
az, hogy az em be rek sok kal nyu god tab -
ban vár ják a ka rá csonyt, mint Pe ru ban.
Igaz, fel van nak dí szít ve az ut cák, de az
egész messze nem annyi ra csi csás, mint
ami lyen Li má ban len ne. Ott ka rá csony -
kor az ut cák te le van nak em be rek kel, akik
ál ta lá ban be is öl töz nek. Szo kás to váb bá
az óce án part ján ün ne pel ni, ese ten ként

akár ször föz ve is. Az egész egy nagy show. A
csa lá dom mal min dig pró bál tuk „szű kebb” csa -
lá di kör ben ün ne pel ni a ka rá csonyt. Ná lunk
egyéb ként a Tél apó hoz za az aján dé ko kat, és ké -
sőbb a há rom ki rály is hoz még va la mit.

Ju li:Na gyon sze re tem Hans ék csa lá di ha gyo -
má nyá ban, hogy szent es te nem men nek temp -
lom ba, ha nem ott hon ma rad nak, és a csa lád -
fő  tart  áhí ta tot,  együtt  imád koz nak,  majd
min den ki meg ra gad egy hang szert, és hossza -
san di cső í te nek, ka rá cso nyi és nem ka rá cso nyi
da lok kal egy aránt. Ez nagy örö möt ad az ün -
nep hez, és se gít sok kal job ban rá han go lód ni Is -
ten aján dé ká ra.

g V. J.
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Už sú tu za se Via no ce : najk rajšie sviat -
ky ro ka. Má me si po ložiť otáz ku: Ako
ich slávi me? Má me si uve do miť, že náš
Pán Ježiš Kris tus prišiel na tú zem, aby
ste les nil  Božiu  do ko na lú  lás ku,  aby
sme sa moh li po znať pra me ňa všet ké -
ho božské ho dob ro de nia a pra me ňa
všet kej per fekt nej lás ky. – Aj po tre bu -
je me to to všet ko. – Veď v dnešnom
sve te už všet ko má me. V mo der ných
ob chod ných  do moch  všet ko  sa  dá
do stať, čo len člo vek po tre bu je. Iba tie
naj dô ležitejšie: lás ka a ľud skosť sa ne -
dá do stať. Sí ce dnešný člo vek tie to da -
ry po tre bu je naj lepšie.
Náš Pán Ježiš Kris tus tú do ko na -

lú božskú lás ku a per fekt nú ľud skosť
pri nie sol  na  našu  zem,  k  nám.  Tá
Kris to va lás ka pri jí ma všet kých ľudí:
aj na priek roz lič nos tiam. Tá Kris to -
va lás ka spá ja naj do ko na lejšie ľud ské
srd cia.  Tak  sa  sta ne  via noč ný  zá -
zrak:  my  kresťania,  ve ria ci  ľudia
môžeme byť jed ni v Kris to vej lás ke.
Môžeme prežiť ten božský zá zrak, že
sme ako jed na ro di na. Náš Hos po din
je náš Otec a my sme ako Je ho mi lo -
va né de ti: sme bra tia a ses try. Kým
hriech – ľud ská se bec kosť, hnev, ne -
ná visť – od de lí a po sta ví opro ti se be,
za tiaľ  Kris to va  lás ka  po môže  nám
nájsť spo loč nú ces tu a spá ja brat ské
a ses ter ské srd cia. Aj to môže byť zá -
zra kom tých to Via noc.
Vte dy, v pr vých via noč ných sviat -

kach an je li zves to va li ra dost nú zvesť,
že sa na ro dil náš Spa si teľ, Vy ku pi teľ.
Je ho me no zna me ná: „On za chrá ni

svoj ľud z je ho hrie chov.“ Z tých hrie -
chov,  kto rí  nás  od de lia  a  po sta via
nás pro ti se be. Z tých hrie chov kto -
ré nás od de lu jú. Náš Pán Ježiš Kris -
tus  chce  zlo miť  naše  tvr dé  oko vy
hrie chov. On má na to dosť mo ci. A aj
dosť lás ky, mi los ti. Náš Ježiš Kris tus
chce byť na ozaj náš Spa si teľom, Vy -
ku pi teľom, Kto rý chce nás za chrá niť.
Náš Hos po din  na  tie to  via noč né

sviat ky tiež pošle svo je an je li k nám,
aby nám zves to va li: „Slá va na vý sos -
tiach Bo hu  a na  ze mi  po koj  ľudom
dob rej vô le.“ – Slá va a chvá lo spev na -
ozaj Pá nu Bo hu, že sa nám na ro di lo
Ježiš Kris tus, náš Spa si teľ a Vy ku pi teľ.
On je našou ná de jou na ob no ve nie. On
je „ces ta, prav da i život“. On je na ozaj
tá ces ta, kto rá ve die ku pra me ňom lás -
ky a po ko ja. On je na ozaj tá ces ta, kto -
rá pri ve die nás k do ko na lej, per fekt nej
lás ky a po ko ja. – Voľak to raz na pí sal:
„V chla de a tme rozk vi tol kvet… Vo
sve te zú fals tva a chla du rozk vi tol kvet
ná de je. Na ro dil sa Kris tus Spa si teľ.
Po ďa ku je me za to to všet ko nášmu

Hos po di no vi a spie vaj me ve se lo z ce -
lé ho nášho srd ca: tú sta rú, krás nu pie -
seň:  „čas  ra dos ti,  ve se los ti,  na stal
požeh na ný: Keď Spa si teľ, Vy kupi teľ na -
ro dil sa z Pan ny, v mes teč ku Bet le me,
v jas lič kách na sla me, leží ma lé Pa cho -
liat ko  na  zi me…“  –  A  pred sa:  On
nám dá va ná dej, tep lo, lás ku a po koj.
„Slá va na vý sos tiach Pá nu Bo hu!“
„A na ze mi po koj  ľuďom dob rej

vô le. Amen.“
g Hil da Gu lá či ová-Fa buľová

Sviat ky lás ky
a po ko ja

„…Slá va na vý sos tiach Bo hu a na ze mi 
po koj ľuďom dob rej vô le…“ (Lk 2:14.)
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Slovenská príloha
Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová

„…Ne boj te sa! Zves tu jem 
Vám veľkú ra dosť, kto rá 
bu de všet ké mu ľudu.“

Lk 2:10.

Po ti chom ad vent nom ob do bí sa ku
nám pri blížil via noč ný čas, v kto rom sa
snažíme viac ho vo riť o lás ke. De je sa tak
na uli ciach, kde sme vy zý va ní ku dob -
ro čin nos ti a šted ros ti; cez te le víz ne ob -
ra zov ky, z kto rých sa ku nám pri ho vá -
ra jú rôz ne cha ri ta tív ne or ga ni zá cie. Ku
lás ke vo lá me aj v ro di nách, keď vy jad -
ru je me túžbu, aby sme ro din né tep lo
a po koj za cho va li as poň na Via no ce. Aj
v chrá moch sa viac ho vo rí o Lás ke, kto -
rá ku nám prišla na Via no ce z ne ba.
Lenže sa stá va, že lás ka sa odo hrá va len
a len v našich ústach. Vie me ju opí sať,
vie me o nej spie vať, ale za bú da me že
ju má me žiť, ale bo to vô bec ani ne vie -
me. Ne ve dia ju žiť ľudia vo sve te, v po -
li ti ke ale veľakrát to ne vie me ani my,
kresťania. Možno si to nech ce me pri -
znať, ale sku toč nosť je ta ká. Veď na pä -
tie me dzi  slo ven ským a ma ďar ským
náro dom o tom sved čí. Nie že by sme
v lás ke me dzi se bou žili, ani o nej me -
dzi ná rod mi ne vie me roz prá vať. Na -
mies to lás ky, od pus te nia, to le ran cie a
úc ty pa nu je ne ná visť. Naj väčším skla -

ma ním však je, keď je tak aj me dzi na -
mi, ktorí no sí me me no kresťan. 
Božie slo vo v kni he Prí slo ví ho vo -

rí: „Ne ná visť vy vo lá va rozb ro je, ale lás -
ka pri krý va všet ky prie stup ky.“Tre ba
nám ísť k jas lič kám a dať na ro de né -
mu Spa si teľovi v pr vom ra de svo ju ne -
ná visť, ne lás ku a po tom aj ce lé srd ce.
Prí kla dom nám môžu byť tri po sta vy
s Mo der nej via noč nej roz práv ky od
No ry Ba rá to vej: 

„Pri stú pil k jas lič kám za ras te ný
čier ny vo jak, ešte mu na šatách ne zasch -
lo bla to, do kto ré ho sa ho dil, aby ho ne -
za siah la ne pria teľská guľka. „Do nie sol
som Ti, Ježiško, do da ru svo ju pušku. Ja
viem, že to nie je vzác ny dar, ale ke by
Ti každý dal pušku, kto rou mu sí za bí -
jať, bol by na ze mi več ný po koj.“

Pri stú pil k jas lič kám moc ný kráľa
v ru kách nie sol ťažkú zla tú ko ru nu.
„Vez mi si, Ježiško, mo ju ko ru nu. Od -
te raz bu de pat riť iba Te be. Keď  si raz
každý pa nov ník zloží pred Te bou
svo ju ko ru nu, bu dú si na ze mi všet ci
ľudia rov ní.“

Pri stú pi lo k jas lič kám mla dé diev -
ča a vložilo do nich svo je srd ce. „Da -
ru jem Ti, Ježiško, je di né, čo mám:
svo je čis té srd ce. Ke by Ti každý mo hol
tak to od ha liť svo je srd ce a da ro vaťTi
ho, pa no va la by na sve te iba vzá jom -
ná lás ka.“
Vo jak, kráľ i diev ča ve de li, čo je tým

najv zác nejším da rom pre Pá na. Spoz -
naj me  aj  my  po čas  toh to roč ných
sviat kov to, čo bu de pre Pá na najv zác -
nejšie a ob dar me Ho tým. On prij me
aj  našu  ne ná visť,  aj  roz hor če nie  a
da ru je nám za to do srd ca po koj, lás -
ku po ro zu me nie a schop nosť ozaj st -
ne od púšťať. Mod li me sa za po koj me -
dzi našimi ná rod mi a ako Božie deti
ho spo lu aj tvor me. Božie Slo vo nás 
v dru hom lis te Ko rint ským 13,11 k to -
mu vy zý va:

„Na ko niec, ra duj te sa , bra tia, zdo -
ko naľuj te sa, na po mí naj te sa, buď te
jed no my seľní, za cho vá vaj te po koj, a
Boh lás ky a po ko ja bu de s va mi.“ 

g Ha na Ševeč ko vá 
evan je lic ká fa rár ka

ne pria teľstvo, najv zác nejší 
dar pre na ro de né ho Spa si teľa

Zla ti ca Orav co vá

Via noč né hla sy
Via noč ná pie seň v srd ce pad la mi,
S ňou ra dosť mo jich dáv nych det ských čias, 
Keď spie va la som šťat ne s hviez da mi,
An je lov zre la všade vô kol nás!

A ces tou do kos to la ti chý hlas,
Do me ló die Via noc zla de ný,
Kra ji nu zim nú me nil v ríšu krás…
Bo la som sved kom tej to pre me ny!

To Hviez da spô so bi la ta ký div,
Lás ka, kto rá do ja sieľ ľah la si:
Ja vi de la som ze leň raj ských nív,
Zla té ho mes ta všet ky okra sy…

Viem, že sa ro ky det stva ne vrá tia,
Však vo lám vrúc ne: Tvo ja vôľa buď!
Len pro sím, daj mi srd ce dieťaťa
A v Te be, Bože, navždy spo či núť!

Jed na mla dá uči teľka išla na krát ku
prax na Al jašku. Veľmi sko ro sa pre -
sved či la, že bu de mu sieť im pro vi zo -
vať aj v si tu áciach, kto ré by sa uči -
teľom in de na sve te zda li jed no du ché.
Pri roz prá va ní žia kom o blížia cich sa
Via no ciach a príp ra ve pred sta ve nia,
zo sta la za sko če ná pri čí ta ní inštruk -
cie. Bo lo tam to tiž na pí sa né: „De ti,
kto ré hra jú so ba by ma li mať hne dé
ob le če nie, pa ro hy sa môžu uro biť z
na maľova ných su chých vet vi čiek.“
No vý bor ne, po mys le la si, kde tu

náj de me su ché vet vič ky?! Po zre la sa
z ok na a uvi de la iba bez ná dej ne ho -
lú pláň po kry tú sne hom. Na ki lo met -
re ďa le ko ni ja ký strom. „Tak, de ti-po -
ve da la- „mys lím, že bu de me mu sieť
za hrať ne ja ké iné pred sta ve nie. V tom
našom vy stu pu je sob a my ne môžeme

vy ro biť pa ro hy, pre tože tu nie sú ni -
ja ké stro my.“De ti s tým ne sú hla si li a
na ko niec sa je den chla pec spý tal: „A,
pa ni uči teľka, ne moh li by sme použiť
pra vé so bie pa ro hy? Nám sa ich pri
do me po vaľuje ne úre kom!“
Aj pri  toh to roč ných via noč ných

sviat koch sa mu sí me spý tať, či sku -
toč ne hľadá me pra vé ve ci. Ale bo sa
snažíme vy pl niť vnú tor nú práz dno -
tu len ne ja kou náh ra dou? Pô vod ne
du chov nú pod sta tu sme mno ho krát
zme ni li  na  čis to  kon zum nú  zá -
ležitosť, po po vr chu kto rej plá va jú
kreh kí ľod ky slov ako lás ka, po koj a
ra dosť, kto ré sa stá va jú len frá za mi
– prázd ny mi slo va mi bez ob sa hu.
Ob hliad ni me sa cez Via no ce tro -

chu viac oko lo se ba. Upro stred všet -
ké ho po zlát ka sú jas lič ky. Ne trb lie -

cu sa a ani nie sú prí liš krás ne, ale bo li
ur če né, aby pri chý li li Božie ho Sy na.
Pra vým zmys lom Via noc je oslá ve -
nie Ježišov ho na ro de nia. Tu za ča lo
napľňa nie Božie ho plá nu spá sy.
Upro stred  všet kých  tých  via noč -

ných sve tiel spo meň te si na Svet lo sve -
ta. Opus ti lo svoj do mov v ne be siach,
aby sa sta lo ma lým Dieťaťom a ne skôr
zo mre lo  za  naše  hrie chy  na  kríži.
Ježiš je dô vod, pre čo slá vi me Via no ce.
Pra je me všet kým či ta teľom a ľudom

dob rej vô le požeh na né via noč né sviat -
ky, prežité v po zna ní tej pra vej ra dosti
a po ko ja v Ježišovi Kris to vi. On je tým
via noč ným da rom,  kto rý  nám Boh
dal, a pre to „…Ra duj me sa, ve seľme sa,
zo živo ta čis té ho, z ro du kráľov ské ho
nám, nám na ro dil sa.“

g ľu bo mír Tur čan

Vďa ka Bo hu za je ho nevýslovný dar!
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b Rad na ut ca. A há zat rég óta is -
me rem, és a kis te ret a kö zel ben,
ahol nagy írónk, NémethLászló
szob ra vár egy fej haj tás ra. A
me re dek út ka nyar ket té sze li a
tá jat, a ker te ket, a sport csar no -
kot. VinczellérImre mű ter me a
föld szin ten van, kes keny lép -
cső sor ve zet hoz zá. Az aj tó ban
áll. Ki gon dol ná, hogy hat van -
éves? Tar tá sát, de rű jét a fi a ta lok
is meg iri gyel het nék.

Vin c zel lér Im re 1953-ban szü le tett.
So ká ig Ka lo csán élt, déd szü lei há zá -
ban, mely ott hont ad mű te rem-ga lé -
ri á já nak. Zon go ráz ni ta nult; a kép -
ző mű vé szet ben  Bor sos Mik lós ban
ta lált igaz mes te ré re. A Kép -
ző mű vé sze ti Fő is ko lán Pa tay
Lász ló és Brá da Ti bor vol tak
a ta ná rai. Ran gos ki ál lí tá so kon
vett részt Ma gyar or szág nagy -
vá ro sa i ban, egyé ni be mu tat -
ko zá sa volt Athén ban, Mar -
seille-ben, Pá rizs ban… Ar ca
és te kin te te a ré gi ikon fes tő -
ké. Ké pe i vel üzen: az élet kis
cso dá i ról,  a  te rem tő  Is ten
aján dé ka i ról. 
Szü le tés nap ján  elő ször

édes any já ról kér dez tem.
– Rit ka jó szü le im vol tak –

kez di az em lé ke zést. – Anyám
na gyon jó lel kű, a sze gé nyek
fe lé nyi tott és se gí tő kész em -
ber. Ő és nagy ma mám min dig
vitt a kör nyék nél kü lö ző i nek
va la mit, hol ott ne künk is ke -
vés volt. Anyám szép asszony
volt,  és  szor gal mas  fe le ség.
Ő fog ta össze az egész fa mí -
li át. Ne ki kö szön he tem, hogy
meg is mer tem  a  csa lád  több
év szá za dos  tör té ne tét,  mű vé szeti
múlt ját. Az ő mun kás sá guk ba, em -
be ri ha bi tu suk ba ka pasz kod tam, és
ez na gyon jó in du lás nak szá mí tott.

– Zon go ráz ni is ta nult. Ho gyan jött
a fes té szet?
– Hat éves ko rom ban kezd tem el

a  zon go rát Ma risz tel la nő vér nél,
egy aka dé mi át vég zett apá cá nál. A
hat va nas évek kö ze pén ka rá csony ra
kap tam egy fes ték kész le tet. Apám ki -
tett egy ki sebb ké pet má so lás ra. Ak -
kor  döb ben tek  rá,  hogy  az  enyém
job ban  si ke rült.  Hol ott  apám  –  a
pénz ügyi ta ná cso si mun ká já val pár -
hu za mo san  –  va dász csend éle te ket
fes tett. Egy szer fel ke res tem Pak son
ki te le pí tett nagy bá tyá mat, Kas se lik
Lász ló fes tő mű vészt. Mű ter mé ben
sze rény kö rül mé nyek kö zött élt, és
ké szí tet te mun ká it. Mű he lyé nek lég -
kö re, hosszú me séi Csók Ist ván ról és
Beck Ö. Fü löp rőlmély be nyo mást tet -
tek rám. 1980-ban vé gez tem a fő is -
ko lán, és in dul tam el ezen a szép és
ne héz al ko tói pá lyán.

– Bor sos Mik lós tól mit ka pott?
– Ti zen ki lenc éves vol tam, ami kor

föl ke res tem. Kí ván csi vol tam, hogy
az ad di gi mun ká im ról mi a vé le mé -
nye. Ak kor Ti hany ban élt, és együtt
ta ní tott az Ipar mű vé sze ti Fő is ko lán
nagy bá tyám mal, He vesy Ivánmű vé -
szet tör té nésszel.  Sze re tet tel  fo ga -
dott,  és  jó  vé le mé nye  volt  a  vitt
anya gom ról. A leg vé gén, mi kor mu -
tat tam a fest mé nye i met, azt mond -
ta: „Mi ért nem ez zel kezd te? Ma ga
fes tő lesz.” Az let tem, de egy in du ló
fi a tal em ber nek nem volt könnyű a
bol do gu lás. 
Jó ide ig ta ní tot tam, ami sok fe led -

he tet len él ményt adott. Ta nít vá nya -
im  leg na gyobb ré sze kép ző mű vész
lett, Funtág Gyu la a Kép ző mű vé sze ti
Egye te men ta nít. Har minc éve va -

gyok  sza bad fog lal ko zá sú  fes tő.  A
ka lo csai  és  a bu dai mű ter mem ben
dol go zom,  az  utób bi  idő ben  csak
itt, Pa sa ré ten. A bol dog ság ra va ló tö -
rek vés ben sze ret nék se gí te ni, az em -
be rek nek lel ki erőt ad ni.

– Kri ti ku sai ész re vet ték ezt?
– So kan hang sú lyoz zák: ha nem

szak rá lis dol got fes tek, ak kor is min -
den ké pem ről su gár zik, hogy is ten -
hí vő  va gyok.  Szá mom ra  van  egy
fon to sabb erő, aki se gít ne künk, és
ala kít ja az éle tün ket. Nem va gyunk
egye dül – ezt meg győ ző dés sel val lot -
tam a leg ne he zebb idők ben is.

– Jó ide je ki ál lí tó mű vész.
– Az  el ső  ki ál lí tá so mat  ti zen hat

éves  ko rom ban  ren dez ték  meg  a
Ka lo csai Szent Ist ván Gim ná zi um -
ban. A kecs ke mé ti té li tár la tok után

1990-ben  a  Csók  Ga lé ri á ban  volt
ki ál lí tá som,  ame lyet Szi nyei Mer se
An namű vé szet tör té nész nyi tott meg
Dar vas Iván köz re mű kö dé sé vel. Az -
óta fo lya ma to san ál lí tok ki ha zai és
nem zet kö zi tár la to kon. 
A ze ne, ame lyet gyer mek ként el -

kezd tem, nem a hang sze ren foly ta -
tó dik, ha nem a ze nei té má jú kon cert -
ké pe i men. 1980-ban Mel bourne-ben
volt az el ső kül föl di be mu tat ko -
zá som. A syd neyi Ope ra ház ban
hal lott hang ver seny után kezd tem
el fes te ni a Syd neyi kon cert so ro -
za to mat. Nem gon dol tam, hogy
az  el ső  da rab ját  húsz  év múl va
vissza vi szi egy gyűj tő, és ki ál lít -
ja az ot ta ni ope rá ban. 
Egy na gyot ugor va az idő ben:

pár éve fes tet tem az Hom mage à
Sir G. Sol ti cí mű ké pe met, amely
a Kár pá ti gyűj te mény ré sze. Az
volt a fel ada tom, hogy a mes ter
ere de ti  kar mes te ri  pál cá ját  he -
lyez zem el fes tői kör nye zet be. A
Hun ga ri ko nok cí mű  ki ál lí tá son
si ker rel  mu tat ták  be  itt hon  és
kül föl dön.  A  bé csi  Col le gi um
Hun ga ri cum ban  két  Os car-dí -
jas film ren de ző, Sza bó Ist ván és
Jiří Men zel nyi tot ta meg a kö zös
tár la tot. 

– A hat va na dik szü le tés nap ja al -
kal má ból ren de zett nagy be mu ta tó -
nak mi lyen vissz hang ja volt?
– Nyá ron a Du na Pa lo tá ban volt a

ju bi le u mi ki ál lí tá som. A hat va na dik
szü le tés nap  le he tő sé get  adott  ar ra,
hogy a kö zel négy év ti ze des pá lyám -
ról ke reszt met sze tet ad jak. Sok ér dek -
lő dő  je lent meg,  a  há rom  hét  alatt
több ször be kel lett men nem, hogy ré -
gi és új is me rő se im mel be szél ges sek. 

– Mi ként al kot?
–  Na pon ta  dol go zom,  a  fes tés

köz ben át élt flow-él mény nagy sze rű

do log. Misz ti ku san jó ér zés, hogy a
lá zas te rem tés ből meg szü le tik va la -
mi. Em lí tet tem szü le i met, most el ső -
ként  a  fe le sé gem nek  jár  kö szö net.
Szel le mi és lel ki tár sam, fő kri ti ku -
som, aki meg te rem tet te a biz tos hát -
te ret a nyu godt mun ká hoz.

– A mű ve i ből ké szült al bu mot a
Lu ther Ki adó je len tet te meg 2009-ben.
– Ga lam bos Ádám evan gé li kus

teo ló gus hall ga tó szer vez te az Asz ta li
be szél ge té sek el ne ve zé sű  so ro za tot.
Ezen  több ször  sze re pel tem  sze mé -
lye sen, más kor a fest mé nye i met ál lí tot -
ták ki. Ádám aján lot ta, hogy ké szül jön
al bu mom, és Ken deh K. Pé ter ki adó -
igaz ga tó el vál lal ta ezt a nem könnyű
fel ada tot.  Hosszú,  fá rasz tó  mun ka
után  je lent  meg  a  gyö nyö rű  kö tet.
Ne ves írók, mű vé szek, mű vé szet tör té -

né szek ír tak be le, így pon tos és
re mek át te kin tést ad tak gaz da -
go dó élet mű vem ről.

– Is te nes, bib li ás em ber.
Ho gyan ké szül fe le sé gé vel a
ka rá csony ra?
– Meg kell em lí te nem gye -

rek ko rom ad ven ti vá ra ko zá -
sát, gyö nyö rű ka rá cso nya it.
Szü le im olyan lég kört te rem -
tet tek,  hogy  meg fe led kez -
tem a há zon kí vü li vi lág ról.
Ka rá cso nya ink  el ső sor ban
nem az aján dé kok ról szól tak,
in kább a ben ső sé ges sze re tet -
ről. Ka rá csony es te nő vé rem -
mel négy ke zest ját szot tunk.
Csa lá dom mal az ün nep bu -
da pes ti  ott ho nunk ban  zaj -
lik. Szent es te Aliz lá nyo mék -
nál va gyunk – a tra dí ci ó kat
kö vet ve  –,  ahol  a  hat-  és
négy éves uno kám vár. A fe -
nyő fánk alatt egy ket té fű ré -
szelt tek nő ből ki ala kí tott bet -
le hem  áll,  a  ho mo rú  bel ső

rész be fes tet tem a szü le tés tör té ne -
tét. A ka rá cso nyi mi sén a Krisz ti na
té ri temp lom ban ve szünk részt. 

– Ho gyan in dul az új esz ten dő be?
– A 2013-as év éle tem egyik leg bol -

do gabb idő sza ka. Az a meg tisz tel te -
tés ért, hogy az idei Pri ma Pri mis si -
ma  díj át adó  ün nep sé gen  a  Pri ma
dí jat  ve het tem  át.  Sok  nagy sze rű
em ber rel  ta lál koz tam  a  gá la es ten.

El mond ha tom, öröm mel vá rom az új
esz ten dőt.  Sze ret ném  be fe jez ni  a
Sztra vinsz kij ze né jé ből ki in du ló Tűz -
ma dár so ro za to mat. Úgy ér zem, ed -
di gi fes té sze ti mun kám kö ze pén já -
rok. Na gyon sok ter vem van, újabb
kon cert ké pek, az Hom mage à Má -
nyo ki so ro za tom, ha zai és kül föl di ki -
ál lí tá sok  előtt  ál lok.  Bí zom  ab ban,
hogy  ha ma ro san  lesz  időm,  hogy
meg ír jam csa lá dom his tó ri á ját. Ér de -
kes em be rek ről és kü lö nös tör té ne -
tek ről, me lyek üzen het nek a 21. szá -
zad em be ré nek.

g Feny ve si Fé lix La jos

Az el tűnt idő nyo má ban
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Evan gé li kus ként  ki tö röl he tet le nül
szí vünk be égett a lu the ri ze ne sze re -
tet és ze ne tisz te let. Jól is mer jük re -
for má to runk ze né ről tett ki je len té se -
it, és tud juk, hogy a mu zsi kát Is ten
fen sé ges aján dé ká nak te kin tet te. Ám
nem csak az egy há zi, ha nem a szép és
ér té kes vi lá gi ze ne iránt is fo gé kony
volt. Ko rál ja i hoz nem egy szer hasz -
nált fel vi lá gi dal la mot, me lyet ügye -
sen és jó íz lés sel for mált a gyü le ke -
zet  ál tal  be fo gad ha tó  szent  ze né vé
(gon dol junk pél dá ul a vi lá gi dal lam -
ra vissza ve zet he tő, Jer, ör vend jünk,
ke resz tyé nek kez de tű ének re, EÉ 318).
A tri den ti zsi nat (1562–1565) azon -

ban, amely a li tur gia meg újí tá sán túl
az egy ház ze ne kér dé sé vel is fog lal ko -
zott,  ki fe je zet ten  til tot ta  a
vi lá gi  ze ne  mű fa ja i nak
temp lo mi  hasz ná la -
tát, s a szö veg ért he -
tő  meg je le ní té sét
he lyez te elő tér be.
A szö veg meg ér -
té sét  hű en  szol -
gá ló,  át tet sző
szer kesz té sű re ne -
szánsz vo kál po li fó -
ni át  s  azon  be lül  is
Palest ri nakom po zí ci ó it
te kin tet te a li tur gi kus ze ne
min ta ké pé nek.
Az  el len re for má ció  szi go rú  fel -

ügye le te el le né re a kor egy ház ze né -
jé ben  mind  erő seb ben  érez tet ték
ha tá su kat a 16–17. szá zad for du ló ján
ki bon ta ko zó  új  ze ne tör té ne ti  kor -
szak, a ba rokk stí lus je gyei. A szó la -
mok köz ti egyen ran gú sá got biz to sí -
tó po li fó nia he lyét a con cer táló – ver -
sen gő, az az kü lön bö ző  szó lam cso -
por tok szem be ál lí tá sá ra épí tő – szer -
kesz tés mód  vet te  át.  Az  egyet len
szó la mot a töb bi fö lé he lye ző mo nó -
di kus stí lus pe dig az ope ra mű fa já nak
meg szü le té sét hoz ta ma gá val.
Össze tett élet mű vé vel, for ra dal mi

újí tá sa i val Cla u dio Mon te ver di (1567–
1643) e két stí lus kor szak for du ló já nak
iz gal mas ze ne szer ző-egyé ni sé ge. Ne -
vé hez kö tő dik az egyik leg je len tő sebb
ze ne tör té ne ti meg úju lás,  a  szi go rú
po li fó ni át (pri ma prac ti cát – el ső gya -
kor la tot) fel vál tó mo dern kom po zí -
ci ós  mód szer  (se con da  prac ti ca  –
má so dik  gya kor lat)  de fi ni á lá sa  és
ki tel je sí té se. Emel lett az utol só re ne -
szánsz mad ri ga lis ta ként s az ope ra

mű fa já nak  el ső  nagy  mes te re ként
tart juk  szá mon.  Fi gye lem re mél tó,
hogy újí tó tö rek vé sei el le né re is az
egy ház ál tal hi va ta lo san el fo ga dott
ze nei stí lus je len tet te mű vé sze té nek
ki in du ló pont ját, s azt éle te vé gé ig al -
kal maz ta mű ve i ben.
Leg je len tő sebb egy ház ze nei al ko -

tá sát, Má ria tisz te le té re írt ve spe rá -
ját (Ves pro del la Bea ta Ver gi ne) egy
mi se kom po zí ci ó já val  együtt  ad ta
köz re 1610-ben. Mon te ver di át gon -
dolt egy ház ze nei kon cep ci ó ját ta nú -
sít ja, hogy a hit té te le ket köz ve tí tő,
köz pon ti  li tur gi kus  for ma,  a  mi se
meg ze né sí té sé hez az új kom po zí ci -
ós esz kö zök he lyett a tra di ci o ná lis vo -
kál po li fó ni át vá lasz tot ta, köz ve tít ve

ez zel, hogy a ka to li kus egy -
ház  szi lár dan meg áll  a
re for má ció  tö rek vé -
se i vel  szem ben. A
kö tet le nebb szer -
tar tás for mát,  a
ve spe rát  azon -
ban ide á lis li tur -
gi kus  kö zeg nek
ta lál ta újí tó ze nei
meg ol dá sa i nak al -
kal ma zá sá ra.
A  Ves pro ugyan is,

mi köz ben pon to san ügyel
az  egy ház ze né vel  szem ben  tá -

masz tott el vá rá sok be tar tá sá ra, egy -
há zi és vi lá gi mű fa jok mű vé szi öt vö -
zé sé vel a ré gi és az új tö ké le tes szin -
té zi sét hoz za lét re. Iz gal mas pél dá ul
meg fi gyel ni,  amint  a  127.  zsol tár
(„Nisi  Do mi nus”)  gre go ri án  dal la -
mát a kó rus ka var gó szó la mai kö rül -
fon ják, s egy mást ki egé szít ve vissz -
han goz zák az in tést: „Ha az Úr nem
épí ti a há zat, hi á ba fá ra doz nak az
épí tők.”A li tur gia ele jén re ci tált, Is tent
se gít sé gül hí vó „De us in ad ju to ri um”
té telt pe dig a ze ne szer ző Or feo cí mű
ope rá já ból  is mert  vir tu óz  ze ne ka ri
fan fár te szi mo nu men tá lis sá.
Mon te ver di, a kon zer va tív újí tó a

múlt ér té ke it meg őriz ve lé pett elő re.
A re ne szánsz mes ter, Palest ri na előt ti
tisz tel gés min den egy há zi mű vé ben
jól érez he tő, s bár tu da to san el vá lasz -
tot ta  a  ré gi  és  az  új  gya kor la tot,  a
múlt örök sé gét si ker rel épí tet te be
élet mű vé be. Mél tán tart ják őt so kan
az  egy ház ze ne  Bach előt ti  leg ki -
emel ke dőbb mes te ré nek.

g Fe ke te Ani kó

Ha gyo mány őr zés 
és elő re lé pés 

az egy ház ze né ben
Mon te ver di ha lá lá nak 370. év for du ló ján

fel hí vás a gyü le ke ze tek hez
Vi lá gunk és ben ne or szá gunk szá mos meg ol dás ra vá ró kér dés sel küzd.
A vi lág ban zaj ló fo lya ma tok bi zo nyos ré szé nek be fo lyá so lá sá ból, jó ra for -
dí tá sá ból az il le té kes ség vélt hi á nya, rosszul ér tel me zett sze rény ség, sok
eset ben félsz mi att ki ma rad nak gyü le ke ze te ink.
Ma gyar or szág sú lyos tár sa dal mi kér dé se a ci gány ság hely ze te. Egy há zunk

és így gyü le ke ze te ink, ben nük gyü le ke ze ti tag ja ink alig ha te he tik meg – Krisz -
tus tól ka pott kül de té sük okán sem –, hogy ér zé ket le nek le gye nek e kér dés
iránt, passzí vak ma rad ja nak a meg ol dás ke re sé sé ben, meg va ló sí tá sá ban.
Ezért a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ci gány misszi ó já ban mun kál -

ko dó lel ké szek, gyü le ke ze tek föl ajánl ják, hogy 2014- ben – az ed di gi gya kor -
lat ki ter jesz té se ként – meg lá to gat ják a ci gány ság iránt ér dek lő dő, fe lé jük és
ér tük nyit ni kész gyü le ke ze te ket, hogy egy meg fe le lő al ka lom ke re té ben be -
szá mol ja nak ed di gi ta pasz ta la ta ik ról, meg pró bál ja nak vá la szol ni a föl me -
rü lő kér dé sek re. Ér dek lőd ni, egyez tet ni Ba kay Pé ter nél, egy há zunk ci gány -
misszi ói re fe ren sé nél le het: pba kay@gmail.com, 20/824-5742.

nyug dí jas lel ké szek együtt lé te
A nyug dí jas lel ké szek kö re ja nu ár 3-án, pén te ken fél 10-kor tart ja leg -
kö ze leb bi együtt lé tét a De ák té ren, me lyen dr. Joób Má té Ke res sük az evan -
gé li kus lel ki sé get cím mel tart áhí ta tot és elő adást.
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„…sem mi nem nyug tat meg, sem ér -
zé ki gyö nyör, sem gaz dag ság, sem
hír név, sem ha ta lom. A va ló di lét kell;
va ló di em be rek aka runk len ni. Az
em be ri szív sa ját ké pé től meg ter mé -
ke nyít ve már meg szám lál ha tat lan
év ez re dek óta te her ben van, és vá ran -
dós: ön ma gá val. Ön ma gát akar ja
meg szül ni ir tó za tos idők óta, meg -
mér he tet len kín nal és meg ren dí tő
áll ha ta tos ság gal. Ez az egyet len fon -
tos ab ban, ami ed dig tör tént; ez az
egyet len ér de kes ab ban, ami tör -
tén ni fog; ez az, ami re a má sik
em ber ben kí ván csi va gyok; ez az
egyet len von zó a könyv ben, a kép -
ben, a szo bor ban és a mu zsi ká -
ban…” – gon dol ko dik ek kép pen
az em be ri lét ről, az em be ri meg -
is me rés ről  a  fel vi dé ki  Eper jes
nagy  szü löt te,  el múlt  év szá za -
dunk egyik leg na gyobb iro dal má -
ra, gon dol ko dó ja, Ham vas Bé la.
Az a Ham vas Bé la, aki ről ne he -

zen hit tem el – ami kor elő ször hal -
lot tam ró la –, hogy mun kás em ber -
ként, gyár ké mé nyek ár nyé ká ban,
szür ke ru há ban, sváj ci sap ká ban
ve tet te pa pír ra örök be csű so ra it. A
je les,  er dé lyi  szár ma zá sú  köl tő,
Szőcs Gé za ír ja  ró la:  „1955-ben
egyet len em ber élt Ma gyar or szá -
gon, aki He rak le i tosszal, Budd há -
val, Lao-cé vel és Shakes peare-rel
min de ni kük anya nyel vén nem csak be -
szél get ni, ha nem be szél ni is tu dott
vol na. Ha az em be ri szel lem e négy pró -
fé tá ja Ti sza pal ko nyán szállt vol na le
a re pü lő ről, s ha meg szó lí tot ták vol na
az el ső mun kást, s az épp Ham vas Bé -
la lett vol na, s mi u tán há rom éj sza kát
át be szél tek vol na ve le (nap pal ugyan -
is Ham vas nak mal tert kel lett vol na
hor da nia, de le het, hogy ven dé gei se -
géd kez tek vol na ne ki) – nos, va jon
mit gon dol tak vol na ezek ar ról: ha eb -
ben az or szág ban ilyen egy se géd -
mun kás, va jon mi lye nek le het nek az or -
szág írás tu dói? De, szét néz ve az or szág -
ban, min dent meg ér tet tek vol na.”

* * *

A negy ven öt esz ten de je el hunyt Ham -
vas ki vé te les em ber, aki ki vé te les kor -
ba  csöp pen  be le.  Meg ta pasz tal ja  a
múlt szá za di vi lág min den visszás sá -
gát,  s mind ezek  „moz ga tó ru gó i ról”
nem rej ti vé ka alá vé le mé nyét. 
A nagy múl tú fel vi dé ki vá ros, Eper -

jes  s  a  ré gi,  evan gé li kus  hi tet  val ló
Ham vas csa lád jó in dí tó nak bi zo nyul.
Az ere de ti leg As c hend orf csa lád ne vet
vi se lő édes apa, Ham vas Jó zsef evan gé -
li kus lel kész, ma gyar–né met sza kos ta -
nár és író. Ne héz sor ból, ár va ként nő
fel, ke mény, szí vós mun ká val éri el cél -
ja it. Sop ron ban, Jé ná ban, Ko lozs vá ron
vé ge zi  ta nul má nya it.  Szá mos  el be -
szé lés,  re gény,  kor tör té ne ti  váz lat,
bib li ai drá ma ke rül ki ke zei kö zül. Az
írás mel lett ta nít a po zso nyi evan gé -
li kus lí ce um ban, mind ad dig, amíg ki
nem uta sít ják az or szág ból. 
Az 1897. már ci us 23-án szü le tett

kis Bé la ne ve lé sé re kü lö nös gond dal
fi gyel nek a szü lők. Ko rán ki tűn nek a
gyer mek jó ké pes sé gei, ki de rül, hogy
jó hal lá sa van. Alig  töl ti be  ti ze dik
élet évét,  ami kor  zon go rá hoz  ül,  s
kom po nál ni kezd. Szor gal mas di ák,
az érett sé gi után ap ja meg is ju tal -
maz za: kör uta zá son is mer he ti meg
Eu ró pa ne ve ze tes sé ge it.
Az el ső vi lág égés azon ban min dent

meg vál toz tat.  A  ha za fi as  szel lem
vonz za az if jút, cse le ked ni, ten ni sze -
ret ne ő is sze re tett ha zá já ért. Ezért pár
tár sá val el ha tá roz za, hogy ön kén tes
ka to ná nak áll. Rö vid ki kép zést kö ve -
tő en be le is csöp pen a há bo rús küz -
del mek sű rű jé be, még hoz zá az uk rán

front vo na lon. Itt sú lyos ideg sokk éri,
nyil ván va ló vá vá lik, hogy nem a ka -
to na ság az ő vi lá ga.
Lá ba do zá sa  után  egy  ro kon nál

igyek szik  ki ta nul ni  a  cuk rász mes -
ter sé get. A  nyu ga lom  vi szont  nem
tart so ká ig, be hí vót kap, im má ron az
olasz  front ra.  Azon ban  nem  jut  el
odá ig. A Szlo vé ni án ke resz tül za ka -
to ló  sze rel vényt  bom ba ta lá lat  éri.
Ham vas túl éli, óri á si sze ren csé je van,
de a lég nyo más kö vet kez té ben meg -

sé rül. Gyó gyu lás köz ben ér zi, éle té -
nek rö vi de sen meg kell vál toz nia.
El mor fon dí ro zik a kö rü löt te zaj ló

fo lya ma to kon, s lát ja, hogy ami kö rül -
ve szi, ab ból nem fog jó ki sül ni az or -
szág és a vi lág szá má ra. Ap ja sem bi -
za ko dik, meg ta gad ja a hű ség es kü le -
té te lét Cseh szlo vá kiá nak – az el ső vi -
lág há bo rú után va gyunk –, emi att ha -
mar össze is kell cso ma gol ni uk. 

* * *

Bu da pest be fo gad ja őket. Bé la  ír, s
meg is je len nek az írá sai. Új ság író -
ként pró bál ál lást vál lal ni a fő vá ros -
ban. Si ke rül el he lyez ked nie a Bu da -
pes ti Hír lap nál, majd  a Szó zat nál,
ahol  nem  akár ki  ve szi ma gá hoz:  a
nagy ne vű po li ti kus és ki adó, Bajcsy-
Zsi linsz ky End re. Zsi linsz ky szin tén
fel vi dé ki, lu the rá nus fa mí lia sar ja, ro -
kon szen ve zik az iro dal má rok kal, se -
gí ti meg él he té sük ben a meg szo rul -
ta kat. Ham va son kí vül se gít, s le he -
tő sé get  ad  pub li ká lás ra  lap ja i ban
töb bek közt Jó zsef At ti lá nak, Fé ja Gé -
zá nak, Sza bó Pál nak.
Ham vas min den ide jét oko san ki -

hasz nál ja, kép zi ma gát. Be irat ko zik
az egye tem ma gyar–né met sza ká ra,
és ze ne el mé le ti, va la mint or vos tu do -
má nyi elő adá so kat is hall gat. Rend -
kí vül szé les ér dek lő dé sű, egy szer re
több min den fog lal koz tat ja. Köz ben
ál lás hoz  jut  a  Fő vá ro si  Könyv tár -
ban – mint egy húsz esz ten dő re ez az
in téz mény vá lik „ott ho ná vá”. A köny -
ves pol cok  kö zött  „ih let von zók”  a
hét köz na pok: szá mos mű ve ké szül el
ez idő alatt. Ír a ba rát ság ról, a sze re -
lem ről, a tisz ta éte lek ről, a nap sü tés
ha tá sá ról, a bor fi lo zó fi á já ról, a ter -
mé sze tes élet mód ról és még sok-sok
min den ről.
Kör nye ze té ben lát hat ják, érez he -

tik, hogy ho ri zon tá lis és ver ti ká lis sí -
kon is hi te les, au ten ti kus em ber jár
kö zöt tük.  El len tét ben  töb bek kel,  ő
nem  po li ti zál,  de  el szen ve dő ként,
kró ni kás ként és – mond hat ni – gyó -
gyí tó mes ter ként él át po li ti kai rend -
sze re ket. Mély nyo mot hagy ben ne
ko rá nak „pok la”, a dik tá to rok, a há bo -
rúk, a kon cent rá ci ós tá bo rok vi lá ga. 
A má so dik vi lág égés alatt há rom

íz ben hív ják be ka to ná nak, ám ami -
kor Né met or szág ba  akar nák  ve zé -

nyel ni,  meg szö kik,  de  előbb  éle te
koc káz ta tá sá val ha za en ge di a rá bí zott
zsi dó mun ka szol gá la to so kat. Ez után
ka to na szö ke vény ként buj kál. 
Egyik  esszé jé ben,  az Óda a XX.

szá zad hoz cí mű ben töb bek közt így
fo gal maz: „…szá za dun kat a vi lág tör -
té net ben egye dül ál ló nak tar tom. Azt
hi szem, so ha sem volt még idő, ami kor
egé szen rö vid öt ven év alatt csak nem
tö mény ál la pot ban sok ezer esz ten dő
ir tó za tát át le he tett él ni… Va la hány -

szor a rá di ón dik tá to rok be szé de -
it hall gat tam, ter mé sze te sen az
összes lé lek ta ni lag ex ak tul ki kí sér -
le te zett ha tá sok kal, be ve zet ve a
nem ze ti csa ta dal lal, kel lő he lyen
fel har sa nó sza va ló kó ru sok kal, a
re me kül föl kel tett és irá nyí tott tö -
meg iz ga lom mal, csak nem min -
den eset ben azt a kér dést tet tem fel
ma gam nak: Mi ért köz ér dek az, ha
va la ki hü lyé nek tet te ti ma gát?
Ah hoz, hogy az egész do log nak fel -
ül jek, nem vol tam elég gya nút -
lan… szí vem ben min dig ke resz tény
vol tam, ami azt je len ti, hogy csal -
ha tat lan ér zé kem volt az iránt,
mi a ko mé dia, és mi a va ló di. Ah -
hoz pe dig, hogy a dik tá tor ko mé -
di á zik, szá mom ra leg alább, nem
fért két ség. Ez a gya nú sok-sok mil -
lió em ber ben élt, de nem mer ték
be val la ni, és amint lá tom, még ma

sem me rik. Én a ma gam ré szé ről be -
val lom ma gam nak, hogy an nak az
em ber nek, aki így be szél, ha tény leg
ilyen, olyan ügye fo gyott nak kell len -
nie, hogy még gyá ri elő mun kás se le -
het ne. Ha pe dig egy or szág élé re ke rült,
ez azt je len ti, hogy nem is volt olyan
os to ba em ber. Eb ből pe dig kö vet ke zik,
ha ilyen os to bá nak tün te ti fel ma gát,
ak kor ha zu dik. Ez így a leg na gyobb
rend ben van. Ha zu dik.”

* * *

A fi a tal ko ri sokk ha tá sok, a vál ság él -
mé nyek Ham vast el ve ze tik az „ősök
nagy csar no ká hoz”, az óko ri kí nai, in -
di ai, per zsa és hé ber ha gyo má nyok
fel dol go zá sá ig,  ér tel me zé sé ig.  Az
em ber te len fa siz mus, a má so dik vi -
lág égés  vi ha ra  alatt  meg szü le tett,
Sci en tia Sac ra cí met vi se lő mun ká -
já ban ve ti pa pír ra: „A ha gyo mány ban
lé vő tu dás ős ko ri ki nyi lat ko zás. Ez az
ős ko ri ki nyi lat koz ta tás vég te le nül vi -
lá gos és egy sze rű: az em ber ere de te is -
te ni, és az em be ri élet egyet len fel -
ada ta, hogy Is ten hez va ló ha son -
ló sá gát meg őriz ze. Az em be ri élet -
nek más fel ada ta nincs. A ha gyo -
mány pe dig az em be ri és is te ni vi -
lág köz ti kap cso lat ál lan dó sá gát
tart ja fenn. Mind az, amit a ha -
gyo mány a kü lön bö ző ar cha i kus
egy sé gek alap já ban ta nít, eb ből az
egyet len ős ko ri ki nyi lat koz ta tás -
ból in dul ki, és ide tér vissza. Ez a
ha gyo mány tu dá sá nak mag ja. A
lá tás, ame lyet a tu dás fej leszt, ak -
kor re á lis, ha az em ber a ki nyi lat -
koz ta tást lát ja, és egy re job ban
lát ja. Mi kor már nem lát egye bet,
csak ezt az egyet len ős va ló sá got,
ak kor az éber ség re meg érik. Az
éber ség in ten zív ér zé keny ség, mely
nem csak az ér zé ke ké és a lé le ké,
ha nem az in tel lek tu sé is, az ösz -
tö né, a szel le mé is. A leg na gyobb
éber ség azon ban, a leg in ten zí -
vebb ér zé keny ség en nél több. Is ten
éber sé ge nem ér zé ki és nem lel ki, és
nem szel le mi, ha nem ez a sze re tet…”
Ham vas lát ja, a nyu ga ti ci vi li zá ció

krí zis ben van; a fran cia Re né Gu é non -
nal, a tra di ci o ná lis lét szem lé let leg ki -
emel ke dőbb gon dol ko dó já val együtt
vall ja, hogy „csak egy tu dás van: a ha -
gyo mány; csak egy rend: a ha gyo -

mány; csak egy tör vény: a ha gyo -
mány… A ha gyo má nyos ala pon ál ló
tár sa da lom ban a funk ci ót an nak kell
be töl te ni, aki ar ra va ló, és an nak szü -
le tett: a pap le gyen pap, a har cos
har cos. A pap a szel le mi em ber, aki a
tör vényt is me ri, és aki nek transz cen -
dens tu dá sa van… Mi alatt a tu do -
mány szá na lom ra mél tó au to ma tiz -
mus sal még foly ton ha la dás ról és az
em be ri ész ere jé ről be szél, a po li ti ká -
ba me rült ha ta lom ész vesz tet ten kap -
kod meg ol dás után, a meg té vesz tett tö -
meg vi lág bé ké ről és test vé ri ség ről ál -
mo do zik – az alatt a ha gyo má nyos tu -
dás lát ja, hogy a hely zet ment he tet len,
és egy nagy vi lág kor szak be fe je ző dött.
El kö vet ke zett a krí zis – dis cer ne ment
des esp rits –, ahogy a Je le né sek köny -
ve ír ja: a jó ma got el vá laszt ják a
rossz tól. Az el vá lasz tás ide je a vál ság
ma ga. Az út vé get ért, s most vissza kell
tér ni az ere det hez…”

* * *

Ham vas  a  köny vek  bi ro dal má ban
sok  mes ter re  ta lál.  Mes te rek re  és
pél da ké pek re, akik nek élet út ja, ta ní -
tá sa  az  ő  éle té nek  fi lo zó fi á já ba  is
be épül, akik nek né ze te it szé les nyil -
vá nos ság elé akar ja tár ni. Gu é no non
kí vül  ked ven cei Nietz sche, Dosz to -
jevsz kij és a ko ra új ko ri gon dol ko dás
meg ha tá ro zó  sze mé lyi sé ge,  Ja kob
Böh me.Utób bi kü lö nö sen, őt az eu -
ró pai kul tú ra csúcs pont já ra he lyezi.
De nem csak az „óri á sok ra” fi gyel. Fi -
gyel ő a kö rü löt te lé vők re, a min den -
na pi em be rek re s a gyer me kek re is.
Pat mo sz cí mű mű vé nek egyik esszé -
jé ben pél dá ul egy egy sze rű, de ér zé -
keny szé kely em ber re is.
A ne ves író-épí tész, Mik lós sy End -

re sze rint Ham vas a leg egy sze rűb be -
ket sze ret te iga zán, mert sze rin te a
leg egy sze rűbb, leg ele mibb dol gok ban
is ben ne van Is ten, és ben ne van a vi -
lág nak a tel jes sé ge. Meg mo so lyog ta -
tó nak tűn het az ol va só nak, de pél dá -
ul a rán tott le ves ről szó ló Ham vas-
ta nul mány – vagy in kább Ham vas-
di csé ret – ér de ke sen mu tat rá ar ra,
hogy a pá rat la nul egye dül ál ló rán tott
le ves ol csó sá gá val még ha mi sí tás ra
sem  ér de mes,  s  ez ál tal  rá döb bent,
hogy mi lyen vi lág ban is élünk: hogy
ami ele mi és egy sze rű, azt nem éri
meg még ha mi sí ta ni sem.

* * *

A má so dik vi lág há bo rú vé gez té vel, a
köz tár sa ság  ki ki ál tá sá val  Ham vas
bi za ko dó; könyv ki adást ter vez, s sze -
mé lyes jó ba rát sá go kat ala kít ki. Ott
van kö ré ben A zsi dó ság két út já nak
szer ző je, Tá bor Bé la; A hit lo gi ká ja
– Teo cent ri kus lo gi ka szer ző je, Sza -
bó La jos; Ke ré nyi Ká roly, a ki vá ló val -
lás tör té nész  –  aki ről  Szerb An tal

Utas és hold vi lág cí mű re gé nyé nek
Ru di Wald he im pro fesszo rát min táz -
ta  –,  de  ott  van  kö ré ben Weö res
Sán dor, a sze re tett köl tő is. 
Ham vas  egy  kis  mun ka cso por -

tot,  szel le mi mun ka kö zös sé get  hív
élet re; tag jai ko ruk kér dé se it vi tat ják
meg, a „szel le mi kor szi tu á ci ót” tér -
ké pe zik fel. Ezek a „csü tör tö ki be szél -
ge té sek” rend sze res sé vál nak. A Rá -
ko si-rend szer ben  ha ma ro san  gya -
nús sá  vá lik  a  tár sa ság,  sőt  ká ros -
nak,  ve szé lyes nek  mi nő sí ti  az  ál -
lam ha ta lom a mű kö dé sü ket. Kü lö nö -
sen az után, mi u tán meg je le nik Ham -
vas és fe le sé ge, Ke mény Ka ta lin kö -
zö sen  írt  ta nul má nya,  a  For ra da -
lom a mű vé szet ben – Abszt rak ció és
szür re a liz mus Ma gyar or szá gon.
Aka dá lyoz ta tás, mel lő zés, hát rá -

nyos meg kü lön böz te tés lesz ez után
az író sor sa. Per sze nem hagy ja ma -
gát. Még ha el van is tilt va a nyil vá -
nos ság csa tor ná i tól, az írást, a re gény -
írást nem haj lan dó el ha nya gol ni. Ha
kell, az ágy ne mű tar tó ba rej ti el te le -
írt pa pír lap ja it. Ál lást is ta lál: egy erő -
mű rak tá ro sa lesz, s köz ben ti tok ban
so kat ol vas, és íro gat is. Alig pá ran
sej tik csak kö rü löt te, hogy a vál la lat
egy sze rű  rak tá ro sa  nem  is  olyan
egy sze rű rak tá ros…
A ha lá la előt ti négy esz ten dő ben,

nyug dí ja zá sá tól kezd ve egy kis szent -
end rei kert ben töl ti ide je nagy ré szét,
ahol a gyü mölcs te le pí tés, a vi rág ren -
de zés kö ze pet te is al kot. Egész sé ge vi -
szont  már  nem  a  ré gi,  ke dé lye  is
szin te to va tű nik. 1968. no vem ber 7-
én éri a ha lál.

* * *

Ham vas Bé la élet mű vé nek je len tő sé -
ge szin te fel be csül he tet len. Ko runk -
ra  ki ha tó  fi lo zó fi á ja,  „ha gyo mány -
ápo ló”, -őr ző, -to vább örö kí tő mun kás -
sá ga pél da ér té kű. Két ség kí vül a 20.
szá zad egyik leg na gyobb ma gyar író -
ja s egy ben böl cse lő je volt, aki nek éle -
té ben sok mel lő zött ség ben, meg pró -
bál ta tás ban volt ré sze, s csak ha lá la
után jó pár év ti zed del vált szé le sebb
kör ben is mert té s el is mert té.
Nap ja ink ban kul tú ra ku ta tó in té zet

vi se li  ne vét,  nyug vó he lyét  szá mon
tart ja a nem ze ti ke gye let, ha gya té ká -
val az utób bi idők ben kü lön fé le ki ál -
lí tá so kon is mer ked het tünk – töb bek
közt az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -

um ban  –,  do ku men tum fil mek ben
is lát hat tunk, hall hat tunk ró la.
Mi sze ren csé sek le he tünk, mert –

ha lá la után negy ven öt esz ten dő vel –
sza ba don ren del ke zé sünk re áll hat nak
örök ér vé nyű so rai köny ves pol ca in -
kon  vagy  az  in ter ne ten.  Csak  elő
kell őket ven nünk.

g Ke re csé nyi Zol tán

„…i s ten éber sé g e ne M ér Z é k i é s ne M lel k i,  é s ne M sZ el le Mi,  h A ne M eZ A sZ e re tet…”

negy ven öt esz ten de je hunyt el Ham vas Bé la

Szüleivel az 1920-as években

Tiszapalkonyán az 1950- es években
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Kü lö nös esz ten dő volt az. An gya -
lok  rep des tek  Pa lesz ti na  föld jén.
Szár nyuk su ho gott a le ve gő ben, az
em be rek azt hit ték, a Li bá non ról fúj
a lan gyos ta va szi szél. Si mo gat ta a
meg ke se re dett  nép  nap szít ta  ar -
cát, és sze re te tet hin tett a vi lág ra. 
Ahol az angyalok meg száll tak, át -

ad ták Is ten üze ne tét, mert hi szen
hír nö kök vol tak. A menny ki tárt ka -
pu ján ün ne pi fény áradt, és messze
szállt az an gyal kar éne ke. Már gya -
ko rol ták a „Di cső ség a ma gas ság ban
Is ten nek” kez de tűt,  hogy  ami kor
be tel je se dik  az  idő,  tö ké le te sen
han goz zék a szó zat.
Az  an gya lok  az  Is ten  há zá nál

száll tak meg elő ször, hogy örö möt
hir des se nek egy gyer mek te len há -
zas pár nak. Olyan cso dá ról be szél -
tek, ame lyet alig le he tett fel fog ni. A
sza vuk  vissza hoz ta  a  múl tat,  és
elő re ve tí tet te a jö vőt. 
Nem so ká ra Er zsé bet szí ve anyai

örö mök kel telt meg. A vál to zás fi -
a ta los lel ke se dést vál tott ki be lő le.
Egy  idő  után  a  sa ját  szü le ten dő
gyer me ké vel  kap cso la tos  ter vek,
örö mök  és  el kép ze lé sek  mel lett
egy re töb bet gon dolt az el jö ven dő
Mes si ás ra. Ki csi gyer me ke az édes -
anya  lel ke se dé sét  és  re mény sé gét
szív ta ma gá ba, a Szent lé lek volt a
köl dök zsi nór. 
Er zsé bet ra gyo gó arc cal, áhí ta tos

szív vel él te nap ja it, ké szen vár ta a
fel sé ges Is ten kül dött jé vel va ló ta -
lál ko zást.  Hit te,  hogy  ha  el jön  a
Mes si ás, elő ször az ő ott ho ná ba tér.

* * *

Egy  má sik  an gyal  Ná zá ret  fe lett
re pült el, és szár nyá nak fi nom rep -

de sé se  a Ge ne zá ret  vi zé nek  ap ró
fod ra it  idéz te.  De  nem  a  ví zen
szállt meg, ha nem egy if jú szol gá -
ló le ány  ta ka ros  ott ho ná ba  tért.
Hoz zá vit te az égi üze ne tet. 
A le ány ke gyel met ta lált a szent Is -

ten előtt, őt vá lasz tot ta ki, hogy szep -
lő te len tes te a szü le ten dő Mes si ás el -
ső föl di ott ho na le gyen. Má ria nem
ér tet te a cso dát, de en ge del me sen tet -
te le éle tét a Ma gas sá gos ke zé be.
Ije del me öröm re vált, és egyet len

vá gya az lett, hogy sze re tő any ja le -
gyen az Is ten Fi á nak. Szí ve me le gé -
vel véd te a gyer me ket, hogy ezen a
föl dön leg alább ben ne me leg ott ho -
na le gyen. Alá zat tal imád ta, bár alak -
ta lan  tes te  még  nem  volt  lát ha tó.
Nap ról  nap ra  gya ra po dott  hit ben,
mert a szí vé ben fel tö rő sej tel mek ben
fáj dal mak és ször nyű kí nok ké pe je -
lent meg. Így vár ta Má ria a Mes si ást. 
Szí ve tel ve volt túl ára dó öröm mel,

sze ret te  vol na meg osz ta ni  ér zé se it
va la ki vel. Ki ér te né meg a Lé lek től
fo gant is te ni gyer mek jö ve te lét, ki
örül ne ve le a je gyes ség ide je alatt tör -
tént ha tal mas vál to zás nak, ki hin né
el eze ket a cso dá kat? Ná zá ret ben bi -
zo nyá ra sen ki. Az an gyal meg ne vez -
te  Er zsé be tet,  ő  majd  örül  ve le,
meg ér ti, hi szen az ő vá ran dós sá ga is
a cso dák so rá ba tar to zik.
Má ria el in dult édes ter hé vel, a ki -

je len tés örö mé vel idős ro ko ná hoz.
Ahogy lép ke dett az út kö ve in, úgy
tört fel be lő le a ma gasz ta lás. 
„Há lát adok a meg tar tó Is ten nek,

hogy reá te kin tett az ő szol gá ló le -
á nyá nak alá za tos ál la po tá ra, mert
mos tan tól fog va bol dog nak mon da -
nak en gem min den nem ze tek.”
Lép ke dett  a  kö ve ken,  és  lép tei

nyo mán a vi lág leg szebb há la éne ke
tört fel szí vé ből.

* * *

Er zsé bet nyug ta lan volt. Tü rel met le -
nül vár ta a lel ké ben fo gant ki je len tés
meg va ló su lá sát. Ki-ki sza ladt az út ra,
hogy elő ször lát has sa meg az ér ke zőt.
Fényt  várt,  köd osz lop ra  gon dolt,
eset leg tűz osz lo pot sze re tett vol na lát -
ni,  szi vár vány  híd ján  le eresz ke dő
cso dát. De ha még is va la mi em be ri
test ben  ér kez ne  a  Mes si ás,  ak kor
csak is dísz be öl tö zött had ve zér je len -
ne meg. Ilyen nek kép zel te a Mes si ást.
Ak kor az út vé gén rin gó csí pő vel,

könnyű já rás sal egy le ány ka kö ze le -
dett  fe lé,  egy  majd nem  gyer mek.
Fény vet te kö rül a fe jét, alak ja mennyei
örö möt su gár zott már messzi ről. 
És az any ja tes té ben az öröm től

rep de sett  Er zsé bet  gyer me ke,  a
szü le ten dő  út ké szí tő,  aki  elő re
imád ta „az utá na ér ke zőt”.

„Ál dott vagy te az asszo nyok kö -
zött!” –  ki ál tot ta  Er zsé bet  az  if jú
Má ri á nak.
Er zsé bet meg lát ta a még lát ha tat -

lan Mes si ást, aki fény volt és tűz, és
fe je de lem és üd vös ség szer ző je, pe -
dig csak egy egy sze rű szol gá ló le ány -
ka jött fe lé. 
Együtt éne kel ték: „Nagy dol go kat

tett ve lem a Ha tal mas, és szent az
ő ne ve!”
Az ad ven ti vá ra ko zás ban el jött a

Mes si ás, a ve le va ló ta lál ko zás meg -
szül te a szent ka rá csonyt!
Szól ha tott a mennyei an gyal kar:

„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.”

g Fritt mann Lász ló né

Evangélikus Élet 2013. december 22–29. f élő víz

„Az Ige test té lett, kö zöt tünk la kott, és
lát tuk az ő di cső sé gét.” (Jn 1,14)

Ka rá csony utá ni hé ten s egy ben új év
he té ben az Út mu ta tó reg ge li s ün ne -
pi igé i ben az Örök ké va ló szól a mu lan -
dó em ber hez; s a bé kes sé get szer ző Is -
ten cse lek vé se min ket is ál lás fog la lás -
ra kész tet. „Val lást te gye nek min den fé le né pek az Úr is ten nek, és őt di csér jék”
(GyLK 732), mi ként An na és Si me on, mi kor elő ször ta lál koz tak a negy ven na -
pos cse cse mő Jé zus sal. „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…”An na is „há lát adott az Is -
ten nek, és be szélt ró la mind azok nak, akik vár ták Je ru zsá lem meg vál tá sát”. (Lk
2,29–30.38) „A ke gyes Si me on azt sze ret né, ha be lát nánk: Meg vál tó ra szo ru -
lunk; mert ha szi lár dan hisszük, hogy a gyer mek Is ten től jött Meg vál tó nak, ma -
gá tól jön a bé kes ség, és se bűn, se ha lál nem ret tent töb bé!” (Lu ther)Az élet igé -
jé nek szem ta núi hir det ték ne künk is „az örök éle tet”, hogy kö zös sé günk le gyen
„az Atyá val és az ő Fi á val, a Jé zus Krisz tus sal” (1Jn 1,2–3), aki egy lé nye gű az Atyá -
val, s az an gya lok imád ják; „akik azo kért kül det tek szol gá lat ra, akik örö köl ni fog -
ják az üd vös sé get” (Zsid 1,14). Bűn bá nat tal, há la adás sal bo rul junk le a ke gye -
lem fo gyó ide jé ben az Örök ké va ló Úr előtt, mert „el múl nak esz ten de ink, akár
egy só haj tás. Ta níts min ket úgy szám lál ni nap ja in kat, hogy bölcs szív hez jus -
sunk!” (GyLK 728,9.13) „Ir gal mas és ke gyel mes az Úr, tü rel me hosszú, sze re te -
te nagy.” (Zsolt 103,8) Óév es te Jé zus vi gyá zás ra int: bol dog szol gák ként ti „…le -
gye tek ké szen, mert ab ban az órá ban jön el az Em ber fia, ami kor nem is gon dol -
já tok!” (Lk 12,40) A vá lasz tot ta kat sem mi és sen ki sem sza kít hat ja el „Krisz tus
sze re te té től”. „Ha Is ten ve lünk, ki le het el le nünk?” (Róm 8,35.31) Ezért, ked ves
hit test vé rem, 2014-ben te is meg vall ha tod: „De ne kem olyan jó Is ten kö zel sé -
ge!” (Zsolt 73,28a) „Ami kor a nyolc nap el múlt, és kö rül kel lett őt me tél ni, a Jé -
zus ne vet ad ták ne ki…” (Lk 2,21) „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) Ez
az ő kül de té se: „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) „Az esz -
ten dőt meg ko ro ná zod ja va id dal, a te ös vé nye i den bő ség fa kad.” (GyLK 717,12)
Ja kab sze rint: ti „azt sem tud já tok, mit hoz a hol nap! (…) In kább ezt kel le ne mon -
da no tok: Ha az Úr akar ja, és élünk, és ezt vagy azt fog juk cse le ked ni.” (Jak 4,14.15)
Jó zsué tud ta, mit tesz: „…én és az én há zam né pe az Urat szol gál juk!”A si ke -
mi or szág gyű lé sen szö vet sé get kö tött, mert ezt mond ták: „Mi is az Urat akar -
juk szol gál ni. Bi zony, ő a mi Is te nünk!” (Józs 24,15.18) Bízd új ra éle ted Krisz tus -
ra te is! A hé ber fi út a fá raó le á nya „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) És „Áb ra hám Izsák nak ne vez te
el új szü lött fi át” (1Móz 21,3). Jé zus a vi lág re mény sé ge, kér jük mi is: „Jé zus, hi -
tün ket erő sítsd, / Ne ve det ben nünk di cső ítsd. / Ez esz ten dőt ve led kezd jük, /
Add, hogy ve led is vé gez zük!” (EÉ 178,5) Ámen. 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓEr zsé bet és Má ria ta lál ko zá sa

Az el ső iga zi ka rá csonyt het ven év -
vel ez előtt él tem meg. A bib lia ol va -
sá som so rán egy cso dá la tos ige fog -
ta meg a szí ve met: „Add ne kem a szí -
ve det, fi am, és tartsd sze med előtt
uta i mat!” (Péld 23,26) Meg ér tet tem:
az én szí vem ben is sze ret ne szál lást
ven ni a meg szü le tett Jé zus. En ge del -
mes szív vel el fo gad tam Is ten fel szó -
lí tá sát, és be fo gad tam szí vem be az Úr
Jé zust. Így let tem az ő kö ve tő je. Az -
óta Is ten ez zel az igé vel ve ze tett hét
év ti ze den át. „…és ne iga zod ja tok e vi -
lág hoz, ha nem vál toz za tok meg ér tel -
me tek meg úju lá sá val, hogy meg ítél -
hes sé tek: mi az Is ten aka ra ta, mi az,
ami jó, ami ne ki tet sző és tö ké le tes.”
(Róm 12,2)
Na gyon  fon tos  volt  szá mom ra,

hogy  vi lá go san  lás sam  és  ért sem
min den kor az ő ve ze té sét. Ho gyan
ve ze tett? Úgy, hogy min den kor fel -
fe dez tet te  ve lem  az  oko kat,  ame -
lyek  ho má lyos sá  tet ték  lá tá so mat.
Elő for dult,  hogy  szí vem  ab la ka  a
bűn mi att be lül ről pisz kos lett, lá tá -
som ho má lyos sá vált, s nem lát tam
Is ten  aka ra tát.  Bi zony ta lan ná  vál -
tak lé pé se im. Bűn bá nó szív vel kér tem
lel ki tisz tán lá tást. 
Meg kel lett szok nom, és gya ko rol -

nom kel lett ma ga mat ab ban, hogy Is -
ten ve zes sen. A Szent lé lek tett er re
ér zé kennyé.  Mi nél  job ban  meg is -
mer tem a Bib li át, an nál in kább meg -
vi lá go sí tot ta az ige a kö ve ten dő uta -
mat. Mi vel Is ten az én Atyám lett,
Atya ként ve ze tett, ahogy meg van ír -
va: „Aki ket pe dig Is ten Lel ke ve zé rel,
azok Is ten fi ai.” (Róm 8,14)
Ő ta ní ta ni akart, hogy egy re job -

ban  meg is mer jem  őt.  Azt  akar ta,
hogy az ő kép má sát hor doz zam eb -
ben a vi lág ban, és ál ta lam akart má -
so kat is el ér ni. De csak ak kor tud tam
má sok nak az ő vi lá gos sá gát to vább -
ad ni, ha  én ma gam  is meg vol tam

szen tel ve. A meg szen te lés azt je len -
tet te: szí vem ben Is ten el vá lasz tot ta
a sö tét sé get a vi lá gos ság tól.
A Szent lé lek kö ze lebb vitt Is ten -

hez, és Krisz tus hoz ha son ló vá kí vánt
ten ni.  Meg győ zött  a  bűn ről,  de
ugyan ak kor a vi gasz ta lóm is lett, és
meg mu tat ta ne kem Jé zust. S ak kor
meg tör tént a fény és sö tét ség kü lön -
vá lasz tá sa. 
Az ör dög vá dolt, hogy el erőt le ned -

jek. Ezért a szí vem ben fel tö rő min -
den bű nös ér zést azon nal az Úr hoz
igye kez tem vin ni, hogy ki tisz tul jon a
lá tá som. „Ha te hát a Fiú meg sza ba -
dít ti te ket, va ló ban sza ba dok lesz tek.”
(Jn 8,36)
A Szent lé lek a Bib li át szá mom ra

Is ten sze rel mes le ve lé vé te tet te. Ha
nem ol vas tam ele get az igét, el tor zult
ké pet kap tam Is ten ről. Az ige ol va sás
előtt ezért így imád koz tam: „Uram,
mu tasd meg ne kem bű ne i met.” Mert
az ige ezt mond ja: „…a ti vét ke i tek
mi att rej tet te el or cá ját elő le tek, és
nem hall ga tott meg.” (Ézs 59,2b) 
Ha meg val lot tam bű ne i met, Is ten

meg bo csá tott ne kem, és Jé zus vé ré -
vel meg tisz tí tott. Nem volt elég csak
ezt  imád koz nom:  „Uram,  se gíts,
hogy  ne  vét kez zem!”  Meg  kel lett
aláz nom ma ga mat,  bű ne i met meg
kel lett val la nom, és bo csá na tot kel -
lett  kér nem.  Ak kor  Is ten  meg bo -
csá tott,  és  én  így  imád koz tam:
„Uram, adj ne kem vi lá gos ve ze tést az
igé ben.  Se gíts  ab ban  is,  hogy  el -
mond has sam má sok nak azt, amit a
te  igéd ben  meg ér tet tem.”  Ak kor
meg ta pasz tal tam, hogy amit ol vas -
tam, az ál tal én is, és raj tam ke resz -
tül má sok is ve ze tést kap tak.
A Szent lé lek Jé zus ra irá nyí tot ta te -

kin te te met. Ál ta la is mer tem meg a

bűnt bűn nek. Az ör dög vi szont min -
dent el kö ve tett, hogy Jé zus ról le ve -
gye te kin te te met. Azon mun kál ko -
dott,  hogy  min dent  az  eszem mel
ítél jek meg, és Is ten igé jét is eszem
be fo ga dó ké pes sé ge alá ves sem. 
Az Is ten bo lond sá gát csak hit ál -

tal ért het tem meg. Az em be ri böl -
cses sé get ér zék szer ve im mel
és az eszem mel tud tam fel -
fog ni.
A Bib lia vi lá gos ígé re tek -

kel van te le ar ra néz ve, hogy
Is ten ve zet, és min dig ve zet -
ni akar: 

„Bölccsé tesz lek, és meg ta -
ní ta lak, me lyik úton kell
jár nod. Ta ná csot adok, raj -
tad lesz a sze mem.” (Zsolt
32,8)
„Sa ját fü led del hall ha tod

a mö göt ted hang zó szót:
Ezen az úton jár ja tok, se
jobb ra, se bal ra ne tér je tek
le!” (Ézs 30,21)
Az Úr ve ze té se igé je, ér -

zé se im és kö rül mé nye im ál -
tal tör tént, de leg több ször ez
a há rom össz hang ban volt.
Nagy sze rű  meg ta pasz ta lá -
som  volt,  hogy  ami kor
imád ko zom  és  az  Úr ra  fi -
gye lek, ér zé se i men és gon -
do la ta i mon ke resz tül az Úr
szól hoz zám. Az imád ság így pár be -
széd dé  vált. Meg  kel lett  ta nul nom
vár ni, hogy az Úr ígé re tei sze rint cse -
le ked jen, és az ő út ja in ve zes sen. Az
ige is er re biz ta tott: „Hall gas sa tok az
én sza vam ra, ak kor én Is te ne tek le -
szek, ti pe dig az én né pem lesz tek.
Min dig azon az úton jár ja tok, ame -
lyet én mu ta tok nek tek, hogy jó dol -
go tok le gyen!” (Jer 7,23)

Va ló ban hű pász to rom volt az Úr
e het ven év alatt. Ő ve zet te nyá ját.
Mind ezek el le né re sok szor még sem
kap tam ve ze tést. En nek kü lön bö ző
okai  vol tak,  töb bek  kö zött  az  is,
hogy nem is mer tem az Úr aka ra tát,
mert  két ség  és  en ge det len ség  tá -
madt fel ben nem ve le szem ben.

Később azonban meg győ ződ tem
ar ról, hogy az időm, a „hol?”, „mi -
kor?”, „mi ért?” és „ho gyan?” kér dé -
se im  Is ten  ke zé ben  van nak.  Ha
nem be csül tem is alá az ör dög ha -
tal mát és pusz tí tó aka ra tát, nem is
fél tem, mert a sö tét ség min den ha -
tal má val szem ben a győz tes vé del -
me alatt vol tam. 
Meg ta pasz tal tam, mit  je lent  Jé -

zus sal együtt el rejt ve len ni Is ten ben.
Job bat en nél nem is mer tem. Amint
a for gó szél kö ze pén csönd és bé kes -
ség van, úgy van bé kes ség és csend
Jé zus sal el rejt ve Is ten ben. Kö rü löt -
tem vi har tom bolt, még is biz ton ság -
ban  vol tam,  mert  ma ga mat  Jé zus
erős ke zé re bíz tam. Ak kor nem kel -
lett fél nem. Er re biz tat tak Is ten igéi.

„Azért nem fé lünk, ha meg in dul is
a föld, és he gyek om la nak a ten ger

mé lyé be.” (Zsolt 46,3)
„Is ten ugyan is, aki ezt

mond ta: »Sö tét ség ből vi lá -
gos ság ra gyog jon fel«, ő gyúj -
tott vi lá gos sá got szí vünk -
ben, hogy fel ra gyog jon előt -
tünk Is ten di cső sé gé nek is -
me re te Krisz tus ar cán.”
(2Kor 4,6)
Jé zus  Krisz tus  biz to sí -

tot ta: „De egyet len haj szál
sem vész el a fe je tek ről.” (Lk
21,18)
Bol do gan éne ke lem  te -

hát a 100. Hal le lu jah-éne -
ket:  „Jé zus,  ve zesd  gyer -
me ked, / Meg véd het erős
ke zed, / Kő szik lám és ol tal -
mam,  / Egyet len bi zo dal -
mam. / Vígy hát, vígy hát,
/ Vígy, míg éj re nap de rül.
/ És ha min den rom ba dűl,
/  Ben ned  bí zom  egye dül
(…)  / Vész ben  én  erős sé -
gem, / Vi har ban me ne dé -
kem,  /  Min den,  min den

vagy ne kem, / Bi zal mam ben ned ve -
tem. (…) / Fog jad hát meg ke ze met,
/ Vígy ha zám ba en ge met,  / Hí ven
kö vet lek  nyo mon,  /  Mert  ve lem
vagy, Jé zu som…”
Eb ben a cso dá la tos biz ton ság ban

foly hat to vább a ne ki át adott éle tem
az ő ve ze té sé vel. Di cső ség le gyen az
ő nagy ne vé nek!

g Szen czi Lász ló
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b Ta lán nem túl zás azt fel té te lez -
ni, hogy a rend szer vál tás kacs -
ka rin gós tör té ne té nek egyik
leg mé lyebb ha tá sú, ka tar ti kus
ese mé nye tör tént húsz éve. Ki -
emel ke dik a zűr za var ból, hang -
za var ból, de ugyan ak kor el is
fe lej tő dik. Ér de mes vissza idéz -
ni, mert ta lán van má nak szó -
ló üze ne te is: em lé kez zünk. 

A ma gyar Or szág gyű lés rit ka pil la -
na tok ta nú ja 1993 de cem be ré ben: az
or szág mi nisz ter el nö ke ha lott, ko -
por só ban  fek szik. An tall Jó zsef a
Par la ment ku po la csar no ká ban van
fel ra va ta loz va. Ko por só ja kö rül az
ősi esz ter go mi ba zi li ká ból szár ma -
zó ha tal mas gyer tya tar tók áll nak,
ame lyek a 15. szá za di prí má sok ko -
rá ból szár maz nak. 
A  té li  hi deg ben  né ma  sor  kí -

gyó zik, az or szág né pe vesz bú csút

a mi nisz ter el nök től: né mán vá ra -
koz nak, hogy be jus sa nak, fe jet hajt -
sa nak. A pi a ris ta ká pol ná ban Je le -
nits Ist ván gyász mi sét tart. A Par -
la ment előtt zaj lik a gyász szer tar tás.
A nem zet kö zi po li ti ka szí ne-ja va je -
len van: a né met kan cel lár, az ame -
ri kai al el nök, az oszt rák kan cel lár,
a cseh, hor vát, finn mi nisz ter el nök,
a len gyel köz tár sa sá gi el nök. 
A  ra va tal  kö rül  a  ha tá ron  tú li

ma gyar sá got jel ké pe ző nép vi se let be
öl tö zött em be rek, ke zük ben lo bo gó
fák lyák kal. Er dély ből, Fel vi dék ről, a
Vaj da ság ból ér ke zet tek em lé kez nek
ar ra, aki kor mány prog ram ba vet te a
rá juk va ló oda fi gye lést. A Him nusz
után Sza bad György tör té nész, ház -
el nök  és  Sü tő And rás er dé lyi  író
mond be szé det. Bol be ritz Pál tart -
ja az egy há zi gyász szer tar tást. 
A gyász me net a nem ze ti lo bo gó -

val le ta kart ko por sót a Kos suth tér -
től  a  Ke re pe si  te me tő ig  kí sé ri.  A
me ne t alatt dob per gés hang zik, az út

két ol da lán né ma em be rek áll nak. A
te me tő ben  az  egy há zak kép vi se lői
vesz nek bú csút az el hunyt mi nisz ter -
el nök től: Pas kai Lász ló bí bo ros, He -
ge dűs Ló ránt re for má tus  püs pök,
Har ma ti Bé la evan gé li kus püs pök,
Sch we i tzer Jó zsef fő rab bi, Tő kés Lász -
ló nagy vá ra di  re for má tus  püs pök. 
Így bú csú zik az or szág a rend -

szer vál tás utá ni Ma gyar or szág el ső
mi nisz ter el nö ké től. 1993. de cem ber
18-át ír nak ek kor. 
Két és fél év vel ko ráb ban ugyanő

egy  több  mint  fél  év szá za da  el -
hunyt  ma gyar  mi nisz ter el nök ről,
gróf Te le ki Pál ról így nyi lat ko zott:
a po li ti kus, ál lam fér fi nem csak éle -
té vel, de oly kor ha lá lá val is szol gá -
la tot te het. 

g Czen the Mik lós 

(Deb re ce ni Jó zsef: A mi nisz ter el -
nök, Osi ris Ki adó, Bu da pest, 1998,
373–374. o. alap ján)
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A Kék Go lyó ut cá ban, az on ko ló gi án
ka to li kus ön kén te sek se gí tik a mun -
ká mat. Mi előtt meg ér kez nék a ká pol -
ná ba, ők már kör be jár nak az épü le tek -
ben, az osz tá lyo kon, be nyit nak min -
den kór te rem be, el mond ják a be te gek -
nek, hogy azon a na pon evan gé li kus
is ten tisz te let lesz, és ha úgy ér zik, szí -
ve sen be szél get né nek vagy imád koz -
ná nak ka to li kus pap pal vagy evan gé -
li kus lel késszel, ak kor ők a mi se, is ten -
tisz te let után meg lá to gat ják őket, le -
ül nek egy ki csit az ágyuk mel lé. 
Van  egy  be te gem,  aki vel  így  is -

mer ked tem meg. Már hó na pok óta kí -
sé rem,  hét ről  hét re  be szél ge tünk,
igét  ol va sunk,  imád ko zunk. Ta nú ja
vol tam an nak, ami kor nem tu dott jár -
ni,  és  el ke se re dett  volt.  Elő for dult,
hogy  sír va  fa kadt  előt tem,  más kor
meg ne vet ve fo ga dott. Min den ke ze -
lés al kal má val má sok kal is mer ke dik
meg, szo ba tár sai hét ről hét re, ke ze lés -
ről ke ze lés re vál toz nak. 
Ő me sél te, mennyi re fur csáll ja az

em be rek re a gá lá sát az ön kén te sek nek
ar ra a kér dé sé re, hogy sze ret né nek-e
lel késszel  ta lál koz ni,  be szél get ni.  A
szo ba tár sak  vá la sza  ugyan is  több -
nyi re ez: „Még nem.” 
Is me rő söm nek so sem volt mer sze

meg kér dez ni, hogy mit je lent ez a két
szó. Azt sem kér dez te meg sen ki től,
hogy ha most még nem, ak kor mégis
mi kor sze ret ne lel késszel be szél get ni.
A „még nem” szá mom ra azt je len -

ti, hogy a be teg úgy ér zi, en nek a be -
szél ge tés nek még nincs itt az ide je. Va -
jon lesz va la mi kor is er re idő, al kal mas
idő? Lesz olyan, hogy va la ki, aki ed -
dig a „még nem”-et vá lasz tot ta, egy -
szer csak azt ér zi, hogy igen, most már
itt az ide je, hogy egy lel késszel lel ki
dol ga i ról, az éle té ről, a be teg sé gé ről,
a csa lád já ról, Is ten ről, a hit ről be szél -
ges sen, ne tán imád koz zon? 
Le het, hogy ép pen ak kor jön el ez

az idő, ami kor pont nem le szek benn,
nem le szek el ér he tő? 

* * *

Más fél hó na pi tá vol lét után Né met or -
szág ból ér ke zett ha za a lá nyom. Meg -
be szél tük, hogy a test vé re i vel együtt ki -
me gyünk  elé  a Ke le ti be. Mind egyi -
künk ben  ott  volt  az  a  vágy,  hogy
együtt vár juk a vo na tot, amellyel ér -
ke zik,  együtt  néz zük,  ahogy  le száll,
együtt sza lad junk elé, ölel jük át, se gít -
sük  le  a  bő rönd jét,  együtt  ke res sük

meg az au tót, pa kol juk be a cso mag -
ja it, és együtt tér jünk ha za. 
Csak hogy ké sőn in dul tunk el ott -

hon ról, és még csak az Orczy té ren
vol tunk, ami kor te le fo nált, hogy már
le szállt a vo nat ról, és vár min ket a par -
ko ló ban.  Ter mé sze te sen  a  par ko ló
te le volt, alig tud tunk ha lad ni, úgy hogy
oko sabb nak lát tam ki ug ra ni az au tó -
ból, oda sza lad ni a lá nyom hoz, hogy
míg áll a ko csi sor, ad dig rak juk be a
cso mag tar tó ba a bő rönd jét, és ugor -
junk be a kocsi ba. 
Ez zel a né hány per ces ké sés sel az

együtt  meg fo gal ma zott  vá gyun kat
tör tük ket té. Nem vár tuk a vo na tot,
ha nem  a  lá nyom  várt min ket.  Na -
gyon-na gyon örül tünk, hogy meg ér -
ke zett, még is, ahogy be ül tünk az au -
tó ba,  a  gye re ke i men  is  érez tem  a
csa ló dott sá got. Nem így akar tuk ezt
a ta lál ko zást. Kés tünk, el ron tot tuk, ki -
ma rad tunk va la mi ből, amit el ter vez -
tünk, ami re vágy tunk.

* * *

„Még egy kis ide ig kö zöt te tek van a vi -
lá gos ság.” Jé zus ar ra fi gyel mez te ti az őt
hall ga tó so ka sá got, hogy már nem túl
so ká ig van a vi lág ban. Már nem so ká -
ig lesz fi zi ka i lag is je len. De még egy
kis ide ig lát hat ják az ün ne pen Je ru zsá -
lem ben,  hall gat hat ják  ta ní tá sát,  fi -
gyel het nek cso dá i ra. Még meg hall hat -
ják  az  evan gé li u mot,  fel fe dez he tik,
hogy Jé zus a vi lág vi lá gos sá ga. 
Nem tud ni, hogy a ta nít vá nyok, a

hall ga tó ság eze ket a sza va kat ko mo -
lyan  vet te-e,  meg ér tet te-e.  Le het,
hogy  csak ké sőbb  ju tott  eszük be:  a
Mes ter ezt azért mond ta, hogy fel ké -
szít se őket ar ra, hogy nem lesz min -
dig ve lük. Le het, hogy ami kor Jé zus
már nem volt a ta nít vá nyok kö zött,
ak kor saj nál ták, hogy nem hasz nál ták
ki  elég gé  a  ve le  töl tött  időt,  hogy
egy-egy mon da ta fe le dés be me rült? 
Jé zus ezek után a mon da tok után

el rej tő zött a so ka ság elől. Nem állt töb -
bet az em be rek ren del ke zé sé re.

* * *

Óév es te van. Az év utol só es té jét sze -
ret jük  mu la toz va,  vi dá man  töl te ni.
Ab ban bí zunk min den szil vesz ter kor,
hogy az óév vel a ré git, a rosszat, a ne -
he zet,  a  bol dog ta lan sá got  bú csúz -
tat juk, és ami előt tünk van, az a szép,
a jó, a szá munk ra ked ve ző for du la to -
kat tar to ga tó, bol dog új esz ten dő. 

A vi dá man, jó tár sa ság ban, ki csit id -
do gál va  töl tött  szil vesz ter éj sza kák -
nak meg van az az üze ne te  is, hogy
sze ret nénk el fe led ni az el múlt évet,
sze ret nénk op ti miz mus sal, nagy re -
mény ség gel néz ni a jö vő évünk fe lé.
De nem tud juk, mit hoz a jö vő. 
Ha son ló  fo ga dal mak kal  kezd jük

majd ezt az új évet is, mint az elő zőt:
hogy eb ben az év ben más képp élünk
majd, hogy pon to sak, ren de sek… és
még ki tud ja, mi lye nek le szünk. Iga -
zá ból nem vál to zik sem mi. Hi szen a
va sár nap után új ból hét fő lesz, a pén -
tek után szom bat.
Fo ga dal ma ink kö zött még is ott la -

pul a kér dés, amely a múlt év re vo nat -
ko zik. El ron tot tunk va la mit – és ak -
kor mit ron tot tunk el? Sok min dent
rosszul csi nál tunk? Nem hasz nál tuk
ki a ka pott időt? Van, amit már nem
hoz ha tunk  hely re,  vagy  van még
időnk, hogy bo csá na tot kér jünk, vál -
toz tas sunk, vál toz zunk?
Az új ban van va la mi cso dá la tos ér -

zés.  Hogy  tisz ta  lap pal  kezd he tünk.
Hogy van még esé lyünk a bol dog ság -
ra, a szép re, a jó ra. Hogy van még időnk. 
A  fo gad ko zá sok  mö gött  sok szor

meg bú jik  az  a  fé lel münk  is,  hogy
nincs már annyi időnk. Egy re ke ve -
sebb van. Las san tel je sen el fogy. 
A Bi ki ni is er ről éne kel: „Itt ül az idő

a nya ka mon, / Ki fogy az út a lá bam
alól. / Ak kor is me gyek, ha nem aka -
rok! / Ha nem kí sér sen ki uta mon. /
Ar com mos sa eső és szá rít ja a szél. /
Az  em ber  min dig  job bat  re mél.  /
Por ból let tem, s por rá le szek, / Fé lek,
hogy a köd be ve szek.”

* * *

Jó len ne jól él ni. Bé kes ség ben, sze re tet -
ben, öröm ben, hit ben. Az év utol só per -
ce i ben hadd szó lal jon Jé zus sza va mégis
biz ta tás ként, örö met adó re mény ként.
Még van egy kis időnk. Nem tud juk,
mennyi. Is ten ad ja, hogy jól hasz nál juk,
jól  él jünk  az zal,  amit  ka punk,  hogy
majd azt mond has sa a mi Urunk ne -
künk: „Jól van, jó és hű szol gám.”

g Hei ne mann Il di kó

Imád koz zunk! Kö szön jünk, Urunk, az
el telt évet. Bo csásd meg az el múlt év
bű ne it és mu lasz tá sa it. Kö szön jünk,
hogy még van időnk. Add, hogy jól
hasz nál juk fel! Ámen.

óé v e s te – jn 12,35–36 
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E. fasor 24.du. 6. Bencéné Szabó Márta; Bu da hegy vi dék, 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 Tamásné; Pestújhely, XV., Templom térdu. 6. Szabó B. András; Rákospalota, XV.,
Juhos u. 28. (kistemplom)du. 5. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11.
du. 4. Börönte Márta; Cin ko ta, XVI., Rózsalevél u. 46.du. 5. Vető István; Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111.du. 5. Nagy né Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3.du. 4. Horváth-Csitári
Boglárka; Kis pest, XIX., Templom tér 1. du. 6. Széll Bulcsú; este 7. (keresztyén szilveszter); Pest -
erzsébet, XX., Ady E. u. 89.du. 6. Győri János Sámuel; este 8. (keresztyén szilveszter); Csepel, XXI.,
De ák tér du. 6. Zólyomi Mátyás; Budaörs, Szabadság út 75. du. 6. Endreffy Géza; Bu dakeszi, Fő
út 155. (gyülekezeti terem) du. 6. dr. Lacknerné Puskás Sára.

2014. január 1. • Újév. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Gal 3,23–29; 1Móz 17,1–8. Textus: Jn 14,13–15. Énekek: 182/180., 349.
Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du.
6. Bencéné Szabó Márta; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. fél 10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Pest hi -
deg kút, II., Ördögárok u. 9.de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Bé kás me gyer, III.,
Mező u. 12.de. 10. (úrv.) Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. térde. 10. (úrv.) Bá lint né Varsányi
Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; De ák tér, V., Deák
tér 4.de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. Cselovszky Ferenc;
Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) D. dr. Harmati Béla; Józsefváros, VIII., Rá kó czi út
57/ade. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (ka to li kus templom)
de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Pé ter; Kelenföld,
XI., Bocskai út 10.de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Ár pád né; du. 6. dr. Bázy
Árpád; XI., Németvölgyi út 138.de. 9. (úrv.) dr. Blázy Ár pád; Bu da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor
24.de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék, XII., Kék Go lyó u. 17.de. 10. (úrv.) Keczkó Pál;
Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22.de. 10. (úrv.) Grendorf Pé ter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32.de.
11. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Temp lom térde. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,
XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Er zsé bet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11.de. 10. (úrv.) Bö rön te Márta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46.de. fél 11. (úrv.) Vető István;
Mátyásföld, XVI., Pro dám u. 24. de. 9. (úrv.) Ve tő István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9.
(úrv.) Nagyné Sze ker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva;
Rá koscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.
11. (úrv.) Ko vács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András;
du. 6. (úrv.) Győri Dávid; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)de. 8. (úrv.)
dr. Korányi András; Kispest, XIX., Temp lom tér 1. de. 10. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u.
89.de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Cse pel, XXI., Deák térde. fél 11. (úrv.) Zólyomi Má tyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél
10. (úrv.) dr. Lackner Pál; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza.

Összeállította: Balla Mária



ol va só ink fi gyel mé be!
Az Evan gé li kus Élet kö vet ke ző (víz ke resz ti) lap szá ma
ja nu ár 5-i dátum mal je le nik meg vál to zat lan, 275 fo -
rin tos pél dá nyon kén ti áron.

Evangélikus Élet 2013. december 22–29. f hirdetések

h i r d e t é S e K

Meg úju ló ener gia for rás sal kom bi nált 
épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés ka pos vá ron

A Ka pos vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség több mint 9 mil lió fo rin tot nyert az Új Szé che nyi terv
Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram já ban (KE OP). Az összes sé gé ben 15 mil li ós pro jekt
le he tő sé get adott a Ka pos vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké szi hi va ta lá ban és gyü le ke ze ti
ter mé ben a fű tés, a hi deg- és me leg víz-el lá tás rend sze ré nek kor sze rű sí té sé re, nap kol lek to -
ros rend szer ki ala kí tá sá ra, nap ele mek fel sze re lé sé re. 
Az épü le tek ener ge ti kai té nye zői már nem vol tak meg fe le lő ek, a fű té si, il let ve a hi deg- és

me leg-víz el lá tá si rend sze rük nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá ró ik és fény for rá -
sa ik má ra el avult tá vál tak.
A pro jekt ke re té ben nap ele mes fű té si rend szert épí tet tek ki, a hi deg- és me leg víz-el lá tá -

si rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol lek to rok kal se gít ve mű kö dé sét. Sor ke rült a fö dém
és a lá ba zat utó la gos szi ge te lé sé re, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re is. A ré gi vi lá gí tó tes te -
ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték.
A pro jekt el sőd le ges cél cso port ját a Ka pos vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség dol go zói és gyü le ke -

ze ti tag jai al kot ják. A pro jekt kör nye ze ti ha tás te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra ter -
jed ki, ha nem az el ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá sá nak biz -
ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Ka pos vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség
7400 Ka pos vár, Kos suth L. u. 39. • pong racz ma te@ya hoo.com
http://church.lu the ran.hu/ka pos var • ujsz ec he nyi terv.gov.hu

Meg úju ló ener gia for rás sal kom bi nált 
épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés ta ta bá nyán

A Ta ta bá nyai Evan gé li kus Egy ház köz ség több mint 10 mil lió fo rin tot nyert az Új Szé che nyi
terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram já ban (KE OP). Az összes sé gé ben 17 mil li ós pro -
jekt le he tő sé get adott a Ta ta bá nyai Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké szi hi va ta lá ban és temp -
lo má ban a fű tés, a hi deg- és me leg víz-el lá tás rend sze ré nek kor sze rű sí té sé re, nap kol lek to -
ros rend szer ki ala kí tá sá ra, nap ele mek fel sze re lé sé re. 
Az épü le tek ener ge ti kai té nye zői már nem vol tak meg fe le lő ek, a fű té si, il let ve a hi deg- és

me leg-víz el lá tá si rend sze rük nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá ró ik és fény for rá -
sa ik má ra el avult tá vál tak.
A pro jekt ke re té ben nap ele mes fű té si rend szert épí tet tek ki, a hi deg- és me leg víz-el lá tá -

si rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol lek to rok kal se gít ve mű kö dé sét. Sor ke rült a fö dém
és a lá ba zat utó la gos szi ge te lé sé re, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re is. A ré gi vi lá gí tó tes te -
ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték.
A pro jekt el sőd le ges cél cso port ját a Ta ta bá nyai Evan gé li kus Egy ház köz ség dol go zói és gyü le -

ke ze ti tag jai al kot ják. A pro jekt kör nye ze ti ha tás te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra
ter jed ki, ha nem az el ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá sá nak
biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Ta ta bá nyai Evan gé li kus Egy ház köz ség
2800 Ta ta bá nya, Tát ra u. 13. • ga bor.scher mann@lu the ran.hu 
ta ta ba nya.lu the ran.hu • ujsz ec he nyi terv.gov.hu

Meg úju ló ener gia for rás sal kom bi nált 
épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés vár pa lo tán

A Vár pa lo tai Evan gé li kus Egy ház köz ség több mint 13 mil lió fo rin tot nyert az Új Szé che nyi
terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram já ban (KE OP). Az összes sé gé ben 22 mil li ós pro -
jekt le he tő sé get adott a Vár pa lo tai Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké szi hi va ta lá ban és gyü -
le ke ze ti há zá ban a fű tés, a hi deg- és me leg víz-el lá tás rend sze ré nek kor sze rű sí té sé re, nap -
kol lek to ros rend szer ki ala kí tá sá ra, nap ele mek fel sze re lé sé re. 
Az épü le tek ener ge ti kai té nye zői már nem vol tak meg fe le lő ek, a fű té si, il let ve a hi deg- és

me leg-víz el lá tá si rend sze rük nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá ró ik és fény for rá -
sa ik má ra el avult tá vál tak.
A pro jekt ke re té ben nap ele mes fű té si rend szert épí tet tek ki, a hi deg- és me leg víz-el lá tá -

si rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol lek to rok kal se gít ve mű kö dé sét. Sor ke rült a fö dém
és a lá ba zat utó la gos szi ge te lé sé re, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re is. A ré gi vi lá gí tó tes te -
ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték.
A pro jekt el sőd le ges cél cso port ját a Vár pa lo tai Evan gé li kus Egy ház köz ség dol go zói és gyü le -

ke ze ti tag jai al kot ják. A pro jekt kör nye ze ti ha tás te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra
ter jed ki, ha nem az el ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá sá nak
biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Vár pa lo tai Evan gé li kus Egy ház köz ség
8100 Vár pa lo ta, Thury György tér 1. • at ti la.toth@lu the ran.hu
var pa lo ta.lu the ran.hu • ujsz ec he nyi terv.gov.hu

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

APRÓHIRDETÉS

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

ka rá cso nyi gyer mek ki ad vá nyok
Gyer me kek szá má ra ki vá ló bib li ai ki ad vá nyok je len tek a na pok ban a Bol di-Ma ci Kft. gon -
do zá sá ban. El ső sor ban a ka rá cso nyi tör té ne tet ele ve ní tik fel bá jos raj zok és szó ra koz ta tó rejt -
vé nyek se gít sé gé vel. 
A ki ad vá nyok kö zött sze re pel egy 48 kép -

ből ál ló me mória kár tya-cso mag, óvo dás ko -
rú ak nak több fé le, 16 da ra bos ki ra kó já ték, na -
gyobb gyer me kek szá má ra pe dig egy la bi rin -
tus fel ada tok kal te li fog lal koz ta tó fü zet. Ok -
ta tá si se géd anyag ként mind eh hez egy fá ból
ké szült, A3-as mé re tű re össze csuk ha tó asz -
ta li szín ház is kap ha tó a hoz zá va ló, 24 kép -
ből ál ló ka rá cso nyi egy ség cso mag gal. 
Bő vebb  in for má ció  a  www.bol di ma ci.hu

hon la pon ta lál ha tó, vagy Bo da Zsu zsá nál le -
het ér dek lőd ni a 20/824-8283-as te le fon szá mon.

Azt a jó hírt oszt ha tom meg Önök kel, hogy 2014-
ben nem vál to zik az Evan gé li kus Élet ára! Egy lap -
szám to vább ra is 275 fo rint ba ke rül majd. Az éves
elő fi ze té si díj 14 300 Ft, a fél éves 7150 Ft, a ne -
gyed éves 3575 Ft, az egy ha vi 1195 Ft. Ki adónk to -
vább ra is elő fi ze té si ked vez ménnyel, pon to sab -
ban aján dék hó na pok kal „ju tal maz za” azo kat,
akik új elő fi ze tőt to bo roz nak a lap ol va só tá bo -
rá ba. Tá mo ga tói ak ci ónk új bóli meg hir de té sé -
vel pe dig to vább ra is azok nak sze ret nénk se gí -
te ni, akik anya gi okok mi att kény sze rül né nek a
lap elő fi ze tés le mon dá sá ra. 

Még mi előtt el fe lej te nénk: azon elő fi ze tők
kö zött, akik 2014. ja nu ár 6-án, víz ke reszt ün -
ne pén ér vé nyes Evan gé li kus Élet-elő fi ze tés sel
ren del kez nek, sor so lást tar tunk. A  nyer tes
má sod ma gá val té rí tés men te sen tölt het el egy
hét vé gét (pén tek va cso rá tól va sár nap ebé dig)
a ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és
Misszi ói  Ott hon ban  egy  elő re  egyez te tett
idő pont ban. Elekt ro ni kus le ve le i ket az elofi -
ze tes @eve let.hu e-mail cím re küld he tik el. 

g Ken deh K. Pé ter, 
a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja

Tisz telt Ol va só ink és Elő fi ze tőink!
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va sár nap (de cem ber 29.)
Pál ír ja: Tud to tok ra adom, test vé re im, hogy az evan gé li um, ame lyet én hir -
det tem, nem em ber től szár ma zik, mert én nem em ber től vet tem, nem is ta -
ní tot tak rá, ha nem Jé zus Krisz tus ki nyi lat koz ta tá sá ból kap tam.Gal 1,11–12
(Zsolt 143,5; Lk 2,/22–24/25–38/39–40/; 1Jn 1,1–4; Lk 2,29–32) Mi, em be -
rek tör vé nye ket tu dunk al kot ni a tár sa da lom rend jé nek biz to sí tá sá ra, de ezek
nem tö ké le te sek. Is ten tör vé nyét pe dig nem va gyunk ké pe sek be tar ta ni a ma -
gunk ere jé ből. Jé zus Krisz tus azon ban az evan gé li um mal Is ten ke gyel mét hoz -
ta el, amely nem szün te ti meg, de fe lül ír ja a tör vényt. Az evan gé li um, ame -
lyet Pál hir det, meg sza ba dít a tör vény nek alá ve tett rab sá gunk ból.

hét fő (de cem ber 30.)
Sen ki se a ma ga hasz nát néz ze, ha nem min den ki a má so két is. Fil 2,4 (Ám 6,6;
Zsid 1,/5–6/7–14; Jn 1,43–51) Meg kez dő dött a vissza szám lá lás… Már csak alig
né hány óra van hát ra az év ből. Amit idén nem si ke rült el ren dez ni, az a 2014-
es év fel ada ta lesz. Jó len ne tisz ta lap pal in dul ni, nem gör get ni ma gunk előtt
sem mi lyen hor da lé kát az év nek. Van va la ki, aki vel ren de zet len a vi szo nyunk?
Egy ro kon, egy is me rős, egy szom széd? Még ma szó lít suk meg! Van „adós sá -
gunk”, ame lyet ha lo ga tunk, mert ne héz rá szán ni ma gun kat a ren de zé sé re? Te -
gyük meg, lép jünk, cse le ked jünk! Sok kal, sok kal jobb lesz a köz ér ze tünk! Va -
la mek ko ra je len tő sé get mind annyi an tu laj do ní tunk a nap tá ri év for du ló já nak
– ak kor hát te gyünk ren det a lel künk ben is, ren dez zük so ra in kat, hi szen az ige
is er re ve zet a mai na pon. 

kedd (de cem ber 31.)
Ir gal mas és ke gyel mes az Úr, tü rel me hosszú, sze re te te nagy.Zsolt 103,8 (JSir 3,31–
32; Ef 2,8; Lk 12,35–40; Róm 8,31b–39; Zsolt 103) Nagy hang za var ral, vi gas ság -
gal ér vé get az év. A ba jok ról, ag go dal mak ról né hány órá ra ki-ki meg fe led ke zik,
és be le ve ti ma gát egy egye te mes, nagy ün nep lés be. A jó val vissza fo got tabb vi -
ga do zók tá bo rá ba tar toz va öröm mel vet tem a mai igét. Er re igen nagy szük sé -
günk van! Mind nyá jan az Úr is ten ke zé ben va gyunk, fel hőt le nül örül ni és bíz ni
a jö vő ben csak őál ta la tu dunk. A je len ben ve lünk lé vő Is ten sze re te tét, ál dá sát
kér ve, az el múlt év ben min ket meg tar tó jó sá gá ért kö szö ne tet mond va áll junk
meg előt te. Ugye, van mit, kit meg kö szön nünk, van mi ért, ki ért imád koz nunk?…

szer da (ja nu ár 1.)
Jé zus mond ta: „Én azért jöt tem, hogy éle tük le gyen, sőt bő ség ben él je nek.” Jn 10,10b
(Ez 20,12; Lk 4,16–21; Jak 4,13–15; Zsolt 97) Ne kem ez az ige azért is ked ves, mert
Jé zus az őt kö ve tők nek, aki ket az Is ten gyer me ke i ként sze ret, a jó tel jes sé gét ígé -
ri. Gye rek ko runk ré gi ál mai el múl tak, de az élet ér tel mét ke res ve vá gyunk va -
la mi meg erő sí tés re. Íme, itt van, az évünk ez zel a jé zu si szó val in dul hat. Is ten
egész gaz dag sá gát kész oda ad ni ne künk. Per sze ah hoz, hogy tud juk, mi a jó, is -
mer nünk és él nünk kell a Szent írás ta ní tá sát, ar ra men ni, amer re Is ten ve zet, most,
2014 min den egyes nap ján is.

Csü tör tök (ja nu ár 2.)
Tartsd meg éle te met, ments meg, ne szé gye nül jek meg, mert hoz zád me ne kül tem!
Zsolt 25,20 (Róm 5,5; Józs 24,1–2a.13–18.25–26; Jn 2,1–12) „Ke resz tyén nek len -
ni koc ká za tos vál lal ko zás. Annyi, mint be le ke rül ni a ha lál zó ná ba. Aki ko mo lyan
Krisz tus ol da lá ra áll, egy szer re el len sé gek kel ta lál ja szem be ma gát” – Tú róczy
Zol tánpüs pök ige hir de té sé ben ol vas tam e so ro kat. És azt érez he ti: „Min dig szem -
be fúj a szél.” Dá vid is el fá rad ha tott. Ma gá nyos nak, ül dö zött nek érez te ma gát, de…
tud ta, hogy van egy ha tal mas Is ten, aki meg vé di. Nem csak pa nasz ko dik, ha nem
meg vall ja hi tét és bi zo dal mát az Úr ban. El is me ri a ma ga ki csi sé gét, és úgy áll
Is ten elé, ahogy van, nyíl tan vál lal va, hogy meg tört. Az ilyen meg nyí ló szí vet, a
tört éle tet az Is ten ke gyel me sen ke zé be ve szi, és meg kez di gyó gyí tá sát. Szó lít -
suk meg őt most, ha Dá vid ér zé se i ben a ma gun ké i ra is me rünk! 

pén tek (ja nu ár 3.)
Le gyen bá tor az or szág egész né pe – így szól az Úr –, és dol goz za tok, mert én ve -
le tek va gyok!Hag 2,4 (1Kor 14,12; 2Móz 2,1–10; Jn 2,13–25) Em lék szem, a mű -
té tem és be te ges ke dé sem után – utó lag per sze – mi lyen más nak, el vi sel he tőbb -
nek tűn tek a meg pró bál ta tá sok, ame lye ket ak kor em ber fe let ti nek hit tem, és iszo -
nyú an fél tem tő lük. Bá tor ság és mun kál ko dás – ez jó élet prog ram, amellyel el -
in dul ha tunk az új év ben, fő leg, mert egé szen kis dol gok ból is ké pe sek va gyunk
nagy ügyet csi nál ni, s ak kor a nagy prob lé mák alatt össze rop pa nunk. Mit köz -
ve tí tett a pró fé ta ak kor, és mit köz ve tít ma is? „…mert én ve le tek va gyok.”Nincs
„én ügyem, én utam, ma gán ügyem”, az Is ten min den dol gunk ra fi gyel, és min -
den ben ve lünk van.

szom bat (ja nu ár 4.)
El ta kar tuk ar cun kat elő le, meg ve tett volt, nem tö rőd tünk ve le. Ézs 53,3b (2Kor
4,6; 1Móz 21,1–7; Jn 3,1–13) A szen ve dő szol gá ról szól nak Ézsa i ás leg is mer tebb,
leg szebb mes si á si pró fé ci ái. Rossz ér zés, ha va la ki he lyet tünk, ár tat la nul kap
bün te tést, de – gyar ló em be rek va gyunk – az ta lán még job ban fáj, ha ne künk
kellmás he lyett „meg fi zet ni” egy bű nért. Egy fáj dal mak tól fet ren gő em ber lát -
vá nyát pe dig csak a leg erő seb bek vi se lik el. Igen, ezek a pró fé tai so rok mé lyen
el ta lál ják a meg nyí ló lel ket. Jé zus a mi bün te té sün ket vet te ma gá ra, a mi fáj -
dal ma in kért szen ve dett, nem ő, ha nem mi va gyunk mél tókmeg ve tés re és ar -
ra, hogy el for dul ja nak ha lál ra mél tó bű nös éle tünk től. Meg vi lá go so dá sunk pil -
la na tá ban mi is így szól ha tunk: „Én Uram, és én Is te nem!”

g Kő há ti Do rottya
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Jól kez dő dik ez az esz ten dő! Szí vet
ör ven dez te tő Urunk ígé re te, amellyel
„kö rül me té lé sé nek  és  szent  ne vé -
nek ün ne pén” (Já nossy La jos) az új év
út já ra in dít ben nün ket. 
Leg több kor tár sunk – köz tük szá -

mos hit test vé rünk –  szá má ra  új év
csak a pol gá ri élet év vál tá sá nak ün -
ne pe, ame lyet kel lő han gos ko dás sal,
ki csa pon gás sal, eset leg a rég óta (és
majd né hány hét múl tán is mét) ese -
dé kes fo ga dal mak meg té te lé vel kell
meg ün ne pel ni. Olyan dá tum, amely -
nek csak a gaz da sá gi, a tár sa dal mi és
a po li ti kai köz élet te rü le tén van je len -
tő sé ge; sze mé lyes sor sunk össze füg -
gé sé ben  leg fel jebb  csak  annyi ban,
hogy az ó- és új év for du ló ja éle tünk
mu lan dó sá gá ra em lé kez tet. 
És mint ha a szil vesz te ri össz né pi vi -

ga lom mal ép pen er ről a nyug ta la ní -
tó fel is me rés ről akar nák so kan el te -
rel ni  a  fi gyel mü ket.  Leg alább  egy
éj sza ká ra, leg alább egy-két nap ra, s
az tán majd min den megy to vább…
Ép pen ezért kell hang sú lyo san em -

lé kez tet nünk  ma gun kat  ar ra,  hogy
min den el len ke ző hí resz te lés el le né -
re új év nap ja is Jé zus-ün nep! Is ten né -
pe szá má ra új don sá ga nem az új nap -
tár és év szám va rá zsa és nem a még
nem  járt  utak  iz gal ma.  Ha nem  az,
hogy Is ten és Má ria Fi á ban a bűn és
tör vény rab sá gá ban síny lő dő te remt -
mé nye i hez meg ér ke zett a Sza ba dí tó. 
Lk 2,21 óegy há zi evan gé li u ma rög -

zí ti új év ün ne pé nek bib li ai ese mé -
nyét. Bár az egy há zi esz ten dő nek ez
a  leg rö vi debb, de an nál gaz da gabb
üze ne tű evan gé li u ma 2014 el ső is ten -
tisz te le tén nem hang zik fel, ün nep -
lé sün ket még is meg ala poz za és meg -
ha tá roz za:  Jé zus  ne vé vel  in dul ha -
tunk.  Mai  igénk ben  adott  ígé re te
sze rint pe dig még a ne vé ben mon -
dott imád ság le he tő sé gé vel is meg -
aján dé koz ben nün ket. Sőt sza vát is
ad ja, hogy a ne vé ben mon dott imád -
sá ga in kat meg hall gat ja, és amit csak
ké rünk tő le, meg cse lek szi. 
Amit egy kor a Já nos evan gé lis ta ál -

tal fel jegy zett bú csú be szé de i ben ta -
nít vá nya i nak meg ígért a Mes ter, ne -
künk is szól. Elő ször ők ta pasz tal hat -
ták meg, hogy ígé re te it szá mon tar -
tó és va ló ra vál tó Urunk van. Így ré -
sze sül tek a Szent lé lek aján dé ká ban,
és így let tek haj la do zó nád szá lak ból
osz lo pok ká. És Jé zus Krisz tus nak ez
az örök ké ér vé nyes és min dig új ra tel -
je sí tett ígé re te te rem ti, él te ti, tart ja
meg és újít ja meg föl dön küz dő egy -

há zát, ván dor úton lé vő né pét – nem -
ze dék ről nem ze dék re, ma is. Ez zel fa -
kaszt ja  fel  az  imád ság  for rá sát  is  a
ben ne hí vők szí vé ben.
De még is olyan rest a szí vünk, és

gyar ló a hi tünk! Ezért, hogy imád sá -
gunk ös vé nyét be ne nő je a fű,nem hi -
á nyoz hat na pi imád ság kin csünk ből a
ta nít vá nyok két kö nyör gé se sem: „Nö -
veld a hi tün ket!” (Lk 17,5) és „Uram, ta -
níts min ket imád koz ni…!” (Lk  11,1). 
Csak az tud az ő ne vé ben kér ni,

akit Jé zus Lel ke ta nít meg imád koz -
ni! Mert aki Jé zus ne vé ben imád ko -
zik, az nem imád ko zik akár mi ért. Aki
Jé zus ne vé ben kér, az nem kér akár -
mit. Nem kér más ra  bajt  és  át kot,
nem kér könnyű si ke re ket, má sok ká -
rán  va ló  ér vé nye sü lést  és még  sok
mást  sem,  de  ké ri  azt,  ami  Is ten
szent ne vé nek di cső sé gét és övé i nek
üd vös sé gét szol gál ja, ami ne ki tet sző
és aka ra tá val egye ző. 
A Jé zus ne vé ben mon dott imád ság

min den hely zet ben a „le gyen meg a
te aka ra tod”mér té ke alatt áll. Meg -
le het, hogy ez né me lyek nek ked vét
sze gi, és ezt a mér té ket sza bad éle tük
és val lá sos sá guk kor lá to zá sá nak tart -
ják.  Eset leg  még  azt  is  gon dol ják,
hogy ez zel  Jé zus  sza va it  jog ta la nul
szűk keb lű en ért jük. De ez nem így
van! Mert a bi zo dal mas hit ből fa ka -
dó  leg bát rabb,  leg sza ba dabb,  leg -
me ré szebb imád ság ép pen ez!
Az  imád ság nak ezt  a  tit kát  csak

azok is mer he tik meg, iga zi mély sé -
ge és táv la ta csak azok előtt tá rul fel,
akik a Jé zus Krisz tus ban va ló hit ál -
tal ré sze sül nek Is ten gyer me ke i nek
sza bad sá gá ban (vö. Gal 3,23–29, az
ün nep epis to lá ja). Szá muk ra a „le gyen
meg a te aka ra tod” Is ten nek a bűnt
és ha lált le győ ző sze re te té ben va ló el -
rej tett sé get je len ti. Azt a vé del met és
biz ton sá got, amely nek hi á nyá tól ma
is olyan so kan szen ved nek, és ame -
lyet ilyen kor, az új esz ten dő kez de tén
oly  so kan  kí ván nak  ma guk nak  és
sze ret te ik nek. 
De ho gyan is lel nék meg, ha rossz

he lyen ke re sik? Ho gyan  is  ta lál nák
meg, ha azt sem tud ják, hogy hol ke -
res sék? Vagy va ló já ban még azt sem,
hogy mi nek a hi á nyá tól szen ved nek.

A Jé zus Krisz tus tól ka pott ígé ret és
küsz kö dő em ber lé tünk va ló sá gá nak
ez a fe szült sé ge döb bent rá most ar -
ra, hogy mit is je lent rö vid igénk zá -
ró mon da ta:  „Ha sze ret tek en gem,
meg tart já tok az én pa ran cso la ta i -
mat…” Itt nem a ta nít vá nyai egy más
irán ti sze re te té nek új pa ran cso la tá -
ról  szól  (Jn  13,34),  ha nem  töb bes
szám ban  fo gal maz:  pa ran cso la ta i -
mat. Én ezt most, ün ne pünk és tex -
tu sunk össze füg gé sé ben nem tu dom
más ként ér te ni, mint ami imád ság -
ra biz ta tó pa ran csot is je lent. 
Más kor  is  elő for dul,  hogy  Jé zus

Urunk nem csak az imád ság le he tő -
sé gé ről, aján dé ká ról be szél, ha nem
szin te  kö te le zi  az  övé it.  A  „ti  így
imád koz za tok!”, a „kér je tek, ke res se -
tek, zör ges se tek!” im pe ra tí vu szá val
vagy a ha mis bí ró meg hök ken tő pél -
dá za tá val  is  (Lk  18,1–8)  ezt  te szi.
Ta lán job ban, mint ed dig bár mi kor,
szük sé günk van ar ra, hogy egy há zun -
kat, lel ké szek és gyü le ke ze tek kö zös -
sé gét az egy má sért mon dott imád -
ság ban  el mé lyü lő  test vé ri  sze re tet
hor doz za. 
Csak  ez  a  sze re tet  ké pes  meg -

őriz ni a ge ne rá ci ós fe szült sé gek, a né -
zet- és vé le mény kü lönb sé gek mi att
egy más tól el tá vo lo dó ta nít vá nyo kat
ab ban a – Mes ter ál tal te rem tett –
szol gá ló  kö zös ség ben,  amely ben
mind nyá jan  „hor do zot tak  és  hor -
do zók” va gyunk. A mi imád sá ga ink
csak be le si mul nak Urunk ér tünk is
mon dott és az Atya jobb ján most is
köz ben já ró kö nyör gé sé be (Róm 8,34).
Így lesz új év nap ján bá to rí tó út ra va -
ló vá szá munk ra Jé zus Urunk ígé re -
te:  „meg te szem”. Imád koz zunk  hát
bát ran, hogy ne csak új évet kezd hes -
sünk, ha nem egy há zunk oly na gyon
várt meg úju lá sa is el kez dőd jék vég -
re – raj tunk!

g Itt zés Já nos

Imád koz zunk! Urunk, sok szor nyug -
ta la ní tó kér dé se ink most el csen de sed -
nek, és bé kes ség van a szí vünk ben,
mert ne ved ben kezd het jük ezt az új
esz ten dőt. Ne künk eb ben sem mi ér -
de münk nincs, egye dül a te ígé re ted
és hű sé ged az alap ja re mény sé günk -
nek. Meg ígér ted, hogy ve lünk ma -
radsz, meg hall ga tod kö nyör gé sün -
ket, és köz ben jársz mennyei Atyánk -
nál ér tünk. Mást nem is ké rünk most,
Urunk. Tégy ve lünk, ahogy jó nak lá -
tod! Ámen.

ú j é v – jn 14,13–15

„Az Úr ne vé ben in du lunk”
AZ Ünnep ig éje

Mennyei Atyánk, aki hűt len sé günk el le né re is meg tar -
tod né ped del kö tött szö vet sé ge det, hall gass meg min -
ket, ami kor egy új év kez de tén for du lunk hoz zád imád -
sá gunk ban.
Az új esz ten dő ben is meg úju ló hi tért, ben ned meg lel -

he tő re mény sé gért, be lő led táp lál ko zó sze re te tért kö nyör -
günk ma gunk nak és egész egy há zad nak. Tégy ben nün -
ket kö ve te id dé eb ben a vi lág ban azon az úton, amely re
el hív tál ben nün ket. Ta níts min ket iga z módon és sze re -
tet tel szól ni és cse le ked ni.
Tud juk, hogy mély sé gek is vár nak ránk eb ben az év -

ben. Ké rünk, ne en gedd, hogy éle tünk ne héz sé gei fe lül -
ír ják ben nünk az evan gé li u mod ban nyert bé kes sé get. Te

légy ve lünk, mi kor ter he ket kell ci pel nünk, és ve re sé ge -
ket kell el szen ved nünk.
Kö nyör günk azo kért az em ber tár sa in kért, akik re mény -

te le nül, bol dog ta la nul, testi-lel ki be teg ség től el gyö tör ten in -
dul nak el eb ben az új év ben. Ne hagyd ma guk ra a szen ve -
dő ket, te adj ne kik tá maszt, se gí tő ke zet, meg ér tő szí ve ket.
Kö nyör günk or szá gun kért. Se gíts ben nün ket, hogy a kö -

zöt tünk fe szü lő el len té tek ne te gyék le he tet len né, hogy él -
jünk a ne künk adott le he tő sé gek kel. Se gíts egyet ér tés re jut -
ni a jó ban és el len áll ni az ön zés és a go nosz ve szé lyé nek.
Légy ve lünk ke gyel med del, Urunk! Tarts meg min ket

a ben ned va ló re mény ség ben, se gíts min de ne ket a jó ra
és igaz ra a te Fi ad, Jé zus Krisz tus ál tal. Ámen!

Oratio œcumenica


