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Tanúságtétel karácsony küszöbén f 2. oldal
Hol lakik az Úristen? f 3. oldal
Eljött. Visszavárjuk… f 13. oldal
Rát Mátyás-díjas újságírók tollából f 15. oldal
Karácsony – hetven éve f 21. oldal

g KrámerGyörgy

Sokat bosszankodom a karácsonyi
csomagoláson.Aprótárgyakat,eszkö-
zöket,játékokathatalmasdobozokba
rejtenekelagyártók.Mireagyerekek
kibontjákakisautót,aplüssállatot,ajá-
tékhelikoptert,óriásiadagcsomago-
lópapírkerülaszemétbe.Mirejóeza
szemfényvesztés?Kétszerakkoraaka-
rácsonyicsomagolás,mintamekkorá-
raszükséglenne.
KöltözikazÜllőiút24.Egyszerreöt

intézmény:azországosiroda,azEvan-
gélikusOrszágosLevéltár,azEvangéli-
kusOrszágosKönyvtár,aLutherKiadó,
apedagógiaiintézet,illetveajózsefvá-
rosigyülekezethagyjaelazépületet,cso-
magolkarácsonyelőttazért,hogykétév
alattteljesenmegújulhasson,átépülhes-
senegyházunkközpontja.
Akérdésmostismegfogalmazódik:

kell-e nekünk ekkora országos köz-
pont?Van-eértelmeekkoraépületbe
csomagolniaztakicsit,aztakeveset,
amitegykisegyházkisközpontjajelent?
Van-eértelmehatalmasanyagiáldozat-
vállalássalfelújítaniegyépületetazért,
hogykétévmúlvaittfolyhassontovább
amunka?
AzÜllőiút24.ésaSzentkirályiutcai

épületrészegyházunké.Azelmúltévek-
bensokféledöntésszületettazépület-
telkapcsolatban.Voltszóeladásról,de
jöttagazdaságivilágválság.Voltszóle-
bontásról, de az épület műemlékké
nyilvánításamegakadályoztaeztater-
vetis.Ígymostittvan,amiénk,ésva-
lamitkezdenünkkellvele.
Afelújításelőttműemlékikutatáso-

katvégzőkegyikmegállapításaéppenaz
volt,hogyaszáztízévesépületenmeg-
lepőenkevésafestékréteg.Mindössze
öt-hat.Ennekazegyikmagyarázataaz
lehet, hogy ritkán, talán csak húsz-
éventefestettékátazépületet.Komo-
lyabbfelújítás,átépítésutoljáraamet-
róvonalépítésekorvolt,deazegészépü-
letetérintő,teljeskörűfelújításraeddig
mégnemkerültsor.Régiadósságaezaz
evangélikusegyháznak.
Karácsonyicsomagolás.Szintecsa-

tárláncban adogatják egymásnak a
költöztetőkadobozokat.Kipakoltáka
könyvtárat,alevéltárat,költözikmár
néhányosztályisazországosirodából.
Vajonmikerüladobozokba?Vajonmi
vananagycsomagolásban,asokdo-
bozalján?Éstényleg!Kell-enekünkek-
kora országos központ? Kell-e ne-
künkekkoraadminisztráció?Egyálta-
lánmiaz,amiacsomagolásontúlado-
bozaljánmarad?
HaazÜllőiúticsomagoláskapcsán

adobozbanézünk,otttaláljukazokat
amunkaterületeket,amelyekadoboz
tartalmátadják.Ittvanmindjártazok-
tatásiésnevelésiosztály,amelynegy-
venháromoktatásiintézményéletétse-
gíti. A pedagógiai intézettel együtt
mostmáradminisztratívésszakmaite-
rületenisteljeskörűasegítségnyújtás.
Állami normatívából működő óvo-
dák,iskolák,gimnáziumok.Azadmi-
nisztrációsteheradott,nemmitalál-
jukkianagyságát,azállamipénzzelis
szigorúankellelszámolni.
A diakóniai osztály munkatársai

harminchétdiakóniaiintézményéle-
tétkoordinálják.Bölcsődétőlazidő-
seknappaliellátásánkeresztülahaj-
léktalanokátmenetiszállásáigésatesti
ésszellemifogyatékkalélőkápolásá-
igsokfélediakóniaiszolgálatvalósul
meg egyházunkban. Természetesen

mindeznemazországosirodántör-
ténik. Az iroda a háttér, az admi-
nisztratívháttérsegítség,hogyazálla-
miegyeztetésekenkisegyházkéntis
megharcoljunkjogainkért,hogyújra
legyenesélyünkbővíteniegyházunk
diakóniaiszolgálatát,hogysikerüljön
újdiakóniaiterületekfelényitni.
Adobozbanézveláthatjukapályá-

zatiésfejlesztésiosztályt.Azelmúlteu-
rópaiunióspályázaticiklusbanazevan-
gélikusegyházgyülekezeteiésintézmé-
nyeikülönösenisjólteljesítettek.12,5
milliárd!Igen,12,5milliárdforintpályá-
zatifejlesztésvalósultmeggyülekeze-
teink,intézményeinkéletében.Mamás-
honnanilyenforrásokhoznemjuthat-
nánk.Azirodapályázatifelelőseikoor-
dinálják,segítik,követikapályázatokat
akezdetipillanattólazelszámolásutol-
sószámlájáig.
Ésigen,ittvanazÜllőiútidoboz-

banegyegészenújszervezetiegység
is:agyülekezetiésmisszióiosztály.
Gyermekmunkátólazifjúságitáboro-
kig, hittanversenytől a betlehemes
játékokigszerteágazóak,színesek,és
elképzelhetetlenülsokkihívástrejte-
nekazőfeladataik.Személyeskapcso-
lattartásagyülekezetekkel,lelkészek,
lelkésznők,lelkészházastársakmun-
kájának,életéneksegítése.Mégcsak
néhány hónapja indultak, de már
mostkisemlátszanakafeladatokból,
akkoraazigényaszolgálataikra.
Azépítésiésingatlanrendezésiosz-

tályazegyházhatalmasingatlanvagyo-
nátvigyázza,gondozza.Ajogiéstes-
tületiosztálybiztoshátteretadazsi-
natnak,azországospresbitériumnak
ésegyházunkmindenegyébországos
testületének. És itt van a gazdasági
osztály.Oktatásiésdiakóniai intéz-
ményrendszerünkgazdaságiműködé-
seállrajtuk.Szeptemberótamajdöt-
százhitoktatószerződését,bérszám-
fejtését,fizetéséttartjákkézben.
Óriásiafelelősség,különösenegy

ilyenköltözéskapcsán,hiszenminden-
nekműködniekellmostis,akkoris,ha
azÜllőiútiirodakarácsonyraszépen
dobozokbakerült.
Karácsonyicsomagolás.Hiábapa-

koltukteleaztadobozt,amelyenaz
„országosiroda”címkevan,ezmégke-
vés.Haarengetegfeladat,adminiszt-
ráció,háttérmunkaéskoordinálásva-
lóságosfeladatis,felkelltennünkma-
gunknak az igazi kérdést! Mindezt
miért?Miértagyülekezetek,azintéz-
mények,minekasokpályázat,azépít-
kezések,minekahittanversenyekés
nyáritáborok,minekazasokelszámo-
lásésadminisztráció?
Tudjuk-emégmindeközben,hogya

Krisztusegyházavagyunk?Tudunk-e
mindenfeladatunkmélyénarraagyer-
mekrefigyelni,akiBetlehembenszüle-
tett?Számolunk-evele,hogymindente-
vékenységünkcsakakkorérvalamit,ha
arrólazörömhírrőlszól,amelyetőho-
zottelavilágba?
Gyülekezetésintézmény,oktatásés

diakónia,pályázatokésjogalkotás,re-
noválásokéshittanórák,minden,min-
denmozdulatunk,még a karácsonyi
csomagoláspapírtsimítómozdulataiis
csakakkorérnekvalamit,haaBetle-
hemben megszületett Megváltó van
mindennekamélyén.ÍgyvanezazÜl-
lőiúticsomagolással,azországosköz-
pontfelújításávalis…

A szer ző a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro dá já nak igaz ga tó ja

Karácsonyicsomagolás

„Járokakarácsonyivilágban,ésúgyér-
zem,mindenléptemmeltisztábbésiga-
zabb leszek. Valami csendesség van
maavilágban,kenetteljes,mélykomoly-
ságésbibliaiegyszerűség,sláthatomazt,
amitköznapokonolysokszorkeresekés
sohasemtalálok:azéletet.Mabeszél-
hetekazembertársaimmal,shajóva-
gyokhozzájuk,talánmegishallgatják
bánatomat és örömömet, mert ma
mindnyájanmegváltoztunk.Ahitetlen-
bőlhívő,akeményszívűbőlnyájas,az
ostobábólbölcslett.”

Kosz to lá nyi De zső Ka rá cso nyi énekcí-
műírásánakgondolataivallépekbeaVö-
rösmartytériadventivásárba.Azegész
naposszürkeségetdélutánötóráraatel-
jessötétségváltjafel.Azünnepiforga-
tagbanafények,illatok,hangok,atömeg
lármája,azárusokportékáinakcsillogó
sokaságazavarbaejtő.Holkeressükaz
ünnepet?Amitlátunk,hallunk,érzéke-
lünk,azazünnep?Vagyaz,amitérzünk,
érezniszeretnénk,amitalánmégmeg
semérkezettaszívünkbe,azértkeressük
olyanlázasan,mohón?
Atekintetetatérszélénéljászolegy-

szerűségévelmegragadószépségű,ha-
talmasadventikoszorúvonjamagára.
Fűzfavesszőkből fonva, mohával, fa-
gyönggyel,kevésfenyőveldíszítve.Két
óriásigyertyájafénylikfel.„Márhárom-
nakkelleneégnie”–szólkétidőshölgy.
Ekkorrendőrökérkeznek,sfeketevas-
kordonokathelyeznekakoszorúköré.
Valamikészül…
Pontosanötórakorfanfárhangjahar-

sanfel:atérengomolygó,bővenezres

ünnepkeresősokaságGáncs Pé ter evan-
gélikus elnök-püspök szavaira figyel.
Aszemeketnézem,várakozás,figye-

lem,kíváncsiságvanbennük:mi hát az
ün nep? Anégygyertyaüzenetérőlbe-
szélapüspök:„Azelsőhitünkéséletünk
forrása:avilágosság.Hi tünkgyertyájaaz
elsőadventreemlékeztet:Jézusavilág

világossága,akitkétezerévvelezelőttkül-
döttelIstenavilágba.Amásodikare -
mény ség gyertyája.Evilágnaknemcsak
kezdete,decélja–ésnemvé ge–isvan.
Istentőlindulunk,éshozzáérkezünk–
ezamásodikadvent:Jézusvisszafogjön-
nihozzánk,értünk.Aharmadikvasár-
napasze re tet lángjaitlobbantjafel.Até-
ren minden ajándéktárgy arra való,
hogyszeretetünketmegfoghatóvá,meg-
valósíthatóvátegye.Legyenezszimbó-
lum,amelyvisszavezetminketazaján-
dékozó Istenhez, aki egyszülött Fiá-

ban,Jézusbanajándékoztamegavilá-
got.Anegyedikgyertyapedigazörö mé
lesz.Kívánom,hogyhit,remény,szere-
tet és öröm »gyertyái« világítsanak,
melegítsenek, s hozzanak boldog és
békés karácsonytmindannyiunknak.”
Mielőtt meggyújtaná a harmadik

gyertyát(képünkön), apüspökáldássza-

vaivalbocsátjaelcsendesáhítattalfigye-
lőhallgatóságát.
Többenmegindulnakapárméterre

állóevangélikusstandfelé,aholforróte-
ával,áldáslappal,jószóval,beszélgetés-
selvárnaklelkészekésmisszióimunka-
társak.Atérrőltávolodótmégkísérik
amindenérzéketbetöltőtapasztalások.
Ahideg, sötétdecemberi estébenaz
ajándékotkeresgélőkközülnéhányan–
sokan?–talánazőketkeresőAjándé-
kozóragondolnak…

g Stifner-KőhátiDorottya

Adventifényekafővárosszívében

Ünnepi,összevontlapszámunkatidénistöbbhelyüttillusztrálják–Nagy Ba lázs fotóművészjóvoltából–aMagyar
KézművességértAlapítványáltal21.alkalommalmeghirdetettbetlehemijászol-pályázatrabeérkezettmunkákrólké-
szültreprodukciók.CímlapfotónkCz. Bu dai Ka ta lin bakonynánaibútorfestőnépiiparművésztehetségétdicséri.

Szlovák oldal f 17. oldal
Német oldal f 18. oldal

Melléklet: ÚTITÁRS
– magyar evangéliumi lap

G
a
la

m
B
o
s
á
d
á
m
f
e
lv

é
t
e
le

B
e
t
l
e
h
e
m
i
k
in
c
s
e
s
l
á
d
a
(
s
z
á
z
é
v
e
s
k
a
to

n
a
l
á
d
a
f
e
lh

a
s
z
n
á
l
á
s
á
v
a
l)



 e 2014.december21–28. EvangélikusÉletforrás

Nohaaliturgikushagyományszerint
aMessiáselőfutárának,KeresztelőJá-
nosnakazalakjaadventharmadikva-
sárnapjánállazistentiszteletfókuszá-
ban,adventnegyedikvasárnapjánis-
métőlépelénk,ráadásulezúttalnem
csupán követei révén, hanem sze-
mélyesen. Küszöbén állunk kará-
csonyünnepének,ésezenaküszöbön
azevangélistamintegy„bekonferálja”
alegfőbbtanút,azt,akiközvetlenülta-
núskodikazérkezőMessiásról,majd
pedig–közvetlenülavasárnapigéjét
követően–rámutat,éskijelenti:„Íme,
az Is ten Bá rá nya, aki hor doz za a vi -
lág bű nét!” (Jn1,29)
KeresztelőJánosbizonyságtétele

helyesiránybaterelifigyelmünketaz
ünnepre készülés lázában. Azok-
banazidőkbenazizgalomatetőfo-
kárahágottJeruzsálemfőpapiköre-
ibenéppúgy,mintakegyesfarizeu-
sokzsinagógáiban.Hiszen„meg je lent
egy em ber, akit Is ten kül dött” (Jn1,6),
prédikáltéskeresztelt,ezpedignem
hagyhattahidegenavalláshivatalos
képviselőit.
Kilehetezazember?Milyencél-

lalteszi,amittesz?Vajonkiállhatmö-
götte?Valódivagyhamis?Őisegyi-
keaszámtalanálmessiásnak,akiksor-
raelbódítjákaválasztottnépszívét,
hogyaztánezértafellobbanószalma-
lángért esetenként valóságos tűz-
vésszelkelljenbűnhődniük?
Amikorpedigakövetekrálelneka

zord,teveszőrruhás,sáskánésmézen
élőprófétáraaJordánpartján,szem-
látomásthasztalankérdezgetik.Taga-
dóválasztkapnakkérdéseikre:nema
Krisztus,nemamennybőlvisszatérő
Illés,nemaprófétaállelőttük.Tulaj-
donképpensemminemderülki,nem
tudjákmeg,hogykicsodaisezaJános.

Aminektermészetesenokavan,hi-
szenebbenazegésztörténetben–bár
jelentősszerepetkapott–nemKe-
resztelő János személye a lényeges.
Egyáltalán:nemőrá,azelőfutár-

ra,akövetre,atanúságtévőrekellfel-
figyelni.Sokkalinkábbarra,akinek
érkezését,közelségétJánosprédiká-
cióinakmindenegyesszava,azálta-
lavéghezvitt,abűnbocsánatszüksé-
gességétésvalóságát jelzőminden
egyeskeresztelőhirdeti.Akinekezaz
olyannagyérdeklődéstkiváltó,kü-
lönleges próféta a saját bevallása
szerintmégasarujaszíjátmegolda-
nisemméltó…
Adventutolsónapjaiban,akarácso-

nyiünnepküszöbénmindebbőlön-
kéntelenüladódikaszívszorítókérdés:
vajon miről, kiről szóltak, szólnak
ezek a napok? A saját készülődé-
sünkrőlvagyarról,akiértazünnep
van, aki saját személyében jelenti
azünnepet?Vigyázzunk:akérdés,il-
letveazarraadottválasznemegysze-
rűenazünnepminőségétérinti,ha-
nemüdvösségéskárhozatvonatko-
zásábanjelentmegkerülhetetlenvá-
lasztóvonalat!
KeresztelőJánosbizonyságtételeígy

nemcsak eligazít, de nyugtalanít is
bennünket.Nyugtalanítazzal,hogy
miutánazigerávilágítacsakiséski-
zárólagKrisztusramutatóKereszte-
lő Jánosra, ezek után megkérdezi:
vajonKrisztusmainépeaMessiást
hirdetőkiáltóhangkéntharsogjaaz

örömhírt,vagyöncélúankeltzenebo-
nátasötétségvilágában?Hiszenolyan
könnyűegyfeltűnőjelenséget,aszen-
zációtsejtető,teveszőrcsuhátviselő,
sivatagi barlangban lakó, sáskán és
vadmézenélőaszkétátlátniésláttat-
ni.DevajonmaIstennépearrólabi-
zonyos Eljövendőről tanúskodik-e
mindenerejével,mindenlehetőésle-
hetetlen módon, minden alkalmas
ésalkalmatlanidőben…?
Krisztustéskereszteténeklünk-e

karácsonyünnepénekelőszobájában,
vagydivatosabb,fülbemászóbbdallam
formálódikajkunkon?Hiszenlátjuk:
akárhogyanfaggatjákis,KeresztelőJá-
nossemmitnemmondönmagáról.
Nemosztjamegajeruzsálemiköve-
tekkeléleténekegyetlen titkát sem.
Csak annyit hajlandó elmondani,
hogyküszöbönállazEljövendőérke-
zése.Őmagapedigcsakazértvanott,
aholvan,éscsakazértteszi,amittesz,
hogyőt,azEljövendőthirdesse.Ta-
lánmegkülönböztetett jelentőségű,
mégiscsupánláncszemeazüdvösség
történetének,amelynekközéppontjá-
banJézusKrisztusáll.Ésnelegyen
kétségünk afelől, hogy bennünket
pontosanugyanezértállítottamagunk
helyéreazegyházUra:azért,hogyhir-
dessükKrisztusközelségét,jelenlétét
ésabenneátéltadventiörömöt.
KeresztelőJánosbizonyságtétele

tanúskodása legnagyobbörömről:
közöttetekállaz,akinekazősiígéret
szerintelkellettjönnie,hogymeg-
váltsaabűneisúlyaalattroskadozó,
Isten jogos ítéletének kiszolgálta-
tottembert.Adventnegyedikvasár-
napja éppen ezen amódon hirdet
örömhírtamaiigehallgatóknak.Re-
ménytelenhelyzetünkbennincsmás
reménységünk,minthogyvalóban

közelvanhozzánkaSzabadító.Mert
bárKrisztusnépeadventidejénmin-
denekelőttUránakmásodikeljövete-
lére kell, hogy készüljön, jelenlegi
helyzetében,földivándorútjánerőt
csakis abból a valóságból nyerhet,
hogyerreajövendőeseményreava-
lahaeljöttKrisztusélőésvalóságos
jelenlétébenpillanthatelőre.
Őnemegyszerűentárgya,hanem

részeseésfőliturgusamaiünneplé-
sünknekis.Velünkvanazőthirdető
„kiáltóhang”,akeresztevangéliuma
révén, velünkvan azoltáriszentség
mindentfelülmúlóajándékában.(És
ugyanadventnegyedikvasárnapjaa
közelgőfőünnepárnyékábantelik,bár
élnénkaszentséggelezenanaponis
minéltöbben–jólutheránusokként,
jókeresztényekként.)
Vagyisazadventnemvárakozásés

nemisemlékezés,hanemújraésúj-
rafelfedezéseésátéléseannakacso-
dának,hogyIstenígéretebeteljesedett:
nemvagyunkegyedül,hanemMeg-
váltónkvan,akirendbetettemindazt,
amitmiújraésújracsakelronthatunk.
Adventnegyedikvasárnapjasokak

számáranemegyéb,mintlázassür-
gölődésselterheltaranyvasárnap.Ma
kiáltóhangszólapusztában:valóban
„aranyvasárnap” van, mert közöt-
tünkállaz,akibűnbocsánatot,üdvös-
ségetésörökéletethoz.Karácsonykü-
szöbénőt,egyedülőthirdetitanúság-
tételünk!

g TubánJózsef

Imád koz zunk! Urunk! Ne en gedd,
hogy az ün ne pi ké szü lő dés lá zá ban el -
ka lan doz zon a fi gyel münk, ha nem
add, hogy min den kor rád fi gyel jünk,
té ged ke res sünk, és mel let ted te gyünk
ta nú sá got! Ámen.

aD vent 4. va sár nap ja – jn 1,19–28 

Tanúságtételkarácsonyküszöbén
a va sárnap ig éje

Mindháromelemzetténekünk1653-
banjelentmegaJo hann Crü ger ál-
talszerkesztettPra xis pi e ta tis me li -
ca énekeskönyvben, tizenöt vers-
szakos formában (és mindhárom
Túr me zei Er zsé bet fordításábantalál-
hatóénekeskönyvünkben).Amainé-
met (EG) és magyar (EÉ) énekes-
könyvbővebbvagyszűkebbváloga-
tástadebbőlagondolati,érzelmigaz-
dagságból.
Az Ím, jász lad mel lett tér de lek

(EÉ161;azeredeti1.,3.,4.,10.,13.és
14.versszaka)aszentesteelmaradha-
tatlankísérőjeazokszámára,akika
karácsonyestiJ rendszerintolvassák
azevangéliumot.Ger hardt azIch steh
an dei ner Krip pen hi er (EG37)meg-
írásáhozazismertéskedvelthétso-
rosformát,a„Luther-strófát”válasz-
totta:a8,b7,a8,b7,c8,c8,x7.Azének
leginkábbahívőésaJézus-gyermek
„én-te”kapcsolatáraépül.Kiemelke-
dő jelentőségű a 3. (eredetileg 4.)
versszak:ahaláléjénekésanapfé-
nyénekszembeállítása(itta„Sonne”
szóháromszorisszerepel).
AversjóideigleginkábbaBi zony

be te lik az idő (EÉ502)dallamávalvált
eggyé:ígyhallhatjukazelsőverssza-
kotJ. S. Bach Ka rá cso nyi ora tó ri u má -
nak (BWV248)hatodikkantátájában
(1734), közvetlenül azután, hogy a
napkeletibölcsekimádjákazisteni
gyermeket(59.szám).1736-banjelent
megG. Ch. Sche mel li szerkesztésé-

ben a Mu si ka lis ches Ge sang buch,
amelymárazáltalunkismertdallam-
malkapcsoljaösszeGerhardtkölte-
ményét.EzaBachnaktulajdonított,
eredetilegszólóéneknekszántáriatö-
mörenbemutatjaabarokkstílusjel-
legzetességeit.Astrófaelsőfele–a
kétStollenbőlállóAufgesang–az
a-molltonikájátóladominánsáigjut
el.AzAbgesangmegismételtelsőso-
rakitérapárhuzamosC-dúrba,majd
azutolsósoradallamosmolltipikus
hangjaival(fi,szi)érielazáróhangot.

Di et rich Bon hoef fer németellen-
állóevangélikuslelkész,akiéletének
korábbi szakaszában tartózkodóan
nyilatkozotterrőlazénekről,1943ad-
ventjébeneztírtaafogságból:„Ezek-
benanapokbanfedeztemfelmagam-
nakaz Ím, jász lad mel lett tér de lek
éneket.Azemberneksokáigegyedül
kell lennie, és meditálva olvasni,
hogymegértseésbefogadja.Minden
szavakülönlegesentartalmasésszép.
Vanbenneegykevésszerzetesimisz-
tika, de csak amennyi szükséges.
A»mi«mellettaz»én«ésKrisztusis
megjelenik,éseztnemislehetneen-
néljobbanszavakbaönteni.”

AzUj jong jon ma szív és lé lek (EÉ
162) nem saját dallamos ének, így
kisséháttérbeszorulhatakarácsonyi
gazdagválasztékban.DeazÓ, én lel -
kem, mért csüg gedsz el? (EÉ341)dal-
lamáraalkalmazvaistáncos,ritmikus,
örvendező a karaktere (a dallamok
Gerhardtkántoraitólszármaznak:az
elsőJohannCrügertől,amásodikpe-
digJo hann Ge org Ebe ling től).AFröh -
lich soll mein Her ze sprin gen (EG36)
strófaformájaazösszkiadásnyomta-
tásábanvalóbanugrándozásra(sprin-
gen)emlékeztetakétrövidfelkiáltás-
rabomlómásodiksormiatt:8,6(3,3),
6;8,6(3,3), 6.Énekeskönyvünkbenaz
1.,7.,11.és12.versszaktalálható;ezek
így,rövidebbenösszerendezveisszer-
vesgondolatmenetetalkotnak.
„Ujjongjonmaszívéslélek,/Ami-

korzengveszól/Azangyaliének,/
Sáthatmindenmesszeséget/Hírho-
zóégiszó:/Istenemberrélett!//Já-
szolágy,kisgyermekrajta./Engemis,
tégedis/Biztatkedvesajka:/»Jöjj,
testvérem,teddlebátran/Terhedet!
Smegleled/Békességednálam.«//
Haszegényvagyéshaárva,/Jézus
vár,tiedmár/Mindengazdagsága./
Kincsetkínál,örökégit./Miszükség
fájnamég,/Haőmegelégít?//Jézus,
drágaÜdvösségem, /Hadd legyen
életem/Csaktiédegészen!/Szívem
tőledelnemválik./Enyémvagy!Elég
vagy/Nekemmindhalálig!”
AMost zeng jen há la ének (EÉ181;az

eredeti1–2.és11–15.versszaka)máraz
újévbevezetbennünket(mivelazesz-
tendőelsőheténekkísérője,korábban
márközöltünkrólaelemzést).Strófa-
formájaegyszerű:a7,a7,b7,b7.Dalla-
mátazAd junk há lát az Úr nak (EÉ336)

énektőlkölcsönzi.ANun laßt uns gehn
und tre ten (EG58)alapmotívumaaz
útonlevésésavándorlás.
AzéneklésGerhardtszámáraaz

Istennelvalóörökközösségfeléve-
zetőutatisjelenti.Azéletforduló-
pontjaitelevannaklehetőséggel,de
elbizonytalanodástishozhatnak.Az
évváltásígyemlékeztetazelmúlás-
ra,éskeresiaMaradandót,akiki-
menthetahiábavalóságérzéséből.Az
énekelsőszakasza(1–7.versszak)az
útleírását,amegbizonyosodástésIs-
ten dicséretét foglalja magában.
Amásodikrész(8–14.strófa)imád-
ságésközbenjárás,a15.versszakpe-
digösszefoglalás.Amiénekesköny-
vünkleginkábbaközbenjáróimád-
ságosversszakokattartottameg.
Most a kimaradó versszakokból

idézünk legfontosabb 18. századi
énekeskönyvünkfordításában.Akkor
aharmincévesháborúkövetkezté-
ben,mostmásnyomorúságokmiatt
aktuálisakezekasorok.
„Mertmintakegyesanya/Vesze-

delmekbenszánja/Kicsinykéit,sse-
rényen/Oltalmazzakegyesen.//Így
ésnemmáskülönben/Bánikvelünk
az Isten, /Ha ínségek rohannak, /
Szemeiránkvigyáznak.//Ó,őrzője
éltünknek!/Nincsenhasznasemmi-
nek,/Akármitcselekedjünk,/Hatő-
lednincssegédünk.//Áldottatehű-
séged,/Áldottateszentkezed,/Az
mindenreggelújul,/Ésmindenkor
hozzánknyúl.//Továbbis,Atyánk,
kérünk,/Maradjszüntelenvélünk,
/ Ínségünkközepette, /Vígságunk
eredete.”(Új zen ge de ző mennyei kar,
1743,70.szám,4–8.versszak)

g Dr.EcsediZsuzsa

„Elégvagynekemmindhalálig!”
PaulGerhardtkarácsonya

DrágamennyeiAtyánk!Leboru-
lunkelőtted.Nagyvagyéshatal-
mas.Nincsmás isten,egyedül
csaktevagy.Aszívünktelevan
hálávalésörömmel,merttudjuk,
megváltottálminket.Tevagyaz
egyetlenreménységünk.Kérünk,
légyhozzánkirgalmas.Bocsásd
megvétkeinket,éshallgassmeg,
amikor hozzád fordulunk kö-
nyörgéseinkkel.
Te,akijelenvagymindenütt,

méghanemislátunk,légyjelen
békéddela lelkünkben,bármi-
lyenharcot isvívunk!Teremts
egyetértéstésközösségetanépek
közt,azegymásnakszegülőem-
berekköztésacsaládokbanis!
Légy jelen irgalmaddal a lel-
künkben,hogyatestvértlássuk
megegymásban,ésajóttegyük
avilággal,amelyetteremtettél.
Atyánk,akiamennybenvagy,

ésakielküldtedegyszülöttFia-
dat,JézusKrisztust,hogymeg-
válts,ésörökéletetadjabenne
hívőknek,vidámítsdanyaszent-
egyházadat.Kegyelmedetkoldul-
jukújraésújra,mégistevagya
határtalan öröm forrása szá-
munkra, hiszen csak te vagy
örök.Add,hogyJézusKrisztus
örömöt és hálaadást hozzon
mindennaponatenépedtagja-
inakszívébe.Használjfelminket,
hogy téged hirdessünk és di-
csőítsünk ott, ahol élünk. Ezt
kérjük evangélikus egyházunk
népénekis,ésgyülekezetednek
isitt,közöttünk.Hegyenépült
várossá teszel minket. Segíts,
hogynedöntsükrombaházain-
kat.Tégedkérünk,teszaporítsd
meg a benned hívők számát
gyülekezeteidbenvilágszerte.
MennyeiAtyánk,akiSzentlel-

kedáltalszólsznekünk,üzensz,
utatmutatsz,adjnekünkfületa
hallásra.Csendesítsdlelelkün-
ket,hogyaharsogóvilágbanis
meghalljuk azt, amitmondasz
nekünk. Így könyörgünkmost
hazánkértésnépünkért,amely-
benélünk,éskönyörgünknem-
zetünkért is, amelyhez tarto-
zunk. Könyörgünk a közössé-
gért,amelyetotthonunkuladsz.
Add, hogy rád figyelő, téged
hallgató és meghallgató, ben-
nedélőnéppélegyünk.Adjszí-
vünkbeszeretetetegymásiránt!
MennyeiAtyánk,teazÚrJézus

Krisztusbanmegmutatodszere-
tetedet,irgalmadatésjelenlétedet.
Könyörgünkazokért,akikneka
szíveháládatlan:gyógyítsdmeg
lelküketéséletüket.Könyörgünk
azokért,akiknekaszívelelkivagy
testi szükségek és kínok miatt
nehezennyílikmeg azörömre.
Könyörgünkazokért,akikegye-
dülvannak:állítsmelléjüktársa-
katközülünk.Könyörgünkabe-
tegségtőlszenvedőkért:gyógyítsd
megabetegeket,teremtőAtyánk.
Könyörgünkazokért,akikéhez-
nek,akiknekténylegnincselég:te,
akimindenkinekadszmindenna-
pikenyeret,nyisdmegabővelke-
dőkkezét,hogyjussonminden-
kinekelég.Könyörgünkahalállal
szembenézőkért és a gyászban
megkötözött testvéreinkért: adj
enyhüléstnekik,vigasztaldmeg
őketigéddelésáldásoddal.
MennyeiAtyánk,várunkté-

ged.Addigisfogaddirgalmasan
könyörgéseinket.Jézusnevében
kérünk, hallgass meg minket.
Ámen.

Oratio
œcumenica

b Adventi-karácsonyiduplaszámunkelsőCantate-cikkébenfolytatjuk
látogatásunkatPaulGerhardtműhelyében:azinkarnációünnepétől
eljutunkazújesztendőelsőfohászáig.

C antate
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Néhányéveakövetkezőszöveggel
kaptam karácsonyi sms-t: „Bocs,
hogyzavarlak,desürgős…Vanegy
barátom,akimesszirőljön.Szállás-
ra és kis törődésre van szüksége.
Úgyhogymegadtamnekiatetelefon-
számodatéslakcímedet.Kérlek,fo-
gadd be, szeresd őt, megérdemli.
Azőneve:NázáretiJézus.”
Akkorszellemesnektartottamezt

azüzenetet,karácsonyiprédikációm-
banfelishasználtam.Mamárkicsit
máskéntlátom.Tartoktőle,hogyez
apársorjelképessétesziazt,amipe-
dignagyoniskonkrétkellene,hogy
legyen.Természetesenjó,haJézust
befogadjukaszívünkbe–csakköz-
bennehogyelzárkózzunkazokelől,
akik,mintegykoraNázáreti,makér-
nekbebocsáttatást.Nemmetaforiku-
san,hanemvalóságosan.

Fáb ri György felügyelővelezekben
anapokbanküldjükkiazegyházke-
rületelnökségénekkarácsonyiüdvöz-
lőlapját.Rajtanemaszentcsalád,ha-
nemegyromaházaspárláthatógyer-
mekükkel.KérésünkreRo mán Pé ter
–akiönkéntesmunkatárskéntaFe -
dél Nél kül címűlapnakisdolgozik–
készítettfotótegyVIII.kerületikis
lakásban.Aképmelléezeketasoro-
katírtuk:„Zita,Sándoréskisfiuk,Mi-
lánegyszabolcsifalubólkerültekBu-
dapestre,munkát,megélhetéstkeres-
ve.Akárcsaksorstársaikét,azőéle-
tüketismunkanélküliség,betegség
kíséri, mélyszegénység fenyegeti.
Asötétségbenfelragyogókarácsonyi
világosság reménységével gondo-
lunkmindannyiunkközösfelelőssé-
gére a nélkülözőkért, amikor fel-
idézzük az apostol tanúságtételét
Krisztusról:»gaz dag lé té re sze génnyé
lett ér te tek, hogy ti az ő sze gény sé ge ál -
tal meg gaz da god ja tok« (2Kor8,9).”
Karácsonyfontosüzenete,hogy„az

Ige test té lett”.Akezdetkezdeténmár

létezettIstenemberialakotöltött.Bő-
reéscsontjailettek,vérfolytazere-
iben,kiválasztottaveséje,dobogotta
szíve.Ésfájdalmakathordozott,meg-
élteazelhagyatottságot.Nemfogad-
tákbe.Fejétnemvolthovalehajtania.
Ezérthiszem,hogyamélybenélők

különösen is fogékonyak lehetnek
azörömhírre.Azok,akiknekfájnaka
hétköznapok,ésfájnakmégakará-
csonyokis.Mertilyenisvan,ünne-
piszomorúság,karácsonyifájdalom.

Rab Zsu zsaMiatyánk-parafrázisá-
banígyperela„kivagyamennyek-
ben”sorralkapcsolatban:„Ottvagy,
igen,dejönnélegyszerleaföldre,lép-
delnélvégig/Közöttünk,lehelnerád
nyirkoskapuboltokszemétszaga, /
Néznélbeudvariablakokonaszo-
bákba,aholfeldöntött/Pálinkásüve-
gek közt egy pontra merednek az
asszonyok!”

„Kö zöt tünk la ko tt!” –Igaziember-
ismeretésmély sé ges vigaszrejlikJá nos
evan gé li u má nak ebbenasorában.
Van egy furcsa magyar szólás:

„Majdmegtudod,hogyhollakikaz
Úristen!” Emögött az a képzet áll,
hogyIstenamagasságban,felséges
mennyeipalotábanlakozik.Hollakik
azÚristen?Azevangéliumokszerint
nempalotában,hanemkunyhóban.
Állatokközött,szalmán,retteneteshi-
giéniai körülmények között jött a
világra.Nemelegánsvillában,hanem
rongyosistállóbanlakott!Desokszor
mégottsem,merthajléktalannávált.
Aföldön,sőtaporbantaláljukőt.Na-
gyonmélyre szállt. Ezért is írtam,
hogy„mélységesvigasz”rejlika„la-
kozottközöttünk”félmondatban.
Haegy jobbcsalád sarjamélyre

süllyed,eztmondjuk:„Hovajutottez
az ember? Hova süllyedt?” Isten,
akinekamennya lakhelye,akitaz
egek egei sem tudnak befogadni,
milyenmélyrejutott?

Jézusistállóbanszületett.Gi o van -
ni Pa pi ni, a20.századelsőfelénekfi-
renzeiírójaeztaköltőikérdéstteszi
fel:„Nemroppantistálló-etalánavi-
lág,amibenemberekfalnakésron-
dítanak?Nemváltoztatják-etalána
legszebb,legistenibb,legtiszteltebb
dolgokatvalamipokolialkímiarévén
meleg trágyává, hogy aztán min-
denkorijópásztoraikatelűzvevégig-
nyújtózzanakrajta,éselmerüljenek
kedvteléseikben?”
Istállóvátettvilágunkérzékletes

bemutatásaez.Apásztorokelűzése
utánemberekcsakfalnakésrondí-
tanakitt.Erich Fromm Hab en oder
Se in címűmunkájábólistudjuk(ma-
gyarulBir to kol ni vagy lé tez ni? cím-
mel jelent meg), hogy a birtoklás
egyikmegjelenésimódjaabekebele-
zésésáltalábanafogyasztás.Afo-
gyasztói társadalom embere ezt
mondja:„Azvagyok,amitbirtokolok
éselfogyasztok!”
Amindenkorihatalomisgyakran

törekszik arra, hogy bekebelezze
alárendeltjeitésazokintézményeit.
E konzumidióta, illetve vélt vagy
valóshatalmávalhódítaniakaróbir-
toklómagatartásellentétealétezés.
Képviselőitudják,hogya„Va gyok, aki
va gyok” Istenétőlkaptákéletüket.
2014-ben, amikor egyetlen rop-

pantistállóváváltavilág,választa-
nunkkellabirtoklásésalétezéskö-
zött. Amikor a szekuláris Európa
„elűzi mindenkori jó pásztorait”,
hogyszabadabbanfetrenghessena
melegtrágyán,kikelltakarítaniezt
azistállót,ésvisszakellhívniapász-
torokat.Abirtoklásésfogyasztásúj-
pogánynépénekpedigleginkábbar-
ravolnaszüksége,akiígymutatko-
zikbe:„Én va gyok a jó pász tor.”
Akülsőkörülményeksokszornem

látszanakalkalmasnakazünneplésre.
Adurvajászolalkalmasvolt?!

„Az Ige test té lett, kö zöt tünk la kott”
–ezamondatarrautal,hogyIstena
legnehezebb élethelyzetünkben is
ránktalál,ésvelünkmarad.Istenel-
hagyjaazőmagasságoslakóhelyét,és
lemegyamélybe.Mindezpedigarra
köteleziazőegyházát,hogyugyan-
ígyészrevegyeazokat,akikamélység-
bőlkiáltanak.Vagykiáltanisemtud-
nak,csaknyögnekéssóhajtanak.
Karácsonykor imádkoznunkkell

üldözöttkereszténytestvéreinkért:
azokért,akiketJézustanítványaként
keresztrefeszítenekSzudánban,akik-
nektemplomaitfelgyújtjákNigériá-
ban,akikethitükgyakorlásamiattha-
lálosfenyegetésekérnekSzíriában,
akiknekházátazarabNbetűvelje-
lölikmegIrakban.Anasz rá ni („na-
zarénus”,keresztény)jeletfenyegető
bélyegkéntkapják:hanemfizetnek
különlegesadókat,vagynemtérnek
átaziszlámhitre,akkorházaikatfel-
gyújtják,ésnekikmenekülniükkell.
Az üldözöttekért imádkoznunk

kell,ésalkalomadtánbekellfogad-
nunkőket.
Azegyházban,gyülekezetekegy-

másthordozóközösségébenvigaszt
lehettalálni.
A szenvedőknekés elesetteknek

hirdethetjük: Isten közöttük akar
lakni.
Hívőemberkéntnapontaönvizsgá-

latot kell tartanunk, hogy észre-
vesszük-eabajbajutottakat.Utánuk
megyünk-emiisamélybe,úgy,ahogy
azIgelakozottközöttünk.Lelkiésszel-
lemitáplálékmelletttudunk-eazem-
berekfizikaihelyzeténissegíteni,hi-
szenazIgeistesttélett.Azimmárfel-
nőttJézuseztatanítástadja:„…éhez -
tem, és en nem ad ta tok (…), me zí te len
vol tam, és fel ru ház ta tok, be teg vol tam,
és meg lá to gat ta tok…” (Mt25,35–36)
Ezzelszembensokszorilyenmon-

datokhangozhatnakelvelünkkap-

csolatbanis:„Éhesvoltam,éstilét-
rehoztatokegyklubot,hogyazhu-
manitárius kérdésekkel foglalkoz-
zék.Börtönbenvoltam,éstititkonel-
mentetek egy templomba, hogy
imádkozzatokértem.Mezítelenvol-
tam,éstikomolyantanulmányoztá-
tokmezítelenségemerkölcsikövet-
kezményeit.Betegvoltam,éstihá-
látadtatokIstennekasajátjóegész-
ségetekért.OlyanvallásosnakésIs-
tenhezközelinekláttalakbenneteket.
Deénmégmindigéhezem,egyedül
vagyok:mezítelenül,betegen,börtön-
benéshazátlanul.”
Karácsonyi ünneplésünk akkor

lehethiteles,haészrevesszükalent
élőket.Akikmélyszegénységbenél-
nek.Akiklecsúsztakatársadalomal-
jára.Akiketfelkellemelnünk.Aki-
ketbekellfogadnunk.
Ez nemcsak az idei karácsony

üzenete,hanembibliaolvasóÚt mu -
ta tónk szerinta2015.évigéjeis:„Fo -
gad já tok be te hát egy mást, aho gyan
Krisz tus is be fo ga dott min ket az Is ten
di cső sé gé re.” (Róm15,7)
AdjonIstennekünkáldottünne-

pet,majdáldotthétköznapokat.

HollakikazÚristen? é gtájoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Afarkasrétiprotestánsokhivatalosan
aBudapest-KelenföldiEvangélikus
Egyházközséghez és a Budapest-
Külső-kelenföldi Református Egy-
házközségheztartoznak,viszontsa-
játimaházzalés/vagygyülekezetite-
remmelmár1949ótarendelkeznek.
Abbanazévbenkellettaprotestáns
hitoktatástésvallásgyakorlástazál-
talános iskolákból–politikainyo-
másra – kiköltöztetni. Akkor egy
voltTüzép-teleptelkétkaptákmeg
használatra,amelyencsakegyrozo-
ga fészer állt. Végül a helyiség –
ugyanszerénykörülményeketbizto-
sítva – alkalmassá vált gyülekezeti
szolgálatra,ésfelváltvahasználtákaz
evangélikusokésareformátusok.
Ahatvanasévekközepénmegkel-

letterősíteniafalakat,deagyülekezet
–azépületmegfelelőalapozásahiányá-
ban–ígyiscsakideig-óráigodázhat-
taelazújtemplomépítését.Anyolc-
vanasévekvégénviszontadományból
harangotkaptak,amelykisharangláb-
banlakikatemplomkertben.
Az új templom svájciak által is

támogatottépítésétBen czúr Lász ló
Ybl-díjasépítészterveialapján1994-
benfejeztékbe.AhajlékotD. Sze bik
Im re ésD. dr. Har ma ti Bé la evangé-
likuspüspökökszenteltékfel.
Ahúszévesjubileumiistentiszte-

letetakelenföldievangélikusgyüle-
kezetlelkésze,Gáncs Ta más kezdte
bevezetőimával,amelybenatemp-
lomszentelésekorisigekénthasznált
–tudósításunkcímébenisszereplő–
zsoltárt(26,8)idézte.
AszeretőésgondoskodóIstentál-

lítottaközéppontbaaBudapest-Kül-

ső-kelenföldi Református Egyház-
község lelkésze,Bá csai Gá bor Ézs
40,1–11alapjántartottigehirdetésé-
ben,amelyhezazÉszakiEvangélikus
EgyházkerületlelkészivezetőjeMá -

té evan gé li u má ból választottigével
kapcsolódott(Mt11,2–11).Aközös
szakrálistérreutalvaFa bi ny Ta más
örömétfejezteki,hogyittaprotes-
tánsegyházakhitelesentudjákkép-
viselniegységüket.
PrédikációjábanapüspökKeresz-

telő János életére és útmutatására
utalvahangsúlyozta,hogyJánospon-
tosanmegválaszoljaazátlagember
kérdéseitéskétségeit.Denemcsak
azátlagemberéit,hiszenakatona,a
vámos,a„hatalom”képviselőiszámá-
ra is mindig ugyanaz a válasza: a
megtérésésJézus.Mertazállammű-
ködéséhez hatalomra, kormányra,

mégerőszakszervezetekreisszükség
van,deahatalommalvisszaéléselfo-
gadhatatlan.Aprófétaintéseapüs-
pökszerintmaígyisaktualizálható:
„Álljatokellenakorrupciónak!”

A jubileumi köszöntések sorát
SzebikImrenyugalmazottevangéli-
kuspüspöknyitotta,majdBenczúr
LászlóésMiss u ra Ti bor, agyüleke-
zetvoltlelkészeszóltmeghatottan.
(Akülső-kelenföldireformátusgyü-
lekezetlelkipásztora,Mol nár Sán dor,
valamintÚjbudapolgármestere,dr.
Hoff mann Ta más üdvözlőleveletkül-
döttazünnepialkalomra.)
Abensőségesévfordulóshálaadás

szeretetvendégséggelfejeződöttbeaz
alagsorigyülekezetiteremben,ahol
fotókiállításmutatjabea farkasréti
templomelmúltkétévtizedét.

g WalkóÁdám

„Uram,szeretemateházadbanvalólakozást”
Húszévesafarkasrétievangélikusokésreformátusokközöstemploma

b Immárhúszesztendejeszolgáljaafarkasrétievangélikusokésrefor-
mátusokkicsinygyülekezetétaNémetvölgyiútitemplom,megbúj-
vaavillamospályamögött.December14-énünnepiökumenikusis-
tentiszteleten adtak hálát a Teremtőnek a külön-külön és olykor
együttesenishasználthajlékért.IgétFabinyTamás evangélikuspüs-
pökhirdetettazsúfolásigtelt,aprótemplomban.
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–Mi mo ti vál ta ar ra, hogy da la it a
szo ká sos hely szí nek mel lett bör tö -
nök ben is be mu tas sa?
–Amikorelkezdtem,akkormég

kötelezővoltabörtönbenanyolcál-
talánostelvégezniükazoknak,akik-
neknemvoltmeg.Perszebörtönevá-
logatta,hogybiztosított-eerrelehe-
tőséget.Egytanárbarátomkédezte,
akitudotterrőlabörtönbelikötele-
zettségről,hogylenne-ekedvemel-
menniegyirodalmielőadással.Volt
kedvem,előkerültagitár,megletta
műsor,sikereisvolt,ésegynevelő-
tisztszólt,hogyhaúgygondolom,jöj-
jekbemáskoris.
Ésegyszercsakrájöttemakapcso-

latteremtéslehetőségére.Mertőkott
bentnembűnözők,hanemcsakfog-
vatartottak!Köztüktanultammeg,
hogyugyanvanbűnöző,akibűnözik
–demennyiideigbűnözikegybű-
nöző?Addigatízvagyhúszpercig,
amígelkövetvalamit.Előtteésutá-
nanembűnöző.Esetlegrosszéletű
alak, vagy nem szereti a feleségét
vagyabarátait,vagyéppennincsen
senkije,ésazértkényszerülvalami-
lyen gaztettre. De tulajdonképpen
ugyanolyanember,minttemegénés
atöbbijárókelőebbenakishazában.
ÚgyhogyhaRo szík Gá bor (evan -

gé li kus lel kész, a bör tön tár sa ság el nö -
ke – a szerk.) csettintegyet,énrög-
tönotttermek,ésnagyörömmelta-
lálkozomvelük.Sőtarraisrászok-

tam,hogyegyedül,önszántambóljár-
jamakülönbözőfegyházakat.
–Mi a kü lönb ség egy rend ha gyó

iro da lom óra vagy egy mű ve lő dé si
ház ban tar tott est és egy ilyen bör tön -
be li elő adás kö zött?

–Ugyanolyanmindegyik, nincs
semmikülönbség.Az,hogyegydi-
ákcsapatnak,középiskolásoknakvagy
egyetemistáknakénekelek,vagyép-
penvegyesközönségnekegyműve-
lődési ház termében, teljességgel
mindegy.Hiszenottugyanazokaz
emberekülnek,mintabörtönben.
Hogyhomogénebbegyosztály,mint
a rácsok mögötti, mindenhonnan

jöttemberektársasága,azazelőadót
neizgassa!Nekiazafeladata,hogy
amitelakarmondani,azttegyeköz-
érthetővé,hiszezértelőadóművész.
Hogyharáadásulművészis–leg-

alábbismegkísérlimaximálisanelvé-
gezniaművészifeladatot–,akkorát
tudjaadniaztamondanivalót,azta
gondolatiságot, amelyet szeretne.
Szóvalsemmikülönbségnincsen,sőt
néhakisebbélményköznapikulturá-
lisközegbenlenni,mintegybörtön-
ben, mert azért ott egy sors köti
összeaközönségtagjait,nemúgy,
mintaszabadlábonlévőket.

– És mi len ne az em lí tett mon da -
ni va ló vagy üze net, ame lyet a da lo -
kon ke resz tül köz ve tít?
–Aszeretetmindenekelőtt.Azel-

ső előadás-sorozatomnak, amelyet
egyévenátvittem–mertminden
esztendőbenmásaprogramom–,az
voltacíme:A sze re tet min den kié. Ez-
zelbeisírtamanevema„hosszúle-
járatú”fogvatartottakemlékezetébe;

valakihat-nyolcévmúlvaisemléke-
zettazelőadásra.Nyilvánszabadul-
nakissorra,akiknekletelikazidejük,
nem tudnakmeghallgatniminden
műsort–szerencsére.
AmikorBalassi-évfordulóvolt,az

elsőmagyarköltőrőlbeszéltemne-
kik,illetveazőzenésverseitadtam
elő.Ahazaszeretetésaszerelem,ez
akéterő,ezakétféleszeretet,amiaz
őéletművérejellemző,nagyonmeg-
fogtaazembereket.Amikoraköltő
életmódjárólbeszéltem,egycigány
fiú,egylókupeckicsitmegkeveredett,
nemtudtaelhelyezniatörténelemvi-
harában Ba las si Bá lin tot. Közbe-
szólt: „Hát ez is ide kerül közénk,
annyi lovat lopott!” „Ez négyszáz
évevolt,öcsém,ésegykatonánakak-
korisszükségevoltlóra!”–mond-
tam neki, úgyhogy „megkerültek”
azokalovakutólagis.
Vannakilyenmulatságosesetek,de

énazértvagyokott,hogysegítsekaz
efféle tájékozódásban is.De bármi
másapropóbólisellehetvelükbe-
szélgetniazelőadássorán.Különösen
akkor,haaztafajtaigazságotakarom
kifejezni, hogy az elrejtett bűnök
előbb-utóbb napfényre kerülnek.
Mindigelőjönnekazelfojtottbajok,
amelyektőlmeglehetszabadulni.
Volt olyan ember – egyébként

márnemfiatal,merttizenhatévetka-
pott–,akitőlmegkérdeztem,hogy
hányszorkértharmadolást.Azvolt
aválasz,hogyegyszerse,mertami-
korabűnesetetvizsgálták,ő„letaga-
dott egy csomót”. Közben viszont
megtért,ésúgydöntött,hogynem
kérkegyelmicsökkentést.Leishúz-
taatizenhatévet.
–A re per to ár mely ré szét he lye zi

elő tér be a misszió so rán? Vagy nincs
spe ci á lis mű sor terv?

–Azokazelőadók,akikúgyállnak
hozzá,hogyaműveletlenvagytanu-
latlan embereknek – direkt nem
kulturálatlant akartammondani –
„egyszerűbbdalokat”fognakjátsza-
ni, rossz úton járnak.Mert „csak”
emberségeselőadástkelltartani.
A legmagasabb szintűművészeti

produkciótisbelehetmutatnimeg-
felelőcsomagolásban,megfelelőíz-
léssel. Egy Babits Mihály-, Illyés
Gyula- vagy József Attila-verset
ugyanúgymegértenek,mertazalap-
kultúrájukhozhozzátartozikabefo-
gadás.Éshaképesvagyokbefogadó-
vátenniahallgatót,akkormindent
odalehetnekiadni.Az,hogymed-
digfograjtarágódni,milyenhosszú
ideigtörődikazzalazanyaggal,amit
kapott,milyenélménytőrizmegaz
adottműről–Pi linsz ky Já nos költe-
ményeitőlkezdveegészenanépdal-
adaptációkig–,azmáraződolga.
–Mi lyen kü lön le ges él mé nye ket,

vissza jel zé se ket őr zött meg a „bör tön -
ben el töl tött” évek ből?
– A legszebb élmény akkor ér,

amikorutazomvalahová,vagyjárok
valahol,városbanvagyközségben,
ésodajönhozzámvalakiabünteté-
süketmárletöltöttegykorifogvatar-
tottak közül, megszólít: „Megis-
mer,művészúr?”Énmeg:„Honnan
ismernélek, most látlak először.”
Éskiderülpéldául,hogyabaracs-
kaibörtönbentalálkoztunk,ésel-
mondjamég,mikorszabadult,az
asszony és a gyerekek hogy van-
nak…Ilyenkorvisszaigazolódikaz
azemberségesviszonyuláséssze-
retetteljesodafigyelésésodaadás,
amitegyüttmegéltünk.Ennéltöb-
betegymagamfajtaországjáródal-
noknemiskívánhat.

g PappMáté

Balassimegkerültlovai
InterjúDinnyésJózsefelőadóművésszelbörtönmissziósszolgálatáról

b DinnyésJózsef „daltulajdonos”többévtizedejárjaafővárosiésvidéki
börtönöketévrőlévreváltozó,versmegzenésítésekreépülőműsorai-
val.AlegendásénekesaMagyarTestvériBörtöntársaságalapítótag-
jakéntvoltjelenaBörtönlelkészekMagyarországiSzervezetévelegyütt
tartott,november6-ibörtönmisszióskonferencián.AMagyarországi
ReformátusegyházZsinatiHivatalánakdísztermébenkérdeztük.

Adventidején,karácsonyelőtt
ünnepidíszbeöltözikÚjpest
főtere. Ilyenkor a városháza
gyönyörűépületeéskörülöt-
teakarácsonyivásárkisfahá-
zai színes fényfüzérektől ra-
gyognak.Avárosházamellett
óriásiboltívesszínpademelke-
dik,közepénavárosadventi
koszorújával,amelynekgyer-
tyáitmindenvasárnapmásés
másegyházképviselőjegyújt-
jameg.Előtteegyháziprog-
rammalkedveskednekmind-
azoknak,akikahidegellené-
reismegtöltikateret.
Aharmadikadventivasár-

napnak,azörömvasárnapjá-
nakelőestéjénazevangélikus
egyházközség és a baptista
gyülekezetosztozottaszínpa-
don.Aszónokokadventéska-
rácsonyjelentőségéthangsú-
lyozták.ElőszörHe té nyi Le -
ven te, a Baptista Teológiai
AkadémiaÚjpestrebeosztott
hallgatójaköszöntötteatéren
összegyűltek közül azokat,
akik a színpadra figyeltek,
majdabaptistafúvóskarját-
szottkarácsonyidallamokat.
A zeneszó sokakat oda-

vonzottaszínpadköré.Volt,
aki meleg kürtőskaláccsal
vagyforraltborralakézbenfi-
gyelteakarácsonyidallamo-
katésazünnepüzenetét.Ér-
dekesinterjúkészültagyüle-
kezetegyGhánábólszárma-
zófeketetagjával,akitarrólis
faggattak, vajon hallottak-e
AfrikábanBoldizsárról,ama-

gyarhagyományszerintifeke-
te királyról, aki a csillagot
követveelzarándokoltabet-
lehemijászolhoz.Egymásik
bizonyságtételeztacímetvi-
selte: „El jö vök ha mar – Le -
gyünk te hát ké szen!”
Abaptistaprogramotma-

gyarkarácsonyiénekekzár-
ták,amelyeketazérdeklődők
láthatóan-hallhatóanegyütt
dúdoltakafúvósokkal:„Di-
csőségmennybenazIsten-
nek!(…)Békességföldönaz
embernek!”
Eztkövetőenlépettaszín-

padraÚjpestevangélikuslel-
késze,Soly már Pé ter, aki így
konferáltafelazevangélikus
programot:„Mostfelekezet-
váltáskövetkezik”–ésgyüle-
kezetenégyhittanosátszólítot-
taaszínpadra.Előadásukban
Ady End re ésTúr me zei Er zsé -
bet versei visszhangoztak a
téren.Sokanmegálltakésfi-
gyelemmelkövettékazEvan-
gélikusHittudományi Egye-
temhallgatóinakprogramjátis.
Újpestfőterétezenazórán

agyertyákfényemellettake-
resztyénhitfényevilágította
be,amelyettestvériegységben
baptisták és evangélikusok
szólaltattakmegaszínpadon.
S miközben sokféleképpen
hangzottazünnepevangéliu-
ma, a szomszédos katolikus
templom harangja is meg-
kondult,csatlakozvaakará-
csonyörömhíréhez.

g MarosiNagyLajos

Ünnepifelekezetváltás

A pásztói és sámsonházai
evangélikusságpárhétrenél-
külöznivoltkénytelenpász-
torolását szeptemberben
megkezdő lelkészének ige-
hirdetésiszolgálatát.Azad-
ventiidőszakbanugyanissor-
ra vendégszolgálók álltak a
pulpitusra.Adventelsővasár-
napjánAdá mi Lász ló nyíregy-
házi lelkész, a rá következő

hétendr. Fa bi ny Ta más püs-
pök,majdBen ce Im re espe-
res, egyháromalkalmas ad-
venti esti sorozaton pedig
Györ fi Mi hály, a Sámsonhá-
zárólszármazónyírtelekilel-
készszóltegykorilakhelyének
lutheránusaihoz.
Akicsinynógrádigyülekeze-

tekbedecember14-énahárom
évemegalakultBu da vá ri gos -

pel kó rus látogatottel,amelynek
nemrégmégahelyilelkészfe-
leségeistagjavolt.Adélelőttiis-
tentiszteletkeretébenvégzett
szolgálatuknakköszönhetően
különlegeslégköruralkodottel
ahidegtemplomokon.Aven-
dégekvidáméslelkeséneklése
melegséggeltöltötteelazad-
venti gyülekezeteket, melyek
megtapasztalhatták: Istendi-
csőítéséneke–legalábbisMa-
gyarországon–szokatlanfor-
májasok-sokáldástéséletvi-
dámságothordozmagában.
Igével Bence Imre esperes

szolgált,akimagaisoszlopos
tagjaakórusnak.
Alelkesedésaközösenelfo-

gyasztott,igenbőségesebéd
közbensemlankadt.Spontán
módon sorra hangoztak fel
újabbésújabbdalok–aven-
dégekjókedvébőlavendéglá-
tókörömére.

g Horváth-HegyiÁron
felvételei

MozgalmasadventJóNAk leNNI Jó! Többmint
167millióforintgyűltösszea
közmédiaJó nak len ni jó! elne-
vezésű,egésznaposjótékony-
ságikampányábanazÖkume-
nikus Segélyszervezet javára.

Sza bó Lász ló Zsolt, aMédia-
szolgáltatás-támogató és Va-
gyonkezelőAlap(MTVA)ve-
zérigazgatója a vasárnap esti
műsorban aztmondta: ismét
bebizonyosodott,hogyama-
gyar emberekben megvan a
szolidaritás.Le hel Lász ló evan-
gélikuslelkész,azÖkumenikus
Segélyszervezetelnök-igazgató-
jakiemelte:számukraazisfon-
tosvolt,hogybemutathattákaz
adományozás kultúráját és a
segélyszervezetmunkáját.
A vasárnapi műsorfolyam

végénSch wab Ri chárd, aDem-
jánSándorAlapítványkurató-
riumielnökebejelentette,hogy
azalapítványa22óráigössze-
gyűltadományfeléveltámogat-
jaasegélyszervezetmunkáját.

Lé vai Ani kó, asegélyszerve-
zet jószolgálati nagykövete
előrefelvettinterjúbanszak-
szerűnekéssegítőkésznekjel-
lemeztemunkatársait,akiket
mély hitmotivál, de –mint
mondta–ezaszellemiségatá-
mogatóikörreésasegélyezet-
tekreisátragad.
Aközmédiaharmadikalka-

lommalindítottgyűjtést:2012-
benaBöj te Csa ba szerzetesál-
tallétrehozottalapítványtmint-
egy100millióforinttal,tavaly
pedig a Katolikus Karitászt
csaknem 120 millió forinttal
sikerült támogatni a befolyt
adományokból.

g MTI
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– Mi lyen úton ju tott el a bo rá szat tól
a teo ló gi á ig?
–Lelkészcsaládban nőttem fel.

Édesapámnegyvenegyévenátvolt
répcelakilelkész.Ámnemcsakő,ha-
nemcsaládomközelebbiéstávolab-
bitagjaiisilyenmiliőbennevelked-
tek.Az indíttatást tehát otthonról
kaptam,mégsemvezetett azutam
egyenesenateológiára.Gyöngyösön
végeztemelaborászatot,majdaka-
tonaság következett, és dolgozni
kezdtemazakkoriBadacsonyiÁlla-
miGazdaságbadacsonyörsiborásza-
tában. Ez időben ért aztán három
olyanhatás,amelymegváltoztattaaz
életemet.
Az első és legerősebb a kőszegi

templombanhallottigehirdetésvolt.
A zsúfolásig megtelt templomban
Sza bó La jos beiktatásakor Kál dy
Zol tán akkoripüspökZa ka ri ás pró -
fé ta köny ve 4.fejezetének4.verséről
prédikált olyan erővel, hogy nem
vonhattamkimagamatahatásaalól.
Úgyéreztem:bármilyenszépésjóa
borászkodásésaszőlészkedés,ne-
kemazÚrmásutatrendelt.Azősző-
lőjébenkellmunkálkodnom.
Ezt az érzést megerősítette két

másik alkalom: sógoromnak Kis-
apostagonelmondottbizonyságtéte-
leésSel me czi Já nos nak, ateológus-
otthonakkoriigazgatójánakrádiós
igehirdetése.Ígymajdnemhuszon-
kilencévesenvisszaültemaziskola-
padba: jelentkeztem a budapesti
EvangélikusTeológiaiAkadémiára.

– Ahol az tán meg pró bál ták be -
szer vez ni…
–Ígyvan,pedigapolitikanemna-

gyonérdekelt.Aborászatbanaszak-
mám,ateológiánpedigazelhívatá-
somvoltafontos.Abbanazidőben
ateológiánmeghalt–öngyilkoslett
– egy lány. Ennek kapcsán rend-
őrökvoltakazakadémián.Egyalka-
lommal,amikora teológiáramen-
tem,megállítottegyakkorszázado-
si,későbbőrnagyirangotviselőille-
tő,ésbeszélgetnikezdettvelem.
Hamar kiderült, hogy nem is

annyiraalányhalálaérdekelte,ha-
nemvalamimódonkiszemeltengem
arra,hogybeépítsenmintkapcsolat-
tartót,akibeszámolahallgatókéle-
térőlésmindarról,amiateológiánfo-
lyik.Énmárakkortiltakoztam:min-
dentelmondtam,amittudtam,hagy-
jonbékén.Őazonbannemtágított.
MásodikalkalommalaVolgaSzál-

ló presszójában találkoztunk. Ak-
kormáregyértelművoltszámomra,
hogymitakar.Ezelőlabeszélgetés
előlúgytudtamelmenekülni,hogy
aztmondtamneki:nincsidőmittbe-
szélgetni,mertszeretnémKá dár Já -
nost meghallgatnia televízióban–
éppen akkor ugyanis pártkong-
resszust tartottak Budapesten. Ez
elégütősérvvolt,errenemtudott
mitlépni,éselengedett.
Demégmindig nemnyugodott

bele.Előszöramézesmadzagothúz-
taelazorromelőtt:havállalom,kül-
földi ösztöndíjat kapok, ha pedig
végeztematanulmányaimmal,egyjó
gyülekezetbekerülhetek.Aztánké-
sőbbelőkerültabunkósbotis,észsa-
rolnikezdett.Abbanazidőbenateo-
lógiának a sofőrje voltam, ésmint
ilyen,bejáratosazegyházÜllőiúti
épületébe. Történetesen abban az

időbentűntelazépületbőlkétszáz-
ezerforint,ésennekkapcsánazzalfe-
nyegetettmegaszázados,hogyne-
kinemjelentnehézséget,hogyazén
ujjlenyomatomatmegtaláljaazÜllői
úton.Ésakkorkönnyűszerrelbörtön-
bejuttathat.

– Hogy si ke rült eb ből a ke lep cé ből
ki me ne kül nie?
–FeleségemAngyalföldönszolgált

Ben czúr La ci bácsimellett.Hármas-
banmegtárgyaltuk,hogymittudnék
tenni.Lacibácsiaztjavasolta,hogy
keressemfel Kál dy Zol tánt, háthaő
tudsegíteni.Felhívtamőt,ésmásnap
márfogadottis.Beszámoltamneki
részletesen mindenről. Amíg be-
széltem, ő végig jegyzetelt. Nem
színlelteadühét.Elmondta,hogysok
lelkésztszerveztekbe,deénvagyok
azelsőteológushallgató,akiezzela
problémávalmegkeresteőt,ésőszin-
tén beszélt vele. Azt mondta:
higgyem el, ő segíteni fog. Lehet,
hogymégegy-kéthétigzaklatnifog-
nak, de amint ideje engedi, eljár
ügyemben. Azt nem tudom, hogy
mit intézett,kivelbeszélt,de tény,
hogyattólfogvatöbbetnemkeresett
aszázados.

– Ön nek min dig vi lá gos és egy ér -
tel mű egy ház ké pe volt. Köz egy há zi
mun ká já ban hogy si ke rült ezt az
egy ház ké pet ér vé nye sí te ni?
–Egyházképemetotthonrólhoz-

tam. Édesapám, nagybátyám, ke-
resztapámegyarántlelkészvolt.Sok-
szorfordultakmegarépcelakiparó-
kián.Olyankormásról sem folyt a
szó, mint egyházi dolgokról. Ma-
gam a közegyházi munkát a So-
mogy-Zalai Egyházmegye espere-
seként kezdtem, rögtön egy nem
könnyűhivatalátadással-átvétellel.
Megtudtamoldaniahelyzetet.
Közegyházi feladataim közben

mindig azt tartottam szem előtt,
hogymitlehetnetenni,mikéntlehet-
neegyházunkszervezetifelépítésén
változtatniannakérdekében,hogyaz

emberekhezközelvigyükazevangé-
liumörömüzenetét.Havisszagondo-
lokarraahuszonötévre,amelyetes-
peresként,püspökhelyettesként,zsi-
nati tisztségviselőként eltöltöttem,
úgyérzem,sokmindentsikerültel-
érnem. Eredményként értékelem,
hogyaszolidaritásitörvényelfogadá-
sávalsikerültegyfehérfoltoteltün-
tetni.Reménységemszerintalelké-
szek nyugdíjának ügye ezzelmeg-
nyugtatómódonrendeződött.
Örülökannakis,hogytöbbtör-

vénytsikerültúgyátalakítani,hogy
ne gátjai, hanem segítői legyenek
az evangéliumminél hatékonyabb
terjesztésének.Természetesenvan-
nakolyanterületekis,aholnemsi-
kerültazelőrelépés.
Ésamifáj:úgyérzem,hogybékét-

lenségvanazegyházban.Megnem
értések,kinembeszéltdolgok,presz-
tízsharcésegyebek,amiegyilyenkis

egyházbannemkellene,hogyjelen
legyen. Örülnék, ha biblikusabb,
krisztusibbhangnemjellemeznéegy-
házunkat.Amialegfájóbbszámom-
ra,hogyamainapignemsikerülta
központilelkészfizetéskérdésétren-
dezni.

–!Ho gyan tud ná össze fog lal ni har -
minc két év nyi lel ké szi szol gá la tá nak
a lé nye gét?
–Sohanemfelejtemaztaprédi-

kációt,amelyetaLutheránusVilág-
szövetség(LVSZ)budapestinagy-
gyűlésén hallottam. Ebben Káldy
Zoltánarrólbeszélt,hogyminden
kegyelem.Kegyelemazindulás,ke-
gyelemaszolgálat.Mindennapke-
gyelem.AzIstenkegyelmeaz,ami
megtartbennünket,ésamimegtar-
tottengemisaharminckétévszol-
gálatalatt.Ezalényeg!Ezakegye-
lemfogkísérninyugdíjaséveimben
is,éseztakegyelmetfogomérezni
akkoris,amikormajdIstenítélőszé-
keelőttállok.

– Nyug dí jas ként vissza fog tér ni a
bo rá szat hoz?
–Nagyon jó elfoglaltság a sző-

lészkedés és a borászat. Amikor a
permetezőgépetahátamraveszem,
nagyszerű,hogycsakarrakellfigyel-
nem,nehogyaperonoszpóravagya
lisztharmatvagybármimáselvigye
azt,amitszinténIstenadott.Leszel-
foglaltságom.
Amikoragyülekezetembenmeg-

tudták,hogyborászvégzettségem
van, felkértek,hogyzsűrizzekegy
borversenyen.Azótaéventetucat-
nyizsűrimunkájábanveszekrészt
tagként vagy elnökként. Emellett
pedig a legnagyobb fiamnak van
egyháromezernégyzetméterestel-
kepincévelésújonnantelepítettsző-
lővel.Azelsőkomolytermést2017-
ben,vagyisareformációkezdetének
ötszázadikévfordulójántervezemle-
szüretelni.
Szóval, igen, újra borász leszek,

vagy ha szabad, azt mondanám,
hogy eddig lelkész borász voltam,
mostantólborászlelkészleszek.Hi-
szenhaszükségleszvalahollelkészi
szolgálatomra,továbbraisszívesen
segítek.

g KissMiklós

Borászattólaszószékig
InterjúSmidéliuszZoltánnyugalombavonultesperessel

AtörténetegyDrávamenti,ma-
roknyi evangélikus közösségről
szól.Barcsonmindigkevésluthe-
ránusélt.Nehézvoltevangélikus-
nakmegmaradni,deIstenamai
napig megsegítette az 1800-as
évekbenformálódottgyülekezetet.
November9-énparókiánkrész-

legesmegújulásáértadtunkhálát.
Megköszöntük Isten gondosko-
dását,hogyerrelehetőségetterem-
tett,shogyazittszolgálatottelje-
sítőlelkipásztorokrévénmegma-
radhatottekicsinynyáj.Smi dé li usz
Zol tán nyugalombavonultespe-
resnek ismegköszöntükhűséges
szolgálatát.Őkorábbanegyévti-
zedenátpásztoroltagyülekezetün-
ket,tevékenyenközreműködvese-
gítetteszinteromosépületeinknek
akkorifelújítását,éslelkitámaszt
adottahíveknek.
A hálaadó ünnepségen, ame-

lyen–többekközött–résztvett
Szász fal vi Lász ló országgyűlési
képviselő,miniszteribiztosis,kö-
szöntötteagyülekezetetakoráb-
banBarcsonszolgálólévitatanító,

Fuchs PálAusztriábanélőunoká-
ja,dr. Fó nyad Pál evangélikuslel-
készis.
Azistentiszteletutánajelenle-

vőkmegtekintettékaparókiaépü-
letbenlétrehozottemlékszobákat.
Nagyérdeklődéstkeltettazanagy-
méretűKrisztus-festmény,amely
FuchsPálfeleségénekszobájából
maradtmeg.Történtugyanis,hogy
amikorbejöttekBarcsraamegszál-
lószovjetcsapatok,azegyikorosz
katonaszuronyávalátszúrtaaké-
pet,avászonhátoldalárapedigkré-
tával, cirill betűkkel felírta: „Itt
nincsIsten.DicsőségSztálinnak!”
A festményt idáig Fuchs Pál

unokája,Ba rá tossy Je nő őrizte,és
FónyadPálhoztaelrégvolthelyé-
re.„Aztvalljuk–mondtaFónyad
Pál–,hogyaföldihatalmasságok,
királyokjönnek-mennek,deJézus
mindigjön!Várjukőtfelkészülten!”
Amaroknyibarcsievangélikus

közösségennekszellemébenküzd
megmaradásáért.

g HagaFerencné,
a bar csi le ány gyü le ke zet pénz tá ro sa

Há la adás a szol gá lat te vők helyt ál lá sá ért,
a meg úju lá sért és az ősi örök sé gért

b HarminckétéviegyháziszolgálatutánvonultnyugalombaSmidéliusz
Zoltánnemespátróiésgyékényesievangélikuslelkész.Munkábangaz-
dagévtizedekettudhatmagamögött,hiszenaSomogy-Zalaiegyház-
megyeespereseként,püspökhelyettesként,azsinatlelkészialelnöke-
kéntésegyébközegyházifeladatokatvállalvaszolgáltaevangélikusegy-
házunkat.AzeredetiszakmájáttekintveborászvégzettségűSmidéli-
uszZoltántnyugdíjbavonulásaalkalmábólkértükbeszélgetésre.

December24-énareformátusegy-
ház félórájában – „Te ben ned bíz -
tunk ele i től fog va…” – Fe ke te Ág nes
szerkesztő-műsorvezető a hetven
évvel ezelőtti háborús karácsonyt
idézi.Idősemberekvallanakazün-
nepről,amikorareménycsakmély
hitmellettlehetetttámaszuk.(Kos-
suthrádió,13.30)
Azestifilmkínálatméltóazün-

nephez.ACsil lag her ceg nő címűnor-
végcsaládifilmkezdiasort.Főhőse
Sonja,amelegszívűcselédlány,aki
ígéretetteszkirályának,hogyvissza-
hozzabirodalmábaakarácsonyicsil-
lagot,ésezzelsegítmegtalálniazel-
veszettkirálylányt.(M1,18.10)
Az 1972-ben készült Nap fi vér,

Hold nő vér Fran co Zeffi rel li olasz
rendezőegyiklegismertebbalkotá-
sa,As si si Szent Fe renc életétdolgoz-
za fel. (M1, 20.10) Ezt követi A
menny or szá got vá lasz tom címűfilm,
amelyazegyiklegnépszerűbbszent-
ről,Néri Szent Fü löp ről szól.Atör-
ténetismert:afőhősSzent Ig nác hoz
indul,hogyengedélyétkérje indiai
missziósútjához.Rómafelé tartva
azonban,látvaasokkallódó,csellen-
gőszegénygyereket,úgydönt,hogy
életét az ő sorsuk jobbá tételének
szenteli.(M1,22.10)
Karácsonynapjánanézőkabuda-

hegyvidékievangélikustemplomis-
tentiszteletébekapcsolódhatnakbe.
„Megjelent az Isten üdvözítő ke-
gyelmemindenembernek”–idézPál
apostolnak Tituszhoz írt leveléből
Kecz kó Pál lelkész.Mindazemberi-
ség történetében, mind saját éle-
tünkbenvannakkorszakváltópilla-
natok:ilyen,amikoregycsaládban
gyermekszületik.Ettőlkezdveazúj-
szülöttjelenléteberagyogjaazember
életét.Karácsonykoristenigyermek
született,jötteamiéletünketisbe-
ragyogja.(M1,11.00)

Fe renc pápahagyományoskará-
csonyiüzenetétésur bi et or bi áldá-
sátarómaiSzentPétertérrőldélben
láthatjákanézők.Aműsorkommen-
tátoraTö rök Csa ba, aMagyarKato-
likusPüspökiKartv-referense,aki-
velMu csá nyi Já nos beszélget.(M1,
Duna,DunaWorld)
AzArc vo ná sok ban Gé me si Csa nád

kardvívóvalismerkedhetnekmega
hallgatók.Az Európa-bajnokságon
egyéniben,avilágbajnokságoncsa-
patban bronzérmet szerző sport-
embernagycsaládbannőttfel,ésaz
istenhitfontosszerepetjátszikéleté-
ben.(Kossuthrádió,14.03)

A Hely Szteh lo Gá bor nak ésmeg-
mentett gyerekeinekállít emléket.
AfelvételaBudakesziútonkészült,
a48.számalattműködött1950-iga
PaxGyermekotthon,amelyneklakói
sajátkülönlegesönkormányzatukat
Gaudiopolisnak,Örömvárosnakne-
vezték.Aház létrehozója, Sztehlo
Gáborevangélikuslelkészgyermek-
mentőmunkájátanémetmegszál-
lástkövetőenkezdte,ésrövididőn
belülharminckétházbanadottme-
nedéket kétezer embernek. (Kos-
suthrádió,10.06)

g CsermákZoltán

Előzetes
aközmédia
karácsonyi
kínálatából

b Talánakarácsonyaleginkább
családiünnep,aszeretetszim-
bóluma.A feldíszített fa alá a
közmédia is elhelyezi ajándé-
kát: színvonalas közvetítések-
kel, összeállításokkal, filmek-
kel igyekszik örömet szerezni
nézőinekéshallgatóinak.
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Advent idejéngyakrantalál-
kozhatunk An ge lus Si le si us
gondolatával: „Megszülethet
Jézus ezerszerBetlehemben,
ha lelkedben nem születik
meg, örökre elveszett ma-
radsz.”Valóban,azadventnem
más,mintalélekfelkészülése
azÚreljövetelére.Azima,az
áhítat,abűnbánatésaszívbéli
megtérésidőszakaez,anépha-
gyománybanpedigalemondá-
sokésaböjtideje,hogyalélek
tisztánésIstenirántiszeretet-
tel eltelvevárja akarácsonyi
Gyermekérkezését.
Miközben azonban Isten

irántiszeretetünketápoljuk,
szembekellnéznünkakér-
déssel:„…a ki nem sze re ti a
ma ga aty ja fi át, a kit lát, ho -
gyan sze ret he ti az Is tent, a kit
nem lát?” (1Jn4,20;Károli-
fordítás)Embertársainksze-
retetébenpedigazegyikleg-
nagyobbakadályamegbocsá-
táshiánya.
Hiszen hogyan tudnánk

szeretnivalakit,akirenehez-
telünk,vagyakivelszemben
bűntudatemésztminket?Szí-
vünkmélyéntalánvágyunka
békülésre, felgyullad ben-
nünkaszeretet,denemtud
kiteljesedniakapcsolatunk-
ban,haaharagvagyabűntu-
datelválasztminketegymás-
tól.Rokonok,testvérek,volt
jóbarátokélnekévtizedekig
a múlt sérelmei miatt egy-
mástól elfordulva. Munka-
társakvagyakárházastársak
töltikegyütt,delelkielszige-
teltségbenéletüket.
Különösenkarácsonykör-

nyékénmerülhetfelbennünk
fájdalmasan:hogyantudnánk
megbocsátaniésbocsánatot
nyerni?Erreakérdésreadvá-
lasztA meg bo csáj tás köny vé -
ben [sic!]Des mond Tu tu No-
bel-békedíjasdél-afrikaiang-
likán érsek és lánya, Mp ho
Tu tu.
Könyvükazegyikleghite-

lesebb,amelyebbenatémá-
banvalahaíródott,hiszena
szerzőktanúiéselszenvedői
voltakazapart heid nek –an-

nak,hogyannyomtaelDél-
Afrikábanafehérkisebbséga
feketéketazéletmindenterü-
letén.
Azapartheid idejénmin-

dennaposvolt,hogygyerekek
tűntekel,éssohanemkerül-
tekelő,vagyholttestükrehol-
mi szemétként félrehajítva
találtakrá.Napmintnaple-
hetetthallaninőkről,akiket
megkínoztak vagy meggya-
láztak.Tantermekbenésmo-

zikban ártatlan embereket
gyilkoltakhalomraválogatás
nélkül.Emberijogaikérttün-
tető, a nyomor ellen küzdő
családapákathurcoltakelpo-
litikaiokokból,hogymegkí-
nozzák,netán–példátstatu-
álva – megcsonkítsák vagy
megöljékőket.Autókablaká-
ból lelőtt járókelők, családi
otthonokbanvégrehajtottraj-
taütések,halállalmegbosszult
gyilkosságok.
Lehetséges-e ennyi ször-

nyűségetmegbocsátani?
„Rengetegvérhullott,mi-

re eljött a szabadság kora.
Amikorpedigvezetőinkvég-
re kiszabadultak a börtön-
ből,félővolt,hogyabosszúés
amegtorlásvágyavérfürdő-
véfogjaváltoztatniademok-
ráciábavalóátmenetet.Cso-
dával határosmódon azon-
bananépünkmásjövőtvá-
lasztott:olyanjövőt,amelya
megbocsájtásonalapul”–ír-
jaTutuakönyvbevezetőjé-
ben.

1994-ben,azapartheidvé-
génőtbíztákmegazIgazság
ésMegbékélésBizottságve-
zetésével,amelynekhatalmá-
banálltbárkitamnesztiában
részesíteni.Elkövetők,áldo-
zatokéséletbenmaradtcsa-
ládtagok ezreinek vallomá-
sáthallgattákmeg.Ésamér-
hetetlen fájdalom, harag és
bűntudatmögöttképesekvol-
tak felismerni az embersé-
get;hogyszívemélyénmin-
denáldozatarravágyik,hogy
meg tudjon bocsátani, és
mindenbűnös–függetlenül
azigazságszolgáltatásítéleté-
től–arra,hogymegbocsás-
sanak neki. „Gyakranmon-
dom, hogy Dél-Afrikának
nemlettvolnajövőjemegbo-
csátás nélkül. A düh és a
bosszúvágyelpusztítottvolna
minket–egyénkéntésközös-
ségkéntegyaránt.”
Ezekből a tapasztalatok-

bólésfelismerésekbőlmerít-
kezikA meg bo csáj tás köny ve.
Tutu és lánya tudják, mi a
megbántottság,aszenvedés,
aharag,abűntudat,demé-
lyenismerikazemberilelket
is.Legyenszóhétköznapisé-
relmekről vagy a legször-
nyűbbbűntettekről,aszerzők
kézen fogják az olvasót, és
úgyvezetikvégigamegbocsá-
tásnégyállomásosösvényén,
mintazútjóismerői.
„Szenvedésünk, fájdal-

munkésveszteségeinkhata-
lommalbírnak:képesekátala-
kítaniminket.Nemmindig
érezzük igazságosnak vagy
könnyűnek,delátjuk,hogya
nagybánatbólidővelnagyjó
isszármazhat.”Amegbocsá-
tásrévénérhetjükeleztazát-
alakulást,hogykiteljesedjen
szeretetünk embertársaink
ésIsteniránt–hogyméltó-
képpen várjuk a karácsonyi
Gyermeket.

g BalázsÁrpád

Des mond Tu tu – Mp ho Tu tu:
A meg bo csájtás köny ve [sic!].
Ca spa rus Ki adó, Bu da pest,
2014. Ára 3500 fo rint.

Karácsonytájánazemberva-
lahogylendületesebbentájé-
kozódikakönyvújdonságok-
ról.Barátaimhívták fel afi-
gyelmemetDo ro thy L. Sayers
mostmegjelentírására:Aki ki -
rály nak szü le tett.Akönyvegy
hangjátéksorozat szövege,
amely az angol közszolgálati
rádió,aBBCadásábanhang-
zottelamásodikvilágháború
alatt, 1941–42-ben. Írónője
addig elsősorban krimijeiről
voltismert.Arádiószerkesz-
tőségekértemeg,hogydol-
gozzafelJézuséletét.Azelké-
szültművet–aközelkilenc-
órányiJézus-drámát–tizen-
kétadásbansugározták,havi
egy-egyalkalommal.
Aszerzőeztírjamunkájá-

ról:„Célomazvolt,hogyale-
hetőlegjobbtudásomszerint
meséljem el a történetet a
rendelkezésemreállóközvetí-
tőközegekenkeresztül,azaza
tőlemtelhetőlegjobbműalko-
tásthozzamlétre.”
Az adásokat hallgatva az

angoltársadalomvéleménye
szélsőségesen megoszlott.
Akegyesekkeményentámad-
tákazírónőt,hogyprofanizál-
ja„aszenttörténetet”.Mások
éppen fordítva,megköszön-
ték,hogyközelhoztaésérthe-
tővétetteszámukraJézuséle-
tét.Levelekszázaiözönlöttek
a BBC szerkesztőségéhez a
hangjátékmellett,illetveellen.
Magyarulmostmegjelent

könyvében–mielőttközölné
adrámaszövegétésahangjá-
tékrendezőjénekírttanácsa-
it,valamintaszereplőkjellem-
rajzánakindoklását–Sayers
egyharmincoldalasbevezető-
benmagyarázzaelíróiszem-
pontjait, részben válaszolva
asugárzottművetértkritikák-
ra.Felettébbérdekesezabe-
vezetés, hiszen bepillantást
nyújt az írónő munkamód-
szerébe,azalkotásszületésé-
nekfolyamatába.
Engemmeglepettaszerző

imponálóteológiaitudása,is-
merete.Erreakönyvfüggelé-
kébenkaptammagyarázatot.
Sayerseztírjaaműsorszer-
kesztőjének:„EgygörögÚj szö -

vet sé get rongyosraolvastam,
és komoly hittudományi
könyvtáratgyűjtöttemössze.”
Íróikoncepciójátekképpindo-
kolja: „Annyira hozzászok-
tunk,hogyafeltámadásutá-

ni,sőtNiceautáninézőpont-
bóllássukatörténetet,hogy
önkéntelenül felruházzukaz
Új szö vet ség szereplőit ama-
gunkrészletesteológiaiisme-
reteivel.Úgyítéljükmegvala-
mennyiük magatartását, le-
gyen az tanítvány, farizeus,
római vagy az utca embere,
minthatudtákvolna[Jézussal
kapcsolatban], kivel is van
dolguk,éshogymitjelentet-
tekvalójábanazokazakkori
események.Pedigdehogytud-
ták.Atanítványoknakiscsu-
pánaleghomályosabbsejtel-
meikvoltak,atöbbiekpedig
pedzenisempedzették,hogy
mirőlisvanszóigazában.”
Ezaszemlélete,megközelí-

tése tulajdonképpen egybe-
esikazzala„történetiJézus”-
kutatással,amelya20.század
elsőfelénekteológusaitfoglal-
koztatta.Demíga„történeti
Jézus”-kutatás több esetben
Jézusból mo ra lis tát csi nált,
vagyegyelvetéltmozgalom-
nakahősét,addig–boldogan
nyugtáztam–Sayersnemad-
ja fel hitbeli és dogmatikai
döntését. Ő az Istenember
drámájátírjameg,akivalósá-
gosIsten,ésvalóságosember.
AzemberiségMegváltója!
Az1957-benelhunytírónő

ahangjátékszereplőitközna-
pinyelvenbeszélteti.Eznagy
vitátváltottkiamagakorában.

Ma már senki sem akadna
fennrajta.IdőközbentöbbÚj-
szövetség-fordítás megjelent
azutcaemberéneknyelvén…
Sayersragaszkodottahhoz,

hogy szereplői a társadalmi
helyzetüknekmegfelelőmo-
dorban beszéljenek (például
rögtönazelső jelenetbenaz
egyszerűpásztorokszóhasz-
nálatát kellett visszaadnia).
Eznemkisfeladateléállíthat-
taakönyvfordítóját,Pász tor
Pé tert.
Idézemújraaszerzőt:„Cé-

lom az volt, hogy a lehető
legjobbtudásomszerintme-
séljemelatörténetet…”Sayers
alighasejthette,hogyahetve-
nes években olyan teológiai
felismerés erősödik meg,
amely azt tudatosítja, hogy
Isten mindig történésekben
nyilatkoztatjakimagát,még
elvont igazságait is esemé-
nyekbenközli.Ezazúgyneve-
zettnarratív,elbeszélőteoló-
gia.Azírónőmameglepődve
tapasztalná,hogyezateológia
isigazoljafelfogásánakésvá-
lasztott„műfajának”ahelyes-
ségét.
ABBC szerkesztőségéhez

írottlevelekközötttaláltamer-
reakérésre:„AKrisztuséle-
térőlszólórádiójátékaimeg-
borzongattak egész testem-
ben,ésmeggyőződésem,hogy
hamegjelennék könyv alak-
ban…,nyelvezetefélresöpör-
néakegyesközhelyeket,éstu-
dom, hogy olyanok ezreit,
akiknek eszük ágában sem
volnaaBibliátelolvasni…,rá-
ébresztené,hogyemaikornak
isKrisztusútjánkell járnia.”
Nos, a könyv megjelent.

Immár nemcsak angolul ol-
vasható,de–azEnciánKiadó
jóvoltából–magyarulis…

g Id.PintérKároly

Do ro thy L. Sayers: Aki ki -
rály nak szü le tett – Ti zen két
hang já ték Jé zus Krisz tus éle -
té ről. En ci án Ki adó, Bu da -
pest, 2014. Ára 3900 fo rint.
Kap ha tó a bap tis ta és az
evan gé li kus köny ves bolt ban,
il let ve a Hu szár Gál pa pír- és
köny ves bolt ban.

ALutherKiadógondozásábanjelent
megnemrégibenEric He u vel Csa lá -
di ti tok címűképregénye,melynek
egyiklegfőbbkülönlegessége,hogya
DeákTériEvangélikusGimnázium
10/A osztályos diákjai végezték a
hollandiaiAnneFrankHázoktatási
kiadványakéntkészültésmár több
nyelvreátültetettanyagfordítóimun-
káját.Őkazokalelkestanulók,akik
aholokauszt-emlékévkapcsánegyé-
niötletekalapján,Sán dor Éva osztály-
főnökvezetésévelhoztáklétreEl tűnt -
nek nyil vá nít va cíművándorkiállítá-
sukataziskolapincehelyiségében.
A nemzetközi projekt keretében

megvalósulttárlat,illetvefüzetrend-
kívülipéldalehetarra,hogyaholo-
kauszthozhasonlótársadalmitragédi-
ákfeldolgozásátmindenekelőttszemé-
lyesszintenéskisközösségekbenkell
elkezdeni,hogyaztánne„emlékezet-
kieséssel”záruljonegy-egyszélesebb
körű,ámkevésbéátéltmegemlékezés.
Azeredetileg2003-bannapvilágotlá-
tottCsa lá di ti tok elsősorbanHollan-
diamásodikvilágháborússzerepéről
szól.Ezzelegyüttképetkaphatunk
belőle a Harmadik Birodalomban

ideológiaiésfajialaponüldözöttekvi-
szontagságairól,amelyektúlmutat-
nakahelyieseményeken.
AképregénykulcsfigurájaegyJero-

ennevűfiatalfiú,akiegynagymamá-
jánáltettlátogatásalkalmávalapad-
láson kezd kutakodni régi kacatok
után,háthatalálvalamit,amiteladhat
abolhapiacon.Ígytalálráafájdalmas
emlékeketőrzőtárgyakra–olyanél-
ményekrőltanúskodnak,amelyekki-
beszéletlen traumaként mindvégig
ottlappangtakaközösmúltban.
Az ismeretterjesztő jellegű vál-

lalkozáscélközönségekimondottan
afiatalság,melynektagjaimindke-
vesebbettudnakamegidézetttörté-
nések emberi hátteréről. Hiszen a
történelemórák többnyire száraz
tényanyagán,valamintazesetlegesis-
kolai műsorok sokszor sematikus
üzenetén kívül nemigen érik őket
olyanhatások,amelyekelindíthatnák
a tágabban értelmezett, kollektív
emlékezetésaszemélyes,bensővé
tett múltbéli történések közötti
egyensúlyteremtőfolyamatot.
Az említett diákcsoport a képre-

gényfordítás és a kiállítás előkészítő

munkálataisoránéppenerretettkísér-
letet.Aközösgondolkodáséskutatás
eredményekéntvalóbantovábbörökí-

tett,személyesséváltemlékkerülhetbe
azifjabbgenerációtudatába.
Az osztályközösség, ezen belül

isazemlékévhezkapcsolódóprojek-
tekleglelkesebbképviselőikénthá-
romdiák osztottameg velünk ta-
pasztalatait:And rássy An na, akiál-

lítástárlatvezetője,illetveKi ers Bá -
lint ésSch mal Dá vid, akikfőlegfor-
dítóifeladatokatvégeztek.
AtörténelmiérdeklődésűAnnael-

mondta,hogyezatananyagonkívüli
kutatómunkaegészenmás,jóvalel-
mélyültebbhozzáállástigényelttőle,
és hogy a tárlatvezetésen milyen,
nemegyszerprovokatívkérdésekkel
szembesültdiáktársairészéről.
KiersBálintis–akiahollandfor-

rásszövegésazáltalukkészítettma-
gyarváltozatlektorálásábanvállaltfő-
szerepet–utaltarra,hogymégazosz-
tályukonbelülisvoltakkonfliktusok,
széthúzásokatémávalkapcsolatban,
deezekenaközösmunkasoránsike-
rült mindenkinek felülemelkednie.
SchmalDávidszüleiésfelmenőiré-
vén szorosan kötődik a holokauszt
eseményeihez, ezért ő a személyes
szálakésaprojektsoránelsajátítottis-
meretekkapcsolódásipontjaitérezte
alegmeghatározóbbnak.
Mindenképpen tanulságos tehát

azaziskolaikereteketkitágító,közös-
ségi és egyéni élményekbengazda-
gabbnaktűnőtanulásifolyamat,ame-
lyenazelmondottakalapjánezekafi-

atalokátmentek.Szavaikonsemafel-
adat kötelességszerű elvégzésének
kedvetlensége,sematémátólvalóide-
genkedés vagy érdektelenség nem
érződött.Ahogyantöbbekközötta
Szabadságtérimásodikvilágháborús
emlékműkörülkialakultközfelhábo-
rodásisjelzi,nemmindigafelülrőlirá-
nyítottvagyhivataloshátterűmegem-
lékezések azok, amelyek eljuttatják
egy-egytörténelmitraumaüzenetét
azújabbésújabbgenerációknak.
Asokatszidalmazottszoborelőtt

sorrajelentekmegazokaszemélyes,
családi hagyatékból előkerülő tár-
gyak,amelyektöbbetmondhatnak
mindenkisajátítottéshamisankol-
lektivizált mű-emléknél… Nekünk
magunknakkell hát valamiképpen
feltárnunkaztamúltunkat,jelenün-
ketésbizonyosszintenjövőnketis
döntő mértékben befolyásoló, el-
idegeníthetetlenörökséget,amelya
holokausztközösségikálváriájának
kisközösségifeldolgozásánkeresztül
végüleljuttathataPi linsz ky Já nos ál-
tal„szentbotránynak”nevezettese-
ményekbelsőfelold(oz)ásához.

g PappMáté

Akikirálynakszületett

Kutatás,kiállításésképregényazemlékez(tet)ésszolgálatában

Amegbocsátásgyógyít!
DesmondTutuanglikánérsekkönyve
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„Azevangéliumolyvilágos,hogysok
magyarázatranemszorul.Viszontjól
megkellfontoljuk,megkellbecsül-
jük,ésmélyenszívünkbekellzárjuk.
Csupán azoknak válik hasznára,
akikcsendesszívvelmindenegyebet
félretesznek,ésfigyelmesentekinte-
nekrá.Úgy,ahogyanapotacsendes
vízben könnyen megláthatjuk, és
érezhetőenmelegítis,addigatom-

boló,zuhanóvízbenkevésbélátha-
tó,ésmelegítenisemképes.Ezértha
aztkívánod,hogymegvilágosodjés
felmelegedj,azistenikegyelmetés
csodátmegláthasdúgy,hogyaszí-
ved lángra gyúljon, fény áradjon
bele,áhítatosésörvendezőlegyen–
akkorgondodlegyenarra,hogyel-
csendesedj,éseztaképetmélyenszí-
vedbevésd.Amikorazigehirdetésaz
evangéliumrészleteitszemünkelé
tárja,erreindítminket,ésalkalmat
adarra,hogymimagunkisbelemé-
lyedjünkazüzenetbe.”

d LutherMárton
karácsonyiigehirdetéséből(1522)

(Vaj ta Vil mos for dí tá sa)

s e m p e r  r e f o r m a n D a

„Örül je tek az Úr ban min den kor! 
Is mét mon dom: örül je tek! Az Úr kö zel!”
(Fil4,4–5)

Adventnegyediksegybenkarácsony
hetébenazÚt mu ta tó reggeliésheti
igéiazÚrJézuselsőföldieljövetelé-
rőltudósítanak.„Lelkünksóvárogva
várjaazUrat,mertőbenneörülamiszívünk.”(Zsolt33,20.21;LK)Érkezik
aMegváltó,örvendezzünk!EzttetteMáriais(lásdEÉ38),sígyénekelt:„Ma -
gasz tal ja lel kem az Urat, és uj jong az én lel kem meg tar tó Is te nem ben…, mert
nagy dol go kat tett ve lem a Ha tal mas, és szent az ő ne ve…” (Lk1,46–47.49)„Meg-
váltótküldöttazIstenazőnépének,meghagyámindörökkéazőszövetsé-
gét.”(GyLK706)ÉsPálisbátorít:„…imád ság ban és kö nyör gés ben min den -
kor há la adás sal tár já tok fel ké ré se i te ket Is ten előtt; és Is ten bé kes sé ge… meg
fog ja őriz ni szí ve te ket és gon do la ta i to kat Krisz tus Jé zus ban.” (Fil4,6–7)ASzent-
írásutolsóverseibenazőutolsókijelentéseitolvassuk:„Én va gyok Dá vid gyö -
ke re és új haj tá sa, a fé nyes haj nal csil lag. (…) Bi zony, ha mar el jö vök.”Amifo-
hászunk:maranatha–„Jöjj, Uram Jé zus!” (Jel22,16.20)Pálreménységesze-
rintzsidókspogányokegyüttdicsőítikIstentagyülekezetben;eztószövet-
ségiígéretekkeltámasztjaalá:„Ezért ma gasz tal lak té ged a né pek kö zött,
és ne ved nek di csé re tet ének lek. (…) Örül je tek, né pek, az ő né pé vel együtt.
(…) Di csér jé tek az Urat mind, ti né pek, di cső ít sék őt mind a nem ze tek.” (Róm
15,9–11)Samaelsőszentestén„meg je lent Is ten üd vö zí tő ke gyel me min den
em ber nek” (Tit2,11):IstenelküldteFiát,„aki test sze rint Dá vid utó da i tól
szár ma zott… Jé zus Krisz tus a mi Urunk…” (Róm1,3.4)„…szü le té se pe dig
így tör tént (…) Íme, a szűz fo gan mé hé ben, és fi út szül, és Im má nu él nak ne -
ve zik…” Máriamegszülte„fi át, akit Jé zus nak ne ve zett el”. (Mt1,18.23.25)Is-
tenszereteteünnepén:„Az Ige test té lett, kö zöt tünk la kott, és lát tuk az ő
di cső sé gét…” (Jn1,14)Ésangyalevangéliumazengettacsendeséjben:„Ne
fél je tek, mert íme, nagy örö met hir de tek nek tek… üd vö zí tő szü le tett ma nek -
tek, aki az Úr Krisz tus, a Dá vid vá ro sá ban.” Apásztoroksietveelmentek
Betlehembe,s„meg ta lál ták Má ri át, Jó zse fet és a já szol ban fek vő kis gyer -
me ket” (Lk2,10–11.16),sdicsőítettékIstentezért.AzértjöttazÜdvözítő,
hogyIsten„ke gyel mé ből meg iga zul va re mény sé günk sze rint ré sze sei le gyünk
az örök élet nek”. (Tit3,7)„Krisztusazértlettemberré,hogyújjászülessünk
őbenne!Magáravesziamiszármazásunkat,ésnekünkajándékozzaasa-
játját.Íme,ezazanagyöröm,amelyrőlazangyalbeszél”–tanítLu ther.
Istenújéletreindító„szereteteabbannyilvánultmegirántunk,hogyegy-
szülöttFiátelküldteavilágba,hogyéljünkőáltala”.(1Jn4,9;LK) „Az Ige…
jött el a vi lág ba. (…) Akik pe dig be fo gad ták, azok nak ha tal mat adott ar -
ra, hogy Is ten gyer me ke i vé le gye nek…” (Jn1,9.12)„Ő Is ten di cső sé gé nek ki -
su gár zá sa és lé nyé nek kép má sa…” (Zsid1,3)Általa„meg je lent a mi üd vö -
zí tő Is te nünk jó sá ga és em ber sze re te te”. (Tit3,4)Jánosnemírújparancso-
latot.„…sőt azt írom, ami kez det től fog va a mi énk volt: hogy sze res sük egy -
mást.” (2Jn5)„Nyíljmeg,szívem,fogaddbeőt,/Azáldottégicsecsemőt…”
(EÉ150,7)

g GaraiAndrás

HETI ÚTRAVALÓ

Azelsőigazikarácsonythetvenév-
velezelőttéltemmeg.Bibliaolvasá-
somsoránegycsodálatosigefogta
megaszívemet:„Add ne kem a szí ve -
det, fi am, és tartsd sze med előtt uta -
i mat!” (Péld23,26)Megértettem:az
én szívemben is szeretne szállást
venniamegszületettJézus.
Engedelmes szívvel elfogadtam

Isten felszólítását, és befogadtam
szívembeazÚrJézust.Ígylettemaz
őkövetője.AzótaIstenezzelazigé-
velvezetetthétévtizedenát.„…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.” (Róm12,2)
Nagyon fontos volt számomra,

hogy világosan lássam és értsem
mindenkorazővezetését.Hogyan
vezetett?Úgy,hogymindenkorfel-
fedeztette velem az okokat, ame-
lyek homályossá tették látásomat.
Előfordult,hogyaszívemablakaa
bűnmiattbelülrőlpiszkoslett,látá-
somhomályossávált,snemláttam
Isten akaratát. Bizonytalanná vál-
taklépéseim.Bűnbánószívvelkértem
lelkitisztánlátást.
Meg kellett szoknom, gyakorol-

nomkellett,hogyhagyjam,hogyIs-
tenvezessen.ASzentlélektetterre
érzékennyé. Minél jobban megis-
mertemaBibliát,annálinkábbmeg-
világosítottaazigeakövetendőutat.
MivelIstenazénAtyámlett,Atya-
kéntvezetett,ahogymegvan írva:
„Aki ket pe dig Is ten Lel ke ve zé rel,
azok Is ten fi ai. (Róm8,14)
Tanítaniakart,hogyegyrejobban

megismerjemőt,shogyáltalammá-
sokatiselérjen.Deazővilágosságát
csak akkor tudtam másoknak to-
vábbadni,amikorénmagamismeg
voltam szentelve. A megszentelés
aztjelentette:szívembenIstenelvá-
lasztottaasötétségetavilágosságtól.
ASzentlélekközelebbvittIsten-

hez,saBibliátszámomraIstensze-

relmeslevelévétette.Hanemolvas-
tam eleget az igét, eltorzult képet
kaptamIstenről.Azigeolvasáselőtt
ezértígyimádkoztam:„Uram,mu-
tasdmegnekembűneimet.”Mertaz
igeeztmondja:„…a ti vét ke i tek mi -
att rej tet te el or cá ját elő le tek, és nem
hall ga tott meg.” (Ézs59,2b)
Nemvoltelégcsakeztimádkoz-

nom:„Uram,segíts,hogynevétkez-
zem!”Megkellettaláznommagamat,
bűneimetmegkellettvallanom,és
bocsánatot kellett kérnem. Akkor
Istenmegbocsátott,ésénígyimád-
koztam:„Uram,adjnekemvilágos
vezetéstazigében.Segítsabbanis,
hogyelmondhassammásoknakazt,
amitateigédbenmegértettem.”Ak-
kormegtapasztaltam,hogyamitol-
vastam,azáltalénis,ésrajtamkeresz-
tülmásokisvezetéstkaptak.
ABibliavilágosígéretekkelvante-

le arra nézve, hogy Isten vezet, és
mindigvezetniakar:„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.” (Zsolt32,8)„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!” (Ézs30,21)
AzÚrvezetéseigéje,érzéseimés

körülményeimáltaltörtént,deleg-
többször ez a három összhangban
volt.Nagyszerűtapasztalásvolt,hogy
amikorimádkozom,ésazÚrrafigye-
lek,érzéseimenésgondolataimonke-
resztülazÚrszólhozzám.Azimád-
ságígypárbeszéddévált.Megkellett
tanulnomvárni,hogyazÚrígéretei
szerintcselekedjen,ésazőútjainve-
zessen.Azigeiserrebiztatott:„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!” (Jer7,23)
ValóbanhűpásztoromvoltazÚr

ehetvenévalatt.Azonbansokszor
mégsemkaptamvezetést–olykor
azért,mertnemismertemfelazÚr

akaratát,mivelkétségésengedetlen-
ség támadtbennemveleszemben.
Arrólismeggyőződtem,hogyIs-

tenakaratánakközéppontjábannyu-
galomvan.Azidőm,ahol,mikor,mi-
értéshogyankérdéseimIstenkezé-
benvannak.Nembecsültemaláaz
ördöghatalmátéspusztítóakaratát,
mégsemféltem,mertasötétségmin-
denhatalmafelettagyőztesvédelme
alattvoltam.
Megtapasztaltam,mitjelentJézus-

salegyütt„elrejtve lenni Istenben”.
Amintaforgószélközepéncsöndés
békességvan,úgyvanbékességés
csend az Isten akaratának közép-
pontjábanis.Igen,JézussalelrejtveIs-
tenben,ottcsendésbékevoltmin-
dig. Körülöttem viharok dúltak,
mégis biztonságban voltam, mert
magamatJézuserőskezérebíztam.
Ésakkornemkellettfélnem.Errebiz-
tattakIstenigéiis:„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.”
(2Kor4,6)
Boldoganénekelemteháta 100.

hallelujaéneket:„Jézus,vezesdgyer-
meked, /Megvédhet erőskezed, /
Kősziklámésoltalmam,/Egyetlen
bizodalmam./Vígyhát,vígyhát,/
Vígy,mígéjrenapderül./Éshamin-
den romba dűl, / Benned bízom
egyedül.(…)/Vészbenénerősségem,
/Viharbanmenedékem,/Minden,
minden vagy nekem, / Bizalmam
bennedvetem.(…)/Fogjadhátmeg
kezemet,/Vígyhazámbaengemet,
/Hívenkövetleknyomon,/Mertve-
lemvagy,Jézusom…”
Ebbenacsodálatosbiztonságban

folyhattovábbnekiátadottéletemaz
ővezetésével.Dicsőséglegyenaző
nagynevének!

g SzencziLászló

Istenvezetésével– hetvenévenát

„A mély ség ből ki ál tok hoz zád, Uram!”
(Zsolt130,1)

Sokmindentmegváltoztattakazokaz
évszázadok,amelyekelválasztanak
minketazsoltárírókorától.Másvi-
lágképbengondolkozunk.Máskép-
penszórakozunk.Változottazízlés,
azerkölcs.Másokaszokásaink.Más
kérdésekkel foglalkozunk, és más
problémákterhelnek.
Nemváltozottazonbanazalap-

vetőhelyzet:amélységszituációja.

Azókorisorsdrámák,maitévéjáté-
kok,deéletünkeseményeiiseztta-
núsítják.Ígyvanez,bárnemszíve-
sen beszélünk róla. Mélységben
élünk!
Azsoltárazzalbiztat,hogyeza

mélység nem lezárt, és nem re-
ménytelenülfeneketlen.Azsoltáríró
nemcsakamélységtragikusrealitá-
sátismeri,hanemIstentis,akimen -
tő sze re te té vel ha jol le a mély ség ben
ver gő dők höz. Nem a süket semmi
veszkörül.Nemavégesanyagkö-

nyörtelenkörforgásábanélünk.Isten
él,bennebízvakiálthatunkhozzá:
könyörüljrajtam,Uram!

g MadocsaiMiklós

ADY ENDRE
AzÚrérkezése
(Részlet)

Mi kor el hagy tak,
Mi kor a lel kem ros ka doz va vit tem,
Csön de sen és vá rat la nul
Át ölelt az Is ten.

aD vent 4.  va sár nap já r a

Deprofundis

PÓSA ZOLTÁN

Advent
Rámköszöntareggel,borúsvárakozás
Utánittaremény,vérbőluca-futás
Szelídördögűzésindítjaelafény
Felésóvárgóknakmenetét,égilény
Istengyermeknapjaímegyreközeleg
karácsonyfaillat,vonzójászolmeleg
Újtestbeköltözöttmárazódonvilág
AbűnökhaláláthirdetiNapvilág
Adventikoszorú,csengő,karácsonyfa
Mostantólmindenkigyűljönegyalomba
Azt,kivelünkmarad,várjaörökélet
Akikívülreked,lassansemmivélesz
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Kinekmitjelentaszületésnap?Mitünneplünk
ilyenkor?Egyáltalánamagunkérdemeaz,hogy
megszületünk,hogyvilágrajövünk?
Egyikbarátommesélte,nemérti,hogyaszü-

letésnapunkonmiértmikapunkajándékokat.
Ehhez nekünk igazából nincs is közünk –
mondta–,inkábbazédesanyánknakkellenead-
nivalamiszépet!Inkábbneki,mertaszületés
azőérdeme,nemelsősorbanazé,akiéaszü-
letésnap. Így saját születésnapunk legalább
annyira édesanyánké is, mint amennyire a
miénk.Nekiköszönhetőugyanisazéletünk.
A világrajövetel emellett hatalmas ese-

ményazéletünkben,méltónalegfontosabb.
Mertnélkülesemmimásrólnemistudnánk
beszélni… Csoda – ekkor teremtődik szá-
munkramegavilág.Vi lág ra jövünk.Amagyar
nyelvnagyonszépenadjavisszaekifejezés-
selamegszületést.
Ésmilyenmélyértelműképaz,haakarácso-

nyitörténetregondolunk,hogyIstenazembe-
rekközégyer mek ként születettmeg.Nemcsak
úgybelépettésmegjelentelőttünk,felnőttIsten
Fiaként,hanemfokozatosanéslassanvettefel
azemberi formát,ahogyanmimindannyian.
Tegyük most a megszületendő kis Jézus

helyébesajáthitünket,ésképzeletbengondol-
jukel,hogyantörténikennekahitnekavilág-
rajövetele.
Voltegytisztalélek,Mária.Atisztaságaazért

kellett,mertcsakilyentisztalélekbenszület-
hetmegamisajáthitünkis.Elkelltakarítanunk
mindennemodavalódolgot,amiútjábanáll,
kikelltakarítanunkszívünket.Ésatisztaság
mellettottatürelem.Tudnunkkellvárni,tü-
relmesneklenni,amígazangyalmegjelenik.Ez
ahitpróbája.Ésakitartás–példáulaz,hogy
keresemahitemet,keresem,hogymienneka
hitnekalényege–mind-mindavárakozáside-
jéheztartozik.Ésaztánvalahol,atitokzatos-
ságbanmegtörténik…Ahitmegfogan.
MáriánakGábrielhozzaajóhírt,azevan-

géliumot,hogyIstenrehagyatkozásagyümöl-
csötérlelt.Ráhagyatkozunkakegyelemre,és
őmegadja.Majdavilágrajön.Hitünkisgyer-
mekként,kisJézuskéntjönavilágra.Erősöd-
niekell,táplálnikellőt,etetni,melegentarta-
ni,vigyáznirá.Ésehhezegymindentodaadó,
önmagát odaadó szűzi édesanya szükséges.
Vagyismegkellmaradjonatisztaság,megkell
maradjonagondoskodás,szeretettelkellőtkö-
rülvenni.
Hitünket gondosan ápolnunk kell, mint

ahogyMáriaringattaJézustajászolban.Mert
csakezagondoskodás,csakezaszeretetnö-
vesztheti. És később csodákra lehet képes.
Csodákra,hiszahitünkIstentőlered.Végsőso-
rontőleszármazik.EzértakisJézustkésőbb
IstenFiánakmondjákmajd,éshatalmasdol-
gokatviszvégbe–azemberekért.
Ennekahitnekvanmostaszületésnapja.Ez

akarácsony.Ezavilágraszólóesemény.Ösz-
tönözzönminketekülsőünnepbelsőhitünk
megélésére,megszületésére.Mertebbenazün-
nepbeneshetegybeamiszemélyeshitünkIs-
tenszemélyesmegszületésével.

g MézesZsoltLászló

Bő sze Ve ro ni ka Győrből,Mrk va
Re ná ta ahévízgyörki,Sza bó Ad -
ri enn Ani ta adabas–gyónigyüle-
kezetből, Ma gyar Ta más pedig
Nyíregyházárólérkezettateológi-
ára;Veronika,RenátaésTamáslel-
késznekkészül,Adriennhittanár
szakrajár.Mivelateológusotthon-
banemcsakazintézményhallga-
tói nyerhetnek felvételt, hanem
más felsőoktatási intézményben
tanuló,adottesetbenmásfeleke-
zetheztartozódiákokis,ésőkisaz
egyetemigyülekezettagjai,közü-
lükismegszólaltatunkegymeto-
distafiatalembert.Amiskolciszü-
letésű,demostSzegedrehazajáró
Sztup kai Mar cell azEötvösLoránd
TudományegyetemBölcsészettu-
dományi Karán, filmelmélet és
filmtörténetszakirányontanul.

– Mi kor, ki től hal lot ta tok elő ször
az öröm hír ről?
ADRIENN:Elevenenélnekmég

bennem az emlékek ezzel kap-
csolatban. Eszembe jut, amikor
édesanyám és édesapám imád-
koznitanított.Amikoróvodában
mindig énekeltünk, és eszembe
jutnakazelsőhittanórákonátélt
érzések.Valamiúj,aminagyonjó,
éssokatszeretnékmégrólatudni
–erregondoltamelőször.
RENÁTA: Énismégegészenki-

csikorombanhallottamelőszöraz
örömhírt.Családunkatésanevel-
tetésemetakeresztényszellemiség
jellemezte.Agyülekezetbenvaló
aktív jelenlét természetes része
voltazéletemnek.
VERONIKA: Összesen tizenhá-

romévetjártamegyevangélikus
intézménybe, méghozzá a győri
PéterfySándorEvangélikusOkta-
tásiKözpontba.Ígymárelsősko-
romtólkezdvefolyamatosanhal-
lottamazörömhírről.Akkormég
játékosmódontanultunkIstenről,
Jákóbról,Nóéról,Jézusrólésata-
nítványokról.
Azelsőemlékemaz,amikorel-

sőosztályoskorunkbanSa ci néni,
ahitoktatónkegytükörírássalírt
mondatotmutatottahittanköny-
vünkben.Nagykíváncsisággalnéz-
tük,hogymiislehetazarejtélyes,
számunkraolvashatatlanírás.Az-
tánSacinéniazóravégefelékör-
bementegytükörrel,azírásfölé
tartotta,ésígyeltudtukolvasni.Az
igéremárnememlékszem,ésar-
rasem,hogyazÓ- vagyazÚj szö -
vet ség ből valóvolt-e,dearraigen,
hogyezakkor,hétéveskéntmilyen
felemelőésörömteliérzésvolt!
TAMÁS:Tizennégyéveskorom-

bankezdtemelkonfirmációiórára
járni. Kiskoromban egy-két évig
jártam ugyan hittanra, de mivel
nemegyházivoltasulim,ezabba-
maradt.AztánazEmmausgyüleke-
zetbekezdtemjárniNyíregyházán,
közel azotthonomhoz.Bozo rády
Zo li bácsivoltalelkész,akitőlelő-
szörhallottamJézusról.Akkormég
nemtudtamhovátennisokdolgot
ahitemmelkapcsolatban,viszont
rengetegetköszönhetekneki–nem
melleslegabbanisrészevolt,hogy
mostateológiánvagyok.
MARCELL:Lelkészcsaládbaszü-

lettem,és a szüleimkezdetektől

fogva aBiblia szerintneveltéka
testvéreimetésengem.Ígyelőfor-
dult,hogyavasárnapigyermek-
órákonmártöbbszörösenismert
evangéliumi történetekkel talál-
koztam.Emlékszemazonbanar-
raadélutánra,amikoróvodásként

apátólazelsőgyermekéneketmeg-
tanultuk:„Aszívemörömmelvan
tele,mertJézusalegjobbbarát…”

– Mi kor döb ben te tek rá ar ra,
hogy az Ige sze mély sze rint ér te tek
is test té lett, hogy Jé zus ér te tek is
meg szü le tett, és a ti bű ne i te kért is
vál lal ta a ke resz tet?
VERONIKA: Aziskolábanminden

hetedikestanulókonfirmációsok-
tatásonveszrészt,majdazokta-
tásutántavasszalközösenkonfir-
mációsvizsgátteszazudvarbanlé-
vő Öregtemplomban. Mint az
összesevangélikusosztálytársam,
énismindenpéntekenottvoltam
adélutánikonfirmandusoktatáson.
Aztánavizsgaissimánlezajlott.
Ezekutánelkövetkezettazelső

úrvacsoravétel napja, és az azt
követőáldásé.Otttérdeltünkazol-
tár körül, szép fehér egyenru-
hánkbanakörgallérral.Alelkész
pedigmindegyikünkelőttmegállt,
és elmondott mindegyikünknek
külön-külön egy személyes igét,
miközbenkezeitafejünkretette.
Azénszemélyesigémígyhang-
zott:„Akit ne kem ad az Atya, az
mind én hoz zám jön, és aki én hoz -
zám jön, azt én nem kül döm el…”
(Jn6,37)
ADRIENN:Számomraisakonfir-

mációvoltezazesemény.Ahogy
álltunkazoltárnál,együttatársa-
immal.Majd a személyes áldás.
Mindenkinek.Egyenként.Azúr-
vacsoravétel. Ezek mind-mind

olyanpillanatokvoltak,amikelin-
dítottakbennemvalamit,ésrádöb-
bentettekerre!Éseztmegerősítet-
tebennemazakkorútravalóként
kapottigém,amelyéletemvezér-
igéjévévált:„Légy hű mind ha lá lig,

és ne ked adom az élet ko ro ná ját.”
(Jel2,10)
TAMÁS:Gyülekezetünkbenaza

szokás,hogymindenévbenadvent
negyedikvasárnapjánelőadnaka
kicsik,aserdülőkésazifikegy-egy
karácsonyitörténetet.Mindigna-
gyonmegindítónaktaláltameze-
ket,legfőképpenakicsigyermeke-
két.Valahogysugárzottrólukaz
ártatlanság,szelídség,alázat,amely
Jézusbanismegvolt.Ennekhatá-
sáradöbbentemrá,hogyőértem
iseljött,ésnemélheteknélküle.
RENÁTA:Nekemmindezafel-

nőttéválásomrészévé lett. Szá-
momra nem okozott megdöb-
bentőés„pálifordulatot”,hiszen
végig jelen volt az örömhír az
életemben. Inkábbegyre többet
értettemmegésfogtamfelbelő-
le. Fokozatosan, szépen lassan.
Egykonkréteseményhezésidő-
ponthozéppenezértnemtudom
kötni.Demindenképpenkellett
hozzáamegértés,amikorazige
márnem„csak”egytörténetetje-
lentett,hanemazénéletemmeg-
váltásáértismegszületettaMeg-
váltó,ésvállaltabűneimértake-
reszthalált. Ennek felismerését
talánakonfirmációmatmegelőző
időszakhozkötöm.
MARCELL:2009nyaránazorszá-

gos metodista ifjúsági csendes-
napokra–miveltúlfiatalnakérez-
temmagamat–csakbetekinget-
nimentem.Aközépiskolaelőttáll-

tam;kérdésekkel,aggályokkalér-
keztemmeg.Azistentiszteleteken
kívülcsupánnéhányprogramon
vettemrészt.Azegymásraépülő
igehirdetések nyomán azonban
valamiegyreinkábbkezdettmeg-
fogalmazódni bennem.Majd az
utolsóestialkalomvégénlehető-
séget kaptunk, hogy terheinket
letéve áldást kérjünk az adott
problémáinkmegoldására,azéle-
tünkre,azújéletünkre.Ebbenaz
áldásbanszívemetkitárvafogad-
tambeKrisztust,elfogadvaazta
hatalmaskegyelmet,amelyetaző
kereszthalálábanénismegkaphat-
tam.

– Ho gyan, mi ben vál toz ta tott
meg ez a fel is me rés ben ne te ket?
VERONIKA: Szerintem erre a

kérdésreelég,haannyitválaszolok,
hogyjelenlegazEvangélikusHit-
tudományiEgyetemteológus-lel-
készszakoshallgatójavagyok,im-
máron negyedik éve. Tanulmá-
nyaim befejezése után szociáli-
san hátrányos helyzetű gyerme-
kekkelszeretnékfoglalkozni.
TAMÁS: Ami korábban talán

csaknemes,tiszta,elgondolkod-
tatódolognaktűnt,mostanra,azt
lehetmondani,azemberéletének
szervesrészévéválik.Nemelegen-
dő,hogycsakkarácsonykorfor-
duljunkodaazemberekhez,ekkor
legyünkkedvesebbek.Defontos–
talánalegfontosabb–,hogyeztát-
mentsükmindennapjainkba.
ADRIENN: Azembermegtapasz-

talja, hogy milyen jó érzés, ha
vanvalaki,akifélt,óv,szeret,nem
mondleróladsemmilyenkörül-
mény között. Akihez bármikor
fordulhatsz,érjenakárörömvagy
bánat az életedben, akármi le-
gyen,őmindigottvan.Ezazér-
zésboldogsággalésbiztonsággal
tölt el. Szeretném, ha mindezt
minéltöbbemberhezeltudnám
jutatni!Ezértisnagyonfontosez
nekem.
Ennekazelhívásnakahatására

érettségiutánazEvangélikusHit-
tudományi Egyetem hallgatója
lettem.Azegyetemelvégzéseután
azénUramnak–méltatlanulbár,
de – elhívott szolgája szeretnék
lenni.Jelenlegazérdeklődésemaz
ifjúság nevelésére és a szenve-
délybetegeklelkigondozásárairá-
nyul.Ajövőbenezzelisszeretnék
mélyebbenfoglalkozni.
MARCELL:Azimádságaimmé-

lyebbeklettek.Máshogykezdtem
a világot szemlélni, és ma már
nagyonsokesetbenIstentésaző
csodáit látom meg. Igyekszem
mindenkorörülni.Ahit,hogyaz
Úrnaktervevanvelem,ésgondos-
kodik rólam, biztonságot ad bi-
zonytalanélethelyzeteimben.Mert
ahogyanígérte:„…íme, én ve le tek
va gyok min den na pon a vi lág vé -
ge ze té ig.” (Mt28,20b)
RENÁTA: A gyülekezettel való

szoroskapcsolatrévénéletemter-
mészetesvelejárójakénttekinteka
Krisztusban való hitemre. Sze-
mélyiségemrészévévált,ésbeépült
azéletemmindenzugábaezata-
lánfelfoghatatlantetteazIstennek.
A hitem ezáltal megerősödött,
bárakkoriskisebb,mintegymus-
tármag.Akapaszkodástésabiz-
tonságotjelentiszámomra,hogy
vanegyMegváltóm,akinemhagy
elveszni,hanemazörökéletre-
ménységét nyújtja számomra.
Mindennaponháláslehetekezért
anagykegyelméértIstennek,mert
elküldteazőegyszülöttFiátértem,
ahogymindenkimásértis.

g V.J.

„Jóhírtmondok,jer,halljátok…”
FiataloktalálkozásaazörömhírrelésazÜdvözítővel

b ALukácsevangéliumából jólismertkarácsonyitörténetszerintJézusvilágrajövetelénekéjszaká-
jánangyaljelentmegaközelbentanyázópásztoroknak,ésazÜdvözítőmegszületésérőlbeszéltne-
kik.Denemcsaktudósítottaőketajóhírről,hanemörvendezésreishívtaőket.Azünnepsokszor
felcsendülődallama,aMennybőljövökmosthozzátok kezdetűének(Evangélikusénekeskönyv, 150)
iserrebiztatbennünket.Alábbiösszeállításunkban–Luther szerzeményének„jóhírtmondok,jer,
halljátok”éneksorábólkiindulva–azevangélikusHittudományiegyetemteológusotthonánakné-
hánylakójavallarról,hogyőkmikor,kitől,hogyanhallottakajóhírről,ésmikor,minekahatásá-
ratudatosultbennük,hogyazIgeértükistesttélett.

pa l aC k p os ta

Megszületni,
karácsonykor

Névjegy:
MézesZsolt
lászló

Budapestiegyetemilelkészként,lelkigon-
dozókéntdolgozom.Végzettségeimmela
bibliodrámaéspszichodrámaterületénis
próbálomtudásomataspirituálisönisme-
ret,azIstenhezközeledésszolgálatábaál-
lítani.2006ótavezetemadebrecenilátha-
tatlanszínházat(www.je len let mu hely.hu),
aholehivatásaimmalmásoklelkiésszel-
lemiútjáttámogatnitudom.

Az oldalt szerkesztette: VITÁLIS JUDIT
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Bármástisjoggalkiemelhetnékaz
Evan gé li kus Élet november 30-i,
tartalmasszámából,a legizgalma-
sabbírásszámomraItt zés Szil via ol-
vasóilevelevolt(Min den lel kész nek
volt kap cso la ta a Sta si val?, 15.o.).
Aszerzőprobléma-éskérdésfelveté-
seitovábbidisputátgenerálhatnak,de
akár egy széles körű konferencia is
szerveződhetneköréjük,néhánygon-
dolatapedig–tényfeltáróként–en-
gemkülönösenisreflektálásrakésztet.
Előszörisismétegyírás,amelyfel-

hívja a figyelmet Jo a chim Ga uck

könyvére. Az evangélikus lelkész,
jelenlegi német államfő korábban
azegykorikeletnémetállambizton-
ság,aStasiiratainakkezeléséértfe-
lelőskülönmegbízottésazecélrafel-
állított intézmény (a köznyelvben
azőnevévelemlegetett,úgynevezett
„Gauck-intézet”) vezetője volt.
Visszaemlékezése idén június óta
magyarulisolvashatóNyá ri fa gyok
– őszi ki ke let címmel.
Akötetetszámosszakmaikézbe

eljuttattam,köztükazÁllambizton-
ságiSzolgálatokTörténetiLevéltára
igazgatójának és munkatársainak,
dekaptakbelőleaNemzetiEmléke-
zetBizottságtagjaiis.
Bevallom, nem kis evangélikus

büszkeséggeladtamátacímzettek-
nekaLutherKiadókiadványát–és
azzal a tanáros intéssel, hogy bi-
zony„kötelezőolvasmány”.Aszoro-
san vett történészszakma számára
kétségtelenülaz,hiszenmindake-
letnémetállambiztonságműködésé-

ről,mindavalahaszigorúantitkos
belügyiiratanyag1989utáni„utóke-
zelésének”németországimódjáról,
deafolyamattársadalmihatásairól
is fontos tényeket és ismereteket
közöl.
Ehelyenazonbansietekhozzá-

tenni,hogyazolvasmányosésköz-
érthetőstílusbanmegírtkönyvmin-
denki számára jó szívvel „ajánlott
irodalom”.Akiéltahazaikommu-
nizmus és szocializmus idején, és
járt a két német államban, annak
azért,akinem,annakazért.Akelet-

német kommunizmus Gauck-féle
látleleteamagyarolvasót,különö-
senisazevangélikusegyháztagot–
szakmaitéslaikustegyaránt–folya-
matos összehasonlításra, ön- és
egyházvizsgálatra készteti. (Köz-
benperszeállandóankísérta„szom-
szédfűjemindigzöldebb”csalóka
kesergéseis.)
Miértvált„erősvárrá”azevangé-

likusegyházazNDK-ban?Hogyan
maradhatottaKádár-korimagyaror-
száginálkeményebbdiktatúrábanis
számottevőtényező,amellyelapo-
litikaivezetésnekfolyamatosanszá-
molniakellett?Miért tudottnáluk

erősfraternitásműködnialelkészi
karban?Miértvoltegyértelműésha-
tékonyazegyházvezetőifellépésaz
állambiztonságiakciókkal,példáula
lelkészeketcélzóbeszervezésikísér-
letekkel szemben? Mely buktatói
voltakéseredményeiszülettekazot-
taniirat-éstényfeltárásnak?Milyen
társadalmivisszhangotváltottkiané-
mettársadalombanatitkosbelügyi
iratanyagnyilvánosságrakerülése?Ez
ittcsakakérdésfelvetésekhelye,a–
németországi–válaszokGaucknál
elolvashatók.

Akommunistapártállam
az„egyházireakció”ellen
Azolvasóilevélmegerősítettabbana
hitemben,hogyatémanemcsakegy
–bennfentes,atémátmegszállottan
kutató–szűkszakmaikörszámára
fontos,hanemszélesebbérdeklődés-
reisszámottart.Afigyelmesolvasó
pedigjóeséllyelfedezifelazellent-
mondásokat.

Gauck könyve a diktatúrában is
megőrizhetőtisztánlátásésazelha-
tárolódáslehetőségétírjaleéletpél-
dáksoránkeresztül.Aleomlóberli-
ni falra emlékező német lelkész,
Mic ha el Pflug ellenben–sajátélet-
tapasztalatként – így fogalmaz:
„…mindenlelkésznekvoltkapcsola-
taaStasival.”AzIttzésSzilviaáltalfel-
vetettellentmondásazonbanakötet
ésazidézettfélmondatközött,úgy
sejtem, látszólagos. Inkább jelleg-
zetesfogalomzavar,illetvebizonyta-
lanságállahátterében,amelyetazon-

banmindenképpérdemestisztázni,
mertsajátházunktájátisérinti.
Avoltszocialistatáborországai-

banazegyházpolitikairányításalé-
nyegébenazonoselvekalapjánésha-
sonló intézményi keretek között
folyt.Ígyahazaikommunistapárt-
vezetésismoszkvaiintenciókalap-
jánalakítottakiegyházpolitikáját,és
avégrehajtásátalapvetőenkétszerv
végezte.Egyhivatal,amelyethivata-
losandeklaráltfunkciójaszerintaz
egyházakkalvalókapcsolattartásés
ügyintézéscéljávalállítottak fel;és
egy,abelügy(minisztérium)szerve-
zeténbelüli,abelsőelhárításegyhá-
zivonalándolgozóegység.
Utóbbifeladataazvolt,hogyelhá-

rítsaazegy há zi re ak ci ó nak „ademok-
ratikusállamrendelleni”támadása-
it.Mindkettőavezetőpártszervek
(pártkongresszus,KözpontiBizott-
ság,PolitikaiBizottság)általmegha-
tározottirányelvekvégrehajtásánfá-
radozott,természetesenamagasze-
mélyiállományávaléseszköztárával.
AzÁllamiEgyházügyiHivatal(ÁEH)
hivatalos és nyílt (azaz köztudott,
közismert)kap cso lat ban álltalelké-
szekkel,egyházvezetőkkel.Ezafaj-
takapcsolattartásés-építésolykora
médiabevonásávalfolyt,kiválópro-
pagandafogáskéntközvetítveaköz-
véleményszámáraállamésegyházjó
vi szo nyát aszocializmusban.
ABelügyminisztériumállambiz-

tonságirészlege–Magyarországon
aBM III/III.Belsőreakció-elhárító
Csoportfőnökségkülönbözőosztá-
lyaiésalosztályai–ugyancsakazegy-
házpolitikaicélokgyakorlatimegva-
lósításándolgozottamagamódsze-
reivel,eszköztárávaléstitkoskapcso-
latrendszerével.(Haahálózatisze-
repvállalássúlyárólgondolkodunk,
fontosismerniaztatényt,hogyapo-
litikairendőrségműködésétszabá-
lyozó belügyminiszteri rendeletek,
utasításokstb.ésazállambiztonsá-
gioktatóanyagokismindenállambiz-
tonsági eszköz közül, beleértve a
legmodernebbtechnikákatis,aleg-
hatékonyabbnak a titkos segítők
összességekéntdefiniáltügy nök há ló -
za tot nevezikmeg!)

„Világosság”azegyházügyi
hivatalban
Akétfajta–nyílt vagytit kos –kap-
csolatköztikülönbségazÁEH,illet-
ve a volt állambiztonsági szervek
irataialapjánmamárvilágosanlát-
szik,sezértnekünkiskülönbséget
kell tudnunk tenni köztük.Aköz-
nyelv általában a lelkészek „állami
szervekkelvalókapcsolatáról”beszél,
az is fontos azonban, hogy adott
esetbenéppmelyikállamiszervről
van szó. A lelkészi kar nagy része
szolgálata során – kötelező behí-
vásra, kényszerűen vagy önként,
egyszer,néhavagyrendszeresen,de
–megfordultazÁEHbudapestiépü-
letébenvagyahivatalmegyeiképvi-
selőjénél.
Ezekazutakavisszaemlékezések

szerintsokszoracsaládotthonma-
radótagjaiban,agyülekezetitagok-
ban,amunkatársakbanisszorongást
és aggodalmat váltottak ki, mivel
nagyjából(nagyjából!)tudták,hogy
az apa, a lelkész úr hová, kikhez
megy.
Egészenmásfajtakapcsolatotje-

lentett,haa–belügyhálózatinyil-
vántartásábanfedőnévvelisszerep-
lő–lelkészadottesetbenalelkészi
munkaközösség ülésének szüneté-
ben,félreesőfolyosószegletbehúzód-
vatelefonáltaBelügyminisztérium
hivatásosdolgozójának–atar tó tiszt -

jé nek –azzal,hogymostsajnosnem
tudelmenniamegbeszélttalálkozó-
ra, mert hivatalos elfoglaltságáról
nemtudfeltűnésnélkültávozni,de
alegközelebbimegbeszéltidőpont-
banottleszaszokotthelyen.
A helyzet azonban korántsem

ilyenfekete-fehér.A„csak”azÁEH-
babejárkálókolykortöbbetárthat-
takszemélyeknek,dehosszútávonaz
egyház ügyének is, mint a titkos
kapcsolatbaesetlegzsarolással,ter-
helő adatok birtokában belekény-
szerítettvagyönösérdekből,ámfel-
színesenegyüttműködőügynökök.
Továbbbonyolítjaatisztánlátásun-

kat az a ma már dokumentálható
tény,hogyamagyarhírszerzés1968
végétőlháromévigtitkosállambiz-
tonsági egységet működtetett az
ÁEH-ban.Ahivatalba–mintúgyne-
vezettfe dő szerv be –telepített,„Vilá-
gosság”fedőnevűbelsőhír szer ző re -
zi den tú ra tagjai közül többen az
egység(vélhetően1976-bantörtént
végleges)felszámolásautánisottma-
radtakazÁEH-ban.(Mintpéldáula
komolybelügyeselőélettelbíródr.
Po zso nyi Lász ló rendőrfőhadnagy,
hírszerzőtiszt,akireaProtestánsFő-
osztálynemzetköziügyekkelfoglal-
kozóelőadójaként,majdvezetőjeként
azidősebblelkésznemzedékekmég
jólemlékezhetnek.)
Őkmintahivataldolgozóiintéz-

téktovábbazegyháziügyeket,tár-
gyaltakalelkészekkel,vagyakelet-
berliniMichaelPflugáltalisemlített-
hez hasonló alkalmakat tartottak:
„Éventemegkellettjelennünkake-
rületi hatóságoknál, ahol nagyon
kedvesenérdeklődtekagyülekezeti
életfelől.”
Eszituációfelidézettelemei–pél-

dáulahelyszín(ke rü le ti ha tó ság) a
ritkarendszeresség(éven te) ésaha-

tóságformális,nagyonáltalánosér-
deklődésiterülete(a gyü le ke ze ti élet)
–akeletnémetegyházügyihivatal-
lal való találkozást valószínűsítik.
Arészletekinkábbanyílt kapcsola-
totírjákle,mintsemazegészenmás
jellegzetességekkelbírótitkosállam-
biztonságiviszonyt.Anémetlelkész
magaisjelzi,hogyeznem„olyan”,az-

azatársadalomáltalleginkábbelítélt
beépítettségvolt.Előbbegydiakónus
kollégájavalóban„klasszikus”ügy-
nökpályájátismertetiigenérzéklete-
sen,scsakezekutánírja:„Hanemis
ilyenformában,demindenlelkésznek
voltkapcsolataaStasival.”
Ilymódon,báramindenlelkész

esetében fennálltStasi-kapcsolatra
utaló sommás félmondat szeren-
csétlenülmegfogalmazott,felületes
általánosításnaktűnik,mégishelyt-
álló.Ateljesmondatugyanisponto-
sanaztakettősségetírjale,amelyaz
egyházügyihivatalésabelügyegy-
idejűjelenlététjelentetteazegyházi
életben,samelyMagyarországonis
nagyonhasonlóanfolyt.(Példáula
fentebbemlített„Világosság”reziden-
túrarévén.)Mivelazonbanazegyko-
rikeletnémetállambiztonságigya-
korlatrólitthonigenkevesettudunk,
érdemeslenneminderrőlalelkészt
magátkülönismeginterjúvolni.

Tisztábbanlátni,mintakortársak
Egyházügyihivatalvagybelügy,egy-
mással is rivalizáló állami szervek,
nyíltvagytitkoskapcsolat?Lehetsé-
ges,hogyeterületekhatáraicsakma,
atörténetikutatásokrévénláthatók
akorábbinálvilágosabban.Azegyko-
ri NDK-ban szolgáló lelkészben
azonbanmáigélénkenmegmaradtaz
évtizedekenáttartónyomasztóta-
pasztalat,amelyidővelmeghatározó
élményévévált,aztudniillik,hogyaz
állam,apártésezekképviselőimin-
digésmindenholjelenvoltakegyhá-
zasígyasajátéletébenis.
Akommunistadiktatúrákelmúl-

távalnekünkmegadatott,hogytisz-
tábbanlássukaztis,amiakortársak
előttesetleg„tüköráltal”volthomá-
lyos.A németországimúltkutatás,
amelyamásodikvilágháborúután

különösenérzékenyenközelítakö-
zösségegészételítélő„kollektívbű-
nösség” kérdéséhez, számunkra –
esetlegesellentmondásaivalegyüttis
–tanulságosmintalehet.

A szer ző tör té nész, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Tény fel tá ró Bi -
zott sá gá nak tag ja

Mindenki,senki,sokan,néhányan?
Egyházakazállambiztonságcélkeresztjében–reflexióegyolvasóilevélre
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Budapesten, a Déli pályaudvartól
párpercre,aXII.kerület,KékGolyó
utca17.alatttalálhatóabudahegyvi-
dékiegyházközségújtemplomaés
gyülekezetiközpontja.Többmintfél
évszázadosútvezetettaddig,amíga
gyülekezetebbenaszéptemplomban
megtarthattaelsőistentiszteletét.
A gyülekezetalapítás és a temp-

lomépítésszándékamáraz1920-as
évekbenfelmerültabudaváriegyház-
községheztartozó,deabudaihegy-
vidékenélőevangélikusokszívében.
1936-banegyiskolábanmegtartották
azelsőbudahegyvidékiistentisztele-
tet, 1943-ban megalakult a buda-
hegyvidékilelkészikör.
1953-banlettönállóagyülekezet;

elsőlelkészeDan ha user Lász ló, se-
gédlelkészeRutt kay Ele mér, elsőfel-
ügyelőjedr. Kar dos Er nő volt.
Azistentiszteleteket1951és2000

közöttaTartsayVilmosutcában,egy
lakásbólátalakítottkápolnábantartot-
ták.Ittvoltazistentiszteletekcsendes
résztvevőjeOr dass La jos püspökis,a
gyülekezet tagja. 1994-ben jutottak
hozzáahegyvidékiekaKékGolyóut-
cábanegytelekhez,amelyenegyelha-
nyagolt,műemlékjellegűlakóépület
ésszámosgarázsállt.Atelken1998-

banIstencsodálatoskegyelmébőlle-
rakhattáktemplomukalapkövét,fel-
újíthattákazépületet,felépíthettékés
2001-ben felszentelhették templo-
munkat,2002-benpedigmegszólalt
az új orgona is. Ebben az időben
Bács kai Ká roly ésVá ri Krisz ti na vol-
takagyülekezetlelkészei.
Ahegyvidékiazegyiklegnagyobb

területűbudapestigyülekezet.Afő-
városXII.kerülete,azI.kerületegy

részeésepillanatbanmégBudake-
sziishozzátartozik.Nyilvántartásá-
banhétszázcsaládszerepel,család-
tagokkalegyüttmintegyezerhívet
számlálaközösség.Abudakeszile-
ányegyházközségbenLack ner né Pus -
kás Sá ra végzi a lelkészi munkát,
melynek eredményeként szépen
megerősödöttahelyiközösség,ésa
jövőévjanuárjátólönállósodik.
Agyülekezetjellemzőjeanyitott-

ság. Mindenkit szeretettel hívnak
ésvárnak,akifelkeresiazistentisz-
teleteket,abiblia-éshittanórákat,a
zenésáhítatokat,akeresztyénértel-
miségifórumot.Mindenkorosztály
részérevannakrendszeresalkalmak,
ababa-mamakörtőlazifjúságiórá-
kon,házaspároskörönésénekkaron
keresztülazidősebbekkeddestivagy
csütörtökdélelőttibibliaórájáig.
Akerület iskoláinak többségében

képviseltetimagát az egyházközség,
megtartvaakötelezőhit-éserkölcstan-
órákat.Emellettnagylétszámúgyüle-
kezetióvodás-éskisiskolás-hitoktatás
zajlik a gyülekezeti központban.
Ahónapelsőésharmadikvasárnapján
ahagyományosliturgiájúistentiszte-
letekmellettgyermek-,illetvekönnyű-
zenésistentiszteletetistartanak.

A pesti evangélikusság gyülekezetté
szerveződéséreII. Jó zsef türelmirende-
lete(1781)utánkerültsor.Aszervezés
elsőlépéseitPong rácz Bol di zsár péteri
földbirtokos tette meg, akit ebben
anyagilag támogatott gróf Be lez nay
Mik lós né.Avárosipolgárságegyikfi-
ataltagjának,Li ede mann Já nos Sá mu -
elkereskedőnek,agyülekezetkésőbbi
gondnokánakfáradhatatlanmunkája
nyomán1787-benalakultmegapest-
budaiakelsőevangélikusgyülekezete.
Lelkészülaháromnyelvenprédiká-

lóMol nár Já nost hívtákmeg.Agyü-
lekezettöbbségeebbenazidőbenné-
metajkúvolt,deegyrenőttaszlovák
iparosok,munkásokszámais.Ama-
gyarhíveknekhavontaegyalkalommal
tartottakistentiszteletet.
Agyülekezetigenhamartemplo-

mot,iskolátéspaplakotakartépíte-
ni.Ehheza telket1792-benkapták
megPestvárosától.Előszörazima-
teremkészültel,majd1795-benalel-
készlakásmellettmegnyíltazelemi
iskolais.Atemplomterveinekelké-
szítésére Kra usz Já nost kérték fel.
AterveketPol lack Mi hály átdolgozta,
ésmegépítetteatemplomotklasszici-
zálóempire,palatinusstílusban.
Azalapkőletétel1799-bentörtént,

azépítkezésanapóleoniháborúkmi-

attkésett,ezértafelszentelésre1811
pünkösdjénkerültsor.Atemplom
homlokzatát Hild Jó zsef 1856-ban
áttervezte,majd1875-benlebontot-
tákazéletveszélyessévált tornyot.
A19.századbansokjeleslelkésze

voltagyülekezetnek:Szé kács Jó zsef,
Ján Kol lár, Győry Vil mos, akikirodal-
mi munkásságukról is híresek.
Aközösségnövekedésnekindult,és
aszlovákgyülekezet1854-benönál-
lósodottsajáttemplommal.Aparó-
kiaépületbentalálhatóEvangélikus
OrszágosMúzeumsoktárgyiemlé-
ketőrizebbőlazidőből,többekkö-
zötthíresevangélikusokportréit.

ADeáktériiskolaisebbenazidő-
szakbanerősödöttmeg,váltközép-
iskolává,majdahelyetkinőve1905-
benkerültátafiúgimnáziumafaso-
rifőgimnáziumépületébe.
A20.századsokváltozásthozott

aközösségéletében.APestiEvangé-
likusEgyházterületecsökkent,több
gyülekezetönállósodott.
Jelenlegazaktívéletakisközössé-

gekben zajlik. A parókiaépületben
működikaKisdeákEvangélikusÓvo-
da,amely1998-banjöttlétre.
AgyülekezetheztartozikaLu the -

rá nia kórus, melynek karmestere
dr. Kamp Sa la mon, korrepetitoror-
gonistájaMe kis Pé ter.
A gyülekezet igazgató lelkésze

Smi dé li usz Gá bor, lelkészeiGáncs Pé -
ter püspökésCse lovsz ky Fe renc,má-
sodlelkészeGerő fi né dr. Bre bovsz ky
Éva. Orgonistájadr. Fin ta Ger gely.
Felügyelőjedr. Só lyom Je nő.
A régiek Insula Lutheranának,

evangélikus szigetnek nevezték a
pesti Belváros szívében található
gyülekezetiközpontot.Ezajelenle-
giközösségszándékais:hogyafel-
frissülés,lelkimegerősödéshelye,oá-
zislehessenanagyvárosforgatagá-
ban minden kereső, békére vágyó
számára.

is ten tisz te let-köz ve tí tés a ma gyar te le ví zi ó ban

BemutatkozikaBudahegyvidéki
EvangélikusEgyházközség

2014.december21. • Advent 4. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Fil 4,4–7; Ézs 52,7–10. Textus: Jn 1,19–28. Énekek: 137., 149.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BenceImre;de.10.(német,úrv.)Johannes
Erlbruch;de.11.(úrv.)dr.FabinyTamás;du.6.BenceImre;Fébé,II.,Hűvösvölgyiút
193. de. fél 10. (úrv.); 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.,Mezőu.12. de.10.(úrv.,összegyülekezésnapja)IványiGábor;óbuda,
III.,DévaiBíróM.tér de.10.(hittanosokkarácsonyiműsora)JakabBéla;Újpest,IV.,
lebstückM.u.36–38. de.10.SolymárPéterTamás;káposztásmegyer,IV.,Megyeri
klub,Megyeriút207. de.9.SolymárPéterTamás;Deáktér,V.,Deáktér4. de.9.(úrv.)
Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;de.11.(úrv.)CselovszkyFerenc;du.6.(Karácsonyioratórium)
SmidéliuszGábor;Fasor,VII.,Városligetifasor17. de.11.(úrv.)PelikánAndrás;du.
4. (gyermekkarácsony)PelikánAndrás;Józsefváros, VIII.,Rákócziút57/a de. 10.
(szlovák)GulácsinéFabulyaHilda;VIII.,karácsonyS.u.31–33. de.10.GombkötőBeáta;
Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de.11.KoczorTamás;kőbánya,X.,
kápolnau.14. de.10.(úrv.)BenkóczyPéter;kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de.8.(úrv.)
dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) Schulek
Mátyás;XI.,Németvölgyiút138. de.9.MissuraTibor;Budagyöngye,XII.,Szilágyi
e.fasor24. de.9.(úrv.)dr.FabinyTamás;Budahegyvidék,XII.,kékGolyóu.17. de.
10.(úrv.)BenceÁron;Angyalföld,XIII.,kassáklajosu.22. de.10.GrendorfPéter;
Zugló,XIV.,lőcseiút32. de.fél11.(úrv.)TamásyTamásné;XIV.,Gyarmatu.14. de.
9.TamásyTamásné;Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.)SzabóB.András;
Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de.10.(gyermekkarácsony)Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Fekete Gy.
Viktor;Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de.fél11.VetőIstván;du.4.(adventiteadélután);
Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de.9.VetőIstván;Árpádföld,XVI.,Menyhértu.
42.(reformátustemplom) du.3.VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.9.
NagynéSzekerÉva;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de.fél11.NagynéSzekerÉva;
Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.9.KovácsÁron;Rákosliget,XVII.,GózonGy.
u. de.11.KovácsÁron;Pestszentlőrinc,XVIII.,kossuthtér3. de.10.(úrv.)GyőriDávid;
Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83. (reformátustemplom) de.8.GyőriDávid;
kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.DeákLászló;du.4.(gyermekkarácsony);XIX.,
Hungáriaút37. de.8.DeákLászló;Pesterzsébet,XX.,Adye.u.89. de.10.GyőriJános
Sámuel; du. 4. (gyermekkarácsony); Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi
Mátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. de.10.(úrv.)HokkerZsolt;Budakeszi,Főu.155.
(gyülekezetiterem) de.fél10.(úrv.)dr.LacknerPál;Budaörs,Szabadságút75. de.
10.EndreffyGéza.

2014.december24.• Szenteste. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Zsid 1,1–6; Ézs 9,1–6. Textus: Mt 1,20b–23. Énekek: 150/154.

Budavár,I.,Bécsikaputér du.4.(úrv.)BaliczaIván;du.6.(német,Krisztus-vespera)
JohannesErlbruch;éjfélBenceImre;I.,Főu.43.(katolikustemplom) du.3.(német,
ökumenikuscsaládiistentiszteletbetlehemessel);Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. du.
fél3.(úrv.)FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. du.2.DonáthLászló;
óbuda,III.,DévaiBíróM.tér du.4.JakabBéla;Újpest,IV.,lebstückM.u.36–38. du.
4.SolymárPéterTamás;Deáktér,V.,Deáktér4. du.4.GáncsPéter;Fasor,VII.,Városligeti
fasor17. du.4.AradiGyörgy;Józsefváros,VIII.,Rákócziút57/a du.2.(szlovák,kétnyelvű
családi,gyermekekműsora)GulácsinéFabulyaHilda;VIII.,karácsonyS.u.31–33. du.
4.(úrv.)RománnéBolbaMárta;Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) du.
4.KoczorTamás;kőbánya,X.,kápolnau.14. du.4.BenkóczyPéter;kelenföld,XI.,
Bocskaiút10. du.4.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;XI.,Németvölgyiút138. du.fél3.GáncsTamás;
Budagyöngye,XII.,Szilágyie.fasor24. du.4.(úrv.)dr.FabinyTamás;Budahegyvidék,
XII.,kékGolyóu.17. du.5.KeczkóSzilvia;Angyalföld,XIII.,kassáklajosu.22. du.
3. (gyermekbarát istentisztelet)GrendorfPéter;Zugló,XIV.,lőcseiút32. du. fél4.
(karácsonyiorgonamuzsika);du.4.TamásyTamás;Pestújhely,XV.,Templomtér du.
4.SzabóB.András;Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) du.5.PonicsánErzsébet;
Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. du.4.(gyermekkarácsony)BörönteMárta;
Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. du.fél5.(családi)VetőIstván;éjjel11.VetőIstván;
Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. du.3.KulcsárMártonJános;Rákoshegy,XVII.,Tessedik
tér du.5.KovácsÁron;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. du.5.NagynéSzekerÉva;
Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. estefél9.ifj.ZászkaliczkyPál;Pestszentlőrinc,XVIII.,
kossuthtér3. du.4.GyőriDávid;kispest,XIX.,Templomtér1. du.3.DeákLászló;
Pesterzsébet,XX.,Adye.u.89. du.4.GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktér du.
2.ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. du.fél4.(karácsonyigyermekműsor)
HokkerZsolt;Budakeszi,Főu.155.(gyülekezetiterem) du.4.dr.LacknernéPuskásSára;
Budaörs,Szabadságút75. du.3.(gyermekkarácsony)EndreffyGéza.

2014.december25.• Karácsony ünnepe. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Lk 2,1–14; Mik 5,1–4a. Textus: Tit 2,11–14. Énekek: 151/156.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)dr.FabinyTamás;de.10.(német,úrv.)Johannes
Erlbruch;de. 11. (úrv.)Bence Imre;Fébé, II.,Hűvösvölgyiút193. de. fél 10. (úrv.)
SztojanovicsAndrás;Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.(úrv.)SztojanovicsAndrás;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor;Csillaghegy–
Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de.10.(úrv.)DonáthLászló;óbuda,III.,DévaiBíró
M.tér de.10.(úrv.)JakabBéla;Újpest,IV.,lebstückM.u.36–38. de.10.(úrv.)Solymár
PéterTamás;Deáktér,V.,Deáktér4. de.9.(úrv.)CselovszkyFerenc;de.11.(úrv.)Gáncs
Péter;du.6.Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;Fasor,VII.,Városligetifasor17. de.11.(úrv.)
PelikánAndrás;Józsefváros,VIII.,Rákócziút57/a de.10.(szlovák,úrv.)Gulácsiné
FabulyaHilda;VIII.,karácsonyS.u.31–33. de.10.(úrv.)GombkötőBeátaésSeben
Glória;Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de.11.(úrv.,énekesliturgia)
KoczorTamás;kőbánya,X.,kápolnau.14. de.10.(úrv.)BenkóczyPéter;kelenföld,
XI.,Bocskaiút10. de.8.(úrv.)GáncsTamás;de.fél11.(gyermekistentisztelet)dr.Blázy
Árpád;de.fél11.(úrv.,zenésistentisztelet)GáncsTamás;du.6.dr.BlázyÁrpádné;XI.,
Németvölgyiút138. de.9.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;Budagyöngye,XII.,Szilágyie.
fasor24. de.9.(úrv.)BenceImre;Budahegyvidék,XII.,kékGolyóu.17. de.10.(úrv.,
televíziósközvetítés)KeczkóPálésKeczkóSzilvia;Angyalföld,XIII.,kassáklajos
u.22. de.10.(úrv.)GrendorfPéter;XIII.,Frangepánu.41.(reformátustemplom) de.
8.(úrv.)GrendorfPéter;Zugló,XIV.,lőcseiút32. de.fél11.(úrv.)TamásyTamásné;
XIV.,Gyarmatu.14. de.9.(úrv.)TamásyTamásné;Pestújhely,XV.,Templomtér de.
10.(úrv.)KendehK.Péter;Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom)de.10.(úrv.)
Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.)
Bátovszky Gábor;Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. (úrv.) Vető István;
Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de.9.(úrv.)VetőIstván;Árpádföld,XVI.,Menyhért
u.42.(reformátustemplom) du.3.(úrv.)VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktér
de.9.(úrv.)NagynéSzekerÉva;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de.fél11.(úrv.)
Nagyné Szeker Éva;Rákoscsaba,XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) KovácsÁron;
Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de.11.(úrv.)KovácsÁron;Pestszentlőrinc,XVIII.,
kossuthtér3. de.10.(úrv.)dr.KorányiAndrás;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút
83.(reformátustemplom) de.8.(úrv.)dr.KorányiAndrás;kispest,XIX.,Templom
tér 1. de. 10. (úrv.)Deák László;XIX.,Hungária út 37. de. 8. (úrv.)Deák László;
Pesterzsébet,XX.,Adye.u.89. de.10.(úrv.)GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deák
tér de.fél11.(úrv.)ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. de.10.(úrv.)Hokker
Zsolt;Budakeszi,Főu.155.(gyülekezetiterem) de.fél10.(úrv.)dr.LacknernéPuskás
Sára;Budaörs,Szabadságút75. de.10.(úrv.)EndreffyGéza;Pilisvörösvár(református
templom) du.2.(úrv.)DonáthLászló;Törökbálint,JózsefAttilau.31.(református
templom) de.fél9.(úrv.)EndreffyGéza.

Folytatás a 26. oldalon •Összeállította:BallaMária

istentiszteleti rendek

i s ten ti sz te let-köz ve tí té s a m a g yar r á Di ó ban

BemutatkozikaPestiEvangélikus
EgyházDeákTériGyülekezete

evangélikusistentisztelet
aMagyarTelevízióban

December25-én,karácsonyün-
nepén 11 órától istentiszteletet
közvetítaMagyarTelevízió1-es
csatornája a budahegyvidéki
evangélikus templomból. Igét
hirdetKecz kó Szil via ésKecz kó
Pál lelkész.

evan gé li kus
isten tisz te let 
a kossuth 
rádióban

December 26-án, karácsony 2.
napján11.03-tólistentiszteletet
közvetítaKossuthrádióabuda-
pestiDeáktérievangélikustemp-
lomból. Igét hirdet Smi dé li usz
Gá bor igazgatólelkész.

„Vigyázzazért,nehogyazevangéli-
umbanpusztánatörténetenélvez-
kedj.Ezugyanisnemtartsoká.Neis
keressmagadnakcsupánpéldaképet
azevangéliumból.Hitnélkülmind-
ezhatástalan.Azonbanarraigyekezz,
hogyKrisztusszületésétmagadévá
tegyed,ésvelecserélj,sezzelama-
gadszületésétőlelvonatkoztatvaaz
övéválhattiéddé.Eztörténik,ami-
korhiszel.Eztahitetkellgyakorol-
nod,ésezértkellkönyörögnöd,amíg

csakélsz,mertsohasemlehetszben-
neeléggébiztos.Ezazalapésörök-
ség,melyreajócselekedeteképülhet-
nek…Ahitériel,hogyKrisztusami-

énk,ésazőszereteteteszilehetővé,
hogymiazövéivagyunk.Őszeret,
ígyhisszük–sígyválunkeggyéve-
le.Mivelpedigfelebarátunkishisz,
ésszeretetünkrevár,miisszeressük
őt, nehogy hiába várjon ránk. Az
egyikhasonlóamásikhoz:Krisztus
segítrajtunk,mipedigfelebarátunk-
naksegítünk…”

d LutherMárton
karácsonyiigehirdetéséből(1522)

(Vaj ta Vil mos for dí tá sa)

s e m p e r  r e f o r m a n D a

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



EvangélikusÉlet 2014.december21–28. f mozaik

VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
11.10/M1
Kérdések a Bibliában
FaragóCsabareformátus
lelkész
11.20/M1
Református magazin
16.00/Bartókrádió
Közvetítés Helsinkiből,
a Kallio-templomból
ALumenValoénekegyüttes
hangversenye
18.00/Bartókrádió
Közvetítés a prágai
Betlehem-kápolnából
ACsehRádió
gyermekkórusának
hangversenye

HÉTFŐ

5.25/M1
Hajnali gondolatok
13.06/kossuthrádió
Rádiószínház
Akőszívűemberfiai
15.05/DunaWorld
Református ifjúsági műsor
16.55/M1
Gordon csodás karácsonya
(gasztronómiai műsor)
17.35/DunaWorld
Virtuózok
(komolyzenei 
tehetségkutató műsor)
19.38/kossuthrádió
Karácsonyi album
RészletekazÚjBojtorján
együtteslemezéről
23.11/kossuthrádió
Arcvonások
TőkésLászlóreformátus
püspök

KEDD

12.05/Bartókrádió
A Tátrai Vonósnégyes
hangversenye
16.20/M3
Csendes éj
(magyar–osztrák
dokumentumfilm, 1987)
17.45/DunaWorld
Család-barát
(magazinműsor)
20.55/DunaWorld
Szekeres Adrienn
karácsonyi szimfonikus
koncertje
21.00/Viasat3
Igazából szerelem
(amerikai romantikus
vígjáték, 2003) (129’)
1.10/DunaTv
Mennyből az angyal
(magyar ismeretterjesztő
film)

SZERDA

11.07/kossuthrádió
A Hely
Emlékekkicsinyboltja
13.04/kossuthrádió
Rádiószínház
Áldottkarácsony
14.15/DunaTv
A Biblia a magyar
költészetben
Karácsonyiversek
15.40/DunaTv
Szelek szárnyán – Karácsonyi
történet
(kanadai 
tévéfilm, 2000) (86’)
18.00/kossuthrádió
A hosszútávfutó karácsonya
22.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
23.35/DunaTv
A teljesség felé
(magyar tévéfilm, 2014) (18’)

CSÜTÖRTÖK

10.03/kossuthrádió
Református istentisztelet
a cinkota–mátyásföldi
templomból
10.30/M1
Parlamenti
gyermekkarácsony
11.00/M1
Karácsonyi evangélikus
istentisztelet
a budahegyvidéki templomból
Igéthirdet:KeczkóPál
ésKeczkóSzilvia
11.40/PaxTv
Karácsonyi dallamok
(koncertfilm)
19.38/kossuthrádió
Karácsonyi angyalok
GryllusVilmosésbarátai
felvételeiből

PÉNTEK

6.35/DunaTv
Magyar elsők
(ismeretterjesztő sorozat)
Azelsőmagyaralapítású
szerzetesrend
10.06/kossuthrádió
A Hely
SztehloGábor,
azembermentő
11.03/kossuthrádió
Evangélikus istentisztelet
a Deák téri templomból
14.10/DunaTv
Angyalhaj
(karácsonyi versösszeállítás)
19.05/kossuthrádió
Klasszikus karácsony
19.35/Bartókrádió
Orientale lumen – Kelet
világossága

SZOMBAT

7.10/DunaTv
Isten kezében
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.30/kossuthrádió
Szellem a fazékból
(gasztronómiai magazin)
12.05/Bartókrádió
A Bajor Rádió szimfonikus
zenekarának hangversenye
13.03/Petőfirádió
Harmincak társasága –
Petőfi TOP 30
14.40/PaxTv
Evangélikus flashmob
19.45/kossuthrádió
Karácsonyi dallamok népi
hangszereken – Szokolay
Dongó Balázs előadásában

VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Muzsikáló reggel
Benne:Vasárnapi
orgonamuzsika
9.30/Bartókrádió
Musica sacra
(egyházzenei magazin)
13.05/DunaTv
Csárdáskirálynő
(magyar játékfilm, 1971)
18.00/Credoevangélikus
Rádió(Szombathely)
Evangélikus istentisztelet
(credoradio.hu)
18.30/kossuthrádió
Regényes történelem
19.00/Credoevangélikus
Rádió(Szombathely)
Kantáták
(credoradio.hu)

VAsáRnAPTÓLVAsáRnAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 21-étől december 28-áig

„Kigondoltavolna?”–tettefelakér-
déstegyismerősöm,amikorama-
gyarkeresztúrikisevangélikustemp-
lomérttetttörekvéseinkrőlmeséltem
neki.„Kigondoltavolna,hogyegy
ilyenreménytelenneklátszó»ügyet«
ilyensokanfelkarolnak?”
És szinte még be sem fejezte a

mondatát,amikora fejembenmár
megszólaltazsoltároshangja:„Még
nyel ve men sincs a szó, te már pon to -

san tu dod, Uram. Min den ol dal ról
kö rül fog tál, ke ze det raj tam tar tod.
Cso dá la tos ne kem ez a tu dás, igen
ma gas, nem tu dom fel fog ni.” (Zsolt
139,4–6)Ésazonnyombanelszégyell-
temmagam.Egyrészteszembejutott
azelőttünkjárónemzedék,amelynek
tagjai 1966-ban, a kommunizmus
idejénisképesekvoltaktemplomot
építeni,másrésztasajátkishitűségem
miattszégyelltemmagam.
Mertőszinténbevallom:amikorel-

kezdtükagyűjtést,csakaztéreztem
biztosan,hogymegkellpróbálnunk,
deatény,hogyilyenrövididőalatt
ilyensokancsatlakoztakhozzánk,so-
kakmellettengemismeglepett.Mint
hitetlenTamásoknakmindigújabbés
újabb„jelekre”vanszükségünk.
Dehiszenhaigaz,akkorminde-

nüttésmindenkorigaz!
Mertmegtörténtacsoda:egyhir-

telen szemléletváltás – a tehetet-
lenség és reménytelenség érzését
magunkmögötthagyvaismeretlen
ismerősökbőlközösséggéverbuvá-
lódva már képesnek érezzük ma-
gunkatarra,hogyakáregy„lehetet-
lennek”tűnőfeladattalismegbirkóz-
zunk. Természetesen csak nagyon
óvatosan, épp ahogyan egy gyer-
mekazelsőlépéseitmegteszi.
Aztazonbanmárbiztonállíthat-

juk,hogyazEvan gé li kus Élet ezév
augusztus24–31-i,ünnepiszámában
megjelent felhívásunk óta aGyőr-
Moson-Sopron megyei Vadosfai
EvangélikusEgyházközségheztarto-
zómagyarkeresztúritemplomfelújí-
tásáhoztöbbmintharmincancsat-
lakoztak,mostanáigközelegymillió
forintotösszegyűjtve.Án gyán Csil -
la csornaifazekasnépiiparművész
pedigszolgálatkéntelkészítetteazúj
keresztelőmedencét(képünkön).

Hála és köszönetmindazoknak,
akikeddighozzájárultak,ésajövő-
benishozzákívánnakjárulniatemp-
lomfelújításához!
Istengondoskodószeretetealeg-

váratlanabbhelyzetekbenismegen-
gedi,hogyrészesüljünkazörökha-
gyományban.Akáregyetlenpillanat
is elég ahhoz, hogymint amikor a
szikralángralobban,bennünkisfel-
ébredjenazérzés:„Hagydatétlensé-

getmásra!”–éshirtelenkirajzolódik
avalóság,amelymindannyiunkszí-
vemélyénottlakozik.Nemegysze-
rűenházatépítünk,üresfalakat…
AmiAtyánk,akihúzésvonzma-

gához,terelgetminket,ésirányítjaa
cselekedeteinket, nem hagyja ma-
gáraavilágiéletlátszólagoskápráza-
tátóltávolélőketsem.Istenházaalé-
lekotthona.Mindenegyeslélekszá-
mít.Akieztegyszermegérzi,aznem
tudtöbbéúgyelmenniegyfelújítás-
raszorulótemplommellett,hogyne
szorulnaösszeaszíve.Hiszenlelki
szemeinkelőttmegjelennekazimád-
kozók,azelőttünkjárók.Azőhitü-
ket hordozzuk tovább. Általuk is
emlékezünk, nemzedékről nemze-
dékre.Nemkitörölhetőmódon.
Afelhíváshatásárasokakérdeklő-

désefordultazalignégyszázlelkes
Magyarkeresztúrfelé.Eszünkbejut-
hatapáliige:„…mert ami kor erőt len
va gyok, ak kor va gyok erős.” (2Kor
12,10)Azeddigigyűjtéseredménye
ismegmutatja,hogyacsüggedésnek
nincshelyeaszótárunkban,akétel-
kedéstpedighátrakellhagynunk.
Valójában nincs is más felada-

tunk,minthogyleboruljunkaziste-
nijóakarat,szeretetésgondviselés
előtt. Isten nem engedi el még a
legkisebbgyermekéneksemakezét.
Ilyenekvagyunkmi isezzelazap-
rócskarábaközitemplommal.Isten
odaterelteafigyelmünket.Márfog-
lalkozunkvele,márnemmindegya
sorsa,mármindenjótkívánunkne-
ki,máraztszeretnénk,hogymegújult
fénybenragyogjon,mertmármeg-
szerettük,aszívünkbenél.Ésisme-
retlenülisösszekötbennünketazér-
zés:„A te há zad iránt ér zett fél tő sze -
re tet emészt en gem.” (Jn2,17)

g BükyAnna

Karácsonyünnepénekfontoskelléke,
jelképeafeldíszítettfenyőfa,akará-
csonyfa.Illatabetöltialakást,adíszek
fényemelegségetésmeghitthangu-
latotvarázsolotthonunkba.(Akará-
csonyfa-állítás eredetéről azEvÉ let
december7-iszámánakazÜzenet az
Ara rátról rovatában olvashattunk
Je ra bek-Cse re pes Csil la tollából.)
MagyarországonBrunsz vik Te réz,az

elsőmagyarországióvodamegalapító-
jaállítottelőszörfenyőfátkarácsonykor
1824-ben.
PodmaniczkyFrigyesNap ló tö re dé -

ke i ben eztolvashatjuk:„Midőnszüle-
imPestrejöttekelsőízben(1826körül)
telelni,mégseholkarácsonyfanemvolt
kapható,sszüleimmagukpapirosból
állítottákössze…”
Akarácsonyfa-állításeleintecsakaz

arisztokráciakörébenvoltszokás,deaz
1840-esévektőlmáramódosabbpol-
gároknál is divatba jött. Érdekesség,
hogy a reformkorban még minden
gyermek külön-külön kapott kará-
csonyfát, később a lányok és a fiúk
együtt kaptak egy-egy külön fát.
Aföldműveseksokáigfölöslegesnekés
értelmetlennektartották,hogyfenyőt
áldozzanakfelazünnepekmiatt,ígyso-
kuknál csak 1945 után honosodott
megafenyőfaállítás.
Amagyarka rá csony fa szókétszáz

évemégaföldesúrrészérekarácsonyi
adókéntszállítandótűzifátjelentette.
MaijelentésétanémetWe ih nachts ba -
um tükörfordításakéntnyerte.
Atőlünkészakraesőországokban

mindignagybecsbentartottákafenyőt.
Örökzöldágairaúgytekintettek,mint
az élet folytonosságának jelképére,

amelyaztsugallja,hogyazéletúrrátud
lenniahalálon,satermészettélitetsz-
halálátazújjászületés,atavaszköveti.
Akarácsonyelőttkivágottfákszá-

máraazonbannemleszújtavasz.Ak-
korisnehézszívvelgondolunkerre,ha
tudjuk,hogymamárelsősorbannem
azerdőkbőlvágjákkiakarácsonyfának
szántfenyőket,hanemakifejezettenaz
erreacélratelepítetettültetvényekből.
Magyarországon főleg a Nyugat-

Dunántúlon,elsősorbanZalamegyé-
benvanhagyományaafenyőtermesz-
tésnek.Legjobbtermőterületeiacsa-
padékos, savanyú talajú vidékek.
Afenyőültetvényeketjellemzőencsa-
ládikeretekköztművelik,deerdésze-
tek,ritkábbannagyobbmezőgazdasá-
givállalkozásokistermesztenekfenyőt.
Acsaládivállalkozásokazértékesítést
legtöbbesetbenmagukvégzik.
Afővárosbaneladottkarácsonyfa-

mennyiség jelentős részétnégyZala
megyeifalu:Belezna,Liszó,Nemespát-
róésSurdbiztosítja.Azottélőknekne-
héz,detisztesmegélhetéstadafenyő,
mármintegynegyven-ötvenéve.Sur-
donszinteazegészlakosságfenyőter-
mesztésselfoglalkozik.

Ben c ze Im ré né írta2006-ban,az
Evan gé li kus Élet december10-iszá-
mában,azÜze net az Ara rát ról rovat-
banmegjelentcikkében:„Anyáron
Surdontöltöttemnéhánynapot.Ez
arégievangélikusfaluésakörnyé-
kéntöbbgazdaságisévtizedekótaa
karácsonyfák értékesítéséből él a
délnyugatihatárszélen.Biztosanha-
zánkmásvidékeinisismertafenyő-
fa-gazdálkodás. Itt nem erdőkből
vágjákkianövendékfákat,nemká-

rosítjákatermészetetrablógazdálko-
dással.Tervszerűen,évrőlévretele-
pítikamagukkeltettekisfenyőketjól
megdolgozottszántóföldjükre;kapál-
ják,permetezik,gondozzákazültet-
vénytévrőlévre,mígafákelnemérik
amegfelelőnagyságot.Négy-öt-hat
évesenveszikkiőketnovemberben,
hogyörömetszerezzenekveleaka-
rácsonyt ünneplő városiaknak, és
hogyvisszakapjákaztaföldbefekte-
tett pénzt, amelyet mások búza-
vagykukoricatermelésselegyévalatt
megkeresnek.”
A„zöldgondolkodás”jegyébenma

máregyretöbbenragaszkodnakahhoz,
hogygyökeresfenyőtállítsanakaszo-
bábakarácsonykor,amelyetazünnep
elmúltávalkilehetültetniakertbe,ud-
varba.Gondosodafigyelésselvalóban
életbenlehettartaniagyökeresfenyő-
ket,amelyekaztánkiültetvemégéve-
kig,évtizedekigmegörvendeztethetnek
bennünket.
Akertbenélőfenyőfákatisfellehet

díszíteni–ekkorgondoljunkamada-
rakrais!Aszámukraehetődíszeknek
nagynyüzsgésselfognakörvendezni,és
azélelemnéltolongómadárhadami
szívünketisörömmeltöltiel;megaz-
zalajóérzéssel,hogysikerülttenniva-
lamit környezetünk és a környeze-
tünkbenélőkvédelméért.

g –s.a.–

Akarácsonyifenyők Üz enet az ar ar átról

Rovatgazda: Sánta Anikó
ararat@lutheran.hu

se gíts te is a temp lom fel újí tás ban!
„…Is ten temp lo ma szent, és ez a temp lom ti vagy tok.” (1Kor3,17)

Mégkilencmillióforintotszeretnénkösszegyűjteniamagyarkereszt-
úrievangélikustemplommennyezetének,külsővakolatánakéslépcső-
jénekrenoválására.Célunk,hogy2016-ban,felszentelésénekötvenedik
évfordulójánmárrégi-újpompájábanragyoghassonazépület.
AmagyarkeresztúritemplomaVadosfaiEvangélikusEgyházközség-

hez(va dos fa.lu the ran.hu) tartozik.AzegyházközségszámlájátaRaj-
ka és Vidéke Takarékszövetkezet vezeti. Számlaszám: 59500186-
11095952,errevárjukszívesadományaikat.Kérjük,aközleménybentün-
tessékföl:„Magyarkeresztúritemplomfelújítás”.
AzadományozókközöttkisorsolunkegyhétvéginyaralástZamár-

diban,avízparttólkétszázméterrefekvőapartmanban.
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Újnap–újkegyelem
Vasárnap(december21.)
Ke gye lem nék tek és bé kes ség at tól, aki van, és aki volt, és aki el jö ven dő. Jel1,4
(Zsolt103,11;Lk1,/39–45/46–55/56/;Fil4,4–7;Zsolt58)Földi,emberita-
lálkozásainkköszöntésselkezdődnek.Egypillantásazérkezőre,kézfogásvagy
meghajlás,ésanapszaknak,alkalomnakmegfelelő,jólismertszavakathal-
lunk.Anagytalálkozásünnepérekészülveaközöttünkjárt,ajelenlévő,ve-
lünkküzdőésazeljövendőÚrköszöntminket.Azüdvözlésbenottvan,amit
ajándékképpenhoznekünk.KegyelmetamindenségUrátólebbenasokke-
gyetlenséggelterhesvilágban.Békességetmagunkkal,másokkalésIstennel
abékességetnemtalálóembereknek.„Jö vel, Uram Jé zus!”

Hétfő(december22.)
Ti éd a nap pal, az éj jel is ti éd, te tet ted he lyük re a csil la go kat s a na pot. Zsolt
74,16(Róm13,11b–12a;Jel22,16–17.20–21;Ézs35,1–10)Várakozásainkkö-
zepettetürelmetlenségéskeserűreménytelenségveheterőtrajtunk.Shaszám-
bavesszükembervilágunksötét,nyomasztóárnyait,életünkpróbás,mély-
ségektől,bukásoktólsemmenteshétköznapjait,akkormégkilátástalanabb-
nakláthatjukhelyzetünket.Azsoltárosilyennyomorúságosállapotokközt
isfelfelé,azÚrratekint.Őrá,akiavilágmindenségteremtője,napszakok,év-
szakok,idő,világosságéssötétségura,akozmoszrendjénekfenntartója.Jó
ilyenszemmellátni,vizsgálniavilágot.JóezzelalélekkelvárakozniaSza-
badítóra!

kedd(december23.)
Za ka ri ás mond ta: „Is ten meg lá to gat ta né pét, és vált sá got szer zett ne ki, hogy
fé le lem nél kül szol gál junk ne ki, szent ség ben és igaz ság ban őe lőt te éle tünk min -
den nap ján.” Lk1,68.75(1Sám7,3b;Róm15,8–13;Mt1,1–17)Aprófétaiszó-
ra,tanúskodásra,ajövőrereménységgeltekintőlelkületreIstennépénekmin-
denkorszükségevan.Mögöttünkanagytalálkozás,ameglátogatásnapja.
Megváltásunkbizonyosságaottélszívünkben,de„üd vös sé günk re mény ség -
re szól”. Ateljesség,azÚrralvalóvisszavonhatatlanközösségmégelőttünk
van.ÍgyelengedhetetlenmindennapiszolgálatunkIstennekodaszenteltélet-
tel.Hirdetveazőigazságátmindenembernek,hogy„rá iga zít sa lá bun kat a
bé kes ség út já ra”.

Szerda(december24.)
Nagy fé le lem vett erőt a pász to ro kon. Az an gyal pe dig ezt mond ta ne kik: „Ne
fél je tek, mert íme, hir de tek nagy örö met, amely az egész nép örö me lesz: Üd -
vö zí tő szü le tett ma nek tek.” Lk2,9–11(Zsolt19,8b;Mt1/1–17/18–21/22–25/;
Róm1,1–7;Mt1,18–25)Milehetalegfényesebbkarácsonyeste?Amitapász-
torokláttakBetlehemmezején?Azutcák,terek,üzletközpontokhivalkodó
fényözöne?Aszobánkbanfeldíszítettkarácsonyfadíszei,avillódzóégőkvagy
agyertyafénye?Amegajándékozottgyermekek,felnőtteksugárzóarca?Mind-
egyikazlehet.Dealegragyogóbbazörömhír:Ember,nemvagyelhagyott,
hanemmeglátogatott!Nemkellfélned,hanemfelszabadultanörvendezhetsz!
Mostnemelvesznekvalamit,hanemKrisztusbanmegajándékozottvagy.Nem
kellelveszned!ÜdvözítőJézusodazértjött,hogymegtaláljon!

Csütörtök(december25.)
Az Ige test té lett, kö zöt tünk la kott, és lát tuk az ő di cső sé gét, mint az Atya egy -
szü lött jé nek di cső sé gét, tel ve ke gye lem mel és igaz ság gal. Jn1,14(5Móz33,27;
Lk2,/1–14/15–20;Tit3,4–7;Mt2,1–12)Rövid,tömör,veretesszakasz.Mi
vanmögötte,mikéntlehetközelhoznihozzánk,szinkronizálnivelünk?Le-
hetavégtelenvégessé,amindenségegyedivé,amegismerhetetlenmegis-
merhetővé,ateljesenmásközülünkvaló?LehetérintkezésipontIstenel-
rejtettországaésavajúdó,hiábavalóságnakalávetettvilág?Igen,Jézusban,
azAtyaegyszülöttjében,akiközöttünkélt,akialeghitelesebbinformációt
hoztaközénkamennyeiAtyáról,akimagábanhordoztaazIstenországát.
János,azevangélistaésatöbbiekláttákkegyelemmelésigazsággalteljeslé-
nyét,Istendicsőségét.Őközöttünkvan,ígymiisláthatjuk.

Péntek(december26.)
Ti szom ja zók mind, jöj je tek ví zért! Ézs55,1(Jel21,5–6;Jn1,1–5/6–8/9–14;Zsid
1,1–3/4–6/;Mt2,13–23)Avízélet.Nemcsakabibliaitájakon,asivatagtól
körülöleltoázisban,demindenüttaföldönésazuniverzumban.Hiányarö-
vididőalatthalálraítéliazélőlényeket.Agyötrő,kínzószomjúságnálunk
elképzelhetetlen.Mégisadódikalkalom,amikorezadrágakincséleteketment-
het.Ivóvízatisztaforrásból,azéletvizeJézustól,akiaztígériasamáriai
asszonynak,hogyazavíz,amelyetőad,„örök élet re buz gó for rás sá lesz ben -
ne”. Jézusszólítmegakarácsonyiünnepkörmindenalkalmán.Őhívmagá-
hozmindenkit,akineklelkeszomjúhozik,hogyigyékazélő,életadóvízből,
ésfelüdüljön.

Szombat(december27.)
Fogj mun ká hoz, az Úr le gyen ve led! 1Krón22,16b(Mt2,13;2Jn1,1–6/7/;Mt
3,1–12)Királyifeladatatemplomépítés.DávidSalamontbiztatjaazegyigaz
IstentiszteletérekészülőelsőtemplomfelépítéséreJeruzsálemben.Temp-
lomokmillióiemelkedtekazótaIstendicsőségére,azimádságházaként.Jó,
hogyértékesnektartjukagyülekezetlelkiházát.DePéterapostolszerintmég
csodálatosabb,hamimagunkmintélőköveképülünklelkiházzá.Ezönerő-
bőlnemmegy.CsakhaazÚrvelünkvan,ésmegáldjafáradozásunkataző
Lelkeáltal.KérjükezértmennyeiAtyánkat,hogyőadjonelszánást,erőtaz
élőkövekbőlépülőtemplomszüntelenépítéséhez!

g SmidéliuszZoltán

Ba bits Mi hály gyönyörűségeskará-
csonyiénekének(Csil lag után) záró-
sorai az ünnep lényegére, valódi
üzenetére irányítják figyelmünket.
„Jajésmireodaérnék,/hovaacsil-
lagvezet,/temárfüggnélakeresz-
ten/ésalábadcsupaseb,/sahelyett
hogybölcsődköré/szórjaktömjént,
aranyat,/megmaradtszegénymirr-
hámmal/keserüszagúmirrhámmal
/kennémvéreslábadat.”
Averselejénaköltő–kitekintve

szobája ablakán – megpillant egy
„ígéretes csillagot”. Elképzeli, hogy
milyenjóvolnaelindulni,minttet-
tékegykoraháromkirályok:kizök-
kenni a négy fal bezártságából, az
életunt tespedésből, a „fájás-félés
ködhálója”általszőttszomorúvaló-
ságból.Csakmenne-menneszázor-
szágonát,miközben–amintírja–
aJézusnakszántajándékokközüla
vámosokelőszörazaranyátveszikel
tőle, a tömjént pedig földi hatal-
masságokdicsőítéséresajátítjákki.
Dealényegnemez!
Aköltő,akielindultabetlehemi

csillagután,végülüreskézzel,érté-
kesajándékoknélkül,szegényenés
megtörtenagolgotaikereszthezér-
kezik.Tanításátkívánatosvolnameg-
szívlelnünk,hiszazünnepforgatagá-
bansokszormimagunkiscsakarra
figyelünk,hogymit adhatunk egy-
másnakvagyéppIstennek,megfeled-
kezve arról, amit ő, a fenséges Úr
szentFiaáltalmiértünkcselekedett.
Nekünkis,akikazegyházieszten-

dő körforgásában évről évre ma-
gunkiselindulunk–lélekben–acsil-
lagután,haigaziésvalóbanazIsten
kegyelmévelteljeskarácsonytszeret-
nénk,akkoraköltőhözhasonlóana
kereszthezkellmegérkeznünk.Hi-
szennememberiszándékésszere-
tetakarácsonyiörömhírmozgatója,
hanemIstenszeretete,hatalmasés
tökéletesterve,amelyaSzentlélekál-
talváltvalóra.
A jászolbölcső szegénységében

fekvőkisgyermek–avilágMegvál-
tója. Máté az egész Krisztus-ese-
ménytIstenígéreténekbeteljesülé-
sekéntlátjaésláttatja.„Mind ez pe dig
azért tör tént…” Istenpedignemadte-
ret a véletlennek, mindent, amit
tesz,tudatosan,gondosanmárelő-
reeltervezett–miértünk.
Vigyáznunk kell tehát, nehogy a

lényegkicsússzonakezünkből,illetve
aszívünkből.SegítségünkresietMá-
témellettJánosapostolis,akifenséges
logoszhimnuszábanalegrövidebbka-
rácsonyitörténetetekképphagyomá-
nyoztaránk:„Az Ige test té lett…” (Jn
1,14)Pálapostolénekepedigígytanús-
kodikKrisztusról:„…meg üre sí tet te ön -
ma gát, szol gai for mát vett fel…, és

ma ga tar tá sá ban is em ber nek bi zo -
nyult… en ge del mes ke dett mind ha lá lig,
még pe dig a ke reszt ha lá lig.” (Fil2,7–8)
AhalhatatlanésörökkévalóIsten

halandótestbenjöttavilágba,hogy
minket megszabadítson a mulan-
dóságátkától,abűntől,ahaláltól,és
örökéletetadjon.Vajonebbőlaka-
rácsonyból, az igazi karácsonyból
mennyitlátmaavilág,smennyitlát-
nakgyülekezeteink?

Nincsmégegyolyanidőszakazév
folyamán,mintakarácsonyi,amikor
ennyireátélhetőésmegtapasztalha-
tó,hogyabűnös,elveszettésmegtört
emberekért,vagyisértünkalázkodik
megéshajolleaféltőnszerető,irgal-
masIsten.Ugyanakkornincsmégegy
olyanidőszakazévben,mintakará-
csonyi,amikorgyarlómódonennyi
mindentelköltéselkövetazember,
hogy sokszor konok pogányságát,
bűnösvoltátleplezze,elrejtse,vagy
éppfelékesítse,önmagajóságátmeg-
szépítse. Éppen ezért oly gyakran
előfordul,hogynemlátvaavalóságot
önmagunkelveszettségéről,asok-sok
aprócsodaközepette–amelyeketát-
élünkcsaládikörben,vásárokforga-
tagában,akáranemegyszerazevi-
lágitrendekhezéselvárásokhozhoz-
záigazítottgyülekezetialkalmakonis
–alegnagyobbcsodameglátásáról
mégislemaradunk.
Mátéarróltanúskodik,hogyJézus

azértjön,hogymegszabadítsanépét
bűneiből.Mégis oly sokakat elvakít
ilyenkor„ahunyorgató jóság,amely
úgy számon tudja tartani önmagát”
(Ham vas Bé la). Pedig Lu ther arról
beszél,hogyamaiigénkbenisfelhang-
zókarácsonyiüzenetet–„ne félj” –a
megrettentésmegszomorodottszívű
emberekértikigazán.
Hamegszépítjükavalóságot,haaz

emberiszereteterejétállítjukaközép-
pontba,amelyilyenkorlegalábblátha-
tóésérzékelhetőavilágban,akkorki-
üresedikünnepünk.Akarácsonynem
csupánaszeretet,hanemIstenszere-
teténekünnepe,aki lehajoltabűnei
nyomasztóterhealattösszeroppant,
megszomorodottemberért.Miazért
szeretünk,mertőelőbbszeretettmin-
ket(1Jn4,19).
Pálapostolígytanúskodikerrőla

csodáról:„…meg je lent az Is ten üd vö -
zí tő ke gyel me min den em ber nek…”
(Tit2,11)KrisztusbanIstenkegyelme
érkezetthozzánk.Lutherígyírerről:

„AzelsőeljövetelekorIstensűrűfe-
ketefelhőbenérkezett.Izráelfiairé-
mültfélelemmelmondtákMózesnek:
Tebeszéljvelünk,ésmihallgatunk,
de Istennebeszéljenvelünk,hogy
megnehaljunk.Ekkoratörvénytad-
ta…”Valóbanigaz:Istendicsőségét
nemtudnánkelviselni.Nemvéletle-
nülfélttőleegykortulajdonnépeis.
Aztánareformátorígyfolytatja:„De
voltIstennekmásodikeljöveteleis:a
Krisztusé. Nem félelmetes, hanem
szelíd.Nemdöbbenetes,hanemirga-
lommalteljes.Nemmagasbandördül
megaszava,hanememberréalázko-
dik.ASínai-hegyenrettegnikelletttő-
le,karácsonykorörülnilehetettneki.
Ottmennydörgéskísérte,ittangyal-
ének.Ottharsonaszóvaljött,ittszá-
nakozással.Ottrémület,ittvigaszta-
lás,örömésszeretet.”
Isten elrejtette dicsőségét a já-

szolbölcsőés akeresztfakínja alá,
hogyminket így szabadítsonmeg.
Mertamikarácsonykorelkezdődött,
azagolgotaikeresztenteljesedettbe,
amikoramiUrunkígyleheltekilel-
két: „El vé gez te tett!” Jézuson mint
egy„szűrőn”átlátjukIstenfenségét
ésdicsőségét.Ígyaznemfelemészt,
nemmegítélminket, hanemmeg-
mentésmegtartkegyelmesen.
Vigyázzunk,hogyasok-sokkülső-

ségéshagyományközepette,amelyet
erreazünnepreisrákentekaszáza-
dok, a lényeget ne veszítsük szem
elől!Őértünklettemberré.Jézusa
Jánosírásaszerintievangéliumtanú-
ságtételealapjánalombsátor–na-
gyonlátványosésnemkevéskülső-
séggeltarkított–ünnepéhezkapcso-
lódvamondja:„Én va gyok a vi lág vi -
lá gos sá ga…” (Jn8,12)
Karácsonysokféleföldifénye,tün-

dökléseéscsillogásaközepetteakkor
válikigazánkeresztyénünneppé,haa
középpontbanazéletvilágosságaáll.
HiszenKrisztusértésKrisztusáltal–
mostésmindörökké–velünkazIsten.
Nekünkpedigcsakőrávanszüksé-
günk.Shaővelünk,kilehetellenünk?

g WeltlerGábor

Úr Jé zus Krisz tus, te meg üre sí tet ted
ön ma ga dat, hogy min ket ir gal mad -
dal és bűn bo csá tó sze re te ted del meg -
gaz da gíts. Úr Jé zus Krisz tus, te ha lan -
dó test ben ér kez tél kö zénk, hogy a mu -
lan dó ság át ká tól meg sza ba díts min -
ket. Úr Jé zus Krisz tus, te szol ga let tél
ér tünk, hogy mi Is ten fi a i nak sza bad -
sá gá ban él hes sünk. Úr Jé zus Krisz tus,
te bűn nel, ör dög gel és ha lál lal is
har col tál, hogy mi Is ten bé kes sé gé ben
él hes sünk. Há la le gyen te né ked vég -
te len ke gyel me dért. Uram, ir gal mazz!
Krisz tus, ke gyel mezz! Uram, ir gal -
mazz! Ámen.

[Lelkész:] Mennyei Atyánk, aki a
betlehemijászolGyermekébenmu-
tattadmegatekegyelmedet,hallgasd
megkönyörgéseinket,amikormind-
aztelédvisszük,amiszívünkönvan.
[Lektor:] Magasztalunk, Urunk,

hogynemcsakfenn,amennybenvagy
Isten,deittaföldönis.Nemcsaknagy
éshatalmasIstenvagy,dehozzánkha-
sonlóvá lettél. Nemcsak uralkodni
akarszfelettünk,deJézusbanszolgá-
válettél,hogyközöttünkélj,ésértünk
vállaldahalált.Add,hogymeglássuk
karácsonycsodájábanateszeretetedet.
JézusKrisztusértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lektor:] Imádkozunk az egész

világért és a világ békéjéért. Add,
hogynecsakerreapárnapranémul-

janakelafegyverek,hanematebé-
kességed töltse be ezt a Fiad által
megváltottvilágot.Segíts,hogyma-
gunkismegszabaduljunkazítélke-
zésésgyűlölködéslelkületétől.Hadd
legyünkatebékédköveteiésszere-
tetedeszközeimindnyájanott,aho-
váállítottálminket.JézusKrisztusért
kérünk…

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

azokért,akiknekünnepéreagyászés
afájdalomvetárnyat.Betegekért,a
halálrévénállókért,elesettésnélkü-
löző embertársainkért; azokért is,
akikcélttévesztettek,ésnemtalál-
jákéletükértelmét.Addnekikisate
békességedet.JézusKrisztusértké-
rünk…

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

akikezekbenanapokbanmunkában
állnak.Akikazértvégzikszolgálatu-
kat, hogy mások ünnepe szép és
meghittlehessen.Adjerőtéskitar-
tástnekik,hogynekényszeredetten,
hanemanekedésegymásnakvaló
szolgálatörömébenlássákelhivatá-
sukat.JézusKrisztusértkérünk…

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

ketjózanul,igazságosanéskegyesen
élniebbenavilágban.Mutasdmega
teerődetéshatalmadatmindenté-
ged követő ember életében, hogy
örömmel várjuk a mi boldog re-
ménységünket,aminagyIstenünkés
üdvözítőnk,JézusKrisztusdicsősé-
génekmegjelenését.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

sz ent e s te – mt 1,20b–23

Jön,akikegyelmévelérkezikhozzánk…

Oratioœcumenica

az Ünnep ig éje

AzEvangélikusÉlet
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áldottkarácsonytkívánunk!



„Megjelent!”Hányéshányreklám
kezdődik így.Már immúnisak va-
gyunkerre.Ahír-ésreklámáradat,
amelyben élünk, fásultságot oko-
zott. Pedig érdemes lenne felkap-
nunk a fejünket, no meg „össze-
kapnunk”magunkat,amikorezabe-
jelentéselhangzik.
Igaz,kétezerévehangzik.Voltidő

hozzászokni. Hozzá is szokott a
megfáradtkereszténység.Nagykár.
De a Szentlélek Úristen munkája
nyomán most, 2014 karácsonyán
válhat friss hírré az evangélium:
megjelentamiüdvözítőIstenünkjó-
ságaésemberszeretete.
Karácsonynagykérdése,hogyaz

emberszerető Isten közelében Is-
ten-szerető emberekké tudunk-e
válni.Ezértkérjük,hogyaSzentlé-
lekelevenítsemegazigét,hogyahír
számunkraaktuálisanfrissélegyen.
Necsakérdekeshír,haneméletvál-
toztató,életújítóhír.
Megjelent!Jelenvolt,jelenvanaz

életünkben.Nemszépelméletcsu-
pán.Nemareménységtárgya,hanem
ezajelenvalóság.Istenéletetadó,éle-
tetmegújító,életetkiteljesítvecélba
juttatójóságaésemberszeretete.
Nemkelltanakodnunk,bizony-

talankodnunk,kutakodnunk,hogy
vajonjóindulatú-eaVégsőValóság,

vajonemberbarát,emberszerető-e
az,akimindenekalkotója,kézben
tartója, aki mindenek fölött áll.
A válasz egyértelmű és pozitív:
megjelentazIstenjóságaésember-
szeretete.Sőtmellékerülazállan-
dójelző:üdvözítőIstenünk.Így,eb-
benaformában:Istenünk.Amiénk!
Nem elítélő, nem büntető, nem
nekünkhátatfordító,hanemüdvö-
zítőIstenünk.
Következménynélküliséghezszo-

kottvilágunkbanolvassuk,halljuk
ahíreket,azutánlapozunk,legfel-
jebb morgolódva legyintünk. Itt
eztnemtehetjükmeg.Mertezahír
–annak,akivalóbanmeghallja–
szívet-lelketátható,életetmeghatá-
rozóhír.Olyannyira,hogyfelfordít-
jaavilágunkat.Pontosabban:talp-
ra állítja. Teljes fordulatot hoz.
Többé nem a világ rendje szerint
zajlanakdolgaink.
A világ úgy működik, hogy az

embersokésalaposmunkávalelér
valamit,felmutateredményeket,tel-
jesítelvárásokat,ésazzalkiharcolja
magánakmindazt,amitjónak,élte-
tőnek,élhetőnektart.Tetteialapján
elérieztvagyaztapozíciót.Aval-
lásosemberszámáraezavilágaztje-
lentette,hogyhaelegendőjóttett,
akkor remélhette, hogy szóba áll

veleazIsten.Hapedigszóbaállve-
lem, akkor megbeszélhetjük, ho-
gyanleszazéletemszámáraelfogad-
ható.Mitkelltennem,hogyIstenel-
ismerjen,ésmegkapjamtőleabol-
dog,teljeséletet.Harcez,aholmin-
den kis előrehaladásért keményen
megkellküzdeni.
DemegjelentazIstenüdvözítőke-

gyelme,ésnemazáltalunkvéghez-
vitt igazcselekedetekért,ha nem…
Ez a ha nem az evangélium. Az

igaziörömhír,akegyelemértelme-
zése: „…ha nem az ő ir gal má ból”.
Nemmitesszükrendbeazéletünket.
Erreképtelenekvagyunk.Úgyindul
életünk szerelvénye – világrajöt-
tünk pillanatától –, hogy holtvá-
gányravagyunkállítva.Nincstávlat,
nincskifutás,mertottvanazütkö-
ző,amelymégarobogószerelvényt
ismegállítja:ahalál.
DeIstenirgalmas,ésezéppenak-

korderülki,amikorabetlehemiki-
csiny gyermekbenmegszületik, és
emberrélesz.BennejelentmegazIs-
tenirgalma,hogytöbbénecseleke-
deteink,kilátástalanerőlködésünk,
reménytelen teljesítménykénysze-
rünkholtvágányán,hanematávlat-
bavezetősíneken,azirgalomvágá-
nyánhaladjonéletünk.Atávlatpe-
digazörökélet.
MilyeneszközthasználazÚristen

arra,hogyirgalmávalmegmentsen
minket? Fontos ezt tudni, hiszen
nemmindegy,holkeressükameg-
oldást.Valamiáltalánosat?Valami

személyre szabottat? Igen, mind-
kettőt.
Istenszemélyreszabotteszközea

keresztség.Az,amelyetsokancsak
valamiféle keresztény névadónak
tekintenek, amelyről oly könnyen
megfeledkeznek,amelyneknemtu-
lajdonítanaknagyjelentőséget.Pe-
digezenállvagybukikazéletünk.
Akihisz,ésmegkeresztelkedik,üd-
vözül.Shaazéletembenbármikor
–öntudatlangyermekkéntvagytu-
datosandöntőfelnőttként–megtör-
tént,akkormármegvanazegyiklé-
pés.NemazénlépésemIstenfelé,
hanemazőlépésefelém.
Megvagyokkeresztelve.Életem,

örök életem döntő eseménye ez!
A fordulópont, amelyhez mindig
vissza tudok térni. A legnagyobb
örömben elmondhatom: azért
hosszú távú a boldogságom,mert
meg vagyok keresztelve. A legna-
gyobbbajbanismondhatom:nincs
semmi, ami elszakíthatna Isten
Krisztusbanmegismert,akereszt-
ségbenmegkapottszeretetétől.
A személyesen, névre szólóan

meghirdetettisteniszeretetelkísér
földi életünk végéig. Lehet, hogy
mimeggondoljukmagunkat,távo-
lodunk Urunktól, de ő soha nem
bánjameg,hogygyermekévéfoga-
dott. Örök szeretettel szerettelek
téged…Ezértaszeretetünnepeka-
rácsony.Azőszeretetéé.
Sakeresztségajándékamelléott

amásikjeleIstenirgalmának,üdvö-

zítőjóságánakésemberszeretetének:
aSzentlélekajándéka.Adjaminden-
kinek,akikéri.ASzentlélekmunká-
ja,hogyszemélyessétesziJézusszü-
letésének,emberrélételének,halá-
lának és feltámadásának csodáját.
Azt, hogy mindez értem, értünk
történt.
Azünnepmásodiknapjamindig

megfogalmazza a keresztény em-
berésagyülekezetküldetését.Ka-
rácsonykorisígyvan.Ezértbiztataz
apostol: eztaz igazságotne tartsd
megmagadnak, hanem tanúskodj
róla.Azünnepekutáninduljahét-
köznapokba,éshirdesd:megjelent
ami üdvözítő Istenünk jósága és
emberszeretete. Mi más lenne a
módjaannak,hogyezazéletváltoz-
tatójóhíreljusson,mintaz,hogy
mi,akikakeresztségbenésaSzent-
lélekajándékábanrészesültünk,ta-
núskodunkróla.

g Dr.HafenscherKároly

Imád koz zunk! Urunk, add, hogy ne
a ka rá cso nyi kel lé ke ket, ha nem a lé -
nye get vi gyük ma gunk kal az ün nep -
ből! Hadd ad juk to vább, hogy meg -
je lent a te jó sá god és em ber sze re te -
ted. Ne en gedj meg tor pan nunk. Ne
en gedd, hogy el fe led jük az ün ne pi
pil la na tok ban ka pott iga zi aján -
dé ko kat: sze re te ted ap ró és élet re
szó ló je le it. An gya la id kül de té sét
át vé ve, hadd le gyünk jó sá god hír nö -
kei azok közt, aki ket ránk bíz tál.
Ámen.

GyakranszembesülünkazzalaSzent-
írásban,hogyfontoseseményekje-
lentőségétcsakahozzájukfűzöttma-
gyarázattárjafel.Ígyvoltezazelső
karácsonyonis.
Karácsonytitkátcsakazokismer-

hettékmeg,akikazangyalokszavát
hallották,akövetektanúságtételérefi-
gyeltek.MostpedigIstenigéjenyito-
gatjaelőttünkkarácsonymisztériu-
mát.Karácsonyszokásoselnevezései
–aszeretet,acsaládünnepeéshason-
lók–nemhamisak,csaképpenfelszí-
nesek.Perszeezérthető,hiszenkará-
csonyigazi,alényegighatolóértelme-
zésétcsakazadhatta,akikarácsony
szerzője,ajándékozója.Ezértkellar-
rafigyelnünk,hogyigéjébenIstenmit
mondmostnekünkkarácsonyról.
Előszöriskiderülbelőle,hogyaka-

rácsonyIstenügye.Nemlehetigazi
karácsonyaannak,akiIstennélkül
akarjamegünnepelniaszeretetün-
nepét.Eztacsodát,karácsonymisz-
tériumátőgondoltaki,tervezteelés
valósítottameg.JézusKrisztusszü-
letése,emberrélételemindenembe-
ri fantáziátmegszégyenítőmódon
hirdetiIstennekazemberekirántike-
gyelmét,jóakaratát.
Tudomén,hogyszentestesokfe-

léidénismegteltekatemplomok,so-
kanmeghatottanéneklikajólismert
karácsonyi énekeket, hallgatják a

„tiszta,szentéj”történetét,ésmég-
is…AtemplomiünnepiórákIsten-
néltettfutóvizittésilányulnakkará-
csonyistenimélységénekátéléseés
megragadásanélkül.
Karácsony igazi ajándéka, igazi

mélységeaz,hogyabűnös–Terem-
tőjeésUraellenlázadó–emberhezlé-
pettközelszentFiábanamindenha-
tóIsten.Amikorazinkarnáció,atest-
télételcsodáját,Istenüdvözítőkegyel-
ménekmegjelenésétünnepeljük,ak-
korarraazeseményreemlékezünk,
amellyelellenségeinektáborában,ave-
leszembefordultemberiségkörében
ütöttefelsátorátazélőegyigazIsten.
Karácsonynemegymagábanáll,

mertlelkiértelembenigazezasok-
szoremlegetettmondat:„Abetlehe-
mijászolbölcsőtésagolgotaikeresz-
tetugyanabbólafábólácsolták.”Aki
ebbőlakedvesünnepbőleztaz–Is-
tenszívébenmegformált–összefüg-
géstkiakarjahagyni,azéppenalé-
nyegetveszítiel.Azfeledhetőpász-
toridillévagyéppentalmicsillogású-
vátesziIstenünkembermentőjóaka-
ratánakünnepét.
Hogyeznetörténjékmegismét,

hangzikakomolyintésis.Istenvá-
lasztvártőlünk.Aztkívánja,hogyta-
gadjukmegahitetlenséget,hagyjunk
felvégreazzalazönámítással,hogy
sajáterőnkbőlrendezhetjükaszám-

lánkat Istennel.Hiszen Isten Jézus
Krisztusbanmegjelentkegyelmeazt
hirdeti,hogyhaeznemtörténik,ak-
kornincsmenekülés,nincsmegol-
dásaszámunkra.Igen,arrahívben-
nünket,hogytagadjukmegmindazt,
ami Istentől elválaszt bennünket.
Fordítsunkhátatmindannak,amiről
olykor lelkiismeretünk mélyén is
érezzük,hogyéletünkbennemIsten
akarataszerintvaló,deamihezmég-
is ragaszkodunk, mert ezek olyan
kedves,ártatlankisbűneink.Akará-
csonytIstenszerintünneplőkeresz-
tyénembernembocsátkozhatígyal-
kuba.Neműzhetkettősjátékot!
Ajólértettkarácsonyakeresztyén

emberéletébenjógyümölcsöketiste-
rem.Ezértolvassukigénkben,hogyIs-
tenszeretetemindannyiunkatjócse-
lekedetekreindít.Hogyanishalljukaz
úrvacsoraünneplésekorazelbocsátás-
ban?„Tegyetekbizonyságotszerete-
téről.Akikmegízleltétekabűnbocsá-
natörömét,építsétekatestvériközös-
ségetazemberekközöttmegbocsátás-
salésáldozatosszeretettel.”
MicsaktovábbadóilehetünkIsten

szeretetének. És ezért bármit is
adunk,ottkelllenniemögötteannak
azörömtelifelismerésnek,hogyamit
adunk,azIstenmegnemérdemelt
szeretetének a továbbadása. Ahol
Istenrendjeszerintélnekazembe-
rek,azajándékokésajócselekede-
tekértékétnemaforintbanésfárad-
ságban kimutatható érték jelenti,
hanemaszív,amelyodaadjaésfel-

kínáljaazokatamásiknak.Egyide-
jénmondottjószó,egyidejénadott
simogatásisnagyajándéklehet.
Nebecsüldle,kedvesolvasó,amit

Istenrádbízott:szavaidat,azősze-
retetébőlszületőcselekedeteidet,a
bennedszunnyadókarácsonyiörö-
möt.Amikormásokraáttudodsu-
gározniazt,amitIstentőlkaptál,ak-
korangyalláleszel,akitovábbvisziés
továbbadjaakarácsonyiörömöt.
Előfordul,hogyazértmozdulunk

nehezen,mertúgygondoljuk,hogy
amittennitudunk,aznagyonkevés.
S talán magunk és mások előtt is
mentegetőzünk,hogycsakennyire
tellett.PedigIsten,akimindenttudés
lát,nemmennyiségbenmér,hanem
aszíveketvizsgálja.Ésaztmondja:
tégyjóttisztaszívvel,örömmel.
Nincsenolyankicsijótett,amelyet

nelenneérdemesmegtenni.Nincsen
olyanaprólépésabékességfeléve-
zetőúton,amelyetnekellenemeg-
tenni.Ésnincsenolyanszó,egyap-
rócska,kicsiszó,amelyetnelenneér-
demeskimondani.MertIstenkegyel-
meminketjócselekedetekreindít.
Karácsony a megajándékozott

emberekajándékozóünnepeis.Aki
kapta,adjatovább;akielfogadta,ad-
jatovább!
Karácsonyareménységünnepeis.

Ezérthelyeziszívünkreazapostol:
várjukJézusKrisztusdicsőségének
megjelenését.Mamondhatjukígyis:
várjuk a mennyei, az örök kará-
csonyt. Reménységben előre né-

zünk,ésakikJézustszeretik,sóvárog-
va várják, hogy visszajövetelének
ígéreteisbeteljesedjék.Hiszenúgy
vagyunkmiitt,aföldön,mintahogy
egy család tagjai a gyertyagyújtás
előttipercekben.Agyermekekmég
azártajtóelőtt,debentrőlhalljáka
szelídneszezést.Hallaniapapírok
zizzenését,agyertyákatgyújtószü-
lőksuttogását.Mégnemlehetbe-
menni,demárkészenvanminden.
SamennyeiAtyacsakarravár,hogy
végre kinyithassa az ajtót, és azt
mondhassa:Istenhozottbenneteket.
Ezérthangzottfelazazelsőkará-

csonyihimnusz,ezértálltakereszt,
ezért pattant a síron a zár, ezért
zendültaSzentlélekszele–sezért
ünneplünkkarácsonyt.Hogysokan,
nagyonsokanmegérkezhesseneka
mennyeikarácsonyba.

g IttzésJános

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk, kö -
szön jük, hogy egy szü lött szent Fi a dat ér -
tünk, bű nö sö kért em ber ré tet ted, és ben -
ne ki nyi lat koz tat tad üd vö zí tő ke gyel -
me det. Add, hogy őt iga zán sze res sük,
en ge del mes gyer me ke id le gyünk őál ta -
la, és így ké szül jünk a má so dik ad vent -
re, az ő di cső sé ges el jö ve te lé re. Ámen.

KarácsonykorazemberrélettIsten,
atesttélettIgeföldiszületésnapját
ünnepeljük.Aztazéjszakát,amelyen
megnyíltamenny,mertIstenmeg-
könyörültabűnbesüllyedtvilágon,
ésúgydöntött,hogyutatnyitazem-
berfelé.Ekkorazonbanamennyés
a föld közötti közlekedés csak az
egyikiránybanváltlehetővé:Istenvi-
lágábólazembervilágafelé.
Karácsony második ünnepének

igéjébenIstvándiakónus,elsővérta-

núavallásszakértőivelmintbíráival
szembenézveígykiáltfel:„Íme, lá tom
az eget meg nyíl va és az Em ber fi át,
amint az Is ten jobb ja fe lől áll.” (Ap-
Csel7,56)Ezazamondat,amelyIst-
vánsorsátvéglegmegpecsételi.Val-
latóiezthallvarohannakráegyaka-
rattal,hogyavárosonkívülrehurcol-
ják,ésottmegkövezzék.
AzemberrélettIsten,Krisztusha-

lálaakarácsonykorelkészültútona
másikiránybanismegnyitottaaköz-

lekedést.Krisztusmeghaltugyanake-
reszten,dehalálaaföltámadásforrá-
sa lett. Olyan föltámadásé, amely
nemaföldiéletfolytatásáraszerezjo-
got,hanemIstenmennyeivilágában
asohaelnemmúlóéletrészesévétesz.
Istvánennekazéletnekvalóságá-

rólkellett,hogyvéréveltanúskodjék.
Arrólkelletttanúskodnia,hogyamit
Istenkarácsonykorelkezdett,aztJé-
zushalálávalvalóbanbeteljesítette.
Azőhalálábanmegnyíltamennya
bűnésahalálfoglyaiszámára.Sza-
bad útjuk van az Atyához mind-
azoknak,akikhallgatnakazőpász-
torihangjára,ésjuhaikéntkövetikőt.
Istvánnak –mielőtt bírái ráro-

hantak,hogymegkövezzék–meg-
adatott,hogymárebbenatestben
lássaannakazútnakavégét,ame-
lyenKrisztustkövetve járt.Azért
adatottmegneki,hogyutolsósza-
vaival a későbbi, a mindenkori
Krisztus-követőketbátorítsaésvi-
gasztalja:valóbanel vé gez te tett, va-
lóbanbe tel je se dett azígéret,hogy
akikitt,aföldönhalálukigKrisztust
követik, azoktól Isten karácsonyi
ajándékát,azemberrélettIsten,az
ÚrJézusszavaiban,életébenésha-
lálábannekikkínáltörökéletetha-
láluk óráján sem veheti el tőlük
senki.Hanem–mikéntIstván–a
földiéletetelhagyvaőkislátnifog-

jákamegnyílteget,ésföldihaláluk
napja egyben mennyei születés-
napjukislesz.

g VéghelyiAntal

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk! Azért
küld ted Fi a dat, hogy meg vált son
min ket. Há lát adunk Ist ván vér ta nú -
ért és mind azo kért, akik hi tü kért az
erő sza kos ha lált is el szen ved ték. Se -
gíts ben nün ket, hogy min den kor
Krisz tus ra néz zünk, és a ke reszt ál tal
az ő di cső sé gé nek lá tá sá ra is el jus -
sunk, aki ve led és a Szent lé lek kel Is -
ten, él és ural ko dik mind örök kön-
örök ké. Ámen. (Azünnepkollektája
aLi tur gi kus könyv ben.)

k a r á Cs on y Ün ne pe – tit 2,11–14 
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Ez a szakasz a keresztyénség egyik
központigondolatátjárjakörül.Pálazt
mondja,hogyazIstennelvalókapcso-
latunkat Jézusig ugyanaz jellemezte,
mintegykiskorújogihelyzetét.Igaz,
hogyazövéminden,denemcselekvő-
képes, olyan, mintha nem is lenne
semmije.Ezatörvényidőszaka.Hiába
örökösvalaki,haparancsolnakneki,
semmiben nem különbözik a szol-
gáktól.
Viszonteljönazazidőszak,amikor

kiteljesedikajoga.Végrevalóságosan
élhetazzal,hogyőafiú.Innenmárnem
parancsolnekisenki.Önállófelelőssé-
gevan,ésmindenhezszabadonhozzá-
férhet.
Páleztafordulatothozzapárhu-

zambaazevangéliummegjelenésé-
vel.AmikorJézusmondanivalójael-
érteazembereket,ezegyidejűlegazt
isjelentette,hogyráébredtünkvaló-
dihelyünkre.Szabadokvagyunk,a
szeretetbelsőkorlátozásaszabcsak
cselekedeteinknek határt. Nem a
törvényszerintélünk,önállódönté-
seink vannak. Fiak vagyunk, nem
szolgák.Afiakatsenkinemtéveszti
összeaszolgákkal.

* * *

„Kivettemakisiratcsomót.Levertem
rólaaport.Fölbontottam,ésolvastam
hangosan:

Reg gel a csá szár hí va tott ma gá hoz.
Hosszan ta nács koz tunk a mar gu si bé -
ke kö té sen. A hu nok ki rá lyá ra ugyan
nem kö tés, csak ránk, mi re ánk! Jaj, en -
nek az or szág nak, ha az a bar bár fe lénk
for dít ja a lo va fe jét! Dél után Mak szi mi -
nosz hoz men tem. Ott egy kis rab szol gát
ta lál tam. Em ber te le nül bán tak ve le.
Ma gam hoz vál tot tam. A ne ve Teo fil.
Ahangomelhalkultazutolsósorokon.

Zavarodottannéztemagazdámra.

–Manyolcéveennek–nézettrám
Priszkosznedvesszemmel–,szabad
vagy.”

* * *

Fiúnak lenni olykor nehezebb,mint
szolgának.Sokkalkönnyebb,havala-
kimegmondjanekünk,mitkellten-
nünk,hanemnekünkkelldöntenünk,
hanemmásokdöntenekhelyettünk.
Szolgának lenni egyszerűbb, törvé-
nyeketteljesítenijó.IgazavanDosz to -
jevsz kij nek,amikoraztmondja,hogyaz
emberekszívesenhozzákésteszikleaz
inkvizíciólábaelészabadságukat,ha
cserébe kenyeret kapnak, és meg-
mondjáknekik,kitkellimádniuk.

IgazavanGár do nyiZétájának,ami-
koraztmondjagazdájának,Priszkosz
rétornak,hogyneszabadítsafelőtarab-
szolgaságból, hiszen az a gyámság,
amelyalattegyszolgaél,átláthatóbbá
tesziazéletet.

* * *

„Ahangomelhalkultazutolsósorokon.
Zavarodottannéztemagazdámra.
–Manyolcéveennek–nézettrám

Priszkosznedvesszemmel–,szabad
vagy.
Minthamellbevágtakvolna–dean-

gyalkezével.
Csaknéztem,nyitogattamaszeme-

met:ébrenvagyok-e?
Priszkoszfölvetteabőrzacskót:
–Íme,eztnekedraktamfélre.Má-

tólfogvasüvegetviselhetsz,házasod-

hatol,magaduralehetsz,vagybeáll-
hatsz katonának. Mától fogva csak
annakköszönsz,akinekakarsz.
Aszememkönnybelábadt.
–Ó,jóuram–rebegtemtérdrees-

ve–,neküldjelengem!Neadjnekem
pénzt!Haddmaradjak,ahogyanvol-
tunk!”

* * *

Jézusmondanivalójaezértváliksors-
fordítóvá.Haazőútjánjárunk,valami
sajátosaktivitásrahívatunkel.Azéle-
tünknemállhatatörvénylatolgatásá-
ból,abetartásésabenemtartáskezel-
hető relációjából. A fiak sorsa más.
Döntéseinkértfelelősséggeltartozunk.
Nincsenekkőbevésettszabályok,nin-
csenekelőrerögzítettutak.Marada
személyesség,ajelenlét,aKrisztusrava-
lóérzékenyráhangolódás.Ésmarada
kiáltás:Abbá,Atyám!

* * *

„–Ó,jóuram–rebegtemtérdreesve
–,neküldjelengem!Neadjnekem
pénzt!Haddmaradjak,ahogyanvol-
tunk!
–Keljföl–pillogottazöregelérzé-

kenyülten.–Jólvan,no…
Valamiszépetakartmondani,láttam

aszemérőlmegazajkamozgásáról,de
csakmosolygottéspislogott,ésafejét
csóválgatta:
–Hátilyenbolondembervagyte?”

* * *

Ezakiáltás–Abbá,Atyám!–adja
meg fiúságunk stabilitását, hogy
döntéseinknemválnakönzővé,nem
szabunkamagunkarcáratörvényt,
nemélünkvisszaszabadságunkkal.
Afiúságugyanismindenpillanatában
számontartjaazt,hogyőnemegy-
szerűenfiú,hanemazAtyafia.Ez
nem a számonkéréstől való félel-
metjelenti,hiszenmilyenfiúikap-
csolat az, amelyet félelem jár át?
Sokkalinkábbannakabiztonságér-
zete,hogynyugodtanlehetválaszta-

niakülönbözőutakközött,hiszen
végülisnincsrosszdöntés,mertaz
Atyaőrködikmindenen.

Heinz Zahrnterremondjaazt:„mint
ajátékban”.Afiúsághallatlanlehetősé-
ge,hogyúgyél,„mintajátékban”.Ajá-
tékban–mondjaő–ugyanisazember
teljesszemélyisége,küldetéseúgybon-
takozikki,hogynemkellfélnieasza-
badságtól,bátranalakíthatjaavilágot
éssajátsorsát,hiszenavégénminden
annakakezébenvan,akieztaszabad-
ságotrábízta.

* * *

„–Hátilyenbolondembervagyte?
Könnyezvefeleltem:
–Nekedköszönhetem,uram,hogyki-
emeltél az állati sorból! Neked kö-
szönhetem,hogyvilágosságavanazér-
telmemnek.Nemkorbáccsalneveltél,
hanemjószívvel.Szépruhábanjárat-
tál,asztalodhozültettél.Snemtetaní-
tottál-earra,hogyazembercsakaszí-
vévelérdemelhetimegazembernevet?
Bólogatott:
–Jó,jó,kedvesfiam.–Aztánelmo-

solyodott.”

* * *

A keresztyénség története során
folytonazzalakísértésselküzdöttés
küzd, hogy közösségeiben újra a
szolgaságútjánjárjon,hiszensokkal
könnyebbegyszervezetettörvények-
kelirányítani.Amikorakeresztyén-
ségszervezetiformátkap,úgytűnik,
szükségszerűenválikatörvénykö-
zösségévé, legyen az család vagy
gyülekezet.Mégszemélyeséletünkis
elbizonytalanodikolykor.Pálviszont
kíméletlen:választanunkkellafiúság
ésaszolgaságközött,Krisztusésa
természetes halandóság meghatá-
roztaéletközött.Ezértmárnemmi
kiáltunk,maga a Lélek kiált, hogy
végre ne szolgák, hanem fiak le-
gyünk.Azőkiáltásátvisszhangozza
szívünk:Abbá,Atyám!

g KoczorTamás

ka rá Csony Utá ni va sár nap – gal 4,1–7

szolgákésfiak

a va sárnap ig éje

AkompozíciócímeHis to ria der Ge -
burt Ch ris ti,SWV435(rövidenWe ih -
nachts hist orie),aszövegeszintekizá-
rólagakarácsonyhozkapcsolódótör-
ténetek megzenésítése Lu kács (Lk
2,1–21)ésMá té (Mt2,1–23)evan gé li -
u ma alapján;eztkétkórustételkere-
tezi(négyének-ésöthangszeresszó-
lammal).Abarokkosbővebbcímmár
önmagábankeresztényhitvallás:Jé zus
Krisz tus – Is ten és Má ria Fia – öröm -
te li és ke gye lem tel jes szü le té sé nek tör -
té ne te; ő a mi egyet len Köz ben já rónk,
Meg vál tónk és Üd vö zí tőnk.Aműveta
korabeligyakorlatésSchütz szándéka
szerintazistentiszteletenazevangé-
liumolvasáshelyénkellmegszólaltat-
ni.Elsőelőadásavalószínűleg1660-ban
voltDrezdában;1664-benjelentmeg
nyomtatásban.
A történetet a tenorhangfekvésű

evangélistamondjaelrecitativoformá-
jában;acselekményegyébszereplőia
concertálószerkesztésmódúInterme-
dium (Sinfonia) tételekben jelennek
meg.
1.„Az an gyal pe dig ezt mond ta ne -

kik [a pász to rok nak]: »Ne fél je tek,
mert íme, hir de tek nek tek nagy örö met,
amely az egész nép örö me lesz: Üd vö -
zí tő szü le tett ma nek tek, aki az Úr
Krisz tus, a Dá vid vá ro sá ban. A jel pe -
dig ez lesz szá mo tok ra: ta lál tok egy kis -
gyer me ket, aki be pó lyál va fek szik a já -
szol ban.«” (Lk 2,10–12) Az angyal

szopránszólista,őtkéthegedűtámo-
gatjaazelmaradhatatlanbassoconti-
nuomellett.Azeneringatóritmusaa
szövegetislefesti,ésarraisutal,hogy
olykorezalatthoztákbeatemplomba
abetlehemjászolbölcsőjét.
2.„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.«” (Lk2,13–14)Azangyalsereget
hatszólamúkórusjelenítimeg,kéthe-
gedűkíséretében.
3.„Mi u tán el men tek tő lük az an gya -

lok a menny be, a pász to rok így szól tak
egy más hoz: »Men jünk el egé szen Bet -
le he mig, és néz zük meg: ho gyan is tör -
tént mind az, ami ről üzent ne künk az
Úr.«” (Lk2,15)Háromaltszólistaala-
kítjaapásztorokat,hozzájukkétfuru-
lya (jellegzetes pásztorhangszer) és
egyfagotttársul.
4.„Ami kor Jé zus meg szü le tett a jú -

de ai Bet le hem ben He ró des ki rály ide -
jé ben, íme, böl csek ér kez tek nap ke let -
ről Je ru zsá lem be, és ezt kér dez ték:
»Hol van a zsi dók ki rá lya, aki most szü -

le tett? Mert lát tuk az ő csil la gát, ami -
kor fel tűnt, és el jöt tünk, hogy imád juk
őt.«” (Mt2,1–2)Bárabölcseklétszá-
márólaBiblianemír,ahagyomány
szerinthármanvoltak,akikszimboli-
zálhatjákazakkorismertháromföld-
részt:Európát,ÁzsiátésAfrikát.Ahá-
romtenorszólistátkéthegedűésfa-
gottveszikörül.
5.„[He ró des ki rály] Össze hí vat ta a

nép va la mennyi fő pap ját és írás tu dó -
ját, és meg kér dez te tő lük, hol kell meg -
szü let nie a Krisz tus nak. Azok ezt
mond ták ne ki: »A jú de ai Bet le hem ben,
mert így ír ta meg a pró fé ta: Te pe dig,
Bet le hem, Jú da föld je, sem mi kép pen
sem vagy a leg je len ték te le nebb Jú da fe -
je del mi vá ro sai kö zött, mert fe je de lem
szár ma zik be lő led, aki le gel tet ni fog ja
né pe met, Iz rá elt.«” (Mt2,4–6)Afőpa-
pokésírástudóknégybasszushang-
ján szólalnak meg, és két harsona
csatlakozikhozzájuk.
6.„Ek kor He ró des ti tok ban hí vat ta

a böl cse ket, pon to san meg kér dez te tő -
lük a csil lag fel tű né sé nek ide jét, majd
el küld te őket Bet le hem be, és ezt mond -
ta: »Men je tek el, sze rez ze tek pon tos ér -
te sü lé se ket a gyer mek ről; mi helyt pe dig
meg ta lál já tok, ad já tok tud tom ra, hogy
én is el men jek, és imád jam őt!«” (Mt
2,7–8)Heródesbasszusszólista,éski-
rálykéntkéttrombitaadatiknekiszó-
lamtársként.
7.„Mi u tán el tá voz tak [a böl csek],

íme, az Úr an gya la meg je lent Jó zsef nek
ál má ban, és így szólt: »Kelj fel, vedd a
gyer me ket és any ját, me ne külj Egyip -
tom ba, és ma radj ott, amíg nem szó -
lok ne ked, mert He ró des ha lál ra fog ja
ke res tet ni a gyer me ket.«” (Mt2,13)
8.„Ami kor He ró des meg halt, íme, az

Úr an gya la meg je lent Jó zsef nek ál -

má ban Egyip tom ban, és ezt mond ta:
»Kelj fel, vedd a gyer me ket és any ját, és
menj Iz rá el föld jé re, mert meg hal tak
azok, akik a gyer mek éle té re tör tek.«”
(Mt2,19–20)A7–8.tételhangszere-
lése–mivelittisazangyalszól–meg-
egyezikazelsőIntermediuméval.
Schütz Ka rá cso nyi tör té ne te az

elsőhistoria,amelyegyenértékűenés
egységben alkalmaz két, látszólag
nagyonkülönbözőcélúműfajt:azősi
gregorián olvasmánytónust (kará-
csony ünnepéhez az ötödik tónus
kapcsolódik)ésazItáliában,azope-
raműfajánakkialakulásakorlétrejött
recitativót.Aharmóniaifordulatok,
modulációk érzékenyen követik a
szöveget. „Má ria pe dig mind eze -
ket a dol go kat meg őriz te, és for gat ta
a szí vé ben.” (Lk 2,19) Itt ellágyulva
F-dúrból d-mollba fordul a zene.
„Hang hal lat szott Rá má ban, nagy sí -
rás és jaj ga tás. Rá hel si rat ta gyer me -
ke it, és nem akart meg vi gasz ta lód -
ni, hogy már nin cse nek.” (Mt2,18)Itt
agyászfájdalmátamollbasötétülő
hangnem (minore), a sóhajszerű
hangpárokésakromatikusaneresz-
kedőbasszusérzékeltetik.
Azárókórusörömétpedigatáncos

ritmusközvetíti:„Hálátadjunkmind-
nyájanazÚrIstennek,kiminketszü-
letésével megszabadított ördögnek
hatalmasságából. Azért illik, hogy
énekeljünkazangyalokkal:Dicsőséga
magasságbanIstennek.”(Gra tes nunc
om neskarácsonyiszekvencia–Pro tes -
táns gra du ál.)
Adjunkhálátmi is, éshallgassuk

Schützremekművét(You Tu be: Mon -
te ver diC hor, Würz burg, öt részlet-
ben)!

g Dr.EcsediZsuzsa

„Énekeljünkazangyalokkal!”

MindenhatóIstenünk,kegyel-
mes mennyei Atyánk! Kará-
csonyünnepénekelmúltávalis
zenghetjük,hogynemfeledke-
zel meg rólunk. Hálás a szí-
vünk,merttenaponkéntképes
vagy megújítani bennünk az
ünnep üzenetét. Erre kérünk
mostis.
Add,hogynemúljékelkará-

csonyfényessége!Kérünk,őrizd
megbennünkazelmúltnapok
világosságát.Add,hogyamika-
rácsonykormegszületett ben-
nünkaGyermekkelegyütt,az
növekedni is tudjon. Így nö-
veldéserősítsdhitünket,rádha-
gyatkozásunkat,szolgálniaka-
rásunkat.
Add,hogynemúljékelkará-

csony egyetértése! Kérünk,
ahogypárnapigközelebbvezet-
télegymáshozemberiszíveket,
eztcselekeddmegegyházadban
is.Add,hogyneszéthúzásle-
gyen közöttünk, hanem pró-
báljukmegegymástszeretetben
elhordozni!Ígyengeddmegél-
nünkmindenkoratetestedhez
valótartozásösszetartóerejét!
Láttasdmegvelünkfeladatain-
kat,melyekkelegyházunkbanés
gyülekezeteinkben szolgálha-
tunktéged.
Add,hogynemúljékelkará-

csonybékessége!Azistenisze-
retetmegmutatkozásánakünne-
péncsendesebbekvoltaktalán
abékétlenfelekis.Addezután
is,hogysenkineaztvegyeész-
reamásikban,amivitába,ve-
szekedésbe,háborúbatorkoll-
hat,hanemazt,amiabékessé-
get munkálja a világban. Így
oltalmazzmegmindennépetaz
összecsapásoktól, az ember
okoztakatasztrófáktólésmin-
denbajtól.
Add,hogynemúljékelkará-

csonyszeretete!Karácsonykor
jóerősebbenmegélnicsaládja-
inkbanaszeretetkötelékét.Ké-
rünk,azünnepekelmúltávalis
adjidőtszeretniegymást.Adj
lehetőséget,hogynemaradjon
bennünkegymondatsem,ame-
lyetegymásnakszánunk.Adda
megbocsátáslelkét,hafakulna
bennünk a szeretet fénye. Az
összetörtcsaládokatpedig ta-
nítsdmegújraszeretni.
Add,hogynemúljékelkará-

csonyvigasztalása!Kérünk,ol-
talmazdazokat,akiknekilyen-
koriséleskardjárjaátaszívét.
Adjcsüggedttestüknekéslel-
küknekenyhülést.Mutasdmeg
nekik,hogytefelemeledésbe-
kötözöd a megtört szíveket.
Légyabetegekorvosa,amagá-
nyosoktársa,azaggódókmeg-
nyugtatója,azéhezőkkenyere.
Add,hogynemúljékelkará-

csonyöröme!Ahogyangyalok-
kalhirdettedazörömhírt,hogy
Megváltószületett,úgyhirdet-
tesdáltalunkis:velünkazIsten!
Add,hogyamennyekországá-
nakörömemármostamiénk
legyen,ésezmutatkozzékmeg
mindennapjainkonis.Ígyvezess
azigaziboldogságfelé,amelyet
örökségülakarszadniminden
embernek.
Karácsonyutánígykönyör-

günkhozzád:nefeledkezzmeg
rólunk a betlehemi Gyerme-
kért, Szabadítónkért,Megvál-
tónkért, Szent Fiadért, Jézus
Krisztusért!Ámen.

Oratio
œcumenica

b Idénegykülönlegesenszépegyházzeneialkotásbemutatásávalsze-
retnénksegítenirovatunkolvasóinakkarácsonyiünneplését.Hein-
richSchütz (1585–1672),akorabarokklegjelentősebbnémetevangé-
likuszeneszerzőjeahistoriaműfajátvettealapulahhoz,hogyJézus
születésénektörténetétmegelevenítse.

C antate
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g PetrőcziÉva

Az alábbiakban olvasható verset
2013karácsonyán,pontosandecem-
ber24-énkésőesteírtam.Ekkorra
márhazaértünkamindig,deilyen-
korkülönösenisboldogító„unoká-
zásból”,sférjemegyrégivideokazet-
tárólDVD-rebűvészkedettegyrégi-
régi, decemberben előkerült, szo-
katlanuljóminőségűfelvételt,ame-
lyenaPé csi mad ri gál kó rus (vezető-
jeid. Jan dó Je nő zenetanár-karnagy,
ifj. Je nő, aneveszongoraművészsegy
fészekaljnyitovábbigyermekédesap-
ja!)énekeltapécsievangélikustemp-
lomban.
A körülbelül félórás hangverse-

nyenazömébenmélyhitűénekesek-
bőlverbuválódottegyüttesváltoza-
tosműsorralköszöntöttegyszülővá-
rosomat látogatóangoldelegációt.
Őszikoncertvoltez,nemkarácso-
nyi, számomra mégis a Karácso-

nyokKarácsonyáthoztael,azembe-
rielmévelmegálmodhatóésszeretet-
teljesgondossággal,türelmeskísér-
letezgetésselmegvalósíthatólegna-
gyobb ajándékot. Azt, hogy újra
hallhattam-láthattamfelnevelőke-
resztapám,azénekessebészorvos,a
körünkből2012nyaráneltávozottdr.
Ne me rey Pé ter gyönyörűlíraitenor-
játésszelíd,sokbetegétmegnyugta-
tóarcát.
Az már csak szép ráadása volt

ennekaférjivideokazetta-átlényegí-
tésnek,hogyazénekkartöbbekkö-
zöttegyikelsőszámúcsaládikedven-
cünket,azÓ, ter jeszd ki, Jé zu som…
kezdetű, Skandinávia-szerte köz-
kedveltestiéneketiselőadta,még-
hozzáfinnnyelven.Annakazország-
nakanyelvén,amelybenkeresztapám
hétízbenisénekelt,samelyetannyi-
raszeretett.
Bevallom,vágyvavágyott„vissza-

térését”–hacsakaképernyőreis–

előszörúgyéltemmeg,mintegyka-
rácsonyi feltámadást. A második-
harmadik újranézés után azonban
megértettem: bármilyen felkavaró
ésörömteliélményisvoltviszontlát-
nunkőt,másfélesztendővelahalá-
laután,amikormár-márlemondtunk
arról,hogybármilyenhang-éskép-
anyagmaradtutána,ezmégsemle-
hetettigazivisszatérés,csakatech-
nikalátszólagoscsodája.Tehátnem
varázslat,legfeljebbszép,könnyeket
előszólítóemlék.
Mégis,amikormagyaruléssaját,

gyöngekishangomonegyüttfújom
eztaszépéneketaPé csi mad ri gál kó -
rus sal, alegszebbkarácsonyiélmény
részeselehetekévrőlévre.Megérez-
hetemazÜnneplényegét,azt,hogy
nemahalálörök,hanemaSzületés,
amelyelhoztamindnyájunkszámá-
raaz„oltalmazószárnyak”életünk
végéigsazontúlisboldogítóbizo-
nyosságát.

g NovotnyZoltán

Egyemléketóhatatlanul.Amikor1944
karácsonyánkisgyermekkéntelindul-
tamafeldíszítettkarácsonyfafelé–és
megszólaltasziréna.Abombázások
előlapincébemenekültünk.Mégalép-
csőházbanszerettemvolnamegkérdez-
niszüleimtől,hogyapárperccelelőbb
betoppantnagybátyámmiértnemjön
velünk.Csakaz első szóig jutottam,
mertapám-anyámviharsebesenbefog-
ta a számat. Jóval később értettem
meg,hogykatonaszökevénynagybá-
tyámnakbiztonságosabbvoltabom-
bázástólveszélyeztetettlakásbanma-
radnia,mintemberekközékerülnie.Öt
hétigaztánalégópincelettatartózko-
dásihelyünk…
Dejelentiakarácsonyédesanyám

menüjét.Agyertya-éscsillagszóró-
gyújtás,aközöséneklésésajándékosz-
tásutániborlevest,rántotthalatésmá-
kosgubát.Jelentiamunkát,egyolasz-
országi karácsonyt, ahol szenteste
mégestenyolckorisnyitvavannakaz
üzletek, az emberek boldog kará-
csonytkívánvaveszikmegakarácso-
nyikuglófot,ésolaszoszajjalkészül-
nekazéjfélimisére.
Jelentiatündéri,zsivajgógyerekek

eldorádóját,akiknekÚjpestenkismű-
sor keretében szerény ajándékokat
osztegycivilszervezet,ésakiknekév-
rőlévrepróbálomelmagyarázni,hogy
akarácsonynemcsakahagyományün-
nepe,nemcsakafinomságokkalmeg-

rakottasztalé,nemisazerőnfelülmeg-
vásároltajándékoké,hanemelsősorban
Jézusszületéséé.
JelentiazigeolvasástaDeáktéren,

aholtöbbnyireénolvasomfelazoltári
igétkarácsonyünnepén.

„[A sze re tet] min dent el fe dez, min -
dent hisz, min dent re mél, min dent
el tűr. A sze re tet so ha el nem mú lik.”
(1Kor13,7–8)
Idézhetnénkkortárstólis:avideo-

játékoktönkremennek,agyöngysorok
elvesznek,aszámítógépekelavulnak.
Deaszeretetajándékamegmarad.
Örömdalokhangozzanakvilágszer-

teszéjjel.Akarácsonyiénektökélete-
senkifejezilényegétadecemberiün-
nepnek,amelyetRó nay György „asze-
retetszületésének”,Rá ba György „aszü-
letésünnepének”nevez.Má rai Sán dor
pedigúgyérzi,hogyilyenkor„mintha
mindig harangoznának, nagyon
messze,aködésahófátylaimögött”.
Fenyőillat, gyertyaláng, ajándék.

Mennybőlazangyal.„Adniöröm,és
talánalegfőbbföldijó,amisemmiáron
nemvásárolható,aszeretetérzetének
meggyökereztetése.” Karácsony úgy
teljesítikialelket,hogyazünnepnek
azegészesztendőreszólólehetőségé-
velsugározzabenapjainkat.
Mégis, mit jelent nekem a kará-

csony?Nincsháború,ésegyüttvan,
amígegyüttlehetacsalád.Olyanal-
kalom,amikorvalamifontosatkérhe-
tünkazÚrtól.Valóbanúgykészülünk
rá,mintegytalálkozásra.

g FenyvesiFélixLajos

Szenteste.Örökszépségűkarácsony
éjszakája,költőitisztaságavéghetet-
lenmélységű.Talánmégmasemfog-
tukfölvalódiértelmét.„Isten–idé-
ziSi mo ne We ilt Pi linsz ky–tisztasze-
retetbőlalkottaavilágot.Ateremtés
nem Isten hatalmának, hanem az
isteniszeretetlemondásánakamű-
ve.(…)Deateremtőszeretetnemlett
volnateljes,haIstenmagaisnemvál-
laljamegtestesülését.Creatio,incar-
natio,passio:ugyanannakafeltétlen,
ugyanannakaszentSzeretetnekatúl-
áradása,»túlkapása«,amely»Krisz-
tustvégülisakeresztreemelte«.”
Akarácsonyegyszerreaminden-

ségésapillanatelfogadása.Gyönyö-
rű ünnep. Ezért, hogy jó hírének
gyertyalángjávalmindentbevilágít,és
méltánmeríthetünkmiisvilágossá-
gotbelőle.

* * *

Apásztorok imádása.Remb randt
olajképét1646-banfestette.Azegyik
legszebbmegfogalmazásakarácsony-
nak. Isten-csönddel telve a félho-
mályosistállómély,akisdedmécsfé-
nyevilágítjabeavirrasztókat.Álla-
tokközt,kopottszalmaágyonúj,tö-
rékenyélet.Máriaboldog.Álmodó
mosolyvankisfiaarcán,fekszikölé-
ben;Józsefkérgesujjaivalazágacska-
kezetfogja.Azegyikpásztorámulva
imádkozik, a másik leveszi barna
sapkáját,lámpafényaranyamegvilá-
gítjatársait:dideregnekrongyosru-
hájukban.Fölébredagyermek,any-
jafélvetakargatja,sfújaszénázóökör
jómeleget,lógófülűszamárcsende-
seniázgat.Öregekésifjakjönnekláb-
ujjhegyenlépve,térdepelnekköréjük,
énekelnekegyütthalkan,szépen.S
Máriakönnyehullaverejtékesöröm-
től,aföntragyogó,fénylő-sugarascsil-
lagtól:Jézusmegszületett!

* * *

Fölragyogóarcok. Pusztítás,szét-
szóratás.Sokansejtik,hogyaprófé-
ciákreménythoznak,Jézussaltelje-

sülnek, mintegy Isten karácsonyi
ajándékaként.Azótamindenünnep
beteljesíti köztünk ezt az ígéretet.
MagunkraölthetjükIstendicsőségét,
melegedhetünk a szeretet szavai-

ban. Mária és József boldogsága
mellett fölragyog fáradt arcunk is.
Mindenkihazatérakészülődőcsa-
ládhoz,mégatékozlófiúisbetoppan
későeste.

* * *

Régiemlékek.Nagyapámsokatel-
mondta:karácsonyaszeretetünne-
pe.Apámabékéthangoztatta.Szó-
lokhozzájuk,átazidőfüggönyén:ka-
rácsonyJézusKrisztusmegszületé-
se.AkimivelegyazAtyával,magais
szeretet.Nemhétköznapi, örökés
halhatatlan.„AJézusnélküliszeretet
meghalazemberrel–írtaVa sa di Pé -

ter–,azövéviszontátvisziazembert
ahalálon,ésmegsemállveleIstenig.
Ateremtés,amelyJézusban,Jézussal,
Jézusértvanmegalkotva,amegszü-
letéstitkáthordoztaamegváltásban.”

A hóillatú ünnepben földereng a
húsvéti misztérium is. Most még
csaksejtelemésszorongás,demajd
drámaivégetér.Ésamialegszebb-
legfájóbbbenne,egyiksemrombol-
jaleamásikat.Sugárzófénnyelra-
gyogmindkettő a hajléktalan sze-
génységbenabetlehemijászolfeletti
csillaggal.

* * *

Szóéscsend.Amikarácsonyainkel-
némulók és csendesek. Szaporodó
családok meghitt melegében. Ma
semtudommegfejteni,anagysze-
génységidejénanyámékhogyanva-

rázsoltakolyanboldogestét.Ésazis-
merősök,aszomszédokközülsok-
szor vendégül láttak valaki elesett
embert. Apám háborús bajtársa,
Olasz bácsitöbbszörottvoltközöt-
tünk. Azt hiszem, a gyertyafényes
órákbanfeledtemagányosságát.Tá-
volszülőföldjétől,gyerekeitőlrészt
vettkedvesünnepünkön,sészrevét-
lenülfölzengőénekévelmégmele-
gebbétetteadecemberestét.

* * *

emlékek ösvényén. Betegen, re-
ményvesztetten,demindenkiittvan.
Akopottlemezszépgregoriánéne-
ketidéz.Váratlanuleszembejutnak
apámszavai.Aháborúvégénhogyan
építetteksziklakápolnát,belsejébeol-
tárt.Anyámésbátyám1944-bena
karácsonyestétSzentendréntöltöt-
ték.Asötétpincébengyertyamellett
hallgattákazidőspapzsoltárát,mi-
közbenaDunatúloldalánfelvonuló
szovjethadseregágyúimindenttúl-
ordítottak…
És később is mennyi fájdalom,

gonoszság,azutcailakásunkbandő-
zsölőávóstisztlezavartbennünket
azistállóba.„Tegyünkgyorsanren-
det,vessünkszalmaágyat!”–sürge-
tettnagymama.Bármikormegérkez-
hetnek,zörgethetnek.Azemberek
bezárkóztak,szívükkővékeménye-
dett.Kellamenedék,felettünkmár
tüzesenégacsillag:akisJézusmeg-
születik.

* * *

Gyerekvers.Olykorhallom,milyen
szépidézetekkellepikmegegymást
alegkisebbek.Alegtöbbetklassziku-
sokírtákfelnőtteknek.Soktanítónak
ajánlottamKá nyá di Sán dor finom
szövésűmunkáitésegyikkedvence-
met,afiatalonmeghaltNagy Gás pár
Há rom ki rá lyok című versét: „Nem

Kínából/Perzsiából//JönaHárom
/teveháton//Nekikaztán/nemjár
járom//Szabadok,hi-/szenkirályok
//Milyenhosszú/asivatag!//Milyen
forró/éshallgatag//Milyenfényes
/fönnacsillag//Szívükköze-/pé-
bevillan//Hátkövetik/napestelig//
AmígaHold/kinemtelik//Nagy
Heródes /mint kígyó les // Rájuk
szisszen/őazIsten!//Denemfélnek
/célhozérnek//MegyaHárom/te-
veháton//Megyhazáig/Perzsiáig//
Útjukoncsil-/lagvilágít”

* * *

Ferenciektere.Délelőttarégitemp-
lomelőtt.Karácsonyiforgatagmin-
denütt,tülekedőemberek.Koldusok
és szélhámosok, a lépcső huzatá-
bantérdeplőfiatalnő.Pénztkérbe-
teggyermekegyógyítására.Indulnék
tovább,mikorfölfedezemabetlehe-
mi jászolt. Szép és szeretetteljes
munka, jól elhelyezve, hogyminél
többenészrevegyék.Nézemasiető,
tolakodóembereket.Sokanmegáll-
nak,figyelnek, töprengenek.Talán
szólnakis,kérnekvalamit,jóegész-
séget…Azévutolsónapjainnemárt
kisöpörnilelkünkbőlafelgyűlthul-
ladékot.Elégmeghagynieztazapró,
hétköznapi csodát: karácsony fel-
lobbanófényeit,emberiperceit.

* * *

BöjteCsabalevele. Személyesenis
megkapom,demostmegelőzveegy
kedvesbarátomküldteele-mailen.
Aszívmelegszavakhozfrissképeket
ismellékeltek.Azatyalátszik,négy-
öt gyerek csüng a hátán, a vállán.
ÜzeneteErdélynekszól,Magyaror-
szágnak.Mindenkinek.Idemásolok
a végéről néhány sort: „Itt állsz,
Uram,a21.századiJeruzsálemfalai
előtt,előttünk.Szemedbenkönny-
csepp,ésnekemnincsenekérveim.
Mégisarrakérlek,hogynebűnein-
ketnézd,hanemújabbadventünkben
jósággal jöjj közénk. Ajándékozd
megérdemtelengyermekeidetegy
újabb eséllyel, egy szép kará-
csonnyal!”

Mitjelentnekem
akarácsony?

Egykarácsonyiverstörténete

Karácsony,csodákévada.
Amitnemremélsz,valóságlehet.
Hiszékenykézzelérintemmeg
elvesztettarcoddrágakámeáját,
detávoliésmonitor-hideg.
Régi,poroskazetta,
karcsú,ezüstöslemezrementve,
ahangodrajta–olykor–felzeng.

Énnemtárgyaktól
remélekkegyelmet.

Ezittcsakemlék,nemvarázslat.
Mégiserőrekapva
éneklem,halkan,
együttVeled:

„Ó,terjeszdki,Jézusom,oltalmazószárnyad.”

2013 ka rá cso nyán, a pé csi evan gé li kus temp lom ban ké -
szült ré gi mad ri gál kó rus-fel vé telt néz ve-hall gat va. 

PETRŐCZI ÉVA
Csakemlék,nemvarázslat
Fel ne ve lő ke reszt apám, az éne kes-se bész em lé ké re

Karácsonyijegyzetlapok
(Napló,2014)
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AhagyományszerintLu ther Már ton
volt az, aki családja körében Jézus
születésénektiszteletéreelőszörál-
lított karácsonyfát. Díszítése egy-
szerűvolt:számtalankisgyertyács-
kátgyújtottareformátorafaágain,
jelképezveatélinapfordulókor„fel-
támadó”fényvalódihordozóját–a
megszületőMegváltót.
Avilágonazelső,konkrétankará-

csonykordíszítettfenyőfákról1605-
bőlszármazikfeljegyzésStrasbourg-
ból.Eszerintavárosbanazaszokás
terjedtel,hogyapolgárokfenyőfá-
katállítanak,ágaikragyümölcsöket,
papírkivágásokat,aranyláncokatag-
gatnak.
Azélőfatiszteletemárazókorból

is ismert, költemények, mesék is
maradtakazegetésaföldetössze-
kapcsoló,úgynevezett„égigérőfáról”.
Akiválómagyarkultúrtörténészés
rajzfilmrendező,Jan ko vics Mar cell ír-
taA fa mi to ló gi á ja címűművében:
„Afaeleinkgondolkodásábanaszó
legszorosabb értelmében központi

helyetfoglaltel…afákágaiazégbe
nyúlnak,gyökereiviszontaföldbeka-
paszkodnak,ezértafaszószerintiés
jelképesértelembenazégésaföld,
ahalhatatlanokéshalandókközött
teremtkapcsolatot…”
Hogymiértazörökzöldfenyőlett

akarácsonyfa,arrólszinténJankovics
Marcellírt:pogánygyökerekre,brit
hiedelmekreutalafenyő.Azörök-
zöldfáklombjábarejtőznektelente
azerdeiszellemek,sottvárakoznak,
amíg a lombhullató fák tavasszal
visszanemnyerikzöldruhájukat.

Kó ka Ro zá lia néprajzkutatótól-
népmesegyűjtőtőlmegismerhetünk
egykedveskistörténetetiserről.„Egy
ízben,mikorKrisztusaföldönjárt,
agonoszokelőlbujdosniakellett.Egy
erdőbeérvesűrűlombúfákfedezé-
kébepróbálthúzódni,ámazoksor-
banelutasították,mondván,haoltal-
matnyújtanaknéki,agonoszembe-
rekőketsemkímélikmajd.Egyedül
a fenyő sajnáltamegés rejtette el.
Ezért Krisztus megáldotta azzal,

hogy sohase hullajtsa el a leveleit:
»Légyáldott,tefa–mondtanéki–,
légyáldott,amiértmegmenekítettél,
stelégyazembereköröme.Minden
esztendőbeazénemlékezetemreate
ágaidongyújtsanakgyertyát.«Azóta
karácsonykor fenyőfa áll a házak
közepibe.”
Manapság sokféle színes üveg-

gömb és keresztül-kasul tekeredő
füzérdísz,úgynevezettgirlandlóga
karácsonyfaágakon.Dekitudjama
mindezen szimbólumok jelentését
megmondani a karácsonyfa-díszí-
téséntüsténkedőknek?Mertigen,sok
másdíszünkhözhasonlóanezek is
szimbólumok.
Akarácsonyfánfüggődíszeksoka-

ságanemmáshoz,mintmagáhozJé-
zushozköthető,őtjelképezik.Ilyenaz
alma–vagyisasokszínes,köralakú
üveggömb–,mintafa,aparadicso-
mifaésJessefájánakgyümölcse(Jes-
sefájaaMegváltócsaládfája,merta
SzentírásszerintJézusDávidnak,Jes-
se[Jisáj]fiánaksarja).Deilyenadió

is.Afacsúcsánmagasodócsillagahá-
romnapkeletibölcsnekiránytmuta-
tóbetlehemicsillagjelképe.Agirlan-
dokpedignemmást,mintaparadi-
csomifáratekeredőkígyótjelentik.
JankovicsMarcellszerintidőjelkép

isakivilágítottkarácsonyfa.Akúp
alakúfaforma„akétoldalánfölfele,
illetvelefelesorológyertyákkal,ate-
tejénragyogócsillaggalésatövén,a
jászolszalmaglóriájábanfekvőnap-
istenigyermekkelateljesesztendőt
szimbolizálja.Akezdetet:atélinap-
fordulót az újjászülető nappal (fa
tövén a gyermek), a hosszabbodó,
egyrefényesebbnapokat(azemelke-
dőgyertyasor),anyárinapfordulón,
azégtetejénragyogónaphelyét(fa
csúcsánacsillag)ésatélinapfordu-
lófelérövidülő,sötétülőnapokat(a
»lefelelépegető«gyertyáksora).”
Aszimbólumokatrejtődíszeken,

gyertyákon,égőkönkívülamagyarok
karácsonyáhozszorosanhozzátarto-
zikaszaloncukoris.Ezvalóbanma-
gyarsajátosság,avilágonseholmás-
holnemtalálhatóilyen.
Aszaloncukor–vagymásképp,

ahogy anno Jó kai Mór németesen
említette:asza lon czuk ked li –hagyo-
mánya az első karácsonyfa-állítá-
sokhozhasonlóanszinténareform-
kor Magyarországáig vezethető
vissza.Kezdetbentehetősebbembe-
rekengedhettékcsakmegmaguknak,
hogyszalonjaikbanízletes,sztaniol-
bacsomagoltédességetkínáljanakaz
ünnepkorvendégségbeérkezőknek,
illetve szalonczukkedlikkel ékesít-
sék fenyőikágait.Párévtizedalatt
azonbaneléggéelterjedtaszokás.
Egy1891-esmagyarszakácskönyv

tizenhétféleszaloncukorrólteszem-

lítést;egy,aszínesszaloncukor-cso-
magolópapírokvégeitberojtozóré-
gi„ricselő”géppedigmáigfennma-
radt, a budapesti Vendéglátóipari
Múzeumbanmegtekinthető.
Nagyanyáinkamásodikvilághábo-

rúelőttésutánkézzel,ollóvalrojtoz-
tákacsomagolópapírt,csavartákaz
ezüstszínűalufóliát,belepedigálta-
lában azt tették, amit akkoriban
megengedhettekmaguknakazem-
berek:kockacukrot.
Ünnepi szokásaink a gazdasági

helyzettel ésazemberekkel együtt
változnak. Kik egyszerűbben, kik
módosabbanünnepelnekésdíszíte-
nek.Deegybiztos:díszítenek,safe-
nyőmaisnélkülözhetetlenrészeaka-
rácsonyesti családiegyüttléteknek.
Ilyenkor talán felhangzik Weö res
Sán dor fordításábanazaz1824-ben
véglegesedett szövegű német vers,
mely világhírű karácsonyi énekké
vált:

Ó, szép fe nyő, ó, jó fe nyő,
hű sé ges a te lom bod!
Te zöld vagy nem csak nyá ron át,
de té len is, ha hó le szállt.
Ó, szép fe nyő, ó, jó fe nyő,
hű sé ges a te lom bod!
Ó, szép fe nyő, ó, jó fe nyő,
na gyon tet szel te né kem.
Ka rá csony tájt oly ér de mes
fa egy sincs, oly ör ven de tes.
Ó, szép fe nyő, ó, jó fe nyő,
na gyon tet szel te né kem.
Ó, szép fe nyő, ó, jó fe nyő,
ru hád tól hadd ta nul jak!
Re mé nyed és hű sé ged ád
erőt min den idő kön át.
Ó, szép fe nyő, ó, jó fe nyő,
ru hád tól hadd ta nul jak!

Ilyesmittalálvaamúltirántérdeklő-
dőemberóhatatlanulkíváncsilesz:
mitörténtvajonaszáznégyeszten-
dővelezelőttikarácsonyonazország-
banésavilágban?
ÜssükfelaVa sár na pi Uj ság 1910-

eskarácsonyi–igazánreprezentatív
ésolvasmányos–lapszámát!Azúj-
ságotkézbevevőpolgártöbbekkö-
zöttAdy End re, Kaff ka Mar git, Mik -
száth Kál mán, Mó ricz Zsig mond írá-
saitolvashatta.Areklámokközött
pediga„Diana-puderen”mega„Pal-
makaucsukcipősarkon”túltalálkoz-
hatottutazásihirdetésselis:„Magyar-
LengyelEliteTársasUtazás”címmel
olvashatottarról,hogyhelyetfoglal-
hataz1911márciusábanPalesztiná-
baésEgyiptombaindulótúrára,az
útvonalpedigKonstantinápoly–Ná-
záret–Jeruzsálem–Kairó.
Máshíradásokbólismeretes,hogy

1910karácsonyánvehettékbirtokba
atanárokésadiákokaBáróEötvös
JózsefCollegiumAl pár Ig nác (1855–
1928)építészáltalmegálmodottépü-
letét aMénesi úton. Alpár igazán
szép épületet tervezett (egyébként
rengetegépületdicsérte-dicsériter-
vezőmunkásságát 1910 előttről is,

többekközöttabékéscsabaiEvangé-
likusRudolfFőgimnáziuméis).
1910karácsonyánlátottnapvilágot

magyarulanorvéglutheránuspatrí-
ciuscsaládsarjának,Hen rik Ib sen nek
(1828–1906),amoderndrámaatyjá-
nak Ros mersholm című drámája a
Gö mö ri Je nő (1890–1967)szerkesztet-
teMo dern Könyv tár ban. Ezutánszü-
letettGömörinekazazötlete,hogyIb-
senösszesművétközreadnákmagya-
rul:„…mindenekelőttatizenkéttár-
sadalmiésaháromfilozófiaidráma–
akötetenkéntimegjelenésutánpedig
önállóan,nagykötetekben–egykö-
tetbennégydráma–mintaTeljes
MagyarIbsen.AModernKönyvtár
köteteisoránfogmegjelenniamagam
nagyobbtanulmányaIbsenrőlésmű-
veiről, amelykimerítőbbéletrajzzal
együttaTeljesMagyarIbsenélérefog
kerülni.Azonkívülbeléjefogkerülni
Ibsenkölteményeinek,beszédeinekés
leveleinekisegyválogatottgyűjtemé-
nye.” Ez azonban sajnos csak terv
maradt.
EkkorrakészültelCharles Di ckens

Ka rá cso nyi ének című regényének
némafilmváltozata–Se ar le Daw ley
rendezésében –, amely manapság
márkultúrtörténetiértéknekszámít.
1910karácsonyánazonbanszomo-

rúdologistörtént:ekkorérthalálos
balesetegyBi ber nevűhegymászót
a Magas-Tátra Englisch-csúcsán.
A csúcs megmászásának kísérlete
közbenBiberkitörtealábát,egyéj-
jeltaVörös-tófölöttihógödörbentöl-
tött,demásnapmárnemgyőzteki-
várniamentéséreérkezőmentőket,
slevetettemagátamélybe.Azeset
sokáigfoglalkoztattaaközvéleményt.
1910karácsonyestéjénSzakolyban

láttameganapvilágotegyszegény
sorsúcsaládtizenegyedikgyermeke-
ként az Evangélikus Jogakadémia
jövőbelihallgatója,akésőbbivajdács-

kaitudósreformátuslelkipásztorés
író,Szűcs Ist ván (1910–1974).
1910-esRippl-Ró nai Jó zsef (1861–

1927)Ka rá csony címűképe.„Aho-

gyanmáshasonlótémájúalkotásá-
nál,ittsemmagátazünnepléstörö-
kítettemegRippl-Rónai,hanemaz
ünneprevalókészülődést,anagysár-

gaszobátKaposvárottaRóma-villá-
ban,aholLazarineésAnelleéppen
díszítik a karácsonyfát, félig elta-
karvaanagyfeketezongorától.Bal-
oldalt,apamlagonülőalakmögött
fényoszlopokkéntjelenikmegazab-
lak,akarácsonyfaszíneiafalak,abú-
torok,atextíliákszíneibenfolytatód-
nak,smiközbenlétrejöna»tökéle-
tessíkkompozíció«,azabensőséges
karácsonyihangulatiskialakul,ame-
lyetsajátéletünkbenismegtapasztal-
hatunk,megélhetünk”–írtakilenc-
vennégy évvel később a műről P.
Sza bó Er nő művészetiíró.
A hazai politikai élet is pörgött

1910táján.And rássy Gyu la (1860–
1929)azévkarácsonyánaközigazga-
tásireformrólírtaMa gyar Hir lap -
ban. Ezzel kapcsolatban aztán a
Nyu gat 1911.évielsőszámábanIg no -
tus fejtettekiavéleményétakövet-
kezőképpen: „A gondolattalanság
közepett, melybe politikánk le-
süllyedt,atanácstalanságközepett,
melybenpublicisztikánkvergődik,az
ürességben[…],valóságos lelki tá-
masztékegyegészemberthallani,aki
tudésakar,éstudja,hogymitakar.
[…] igazAndrássyról […],hogyaz
ilyenembernemzetiérték,kitígykell
becsülnieannakis,sőtannakaleg-
jobban,akinemértveleegyet.”
1910karácsonyánazangolorszá-

giFolkestone-banahagyományok-
nak megfelelően rendezték meg
azt a kedves, szépségversennyel
egybekötöttünnepséget,melyena
szavazatok alapján karácsonyi ki-
rálynőnekválasztottákmegaleg-
szebbhölgyet.
1910karácsonyánakvégénama-

gyarlakosságmárajövőesztendőtis
tervezgette,amegjelentújságokazel-
következendő év nagy eseményé-
ről, a népszámlálásról beszéltek,
amelyrőlaz1910.éviVIII.törvény-
cikkrendelkezett.
Nodeezmáregymásikesztendő…

g KerecsényiZoltán

„Ó,szépfenyő,ó,jófenyő…”
b Feljegyzésekszerintszázkilencvenévvelezelőtt,1824karácsonyánál-
lítottakMagyarországonelőszörfeldíszítettfenyőfát.ezazelsőma-
gyaróvodalétrehozójának,BrunszvikTeréznek anevéhezfűződik.De
vanfeljegyzésarrólis,hogyBudánmár1819-bendíszítettfátJózsef
nádorneje,MáriaDorottya hercegnő.1834-ben–azidénkétszáztíz
esztendeje született – Bezerédj Amália költőnő, az első magyar
gyermekkönyvszerzőjedíszítettférjévelfenyőfátFlóra lányuknak.
1844-bőlpedigarrólmaradtfennfeljegyzés,hogyPetőfiSándor se-
gítettfeldíszíteniVachottSándorék karácsonyfáját– aköltő,ügyvéd
1848-banKossuthLajos kormányzótitkáravolt.1854-benJókaiMór
említett–előszöraszépirodalomban–feldíszítettfenyőketAkoldus-
gyermek címűírásában:„Ragyogóboltablakokbanfenyőfákvoltakki-
téve,égőviaszgyertyákkal,cukorangyalkákkal,picikebölcsőkkel,azok-
banaludtakisJézus…”

Karácsony–1910b Sokan gyűjtöttek, gyűjtenek
manapság is különféle apró-
nyomtatványokat, képeslapo-
kat,sezekakincsekezidőtájt,
amikorelőkészítjükmagunkat
azünnepre,könnyebbenelőke-
rülnekafiókok,dobozokmé-
lyéről,mintazévmásidőszaká-
ban.Ígyakadtnemrégkezem-
beazakedveskisképeslapis,
amelyet – a hátulsó oldalán
még olvasható, demegkopott
postaipecsétéskisfelirattanú-
ságaszerint–1910.december
23-án indított útjára feladója
pár soros jókívánságával Be-
ledrőlZágrábba.
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Slovenskápríloha
Stranu zostavila: HildaGuláčiová-Fabuľová

Prišlomidoúmjedenpríbehzbo-
hatýchVianoc.Rodičia,ktorížiliv
bohatstve: veľa penazí miňali na
Vianoce.Takčakalidomovsvojich
deťovužveľkéhosynaaveľkúdcé-
ru,abymohlispolubyť-akoonipo-
vedali,aspoňraz,„nasvätomdni,na
Vianoce”.Peknesavyobliekli,atak
čakali svojich detí, pri hojne pre-
stieranéhostoluapribohatéhovia-
nočnéhostromu.
Pozdepopoludníprichádzajúko-

nečnedeti.Vrukáchmajúdvalíst-
kydodivadla:„Tumátedvalístky-
povedia rodičom- chodte pekne
dnesvečerdodivadla, leboknám
prídunašikamarátiasnímicheme
dobrúzábavuspraviť!Aoninemajú
radiužstarých...”
Tie Vianoce, čo už sratili pod-

statu,takýmmôžusastať.Čostra-
tili JežišaKrista a jehovelebenie.
Alebonechpozrimesidruhýprí-
klad:Jedenotec,ktorýmásynaje-
dináčika,ktoužmátoľkohračieka
nemárádzničoho.PredVianoca-
mitenotectakvybuchneužhne-
vom: „Čo by sommal ešte kúpiť
týmchlapcom?Boha?Abyužmal
zniečohoradosť?”Jehomanželka
začalaplakať:„Ánopotrebovalby
Boha,aanikúpiťbysinemal,iba
daťjemu...”
„Lebo takBohmiloval svet, že

svojho jednorodeného Syna dal…”
–Dobetlehemskéhojaslaapredja-
slomkláčali tí cudzí, ktorí prišli z
daľekaachválili,velebiliHo.
Keďsipozrimenavonkajšieokol-

nosti,hádamtieVianocebolinajchu-
dobnejšie:jednojasleaterazzrodené
dieťatko.-Aletícudzínienavonkaj-
šieokolnostipozerali,alenapodstatu,
nazaslúbeného,načakanéhopozera-
li,nienabalenie,alenaDara.

NaVoľakoho,anienavoľačohopo-
zeralisvierou,nieibasočami,alesdu-
šamiToho,Kohohľadali.Ktososvo-
jouvieroupozerá,tennaŠtedrývečer
nie iba pekne ozdobený vianočný
stromček-vyrezaný strom-vidí, ale
tohoJežiša,ktorýzanás,nanašuzem
prišielazanaševinytrpelazomrel.Vi-
dísymbolvyrezanéhostromateda.
Ktopozerá so svojou vierou,nie

lensviečkuvidí,alevotmezjaveného
svetla,znaksviecehoSvätéhoPísma.
KtosvierouprijímaodJehodar,ten
nievknihe,alebovnejakýchšatách
vidísvoje„Ježiška”,alevidíJeho,Ko-
honadninarodeninydostane,abu-
demusrdceteplé,mysliacsinanaj-
väčšídarBoha.LebovelebiťHo,zna-
mená:vidieťsvierou.Vidieťnadzem-
skýmivecmi,auvidieťJeho:otriasťsa,
zamlčaťakláčaťsapredJehoprítom-
nosťou.VBibliinenájdemeslovámu-
drím:predjaslom.Alevelebeniepred
mocnýmBohom!Áno,Pane!Cítim
ťa,milujemťa,velebímťa!Toánojeaj
odhodlanénienavšetkému,načoPán
BohpovienievJežiši.
TotochváleniekPánuBohu,po-

vedať áno rozhodne sa, že akými
sviatkami budúnámVianoce.: zá-
bavami,karnevalmi,alebosvätými.
Na jednémáme povedať áno, na
druhénie!
Keďsazostarneme,akédieťaby

smechcelimať?-Ktonevieničdať,
ale pred našou postelou samodlí,
dánámjesť-lebomysamiužnevie-
me-aleboktoslístkamidodivadla
pošle nás zo svojho domu? Lebo
ono na zábavy povedal áno, a na
Štedrý večernie.Aj odnás závisí.
Od našich áno a od naších nie.
Stručne:odnašichmodlitieb.

g Úryvok-EndreGyökössy
Láska dar (kniha)

„NarodilsaKristusPán,veseľmesa!
Zružekvetvykvitolnám,radujmesa!
Zoživotačistého,zrodukráľovského
nám,námnarodilsa!”–spievamera-
dostne,veselonaŠtedrývečer túto
krásnupieseňJurajaTranovského.
Alenaozajtúveľkúradosťtejvia-

nočnejdodrejzvesti-akomalinapr-
výchVianociach pastieri, keď po-
čulianjelskýchórspievať:„Nebojte
sa, veď zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude všetkému ľudu, lebo na-
rodil sa Vám dnes v meste Dávido-
vom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán”.
(Ev.p.Luk.2:10-11)
Ľudiavnašomdnešnomsvetesú

sklamaní,beznádejní.Veľapracujú,
snažiasa,bežia...
Anáhleprídenejakákatastrofa:

akosmemalinedávnozátopuvna-
šejkrajine.Alebonedávnotočerve-
né blato, ktoré vypuklo primeste
Ajkaaľudiasistratilisvojedomya
všetko,čozatiaľzískali.Tíľudiastra-
tiliajchuťdoživota,stratiliajsvoju
nádej.
Do tohto beznádejného sveta

chce posielať aj teraz náš odkaz
Hospodin: Ľudia, predsamôžete
maťnádejaradosť–„Lebozjavila
samilosťBožia, spásonosná všet-
kým ľudom.” – skŕze nášho Pána
Ježiša Krista, Koho dal, daroval
námnášHospodin.Tennáš Ježiš
Kristus si tam nechal nebies, ne-
beskékráľovstvoastalsačlovekom,
stalsachudobným.TenJežišKri-
stus prišiel nás hľadať, spasiť, vy-
kúpiť. Ten Ježiš Kristus priniesol
námmilosťláskuBožiu.Prišielza

to, aby pre nás potommohol dať
svojcelýživot.TennášJežišKristus
chce,abyvtýchtodňoch,natieto
krásne sviatky sme sa utíšili, aby
smezazastavili,abysmesiuvedo-
mili:TennášJežišKristus,ktorýsi
splnilmilostivúvôľusvojhonebe-
skéhoOtcaaprišielnanašubiednu
zem spasiť nás všetkých. V jeho
osobesastelesnilaBožialáska,kto-
ráchcenásajdnesobjímať,prijí-
mať,spájaťanosievaťláskavo,mi-
lostivokaždodenne.Tennáš Ježiš
Kristuschce,abyajmy–vjeholás-
ke–prijímalijedendruhého,abyv
Jehosvetlemilostismeuvideli:Čo
jepodstatatýchsviatkov. „Tak Boh
miloval svet, že Svojho Jednorode-
ného Syna dal, aby nezahynul, ale

večný život mal každý...” (Ján3:16)
Náš Pán Ježiš chce naše srdcia si
očistiť,posvätiťapripraviť:abypo-
tommohlibyťBožímstánkom.Náš
PánJežišchcesanarodiťvnaších
srdciach,abytambývalOnsoSvo-
jímidarmi:sJeholáskou,pokojom
aradosťou.
NechsastaneajsnamiBožízá-

zrak na tieto vianočné sviatky,aby
smemohlinaozaj radostne,veselo
spievaťspolu:„Čuj,slávnynebaples:
Kristusnarodilsadnes!SlávaBohu
nanebi,pokojľuďomnazemi!Ple-
sajľudstvo,vzdávajčesťzaradostnú
spásyzvesť:NovorodenýKráľteba
spasiťzavítal!”
g HildaGuláčiová-Fabuľová
Ev. farárka Slovenského ev. CZ-u

služby božie počas vianoc a nového roku
v evanjelickej kaplnke

24. december Štedrývečero14:00h
25. december 1.slávnosťvianočnáo10:00hsVečerouPánovou
28. december NedeľapoVianociacho10:00h
31. december Záverobčianskehorokao16:00h
01. januar Novýroko10:00h

Adresa: ul. Rákocziho č. 57/a
Srdečne čakáme Vás!

Vianočnádobrázvesť
„ZjavilasamilosťBozia,spásonosnávšetkýmľudom.”(ListTít.2:11)

Vianočnéhviezdy

Vianočnýsmútok
„Vianoce,Vianoceprichádzajú,šťast-
néaveselé.”Užsablížiopäťčasšťas-
tiaaradosti.Vreklamáchsavšetci
šťastneusmievajú,presvojichblíz-
kymidarčekychystajú.Vsrdcičlo-
veka vládne radosť a pokoj.Teda,
malby.Keďsavšakpozriemeokolo
seba a začneme vnímať ľudí okolo
nás, zistíme, že po pokoji a šťastí,
akoby sa zľahla zem.Popotulkách
mestom sa namiesto pokoja stret-
nemesnervozitouauponáhľanos-
ťou.Vobchodochinacestáchsaro-
gantnosťou.Vo vzťahoch s podvo-
dom,klamstvomanenávisťou.Po-
dobná situácia saodohrala ajpred
vyše2000rokmiv„DOMECHLE-
BA”–vBetleheme.Ľudiaprežívali
svoje každodenné problémy a sta-
rosti.MnohíbolivBetlehemeibana
návšteveublízkych,abysadalizapí-
saťkaždýdosvojhomesta,plniacci-
sárovpríkaz.NaZemisazrodilno-
výživot.Prichádzal„Predivný Rad-
ca, mocný Boh, Otec večnosti, Knie-
ža pokoja.” (Izaiáš 9,5) Boh sa stal
človekom,zrodilsavmaštaľkeupro-
stredľudskejbiedy,bolesti,trápenia
iustarostenosti.Amnohíotomne-
vedeli,Božípríchodnasvetnevní-
maliadomovsavracalibezzvestio
kniežatiPokoja.
Domnievamsa,žepodobnáscé-

na sa odohráva aj dnes, po vyše
2000rokoch.Síceinakobliekame,
inakpremýšľame,inakvystupujeme
navonok.Alevsrdcizastávamerov-

nakí.Nesúcsvojedrobnéradosti i
svojnemalýžiaľ.Napriektomu,že
vo vianočnom období hovoríme
častejšieo radosti a šťastí, zostáva
čoraz viac len pri reči.Nevieme a
možnosabojímejuskutočnepreží-
vať.Výpoveď 17 ročného dievčaťa
podáva o tompresvedčivý dôkaz:
„Cítim smútok, ale zároveň sa te-
šímnaVianoce.Alevždykeďsana
niečo teším tak to dopadne hroz-
ne...takradšejsanebudemtešiť!”
Mnohíznásmôžemaťpodobné

pocityprimyšlienkenablížiaci sa
príchodVianoc.Viaceríprežilitoho
roku krízu v rodine, vo vzťahoch,
iníprišliozamestnanieazápasiao
prežitie.Smútokzostávarealitouaj
vživotetýchznás,ktorístratiliblíz-
keho,alebohosprevádzajúnaceste
utrpenia, bolesti a nemoci. Ten
smútok zostáva ukrytý v hlbinách
našichsŕdcivovnútrinašichrodín.
SamotnáatmosféraVianocnedoká-
žezmeniťsituácievnašomživote,
nemôže premeniť nenávisť na lás-
ku,nepokojnapokoj,smútoknara-
dosť.Ďalšia výpoveď dievčaťa do-
dáva:„Vytvorilasaskupinapreľudí,
ktorínenávidiaVianoce.Očomsú
vlastneVianoce?Opretvárke ľudí,
žeakosúradi,žesavidiaamôžusi
povedať „mám ťa rád?” Tieto tri
krásneslovásadajúpovedaťpočas
celéhoroku,nielennaVianoce…
ČobytobolisamozrejmeešteVia-

nocebezdarčekov,zhonu,nepokoja

asmútkukvôlitomu,žesmenedos-
talito,čosmetakneskutočnechce-
li?Aeštektomutieúbohéreklamy
vtelevízii,ktorézačaliužhádamvjú-
li.„NENÁVIDÍMVIANOCE!”
Prečomajúmladí ľudia takí po-

hľadnaVianoce?Prečosapočasnich
vnásničnemení?Jetopreto,lebo
neprijímamedosrdcanámnarode-
néhoSpasiteľa.Onjetenzasľúbený
Záchranca,predivnýRadca,mocný
Boh,OtecvečnostiaKniežapokoja.
UNehojeradosťipokoj.Aksapri-
blížimekBohu,Onsapriblížiknám.
AkdoJehorúkvložímenášsmútok
istarosti,Onnámdosrdcavložíten
skutočnýpokoj,radosťilásku.Bohsa
priblížil svetu,daladávamusvoju
Lásku.Záleží lennanás, čo s ňou
urobíme,čijuprijmeme,aleboňou
pohrdnem.Hocismeveľmipodobní
ľuďomžijúcimpre2000rokmisna-
šoubolesťou, trápenímismútkom;
nezostaňmeimpodobnývpohrdnu-
tíJežišom.Onjetu!LenvďakaNemu
alensNímmajúVianocetenpravý
význam.Lenakprijmemevianočné
posolstvoBožej lásky, pokoja a ra-
dosti, začnemeVianoce s radosťou
očakávať a napriek okolnostiam
vpravompokojiprežívať.

g MGR.HANA PENIČKOVÁ,
evanjelická farárka

Pokojné prežívanie Vianočnej radosti
z narodenia Kniežaťa Pokoja želáme
Vám!

G
io

t
to

d
i
B
o
n
d
o
n
e
:
B
e
t
le

h
e
m
s
k
á
h
v
ie
z
d
a



 e 2014.december21–28. EvangélikusÉletnémetoldal

DeutscheAnlage
Redakteurin: PfarrerinEszterHeinrichs

Weihnachten ist etwas Besonders, ge-
rade für Kinder. Und noch mehr für
solche Kinder, die Orangenduft nur
zu Weihnachten kannten. Weihnach-
ten 1989 war in Rumänien nicht nur
wegen weihnachtlicher Stimmung und
Orangenduft etwas Besonders, son-
dern vor allem wegen der Revolution.
Der Pfarrer Gerhard Servatius-Dep-
ner von der Sächsischen Evangelischen
Kirche in Mediasch berichtet uns da-
von, wie er diese Revolution vor fünf-
undzwanzig Jahren als damals drei-
zehnjähriges Kind erlebt hat. (E.H.)

* * *

Dezember1989warichfast13Jahre
alt.NocheinKind…einerseits!Heu-
te,mit 37 Jahren, sagenmir viele
Menschen,dieichbesuche:„Siesind
janochsoojung!“…Aberichkann
mich sehr gut an vieleDinge vor
1989 erinnern.Die alltäglicheNot,
mitderwirallezukämpfenhatten,
istheutefüralle(!)Kinder,mitde-
nenichdasLebenteile,einfachun-
vorstellbar. Unbeschreiblich groß
mussunsereWertschätzunggegen-
überunserenElternsein,dieunsda-
mals auf unerklärlicherWeise das
täglicheBrotauchohneSupermärk-
teumdieEckebesorgten.Nein,es
gabkeineVielfalt,wiees sieheute
auchinunseremLandgibt.Werauf
demLand lebte, der hatte es an-
scheinendvielleichter:Fleisch,Kä-
se,Eier,Milch,Gemüse,Früchtewa-
ren leichter zu bekommen, als ein
Städtereskonnte.Und ichbinein
Städter,deralsKindeinfachallesbe-
zahlenmusste–seieseinBleistift,
seieseinBrotodereinEi…
Ichbin in einer kleinenStadt in

Siebenbürgenaufgewachsen,unweit
vondemberühmtenKronstadt,wo
ich dann zwischen 1991-1995 das
deutscheGymnasium „Honterus“,
benanntnachdemSiebenbürgischen
Reformator, besucht habe. In der
Kleinstadtgingichindendeutschen
Kindergarten,danachindiedeutsche
Schule. Ich erinneremich sehr gut
andietäglicheSchuluniform,jasogar

anmeinen1.Schultag…MeinVater,
selbstLehrer,kamunerwartetwäh-
rendeinerPausevorbei,ichsahihn
undliefihmdanndenlangenSchul-
korridor entgegen– vollerAufre-
gung,dass ichschoneinSchulkind
bin...Icherinneremichgutanmeine
LehrerinneninderGrundschule.Ja,
icherinneremichanvieleEinzelhei-

tenausderZeitvor1989,wiez.B.die
selbstverständlichenWarteschlangen
vordenLäden,wennesendlichein-
malWare gab. Auch erinnere ich
mich,dassdieMenschenschonum4
Uhrodergar2UhrinderNachtmit
MilchpfandflaschenvordenLaden
gingen, um nicht zu lange in der
Schlangezustehen,wennderLaden
endlich aufmacht oder eben, um
nochWare zufinden.Nicht selten
reichteesnichtfüralle,diedawarte-
ten…DannwurdendieMenschen
ungehaltenundstießensichwieeine
wildeHerde…FürunsKinderwurde
esmanchmalsogargefährlich…Gut
erinnereichmichauchandieTatsa-
che,diewiralsKinderals„normal“
annahmen,dassmanBrotnurporti-
onsweiseerhielt,undzwartäglichein
viertelBrotproPerson!MehrBrot
durfte man nicht kaufen und die
Qualitätwarmanchmal furchtbar.
AufdemDorfkonntemanhinund
wiederzusätzlichHausbrotbacken.
Dann gab es ca. zweimal im Jahr
Fleischzukaufen!AuchÖl,Zucker,
Mehlund andereHauptnahrungs-
mittelgabesnureinmalimMonat!
Wurdedie„Ration“gekauft,musste
man damit 30 Tage auskommen.
Manstellesichdasheutevor…
OrangenundBananengabesnur

vorWeihnachten…Immerwerdeich
denGeruchderOrangen,auchwenn
schon25 Jahre seitderWendever-
gangensind,mitdemWeihnachtsfest
verbinden!Esduftetenämlichinun-
seremHausnureinmalimJahrnach
Orangen–ebenzuWeihnachten...
UnsereElternbemühten sich sehr,
meinerälterenSchwesterundmir–
eigentlichuns,alsFamilie–dasWeih-
nachtsfest schönzugestalten. Jedes
JahrwurdeeineTannegeschmückt,
daswardieAufgabemeinesVaters,
wobeiwirKinderihmzurHandgin-
gen.Icherinneremichdeutlichanun-
serenLieblingsschmuck,unterdem
auchzweikleineWeihnachtsmänner
waren,dieichsonstinkeinemande-
renHausgesehenhatte…

ImFernsehen,welchesnur zwei
Stundentäglichsendete,vondenen
mindestens75%ausSendungenmit
dem „geliebten Führer“ Nicolae
CeauşescuoderausPolitikundPro-
pagandafilmenunddergleichenbe-
stand,hießderWeihnachtsmannso
ähnlichwie „VäterchenFrost“. Zu
demWeihnachtsfestgehörteobliga-

torischderBesuchdesGottesdiens-
tesinderaltenevangelischenKirche.
Ich erinneremichdeutlich andie
Vorbereitungendaraufunddengro-
ßenAndrangunterdemTorvorder
Kirchenburg– fürunsKleinen ein
nichtsehrschönerAuftaktdesFes-
tes…DieAufregungwargroß!Dann
saßen wir endlich in der hell be-
leuchteten Kirche, froren, waren
dannauchwegenunseresAuftrittes
etwasaufgeregt.Eswarnämlichder
Brauch,dassKinderbiszurKonfir-
mationWeihnachtgedichte oder–
lieder am Mikrophon aufsagten.
„StilleNacht“inderfastdunklenKir-
chezusingenwarjedesMalbeein-
druckend…ZumSchluss kamdie
Christbescherung, undwirKinder
gingenamriesigenChristbaumvor-
bei, bewunderten die aufgestellte
Krippedarunter undnahmendas
Päckchenbzw.dieTüteinEmpfang.
ZuHausestauntenwirüberdieGa-
ben darin, worüber heute unsere
Kinderwahrscheinlichwenigerstau-
nenwürden…
Dezember 1989hießes,wirma-

cheneinenTagesausflugnachKron-
stadt.NochwarichSchülerderAll-
gemeinschule inderKleinstadt,wo
ichwohnteundKronstadtwurdeger-
nebesucht.MitteDezembererreich-
ten die Erwachsenen in unserem
LandnichtnurüberdenRadiosender
„FreiesEuropa“dieNachrichtüber
UnruheninTemeschburg.Auchhör-
tenwirsogarüberTotedort…Eshieß
auch,einungarischerPfarrerwurde
verhaftetundMenschenhabenda-
gegenprotestiert…MeineSchulklas-
sebesuchte am21.Dezember 1989
Kronstadtund ichkannmichnoch
erinnern,dassunsereKlassenlehre-
rindenAusflugetwasfrüherabbrach
–aufdemHeimwegsahenwirvor-
beifahrendePanzerundMilitärwa-
gen...EinungewohnterAnblick!
Am22.Dezemberwarenmeine

SchwesterundichalleinezuHause.
PlötzlichgehtdieTüreaufundun-
sereNachbarinkamganzaufgeregt

herein und schrie: „Schaltet den
Fernseherein!!DerDiktatoristge-
flüchtet!!!DerDiktator ist geflüch-
tet!!!“Wirverstandenreingarnichts,
außer dass etwas ganz Außerge-
wöhnliches passiert sein musste.
AuchkonntenwirdasmitdemFern-
sehermittenamTag,wojadochje-
derinRumänienwissenmüsste,dass

ausschließlich amAbend gesendet
wurde,garnichtbegreifen.Aberdie
Versuchung–undauchVorfreude
aufAbwechslung?–war groß, so
schaltetenwir unseren altenLam-
penfernseher einund langsamka-
menBilderzumVorschein.Aufge-
regteMenschen im Gebäude des
Fernsehens inBukarest, die „Frei-
heit!“und„DerDiktatoristgeflüch-
tet!“undvielanderes,auchOrgani-
satorischesüberdieGestaltungder
Regierung, derZukunft u.a. riefen

undbesprachenuntereinander. Es
sahalleschaotischausunddoch–
odergeradedeswegen!–waresauch
für uns hochinteressant, meine
Schwesterfast15-jährig,ichfast13-
jährig.Wir sahendie rumänische
Flaggemit einemLochdarin–das
ausgerisseneWappen. Symbol der
FreiheitunddesEndederkommu-
nistischenHerrschaft.Danngingen
wirauchhinausvorsTorundstaun-
tennichtschlecht,wieraschundwie
vieleMenschensichinzwischenauf
derStraßegesammelthatten.Siesan-
gen:„Olé,ole,ole,ole!Ceauşescunu
maie!“(„Ole,ole,ole,ole!Ceauşescu
istnichtmehr!“),warfenBücheraus
derBuchhandlungheraus,zerrissen
BildervonCeauşescuundzertraten
sie…
EineSache,diemirauchganzklar

inErinnerungbleibt,istderdamali-

ge religiöseBoom!Die rumänische
Bevölkerungnannte sich auch vor
1989dochimGeheimentiefreligiös.
Unvergleichlicherfolgreicherwarder
AtheismusinderDDR.AberinRu-
mäniennicht!Heutegibt es inRu-
mänienkaumAtheisten,dafüraber
sehr vieleunterschiedliche christli-
cheKonfessionen,nebendensoge-
nanntenhistorischenKirchen (Or-
thodox,Römisch-Katholisch,Grie-
chisch-Katholisch,Evangelisch-Re-
formiert, Evangelisch-Lutherisch,
Evangelisch-Unitarischu.v.a.).Ande-
rerseits bleibt esmeinesErachtens
einSchandfleckfürunsersochristli-
chesLand,dassdergehasstePräsi-
dentgeradezuWeihnachten–am1.
Christtag!–nacheinemkurzemPro-
zesshingerichtetwurde…Ja,dasFest
derGeburtdesHeilandes im Jahre
1989bleibtfürmichtrotzFreudeüber
dieerreichteFreiheitdochauchmit
dieserSchattenseitebeladen…
Aber in bleibender Erinnerung

sindauchdiesehrvielenStunden,in
denenmanimFernsehenbisindie
Nacht hinein die rumänischen
Weihnachtslieder– „Colinde“ ge-
nannt–hörte.Irgendwannhatteich
selbergenugdavon,aberesgingwo-
chenlangweiter:Colinde,Colinde,
Colinde…DieMenschenbrauchten
das–manhattesovieleJahreden
Glaubendochnichtöffentlichaus-
gelebt...AlswirspäterindieSchule
gingen,verschwandallmählichvie-
les,wennnichtsogaralles,wasvor-
her noch ganz selbstverständlich
war: dieBilder vonCeauşescu aus
denKlassenräumen,späterauchdie
Schuluniform, auch die „Falken“
(Kindergartenkinder)unddie„Pio-
niere“ waren nicht mehr und ir-
gendwann auch viele Kollegen
nicht...Vonca.40Schülernin2Pa-
rallelklassenimJahr1989bliebenzu-
nächst20ineinervereinigtenKlas-
se, später kamendeutscheKinder
aus den benachbartenGemeinden
dazu,indenennochwenigergeblie-
benwaren.Heute lebennochdrei
ausdieserGenerationinRumänien,
diemeistensindbaldnachderWen-
denachDeutschlandausgewandert.
DieSchleusenwarendochendlich
offen und der Druck sehr hoch.
Auch solche, die nicht unbedingt
wegwollten,gingenweg…DieEvan-
gelischeKirche deutscher Sprache
schrumpfteaufbiszu8%ihrerehe-
maligenGröße!…Vieles war von
Freudegeprägt,dochvieleswarauch
besorgniserregend…

Schlussgedanke.
Nichtnurichmeine,dassdasLeben
vor1989einfachunser„anderesLe-
ben“gewesenist.Eswarundistfür
michgrauinErinnerunggeblieben,
auchwennichalsKindauchGutes
erlebendurfte,dankderMühemei-
nenEltern.Es ist vieles vergangen
undkehrtnichtwieder.
DasLebennach1989istjedochfür

michganzbunt.Darumdanke ich
Gott füralleWege,dieermichbis
heutegeführthat.
g Pfr.GerhardServatius-Depner,

Mediasch

Colinde,Colinde,Colinde…
DieWendeinRumänien–Weihnachten1989

Deutschsprachige 
und zweisprachige

gottesdienste 
zu Weihnachten

24.Dezember
Ágfalva ............................. 18Uhr
(zweisprachig)

Budavár .......................... 18Uhr
Sopron ............................... 17Uhr
Sopronbánfalva .............. 16Uhr
(zweisprachig)

25.Dezember
Sopron ............................... 9Uhr
Budavár .......................... 10Uhr

26.Dezember
Ágfalva .............................. 9Uhr
Bonyhád .......................... 10Uhr
Budvár ............................ 10Uhr
Egyházaskozár ............... 14Uhr
Sopron ............................... 9Uhr
Sopronbánfalva ........ 10.30Uhr
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– Fő tit kár úr mi lyen célt tű zött
ma ga elé, ami kor 2012. ja nu ár
2-ával meg kezd te a ME ÖT
mun ká já nak irá nyí tá sát?
–Újfeladatotnemszabtam

magamnak.Elődöm,dr. Bó na
Zol tán reformátuslelkipásztor
munkájátkívántamfolytatni.
Számtalanjókezdeményezés
indultelazőfőtitkáriciklusa
alatt,amelyrőlúgygondoltam,
nemhogyelhagyninemszabad,
deerősítenikell,néhányprog-
ramotpedig–akialakultkere-
tekközt–újabbtartalommal
kellmegtölteni.
Azt különösen fontosnak

tartottamezalattaháromév
alatt, hogy ökumenikus ren-
dezvényeinknekmegfelelőlá-
togatottsága legyen. E téren
különösen is büszke vagyok
azUrániaNemzetiFilmszín-
házbantartottreformációigá-
laestjeinkre, amelyeket nagy
érdeklődésövez,ismétérkezik
ráközönségvidékigyülekeze-
teinkből is.Örömmel töltel,
hogyegyháziiskoláinkisma-
gukénakérzikeztazünnepial-
kalmat:azestenmindigfellép
valamelyikprotestánsoktatá-
siintézménykórusavagyzene-
kara.

– Ha fő tit kár úr nem szor -
gal ma zott is alap ve tő re for -
mo kat, az öku me ni kus szer ve -
zet éle té ben még is tör tént egy
alap ve tő vál to zás…
–Ígyigaz.Kétévvelezelőtt

megváltozottajogistátusunk.
Azökumenikustanácskoráb-
biegyházistátusamegszűnt,és
egyesületistátussáalakultát.
Érdekes helyzet teremtődött
így. Elmondhatjuk ugyanis,
hogy–tizenegytagegyházzal
éstovábbihuszonkét,egyhá-
zakhozkötődőszervezettel–
gyakorlatilagmivagyunkMa-
gyarországlegnagyobbegyesü-
lete,amelynekvezetői1837he-
lyi keresztény gyülekezetet
képviselnek.
Potenciáliserőnketkülönö-

senakkoréljükát,amikoraja-
nuári,úgynevezettegye te mes
ima hét vagy a március első
péntekén tartandóvi lág ima -
nap előkészítőfüzeteitjuttat-
jukelfővárosiésvidékiközös-
ségeinkhez.

– Az egy há zak nak ki épült,
év szá za dos csa tor ná ik van nak
ar ra, hogy el ér je nek em be re ket.
Nem vé let len, hogy a min den -
ko ri kor mány za ti szer vek is ke -
re sik az együtt mű kö dést a ke -

resz tény kö zös sé gek kel. Az öku -
me né te rü le tén mennyi re érez -
he tő ez az igény?
–Augusztusban az állami,

politikaiéstársadalmiélettöbb
vezetőszemélyiségemegtisz-
telte részvételével az állam-
alapítás ünnepét megelőző
ökumenikusistentiszteletün-
ket,aközelnégyszázfősgyü-
lekezetbenszámosmagasran-
gúkormánytisztviselőisjelen
volt. December 4-én pedig
nemcsakhogymeglátogatott
bennünketazEmberiErőfor-
rásokMinisztériumánakegy-
házi,nemzetiségiésciviltársa-
dalmi kapcsolatokért felelős
államtitkára, Solt ész Mik lós,
hanemelőadástistartotttag-
gyűlésünkönazegyházésazál-
lam kapcsolatáról. Mindezt
csakannak igazolásáraemlí-
tem,hogyazegyházsemélhet
bezárva, nyitnia kell a világ
felé,foglalkozniakelltársadal-
miproblémákkal.

– Köz tu do má sú, hogy lel kész
úr nem csu pán a tár sa dal mi
kap cso la tok ja vu lá sán mun kál -
ko dik, ha nem más val lá sok
Ma gyar or szá gon mű kö dő cso -
port ja i val va ló pár be szé dért is
erő fe szí té se ket tesz…
– Főtitkárrá választásom

előtt a MEÖT Vallásközi és
Dialógusbizottságának lehet-
temazelnöke.Azótaisszív-
ügyem,hogymegismerjükavi-
lágvallásokmagyarországikép-
viselőit, tanításukat, s hogy
megtaláljuk azokat a közös
pontokat, amelyek mentén
erősíthetjükegymásszolgála-
tát az előítéletek legyőzésé-
ben, a békesség munkálásá-
ban.
Ebizottságrendszeresenhív

megalkalmairaelismertelő-
adókat. Járt köztünk például
Ros to vá nyi Zsolt iszlámszakér-
tő,Nóg rá di György biztonság-
politikaiszakértő,atavaszfo-
lyamánpedigMaróth Mik lós
egyetemitanár,aMagyarTu-
dományosAkadémiavoltalel-
nöke.ŐasokatmondóIsz lám
és po li ti ka el mé let, isz lám és
de mok rá cia – a ke resz tény
misszió le he tő sé gei címmeltar-
tottelőadást.Abizottságtag-
jaiszeptemberbenegyébként
meglátogattákaMagyarIszlám
Közösséget,éstervezik,hogy
jövőreegyprofesszornőthív-
nánaksoraikból,akibizonyá-
ramás aspektusát világítaná
megamuszlimokvilágának…

– Önt egy há zi ber kek ben
„arab szak ér tő ként” is szá mon
tart ják. Be szé li a nyel vet, hi szen
gyer mek ko rá ban né hány évet
Lí bi á ban töl tött, ahol édes -
any ja or vos ként dol go zott. Ké -
sőbb járt Ma rok kó ban is, ösz -
tön dí jas volt Tu né zi á ban, Ku -
va it ban… Az arab vi lág egy ré -
szén most is mét „val lás há bo rú”
dúl. Van, ahol ke resz té nye ket
vé gez nek ki, hí vő em be rek száz -
ez rei kény sze rül tek ott ho nuk
el ha gyá sá ra, s vár ják a te let sát -
rak ban, me ne kült tá bo rok ban.
Lesz-e kö zel-ke le ti test vé re ink -
nek iga zi ka rá cso nyuk?
–Lesz, hiszen az ünnep

nemakülsőkörülményektől
függ,hanemaszívbendőlel.
Természetesennagyonnehéz
karácsonyezmostazottélő
testvéreinknek,denincsenek
magukrahagyva.Avilágköz-
véleménye ráébredt helyze-
tükre,éstiltakozikazőketért
támadásokmiatt.Mimagunk
is–aMEÖTtagegyházainak
nevébenésarómaikatolikus
egyházfőpásztoránakaláírásá-
val–nyilatkozatbanítéltükel
azIrakban,Szíriábanvégtelen
brutalitássalelkövetettháborús
bűnöket.AzÖkumenikusSe-
gélyszervezetpedigkézzelfog-
ható módon támogatja az
Észak- Kurdisztánba mene-
külteket.
Egydolgotazonbanszeret-

nékpontosítani,seztanyilat-
kozatunkbanismegfogalmaz-
tuk:aszélsőséges„IszlámÁl-
lam”(ISIS)terrorszervezetál-
talelkövetettkegyetlenségnem
csupánakeresztényeket,ha-
nemanemradikálisangondol-
kodó muszlimokat is sújtja.
Aközelgőkarácsonnyalkap-
csolatbanelkell,hogymond-
jam:aközel-keletiemberekben
különös büszkeség van. Bár
tudomásulveszik,hogyKrisz-
tusmindenkié,azegészvilág
Szabadítója, mégis, nem kis
öntudattalhívjákfelafigyelmet
arra,hogyJézusazőföldjükről
származik,tehátabbanatér-
ségben,amelyetmiSzentföld-
nek nevezünk, történetesen
őkvannakleginkábbotthon…

– Mi csu pán el kép zel ni tud -
juk, ho gyan él he tik át ka rá csony
ün ne pét azok, akik musz lim kö -
zeg ben töl tik min den nap ja i -
kat. Fő tit kár úr Lí bi á ban azon -
ban meg is ta pasz tal hat ta,
hogy mi lyen a „té li” ün nep a
nyár ra em lé kez te tő me leg ben.
–Hát líbiai karácsonyaink

kétségkívülhómentesekvoltak.
ÁmnemJézus-mentesek!Ter-
mészetesen nem volt fenyő-
fánk,hanemegykisebbpálma-
fátdíszítettünkfelazünnepre.
Még szaloncukrunk is volt
azonban, itthonról küldte a
nagymamánk.Mivelacsoma-
gothajóhozta,két-háromhó-
napigisutazott,mirehozzánk
érkezett,bizonymármeglehe-
tősenmegavasodotttartalom-
mal.Demiezzelnemtörőd-
tünk,mertazitthonikarácso-
nyokvarázsáthoztaelnekünk.
Afakörülmondottimák,a

hangzóénekekpedigerősítet-
tékbennünk,hogybárholjá-
runk,szolgálunk,élünkavilág-
ban,Krisztusmindenüttközös-
ségben van velünk.Ahogy a
karácsonyiüzenetisszól:Im-
mánuel–velünkazIsten.

g B.PintérMárta

Azünnepaszívbendőlel
AdventibeszélgetésaMEÖTfőtitkárával

b Dr.FischlVilmos evangélikuslelkészharmadikesztende-
jetöltibeaMagyarországiegyházakÖkumenikusTaná-
csának(MeÖT)főtitkáriposztját.Aharminchathónapta-
pasztalatárólaszervezetdecember4-énmegtartottnyil-
vánosközgyűlésénekapropójánkérdeztük.

– Há rom év ti zed egy gyü le ke zet -
ben. Ho gyan kez dő dött?
–Természetes,hogyazisko-

láitbefejezőfiataltervez,álmo-
dikajövőről.Akilelkésziszol-
gálatra készül, kevésbé kész
terveketszőhet,hiszena„hol”,
a„kikközött”–tehátahármas
szempontrendszer(ki,mit,ki-
nek)kétpontja–apüspökille-
tősége. Amikor Nagy Gyu la
püspök1984.augusztus11-én
ordinált,mégnemtudtam,hol
kezdemszolgálatomat.Azün-
nepségutánifogadásonadtaát
kiküldőlevelét,amelySzékesfe-
hérvárraszólt.
Úgyfogadtamapüspökke-

zéből a küldést, mint Jézus
Krisztuskezéből.Megisilletőd-
tem, nem vártam, hogy oda
kerülök.Tudtam,hogymegüre-
sedettSzékesfehérváronalelké-
sziállás,deazahírjárta,hogy
valakimástküldenekoda,sén
annakhelyérekapokküldetést.
Megyeszékhelyre kerülni

kezdőként–nemvoltszokvá-
nyos.Amegilletődöttségetfo-
kozta,hogyavárosésagyüle-
kezetisteljesenismeretlenvolt
számomra. A székesfehérvári
gyülekezetneksemvoltkönnyű
dolga. Elődöm, Nagy Ti bor
negyvennégy éven keresztül
töltöttebehűségesenlelkészihi-
vatását.Nemzedékeketnevelt,
tanított, vigasztalt és bátorí-
tott.Mégisnyitottsággaléslel-
késznekjárótisztelettelfogad-
takagyülekezetben,bármég
csaksegédlelkészvoltam.Nagy
Tibor támogató figyelmét is
magammögötttudhattam.

– Mi lyen sze re pet ját szott
pá lya vá lasz tá sá ban a csa lá di
hát tér?
–Családunkbanagyüleke-

zethez tartozás természetes
volt.Édesapámkelenföldilel-
készvolt,egészcsaládunkben-
ne élt a közösségben. Baráti
körünkisvagyagyülekezethez
tartozó fiatalokból került ki,
vagy később kapcsolódtak a
közösségünkhöz.Máigsemtu-
domelképzelni,hogyanlehet-
negyülekezetnélkülélni.Teo-
lóguskorombanfogalmazódott
meg bennem hivatásom jel-
mondata:„JóJézuskörülkö-
zösségbenlenni.”Ezazótaisúj-
raésújramegerősítéseligazít
hivatásomban.Igaz,ahangsú-
lyok változnak– régebben a
közösségkapott,mainkábbJé-
zuskaphangsúlyt.Sajóisa
kellemesbőlazüdvösségesfe-
léfordul.

– Ma nap ság – pél dá ul a vi -
lág há lón – sok a vi taLutherkö -
rül. Vá dol ják an ti sze mi tiz mus -
sal is. Mi az evan gé li kus lel kész
vá la sza mind er re?
–Haddmaradjakegykicsit

mégacsaládnál.Édesapámtól
atörténelem,azegyháztörténet
szeretetéttanultam.Aztugyan-
is,hogyazegyháztörténetmin-
digJézusrólszól.Arról,hogyJé-
zushogyanvanjelenagyüleke-
zetéletében.Tehátnagytiszte-
lettelfigyeljükazokat,akikhit-
benelőttünkjártak,hiszenben-

nük és rajtuk Jézus mutatja
megmagát.Seztaképetnem
rontjaazsem,haéletükbenhi-
báttalálunk,vagyegyesdolga-
ikatmamáskéntítéljükmeg.Így
vanezLutherralis.
Aztistanultam,hogyatör-

ténelmieseményeketamaguk

korábanéshelyzetébenkellér-
tékelnünk.Arraiskellgondol-
nunk,hogynemcsakakorok
változtak,hanembennükmiis
változunk,ésleszünkerrevagy
arraérzékenyebbek,illetveke-
vésbéérzékenyek.Ezértafelü-
letes szólamoknak nem sza-
badhiteltadnunk.
Alapostanulmánytolvasha-

tunkLutherésazsidóságkap-
csolatárólCsep re gi Zol tán Zsi -
dó misszió, vér vád, heb ra isz ti ka
címűkönyvében.Összegzésül
megismétlem, amit az elején
mondtam:hamanemtudjukis
elfogadniLutherezirányúkije-
lentéseit,aznemjelenthetkifo-
gástarranézve,hogyfigyeljünk
ráakkor,amikorJézusKrisztus-
róltesztanúságot.

– A püs pök he lyet te si ki ne ve -
zés mi lyen ki hí vást je len tett?
–Itt zés Já nos püspöksége

idejénkaptamelőszörmegbí-
zástegyházkerületünktőlarra,
hogyszükségeseténhelyettesít-
semőt.Ezterősítettemegake-
rületnégyévvelkésőbb,amikor
márSze me rei Já nos voltapüs-
pökünk.Igyekszemúgyellátni
eztafeladatomat,hogyközben
neszenvedjencsorbátgyüleke-
zetiszolgálatom.Eztpüspökúr
isméltányolja,éseztfigyelem-
bevéveküldki.
Ezenkívüllehetőségemsze-

rint igyekszemrésztvenniaz
egyházkerületkibővítettelnök-
ségimegbeszélésein,azespere-
sektanácskozásain.Akihívás
ezáltalnagy:nemannyiraidő-
ben,mintinkábbabban,hogy
egyszerre figyeljek oda saját
gyülekezetünkéletéreésegy-
házkerületünksorsára.Igyek-
szemmindkettőtszívemenés
ígyimádságombanviselni.

– Mi lyen az egy ház sze re pe a
mai ma gyar va ló ság ban? Akár
Szé kes fe hér vá ron, akár az egész
ha zá ban?
–AzegyházaKrisztusban

hívőkközössége.Azokazegy -
ház, akikkövetikJézust.HaJé-
zus evangéliumát tisztán ta-
nítjuk,akkorakikezzelazevan-

géliummalélnek,azokaztmeg-
jelenítik környezetükben. Az
evangéliumerejeacsaládokban,
kisebbközösségekben,egyéni
életekbenjelenikmeg,éseza
hatás rajtuk keresztül terjed
tovább.Sahogyazelsőszáza-
dokban megjelent a keresz-
tyénségahadseregvezetésében
ésacsászárpalotájában,ugyan-
úgyjelenikmegazevangélium
maisegy-egycégvagytelepü-
lésvezetésében.
A döntő kérdés tehát az,

hogytisztántanítjuk-eazevan-
géliumot,ésteljesszívvelkövet-
jük-eMesterünket.ASzentírás
bizonyságtételébenazisegyér-
telműenhangzik,hogyatársa-
dalomnak egyetlen esélye a
megmaradásra,hameghalljaJé-
zushívószavát.

– Tu dom, hogy az iro da lom
fon tos sze re pet ját szik lel kész úr
éle té ben. Ol vas tam írá sát József
Attiláról,GyóniGézáról…A hit
és az iro da lom vi szo nyá ról kér -
de zem.
–AzirodalomésaSzentírás

elválaszthatatlan.Gondoljunk
arra,hogyaSzentíráslegrégeb-
biszövegeiénekek.Akeresz-
tyénségelsőírottanyagaiaPál
leveleiből ismert himnuszok.
Gondoljunkarra,hogyabiblia-
fordításalegtöbbnépszámára
nyelvénekkiforrásátjelentette.
Azzalegyüttagrammatikaésaz
anyanyelviköltészetismegje-
lent. Gondoljunk arra, hogy
számosirodalmiműmaisbib-
liaiszimbólumokbólépítkezik.
Gondoljunkarra,hogyahitün-
kettalángazdagabbanfejezzük
ki egy-egy énekben, versben,
szóképben,mintpontosanfo-
galmazotttételekben.Aqui nói
Ta más dogmatikájánálmara-
dandóbbakahimnuszai.
Azirodalomazértisfontosa

hitszámára,mertmegóvabő-
beszédűségtől,aszóáradattól.
Pálapostolutánszabadon:in-
kábbötszótértelemmel,mint
tízezer szót tartalom nélkül.
Nemcsakazistentiszteletkötött
szövegeiben – imádságaiban,
hitvallásában–,hanemazige-
hirdetésbenistörekszünkarra,
hogyirodalmiértékűlegyen.

– Me lyik a leg meg ha tá ro -
zóbb bib li ai ige az Ön szá má ra?
–A keresztelésemkor ka-

pott–ésesküvőnkreisválasz-
tott–igétidézema33.zsoltár-
ból: „Az Úr sza va igaz, és min -
den cse le ke de te hű sé ges.”Először
érzelmiszálakkötöttekehhezaz
igéhez, teológushallgató ko-
rombanazonbankirajzolódott
–ésazótaisegyreélesebbenvo-
nalakkal mutatkozik meg a
Szentlélekáltal–azigeereje.
Fontosezszámomraakkor,

amikorgyengevagyok,amikor
bizonytalanná válik előttem
azút:hogyazénbukdácsolá-
som,sőthűtlenségemellené-
reazÚrszavaigaz.Őmegtart-
jaígéretét,shaasátánmegis
rostál,Jézusimádkozikértem,
hogyelnefogyatkozzékhitem.
S még inkább fontos akkor,
amikorerősnekgondolomma-
gam.Helyementartakkoris
Istenszava.Hiszencsakőőr-
zi életemet. S mindaz, ami
történikvelem,amitőenged
történni,azhűségébőltörté-
nik. Ez a zsoltárvers helyes
önismeretetésvalóságosIsten-
ismeretetad.

g BakonyiIstván

„Azúrszavaigaz…”
InterjúBenczeAndráspüspökhelyettessel

b Ordinációjaután,kezdősegédlelkészkéntpüspökeSzékes-
fehérvárraküldtekiBenczeAndrást.elődjenegyvennégyéven
átszolgáltagyülekezetben–idénimmárőisharmincéve
pásztoroljaamegyeszékhelyevangélikusait.Szolgálatról,csa-
ládról,egyházról,hitről,Bibliárólésirodalomrólkérdeztük
aNyugati(Dunántúli)egyházkerületpüspökhelyettesét.
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1943elejéntekintélyeskülföldikuta-
tói ösztöndíjat ajánlottak fel szá-
momra.Eznagyszóvoltaháborúkö-
zepén,dekissétépelődtemazutazá-
son,amikormegtudtam,hogyameg-
hívás Berlinbe szól. A Spree folyó
partjánépültvárosakkormáraszö-
vetségeslégitámadásoklegfontosabb
célpontjavolt,savilágégésidejénút-
levélhezisnehézvolthozzájutni.
Avízumkérelembebeírtam,hogy

egyházjogot kívánok tanulni – a
német hatóságok rögtön megta-
gadtákkérésemet.Vla dár Gá bor, a
Lakatos-kormánykésőbbiigazság-
ügy-miniszterejártközbenazérde-
kemben,svégülaLegfelsőbbBíró-
ság elnökének támogatásával ké-
szültekelazútipapírjaim.Atanul-
mányútnakvoltgyakorlatihasznais:
egy időre felmentettek a katonai
szolgálatalól.

követségi postával utazó kézirat
KutatásaimnakazUnterdenLinde-
nenálló,Ul rich Stutz alapítottaegy-
házjogiintézetadottotthont.Név-
adójavilághírűegyházjogászvolt,ő
készítetteel1917-benakatolikuská-
nonjogitörvényrőlaszakvéleményt.

Ajogtudós1938-banhunytel.Azin-
tézetben eltöltött félévem alatt egy
Re i ke nevű egyetemi tanár irányí-
tottamunkámat.Nagytudásúpro-
fesszornak és szimpatikus ember-
nekismertemmeg.
A magam uraként végezhettem

kutatásaimatamintegytizenötezer
köteteskönyvtárban.Haelakadtam,
famulusomkészségesensegített.Kü-
lönösenahitvallóegyházzalkapcso-
latoskérdéseimmelfordultamhoz-
zá;kíváncsivoltam,mennyireképes
az egyház érvényesíteni akaratát a
nemzetiszocialistaállamban.
A válasz nem ért váratlanul: az

egyházissokatszenvedettafasisz-
tadiktatúrában.Ittmindenképpen
megkellemlíteniOt to Di be li us ber-
linipüspöknevét,akithitvallásami-
atthurcoltakmeg,depéldáulegyszer
pertnyertegynácivezetőellenegy
becsületsértési eljárási ügyben.Az
egyházat a hatóságok teljesen át-
szervezték,ésarendszertkiszolgá-
lóDeutschenChristen(NémetKe-
resztények) mozgalmat s kollabo-

ránsvezetőjét,Lud wig Mül lert támo-
gatták.
Az intézetben a Bekennende

Kirche(HitvallóEgyház),akoráb-
bievangélikusegyházkarakánabb
képviselőivoltak jelen,denyíltan
nemhangoztattáknézeteiket.Ott
töltött hónapjaim tanulságait ké-
sőbbKe reszt és ho rog ke reszt című
tanulmányombanfoglaltamössze.
Azírásbananémetegyházellenes
intézkedéseketelemeztem,demű-
vemsemakkor,semkésőbbnemje-
lentmegnyomtatásban.Akézira-
totkövetségifutárpostávalküldtem
haza.Bölcsentettem,mivelvissza-
utamonanémetvámosokleginkább
akönyvekésaziratokirántérdek-
lődtek.

Útlevélaszemétből
Nemanyugalomszigetéreérkeztem
Berlinbe:márazelsőnaponiszonya-
toslégitámadásbanvoltrészem.Éj-
szaka,amikormegszólaltakalégvé-
delmiütegek,szinterengettaföld.
Kijjebb,aFriedrichstraßénlaktam,
nemmesszeazAnhaltipályaudvar-
tól.Aszövetségesekaközelbendob-
tákleelőszöraLuftminét,aházala-

pokat romboló bombát, melynek
pusztításanyománutcasorokdőltek
összekártyavárként.
Jellemző volt, hogy az emberek

nempánikbaesve,inkábbközönyö-
sen,ahelyszínennézelődvevitatták
megadetonációkat.Azutcákonfő-
legnőkkeltalálkozhattam,hiszena
férfiakafrontokonharcoltak,engem,
a civil ruhás fiatalembert minde-
nüttmegnéztek.Azellátásnagyonsi-
lányvolt,aboltokpolcaiféligüresen
tátongtak:porcelántugyannagyvá-
lasztékban árultak, élelmiszert vi-
szontritkánlehetettkapni.Húst,hús-
készítménytnemisláttam.Akármer-
rementem,mindenkipanaszkodott,
deagyőzelembenalegtöbbenhittek
azutolsóidőkig.
Barátaimugyanvoltak,denem-

igen jártunk össze, mindegyikük
gondterheltenélt,sszabadidejükben
élelmiszerutánrohangáltak.Ahiva-
talos beszerzési források mellett
mindenki féllegális módszerekkel
pótoltaahiányt,deezfáradságosés
időrablómunkavolt.Jómagamsze-

rencsésebb helyzetben lehettem:
kaptam néha csomagot otthonról.
Berlinéletérerányomtabélyegéta

háború;aszínházakbezártak,aszó-
rakozni vágyók legfeljebb moziba
mehettek.Hamáranémetfőváros-
ban voltam, beiratkoztam a jogi
egyetemre,sott–jogitudásomgya-
rapításamellett–fiatalokkalistalál-
kozhattam.
Nemrettentettekanehézségek,fi-

atalkéntigyekeztemmindenbenajót
meglátni.Akülföldiekkelahatóságok
egyébként tisztességesen bántak.
KéthetenkéntjártamegyDottenten
Schaftnevűközösségbe.Mindigér-
dekeshelyekrelátogattunk,ésaktu-
álistémákatbeszéltünkmeg.
Engemismegkérdeztekegyszer,

milyenkülönlegeshelyrevigyenekel.
RövidtépelődésutánazakkoriEu-
rópa legkorszerűbb börtönére, a
brandenburg-gördenifegyházraesett
aválasztásom.Biztosvoltambenne,
hogynemkapommegazengedélyt,
smagamiselcsodálkoztam,amikor
elmehettem megnézni a fegyinté-
zetet.A„kényesebb”helyekretermé-
szetesennemengedtekbe;nemjo-
gászként, inkább turistaként bán-
takvelem.
Egyvidámabbtörténetismegma-

radtemlékeimben.1943-banama-
gyarnagykövetitisztetakésőbbimi-
niszterelnök,Sztó jay Dö me töltöt-
tebe,segyállamiünnepreengemis
meghívott.Akövetségennevessze-
mélyekgyűltekössze,afogadáson
találkoztamRökk Ma ri ká val, azak-
koriidőkfilmcsillagávalis.Anagy-
teremroskadozóasztalaivalabéke
szigetének tűnt. Nagyon sok né-
metközéletiszemélyiségéstábor-
nokismegjelent,sjellemzőaviszo-
nyokra,hogy–amáremlítettrossz
ellátás következményeként – so-
kan titokban süteménnyel tömték
megazsebeiket…
Azútlevelemtovábbisorsakülön

említést érdemel.A háború végén
már katonaként vonultam nyugat
felé,samikoracsapatunkkétrész-
reoszlott,katonaládámbalszeren-
csémreamásikcsapattesthezkerült.
Nemvoltmittenni–értékeim,pa-
pírjaimmindodalettek.
Aháborúutánaztántalálkoztam

egy ügyvéd kollégámmal. Legna-
gyobbmeglepetésemreátnyújtotta
útlevelemet. Hogy miként került
hozzá?Kérdésemrehihetetlentör-
ténetbontakozottki.Aháborúvé-
génőHamburgbakerült,aholegy
szeméttelepen lelte meg az ok-
mányt.Visszagondolva,aztörténhe-
tett,hogybajtársaimuntákcipelni
aládát,startalmátólakikötőváros-
banszabadultakmeg.Hogykollé-
gámmitiskeresettaszemétdom-
bon,azttapintatosannemkérdez-
temmeg…

evangélikusállamvallás
AligértemhazaBerlinből1943októ-
berében,adebreceniegyetemegyéves
finnországi ösztöndíjat ajánlott fel.
Akiírásszerintatanulmányokfelét
Svédországbantöltöttemvolna,deez
meghiúsult,mertafogadóországba
nemadtakbeutazóvízumot.
Ígymégabbanahónapban–vi-

szontagságosutazásután–megér-
keztem Helsinkibe. Belevetettem
magamakutatásba,időmjavarészét
afinnparlamentikönyvtárbanazál-
lamésazegyházkapcsolatánakta-
nulmányozásávaltöltöttem.
Azországbanazevangélikusvoltaz

államvallás,azegyháznagyonszéles
körűszabadságotélvezett.Alelkészek
atársadalommegbecsülttagjaiként
dolgozhattak; a teológián általában
túljelentkezésselszámoltak.Ahábo-
rúalattis–seztnemakatonaiszol-
gálatalólifelmentésmotiválta.
Gyakrankóboroltamabibliotéka

polcai között, s a gazdag gyűjte-
ménybensokkülönlegességre,érde-
keskiadványrabukkantam.Különö-
senszemetszúrtazafélszáz–ama-
gyarokat gyalázó – román kötet,
amelyetaszomszédállampropagan-
dagépezeteküldöttkiavilágminden
részébe.Sajnosobjektívmagyartör-
ténelemkönyvekkelviszontnemta-
lálkoztam.Észrevételeimetmegosz-
tottam az ottani magyar nagykö-
vettelis.
Helsinkiben harmadmagammal

rendezkedtünkbeegymagánlakás-
ban.Jóllehetazállamésazegyházvi-
szonyáttanulmányoztam,azegyetem
jogikaráraisbeiratkoztam.Érdekes,
hogyatanintézménybenkéttárgyat
svédüladtakelő.MivelkésőbbSvéd-
országbakészültem,ígyasvédnyelv
tanulásávalissokidőttöltöttem.Ezt
abuzgalmamatafinnek–anyelvro-
konságnyomán–nemjószívvelfo-
gadták.Egyébkéntmeglepett,hogya
lakosságnyolcszázalékátkitevősvé-
deketkülönlegesjogokillettékmeg,
akétnyelvűtáblákisegyedülállóto-
leranciáróltanúskodtak.

Miniszteravillamoson
A helsinki magyar intézetben is
gyakran megfordultam. Amikor
bombatalálatérteazépületet,sokat
segítettemakármentésben.Ahábo-
rútehátFinnországbanisutolért,de
a harcoknak voltak tragikomikus
pillanatai is. Amikor a szovjetek
1944-ben nagy erőkkel Helsinkit
bombázták, az első „pokolgép” a
szovjetnagykövetségettaláltatelibe.
Afinntűzoltóságnemsietettoltani
atüzet,ígyarezidenciaporigégett.
Amagyaroknakjóvoltarespektu-

suk–ígynekemis–,úgytekintettek
ránk,minttávoli,gazdagrokonokra.
Afrontrajelentkezőmagyarönkén-
tesekisöregbítettékhírünket.Velünk

nagyon barátságosak voltak, arro-
gánsfinnelnemistalálkoztam.
Egyszeregyelőadásonaköztársa-

ságielnökisrésztvett,amegszólítá-
saegyszerűen„úr”volt.Másalkalom-
malavillamosonakultuszminiszter-
relutaztamegyütt, és amíg lenem
szállt,kedvesenelbeszélgetettvelem.
Csodálkoztam, amikor elmondta,
hogyaminisztériumaösszesennyolc
főbőláll,abürokráciaútvesztőiígyle-
rövidültek.Ehhezperszenagymérté-
kűbizalomiskellett,akorrupciótnem
ismertékazállamigazgatásban.
Vendéglátóimasegítőkészségszép

példájátmutatták,amikorelhatároz-
tam,hogyellátogatokafinnfrontra.
Megtudtam,hogymelyikhivatalban
adjákmegazengedélyt,segyszerűen
szóbankértemalátogatást.Megbíz-
takamásikban:tízpercmúlvamára
kezembenvoltahozzájárulás.
Ugyanatűzvonalbanemenged-

tek,deafelvonulásizónátalaposan
megismerhettem. Tél lévén min-
denkisítalponközlekedett,akatonák
győzelmeiket is kiváló sítudásuk-
nak–ésbátorságuknak–köszön-
hették.Legtöbbszörpartizánmód-
ra, csendben, késsel operáltak, a
tankokatbenzinespalackokkalsem-
misítettékmeg.
Hazaszerető,szimpatikusnépetis-

mertemmegafinnekben.Amikoraz
oroszok elfoglalták az ország egy
részét,azannektáltterületekrőlatel-
jeslakosságelmenekült.Aközhan-
gulatisegységesvolt,svakonbíztak
államivezetőikben.Nemzetihősük,
Carl Man ner he im marsallgyengén
felszerelt,delelkeshadsereggeltudott
világraszólógyőzelmeketaratni.
Aháborút–ahiányosellátásonke-

resztül–sajátbőrünkönisérezhettük.
A frontvonal ellátását a hátország
sínylettemeg.Egyesvéleményeksze-
rintazélelmiszerekáránafinnekti-
tokbanasvédektőlvásároltakhadi-
anyagot. Étkezésünk egysíkú volt:
mindennappuurót,zab-,árpa-,kuko-
ricakását ettünk. Finnországban az
élelmezésmégaberlininélisrosszabb-
naktűnt–aháborúvégéreazutcá-
katkorábbanellepővetésivarjakisel-
eltűntekaháziasszonyokfazekaiban.

Bocsánatotkértarendőrség
Finnországbólhazafeléjövetasvéd
vámosoknakszemetszúrtakjegyze-
teim.Faggattakazírásokról,ésavé-
génelvettékazegészpaksamétát.Vi-
szontelkértékacímemet,smegígér-
ték,hogyaprocedúrautánvisszaka-
pompapírjaimat.Már lemondtam
„kincseimről”,mikoregyhétmúlva
azotthonipostásastockholmibűn-
ügyirendőrséglevelétkézbesítette.
Ajegyzeteimhezbocsánatkérősoro-
katmellékeltek.
Akéziratotaháborúvégérekönyv-

vé formáltam, az anyag Ál lam és
evan gé li kus egy ház Finn or szág ban
címmel 1947-ben jelent meg. Az
egyházjogiműkiadásáraegyébként
nemvoltpénzem,aFébéEvangélikus
Könyvkiadó sietett segítségemre.
Anyomtatástingyenvállalták,abe-
vételbőlkívántákfedezniaköltsége-
ket.Nemtudom,mennyiresikerült
eznekik,ahonoráriumomattiszte-
letpéldányokbankaptammeg.Vagy
kétszáz kötetet cipelhettem haza,
ezeketelajándékoztamabarátaimnak.
Számosegyházivezetőnekjuttat-

tamakönyvből.Mind szenty Jó zsef
hercegprímás meleg hangú levél-
ben köszönte meg a küldeményt.
Mégmostisvanaműbőlnéhánypél-
dány,egyetszeretettelátnyújtokÖn-
neksezáltalazolvasóknakis.

g Lejegyezte: CsermákZoltán

Könyvekésbombákközött
ÖsztöndíjjalaháborúsBerlinbenésHelsinkiben–dr.BoleratzkyLórándvisszaemlékezése

b Dr.BoleratzkyLóránd nyugalmazottügyvéd,egyetemimagántanár
1920-banszületett.SzorosszakmaiésemberiszálakfűztékOrdassLa-
jos evangélikuspüspökhöz.Amártírlelkipásztornakköszönhette,hogy
aháborúalattBerlinbenésHelsinkibenfolytathatottegyházjogita-
nulmányokat.elbeszélésébőltöbbminthétévtizedelteltéveleleve-
nednekmegazotttöltötthónapok,valamintaháborúsnémetésfinn
fővárosmindennapiélete.
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Az állandó életveszélytől való
félelmetazínség–avíz-,élelmiszer-
éstüzelőhiány–tetteméggyötrel-
mesebbé.Smindezekmelléjárulta
nyilasterrortombolásamiattirette-
gés.Azoktóberközepénakorlátlan
egyeduralmatmagáhozragadóSzá -
la si „nemzetvezető” keretlegényei
jártákavárost,éslőttékaDunábaa
zsidókat,azsidókatrejtegető,„zsidó-
bérencnek”nevezettszemélyeket,a
megtaláltkatonaszökevényeket.
A nyilaskormány november 8-i

rendeleteszerintBudapestenmin-
den tizenhét és hatvan év közötti
férfinakkatonaiszolgálatrakellettje-
lentkeznie,ígysokankerültekélet-
veszélybe…
Azegyikrazziaalkalmávaldur-

ván,fenyegetőzvetámadtakKe ken
And rás Deák térievangélikus lel-
készreésfeleségére,amikorőköt
svédvédettségű,zsidószármazású
egyénvédelmérekeltek.Ekkorafér-
fiakkalanyilasokKekenAndrástis
magukkalvitték,scsakIstengond-
viselésének tulajdonította, hogy
megmenekülhetett.
Egy korábbi alkalommal a XII.

kerületi rendőrkapitányság ítélte
zsidórejtegetés okán pénzbünte-
tésre, s csak – amintmondták –
„lelkészijellegére”valótekintettel
neminternálták.
Ahatalomtombolásáttermészete-

senKekenAndrásnemtudtamegál-
lítani.Amitviszontmegtehetettazül-
dözöttekért,aztmegtette.Azegyikta-
núvallomásbanelhangzott:nemmúlt
elistentiszteletésigehirdetésialkalom,
amikorazüldözöttekértneimádko-
zottvolna.Ezekbőlazimádságokból
viszontsoktettiskövetkezett.

Tanúbizonyságok
Amikor1944márciusátólazsidó-
ságfenyegetettségemegnőtt,aDe-
áktérilelkészihivatalbannéhány
hónapalattmintegyháromezrenje-
lentkeztekáttérésiszándékkal.
Akeresztségszentségérőlvallott

hitbelifelfogásalapján,gondosok-
tatásutánnegyvenhatjelentkezőt
vettfeléskereszteltmegalelkészi
hivatal.Viszont–oktatásukatéske-
resztségüketcsupánkésőbbreha-
lasztva – mind a háromezernek
olyan bizonyítványt adott Keken
András,amelyaz1868.éviLIII.tör-
vénycikk alapján az evangélikus
egyházbavalófelvételüketigazol-
ta.Abetérésre jelentkezőkközül
ugyanakkorsokankaptakkereszt-
ségnélkül is keresztlevelet, tehát
hamispapírokat.
KekenAndrástermészetesenis-

merteIstenparancsolatát:„Ne tégy
fe le ba rá tod el len ha mis ta nú bi zony -
sá got!” De mel let te? Amikor köz-
vetlenül az élet kerül veszélybe?
Vannakhelyzetek,amelyekbűnnél-
külnemoldhatókmeg,ésaszeretet
parancsailyenhelyzetekbenisaleg-
nagyobbmaradtszámára.
Azakkoriállapotokathaddérzé-

keltessenéhánytanúvallomásésegy
KekenAndrásnakcímzettlevél.

EgyaKekenAndrásnakcímzettszámos
levélközül:

„Nagy tisz te le tes Uram! Lel ki szük ség -
le tem nek te szek ele get, ami kor Ön nek
eze ket a so ro kat írom. 1944-ben, a leg -
ször nyűbb ül dö zé sek ide jén egyet len
em ber akadt Bu da pes ten, aki vé del mé -
re kelt egy sze gény zsi dó asszony nak és
kis gyer me ké nek. Ez a sze gény zsi dó
asszony én vol tam kis fi am mal, Pé ter -
rel együtt. Ön be fo ga dott ben nün ket ott -
ho ná ba 1944 ko ra őszén, élel me zett
ben nün ket, el du gott temp lo má ba: volt
idő, hogy nap hosszat az Ön szó szé ké ben
kel lett meg búj nunk.

Tu dok ró la, hogy nyi las ér zel mű
pap tár sa fel je len tet te Önt, Nagy tisz te -
le tes Uram, zsi dó búj ta tá sért, mert egy -
szer pár órá ra el kel lett hagy nunk az Ön
temp lo mát, jöt tek a nyi la sok, és az Ön
es kü jét kö ve tel ték an nak iga zo lá sá ra,
hogy a temp lom ban nem rej tőz kö dik
zsi dó. Az Ön es kü je után új ra vissza -
me het tünk. 

Még ma is könnyes szem mel gon do -
lok ar ra, hogy Ön és ked ves fe le sé ge
mind ezt ön zet le nül tet ték, olyan két em -
ber rel szem ben, aki ket az előtt éle tük ben
sem lát tak, és még ak kor sem vol tak haj -
lan dók el fo gad ni még a leg mi ni má li -
sabb el len szol gál ta tást sem, sem az óta,
hol ott tud ják, hogy anya gi vi szo nya im
idő köz ben meg ja vul tak. 

El ső sor ban gyer me kem éle tét kö szö -
nöm Ön nek, Nagy tisz te le tes Uram,
ami ért he tő en drá gább ne kem a ma ga -
mé nál, de ez utób bit is ki zá ró lag Önök -
nek kö szön he tem. 

Nagy tisz te le tes Uram bol do gult fér -
jem nek, aki ak kor már mun ka szol gá la -
tos volt, ke resz tyén pa pí ro kat is kül dött,
hogy éle tét meg ment se. Saj nos ez nem
si ke rült. De mit sem vál toz tat azon a té -
nyen, hogy úgy bol do gult fér jem, mint
ro ko na im kö zül töb ben, köz tük olya nok

is, akik ezért pénz zel fi zet ni akar tak,
min den el len szol gál ta tás nél kül és egye -
dül Nagy tisz te le tes Ura mék jó in du la -
tá ból kap tak ke resz tény pa pí ro kat. 

Kis fi am még ma is imá já ba fog lal ja
Nagy tisz te le tes Ura mék ne vét, én is
na pon ta ál dom, mint olyan em be rét, aki
nemcsak az én gyer me kem nek volt aty -
ja he lyett aty ja, ha nem ugyan ilyen ag -
gó dó sze re tet tel is tá pol ta a De ák té ri ár -
va ház ban ne velt ár vá kat, és aki ve -
széllyel da col va ro hant a Ki sok-pá lyá -
ra, mert meg hal lot ta, hogy az ott össze -
gyűj tött zsi dó gye re kek élet ve szély ben
van nak.

Éle tem egyik fő vá gya tel je sül ne, ha
va la ha csak rész ben is vi szo noz ni tud -
nám Önök nek azt, amit ér tünk tet tek.
Föl di em ber nek ennyi vel nem tar to zom,
és so ha sem fo gok tar toz hat ni, mint
Ön nek, Nagy tisz te le tes Uram. Örök ké
há lás hí ve…”

karácsonyikopogtató
Beköszöntött1944karácsonya.Ami-
korameggyújtottkarácsonyfagyertyák
mellettültekaDeáktériárvaházgyer-
mekei,agyülekezetiszobákbanlakó
menekültekésüldözöttek,aközöttük
szolgálómissziósnővérésaházlakói,
kopogtatáshallatszottakülsőajtón.
Egyférfiérkezett.Korábbanegyisme-
rőscsaládnál,majdtöbbfelébujkált.
Amikormártarthatatlannáváltszá-
máraahelyzet,karácsonyesteaDeák
térre menekült. Köszönetét Keken
András felé a „Nemzeti Segély –
Национальной Помощи” fejléces
papírraírt,1945.április20-ánkeltezett
levelébenfejezteki:

„Nagy tisz te le tű Uram! A há bo rú
utol só sza ka sza is el vi har zott Eu ró pa fe -
lett – en ged je meg, Nagy tisz te le tű Uram,
hogy most is mé telt kö szö ne te met fe jez -
zem ki Ön nek azért, hogy éle tem leg vál -
sá go sabb és leg ve szé lye sebb idő sza ká ban
mel lém ál lott, ol tal má ba vett, és –
mond juk ki ke re ken –: meg men tet te az
éle te met.

Nem én vol tam az egyet len, kit vé del -
me alá vett ab ban az idő ben, mi kor
ezért a sa ját éle tét koc ká ra tet te. Még -
is ren del ke zé sé re ál lott min den ki nek, kit
a re ak ci ós tör vé nyek súj tot tak. 

Egy hó na pi együtt élé sünk alatt olyan
em bert és pa pot is mer tem meg Ön ben,
ki nem is mer kü lönb sé get em ber és
em ber kö zött, aki már a múlt év de cem -
be ré ben, a pin cé ben meg ala kí tot ta a
ma ga kis de mok ra ti kus ál la mát, hol
egy for ma jo gai és kö te les sé gei vol tak a
mél tó sá gos úr nak épp úgy, mint a há zi -
szol gá nak. Ha Ma gyar or szág nak csak
olyan fi ai len né nek, ami lyen nek Önt is -
mer tem meg, Nagy tisz te le tű Uram,
ma mi len nénk a vi lág el ső ál la ma!

Bol dog len nék, ha az Úr is ten elég te -
het sé get és erőt ad na ah hoz, hogy há -
lá mat – leg alább kis mér ték ben – le ró -
hat nám.

Fo gad ja, ké rem, is mé telt kö szö ne te -
met és leg szí vé lye sebb üd vöz le te met. Há -
lás hí ve…”

Azaljasságszíneváltozása
ABudapest-Deáktérenhetvenévvelez-
előtttörténteketegyházunklevéltárá-
bandobozokbazártpapírlapokőrzik.
Ismertetésükcsakvázlatoséstöredé-
keslehetett.Időbenmármesszekerült
tőlünk1944karácsonya,amikorhábo-
rúdúlt,és–Rad nó ti Mik lós versének
szavaival–„azemberúgyelaljasult,/
hogyönként,kéjjelölt,nemcsakpa-
rancsra”.
KekenAndráskarácsonyiáhítatatá-

nakdátumnélkülfennmaradtszövege
talánéppenezenazesténszólítottameg
akarácsonyfamellettfélőárvákat,me-
nekülteketésüldözötteket:„Gondok-
tól zaklatottan, félelmektől űzötten,
ingerülten,idegesenésbékétlenülér-
keztünkakarácsonypitvarába.Vajon
nemüti-emegafülünketezakétszó:
békesség,szeretet?AbetlehemiGyer-
mek ezt a két ajándékot hozta ne-
künk,hogyeháborgóvilágbaniscsen-
dességlegyenbennünk,éséletünksö-
tétútvesztőibenmindigeligazítsona
szeretetvilágossága.”

* * *

Befejezésülegyjogosanfeltehetőkér-
désmaradt:hogyanszülettekmegaz
esküalatttettésaláírttanúvallomások?
KekenAndráskérteazegyházme-

gyei bíróságon vizsgálat megindítá-
sát.Azelleneindultpolitikaihajszaa
Nép sza va 1948.szeptember30-icikké-
vel kezdődött: „Tá vo lít sák el Ke ken
And rást, Or das [sic!]püs pök fő ta nács -
adó ját!”
Azújságegyikvádjaszerint„azül-

dözöttekellenteljeserővelmegindult
terror idején soha nem kerülhetett
Kekenelézsidóvallásúegyén,akikité-
résrejelentkezettaDeáktérilelkészihi-
vatalnál”.
A súlyos vádakkal illetett lelkész

helyreigazító nyilatkozatát az újság
nemközölte.Ekkorkértönmagaellen
fegyelmivizsgálatot,hogyigazoljama-
gát az alaptalan vádakkal szemben.
Rajtaazonbanezsemsegített.Aterror,
hamásszínthasználvais,ismétteljes
erővelmegindult.

Dr. Re ök Iván egyetemesfelügyelő
1949.április25-énkeltfelhívására„egy-
háziközérdekbőlazonnalihatállyal”fe-
gyelmieljárásindultellene,mert„mű-
ködéseazállamésegyházunkközötti
békésviszonyfenntartásátnagymérték-
benveszélyezteti”.MajdazÁllamvédel-
miHatóságvitteellakásából,skerült
azAndrássyút60.-ba,onnanpediga
kistarcsai internálótáborba – de ez
máregymásiktörténet.

A szer ző nyu gal ma zott evan gé li kus
lel kész
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Karácsony–hetvenéve
ABudapest-Deáktérievangélikusgyülekezetmúltjából–AdalékokKekenAndrásdossziéjához

b levéltárbanelhelyezettjegyzőkönyvek,levelek,újságcikkekéseskü
alatttetttanúvallomásokőriztékmegmindazt,amihétévtizeddelez-
előttmeghatározta1944karácsonyát.Aháborúekkorérteelafővá-
rost.Decemberbena2.ésa3.UkránFrontkörülzártaBudapestet,el-
foglalásáraazünnepeknapjaibanindultmegatámadás.karácsony
ünnepétbombákrobbanása,ágyúktorkolattüze,aknákpusztítása,ké-
zifegyverekropogásatettefélelmetessé.

„tanúelőadja,hogyadeáktéren
voltegymenekültotthon,melyben
kényszerkiürítetteklaktak,sezek
között13zsidószármazásúüldö-
zötthúzódottmegteljesenrejtve
éshamisiratokkalellátva.eza13
egyénállandóanazotthonbanla-
kott,ésezenkívülnagyonsokül-
dözöttkéréseszerintnappalvagy
éjjelnyertoltalmat.[…]afelsza-
baduláselőttinapondélutánnyi-
lasok jelentek meg zsidókat és
katonaszökevényeketkeresve,és
elhurcolták az összes férfiakat,
köztükalelkészeketésazüldözöt-
tekközülháromnőtéskétgyer-
meket.atöbbitsikerültelrejteni.
ekkor már 30-40 üldözött lehe-
tettazóvóhelyen.”

„tanúelőadja,hogykántoritiszté-
nélfogvaadeáktérenlakott.tud
arról,hogyaházbanzsidókvoltak.
errőlazonbanmégegymásközött
sembeszélgettek,hogyazüldö-
zötteketneveszélyeztessék.tanú
magaisrejtegetettegyüldözöttet,
akinekazigazolóiratokatdr.keken
andráslelkészadta.tanúelőadja,
hogy 1944. október 17-én, mint
házparancsnok,dr.kekenandrás
lelkészkérésére4-5üldözöttetrej-
tett el éjszakára a templomban.
másnapreggelrendőrökéskarsza-
lagosnyilasokrazziátakartaktar-
taniottatemplombanamaguk-
kalhozottírásbelifeljelentésalap-
ján.tanúnaksikerültőketfélreve-
zetni,ésazüldözötteketmáshova
rejteni.”

„tanúelőadja,hogy1944.decem-
ber2-ánaszigetu.40.sz.alattizsi-
dóházbóladeáktérremenekült,
ésittWeltlerJenőkarnagylakásá-
banhúzódottmegdr.kekenand-
rástudtávalésbeleegyezésével.
miutánaházbankorábbiidőbőlis-
merősvolt,dr.kekenandrásszük-
ségesnektartottaőtsajátérdeké-
benaházlakóielőttrejtegetni.
mindenkor,mindenbensegítsé-
gérevolt.előadja,hogymielőtta
deák térre jöttvolna,dr.keken
andrásőtés leányátmegfelelő
iratokkalláttael,ésezeketWelt-
lerJenőlakásábantartózkodása
idejénújakkalegészítetteki,sőt
mégélelmiszerjegyeket is szer-
zettszámára.”

„alulírottakezenneligazoljuk,hogy
dr.kekenandrásevangélikuslel-
késztésfeleségét1944nyaraótais-
merjük. szálasi uralomra jutása
után,mintüldözöttek,végsőkét-
ségbeesésünkben, mint végső
mentsvárhoz, fordultunk dr. ke-
kenandráshoz,akinohaaligismert
bennünket,odavettbennünketaz
egyházhoz,papírokkallátottel,és
többüldözöttelegyüttegészena
felszabadulásignemcsakotthont
adott,hanemmindenellenszolgál-
tatásnélkülélelmezettismindnyá-
junkat.többszörnyilasrazziákal-
kalmával biztos fellépésével, de
önmagabiztonságátkockáztatva
mentettemegéletünket.”

„tanúelőadja,hogydr.kekenand-
rásigazgatólelkészazősajátéshá-
romgyermekének,valamintédes-
anyjának életét megmentette.
1944. október 16-án gyermekeit
dr.kekenandráshozküldtevégső
kétségbeesésében. teljesen re-
ménytelenvoltszámukraahelyzet.
Biztosravette,hogylelkipásztora,
mintmélyenérzőember,segíteni
fog rajta. szinte minden nélkül
küldötte el gyermekeit, s keken
andrás szeretettel karolta fel, és
ideiglenesenarózsákterénlevő
országosprotestánsárvaházban
helyezteelőketazzalazígérettel,
hogybiztoselhelyezésükrőlgon-
doskodnifog.ígykerültekgyerme-
keiaJópásztorotthonba.előadja
továbbá,hogyezenkapcsolatré-
vénúgymaga,mintédesanyjais
mintgondozókkerültekanevezett
intézménybe.”

A Deák tér 1945-ben
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Vanolyankarácsony,amelyik-
re nem szívesen emlékezem:
1944.december24.ADeákté-
ren–azelsötétítésmiatt–dél-
utánvoltakarácsonyestiünne-
pi istentisztelet. Utána édes-
apámmal és öcsémmel apám
húgátlátogattukmeg,kiskerü-
lővel. Az EMKE-ház (Erdélyi
MagyarKözművelődésiEgye-
sület)mellettlakott.Váratlanul
egyrepülőgéphúzottelfelet-
tünk,ésakövetkezőpillanatban
robbanásráztamegalevegőt.A
Népszínház utca elejére do-
bottbombátagép.Siettünkha-
za, hogy megnyugtassuk ag-
gódóédesanyánkat.Őmártü-
relmetlenülvártminket.
Ezen az estén elmaradt a

karácsonyfakörülicsaládial-
kalom. Nem énekeltünk, és
nemgyújtottukmegacsillag-
szórókat…HelyetteaKálvin
térhezközeli,öregbérházunk
harmadik emeleti körfolyo-
sójárólfigyeltükazelőttünkés
felettünkszikrázvaizzó„Sztá-
lin-gyertyákat”.Fényükbevilá-
gította az ijedt várost. Még
azonazesténleköltöztünkaz
óvóhelyre,éstöbbminthúsz
napig apince volt azottho-
nunk.Szorongvagondoltunk
aholnapra.Avalóságrácáfolt
azangyalkarénekére:„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.” (Lk2,14)Mi-
csodadisszonancia!
Természetesenvannakka-

rácsonyok, amelyekre annál
szívesebbenemlékezem.Pél-
dául1955szentestéjére.
Akicsinycserehátifalutaz

ünnepekre vastag, puha hó
borítottabe.Némacsendülte
megatájat.Eztacsendettör-
temegakarácsonyestiisten-
tiszteletre hívogató harang-
szó.Adombtetőnlévőtemp-
lomajtajábanálltam.Bármer-
retekintettem,parányifények
jelentekmegafelsejlőudvarok-
ban,smintsok-sokszentjános-

bogár,imbolyogvaközeledtek
atemplomfelé.Afalubanmég
nemvoltvillany.Azemberek
üvegkalitkákbazártgyertyák-
kalvagyviharlámpávalközle-
kedtek. Úgy hatott ez rám,
mintegymegelevenedettkará-
csonyiképeslap.
Atemplomelőttazembe-

rek leverték csizmájukról a
havat,ésúgyléptekbeazIs-
tenházába.Azasszonyokvas-
tagberlinerkendőikbeburko-
lózvaültek,szorosanegymás
mellé.Agyertyáklobogó,me-
legfényeáradtszétazsúfolá-
sigmegtelt,kicsitemplomban.
Úgyéreztem,hogymostkint
maradtakabeszolgáltatások
gyötrőgondjai,azellentétek,
akülönbségek.
MostIstenszereteténekerő-

terébenegyekvagyunk–való-
bantestvérek.Békességesünne-
pihangulatmelengettea szí-
vünket.Mostnemazangyalok
énekére figyeltünk. A mi aj-
kunkon hangzott a biztatás

egymásfelé:„Csen des éj! / Tisz -
ta, szent éj! / Szív, örülj, higgy,
re mélj! / Is ten szent Fia jött ma
hoz zád, / Bé két, éle tet és re -
ményt ád. / Krisz tus meg sza ba -
dít, / Krisz tus meg sza ba dít!”
Micsodaharmónia!
Nemtudomelfelejteniezta

karácsonyomat.Maisöröm-
melidézemfelazemlékét.

Azt hiszem, gyermekkorom
karácsonyai olyanok voltak,
mintsokmásközéposztálybeli
gyermekéiaháborúelőtt.Szü-
leink jártak templomba, de
nemrendszeresen.Egykisre-
formátus gyülekezetbe jár-
tunkanagykatolikusváros-
ban.Ezértnincsenekkülönle-
gesemlékeimerrőlazidőről.
Taláninkábbaztkellmon-

danom, hogy a karácsony a
családunkünnepevolt.Kez-
dődött aMikulás-ünneppel,
mertakkorkaptunkegysze-
kuláris adventi naptárt. Az
ablakratehetőnaptárnakkis
ablakaivoltak,amelyeketdá-
tumszerintlehetettkinyitni,
sbennükhintalovat,mézeska-
lácsotvagyvalamimástábrá-
zolóképvolt.December24-én
aztánkilehetettnyitnianagy
ablakot,ésmögötteajászol-
banfekvőJézustláthattuk.
Mi,gyerekek–háromfiú-

testvér–azonversenyeztünk,
hogyreggelkiébredfelkoráb-
ban,éskinyitjakiakisabla-
kot.Akikinyithatta,azválaszt-
hatottmagánakaháromcu-
korkászacskóbólegycukorkát,
satöbbiekisaztacukorfajtát
kellett,hogyválasszák.Napi
egycukorka,nemtöbb.
Az adventi időben több-

ször olvasott nekünk édes-
anyánk a világirodalom re-
mekeiből, lehetőleg kará-
csonyhozkapcsolódótörténe-
teket. Ezeket az alkalmakat,
melyekbeszélgetésselfolyta-
tódtak,igenszerettük.Előke-
rültekképesalbumok,ezek-
bensokhavastájatéskarácso-
nyi vonatkozású festményt
néztünk és beszéltünkmeg.
Talánezeknekaképeknek

köszönhető,hogyazangyalok
igencsakfelkeltettékaképze-
letünket,észáporoztakakér-
dések. Nem kaptunk édes-
anyánktólkimerítőfeleletet,de
megfogantbennünkazagon-
dolat – amikor még kicsik
voltunk–,hogytalánazan-
gyalok hozzák a karácsonyi
ajándékokat,ésnemaJézuska.
Amikoraztánaziskolaré-

vénbátyánkmeghoztaa„fel-
fedezést”,hogykarácsonykor
nemazégbőlkapjukazaján-
dékokat,aznemjelentettnagy
törést.HaazangyalIstenkül-

dötte,akkorhaIstenünkannyi
szeretetetadaszülőkszívébe,
hogyajándékotadjanakagye-
rekeknek,akkormégisazan-
gyaloktólkaptukazajándéko-
kat, csak nem szárnyas, ha-
nemföldiangyaloktól.Ezértez
afölfedezésnemjelentetthit-
beli kérdést, és édesanyánk
szavahihetőségemegmaradt.
Fontosvoltakisreformátus

iskolakarácsonyinevelése.Szá-
munkrama elképzelhetetlen:
hatosztályvoltegytanterem-
ben,ésegytanítónkvolt!Kará-
csonykormindigegyszíndara-
botadtunkelő,amelybenJézus
születése és hétköznapjaink
szegénysége volt a központi
kérdés.Alegtöbbszíndarabot
atanítónkírta.(Akikgimnázi-
umbantudtunktovábbtanulni
a4.osztályután,mindmegáll-
tukahelyünket–hálatanítónk
jópedagógiaiésnevelőmunká-
jának.)Atársadalmikérdéseket
ésfeszültségeketdemonstrálva
láttuk.Ezértaszegénytanulók
karácsonyimegsegítéselátvá-
nyosvolt,amitaztánévközben
is folytattunk úgy, hogy ebé-
dünkrehívtunkmeg egy-egy
rászorulógyereket.
Otthonakarácsonyfaalatt

édesanyánkfelolvastaaBibliá-
bólakarácsonyitörténetetésa
napkeleti bölcsek hódolatát.
ElmondtukközösenaMi atyán -
kot.AztánelénekeltükaCsen -
des éjt, éskövetkezettazaján-
dékbontás.Mindenkiigyekezett
mindenkinek ajándékot adni.
Kezdetben csak egy-egy rajz
vagykifestettképvoltazaján-
dék,későbbegy-egykönyv.De
azaz izgalom,hogysikerül-e
olyan „eredeti” dolgot adni,
aminekamásikörülnitud,az
egészadventiidőszakotátölel-
te, ésmegtanított bennünket
jobbanegymásrafigyelni.
Akarácsonyivacsoraspeci-

alitásaaborlevesésamákos
gubavolt.
Emlékezetes marad 1944

karácsonyaaFelvidéken.Ro-
konokhoz menekültünk egy
eldugott kis völgy falujába,
Rásba.Úgygondoltuk,hogy
ottbiztonságbanleszünk.De
afrontafalutólháromkilomé-
terremegállt.Apuskaropogást
jóllehetetthallani,adombte-
tőreezértnemisvoltszabad
kimennünk. Az ágyúk mö-
göttünkvoltak,adombtúlsó
oldalán, és onnan tüzeltek
szorgalmasanátafejünkfölött.
De karácsony délutánján

csend volt és némaság. El-
mentünk a kis középkori
templomba,ahol–mivellel-
késznemlakottafaluban–a
tanítótartottaazistentiszte-
letet.Mindnyájanszívbőltud-
tunkimádkozni,mertafalu-
bólissokanvoltakkatonák–
mintahogyazénédesapámis
az volt, és már két hónapja
nemkaptunkhírtfelőle…

Régmúltemlékekegykoriszentestékről…

– Mi volt a szü lői ház ban a
ka rá cso nyi va cso ra?
–Aszülőiházlelkészcsa-

ládhajlékavolt.Ottmáride-
jekorán megtanultuk, hogy
azünnepfényétnemazasz-
talratettételgazdagságaje-
lenti.Azestivacsora„kará-

csony böjtjéhez” igazodott:
mákostésztaés–másodikfo-
gásként–savanyúkáposztá-
bólkészültleves.Eztaszokást
édesapánk hozta magával
szülőfalujából,Rádról.

– Mi kor döb bent rá, hogy
nem a Jé zus ka hoz za az aján -
dé kot?
–Azajándékot–köszönet

érteszüleinknek–azangya-
lokhozták.Jézusnevétbecéz-
ve csak idegentől hallottuk.
Nemcsak hittanórákon s a
templomban,deakarácsony-
famellett is ígyhangzott az
angyalszava:„…üd vö zí tő szü -
le tett ma nek tek, aki az Úr
Krisz tus…” (Lk2,11)Ezértnem
isokozott csalódást, amikor
kiderült, hogy az ajándékot
hozó angyalok a mi drága
szüleink!

– Mi volt az el ső ka rá cso nyi
aján dék, amit szü le i nek adott?
–Amireemlékszem,talán

már nem is az első volt.
Öcsémmelegyüttpestidiákok
voltunk,ottislaktunkegyis-
merőscsaládnál.Csakkéthe-
tenteutazhattunkhaza.Elad-
tuk közös kis bélyeggyűjte-
ményünket,sazannakárából
készült,bekeretezettfényké-
pünk volt az ajándék. Talán
megbocsátható volt ajándé-
kunkindoklása:akkorislát-
hatnak,amikornemvagyunk
otthon.

– Me lyik volt a leg ked ve sebb
és me lyik a leg in kább drá mai
ka rá cso nya?
– A „leginkább drámai”

1944karácsonyavolt.Hattel-
jes hétig pincében laktunk:
kétlelkészcsalád,asegédlel-
kész,mégmáshozzánkhúzó-
dottismerősöksegybujkáló

tanító.Nemvoltkarácsonyfa,
csak egy sebtében levágott
tujaág, rajta fehérpapirosba
csomagolt kockacukor. Ép-
pentizenkilenc,annyianvol-
tunk. Az énekek ugyanúgy
zengtek, mint annak előtte
bármikor. Énekünk túlszár-

nyalta a fentről – s nem is
messziről–hangzóágyúdör-
gést.Ottvolta front tőlünk
néhány kilométerre, Fót és
Rákospalotaközött.Azoro-
szoknyomultakafővárosfe-
lé,onnanpedignemcsakőket
lőtték,deafalunkatis.Aka-
rácsonymégisbékességetho-
zott,sfeledtettemégazelső
–pálinkátólbűzlő–szovjet
katonátis,akikarórátkövetel-
ve agyon akarta lőni édes-
apánkat…
„Legkedvesebbkarácsony-

este” pedig sok volt. Gyer-
mekkorbanis,ésperszeházas-
ságkötésemutánis.1962-ben
még csak ketten voltunk, s
ahogyanmúltakazévek,egy-
re többen.Nagyszerű szülői
feladat:mindenévbenigével,
énekkelésimádsággalbenső-
ségessétenniazünnepetcse-
metéinknek, sközbenátélni
izgatottvárakozásukat,majd
örömüket. S ha ez sikerült,
nemcsakrajtunkmúlott!Az
„újszülöttKirályon”,aSzaba-
dítón,Jézuson.
Ahatvanasévekbenautón

igyekeztemhazaaborjádigyü-
lekezetiszentestéről.Atemp-
lomtelevolt,dea falvakban
mársenkinemjártazutcákon,
shazáigcsakegyetlenautóssal
találkoztam:amárokiplébános
mentapócsaimisére.Acsi-
korgóhidegbenaholdvilágí-
tott,azútfelettszemmagassá-
gig vitte keresztül a havat a
szél.Félelmetesenszépvolt,én
pedigcsordultigteleszívvelha-
záig énekeltem a karácsonyi
énekeketarrólaJézusról,akia
legnagyobb ezen a világon,
mert magához tud vonzani
sokakat!

Akiválaszolt:id.ZászkaliczkyPál…

…MissuraTibor

B.WALKÓ GYÖRGY összeállítása

Feleségemmel és Zsuzsó lányommal

…id.PintérKároly

Anno…

Karácsonyünnepérekészül-
ve kezdődik a Ke resz tyén
Igaz ság ezéviutolsószáma
Lő rincz Csa ba adventiige hir -
de té sé vel, amely2013advent-
jénatévébeniselhangzott.
ALu the ri teo ló gi á ról min -

den ki nek címűsorozatavég-
időretekint,Lu ther esz ka to -
ló gi á já val foglalkozik.
AzElő adá sok rovatválto-

zatostémákatnyújt.Azolva-
sóklegelőszöregybib lia ta -
nul mánnyal találkoznak,me-
lyetWelt ler Gá bor írt;majd
az is ten tisz te let lé nye gé ről
gondolkodhatnak Ko vács
Lász ló At ti la ésTu bán Jó zsef
előadásaiban.Ezutánmegis-
merkedhetnekMic ha el Bi be -
ra u er evangélikuslelkészéle -
té vel éslegnehezebblelkészi
szolgálatának–Hay nau te-
metésének–ige hir de té sé vel.
Azigehirdetéstéslétrejötté-
nek körülményeitCsa nády
And rás né dr. Bo do ky Ág nes,
alelkészükunokája,életere-
gényét id.ZászkaliczkyPál
mutatjabe.
Aleghosszabbtanulmány

Or dass La jos min nea po li si

út ját ismertetiazelőkészüle-
tektőlkezdveazottzajlóese-
ményekenátahazatérésig.
Isó Ger gely tanulmányának
mostazelsőrészétközöljük.
Az Em lé ke zünk rovatban

szomorúkötelességünknek
teszünkeleget:búcsúzunka
folyóiratunkban gyakran
publikáló,azOrdassLajos
Alapítványbankuratóriumi
tagságotbetöltőOrdass-ku-
tatótól, Bö röcz Eni kő lel-
késztől.
Aszínesképmelléklettelaz

olvasóknakszeretnénkked-
veskedni.
g IsóDorottyaszer kesz tő
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b Szerkesztőségiértekezletenvetődöttfelmégdecemberele-
jén:necsakáhítatokatkérjünkalkalmankéntnyugdíjas
lelkészeinktől, hanem időnként kérdezzük meg őket;
példáularról,mikéntéltékmegakarácsonyokataszülői
házbanésmárfelszenteltpásztorként.Atervalapzárták
izgalmábanfeledésbemerült,mígnemegykolléganőnk-
tőlkaptamegylistátnéhánynévveléselérhetőséggel.Sor-
rakerestemmegkérdéseinkkelmindazokat,akikszere-
peltekanévsorban…Többenkedvesenelhárítottákaké-
rést(mertpéldáuléppkórházikezelésrőlérkeztekhaza),
négyenviszonttollatragadtak.Atervezettpanorámaol-
dalígyazonbanmásféloldalracsökkent (MagyarLászló
visszaemlékezése – amelyet önálló cikként kaptunk
–lapunk23.oldalánolvasható). g B.W.Gy.
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–Az adventi várakozás hetében
nemisgondolhattunkmásra,mint
hogy egy gyönyörű albumot te-
gyünkleakarácsonyiasztalra.De
holtalálunkolyananyagot,amely
gazdag,éscsakamiénk?Aválasz-
tásaHerczeg Fe renc szerkesztette
hetilapra, az Uj Idők re esett. Az
1894. december 16-án indult lap
kimeríthetetlenkincsesbánya,szin-
tesugározzaaközelgőünnepüze-
netét… Az ebben megjelent írá-
sokbólállítottunkösszeantológiát.

– Herczeg Fe renc mél tat la nul el -
fe le dett, nagy sze rű író.
–Sziléziábóla18.századbanbe-

vándorolt, jómódú bánáti német
polgárcsaládbólszármazott.Regé-
nyeivel,frissnovelláival,aBu da pes -
ti Hir lap ban megjelent cikkeivel
neve országszerte ismertté vált.
1894-benaSingerésWolfnercég
rábíztaazUj Idők szerkesztését.Ek-
korkezdődöttpolitikaikarrierjea
kormánypárt színeiben; 1910-ben
tagjaiközéválasztottaaMagyarTu-
dományosAkadémia.
A szakma és a hazai közvéle-

ményMik száth halálautánazíró-
fejedelmetalegkiemelkedőbbpró-

zaírókénttisztelte.A kék ró ka című
vígjátékaavilágsikertismeghozta
számára.

– Az Uj Idők ről mit le het ki emel ni?
–A magyar polgári középosz-

tály meghatározó sajtóorgánuma
volt.Megszólaltattaa legkiválóbb
költőket, írókat és publicistákat.
IttjelentmegMikszáthtólaSzent
Pé ter es er nyő je, Jó kai Mór elbeszé-
lései,Gár do nyi Gé za, Hel tai Je nő,
Krú dy Gyu la írásai,Szo mory De zső
párizsilevelei,sőtAdy-verseketis

közölt.Munkatársaiakorszakszó-
rakoztatóirodalmánakdivatosalko-
tói:Csat hó Kál mán, Ko sáry né Réz
Lo la, Su rá nyi Mik lós… Kritikaite-
vékenysége,kiadójátólfüggően,az
általamegjelentetettköteteknép-
szerűsítésérekorlátozódott.

– Po li ti zált a lap?
–Nem.Azeurópaihumanizmus

szellemébenfelekezetreéspolitikai
hovatartozásravalótekintetnélkül
akulturálisésnemzetiértékekethe-
lyezteközéppontjába.Döntőhatást
gyakoroltamagyarkereszténykö-
zéposztály kultúraképének kiala-
kítására.

– Az öt ven négy év fo lyam ból mi
ke rült be az an to ló gi á ba?
–Atöbbmintfélévszázadotát-

ívelő kötet a legszebb karácsonyi
írásokbólválogatA sze re tet kéz fo gá -
sa címmel.Célunkazvolt,hogyaz
ismertdarabok,aklasszikusokmel-
lettazirodalmiköztudatbólkitörölt,
elfeledett írók műveit is felidéz-
zük.Ésamitalánalegfontosabb:ál-
taluk újraéljük gyerekkorunk va-
rázslatoskarácsonyait.
Az egykori hetilap kortörténeti

szempontbólisegyedi,értékeskép-
anyaga bizonyítja, hogy milyen
nagy figyelmet fordítottakaszer-
kesztőkaszövegektovábbgondolá-
sára.Kitűnőfelkészültségűemberek
fáradoztakazon,hogymindenszám
igaziajándéklegyen.Ésmimost,az
Uj Idők megindulásánakszázhusza-
dikévfordulójánazajándékozókéz
melegével nyújtjuk át az olvasó-
nakazantológiát.

g FenyvesiFélixLajos

Aszeretetkézfogása
BakóAnnamáriávalúj,karácsonyikönyvemellett

b Akultúraszigeteódonházakszegélyezteudvaron.Nemrejtekhelyül,
inkábbvendégváróotthonként.Üvegpagodaverseskötetekkel,regé-
nyekkel,albumokkalkibélelve.Abudaváriliteakönyvszalonbanad-
ventifényekmellettbeszélgettünk.Aboltmindenesvezetője,Bakó
Annamária isakkéntlapozgat,mintbármelyikünk.kíváncsitekin-
tettel,fürgén,hogymindenkitmegtudjonajándékozni.Olykorkü-
lönösmeglepetéssel,úgy,hogyőadkiértékeskönyveket.Teremtva-
lamiszépetaléleképülésére.

Mindigszeretteavirágokat.Kicsitszégyellteis,hogyfér-
fiemberlétérepercekiggyönyörködikakirakatelőtt,cso-
dálvaaszínpompásszirmokat,gazdagformákat.Mostis
egyvirágboltelőttácsorgottmárjóideje,belefeledkezvea
karácsonyikaktuszokszépségébe.
„Micsodafantasztikusharmóniaáradezekbőlakülönös

teremtményekből!–gondolta.–Csakillatoznakottacse-
répben,nemérdekliőket,kivankörülöttük,jó-evagygo-
noszavilág,tisztákésboldogok,függetlenülmindentől.”
Különösenegypiroskaktuszragadtamagával.Széthaj-

ló,hamvasszirmaifinomanhintáztakalégáramlatban,aho-
gyannyílt-csukódottazajtó.Minthabarátságosaninteget-
ne–melegszínévelolyanvolt,mintegyhimbálódzójáték.
Gábormélyetsóhajtvaindulttovább.Kitudja,nemez

akisvirágvolt-eazutolsó,akiidénkarácsonykorkedvesen
mozdulfelé?Keserűenlebiggyesztetteazajkát.„Szeretet.
Miacsudaazaszeretet?Nemmimagunkképzeljükcsak
el,hogyvalakiadnekünkvalamimelegséget?Mintezazár-
tatlankaktuszakirakatban.Hiszenegynövénynemistud
integetni…Micsodahülyeség!”
Szégyelltemagát,hogyilyenrettenetesenvágyódikaz

elfogadásra,akedvességre.Mégebbenakisvirágbanis
aztkereste,aztláttameg.Rágcsálnikezdteaszájaszé-
lét,nehogyavégénmégelisbőgjemagát.Mélyeketlé-
legzett,azmindigjóttesz,haerőtakarvenniazembe-
renagyengeség.
Igen,talánéppenezlehetettazoka,hogyavilágonsen-

kineknemkellett.Kiskorátólilyenérzékenygyerekvolt.Az
apjapuhánynaknevezte,éshaazölébeakartülni,elhajtot-
ta:„Ugyan,fiam,egyférfilegyenkemény,micsodaanyám-
asszonykatonájaleszígybelőled!”Ésbarackotnyomotta
fejére,aztánvégeisvoltahosszúranyúltbeszélgetésnek.
Azanyjánakfolytondolgavolt,anagymamamegsegített
neki,ahatgyereknemkevésmunkávaljárt.
Csakanagyapanemillettbeleebbeafolytondolog-

gal,tennivalóvalteli,keményvilágba.Őmindigmagá-
valvitteafiút,együttgyalultákafát,faragtákamintá-
katazajtókra,szegeltek,kalapáltak.Gáborakármilyen
ügyetlenvoltis,sohanemvoltútban.Hacsendesebb
munkájukadódott,nagyapahalk,motyogóshangjánbib-
liaitörténeteketmesélt,vagyjézusosénekeketénekelt.
Aztánegyreggelelaludtörökre.
AttólkezdveGábornakvalahogyfolytoncsakakadályoz-

ni, ügyetlenkedni meg útban lenni sikerült. Úgy tűnt,
hogymindenholmindenkigyorsabb,fürgébb,eszesebb,talp-

raesettebb,életrevalóbb,mintő.Aziskolába,ahovaigazán
szeretettvolnajárni,helyhiánymiattnemvettékfel;május-
ratervezettesküvőjükelőttamenyasszonyaáprilisbanférj-
hezment;amunkahelyen,ahováhétfőtőlfölvették,afőnök
sajnálkozvaszéttártkarralfogadta;atávirat,amelybenaz
apjatemetésérőlértesítették,valahogyelkallódott…Ígyha-
ragudottmegrálassanazegészcsalád.Vagyazegészvilág?
Csúszkálvahaladtahóban,mintegyrosszgyerek.Nem

isigenfigyeltelőre,majdnemfellöktearöplapokatoszto-
gatófiatalfiút.„Na,mostjönakedveskarácsonydélutáni
megjegyzés:»Nemlátaszemétől,magavénmarha?«,vagy
hasonló”–futottátazagyán,deasrácszélesenelmosolyo-
dott,kezébenyomottegycédulát,egypillanatramegfog-
taakarját,ésaszemébenézveboldogkarácsonytkívánt.
Gábordöbbenettelbámultatávolodóalakután.Aztán

apapirosratévedtatekintete.„Lássuk,micsodakihagyha-
tatlanakciórahívjákmégfelafigyelmemetilyenkor!”–húz-
taelaszájátgúnyosan.Dealapinkábbhasonlítottképre-
gényhez,mintreklámhoz.Behúzódottabuszmegállóba,
hogyelolvassa.
Nemvoltsokszövegrajta,csupánnéhánysor:„Úgy

szeretteIstenavilágot,hogyegyszülöttFiátadta,hogy
havalakihiszőbenne,elnevesszen,hanemörökélete
legyen.KedvesTestvérem,fontosvagyazIstennek,ha
másmegfeledkezneisrólad,őszámontarttéged.Kezdd
elazéletetvelema!”
Ennyivoltazegész,deGáborfejébenvalahogyfolytató-

dottamondat,szintehallottanagyapahangját:„Csakazt
nefeleddelsoha,hogyIstenszeretbennünket.Megbocsá-
tottnekünk,ígymisetarthatunkharagotaszívünkben.Aki
megbocsát,azmindigtudújatkezdeni,azhasznosavilág-
nak,mertátáradhatrajtaIstenszeretete.”
Micsodamélységesenmély,távoliemlékeketnyitottmeg

benneazanéhányszóapapíron!Elfelejtett,régiigazságot,
amelymostúgyáradtszétalelkében,mintavilágossága
sötétszobában.Hirtelenmeglátta,ésnagyonszégyellnikezd-
teaszívébenlakósok-sokharagotéskeserűséget.„Istenem,
veddeltőlemmindezt!”–akérésszinteönfeledtentörtki
belőle,minthaéppencsakarravártvolnaezazévekótafe-
szítőindulat,hogyszabadutatkapjon.
Akövetkezőgondolatamárnemamúltvolt.Sarkallta

valami,erősenésperzselően.Futvaindultalegközelebbite-
lefonfülkéhez,ésfelhívtaazanyját.„Gáborvagyok–jelent-
kezettbe.–Boldogkarácsonyt,mama!”Avonaltúlolda-
lárólmélysóhajvoltaválasz.„Köszönöm,fiam.Tevagyaz
egyetlen,akinekeszébejutottam”–mondtaarekedtes,öreg
hang.Gáborlopvaazórájáranézett:„Rögtönhatóralesz.”
Gyorsanelbúcsúzott–talánmégnyitvaériavirágboltot,
éstalánnemvettékmégmegaztagyönyörűpirosvirágút.
Anyamindigszeretteakarácsonyikaktuszt…

FüllerTímea

Egycserépkaktusz

Gyermekkoromkarácsonyaitnemaz
ajándékoktettékigazánszéppé,ha-
nemaz,hogynálam jóval idősebb
testvéreimisotthonvoltak,ésegyütt
ünnepelhettünk.Azünnepihangu-
latotsemakarácsonyfákfénye,ha-
nemaszákiharangokzúgásaidézifel
emlékezetemben,ahogyakarácsony-
esti istentisztelet után a sötétben
ünnepelészóltak.Mindenkithívo-
gatón,figyelmeztetőn,imádságraés
hálaadásrabátorítón.
Vanolyan,karácsonyestéhezkap-

csolódó emlékem is, amelyben a
gyermekeknekmamárfalunsemle-
hetrészük.Aharangszóelhangzása
utánafalupásztorai–atehenes,ari-
degcsordaőrzője,akanászésalu-
das–elindultak,hogyházrólházra
járvaelmondjákünnepijókívánsága-
ikat,ésátvegyékszerényajándékai-
kat.Kenyeret,szalonnát;aholdisz-
nóvágásvolt,ottarészükrefélretett
kisebbajándékokat.Volt,aholpénzt
iskaptak.Apásztorokostordurrog-
tatásaésakanászkürtjekésőestébe
nyúlóan hallatszott, ahogy falu-
hosszathaladtak.
Ahogyaháborúelhúzódott,egy-

resokasodottafájdalom,sezaka-
rácsonyokat is beárnyékolta. Több
lettafeketefejkendő,éskevesebba
fiatalférfiazünnepiistentisztelete-
ken,ésegyremélyebblettazÚristen
irgalmautánkiáltóimádság.
1944-benaközeledőfrontágyúi-

nakhangjakeltettfélelmet,alevegő-
bőlpedigbombázókzúgásaésva-
dászrepülők géppuskatüze hallat-
szott.Szomorúkarácsonyvolt.Reg-
gelmagyarhuszárokindultakafront-
ra,estekésőnvezetékenhozottlovak
jöttekvisszaüresnyereggel…
Középiskolás koromban voltak

nagyonszegénykarácsonyaink,deez
akarácsonyi örömhír értékétnem
csökkentette,sacsaládiösszetarto-
zásérzésétsem.

1956-banszentelteklelkésszé.Sik-
lósrakerültem,dedecemberközepén
Tú róczy Zol tán püspökúrvisszavett
azÉszakiEgyházkerületbe.Újszol-
gálatihelyemetcsakkarácsonyután
kellett elfoglalnom, így jelentkez-
tem Or dass La jos püspök úrnál,
hogyazünnepekalattmégszabad
vagyok.Őasiófok–enyingiegyház-
községbeküldöttkiszolgálatra,ahon-
nanagyülekezetlelkészekülföldretá-
vozott.
A vonatok még rendszertelenül

közlekedtek.Lepsénybőlgyalogmen-
temelEnyingreavasútitalpfákon.
MaisköszönettelgondolokaGróf
családra,akikbefogadtak,ésszolgá-
lataim elvégzésében segítettek. Ez
volt szolgálatomban az első kará-
csony, egy érezhetőenmegrendült
szórványgyülekezetben.
AmikorMagyarbólybakerültem

lelkésznek, örültem annak, hogy
Borjádon és Ivándárdán is vannak
olyaniskoláskorúgyermekek,akik-
kel karácsonyesti műsort tudunk
összeállítani.Aműsorokkaleliské-

szültünk,ésénszentesteközelötven
kilométertmotoroztam,hogymind-
kéthelyenmegtarthassukazünne-
pélyt.Későeste,amikorhazaértem,
fiatalfeleségem–akivelezvoltazel-
sőkarácsonyesténk–azünnephezil-
lőenfelöltözvevárt.Amikormegér-
keztem, csizmásan, kabátosan le-
rogytamaszékre,ésészresemvet-
tem,milyenkedvesenfogadott.Én
márrégelfelejtettem,deőmégmin-
digsajnáljaazta„fáradtkarácsonyt”…
Amikor Finnországban voltam

ösztöndíjas,diáktársamcsaládjában
töltöttemakarácsonyt.Aszüleigaz-
dálkodók voltak Pori közelében.
Nemvoltnagygazdaságuk,szerény
körülményekközöttéltek,deszere-
tettel fogadtak,ésarra törekedtek,
hogyjólérezzemmagamat.Barátom
elvittazistentiszteletekre,délutánpe-
dig elmélyülten beszélgettünk. Én
kérdeztem, ők válaszoltak, aztán
csendbenhallgattunk.Nekemvolt
időmhazagondolniafeleségemre,a
gyermekeimre.Amikorkérdeztem,
őktürelmesenválaszoltak,ésismét
csendkövetkezett.Hallgatásbamé-
lyültkarácsonyiünnepvolt,detu-
dom,hogyezzelnekemakartakjót.
Arendszerváltásután,amikoratá-

bori lelkészség újraszerveződött,
megbízott tábori lelkészi feladatot
kaptam.Azegyiklaktanyábankará-
csonyiünnepélytrendeztünk.Ked-
vesmunkatársam,Nagyv á ti Pál se-
gítettazénekekkiválasztásábanés
vezetésében, a gyülekezeti fiatalok
pedigversekkelkészültek.
Alaktanyaparancsnokaiéstiszt-

jeisegítőkészekvoltak,ésamegbe-
széltidőpontbanlevezényeltékaka-
tonákatanagyterembe.Bemutatko-
záséstájékoztatásutánelkezdtükaz
ünnepélyt.Megdöbbentővolt,hogy
azénekeketsenkiseménekelte.Vagy
nemtudták,vagynemakartákéne-
kelni.Amikorakarácsonyievangé-

lium felolvasására és az igehirde-
tésrekerültsor,ahátulülőkazokat
azíveket,amelyekenaprogramésaz
énekekvoltakolvashatók,hajókká,
csákókká hajtogatták, és egymást
dobáltákvelük.Félelmetkeltőkará-
csonyiünnepélyvolt.Úgyéreztem,
azottülőfiataloknakmégsohasem
voltkarácsonyuk.Ésvalahalesz-e?
Nyugdíjasként visszavonultan

élünk,eljártfelettünkazidő.Gyü-
lekezeti tagok–olyanok,akik fe-
nyőfát nevelnek – több éven át
megajándékoztakegy-egykicsi,de
gyökeres fenyővel. Karácsonyeste
örülünkagyertyákmelegfényének,
avárosbanlakófiunklátogatásának
segyüttakarácsonyiörömhírnek.
Azareménységünk,hogyazuno-
káinkközülislesz,akijön,látjaés
átéliamikarácsonyfánkáhítatotsu-
gárzómelegét.
Akisfenyőtpedigmindenévben

kiültetem és gondozom, mert az
gyertyáknélkülisaszeretetrőlbeszél.
Istenörökreménységetadóésegy-
másnakörömötszerzőszeretetéről.

…karácsonyokról
MagyarLászlóemlékezik
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– Édes apád olasz, édes anyád pe dig ma gyar
szár ma zá sú. Ho gyan ta lál tak egy más ra? 
–ÉdesapámegyszerelutazottaBalatonra,

aholédesanyáméknaknyaralójukvolt,ígyis-
merkedtekmegegymással.Egynyaralásbólszü-
letettazőszerelmük.Miutánédesapámhaza-
tért,még sokáig leveleztek egymással,majd
többszörújravisszajöttmeglátogatniédesanyá-
mat Magyarországra. Az esküvőt azonban
márRietiben,egyRómátólhetvenkilométer-
refekvőkisvárosbantartották,máigisittélnek.
–Te két kul tú ra gyer me ke vagy. Me lyik ér -

vé nye sült in kább a ne vel te té sed ben?
–Mivelédesanyámmagyar,ésalegszoro-

sabb kapcsolatom vele volt, ezért magyar
anyanyelvűnektartommagam.Deazédes-
apám,nagyszüleimésakörnyezetembenélő
többiembermindolaszulszóltakhozzám.Ta-
lánakétnyelvűségazoka,hogycsakkésőn,
hároméveskoromkörülkezdtemelbeszél-
ni.Szerencséreazonbanegyáltalánnemke-
vertemanyelveket:akimagyarulszólthoz-
zám,annakmagyarulválaszoltam,akiolaszul,
annakolaszul.
–Az iden ti tá sod ban is meg mu tat ko zik ez a

ket tős ség?
–Eznagyonnehézkérdés,mindapozitívu-

mait,mindanegatívumaitmegéltem.Egyrész-
rőlakétnyelvűségnagynyitottságotadott.Kis-
gyermekkoromtólfogvafolyamatosanutaztam,
mindakétkultúrátmegismertem.Ugyanak-
kor nagyon nehéz megbirkózni vele, hogy
nemtudod,hovatartozol.Nincsenekgyöke-
reid,hanemszembesülszvele,hogynemvagy
igazábólseolasz,semagyar.
–Ezt ész re vet ték a di ák tár sa id is an nak ide -

jén az is ko lá ban?
–Igen,lehetettérezni,ésatanárokismás-

képpviszonyultakhozzám,énpedigzárkózot-
tabblettem.Óvodábanemjártam,mertédes-
anyámotthonnevelt,egybőlaziskolaközös-
ségébe csöppentem. Nincs testvérem sem,
ígyakarakteremamúgyiszártabb.
–Pe dig mi itt az egye te men pont úgy is mer -

tünk meg té ged, mint aki min den ki vel köz vet -
len és ba rát sá gos…
–Igen,azolaszokrólmindenkinekanyi-

tottság,jókedvjuteszébe,deamicsaládunk-
banezpontfordítvaalakult:mertédesapám
avisszahúzódó,édesanyámpedigakifeléfor-
duló.

– Ho gyan ve ze tett az utad odá ig, hogy a val -
dens teo ló gi á ra je lent kezz?
–Agimnáziumutánorvosiegyetementa-

nultamtovább,ottdiplomáztam,majdahá-

ziorvosiszakirányraspecializálódtam.2011-ben
végeztem,ésrögtönjelentkeztemaFacoltàVal-
desediTeologiára,vagyisavaldensegyetem-
re.2012-benvettekfelbiblikusteológiaszak-
ra,levelezőtagozatra.Nagyonkevesetdolgoz-
tamorvosként.Demivelmárfizetnemkella
tanulmányaimért,ezértfélállásbanmunkátkel-
lettvállalnom,egyrendelőbengyerekeketol-
tottambe.Deeztcsakazönfenntartáscéljá-
valvégeztem,márateológiánakszenteltem
magam.Mindakettőteljesembertkíván,nem
bírnám együtt végezni. Aki mindent akar
egyszerre,annakavégénesetlegsemmisem
marad…

– A val den sek ki sebb ség ben van nak a ka to -
li kus több sé gű Olasz or szág ban. Kik ők, és ho -
gyan él nek ma? 
–Avaldenseketsokatüldözték,sokatszen-

vedtek,detúlélték,éskésőbbmegkaptákasza-
badságot.Annakidejéncsatlakoztakareformá-
cióhoz,leginkábbareformátusirányzathozáll-
nakközel.Makörülbelülhuszonöt-harminc-
ezren vannak, nagyon kicsi gyülekezeteket
alkotnak.Északon,asvájcihatárnálvannakaz
igazán régi gyülekezeteik, de Olaszország
egészterületénélnekszórványok,melyektag-
jai közül sokan valaha katolikusok voltak,
olyanok,mintén.
–Ró mai ka to li kus ként ne vel ked tél?
–Acsaládombanmindenkikatolikus.Eb-

benaközösségbennőttemfel,dehallottamLu -
ther ről, ésfelfigyeltemrá.ElolvastamRo land
H. Ba in ton Luther-életrajzát,majdpedigare-
formátor A szol gai aka rat ról című művét.
Mindkettőnagyonmegfogott.Arómaikato-
likusegyházbanugyanissokmindenvan,ami
elvonjaazemberfigyelmétalényegről,Luther
azonbanvisszavezetettazigaziforráshoz,az
evangéliumhoz.
EztOlaszországbannagyonnehézmegta-

pasztalni,mertamisérejárástömegjelenség,
sokszorazemberekcsakazértmennek,mert
elvárjáktőlük.AmikorazonbanMagyaror-
szágra kerültem, bekopogtam a budavári
evangélikusgyülekezethez,ésnagyonmele-
genfogadtak.Azittenibibliaórákonésisten-
tiszteletekenéltemátigazán,hogyközelál-
lunkLuthertanításához.Ittvalóbanotthon
érzemmagam.Kétliturgiaielemvolt,amiiga-
zánmegérintett.Egyrészrőlagyónásikérdé-
seknéléreztem,hogyaválaszainkatnagyon
komolyankellvenni,felelősségünkvanértük.
Másrészrőlfeltűnt,hogybárazevangéliku-
sokalegtöbbszörnemtérdelnekle,deegy-
szermégismegteszik,alegszentebbpillanat-
ban:azúrvacsoránál.
–A csa lá dod, kör nye ze ted ho gyan re a gált,

ami kor meg tud ták, hogy pro tes táns egye te -
men sze ret nél teo ló gi át ta nul ni?
–Nagyonrosszulérintetteőket!Senkisem

valdensnálunk,sőtafelmenőimközöttpapok
ésapácákisvannak…Édesanyámegyrehajto-
gatta:„Vannakjókatolikusegyetemekis,mi-
értnemlegalábbaztválasztottad?!”Deénnem
akartam,mertakatolikusteológiánsokafilo-
zófia,adogmatika,engemviszontinkábbabib-
likustárgyakésazexegézisérdekel.
–Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men

is ilyen elő adá so kat hall gatsz?
–Igen,ilyentémájútárgyakatvettemfel,jól

tudomkövetniazórákat.Atanároknagyonfi-
gyelmesek,merttudják,hogynekemnehezebb,
hiszentizenkétiskolaévetkihagytamamagyar
nyelvűoktatásból.Héberből előszörmindig
olaszrafordítok,csakaztánmagyarra.
–Mi a ter ved, ha le te lik az ösz tön dí jad, és de -

cem ber ben vissza uta zol Ró má ba?
–Folytatomavaldensteológiát,éshamin-

denjólmegy,akkorjövőrediplomázom.Sze-
retnémamesterszakotiselvégezni,utánape-
digtalánalelkészipályafeléveszemazirányt.
Deeznemcsakrajtamáll,hanemavaldenskö-
zösségnekisjelölniekellengem…

g KovácsBarbara

Kétkultúrahatárán
BeszélgetésElisabettaRiccivaldensteológussal

b AzevangélikusHittudományiegyetemenmindenévbenmegfordulnakösztöndíjasok
NémetországbólésFinnországból.DehogyRómából?!Nagyonritka,ezértolyankülön-
leges,hogyazideiőszifélévbenmégisabudapestiteológusokközötttanulElisabetta
Ricci, akiarómaiFacoltàValdesediTeologiahallgatójakéntérkezettMagyarországra.
Olasznyitottsággaléshibátlanmagyarsággalmeséltkétnyelvűneveltetéséről,magyar-
országitapasztalatairólésjövőbeliterveiről.

Anaplók,amagánlevelek,azönéletrajzokésme-
moárok,illetveazoral his to ry (elmesélttörténe-
lem)forrásaiaszemélyesemlékezetdokumentu-
maikéntsajátosmódon,azegyesemberszemszö-
gébőlábrázolnaktényeket.Azontúl,hogybelő-
lük információk speciális csoportja nyerhető,
komolykiegészítőiésnéhamégértelmezőiisaz
úgynevezetthivatalosiratokbólszármazóadatok-
nak,sőtazokkalegyenértékűforrások.
Akárcsaládtörténet-kutatás,akáregykisebb-

nagyobb közösség történetének megismerése
vezérelminket,edokumentumokkiaknázásanagy
haszonnaljárszámunkra,hiszenmegerősíthet-
nekolyanadatokat,amelyekegyébkéntismertek
előttünk,vagykiegészíthetikahiányzókat.Éppen
ezért megőrzésük, mentésük fontos lehet az
utókorszámára.
Aholacsaládi,rokonikörgyűjtiezeketazira-

tokat,mégsokáigbiztosítottlehetasorsuk,veszély-
beakkorkerülnek,hamárnincs,akiőrizzeőket.
Sokesetbennincs,akifelismerjeeforrásokérté-
két,ígynemisgondolnakrá,hogyközgyűjtemény-
bejuttatvaérdemeslenneamegmentésük.Ale-
véltárosok,egyházmegyeimegbízottakfigyelme
fontos,hogykiterjedjenezekreazanyagokrais,
deasajáttörténetiértékűrégi,akár19.századicsa-
ládiirataiksorsátbizonytalannakérzőkisgondol-
hatnakarra,hogydokumentumaikőrzőhelyéül
egyházunklevéltáraitválasszák.Amagániratok
gyűjtésénél természetesenatörténetiérték,az
anyagbanrejlőinformációakulcsszó,hiszenale-
véltárakisennekalapjánveszikátanekikfelaján-
lottanyagokat.
Aszemélyesjellegűírásművek,anaplókaje-

lenfrissességével,amemoárokavisszatekintő,
összegző tudással, a magánlevelek a sokszor
részletekbemenő,másforrásokbólmegsemis-
merhetőadatokközléséveltesziklehetővé,hogy
közelebbkerüljünkatanulmányozandókorhoz
ésközeghez.Nemcsakírójukvilágképebontako-
zikkielőttünk,deáltalukbetekintéstnyerhetünk
egyszemélyéscsaládtagjai,rokonsága,barátikö-
re,gyülekezete,voltaképpenteljeskapcsolatihá-
lójaéletébe.Hogymentalitásukra,szokásaikra,az
életlegkülönfélébbterületérevonatkozóvéleke-
désükre,időbeosztásukra,ízlésükre,ismeretségi
körükrevagyakáringatlanjaikbeosztásáravonat-
kozóanadatokattaláljunk,ezekalegkedvezőbb
források.Nyilvánvalópersze,hogy–mikéntahi-
vatalosiratok–amagániratokisegyfajtaálláspon-
tottükröznek,stermészetesenforráskritikávalkell
illetniezeketis.
Voltakidőszakok,amelyekkifejezettenkedvez-

tekazöndokumentálásnak.Aszigorúvallásosság
közegébenvagyéppenatotalitáriusdiktatúrák-
banmindenfajtakiválás,azegyénnekakörnye-
zetébőlvalókiemelkedése,hanemismindighát-
rányos,dejórésztszükségtelenésindokolatlanvolt.
Atörténeti(vagyakármásmilyen)eseményekről
alkotottegyénivélemény,illetveértelmezésbáto-
rításanemcsakhogynemvoltérdekeazadottbe-
rendezkedésvezetőerőinek,degyakortaegyene-
senvisszaszorítandóvolt.Sajnoseznéhaodave-
zetett,hogyvoltak,akikrészbenvagyegészben
megsemmisítették–félelemből,óvatosságból–
korábbangondosanvezetettnaplóikat.
Másbefolyásolótényezőkishatottakazonban:

atársadalomfejletlensége,azéletkörülményekszű-
kösvoltavagyaháborúsidőszakokisakadálytje-
lenthettek.Apolitikaifenyegetettséglégkörepe-
digtöbbféleképpenishathatott:egyeseknemír-
taksemmit,másokanyíltszóbelikommunikáció
hiányamiattéppenhogyírnikényszerültek.Ehát-
térmeghatároztaaszerzőkviszonyátalejegyzett
dolgokhoz,ésbefolyásoltaaztis,hogymelytémák
lettekkitüntetettekafeljegyzésekben,vagyéppen
melyekmaradtakkiteljesegészében.
Ugyanakkorjelentősnapló-ésemlékiratíró,il-

letve levelezőkorszakokisvoltak,amelyekben
rendkívülibőséggelszülettekilyenfeljegyzések.
A17.századierdélyinaplókvagyareformkornap-
lóiegy-egyilyenidőszakgazdagtermései.Azarisz-

tokratáknaplóimelletta19.századbanszerencsé-
reigennagyszámbanszületteknaplókapolgár-
ságkörébenis,amelyetársadalmirétegmegerő-
södésénekjele,satársadalmiérintkezésegyikfon-
tosterületevoltagyakorilevelezésis.
ÉrdekespéldaafentiekreazevangélikusKá nya

Emí li á nak (1828–1905),azelsőmagyarszerkesz-
tőnőnek,aCsa lá di Kör szerkesztőjénekemlékira-
ta.(ÉdesapjaKá nya Pál,apestievangélikus–De-
áktéri–gimnáziumtanára,igazgatójavolt.)
Emíliaidőskorában–naplóialapján–megírt

memoárjának kéziratából három kötetet az
EvangélikusOrszágosLevéltárőriz.(Anegyedik
azOrszágosSzéchényiKönyvtárKézirattárában
található.)Ré ges-ré gi idők ről – Egy 19. szá za di író -
nő em lék ira tai címmeljelentmegaszöveg1998-
banFáb ri An na ésKiss Bo ri gondozásában.
Azilyentípusúforrásokperszenempusztán

egycsaládvagyrokonikörtagjainakmegismeré-
séttesziklehetővé,hanemannakatágabbközeg-
nekafeltérképezésétiselősegítik,amelybeegy-
egycsaládatársaságiéletbenvagyvagyonihely-
zete,esetlegvallásafolytántartozott,smegismer-
hetjük,hogyeközegmilyensúlyú,jelentőségűvolt.
„HogyaKányacsaládbarátainak,ismerősei-

nekEmíliaemlékiratábanmegörökítettnévsorát
tanulmányozzuk, nemcsak az evangélikusság
szinteönmagávalisbeérőtársaséletiszerveződé-
seirefigyelhetünkföl,hanemarrais,hogyako-
rabelipestiértelmiségbenmilyennagysúlyavolt
ennekaviszonylagkislétszámúfelekezetnek,hogy
mennyinagynevűtudós,professzor,író,szerkesz-
tő van közöttük, de a Hunfalvyak, Balassák,
Markusovszkyak,Tavassy,Vachott,PákhAlbert
ésPetőfi–Emíliaáltalmegemlített–neveimel-
lémégsokmásisodakívánkozna…”–írjaFábri
Anna,aKánya-memoáregyikkiadója.
Sokféleindítékuklehetamemoárokszerzői-

nek,akárcsakanaplóíróknak:történetmesélésaz
utókorszámára,tanítás,példaadás,elnemmond-
hatónegatívumokfeloldása(igazságtalanságok,

panasz),önigazolás–vagyegyszerűencsakazírás
öröme.
Aszemélyestörténelemforrásaisosemcsaksze-

mélyesvagycsaládtörténetiadatoktárházaként
értékelhetők,hanemazonértékükmiatt,amely-
neksegítségévelmegismerhetőazamiliő,amely-
benazemlékezőmozog.Fejtegetéseik,leírásaik
révénképetkapunkazőketkörülvevőszűkebb-
tágabbközegértékrendjéről,viszonyairól,aleg-
különfélébbkérdésekbenalkotottvéleményekről,
saköztörténetegy-egyszeletévelismegismertet
minketaszerzőaszemtanúvagyakortársszem-
üvegénkeresztül.

g KovácsEleonóra

Ma nap ság a köz gyűj te mé nyek ben, így a le vél tá rak ban is szá -
mos csa lá di le vél tár lel he tő fel és ku tat ha tó, s egy re na gyobb
az ér dek lő dés a ma gá nira tok men té se, gyűj té se iránt, hi szen ezek -
ből a do ku men tu mok ból a tör té nel mi té nyek más di men zi ó -
ban is mer he tők meg. Ér de mes fi gyel met for dí ta nunk rá, hogy
tu da to san, in téz mé nyi szin ten szer ve zet ten ment sük eze ket az
irat anya go kat, hi szen akár csa lád tör té ne ti, akár gyü le ke zet tör -
té ne ti szem pont ból ér de ke sek le het nek az utó kor szá má ra. 
Az evan gé li kus gyűj te mé nyek is őriz nek ér té kes ha gya té ko kat.

naplók,magánlevelek,
memoárok

tHe saUrUs

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

Ká nya Emí li a
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AMagyarKézművességértAlapítványidénhu-
szonegyedikalkalommalhirdettemegBet le he -
mi já szol című nyílt pályázatát tárgyalkotó
népművészek,kézművesiparművészek,hiva-
tásosésműkedvelőalkotók,egyénipályázókés
közösségekszámára.Apályázatkiíróitermé-
szetes alapanyagok felhasználásával készült
tárgyakatvártak.
Aközelszázhetvenpályázóközüldecember

5-énBudapesten,aNéprajziMúzeumbanszáz-
ötvenegyalkotó,illetvealkotóközösségkétszáz-
hétművétmutattákbe.Alegfiatalabbpályázó
négy,alegidősebbpedignyolcvanhétéves.
Akiállításközéppontjábanabetlehemijele-

netszereplőit–Máriátésakisded Jézust,a

szentcsaládot,aháromkirályokat–megjelení-
tőalkotásokállnak,dealátogatótalálkozhata
betlehemezés népszokásait megörökítő pá-
lyamunkákkalésazadventi-karácsonyiünnep-
körtárgyaivalis,példáulkarácsonyfa-díszek-
kel,gyertyatartókkal,öltözékkel…
Azelmúltkétévtizedkiállításainmegismert,

hagyományosnaktekinthetőanyagok(fa,kő,
csuhé, kerámia, textil, tűzzománc, gyöngy,
mézeskalács) és technikák gazdag tárházát
vonultatjafelatárlat.A2015.január11-igláto-
gathatókiállításanyagátaMagyarKézműves-
ségértAlapítványezalkalommalisszínesfo-
tóalbumbanörökítettemeg.

g EvÉlet-infó

Olyangyülekezetrőlálmodom,amelybiblikus:
• amelymindentekintetbenhűségesIstenSzentírás-
banadottkijelentéséhez;

• amelyneklelkipásztoraihitelesenéstisztelettelma-
gyarázzákaSzentírást,ésígyigyekeznekminden
tagotérettenKrisztuseléállítani;

• amelyneknépeszeretiIstenigéjét,ésengedelmes,
krisztusiélettelékesíti;

• amelyetmindennembiblikustartalomtólóvnak;
• amelynekegészéleteabiblikusegyensúlyegész-
ségétésszépségéttárjaavilágelé.

Ál mom a bib li kus gyü le ke zet.

Olyangyülekezetrőlálmodom,amelyIstentimádó:
• amelyneknépeazértgyűlikössze,hogyIstennel
találkozzon,ésazUratimádja;

• amelytudja,Istenmindigközöttükvan,ésamely
nagyalázattalborulleelőtte;

• amelyrendszeresenazÚrJézusasztaláhozjárul,
hogymegünnepeljehatalmasművét,amegváltást
akereszten;

• amelyzeneitudásávalszéppétesziistentisztele-
tét;

• amelyhiszazimádságban,ésIstentkeresiazimád-
ságban;

• amelynekistentiszteletenemcsakavasárnapiis-
tentiszteletbenésazimaórákonnyilvánulmeg,ha-
nemazotthonokban,hétköznapimunkábanésaz
életmindennapidolgaibanis.

Is tent imá dó gyü le ke zet ről ál mo dom.

Olyangyülekezetrőlálmodom,amelygondoskodó:
• agyülekezetsokfajból,népből,életkorbóléstár-
sadalmiháttérbőlgyűlikössze;

• ésIstencsaládjánakegységétéskülönbözőségét
képviseliazemberekelőtt;

• amelynekközösségemelegésbefogadó,éssoha-
semtorzítjaelaharag,azönzés,aféltékenység
vagyagőg;

• amelynektagjaitisztaszívvel,buzgónszeretikegy-
mást,elszenvedikegymást,megbocsátanakegy-
másnak,ésegymásterhéthordozzák;

• amelybarátságotkínálamagányosnak,támogat-
jaaszegényt,ésbefogadjaazokat,akiketatársa-
dalomlenézéskitaszít;

• amelynekszeretetetúlcsordulavilágba,vonzó,fer-
tőző,ellenállhatatlan,magaIstenszeretete.

Ál mom a gon dos ko dó gyü le ke zet. 

Olyangyülekezetrőlálmodom,amelyszolgáló:
• amelyKrisztustszolgakéntlátta,ésmeghallottael-
hívását,hogymagaislegyenszolga;

• amelymegszabadultazönzéstől,amagakörülforgás-
ból,ésönzetlenülmásokszolgálatáraszántamagát;

• amelynektagjaiengedelmeskednekKrisztusparan-
csának,hogyavilágbanéljenek,hassákátavilágitár-
sadalmat,legyenekaföldsójaésavilágvilágossága;

• amelyneknépeegyszerűen,természetesenéslel-
kesenadjatovábbJézusevangéliumátabarátainak;

• amelyszorgalmasanszolgáljasajátkörnyezetétés
közösségét, a munkásokat, a családokat és az
egyedülállókat,azittszületetteketésabevándor-
lókat,azidőseketésakisgyerekeket;

• amelyéberenfigyeliatársadalomváltozószükség-
leteit,érzékenyenésrugalmasanalakítjaprogram-
ját,hogyhasznosabbanszolgáljon;

• amelynekvilágotátfogólátásavan,ésfelszólítjafi-
ataljait,hogyéletüketszánjákaszolgálatra,éski-
küldinépétaszolgálatba.

Ál mom a szol gá ló gyü le ke zet.

Olyangyülekezetrőlálmodom,amelyvárakozó:
• amelynektagjaisohasemállapodnakmegazanya-
gibőségbenvagykényelemben,mertnemfelejtik
el,hogyaföldönjövevényekészarándokok;

• amelyegyrehűségesebbésaktívabb,hiszenUrának
visszatérésétvárjaésreméli;

• amelyőrziakeresztyénreménységlángját,hogyaz
lobogvaégjenasötét,kétségbeesettvilágban;

• amelyKrisztusnapjánnemriadvisszatőleszégye-
nében,hanemörömmelkelfelüdvözlésére.

Ál mom a vá ra ko zó gyü le ke zet.

Ígyálmodomazélőgyülekezetről.Bárcsakmindnyá-
junknakezlenneazálma,amelyIstenuralmaalattva-
lóraválik!

For rás: John Stott: Az élő gyü le ke zet – Egy szol gá lat ban
töl tött élet ta pasz ta la tai. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tő
Ala pít vány, Bu da pest, 2009. 134–136. o.

Johnstottnegyvenévesálma:
azélőgyülekezet

Azafroamerikaibaptistaprédikátor,
Mar tin Lu ther King Van egy ál -
mom… címmel elhíresült, 1963-as
washingtoni beszéde ihlette meg
John Ro bert Walm s ley Stott (1921–
2011)anglikánlelkipásztort,aki1974.
november24-én–igehirdetésének
befejezéseként–saját„álmát”osztot-
tamegalondoniAllSouls(Minden
Lélek)gyülekezettagjaivalatemplom
felszentelésénekszázötvenedikévfor-
dulójántartottistentiszteleten.

Stottszerintazélőgyülekezetnek
mindenkorötjellemzőtulajdonsága,
„életjele”van:bib li kus, Is tent imá dó,
gon dos ko dó, szol gá ló és vá ra ko zó.
A Lát ha tó an evan gé li kus szlogent
magáévátévőMagyarországiEvangé-
likusEgyházhivatalosstratégiájának
isötelemevan:ön kén tes ség, sze mé lyes -
ség, há ló za tos ság, fenn tart ha tó ság éshi -
va tás sze rű ség.Akét„álom”egybeve-
téséveltöbbközösbiblikusgondolatot,
tartalmiazonosságot,elérendőcéltfe-

dezhetfelafigyelmesolvasó.Smind-
ezeketösszehasonlítvasajátgyüleke-
zetejelenlegi„látleletével”,kiben-kiben
kirajzolódhategy„sajátálom”,melynek
valóraváltásáhozazonnalhozzákezd-
hetmindenKrisztus-hívőkeresztyén.
Tudván, hogy visszajövetelekorUra
„úgy ál lít ja ma ga elé az egy há zat di cső -
ség ben, hogy ne le gyen raj ta folt vagy
ránc vagy bár mi ha son ló, ha nem hogy
szent és fedd he tet len le gyen”. (Ef5,27)

g Ajánl ja: GaraiAndrás

AMagyarországi
evangélikusegyházstratégiájának
zárógondolatai
„TanítvánnyáhívottelminketazÚr,s
miszolgálniigyekszünkazzalis,hogy
egyházunkmissziósküldetésétállítjuk
annakamegújulásistratégiánakakö-
zéppontjába,amelyetalutherirefor-
mációközelgőötszázadikévforduló-
járaisfigyelemmelkészítünk.Keresz-
tényi,hitbéliügyünkolyanajánlásokat
megvalósítanigyülekezeteinkben,in-
tézményeinkben,azországosegyház-

szervezetben, amelyek erősítik ke-
resztényközösségünket,éssegítikatár-
sadalomban,ateremtettvilágbanvi-
selt felelősségünk beteljesítését. Új
kovászként,szerényen,denembujkál-
vakellevangélikuskéntcselekednünk
a mai magyar, európai valóságban,
szolgálatunkkaléshitvallásunkkalhir-
detveakrisztusiörömhírt.Önkéntes
munka,azelesettekirántiszolidaritás,
személyesegymáshozfordulás,háló-
zatosnyitottságésegyüttműködés,a
fenntarthatóság életmódja, hivatás-

szerű szervezet segítségévelhatéko-
nyabbanlehetünkazok,amivészüle-
inköröksége,gyülekezeteinkmegtar-
tó ereje, lelkészeink igehirdetése és
mindenekfelett Isten kegyelme tett
minket:lát ha tó an evan gé li ku sok.”

ALát ha tó an evan gé li kus – A Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház stra -
té gi ai pri o ri tá sai 2012–2017 hivatalos
szövegeelérhetőahttp://strategia.
lu the ran.hu/le toel tes/Lat ha to an_
evan ge li kus.pdf/view címen.

Ka rá csony: fény a sö tét ben. Al sza -
nak már a pász to rok is. Csend van
és sö tét. 

Így kez dő dött az el ső ka rá csony.
A jó szág a ka rám ban, le pi hen het nek
őr ző ik is. Sö tét éj sza ka volt. – De nem
így van ez az óta is? Ha mar sö té te dik.
Ál lí tó lag Goe the ha lá la előtt kér te:
„Több fényt!” 

Volt egy ked ves test vé rem, lel kész -
nek ké szült. A mű tő asz ta lon halt
meg. Utol só sza vai ezek vol tak:
„Mennyi re be sö té te dett!”

Ka rá csony nap ja i ban a „leg sö té -
tebb na po kat” él jük. A vi lág, a ter mé -
szet éle té ben – s ta lán a mi énk ben is.
De ka rá csony nem an da lí tó ün nep,
nem egy sze rű en „tisz ta, szent éj”, ha -
nem fény a sö tét ben. A bet le he mi
pász to rok éle té ben is. Az óta is. 

„Ser kenj fel, aki alu szol…, és fel ra -
gyog né ked a Krisz tus!” (Ef 5,14) Ez a
ka rá csony szí ve, lé nye ge. A sö tét ben
fény ra gyog fel. Más kép pen lá tom őt,
ma ga mat, vi lá go mat, élet uta mat.
És lá tom a célt is: Krisz tus azért
szü le tett meg a sö tét éj sza ká ban,
hogy el jut has sak az örök fény or szá -
gá ba. Ezért tör tént min den. 

Szép az aján dé ko zás, szép a sze re -
tet. De ka rá csony a fény fel ra gyo gá -
sa. Az idei ün nep is ezért jön el, Is ten
ezt akar ja el vé gez ni éle tünk ben. Ka -
rá csony: fény a sö tét ben!

De en nek foly ta tá sa is van. A ka -
rá csony fát le le het szed ni, az aján dé -
ko kat is meg le het szok ni, a leg na -

gyob ba kat is. De ha fel ra gyo gott fé nye,
ak kor en nek foly ta tá sa kö vet ke zik.
A Túr me zei Er zsé bet for dí tot ta, so kak
ál tal éne kelt vers re kell gon dol nunk:
„…hadd le gyen / Fé nyed ből fény su gár
az éle tem…” (EÉ 389,4) 

Nem le szek reflek tor rá, sőt a reflek -
tor nem rám irá nyul, ha nem az előt -
tem lé vő út ra és má sok ra. 

„Fé nyed ből fény su gár” – ez a két
szó a ke resz tyén élet szí ve kö ze pe és a
ka rá csony foly ta tá sa is. Is ten nek leg -
szebb ka rá cso nyi aján dé ka, ha va la -
ki er re fel fi gyel, és éle té ben vé kony, de
biz tos krisz tu si fény su gár le het éle -
tünk. Olyan su gár, amely má sok nak
mu tat ja az utat. 

De még min dig nincs vé ge a ka rá -
cso nyi ün nep nek. A Jé zus, te égi szép
kez de tű ének így fe je ző dik be: „Míg a
ho má lyon át, a lel kem ott ho nát, / Vi -
lá gos sá go dat el ér he tem.” Mert a ka -
rá cso nyi fény fel ra gyo gá sa után is bi -
zony sok szor ho mály ban érez zük ma -
gun kat. És még is: a ka rá cso nyi fény
elő remu tat, ar ra az or szág ra, ahol
nem lesz sö tét, bűn és ha lál, ha nem
vi lá gos ság lesz örök ké. Ez a bol dog ka -
rá cso nyi fény! 

Szé pek a ka rá cso nyi ki csiny gyer tyák.
Jó es tén ként, ami kor ha mar sö té te dik,
fé nyük be te kin te ni. De ka rá csony en -
nél több: fény a sö tét ben, amely ből
„fény su gár” le het éle tünk, és a ka rá cso -
nyi fény el se gít az örök fény be.

Ál dott ka rá csonyt!
g KeveháziLászló

Karácsonyésfolytatása

2004 karácsonyán a nagymányoki
evangélikus templomban Schal ler
Ber na dett lelkészkezdeményezésé-
refiatalokbólállócsapatjöttössze
gospeleketésegyházidarabokaténe-
kelni.Abemutatkozás jól sikerült.
EzekutánaLencz né Vr bovsz ki Ju dit
vezette kórus aGlory Ho pe nevet
kapta,melynekjelentése:„dicsőre-
mény”.Hétrőlhétrepróbáltak,ésfel-
kéréseknekiselegettettek.
Azelmúlttízesztendőalattkül-

földönésbelföldönegyarántszere-
peltek,főkéntazistentiszteleteket
színesítettékekülönlegesműfajjal,
agospellel,amelynekcéljaakeresz-
tényhit zeneikifejezése.Aműfaj

gyökereiazAmerikaföldjérehur-
colt fekete rabszolgákig nyúlnak
vissza.
AGlory Ho pe kórustaNagymá-

nyok–VáraljaiEvangélikusEgyház-
községamainapigsaját„gyermeké-
nek”tekinti,függetlenülattól,hogy
–evangélikusokmellett–reformá-
tuséskatolikustagokisalkotják.Je-
lenlegikórusvezetőjük,Gűth Ta más
szívvel-lélekkelkészülapróbákra,és
igyekszikakilencfőscsapatotössze-
hangolni. A tagok közül senkinek
sincskomolyzeneimúltja.Azene,az
éneklésszereteteésabarátiközösség
örömetartjaösszeőket.

g PukliEszter

Betlehemijászol-kiállításhuszonegyedszer

TízévesaGloryHopegospelkórus
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ka lá ka-bet le he me zés
ke len föl dön

Szeretettel meghívjuk decem-
ber23-án,kedden16óráraake-
lenföldievangélikustemplomba
(1114Budapest,MagyariIstván
u.1–3.)aKa lá ka együttesSza -
bad-e be jön ni ide bet le hem mel?
címűelőadására,amelyaBuda-
pest-KelenföldiEvangélikusEgy-
házközség szervezésében, Új-
budaÖnkormányzataésazAle-
asHungaryKft.támogatásával
valósulmeg.
Igei köszöntőt mondGáncs

Ta más igazgatólelkész.
Azalkalmonfogyatékkalélőés

nehézsorsúgyermekeketlátunk
vendégül.A jótékonycélúelő-
adásraabelépésdíjtalan,adomá-
nyokatköszönettelfogadunk.
Védnökök:dr. Hoff mann Ta -

más,Újbudapolgármestere,Jan -
kó Ist ván újbudaiönkormányzati
képviselő.
További információk: ke len -

fold.lu the ran.hu; fa ce book.com/
ke len fol di.evan ge li kus gyu le ke zet

Azévutolsónapjaiösszegzésrekész-
tetnekminket.Azújságírókfelidézik
azévpolitikaitörténéseit,bulvárhí-
reit,sportszenzációitésmindenese-
ményt,amelyetamédiafelerősítve
elénktártazelmúlt365napban.Sok
érdekességet tartalmaznak ezek a
listák,énmégisegykicsitidegenked-
veolvasgatom:nekemnemeztjelen-
tetteamostzárulóév.Sokanszemé-
lyesenisszámotvetünkilyenkor:ne-
kemmivoltigazánfontos,miválto-
zottidénazéletemben?
Ebbenaszemélyeshangú,szere-

tettmunkatársánakírtlevélbenPál
apostolisösszegez.Nemegyévet,
hanem végéhez közelítő életútját,
apostoli szolgálatát foglalja össze.
Méghozzáolyancéllal,hogyTimó-
teusésagyülekezetszámárahang-
súlyozzaazt,amiigazánfontos,hogy
rámutasson,mireisbiztatjaelsősor-
banTimóteust.
Utolsóítélet,viszketőfülek,bajok,

feláldoztatáséselköltözés–komor-
naktűnnekaszavak,amelyekköréPál
apostolösszegzésétrendezi.Ennekel-
lenérehiányzikezekbőla sorokból
nemcsakazelkeseredés,demégazér-
zelgősségis.Azapostoltárgyilagosan
ésderűsentekintvisszaamegtettút-
ra,ésugyanígytekintelőreis.Anél-
külbeszélfeláldoztatásáról,hogysaj-
náltatnámagát.Nemmagáramutat,
mint szerencsétlen áldozatra, ha-
nemIstenre,akihezhazatér.Arává-
róhalálrólúgyír,mintelköltözésről.
Azeredetigörögkifejezésaztapilla-
natotidézi,amikorakikötőutolsócö-
löpjéről iseloldottákahajókötelet.
Úgytekintvissza,hogyanemes

harcotmegharcolta.Eztafordulatot
szeretjükidézni.Olyankönnyenal-
kalmazzukhalottainkraéstalánsa-
játvélthősiességünkreis.Ahithar-
cotisjelent.Azvoltszámomraisaz
elmúlt évben?Valóban küzdöttem
ezenatéren?Vagycsakaprókiegé-
szítésevoltazéletemnek?
A hit harc is, méghozzá nemes

harc.Énilyetvívtam?Vagyatöbbi
emberrel, köztük talán a hozzám
legközelebb állókkal vettem fel a
nemtelen küzdelmet? Merjük-e
őszintén Páléhoz hasonló szavak-
kalösszegeznia2014-esévünket?
Azelvégzettfutásörömmel,békes-

séggeltöltel.Letudjuk-ezárnimind-
azt,amiértazelmúltévbenlótottunk-
futottunk?Miahelyzetahitünkkel?
Valamikormégbiztosanmegvolt.Ta-

lánéreztükisalobogását,deamien-
nélfontosabb:azigazIstenreirányult
Jézuson keresztül. Megtartottuk?
Megtartott? Irigylésre méltó Pál
visszatekintése,amelyalapjánbizto-
santekintelőre,hogyeltétetettne-
kiazigazságkoronája.Kétévhatá-
rántudunkmiígyösszegezni?
Mi a titka annak, hogy valaki

ennyibékévelésörömmeltudjonle-
zárniegyéletetvagyegyévet?Ati-
toknyitjameggyőződésemszerintaz
igeszakasz első felében található,
amelynekóegyháziigerendünkidei
átdolgozásanagyobbhangsúlytadott.

AzösszegzésközéppontjábanIsten
igéjeáll.
Sokhelyenazóévestiistentiszte-

letihirdetésbenszámbaveszikavé-
getérőévkereszteléseit,esketéseit,te-
metéseit,istentiszteleteit.Ennekaz
üzeneteaz,hogyazigaziszámvetés
elsősorbanIstenszavánakmegbecsü-
lésérekérdez rá.Sokféle szempont
alapjánértékelhetjükmúltunkat,de
főkéntaszerintérdemes,hogyholvolt
az értéksorrendünkben Isten igéje.
HogyIstenigéjénekmegbecsülé-

sekonkrétanmitjelent,aztelőször
isazegészségestanításésaviszke-
tő fül ellentétpárjában láthatjuk.
Korszerűtlennek tűnik a relativiz-
mussalszembenegyetlenigazságról
beszélni.Pedigbármennyireisaki-
zárólagosságigényeszólalmegben-
ne,nemhallgathatjukel,hogyaJé-
zusKrisztusról,azőhalálárólésfel-
támadásárólszólótisztaevangélium
az,amelyegésszé,éppétudjatenniaz
embert.Sajátigényeink,gondolata-
inkszerinticsűrése-csavarásanem
feldíszíti,hanembeszennyeziazt.
Azapostolonkeresztülteháteztaz

évértékelőkérdésthallhatjukmeg:ki
mertüktennimagunkatahamisítat-
lan, tiszta ige hatásának? Mertük
szembesíteniveleelképzeléseinket,
vágyálmainkat? Ugyanerre utal a
szilveszterkoridőszerűtlennekható
józanságintelme.Ajózanságaz,ha
nemadomátmagamindulataimnak,
rögeszméimnek,hanem Istenrefi-
gyelek.

Istenigéjénekmegbecsülése,má-
sodszor,azalkalmasésalkalmatlan
idősokatemlegetettkihasználásátje-
lenti.Nemhiszem,hogyazörömhír
erőszakoshirdetésérebiztatnaezzel
Pál.Deazzalmindenképpenszem-
besítbennünket,hogysokatkeresgél-
jük a szerintünk megfelelő alkal-
mat.Talánazévfordulójánisfelté-
telestervezgetésekbebonyolódunk:
hamajdezésezbekövetkezik,akkor
élemigazánazéletemet,akkorvetem
belemagamigazánateendőkbe.Az
időnemezektőlazáltalunkkitűzött
feltételektőlleszalkalmasazéletre,
boldogságra, Isten üzenetének a
meghallásáraéstovábbadásárasem.
Saját számításaink szerint ez a

2014-esévtaláncsupaalkalmatlan
időttartalmazottarra,hogyahelyün-
könlegyünk.Pedigeztnemlettvol-
naszabadhalogatnunk.Konkrétanaz
igévelvalóelőállásraalkalmassátet-
teIstenazelmúltévetis,nemcsakaz
apostolokszolgálatátfolytatólelké-
szekszámára,hanemmindenkiszá-
mára,akihezeljutottazőüzenete.Az
igévelvalóelőállásegyszerűenaztje-
lenti, hogy nem hallgatom el az
örömhírt, hanem ismertté teszem
életfolytatássaléstanúskodással.Er-
realkalmasévállmögöttünk.Előáll-
tunkazigével?
Sokanlemondással,keserűséggel

zárjákleazévet:eziselmúlt.APál
apostoláltalelénktartotttükörbebe-
lenézvetalánbennünkismegszólal
areménytelenség:haennyielmulasz-
tott lehetőséget hagytam magam
mögött,mivanelőttem?Pálválasza
bátorító: Jézus Krisztus eljövetele
ésországa,azőmegjelenése.
Azörömtelivisszatekintéstitkaa

reményteli előretekintés: annak a
Jézusnakazeljövetelefelétartazéle-
tem,akimegszólítottazigénkeresz-
tül,akiazelmúltévbenisadottalkal-
matarra,hogymegszólítsonminket
azörömhírrel,mipedigelőálljunkve-
le.Ennekalapjánbízhatunkabban,
hogy2015-benisleszerrealkalmas
idő,ésezelégegyboldogújévhez.

g TóthKároly

Imád koz zunk! Uram! Ha vissza né zek
a most vé get érő év re, egyet lát ha tok:
nem hagy tál el, szól tál hoz zám.
Egyet len re mé nyem az, hogy a jö vő -
ben is adsz még al kal mat igéd meg -
hal lá sá ra és a ve le va ló elő ál lás ra.
Ámen.

óé v e s te – 2tim 4,1–8
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KovácsÁron;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146.de.9.(úrv.)NagynéSzekerÉva;Rákosliget,
XVII.,GózonGy.u. de.11.(úrv.)NagynéSzekerÉva;Pestszentlőrinc,XVIII.,kossuthtér
3.de.10.(úrv.)GyőriGábor;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom)
de.8.(úrv.)GyőriGábor;kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.(úrv.)DeákLászló;XIX.,
Hungáriaút37. de.8.(úrv.)DeákLászló;Pesterzsébet,XX.,Adye.u.89. de.10.(úrv.,
templomszentelésiemlékünnep)GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktérde.fél11.(úrv.)
SzeverényiJános;Budafok,XXII.,Játéku.16.de.10.(úrv.)SztyehlikCsaba;Biatorbágy,Baross
Gáboru.1.(faluház)de.fél9.(úrv.)EndreffyGéza;Budakeszi,Főu.155.(gyülekezetiterem)
de. fél 10. dr. Lackner Pál; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza;
Herceghalom,Gesztenyésu.28.(ökumenikustemplom)du.3.(úrv.)EndreffyGéza;Solymár
(reformátustemplom) de.10.(úrv.,ökumenikus)FodorViktor.

2014.december28. • Karácsony utáni vasárnap. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Lk 2,33–40; Ézs 49,13–16. Textus: Gal 4,1–7. Énekek: 152., 171.

Budavár,I.,Bécsikaputérde.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német,úrv.)JohannesErlbruch;
de.11.(úrv.)dr.FabinyTamás;du.6.BenceImre;Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de.fél10.;
Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút,II.,Ördögároku.
9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de.10.Gálos
Ildikó;óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de.10.JakabBéla;Újpest,IV.,lebstückM.u.36–
38. de.10.SzlaukóOrsolya;Deáktér,V.,Deáktér4. de.9.(úrv.)Horváth-CsitáriBoglárka;
de.11.(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;du.6.(orgonazenésistentisztelet)CselovszkyFerenc;
Fasor,VII.,Városligetifasor17.de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)dr.BácskaiKároly;de.11.(úrv.)
SzirmaiZoltán;Józsefváros,VIII.,Rákócziút57/ade.10.(szlovák)GulácsinéFabulyaHilda;
VIII., karácsony S. u. 31–33. de. 10. Gombkötő Beáta; Ferencváros, IX., Gát u. 2.
(katolikustemplom) de.11.(úrv.,énekesliturgia)KoczorTamás;kőbánya,X.,kápolnau.
14.de.10.ZászkaliczkyPál;kelenföld,XI.,Bocskaiút10.de.8.(úrv.)BedecsRéka,liturgus:
GáncsTamás;de.fél11.(úrv.)BedecsRéka,liturgus:GáncsTamás;du.6.(vespera)Rezessy
Miklós;XI.,Németvölgyiút138. de.9.(úrv.)RezessyMiklós;Budagyöngye,XII.,Szilágyi
e.fasor24. de.9.(úrv.)BenceImre;Budahegyvidék,XII.,kékGolyóu.17. de.10.(úrv.)
dr.BácskaiKároly;Angyalföld,XIII.,kassáklajosu.22.de.10.GrendorfPéter;Zugló,XIV.,
lőcseiút32. de.fél11.(úrv.)TóthOrsolyahatodévesteológus;XIV.,Gyarmatu.14. de.9.
TóthOrsolyahatodévesteológus;Pestújhely,XV.,Templomtérde.10.(úrv.)SzabónéMátrai
Marianna; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (születésnaposok
megáldása)PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de.10.Fekete
Gy.Viktor;Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46.de.fél11.VetőIstván;Mátyásföld,XVI.,Prodám
u.24. de.9.VetőIstván;Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.(reformátustemplom) du.3.
VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktérde.9.NagynéSzekerÉva;Rákoskeresztúr,XVII.,
Pestiút111. de.fél11.NagynéSzekerÉva;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.9.Kovács
Áron;Rákosliget,XVII.,GózonGy.u.de.11.KovácsÁron;Pestszentlőrinc,XVIII.,kossuth
tér3.de.10.KocsikMónika;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom)
de.8.KocsikMónika;kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.DeákLászló;XIX.,Hungária
út37.de.8.DeákLászló;Pesterzsébet,XX.,Adye.u.89.de.10.GyőriJánosSámuel;Csepel,
XXI.,Deáktérde.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16.de.10.HokkerZsolt;
Budakeszi,Főu.155.(gyülekezetiterem) de.fél10.dr.LacknerPál;Budaörs,Szabadság
út75. de.10.EndreffyGéza.

2014.december31.•Óév este. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Lk 12,35–40; Ézs 30,8–17. Textus: 2Tim 4,1–8. Énekek: 397/174.

Budavár,I.,Bécsikaputér du.6.BaliczaIván;éjjelfél12.BaliczaIván;I. TáncsicsM.u.
28.du.6.(német)JohannesErlbruch;Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9.du.6.FodorViktor;
Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12.du.5.DonáthLászló;óbuda,III.,DévaiBíró
M.térdu.4.(úrv.)JakabBéla;Újpest,IV.,lebstückM.u.36–38.du.6.SolymárPéterTamás;
Deáktér,V.,Deáktér4. du.6.(úrv.)SmidéliuszGábor;Fasor,VII.,Városligetifasor17.
du.6.(úrv.)AradiGyörgy;Józsefváros,VIII.,Rákócziút57/a du.4.(szlovák)Gulácsiné
FabulyaHilda;VIII.,karácsonyS.u.31–33.du.4.GombkötőBeáta;Ferencváros,IX.,Gát
u.2.(katolikustemplom)du.4.KoczorTamás;kőbánya,X.,kápolnau.14.du.5.Benkóczy
Péter;kelenföld,XI.,Bocskaiút10.du.6.dr.BlázyÁrpádné;XI.,Németvölgyiút138.du.
fél 5. dr. BlázyÁrpádné;Budagyöngye,XII., Szilágyi e. fasor 24. du. 6. Bence Imre;
Budahegyvidék,XII.,kékGolyóu.17.du.6.(úrv.)KeczkóSzilvia;Angyalföld,XIII.,kassák
lajosu.22. du.6. GrendorfPéter;Zugló,XIV.,lőcseiút32. du.6.TamásyTamásné;
Pestújhely,XV.,Templomtérdu.6.MóriczNikoletthatodévesteológus;Rákospalota,XV.,
Juhosu.28.(kistemplom) du.5.PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere
10–11. du. 4. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. du. 5. Vető István;
Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. du.5.NagynéSzekerÉva;Pestszentlőrinc,XVIII.,
kossuthtér3. du.4.Horváth-CsitáriBoglárka;kispest,XIX.,Templomtér1. du.5.(úrv.)
DeákLászló;Pesterzsébet,XX.,Adye.u.89. du.6.(emlék-istentiszteletgyetyagyújtással)
GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktér du.6.ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játék
u.16.du.4.(úrvacsorásáhítat)HokkerZsolt;Budakeszi,Főu.155.(gyülekezetiterem)du.
6.dr.LacknernéPuskásSára;Budaörs,Szabadságút75. du.6.EndreffyGéza.

Összeállította:BallaMária

istentiszteleti rendek

es ter há zy pé ter a bu da vá ri evan gé li kus
sza bad egye tem kö vet ke ző elő adó ja

Január5-én,hétfőn19óraikezdetteltartjukabudavárievangélikussza-
badegyetemkövetkezőalkalmátaBécsikaputérievangélikustemplom
kápolnájában(1014Budapest,TáncsicsMihályu.28.).Fa bi ny Ta más püs-
pökáhítatátkövetőenEs ter há zy Pé ter íróosztjamegvelünkgondola-
tait.AbeszélgetéskiindulópontjaazEgy sze rű tör té net vessző száz ol dal
– a Márk vál to zat címűregény.
Abelépésingyenes,aszervezőkmindenérdeklődőtszeretettelvárnak!

2015.január1.• Újév. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Lk 2,21; 1Móz 17,1–8. Textus: Gal 3,23–29. Énekek: 182/180., 349.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BenceImre;de.11.(úrv.)BencénéSzabóMárta;
du. 6. Bence Imre; Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de.fél10.(úrv.)SztojanovicsAndrás;Csillaghegy–
Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de.10.(úrv.)FülöpAttila;óbuda,III.,DévaiBíróM.
tér de.10.(úrv.)JakabBéla;Újpest,IV.,lebstückM.u.36–38. de.10.(úrv.)Solymár
PéterTamás;Deáktér,V.,Deáktér4. de.9.(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;de.
11.(úrv.)GáncsPéter;du.6.CselovszkyFerenc;Fasor,VII.,Városligetifasor17. de.
11.(úrv.)D.dr.HarmatiBéla;Józsefváros,VIII.,Rákócziút57/a de.10.(szlovák)
GulácsinéFabulyaHilda;Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de.11.(úrv.)
KoczorTamás;kőbánya,X.,kápolnau.14. de.10.(úrv.)BenkóczyPéter;kelenföld,
XI.,Bocskaiút10. de.8.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;de.fél11.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;du.
6.GáncsTamás;XI.,Németvölgyiút138. de.9.(úrv.)GáncsTamás;Budagyöngye,
XII.,Szilágyie.fasor24. de.9.(úrv.)BencénéSzabóMárta;Budahegyvidék,XII.,
kékGolyóu.17. de.10.(úrv.)KeczkóPál;Angyalföld,XIII.,kassáklajosu.22. de.
10.(úrv.)GrendorfPéter;Zugló,XIV.,lőcseiút32. de.fél11.(úrv.)TamásyTamás;
Pestújhely,XV.,Templomtér de.10.(úrv.)SzabóB.András;Rákospalota,XV.,Juhos
u.28.(kistemplom) de.10.(úrv.)PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,XVI.,Hősök
tere10–11. de.10.(úrv.)BörönteMárta;Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de.fél11.
KulcsárMártonJános;Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de.9.KulcsárMártonJános;
Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.9.(úrv.)KovácsÁron;Rákoskeresztúr,XVII.,
Pestiút111. de.fél11.(úrv.)KovácsÁron;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.9.
(úrv.)NagynéSzekerÉva;Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de.11.(úrv.)NagynéSzeker
Éva;Pestszentlőrinc,XVIII.,kossuthtér3. de.10.(úrv.)GyőriGábor;du.6.dr.Korányi
András;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de.8.(úrv.)
GyőriGábor;kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.(úrv.)DeákLászló;Pesterzsébet,
XX.,Adye.u.89. de.10.(úrv.)GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktér de.fél
11. (úrv.) dr. JoóbMáté;Budafok,XXII., Játéku. 16. de. 10. (úrv.)HokkerZsolt;
Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de.fél10.(úrv.)dr.LacknerPál;Budaörs,
Szabadságút75. de.10.EndreffyGéza.

Összeállította:BallaMária

istentiszteleti rend
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HÍREK, HIRDETÉSEK
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
és info@harangontode.hu.

APRóHIRDeTéS

Templomok,templomtornyokfel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

Frissnyugdíjas,hívő,szeretetteljes,
jókedélyű,szakképzettápolónőtke-
reseknapinégy-ötórában91évesúr
mellé.Mobil:20/321-0302este.

VASÁRNAP

5.50/DunaTv
Magyar történelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Beatrixkirályné
6.00/Bartókrádió
Muzsikáló reggel
Benne:Vasárnapi
orgonamuzsika
9.30/Bartókrádió
Musica sacra
(egyházzenei magazin)
13.05/DunaTv
Csárdáskirálynő
(magyar játékfilm, 1971)
(100’)
18.00/Credoevangélikus
Rádió(Szombathely)
Evangélikus istentisztelet
(credoradio.hu)
18.30/kossuthrádió
Regényes történelem

HÉTFŐ

9.03/PaxTv
Weöres Sándor-emlékkoncert
a Poézis együttes
előadásában
13.30/kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Azevangélikusegyház
félórája
14.15/DunaTv
Abigél
(magyar tévéfilmsorozat)
4/1.rész
15.35/DunaWorld
Református ifjúsági műsor
19.00/Credoevangélikus
Rádió(Szombathely)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora(credoradio.hu)
20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető:DeákLászló
evangélikuslelkész

KEDD

11.05/DunaTv
Csikósok robogón és lóháton
(magyar dokumentumfilm)
12.30/DunaTv
A világörökség kincsei
ASziklás-hegység
13.15/PaxTv
Ez az a nap, 2013
(riportfilm)
15.05/DunaWorld
Élő egyház
(vallási híradó)
17.20/PaxTv
Tudós tanárok
Kutatótanárokkonferenciája
aDeáktéren
20.35/DunaTv
Hattyúdal
(magyar játékfilm, 1963) (95’)
21.45/DunaWorld
A rejtélyes XX. század
KunMiklóstörténész
műsora

SZERDA

6.00/DunaTv
Élő egyház
(vallási híradó)
11.00/DunaTv
Budapest Bár – A pesti dal
története (magyar zenés film)
11.04/M.katolikusRádió
Velünk vannak
Testvéregyházainkéletéből
11.30/M.katolikusRádió
Dallamív
Remekművek,világsztárok
15.00/PaxTv
Dies Academicus
Atudománynapjaaz
EvangélikusHittudományi
Egyetemen
18.00/PaxTv
A Poézis együttes új dalai
(koncertfilm)
0.10/DunaTv
A legényanya
(magyar játékfilm, 1989) (75’)

CSÜTÖRTÖK

10.15/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
Drezdából
12.15/DunaTv
Dallamról dallamra
13.30/M.katolikusRádió
Rádiós regénytár
SíkSándor:Agalileai
asszony
16.10/PaxTv
A titok nyitja (riportfilm)
Evangélikusmisszióinap
Dabason
19.00/Credoevangélikus
Rádió(Szombathely)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora(credoradio.hu)
21.20/PaxTv
J. S. Bach: János-passió
22.15/DunaTv
Ádám almái
(dán játékfilm, 2005) (90’)

PÉNTEK

6.10/DunaTv
Szerelmes földrajz
GryllusDániel
11.05/DunaTv
Bakonyi juhászasszony
(magyar dokumentumfilm)
14.20/DunaTv
My Fair Lady
(amerikai zenés film, 1964)
16.00/DunaWorld
Hogy volt?!
SinkovitsImrefelvételeiből
21.50/DunaTv
Életrevalók
(francia játékfilm, 2011) (107’)
22.10/DunaWorld
Berecz András koncertje
23.45/DunaTv
A normann fogadó
(francia játékfilm, 1952) (93’)
1.55/DunaTv
Hagyaték
Szentjel–Alobogó

SZOMBAT

7.00/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
8.50/DunaTv
Hyppolit, a lakáj
(magyar játékfilm, 1931) (75’)
12.10/DunaTv
Herman Ottó, az utolsó
magyar polihisztor
(magyar ismeretterjesztő
film)
13.04/M.katolikusRádió
Recept helyett
(egészségügyi magazin)
13.15/PaxTv
Magyar–finn evangélikus
kapcsolatok
(riportfilm)
19.10/DunaTv
Hogy volt?!
UdvarosDorottya
felvételeiből
21.30/PaxTv
Nagyveleg (riportfilm)

VASÁRNAP

6.25/DunaTv
Isten kezében
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
Oldenburgból
18.00/Credoevangélikus
Rádió(Szombathely)
Evangélikus istentisztelet
18.30/M.katolikusrádió
Szép írás
TörökMáté,aMisztrál
együttesalapítótagjamesél
kedvenckönyveiről
22.20/DunaWorld
Ybl 200
FóttólaBazilikáig
0.25/DunaWorld
Szentföldi szent helyek
üzenete
MáriaNázárete

VAsáRnAPTÓLVAsáRnAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 28-ától január 4-éig „Az Ige test té lett, kö zöt tünk la kott, és

lát tuk az ő di cső sé gét.” (Jn1,14)

Akarácsonyutánihéten,azeszten-
dőfordulójánazÚt mu ta tó reggelis
ünnepi igéiben az örök „Va gyok”
(lásd 2Móz 3,14) szól a mulandó
emberhez,ésabékességetszerzőIstencselekvéseállásfoglalásrakésztet.Si-
meonkarjábavetteagyermekJézust,ésmegáldotta,eztmondva:„Most bo -
csá tod el, Uram, szol gá dat be szé ded sze rint bé kes ség gel, mert…” Ésazigen
idősAnna„is meg je lent, há lát adott Is ten nek, és be szélt ró la mind azok nak,
akik…” (Lk2,29–30.38)Lu ther állásfoglalása:„AkegyesSimeonaztszeret-
né,habelátnánk,hogyMegváltóraszorulunk;merthaszilárdanhisszük,hogy
aGyermekIstentőljöttMegváltónak,magátóljönabékesség,éssebűn,se
halálnemrettenttöbbé.”ÉsJézuséleténekszemtanújaígynyilatkozik:„…meg -
je lent az élet, mi pe dig lát tuk, és bi zony sá got te szünk ró la, és hir det jük nek -
tek is az örök éle tet (…), hogy örö münk tel jes le gyen.” (1Jn1,2.4)Aszeretetapos-
tolaújbólleírja:„…mi lát tuk, és bi zony sá got te szünk ar ról, hogy az Atya el -
küld te a Fi át a vi lág üd vö zí tő jé ül. (…) és mi is mer jük és hisszük azt a sze re -
te tet, amellyel Is ten sze ret min ket.” (1Jn4,14.16)AKrisztusméltóságanagyobb
azangyalokénál;ők„mind szol gá ló lel kek. Azo kért kül det tek szol gá lat ra, akik
örö köl ni fog ják az üd vös sé get. (…) de a Fi ú ról így szól: »A te tró nu sod örök -
ké meg áll, ó, Is ten…, és esz ten de id nem fogy nak el so ha.«” (Zsid1,14.8.12)Óév
estehálaadássalésbűnbánattalkészíthetünkleltártakegyelemfogyóide-
jén,mert:„Ir gal mas és ke gyel mes az Úr, tü rel me hosszú, sze re te te nagy.” (Zsolt
103,8)Kérjük:„Tanítsminketúgyszámlálninapjainkat,hogybölcsszívhez
jussunk!”(GyLK728,13)VigyázásraintJézusazesztendőfordulóján:„Ti is
le gye tek ké szen, mert ab ban az órá ban jön el az Em ber fia, ame lyik ben nem
is gon dol já tok!” (Lk12,40)SmeggyőződésselhirdetiPál:aválasztottakatsem-
misemszakíthatjaelIstenszeretetétől,amelyJézusbanjelentmeg.„Ha Is -
ten ve lünk, ki le het el le nünk? (…) Hi szen Is ten az, aki meg iga zít.” (Róm8,31.33)
EzatanácsaazÚr2015.évében:tiis„Amit pe dig szól tok vagy tesz tek, mind
az Úr Jé zus ne vé ben te gyé tek, há lát ad va az Atya Is ten nek őál ta la.” (Kol3,17)
„AmisegítségünkazÚrnevébenvan,akiteremtetteamennyetésaföldet.”
(Zsolt124,8;LK)Jézusavilágreménysége,ésőazegészvilágraérvényeskül-
detésérőlszóltNázáretben:„…hogy evan gé li u mot hir des sek…, hogy a sza -
ba du lást hir des sem…, és hir des sem az Úr ked ves esz ten de jét.” (Lk4,18–19)
Sezamiévesprogramunk:„Ha az Úr akar ja, ak kor élünk, és ezt vagy azt
fog juk cse le ked ni.” (Jak4,15)„Azesztendőtmegkoronázodjavaiddal,ateös-
vényeidenbőségfakad.”(GyLK717,12)Kérhetjük:„Isten,álddmegamagyart
/Jókedvvel,bőséggel…”Józsuéismeghirdetteküldetését:„…én és az én há -
zam né pe az Urat szol gál juk!” (Józs24,15)Afáraóleányaafiáváfogadottegy
héberkisfiút.„Mó zes nek ne vez te el, mert ezt mond ta: A víz ből húz tam ki.”
(2Móz2,10)AzévigéjétlásdRóm15,7.„Úgyfogaddbeatestvért,/MintKrisz-
tustégedet!”(EÉ474,1)
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hirdetés

Az EvAngélikus élEt kövEtkEző lApszámA 2015. jAnuár 4-i dátummAl jElEnik mEg.
(A példányonkénti ár változAtlAnul 275 Ft.)

a luther kiadó ünnepi nyitva tartása
December1.és23.közötthétfőtőlpéntekig9és18óra,
december13-án,szombaton9és18óra,
december20-án,szombaton9és13óraközött.
2014.december24-től2015.január18-igzárvatartunk.

Kiadványainkmegrendelhetők:kiado@lutheran.hu
Megvásárolhatók:1085Budapest,Üllőiút24.

felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét,
hogy könyvesboltunk január 1-jétől elköltözik!
Üzletünkújcíme:1081Budapest,KissJózsefu.2/a
Leltárutáninyitás:2015.január19-én,hétfőn.
Megrendeléseketjanuár19-tőltudunkteljesíteni.
Megértésüketköszönjük!
KönyveinketaleltározásidejealattmegvásárolhatjaaHuszárGál
könyvesboltban(1052Budapest,Deáktér4.).

a boyz less vo i ce ka rá cso nyi kon cert je
AcsodálatoshangzásúBoyz less Vo i ce –aférfihangnélkülinőikamara-
együttes–részvételévelkarácsonyikoncertrekerülsordecember21-én,
vasárnap17órakoraKispestiBaptistaGyülekezettemplomában.Erre
azalkalomramindenérdeklődőtnagyszeretettelvárunk!
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Vasárnap(december28.)
Meg fon tol tan járj, ami kor Is ten há zá ba mégy!… Hall gat va já rulj oda! Préd4,17
(Jak1,21;Lk2,/22–24/25–38/39–40/;1Jn1,1–4;Zsolt98)Jézusugyaneztmond-
jaelafarizeusésavámszedőimádságáról,mertérdemesvégiggondolni,mitmond-
hatunkasajátmentségünkresajátérdemeinkrőlazÚrelőtt.Kevesetvagymég
annyitsem,demégpresbiteriülésekenisvanveszekedés.Mérlegelnünkkell,hogy
mindigörömtőlteljesszívvelinduljunkazőházába,hogyhálávalteljeslélekkel
hallgassukmindazt,amitüzennekünkUrunkazigében,ésteljesennyitottér-
telemmeltudjukmegérteni,befogadniakaratát.

Hétfő(december29.)
Ha gya rap szik is va gyo no tok, ne bi za kod ja tok el!Zsolt62,11b(Mt2,11b;1Jn4,11–
16a;Mt3,13–17)Elbizakodott,nagymellényű,pénzesembernekkönnyenfejé-
beszálladicsőség.Keresztyénekközöttiselőfordul,hogyjólétét,fizetését,va-
gyonátsajátérdemének,szorgalmánaktekintivalaki.Nemfelejthetjükel,hogy
életünk,egészségünk,energiánk,fáradozásunkésmindendolgunkazéletetaján-
dékozó,majdhazahívóTeremtőkezébenvan.Benne,azőkegyelmébenbízha-
tunkegyedül!

kedd(december30.)
Iz rá el fi ai ek kor azt mond ták az Úr nak: Vét kez tünk. Tégy ve lünk tel je sen úgy, ahogy
jó nak lá tod, csak most ments meg ben nün ket!Bír10,15(Tit3,4–5;Zsid1,/5–6/7–
14;Mt4,1–11)ABí rák köny vé ben rengetegszerolvashatjuk:ismétazttették,amit
rossznaklátazÚr,elhagyták,ésnemtiszteltékőt.Smenetrendszerűenjöttaz
ellenség,abüntetés,afigyelmeztetőnyomorúság.Ezekutánhangzikaválasz-
tottakbűnvallása:„Vétkeztünk!”Miisnapontabevallhatjuk:vétkeztünk.Ésir-
galmát,kegyelmétkérhetjük,kaphatjukJézusKrisztuskeresztenvállaltáldoza-
taáltal.

Szerda(december31.)
Egyet len pász tort ren de lek fö lé jük, hogy le gel tes se őket.Ez34,23a(Zsid13,20–21a;
Lk12,35–40;Róm8,31b–39;Mt4,12–17)Azegyetlenpásztor,Jézusvezetettelmin-
ketazévutolsónapjáig,hogyhálásannézzünkvisszaamegtettútra,hogyante-
relgetettminketigéjével,életünkeseményeivel,hogyantanítottszeretetévelmin-
ket,családunkat,egyházunkatamúlóidőben.Mostújraátmelegítiszívünket,lel-
künket2014igéje,azsoltáríróvallomása:„De ne kem olyan jó Is ten kö zel sé ge!” (Zsolt
73,28a)AzismeretlenévbenezzelazörömmeléshittelkövethetjüktovábbPász-
torunkat.

Csütörtök(január1.)
Ve led van Is te ned, az Úr, és nem szű köl köd tél sem mi ben. 5Móz2,7b(Kol3,15b;
Lk4,16–21;Jak4,13–15;Zsolt8)Szívesenénekeljük:„VelemvándorolutamonJé-
zus,/Gondésfélelemelnemér.”(EÉ459,1)Háteztszeretnénkazújévminden
percére,órájára,hetére,hogyjöjjönvelünkaMindenható,neszűkölködjünksem-
miben,nelegyengondunkésfélelmünk.Urunkahitünket,bátorságunkatakar-
jaerősíteni,amikoremlékeztet:őadotttesti-lelkijókateddigis,és2015minden
eseményéreisígytekinthetünk.

Péntek(január2.)
Urunk, Is te nünk, ben ned re mény ke dünk! Jer14,22c(Róm5,2;Józs24,1–2a.13–18.25–
26;1Móz1,1–13)Kiegyensúlyozottan,nyugodtanismételgethetjükaprófétaimád-
ságátamagunknevében,családunknevében,országunkérdekében,egyháziés
világivezetőinkért.Őadhatnekünkjócélokatazörökkévalóságfelévezetőutun-
kon,őtöltimegtartalommalnapjainkat,tőlejönazerő,ahűségismunkánkvég-
zéséhez,ahitharcához,hogyajézusiszeretettükröződjönrajtunk.Imádságban
kérjük,hogyküldjehozzánkareménységangyalait,mertmikönnyenfeladjuk,
megállunk,segyhelybentopogunk,elcsüggedünk,pedigahúsvétihajnalöröm-
híreörökéletreadottkilátást.

Szombat(január3.)
Add, hogy szí vem in tel me id re ha jol jon, ne a ha szon le sés re!Zsolt119,36(Lk12,15c;
2Móz2,1–10;1Móz1,14–25)Teljesörömvoltszámomratavasszallátniahegy-
oldalt,aHe gyi be szédhelyét,aholJézusintelmeithallhattáktanítványai,kortár-
sai.Őakőtábláküzenetétösszefoglaltakettőbe,hogymindenkimegérthesse,meg-
térjen,Isten-ésemberszeretetbenjárjon.Nekünkisarravanszükségünk,hogy
aMesternyomábanjárvafigyeljüknapmintnapüzenetét.Vegyükészre,hány-
szorküldafelebaráthoz,mennyirevárjavisszafogott,szelíd,dehatározott,mel-
lettedöntőválaszunkatintelmeire.MondjunkigentMegváltónkhívására!

g SmidéliusznéDrobinaErzsébet
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Azesztendőnekalvásiesélyekszem-
pontjábólnézvelegrövidebbéjszaká-
ja után, újév ünnepének reggelén
nemkönnyűazébredés.Igénksegít-
hetabban,hogytisztázzuk:kikisva-
gyunk.Hakicsitfáradtanis,demi-
reébredtünk,milyenesélyekkel,re-
ményekkelvághatunknekia2015-ös
esztendőnek?
Természetesen erre a kérdésre

nemcsakjanuár1-jénszükségesésak-
tuálisválasztkeresni.Afranciaköltő,
François Vil lon Ap ró ké pek bal la dá -
ja című költeményében például
hosszanfelsorolja,hogymimindent
tudavilágról,deaversrefrénjébenúj-
ramegújrahangsúlyozza:„Csakazt
nemtudom,kivagyok.”
Eztamegnemkerülhető,gyakran

kínzóváválókérdéstteszifelDi et rich
Bon hoef fer is1944-benaberlin-tegeli
katonaifegyházban:„Kivagyokén?
(…)//Azvagyokvalóban,aminek
mondanak?/Vagycsakaz,aminek
magamatismerem?/Kalitkábazárt
madár;sóvárgó,nyugtalanbeteg,/
akilevegőértkapkod,fuldokol,/szí-
nekre,virágra,madárdalravágyik,/
jószóra,barátimelegre…/imádság-
ra, gondolatra, alkotásra fáradt, /
szíveüres,készmármindentőlbú-
csúzni?//Kivagyokén?Ezvagyaz?
/ Hol ez, hol amaz? / Egyszerre
mindkettő?”
Azújesztendőalapozásánálmind-

annyiunknakszükségevanegészsé-
gesönismeretre,Da vid G. Benn er ki-
fejezésévelélve:„Istenbengyökere-
ző identitásra”. A mélylélektannal
foglalkozó, nemzetközileg is elis-
mertamerikaiíróAz ön is me ret aján -
dé ka címűkönyvében(HarmatKi-
adó, 2014) így fogalmaz: „Isten az
egyetlen kontextus, amelyben lé-
tünkértelmetnyer.”(9.o.)Látásasze-
rint„Azidentitásnemstatikus,min-
digutatmutatahhoz,hogyanéljünk.
Valódi énünk felfedezése nemcsak
szabaddátesz,hanemahivatásunkat
isvilágossátesziszámunkra…Ahi-
vatásunkatazénünkhözhasonlóan

kizárólagazElhívóvalvalókapcsola-
tunkonbelülérthetjükmeg.”(106.o.)
Ehhezazújévetintonálómegér-

téshezkapunksegítségetPálapos-
toltól,akineksorainemcsakagala-
táknak, hanem nekünk is világos
identitást, bátorító küldetéstuda-
totajándékozhatnak:„…mind nyá jan
Is ten fi ai vagy tok a Krisz tus Jé zus ban
va ló hit ál tal. …Áb ra hám utó dai
vagy tok, és ígé ret sze rint örö kö sök.”
(Gal3,26.29)

Ezzelareménységgelindulhatunk
azÚr2015.esztendejének365napos
zarándokútjára.Felszabadultanlerak-
hatjuk a múlt terheit. Nemcsak a
2014-es naptárt cserélhetjük újra,
hanemabibliaolvasóÚt mu ta tót is,
beleértveazévivezérigét.Hálásan
emlékezhetünk arra, hogy a mö-
génkkerültesztendőbennapmint
napmegtapasztalhattukazévigéjé-
nekvalóságát:„De ne kem olyan jó Is -
ten kö zel sé ge!” (Zsolt73,28a)
2015-retalánmégennélisbátorí-

tóbbigévelstartolhatunk,amelysze-
rintKrisztusbefogadottminket,ezért
fogadhatjukbemiisegymástatőle
kapottszeretettel(Róm15,7).Ezabe-
fogadásnemkevesebbetjelent,mint
amivelújévünnepénekalapigéje is
köszönt minket: Isten gyermekei,
ígéretszerintmegajándékozottutó-
dok,örökösökvagyunk,lehetünk.Ez
aboldog tudatvezethetéséltethet
minketazesztendőelsőnapjátólaz
utolsóig.Nemmagányosmaratonifu-
tásra indulunk, hanem kísérőként
drága útitársakat, testvéreket ka-
punk, hiszen „mind nyá jan egyek
vagy tok Krisz tus Jé zus ban” (Gal3,28).
Azindulóévegybenare for má ció

és ok ta tás tematikusesztendeje is,

amelynekmottójaugyancsakjóhír:
„Tanítványokvagyunk!”Olyantanít-
ványok, akik nem távoktatásban,
nemlevelezőútonállnakkapcsolat-
banMesterükkel.Hiszenígéretünk
vanarra,hogyővelünkmarad,ve-
lünkvándorolmindennapon2015
zarándokútján.Olyanszorosleheta
kapcsolatunkvele,mintarajtunklé-
vőruhával,szinteabőrünkönérez-
hetjük a közelséget. Erre utal az
apostolbizonyságtétele: „Akik Krisz -
tus ba ke resz tel ked te tek meg, Krisz tust
öl töt té tek ma ga tok ra.” (Gal3,27)
Vajonmennyire látszott rajtunk

2014-ben–nemcsakünnepiviselet-
ként,hanemahétköznapokbanis–,
hogy őt hordozzuk?De hagyjuk a
múltat!Azújesztendőelsőnapján
valóban megújulhat rajtunk Isten
kegyelme,ésújramagunkraölthet-
jükKrisztust.Nemálruhaként,nem
farsangijelmezkénthúzzukőtma-
gunkra,hanemőlépbeazéletünk-
beSzabadítóként.Nefeledjük:eza
nap sokkal több,mint egy polgári
esztendőelsőnapja.Karácsonynyol-
cadaUrunknévnapja,akineknévje-
gyénezáll:„Jézus,azazSzabadító!”
Őszabadítmegmúltunkbűnei-

nek nyomasztó terhétől és a jele-
nünkkel,jövőnkkelkapcsolatoskín-
zókérdéseinktől,kétségeinktől.Így
juthatunkelarraaboldogítófelis-
merése,amelyetDietrichBonhoef-
fer is megfogalmazott korábban
már idézett versének csattanója-
ként:„Kivagyokén?Váltigfaggat,
gúnyolamagány,agyötrelem./Bár-
kivagyok,Tetudod,ismersz:Tiéd
vagyokén,Istenem!”
Nem véletlen, hogy ugyancsak

neki köszönhetjük az egyik leg-
szebb,újévkor(is)aktuálisénekszö-
vegetazIstenbevetettbizodalom-
ról:„Áldóhatalmakoltalmábarejt-
ve/Csakvárjukbékénmindazt,ami
jő./MertIstenőrizhívenreggel,es-
te,/Őhűlesz,bármithozzonajö-
vő.”(EÉ355,1)

g GáncsPéter

Ú j é v – gal 3,23–29

Kivagyokén?

az Ünnep ig éje

MennyeiAtyánk!Hálátadunknekedmindent
átölelőszeretetedért,amellyelfelénkfordulsz,
ésmeghallgatszminket.Tesohaelnemfor-
dulsztőlünk,ésnincsrosszhelyésidő,aholés
amikorneszólíthatnánkmegtéged.Hallgasd
megközöskönyörgésünket!
Urunk,kérünktégedateremtettvilágértés

bennemindenemberért.Óvdésőrizdmegazt,
amitszépnekésjónakalkottál,mertsokszormi
nemvagyunkerreképesek.
Urunk,hálásakvagyunknekedJézusKrisz-

tusmegmentőmunkájáért.Add,hogykétke-
déstőléshezitálástólszabadonkövethessükőt

azevangéliumútján.Gyermekeidkéntsegíts,
hogyészrevegyünkmindenlehetőséget,ahol
szolgálhatunk,aholsegíthetünk,ésteadjke-
reteketéshatárokatmindehhez.
Légy, Istenünk, azokkal, akik szükséget

szenvednek! Légy ott vigasztalásoddal, ahol
gyászvan,gyógyításoddal,aholbetegségvan,
ésgondoskodásoddal,aholhiányvan.Álddmeg
mindazokat,akikaszükségbetöltésénatene-
vedbendolgoznak.

Urunk,odakintcsikorgóhidegvan,éssokak-
naknincsenmivelfűteniük.Könyörgünkértük
is,küldjsegítséget,éshasználjbennünket,hakell.
Istenünk, te igédben arra biztatsz, hogy

egyekésegyenlőkvagyunkKrisztusban.Bevall-
juk,eznemmindigvalósulmegegyházadban.
Kérünk,segítsabban,hogyamásikbanfelfe-
dezzükatestvért,akivelünkegyüttazevangé-
liumügyéértmunkálkodik.Add,hogyöröksé-
geddeljólbánjunk,nepocsékoljukel,hanem

mindigateakaratodatszívbenésszemelőtt
tartvaéljünkéscselekedjünk.
Könyörgünkegyházunkért.Álddmegpüs-

pökeinket,lelkészeinket,gyülekezetimunka-
társainkatésmindenszolgálótestvért.Atesze-
reteted vezéreljen minden szót és minden
tettetgyülekezeteinkben.
Urunk,kérünktégedazújesztendőértis.

Add,hogyateévedlehessen!KülddSzentlel-
kedetaszívekbe,adjébredést,éskezddrajtunk!
Legyenújraésújrafrissateüzeneted,hasson
átbennünketésáltalunkmásokat!
AzÚrJézusKrisztusértkérünk.Ámen.

Oratioœcumenica

AzEvangélikusÉletminden
olvasójánakáldott

újesztendőtkívánunk!


