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„Aki most ke ve sebb vok sot gyűj tött be,
és át kel lett, hogy ad ja a he lyét más nak,
az fel sza ba dult, hogy tá mo gas sa 
a ma ga he lyén a to váb bi egy ház épí tő
mun kát.”

Ki győzött a zsinaton? f 3. oldal

„Két ol da las, rend ha gyó össze ál lí tá sunk nem titkolt
cél ja, hogy ol va só ink fi gyel mé be ajánl jon 
– akár ka rá cso nyi aján dék ként – né hány olyan ze nei
ki ad ványt, amely egy há zunk hoz kö tő dő mu zsi ku sok
köz re mű kö dé sé vel ké szült.”

Zene karácsonyra f 8–9. oldal

„Na po kig tar tott, míg Ren de sék tel jes ség gel 
fel szá mol ták a – Ren des né sza va i val – »ro kon dú lás«
fáj dal mas nyo ma it: a sü te mény mor zsát, 
az el ha gyott pa pír  zseb ken dő ket és haj csa to kat, 
a vé cé fa lá ra fir kált bet le he mi csil la go kat.”

„Isten angyali jövének melléjük” f 11. oldal

g Ifj. dr. Ha fen scher Ká roly

Le zá rult  egy há zunk ban  az  ál ta lá nos
tiszt újí tás hosszú, bo nyo lult és ne héz
fo lya ma ta. Lét re jöt tek az új tes tü le tek,
gaz dá ra lel tek a tiszt sé gek, hat éven át
nem kell sem je löl ni, sem vá lasz ta ni,
sem pe dig ne héz pro cesszu so kat vé gig -
jár ni. Zá ró ak tus ként az új zsi nat meg -
vá lasz tot ta az el nök-püs pö köt, az or -
szá gos fel ügye lőt, a zsi nat el nö ke it és
szá mos or szá gos tiszt ség vi se lőt. Meg -
tör tént a be ik ta tá suk is, hisz az egy há -
zi tiszt sé gek nem pusz tán mun ka köri
kö te les sé gek, jo gi ka te gó ri ák, ha nem
Krisz tus szol gá la ti te rü le tei. Nem egy
vá lasz tás és an nak jegy ző könyv be vé -
te le, ha nem imád ság, ál dás és a Szent -
lé lek se gít sé gül hí vá sa „he lye zi” te hát
hi va ta luk ba e tiszt sé gek vi se lő it.
Meg ér kez tünk hát  a  vá lasz tá sok

vé gé re Az ese mény nek azon ban nem
csak meg ér ke zés jel le ge van. Nem az
a hely zet ugyan is, hogy rév be ér tünk,
öl be te het jük a ke zün ket. A mun ka
most kez dő dik.
Min den kép pen új fe je zet in dul. A

zsi nat tel je sen új ve ze tő ket vá lasz tott,
je lez ve,  hogy  je len tős  mó do sí tást
igé nyel, és alap ve tő vál to zás mel lett
dön tött. De va jon nem fe nye get-e ez
az zal a ve széllyel, hogy ezen a té ren
is a vi lá gi min tá kat vesszük át, s az új
ve ze tés tel je sen mást akar, mint az ed -
di gi?  Jól  is mer jük  ezt  a  te le pü lé si
ön kor mány za tok  vi lá gá ból  ép pen
úgy, mint a kor mány vál tá sok ta pasz -
ta la tá ból. Nincs fo lya ma tos ság, négy -
éven ként min dig min dent új ra kell
kez de ni. S ezért nem ju tunk öt ről a
hat ra. A kon ti nu i tás hi á nya pe dig na -
gyon drá ga, igen csak de sta bi li zá ló és
min den ki szá má ra fá rasz tó. 
Ilyen tö rést je lent hát a tiszt újí tás

vé gén  az  új  kez det?  Sem mi kép pen
sem.  Tö rést  nem,  de  vál tó ál lí tást
igen. Az egy ház sze rel vé nye nem állt
meg,  a  vá gá nyon  ha la dó  vo nat  to -
vább megy, de a vál tó ál lí tás mó do sít -
ja az irányt. Ezért e so rok író ja nem
is az ed di gi nyom vo na lat sze ret né ér -
té kel ni,  ha nem  a  ki tű zött  cé lo kat
hang sú lyoz ni. Az el in du lás az iz gal -
mas s az, hogy mer re in du lunk!
A fő csa pás a kon szen zus meg ta lá -

lá sa. Évek óta szen ved egy há zunk at -
tól, hogy fe szült sé gek, mi több: nyil ván -
va ló lö vész ár kok ala kul tak ki a kü lön -
bö ző ve ze tő tes tü le tek kö zött. Ha tal mi
ágak áll tak egy más sal szem ben, és ha -
tal mak  épül tek  ki  szé pen  csend ben.
Volt idő, mi kor ki pat tan tak a fe szült -
sé gek, de volt, ami kor „csak” a ha mu
alatt izott a pa rázs… Hogy mek ko ra in -
du la tok gyü lem let tek fel, an nak ta núi
le het tünk a zsi nat nyi tó ülé sén. Pe dig ez
csak a jég hegy csú csa. S ak kor meg szó -
lalt a pász to ri szó egy há zunk ve ze tő
püs pö ké nek aj ká ról: e csa tá ban nincs
és nem is le het sen ki sem győz tes. 
A fe szült ség kel tés ben van győz tes:

ez  pe dig  az  egy há zat  rom bo ló  go -
nosz. Tud juk a ré gi egy há zi axi ó mát:

ahol a ke gye lem so ka so dik, ott min -
den ere jét össze sze di a sá tán. En nek
pe dig  nem  en ge dünk!  Tá voz zon  a
szét hú zás lel ke! 
Ha meg ta nu lunk új ra meg új ra Is -

ten be ka pasz kod ni,  ak kor még az a
cso da is meg tör tén het, hogy a szét hú -
zás lel ke he lyett az össze tar to zás Lel -
ke lesz úr rá raj tunk. Igen, a Szent lé lek -
ről be szé lek. Mert ő az, aki egye dül
meg újít hat ja az egy há zat, s az együtt
gon dol ko dás és az együtt mun kál ko -
dás vá gá nyá ra ál lít ja a vál tót. 
Ez most a leg fon to sabb. Ezért és

csak ezért sza bad és kell vál tót ál lí -
ta ni:  hogy  együtt,  egy más sal,  egy
irány ba  in dul junk.  Nem  pusz tán
azért, mert egy ilyen kis egy ház nem
en ged he ti meg ma gá nak a szét hú zás
lu xu sát, ha nem azért, mert hi va tá -
sunk és kül de té sünk az egy ség re szól.
Jé zus azt mond ja a még az Is ten or -
szá ga po zí ci ó in is vi tat ko zó ta nít vá -
nyok nak: kö zöt te tek nem ez a rend!
Majd asz tal hoz ül te ti őket.
Múlt szom ba ton, a nem kis fe szült -

sé ge ket hor do zó vá lasz tás vé gén is ez
tör tént. Le ül te tett min ket az asz tal -
hoz. Az ő asz ta lá hoz, ahol hang zott
az ige, s ahol ön ma gá val táp lált az úr -
va cso rá ban. S ott, az Úr asz ta la kö -
rül, az ol tár nál át él het tük az egy sé get.
Hát nem er re van szük sé günk: hogy
mi nél több ször ta lál koz zunk az ol tár -
nál, és on nan in dul jon min den igye -
ke zet, min den dön tés, min den lé pés?
Csak ak kor lesz a tör vény ho zó tes tü -
let ből, az iro dá ból és a tiszt sé gek ből
egy ház, ha az igé ből és a szent sé gek -
ből táp lál ko zik.
Az ol tár hoz kel lett meg ér kez nünk

ah hoz, hogy az ol tár tól in dul has sunk.
Ez az egyet len iga zi me net rend. S ha
nem esze rint megy a vo nat, min dig
új ra kell gon dol ni, és új ra kell a vál -
tót ál lí ta ni.
Mind ez  igen  ke gye sen  hang zik.

Igen, úgy hang zik mind ad dig, amíg
nem vesszük ko mo lyan, hogy az ol -
tár nál tör tént nagy ta lál ko zás – Is ten -
nel és em ber rel va ló ta lál ko zá sunk –
kö vet kez mé nyek kel jár. Ezt kell most
már  rész le tek ben,  fel ada tok ra  le -
bont va,  cél tu da to san  vég re haj ta -
nunk. Hogy ne mi le gyünk gát jai Is -
ten újat kez dő ir gal má nak. De csak
együtt: püs pö kök, fel ügye lők, el nök -
ség, pres bi té ri um, zsi nat,  in téz mé -
nyek és gyü le ke ze tek. 
Így néz tünk egy más sze mé be, és fog -

tunk ke zet az el nök ség ben elő de ink kel,
a szol gá lat tal meg bí zott ré gi és új em -
be rek kel. Az el szánt ság egy ér tel mű, s
az ígé ret nagy sze rű: bol do gok, akik bé -
két te rem te nek, mert őket Is ten fi a i nak
hív ják. Mi nem szét hú zó evan gé li ku -
sok, ha nem Is ten test vér ként élő gyer -
me kei aka runk len ni. A meg ér ke zés és
az in du lás is te ni ke gyel me er re ad le -
he tő sé get – de man dá tu mot is!

A szer ző egy há zunk zsi na tá nak újon -
nan meg vá lasz tott lel ké szi el nö ke

Meg ér kez tünk?! 
El in dul tunk!?

b Alig né hány hét telt el csu pán az
elő ző zsi na ti cik lus le zá rá sa óta,
az el múlt hét vé gén – no vem ber
30. és de cem ber 1. kö zött – már
az új, 2012-ben meg vá lasz tott
zsi nat ala ku ló ülés sza ká ra ke rült
sor a meg szo kott he lyen, a bu da -
pes ti fa so ri gim ná zi um dísz ter -
mé ben. A két na pos ülés szak na -
pi rend jén a man dá tum vizs gá lat
mel lett ki zá ró lag vá lasz tá sok
sze re pel tek.

Az  új  cik lus  a  fa so ri  evan gé li kus
temp lom ban is ten tisz te let tel kez dő -
dött. Igét a zsi nat lel ké szi kor el nö ke,
Smi dé li usz Zol tán, a So mogy-Za lai
Egy ház me gye es pe re se hirde tett Mt
5,13–16 alap ján. A li tur gi ai szol gá lat -
ban  Zsu gyel Kor nél és  dr. Lász ló
Vir gil volt  se gít sé gé re.  Smi dé li usz
Zol tán  ige hir de té sé ben  ar ra  hív ta
fel a fi gyel met, hogy a zsi na ti mun -
ká ra va ló meg bí za tás ki vált ság, de ko -
moly fel adat is egy ben.
Az  is ten tisz te let  ke re té ben  el is -

me ré sek át adá sá ra is sor ke rült. Ez év -
ben az Or dass La jos-dí jat D. Ta kács -
né Ko vács há zi Zel ma nyu gal ma zott
lel kész nő kap ta, a Pró nay Sán dor-dí -
jat pe dig Ben czúr Lász lóok le ve les épí -
tész mér nök, az Észa ki Egy ház ke rü let
tisz te let be li  fel ügye lő je  ve het te  át
Gáncs Pé ter el nök-püs pök től és Prőh -
le Ger gelyor szá gos fel ügye lő től. A lau -
dá ci ó kat Kézdy Edit, a bu da pes ti De -
ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um igaz -
ga tó ja,  il let ve dr. Fa bi ny Ta más, az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke mond -
ta (lásd la punk 7. ol da lán – a szerk.).
Az  is ten tisz te le tet  kö ve tő en  az

ün ne pi han gu lat ha mar el il lant, mert
et től kezd ve már a mun ka ke rült elő -
tér be. A zsi nat tag ja i nak be mu tat ko -
zá sa  után  a  man dá tum vizs gá lat,

majd a kül döt tek ün ne pé lyes es kü té -
te le kö vet ke zett. Kö szön töt te az új -
ra in du ló zsi na tot a ba jor evan gé li kus
egy há zat kép vi se lő Fritz Sch rot is.
A tiszt ség vi se lők és tes tü le tek meg -

vá lasz tá sá nak  hosszú nak  ígér ke ző
pro ce dú rá ja  előtt még  ar ról  kel lett
dön te nie  a  zsi nat nak,  hogy  na pi -
rend re ve szi-e an nak a be ad vány nak
a  tár gya lá sát,  amely  in dít vá nyoz ta,
hogy a zsi nat vál toz tas sa meg a ta valy
no vem be ri ülé sén ho zott dön té sét,
mely sze rint az or szá gos fel ügye lőt a
zsi nat vá laszt ja, és ad ja vissza a vá lasz -
tás jo gát a gyü le ke ze tek nek. A kül döt -
tek egy han gú lag uta sí tot ták el a be -
ad vány na pi rend re vé te lét.
Mind ezek után el kez dőd he tett a

ma ra to ni hosszú sá gú vá lasz tás, el ső -
ként az or szá gos tiszt ség vi se lőké és
tes tü le teké. A sort a zsi nat el nö ke i -
nek  és  al el nö ke i nek meg vá lasz tá sa
nyi tot ta meg. A zsi nat lel ké szi el nö -
ke két for du ló után ifj. dr. Ha fen scher
Ká roly lett. Meg vá lasz tá sa után a kö -
vet ke ző ket mond ta la punk nak:
– Há rom „b” be tűs szó val sze ret -

ném jel le mez ni az előt tünk ál ló utat.
Az el ső szó a bi za lom.Mind annyi an
bi za lom ból élünk, mert a lu the ri ér -
tel me zés ben a hit lé nye ge is egy ér tel -
mű en ez. Ha a hit alap já ul szol gá ló bi -
zal mat meg ad ja ne künk az Úr is ten,
ak kor mi tar to zunk az zal, hogy egy -
más kö zött, az egy ház ban a bi zal mat
épít sük. Er re nagy szük ség van mai
tár sa dal munk ban.
A má so dik szó a bé kes ség.Ter mé -

sze tes ve le já ró ja a bi zal mat lan ság nak,
hogy egy faj ta bé két len ség élt az egy -
ház ban. Én azt re mé lem, hogy si ke -
rül a bi za lom épí té se nyo mán olyan
bé kes sé get te rem te ni, amely min den -
kép pen a gyü le ke ze tek és az egy ház
épí té sét szol gál hat ja. Ahogy az is ten -
tisz te le ti li tur gi á ban az Úr bé kes sé -
gét ad juk to vább, úgy kell ne künk is

to vább ad ni a krisz tu si bé kes sé get a
zsi na ti mun ká ban, az egy ház ve ze tői
mun ká ban és az egész egy ház mun -
ká já ban.
Vé gül a har ma dik szó a bá tor ság.

Egy  sor  olyan  lé pés  van  előt tünk,
ame lyek megté telé hez bá tor ság kell.
A  bá tor ság  azért  szük sé ges,  mert
tel je sen meg vál to zott tár sa dal mi és
egy há zi kör nye zet ben kell a jö vőt épí -
te nünk. Új utak ra  kell  lép nünk,  új
dön té se ket  kell  hoz nunk,  új  kap -
cso lat rend szert  kell  fel épí te nünk.
Pró bál juk meg eze ket a bá tor lé pé se -
ket meg ten ni a jö vő fe lé. Ez az új kor -
szak  ak kor  lesz  va ló ban  új,  ha  a
Szent lé lek Úr is ten mun kál ko dik kö -
zöt tünk, és a bi za lom, bé kes ség, bá -
tor ság  hár ma sá ban  imád koz ni  tu -
dunk a Szent lé lek aján dé ká ért.
A zsi nat nem lel ké szi el nö ké nek a

gré mi um Aba ffy Zol tánt vá lasz tot ta. 
– Őszin tén szól va meg le pett, ami -

kor a zsi nat nem lel ké szi el nö ki tiszt -
sé gé re meg ke re sést kap tam az or szág
kü lön bö ző pont ja i ról – mond ta la -
punk nak meg vá lasz tá sa után. – Én
ko ráb ban úgy gon dol tam, hogy csak
az or szá gos gaz da sá gi bi zott ság ban
foly ta tom a mun ká mat. Az tán ami -
kor több meg ke re sés ér ke zett, el gon -
dol koz tam azon, hogy a fe lém irá -
nyu ló bi za lom nak meg kell fe lel ni,
ezért  igent  mond tam  a  je lö lés re.
So kat imád koz tam és gyöt rőd tem,
hogy va ló ban én va gyok-e a leg al kal -
ma sabb er re a tiszt ség re. Re mé lem,
ka pok  kel lő  erőt  és  böl cses sé get,
hogy ezt a fel ada tot el tud jam lát ni.
Csa pat ban gon dol ko dom, és re mé -
lem, hogy olyan tár sa kat ál lít mel lém
az  Úr is ten  az  el nök ség be,  akik kel
vég re tud juk haj ta ni azt a fel ada tot,
ame lyet  el vár  tő lünk  az  egy há zi
köz élet. 

Új zsi nat, új fel ada tok
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A re mény ség re nem kell buz dí ta ni
sen kit.  Em be ri  lé tünk  sa já tos sá ga,
hogy bí zunk a jö vő ben. A vég le tes re -
mény te len ség egyen ér té kű az zal a ki -
for dult, nem em be ri ér zés sel, amely
az  ön gyil kos sá got  szü li.  A  leg re -
mény te le nebb hely zet ben is ké szek
va gyunk a jö vő re gon dol ni. Egy ha -
jós sem in dul el egy vi tor lás sal vi tor -
lák nél kül.
En nek  el le né re  éle tünk  egy-egy

dön té sé re ké szek va gyunk re mény -
te le nül néz ni. Le het, hogy nincs ér -
tel me ki bon ta ni a vi tor lá kat, ha nincs
szél,  de min den  ha jós  tud ja,  hogy
egy szer  majd  fel tá mad.  Mi köz ben
éle tünk egyik leg fon to sabb ere je az,
hogy  min dig  ké szek  va gyunk  re -
mény ked ni,  ha  a  re mény te len nek
ítélt  hely ze tek  túl súly ba  ke rül nek,
nem pusz tán meg ál lunk, bi zony ta -
lan ság fog el, el bá tor ta la no dunk, ha -
nem egész em be ri lé tünk, iden ti tá -
sunk gyen gül meg.

* * *

A vég ső re mény te len ség egyik leg -
szebb le írá sa Ed gar Al lan Poe A kút
és az in ga cí mű, nyo masz tó no vel lá -
ja. Hő sünk az ink vi zí ció bör tö né ben
ször nyű szen ve dé se ket áll ki. A sö tét,
ab lak ta lan  zár ká ban  ara szol gat va
mé ri meg a fa lat, la tol gat ja le he tő sé -
ge it.  Majd nem  be le zu han  ab ba  a
po ko li kút ba, mely a cel la kö ze pén
van. A ret te gés től és a kí nok tól időn -
ként el ájul. Ilyen kor a kö rü löt te le vő
dol gok meg vál toz nak. Ed dig sza ba -
don  jár kál ha tott  fog sá gá ban, most
össze kö töz ve fek szik. Fe lül ről pe dig
egy ha tal mas in ga kö ze le dik hoz zá
las san, eresz ked ve, al só részén bo rot -

va éles pen gé vel. A lát szó lag ki játsz -
ha tat lan hely zet ből a rab ügyes gon -
do lat tal me ne kül ki: a pat ká nyok kal
rá gat ja le bék lyó it. 
Poe zse ni á li san ír ja le a vég ső két -

ség be esett ség ál la po tát, nem ért jük,
hő se még mi ben re mény ke dik.

* * *

A hí vő em ber re mény sé gé nek haj tó -
ere je nem csu pán em be ri iden ti tá sa.
Nem pusz tán az a ter mé sze tes bi za -
lom, amellyel az élet fe lé for dul, és
amely oly könnyen ne héz hely ze tek
mar ta lé ká vá lesz. A hí vő em ber re -
mény sé gé nek  alap ja  Is ten.  An nak
tu da ta, hogy nincs ma gá ra hagy va,
éle té re  vi gyáz nak,  hogy  kez det től
fog va fi gye lem mel kí sé rik min den lé -
pé sét, hogy van ér tel me el gon dol koz -
ni jó és rossz re a li tá sán, hogy a tet -
tek nek sú lyuk van – ez sa já tos élet -
stí lust te remt az Is ten ben bí zók nak. 
Ha a re mény sé get úgy te kint jük,

mint an nak a bi zal mát, hogy sor sunk
– füg get le nül tő lünk – jó ra for dul hat,
és ki mond hat juk azt, hogy min den
em ber éle té nek ener gi á ját a re mény -
ke dés ad ja, ak kor min den em bert hí -
vő nek tart ha tunk. Aki vi tor lás ra ül,
visz ma gá val vi tor lát. Aki visz ma gá -
val vi tor lát, re mény ke dik a szél ben.

* * *

A cel la ha ma ro san újabb pok lot tar -
to gat a rab szá má ra. Tü zek gyúl nak,
me lyek a kö ve ket felfor ró sít ják. Rá -
adá sul a fa lak las sú moz gás sal kez de -
nek össze csúsz ni. A fo goly szá má ra
egyet len le he tő ség ként mu tat ko zik a
kút. De min den ha lált szí ve seb ben kí -
ván na, mint a kút pok lát. A mély ség

ott tá tong előt te gú nyo san, fe ne ket -
len  kat lan,  fel fog ha tat lan  sö tét ség.
Két ség be eset ten ka pasz ko dik a ki szö -
gel lé sek be. Min den ere jét össze szed -
ve me ne kül, de me ne kü lé se tel je sen
re mény te len.
Ál ma ink ban je le nik meg oly kor ez

a ré mü let. Kör be vesz a ret te gés, és
nincs ki út. Mi ért ka pasz ko dik még ez
az em ber? Mi ért nem hal meg, hogy
vé get ves sen szen ve dé se i nek?

* * *

A  vi tor lás  pél dá ja  azért  ke rül  új ra
meg új ra elénk, mert a Zsi dók hoz írt
le vélmon da tá ban a re mény te len sé -
get, a meg hát rá lást az zal a szó val fe -
je zi ki az ere de ti szö veg, amely a vi -
tor la le en ge dé sét je len ti. „De mi nem
ameg hát rá lás em be rei va gyunk, hogy
el vesszünk, ha nem a hi téi, hogy éle -
tet nyer jünk.”De mi nem en ged jük le
a vi tor lán kat, hogy meg áll junk, ha -
nem a re mény ség em be rei va gyunk,
hogy cél ba ér jünk.
Az ol va sók sok ne héz tör té ne ten ve -

re ked ték át ma gu kat. Nyil vá nos meg -
szé gye ní té se ket, fog sá got áll tak ki, és
va gyo nuk el kob zá sát vi sel ték el. Sok is -
me rő sük,  ba rát juk  és  ro ko nuk  ha -
son ló szen ve dé se it vol tak kény te le nek
tűr ni. Most a le vél író ja, ta lán a Ko -
rinthu si le vél ből is mert Apol lós, ar ra
biz tat ja  őket,  hogy  éle tük  alap ve tő
vo ná sát, a re mény sé get ne hagy ják el -
vesz ni, ne for dul ja nak ki ma guk ból,
tart sák meg jö vő be ve tett bi zal mu kat.
Eh hez azon ban nem elég a ter mé sze -
tes élet ener gia, amely még Ed gar Al -
lan Poe hő sé ben is él, még a min den -
ki ben meg le vő transz cen dens bi za lom
is ke vés. Eh hez több kell!

* * *

Az tán el ér ke zik az a pil la nat, ami kor
nem le het to vább me ne kül ni. A for -
ró  fa lak  nem  hagy nak  pe re met  a
rab nak a kút szé lén. Vé ge min den re -
mény nek.
„Vég re nem volt már fonnyadt és

vo nag ló tes tem szá má ra több egy hü -
velyk nyi  szi lárd  ta laj nál  a  bör tön
pad ló já ból,  ahol  lá ba mat  meg vet -
hes sem. Nem küz döt tem to vább, de
lel ki agó ni ám a két ség be esés egyet -
len han gos, hosszú és vég ső si ko lyá -
ban  ta lált  ki tö rést.  Érez tem,  hogy
meg tán to ro dom a kút szé len – el for -
dí tot tam sze me met…
Em be ri  han gok  disz har mo ni kus

za ja  hal lott!  Han gos  har so na szó,
mint ha sok-sok trom bi ta hang ja vol -
na! Zor don mo raj, mint ezer menny -
dör gés  kon cert je.  Az  iz zó  fa lak
vissza rán dul tak! Egy ki nyúj tott kar
ra gad ta meg ka ro mat, amint ájul tan
dől tem a mély ség be. La sal le tá bor nok
kar ja volt. A fran cia had se reg be nyo -
mult To le dó ba. Az ink vi zí ció el len -
sé ge i nek ha tal má ba ke rült.”

* * *

A szen ve dők re mé nye a vissza té rő
Krisz tus. Ez a vissza jö ve tel, ad ven ti
vá ra ko zá sunk  nem csak  a  szen ve -
dők nek ad vi gaszt, ha nem élet erőt,
ener gi át, min dig új és új vi tor la bon -
tást az út ra ke lők nek. A ke resz tyé ne -
ket nem kell buz dí ta ni re mény ség re,
éle tünk  alap ve tő,  örö münk ben  és
bá na tunk ban  je len  le vő  erő for rá -
sunk, hogy Krisz tus kö zel van. 

g Ko czor Ta más
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Vi tor la bon tás
a va Sárnap ig éje

El en ged he tet len a po zi tív ön meg ha -
tá ro zás és az ön is me ret. (A „nem va -
gyunk ka to li ku sok” ta ga dó hoz zá ál -
lás  több nyi re  is me ret hi ány ból,  bi -
zony ta lan ság ból  táp lál ko zik.)  Egy
kö zös ség  ak kor  von zó  a  kí vül ál lók
szá má ra,  ha  a  tag jai  egyen ként  és
együtt, tet te ik kel és sza va ik kal meg -
győ ző dést, erőt su gá roz nak.
Le het  a  cím ben  fel tett  kér dés re

tu do má nyos, teo ló gi ai vá laszt ad ni. De
szük sé ges az is, hogy – sta bil teo ló gi -
ai alap ról ki in dul va – min den ki meg -
fo gal maz za sze mé lyes vá la szát sa ját
ma ga és má sok szá má ra: mi hi té nek
kö zép pont ja, és ez ho gyan nyil vá nul
meg gon dol ko dá sá ban, na pi élet ve ze -
té sé ben. Ez az írás ilyen sze mé lyes hit -
él mé nyek összeg zé sé vel pró bál ko zik.
Szá mom ra egy szer re fe gyel me ző

és fel sza ba dí tó, amit az Ágos tai hit -
val lás ír: 
„Mert az  ige és szent sé gek mint

esz kö zök ál tal kap juk a Szent lel ket,
aki hi tet tá maszt – ahol és ami kor Is -
ten nek tet szik – azok ban, akik hall -
ják az evan gé li u mot: azt tud ni il lik,
hogy Is ten nem ér de me ink mi att, ha -
nem a Krisz tu sért iga zít ja meg azo -
kat,  akik  hi szik,  hogy  Is ten  őket  a
Krisz tu sért  ke gyel mé be  fo gad ja.
Hogy a Lé lek ígé re tét hit ál tal meg -
kap juk. (Gal 3,14)”
„A bűn bá nat pe dig he lyes ér te lem -

ben e két rész ből áll: az egyik a tö re -

de lem, vagy is az a ret te gés, ame lyet
a bűn meg is me ré se kelt a lel ki is me -
ret ben; a má sik pe dig a hit, amely az
evan gé li um ból  vagy  fel ol do zás ból
fa kad, és Krisz tu sért hi szi a bű nök
bo csá na tát, meg vi gasz tal ja a lel ki is -
me re tet, és meg sza ba dít ja a ret te gé -
sek től.  Ez után  jó  cse le ke de tek nek
kell kö vet kez ni ük, ame lyek a bűn bá -
nat gyü möl csei. (Mt 3,8)”
Sta bil ke re tek, ame lyek fo gó dzót

ad nak. Sza bad ság, hogy ne csu pán el -
fo gad jak ki je len té se ket, ta ní tá so kat,
ha nem ön ál ló an gon dol koz zam (eb -
ben per sze ben ne van a té ve dés le he -
tő sé ge is). Le he tő ség a nagy ko rú ke -
resz tény ség re:  ar ra,  hogy  idő le ge -
sen  akár  két ség be  is  es sem,  de  a
leg ne he zebb  hely ze tek ben  is  tud -
jam, nem va gyok egye dül, és van ki -
út. Tu dá sa an nak, hogy a jól vég zett
mun ka is is ten tisz te let. Fel is me ré se
an nak, hogy mi a rám bí zott fel adat.
Ze nész ként a szok vá nyos út for dí -

tott ja ada tott ne kem: az egy ház ze nén
ke resz tül ju tot tam el a lu the ri teo ló -
gi á hoz. Emi att ér zem ki vé te les aján -
dék nak, hogy az evan gé li kus egy ház -
hoz tar to zom.
Kö ze led ve a re for má ció kez de té -

nek öt szá za dik év for du ló já hoz, ér de -
mes szám ba ven ni, mi vel is gaz da -
god tunk a gyü le ke ze ti ének lés és a
mű ze ne te rü le tén. Az e kor ból szár -
ma zó éne kek – szö ve gü ket és dal la -

mu kat te kint ve egy aránt – leg ér té ke -
sebb kin cse ink kö zé tar toz nak.
A klasszi kus né met ko rá lok 17–18.

szá za di éne kes köny ve ink ben je len tek
meg na gyobb szám ban. Hosszú időn
ke resz tül ez volt a ma gyar lu the rá nus
iden ti tás egyik osz lo pa. Így is kel le -
ne ma rad nia, ez vi szont nem megy
ma gá tól. 
A  mai  gyer me ke ket,  fi a ta lo kat

ren ge teg kü lön bö ző ha tás éri, ezért
se gí te ni kell ne kik, hogy ezt a vi lá -
got is mi nél ko ráb ban fel fe dez hes sék.
Az Áld jad, én lel kem (EÉ 57), a Di -
csér jük Is tent (EÉ 52) vagy a Menny -
ből jö vök most hoz zá tok (EÉ 150) elég
él ve ze tes, de elég könnyű is ah hoz,
hogy be lé pő le gyen eb be a vi lág ba,
hogy meg érez tes se ve lük, mi a mi -
nő ség.Utá na már nem je lent aka dályt
az sem, ha egy-két ne he zebb ének -
hez  –  pél dá ul Mi Atyánk, ki vagy
mennyek ben (EÉ 72), Mély sé ges mély -
ből ki ál tunk (EÉ 402) – több erő fe -
szí tés sel kell el jut ni.
A má sik osz lop a 16. szá za di ré gi

ma gyar ének kincs, mely  iro dal mi
nyel vünk ki ala ku lá sá nak fon tos ta nú -
ja. A hit kér dé se i nek anya nyel ven va -
ló meg fo gal ma zá sa erő tel jes ver se ket
ered mé nye zett. Ezek a kor dal la ma -
i val össze kap cso lód va nagy nép sze -
rű ség re  tet tek  szert,  jó  né hány  –
töb bé-ke vés bé át dol go zott szö veg gel
– nap ja in kig fenn ma radt. 
Gyer me kek nél ér de mes a Mond -

ja tok di csé re tet (EÉ 276) vagy a Mely
igen jó az Úr is tent di csér ni (EÉ 47)
meg ta ní tá sá val kez de ni. A ne he zeb -
ben meg mász ha tó  szik la szir tek hez
tar to zik a Ne hagyj el es nem (EÉ 79)
vagy a Jö vel, Szent lé lek Úr is ten, Lel -
künk nek vi gas sá ga (EÉ 234).

A  né met  ko rá lok  a  nem zet kö zi
evan gé li kus ság hoz kap csol nak min -
ket;  e  dal la mok  fel dol go zá sai  új
mű fa jo kat hoz tak lét re a vo ká lis és
az  or go na iro da lom ban,  je len tős
ered mé nyek kel gaz da gít va a 16–18.
szá zad ze ne tör té ne tét. A ré gi ma -
gyar éne kek pe dig a ma gyar re for -
má tu sok kal va ló kö zös örök ség re és
a nép ze nei kap cso la tok ra irá nyít hat -
ják a fi gyel mün ket. Ezért gon do lom,
hogy  ez  az  evan gé li kus  iden ti tás
ze nei alap ja; van más kin csünk is, de
min den egyéb mű faj  csak ez után
kö vet kez het.
Mai aján dé kunk egy ré gi ma gyar

ad ven ti-ka rá cso nyi ének.
„Szent Ézsa i ás így ír Krisz tus nak

szent szü le té sé ről, / Hogy egy vessző -
szál fel nö ve ke dik Jessze gyö ke ré ről.
// En nek gyö ke rén egy vi rá gocs ka,
úgy mond, ne vel ke dik, / Kin az Is ten -
nek,  ő  szent  Aty já nak  lel ke  meg -
nyu go szik. // Győ ze del mes nek, nagy
ha tal mas nak, ir gal mas nak vall ja, / A
ke gye lem mel és igaz ság gal őt tel jes -
nek mond ja. // Ez ál tal le het az Úr is -
ten nel né künk bé kes sé günk, / Mert
köz ben já rónk  szent  Aty ja  előtt  ő
lesz majd mi né künk. (…) // Győ ze -
del mé nek  ha tal mas sá gát  va la kik
meg lát ják, / Krisz tus Jé zus nak is te -
ni vol tát mind azok imád ják. (…) //
Az ő zász ló ját fel emel te ti ő szent egy -
há zá ban, / És szent igé jét pré di kál tat -
ja e szé les vi lág ban. // Nagy vi gas sá -
gunk, ör ven de zé sünk lé gyen e gyer -
mek ben, / Mert üd vös sé günk va gyon
mi né künk szent szü le té sé ben.” (GyLK
802,1–4.10.12–13)

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Mi je lent az evan gé li kus iden ti tás?
Hit val lás szó ban és ze né ben

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, ma gasz tal -
juk örök ke gyel me det, hogy az idők tel -
jes sé gé ben el küld ted a vi lág meg vál tá -
sá ra egy szü lött Fi a dat, aki nek ígé re té -
ben bíz va kö nyör günk most hoz zád. 
[Lek tor:] Urunk, az ad ven ti idő ben

is mun kál kodj kö zöt tünk Szent lel -
ked del, hogy igéd gyü möl csöt te rem -
jen éle tünk ben, és fel ké szül ten vár -
juk a szám adás nap ját, Üd vö zí tőnk
má so dik el jö ve te lét! Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Urunk, kö nyör günk kis hi -

tű test vé re in kért, akik nem me rik ke -
zed re bíz ni éle tü ket, és szün te le nül ag -
go dal mas kod nak  ön ma guk,  sze ret -
te ik és az egész vi lág jö vő je mi att. Mu -
tasd meg ne kik is sze re te ted ha tal mát,
és osz lasd el min den fé lel mü ket, hogy
tel jes szív vel rád ha gyat koz za nak, és
meg is mer jék a be léd ve tett bi za lom
bé kes sé gét! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Urunk, ol tal mad ba ajánl -

juk  gyü le ke ze tün ket,  egy há zun kat
és min den ke resz tény test vé rün ket
szer te a vi lá gon. Te remts egyet ér tést
és egy sé get meg vál tott gyer me ke id
kö zött, hogy ami kor szent Fi ad szü -
le té sét ün ne pel jük, az egész vi lág fel -
is mer je  ben ne  Üd vö zí tő jét!  Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Urunk, te kints ir ga lom mal

min den  em be ri  kö zös ség re:  vé del -
mezd a csa lá do kat, fűzd szo ros ra a sze -
re tet kö te lé két a há zas tár sak kö zött, en -
gesz teld  ki  egy más sal  a  kü lön bö ző
nem ze dé ke ket! Óvd meg gyer me ke in -
ket és az if jú sá got min den ve sze de lem -
től,  és  adj  ke gyel mi  időt  a  vi lág nak,
hogy min den em ber üd vö zül jön, és el -
jus son az igaz ság meg is me ré sé re! Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lel kész:] Hall gass meg min ket,

Urunk, és add meg mind azt, ami di -
cső sé ge det  és  a mi üd vös sé gün ket
szol gál ja, szent Fi ad, a mi Urunk, Jé -
zus Krisz tus ál tal. 

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

„Zsolt 38,2: Uram, ne feddj meg fel in -
du lá sod ban!Ezen sza vak kal va ló fed -
dés ér ten dő, ami kép pen a go nosz te -
vőt  kor hol ják.  Ne os to rozz lán go ló
ha ra god ban!Ez tett leg tör té nik, mint
a 2. zsol tár ban (Zsolt 2,5): »Majd így
szól hoz zá juk ha rag já ban« – ez a fed -
dés szó ban –, »iz zó ha rag já ban így ré -
mí ti meg őket« – ez pe dig a fe nyí tés
tet tel és cse le ke det tel. Zsolt 38,3: Mert
nyi la id be lém ha tol tak. Is ten be szé de,
amellyel az Írás ban kor hol és fe nye get,
az ő »nyi lai«. Aki azo kat ér zi, fel ki ált:
»Uram,  ne  feddj meg  fel in du lá sod -
ban!« De csak az ér zi, »aki nek a szí vé -
be ha tol tak«. Eze ket a lágy szí vű ek be
lö vi Is ten. Az Is ten fé lel me nél kül va -
ló ke mény szí vű ek ről azon ban le pat -
tan nak, mint a ke mény szik lá ról; és ez
mind ad dig ma rad  így,  amíg  az  igék
pusz tán em be ri pré di ká ció ál tal szól -
nak, anél kül hogy Is ten köz re mű köd -
nék, és be lé jük lő né.” 

d Lu ther Már ton: A har ma dik
bűn bá na ti zsol tár (Zsolt 38)

(Schu lek Ti bor for dí tá sa)

Se mper refor m anda

b Az evan gé li kus ság ki sebb sé gi egy ház Ma gyar or szá gon. Gyü le ke ze te -
ink több nyi re ró mai ka to li kus vagy re for má tus do mi nan cia mel lett
– és leg in kább sze ku lá ris kö zeg ben – élik éle tü ket. Ilyen hely zet ben
ki emel ten fon tos, hogy tisz tá ban le gyünk az zal, mi jel le mez min ket:
is mer jük hit val lá sun kat, sa já tos sá ga in kat, kü lön le ges sé ge in ket.

C antate
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– Az el múlt hét vé gén be fe je ző dött
egy há zunk ban a hat éven ként ese dé -
kes ál ta lá nos tiszt újí tás. Ho gyan ér -
té ke li Püs pök úr a zsi na ti vá lasz tá -
sok ered mé nyét? Ta lán le het ezt a kér -
dést ki csit pro vo ka tí vab ban is meg -
fo gal maz ni: ki vagy mi győ zött a zsi -
na ti vá lasz tá so kon?
– Le het így kér dez ni, de nem ér -

de mes, mert könnyen zsák ut cá ba ju -
tunk. Bár egy há zunk vá lasz tá si rend -
je sok te kin tet ben ha son lít a vi lá gi,
úgyne ve zett de mok ra ti kus vá lasz tá -
sok hoz, de eb ben a kér dés ben is Jé -
zus Krisz tus sza va az irány mu ta tó. Ő
egy ér tel mű en  fi gyel mez tet te  egy -
más sal  ri va li zá ló,  ha ta lom ra  tö rő
ta nít vá nya it, hogy „nem így van kö -
zöt te tek, ha nem aki naggyá akar
len ni kö zöt te tek, az le gyen szol gá tok”.
(Mk 10,43)

– Szép ez az ige, de köz tu do má sú,
hogy ná lunk is volt hi va ta los és nem
hi va ta los kam pány, sőt akad tak vá -
lasz tá si al ku kat sej te tő, meg le pő
vissza lé pé sek is…
– Nem va gyok ra jon gó. Re á li san

kell lát nunk, hogy az egy ház nem -
csak  Krisz tus  ti tok za tos  tes te,  de
egy ben em be ri szer ve zet is, így nem
men tes a ha tal mi am bí ci ók tól. Emel -
lett,  saj nos,  a  ha zai  po li ti kai  élet
vá lasz tá si „kul tú rá ja” meg fer tőz min -
ket is. De amint ezt a zsi na ti ülé sen
is el mond tam: egy há zi vá lasz tá so kon

nem le het a szó po li ti kai, vi lá gi ér -
tel mé ben győz ni vagy ve szí te ni! A tét
ugyan is nem a ha ta lom meg szer zé -
se vagy meg tar tá sa, ha nem az egyes
szol gá lati te rü le tek, fel ada tok új bó li
el osz tá sa. 
Aki  az  egy há zi  vá lasz tá son  több

sza va za tot kap, az több szol gá la tot,
na gyobb fel ada tot nyert. Aki most ke -
ve sebb vok sot gyűj tött be, és át kel -
lett, hogy ad ja a he lyét más nak, az fel -
sza ba dult,  hogy  tá mo gas sa  a ma ga
he lyén a to váb bi egy ház épí tő mun kát.

– Nyílt ti tok, hogy kü lön bö ző irány -
za tok fe szül nek egy más nak az evan -
gé li kus egy ház ban. A kö zel múlt ban
a lel ké szi mun ka kö zös sé gek is fog lal -
koz tak az el té rő egy ház ké pek kér dé -
sé vel: zsi na ti vagy episz kopá lis, ne -
tán kong re ga ci o na lis ta egy ház ban
aka runk-e él ni?
–  Én  leg in kább  Jé zus  Krisz tus

egy há zá ban sze ret nék él ni és szol gál -
ni, ahol a Mes ter a tör té net leg ele jén,
a missziói  pa rancs ban  tisz táz ta  az
alap sza bályt: „Ne kem ada tott min den
ha ta lom mennyen és föl dön.” (Mt
28,18) Ami kor er ről meg fe led ke zünk
az egy ház ban, ak kor csak ma gun kat
épít jük, és köz ben rom bol juk, mér -
gez zük Krisz tus élő tes tét. 
Ugyan ak kor az ter mé sze tes, hogy

Urunk kü lön bö ző ke gyes sé gű, vér -
mér sék le tű em be re ket hí vott el és hív
el ma is a szol gá la tá ba, aki ket so ha

nem akart uni for mi zál ni. A teo ló gi -
ai sok szí nű ség, az egy más ér té kei fe -
lé nyi tott dia ló gus gaz da gít ja az egy -
há zat. Ez so kat se gít het ab ban, hogy
min den fé le em ber hez utat ta lál junk
az evan gé li um mal, s így tölt hes sük be
az egy ház kül de té sét, a misszi ói pa -
ran csot.

– A pár be széd kész ség mint ha nem
tar toz na egy há zunk erős sé gei kö zé…
– Saj nos ezen a te rü le ten is tük rö -

ző dik az egy ház ban a kö rü löt tünk lé -
vő vi lág nyo mo rú sá gos meg osz tott -
sá ga.  Ahogy  a  po li ti ká ban,  úgy  az
egy ház ban is ta nul nunk kell még a
kul tu rált dia ló gust. En nek hi á nyá ban
ha mar össze áll nak az egy más ban el -
len sé get sej tő „sze kér tá bo rok”, ame -
lyek nem meg győz ni, ha nem le győz -
ni akar ják a má si kat.
Nem vi gasz, de ez a prob lé ma is

egy idős a ke resz tény ség gel. Már Pál
apos tol küzd a ko rinthu si gyü le ke zet -
ben  dú ló  vi szály ko dás sal,  ame lyet
lel ki  kis ko rú ság ként  di ag nosz ti zál.
Sza vai ma is ki jó za ní tó ak és gyó gyí -
tó ak, csak a ne ve ket kell ak tu a li zál ni:
„Ha az egyik ezt mond ja: »Én Pá lé va -
gyok«, a má sik pe dig azt: »Én Apol ló -
sé«, nem em be ri mó don be szél tek-e?
Hát ki az az Apol lós, és ki az a Pál?
Szol gák csu pán, akik ál tal hí vő vé let -
te tek; még pe dig ki-ki úgy szol gál,
ahogy meg ad ta ne ki az Úr. Én ül tet -
tem, Apol lós ön töz te, de a nö ve ke dést

az Is ten ad ta. Úgy hogy az sem szá mít,
aki ül tet, az sem, aki ön töz, ha nem
csak Is ten, aki a nö ve ke dést ad ja. Aki
ül tet, és aki ön töz: egyek, és mind egyik
majd a ma ga ju tal mát kap ja fá ra do -
zá sá hoz mél tó an. Mert mi Is ten mun -
ka tár sai va gyunk…” (1Kor 3,4–9)

– Meg le he tő sen hét köz na pi ra si ke -
re dett a hat év re meg vá lasz tott mun -
ka tár si gár da szol gá lat ba ál lí tá sa a
fa so ri temp lom ban. Egy kis gyü le ke -
zet pres bi té ri u má nak in du lá sa is
na gyobb ün ne pi kö rí tést szo kott kap -
ni, mint ami lyen most a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház és a zsi nat
el nök sé gé nek és tiszt ség vi se lő i nek be -
ik ta tá sát övez te…
– Kül ső sé ge i ben va ló ban „vissza -

fo gott” volt az is ten tisz te let, ame lyen
szin te csak a zsi na ti ta gok vol tak je -
len, saj nos még ők sem tel jes szám -
ban… Mind ezt ta lán rész ben ma gya -
ráz za az a tény, hogy a ré gi ve ze tés -
nek már, az új nak még nem volt ide -
je az ün ne pé lye sebb elő ké szí tés re, hi -
szen  egy há zi  tör vé nyünk  elő ír ja,
hogy az új or szá gos ve ze tés be ik ta -
tá sá nak no vem ber 30-ig meg kell tör -
tén nie.  Eh hez  ké pest  még  így  is
csúsz tunk ti zen egy órát, de bí zom a
„bűn bo csá nat ban”… 
Ugyan ak kor  meg győ ző dé sem,

hogy  tar tal mi lag min den  a  he lyén
volt. Ér de mes meg néz ni a „start fo -
tót”! Az es kü té tel nél fél kör ben ál lunk

a gyö nyö rű Ben czúr-ol tár kép előtt,
a bet le he mi Gyer mek já szol böl cső -
jé nél, mint a nap ke le ti böl csek re mélt
ké sei  utó dai. Ugyan csak  „mél tó  és
igaz sá gos” volt, hogy az ol tár előtt egy
iga zi mai bölcs, Reuss And rás, az egy -
ház tu do má nyá nak, a teo ló gi á nak a
pro fesszo ra  ik ta tott  be  min ket  a
szol gá lat ba. Ezt kö ve tő en tér del het -
tünk az úr va cso rai ol tár hoz, ahon nan
az élet ke nye ré nek és ita lá nak ál dá -
sá val in dul hat tunk a sa ját erőn kön fe -
lül va ló út ra. 
Kell-e en nél több, hogy kö zös kül -

de té sün ket be tölt hes sük? Igen, kell!
Az egy ház né pé nek hor do zó imád -
sá ga, ame lyet ez úton is ké rünk, és kö -
szö nünk elő re is.

g EÉ

Ki győ zött a zsi na ton?
Be szél ge tés Gáncs Pé ter rel, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ké vel

é gtájoló

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Szak mai vi ta na pot tar tot tak az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men (EHE) a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház gyü le ke ze -
te i ben és is ko lá i ban zaj ló hit ok ta -
tás ról. Novem ber 27-én több mint
negy ven lel kész és hit ok ta tó ér ke -
zett az or szág szá mos pont já ról. 

A vi ta na pot Sza bó né Mát rai Ma ri -
an na, az EHE Gya kor la ti In té ze té nek
ve ze tő je nyi tot ta meg imád ság gal és
gon do lat éb resz tő sza vak kal. 

Rozs-Nagy Szil via, az  or szá gos
iro da ne ve lé si és ok ta tá si osz tá lyá nak
hit tan re fe ren se az osz tály ál tal vég -
zett  hit ok ta tá si  fel mé rés  ered mé -
nye it is mer tet te, va la mint be szélt az
új köz ne ve lé si tör vény kö vet kez té ben
fel me rü lő ki hí vá sok ról is.
Az új  hit tan tan ter vek  tar tal mát,

cél ját és mód szer ta ni szem pont ja it dr.
Ko dá csy-Si mon Esz ter, a tan ter vet el -
ké szí tő ka te che ti kai mun ka cso port

ko or di ná to ra te kin tet te át. Az egyes
kor osz tá lyi bon tá sok ról Szi ge thy né
Szen tecz ki Ka ta lin hit ok ta tó, Mes ter -
há zy Ba lázs is ko la lel kész  és  Réz-
Nagy Zol tán lel kész be szélt min den
rész let re ki tér ve.
Az  is mer te tő ket  szá mos  hoz zá -

szó lás kö vet te. A fel szó la lók hang sú -
lyoz ták, hogy fon tos nak és szük sé -
ges nek tart ják a vál to zá so kat, va la -
mint jó nak lát ják az új kon cep ci ót,

a ki tű zött cé lo kat és a mód szer ta ni
ter ve ket. A vi ta na pon több kér dés is
fel me rült, me lyek egy részt se gí tet -
tek  tisz táz ni  a  tan ter vek ben  le írt
egyes  konk ré tu mo kat,  más részt  a
ter ve ze tek to vább gon do lá sá ra kész -
tet ték a tan ter ve ken dol go zó mun -
ka cso port tag ja it.
A jó han gu la tú ta nács ko zás Sza bó -

né Mát rai Ma ri an na gon do la ta i val és
imád sá gá val zá rult.

A vitaanyag letölthető a hit tu do -
má nyi egyetem honlapjáról (teol.lu -
the ran.hu).
A tan ter vek ter ve ze tét a ka te che -

ti kai mun ka cso port  tag jai  to váb bi
lel ké szi és hit ok ta tói ta lál ko zó kon vi -
tat ják meg az el kö vet ke zen dő két hó -
nap ban. 
Emel lett öröm mel fo gad nak írás -

ban meg fo gal ma zott vé le mé nye ket és
ja vas la to kat is 2013. ja nu ár 10-ig az
esz ter.si mon@lu the ran.hu  e-mail
cím re. 

g KSE

Fe le lős ség gel a hit ok ta tá sért

Az idei egy há zi esz ten dő leg -
el ső dél után ján Ár pás, a győr-
mo so ni kis te le pü lés pol gá rai
há la adás ra  gyűl tek  össze  az
1929-ben  emelt  evan gé li kus
ha rang láb  kö rül.  Ezen  a  de -
cem ber 2-ai va sár na pon a Mó -
ric hi da–Ár pási  Evan gé li kus
Egy ház köz ség tag ja i nak anya -
gi ál do zat vál la lá sá val – a ko -
ráb bi  ké zi  ha ran go zást  fel -
vált va – im már vil la mo sí tott
üzem mód ban  szó lal ha tott
meg a fa lu ha rang ja.
Ün ne pi kö szön tő jé ben Ko -

vács Csil la óvo da ve ze tő  ki -
emel te, hogy az ár pá si evan gé -
li ku sok szá má ra a nyolc van há -
rom esz ten de je meg kon du ló
ha rang sza va a fi gyel mez te té -

sen  és  bú csúz ta tá son  túl  a
hit hez, temp lom hoz va ló kö -
tő dést is je len ti. 
A be szé des ha rang szó ról tett

ta nú bi zony sá got  Ko vács Mi -
hálykán tor meg ha tó dott sá ga is,
aki a ha rang láb meg ál dá sa után
elő ször szó lal tat ta meg a ha ran -
got, és ad ta át év ti ze de ken át hű -
sé ge sen  vég zett  ha ran go zói
szol gá la tát utó da i nak.
A gyü le ke zet lel ké sze, Ba -

kay Be at rix Fil 4,4–5 alap ján
az  össze gyűl tek  szí vé re  he -
lyez te  a  ha rang szó  leg drá -
gább, ad ven ti üze ne tét: „Az Úr
ün ne pe in ken és hét köz nap ja -
ink ban is kö zel van hoz zánk
szün te len!”

g Ya kab

Ár pá si ha rang szó 

A Dé li Egy ház ke rü let aján dé ka -
kép pen  de cem ber  2-án,  ad -
vent el ső va sár nap ján a Ka lá ka
együt tes is be kap cso lódott a ká -
posz tás me gye ri misszi ó ba.
A  Ló ver seny  tér  6.  szám

alat ti kö zös sé gi ház ban az im -
már hu szon öt éves, Sza bad-e
be jön ni bet le hem mel? cí mű
mű so rá val a Ka lá ka együt tes
so kak tu do má sá ra hoz ta: van
hely  és  le he tő ség  ar ra,  hogy
Ká posz tás me gye ren is evan gé -
li kus  is ten tisz te le ten  ör ven -
dez zünk  Jé zus  szü le té sé nek. 

A  koncert  előtt  Soly már
Pé ter Ta más helyi leg ille tékes,
új pesti  lel ké sz kö szön töt te a
szép szá m ban össze gyűlt kö -
zös sé get.
Most már nem csu pán havi

két szer  a  ró mai  ka to li kus
temp lom  ká pol ná já ban,  ha -
nem a  vá ros rész  szí vé ben,  a
Ká posz tás me gye ri Kö zös sé gi
Ház ban  is  ta lál koz hat nak  a
be té rők  az  evan gé li kus  kö -
zös ség egy re bő vü lő kí ná la tú
misszi ó já val.

g Kiss Ta más fel vé te le

Sza bad-e be jön ni
Ká posz tás me gyer re

bet le hem mel?
Ha to dik  al ka lom mal  ren dez -
ték meg az ad ven ti vá sárt ad vent
el ső  va sár nap ján  a  ko lozs vá ri
evan gé li kus  gyü le ke zet ben. A
dél előtt ün ne pi is ten tisz te let tel
kez dő dött, ame lyen Sze me rei Já -
nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let püs pö ke hir det te Is -
ten igé jét Ézs 55,6–11 alap ján. A
li tur gi á ban Ador já ni De zső Zol -
tán, a Ro má ni ai Evan gé li kus-
Lu the rá nus  Egy ház  püs pö ke,
va la mint Tóth Zol tán es pe res -
he lyet tes,  a  besz ter ce–zsely ki
gyü le ke zet lel ké sze szol gált.
Az is ten tisz te let ze nei ke re -

tét kán tor ként Hor vát Zol tán
or go na mű vész  biz to sí tot ta,
köz re mű kö dött Ko va cs insz ki
Jo lán éne kes nő és Sza bó Ador -
ján oboa mű vész,  il let ve  a
besz ter cei ve gyes kar.

Az úr va cso rás is ten tisz te let
zá rá sa ként avat ták fel Já ro si An -
dor egy ko ri ko lozs vá ri lel kész

em lék táb lá ját, ame lyet Ko lo zsi
Ti bor szob rász mű vész  ké szí -
tett. A „Sza mos-par ti Wal len -
berg”  éle tét  és  mun kás sá gát
Hor váth An na al pol gár mes ter
mél tat ta.  Be szé det  mon dott
Mag dó Já nos, Ma gyar or szág
ko lozs vá ri fő kon zul ja is. Az er -
dé lyi szár ma zá sú, evan gé li kus
dip lo ma ta ar ra biz tat ta a né pes
hall ga tó sá got,  hogy  kö ves sék
Já ro si An dor nak az em ber ség
te rén mu ta tott pél dá ját.
Ezek után a temp lom ud va -

ron meg nyílt a ha gyo má nyos
ad ven ti vá sár, ame lyen töb bek
kö zött a he lyi kö zös ség val lás -
órá sai, cser ké szei és óvo dá sai,
va la mint a nő szö veg ség tag jai
áru sí tot ták a ma guk ál tal ké -
szí tett  kéz mű ves ter mé ke ket
– ka ri ta tív cél lal. Kü lön stan -

dot kap tak a zsely -
ki egy ház köz sé gek -
ből ér ke zett hí vek. 
A  vá sá ron  nagy

si kert arat tak az ad -
ven ti ko szo rúk és a
há zi  sü te mé nyek,
ame lyek hez  re cep -
tes köny vet  is  ki ad -
tak, ben ne – töb bek
kö zött  –  Lu ther

Már ton ked venc kek szé nek el -
ké szí té sét is.

g AM

Ad ven t Ko lozs vá rott
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A ha zai bün te tés-vég re haj tá si in té ze -
tek ben 2000 óta tel je sí te nek új ra szol -
gá la tot  lel ké szek. A bör tön lel ké szek
szol gá la ti te re pe a bör tö nök vi lá ga; fel -
ada tuk spe ci á lis: a pe ri fe ri kus élet hely -
zet ben lé vők val lás gya kor lá sá nak biz -
to sí tá sa, te kin tet tel a sok fé le egy há zi,
val lá si hát tér rel ren del ke ző em ber re. 
Az elő ze tes le tar tóz ta tás ban lé vő

fog va tar tot tak lel ki gon do zá sa kü lö -
nö sen ne héz fel adat, hi szen a le tar tóz -
ta tá si sokk, va la mint szá mos bi zony -
ta lan sá gi té nye ző ne he zí ti min den na -
pi  éle tü ket.  A  lel ké szek nek  ezért
nem csak em pa ti ku san, de a sza bá lyok
is me re té ben igen kö rül te kin tő en kell
vé gez ni ük a mun ká ju kat.
A Fő vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si

In té zet Ma gyar or szág egyik  leg na -

gyobb  bör tö ne,  az  in té zet  há rom
épü le té ben el he lye zett fog va tar tot tak
lét szá ma össze sen ezer nyolc száz. A
fog va tar tot tak  lel ki  gon do zá sát  öt
bör tön lel kész vég zi. 
A Gyors ko csi ut cai ob jek tum ban

kö zel  két száz  nőt  tar ta nak  fog va,
akik a fér fiak nál ne he zeb ben vi se lik,
hogy könnyen el ve szít he tik csa lád -
tag ja i kat,  gyer me ke ik  tá vol  ke rül -
nek tő lük. A bör tön ká pol na csend -
jé ben azon ban min den ki egy kis lel -
ki bé ké re, nyu ga lom ra lel het. 
Ezért lé te sült Ben czúr Lász ló ter -

vei alap ján a fog va tar tot tak ki vi te le -
zé sé ben ká pol na, ahol Vá ri Krisz ti -
na Ág nes evan gé li kus bör tön lel kész
szol gál. 

d For rás: Evan gé li kus.hu

Bör tön ká pol na a Gyors ko csi ut cá ban
b A Fő vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si In té zet II. szá mú, Gyors ko csi ut cai

ob jek tu má ban no vem ber 27-én bör tön ká pol nát avat tak. A ká pol na ter -
ve it BenczúrLászló Ybl-dí jas épí tész, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Észa ki Egy ház ke rü le té nek ko ráb bi fel ügye lő je ké szí tet te. A ki -
vi te le zé si mun ká kat a re in teg rá ció je gyé ben a pad ló tól a pla fo nig fog -
va tar tot tak vé gez ték, aki ket – töb bek kö zött – VáriKrisztinaÁgnes
evan gé li kus bör tön lel kész lel ki gon doz.

A  ta lál ko zó  test vé ri  han gu lat ban
folyt, a részt ve vők meg osz tot ták egy -
más sal az öku me ni kus együtt mű kö -
dés sel kap cso la tos öröm te li ta pasz -
ta la ta i kat,  de  a ne héz sé gek ről  sem
hall gat tak.  A  kap cso la tok  to váb bi
mé lyí té se  ér de ké ben  meg erő sí tet -
ték  a  rend sze res,  nyílt  pár be széd
foly ta tá sá nak szük sé ges sé gét.
A ta nács ko zá son egye bek mel lett

az egy há zak ál tal el lá tott köz fel ada -
tok  fi nan szí ro zá sá val  kap cso la tos
ki lá tá sok bi zony ta lan sá gá ról  is  szó
esett. A bi zony ta lan sá gok csak az ál -
la mi  köz fel adat-el lá tás  fi nan szí ro -
zá si  rend sze ré nek  ki ala kí tá sa  után
szá mol ha tók fel, eh hez to váb bi tár -
gya lá sok ra van szük ség az ál lam és az
egy há zak kö zött. Ál ta lá nos alap elv -

ként az egy há zi ve ze tők meg erő sí tet -
ték, hogy a köz fel adat-el lá tás ban az
egyen lő fi nan szí ro zás el vét kell szem
előtt tar ta ni, és a tár gya lá sok so rán
is ezt kí ván ják kép vi sel ni. 
A kö te le ző en vá laszt ha tó hit- és er -

kölcs tan ok ta tás fel me nő rend sze rű
be ve ze té sé vel kap cso la tos, még nyi -
tott kér dé sek meg ol dá sá hoz is to váb -
bi egyez te té sek re lesz szük ség.
A va sár nap kez dő dő ad ven ti idő -

szak ra elő re te kint ve az egy há zi ve ze -
tők em lé kez tet tek, hogy a gond, re -
mény te len ség és hiú re mény vi lá gá ban
van jö vő: az el jö ven dő Jé zus Krisz tus.
A há rom egy ház püs pö ke i nek kö -

vet ke ző ta lál ko zó já ra 2013 ta va szán
ke rül majd sor.

d For rás: Evan gé li kus.hu

Öku me ni kus egy ház ve ze tői ta lál ko zó
b A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia Tit kár sá gá nak bu da pes ti

szék há zá ban ül tek tár gya ló asz tal hoz a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon -
fe ren cia ál lan dó ta ná csá nak tag jai, va la mint a re for má tus és evan gé -
li kus egy ház püs pö kei no vem ber 27-én, ked den. Az ad vent el ső va sár -
nap ját meg elő ző, idei har ma dik ta lál ko zót kö zös imád ság gal kezd ték
az egy há zi ve ze tők.

A Veszp ré mi Ma gyar–Finn Egye sü -
let meg hí vá sá ra idén ti ze dik al ka lom -
mal ér ke zett Veszp rém be Jou lu puk -
ki.A lapp föl di Mi ku lás de cem ber 1-
jén, szom ba ton dél előtt az Öröm hír
Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo dá ban
ven dé ges ke dett, ahol a gye re kek da -
lok kal, ver sek kel  fo gad ták – az ovi
tör té ne té ben im már má so dik al ka -
lom mal. 
Az óvo da  ta valy  ősszel  egy  cso -

port tal kezd te meg mű kö dé sét, idén
szep tem ber ben  újab bal  bő vült.  A
Nap su gár és a Mar ga ré ta cso port ba
já ró  gyer me kek  nagy  iz ga lom mal,
öröm mel, lel ke sen vár ták a Mi ku lást,
aki né hány sza vas lapp föl di üd vöz let -
tel  kö szön töt te  őket. Me sélt  ar ról,
hogy Veszp rém és Ro va ni e mi, ahol ő,
a  Mi ku lás  la kik,  test vér vá ro sok.
Csak úgy, mint ta valy, idén is név sze -
rint szó lí tot ta ma gá hoz az óvo dá so -

kat,  át ad ta  ne kik  az  aján dé ko kat:
édes sé get és já té ko kat. Kö zös fo tó is
ké szült.
Jou lu puk ki el mond ta: na gyon sok

ren dez vé nyen vesz részt, ahol több

száz, több ezer gyer mek vár ja őt, de
az ilyen kis kö zös ség ben va ló ta lál ko -
zá sok,  ben ső sé ges  ün ne pek  kü lö -
nö sen ked ve sek szá má ra.

g B. E.

Joulupukkitól vették át az ajándékot 
a veszp ré mi ovisok

Jou lu puk ki az evan gé li kus óvo dá ba já ró gyer me kek kö zött
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Idén  is  ad vent  el ső  va sár nap já nak
dél után ján kez dő dött meg a fog va -
tar tot tak  szá má ra  ki írt,  már-már
ha gyo má nyos nak te kint he tő or szá -
gos bib lia ver seny. A Bör tön lel ké szek
Ma gyar or szá gi  Szer ve ze te  ren de -
zé sé ben és a bör tön lel ké szek hat ha -
tós  és  ál do za tos  mun ká já nak  kö -
szön he tő en  de cem ber  2-án  1114
fog va tar tott kezd te meg a fel adat la -
pok ki töl té sét az or szág hu szon hét
bör tö né ben.
A bör tön lel ké szek dön té se alap ján

2012-ben két könyv ből kel lett a ver -
seny zők nek ké szül ni ük: az 51–75. zsol -
tár ból,  il let ve  a Márk  írá sa  sze rinti
evan gé li um ból más fél óra alatt kel lett

a húsz-húsz kér dés re a meg fe le lő vá -
laszt meg je löl ni. 

Csó ti And rás ve zér őr nagy nak,  a
bün te tés-vég re haj tás meg bí zott or szá -
gos pa rancs no ká nak en ge dé lye alap -
ján ko moly tét je is volt a ve tél ke dő nek:
in té ze ten ként az el ső öt he lye zett pa -
rancs no ki  ha tás kör ben  ju ta lom ban
ré sze sül, mely le het akár plusz be szé -
lő, plusz cso mag, akár di csé ret vagy fe -
gyel mi el tör lé se.
A bib lia ver seny szer ve zői bíz nak ab -

ban, hogy a fel ké szü lés idő sza ka alatt
a fog va tar tot tak sa ját éle tük kel kap cso -
la to san is vá laszt, irány mu ta tást, erőt
és biz ta tást ta lál tak a Bib li á ban.

g R. G.

Bib lia ver seny fogvatartottaknak

A ne héz sor sú er zsé bet vá ro si és mold vai csán gó ma -
gyar  gyer me ke kért  de cem ber  8-án,  szom ba ton  17
óra kor  a  bu da pest-fa so ri  evan gé li kus  temp lom ban
(Bu da pest VII. ker., Vá ros li ge ti fa sor 17.) ad ven ti jó té -
kony sá gi kon cer tet ren de zünk.
Köz re mű köd nek: Kun sá gi Jú lia kon cert éne kes nő

(Né met or szág); a bu da pes ti Ko dály Zol tán fér fi kar, kar -
nagy: Pá lin kás Pé ter; Papp Gyu la zon go ra mű vész.

Fő véd nö kök: Gáncs Pé ter el nök-püs pök, aki ige hir de -
tés sel is szol gál, va la mint Spá nyi An tal ró mai ka to li kus
me gyés püs pök. A Je ru zsá le mi Szent Lá zár Lo vag rend
tá mo ga tó je len lé té vel.
A be lé pés díj ta lan. Ado má nyo kat a He ted hét Gyer -

mek jó lé ti  Köz pont  és  a  Ke reszt szü lők  a  Mold vai
Csán gó  Ma gya ro kért  Egye sü let  ja vá ra  kö szö net tel
gyűj tünk.

ad ven ti jó té kony sá gi kon cert
H I R D E T É S

b Tud ják va jon az ol va sók, hogy
hon nan szár ma zik a fi a ta lok ál -
tal oly ked velt ki fe je zés: „tök
jó”? Én is csak most tud tam
meg: a „tö ké le te sen jó” rö vi dí té -
se. De cem ber el ső hét vé gé jén a
Vas me gyei ná das di ak és őri -
ma gya rós di ak gya kor ta hall hat -
ták ezt a ki fe je zést ki csen dül ni
az élénk be szél ge té sek ből. Nem
vé let le nül, hi szen fi a tal lá nyok
csa pa ta lá to ga tott ad vent el ső
va sár nap ján e két gyü le ke zet be.

A  meg hí vás  ere de ti leg  Ná das dról
ér ke zett, de a szom széd ma gya rós di -
ak is kész ség gel vál lal ták a Boyz less
Vo i ce tag ja i nak el szál -
lá so lá sát a pa ró kia ud -
va rá ban kö zel múlt ban
fel újí tott Élet fa evan -
gé li kus  if jú sá gi  tá bo -
ruk ban. Az ad ven ti lá -
to ga tás így két gyü le -
ke zet  kö zös sé gét  is
érin tet te. 
Szom ba t  es te  jó té -

kony sá gi kon cert ke re -
té ben Ná das don, a va -
sár na pi is ten tisz te le ten
pe dig Őri ma gya rós don
szol gál tak mu zsi ká juk -
kal a 2009-ben ala kult
női ka ma ra-ének együt -
tes tag jai. A hét boyz less,
vagyis  „fi út lan”  lány
mel lett mind két  al ka -
lom mal  fel lé pett  egy  fi a tal em ber  is,
Zol tán, aki nek  azon ban  szi go rú an
csak a gi tár kí sé ret ju tott fel ada tul. 
E  so rok  író ját  pe dig  ar ra  kér ték

meg, hogy a két nap ban az ige hir de -
té sek szol gá la tát vé gez ze. Ki csit ag -
gód tam, va jon szí ve sen fo gad ják-e az
együt tes  ko ránt sem  ha gyo má nyos
ze nei stí lu sát az őr sé gi fal vak zár tabb -
nak gon dolt vi lá gá ban, s va jon a – fő -
ként fő vá ro si – if jak la za di ák be szé -
de nem vált-e ki el len ér zést a gyü le -

ke ze tek idő sebb tag ja i ból. A fé lel mek
azon ban alap ta lan nak bi zo nyul tak.
Ez az ad ven ti ta lál ko zás tény leg „tök
jó ra” si ke re dett. 
A Boyz less Vo i ce ének szol gá la tai

ün nep lő be  öl töz tet ték  hall ga tó sá -
guk szí vét. S bár er re az őr sé gi út ra
most  in kább  az  együt tes  fi a ta labb
tag ja i nak volt mód juk el jön ni, ér ző -
dött a kó rus kép zett sé ge, össze szo -
kott sá ga. A ná das di ak és ma gya rós -
di ak tap sa és nyi tott sá ga meg erő sí -
tést je len tett a lá nyok to váb bi szol gá -
la ta i hoz. A ven dég sze re te ten túl az
együt tes tag jai meg ta pasz tal hat ták e
két fa lu kö zös sé gé ben az össze tar to -
zás ere jét ko runk egy re in kább el ide -
ge ne dő vi lá gá ban. Egyi kük szó vá is
tet te: „Mi lyen jó, hogy itt még őr zik

az ér té ke ket, oda fi gyel nek egy más ra
az em be rek!” 
Ná das don  a  zsú fo lá sig  meg telt

temp lom ba nem csak evan gé li ku sok
jöt tek  el,  ha nem  a  töb bi  fe le ke zet
tag jai  is. Még a mű ve lő dé si ház ban
tar tott rend sze res szom ba ti nép tánc -
pró bát is ké sőbb kezd ték, hogy a fa -
lu kö zös sé ge együtt osz toz has son a fi -
a ta lok ad ta kon cert él mé nyé ben. 
Ami kor he tek kel előt te ol vas ták a

Vas Né pé ben, a me gyei na pi lap ban,

hogy gyűj tés in dult egy kis agy nél kül
szü le tett, két éves kis fiú élet mi nő sé gét
ja ví tó  ope rá ci ó   tá mo ga tá sá ra,  ők  is
csat la koz tak. A Boyz less Voice kon -
cert je így vált jó té kony sá gi al ka lom -
má, amely azon túl, hogy Krisz tus jö -
ve te lé nek  örö mé re  em lé kez te tett,
ada ko zás ra is in dí tot ta a hall ga tó sá -
got. Az est be vé te le a Hor váth Bo tond -
ká nál vég zen dő ős sejt be ül te tés költ -
sé ge i hez já rult hoz zá.
Eb ből az el ső ad ven ti hét vé gé ből

re mény ség sze rint még sem csu pán a
he lyi ek sze re te te, a tö ké le tes szer ve -
zés, a jó han gu la tú kon cer tek, kö zös
ének lé sek em lé ke ma rad meg, ha nem
az, ami ről ma ga az ad vent üzen: eb -
be a bűn ál tal meg rom lott, tö ké let len
vi lág ba be lé pett a tö ké le tes sze re tet.

Is ten  jön  kö zénk Krisz tus ban új ra,
hogy  éle tünk  ve le  tel jes  le hes sen.
Ka rá csony  nem  nosz tal gia ün nep,
nem  két ezer  év vel  ez előt ti  em lék,
ha nem ma is meg ra gad ha tó va ló ság.
Ezt az üze ne tet kí ván ták to vább ad ni
ének szol gá la tuk kal a Boyz less Vo i ce
tag jai  Ná das don  és  Őri ma gya rós -
don, és ezért hí vo gat tak így ad vent -
ben: „Men jünk együtt az Úr elé, / Ma -
gasz tal juk az ő ne vét!” 

g B. Pin tér Már ta

Ad vent nyi tás ének hang gal

pá lyá za ti ki írás
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let a ki zá ró la gos tu laj do ná ban lé -
vő Fé bé Szo ci á lis és Re ha bi li tá ci ós Szol gál ta tó Non pro fit Köz hasz nú Kor -
lá tolt Fe le lős sé gű Tár sa ság (Fé bé Kft.) ügy ve ze tői ál lá sá nak be töl té sé -
re pá lyá za tot ír ki. A Fé bé Kft. a 2081 Pi lis csa ba, Jó zsef At ti la u. 7–9. szám
alatt mű kö dő, mint egy száz húsz főt, ben ne ki lenc ven hat meg vál to zott
mun ka ké pes sé gű dol go zót fog lal koz ta tó cég.
A pá lyá za ti ki írás tel jes szö ve ge a www.evan ge li kus.hu hon la pon ol -

vas ha tó. Be nyúj tá si ha tár idő: 2012. de cem ber 15.
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A bu da pest-fe renc vá ro si és a jó zsef -
vá ro si gyü le ke zet kö zös is ten tisz te -
let tel ün ne pel te ad vent el ső va sár nap -
ját.  A  Fe renc vá ro si Kán to rá tus és
Col le gi um Mu si cum Bach Sch wingt
freu dig euch em por (BWV 36) kan -
tá tá ját szó lal tat ta meg Mun tag Lő rinc
ve zény le té vel. A meg szó lal ta tott kan -
tá ta a va sár nap óegy há zi evan gé li u -
mát,  a  je ru zsá le mi  be vo nu lás  pe -
rikó pá ját  dol goz za  fel  szö ve gé ben.
A ze ne mű ben két ad ven ti ko rál, a

Jöjj, né pek Meg vál tó ja és a Szép, fé -
nyes haj nal csil la gom kez de tű ének is
fel csen dült.  Az  is ten tisz te let  kez -
dő-  és  fő éne ke i vel  a  gyü le ke zet  is
kap cso lód ha tott a ba chi ze ne mű té -
te le i hez.

Ko czor Ta más, a fe renc vá ro si gyü -
le ke zet  lel ké sze  a  va sár nap ki je lölt
tex tu sa – Pál apos tol are o pá go szi be -
szé de  (Ap Csel  17,22–33)  –  alap ján
hir det te az igét. Ar ról be szélt, hogy
a ke resz tyén ség a val lá sok ko per ni -
ku szi for du la ta ként va la mi egé szen
újat, egé szen is me ret lent ho zott. Is -

ten nem a szok vá nyos ér te lem ben áll
kap cso lat ban az em ber rel, nem az ál -

do zat ré vén ad ja jó in du la tát – ha nem
ő az, aki ál do za tot hoz ér tünk.
A li tur gi át e so rok író ja, a jó zsef -

vá ro si gyü le ke zet lel ké sze ve zet te. A
két kö zös ség tag jai az is ten tisz te let

után  sze re tet ven dég sé gen  ma rad -
tak együtt. A kö vet ke ző kö zös Bach-

kan tá tás  is ten tisz te le ten,  vi rág va -
sár na pon a fe renc vá ro si gyü le ke zet
lát ja  majd  ven dé gül  a  jó zsef vá ro si
evan gé li ku so kat.

g Ro mán né Bol ba Már ta

Bach-kan tá ta a Jó zsef vá ros ban

Ki imád ko zik ma a gye re kek kel? Er -
re a rö vid és lé nyeg re tö rő kér dés re
ke res ge tem mos ta ná ban  a  vá laszt.
Ré geb ben  ha mar megad tuk  vol na.
Se gí tett vol na, hogy a több ge ne rá ci -
ós csa lá di és gyü le ke ze ti együtt élés -
ben a sze re pek el osz tód tak, és min -
den ki  sejt het te,  me lyik  élet kor ban
mi lyen fel adat az övé. Idő és ér zés is
volt bő ség gel ar ra, hogy a leg ki seb -
bek meg kap ják azt a lel ki táp lá lé kot,
amely a fel nőtt kor ra ki fej lő dő rend -
sze res imád ko zó élet nél kü löz he tet -
len alap ja.
Ma nap ság  azt  érez zük,  hogy  ez

már nincs így. A meg szo kott frá zi so -
kon – „nincs idő, és nagy a ro ha nás”;
„sen ki  sem  ér  rá”  –  túl lép he tünk,
mert az iga zi ok egé szen má sutt ta -
lál ha tó. Ke ve sebb ener gi át szá nunk
sze mé lyes kap cso la ta ink ra. Rit káb -
ban gon do lunk ar ra, hogy amit mi át -
ad ha tunk az utá nunk kö vet ke ző ge -
ne rá ci ók nak,  azt  he lyet tünk  nem
ad hat ja át más. Sem in téz -
mény re,  sem  ok ta tás ra,
sem az egy há zi mun ka tár -
sak ra  nem  le het  to vább
de le gál ni a meg hitt és ked -
ves, mély és őszin te csa lá -
di kö zel ség  iga zi „ok ta tói
at mo szfé rá ját”. A gyer me -
kek hez leg kö ze lebb lé vők
az  iga zi  esé lye sek  ar ra,
hogy éne ket és imád sá got
élet re szó ló an ad ja nak át a
gyer me kek nek.
A val lá sos fej lő dés szem -

pont já ból el en ged he tet len
az iga zi élet se gí tő kin cse ket
ide jé ben  fel csil lan ta ni  a
gyer me kek előtt. He lye seb -
ben  se gí te ni  azt,  hogy  ők
ma guk meg tud ják ten ni a
fel fe de ző kis lé pé se i ket. Az
te szi ma a leg töb bet ezen a
te rü le ten, aki úgy in té zi az
élet dol ga it, hogy rá ér er re.
Ta lál időt a gyer me kek vá -
ra ko zá sá nak be töl té sé re, és
fi gyel met  is  a  gye re kek
meg hall ga tá sá ra,  a  ve lük
va ló be szél ge tés re. Nem elég szik meg
az zal, hogy el mond ják a kö te le ző esti
imád sá got, ha nem en ge di – sőt mo -
ti vál ja rá a ki csiket –, hogy a sa ját sza -
va ik kal is el mond has sák azt, amit ők
fon tos nak tar ta nak. Eb ben a pár perc -
ben sok olyan mon dat és val lo más el -
hang zik, amely szü lők nek és nagy szü -
lők nek hi he tet len erőt ad, és egy kü -
lön le ge sen  őszin te  is ten ké pet  ta nít
meg a fel nőt tek nek. Nem el von tat és
nem te o re ti ku san ne he zet.
Szük ség van ma is ar ra, hogy nyu -

god tan és csen de sen, tü rel me sen és
kí ván csi an oda te le ped jünk a gyer me -
kek kö zé, és en ged jük, hogy ők ma -
guk el mond ják gon do la ta i kat és ér -
zé se i ket Is ten nek. Bá tor sá got ad ne -
kik min den olyan imád ko zó tár sa ság,
amely nek az imád ko zá sa nem egye -
dül  és  ma gá nyo san  tör té nik.  Az
anya,  az  apa,  a  nagy szü lők  és  az
óvó nők, de a lel kész is kü lön le ges le -
he tő sé get kap nak itt ar ra, hogy kö -
zel ség ben és őszin te ség ben pél dá vá
és társ sá vál ja nak. 
A gye re kek nem bo nyo lult úton ér -

kez nek meg Is ten hez. Nem ár nyal tan
fo gal maz nak. Nem cso ma gol gat ják
be a vé le mé nyü ket. Szin te min den
gyer mek imád ság ar ról szól, ho gyan
le het ne be von ni Is tent ab ba a te vé -
keny ség be és vágy ba, amely ép pen
ak kor a leg fon to sabb a gyer me kek -
nek. Fé lel mek és rossz ál mok el len le -
het se gít sé get kér ni. Szé pet és na gyon
fi no mat is le het ilyen kor kí ván ni.

A leg rit káb ban a gyer me kek hi -
báz nak  az  imád ság ban  úgy,  hogy
egy faj ta vágy tel je sí tő au to ma tá nak
néz nék Is tent, és ilyen mó don sor -
jáz ná nak a kér dé sek. Az igaz ság és
a leg ége tőbb kí ván ság kap sza va kat
a leg gyor sab ban. Spon tán mó don és
bi za lom mal. Fel nőt tek szá má ra nagy
ta nul ság az a tö mör ség és di rekt fo -
gal ma zás, amely a gyer mek imád sá -
gok ra jel lem ző.
Egy sze rű en rá érez nek a gye re kek

er re a kü lön le ges kap cso lat ra. Fé le -
lem ben és bi zony ta lan ság ban ugyan -
olyan in ten zí ven, mint öröm ben és
jó na pok ban. A gyer me kek szá má ra
a bi zal mas te ge ző dő vi szony mint az
imád ko zás alap for má ja tel je sen ma -
gá tól ér tő dik. Aki olyan kö zel van, és
olyan ba rát sá gos, mint az Is ten, az -
zal nem is le het más kép pen be szél -
ge tés be ele gyed ni, csak így.
Nagy öröm és sok fel fe de zés volt

szá mom ra Az imád ko zás ábé cé je cí -

mű könyv szer kesz té se. Rá éb red ni a
leg bo nyo lul tabb teo ló gi ai kér dés leg -
egy sze rűbb meg fo gal ma zá sá ra.  Az
em ber és az ál lat vi lág hi he tet len kö -
zel sé gé nek gyer me ki meg kö ze lí té sét
meg cso dál ni sem volt át la gos, min -
den na pi él mény.
Gyer me kek ál tal meg fo gal ma zott

vagy fel nőt tek tol lá ból gyer me kek nek
szánt imád sá go kat adunk át most e
kö tet ben  azok nak,  akik  szí ve sen
szán nak több időt a kö zös imád ko -
zás ra a leg fi a ta labb nem ze dék kel.
Ne héz len ne meg mon da ni, hány

éve sek nek szól ez a ki ad vány. Ta lán
az  óvo da  vé ge  és  az  al só  ta go zat
évei a mérv adó ak. Még is in kább az
a jó vá lasz er re, hogy ez az imád sá -
gos könyv ak kor éri el a cél ját, ha fel -
nőt tek és gye re kek egy mást őszin tén
meg ta lál ják, és együtt la poz zák fel. Az
sem utol só szem pont, hogy ta nít suk
imád koz ni  a  gyer me ke ket,  de  leg -
alább ennyi re fon tos, hogy en ged jük
imád koz ni  és  be szél get ni  Is ten nel
őket, és ak kor sok ál dás éri a mi éle -
tün ket is.

g Sza bó La jos
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Az  utol só  ta lál ko zá sun kat  idé zem
föl, fá radt, de min dig re mény től su ga -
ras  ar cát.  Nagy ka ni zsán,  az  ud var
csend jé ben meg bú vó kis szo bá ban be -
szél get tünk a ne héz min den na pok ról,
rab sá gá ról, Sa la mov ról, aki a ret te gett
Kol imán töl töt te bün te té sé nek jó ré -
szét… Pa nasz ko dott fá jó tér de i re, az
orosz  tél  ala po san  meg os to roz ta.
Csen de sen só haj tott, aho gyan egész
éle té ben, mert ma gá val nem tö rő dött
hosszú meg pró bál ta tá sa ide jén; tár sa -
i val igen: se gí te ni raj tuk, kér vé nyez -
ni sor suk jobb ra  for du lá sát.
Az 1926-ban szü le tett Ró zsás Já nos

ti zen nyolc éves le ven te volt, mi kor
szov jet  fog ság ba  ke rült,  a  ha di tör -
vény szék  tíz évi  sza bad ság vesz tés re
ítél te. Né hány nap után ki szál lí tot ták
a Szov jet uni ó ba. Ott kez dő dött vé get
nem érő kál vá ri á ja a bün te tő tá bo rok -
ban: Uk raj ná ban, az Észak-Ur ál ban,
majd Ka zahsz tán észa ki vi dé ke in.
A tes ti-lel ki szen ve dé sek őr lő mal -

má ban leg töb ben föl ad ták – ő nem.
Az  orosz  nyel vet  ta nul ta,  fi gyel te
em ber tár sa it, ször nyű be teg sé ge ket
küz dött le (Dusz ja nő vér ál do zat vál -
la lá sá val). A lá ge rek pok lá ban a leg -
na gyobb  me ne dék  rab tár sa,  Szol -
zse nyi cin volt, a ké sőbb No bel-díj jal
ki tün te tett író, aki az orosz iro da lom
klasszi ku sa it ad ta ke zé be, a da rab ka
ke nyér mel lé…
A nagy író A Gu lag szi get vi lág har -

ma dik kö te té ben így raj zol ta meg a
fi a tal em bert: „Halk, el fo gó dott han -
gon be szél, az orosz ki fe je zé sek kel

baj ló dik. Ki de rül, hogy ma gyar, és
Ró zsás Já nos a ne ve… Min dig éb ren
szem lé lő dik, oda fi gyel a be szél ge té -
sek re, min dent meg akar ér te ni. És
mi az, amit meg akar ér te ni? Min ket,
oro szo kat! Ki lenc esz ten dőt ült le lá -
ge re ink ben, Orosz or szá got csu pán

a  bör tön va gon  ab la ká ból,  kis  ké -
pes la pok ról lát hat ta meg. És még is
–  meg sze ret te.  Oda ült  hoz zám  a
priccs re, óva to san csak a leg szé lé re,
mint ha a fű rész por ral tö mött szal -
ma zsá ko mat be le he tett vol na pisz -
kí ta ni,  és  meg nyom va  a  for má ját
meg vál toz tat ni. Az után ben ső sé ge -
sen  csen des  han gon  meg szó lalt:
»Ki nek mond hat nám el az én tit kos
áb ránd ja i mat?«  És  so ha  sem mi ért
nem pa nasz ko dott.”

Ró zsás  a  sok évi meg pró bál ta tás
után ha za tér he tett Ma gyar or szág ra.
Alig telt el né hány hét, már is hoz zá -
fo gott rab sá ga meg írá sá hoz. A Ke se -
rű if jú ság – Él te tő re mény ség a szi bé -
ri ai kény szer mun ka tá bo rok ban el töl -
tött esz ten dők nap ló sze rű fel dol go -
zá sa. Szív szo rí tó ol vas mány, meg győ -
ző ere jű do ku men tum. 
Sze rény és ma ga biz tos, gyű löl kö -

dés  nél kü li  fér fi  ve tet te  pa pír ra  a
hat száz ol dalt. Bá tor és hig gadt, szí -
ne sen me sé lő em ber.  „Meg je le ní tő
ere je – ír ta Ale xa Ká roly iro da lom -
tör té nész – a ma ga egy sze rű sé gé ben
egé szen  ki vé te les nek  mu tat ko zik.”
Nem ideo lo gi zál, tel jes sze mé lyi sé gé -
vel részt vesz a tör té net pon tos el -
mon dá sá ban. 
Ró zsás Já nos mé lyen hí vő em ber

volt, de hi te nem han gos ko dó, mell -
dön ge tő;  egy sze rű,  min den na pos
ké ré se volt: Is ten se gít se ha za té ré sét.
És sze ren csés meg ma ra dá sát nyolc -
van ha to dik évé ben is a Gond vi se lő -
nek tu laj do ní tot ta.
Ha za té ré sé vel vé get ért po kol já rá -

sa; csa lá dot ala pí tott, s mind vé gig ab -
ban a ház ban élt, ahol gyer mek éve it
töl töt te. Hosszú ku ta tás után meg ír -
ta a Gu lag le xi kont (2000), a Le ven -
te sor sot (2005),  meg je len tek  vá lo -
ga tott írá sai (2008). Ér té kes mun ká -
ja mél tó em lé ket ál lí tott so kat szen -
ve dett sors tár sa i nak. 
Egy tisz ta jel lem, igaz em ber tá vo -

zott kö zü lünk no vem ber 2-án.
g – Feny ve si –

Ma gyar ta nú ság té tel
Ró zsás Já nos emlékére
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Új élet. „Min de nek előtt sza bad nak és
füg get len nek kell érez nem ma gam.
Hin nem  kell  és  sze ret nem” – Tar -
kovsz kij ké sei so rai ad nak biz ta tást ma
es te. A mű vész nagy be te gen is ter vez,
új al ko tá sok ra gon dol. A ha lál szót
nem ír ja le, nem is em lí ti. Meg akar
sza ba dul ni et től a kis sze rű vi lág tól, és
va la mi mást akar kez de ni. 
Több mint  har minc  éve  tör tént

mind ez. Mit szól na, ha ma lát ná az
el al ja sult  vi lá got,  a  lá va ként  öm lő
gyű lö le tet? Meg lep ve ol va som élet -
raj zát; még itt le het ne, és fo gad hat -
ná a jó kí ván sá go kat. Ha él ne, most
len ne nyolc van éves. De hát hu szon -
hat éve ha lott, őt  is el fe led ték, alig
hal la ni ró la. Pe dig And rej Rubl jov cí -
mű  epo sza  a  film mű vé szet  egyik
leg na gyobb al ko tá sa.

* * *

Eins tein-idé zet.Ko pott, ré gi könyv,
sok meg je lö lés sel. Be le la po zok: „Mi -
nél több fel fe de zést tesz a tu do mány
az  anya gi  vi lág ban,  an nál  in kább
olyan kö vet kez te té sek re ju tunk, ame -
lye ket csak hit tel le het meg ol da ni.” Lá -
tom ma gam előtt a lo bo gó, ezüst ha -
jú fér fit, pi pál, és elé ge det ten bó lo gat. 
Öreg sé gé re bölcs  lesz az em ber,

amit fi a ta lon meg mo soly gott, most
a leg fon to sabb nak ér zi. Ré gi igaz ság:
egyik tu dós sem vá lik rosszab bá, ha
is te nes em ber. 

* * *

Lot tó zó.A pi ac be já ra ta mel lett meg -
szé pült az üz let. A fa lon új óra, föl irat:
az itt vá sá rolt szel vénnyel nyer ték az el -

múlt év ben a több mil li árd fo rin tot. A
mo dern szé kek fém vá za hosszú, ezért
a leg több em ber meg bot lik bennük. 
Kü lö nös ala kok tér nek be pén tek

dél után: vö rös, fes tett ha jú nő, fér fi
nagy szaty rok kal, to ló ko csis fi a tal em -
ber… A töb bi ek si et nek, meg néz nek
egy-egy ka pa rós sors je gyet, és már
ro han nak is to vább, de a négy törzs -
ven dég be fész ke li ma gát. Mo gyo rót
ro pog tat nak, csi cse reg nek az el adó -
val. „Le het sze ren cse szá mo kat kér -
ni” – ki ált ja re kedt han gon. Az után
új sá got osz to gat, oda szól az el kö szö -
nő nek: „Már a har ma dik tol lat lop -
ja,  drá gám.”  A  sa rok ban,  a  kály ha
mel lett a kan csal sze mű öreg ka já nul
fi gye li a resz ket ve nyer ni aka ró ál do -
za to kat, akik ez red szer is be tér nek
egy korty re mény ség re.

g Feny ve si Fé lix La jos
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Ka szás Csa bi szü le té se min den ki nek
meg le pe tés  volt.  Ab ban  az  év ben
amúgy sem unat ko zott a Ka szás csa -
lád:  az  édes apát  nyug dí jaz ták,  a
nagy lány az el ső uno kát hord ta a szí -
ve alatt a le en dő nagy szü lők örö mé -
re, a nagy fiú érett sé gi zett, az édes -
anya rosszul lé te it meg be tud ták a kli -
max nak. Csak ami kor már szem mel
lát ha tó an mo cor gott a po cak ja, ak -
kor kez dett el kap kod ni min den ki,
hogy jaj, mi lyen ve szé lyez te tett egy
ilyen ké sei gye rek, és egyik vizs gá lat -
ról a má sik ra küld ték a meg szep pent
kis ma mát, hogy leg alább a szük sé ges
pe csé tek meg le gye nek. 
Az el ső ijed ség és meg le pő dés utá -

ni idő szak azért öröm mel telt, kü lö nö -
sen ami kor az uno ka öcsi után há rom
hét tel szép ke rek de den vi lág ra jött Csa -
bi ka, és a fa lu né pe is fel só haj tott: ép
kis em ber rel gaz da go dott a vi lág.
De az élet saj nos nem ilyen egy sze -

rű sor sot tar to ga tott ne kik. Egy ru -
tin vizs gá la ton már a ki csi né hány hó -
na pos ko rá ban da ga na tot fe dez tek fel
a fe jecs ké jé ben, és a meg könnyeb bült
só hajt  egy re  ke ser ve sebb  só haj to -
zás vál tot ta fel.
A szü lők nem nyu god tak, em ber -

fe let ti  küz de lem be  kezd tek  kis fi uk
éle té ért: időt, pénzt, erőt nem kí mél -
ve vit ték or vos tól or vo sig, ke ze lés ről
ke ze lés re; mű tét től mű té tig re mény -
ked tek,  vir rasz tot tak,  szo rí tot ták
egy más ke zét. Har ca ik nak csak tö re -
dé két lát ta a kül vi lág, a gye rek töb -
bet volt kór ház ban, mint ott hon, a
csa lád meg csend ben szen ve dett. 
Ta lán csak az lát szott, hogy – ugyan

ed dig sem vol tak gaz da gok – az évek
mú lá sá val a be vá sár ló ko sár ba egy re
ke ve sebb dol got tett az asszony. Meg -
állt a te jes pult nál, né ze get te a drá ga
jog hur to kat, egyet ki vett, for gat ta a ke -
zé ben, az tán kí nos kis mo sollyal vissza -
tet te. Több ször vett szá raz ke nye ret,
mint fris set, és az egy-egy al ma, na -
rancs vagy ba nán mel lett ol csó szá raz -
tész ta meg krump li ár vál ko dott csak. 
Ám ha kér dez tük, min dig bi za kod -

va be szélt Csa bi ká ról. A kis fiú ko rát
meg ha zud to ló hő si es ség gel vi se li a
ke mo te rá pi át,  tü rel mes,  ko mo lyan
be szél az or vos sal, és igen, ha ezen túl
lesz nek, ak kor már biz to san ha za jö -
het vég re.
Az tán  el jött  a  pil la nat,  ami kor

már sen ki sem biz tat ta őket to vább.
Öt év küz de lem után a fő or vos a szo -
bá já ba ren del te a szü lő ket. Né mán
bó lo ga tott  ma ga  elé,  mi előtt  fel -
emel te vol na a te kin te tét rá juk, az tán
csak ennyit mon dott:
– Amit em be ri leg le he tett, meg tet -

tük. A ki csi szer ve ze té től függ a foly -
ta tás.  Saj nos  nem  me rek  sem mit
ígér ni, mert  a  gye rek  elég  gyen ge,
nincs sok re mény, de ha ka rá cso nyig
ki húz za,  van  esé lye  a  gyó gyu lás ra.

Ka rá cso nyig. Ez lett hát minden -
nek az al fá ja és óme gá ja. Ka rá cso nyig
ki húz ni. Csak ad dig bír ják még erő -
vel, csak ad dig tud ják még a lel ket tar -
ta ni  az  el-el csüg ge dő gye rek ben,  a
meg-meg fá ra dó test pi he né sért ki ál -
tó kö ve te lő dzé sé vel küzd ve…
Ok tó ber ele je volt, a fák épp kezd -

ték szél nek eresz te ni bú csúz ko dó le ve -
le i ket. A nap már hal vá nyab ban sü tött,
és Csa bit csak to ló szék ben le he tett ki -
vin ni az ud var ra, mert láb ra áll ni sem
volt ere je. Em be rek kö zé meg hi á ba vá -
gyott, nem me he tett, mert fél tet ték a
fer tő zé sek től. Egy ide je már a min dig
vir gonc  uno ka öcsi vel  sem  ta lál koz -
hatott, hi szen az az óvo dá ból min den
ví rust el ho zott vol na a kis be teg nek. 
Csa bi hát csak bá mul ta re mény te -

le nül vá gya koz va a nagy ke rek vi lá -
got. Sá padt kis ar cá ból csak úgy fe -
ke tél let tek ha tal mas sze mei, olyan só -
vá rog va né ze ge tett a ke rí tés irá nyá -
ba, oda, ahol azok a bol dog töb bi ek
sza lad gál tak, bi cik liz tek, ve sze ked tek,
ne vet gél tek,  rosszal kod tak.  Csu pa
olyas mit  tet tek,  amit  ő  még  csak
meg sem pró bál ha tott ed dig. 

Mi lyen jó le het ro han gál va ren det len -
ked ni. Rosszal kod ni per sze ő is szo -
kott, nem akar für de ni, ki kö pi a
gyógy szert, vagy a ku tyá nak ad ja a vi -
ta mint, ami ke se rű és bü dös és túl
nagy. De a leg job ban ak kor szo mo rod -
nak el, ami kor nem éhes. A töb bi ek -
nek va la hogy job ban megy az evés, de
ő rossz, és ha nem eszik, anyá ék
min dig mond ják, hogy vissza kell
men nie a kór ház ba. Pe dig nem akar. 

Rá adá sul a szü lei sut to gá sát is
egy re két ség be eset teb ben fi gyel te. Ta -
lán csak nem rossz ő annyi ra, hogy
vissza vi gyék oda? Fi gyel, fü lel, fél – és
re mény ke dik, hogy itt ma rad hat apá -
val és bá tyus sal. Anya min dig ve le
megy min den ho va, de a töb bi ek na -
gyon tud nak hi á nyoz ni. Igaz, itt meg
a nő vér kék hi á nyoz nak oly kor, de
azok min dig vál toz nak. 

Az a leg rosszabb, hogy nem dönt -
het el sem mit, ve le min dig tör tén nek
a dol gok. Nem akar ja, és újabb rossz -
in du la tú va la mi ket gyárt a tes te.
Ha nem men né nek el vizs gá lat ra, ta -
lán nem is ven né ész re sen ki azt a sok
rossz in du la tú va la mit. 

Anyá ék su tyo rog nak. Mu száj fi gyel -
ni, hogy sejt hes se, mi re ké szül nek.
Újab ban ál lan dó an a ka rá csony ról
pus mog nak va la mit, hol ott még ősz
van – érik a sző lő, haj lik a vessző, bo -
dor a le ve le. 

Ta lán csak va la mi nagy meg le pe -
tést ké szí te nek ne ki – for gat ta ma gá -
ban to vább a gon do la tot. – Igen, az
a rek lám új ság ban lá tott men tő au tó
na gyon klassz len ne. 

Mond ták, hogy drá ga, de hogy ez
mit je lent, azt nem iga zán ér tet te,

nem is na gyon ér de kel te. A „drá ga”
olyan gyak ran sze re pelt a csa lád
szó hasz ná la tá ban, hogy már szin te
nem is je len tett sem mit. Olyan töl te -
lék szó lett, mint a „fe ne” vagy a „csu -
dá ba” vagy a „hú ha!”, ame lyek szin -
tén nem je len te nek sem mit, leg alább -
is sem mi fon to sat. 

A szom széd né ni a ke rí tés nél be szél -
get anyá val. Megint a ka rá csony ról
van szó, meg ar ról, hogy ő nem eszik.
A né ni csó vál ja a fe jét, és a ko sa rá ból
egy nagy fürt sző lőt ad anyá nak.

A sző lő jó. Rop pan az em ber szá -
já ban, és szét fut az édes leve a nyel -
vén. Igen, kér! Nem, má si kat nem,
csak ez a két szem esett jól, tel je sen te -
le van. De mi ért fu tott el anya ilyen
hir te len sír va?

Az éj sza ka a leg bor zasz tóbb. A gye -
rek már al szik, nyög dé csel ál má ban,
ta lán fáj dal mai van nak, pe dig mi lyen
erős gyógy sze re ket kap. Egy ál ta lán ki -
bír ja-e a má ja ezt a sok mér get? 
A fér je is éb ren van, hall ja ab ból,

ahogy krá kog, de nem akar most be -
szél get ni  ve le. Nem akar ja  hal la ni,
hogy mi lyen rosszul néz ki a gye rek,
hogy  mi nek  vett  ne ki  cso ko lá dét,
ami kor  úgy sincs  ét vá gya,  meg  a
szám lá kat  sem  akar ja  tud ni,  hogy
mennyi pénz hi ány zik a be fi ze té -
sük höz, és hogy el fog ják ve szí te -
ni  a  há zat  a  fe jük  fölül.  Most
nem akar ezek kel fog lal koz ni. 
Ki tud ja, fel kel nek-e mind reg -

gel? Mi lyen csend van, csak nincs
va la mi ba ja Csa bi nak? Ki ug rik az
ágy ból, oda fut a ki csi hez, az ép pen
for dul ál má ban. Él. Él, de ki tud ja,
med dig? Jár tá nyi ere je sincs. És mi -
lyen ko moly a te kin te te. Nem is ta -
nult meg ez a gye rek mo so lyog ni.
Sze gény ké nek olyan ne héz az éle -
te,  annyi  fáj da lom mal  is mer ke -
dett  meg,  né me lyik  öreg  nem
szen ved  ennyit.  De  le het,  hogy
csak sejt va la mit. Va la mi ve szélyt,
bajt, ami vár rá? Ki tud ja, mi jár -
hat egy ilyen öt éves fe jé ben. Ta lán
min dent tud, csak őket akar ja kí -
mél ni, azért tart ja ma gát.
A fér je át öle li.
–  Ne  bőgj,  ha nem  aludj.  Nem

lesz erőd foly tat ni… – súg ja a fü lé be.
Hall gat nak.

A reg gel szép, biz ta tó. Tá vo li sze líd
fény szű rő dik be a szo bá ba, jó a ta ka -
ró alatt fe küd ni és be szip pan ta ni a ká -
vé il la tot, ami a kony há ból té vedt ide.

Nagy te só in dul dol goz ni. Apa és
anya be szél get nek. Hal kan be szél get -
nek, nem mu száj hall gat ni, csak a du -
ru zso lás dal la ma a fon tos, az jó,
hogy ilyen szé pen el be szél get nek. 

Bár most apa ép pen dü hös lett va -
la mi ért. Hal la ni, hogy ha rag szik,
mert rá ki ál tott anyá ra: 

– Hall gass már! Mi nek ven nél ne -
ki kis vas utat, mi kor azt sem tu dod,
él ni fog-e még ka rá csony kor? Az ára -
mot meg ma hol nap ki kap csol ják.
Ak kor az tán néz hetsz. Tu dod,
mennyi be ke rül vissza köt tet ni?

– Nem azt mond ták, hogy nem éri
meg a ka rá csonyt, ha nem azt, hogy
ha meg éri, ak kor meg ma rad – szól
köz be anya.

Apa meg só hajt. Va la mi víz ről
be szél, meg hogy ki kap csol ják a há -
ló za tot vagy mit. Mi ről be szél nek
ezek? Mi van a kis vas út tal? Ki ma rad
meg, ha meg éri a ka rá csonyt? Le het,
hogy most meg fo gok hal ni?

Tud ja! Most már biz tos, hogy tud ja!
De  hon nan  tud hat ja?  Le het,  hogy
csak ér zi? De egy re azt mon do gat ja,
hogy le gyen már ka rá csony, mert ő
meg akar ja ér ni a ka rá csonyt. És fél,
lát szik, hogy fél, és nem le het ne ki
mit mon da ni, hogy nyu god jon meg,
mert tud ja, igen, tud ja, hogy meg hal -
ni… ne héz. Fel nőtt nek is, öreg nek is
– de gye rek nek…
Is te nem, nézz ide ránk! For dítsd

ide az ar cod, se gíts Csa bi ká nak, hogy
hin ni tud jon még, hogy küz de ni bír -
jon,  hogy  ne  ret te gés sel  tel jen  az
ide je – le gyen az bár mennyi is! 

Ha meg érem a ka rá csonyt, ak kor
meg gyó gyu lok. Ha meg érem… Mi kor
lesz már ka rá csony?

Mi kor lesz már ka rá csony? Is te nem,
se gíts!!! 

* * *

Ab ban az év ben egy ok tó ber vé gi nap
reg ge lén  le hul lott  az  el ső  hó.  Az
üveg re nyo mott la pos kis orr alatt fo -
gat lan szá jacs ka mo soly gott ki Ka -
szás ék ab la kán, és a rosszul szi ge telt
ház ból  még  az  ut cá ra  is  ki hal lat -
szott Csa bi ka bol dog ki ál to zá sa:
– Ka rá csony van! Hull a hó, ka rá -

csony van! Ma van ka rá csony! 

A ré gen nem hal lott gye rek ka ca -
gás be töl töt te a há zat, a ker tet, az ut -
cát, és az em be rek meg áll tak egy pil -
la nat ra. A vi lág sok-sok vá ro sá ban és
fa lu já ban az em be rek min den szen tek
ün ne pé re  ké szül tek,  de  a  Ka szás
Csa bi ék ut cá já ban sen ki nem ment
te me tő be az nap. Az em be rek más sal
vol tak el fog lal va.
Elő ször Láng Pa li bá csi fej szé jé nek

csa pá sa it le he tett csak hal la ni a hó -
fe hér csend ben, ahogy ki vág ta a há -
zuk előtt azt a su dár kis fe nyőt.
– Rossz he lyen nőtt ez úgy is. Meg

az tán… kell ka rá csony fá nak – ma -
gya ráz ta az ar ra já rók nak szé gyen lős
mo sollyal.
A szem ben la kó Ma ris ka né ni dö -

cö gős  lép te i vel  igye ke zett  a  bolt ba
friss élesz tő ért a bejg li hez, a fér je, Pé -
ter bá csi meg el ha tá roz ta, hogy be -
fe je zi azt a tíz éve el kez dett kis fa vo -
na tot, ame lyet még az ő uno ká já nak
szánt, csak az tán még is in kább pénzt
kér tek a fi a ta lok. 
És a ké szü lő dés lá zas örö me las san

min den ki re át ra gadt. Min den ki sü -
tött, fe nyő dí sze ket ke res gélt, aján dé -
kot  ké szí tett,  cso ma golt,  ab lak dí -
sze ket ra gasz tott. És es té re csu pa fény
volt min den ab lak, csil la gok, gyer tyák
és an gya lok ra gyog ták be az ut cát.

Ka szás ék is meg érez tek va la mi
fon to sat, mert szó nél kül be en -
ged ték az egész szom széd sá got,
hogy a kis be teg ágya kö rül el éne -
kel hes sük együtt a Menny ből az
an gyalt.
És  gyö nyö rű,  sze dett-ve dett

ka rá csony fa  is  volt,  iga zi  gyer -
tyák kal – hi szen min den szen tek
ide jén ezt volt a  leg egy sze rűbb
be sze rez ni – meg ren ge teg ap ró
cso mag,  te lis-te le  aján dék kal.
Friss gyü mölcs, opál szí nű sző lő,
fé nyes re  si mo ga tott pi ros al ma
Hor vát hék tól, a kis Ko vács Jó zsi
alig hasz nált men tő au tó ja, ame -
lyet sze mé lye sen bon tott ki Csa -
bi ká nak, és Pé ter bá csi fa vo nat -
ja, Ma ris ka né ni il la tos bejg li je,
né hány sa ját ké szí té sű sza lon cu -
kor ce lo fán ban Var gá ék tól. 
A  mé zes ka lá csot  én  sü töt tem.

Egész bet le he met ké szí tet tem be lő le,
hogy el me sél hes sem ve le a kis Ka szás
Csa bi csa lád já nak Jé zus tör té ne tét. A
ka rá cso nyi  kis de dét,  aki  ép pen  így
meg szü le tett, mint mi, és az tán kö zöt -
tünk élt, hogy meg ért sen ben nün ket,
és min dig ve lünk ma rad has son.
Ak kor is, ha gyen gék vagy be te gek

va gyunk.  Ak kor  is,  ha  ne héz  él ni,
vagy ha el jön az idő a bú csú zás ra.
És még ak kor is, ami kor ép pen ha -

zu dunk egy ki csit…
Kü lön ben meg ki tud ja biz to san,

hogy  nem  ép pen  az nap  volt-e  az
iga zi ka rá csony? Vagy ta lán ma van?

g Fül ler Tí mea

Mikor van ka rá cso ny?

Át nyúj tot ta a gyű rű ket. Az el adó nő
meg mér te, hány gramm. 
– Ti zen há rom ezer fo rint. Ennyit

tu dok ad ni ér te.
Az  asszony  néz te  a  két  csil lo gó

arany ka ri kát. Jegy gyű rűk. Az ő gyű -
rű je és a fér jéé. Hogy is mond ta a lel -
kész azon a na pon? Hit. Re mény. Sze -
re tet. Ar ról be szélt, hogy a sze re tet
fe le lős ség. Most ér zi iga zán a sú lyát
a sza vak nak. Fe le lős ség gel tar to zik a
négy  gyer me ké ért.  A  gye re ke i ért,
akik  csil lo gó  szem mel,  igaz  hit tel
néz nek a vi lág ba.
Fel vil lant előt te az es kü vő jük nap -

ja.  Mi lyen  bol dog  volt!  Sze rel mes.
Úgy érez te, meg tud ja vál ta ni a vi lá got.
Jó ban, rossz ban, min dig együtt –

is mé tel ték a mon da tot. Fel né zett a
fér fi ra, tisz tel te, sze ret te. Ő volt az el -
ső az éle té ben. Ne ki ad ta min de nét.
Ta lán az egész éle tét.

Szé pen  is  in dult min den. La kás,
biz tos  ál lás,  gye re kek.  Min den ki
őket  iri gyel te.  Fi gyel tek  egy más ra.
Kö zép pont ban  per sze  a  gye re kek
áll tak. Min den es te me se, sok-sok já -
ték, ne kik szó ló prog ra mok. Kö vet -
ke ze tes, sze re tet te li ne ve lés.
Ami kor fel épült az új há zuk, úgy

érez te, rév be ér ke zett. Min dent meg -
ka pott,  amit  föl di  ha lan dó kap hat.
Nem  vol tak  gaz da gok,  fi zet ték  a
ban ki hi telt, min den fil lért be kel lett
osz ta ni uk,  de  ha tár ta la nul  bol do -
gok vol tak.
És  ak kor  rá sza kadt  az  ég.  Pe dig

sab lo nos tör té net. Már-már ne vet sé -
ges, hét köz na pi szto ri. Az egész vá -
ros be szél te, még is ő tud ta meg utol -

já ra. Gya nút la nul vet te fel a te le font
azon a ve rő fé nyes na pon. 
– Ani ta va gyok – csi cse reg te a női

hang. – Csak annyit aka rok mon da -
ni, hogy hagyd vég re el men ni a fér -
je det. Ő en gem sze ret. Ne akasz kodj
rá, mint va la mi pi ó ca.
Meg for dult  ve le  a  vi lág.  Pe dig

mint ké sőbb ki de rült, nem is ez a fi -
a tal lány volt a leg na gyobb baj. Ha -
nem az adós ság, ame lyet a fér je fel -
hal mo zott.
Ve rej ték kel szer zett há zu kat el vit -

te a bank, egyik nap ról a má sik ra ke -
rül tek az ut cá ra. Fér je be ad ta a vá ló -
pert, amit ké sőbb meg bánt. To vább -
ra is ve lük akart él ni, de nem dol go -
zott, nem adott ha za egy fil lért sem.

Sze ren csé re  is me rő sök  be fo gad ták
őket.  Örök ké  azon ban  nem  él het
ke gye lem ke nyé ren. Tud ta jól. 
Pénz tar ta lé kai  vé sze sen  fogy tak.

Az  iro dá ban na pi  tíz-ti zen két órát
dol go zott, de ez nem volt ele gen dő
az éle lem re és a még meg lé vő hi tel
tör lesz té sé re.  Má sod ál lást  vál lalt,
majd el ado gat ta min de nét. 
A két arany ka ri kát őriz te mos ta -

ná ig. Mert bár mi tör tént is, éle te leg -
szebb  nap ja i ra  em lé kez tet ték.  Ma
azon ban már  ke nye ret  sem  tu dott
ven ni, így nem volt más vá lasz tá sa.
El hoz ta a gyű rű ket is.
– Meg fe lel? – rán tot ta vissza a va -

ló ság ba az el adó nő hang ja.
Nem, nem  fe lel meg –  si kol tott

leg be lül egy hang. Ke ze moz dult a
gyű rű kért. – Hogy fe lel ne meg, hi -
szen ez a két ka ri ka az éle tem. – Sze -
mét el bo rí tot ták a könnyek. Az tán
fa kó han gon, aka ra ta el le né re meg -
szó lalt:
– Igen. Kö szö nöm.
Tás ká já ba  csúsz tat ta  a  ti zen há -

rom ezer fo rin tot. Ma es te fi nom va -
cso rát főz a gye re kek nek. Meg ér dem -
lik. A nagy meg sze rez te a nyelv vizs -
gát, a kö zép ső úszó ver senyt nyert, a
ki csik pe dig hoz zák a pi ros pon to kat.
Hit, re mény, sze re tet – cseng tek a

lel ké ben a sza vak. Ezek még meg ma -
rad tak. Meg ma rad nak örök re. Fel né -
zett  az  ég re.  Ön kén te le nül  imá ra
kul cso ló dott a ke ze.
– Uram, se gíts raj tunk – só haj tott

fel, majd si e tős lép tek kel el in dult a ki -
csi kért az is ko lá ba.

g Bo zó Zsu zsan na

Hit, re mény, sze re tet
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D. Ta kács né Ko vács há zi Zel ma 1930-
ban szü le tett. 1948-tól ’53-ig vé gez te
teo ló gi ai  ta nul má nya it  Sop ron ban,
majd Bu da pes ten. Mint női hall ga tót
dip lo má zás után nem szen tel ték lel -
késszé. 1955-től az észa ki és dé li ke rü -
le ti püs pö ki hi va ta lok ban ka pott tiszt -
vi se lői mun kát.  1959-től  a De ák  té ri
gyü le ke zet ben dol go zott lel ké szi mun -
ka társ ként, ahol dr. Ke ken And rás ve -
ze té sé vel rend sze res kö zös ol va sás sal,
teo ló gi ai vi ták kal ké szül tek a szol gá -
la tok ra.
Zel ma  né ni  gyer mek bib lia kö ré be

az egész vá ros ból vit ték a szü lők a gye -
re ke ket.  Fel nö vek vő  ta nít vá nya i ból
„mun ka tár si” kört ne velt. If jú sá gi óráit
ren ge teg  egye te mis ta  lá to gat ta,  az
egy ház pe re mé ről ér ke zők is. Val lot -
ta, hogy a teo ló gia nem a lel ké szek bel -
ügye,  ta ní tot ta,  ál lan dó  ol va sás ra,
gon dol ko dás ra, pár be széd re kész tet -
te a la i ku so kat is.
Nem is mert ta bu kér dést. A teo ló gi -

ai iro dal mon kí vül re gé nye ket, drá má -
kat, szo cio ló gi ai, pszi cho ló gi ai ta nul má -
nyo kat dol go zott fel a fi a ta lok kal. Pré -
di ká ci ó i ban sze mé lyes, hi te les han got
ütött meg, és min den kor azt ke res te,
ho gyan ad hat vá laszt a Bib lia a mai em -
be rek lét kér dé se i re.

1982-ben avat ta lel késszé Kál dy Zol -
tán püs pök.
1990-től, a De ák tér ről va ló

nyug díj ba vo nu lá sá tól az Evan -
gé li kus  Teo ló gi ai  Aka dé mi án
ta ní tott 20. szá za di teo ló gia tör -
té ne tet,  va la mint  hit ok ta tás-
gya kor la tot. 2001-ben avat ták
az ak kor már Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem ne vet vi se -
lő in téz mény dísz dok to rá vá.
Hall ga tó i val szá mos 20. szá -

za di teo ló gus mun kás sá gát is -
mer tet te meg. Bult mann, Til -
lich, Ki er ke ga ard, Sta uf fer, Söl -
le, The is sen írá sa i ba ve zet te be
teo ló gus és la i kus ta nít vá nya -
it. Sok ta nul mányt sa ját ma ga
for dí tott  le  szá muk ra.  Szen -
ve dé lye sen mű vel te, mű ve li a
teo ló gi át, és az őt fog lal koz ta -
tó  kér dé sek be  be avat ta  min -
den ko ri  ta nít vá nya it.  Bá tor,
őszin te, kri ti kus, ak tu á lis teo -
ló gu si  lá tás mó dot köz ve tí tett
szá muk ra, ame lyen ke resz tül min dig iz -
gal mas,  élet kö ze li,  nyi tott  és  prog -
resszív tu do mány ma rad hat a teo ló gia.
Lel ké szek, hit ok ta tók és nem lel kész

ér tel mi sé gi ek a mai na pig fel ke re sik ott -
ho ná ban, ha ta ní tá si, pré di ká ci ós ta ná -

csok ra,  ol vas ni va ló ra  vagy  „csu pán”
tar tal mas be szél ge tés re vágy nak.

Mind annyi unk  nagy  örö me,  hogy
mi u tán éle te so rán sok szor ke rült hát -
rány ba az egy ház ban azért, mert nő nek
szü le tett, a Re for má ció és nők évé ben el -
ső női lel kész ként Zel ma né ni ré sze sül
az Or dass La jos-díj ban.

Kézdy Edit lau dá ci ó ja 
D. Ta kács né Ko vács há zi Zel ma 

tisz te le té re 

Ben czúr Lász ló temp lom épí tői mun kás -
sá ga és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház ér de ké ben vég zett sok év ti ze -
des hű sé ges te vé keny sé ge is mert a je -
len le vők előtt. 
A ki tün te tett 1943. szep tem ber 6-án

szü le tett Bu da pes ten. Édes ap já tól, a ki -
tű nő teo ló gus tól és nagy sze rű en szer ve -
ző lel ki pász tor tól nem csak ne vét és ké -
sőb bi hó fe hér ha ját örö köl te, ha nem an -
nak mély em ber sé gét és sze líd sé gét is. 
1967-ben szer zett dip lo mát az Épí tő -

ipa ri és Köz le ke dé si Mű sza ki Egye tem
Épí tész mér nö ki Ka rán. Épí tész ter ve zői
mun ká ja mel lett tag ja a Ma gyar Épí té szek
Szö vet sé gé nek, megvá lasz tot ták a Bu da -
pes ti Épí tész ka ma ra el nök sé gi tag já nak,
több éven ke resz tül ok ta tott az Ybl Mik -
lós-fő is ko la  ter ve zé si  tan szé kén,  részt
vett a fő is ko lát vég zet tek poszt gra du á lis
kép zé sé ben és terv pá lyá za tok zsű ri jé ben. 
Mun kái kö zött sze re pel nek au tó sza lo -

nok, iro da há zak, ipa ri épü le tek, szín ház-
és ki ál lí tá si ter mek. Szak mai kva li tá sa i -
ról szá mos vi lá gi ki tün te tés ta nús ko dik:
Ybl-díj  (1989)  •  Bu da pest  Fő vá ros

Épí té sze ti Ní vó díj (2001) • Fi gye lő Épí -
té sze ti Díj (2001) • Cson ka Pál-em lék -
érem (2002) • Épí tő ipa ri Ní vó díj (2002)
• FI AB CI-díj (2002) • Eu ro pa Nost ra
Díj (2003).
Szak mai  el hí va tá sá nak  és  egy há -

zunk irán ti el kö te le zett sé gé nek gyúj tó -
pont já ban egy há zi épí té sze te áll, mely -
nek je len tő sebb ál lo má sai a kö vet ke zők: 

Evan gé li kus misszi ói ott hon – Ba la ton -
szár szó • Evan gé li kus püs pö ki hi va tal –
Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor • Re for -
má tus–evan gé li kus temp lom – Bu da pest,
Né met völ gyi út • Evan gé li kus temp lom
– Zom ba • Evan gé li kus temp lom – Ke -
me nes pál fa • Evan gé li kus temp lom – Ba -
la ton fü red • Evan gé li kus temp lom együt -
tes – Bu da pest, Kék Go lyó u. • Evan gé -
li kus temp lom – Szar vas kend • Evan gé -
li kus temp lom – Encs • Nyug dí jas evan -
gé li kus lel ké szek ott ho na – Bu da pest, Hű -
vös völ gyi út • Öku me ni kus köz pont –
Bu da pest, Lágy má nyos.
Egy ház ke rü le ti fel ügye lő ként – amely

tiszt sé get két cik lu son ke resz tül töl töt -
te be –, va la mint egy há zunk épí té s- és
in gat lan ügyi  bi zott sá gá nak  tag ja ként
eze ken kí vül is so kat tett épí tett örök -
sé günk meg őr zé sé ért és gya ra pí tá sá ért. 
Szak mai te vé keny sé ge mel lett min -

dig szív ügyé nek te kin tet te az egy ház lel -
ki épü lé sé t. Alá za tá ra  jel lem ző, hogy
mi u tán élet ko ra mi att újabb or szá gos
ve ze tői  cik lust már  nem  vál lal ha tott
(ugyan ak kor  az  egy ház ke rü let  köz -
gyű lé se köz fel ki ál tás sal tisz te let be li fel -
ügye lő nek vá lasz tot ta), a kis bu da ke szi
leány gyü le ke zet ben vál lal ta el a gond -
no ki tiszt sé get.
Kö zös gyü le ke zet lá to ga tá sa ink so rán

hí res sé vált egy gesz tu sá ról. Ala po san át -
gon dolt kö szön tő sza vai vé gén fel mu ta -
tott egy kis Új szö vet sé get, e sza vak kí sé -
re té ben: „Ezt az Új szö vet sé get 65-66…

69 év vel ez előtt kap tam, ami kor meg -
szü let tem,  édes apám  leg ked ve sebb
teo ló gi ai pro fesszo rá tól, Já ro si An dor -
tól Ko lozs vá ron.” Majd egy – tu da tos
ke re sés nyo mán ki vá lasz tott – bib li ai
igét ol va sott fel. Ezt te szem én is, jól -
le het ama Új szö vet ség fel mu ta tá sa nél -

kül: „Bol do gok a tisz ta szí vű ek, mert ők
meg lát ják az Is tent.” (Mt 5,8)
Ked ves test vé rek! El nök tár sam mal,

dr. Fáb ri Györggyel és egy há zunk egé -
szé vel  együtt  úgy  gon do lom,  hogy  a
2012. évi Pró nay Sán dor-díj mél tó ke -
zek be ke rül.

Fa bi ny Ta más lau dá ci ó ja 
Ben czúr Lász ló tisz te le té re

Annyit mond ha tok: na gyon meg va gyok hat va. Az ér te sí tés kor is
így érez tem, a díj ma ga is meg hat, az előbb hal lott lau dá ció is meg -
ha tott.

Or dass La jost gye rek ko rom, ti zen há rom éves ko rom óta is mer -
tem. Mond ha tom, hogy ez in kább sze mé lyes és szub jek tív kap -
cso lat volt, és szá mom ra ő iga zi lel kész volt. Az em ber gye rek ként
a kon fir má ci ói ok ta tá son ta lál ko zott elő ször pa ró kus lel késszel –
ad dig a hit ok ta tók tar tot ták az al kal ma kat.
Én na gyon so kat kap tam Or dass La jos tól: a teo ló gia irán ti ér -

dek lő dést és a bib lia tör té ne ti, kri ti kai kö ze le dést tő le ta nul tam kon -
fir má ci ói órán és az is ten tisz te le te ken. So ha nem volt prob lé mám
a bib lia kri ti ká val, mert az ő sza vai ti zen há rom-ti zen négy éves ko -
rom ban úgy mu tat ták be, úgy érez tet ték ve lem a Bib lia ke let ke -
zé sét, ahogy azt én ta nul má nya im ban meg erő söd ve az óta is lát -
tam. És ezért so ha nem gon dol tam, hogy a Bib lia va la hogy csak
úgy le szállt a menny ből, ha nem ahogy ő ér zé kel tet te: gyü le ke zet -
ben, kö zös ség ben ke let ke zett, és sok eset le ges ség van ben ne. 
Egy es ti pré di ká ci ó ban mon dott er re egy pél dát. Az Apos to lok

cse le ke de te i ből Pál sza va it vet te elő, aki Jé zust idéz te a „jobb ad -
ni, mint kap ni” gon do lat tal. Fel hív ta a fi gyel met, hogy ez egy olyan
lo gi on, olyan mon dat, amely nincs ben ne az evan gé li u mok ban. És
ki tud ja, még hány olyan mon da ta volt Jé zus nak, amely „me net
köz ben” va la mi kép pen el hul lott! Ez a pél da tény le ge sen meg mu -
tat ta szá mom ra a Bib lia szü le té sét. 
Még egyet hadd mond jak. Ab ban az idő ben, ami kor a teo ló gi á -

ra ké szül tem – ahogy Kézdy Edit az előbb a lau dá ci ó ban el mond -
ta –, nem na gyon sze ret ték ott a lá nyo kat. Sőt az ak ko ri dé kán úgy
ha tá ro zott, hogy egyet len egyet sem vesz fel. Az édes anyám sem akar -
ta, hogy a teo ló gi á ra men jek. Az zal akart vissza tar ta ni, hogy ki je -
len tet te, nem ad hoz zá pénzt, él jek meg Sop ron ban, ahogy tu dok.
El men tem Or dass La jos hoz, aki azt mond ta: „Nyu god tan je lent kez -
zél, irat kozz be, majd én gon dos ko dom ösz tön díj ról.” 1948 nya ra volt! 
Az óta gon dol kod tam ar ról, va jon ő ak kor tud ta-e, hogy mi re én

az év nyi tó ra men nék, ad dig ra már nem ugyan az lesz az ő szá má -
ra a hely zet. De az tény, hogy egy ér tel mű en mel lém állt, és egy pil -
la na tig nem be szélt ar ról, hogy egy ilyen ne héz hely zet ben ép pen
egy nő nek nem kel le ne a teo ló gi á ra men nie, ha nem egy ér tel mű -
en azt mond ta, hogy „re mé lem, ál dás le szel egy há zunk szá má ra”.
Sze ret nék az len ni, az ma rad ni, és kö szö nök szé pen min dent.

Meg il le tőd ve ál lok itt, eb ben a temp lom ban ez előtt az ol tár -
kép előtt, ame lyet Ben czúr Gyu la fes tett. Na gyon meg le pőd tem,
ami kor meg hal lot tam a hírt, hogy az idén én ka pom a Pró nay
Sán dor-dí jat, és így a sop ro ni lí ce um, a Ka lá ka együt tes, dr. Bo -
le ratz ky Ló ránd és Pol gár Ró zsa után az én ne vem ke rül het en -
nek a sor nak a vé gé re. Biz tos va gyok ben ne, hogy nem az én ér -
de mem.
Na gyon sze re tem ezt az egy há zat. Eb be az egy ház ba szü let tem

be le, eb ben az egy ház ban él het tem az éle te met idá ig, és re mé lem,
hogy ez után is itt él he tem, ha lá lo mig. A sze re tet min dig szol gá -
lat tal jár. A szol gá lat pe dig min dig le mon dás sal és ál do zat tal. Mert
szol gá lat nem lé te zik ál do zat és le mon dás nél kül. Ha az em ber sze -
re tet ből szol gá la tot vál lal, ak kor le kell mon da nia anya gi ja vak -
ról, le kell mon da nia hasz nos, más ra for dít ha tó idő ről, sok eset -
ben csa lá di és ba rá ti együtt lé tek ről és sok min den egyéb ről, hogy
a vál lalt szol gá la tot tisz tes ség gel el vé gez hes se.
Ez ter mé sze te sen nem könnyű. A le mon dás sok szor bel ső vi -

as ko dás sal is jár. Sok szor úgy ér zi az em ber, hogy nem al kal mas
a szol gá la ti fel adat el vég zé sé re, vagy nincs ere je hoz zá. Én ilyen -
kor min dig az Úr is ten hez for dul tam imád ság gal, és az Úr is ten min -
dig – igen, min dig – adott erőt ah hoz, hogy a szol gá la to mat tisz -
tes ség gel el vé gez hes sem. 
Sok szor ag gód tam, és most is ag gó dom az egy há za mért. Még -

is azt kell, hogy mond jam, hogy ha mind annyi an sze re tet tel, imád -
ság gal for du lunk az Úr is ten hez, ak kor ő – ahogy sze mély sze -
rint en gem is meg se gí tett, és min dig adott erőt szol gá la ta im vég -
zé sé hez – meg fog ja se gí te ni ezt az egy há zat is. Így az tán nem
tu dok mást mon da ni, mint azt, hogy egye dül az Úr is te né a di -
cső ség.
És ha már Püs pök úr em lí tet te a kis Új szö vet sé ge met, igaz, hogy

most nem kö szön tőt, ha nem kö szö ne tet mon dok, azért még is csak
el hoz tam ma gam mal ezt a Já ro si An dor tól több mint hat van ki lenc
év vel ez előtt ka pott Új szö vet sé get. Vé gül egy igét is vá lasz tot tam
er re az al ka lom ra, még pe dig Má té evan gé li u má ból, a 11. fe je zet -
ből. „Ve gyé tek ma ga tok ra igá mat, és ta nul ja tok tő lem, mert sze -
líd va gyok és alá za tos szí vű, és meg lát já tok lel ke tek nyu gal mát. Az
én igám édes, és az én ter hem könnyű.” (29–30. vers) 
Kö szö nöm szé pen az egy ház ve ze té sé nek és min den ked ves test -

vé rem nek ezt a ki tün te tő bi zal mat. Erős vár a mi Is te nünk!

b Egy há zunk or szá gos pres bi té ri u ma 2008-ban két dí jat ala pí tott. A ki írás sze rint az Or dass La jos-díj an nak
a fel szen telt (ak tív vagy nyu ga lom ba vo nult), fedd he tet len éle tű, ma gyar vagy kül föl di lel kész nek ad ha tó,
aki a ma gyar evan gé li kus sá gért ki emel ke dő en so kat tett. A Pró nay Sán dor-dí jat azok a ma gyar és kül föl -
di vi lá gi sze mé lyek kap hat ják, akik ki emel ke dő szel le mi vagy anya gi tá mo ga tás sal áll nak a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház mel lett. Mind két el is me rés egy al ka lom mal egy-egy sze mély nek ítél he tő oda. Az idei
esz ten dő ben az Or dass-dí jat D.TakácsnéKovácsháziZelma nyu gal ma zott lel kész, a Pró nay-dí jat pe dig Ben-
czúrLászló épí tész, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let ko ráb bi – ma tisz te let be li – fel ügye lő je ve het te
át az új zsi nat el ső ülés sza ká nak ün ne pé lyes nyi tó is ten tisz te le tén, no vem ber 30-án a bu da pest-fa so ri evan -
gé li kus temp lom ban GáncsPéter el nök-püs pök től és PrőhleGergely or szá gos fel ügye lő től. Az aláb bi ak ban
kö zöl jük KézdyEdit De ák té ri gim ná zi um igaz ga tó és dr.FabinyTamás püs pök lau dá ci ó ját, va la mint – szer -
kesz tett for má ban – a dí ja zot tak nak a ki tün te tés át vé te le után el hang zott rö vid be szé dét.
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– „Az 1912-es esz ten dő ál dá sos éve
volt a ma gyar evan gé li kus ság nak. Is -
te nünk há rom ki vá ló mu zsi kus egyé -
ni ség gel aján dé koz ta meg egy há zun -
kat…” – kez dő dik a stíl sze rű en Prel u -
di um nak ne ve zett elő szó. Va ló ban,
hi szen az idén ün ne pelt Túr me zei
Er zsé bet di a ko nissza köl tő nő mel lett
há rom ki vá ló egy ház ze né szünk is
eb ben az év ben szü le tett. Ké rem, is -
mer tes se meg ve lünk a kort, a kul -
tu rá lis kö ze get, amely ben ze nésszé
vál tak.
– Na gyon ér de kes idő szak volt

ez, hi szen an nak el le né re, hogy fel -
nőtt éve i ket a kom mu nis ta dik ta -
tú ra ide jén él ték, ez a kor szak Is -
ten ke gyel mé ből az egy ház ze ne és
az  egész  ma gyar  kó rus kul tú ra
szem pont já ból  egy aránt  po zi tív
volt. Ko dály Zol tán és Bar tók Bé -
lamun kás sá ga és ha tá sa, az ő köz -
vet len  és  köz ve tett  ta nít vá nyai
meg ha tá roz ták a ze nei éle tet, és
bár az egy há zi te vé keny sé ge ket az
ál lam ha ta lom erő sen kor lá toz ta,
a gyü le ke ze ti ének ka rok vé gez het -
ték szol gá la tu kat.

– Su lyok Im re ma ga is Ko -
dály-ta nít vány volt, és a má sik két
egy ház ze nész is bi zo nyá ra a nyom -
dokain járt.
– Igen, mindhárman sze mé lye sen

is mer ték őt, de pon tos tu do má som
csak ar ról van, hogy Su lyok Im re a ze -
ne szer zés sza kon Ko dály ta nít vá nya
volt. Ké sőbb a mes ter ta nár se gé dé vé
is fo gad ta. Ez igen nagy meg tisz tel te -
tést  je len tett!  Ko dály  el fog lalt sá ga
ide jén Su lyok Im re ta ní tot ta a fi a ta labb
nö ven dé ke ket. Fa sang Ár pád és Re -
zessy Lász ló ze nei mun kás sá gát pe dig
Ko dály is mer te és nagy ra be csül te.

– Mind hár man ma gas be osz tá sú
vi lá gi ál lás ban dol goz tak, mi köz ben
egy há zi el kö te le zett sé gü ket is vál lal -
ták. Szol gá la tot vé gez tek pél dá ul az
Evan gé li kus éne kes könyv és az Evan -
gé li kus ko rál könyv dal lam anya gá nak
össze ál lí tá sá ban, szer kesz té sé ben, de
dol goz tak a kán tor kép zés ben, és részt
vet tek a temp lo mi or go nák épí té si, res -
ta u rá lá si mun ká la ta i ban is.
– Az Úr is ten meg se gí tő ke gyel mé -

nek volt kö szön he tő, hogy bár mind -
hár man ko moly, fe le lős ál la mi ál lá so -
kat töl töt tek be – Su lyok Im re a Ze -
ne mű ki adó  fő szer kesz tő je,  Fa sang
Ár pád mi nisz té ri u mi fő osz tály ve ze -
tő, Re zessy Lász ló pe dig pe da gó gi ai
fő is ko lai ze nei tan szék ve ze tő volt –,
és ezek ben a tiszt sé gek ben a kor ban
a párt tag ság is el várt lett vol na, egyi -
kük nek sem kel lett ezt vál lal nia. Olyan
hat ha tós mun kát vé gez tek ze nei vo -
na lon, hogy va la mi kép pen el néz ték
ne kik a pár ton kí vü li sé get; tisz tel ték,
sze ret ték, meg be csül ték és el fo gad ták
őket. Az evan gé li kus egy ház ze ne is fej -
lőd ni tu dott ál ta luk, és cso dá la tos, új
pers pek tí vá kat ka pott.

– A kö tet ar ra is ki tér, hogy or szág -
szer te gyü le ke ze ti, is ko lai, in téz mé nyi
kó ru sok ala kul tak. A kö zös sé gi ének -
lés, a kó rus kul tú ra nem hogy nem
sor vadt el, ha nem vi rág zás nak in dult.
Ez va ló ban cso da a kor kon tex tu sá -

ban. Evan gé li kus egy ház ze né sze ink
eb ben is ve ze tő sze re pet töl töt tek be.
– Ez zel kap cso lat ban hadd osszam

meg az ol va sók kal egy sze mé lyes em -
lé ke met. A ke len föl di gyü le ke zet ben
nőt tem fel, ott kon fir mál tam, és let tem
fi a ta lon az ének kar tag ja. Su lyok Im -
ré nek  kö szön het tem  azt,  hogy  ké -

sőb bi gyü le ke ze ti ott ho nom ban, Bu -
da vár ban  ko moly  kó rus mun ka  in -
dul ha tott el. A kény sze rű lel kész vál tás
ott na gyon ne héz hely ze tet te rem tett,
a gyü le ke zet szét zi lá ló dott, az ének kar
is meg szűnt. Szin te a sem mi ből kel lett
kez de ni a mun kát.
Su lyok Im re aján lá sá ra ke rül tem a

Vár ba, és ke gyel mi pil la nat ként él tem
meg, hogy ép pen ak kor, 1955 őszén
vet tek fel a Ze ne mű vé sze ti Fő is ko la
kar ve ze tő–kö zép is ko lai  ének ta nár
sza ká ra. Így a szak ma ta nu lá sa mel -
lett élő ben is gya ko rol hat tam a ze nét.
Nagy sze rű  ének kart  és  kar ve ze té si
min tát lát tam Im re bá csi nál, és so kat
ta nul tam ké sőbb Re zessy La ci bá csi -
tól is. Bu da pes ten és vi dé ken is szá -
mos gyü le ke ze ti kó rus mű kö dött, a
Bu dai Egy ház me gyé ben pe dig el in -
dul tak a rend sze res, kö zös Can ta te
szol gá la tok. 

– Önt Fa sang Ár pád hoz és Re zessy
Lász ló hoz is ba rát ság, ta nít vá nyi
kap cso lat fűz te…
– E ki ad vány be mu ta tá sa kap csán

no vem ber  11-én  a  bu da hegy vi dé ki
temp lom ban  szól hat tam  Re zessy
Lász ló ról a gyü le ke zet sze re tett kán -
tor-kar na gya  tisz te le té re  ren de zett
em lék hang ver se nyen. Töb bek kö zött
ar ról, hogy ami kor bu da vá ri kó ru som
be kap cso ló dott  a  kö zös  Can ta te-
ének lé sek be, mi lyen so kat ta nul hat -
tam az ő hig gadt, nyu godt, nagy sze -
rű ze ne i sé gé ből, em ber sé gé ből. Kot -
ták kal  lá tott  el,  majd  ké sőbb  egy -
mást éne ke sek kel is ki se gí tet tük, és di -
ri gá lás ra is meg kért a kó ru sá ban. 
Fa sang Ár pád dal is sok szor ta lál -

koz tam, hi szen ő egész csa lád já val
Bu da vár ba járt temp lom ba. Hasz nos
ta ná csai, ta pasz ta la tai sok szor se gít -
sé gem re vol tak. Csa lád já nak összes
tag ja, mind a négy gyer me ke és szol -
fézs ta nár nő fe le sé ge is részt vett az
ének kar mun ká já ban.

– A mű vek is be szél nek al ko tó ik -
ról… A kot ta mel lék let ben zöm mel fő -
leg nem köz is mert ko rál elő já té ko -
kat, kó rus mű ve ket, or go na da ra bo kat
vé lek fel fe dez ni. Mi lyen szem pon tok
sze rint vá lo ga tott a szer kesz tő?
–  Sze mé lyes  is me ret sé ge im nek

kö szön he tő en  rend ha gyó  utat  vá -
laszt hat tam. Meg lá to gat tam mind há -
rom csa lá dot, és se gít sé gük kel be te -
kint het tem az egy ház ze né szek ha gya -
té ká ba.  Igen  nagy  se gí tő kész sé get
ta pasz tal tam  a  gyer me ke ik,  ro ko -
na ik ré szé ről. A Fa sang-ha gya ték ban
pél dá ul  ta lál tam  olyan  mű ve ket,
ame lyek kéz irat ban vol tak, so ha se -
hol sem je len tek még meg. 
A ki ad vány hu szon négy mel lék le -

té ből  –  egy-két  ki vé tel lel  –  csu pa
olyan  mű  ta lál ha tó  a  könyv ben,
amely nyom ta tás ban még nem je lent
meg. Úgy is ter vez tük a Lu ther Ki adó
mun ka tár sa i val  a  ki ad ványt,  hogy
mi nél in kább hasz nál ha tó le gyen
a gya kor lat ban. Ér de kes ség ként
em lí tem meg Fa sang Ár pád or go -
na par ti tá ját, va ri á ci ó it, mely nek
kéz ira tát a kol lé ga, Re zessy Lász -
ló  ha gya té ká ban  ta lál tam meg.

– Mit ad tak ők hár man az
evan gé li kus egy ház ze né nek? Szak -
mai mun ká juk és élet pél dá juk
mél ta tá sá ra ké rem Kar nagy urat.
– Össze tett és egy ben na gyon

le  is  egy sze rű sít he tő  a  vá lasz.
Tel jes egyé ni sé gük, egész éle tük
Is ten  szol gá la tá ról  be szélt.  Ide
kell ér te nünk a vi lá gi te vé keny sé -
gü ket is, hi szen ott is min dig lát -
szott,  hal lat szott,  ér zé kel he tő
volt, hogy is ten hí vő ként egy há -
zunk hoz va ló fel tét len hű ség gel,
lel ke se dés sel  és  lel ki is me ret tel
áll tak helyt hi va tá suk ban.
Hogy mit ad tak az egy ház nak?

Ta lán ki emel ném Evan gé li kus éne kes -
köny vünk együt tes ze nei vá lo ga tá sát,
szer kesz té sét,  ame lyet  Trajt ler  Gá -
bor ral kö zö sen al kot tak. El ké szí tet ték
az Evan gé li kus ko rál könyvösszes éne -
ké nek har mo ni zá lá sát. Ezen kí vül szá -
mos kó rus mű vet, or go na da ra bot ír tak,
me lye ket a mai na pig szí ve sen hasz nál -
nak kar ve ze tő ink, kán to ra ink.
Lel ki sé gük,  szak mai  kva li tá suk,

hi tük,  hoz zá ál lá suk  min dig  lan ka -
dat la nul  szol gál ta  a  „szent  ze ne”
ügyét. Fur csa egye zé se ket is meg fi -
gyel he tünk  éle tük ben:  ér de kes ség,
hogy mind hár man 1912 egy-egy ta va -
szi, nyá ri hó nap já nak 30. nap ján szü -
let tek: már ci us ban Su lyok Im re, má -
jus ban Re zessy Lász ló és jú ni us ban
Fa sang  Ár pád.  Men ta li tá su kat  jól
jel lem zi, hogy az oly kor ne héz kö rül -
mé nyek el le né re mind hár man négy-
négy gyer mek fel ne ve lé sét vál lal ták,
ami ak ko ri ban sem volt ál ta lá nos, és
saj nos ma sem az. Csa lád juk ban to -
vább ad ták a ze ne sze re te tét, az egy -
ház hoz va ló hű sé get, a lel ki sé get.

– Hadd zár jam be szél ge té sün ket
egy Ön től vett idé zet tel: „Pél dá juk, al -
ko tá sa ik, szel le mi ha gya té kuk meg -
erő sít mind nyá jun kat vál lalt szol gá -
la tunk ban. Ne hagy juk fe le dés be me -
rül ni, el vesz ni mind azt, amit re ánk
hagy tak. Őriz zük hí ven, hasz nál juk
bát ran, és ad juk to vább majd utó da -
ink nak is.”

g Kő há ti Dó ra

Csor ba Ist ván: Éne kük kel őt di csér -
ték… Meg em lé ke zés a 100 éve szü le -
tett Fa sang Ár pád, Re zessy Lász ló, Su -
lyok Im re ne ves ma gyar egy ház ze né -
szek ről (kot ta mel lék le tek kel). Lu ther
Ki adó, Bu da pest, 2012. Ára 1190 fo -
rint; a Lu ther Ki adó ad ven ti könyv -
vá sá ra ke re té ben de cem ber 22-ig 1071
fo rint.

Éne kük kel őt di csér ték…
Beszélgetés Csorba István karnaggyal

b Há rom ki vá ló ma gyar evan gé li kus egy ház ze nész nek ál lít em lé ket a
CsorbaIstván kar nagy ál tal össze ál lí tott leg újabb ki ad vány. Al cí me
sze rint meg em lé ke zés a száz éve szü le tett FasangÁrpádról, Rezessy
Lászlóról és SulyokImréről. A Lu ther Ki adó gon do zá sá ban nap vi lá -
got lá tott fü zet gya kor la ti hasz nál ha tó sá gát elő se gí ti akár az or go na
kot ta tar tó já ra ki te he tő jó for má tum, akár a kar éne kes szá má ra jól kéz -
ben tart ha tó meg je le ní tés. A kot ta mel lék le tek kö zött egész ol da las,
sze mé lyes em lé kek kel is gaz da gí tott, in for ma tív élet raj zot és port rét
ta lál ha tunk a 20. szá za di ma gyar evan gé li kus egy ház ze ne meg ha tá -
ro zó sze mé lyi sé ge i ről. A hát só bo rí tón pe dig TrajtlerGábor lel kész,
or go na mű vész aján ló so ra it ol vas hat juk. A kö tet író-szer kesz tő jé vel,
Csor ba Ist ván kar naggyal be szél get tem.

Ne kem sze ren csém van, mert He ge -
dűs End rét – és  fe le sé gét, a szin tén
zon go ra mű vész Ka ti cát – sze mé lye -
sen is me rem. Ven dé günk volt a De ák
Té ri  Evan gé li kus  Gim ná zi um  dísz -
ter mé ben Egy csep pes es ték ren dez vé -
nyün kön. Szé les mo sollyal lé pett a te -
rem be, úgy üd vö zölt ben nün ket, mint -

ha min dig is is mer tük vol na egy mást.
Min den kit  le vesz  a  lá bá ról,  de rűs,
har mo ni kus, anek do tá zó em ber. 
Jól ír ja az elő szó ban Bar si Ba lázs

fe ren ces atya: „Úgy be szél get, ahogy
zon go rá zik.” Le nyű gö ző en.
A  Transz cen dens etű dök cí mű

könyv ben Fe ren czi And reamél tó be -
szél ge tő part ne re.  Min dent  meg kér -
dez  tő le,  ami  fon tos,  ér de kes;  nem
ma rad hi ány ér ze tünk. Azt ta ná cso lom
mind azok nak, akik sze ret né nek ma -
guk nak né hány kel le mes órát, ve gyék
meg a köny vet, az ab ban lé vő CD-t in -
dít sák  el,  és  ol vas sa nak…  Akár  egy
szusz ra az egé szet… Olyan. Az tán ve -
gye nek még egy-két pél dányt,  ad ják
aján dék ba – ma ra dan dó örö möt sze -
rez nek… Nem va gyok sem rek lám em -
ber,  sem  pro pa gan dis ta,  de  tu dom,
olyan ne héz jól aján dé koz ni, né hány
meg hitt órát va rá zsol ni má sok éle té be.

Ki de rül a könyv ből, ho gyan is ala -
kult He ge dűs  End re  éle te,  pá lyá ja,
ma gán éle te. „Mo soly és re mény van
a já té ká ban. Út- és meg ol dás ke re sés.
Nem le húz, ha nem fel emel” – idé zi
Fe ren czi  And rea  a  mű vész  egyik
kri ti ku sát. Nagy sze rű meg lá tás, ta lá -
ló  jel lem zés.  Is tenál dot ta  te het sé -
gét ta ná rai – Haj dú An na, Ko csis Zol -
tán, Ra dos Fe renc… –  csi szol ták.
Most már ő is ta nít.
Be jár ta a fél vi lá got. Éve kig élt Ja -

pán ban – ta nult, ta ní tott és kon cer -
te zett. Sok szor fe le sé gé vel, Ka ti cá val
együtt. Sze ret nek négy ke zest ját sza -
ni. Ak kor nem csak hall gat ni, néz ni is
jó őket.
„Sze re tek a mű vek kö zött egy ki -

csit me sél ni ze ne tör té net ről, ze ne -
szer zők ről, mű vé szet ről, élet ről. (…)
Egy re fogy a hang ver seny-lá to ga tók
szá ma, ge ne rá ci ók nőt tek és nő nek
fel, ame lyek nem igény lik a mu zsi kát
– mert szin te nem is jut nak hoz zá!
Leg alább is élő ze né hez, kon cer tek -
hez. Min den igye ke ze tem mel azon
va gyok, hogy vissza hó dít sam a kö -
zön sé get a lé lek eme lő, éle tet gaz da -
gí tó ze ne szá má ra. Kü lö nö sen a fi a -
ta labb nem ze dé ket sze ret ném meg -
nyer ni” – vall ja a ka to li kus mű vész.
Ugyan ezt  ne künk  is  el mond ta  a

De ák té ri ren dez vé nyen. Ha egy evan -
gé li kus is ko la meg hív ja őket, bol do gan
el men nek  egy  rend ha gyó  ze ne órát
meg tar ta ni. Sze re tet ből, té rí tés men te -
sen! Ne hagy ják ki! Raj ta!

Transz cen dens etű dök – He ge dűs
End re zon go ra mű vésszel be szél get
Fe ren czi And rea. CD-mel lék let tel.
Har mat Ki adó, Bu da pest, 2012. Ára
3700 fo rint.

Feny ve si Fé lix La jos He ge dűs End -
ré vel ké szí tett in ter jú ja az Evan gé li -
kus Élet 2011. ja nu ár 22-ei lap szá má -
ban ol vas ha tó (evan ge li kus elet.hu).

Egy könyv, egy cé dé – 
és né hány meg hitt óra

b Idén át dol go zott, ki bő ví tett for má ban je len tet te meg a Har mat Ki adó
a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend lo vag ke reszt jé vel ki tün te tett, vi -
lág hí rű zon go ra mű vész, HegedűsEndre in ter jú kö te tét, ez út tal Transz-
cendensetűdök–HegedűsEndrezongoraművésszelbeszélgetFeren-
cziAndrea cím mel. A CD-mel lék let tel el lá tott könyv be mu ta tá sá ra
RadosPéter rá di ós szer kesz tőt, a nép sze rű Egycseppesesték ren dez -
vény so ro zat egyik szer ve ző há zi gaz dá ját kér tük fel.

Zene karácsonyra
b Aláb bi két ol da las, rend ha gyó össze ál lí tá sunk nem tit kolt cél ja, hogy ol -

va só ink fi gyel mé be ajánl jon – akár ka rá cso nyi aján dék ként – né hány
olyan ze nei ki ad ványt, amely egy há zunk hoz kö tő dő mu zsi ku sok köz -
re mű kö dé sé vel ké szült. Egy ki vé tel lel azon ban nem is mer te té se ket köz -
lünk a – fris sen meg je lent vagy ré geb bi, de még kap ha tó – hang hor do -
zók ról, köny vek ről, ha nem az al ko tó kat szó lal tat juk meg, bíz va ab ban,
hogy ily mó don mun ká i kat is kö ze lebb hoz zuk ol va só ink hoz. A ki vé -
tel a HegedűsEndre – nem mel les leg ka to li kus – zon go ra mű vésszel ké -
szült in ter jú kö tet, ame lyet a Har mat Ki adó je len te tett meg.

le mez be mu ta tó a fa so ri evan gé li kus temp lom ban
A fa so ri evan gé li kus temp lom ban 2011 ok tó be re óta zaj ló
dzsesszis ten tisz te le tek anya gá ból je le nik meg a Lu ther
Ki adó gon do zá sá ban a Ne hagyj el es nemcí mű le mez.
A le mez be mu ta tó ja de cem ber 16-án a 18 óra -

kor kez dő dő dzsesszis ten tisz te le ten lesz a fa so -
ri evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest VII. ker.,
Vá ros li ge ti  fa sor  17.).  Köz re mű kö dők:  Szir tes
Edi na Mó kus (ének, he ge dű), Nagy Já nos (bil len -
tyűs hang sze rek), Mo gyo ró Kor nél (ütő hang sze rek).
Az al kal mon igék, imád sá gok, me di tá ci ók hang za nak
el Pe li kán And rás és Ara di György lel ké szek szol gá la tá ban. 
A be lé pés díj ta lan. A le mez a hely szí nen meg vá sá rol ha tó.
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b A 2006-ban meg je lent Venire-
demptorgentium cí mű ad venti
le mez ku lissza tit ka i ról, il let ve a
két év vel ez előtt nap vi lá got lá -
tott, Deáktériorgonazene cí mű
CD-ről dr. FintaGergely or go na -
mű vész-egy ház ze nészt, hit tu -
do má nyi egye te münk egy ház ze -
nei tan szé ké nek ve ze tő jét kér -
dez tem. 

– Mi lyen kü lön le ges sé ge ket hall ha -
tunk a le me zen az ad ven ti re per to ár -
ban?
– A leg jel leg ze te sebb ad ven ti dal la -

mok szó lal nak meg ősi, ere de ti for má -
juk ban vagy or go na kí sé ret-át ira tok kal.
Hall ha tunk gyü le ke ze ti éne ke ket, kó -
rus fel dol go zá so kat, li tur gi kus té te le -
ket és or go na ze nét. Igye kez tünk ívet
ad ni a mű sor nak – a ré gi ze né től a 20.
szá za dig –, de egy-két da rab meg hall -
ga tá sa is han gu la tos kí sé rő je le het az
ad ven ti el csen de se dé sek nek. 
A cím adó Ve ni re dem p tor gen ti um

(Jöjj, né pek Meg vál tó ja) az  ad venti
idő szak ze né jé nek leg ré geb bi ré te gé -
hez tar to zik. Ere de ti  la tin nyel ven,
ének és or go na be tét vál ta ko zó elő -
adá sá ban  ját szot tuk  fel.  Gár do nyi
Zol tán szin tén ezt a Szent Amb rus -
tól va ló him nuszt idé zi meg ko rál fan -
tá zi á já ban. 

To váb bi ér de kes ség, hogy pél dá ul az
Új vi lá gos ság je le nék cí mű  ko rál  –
mely szá mos 16–17. szá za di ma gyar or -
szá gi pro tes táns gra du ál nyi tó da rab ja
– egy ko ri ének lé sé vel nemcsak Krisz -
tus szü le té sé ről, ha nem a re for má ció vi -
lá gos sá got ho zó ese mé nyé ről is meg -
em lé kez tek. Su lyok Im redol goz ta át a
da ra bot or go ná ra, ez hall ha tó a CD-n. 
Meg szó lal még Bar tók két ko lin -

da fel dol go zá sa is. A ko lin da ro mán
né pi ka rá cso nyi éne ket je lent.

– Kik mű köd nek még köz re Önön
kí vül a le me zen?
– Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi

Egye tem  (EHE)  ének ka ra  Csor ba

Ist ván ve zény le té vel.  A  li tur gi kus
éne ke ket a li tur gi kus ének-sze mi ná -
ri um ad ja elő.
– Mi lyen gyak ran tud pró bál ni a

ka ma ra kó rus, il let ve az ének kar?
– He ti  rend sze res ség gel  pró bá -

lunk – im már Kincz ler Zsu zsan na ve -
zé nyle té vel –, rend sze res li tur gi kus
szol gá la tot vég zünk, és ezek mel lett
ün ne pé lye ken is fel lé pünk. De cem -
ber 3-án is elő adtunk az EHE-n meg -
ren de zett ün ne pi kon cer ten, me lyet
a négy száz öt ven éve szü le tett Jan Pi -
e ter szo on Swel linck, a négy száz éve el -
hunyt Hans Leo Hass ler és az idén
száz har minc  éve  szü le tett  Ko dály
Zol tán em lé ké re szer vez tek. 
– 2011-ben rög zí tet tékTrajt ler Gá -

bor  or go na mű vésszel és az ak kor
még vég zős egye te mi hall ga tóMe kis
Pé ter rel hár mas ban a De ák té ri or -
go na ze ne cí mű le mezt. Mi ért lett ez
ki fe je zet ten az In su la Lu the ra ná hoz
kap cso ló dó anyag?
– A fel vé tel a temp lom fel szen te lé -

sé nek két szá za dik és az or go na el ké -
szül té nek negy ve ne dik év for du ló já ra
ké szült. A De ák té ri or go na sa já tos sá -
ga az, hogy – a leg in kább ké ső  ro man -
ti kus  fel fo gás ban épí tett egyéb ma -

gyar or szá gi or go nák kal szem ben – a
ba rokk or go nák hang zás vi lá gát kel ti
élet re. Ez az or go na észak né met min -
tá ra ké szült, en nek meg fe le lő ek a re -
gisz te rei, in to ná ci ó ja. 
– Mi lyen da ra bok kal ta lál koz ha -

tunk ezen a le me zen?
– Köz re mű kö dik a CD-n a De ák

tér egy ko ri or go nis tá ja, ko ráb bi ta ná -
rom, Trajt ler Gá bor. Szo ko lay Sán dor
ne ki aján lot ta Al fre sco per or ga no cí -
mű szer ze mé nyét, amely egy 1980-as

évek ben ké szült rá dió fel vé tel ről ke -
rült a le mez re. To váb bá kü lön le ges -
ség nek szá mí ta nak a két or go nás da -
ra bok,  ame lyek ben  a  na gyor go na

mel lett a temp lom há rom re gisz te res
con ti nuo po sit iv ja hall ha tó. Így vet tük
fel pél dá ul G. Gab ri el Fan ta sia del VI.
to nomű vét. Olyan nép sze rűbb da ra -
bok is he lyet kap tak a le me zen, mint
Bach g-moll fan tá zia és fú gá ja.
– Mi az, ami a ke vés bé vájt fü lű ek -

nek, il let ve a ko moly ze né ben já rat la -
nok nak is „fo gyaszt ha tó” le het?
– Ko dály ki lenc epig ram má ját –

mely szin tén sze re pel a De ák té ri le -
me zen – aján la nám, ő eze ket a mi -
ni a tű rö ket  ki fe je zet ten  ze ne is ko lai
ok ta tás ra  szán ta.  Sok fé le hang szer-
össze ál lí tás sal játsz ha tók, Trajt ler Gá -
bor al kal maz ta őket or go ná ra – Ma -
gyar or szá gon elő ször itt je lentek meg
CD-n. A mű sort Liszt nagy sza bá sú
fan tá zi á ja zár ja Bach We i nen, Kla gen
kez de tű kan tá tá já nak té má já ra.
Ér de mes időn ként el lá to gat ni a De -

ák té ri or go na ze nés áhí ta tok ra is.

Ve ni re dem p tor gen ti um – Ad ven ti or -
go na mű vek és éne kek az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem ze nei együt te -
se i nek és Fin ta Ger gely elő adá sá ban.
Bu da pest, 2006. Ára: 1800 fo rint.

De ák té ri or go na ze ne. Köz re mű kö dik:
Fin ta Ger gely, Me kis Pé ter és Trajt -
ler Gá bor. Bu da pest, 2011. Ára: 1990
fo rint.

Or go na, ko rál, fan tá zia

b A fő leg evan gé li kus if jak ból ál ló
Keresztmetszet ze ne kar no vem -
ber ben be mu ta tott, mivan cí mű
le me zé nek ap ro pó ján a csa pat rit -
mus szek ci ó já nak osz lo pos tag ját,
il let ve – no vem ber 15-e óta – egy -
há zunk if jú sá gi osz tá lyá nak ze nei
re fe ren sét, Huszák„Maci”Zsoltot
kér dez tem a tra di ci o ná lis és mo -
dern egy há zi ze ne ta lál ko zá sá ról,
híd épí tő mun ká juk ról, a sokféle
mu zi ká lis ke reszt met sze t ről.

– Ho gyan kez dő dött ze nei szol gá -
la ta az egy ház ban?
– Én ki csit  tá vol ról ér kez tem, ve -

gyész ként  vé gez tem.  A  ki lenc ve nes
évek ben ke rül tem az is mert Me visz-gi -
tár tá bo rok (Ma gyar Evan gé li kus If jú -
sá gi Szö vet ség – a szerk.) szer ve ző gár -
dá já ba.  Az  if jú sá gi  osz tá lyon  2005-
ben  kezd tem  dol goz ni.  Nagy  örö m
szá mom ra, hogy egy há zunk ban sok ze -
ne i leg is na gyon te het sé ges fi a tal van.
Ezért is nagy sze rű, hogy idén ön ál ló ze -
nei mun ka ág kezd het te meg mun ká -
ját az if jú sá gi osz tá lyon.

– Több éves múlt ra te kin te nek
vissza az if jú sá gi osz tály ál tal szer ve -
zett győ ri nyá ri ze nei tá bo rok.

– Min den év ben szer ve zünk tá bort,
ki csit más stí lus ban és fel han gok kal,
mint an nak ide jén a Me visz. Ilyen kor
egy hét na gyon in ten zív ze ne ta nu lás -
ban  le het  ré szük  a  részt ve vők nek.
Ki-ki vá laszt hat, mi lyen hang sze res
órá kon kí ván részt ven ni, ezek mel lett
pe dig min den tá bo ro zó ta nul ze ne el -
mé le tet, és részt vesz az ál ta lunk „rit -
mus fej lesz tés nek”  hí vott  gya kor lati
kép zés ben is. Há la a tá bor ba lá to ga -
tó pro fi ze nész ba rá ta im nak, a köny-
nyű ze né ben hasz ná la tos összes alap -
ve tő hang sze ren tu dunk ta ní ta ni. Tu -
da to san tö rek szünk ar ra, hogy mi nél
pro fibb szak mai kép zést nyújt sunk,
ha bár tisz tá ban va gyunk az egy he tes
idő tar tam kor lá ta i val.

– Mi lyen stí lu sú egy há zi ze nét
ját sza nak a tá bor ban?
– Az a cél, hogy a fi a ta lok mi nél

biz to sabb kéz zel tud ják a ma nap ság
di va tos if jú sá gi, di cső í tő éne ke ket kí -
sér ni a vá lasz tott hang sze rü kön. De
na gyon öröm te li egy há zunk ban az a
ten den cia, hogy a fi a ta lok a tra di ci -
o ná lis ze né hez nyúl nak vissza: fog -
ják, ki nyit ják az Evan gé li kus éne kes -

köny vet, és egyes da la it meg pró bál -
ják a sa ját nyel vük re for dí ta ni.
–  Van nak, akik prob le ma ti kus -

nak tart ják ezt. Mit gon dol, mennyi -
ben kö ze led het egy más hoz a több
év szá za dos dal la mok ból épít ke ző
egy ház ze ne és az if jú sá gi ze ne?
– A könnyű ze ne po fon egy sze rű sé -

ge, eksz ta ti kus lük te té se, sza bály ta lan -
sá ga va ló ban más, mint a ha gyo má -
nyos-ve re tes  egy há zi mu zsi ka,  de  a
funk ci ó ja is más. Ha pél dá ul egy ko -
rált  fel dol go zunk, az csak új  for mai
kön töst kap, tar tal ma, ere de ti üze ne -
te nem sé rül. Ilyen mó don a fi a ta lok
új sze rű ének fel dol go zá sai is tu laj don -
kép pen az egy ház ze nét nép sze rű sí tik.
Mi azon dol go zunk, hogy a köny-

nyű ze ne egy re in kább al kal mas le gyen
fel ada tá nak be töl té sé re. Mint aho gyan
min den ben a pro fesszi o niz mus ra kell
tö re ked nünk, hisz Is ten is a leg tö ké -
le te seb bet akar ja ad ni ne künk. A gi -
tár sem szól hat te hát ha mi san, mi köz -
ben Jé zus ról éne ke lünk.

– No vem ber 18-án a Fo nó Bu dai Ze -
ne ház ban volt ami van cí mű le mez be -
mu ta tó kon cert je. Ezen a kö zön ség kí -

vül ről fúj ta az éne ke ket, ame lyek kö zött
pél dá ul a Jöjj, né pek meg vál tó ja ko rál -
fel dol go zás vagyKo dály Ad ven ti éne -
ké nek  ke reszt met sze tes vál to za ta is
sze re pelt. Mit je lent Önök nek és mit je -
lent het egy há zunk nak ez az új le mez?
– A Ke reszt met szet együt tes négy-

öt éve ala kult a Bony há di Pe tő fi Sán -
dor Evan gé li kus Gim ná zi um ban. Ta -
lán el fo gult vé le mény nek tű nik, de
vál la lom: azt a gon do la ti tisz ta sá got,
ér zel mi mély sé get és ér zé keny-ér tő
dal fel fo gást, ame lyet a Ke reszt met szet
húsz éves tag jai kép vi sel nek, a mű faj
nagy jai is meg iri gyel het nék.
Fon tos nak  tar tom  a  le mez  ad ta

misszi ós le he tő sé get, amellyel ezek a fi -
a ta lok a kor osz tá lyuk tag jai kö zött él -
het nek. Ne fe led jük, egy há zi is ko lá ink -
ban sok di ák nak nincs – evan gé li kus
– gyü le ke ze ti kö tő dé se. Le het azon ban,
hogy pont ezek a ze nei fel dol go zá sok
fog ják őket a tra di ci o ná lis egy ház ze ne
fe lé te rel ni, hi szen egy evan gé li kus is -
ten tisz te le ten  már  is me rő sen  fog  a
dal lam a fü lük ben csen ge ni. Amúgy
hadd je gyez zem meg: nem csak a fi a -
ta lok ér té ke lik ezt a faj ta ze nét – múlt -

kor Nagy ka ni zsán egy édes anyám ko -
ra be li hölgy jött oda gra tu lál ni!
– Egy há zi ren dez vé nye ken is vál -

lal nak fel lé pést a fi a ta lok?
– Mi az hogy! Sőt vár ják, hogy hív -

ják őket bár mi lyen gyü le ke ze ti al ka -

lom ra,  ame lyen  ze nél het nek.  Né -
hány he te pél dá ul egy fel lé pés ere jé -
ig Bo bá ra utaz tunk két száz ki lo mé -
tert. Olyan nagy sze re tet tel fo gad tak
ben nün ket, hogy az óta is em le get jük!

mivan. Keresztmetszet. Szerzői ki -
adás, 2012. Ára: 1250 forint.

g A cikkek szerzője: Kinyik Anita

Csak a kön tös új, az üze net az ere de ti

b Az Evangélikusközpontifúvós-
együttes har ma dik le me ze idén
nyá ron je lent meg, vál lal tan el -
fo gult cik ket ol vas hat tak ró la
ifj.dr.HafenscherKároly tol lá -
ból he ti la punk jú li us 22-ei szá -
má ban. Ka rá cso nyi aján dék nak
is ki vá ló le het az időt ál ló ko rál -
ko szo rú. A fú vós együt tes ve ze -
tő jét, a CD-n hall ha tó har minc
evan gé li kus éne ket új ra ér tel -
me ző GyőrffyIstván egy ko ri ta -
nít vá nyát, Johann Gyula csö -
mö ri lel készt kér dez tem ar ról,
hon nan fú’ a lu the rá nus fú vós… 

– Ké rem, mu tas sa be rö vi den az
Evan gé li kus köz pon ti fú vós együt test! 
– Az egy há zi fú vós ze ne Né met or -

szág ban a 19. szá zad vé gén ala kult ki.
Ha zánk ban nem te kint vissza ilyen
hosszú múlt ra e ze nei ág – mind össze
húsz éve mű kö dünk szer ve zett for -
má ban.  Egy részt  a  hit tu do má nyi
egye te men ta ní tot tunk-ta ní tunk fi -
a ta lo kat, más részt min den nyá ron fú -
vós tá bort szer ve zünk, aho vá az or -
szág min den tá já ról ér kez nek if jú ze -

né szek.  A  tá bo rok  „tá bor no ka”  az
öcsém, Jo hann At ti la tu ba ta nár. A lu -
the rá nus lel ké szek if jabb ge ne rá ci ó -
já nak ilyen for mán már alap él mé nye
le het az egy há zi fú vós ze ne.
Leg utóbb  a  De ák  té ri  or szá gos

evan gé li zá ci ón, ok tó ber 13-án ját szot -
tunk  az  együt tes sel. Tag ja ink  iga zi
szol gá lat ként te kin te nek az együtt ze -
né lés re. Van, aki Za la szent grót ról, Ta -
pol cá ról,  van,  aki  Eger ből  uta zott
Pest re a fel lé pés ked vé ért. Azt gon -
do lom, ez ma gá ért be szél…
– Mi lyen kap cso lat fű zi Önt a le -

me zen hall ha tó ko rál le té te ket meg -
kom po ná ló Győr ffy Ist ván hoz?
–  At ti lá val  és  Ha ga Kál mán nal

együtt – aki a le mez hang mér nö ke, ze -
nei ren de ző je, egyéb ként ma ga is ze -
ne ta nár – mind annyi an Győr ffy Ist -
ván ta nít vá nyai vol tunk a Pé csi Ze ne -
mű vé sze ti Szak kö zép is ko lá ban. A ta -
nár  úr  kán to ri  szol gá la tot  is  el lát  a
Bony hád hoz kö ze li Egy há za skoz áron.
–  A le mez bo rí tó ról meg tud hat -

juk, hogy Győr ffy Ist ván két szem pont -

ra volt fi gye lem mel ko rál le té te i nek el -
ké szí té se kor: egy részt a fel dol go zan -
dó dal la mo kat ma gyar és szlo vák –
vagy egyéb szláv – éne kek kö zül vá -
lo gat ta, hogy a né met min ták mel lé
„ke let-eu ró pai ízű al ter na tí vá kat” is
fel mu tas son, más részt egy sze rű ség re,
köz ért he tő ség re tö re ke dett, hogy bár -

mely gyü le ke zet fú vó sai elő ad has sák
a da ra bo kat. Ho gyan ér vé nye sül ez a
két szem pont a le me zen?
– Ki fe je zet ten ma gyar és szlo vák

(tót) dal la mok kap tak he lyet a ko ron -
gon. A fel vé tel re pe dig szán dé kol tan
nem pro fi kat kér tem fel – a szó nak,
ha tet szik, aka dé mi ai ér tel mé ben –,
ha nem  a  köz pon ti  fú vós együt test,
mert élő anya got sze ret tem vol na.
– Mi ként lát ja az egy há zi ze ne jö -

vő jét?
– A leg főbb prob lé mát ab ban lá -

tom, hogy nincs át me net a ré gi és a
mai éne kek kö zött. Egy fe lől van nak
az  év szá za dos  gyü le ke ze ti  éne kek,
ame lyek ha son ló for má ban szó lal nak
meg, mint egy kor. Más fe lől van nak
a mai if jú sá gi éne kek, ame lyek ré teg-
vagy kor osz tá lyos ze ne ként mű köd -
nek, nem időt ál lók. Fon tos len ne a
mai kor hit vi lá gá val, ze nei nyel ve ze -
té vel meg fo gal ma zott sok-sok szö veg
és dal lam, amely ből a hasz ná lat so -
rán so ka kat meg szó lí tó éne kek  to -
vább él het né nek. Köl tők, ze ne szer -
zők  és  gyü le ke ze tek  kö zös  ügye
mind ez. Az evan gé li kus ének kincs -
nek nem  a  kon zer vá lá sa,  ha nem  a
mű ve lé se a fel ada tunk.

– Mi től kü lön le ges az evan gé li kus
fú vós ze ne?
– A fú vós ze ne ko runk ze nei nyel -

ve ze té vel  ké pes  új ra fo gal maz ni
olyan ér té kes örök sé get, mint ami -
lyen a ko rá lo ké. A ko rá lok ál ta lá ban
– a 17–18. szá zad óta – négy szó la -
mú kí sé ret tel szó lal nak meg, a kí sé -
re tet több fé le hang szer ad hat ja: or -
go na, vo nó sok vagy egyéb. A réz fú -
vós kí sé ret el len ben ku ri ó zum. Mai
ze nei anya got hoz a le mez – új sze rű
kí sér let ez egy há zunk ban, és foly ta -
tá sa is lesz, leg kö ze lebb a skan di náv
és finn ko rá lok nak is szen tel nénk egy
CD-t. 
A fú vós ze ne kar ban min den ki nek

meg van a ma ga szó la ma, a ma ga fel -
ada ta  –  min den  tag ra  igaz,  hogy
„nél kü lem nincs har mó nia, ugyan ak -
kor a töb bi ek se gít sé ge nél kül se hogy
sem  szól nék”  –,  iga zi  ke resz tény
üze ne tet hor doz te hát az együtt lé -
leg zés, együtt fú jás.

Evan gé li kus fú vós ze ne 3. Evan gé li kus
köz pon ti fú vós együt tes. Lu ther Ki adó,
2012. Ára: 1590 fo rint.
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b Egy há zunk új zsi na ta no vem ber
30. és de cem ber 1. kö zött meg -
tar tott el ső ülé sé nek zá ró úr va -
cso rai is ten tisz te le tén – amely -
nek ke re té ben be ik tat ták hi va ta -
luk ba a meg vá lasz tott or szá gos
tiszt ség vi se lő ket – dr. Reuss
András, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem pro fes sor eme -
ri tu sa szol gált ige hir de tés sel.
Az aláb bi ak ban a fa so ri evan gé -
li kus temp lom ban el hang zott
pré di ká ci ó ját kö zöl jük.

„Is me ri tek a mi Urunk Jé zus Krisz tus
ke gyel mét; hogy 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.”
(2Kor 8,9)
Ün ne pé lyes kül ső sé ge ket nél kü lö -

ző, de fel eme lő ün nep a meg vá lasz -
tott tiszt ség vi se lők ik ta tá sa. Nagy sze -
rű, ami kor szol gá lat ra kész, al kal mas -
nak tar tott test vé rek fe lé for dul a bi -
za lom, és fel vi gyá zói-ve ze tői fel ada -
tot kap nak Jé zus Krisz tus egy há zá -
ban. Gaz dag sá gunk, hogy a meg vá -
lasz tot ta kon kí vül még má sok irá nyá -
ban is meg mu tat ko zott a bi za lom, és
má sok is ké szek let tek vol na ilyen ter -
het vál luk ra ven ni – a min den na pi
élet sok egyéb kö te le zett sé ge és ter -
he mel lett. Kö zös dön tés szü le tett,
ame lyet – így re mé lem – sok be szél -
ge tés és ala pos meg fon to lás mel lett
so kak  szív ből  fa ka dó  imád sá ga  is
meg elő zött – nem annyi ra egye sek
győ zel mé ért, mint in kább Krisz tus
egész egy há zá nak ja vá ért. 
Kér jünk együtt bölcs be lá tást, tes ti

és  lel ki erőt azok nak, akik most új
tisz tük be  lép nek,  és  nem  ke vés bé
azok nak, akik újabb cik lus ra kap tak
meg bí zást. Imád koz zunk azo kért is,
akik  most  nem  kap tak  új  meg bí -
zást, hogy öröm mel áll ja nak helyt ed -
di gi szol gá la tuk ban.

* * *

Min ket azon ban nem je lö lé sek és vá -
lasz tá sok, nem is az ik ta tá sok hoz tak
össze,  nem  ezek  tar ta nak  egy ben.
Nem be csü löm le a vá lasz tá so kat, de
sok kal mé lyebb és na gyobb oka van
és kell is le gyen an nak, hogy itt va -
gyunk. Ez pe dig az evan gé li um: az a
jó té te mény – ke gye lem –, amellyel
Jé zus  Krisz tus  aján dé ko zott  meg.
Így mond ja az apos tol: „Is me ri tek a
mi Urunk Jé zus Krisz tus ke gyel mét;
hogy 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.”
Az  evan gé li um  egyik  leg mag va -

sabb össze fog la lá sa az Új szö vet ség ben
ez a le vél be li mon dat. A ma ga egy -
sze rű sé gé ben és szem lé le tes sé gé ben
gyer mek-bib lia kö ri arany mon dás le -
het ne. Szé dí tő mély sé gé vel vi szont a
hit ről gon dol ko dók nagy ja it is pró -
bá ra te szi. Gon dol ha tunk ar ra, hogy
mennyei gaz dag sá gát cse rél te föl Jé -
zus a föl di sze gény ség gel, ahol a ró -
kák nak van bar lang juk, az égi ma da -
rak nak fész kük, de az Em ber Fi á nak
nincs fe jét ho vá le haj ta nia. A bet le -
he mi is tál ló ról és meg szü le té sé  ről a
já szol ban szí ve sen be szé lünk ka rá -
csony kor. Ek kor ta lán az em be rek kel
va ló  sors vál la lá sát  tart juk  an nak  a
gaz dag ság nak, ame lyet ne künk aján -
dé ko zott.
De el kép zel he tő ér tel me zés a Fi lip -

pi le vél nyo mán, hogy nem te kin tet -
te zsák mány nak, hogy egyen lő Is ten -
nel, ha nem meg üre sí tet te ön ma gát,
szol gai  for mát  vett  fel,  meg aláz ta
ma gát, és en ge del mes volt a ke reszt -
ha lá lig. De mi a mi sze gény sé günk?

Min den bi zonnyal az, hogy ki sza kad -
tunk az Is ten nel va ló kö zös ség ből, és
ezért egy mást is el vesz tet tük. Ak kor
pe dig a gaz dag ság, amely fel vált ja sze -
gény sé gün ket, az Is ten nel va ló kö zös -
ség, amely em ber tár sa ink mel lé ál lít.
Sze gény sé günk, hogy a hoz zánk kö -
zel  ál lók kal  sem  tu dunk  sok szor
együtt mű köd ni, gaz dag sá gunk pe dig,
ha kü lönb sé ge ink el le né re Krisz tu sért
egy más ra ta lá lunk. 
Az  apos tol,  aki re  –  akár csak  a

Bib lia min den köny vé re – jel lem ző,
hogy „a leg ap róbb és a hit dol ga i tól
igen tá vol eső nek lát szó kér dé se ket,
így az anya gi ak kal va ló gaz dál ko dást
is Krisz tus sal és a ve le tör tén tek kel
hoz za össze füg gés be” (Cser há ti), ép -
pen azért fo gal maz za meg az evan -
gé li u mot így, hogy ada ko zás ra buz -
dít son a je ru zsá le mi szen tek, az ot -
ta ni  sze gény  ke resz tyé nek  ré szé re.
Aki ugyan is meg is mer te Jé zus Krisz -
tus gaz dag sá gát, az nem csak szép pél -
dát lát hat ma ga előtt, ha nem olyan
aján dék ban ré sze sült, amely ké pes -
sé te szi ar ra, hogy úgy fo gad ja test -
vé ré ül  a  má si kat,  hogy  ál do za tot
hoz ér te.

* * *

„Is me ri tek a mi Urunk Jé zus Krisz tus
ke gyel mét …”Az apos tol nak eze ket a
sza va it egé szen ko mo lyan ma gunk -
ra sza bad és kell is ér te nünk.
Is me ri tek – el mond hat juk mind -

annyi an, hogy Jé zus is me re te, az ő ke -
gyel mé nek  a  meg is me ré se  ho zott
ide, idá ig min ket. Ki nek a lá ba előtt
mé cses volt (Zsolt 119,105), amely ve -
zet te; ki nek mennyei fény fel vil la ná -
sa,  mint  Saul nak  Da masz kusz hoz
kö ze led ve; ki nek Jé zus szem vil la ná -
sa, mint Pé ter nek, ami kor rá te kin tett
a fő pap há zá nál… Bár hon nan in dul -
tunk is, bár mer re jár tunk is, élet utun -
kon ő ho zott idá ig.
Is me ri tek… Több fé le fo ka lé te zik

en nek a je len ben is. Eb ben is le het -
nek  kü lönb sé gek.  Az  apos tol  be -
szélt a hit ben tes ti ek ről, tej jel táp lá -
lan dó kis ko rú ak ról, akik nem vet ték
be a ke mény ele delt, ezért pár tos kod -
tak, és irigy ked tek egy más ra (1Kor
3,1–3). Ez per sze Ko rin thus ban volt
és  na gyon  ré gen.  Vagy  egy  má sik
apos to li  le vél  sze rint  vol tak,  akik
sok szor hal lot ták az evan gé li u mot, de
el tom pult a hal lá suk, ezért bár már
ta ní tók nak  kel lett  vol na  len ni ük,
még  min dig  tej jel  kel lett  táp lál ni
őket,  kis ko rú ak  vol tak,  akik  nem
tud ták meg kü lön böz tet ni a jót és a
rosszat –  ír ja  a Zsi dók hoz írt le vél
(5,11–14).  Hoz zá te het jük:  és  nem
tud ták meg kü lön böz tet ni az iga zán
fon to sat a kö zöm bös vagy egye ne sen
mel lé kes dol gok tól.
S ak kor még nem be szél tünk a jö -

vő ről. Mert Urunk akar ja, hogy az
előt tünk ál ló élet úton, akár mennyi le -
gyen is az, még mé lyeb ben is mer jük
meg, amit ő tett ér tünk, és még mé -
lyeb ben él jük meg azt a gaz dag sá got,
amellyel meg aján dé ko zott.
Össze köt ben nün ket ez az is me ret,

amely a há tunk mö gött van, de nem
fe led het jük a je len ben, és az az is me -
ret, amely még meg le pe tés ként ránk
vár. Mi ugyan kü lön bö ző ek va gyunk
az egy ház ban, de min ket mind annyi -
un kat az egy ház ban és min den em -
ber tár sunk kal  együtt  a  sze ku lá ris
vi lág ban gaz dag gá te het az Úr Jé zus
Krisz tus ke gyel me! Ha ezt az aján dé -
kot meg íz lel tük, ha egy szer csak ki -
csit  is  be le kós tol hat tunk,  ha  egy -
szer ez – ha csak gyen ge fu val lat ként
is, de – meg érin tett, ha ez szí vünk
sze rint fon tos ne künk, és ha csak ki -
csit  is  re mény ke dünk  ab ban,  hogy

fon to sabb  lesz  szá munk ra  hol nap,
mint ma, ak kor le he tet len, hogy ez az
aján dék szá munk ra ne ír jon min dent
fe lül. Ez az aján dék ugyan is nem csak
pél dát ad, ha nem ser kent és ké pes -
sé is tesz az egy ház ban.

* * *

Ho gyan  ír ja  fe lül  a  dol go kat  Jé zus
Krisz tus jó té te mé nye-ke gyel me-gaz -
dag sá ga? Áll jon itt most né hány do -
log ab ból, ami eb ben a két fe je zet ben
(2Kor 8–9) ol vas ha tó.
1. Aki nek ko ráb bi bib lia for dí tá sa

van, bi zo nyá ra em lék szik még en nek
a bib li ai vers nek a szö ve gé re Ká ro li
Gás pár 1590-es  for dí tá sá ban:  „Is -
me ri tek a mi Urunk Jé zus Krisz tus jó -
té te mé nyét…” Krisz tus jó té te mé nye
per sze ke gye lem, ezért jó a mo dern
for dí tás. A lé nyeg, hogy az apos tol
Krisz tus cse lek vé sé re és a je ru zsá le -
mi  sze gé nyek  ré szé re  fo lyó  ado -
mány gyűj tés re ugyan azt a szót hasz -
nál ja: a Ká ro li-for dí tás ban egy aránt
a jó té te mény, az öku me ni kus for dí tás -
ban a ke gye lem szót. A sza vak je len -
té se és azo nos sá ga ar ra is utal, hogy
tá vol ról sem csak ada ko zás, ala mizs -

na, anya gi ál do zat le het az, ami ben
meg mu tat ko zik a Krisz tus ál tal ka -
pott gaz dag ság. 
Krisz tus jó té te mé nye te hát egy más

irán ti jó té te mény re in dít. Krisz tus ke -
gyel me  egy más  iránt  a  ke gye lem
cse le ke de te i re  ösz tö nöz.  Krisz tus
ér tünk oda adott éle té nek gyü möl cse
a mi éle tünk ben a má so kért va ló élet.
Lu ther ezt az zal fe jez te ki, hogy a ke -
resz tyén em ber a má sik em ber szá -
má ra Krisz tus sá lesz, vagy is azt ad -
ja, amit Krisz tus adott ne ki.
Mi vel a gö rög jó té te mény, jó te vés

szó je len té sei kö zött va ló ban ott van
a „ke gye lem”, eb ből az a kö vet kez te -
tés is le von ha tó, hogy ha ad ha tunk,
az ke gye lem. A Jé zus Krisz tus tól ka -
pott gaz dag ság, hogy ad ni tu dunk.
Az em be ri vá lasz – egy kis kép za var -
ral – Krisz tus aján dé kát vissz han goz -
za,  tük rö zi,  ugyan az  hal lat szik  és
lát szik ben ne.
Ámul ha tunk  azon,  aho gyan  az

apos tol  meg nyug tat,  és  sza bad sá -
got  ad.  Nincs  ki rótt  mér ték,  má -
sok ra eről te tett fel adat, sem mi erőn
fe lü li vál la lás: ha meg van a kész ség,
az asze rint ked ves, ami je ki nek-ki nek
van, nem asze rint, ami je nincs (2Kor

8,12). Ugyan ak kor még is pél dát ad -
tak Ma ke dó nia gyü le ke ze tei, ame lyek
kér ték,  hogy  részt  ve hes se nek  és
ere jü kön fe lül vet tek részt eb ben a jó -
te vés ben  (2Kor  8,4).  Ámul ha tunk
ezen  a  sza bad sá gon,  és  lel ke sít het
min ket is, hogy a ka pott aján dék sze -
rint ad junk és szol gál junk.
2. A Krisz tus tól ka pott gaz dag ság

bő sé ge sen túl ára dó sze re tet re sar kall,
de nem ren de zet len vagy szer ve zet -
len. Az el ső ke resz tyén ség apos to la,
aki nek ide jé ben és szol gá la tá ban –
így szok tuk gon dol ni – a lé lek, a hit
és a Krisz tus irán ti oda adás volt a leg -
fon to sabb, meg is szer vez te a gyűj -
tést. 
Nem  vit te  túl zás ba.  Csak  ar ról

gon dos ko dott, hogy a gyűj tés ered -
mé nyét meg bíz ha tó, hi te les em be rek
ve gyék át le pe csé tel ve a gyü le ke ze tek -
ben, és így ad ják majd át Je ru zsá lem -
ben (Róm 15,28). Mert fon tos a tisz -
tes ség nem csak az Úr előtt, ha nem az
em be rek előtt is, egy más és a kí vül -
ál lók előtt. De meg is for dít hat juk az
apos tol  sza vát:  fon tos  a  tisz tes ség
nem csak az em be rek előtt, ha nem az
Úr előtt is.

Messzi re  ke rül tünk  et től.  Nem
tu dunk túl jut ni egy di lem mán. En nek
egyik vég le te azt tart ja, hogy ha Lé -
lek sze rint aka runk él ni, ak kor nem
kell szer ve zet és kül ső rend. Itt el fe -
lej tik az evan gé li um jó zan sá gát és re -
a li tás ér zé két. A má sik vég le te pe dig,
hogy ha szer ve zet és kül ső rend van,
ak kor el hall gat az evan gé li um, nincs
Lé lek, és meg hi de gül a sze re tet. 
Jó  len ne  túl jut ni  ezen.  Van nak

dol gok, ame lye ket be le het haj ta ni, ki
le het kény sze rí te ni, be kell tar tat ni,
de iga zá ban nem megy ez más kép -
pen, csak ön ként vál lalt fe gye lem mel,
ami re a Krisz tus aján dé ká ból ké pes
az em ber.
3. Ha  vé gül  be le gon do lunk még

ab ba, hogy Pál apos tol eze ket a so ro -
kat  fel te he tő en  Fi lip pi ben,  a  mai
Gö rög or szág észak ke le ti ré szén ír ta
Ko rint hus ba, az or szág dé li csücs ké -
be, és az on nan ezer öt száz ki lo mé ter -
re élő je ru zsá le mi ek ér de ké ben lob -
bi zott – egy olyan kor ban, ami kor a
jól meg épí tett, de azért dö cö gős ró -
mai utak, vi tor lás ha jók és eve zős gá -
lyák, no meg gya lo gos kül dön cök je -
len tet ték  az  inf ra struk tú rát  –,  el -
cso dál koz ha tunk  azon,  mennyi re

fon tos nak tar tot ták és mi lyen ko mo -
lyan vet ték az össze tar to zást ezek a
mi élet vi szo nya ink hoz ké pest pri mi -
tív  kö rül mé nyek  kö zött  élő  ko rai
ke resz tyé nek.
Nem csak imád koz tak egy má sért,

nem csak le ve le ket kül döz get tek egy -
más nak,  nem csak  meg lá to gat ták
egy mást,  ha nem  be  is  fo gad ták  a
messzi ről  ér ke ző ket,  tá mo gat ták,
gyűj töt tek ré szük re, le mond tak dol -
gok ról az ő ja vuk ra, ál do za tot hoz -
tak egy má sért. Nem ott ho nuk ke rí -
té se, temp lo muk fa la, ha zá juk ha tá -
ra volt az a ke ret, amely ben él tek,
ha nem át lép tek eze ken, át föld raj zi
tá vol sá go kon,  po li ti kai  rend sze re -
ken, fa ji és szo ci á lis kü lönb sé ge ken
– hi szen po gá nyok ból lett ke resz tyé -
nek gyűj töt tek zsi dók ból lett ke resz -
tyé nek nek, hogy egy más ter hét hor -
doz zák. 
Pál győz kö dé sét ol vas va még at tól

a  gon do lat tól  sem  tu dunk  sza ba -
dul ni, hogy sze gé nyek se gí tet tek sze -
gé nyek nek. És ezt az ak ko ri vi lág ban
pá rat lan dol got pon to san azért tet -
ték, azért tud ták meg ten ni, amit az
apos tol ak tu a li zált evan gé li um ként írt

ne kik: „Is me ri tek a mi Urunk Jé zus
Krisz tus ke gyel mét/jó té te mé nyét, hogy
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.”

* * *

Mi köz ben nem csak re mé lem, ha nem
– hát ha  szá mít va la mit – ké rem  is,
hogy nyil ván va ló kü lön bö ző sé ge ink -
kel egy re in kább meg ta nul jon egy há -
zunk, és meg ta nul ja nak a zsi nat tag -
jai úgy él ni, hogy az ne egy más sal va -
ló szem be for du lás, ha nem köl csö nös
gaz da go dás és gaz da gí tás le gyen, ve -
zes sen mind annyi un kat az, amit az Úr
Jé zus  Krisz tus  tett  ér tünk,  ami kor
gaz dag lé té re sze génnyé lett ér tünk.
Le gyen ez a kö zös mun kál ko dás -

ban a leg fon to sabb in for má ció.
For mál ja gon do la ta in kat, sza va in -

kat, cse le ke de te in ket és kö zös ak ci -
ó in kat  gyü le ke ze te ink ben,  is ko lá -
ink ban,  sze re tet in téz mé nye ink ben
és a ma gyar tár sa da lom ban.
És ami a leg fon to sabb és a leg több:

transz for mál jon, vál toz tas son meg,
te remt sen új já min ket, hogy éle tünk
egyen ként és együtt az Úr Krisz tus
di cső sé gé re le gyen!

Ami min dent fe lül ír
Dr. Reuss András igehirdetése az újonnan megválasztott országos tisztségviselők beiktató istentiszteletén

F
O

TÓ
: 

B
O

D
A

 Z
S

U
Z

S
A



Evangélikus Élet 2012. december 9. f élő víz

„Egye ne sed je tek fel, és emel jé tek fel a
fe je te ket, mert kö ze le dik a meg vál tá -
so tok.” (Lk 21,28)

Ad vent 2. he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi Jé zus má so dik el jö ve -
te lé re s a vi lág íté let re irá nyít ják te kin -
te tün ket. Mi most – még két ad vent kö zött – íté let előtt, ke gye lem alatt él -
he tünk. Ám ama na pon: „Az Em ber fia el jön az ő Aty já nak di cső sé gé ben, és
meg fi zet min den ki nek az ő cse le ke de tei sze rint.” (Mt 16,27; LK) „Hir des sé -
tek a né pek nek, és mond já tok: íme, az Is ten, a mi Üd vö zí tőnk el jő.” (GyLK
709) Tud juk, Jé zus ban már el jött a Meg vál tó, aki el tá vo lít ja a go nosz sá got
né pe kö zül, el tö röl ve bű ne i ket. De új ra el jön mint íté lő bí ró, s ér ke zé sét koz -
mi kus ka taszt ró fa elő zi meg: „mert az egek tar tó erői meg ren dül nek. És ak -
kor meg lát ják az Em ber fi át el jön ni a fel hő ben nagy ha ta lom mal és di cső ség -
gel.” Ben ne el kö ze lí tett a mennyek or szá ga; ő je len tet te ki: „Az ég és a föld el -
mú lik, de az én be szé de im nem múl nak el.” (Lk 21,26–27.33) Ja kab min ket int:
„Le gye tek te hát ti is tü re lem mel, és erő sít sé tek meg a szí ve te ket, mert az Úr
el jö ve te le kö zel van.” (Jak 5,8) S Lu ther így evan gé li zál: „Az ir gal mas Is ten nem
akar ta, hogy az íté let nap hir te le nül lep jen meg ben nün ket. Hir det te ti igé -
jét, meg té rés re hív, s a Krisz tus ban min den bű nünk bo csá na tát kí nál ja. S ígé -
ri, hogy gyöt rel mes bűn tar to zá sun kat fel füg gesz ti, ha szent Fi á ban hi szünk.”
Is ten né pe min den kor ki tar tó áll ha ta tos ság gal re mél, és kö ve ti „azo kat, akik
hit és tü re lem ál tal örök lik az ígé re te ket” (Zsid 6,12). A fel ma gasz talt Krisz -
tus ezt üze ni gyü le ke ze te i nek íra tott le ve le i ben: „…térj meg…, kü lön ben el -
me gyek hoz zád, és…” Ám aki ve le győz, azt meg aján dé koz za: „…an nak en -
ni adok az élet fá já ról, amely az Is ten pa ra di cso má ban van.” S „an nak adok
az el rej tett man ná ból…, és… új ne vet”. (Jel 2,5.7.17) Most még hit ben já runk,
s vall juk: ke gye lem ből iga zu lunk meg Is ten előtt, és „…mind nyá junk nak lep -
le zet le nül kell oda áll nunk a Krisz tus íté lő szé ke elé, hogy min den ki meg kap -
ja, amit meg ér de mel, asze rint, amit e test ben cse le ke dett: akár jót, akár go -
no szat.” (2Kor 5,10) Jé zus elő re ki je len tet te: „…aki hall ja az én igé met, és hisz
ab ban, aki el kül dött en gem, an nak örök éle te van; sőt íté let re sem megy, ha -
nem át ment a ha lál ból az élet be.” (Jn 5,24) Ő a nagy ta nács előtt e két kér -
dést kap ta: „Ha te vagy a Krisz tus, mondd meg ne künk.” „Ak kor hát te vagy
az Is ten Fia?” (Lk 22,67.70) Az Em ber fia most Is ten jobb ján ül, s tő lünk kér -
de zi: „Hát ti ki nek mon do tok en gem?” Ha te is „az Is ten Krisz tu sá nak” (Lk
9,20) hi szed és val lod őt, ak kor ez vár re ád is az ő vissza jö ve te le kor: „Mert
amint fel hang zik… az Is ten har so ná ja, ma ga az Úr fog alá száll ni a menny -
ből, és elő ször fel tá mad nak a Krisz tus ban el huny tak, az után mi, akik (ak -
kor még itt) élünk, és meg ma ra dunk, ve lük együtt el ra gad ta tunk fel hő kön az
Úr fo ga dá sá ra a le ve gő be, és így min den kor az Úr ral le szünk.” (1Thessz 4,16–
17) Ó, a hit nagy bi zo nyos ság (lásd Jn 14,1–3), és lá tás sá lesz: „Ó, bol dog nap!
/ Be me gyek Jé zus sal / Az Úr örö mé be. (…) / Az én Uram fel tá maszt en gem!
/ Fel éb re dek, s élek a menny ben / Mind örök ké!” (EÉ 519,3) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT rA VA Ló

For du ló pont
Fá sult lel ké be re pe dé sek, ba ráz dák vé sőd tek be le. Tu da tá ból elő tör ve mély
fáj dal mat szül a pil la nat. Em lé kek. Bán ta nak. Gyö tör nek. Szag ga tott már a
só haj, re mény te len. Le het ez így? Ennyi re vég le tes? Le mon dó? Igen, ő ilyen. 

De hát a na gyobb, az Al ko tó?
Jön egy pu ha szel lő, be ta kar ja. Meg lib ben nek a szir mok, le ve lek, mint le -

he let a bő rön, olyan. Si mo gat ja. Sej tés még csak, az tán is me rős sé vá lik. Ő
így sze ret.

g – a

Ren de sék  olyan  ren des  em be rek
vol tak, hogy még ak kor is sze mé lye -
sen jött hoz zá juk a Mi ku lás, és ak -
kor is az an gya lok hoz ták ne kik a ka -
rá csony fát, ami kor gyer me ke ik már
ki re pül tek a me leg csa lá di fé szek ből.
Bi zo nyá ra azért, mert eb ben a  fé -
szek ben  nem csak  me leg,  ha nem
csend, rend és bé ke volt. 
Ki vé ve éven te egy szer, ka rá csony -

kor, ami kor is az ál dott ün nep más -
nap ján csa lá di ebéd re ér ke zett Ren -
des uno ka öccse pe re puttyá val, va -
la mint Ren des né uno ka hú ga pe re -
puttyá val, mind össze sen ki lenc
gye rek kel, akik Ren des sza va i val
„po ko li an jól érez ték ma gu kat”,
Ren des né sza va i val „szét cin cál -
ták  a  há zat”.  Na po kig  tar tott,
míg Ren de sék tel jes ség gel fel szá -
mol ták a – Ren des né sza va i val –
„ro kon dú lás” fáj dal mas nyo ma -
it: a sü te mény mor zsát, az el ha -
gyott pa pír  zseb ken dő ket és haj -
csa to kat,  a  vé cé  fa lá ra  fir kált
bet le he mi csil la go kat. Mind eh -
hez,  hi szen  Ren de sék  na gyon
ren des  em be rek  vol tak,  igye -
kez tek jó ké pet vág ni, mi köz ben
ma guk ban sű rűn fo hász kod tak,
hogy mi nél ki sebb vesz te ség gel
ússzák meg a  ro kon dú lást. Ezt
akár fél han go san is meg te het tek
vol na, ugyan is a ki lenc gyer mek
jó ked ve fül si ke tí tő volt.
Mi u tán eb ben az év ben is sze mé -

lye sen jött a Mi ku lás, vagy is ma ga
Szent  Mik lós  püs pök,  egy ál ta lán
nem szá mít hat tak ar ra, hogy ez al -
ka lom mal nem jön nek idő ben az an -
gya lok.  Már pe dig  nem  jöt tek,  és
emi att  Ren des né  ren de sen  vé gig -
zo kog ta az éj fé li mi sét. Ren des az zal
vi gasz tal ta,  hogy  mi re  ha za ér nek,
már bi zo nyá ra ott ra gyog a ka rá cso -
nyi  te rí tő vel  le te rí tett  asz ta lon  a
vár va várt ka rá csony fa. De a ka rá -
csony fa más nap reg gel re sem ér ke -
zett meg. És más nap ese té re sem, pe -
dig egész dél után buz gón éne kel ték,
hogy „Jaj, de szép a ka rá csony fa, ra -
gyog raj ta a sok gyer tya”. És az ál dott
ün nep  má sod nap já nak  reg ge lé re
sem ér kez tek meg az an gya lok. 
„Itt  va la mi  nin csen  rend ben”  –

mo rog ta Ren des. Ren des né vi szont
gon dol ni sem mert ar ra, hogy őná -
luk va la mi ne len ne rend ben, csak
azon rá gó dott, mint mon da nak majd
Lac kó ék nak és Va li ká ék nak, ha ke -
re sik a min den év ben jog gal meg cso -
dált és meg iri gyelt, iga zi an gya lok ál -
tal ho zott ka rá csony fát, ame lyet az
utób bi évek ben már kor don nal kel -

lett  kö rül ven ni,  hogy  a  si se ra had
ne le gel je le ró la má sod per cek alatt
a sza lon cuk rot és a hab ka ri kát. (Egy
tá nyér ról  ve het tek  mind egyik ből
egyet-egyet,  de  csak  a  gye re kek.)
„Majd azt mond juk, annyi ra el kez -
dett hul la ni, hogy ma reg gel le kel -
lett szed ni” – ta lál ta ki Ren des. Eb -
ben  ma rad tak,  és  gyor san  be sze -
rez ték a meg fe le lő szá mú sza lon cuk -
rot  és hab ka ri kát, hogy  leg alább a
ma ra dék kal di cse ked hes se nek. 
Hoz zá tar to zik eh hez a cso dá la tos

tör té net hez az is, hogy Ren des né be -
csön ge tett  Cim bal mo sék  alag so ri
la ká sá ba, hogy elő ször tíz-, majd–
húsz-, vé gül pe dig öt ven ezer fo rin -
tért meg ve gye ka rá csony fá ju kat (így
mond ta: „tok kal-vo nó val”), de Cim -
bal mo sék (akik nek más kor még egy
öt szá zas is jól jött vol na), az zal zár -
kóz tak el, hogy „ez nem el adó, mert
ez szent ség”.
Szo ká suk sze rint egy mást múl ták

fe lül a ké sés ben Lac kó ék és Va li ká -

ék,  de  cso dák  cso dá já ra  nem  ro -
han tak be a könyv tár szo bá ba, hogy
a kor don mö gül meg cso dál ják a ka -
rá csony fát. És et től let tek Ren de sék
iga zán  ide ge sek.  Ami kor  a  leg ki -
sebb meg kér dez te, hogy „Ugye, Em -
mi né ni, még nem vol tak itt az an -
gya lok?”, Ren des né el sá padt, egy ki -
csit meg  is  tán to ro dott, de se hogy
sem si ke rült el ájul nia, így az tán jól
hall hat ta, aho gyan ura szé pen, ren -
de sen vá la szol ja a gyer mek nek: „Ed -
dig még nem!” „Ak kor jó” – mond -
ta a leg na gyobb, elég gé ti tok za to san.
A  töb bi ek  köz ben  szét szé led tek,  s
egy re  na gyobb,  de  a  szo ká sos nál
azért nem na gyobb zsi vaj ban mú lat -
ták az időt az ebéd kez de té tig. A leg -
na gyobb, akit Ren de sék ma guk kö -
zött min dig „an gyal ar cú kis ör dög -
nek” ne vez tek, még min dig ott állt
előt tük, és biz ta tó an rá juk mo soly -
gott. „És mi ért jó, ha még nem jöt -
tek,  ha  sza bad  ér dek lőd nöm?”  –
kér dez te Ren des né éle sen. „Hát azért,
mert mi va gyunk az an gya lok” – fe -
lel te csen gő han gon. Ren des ke ser -
ves gri maszt vá gott e sza vak kí sé re -
té ben, és csak nagy ne he zen nyög te
ki: „Na gyon vic ces. Ha-ha-ha.” „Nem

hi szed  el,  Mik lós  bá csi?  Aka rod,
hogy meg mu tas sam az iga zol vá nyo -
mat?” – kér dez te az an gyal ar cú ka -
masz, ez út tal a leg ki sebb szem te len -
ség  nél kül.  Ren des  min den  ere jét
össze szed te, és mik lós bá csi san azt fe -
lel te:  „Nem  szük sé ges,  el hi szem!”
Az an gyal ar cú en nek el le né re elő vet -
te, és Ren de sék or ra elé tol ta az an -
gyal iga zol ványt, mely úgy csil lo gott-
vil lo gott,  mint  a  film bé li  Co lum -
bóé, az zal a kü lönb ség gel, hogy ezen
nem a nagy fő nök nek, ha nem ma gá -
nak a le ges leg na gyobb fő nök nek, a
Jó is ten nek az alá írá sa szi por ká zott.
Ren des na gyon hal kan azt sut tog ta,
hogy „Oké”, Ren des né pe dig, ki tud -
ja, mi ért, azt, hogy „Di csér tes sék a Jé -
zus Krisz tus”. „Mind örök ké ámen!”
–  rik kan tot ta  az  an gyal ar cú, majd
egy éle set füttyen tet, ami re a má sik
nyolc is oda se reg lett, majd egy újabb
füttyen tés re szü le ik is. 
„Iga zol já tok ma ga to kat!” – ad ta ki

a pa ran csot az an gyal ar cú. Ők is (be -
le ért ve  szü le i ket)  elő vet ték  an -
gyal iga zol vá nyu kat, és lett ak ko -
ra csil lo gás-vil lo gás és töm jén il -
lat,  hogy  Ren de sék nek  ren de -
sen meg fáj dult a fe jük. „Di cső ség
a ma gas ság ban Is ten nek” – éne -
kel ték  az  an gya lok,  egy  ki csit
ha mi san ugyan, amúgy azon ban
mennye i en. „Et cum spi ri tu tuo”
– fe lel ték Ren de sék, majd ami kor
a ki sebb an gya lok is puk ka doz ni
kezd tek,  ész be  kap tak,  és  im -
már ren de sen azt fe lel ték, hogy
„Bé kes ség a  föl dön a  jó aka ra tú
em be rek nek!”
Ez után  min den  úgy  tör tént,

mint ad dig min den ka rá csony kor,
ugyan ak ko ra  zsi vaj jal,  ugyan -
olyan po ko li jó kedv vel, ugyan ak -
ko ra pusz tí tás sal, csak hogy ez út -

tal iga zi, iga zol vá nyos an gya lok kal. És
az egész cso dá ban az volt a  leg na -
gyobb és leg el ké pesz tőbb, hogy ami -
kor – már az el kö szö né sük után – a
lép cső ház ban Ren des né azt kér dez -
te az an gyal ar cú tól, hogy „Ta valy is
ti vol ta tok?”, ő azt fe lel te: „Ki más lett
vol na, Em mi né ni?” És ami kor Ren -
des  meg kér dez te,  hogy  „Iga zol -
vánnyal?”, ő azt fe lel te: „Mi vel más -
sal, Mik lós bá csi?”
Ami kor már vég leg ma guk ra ma -

rad tak, Ren de sék egy más ra néz tek,
és nem kezd tek el ren det rak ni. Úgy
ma radt min den az óta is. És ha va la -
ki meg kér dez te vol na az okát, vál lu -
kat  vo no gat va  azt  fe lel ték  vol na:
„Azért, mert ez szent ség”.

Rész let Ka ma rás Ist ván OJD Ka rá cso -
nyi an gyal – Ka rá cso nyi me sék ki seb -
bek nek és na gyob bak nak cí mű kö te -
té ből. A ki ad vány a Lu ther Ki adó
gon do zá sá ban ad vent re je lent meg
Ka ma rás Mi lán raj zai val. Ára 1690
fo rint. A Lu ther Ki adó ad ven ti könyv -
vá sá ra ke re té ben a ki adó nál de cem -
ber 22-ig meg ren del ve vagy meg vá sá -
rol va ked vez mé nyes ára 1521 fo rint.

„Is ten an gya li jövé nek mel lé jük”
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Egy re gyak rab ban ta lál koz ni a kér dés sel: mit
ten nél, ha ki de rül ne, hogy tény leg vé ge lesz a
vi lág nak  de cem ber  21-én?  (Ha  va la ki  még
nem hal lott vol na ró la: egy – egyéb ként tu do -
má nyo san is meg cá folt – el mé let sze rint a ma -
ják ek kor ra da tál ták a vi lág vé gét. Va ló já ban
csak a ka len dá ri u muk egy cik lu sa ér vé get, és
új pe ri ó dus kez dő dik.)
A vá laszt vic cel is el üt het jük, vagy so rol hat -

juk, hogy eb ben a pár nap ban még mi min dent
len ne jó el ér ni, meg él ni – de ko moly ra is for -
dít hat juk a szót: nem tud hat juk, hogy vé ge
lesz-e en nek a vi lág nak az em lí tett na pon –
mert az Atyán kí vül sen ki sem tud hat ja, hogy
me lyik nap és me lyik órá ban jön el az Em ber -
fia (vö. Mt 24,36).
De va jon ak kor mi ért ér zünk a fo ko zott kí -

ván csi ság, az in ten zív ér dek lő dés hát te ré ben va -
la mi fé le bel ső vá gya ko zást? Bár vé ge len ne en -
nek  a  vi lág nak!  Bár csak  ne  kel le ne  töb bet
szen ved ni! Bár csak ne kel le ne töb bet eb ben a
hi deg, lucs kos idő ben az ut cá ra men ni; bár csak
ne kel le ne min den reg gel a tö meg köz le ke dés
vagy a for ga lom sű rű jé ben szen ved ni; bár csak
ne kel le ne „azok” kö zé az em be rek kö zé men -
ni, bár csak ne kel le ne töb bet konflik tu sok, ha -
zug hely ze tek, al jas em be rek ál do za tá vá vál ni!
Eszünk be jut hat egy ige: „Mert a te rem tett

vi lág só vá rog va vár ja az Is ten fi a i nak meg je le -

né sét” (Róm 8,19). Sok olyan ige hir de tést hall -
hat tunk, ahol a lel kész ar ra apel lált: az Is ten fi -
ai va ló ban mi, a gyü le ke zet tag jai va gyunk. Ránk
vár a vi lág. Ar ra, hogy mi hoz zunk fényt eb be
a vi lág ba. Hogy Jé zus ta nít vá nya i ként hir des -
sük min den ki nek: van re mény. Hogy ő ma is
ott hont ad az ül dö zött nek, erőt a meg fá radt -
nak, bé két az el nyo mott nak. Hogy ben nün ket
is meg tud újí ta ni, hogy a ma gunk aka ra ta he -
lyett Is ten aka ra tát te gyük a ma gun ké vá.
Raj tunk áll, hogy Krisz tus kö ve tő i ként mi -

ként épít jük az ő or szá gát, és be tölt jük-e a tő -
le  ka pott  fel ada tun kat. Ő  egé szen  vi lá go san
meg ad ta a kes keny út ra vo nat ko zó „pa ra mé te -
re ket”, de majd csak az utol só na pon ké ri szá -
mon raj tunk, hogy az ő út ján jár tunk-e.
Azon az utol só na pon, ame lyet nem azért vá -

runk – sőt ör ven dez ve sür ge tünk –, mert ak -
kor már nem kell töb bet eb ben a hi deg és lucs -
kos idő ben az ut cá ra men nünk, a tö meg köz -
le ke dés vagy a for ga lom sű rű jé ben szen ved -
nünk, konflik tu sok, ha zug hely ze tek, al jas em -
be rek szo rí tá sá ban él nünk. Ha nem azért, mert
az el jö ven dő új vi lág ban min den az Atya je len -
lé té vel lesz te le, és mi eb ben a köz vet len és sze -
mé lyes is ten kö zel ség ben él he tünk.
Ké rünk té ged, Min den ha tó, te remts új vi lá -

got ben nünk, és se gíts jó kö ve te id len nünk!
g P. P.

pa l aC K p oS ta

Vi lág vé ge 
vagy az Em ber fia el jö ve te le?

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Úgy ala kult, hogy a ci pős do -
boz las san ugyan úgy hoz zá tar -
to zik a ma gya rok ka rá cso nyá -
hoz, mint a sza lon cu kor vagy
a  má kos  bejg li.  Ugye,  nem
mon dod, hogy még nem hal -
lot tál a Bap tis ta Sze re tet szol -
gá lat ak ci ó já ról? 
Pro tes táns „kis test vé re ink”

már évek óta gyűj te nek a sze -
gé nyebb sor sú csa lá dok gyer -
me kei szá má ra. Ha a zseb pén -
zed ből  jó  szív vel  se gí te nél,
nincs más dol god, mint ke res -
ni egy üres ci pős do bozt, a te -
te jé vel együtt be von ni va la mi
jó po fa ün ne pi cso ma go ló pa -
pír ral és meg töl te ni min den -
fé le hasz nos aján dék kal. 
Pa kol hatsz be le ki sebb já té -

ko kat (ba bát, plüss ál la tot, kis -
au tót), hasz nos is ko lai se géd -
esz kö zö ket a szí nes ce ru zá tól
a kör ző ig, eset leg egy pár zok -
nit, pó lót, köny vet és ki fes tőt,
no  meg  nem  rom lé kony  fi -
nom sá got  (rá gót,  cu kor kát).
Ha jól meg töm ted a do bo zo -
dat, ra gaszd le, és írd rá, hogy
mi lyen  ne mű  és  hány  éves
ko rú  gyer mek nek  szán tad.
(El vég re ti zen két éves kis fi ú -
ként biz to san nem örül tél vol -
na annyi ra egy ró zsa szín gu -
mi pó ni nak…) A www.ci pos do -

boz.hu ol da lon meg ta lá lod azt
a  sok  át ve vő he lyet,  ame lyek
egyi ké nél de cem ber 18-áig le -
ad ha tod az ado má nyo dat. 
Ha pe dig pé csi vagy, ak kor

a  Pan non Fil har mo ni ku sok
jó vol tá ból  de cem ber  23-án
ma gad is meg aján dé ko zott le -
hetsz, ugyan is a do bo zo dért
cse ré be ad ven ti kon cert jük re
igé nyel hetsz  be lé pőt.  A  ke -
vés bé kre a tív fel aján lók pe dig
a Har lem Gos pel Cho ir 16-ai
sport aré na be li kon cert jé re vál -
tott be lé pő árá val se gít he tik a
bap tis ta ön kén te sek ak ci ó ját.
Szok tál még ké pes la pot kül -

de ni? Vagy csak va la mi vic ces
sms-t kül desz kör be szent es te
az  is me rő sök nek?  Még  nem
ké ső  kéz zel  írott  és  szebb nél
szebb bé lyeg gel el lá tott lap pal
kö szön te ni a tá vol élő ba rá to kat,
ro ko no kat. Ha pe dig mind ezt a
Ma gyar Pos ta ál tal ké szí tett, a
pos ta hi va ta lok ban 250 fo rin tos
áron meg vá sá rol ha tó la po kon
te szed, még se gí ted is a Ma gyar
Öku me ni kus  Se gély szer ve zet
mun ká ját. A sze re tet szol gá lat az
így be fo lyó össze gek ből ne héz
sor sú csa lá dok min den na pi ke -
nye rét biz to sít ja. 
Eh hez kap cso ló dó hír, hogy

mind a pos ta, mind a se gély -

szer ve zet stand ja meg ta lál ha -
tó im már a bu da pes ti Vö rös -
mar ty tér ad ven ti  for ga ta gá -
ban is. A ka rá cso nyi vá sár ban
jó té kony ko dó kat gye re kek ál -
tal  ké szí tett  mé zes ka láccsal
le pik meg a sze re tet szol gá lat
mun ka tár sai.

Gary Chap man, a Har mat
Ki adó  ügye le tes  pszi cho ló -
gu sa  ez út tal nem klasszi kus
lé lek bú vár könyv vel je lent ke -
zett Ma gyar or szá gon, ha nem
tör té ne tet me sél. A Pa rázs a
hó alatt fő sze rep lő je  a  kö -
zép ko rú  há zas pár,  Jac ob  és
Mar lee, akik húsz év vel a bol -
do gí tó igen ki mon dá sa után
egy  szen te sén  mond ják  ki,
hogy vé ge a há zas sá guk nak. A
sí kos  asz falt  azon ban  min -
dent meg for dít.  A  bal ese tet
kö ve tő en Mar lee egy kis he gyi
lak ban ta lál me ne dé ket, ahol
meg is me ri  a  „hó  tit kát”,  és
van  ide je  vé gig gon dol ni  há -
zas sá guk múlt ját, je le nét és jö -
vő jét is. Így le het a rossz moz -
du lat va la mi új nak a kez de te.
A Pa rázs a hó alatt iga zi ka -
rá cso nyi  re gény, mely  nem -
csak „sa ját hasz ná lat ra” aján -
lott, ha nem a fa alat ti meg le -
pe tés ként is ide á lis le het.

g Je nő
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Ad vent re – sze re tet tel

No vem ber ele jén hu sza dik al -
ka lom mal dí jaz ták az év ter -
mé szet fo tó it. A  na turArt  –
Ma gyar  Ter mé szet fo tó sok
Szö vet sé ge ju bi le u mi pá lyá za -
tá ra 315 pá lyá zó 3401 fo tó val
ne ve zett össze sen 14 ka te gó -
ri á ban. Az el is mert szak em be -
rek ből ál ló zsű ri dön té se ér tel -
mé ben 2012-ben az év ter mé -
szet fo tó sa Da róczi Csa ba
lett, és az év ter mé szet fo -
tó ja is a Solt vad ker ten élő
fo tó mű vész  ké pei  kö zül
ke rült ki. Az evan gé li kus
gyü le ke zet tag já val, a he lyi
egy há zi  is ko la  test ne ve -
lés–föld rajz sza kos ta ná rá -
val az Evan gé li kus Élet ez
év  au gusz tus  5-i  szá má -
ban  je lent meg  in ter jú  –
igaz, az év es kü vői fo tó sa
ver seny szer tar tás ka te gó -
ri á já ban el nyert har ma dik
dí ja ap ro pó já ból.
Az év if jú ter mé szet fo -

tó sá nak a ti zen nyolc esz -
ten dős  Ku rucz Ádá mot
vá lasz tot ták.  A  sop ro ni
Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus
(Lí ce um) Gim ná zi um, Szak -
kép ző Is ko la és Kol lé gi um di -
ák ja 2006 óta min den év ben
in dult  a  ver se nyen,  mun ká it
ko ráb ban egy má so dik és egy
har ma dik  díj jal  ju tal maz ták.
Ez út tal Haj sza cí mű ké pé vel
az if jú sá gi ka te gó ri á ban nyert
má so dik dí jat, Pa rázs ló sze mek
cí mű fo tó ja a Ter mé szet Bú vár
ma ga zin kü lön dí ját kap ta, és
Ró ká sí tás cí mű  fel vé te lét  is

di csé ret re mél tó nak  –  így  a
104 leg jobb al ko tást be mu ta -
tó  ki ál lí tás ra,  il let ve  fo tó al -
bum ba  va ló nak  –  ta lál ta  a
zsű ri.
– A pél da ké pem a nagy pa -

pám, Nagy Csa ba, aki pont tíz
év vel ez előtt, 2002-ben lett az
év ter mé szet fo tó sa. Már há -
rom éves  ko rom ban  fény ké -

pe ző gé pet  adott  a  ke zem be.
Az el ső ko mo lyabb, sa ját fo -
tós fel sze re lé se met  a  ti ze dik
szü le tés na pom ra  kap tam,
előt te az ő fel sze re lé sét hasz -
nál tam – mond ja Ádám. – Fő -
ként az ál la tok, a va dak fo tó -
zá sa ér de kel – bi zo nyá ra azért
is, mert a va dá szat és a hor gá -
szat is hob bim, és ha mó dom
van rá, már csak ezért is a ter -
mé szet ben  töl töm  a  sza bad
idő met.

Egy-egy fo tó zás előtt min -
dig  tu da to san meg ter ve zem,
hogy ho va me gyek és mit fo -
gok  fény ké pez ni.  A  leg több
eset ben a hely már elő van ké -
szít ve,  pél dá ul  az  ál la to kat
már  jó val  előt te  etet ni  kell,
hogy oda szok ja nak, és le gyen
esély a fo tó zá suk ra, les sát ra kat
kell  ál lí ta ni,  és  így  to vább.
Leg több ször nem si ke rül le fo -
tóz ni azt, ami ért az nap ép pen
ki men tem, de elő for dul olyan
is, hogy he lyet te va la mi más -
ról tu dok ér de kes ké pet ké szí -
te ni.
Sze ren cse in kább az ak ció -

fo tók hoz kell, ami kor pél dá ul
ve re ke dő, ro ha nó, re pü lő ál la -
to kat  aka rok  le fény ké pez ni;
ilyen kor ne he zebb jól el kap ni
az éles sé get.
Kép szer kesz tő  prog ra mot

csak olyan szin ten hasz ná lok,
hogy  vissza ál lít sam  a  ké pen
azo kat a szí ne ket, ame lye ket
én va ló já ban oda kint a ter mé -
szet ben lát tam.
Azt, hogy a jö vő ben hi va -

tás sze rű en fo gok-e a fo tó zás -
sal fog lal koz ni, még nem tu -
dom. Hob bi nak azon ban min -
den kép pen meg fog ma rad ni
a  ter mé szet fo tó zás,  ugyan is
nagy sze rű ki kap cso ló dá si le -
he tő ség  és  egy ben  rop pant
iz gal mas idő töl tés is.

g V. J.

A 2012. év leg jobb ma gyar ter -
mé szet fo tó it fel vo nul ta tó ki ál -
lí tás 2013. ja nu ár 6-ig te kint -
he tő meg a Ma gyar Ter mé szet -
tu do má nyi Mú ze um ban (1083
Bu da pest, Lu dovi ka tér 2–6.).
A dí ja zott ké pek a pá lyá zat hi -
va ta los in ter ne tes ol da lán, a
http://etf.na turart.hu cí men
is meg ta lál ha tók. Ugyan itt az
el múlt tíz év nyer tes fel vé te lei
is vissza ke res he tők.

Va dak – len cse vé gen
Sop ro ni li cis ta di ák lett az év if jú ter mé szet fo tó sa

b Rá cso dál ko zol még né ha nap ján a te rem tett vi lág rend jé -
re, ezer nyi szép sé gé re? Em lék szel még ar ra, ami kor kis gyer -
mek ként el mé lyül ten ta nul má nyoz tad a han gyák és a bo -
do bá csok ván dor lá sát, min den „hap ci vi rá got” meg sza gol -
tál (és meg kós tol tál?), jár tad ban-kel ted ben ka vi csok kal
töm ted te le a zse be i det, és nem csak a szik rá zó nap sü tés -
nek örül tél, ha nem a sö té ten go moly gó vi har fel hő ket is kí -
ván csi an szem lél ted? Há lás vagy a ter mé szet fo tó sok nak,
ami ért he lyet ted is ész re ve szik és szá mod ra is meg örö kí -
tik a ter mé sze ti je len sé gek, a nö vény- és ál lat vi lág – így tu -
laj don kép pen már nem is annyi ra rej tett – tit ka it?
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Ne héz  kér dé sek  ezek.  Leg alább is
ne kem.  Nem  tu dom,  hogy  le het-e
ezek re ér dem ben vá laszt ta lál ni. Azt
vi szont  igaz nak gon do lom és élem
meg,  hogy  csak  ak kor  ke rül he tek
kö ze lebb  a  sa ját  kér dé se im hez  és
vá la sza im hoz,  ha  őszin tén  dol go -
zom, és akár bir kó zom, ha kell, a hi -
va tá som mal. Az zal, hogy hol is van
a he lyem, mi a sze mé lyes kül de té sem,
mi ért va gyok ott, ahol va gyok. Hogy
va gyok ben ne? Tel jes mell be do bás -
sal,  vagy  in kább  va la mi  szo ron gás
vagy akár fé le lem lök a fel ada tok elé?
Azt hi szem, nem megy más képp a
kincs  meg ta lá lá sa,  csak  ha mély re
ásunk. 
A lel kész aka dé mia 33. kur zu sán,

amely nek Ne héz hely zet ben is jól… –
Gyü le ke zet épí té si sa já tos sá gok mű kö -
dé sük ben ve szé lyez te tett kis- és szór -
vány gyü le ke ze tek lel ké szei szá má ra
volt a cí me, úgy vé lem, eb be az ásás -
ba kezd tünk be le. Ki-ki a sa ját ásó já -
val a sa ját tem pó já ban ha ladt no vem -
ber 18-tól 21-ig Ba la ton szár szón. Ás -
tunk és ke res tünk – egy más sal, egye -
dül és egy más előtt. Ás tunk és el fá -
rad tunk. 
Jó ma gam nem is csak azért fá rad -

tam el, mert sű rű lett vol na a mun -
ka, ha nem azért, mert a ben ső él mé -
nyek, kér dé sek, sze mé lyes ta pasz ta -
la tok el fá rasz tot tak. Még is min den -
nap úgy ül tem le reg gel, dél ben vagy
es te az asz tal mel lé ét kez ni, mint aki
meg ér dem li a táp lá lé kot, mert dol -
go zott. 
Egy más sal és egy má sért dol goz -

tunk. Min den részt ve vő elő vet te a sa -
ját ese tét a gyü le ke ze té vel, és ta lán
más  mó don,  mint  ed dig,  kö zö sen
meg néz tük, mit is üzen az eset et is -
mer te tő lel kész hely ze te. Mi ről vagy
ki ről szól a prob lé má ja. Mit üzen ne -
ki, és mit üzen ne kem.
Ne héz most er ről ír ni. Nem csak

azért, mert ami el hang zott a cso port -
ban, azt nem visszük ki. Ugyan is eb -
ben ma rad tunk. Mi lyen jó, hogy eb -
ben ma rad tunk! Ez a bi zal mi lég kör
tud ta csak meg te rem te ni azt a te ret,
ahol va ló ban mer tünk dol goz ni ma -
gun kon. Szó val el ső sor ban nem ezért
ne héz er ről ír ni, ha nem azért, mert
ne he zen  le het  át ad ni  azt  az  erőt,
össze tar tást,  tisz te le tet,  oda fi gye -
lést,  ame lyet  ott  át él tünk.  Ne héz
sza vak ba ön te ni azt az él ményt, ami -
kor va la ki ki te szi a szí vét a po rond -
ra,  a  hall ga tó ság  elé.  Olyan  szép,
fel eme lő, ben ső sé ges és meg fog ha tat -
lan is egy ben. Ta lán ép pen ezért le -
ír ha tat lan is.
Azt hi szem, amit még is le ír ha tok,

az a sa ját ese tem. A sa ját kér dé se im
és a sa ját él mé nye im. Az a kér dés,
hogy én, Kad le csik Zol tán, mennyi -
re tu dok egy fa lu si, ezer hat száz fős
kis kö zös ség ben  lel ké szi  sze rep ben
mo zog ni.  Med dig  kell  és  med dig
sza bad vál lal nom a sa ját egyé ni sé ge -
met, stí lu so mat, kér dé se i met? Med -
dig ma gán ügy és hon nan tól köz ér dek
a sa ját éle tem? Lel kész va gyok-e el -
ső sor ban vagy Kad le csik Zol tán, aki -
nek hol itt, hol ott tö ré sek van nak az
éle té ben, kér dé sei és ví vó dá sai van -
nak? Kö zel más fél év lel ké szi szol gá -
lat  után  kell-e  va la mi től  bú csúz -
nom? Ne kem  ezek  vol tak  és  ta lán
most is ezek a kér dé se im.

Ezek a kér dé se im, de ta lán ki csit
ma ga sabb ról vagy más ol dal ról lá tom
a hely ze tet. Sok kal in kább meg tu dok
bé kél ni az zal a ben ső hang gal, hogy
em ber nek, Kad le csik Zol tán nak kell
ma rad nom.  Amennyi re  csak  le het,
őszin tén, iga zán. Mert eb ben a nyílt -

ság ban tu dok egy sze rű en csak él ni.
Ab ban a vi szony ban, ahol a kap cso -
lat a fon tos, ahol a szom széd né ni a
fon tos, még ak kor is, ha ká rom ko dik.
Ahol az a fon tos, hogy hogy va gyunk
va ló já ban, még ak kor is, ha nem tu -
dom min dig azt mon da ni, hogy jól.
Mert eb ben a tisz ta, őszin te, hi te les vi -
szony ban szü let het meg a má sik tel -
jes va ló já ban. És eb ben a vi szony ban
szü let he tek meg én is a má sik szá má -
ra.  Olyan  kap cso lat ban  len ni,  ahol
még hi báz ni is le het.
En nek az őszin te vi szony ra va ló tö -

rek vés nek a szán dé ka erő sö dött meg
ben nem. Mi nél in kább át lát ha tó vá,
meg kö ze lít he tő vé, „nagy be tűs” Em -
ber ré vál ni – és an nak  is ma rad ni.
Ilyen kö zös sé get épí te ni, ahol le he -
tő ség sze rint nem az a leg fon to sabb
szem pont a hí vek nek, hogy jó erős
han gú lel ké szük le gyen, ha nem hogy
a kö zös ség min den tag ja úgy érez ze:
„jó itt len ni”. 
Ugyan ak kor  azt  is  meg érez tem,

hogy az ásást és a ku ta tást nem le het
itt  be fe jez ni.  Idő ről  idő re  fel  kell
ten ni  a  kér dést, mer re me gyek,  és
kell-e bú csúz nom va la mi től. 
Na gyon örü lök, hogy részt vet tem

ezen a kur zu son. Itt sze ret ném meg -
kö szön ni dr. Frut tus Ist ván Le ven te
pszi cho ló gus szu per vi z or nak és dr.
Joób Má té lel ki gon do zó nak az ál ta -
luk biz to sí tott mun ka ke re te ket. To -
váb bá kö szö net tel tar to zunk dr. Var -
ga Gyön gyi és Né meth Zol tán lel ké -
szek nek az ed di gi nyolc éves lel kész -
aka dé mi ai  szer ve ző-,  há zi gaz dai
mun ká ju kért. 
Úgy gon do lom, hogy a lel kész aka -

dé mia olyan ka pasz ko dót, le he tő sé -
get  nyújt  a  lel ké szek nek,  amely re
na gyon nagy szük sé gük van nem csak
ne kik,  de  egész  egy há zunk nak  is.
Ilyen őszin te, jól szer ve zett, em be ri -
leg és szak ma i lag meg ala po zott mun -
ka cso port hí ján jó val ke ve sebb len -
ne evan gé li kus kö zös sé günk. 
Min den lel kész test vé re met csak

bá to rí ta ni tu dom, hogy idő ről idő -
re ve gyen részt eze ken a kép zé se ken.
Él jük  át  mi nél  töb ben  és  mi nél
gyak rab ban, hogy az em bert for má -
ló Lé lek kö zöt tünk is akar és tud is
dol goz ni.

g Kad le csik Zol tán

Szív a po ron don
A 33. lel kész aka dé mia

b Le het-e, kell-e és sza bad-e egy olyan kö zös ség ben ma rad ni, ame lyet
re á li san te kint ve in kább ott hagy ni ér de mes? A ha jó va ló ban süllyed,
vagy csak a ka pi tány gon dol ja úgy? Ki kell-e tar ta ni a vég ső kig, vagy
csa lá dun kat, sa ját lel ki egész sé gün ket szem előtt tart va in kább to vább
kell áll ni? Hogy ma ra dok hű sé ges a sa ját hi va tá som hoz? Ha el me rü -
lök, és ta lán be le ha lok a vesz te ség be, vagy ha men tem a ma gam cse -
rép edé nyét, hogy az Is ten is mét meg tölt hes se? 
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Sze ret ném har mo ni ku sab bá ten ni a
kü lön bö ző egy ház kor mány za ti szin -
tek együtt mun kál ko dá sát, je le sül az
or szá gos pres bi té ri um mal és a most
új já ala ku ló or szá gos el nök ség gel.
Meg vá lasz tot ták a zsi nat lel ké szi

és nem lel ké szi al el nö ke it is Smi dé -
li usz Zol tán és Töl li Ba lázs sze mé lyé -
ben. Az el nök-püs pök Gáncs Pé ter
lett, he lyet te se pe dig dr. Fa bi ny Ta -
más. Or szá gos fel ügye lő nek Prőh le
Ger gelyt vá lasz tot ta meg a tes tü let,
így ő má so dik cik lu sát kezd he ti eb -
ben a tiszt ség ben. 
– Ahogy a fel ve ze tőm ben is mond -

tam, az én hi tem alap ja a há la adás.

Há lát adok az egy ház ban szer zett ta -
pasz ta la to kért, a test vé ri be szél ge té -
se kért, még a ha ra gos per ce kért is, hi -
szen azok ból is min dig ta nul és gaz -
da go dik az em ber. Na gyon kö szö nöm
a zsi nat nak és a Jó is ten nek, hogy vé -
gül meg erő sí tet tek or szá gos fel ügye -
lői  tiszt sé gem ben  –  nyi lat koz ta  a
sza va zás után Prőh le Ger gely. 
Az or szá gos fel ügye lő he lyet te se

Ra dos né Len gyel An na lett.
A zsi na ti kül döt tek a pén te ki nap

to váb bi ré szé ben, sőt még más nap is
foly tat ták a vá lasz tá si el já rást. Meg -
vá lasz tot ták az or szá gos ügyészt, az
or szá gos szám ve vő szék el nö két, az
or szá gos bi zott sá gok el nö ke it, a zsi -
na ti gaz dát és he lyet te sét.

A sza va zá si döm ping nek az ve tett
vé get,  hogy  a  fa so ri  temp lom ban
min den ké szen állt az ad dig meg vá -
lasz tott  tiszt ség vi se lők  be ik ta tá sá -
ra. Az ün ne pi is ten tisz te let ige hir de -
té si szol gá la tát, majd az ik ta tást is dr.
Reuss And rás, az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem pro fes sor eme ri -
tu sa vé gez te. Ige hir de té sé nek alap igé -
je 2Kor 8,9 volt (a pré di ká ci ót lásd la -
punk 10. ol da lán – a szerk.).A li tur -
gi ai szol gá la tot Ros tá né Pi ri Mag da
es pe res és Ara di György he lyi lel kész
vé gez te. 
A még meg nem vá lasz tott tiszt -

ség vi se lők ről  kö vet ke ző,  feb ru á ri
ülé sén fog dön te ni a zsi nat.

g Kiss Mik lós

Új zsi nat, új fel ada tok
f Folytatás az 1. oldalról

b Az ál ta lá nos tiszt újí tás évé ben meg ala kult új zsi -
nat el ső ülés sza ká nak zá rá sa ként úr va cso rai is -
ten tisz te let ke re té ben tet tek es küt az al ka lom ra
el jött meg vá lasz tott or szá gos szin tű tiszt ség vi se -
lők dr.ReussAndrásnak, az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem pro fes sor eme ri tu sá nak li -
tur gi ai szol gá la tá val. Az aláb bi ak ban kö zöl jük a
fa so ri evan gé li kus temp lom ban de cem ber 1-jén
el hang zott es kü szö ve gét.

Dr. Reuss And rás:Test vé re im! Egy há zunk új já ala kult zsi -
na ta a most meg tar tott el ső ülé sén meg vá lasz tot ta az
or szá gos fel ügye lőt, az el nök-püs pö köt, a zsi nat lel ké -
szi és nem lel ké szi el nö ke it és al el nö ke it, to váb bá az elő -
írt tiszt ség vi se lő ket. Ké rem meg vá lasz tott test vé re i met,
hogy te gyék le es kü jü ket, és fo gad ják Is ten ál dá sát.
Kér de zem tő le tek, meg vá lasz tott tiszt ség vi se lő test -

vé re im az Úr ban, vál lal já tok-e egy há zunk ban azt a tiszt -
sé get, amely re a zsi nat meg vá lasz tott ben ne te ket. Ha
igen, úgy mond já tok: Igen, Is ten se gít sé gé vel!

Tiszt ség vi se lők: Igen, Is ten se gít sé gé vel.
Dr. Reuss And rás:Mond já tok utá nam az es küt:

Én, ……… es kü szöm az élő Is ten re, / aki Atya, Fiú,
Szent lé lek, / Szent há rom ság egy igaz Is ten, / hogy vá -
lasz tott és vál lalt tiszt sé gem ben / tel jes erőm mel / és min -
den te het sé gem mel / evan gé li kus anya szent egy há zunk
ja vát szol gá lom. / Egy há zunk tör vé nyes rend jét / meg -
tar tom, / bel ső bé ké jét / biz to sí ta ni igyek szem, / a rám
bí zot ta kat / kö te les sé gük tel je sí té sé ben tá mo ga tom, /
tiszt sé gem mel  já ró  fel ada ta i mat  /  leg jobb  tu dá som
sze rint, / hű sé ge sen tel je sí tem. / Is ten se gít sen er re. /
Ámen.
Kü lön kér jük az es küt a bí rók tól és a bí ró ság el nö -

ke i től.
Én, ……… es kü szöm az élő Is ten re, / aki Atya, Fiú,

Szent lé lek, / Szent há rom ság egy igaz Is ten, / hogy bí -
rói tisz tem ben / egy há zunk tör vé nyes rend jét / el fo ga -
dom és meg tar tom, / az előt tem fo lyó bí rói ügyek ben
/ tisz ta meg győ ző dé sem sze rint, / rész re haj lás nél kül
/ szol gál ta tok igaz sá got. / A bí rói hi va ta los ti tok tar tást
/ meg nem sér tem, / tiszt sé gem mel já ró fel ada ta i mat
/ leg jobb tu dá som sze rint, / hű sé ge sen vég zem el. / Is -
ten se gít sen er re. / Ámen.
Is ten áld ja meg szol gá la to to kat anya szent egy há zunk

ja vá ra és az ő ne ve di cső sé gé re. Az Úr áld jon meg ben -
ne te ket, hogy ál dás sá le gye tek so kak szá má ra.

Tiszt ség vi se lők es kü té te le

A meg vá lasz tott 
or szá gos tiszt ség vi se lők

A zsi nat lel ké szi el nö ke: ifj. dr. Ha fen scher Ká roly

A zsi nat nem lel ké szi el nö ke: Aba ffy Zol tán

A zsi nat lel ké szi al el nö ke: Smi dé li usz Zol tán

A zsi nat nem lel ké szi al el nö ke: Töl li Ba lázs 

El nök-püs pök: Gáncs Pé ter

Or szá gos fel ügye lő: Prőh le Ger gely

El nök-püs pök he lyet tes: dr. Fa bi ny Ta más

Or szá gos fel ügye lő-he lyet tes: Ra dos né Len gyel An na

Or szá gos ügyész: dr. Szé kács György

Az or szá gos szám ve vő szék el nö ke: Zsu gyel Já nos

Az egy ház ze nei bi zott ság el nö ke: Ken deh Gusz táv

A dia kó ni ai bi zott ság el nö ke: Gre ger sen-La bos sa György

Az evan gé li zá ci ós és misszi ói bi zott ság el nö ke: Lup ták György

A gyűj te mé nyi ta nács el nö ke: Ko vács Ele o nó ra

Az épí tés- és in gat lan ügyi bi zott ság el nö ke: Ben czúr Lász ló

A gaz da sá gi bi zott ság ve ze tő je: Kon dor Pé ter 

Az if jú sá gi és gyer mek bi zott ság el nö ke: Lá zár né Skor ka Ka ta lin

Az ok ta tá si és ne ve lé si bi zott ság el nö ke: Töl li Ba lázs

A saj tó bi zott ság el nö ke: No votny Zol tán

Az or szá gos szám ve vő szék tag jai: Ham za Kin ga Dal ma, Ki rály né Re i zin ger Már ta, Krá nicz Jó zsef

Az or szá gos bí ró ság lel ké szi tag jai: Fran ko Má tyás, Ka pi Zol tán, Ko vács né Tóth Már ta, 
dr. Orosz Gá bor Vik tor, Sik ter Já nos

Az or szá gos bí ró ság nem lel ké szi tag jai: dr. Au er Éva, dr. Gi ró Szász Já nos, dr. Herczeg Ger gely, 
dr. Hor nyák Esz ter, dr. Jány At ti la, Ol tárzyné dr. Beke Ág nes,
dr. Pe ré nyi Győ ző, dr. Si mor At ti la

Az or szá gos bí ró ság nem lel ké szi jegy zői: Be de Ta más, Kiss-Bó dog Zol tán

Zsi na ti gaz da: Ker tész Gé za

Zsi na ti gaz da he lyet tes: dr. Lász ló Vir gil
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Advent 2. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Lk 21,25–36; Ézs 63,15–64,3. Textus: Zsid 10,35–39. Énekek: 142., 133.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Bajnóczi Márió; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. 9.; Sarepta,
II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10.
(úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Fülöp Attila; Óbuda,
III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Horváth Ferenc; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár
Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás; Deák
tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du.
6. (asztali beszélgetések) Zászkaliczky Péter; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol
nyel vű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Pelikán András; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11.
Ro mán né Bolba Márta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
Ka rá csony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Románné Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus
temp lom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; du. 6. (vespera) liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X.,
Ká pol na u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. dr. Blázy Árpádné;
de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás;
Bu da hegy vi dék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bajnóczi Márió; Angyalföld, XIII., Kassák
La jos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné;
XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10.
(úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;
Rá kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Balogh Éva; Cinkota, XVI., Ró zsalevél
u. 46. de. fél 11. Vető István; du. 5. (adventi éneklés) Halász Alexandra; Mátyásföld, XVI., Prodám
u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné
Sze ker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kos suth tér 3. de. 10. (úrv.) Deák László; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
temp lom) de. 8. Deák László; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Éva; XIX., Hun gária
út 37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (családi) Győri János Sámuel;
Cse pel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Hokker
Zsolt; du. 5. (gyermekistentisztelet) Hokker Zsolt; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy
Gé za; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Lepje meg magát, családtagjait 
és barátait digitális újsággal!

Oldalunkon ajándékötletekkel várjuk!

WWW.DIGITALSTAND.HU

b A re for má ció kez de té nek öt szá -
za dik év for du ló já ra ké szül ve ta -
lán nem ha szon ta lan a Lu ther
Már tont meg elő ző kor ral is
meg is mer ked ni. Az egy ház tör -
té net több „elő re for má tort” is
szá mon tart: Wald Pé tert, Husz
Já nost, Gi rol a mo Sa vo na ro lát
és John Wyc lif fet szok ták ek -
kép pen em le get ni. Kö zü lük
most a szep tem ber ben négy -
száz negy ven éve szü le tett Sa -
vo na ro lá ról lesz szó. 

Lom bar dia a mai Olasz or szág „csiz -
má já nak” leg fel ső, észa ki, ki szé le -
se dő ré szé hez tar to zik, ha tá ros Tos -
ca na vi dé ké vel. A 15. szá zad ban e vi -
dék őr gróf já nak or vo sa volt Sa vo na -
ro la nagy ap ja, Mi che le Sa vo na ro la. A
szü lők ke res ke dés sel fog lal koz tak,
ta lán ez az ak kor „moz gás ban le vő”
élet tet te, hogy a fi a tal Gi rol a mo
Sa vo na ro la (1452–1498) szi go rú an
ke gyes nagy ap já nál ne vel ke dett ti zen -
hat éves ko rá ig. Éle té re bi zo nyá ra ez
is ha tás sal volt.

Ugyan vissza ke rült a szü lői ház ba,
de nyolc év múl va, 1475-ben hir te len
el hagy ta azt is. A hí res köl tő, Pet rar -
ca is nagy ha tás sal volt rá, sze re pe
volt ab ban, hogy Sa vo na ro la úgy
érez te, rom lott vi lág ban él. 

Egyet len me ne kü lé si le he tő ség -
nek a szer ze te si éle tet lát ta. Bo lo gná -
ban lett do mi ni ká nus szer ze tes. Az
élet rajz írók egy sze rel mi csa ló dást is
em le get nek a ki vál tó okok kö zött. Az
azon ban bi zo nyos, hogy eb ben az
idő ben szü le tett meg el ső írá sa: Az

egy ház rom ja i ról (1475). Meg győ ző -
dé se sze rint az igaz egy ház az el nyo -
mott, hall ga tás ra kény sze rí tett egy -
ház volt „a pa ráz na Ba bi lon nal” (Ró -
má val!) szem ben.

A bo lo gnai ko los tor, ahol élt, ak -
ko ri ban a szel le mi élet köz pont ja
volt, és a lom bar di ai kong re gá ci ó hoz
(szer ze te si egye sü lés hez) tar to zott.
Be lé pé sé nek évé ben Sa vo na ro la a
szer ze te si es küt is le tet te. 1477-től
pré di ká tor nak ké szí tet ték fel. Kép -
zett sé gé nek bi zo nyí té ka, hogy egy
bib liaki adá st jegy ze tek kel látott el
Aqui nói Ta más ta nul má nya alap -
ján. S a pré di ká lók (do mi ni ká nus)
rend jé nek ő is pré di ká to ra lett.

A Me di ci csa lád ké ré sé re Fi ren zé be
he lyez ték. 1482-ben kong re gá ci ó já -
nak nagy gyű lé sén őt kér ték az ige hir -
de tés re. Így lett „fi ren zei” Sa vo na ro la.

A ko los tor ban már fi a tal tár sa i nak
ta ní tó ja s a „Me di ci ek vá ro sá nak” –
még nem annyi ra is mert – pré di ká -
to ra lett. A Szent Lő rinc-temp lom -
ban hir det te az igét. Igaz, hogy hall -
ga tó i nak szá ma egy re nö ve ke dett,
még is ar ra gon dolt, hogy új he lyet ke -
res, ami kor 1484-ben „je le nést” lá tott;
eb ből meg győ ző dött ar ról, hogy Is -
ten íté le te és a vi lág új já te rem té se ha -
ma ro san be kö vet ke zik. Pré di ká ci ói
at tól kezd ve er ről szól tak, és egy re is -
mer teb bek let tek. 

A 15. szá zad vé gén mind job ban
erő sö dött a vi lág vé ge vá rás. Sa vo na -
ro la ige hir de té se i nek pró fé tai hang -
ja is ezt erő sí tet te. Egy re ha tá ro zot -
tab ban hir det te a vi lág és az egy ház
rom lá sát, Is ten új já te rem tő ha tal -
mát, s sza va i nak mind na gyobb lett
a meg győ ző ere je is. Egy új éne ke, írá -

sa is szü le tett Imád ság az egy há zért
cím mel. 

Az új vi lág „ér ke zé sét” 1484-re
tet te. Ez zel kez dő dött az in téz ke dé -
sek so ra el le ne: új ra Bo lo gná ba he -
lyez ték mint „a tu do má nyok mes te -
rét” (mag is ter stu dio rum). Né hány év
múl tán le ve let írt édes any já nak ar ról,
hogy ezt az időt „pré di kál va, int ve,
gyón tat va, ol va só ként és ta nács adó -
ként” töl töt te.

De a Me di ci csa lád vissza hív ta
Fi ren zé be; 1490-ben tért vissza. Ko -
los to rá ban írás ma gya rá zat tal fog -
lal ko zott, s a vá ros ban pré di kált.
1491-ben a fi ren zei Szent Márk ko los -
tor ve ze tő je lett. Ek kor tól kez dett erő -
tel je sen meg vál toz ni pré di ká ci ó i nak
hang ja. A Je le né sek köny vé ről és Já -
nos apos tol le ve le i ről szól tak ta ní tá -
sai. Mindin kább az An ti krisz tus jö -

ve te le és az utol só íté let rö vid időn
be lü li be kö vet ke zé se let tek a té mái.
Ek kor mon dot ta ki: „Az egy ház nak
meg kell fe nyít tet nie és meg kell
újul nia.”

Ugyan eb ben az idő ben „sű rű sö -
dött” a le ve gő Fi ren zé ben po li ti ka i -
lag, tár sa dal mi lag is. Sa vo na ro la írá -
sai ter jed tek, széles kör ben is mert té
vál tak, kü lö nö sen a Trak tá tus az el -
öz ve gyült (ma gá nyos) élet ről cí mű. A
vá ros ban a köz han gu lat is egy re in -
kább a Me di ci ek és a pá pa ság el len
for dult. Azon az éj sza kán, ami kor az
idős Lo ren zo Me di ci meg halt, Sa vo -
na ro lá nak lá to má sa volt: „Ime, az Is -
ten kard ja gyor san és ha tár o zot tan le -
csap a föld re” – lát ta és val lot ta.

Éle té nek és szol gá la tá nak kö vet ke -
ző fá zi sá ban szin te már az elé ge det -

len és lá za dó nép han gu la ta so dor ta
őt. Hang ja egy re éle sebb lett. Ezek -
ben az évek ben zaj lott a fran ci ák itá -
li ai had já ra ta is, VI II. Ká roly fran cia
ki rály ve ze té sé vel. Sa vo na ro la pe -
dig egy re in kább úgy lát ta, hogy a
fran cia ki rály lesz az, aki a nagy vál -
to zást hoz za. Tő le vár ta a vi lág és az
egy ház megúju lá sát, s hir det te, Is ten
kard ja most csap le, kez dő dik a vál -
to zás, ter mé sze te sen Fi ren zé ben.

Je len írás ke re tei kö zött nem kö -
vet het jük rész le te sen az ese mé nye -
ket. Rö vi den annyit mond ha tunk:
oly kor úgy tűnt, hogy a Me di ci ek ha -
tal ma le om lott „a pa ráz na Ba bi lon”
ha tal má val, más kor pe dig csa lód nia
kel lett Sa vo na ro lá nak a fran cia ki rály -
ban is. 

Fi ren zé ben las san ő lett a vá ros ve -
ze tő je, irá nyí tó ja, el in dult egy „vá ro -
si moz ga lom az úju lá sért”. Per sze
vol tak el len sé gei is. VI. Sán dor pá pa
is fel emel te hang ját el le ne több írá -
sá ban is; oly kor meg hív ta tár gya lás -
ra, majd el til tot ta a pré di ká lás tól. A
vá ros hol ki állt mel let te, hol pe dig en -
ge dett a pá pá nak. 1497-ben az új vá -
ro si ve ze tés már ha tá ro zot tan el le ne
for dult, a vá ros han gu la tá val együtt. 

Sa vo na ro la ek kor még el tud ta
ér ni, hogy a vá ro si kar ne vál al kal má -
val egy nagy mág lyát épít se nek, a „hi -
á ba va ló sá gok tü zét”. Ez volt utol só
nagy kí sér le te vá ro sa, a vi lág és egy -
há za meg úju lá sá nak szol gá la tá ban.
1498-ban el fog ták, majd az el já rás
után két tár sá val együtt ki vé gez ték. 

Lát hat juk, hogy re form kí sér le te
erő szak kal, a vi lág vé gé re vo nat ko zó
szá mít ga tá sa i val ke ve re dett. Ha tá sa
még is nagy volt, sőt ma ra dan dó nak
is mond ha tó. Tud juk, hogy ami kor
ki vé gez ték, Lu ther már élt (1483-
ban szü le tett), és ami kor Lu ther ira -
tai ter jed ni kezd tek, né há nyan Sa vo -
na ro lá val azo no sí tot ták őt.

Lu ther Már ton szol gá la ta más
alap ról in dult, és evan gé li u mi tar tal -
mú volt. Az azon ban vi tat ha tat lan,
hogy „az egy ház nak meg kell fe nyít -
tet nie és meg kell újul nia” – ma is.

g Ke ve há zi Lász ló

„Az egy ház nak meg kell fe nyít tet nie és újul nia ha ma ro san”
440 éve szü le tett Gi rol a mo Sa vo na ro la

Álláshirdetés–nevelőtanár
A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány
(MPTA) bu da pes ti egye te mi szak kol lé gi u má ba ke -
res dip lo más, agi lis, pro tes táns val lá sú, ren de zett
gyü le ke ze ti hát tér rel ren del ke ző, meg bíz ha tó sze -
mélyt ne ve lő ta ná ri mun ka kör be, bent la kás sal.

A je lent ke zé se ket szak mai ön élet rajz zal az
aláb bi cím re vár juk: MP TA, 1121 Bu da pest, Eöt -
vös út 35. vagy tit karsag@mp ta.hu.
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F i z e s s e n  e l ő
l a p u n k r a !



Évek óta próbálom elkerülni kará-
csonyésegyébünnepekalkalmával
afentemlítetthelyzetet.Alegfonto-
sabb, hogy mielőtt a kosarunkba
tesszükakiszemeltajándékot,átgon-
doljuk,vajonvalóbanszükségvan-e
rá.Haavásárlásmellettdöntünk,az
ajándék„felöltöztetésének”legegysze-
rűbbmódjaazajándéktasakalkalma-
zása,amelybőlbizonyáramindannyi-
unkkamrájábanegészarzenálsora-
kozikkisebb-nagyobbméretbenés
számtalanmintázatban.Szükségese-
téncsakkihúzunkegyalkalomnak
megfelelődarabot.
A tasakok azonban két-három

használat után annyira összegyű-
rődnekésbepiszkolódnak,hogyaz
embermárnemszívesenadjatovább
őket,ígyegyrecsakgyűlnek…(Jobb
esetbentisztánpapírbólkészülnek,
afogójukiskönnyeneltávolítható,így
mehetnekaszelektívgyűjtőbe.Ám
egyretöbbafóliávalisbevonttasak,
melyetjobbhíjánegyidőutánasze-
metesbedobunk.)
Egymásikmegoldáskéntátválo-

gattamamárnemhasználtkis-és
nagypárnahuzatokat, de készültek
márkifejezettenerreacélrakisebb
rongyzsákokis.Ámezsemalkalmaz-
hatómindenhelyzetben,példáulhi-
vataloseseményekalkalmával.
Aművésziésegybenkörnyezetba-

rát megoldásra a régi e-mailjeim
között keresgélve bukkantam rá.
Közelegyévekaptamnéhánylinket
videomegosztón terjesztett kisfil-
mekhez,melyekbenafu ro si ki készí-
tésénekalapvetőfogásaitmutatjákbe.
Afu ro si ki (風呂敷)nemmás,mint

egykendőszerű, tradicionális japán
csomagoló„ruha”,melybegyakorla-
tilagbármitbelehetcsomagolni,de
funkcionálhatszatyorként,hátizsák-
ként, sőt akár sapkaként is. (Ma is
gyakranebbenviszikpéldáulaspeci-
áliséthordódobozokat is,majdki-
bontvaétkezéskoregybenterítőként
ishasználják!)Elterjedéseegybeesik
aközfürdőkelterjedésével(jelentése
is innen eredeztethető), amikor a

fürdőzésalkalmávalazemberekkis
batyukbakötöttékaruházatukat.
Népszerűsége nagyonmegcsap-

pantajapánokkörébenamásodikvi-
lágháborútkövető„nejlonkorszak-
ban”, hiszen ezeket a természetes
anyagbólkészülttáskákategyrein-
kább felváltották a milliószámra
gyártott nejlonzacskók. Az utóbbi
években azonban, ahogy minden
területenegyrefontosabbáváltaka

környezetvédelmiszempontok,újra
fokozatosannépszerűvéváltafu ro -
si ki használata.
A japán környezetvédelmi mi-

niszterasszony,Ju ri ko Ko i ke 2006-
ban megtervezte az úgynevezett
mot ta i nai fu ro si kit, amely mára a
hulladékcsökkentés szimbólumává
váltJapánban.(Amot ta i nai jelenté-
sétvalahogyúgylehetnekörülírni,
mintegyfajtaszégyenérzéstamiatt,
ha valamit hagyunk kárba veszni
anélkül,hogykihasználnánkaben-
ne rejlőmaximális lehetőségeket.)
Azegyeditervezésű,PET-palackok

újrahasznosításával készült, több-
funkcióskendőtegyhíresjapánfes-
tőmadár-ésvirágszimbólumaidíszí-
tik, és a 3R (re du ce-re u se-recyc le,
vagyiscsökkentsd–használdújra–
hasznosítsd)elnevezésű,világszerte
népszerűvé vált környezetvédelmi
kampány keretében mutatták be.
Mintaminiszterasszonyüzenetében

megfogalmazta,szeretné,haatradi-
cionálisjapánkultúraegyikszimbó-
lumahozzásegítene,hogyfelismer-
jükazokatalehetőségeket,amelyek
a fenntartható társadalom alapját
képezhetik.
A2006-os téliolimpiána japán

sportolókisnépszerűsítettékamot -
ta i nai fu ro si kit –ezzeliskifejezveaz
ügyirántielköteleződésüket–,amely
asportszeretetét,nézettségétkihasz-
nálvaüzenethordozazegészvilág
számárais.
E csomagolási technika lelemé-

nyességéttükrözi,hogyszintebármi-
lyenalakúésméretűtárgybecsoma-
golhatóvele.Vannakszéleskörben
elterjedtméretek, de gyakorlatilag

mindenféleegyediméretbenkészül-
hetnekacsomagolásalapjáulszolgá-
ló,négyzetalakúkendők;hapedig
nincsrájukszükség,összehajtogat-
vaakáregyzsebben iselférnek.A
modernfu ro si ki alapanyagamamár
igenváltozatos:aselyemésapamut
mellettmegjelentaműselyemésa
műszál,vagyegyéb,újrahasznosított
anyagbóliskészülhet.
Acsomagoláshoznemszükséges

semmifélekötözőanyag,hajtogatás-
saléscsomózássaljutunkelazigen
esztétikusvégeredményhez.Érdemes
azinterneteskeresőbebegépelniafu -
ro si ki szót,mertszámtalanképetés
kisfilmettalálunk,melyeksegítségé-
velmimagunkiselsajátíthatjukaz
igenegyszerűfogásokat.
Azt hiszem, érdemes a szekré-

nyekaljárólelőkeresniésújrahasz-
nálatbavenninagyanyáink–emlék-
beeltett–szebbnélszebbkendőit.

g JCsCs

Furosiki
Kör nye zet ba rát cso ma go lás ja pán mód ra

b Karácsonyközeledtéveltalánazegyiklegaktuálisabbtémaacsomago-
lás.Mégnincskéső,hogyazideiünnepünketebbőlaszempontbóliski-
csitátgondoljuk,hiszenmisemlehangolóbb,minta–legyünkőszin-
ték:gyakranmárakicsomagoláspillanatábanfeleslegesnektűnővagy
éppennemazízlésünknekmegfelelő–ajándékkibontásautánhalmok-
banheverő,celluxszalgondosanleragasztott,összegyűrtcsomagolópa-
pírokésaműanyagmasnik,szalagoklátványa.Pediglehetmásképpis…
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A lé nyeg he lyett ne men jünk a kül ső sé gek irá nyá ba
AzEvan gé li kus Élet november25-eiszámábanGre ger sen-La bos sa György
tisztelendőúrcikkébenaliturgikuséletgazdagításárabiztat(Áll junk meg
egy szó ra!, 13.o.).Eztolvasvaegyszerűgyülekezetitagkéntébredtbennem
néhánygondolat.
AzistentiszteletrehitéletünkgazdagításáraésIstendicsőítésemiattjá-

runk.Ahithallásbólvan.Agyülekezetünkbenjelenleghasználatos,úgyne-
vezettPrőhle-féleAgen da alapjaez.Azebbenlévőliturgikuselemekmin-
dentekintetbenelegendőkennekagazdagodásnakasegítésére.Ezértrészem-
rőlellenzemmindenolyanelembevitelétaliturgiába,amiafigyelmetalé-
nyeghelyettakülsőségekirányábaviszi.
Egykatolikusbarátomegyszeraztmondtanekem:„Olyanjónálatokaz

egyszerűség,alényegretörekvésmankóknélkül,análunkmár-márshow-
műsorszerűliturgiávalszemben.”Ahívekfelelgetősrészvételealiturgiában
gépies,mégakkoris,haáhítatosmiliőveszikörül.(Katolikustestvéreink-
nélezhagyomány,ezértnálukennekegyszerűsítéselehetnezavaró.)
Ránknézve–fontosságisorrendnélkül–néhányészrevételtteszek.
Azimádkozásnelegyenfelelgetős.Azimatartalmirészérőlelvonjaafi-

gyelmetannakfigyelése,hogymikorkerülránkasoraz„Urunk,hallgassmeg
minket”kollektívmondásában.
Neszerepeljeneklektorokazistentiszteleten.Abibliaiszakaszokatalel-

készolvassaföl.Azigeszavaitól,amelyekamegszokottLuther-kabátotviselő
lelkészmegszokotthangjánhangzanakel,semmisemvonjaelafigyelmet.
Alektorokesetébenazöltözék,ahanghordozás,afrizurastb.lehetnekza-
varótényezők.
ALuther-kabátraterítettstólafelesleges.Egyáltalánnemmutatjaazt,hogy

viselőjemintegyjármotszimbolizálvafejezikialázatát,inkábbdekoráció-
nakhat,hasonlóanahhoz,mintamikordísznek,ékszernekhasználjákanyak-
baakasztottkeresztet.Agyülekezeteknagyrészeezértnemfogadtabeali-
turgiastólávaltörténő„gazdagítását”.Apüspökökstólaviseletétapüspöki
rangkifejezésekéntérzékeljük,mintsemastólaideologizáltüzeneteként.
Helytelennektartom,haalelkészazAgen da veretes,liturgikusszavaitsa-

játszavaivalúgymondszínesíti,ezzelmintegyprodukáljamagát.
A„talárkontraalba”kérdésbenalényegaz,hogyaszolgálóméltóságát

ésfelelősségétfejeziki.Csakmegszokáskérdése,hogyeztvagyaztrendsze-
resítjük,egyiksemjobbamásiknál,ezértnemérdemesajelenlegigyakor-
latunkonváltoztatni.Finnországbantermészetesnektaláltamazalbahasz-
nálatát.
Akatolikustestvéreknélszokása„Legyenbékességköztünk!”mondattal

történőkézfogás.Amiliturgiánkbabehozásávalnemértekegyet.Azegész
formalitás,aceremóniacifrázása.Alegtöbbszörazegymásténylegesisme-
retesincsmeghozzá.Abékességnemamimondásunkonmúlik,ezIsten
ajándéka,haelfogadjuk.
Tisztelettel:

LégrádiGyörgy (Pécs)

TiszteltOlvasóinkbi-
zonyára nem veszik
rossznéven,ha időn-
ként hírt adunk szer-
kesztőségünktagjainak
családi örömeiről is.
Mostújfentvanalkal-
munk ilyenről beszá-
molni:tördelőszerkesz-
tőnk, Ká roly György
Ta más ésfelesége,Ká -
roly-Ágos ton Már ta
november7-énvehet-
tékkezükbeelsőgyermeküket,Han -
na Már tát, aki2260grammalés47

centimétereshosszúsággal,jóegész-
ségbenláttameganapvilágot.
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Aján ló az Evan gé li kus.hu ol dal ról
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának
alakulóülésénjártvideósstábunkaBudapest-Fasori
EvangélikusGimnáziumbannovember30-án.Atiszt-
ségviselőkmegválasztásaközbenbeszélgettekmun-
katársainkaküldöttekkelazújfeladatokról.Azese-
ményekrőlszámosújvideósésfényképesanyagotta-
lálhatunkahonlapon,mintahogyadecember1-jén
afasorievangélikustemplombanzajlottbeiktatások-
róliskészültfilmanyag:http://uj.evan ge li kus.hu/ak -
tu a lis éshttp://www.you tu be.com/lu the ran hu.

További interjúk (http://uj.evan ge li kus.hu/in ter ju):
Ba chot csak teo ló gi ai is me re tek se gít sé gé vel le het meg -

ér teni –BeszélgetésMekisPéterorgonaművésszel.
„Fó kusz ban” a ter mé szet –InterjúKuruczÁdám-

mal,asopronilíceumdiákjával.

Mai hit val lá sok a Ma gyar Te le ví zi ó ban
December9-én,vasárnapMai hit val lá sok címmeldr.
Fáb ri Györggyel, azÉszakiEvangélikusEgyházkerü-
letfelügyelőjével,azELTErektorhelyettesévelláthat-
nakbeszélgetéstazM1-en10.30-tól,azM2-n13.30-
tól.Szerkesztő:Nagy Lász ló, rendező:Hor váth Ta más.

H I R D E T É S

H I R D E T É S



 e 2012.december9. evangélikusélet

Evangélikus Élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu.•EvÉlet on-line: www.evangelikuselet.hu.•Hirdetésfelvétel:hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés:elofizetes@evelet.hu.•Szer kesz tő ség:1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-1108,20/824-5519;fax:1/486-1195.
Szer kesz tő sé gi titkár (előfizetésiéshirdetésiügyekreferense):BallaMária(maria.balla@lutheran.hu).
Fő szer kesz tő:T.pintérkároly(karoly.pinter@lutheran.hu).
Olva só szer kesz tő:Dobsonyisándor(sandor.dobsonyi@lutheran.hu).Korrektor:Fedorsára(sara.fedor@lutheran.hu).
Ter ve ző szer kesztő / EvÉlet on-line:NagyBence(bence.nagy@gmail.com).Tördelőszerkesztő: károlyGyörgyTamás
(evelet@kgyt.hu).Munkatárs: kinyikAnita(kinyik.anita@lutheran.hu). Rovatvezetők:Hafenscherkároly–régi-újliturgikus
sarok(hafo@lutheran.hu),kendehk.péter–Oratiooecumenica(peter.kendeh@lutheran.hu),VéghelyiAntal–A vasárnap
igéje(antal.veghelyi@lutheran.hu).Szerkesztőbizottság: AdámiMária,B.WalkóGyörgy,dr.FabinyTamás,Horváth-Hegyi
áron,kendehk.péter,kissMiklós,OroszGáborViktor,prőhleGergely,radosnéLengyelAnna,T.pintérkároly.

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (kiado@lutheran.hu),1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-5478,1/486-1228,20/824-5518;
fax:1/486-1229.Fe le lős ki adó:kendehk.péter(peter.kendeh@lutheran.hu).Nyom dai elő ál lí tás:konsilokft.(1022Budapest,
Tapolcsányiu.6.).Felelősvezető:Nagyzoltán.Áru sít ja akiadó.Terjeszti aMediaLOGzrt.Terjesztési ügyekben
reklamáció aMédiaLOGingyenestelefonszámán:+36-80/106-000ésaLutherkiadónál.•INDeX25211,IssN0133-1302.

előfizethetőközvetlenülakiadónálvagypostautalványon.Azelőfizetésidíjbelföldön(illetveromániaésszlovákia
területén)negyedévre3250Ft,félévre6500Ft,egyévre13 000Ft,európaiországbaegyévre43 800Ft(168euró),egyéb
külföldiországbaegyévre51 200Ft(196euró).Csakamindenhónap15-igbeérkezőlemondásokattudjukazaztkövető
hónapelsejévelregisztrálni,ellenkezőesetbenmégegyhónapigjárazújság.Beküldöttkéziratokatnemőrzünkmegésnem
küldünkvissza.Azadottlapszámbaszántkéziratokatamegelőzőhétcsütörtökéigkérjükleadni!Ahétfődélutánilapzártakor
kizárólagahétvégieseményekkelösszefüggő(ésaszerkesztőséggelelőzetesenegyeztetett)írásokattudjukfigyelembevenni.
Aze-mailbenküldendőkéziratokatazevelet@lutheran.hu,ahirdetéseketahirdetes@evelet.hucímrevárjuk.

VAsárNAp

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
knüpfer:
JesusChristus,unserHeiland
–kantáta
10.30 / M1
Maihitvallások
Dr.FábriGyörgy
(ismétlés:M2/13.30)
12.30 / Vörösmarty Rádió
(Székesfehérvár)
Lélekhangoló
Azevangélikusrádiómisszió
műsora
(www.vorosmartyradio.hu)
14.00 / Budaörs Rádió 
Evangélikusóra
Azevangélikusrádiómisszió
műsora
15.05 / Bartók rádió
MusicaSacra
(egyházzeneimagazin)

HéTFŐ

5.20 / M1
Hajnaligondolatok
9.30 / Duna Tv
Élőegyház(vallásihíradó)
10.00 / Duna Tv
Istenkezében
12.00 / Kossuth rádió
Déliharangszóakőszegi
evangélikustemplomból
21.57 / Bartók rádió
Catullus
FüstMilándrámájának
rádióváltozata
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Azevangélikusrádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)
0.10 / Duna Tv
Vannakvidékek
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Drávaszög

keDD

13.05 / Kossuth rádió
Főszerepben:anemzetszínésze
kedvencműveiből
TordyGézaválogat
15.25 / Duna World
ContemporaryPiano–
VukánGyörgy
ésSzakcsiLakatosBéla
aMüPában
18.00 / Bartók rádió
Zsidókapusztában
C.ph.e.Bachoratóriumának
magyarországibemutatójáról
19.44 / Kossuth rádió
Karácsonyiharangjáték
részletekkárászyszilvia
lemezéről
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Azevangélikusrádiómisszió
műsora
(www.corvinusradio.hu)

szerDA

9.30 / Duna Tv
Napok,évek,századok
TőkéczkiLászlóműsora
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
Areformátusegyházfélórája
14.00 / Kossuth rádió
Arcvonások
entzLászlóérsebészfőorvos
15.30 / Duna Tv
Mesélőcégtáblák
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
kétországvasútja
23.00 / Bartók rádió
Jazzport
VálogatásChickCorea,
valamintChrisBotti
felvételeiből
23.45 / M1
Történetekanagyvilágból
(nemzetközisportmagazin)

CsÜTÖrTÖk

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
JosephBengraf:
Templomizene
9.45 / Duna Tv
Kerekekéslépések
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
sárközésBátaszék
15.45 / Duna Tv
Hinniakarjuk,
hogymégfelszállapáva–
120éveszületett
KodályZoltán
(magyardokumentumfilm)
20.55 / M2
Férfiakmesélik
(magyartévéfilm,1972)
21.00 / Duna Tv
Egypikolóvilágos
(magyarjátékfilm,1955) (82’)
22.35 / M1
NemzetiNagyvizit

péNTek

10.35 / Duna Tv
Balatoniutazás
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Atörökveszedelem
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Azevangélikusrádiómisszió
műsora
(www.agnusradio.ro)
19.00 / Pax Tv
Aszolgálóegyház–Szebik
Imre
(ismeretterjesztősorozat)
22.45 / Duna World
Márkevangéliuma
(magyarfilmetűd)
22.45 / M1
Vártamrád
(franciafilm,2004) (103’)
23.45 / Duna Tv
Kodály-mozaik
(magyarzenésfilm)

szOMBAT

8.30 / Duna Tv
Istenkezében
9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
schumann:c-mollmise
14.05 / Duna World
Szerelmesföldrajz
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
,,Nagyvárad,költőkkedvese’’
16.35 / M1
ASzentágothai-iskola
18.35 / Duna Tv
Fölszállottapáva
Döntő
19.00 / Bartók rádió
KapcsoljukaNewYork-i
Metropolitant
Verdi:Aida
21.55 / M1
SzimfonikLive2.0 (koncertfilm)
23.05 / Kossuth rádió
Mentésmásként
Művészetifigyelő

VAsárNAp

10.30 / M1
Evangélikusmagazin
(ismétlés:M2/13.30)
11.00 / Duna Tv
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseBudafokról
12.05 / Bartók rádió
Hangversenydélidőben
Bach:Jesu,meineFreude–
motettaBWV227.
13.05 / M1
Szellemapalackból...
egyháziruhákgyűjteménye
15.05 / Bartók rádió
JubilateDeo
évszázadokegyházimuzsikája
19.40 / Kossuth rádió
Karácsonyidaloknépi
hangszereken
szokolayDongóBalázs
előadásában
21.00 / Duna Tv
,,Jónaklennijó’’
Gálaműsor

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibóldecember9-étőldecember16-áig

De cem ber 9. (va sár nap)
AzÚrmegölésmegelevenít,sírbavisz,ésfelhozonnét. 1sám2,6(Lk21,26–
28;Lk21,25–33;Jak5,7–8;zsolt68,1–19)eztazigétegyhálásédesanyamond-
taelimádságában.Annánakhívtákeztazédesanyát,éséppenarrakészült,
hogyfiát,sámueltotthagyjasilóvárosában,hogyazÚrnakszolgáljonegész
életében. Az egész imádság lendületes, bizalommal teli hitvallás Isten
nagyságárólésegészvilágotátfogógondviseléséről.AnnaazIstengondvi-
selésénekvalóságábannemcsakaföldiéletbenhisz,hanemasírontúliélet-
benis.AhaláléselmúlásmögöttisottvanazÚr.Istennemakartaahalált,
nemörülneki,deazemberelmúlásátisfelhasználjaterveihez–feltámaszt-
jagyermekeit,ésöröküdvösségetadnekik.

De cem ber 10. (hét fő)
Könnyemlettakenyereméjjelésnappal,mertegésznapeztmondogatjákne-
kem:HolvanateIstened? zsolt42,4(zsid5,7;zsid6,9–12;ézs63,17–64,11)
egyolyanzsoltárbanolvassukeztaverset,amelyetmindannyianjólisme-
rünkésszívesenénekelünkistentiszteleteinken(„Mintaszéphűvöspatak-
ra”).Háromezeréveíródtakezekasorok,deaktualitásukbólsemmitsevesz-
tettek,hiszenmaissokangúnyolódnak,cinikusmegjegyzésekettesznek,vagy
éppenfásultanlegyintenek,haIstenrőlésazőszeretetérőlvanszó.Akör-
nyezetnemváltozott,deváltozott-eIstennépe?Miiscsakelkeseredni,két-
ségbeesnitudunk,amikorahitetlenségvagyfásultsághangjaithalljuk,vagy
képesekvagyunkörömmelbizonyságotistenni?Hirdessükbátran:mitud-
juk,holvanazIstenünk!

De cem ber 11. (kedd)
AszombatinyugalomtehátmégezutánvárazIstennépére. zsid4,9(zsolt
84,4;Jel2,12–17;ézs65,1–16)kevésolyanteológiaikifejezésvan,amelyetoly
sokszorfélreértettek,mintaszombatszerepétazegyházéletében.ezektőlmost
eltekintvemegállapíthatjuk,hogyebbenaszakaszbanaZsidókhozírtlevél
szerzőjeaszombatotazöröküdvösségképekénthasználja.Aggódássalvall-
jameg,hogyazöröküdvösségetellehetveszíteni.errőlszólennekafejezet-
nekakezdőverseis:„Mivelmégnemteljesedettbeazőnyugalmábavalóbe-
menetelígérete,gondosanügyeljünkarra,hogyközülünksenkilenemarad-
jonerről.”Alevélismeretlenszerzőjeféltetteszeretteit,barátait,munkatársait
éskörnyezetemindentagjátazelbukástól,merttöbbentúlzottmagabiztos-
ságbanéltékazéletüket.Miishordozunkilyenfelelősséget?

De cem ber 12. (szer da)
Krisztusmondja:„Énvagyokajópásztor,énismeremazenyéimet,ésazenyé-
imismernekengem.” Jn10,14(ez34,12a;Jel2,1–7;ézs65,17–25)ennekazigé-
nekazelsőfeleóriásiörömhírthordoz:Jézusismerminket!ezenareggelen
fordítsukegykicsitafigyelmünketamásodikrészevangéliumára:miismeg-
ismerhetjükJézust!Hatalmasörömhírez,hiszenhaIstennemlépbeazéle-
tünkbe,akkorcsakhomályoselképzeléseinklehetnénekróla.DeazIstennem
hagyottminketbizonytalanságban,emberkéntközénkjöttJézusban,ésne-
künkadtaigéjét.ebbőlmegismerhetjükőt,tetteit,szeretetétésmegváltását.

De cem ber 13. (csü tör tök)
Afiúmégtávolvolt,amikorapjamegláttaőt,megszánta,elébefutott,nyaká-
baborult,ésmegcsókoltaőt.Lk15,20b(5Móz8,5;2kor5,1–10;ézs66,1–4)No-
vemberutolsóhétfőjéniskolalelkészkéntnyolcszázfiatalnakszóltamerrőlaz
igéről–négykülönbözőkorcsoportnak,négyigehirdetésalkalmával.közösen
gondolkoztunkarról,hogymimelyikiránybanhaladunk:abban,amelyiktá-
volodikazatyaiháztól,vagyamelyikmárvisszafelévezet?kétirány,kétvég-
állomás:egyikvégénavályúésaszégyenvárhat,amásikvégénbiztosanagyer-
mekéthazaváró,kitártkarúapa.Mivajonmerretartunkezekbenanapokban?

De cem ber 14. (pén tek)
Anép,amelyetmagamnakformáltam,hirdessedicséretemet. ézs43,21(kol
1,22;Lk22,66–71;ézs66,5–17)Hamavalakibemegyegyevangélikustemp-
lomba,akkorottcsakolyanemberekettalál,akikIstennagytetteithirde-
tik,smindeztteszikkétségekésfélelmeknélkül.Valóban?Félek,hogynem
mindigezjellemzőránk…Tudom,nemlehetkétségekésfélelmeknélkülél-
ni,mindigjönnekújabbésújabbgondok,deúgyérzem,hogygyakrancsak
ezthangsúlyozzuk,éshiányzikazéletünkbőlIstendicsőségének,tetteinek,
szereteténekmagasztalása.Jólmutatjákeztimádságaink:sokbennükapa-
naszésakérés,ésolyankevésahálaadásésdicsőítés.Legyenezamaifel-
adatunk:hálátadniIstennekszámtalanajándékáért!

De cem ber 15. (szom bat)
Tivagytokavilágvilágossága.Mt5,14a(zak8,13b;1Thessz4,13–18;ézs66,18–
24)Világunktelevanfénnyelésvilágossággal:egyesnagyvárosokolyanfény-
áradattalvannakkivilágítva,hogyéjszakamégavilágűrbőlislátszanak.kell
idemégvilágosság?Minek,hiszenebbenavilágbanmársenkisemfogfel-
bukniasötétségmiatt,mégazotthonokbanisnappalifényragyogminden
éjszaka.Jóltudjuk,hogyezcsakakülsőlátszat,valójábanrettenetesabel-
sősötétségavilágban.emberekbuknakel,törnekössze,ütközneksebeket
okozvaamindentelborítólelkisötétségben.krisztus-követőkéntvilágíta-
nunkkell,fénnyelutatmutatni,segíteni,támogatni,szeretni,sközbenúj-
raésújraodamenniavilágigazivilágosságához:Jézuskrisztushoz!

g DeákLászló

Új nap – új kegyelemHÍREK, 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 a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Referencia:www.harangontes.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.

Evangélikus élEt. élEd. élEd?

GyászHír
szomorúszívveltudatom,hogy
édesanyám,özvegyMoharGézá-
né életének89.évébennovember
27-énelhunyt.kérésénekmeg-
felelően csendben búcsúzunk
tőleazóbudaitemetőben.Min-
denkülönértesítéshelyett.

MoharMárta

Az evan gé li kus köny ves bolt ün ne pi nyit va tar tá sa
December3-tól21-ighétfőtőlpéntekig9-től18óráig.
December15-énés22-én,szombaton9-től13óráig.
December23-tólazünnepekésleltározásmiattzárva tartunk.
Nyitás: 2013.január14-én,hétfőn.
kérjük,vegyékfigyelembe,hogyaleltározásidejealattérkezőmeg-

rendeléseketakiadójanuár14.utántudjateljesíteni!

ApróHIrDeTések

Déli pályaudvarnál 2 szobás lakás
megbízhatószemélynekhosszútáv-
rakiadó.Telefon:30/503-3421.

* * *

Arákosszentmihály–sashalmievangélikusgyülekezetben(1161Budapest,
Hősök tere 10–11.) minden hónap második keddjén, legközelebb
november13-án19órátólTaizé-imaésénekegyüttlét.Mindenalkalom-
malvanigehirdetésis.Információ:http://gyertyafeny.lutheran.hu.

Mindenfajtaegyháziésmagánresta-
urálást,portréfestéstvállalokrövid
határidőre.Oklevelesfestő-restaurá-
torművész.30/258-8033.


