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„Megjelent az Isten üdvözítõ kegyelme
minden embernek.” [Titus 2,11]

gy régi egyiptomi monda szerint
minden élet forrása Ízisz istennõ,

akinek képét bíbor-aranyos fátyol alatt
õrizték. Azt tartották, hogy aki felemeli a
fátylat, az megismerheti a hit titkát. Ám a
képhez senkit sem engedtek közel. Míg-
nem egy lánglelkû ifjú mégis alátekintett
a fátyolnak, de õ a látványba beleborzadt,
majd belezavarodott. A lepel alatt csak
egy kõtömb volt.

A keresztények istenét, a mi Urunkat
nem kell takargatni. Õ igazi, valóságos Is-
ten, nem egy kõtömb vagy fikció. Sõt so-
kan tudhatják azt, hogy valójában milyen
is Õ. Mert Õ maga közelít hozzánk, Õ
maga mutatkozik be nekünk. Amikor
Bibliát olvasunk, akkor egy különös do-
loggal találkozunk: Isten bár láthatatlan,
de az idõ teljességében eljött hozzánk,
ebbe a világba. Mikor Jézus Krisztus
megszületett, maga Isten Fia érkezett
meg Betlehembe! A sokáig csak beszélõ,
csodákat tevõ, hatalmát megmutató Isten
egyszer csak megjelent ebben a világban.
Az addig láthatatlanul jelenlévõ Úr látha-
tóvá vált!

Ha olyan valaki lép be az életünkbe,
akirõl eddig csak hallottunk, esetleg az in-
ternet segítségével kommunikáltunk ve-
le, akkor nagy várakozással tekintünk a
találkozás felé. Hallottam ismerõseimtõl,
hogy volt eset, amikor csalódniuk kel-
lett, mert levelezõ- vagy beszélgetõpart-
nerük egyáltalán nem olyan volt a való-
ságban, mint amit a monitoron megjelent
sorok tükröztek.

Amikor Jézus Krisztus, Isten Fia meg-
jelent ebben a világban, pontosan úgy tet-
te, ahogy Isten küldöttei, a próféták év-
századokkal születése elõtt azt megírták.

E

Minden embernek
Akik látták Õt, azoknak a bensõjét öröm
töltötte el. Miért? Mert Isten kegyelmes!
Jézus Krisztusban Isten szeretete, meg-
bocsátása, halált legyõzõ hatalma öltött
testet. Tehát akik meglátták, nem meg-
borzadtak s megbomlott az elméjük,
mint a mondabeli ifjúnak Ízisz istennõ
kõszobra láttán. Nem is kellett csalódni-
uk, mint a barátaimnak, akik chatelõs is-
merõsükkel élõben találkoztak. Nem,
mert határtalan öröm töltötte el szívüket,
hiszen Isten üdvözítõ kegyelme jött el
hozzájuk!

Ezek sokak számára talán különös
szavak. Hadd segítsek és fordítsam le! Ez
annyit tesz: azt hozta el Jézus Krisztus,
amire valóban szükségünk van! Nézzünk
csak magunkba, pillantsunk érzelmeink
mélyére, összegezzük gondolatainkat!
Ha õszintén megtesszük ezt, ugye, be
kell valljuk, hogy tkp. nem elég ha csak
ajándékozunk és felületes csillogás az ün-
nep? Ugye, nem az a vágyunk, hogy egy
kicsit, egy-két napra minden idilli legyen,
és csak ekkor legyen „szent a béke”? Azt
szeretnénk, ha ez mindig így lenne: béke a
világ népei között, békesség az otthonok-

ban és a szívünkben. Arra van szüksé-
günk, hogy életünk nehézségei egyszer és
mindenkorra megoldódjanak, ne csak
egy-két napra merüljenek feledésbe. Sõt
hibáinktól, rossz természetünktõl is meg
akarunk szabadulni. Olyan jó lenne, ha
harmonikusak, konfliktusmentesek len-
nének a kapcsolataink, ha megszûnne kö-
rülöttünk és bennünk minden gonoszság.
Arra vágyunk, hogy bûntelen és tiszta fé-
nyû legyen minden! Mekkora csoda,
mennyi ember titkos álma válna valóra, ha
örökké élhetnénk!

Jézus Krisztusban mindez megjelent!
Ezt jelenti az Isten üdvözítõ kegyelme:
Itt van benne a megbocsátás és az örök
élet lehetõsége, ígérete! Mostantól nem-
csak sejthetünk valamit Istenbõl, hanem
mindent megkaphatunk Tõle, amire vala-
ha is vágytunk! S ami a leggyönyörûbb: ez
minden ember számára elérhetõ! Nem
csak kevés kiváltságosnak (Heródes ki-
rály, napkeleti bölcsek, pásztorok) jelent
meg, hanem mindenkinek! Nekünk és
nektek: minden embernek! Hát halljátok,
értsétek és örüljetek!

LÁZÁRNÉ SKORKA KATALIN

December 23-án, 15.00 órakor:      Gyermekek karácsonya
December 24-én, 17.00 órakor:      Szentesti istentisztelet

23.30 órakor:      Éjféli könyûzenei áhítat
December 25-én, 10.00 órakor:      Karácsonyi istentisztelet (úrvacsora)
December 26-án, 10.00 órakor:      Karácsonyi istentisztelet (tanácsterem)
December 31-én, 17.00 órakor:      Óév esti istentisztelet

Január 1-jén, 10.00 órakor:      Újévi istentisztelet (úrvacsora)
17.00 órakor:      Istentisztelet (úrvacsora)

Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Áldott ünneplést kíván az I. Kerületi Evangélikus Egyházközség

ÜNNEPI ALKALMAINK
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A z egyszerû életrõl, a mindennapos,
csendes názáreti létrõl szeretnék

beszélni. Ha a megváltást EU-s projekt-
bõl finanszírozták volna, milyen komp-
likált lett volna! Mikor elterjedt a menny-
országban a hír, hogy Jézus Krisztus, a
második isteni személy a Földre jön, gon-
dolom, az angyalok elkezdtek nyüzsögni,
hogy vajon hogyan lesz, mint lesz. Döb-
benetes, hogy Isten kisbabaként egy istál-
lóban születik meg. Gyakorlatilag for-
rásfelhasználás nélkül, zöldmezõs beru-
házásként, önköltség nélkül. Megszüle-
tett az Isten közénk. Szeretem csodálni
ezt az isteni egyszerûséget.

Tudjuk, hogy menekülniük kellett
Egyiptomba. Nincs a megtestesülés
évekre elõre pontosan megírt forgató-
könyve a Szûzanyának és Szent József-
nek átadva. Isten csak úgy spontán oda-
szól, hogy menekülni kell Egyiptomba:
nincs hiszti, nincs kiakadás. A Szent Csa-
lád útra kel, mert ez az, amit tenniük kell.

A szülõföld iránti szeretetet is meg le-
het tanulni a Szent Családtól, mert
Egyiptomban a Szûzanya gondolkozha-
tott volna úgy is, hogy Alexandriában
vannak a legjobb iskolák, a Megváltónak
mégiscsak jó lenne, ha jó képzést kapna.
Józsefnek amúgy is sikerült már egy kis
egzisztenciát teremtenie, egyre több a
megrendelés, ezért nem lenne jó vissza-
menni a poros sárfészekbe, Názáretbe.
Jól ellesznek a nagyvárosban.

Milyen szép, hogy a Szent Család ha-
zamegy! Mi fogadhatta õket otthon? A
szent hagyomány szerint talán 5-6 évig
voltak Egyiptomban menekültként.
Gondolom, hogy a vesszõbõl, sárból épí-
tett kis kunyhójukat elmosta az esõ, való-
színûleg csak azt a domboldalt találták
meg, ahol a kis kunyhójuk, házuk állt. Két
kezük munkájával újraépítik a családi
fészküket, és elkezdõdik az élet.

Szeretem magam elé képzelni, kiszí-
nezni ennek a názáreti életnek egy-egy
mozzanatát, egy-egy jelenetét. Szeretem
elképzelni, hogy a Világmindenség Ura
odaáll az édesanyja elé, és azt mondja:
„Anyu, kiengedsz a fiúkkal egyet fociz-
ni?” Amikor elõször elgondolkoztam
ezen, egészen mellbevert, hogy a Világ-
mindenség Ura eljött azért, hogy „ipi-
apacs, ki vagy ütve!” játékot játsszon,
hogy kergetõzzön az emberek fiaival. És

így van. Mielõtt Jézus egyetlen csodát tett
volna, egyetlen nagy beszédet tartott vol-
na, játszott az emberek fiaival. Olyan jó
elképzelni, hogy elöl szalad a kis Jézus,
utána a többi gyerek: „Meg vagy fogva,
kis Jézus, bújjunk el, most te vagy a hu-
nyó!” Ez mind olyan szép!

Szeretem magam elé képzelni, hogy
mindennapi munkáját befejezve a Szûz-
anya kihajol a kisablakon, és szól Jézus-
nak, hogy menjen és szóljon az atyjának,
jöjjön vacsorázni. Jézus odafut és segít az
apukájának elrakodni a szerszámokat.
Leülnek a názáreti kis házban. Milyen
egyszerû lehetett!

Úgy vélik, hogy a keresztesek megta-
lálták a Szent Család házát, melynek ma-
radványait elhozták Olaszországba, Lo-
rettóba. Úgy tartják, hogy a názáreti
Szent Család háza egy kis barlang és elõt-

te egy szobácska volt. Nem tudjuk pon-
tosan, de úgy gondolom, hogy biztos van
benne valamennyi igazság, hisz szél fú-
vatlan nem indul, és egyházilag doku-
mentált tény, így valószínû, hogy a názá-
reti házból vannak ott elemek.

De nem ez a lényeg, hanem az, hogy
lélekben mi is próbáljunk odaülni a Szent
Család mellé, az asztalkához. Ez egy dur-
va, faragott asztal, mely Szent József keze
munkáját dicséri. Az asztalon néhány
agyagtányér, párolog bennük a lencsefõ-
zelék, megfogják egymás kezét, hálát ad-
nak a Mindenhatónak a mindennapiért.
Nekiülnek szerényen elkölteni a vacso-
rát. Milyen egyszerû! Ott nincs se mobil-
telefon, se tévé, se légkondicionáló. Én
mégis úgy gondolom, hogy ezek az em-
berek végtelenül boldogok voltak ott. Jó
volt nekik együtt lenni.

Azt is szeretem magam elé képzelni,
hogy kiültek a kispadra a ház elé, felettük
ragyogtak a csillagok. A kis Jézus odabújt
Máriához, József elkezdett egy csodála-
tosan szép ószövetségi zsoltárt, s énekel-
tek. Jó lehetett nekik ott! Egyszerû és
szép.

Szeretem elképzelni, hogy Jézus egy
kicsit nõtt, és az apukájával együtt dolgo-
zik, fûrészelnek. A fûrész egyik végét
fogja az Isten, a másikat az ember. Talán
bölcsõt készítenek vagy asztalt, vagy ta-
lán koporsót, nem tudom… Olyan jó lát-
ni azt, hogy Isten együtt dolgozik az em-
berrel! Egy család.

Ha belegondolunk, Jézus Krisztus a
hagyomány szerint harminc évig ezt a ná-
záreti csendes életet élte. Abban az idõ-
ben 28-29 év volt az átlagéletkor. Nagyon
fiatalon haltak meg az emberek. Tehát Jé-
zus egy egész emberöltõt egyszerû em-
berként élt le. Nem csinált semmi rend-
kívülit. A szentírás szerint az emberek azt
mondják: „Nemde ez Mária és József fia,
hát nem itt éltek közöttünk a rokonaik-
kal?” Tehát ha Jézus valami rendkívüli
dolgot tett volna mint kisgyerek vagy fia-
tal, akkor egészen biztosan mondták vol-
na, hogy „Ez már gyerekkorában is annyi
furcsaságot beszélt, nem csoda, hogy
most ide jutott.” De azt mondják, hogy
Jézus olyan volt, mint mi, mint a többiek,
élte a hétköznapi életet, és most hirtelen
elkezdett csodákat tenni. Csodálkoznak
rajta. Harminc év názáreti csendes élet.
Ez alatt a harminc év alatt a mi hétközna-
pi, egyszerû életünket Jézus Krisztus
megszentelte.

Olyan érdekes, hogy a gonosz lélek
felviszi Jézust egy templom tetejére, s
mondja: „Dobd le magad, az angyalok
úgyis a tenyerükön hordoznak, te leszel a
nagy sztár, mindenki hanyatt esik, hogy
milyen ügyes vagy, hogy ilyen sereget
senki nem tud csinálni!” Jézus azt mond-
ja: „Távozz tõlem, sátán!” Tehát a feltû-
nõ, a fényes, a csillogó dolgokat, a „tûzijá-
tékokat” kerüli. Nem hiányzik neki, hogy
ilyen extra dolgokkal szórakoztassa a kö-
zönséget. A hétköznapi emberek életét
éli.

Jó elképzelni a huszonéves Jézust,
ahogy a názáreti barátaival munka után le-
ülnek és beszélgetnek: meghallgatja az
emberek gondját-baját, figyel. Nem kap-

Válság idején
Ha a megváltást EU-s projektbõl finanszírozták volna…
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kodja el a választ, még nem érkezett el az
õ órája. Milyen jó lenne, ha meglenne
bennünk ez a végtelen türelem!

Názáreti csendes élet. Megvan-e a szí-
vünkben a vágy ezek iránt a dolgok iránt?
Az ember sokszor nézi a televíziót, ami
egyébrõl se szól, mint gazdasági válság-
ról, hogy milyen nagy a probléma, nin-
csen pénz, hogy így, hogy úgy, hogy
amúgy. Errõl eszembe jut egy vicc: A szé-
kely bácsi hazafelé menet a sötétben neki-
megy a villanypóznának és elkezdi tapo-
gatni. Megy körbe az oszlop körül, és
egyszer csak felkiált: „Jaj, istenem, be va-
gyok falazva!” Kicsit ilyen ez a gazdasági
válság: tényleg van egy akadály, de azon
kívül még annyi irányba mehetünk, annyi
szép dolog van körülöttünk, amit a Jóis-
ten felkínál!

Milyen szép és csodálatos a családi
élet! Milyen jó élni itt, Magyarországon a
názáreti csendes életet! A Szûzanya és
Szent József által kitaposott út mindany-
nyiunk elõtt nyitva áll. Hiszem, hogy azt,
ami az embert igazán emberré teszi, a gaz-
dasági válság nem igazán érinti. Az, hogy
leülj a feleségeddel és elbeszélgess, eset-
leg hogy elsétáljál valamerre, azt a gazda-
sági válság nem érinti. Ahhoz nem kell
EU-s finanszírozás… Az, hogy a szom-
szédból a barátaidat áthívd, és egy pohár
sör mellett römizzetek, kártyázzatok,
egy jót beszélgessetek, ahhoz sem kell
nagy befektetés. És ahhoz sem, hogy a
gyermekedet kézen fogd és elmenj vele
virágot szedni és madárfüttyöt hallgatni
az erdõbe.

Nagyon szegény családból származó,
úgymond szociális árvákat nevelünk ala-
pítványunkban. Vakációkor a gyerekek –
hiába árvák – hazavágynak. Így volt há-
rom gyermekünk is egy családból, ahol az
apuka, anyuka élt, de tudtam, hogy egy
garázsban hajléktalanok, teljesen lecsú-
szott egzisztenciák, nem erõst akartam
hazaengedni õket, de õk mégis kérleltek.
Gondoltam, elviszem, és este visszaho-

zom õket. Délután 3-4 óra körül elmen-
tem értük, mert korán sötétedett, már fél-
homály volt. Nem volt bevezetve a ga-
rázsba a villany, két nagy vasajtó, középen
egy szerelõgödör, egy ágy, az ágyban a há-
rom gyerek az anyukához bújva, a plafo-
non a lehelet kicsapódott a hideg betonra,
a vízcseppek, mint egy-egy gyémánt, csil-
logtak. Nem láttam semmi nyomát an-
nak, hogy karácsonyra vagy szilveszterre
készülõdtek volna. Hideg volt, sötét volt.
Az apuka állt az ágy mellett, tördelte a ka-
lapját, az anyuka nyakában csüngött a há-
rom gyerek. Szóltam, hogy „Gyerekek,
gyertek, öltözzetek, megyünk vissza Dé-
vára!” Õk persze tudták, hogy várja õket
a meleg fürdõ, a szép ruha, a Kölyök-
pezsgõ, a csillagszórók, minden, ami
ilyenkor belefér egy ilyen intézeti kará-
csonyba. És akkor az egyik kisfiú azt
mondta: „Pap bácsi, mi nem ünnepelhet-
nénk itthon, anyukámékkal?” Éreztem,
hogy megállt bennem valami. A gyerek-
nek nem arra van szüksége, hogy egy cso-
mó kütyüt odavigyenek neki talicskában,
hanem arra, hogy átölelje a nyakadat,
hogy megpusziljad, hogy érezze azt a jó-
ságot, ami egy szülõbõl árad. Egyfelõl egy
csomó limlom, másfelõl az édesanya me-
leg nyaka, semmi más. És messzemenõen
az édesanya volt a nyerõ! Akkor én azt
gondoltam, hogy ha Isten segít, ezt min-
den szülõnek elmondom…

Pár gondolat még a gyereknevelésrõl:
milyen szép, hogy amikor a kis Jézus el-
veszik, Mária nem esik neki Józsefnek:
„Milyen férfi vagy te, a teremtés nagy ko-
ronája, így lehet rád bízni a gyermeket?”.
És ugyanígy József sem kezdi el, hogy
„Mit tudom én, mit kokettáltál a Szentlé-
lekkel vagy kivel, halvány gõzöm sincs,
honnan az a gyerek, fújd fel, én elmen-
tem!” Milyen jó, hogy õk nem így civa-
kodnak! Megfogják egymás kezét, baj
van, gond van, meg kell oldani. Összetar-
tanak. Együtt indulnak el megkeresni a
kis Jézust.

Képzeljük csak el, hogy eltelik egy
nap, és nincs meg a kis Jézus. Összebúj-
nak egy fa alatt és imádkoznak. Másnap
folytatják a keresést, de harmadnap sem
adják fel, nem mondják azt: „Isten adta,
Isten elvette, legyen áldott az Úr neve!”
Nincs bennük fatalizmus, hogy ha az Úr
akarja, akkor megkerül, ha nem, akkor
nem. Keresik a maguk egyszerû kis esz-
közeivel (hisz nem volt hangosbemondó,
rendõrség). Keresik Istent a Földön.

Milyen szép, amikor megtalálják! A
végtelen alázat, amivel köszöntik: „Nézd,
atyád és én aggódva kerestünk, miért tet-
ted ezt velünk?” A család békéje újból
helyreáll. Azt írja a Szentírás, hogy haza-
mentek, és Jézus növekedett bölcsesség-
ben és kedvességben, a szülei és mindany-
nyiunk örömére. Én azt gondolom, hogy
még a názáreti csendes életbe is belefér
néhány ilyen jeruzsálemi kiruccanás, ag-
godalom, nehézség, válság… Milyen
szép, hogy nem egymásnak esnek ezek az
emberek, hanem együtt oldják meg a fel-
adatokat, gondjaikat és bajaikat! Nagy-
nagy szeretettel és örömmel állítom
mindannyiunk számára példaképül ezt a
názáreti csendes életet.

Kétezer év alatt sem került szebb esz-
me, szebb kihívás élõ ember elé, mint a
család. Ezt az életformát maga Jézus
Krisztus szentelte meg. Adja az Isten,
hogy ezen az úton járva a Kárpát-meden-
cei magyar családok önmagukra találja-
nak! Ne olyan helyen keressék a boldog-
ságot, ahol nincs, vagyis a kút mellett ne
haljanak szomjan! Merjenek meríteni eb-
bõl az ajándékból! Merjétek szeretni
egymást, megfogni a férjetek/feleségetek
kezét, átölelni a gyermekeiteket, játszani,
kirándulni, beszélgetni! Merjetek örven-
deni annak, hogy ajándék vagy te is, és
ajándék a melletted lévõ családtagod is!
Adja az Isten, hogy megújuljanak a Kár-
pát-medencében a magyar családok kö-
zösségei! Ámen.

BÖJTE CSABA

H irtelen megfontolásból úgy gon-
doltam, hogy az imádságot válasz-

tom cikkem témájául, mivel ez elég ké-
nyes téma a gyülekezeteken belül és kívül
egyaránt. Írásomat egy rövid kérdõív se-
gítségével állítottam össze. Megkértem
néhány embert, hogy válaszoljanak kér-
déseimre. A felmérés összegzéseképpen
született meg az alábbi eredmény.

A megkérdezettek fõleg „világiak”,
azaz az egyházi berkekben alig vagy egy-
általán nem mozgó személyek voltak (pe-
dagógusok, nevelõk, diákok). A válasz-
adók nagyobb része magát megkeresz-
telt, hívõ embernek mondta, akik nyíltan
vállalták meggyõzõdésüket, de akadt
olyan is, aki nem nagyon akart, vagy nem
mert nyilatkozni a témáról.

A „bevállalósabbak” elmondták azt is,
hogy fõként családjukért, közösségükért
szoktak imádkozni, s legfõképpen szere-
tetet, erõt, egészséget, békét, kitartást
kérnek maguknak vagy szeretteiknek.
Akadt, aki csak bizonyos szituációkban
kéri az Úr segítségét, például vizsgaidõ-
szakban. Felvetõdött bennem az a kérdés,
hogy akik hisznek Istenben, azok miért

Körkérdés az imádságról
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nem akarnak, mernek imádságban Hozzá
fordulni? Erre is rákérdeztem. A válaszok
különbözõek és igen érdekesek voltak.
Pl.

Most joggal tehetjük fel a kérdést: va-
jon milyen keresztyén ember az, aki nem
meri vállalni Istenbe vetett hitét, vagy ép-
pen lusta akár csak egyszer egy nap imára
kulcsolni a kezét? Ennek megválaszolását
mindenki saját lelkiismeretére bízom.

A másik összetett kérdés, ami még na-
gyon foglalkoztatott, hogy mikor, hol,
hogyan lehet, illetve kell imádkozni. A

válaszok itt is megoszlottak:

Szerintem mindegy mikor és hol
imádkozunk. Amikor úgy érezzük, hogy
jólesne elmondani egy imát, tegyük meg
bátran. De vajon fontos-e az is, hogy ho-
gyan? Úgy gondolom, nem feltétlen fon-
tos hozzá a kéz összekulcsolása, ez csak
egy jelzés. Az a lényeg, hogy az ima, amit
elmondunk, szívbõl jöjjön, ne pedig be-
rögzült rutinból, megszokásból vagy mu-
szájból történjen. Legfontosabb, hogy
bensõségesen tudjunk megnyílni Isten
elõtt, és ezt saját szavakkal is ki tudjuk fe-
jezni Neki.

A megkérdezettek kisebb része azt
mondta, hogy nem hisz Istenben. Ami-
kor megkérdeztem, hogy miért nem, a
szokásos válaszokat kaptam: „

Erre csak azt tudom mondani, hogy
Isten igenis mindig velünk van, és ezt mi
sem támasztja jobban alá, mint egy hiteles
irat, a Biblia, amit hiteles emberek írtak.

A két tábor valamiben azért egyetér-
tett: bármikor meg lehet tanulni imád-
kozni, ehhez sosincs késõ.

„Nem merem vállalni, hogy hiszek Is-
tenben.” „Egyszerûen csak lusta vagyok az
imádkozáshoz.” „Félek Istentõl a bûneim
súlya és azok következményei miatt.”

„Bárhol,
szükség szerint.” „Templomban, istentiszte-
leten.” „Lefekvés elõtt.”

Hiszem, ha
látom.” „Túl sok mindenkit elvesztettem
már ahhoz, hogy higgyek benne.” „A sorso-
mat magam irányítom.” „Kértem tõle, és
nem adatott meg.”

PINGICZER ANETT

K öszöntsük egymást örömmel így
az egyházi esztendõ indulásakor!

Urunk kegyelme ismét megújul az éle-
tünkben. Nagy öröm mindig, ha újat
kezdhetünk, ha valami új és reményteljes
lehetõség következik. Adjunk hálát, hogy
Szeretteinkkel együtt ismét elérhettük
ezt az egyházi új évet.

Az egyházi év minden szakasza Isten
kegyelmét hirdeti. Figyeljünk már elõre
üzenetére. Kétezer éve szól ez az üzenet:
összefoglalva az egyház népe számára az
üdvtörténetet.

Az egyházi év három ünnepkörbõl áll:
– karácsonyi (adventtõl a kisböjti va-

sárnapokig);
– húsvéti (kisböjti vasárnapoktól a

mennybemenetelig);
– pünkösdi ünnepkör (a menybeme-

netel ünnepétõl az egyházi év végéig ké-
pez egységet. Megkülönböztetünk ünne-
pi félévet, és ünneptelen félévet. A kará-
csony az Atya ünnepe, a húsvét a Fiú ün-
nepe, a pünkösd a Szentlélek ünnepe.
Minden ünnepkörnek három része van:
elõünnep, maga az ünnep és az utóünnep.
Karácsony elõünnepével, adventtel kez-
dõdik az egyházi esztendõ. Az oltárterítõ
lila színe, az oltáron a lila virág, vagy egy-
szerû fenyõág a bûnbánatra emlékeztet.
A régiek ebben az idõben csendet, bûnbá-
natot tartottak. Még családi örömünne-
pet sem rendeztek: nem voltak esküvõk
sem ebben a négy hétben.

Advent: „Szelíd zengésû üzenet” –
ahogy a költõ mondja. Jön, eljön Valaki,
Aki nélkül nem élhet ez a világ. Négy va-
sárnapja külön-külön üzenetet hordoz:

1. Isten már a bûnbe esett emberpár-
nak ígéretet tett, hogy eljön az, Aki meg-
szabadít a bûntõl. Választott népe szám-
talanszor megkapta ezt az ígéretet, várta
is nagyon a Messiást! Az idõk teljességé-
ben beteljesedett az ígéret: „Szolgáló leá-
nya” lehetett az ígéret beteljesedésének
hordozója.

2. Az ó- és újszövetség határán Ke-
resztelõ János már „hirdette az evangéliu-
mot a népnek” (Lk 3,18).

3. Az adventi Király hozzánk is jön,
személyes Megváltónk akar lenni!

4. Isten Fia újra eljön, hogy megítélje
ezt a világot. Készülünk-e egész életünk
adventje során a Krisztus Király elõtti
megjelenésre?

„Eljön, eljön! Ki nem kerülheted. Ha
kikerülöd, mint kegyelmet, Úgy kell be-
várnod, mint ítéletet.”

Karácsonykor jelent meg az Isten üd-
vözítõ kegyelme minden embernek! Az
Ige testté lett! Dicsõség a magasságban az
Istennek! Békesség a földön az emberek-
nek. Elhangzott az örömhír, az evangé-
lium a betlehemi mezõn. A fehér oltárte-
rítõ, a sok gyertyafény, minden az örö-
möt, a szeretetet és a Gyermek dicsõségét
hirdeti. Örömünkkel, hálánkkal borul-
junk mi is a jászol elé, mert „még meg sem
alkotott kezed, és Lelked már elvégezett
az én üdvömre mindent!” Kicsinyeinket
is vezessük a megszületett Jézus elé, hogy
mielõbb megismerjék a szeretet Urát. Az
Isten irántunk való szeretetébõl juttas-
sunk a többi embernek is, nemcsak szó-
val, hanem cselekedettel is. A régi bölcs
tanítás szerint a nagyünnep elsõ napja ar-
ra tanít, amit az Isten tett velünk, értünk,
a második pedig arra, amit nekünk kell
tenni embertársainkkal. Ünneplésünk
során ne csak az anyagiakkal foglalkoz-
zunk, hanem közelítsünk szeretettel, vi-
gasztalással, bizonyságtevéssel is egy-
máshoz.

Az év utolsó vasárnapja sem lehet
„üresjárat”, ha karácsonyi örömöt kap-
tunk. Magasztaljuk az Atyát, aki Fiát adta
értünk. A mi éghajlati körülményeink
között a karácsonyi békét és csillogást a
hó is fokozza, de gondoljunk a déli félte-
kén élõkre, akik a legnagyobb melegben
ünnepelnek karácsonyt. Van egy kedves
képem Ausztráliából, amelyen a férfiak
fehér öltönyben, a hölgyek nyári lenge
ruhákban, a gyerekek pedig kis fehér tüll-
ruhácskákban ünnepelnek a templom-
kertben, a kis jászol elõtt.

Áldott új évet!
Az egyházi esztendõ bemutatása
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A polgári esztendõ vége késztessen
számadásra mindnyájunkat. Karácsony
nyolcada a polgári esztendõ évkezdete,
melyet Jézus neve ragyog be, hiszen ek-
kor vitték szülei a templomba, hogy ele-
get tegyenek a törvénynek. Jó, hogy Jézus
neve jelszavunk, mikor az újévbe lépünk!

Nyelvünkön „vízkereszt” ünnepe a
karácsony utáni tizenhatodik nap, iga-
zából a „világ világosságának” dicsõséges
napja. Ez az igazi világosság ragyogott fel
a csillagban, mely a három bölcset a já-
szolban fekvõ Királyhoz vezette. A keleti
keresztyénség ezt a napot ünnepli, mint a
Világ Világosságának megjelenését,
Krisztus születését. Az ünnepre vonat-
kozó egyik evangéliumi szakasz arról
szól, hogy Jézus megkezdi a tanítást, hir-
detni az Isten országának eljöttét. Más
nyelvben az ünnep elnevezése a görög
eredetit õrzi: Epiphania = a megvilágosí-
tás napja, németül: Erscheinungsfest.

Vízkereszt ünnepe utáni vasárnapo-
kon az oltárterítõ színe zöld, a hitben való
növekedésre hív fel. Templomunk oltárá-
ra elõdeink szépen zöldellõ búzacsírát he-
lyeztek, amint növekszik a búza, úgy nö-
vekedjen az egyház népének hite is a víz-
kereszt ünnepe utáni idõszakban.

Gyülekezetünk életének legszomo-
rúbb eseményére is ezen az ünnepnapon
emlékezünk:1945-ben e napon indult el a
községbõl a „malenkij robotra” elhurcol-
tak 570 fõs csoportja a bizonytalan jövõt
jelentõ keleti szénbányák felé. Az isten-
tiszteletre hívó harang szava kísérte a me-
netet, mintha „kiharangozták” volna fo-
goly fiataljainkat.

Az új év harmadik hetében a világ ke-
resztyénsége Ökumenikus Imahetet tart,
hogy egymásért együtt imádkozzon!
A „kis böjt” három vasárnapja átmenet a

karácsonyi és húsvéti ünnepkör között.
Idejük évente változó, a közeledõ húsvét
idõpontja határozza meg. Hetvened –
Septuagesima, Hatvanad – Sexagesima,
Ötvened – Quinquagesima (a vasárnapok
elnevezése a szerint, hogy hány nap van
még húsvét ünnepéig). Esto mihi – Légy
sziklaváram.

A világ asszonyai március elsõ pénteki
napján imádkoznak együtt egymásért és
szeretteikért. Az ún. farsangi idõszak
„húshagyó keddel ér véget és a nagyböjt”
hamvazószerdával kezdõdik.

A nagyböjti idõben az oltárterítõ szí-
ne ismét lila, a bûnbánatra hív. Gyüleke-
zetünkben régebben virágként az egysze-
rû „szikvirág” díszlett. (Az alföldi határ-
ban nyár végén, a szikes területen össze-
függõ szép lila színben pompázott, és a
szûkös körülményekre emlékeztetett.)

A böjti idõ a Golgota felé menõ Krisz-
tusra és a csendre irányítja figyelmünket.
Közeleg a tavasz, de sokszor meg is pró-
bál a mérsékelt égövben: kemény, met-
szõ „böjti szelek fújnak”. Ez a pár hét a
húsvét elõtti nagytakarítás ideje is a lakás-
ban, a ház körül, a kertben és a határban
egyaránt. A böjt testünk, szerveze-tünk
tisztogatására is alkalmas. A fõ cél
azonban a lelkünk, a hitünk rendbetétele.
A bûnbánat, a bocsánatkérés ideje, hogy
megújulhassunk a feltámadás ünnepére,
mint az életünket körülvevõ természet.

A böjti hat vasárnap:
– Ha kiált hozzám (

meghallgatom. [Zsolt 95,15]
– Gondolj, Uram, irgal-

madra! [Zsolt 25,6]
– Szemem állandóan az Úrra

néz. [Zsolt] 25,15
– Örüljetek Jeruzsálemmel

(Isten népével)! [Ézs 66,10]
– Szolgáltass nekem igazsá-

got, Istenem! (Ítélj meg engem!) [Zsolt
43,1] Énekeskönyvünk szép böjti énekei
is tanítanak Krisztussal együtt járni a böj-
ti úton!

– Ahogyan Mózes fel-
emelte a kígyót a pusztában, úgy kell az
Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki
hisz, annak örök élete legyen Õbenne.
[Jn 3,14–15] Húsvét elõtt egy héttel vo-
nult be Jézus Jeruzsálembe, a békesség
szimbólumán, szamárháton, és a sokaság
„pálmaágakat szórt elé”. Az énekköltõ
így szólít fel: „Hozd ég felé emelkedõ hi-
ted zöld pálmaágait!” A virágvasárnapi
evangélium (Mt 21,1–9) az elsõ adventi
vasárnapon is emlékeztet a karácsonykor
eljövõ Jézusra. A fehér oltárterítõ és a ta-
vasz elsõ virágai az oltáron a hódolatot
jelentik.

A nagyhét elsõ napjai után nagycsü-
törtök az úrvacsora szereztetésének ün-
nepe, évtizedekkel ezelõtt az egyházi al-
kalmazottak, tisztségviselõk (tanítvá-
nyok) vettek úrvacsorát ekkor. Örömün-
nepünkön még fehér az oltár és ott a sok
színpompás virág. Az esti passiói isten-
tiszteleten már a liturgia szerint egyszer
használatos fekete terítõ és az egyetlen
gyertya Krisztus értünk vállalt szenve-
désére emlékeztet. Nagypéntek a mély
csend ideje és Krisztus értünk vállalt
szenvedését hirdeti. Nagy kár, hogy ezen
a napon még az ünnep elõkészítésével
van elfoglalva a világ, s nem borul le a ke-
resztfa tövében! Tegyük meg mégis! Ezen
az ünnepen a gyülekezet idõsebb tagjai
térdeltek az oltárhoz és vették Urunk tes-
tét és vérét.

Nagyszombat, Krisztus sírban léte is a
csenddel ünnepelhetõ igazán.

A csendet megtöri húsvét hajnalán, a
hét elsõ napján, napfelkelte idõpontjában
az örvendezõ harangszó, és jó, ha kö-
szöntjük egymást az evangélium szavá-
val: Krisztus feltámadt! Ismét az ének-
költõ: „Ha fel nem támad, vége a világnak,
ámde Õ feltámadott, áldja Krisztust ajka-
tok!”

A legnagyobb ünnepen a legszebb,
legmívesebb fehér terítõ és a legszebb vi-
rághalmaz is ezt hirdeti. Az ünnep idõ-
pontja nem naptárhoz kötött, hanem a ta-
vaszi holdtölte utáni elsõ vasárnapra esik.
Ez az idõpont határozza meg elõtte és
utána az egyházi esztendõ minden ünne-
pének idõpontját.

A „húsvéti örömidõ” az ünnepkör
utóünnepe, öt vasárnapot foglal magá-
ban:

– – Mint újszülött
csecsemõk, a hamisítatlan tejet kívánjá-
tok. [1Pt 2,2] Az õskeresztyének ezen a
vasárnapon vették fel az egyházba az új

Invocavit – meg-
szólít),

Reminiscere –

Oculi –

Leatare –

Judica –

Palmarum –

Quasi modo geniti
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betérõket, akik fehér ruhát viseltek, ezért
fehérvasárnap az elnevezése.

– – Az Úr szere-
tetével telve van a föld… [Zsolt 33,5] A Jó
Pásztor vasárnapjának is nevezzük, mert
zsoltárigéje a 23. Zsoltár és evangéliuma:
Jn 10,11–16.

– – Örvendj, egész föld, az Is-
tennek! [Zsolt 66,1]

– – Énekeljetek az Úrnak új
éneket, mert csodákat tett! [Zsolt 98,1]

– – Szüntelenül imádkozzatok!
[1Thessz 5,7] Imádságunk tárgya a Szent-
lélek kiáradásáért hangozzék!

Az imádság hetében csütörtökön em-
lékezünk Krisztus mennybemenetelére.
A niceai hitvallás szerint pedig: Felment a
mennybe, ott ül az Atya jobbján, és újra
eljön dicsõségben, ítélni élõket és holta-
kat, és uralmának nem lesz vége!

A pünkösdi ünnepkör elõünnepe egy
vasárnap: Exaudi – Halld meg, Uram, hí-
vó hangomat! [Zsolt 27,7] „Pünkösd böjt-
je”, az oltárterítõ lila színe és a lila virág
emlékeztet erre. Tartsunk bûnbánatot a
Szentlélek ünnepe elõtt. (Kedves emlé-
kem, hogy a lila virág ismét a határból, a
szántóföld, a búzatábla végérõl származó
szarkaláb!)

Pünkösd ünnepe, a Szentlélek kiára-
dásának ünnepe, az Anyaszentegyház
születésnapja, háromezer ember keresz-
telkedik meg egyazon napon, és Péter
apostol prédikációját „huszonnyelven”
értik a jeruzsálemi templomba megjelen-
tek. A Lélek az igazi „szinkrontolmács”!

A Szentlélek tüzének színe, a piros ra-
gyog az oltáron. „Jövel, Szentlélek Úris-
ten” – száll az ének és van oka örömre az
egyház népének, vele örül körülötte a vi-
lág is. (El is nyomja gyakran az ünnep iga-
zi értelmét.)

Évszázadok óta, mintegy összefogla-
lásként, ünnepli az egyház a Szenthárom-
ság ünnepét a pünkösd utáni vasárnapon.

Az oltár nagyünnepi: fehér és zeng a há-
romszoros szent magasztaló himnusz. A
gyülekezetekben felhangzik az õsi –
Athanáziusz püspök nevéhez fûzõdõen –
az egész keresztyénség hitvallása: „Úr az
Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek, de még-
sem három az Úr, hanem egy az Úr!”

Lezárul az ünnepekben gazdag félév,
és következik az ünneptelen félév.
A hét elsõ napja, a feltámadásra emlékez-
tetõ – magyarul nem túl ünnepélyesen
csengõ – vasárnapok sora a Szenthárom-
ság ünnepe utáni vasárnapok összefoglaló
nevet viseli az egyházi esztendõben. Le-
het a számuk 22, de 27 is, attól a bizonyos
tavaszi fordulótól függõen. Kivéve a jeles
ünnepeket, amikor az oltárterítõ színe
zöld, a növekedésé. Bár valóban hitbeli,
szeretetbeli növekedés következne be!
Vannak azért kiemelkedõ üzenetet hor-
dozó vasárnapok is.

A Szentháromság ünnepe utáni 6. va-
sárnap a „Keresztség vasárnapja”.

[Ézs 43,1]
Gyülekezetünknek két ünnepnapja

esik erre az idõszakra. 31 hónapi fogság
után 1947. július 29-én térhetett haza az
elhurcoltak nagy része, és erre emlékezve
minden évben hálaadó istentiszteletre
gyûlnek össze az emlékezõk a legköze-
lebbi vasárnapon. A másik ünnepnap a
Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap,
mert 1745-ben ezen a napon lett önálló
gyülekezetté egyházközségünk az elsõ
lelkész, Walter Rudolf beiktatásával.

Szentháromság ünnepe után a 10. va-
sárnapon emlékezik meg az egyház világ-
szerte Jeruzsálem elpusztításáról (Kr. u.
70.).

Október elsõ vasárnapján, az év ter-
mésének betakarítása után hálaadó vasár-
napra kerül sor: mindazért, amivel Te-
remtõnk munkánkat megáldotta. Ilyen-
kor terményekkel is díszítjük az oltárt.

Ezen az ünnepen gyülekezetünk tagjai
nagyobb adományt adnak a következõ
idõszak jelentõsebb beruházására. A he-
lyi protestáns gyülekezetek ebben az idõ-
ben együtt ünneplik a „Teremtés napját”.

Október utolsó vasárnapján, a Biblia
vasárnapján Országos Egyházunk az
írott ige terjesztésének támogatására hív-
ja fel figyelmünket.

A reformáció emlékünnepe október
31: Luther Márton kiszögezte a witten-
bergi vártemplom kapujára 95 tételét, el-
indult az egyház megújulása. Ez a nap a
harcos nemzedékre emlékeztet. Váro-
sunkban évtizedek óta a három protes-
táns gyülekezet együtt ünnepel, több na-
pon át szól a megújító ige.

November 1-jén Isten iránti hálával
gondolunk mindazokra, akik az évszáza-
dok során példaképeinkké lehettek, „ama
nemes harcot megharcolták és eltétetett
számukra az örök élet koronája.” Együtt
kerül sor a köztemetõben istentiszteletre
a két protestáns gyülekezettel. Ilyenkor
emlékezünk meg a Hõsök szobránál a
négy lelkész szolgálatával a két világhábo-
rú áldozatairól.

Szentháromság ünnepe után az utolsó
három vasárnap igehirdetése Krisztus új-
ra eljövetelét hangsúlyozza:

– a bûnbánatra hív:
[2Kor 6,2]

– az ítéletre figyelmeztet:

[2Kor 5,10]
– az örök életre emlékeztet:

[Lk12,35]
Gyülekezetünk ezen a vasárnapon

emlékezik – családjukkal együtt – azokra,
akik ebben az évben hunytak el.

Áldott új évet, ünnepeljünk Urunk
kegyelmébõl!

Misericordias Domini

Jubilate

Cantate

Rogate

„Ne félj,
mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
enyém vagy.”

„Most van a kegye-
lem ideje…”

„Mindnyá-
junknak leplezetlenül kell odaállnunk a
Krisztus ítélõszéke elé.”

„Legyen
derekatok felövezve és lámpásotok meg-
gyújtva!”

KÖHLER JÚLIA

G áncs Péter, egyházkerületünk püs-
pöke ezt az igét ajánlotta a most

konfirmált fiatalok számára az emlékül
adott könyvben. Egyszerû, tömör és na-
gyon találó ez az ige, persze lehet, hogy
csak nekünk, felnõtteknek. Miért is gon-
dolom ezt? Bele-, illetve átolvastam a

címû könyvet – ezt kapták emlék-
ként a fiatalok –, és ebben néhányan a

szerzõk közül a konfirmációjukra emlé-
keznek vissza. Íme, hogyan is: „hurrá, túl
vagyunk a vizsgán”, „izgultunk”, „nem
biztos, hogy mindent akkor megértet-
tem”, „ez is csak egy istentisztelet”, így
kezdõdtek a visszaemlékezések, de utána
valamennyi szerzõ egy soha el nem felejt-
hetõ, tiszta találkozást villant elénk.

(Deák Ágota)
Talán a mi fiatal konfirmandusaink is

átélték ezt a kettõsséget. Lehet, hogy még
egy ideig bizonytalanok lesznek az Isten-
nel való kapcsolatukat illetõen, vagy csak
nem tudják jól megfogalmazni érzé-

Jel-
zõtûz

„Szinte el sem hittem, hogy ez igaz. Isten je-

lenléte valóság, átélhetõ, megtapasztalható.
És elmúlt a félelem, eltûnt az idegesség.
Nem maradt más, csak öröm és békeség, egy
tiszta találkozás emléke.”

Konfirmáció 2009
„A növekedést Isten adja.” [1Kor 3,7]
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LSK:

LSK:

LSK:

LSK:

LSK:

LSK:

LSK:

LSK:

LSK:

LSK:

LSK:

LSK:

LSK:

Milyen volt a konfirmációra való
felkészülés?

Mi tetszett a legjobban és minek
nem örültél a készülés során?

Hogyan épül fel a konfirmációs
óra?

Különböztek ezek a foglalkozások
az átlag hittanóráktól?

Hogyan állt hozzá a családotok a
ti konfirmációs felkészülésetekhez?

Miért van szükség vizsgára?

Milyen volt számodra a konfir-
mációs vizsga?

Hogyan emlékeztek vissza a kon-
firmációi istentiszteletre?

Milyen volt az elsõ úrvacsora?

Mivel másabb ez a csoport, mint
egy osztályközösség?

A gyülekezet ajándéka számotok-
ra, hogy elmehettek Bonyhádra, az or-
szágos konfirmandustáborba. Mit szól-
tatok ehhez a meglepetéshez?

Eddig tudásról és élményekrõl be-
szélgettünk. Formálódott-e a hitetek a
készülés hónapjai alatt?

Lesz-e feladatotok a gyülekezet-
ben ezután?

– Egyszerre volt nehéz és könnyû.
Nehéz volt, mert tanulni kellett, habár az
anyag felét egyszer már tanultuk, csak át
kellett ismételni. Abban volt könnyû,
hogy segítettük egymást a tanulásban.

– Azon gondolkodom, hogy mi nem
tetszett…

– Találkoztunk, megbeszéltük, amit
nem értettünk. Jó volt, amikor beültünk a
templomba istentiszteletre és figyelnünk
kellett, hogy az elõre megadott kérdések-
re válaszolni tudjunk.

– Igen. Összefoglaltuk mindazt, amit
eddig tanultunk, és komolyabban is vet-
tük.

– Örültek, próbáltak segíteni.

– A vizsga arra jó, hogy leellenõrizzük
a tudásunkat. Azért kell, hogy a gyüleke-
zet felnõtt tagjai is tudják, mindent meg-

tanultunk, és most már közéjük tarto-
zunk. Azért kell a vizsga, hogy ne csak el-
múló élmény legyen a tanulás.

– Nagy élmény volt, bár féltem, izgul-
tam. Jó volt, hogy a gyülekezet tagjai oly-
kor segítettek.

– Furcsa, hogy most mi voltunk a kö-
zéppontban, mindenki bennünket nézett
és fényképezett. Persze mégsem olyan
volt, mint például a ballagás. Hanem in-
kább különleges.

– Érdekes volt, hogy most mi is feláll-
hattunk és részt vehettünk benne. Ez egy
szavakkal nem kifejezhetõ, különleges al-
kalom volt.

– Másként figyeltünk egymásra, több
dolgot tudtunk meg egymásról. Az osz-
tálytársainkkal muszáj együtt lenni, itt
pedig szeretnénk együtt lenni egymással.

– Már hallottam, hogy lesz ilyen, és
terveztem is, hogy szeretnék eljutni oda.
Úgy gondoltam, majd eldõl, hogy sike-
rül-e. Így viszont már egészen biztosan
ott leszek.

– Igen, én úgy érzem, jobban hiszek
Istenben.

– Én mindig így hittem Benne, s ez a
hitem nem változott meg.

– Úgy gondolom, most már többet já-
rok a templomba is, úgy érzem, így lesz.

– Énekelhetünk majd az ünnepek so-
rán az ifivel.

– Én fogom majd kitenni istentisztelet
elõtt a számtáblákat.

LSK

Konfirmandusokkal beszélgettem

seiket. De mi tudjuk, hogy ez a találkozás
nem egyszeri lesz az õ életükben. És az
évek múlásával egyre erõsödik az istenhi-
tük, s ráébrednek, hogy a világ dolgaiban
való eligazodáshoz a legbiztosabb „kiin-
dulópont” Isten és az Õ Fia, az Úr Jézus.

Gyülekezetünkben ebben az évben
hat fiatal: Csákó Imola, Csákó Richárd,
Falaty Máté, Kovács Péter, Kõszegi
Krisztina és Rónai Adrienn tett konfir-
mációs vizsgát, majd részesülhetett az úr-
vacsorai szentségben. Kicsit rendhagyó
volt a vizsga idõpontja és formája is. De
úgy gondolom, ez nem csorbította az ün-
nepi jelleget. A szülõkkel és a lelkésznõ-
vel még a tavasz során megbeszéltük,
hogy a gyerekek õszre állnak majd készen
arra, hogy konfirmációs vizsgát tegye-
nek, a konkrét idõpont kiválasztását pe-
dig a fiatalok és családjaik sok és eltérõ
irányú elfoglaltsága befolyásolta.

Rendhagyó volt maga a vizsga is, nem
a szokásos dialógus hangzott el a lelkész
és a fiatalok között, hanem – kihasználva
a mai kor technikáját – multimédiás pre-
zentációkat adtak elõ a gyermekek. Így
mutatták be a Bibliát, a szentségeket, az
Úrtól tanult imádságot és még sok-sok
mindent, amit az oktatás során elsajátí-
tottak. Élvezetes volt ez az új vizsgafor-
ma az elõadók és a hallgatóság számára is.
Az egybegyûltek szinte interaktív módon
eleveníthették fel saját ismereteiket is.

Miután a presbiterek és egyházfelü-
gyelõnk is meggyõzõdhetett arról, hogy a
fiatalok kellõ mértékben elsajátították
egyházunk tanítását, a prózai vizsga után
következhetett másnap a konfirmációi is-
tentisztelet, ahol elõször vehettek úrva-
csorát a konfirmandusok és részesülhet-
tek a lelkészi áldásban. Esõs vasárnap volt
ez, de mégis fényes, szép és felemelõ. A

megszeppent, ugyanakkor már felnõtt-
ként viselkedõ gyermekek tették azzá.

Kívánom, hogy a jó Isten által növe-
kedjenek, cseperedjenek, és a hitben való
megerõsödésük ne csupán egy találkozás
emléke maradjon, hanem napról napra
növekedjen!

A szülõk nevében megköszönöm lel-
késznõnk, Lázárné Skorka Katalin áldo-
zatos munkáját, hogy segítette, óvta, tá-
mogatta, bátorította, felkészítette gyer-
mekeinket a jó Istennel való találkozásra,
és arra, hogy az Úr Jézus szeretete soha
nem hagyja el Õket!

Továbbá köszönjük egyházközsé-
günk presbitériumának könyv-, illetve
CD-ajándékait is, és nem utolsó sorban a
2010-es bonyhádi táborozást.

Az olvasóknak csendes, meghitt ad-
ventet kívánok!

FALATYNÉ BERKESI MÁRTA
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M inden évben meghirdetjük a hit-
tanoktatás lehetõségét az óvo-

dákban és az iskolában. Húsz évvel a
rendszerváltoztatás (kísérlete) után sem
vagyunk sokkal elõrébb. A volt kommu-
nista országok közül hazánk az egyetlen,
ahol nincs tantervben kötelezõen szerep-
lõ hit- vagy etikaoktatás. Talán csak a töb-
bi nemzet fedezte fel, milyen pozitív tár-
sadalmi hozadéka van a keresztény er-
kölcsnek és a hívõk emberi tartásának?
Remélem, hogy a sok negatív esemény és
közösségi igény ezen a mostani helyzeten
mielõbb változtat!

Helyi tapasztalatom, hogy a gyereke-
ket szívesen engedik a szülõk az óvodai
foglalkozásra, de az iskolában már fonto-
sabbá válnak a különféle különórák és
szakkörök, s ez az elsõ a fakultatív prog-
ramok közül, amirõl lemondanak a szü-
lõk. Amíg egyetlen óvodában 50 fõnél
többen tanulgatják a bibliai történeteket,
addig iskolára a négy felekezet összesen
egy évfolyamban alig tud ekkora létszá-
mot igazolni.

Pedig amirõl tanulunk, az a gyerme-
kek egész életére meghatározó látásmó-
dot közvetít, olyan pozitív viselkedési
formát mutat, és olyan normát tanít, ami
minden élethelyzetben biztos pont lehet.
Sõt: az Istenbe vetett keresztyén remény-
ség a nehézségek idején megtartóerõnek
bizonyul. Sokan saját tájékozatlanságuk
és félreértéseik miatt rosszul befolyásol-

ják gyermekeiket, és nem is veszik a fá-
radságot, hogy megbizonyosodjanak ar-
ról, mi történik egy-egy hittanórán. Pedig
aki eddig mert bátran és nyitottan hozzá-
állni ehhez a témához, az pozitív tapasz-
talatokról számolhat be. Mindezeknek
tükrében beszélgettünk egy tanítványom
édesanyjával a hittanoktatásról.

– Már az óvodában is járt a foglalko-
zásra, így természetes volt Neki is és a
családnak is, hogy iskolában is jár.

– A hittanórákról sokat mesél. Jól érzi
magát, élményekkel gazdagodik, gyer-
meknyelven. Örülök, hogy szeretettel
veszik körül, és hogy szívvel-lélekkel te-
szi ezt lelkésznõnk, Katika. A könyvek
nagyon tetszenek, mivel gyermeknyelven
vannak leírva, elmondva, megmagyarázva
a Biblia történetei. Tetszik, hogy vannak
benne feladatok, amiket a könyvben vagy
a könyvbõl kivágva lehet elvégezni.

– A vélemények vegyesek. Valaki nem
tartja fontosnak, valaki igen. Én fontos-
nak tartom, de a legfontosabb az, hogy a
gyermekem egy olyan helyre járjon, egy
olyan foglalkozásra, egy olyan közösség-
be, ahol jól érzi magát és ahova szeretettel
megy. És ez nálunk így van.

– Ez egy tudás, amit senki nem vehet
el. A történet csak javára válhat az ember-
nek. Ha pedig vallunk valamit és hiszünk
benne, akkor jó ismerkedni, megismerni,
megtanulni, felfedezni egy egész életen
át.

– Többet tudok a Bibliáról, Istenrõl,
és megerõsített… egyre jobban.

– Ismerem, ismerkedek, nyitott va-
gyok, ezzel csak „gazdagabb” lettem, le-
szek.

LSK:

LSK:

LSK:

LSK:

LSK:

LSK:

A hitoktatás fakultatívan választ-
ható. Te miért írattad be a gyermekedet
hittanórára?

Tudod-e, hogyan zajlik egy hit-
tanóra, amin részt vesz a gyermeked?
Milyennek tartod a hittankönyveket,
amibõl tanul?

Ismerõseid, barátaid körében mi-
lyen vélemények hangoznak el a hittan-
oktatásról?

Szerinted miért fontos, hogy a
gyermekek megismerjék a bibliai törté-
neteket és Jézus életét?

– A gyermekek ismeretei a szülõk-
re is hatást gyakorolnak. Gyermeked
hitoktatás során szerzett ismeretei vál-
toztattak-e Istenrõl, egyházról vallott
nézeteiden?

A gyerekek az egyházközség életé-
vel is megismerkednek. Te ismered-e a
helyi gyülekezetet?

L. S. K.

Szülõi vélemény a hittanoktatásról

Hittantábor, Tõserdõ
(2009. július 13–18.)

Zenei tábor, Mezõberény
(2009. augusztus 2–9.)

Az egyik legjobb hittantábor volt.
Mindennap strand, tábortüzek, áhítatok.
Reggel korai kelés, este késõi lefekvés,
bátorságpróba kint az erdõben. A stran-
don játszottunk és jól éreztük magunkat.
Áhítaton énekeltünk, igét olvastunk, ját-
szottunk. A tábortûznél megbeszéltük a
napi élményeket. Egyszer bementünk
Kecskemétre vonattal, megtekintettük az
evangélikus templomot, majd nézelõd-
tünk a városban és játszottunk a parkban.
Jó volt, hogy sok régi ismerõssel találkoz-
tunk, és újakat ismertünk meg. Nagyon
jó volt a társaság, a hangulat.

Mint minden évben, most is sokféle
hangszeren lehetett tanulni a zenetábor-
ban: furulya, dob, gitár, orgona. Több

helyrõl jöttek fiatalok, hogy egy hétig kö-
zösen jól érezzük magunkat. Amikor
nem volt hangszeres óra, akkor szorgal-
masan gyakoroltunk vagy játszottunk,
énekeltünk, pihentünk. Reggel, délben,
este együtt étkeztünk. Reggelente és es-
ténként áhítatra mentünk az evangélikus
templomba. Az egyik éjszaka kalandos
küldetést teljesítettünk a ligetben, más-
nap vizsgáztunk, vasárnap pedig együtt
zártuk a tábort istentisztelettel. Jövõre
újra táborozunk, sõt az országos Szél-
rózsa találkozóra is elmegyünk!

KÕSZEGI KRISZTINA
RÓNAI ADRIENN

Ahogyan mi láttuk: távirati stílusban a táborokról



A 2010-es évet is szeretnénk Isten ke-
zébõl venni és az Õ áldásával élni.

Mindennap szükségünk lesz Urunk sza-
vára, legyen az tanács vagy bátorítás, akár
figyelmeztetés, olykor intés. Az ige egy-
háza vagyunk, reformációi örökségünk a
Szentíráson alapuló hit. A próféták is jól
tudták, az ÚR beszélõ Isten, aki kinyilat-
koztatja magát, törtvényt ad népének, és
vigasztalást nyújt a bûnbánónak.

[2Tim 3,16–17] Pál Timóteus-
nak írta ezt, s mi magunk is tapasztaljuk
Isten igéjének áldott hatását. De hogyan
olvassuk a Bibliát? Milyen rendszeresség-
gel és naponta mennyit? Hol kezdjük?

Elõször 1728-ban állították össze,
majd pedig 1731-ben jelent meg az elsõ
nyomtatott Útmutató, Zinzendorff gróf
indíttatása nyomán, s azóta sosem sza-
kadt meg a kis könyv kiadása. 50 nyelvre
fordítják le (afrikanstól zuluig), s évente
több mint 1 millió példányszámban jele-
nik meg. Gyülekezetünkben is sokan vá-

sárolják, hiszen segítségével a rendszeres,
adott rend szerinti bibliaolvasást sajátít-
hatjuk el. 2002- ben lett nálunk is színes a
borítólapja, és szerkezete is megújult. Ol-
vasmányokkal kibõvített formátuma már
szinte teljesen olyan, mint az eredeti,
német nyelven kiadott, herrnhuti testvér-
közösség által szerkesztett „Losungen”.

Az Útmutatót hazájában, a szászor-
szági városkában, Herrnhutban (Ober-
lausitz) természetesen már a 2012. évre is
összeállították. Az igék kihúzásánál elõ-
ször volt vendég Klaus-Dieter K. Kott-
nik, aki a Német Evangélikus Diakóniai
Szolgálat elnöke (Präsident des Diakoni-
schen Werkes der EKD e.V.) Április 23-án
reggel a szokásosnál többen ülték körbe a
várudvar tanácskozótermének ovális asz-
talát. Az áhítatot tartó lelkész felolvasta a
napi igét

[Zsolt 62, 6]
Az igei gondolatok után mondott imád-
ságban arra kérte Istent, vezesse Szentlel-
kével és áldja meg az Útmutató összeállí-
tását.

Az áhítat után csak négyen maradnak
a szobában. Elõveszik a szükséges kellé-

„A teljes
írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a
feddésre, a megjobbításra, az igazságban
való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Is-
ten embere, minden jó cselekedetre felké-
szíttetett.”

„Csak Istennél csendesül el lel-
kem, tõle kapok segítséget.”
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Bízd Újra Életed Krisztusra!
Pár szó az Útmutatóról

ANYAKÖNYVI HÍREK
Keresztelés:

Konfirmáció:

Esküvõ:

Elhunytak:
(81) (77)

(70) (52) (89)
(76) (82) (79) (84)

(67) (89)
(71) (73) (68) (58)

(56) (84) (71)
(80)

3 év alatti gyermekek: Wágner Nándor, Rau Patrícia, Olajos-Inclan Liliána,
Pojendán Gergõ / Felnõttek (12 évnél idõsebbek): Rau Andor, Dr. Baji Rita,

Csákó Imola, Csákó Richárd

Csákó Imola, Csákó Richárd, Falaty Máté, Kovács Péter, Kõszegi Krisztina,
Rónai Adrienn / Felnõttek: Wágnerné Bötsch Szilvia, Rau Andor, Dr. Baji Rita

Sík Imre és Gulyás Tímea
Alexa György és Frey Anna

Lawton James Whitehead és Házi Judit
Víg Attila és Dr. Baji Rita

id. Schupkégel Ádám · Domokos Gergely · Binder Mihályné Domokos
Magdolna · Bárdi László · Lipták Józsefné Móricz Mária · Andrési Pál

· Weigert András · Bartóki József · Kiss Imre · Vozár Istvánné
Látkóczki Margit · Rau Andrásné Weigert Katalin · László Imréné Székely

Katalin · Dolovi István · Hajkó János · ifj. Molnár Mihály ·
Károlyi János · Kajla Jánosné Gschwindt Magdolna · Frey Julianna ·

Gyeraj János

keiket: egy ezüsttálat, két dobozt, me-
lyekben az igék kis kártyákon felírva ta-
lálhatók, s egy fadobozkát, melynek 1829
számozott kártyácskáját az ezüstedénybe
helyezik. Szükségük van egy naptárra, pa-
pírra és tollakra is. Ketten feljegyzést ké-
szítenek, egy valaki az igékkel teli dobo-
zokat tartja maga elõtt, az utolsó pedig az
asztal végénél áll, az ezüsttál mellett. „Ja-
nuár 1-je” – hangzik – erre az ezüsttálnál
álló kivesz egy kis papírt a tálból, felolvas-
sa a rajta lévõ számot. Az igés doboznál
ülõ kikeresi a hozzá tartozó ószövetségi
igét és felolvassa. A január 1-jére szóló
napi ige már meg is van. Két és fél évvel a
megjelenés elõtt az egész évre szóló igé-
ket kihúzzák. Az Útmutatót összeállítók
feladata a következõ hónapokban az,
hogy megfelelõ igéket és olvasmányokat
keressenek minden adott igéhez. Az ún.
esti igeszakaszok általában sorozatok, s
ha az Útmutató segítségével olvassuk a
Szentírást, úgy olvashatjuk végig, hogy
elmélkedésre is jut elegendõ idõ, s meg-
forgathatjuk a szívünkben.

Természetesen gondolnak a gyengén
látókra és a hallássérültekre is, de azokra
is, akik az eredeti nyelveken is szeretnék
olvasni az igéket. Az Útmutató sokfajta
kivitelben, formában kerül németországi
könyvesboltok polcaira. Kapható határ-
idõnaplóban, CD-ROM-on, de internet-
rõl letölthetõ formában is használhatjuk.

Kívánom, hogy az új esztendõben is
legyen vágyódásunk Isten igéjére, s ta-
pasztalhassuk, hogy éltetõ, mint a víz,
nélkülözhetetlen, mint a napi kenyér. Se-
gítsen bennünket rendszerességre és fe-
gyelmezett igeolvasásra az Útmutató
használata. Aki pedig teheti, az olvassa el
a internetes oldalt is.www.losungen.de

LÁZÁRNÉ SKORKA KATALIN

A Kirchensaal Herrnhutban
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A z évfordulók a felejtés elleni küzde-
lem eszközei. Így kínál alkalmat

Kálvin János születésének 500. évfordu-
lója arra, hogy ne engedjünk elfelejteni
valamit, amivel Kálvin személye és mûvei
által ajándékozta meg Isten a 16. századi
keresztyén világot. Életmûve nemcsak a
keresztyén egyház és az egyes hívõ ember
életét határozta meg világszerte, hanem
sajátos fejlõdési pályára állította a kálvini
reformáció hatása alatt álló országok lel-
ki, szellemi és kulturális életét, politikai,
gazdasági és társadalmi fejlõdését.

Kálvin János 1509. július 10-én szüle-
tett egy észak-franciaországi kisváros-
ban, Noyonban, akkori fogalmak szerint
jómódú családban. Gyenge, beteges test-
alkatú fiú volt, de mint gyermek nagyon
élénk. Még 5 éves sem volt, amikor isko-
lába adták. Kiváló emlékezõtehetsége és
jó esze volt. Az egyetemen eléggé vissza-
húzódó életet élt. Komolysága mellett
mély érzésû, melegszívû ember volt.
1528-ban apja hazahívta, majd Orleans-
ba küldte jogot tanulni. Itt ismerkedett
meg a lutheranizmus néhány titkával.
1531-ben apja súlyosan megbetegedett,
majd meghalt. Kálvin Jánosnak így va-
gyona lett és ettõl kezdve a teológiának
szentelte az életét. „Gyermekkoromtól
kezdve apám a teológiára szánt, de ké-
sõbb, miután úgy ítélte meg, hogy a jog-
tudomány általában gazdaggá teszi azo-
kat, akik gyakorolják, ez a reménység vé-
leményének megváltoztatására indította.
Ez volt az oka, hogy elszólított filozófiai
tanulmányomtól és jogot kezdtem tanul-
ni, noha erõlködnöm kellett, hogy – en-
gedelmeskedve apámnak – hûségesen
folytassam tanulmányaimat. Isten azon-
ban titkos gondviselése által végül más
irányba fordította a gyeplõt.”

Már 1533-ban több olyan esemény
történt, amelybõl kitûnt egyértelmû ál-
lásfoglalása a reformáció mellett. Nicolas
Cop, Kálvin barátja a Sorbonne akkori
rektora évnyitó beszédet tartott, melyet
Kálvin írt a hegyi beszéd alapján. E beszéd
miatt mindkettõjüknek menekülni kel-
lett. A párizsi egyetemi megmozdulás
után három évig bujdosott. Közben
1534-ben visszatért Franciaországba,
ügyei intézése végett. Elidõzött Navarrai
Margit, a király nõvérének udvarában is.
Majd Svájcba, Bázelbe ment. Mindent át-
gondolt, és itt írta meg fõ mûvének elsõ
kiadását, az Institutiot, ami 1536-ban

meg is jelent. Ez tette ismertté nevét a re-
formáció hívei között. Navarrai Margit
udvarából eltávozva úgy döntött, hogy
Strasbourgba utazik. A háborús esemé-
nyek miatt azonban kerülõutat kellett vá-
lasztania, s ez Genf városán át vezetett.
Az átutazó Kálvinról nagyon hamar tu-
domást szerzett Guillaume Farel, Genf
akkori prédikátora. „Genfben maradtam
– írta Kálvin késõbben – Farel Vilmosnak
nem annyira tanácsára vagy intésére, mint
rettenetes kényszerítésére, mely olyan
volt, mintha csak az Isten az égbõl a maga
rettenetes karjával, erõvel ragadott volna
meg engemet.”

Elsõ genfi tartózkodása csak két évig
tartott (1536–1538). Kálvin, aki képzett
jogász volt, még csak négy hónapja állt a
város alkalmazásában, s máris összeütkö-
zésbe került a városi tanáccsal, a kívána-
tos reformokról készített tervezete mi-
att. Bár eredetileg csak íróként akarta
szolgálni az egyház megújításának ügyét
– nem is volt felszentelt lelkész – mégis
nagy erõvel fogott hozzá a munkához.
Hitvallást írt, amire esküt kellett tenni a
genfi polgároknak, egyházfegyelmi sza-
bályokat dolgozott ki, hitvitákat folyta-
tott ellenfeleivel. Nagyon hamar felis-
merte, hogy a jómódú genfi polgárok fõ-
leg azért fogadták el a reformációt, hogy
így megszabaduljanak a savoyai herceg és

katolikus püspök uralmától, de messze
vannak még attól, hogy életüket is a refor-
máció szellemében alakítsák át.

S hogy mennyire nem volt könnyû
dolga Kálvinnak Genf városában, nagyon
jól szemlélteti az 1538 húsvétját megelõ-
zõ esemény. Ekkor ugyanis Kálvin megta-
gadta az úrvacsora kiszolgáltatását Genf
gyülekezete azon elõkelõ, sõt nagyhatal-
mú tagjainak, akiket nem keresztyén élet-
vitelük méltatlanná tett a sákramentum-
ra. A tanács azonban felszólította, hogy
hagyjon fel a szigorúsággal, és ismerje el,
hogy egyházi ügyekben is a polgári ható-
ságé a döntõ szó. Õ azonban most is Is-
tennek akart inkább engedelmeskedni,
hogysem az embereknek. Másnap a tila-
lom ellenére a prédikátorok kiálltak szol-
gálni. Hétfõn ezért a nagytanács kiutasí-
totta õket a városból.

Kálvin Strasbourgba menekült, Bucer
Mártonhoz. Három évig, azaz 1541-ig
maradt ott. Ez idõ alatt a francia mene-
kültek lelkészeként dolgozott és tanított.
Családot alapított, feleségül vette az öz-
vegy Idelette de Bure-t. Három gyer-
mekük született, de közülük egy sem ma-
radt életben. Elsõ gyermekük születése
után Idelett súlyos betegséget kapott,
amibõl már nem is épült fel. 1549-ben
meghalt. Kálvin mindennapjait ezután a
mélységes szomorúság jellemezte.

Közben Genfben nagy zûrzavar tá-
madt. 1541-ben visszahívták. Nem akart
azonnal visszatérni, hanem jól átgondol-
ta, de mindig lelkiismereti kényszer volt
benne, s – mint Farel átka – most is olyat
érzett és visszament. Ugyanakkor felté-
teléül szabta az egyházi rendtartás beve-
zetését és a presbitérium megszervezé-
sét. Elfogadták feltételét, így visszatért, s
erõs kézbe vette a reformáció ügyét:
1542-ben megszervezte a presbitériumot,
mely 12 tagból állt. Az õskeresztyénség
óta ez volt az elsõ egyházi testület, mely
nem a püspökök és nem a klérus fennha-
tósága alatt állt. A genfi konzisztórium a
presbiter-zsinati református egyházal-
kotmány modelljévé vált szerte a világon.

Bezárták a nyilvánosházakat. A kol-
dulást beszüntették, szegényházakat ala-
pítottak. De csak azok kerülhettek be ide,
akikrõl egyértelmûen kiderült, hogy sze-
gények és nem csalók. Genf utcáin nem
lehetett szegényt vagy koldust látni. Ezt a
munkát a presbitérium a városi tanáccsal
karöltve végezte.

Kálvin János

Kálvin tanítóként ábrázolva



Az istentiszteletre járó emberek szá-
mára megszabta, hogy miként kell a tem-
plomban viselkedni. Fõmûvében, az In-
stitutióban ezt írta: „A prédikációk alatt
csend és nyugalom legyen, és mindenki-
nek meghatározott helye legyen.” Ennek
megfelelõen, aki megtörte a csendet és
bármi zajt csinált, azt szigorúan megbün-
tették. Volt azonban olyan is, aki annyira
csendben maradt, hogy közben el is aludt.
Õt szintén megbüntették. Kálvin egyik
alapszabálya a szigorúság volt. Mint írta:
„Gyakorlom magam a szigorúságban,
hogy ez által legyõzzem az általánosan el-
terjedt bûnösséget.”

Számos reformot hajtott végre Genf
városában, ezek ma már nekünk túlzá-
soknak tûnhetnek: betiltotta a zenét, a já-
tékokat, a táncot. De abban az idõben a
reformok véghezviteléhez úgy érezte,
ezek kellenek.

A történelmi értékû nagy emberekrõl
különös kíváncsisággal szoktuk kérdez-
ni, hogy vajon milyenek lehettek õk ott-
honi, családi, illetve magánéletükben?
Kálvin János már kora ifjúságától fogva
visszaélt erejével. Mértéktelen éjszakázá-
sokba merült. Jogi tanulmányai alatt es-
ténként alig evett, éjfélig tanult, hajnal-
ban kelt. Ennek az életmódnak hamar je-
lentkezett a következménye. Folytono-
san megújuló fejgörcs gyötörte, más be-
tegségek mellett. Általában nem aludt
többet négy-öt óránál. Felkelt, egy ideig
egyedül volt, imádkozott, önvizsgálatot
tartott, s gondolkodott teendõi felett.
Majd pedig hozzálátott, s folytatta mun-
káit. Nagyon sokat olvasott és írt. Mikor
elfáradt a keze az írásban, akkor írnoká-
nak diktált olyan gyorsan, hogy az alig
bírta írni. Nyolc órakor, minden második
héten, naponként templomba ment és
prédikált. Ezután oktatta a fõiskolai if-
júságot. Otthon sem volt sok pihenése,
mert miután külsõ dolgai után hazatért,
sokféle, s gyakran váratlan ügy és baj
özönlött rá. Volt, mikor a nyomdából
hozták a korrektúraíveket, sokszor nem
egyet-kettõt, ezeket végig kellett nézni, s
mindeközben követ jött Zürichbõl,
Bernbõl, Lausanne-ból vagy valamelyik
franciaországi városból, s levelek halma-
zát hozta, melyekre mindjárt felelni kel-
lett. Kálvin végigolvasta a leveleket, s már

vette is tollát, hogy válaszoljon. Ezt sem
tudta zavartalanul tenni, mert mindig jött
valaki, aki tõle tanácsot, vigasztalást kért,
vagy akit a konzisztórium utasított hozzá
intés, feddés vagy rendreutasítás végett.
Mint láthatjuk, rengeteget dolgozott. De
még ettõl is többet, mert ha naplementéig
volt még egy órája, elment sétálni vagy
más mozgást végzett, orvosi utasításra.
Honnan vette mindehhez az erõt? Ren-
geteget imádkozott. Annyit térdepelt Is-
ten elõtt, hogy a szõnyege két térdének
helyén kikopott. Munkálkodása kezdeté-
tõl fogva élete jelképéül az Isten felé
emelt szívet választotta. Jelmondata pe-
dig „Szívemet égõ áldozatul az Istennek
ajánlom” volt.

Kálvin jellemének egyik fõ ereje éppen
az önkéntes szegénységben, nélkülözés-
ben és lemondásban állt. Tudta ezt még
IV. Pius pápa is, aki Kálvin halálakor így
nyilatkozott: „Ami ezen eretneknek fõ
erejét tette, az nem egyéb volt, mint az,
hogy a pénzt soha semmibe sem nézte.”

Kálvin már 1559-ben folytonos és
erõs váltólázban szenvedett, ebbõl telje-
sen soha fel nem épülhetett, miután ön-
maga is igen kevés gondot fordított
egészsége fenntartására. Világhírû Insti-
tutiójának utolsó latin és francia kiadását
már egészsége megromlása idején fejezte
be és bocsátotta közre. Maga mondta az
elõszóban, hogy õ a halálhoz közel áll:
„De mennél jobban sújt a betegség, any-
nyival kevésbé kímélem magamat, hogy
legalább e mûvet befejezhessem, melyet a
hívek eddigi tökéletlen alakjában is oly
szívesen fogadtak volt.” Az 1563-as év
közepén már bizonyos volt a betegség ha-
lálos volta. „Az 1564-es év Kálvinra nézve
az örök boldogságnak, reánk nézve pedig
a legnagyobb és legméltóbb fájdalomnak
kezdete volt” – írta Theodor Beza. Kálvin

ezen év február 6-án még prédikált, de be-
széde közben erõs köhögés lepte meg.
Leszállt a szószékbõl, s nem lépett abba
fel soha többé. Kálvin az utolsó betegség
nagy kínjait a legnagyobb lelki nyugalom-
mal, s egy valódi keresztyén hõshöz illõ
lélekkel tûrte. Április 2-án, mely éppen
húsvét napja volt, egy széken a templom-
ba vitette magát, jelen volt az egész isten-
tiszteleten, s hû tiszttársának és barátjá-
nak, Bezának kezeibõl vette az Úr vacso-
ráját. Az utolsó ének, melyet Kálvin a
gyülekezettel együtt énekelt, az úrvacso-
rai ünnepély rendtartása szerint, Simeon
éneke volt: „Uram, bocsássad el szolgá-
dat békével”.

Kálvin nem volt népszerû. Õ is az a tí-
pus, akinek csak hívei vagy ellenségei vol-
tak. Senki sem maradhatott közömbös
iránta. Csak néhány bizalmas barátja is-
merte és szerette igazán. Halálos ágyán
azt mondta: „mindig jobban féltek tõlem,
mint szerettek”. Némelyik genfi polgár
állítólag Káinnak nevezte, s volt, aki ku-
tyáját nevezte el róla. A szószékén idõn-
ként gyalázkodó írásokat helyeztek el,
balladákat írtak ellene, mások mint kép-
mutatót és zsarnokot szidalmazták. Kál-
vin tudta, mit akar, s ha kellett, keményen
tört célja felé. Bár tudott nyájas is lenni,
ellenfeleivel szemben az átlagosnál is kí-
méletlenebb volt. Mivel bizonyos volt
benne, hogy hûséges a Biblia tanításához,
ha ellentmondtak neki, azt úgy fogta fel,
mint Isten igéjének megvetését, ami nem
érdemel kíméletet. Nem volt rugalmas,
de szûk látókörû sem.

Kálvin mindennapjai

Kálvin utolsó évei

Zsarnok volt-e Kálvin?

MISÁK MARIANNA
az SRTA egyháztörténeti tanszéke

tanárának rövidített elõadása
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AZ EVANGÉLIKUS BÁL
JANUÁR 30-ÁN, A SZÁLLÓBAN LESZ

SZERETETVENDÉGSÉGEK:
február 7-én farsangi, március 21-én böjti

Kálvin szülõháza Noyonban
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KARÁCSONYI IRODALOM

A konyhában ültünk a földön, és a
tûzhely meleg fénye kiugrott néha meg-
megsimogatván arcunkat. Hallgattunk,
de magunkban megvallottuk, hogy a mû
tökéletes, és nem is vettük le a szemünket
róla. Tornya volt, ajtaja volt, ablakai vol-
tak, ahol be lehetett tekinteni (egy kraj-
cárért!), és ha bent meggyújtottuk a kis
gyertyát, kivilágosodott az egész épület
valami boldog, meleg világossággal, mint
a szívünk ablaka abban az idõben.

Egyszóval: Betlehem volt.
A Szent Család kicsit oldalt állt, elõ-

térben a jászollal, s a jászolban Jézuskával,
aki mosolygott, és kövér kis kezét ökölbe
szorította, ámbár mi akkor még nem gon-
doltunk arra, hogy ha ez a kéz egyszer ki-
nyílik, mekkora ragyogás árad belõle a vi-
lágra. Ennél sokkal nagyobb gondjaink
voltak. Elsõsorban az, hogy Jézuska me-
zítelen maradjon-e, vagy takarjuk be.

– Megfázik! – mondta Bence Gábris,
aki érzékeny lelkû fiú volt.

– Buta vagy – szólt Andók Pista –, aki
Isten, az nem fázik.

– A Biblia azt mondja – szólalt meg vé-
gül Peszelka Péter, aki papnak készült –,
hogy „édesanyja pólyába takarta és já-
szolba fektette…”

Ez döntött. A pólya természetesen
nem lehetett akármilyen anyagból, ezért
selyembõl lett, a selyem pedig anyám té-
likabátja bélésébõl lett. Másodsorban ott
volt még a szamárkérdés. Két szamarunk
volt ugyanis.

Peszelka Péterre néztünk, aki csizmá-
ja orrát vakargatta piszkos kis körmével
és lesütvén a szemét erõsen gondolko-
dott, de aztán kivilágosodott értelmes, fa-
nyar arca:

– Az nincs a Bibliában, hogy hány sza-
már volt. Több pásztor volt, hát szamár
egy se volt…

Subák, láncos botok, bajuszok és sza-
kállak, kucsmák és tornyos angyalsüveg

már készen voltak, így semmi akadálya
nem volt annak a lelkes izgalomnak,
amely másnap a falu végén abban a felki-
áltásban érte el tetõfokát, hogy:

– Szabad-e betlehemet köszönteni?
És hulltak a krajcárok Péter perselyé-

be, amely mind súlyosabban zörgött – mi
tagadás – ébren tartva, sõt fokozva elhiva-
tottságunk érzését. Berta Jancsi ugyan
apja szõrtarisznyáját is a nyakába akasz-
totta, hogyha valahol – netán – ennivalót
is adnának, de inkább Pétert toltuk elõre,
zörgõ perselyével figyelmeztetve a házia-
kat, hogy készpénzadományokra rendez-
kedtünk be.

Na, a büntetés aztán nem is maradt el.
A betlehemi csillag ragyogása mellett
nem vettük észre a pénz ördögének sá-
tánpofáját, és szenteste – Berta Jancsi po-
koli indítványára – elindultunk a szom-
széd faluba, most már kizárólag azzal a
céllal, hogy a persely tartalmát a végsõkig
fokozzuk.

Csendes, borús, mégis kemény alko-
nyat volt. A hó nem olvadt, a jegenyék fe-
lett és a völgyek hajlásaiban fenyegetõen
kék volt a köd. Azután Király bácsival ta-
lálkoztunk, a kanász-számadóval.

– Hová mentek, gyerekek?
– Csak ide a szomszédba…
Az öreg felnézett az égre:
– Hát, én nem mondok semmit, de

iparkodjatok, mert ujjan idõ gyün, hogy
megemlegetitek…

– Sietünk, Károly bácsi.
Igazán siettünk volna, de úgy megbá-

multák takaros betlehemünket, úgy tar-
tóztattak bennünket, etettek, itattak (ne
mondják a szomszéd faluban, hogy nem
látják szívesen a gyerekeiket) és fõleg úgy
tömték a perselyt, hogy se láttunk, se hal-
lottunk.

Pedig közben feltámadt a szél, le-
nyomta a felhõket és szitálni kezdte a ha-
vat a fekete éjszakába. Ezt azonban a há-

zak között alig lehetett érezni, de amikor
kiértünk a szabad mezõkre, belénk mart,
és engem, aki a betlehemet vittem, majd
belelökött a patakba.

– Egyenest – vezényelt Jancsi, aki nagy
lókötõ volt, de a szíve helyén –, ha a nyár-
fás utat elértük, nincs semmi baj.

– Nem kellene visszafordulni?
– Nem! – üvöltött Jancsi – engem

agyonvernek, ha nem leszek ott az éjféli
misén.

Az idõ és a tér elveszett. A nagy subákat
majd földre nyomta a szél, a hó vágott,
mint a jeges vesszõ, és reszketve izzadtunk,
ijedt kis erõnk utolsó megfeszítésével.

Vánszorogtunk. A kis betlehem ol-
dalát már feltépte a szél és kísértetiesen
csapkodta a papírt, miközben a torony-
ban a kis bádogcsengõ néha megkondult,
mint a lélekharang. Nem tudtuk, hol va-
gyunk, és szívünk körül halálos hidegen
bujkált a félelem.

– Megfagyunk – mondta valaki, mire
Bence Gábris leroskadt a hóra és sírni
kezdett, de sírását elkapkodta a sikoltó
szél.

És csak álltunk. Összebújtunk a Gáb-
ris körül, a betlehem lecsúszott a kezem-
bõl a hóra, és nem hittünk már semmiben,
csak az elmúlás borzalmában és már nem
is voltunk.

– Imádkozzunk! – mondta ekkor Pé-
ter, és ennek a szónak a mélységében egy-
szerre végtelen csend lett, és ebben a
csendben alig hallhatóan, mégis világosan
megérintett bennünket meleg szárnyával
a távoli harangszó.

– Harangoznak – ordított Jancsi –,
most már tudom az utat.

– Imádkozzunk – mondta Péter, és
imádkoztunk.

És éjféli misén otthon voltunk. Azóta
is, ha nagy baj van és kiesik kezembõl a
betlehem, azt az imát mondom és azt a
harangszót hallom még ma is.

Fekete István: Betlehem

Ezzel a karácsonyi történettel kívánunk áldott ünnepet kicsiknek és nagyoknak!
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PARTNEREINK

• Biztosításdoktor
(Sík Imre biztosítási tanácsadó)

Schäffer és Wagner
Temetkezési Kft.
Sági Horgászbolt és
Gyermekruha-üzlet
Piactéri Gazdabolt és

Kertészeti Áruda (Püski Tibor)

•

•

•

• Euro-Mobil Track Kft.
• Matuska Optika
• Vereckei Patika

Mössingen

Ascheberg és Leutenbach

Egyházközségünk fúvós együttese
nyár elején nyakába vette a világot és –
Matajsz János karnagy, valamint Lázárné
Skorka Katalin vezetésével – elindult né-
met barátaihoz, Mössingenbe, ahol egy
hét kellemes együttzenélés várta.

Utunk kora hajnalban kezdõdött a
Mezõberény I. Kerületi Evangélikus
Gyülekezet temploma elõl, és nem is ért
véget csak a Baden-Württemberg tarto-
mányban, Mössingenben. Amikor meg-
érkeztünk, német barátaink finom vacso-
rával vártak minket. Utána rögtön min-
denki nyugovóra tért, mert az egész tár-
saság nagyon elfáradt a hosszú út alatt.
Másnap reggeltõl kezdõdtek a közös pró-
bák, amelyek esténként folytatódtak. A
nap többi részében vendéglátóink által
szervezett különféle programokon vet-
tünk részt: túráztunk a Fekete-erdõben,
kiállítást néztünk meg egy közlekedés-
történeti múzeumban, amit egy háromdi-
menziós mozifilm megtekintésével zár-
tunk. A hétfõtõl péntekig tartó közös
próbák „gyümölcsét” a szombati és vasár-
napi templomi fellépéseink sikere hozta
meg. Vasárnap délután köszöntünk el né-
met barátainktól és elindultunk haza.

Nyár végén a németországi Bajor Tar-
tományi Egyház meghívására 15 fõs, fi-
atal csapatunk indult el Leutenbachba Ja-
kab Béla, a Gyulai Evangélikus Egyház-
község lelkésze vezetésével, hogy ápoljuk
a német–magyar egyházi kapcsolatot.

Német barátaink igen izgalmas prog-
ramokkal vártak minket, amik inkább a
sportra összpontosultak. A két hét alatt

két helyszínen laktunk: Leutenbachban
és Aschebergben.

A kirándulás elsõ hetén hegyet mász-
tunk, barlangásztunk és túráztunk, de a
számomra legtetszetõsebb program a
vadvízi evezés volt, ami roppant izgalmas,
hisz sorsunk csak a természet kezében
volt. A sportolás mellett több gyönyörû
német templomot is megnézhettünk. S
persze a „kalandos” programok mellett
nem maradhattak el a reggeli és esti áhíta-
tok, amik sokszor erõt adtak nekünk
egész napra. A hetet egy istentisztelettel
zártuk, amelyen megmutathattuk ének-
tudásunkat. Vasárnap délután tovább-
utaztunk az észak-németországi Asche-
bergbe, az Északi-tenger közelébe, s ott
egy csodálatos kastélyban laktunk, ami
egy hatalmas tó partján feküdt.

Az itteni programok nagy részét a vízi
sportok alkották, így aztán részt vehet-
tünk szörfözésben, kajakozásban, vagy
csak egyszerûen egy sétacsónakozásban a
tavon. Mindemellett a tengerhez is elláto-
gattunk, ami mindenkinek nagyon tet-
szett. A környezõ német városok kultú-
ráját is megismerhettük. Vasárnap vissza-
utaztunk Leutenbachba, ahol egy napot
pihentünk és elindultunk hazafelé.

FALATY TAMÁS

Kétszer jártam Németországban

Ascheberg, Schloss

BABITS MIHÁLY:
Csillag után

Ülök életunt szobámban,
hideg teát kavarok…
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyembõl,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
igéretes csillagot.
Ó ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton –
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirrhát
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg
utamat szelné a vám.
„Aranyad tilos kivinni!”
szólna ott a vámos rám.
„Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsõíteni.”
Százszor megállítanának, –
örülnék, ha átcsuszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsõd köré
szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirrhámmal,
keserüszagu mirrhámmal,
kenném véres lábadat.
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készült. Cégtulajdonos:
A a Berény

Nyomdaüzemben Hegyi Márton
nyomtatáshírnök

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink

• Vasárnap 10.00 óra: (minden hónap elsõ vasárnapján
úrvacsoraosztással). Minden hónap harmadik vasárnapján 14.30 órakor

. Minden hónap utolsó vasárnapján 10.00 órától
.

• Kedd 13.00 óra: (csigapödrés, beszélgetés, alkalomzárás esti áhítattal).
• Péntek 18.00 óra: .
• Szombat 18.00 óra:
• A a hónap utolsó keddjén, 18.00 órakor találkozik.
• alsósoknak csütörtökönként 11.45-tõl az iskolában.
• Vasárnap 9.00 óra: a gyülekezet ifitermében .
• Péntek 15.00 óra: .
• kedden és pénteken 8.30–12.00 óráig.

gyülekezeti istentisztelet
német

nyelvû istentisztelet családi
istentisztelet

Nõegylet
Bibliaiskola

Ifiklub
diakóniai csoport

Hittanórák
„Vasárnapi iskola”

Fúvóskör
Hivatali órák

Hittanverseny

200. évforduló

Mössingenben jártunk

Hittantábor

Április 25-én, Budapesten, az Evangé-
likus Hittudományi Egyetemen rendez-
ték meg a 18. Országos Evangélikus Hit-
tanversenyt. Másodikosaink utazhattak
erre a megmérettetésre, miután sikeresen
szerepeltek az egyházmegyei fordulón,
Telekgerendáson. A csapat a gyülekezeti
csoportok kategóriában a negyedik he-
lyezést érte el. Tagjai: Frey Panna, Gyõri
Klaudia, Kotroczó Dóra, Sági Adél, Róth
Bence. A szép eredményért a helyszínen
is jutalomban részesültek, és késõbb – az
egyházkerület részérõl – a püspök úr is
megajándékozta õket.

Pünkösdkor ünnepelhettük templo-
munk építésének e szép jubileumát. Két
evangélikus egyházközségünk egy közös,
ünneplõ gyülekezet volt; aznap a II. kerü-
leti templomban nem tartottak istentisz-
teletet. Az igehirdetés szolgálatát Gáncs
Péter püspök úr végezte. Délután a Béké-
si Baptista Gyülekezet bábcsoportja a
legkisebbeknek játszott, majd a parókia
kertjében a Szela együttes könnyûzenei
istendicséretét hallgathattuk meg.

Június utolsó hetében (22–28. között)
Mössingenben jártunk rézfúvós együtte-
sünk tagjaival. Gyülekezetünket Schön
András presbiter képviselte feleségével.
A hét során ismét elmélyültek a baráti
kapcsolatok, s az intenzív munkának kö-
szönhetõen a fiatalok is sokat tanulhat-
tak. A záró koncert és záró istentisztelet
szolgálata mellett a kétnemzetiségû cso-
port a város több pontján szólaltatott
meg esti korálokat. Kirándulások, válto-
zatos esti programok tették a hetet szí-
nessé. 2010-ben hozzánk jönnek az otta-
ni Posaunenchor tagjai, ezúttal a Balaton
melletti Révfülöpön, az Evangélikus Ok-
tatási Központban tartjuk a fúvóstábort.

Július 13–19. között Tõserdõn tartot-
tunk hittantábort 6–14 évesek részére. A
Kecskeméti Evangélikus Egyházközség
„Glória-háza” adott nekünk otthont. A
szokásos programokon túl (reggeli és esti
áhítat, vetélkedõ, játék, éneklés) Lipták-
né Gajdács Mária telekgerendási lelkész-

nõ délelõttönként fontos tanítást adott a
gyerekeknek a Bibliából, délutánonként
pedig a közeli strandra mentünk. S persze
ebben az évben is volt bátorságpróba (esti
túra), amit a legidõsebb fiúk szerveztek
meg. A táborban segítõink voltak: Falaty-
né Berkesi Márta és Kõszegi Péterné Eri-
ka. Köszönjük a szülõk támogatását és a
segítõk szolgálatát!

Hatodik alkalommal rendeztük meg
augusztus 2–9. között a Kelet-Békési
Evangélikus Egyházmegye zenei táborát.
Többeknek ez volt az egyetlen elõre ter-
vezett nyári programja. Hét gyülekezet-
bõl érkeztek a tanulni akaró és lelki kö-
zösséget keresõ 8–20 éves fiatalok. Még a
tengeren túlról is jöttek: közöttünk vol-
tak Clevelandbõl a Tamásy gyerekek,
akiknek lelkészek a szüleik, s nagyszüleik
Békéscsabán élnek. A harminc növendék
tíz oktatónak adott intenzív munkát. Fõ-
ként pedagógusok, illetve magas szinten
muzsikálók végezték ezt a felelõsségtel-
jes feladatot. Õk: Hajduch Patrik, Herter
Éva, Szabó-Petrik Andrea, Szabó Zoltán,
Schön Krisztina, Buri Bianka, Szõke Sza-
bolcs, Galló Ádám, Mátyás László.
Rajtuk kívül minden hangszeres találkoz-
hatott olyan fiatallal is, aki segített a gya-
korlásban az orgona, gitár, furulya vagy
dob mellett. Szakmai segítséget Eiler Ka-
talintól kaptunk, aki régebben zenepeda-
gógusként dolgozott. Kis kamaracsopor-
tunk készséggel tanulta darabjait, míg a
délutáni „összhangon” többszólamú kó-
rusmûveket szólaltattunk meg.

Ebben az évben néhány újítással gaz-
dagodott a napirend. Korálokat, ifjúsági
énekeket és szolfézst tanultak a fiatalok
három csoportban, valamint zsoltárokat
ismertettek. Témánk: Hegyek a Bibliá-
ban. A nap zsoltára jelölte ki, milyen tar-

talmú énekeket tanuljunk. A nap zsoltá-
rához választottuk az esti igét és a hegyet.
Így például a 121-es zsoltárhoz a Golgo-
tát választottuk, mivel tekintetünket oda
emelve Jézusra nézhetünk, akitõl segítsé-
günk, váltságunk jön. Aznap nagypénteki
énekeket tanultuk.

Az istendicséreten és lelki alkalmakon
túl sok játékra, kreativitásra és sportolás-
ra is volt idõ. Tábortûz mellett is énekel-
gettünk, majd egy másik este a ligetben
ereklyevadászatot játszottunk.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy ezt
az áldásos hetet egy sokszínû istentiszte-
lettel zárhattuk, ahol mindannyian meg-
mutathattuk a gyülekezetnek, mit sajátí-
tottunk el. Köszönjük a szülõk és a hát-
térben szolgálók sokszor erõ feletti szol-
gálatát. Segítségük és felajánlásaik bizto-
sították a testi táplálékot, és azt is, hogy
újra mindenki otthon érezhette magát
egyházközségünkben. Reméljük, jövõre
ismét találkozhatunk!

Egyházmegyei Zenei Tábor

LELKI SEGÍTSÉG,
PASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI

BESZÉLGETÉS

Örülök, hogy egyre többen tisztelnek
meg bizalmukkal! Kérem, keressenek
meg, ha úgy érzik, fontos lenne beszél-
getniük valakivel mélyebb természetû
kérdésekrõl vagy nehéz életszakaszban,
gyászban, de válságban vagy kritikus csa-
ládi- és nevelési helyzetben is. A lelki-
gondozói alkalmak lehetnek telefonos,
illetve személyes találkozások. Ezek so-
rán Isten igéje ad számunkra útmutatást,
szeretete segít továbblépni. Természe-
tesen bárkivel imádkozom, és ottho-
nába is elviszem az úrvacsorát, ha kéri.

Lázárné Skorka Katalin:
06-66 352-040 vagy 06-20 824-3805


