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„Gazdagokvagyunk
mindannyian.Miénkazapró
örömökbőlösszeszőtttélidő,
avárakozásbelsőizgalma,
acsöndérintése.”

Adventi leltár f 7. oldal

„Aplüssállatokahús-vérlényekmásolatai.
Ezarekordotjelentőszámazonban
elenyészőahhozképest,ahányállat
sínylődikazutcákon,ésezsokszor
azemberekfelelőtlenségébőladódik.”

rex – felügyelő f 9. oldal

„Alelkészeknekérdemesvolna
kiemeltfigyelmetfordítaniuk
azige hir de tés utá ni ének vers re:
ezzellehetmegerősíteni
aprédikációmondanivalóját.”
Hol és mit énekeljünk? f 2. oldal

g GaraiAndrás

Hárommondatnyiidézetastrategia.lu -
the ran.hu internetescímrőlelérhető
anyagelejérőlésvégéről:„Egyházunk
számáraa»te gye tek ta nít vánnyá min -
den né pet« (Mt28,19)missziósfelhí-
vástkellközéppontbaállítanunk,mű-
ködésünkmércéjévétennünk.Ennek
felelősségévelkellszemélyeskereszté-
nyiéletünketésevangélikusgyüleke-
zeti, intézményi, egyházi működé-
sünket megszerveznünk.” – „Tanít-
vánnyáhívottelminketazÚr,smi
szolgálniigyekszünkazzalis,hogyegy-
házunkmissziósküldetésétállítjukan-
nakamegújulásistratégiánakaközép-
pontjába,amelyetalutherireformá-
cióközelgőötszázadikévfordulójára
isfigyelemmelkészítünk.”
Atízoldalasirat–meglátásomsze-

rint–amindennapimissziómunka-
terveKrisztusmindenkövetőjeszámá-
ra,azőutolsó,máigvisszanemvont
parancsáraépítve,svalóbanjógyakor-
latokatajánlannakérdekében,hogy
lát ha tó an evan gé li ku sok legyünk.
Nema„Látniéslátszani”mottójú

közúti őszi akciósorozatról van itt
szó,hanemazünnep-éshétköznapo-
konfolyamatosangyakoroltéletfoly-
tatásról.Achristianusokugyanis„egy
azegyben”misszionáriusok is, akik
nemönmagukat,hanemUrukatlát-
tatják egész életfolytatásukkal! S a
LélekáltalbennüklakozástvettLélek-
mentőbelülrőlvezérlimindengondo-
latukat,szavukat,tettüket:egészélet-
vitelüket.Tehátamindennapimisszió
nemcsakazörömhírszavakkalvalóto-
vábbadása,haneméletforma!
Areformációkezdeténekötszáza-

dikévfordulójárakészülve,are for má -
ció és nők tematikusévében,aszázéve
született túr me zei Er zsé bet diako-
nissza közismert versének címadó
kérdésesakölteményválaszaígyfo-
galmazzamegamiláthatóságunk,a
„láttatva látszani” alapelvét: „Átra-
gyog-e rajtunk?”–„Akeresztyének
olyanemberek,akikenátsütanap!”
A2008-banmegjelent,Élő kö vek

egy há za címűstratégiaivitairatazöt
kiemelt stratégiai célt negyvenkét
céléstovábbihuszonegyhorizontá-
liscélmeghatározásávalfogalmazta
meg; míg a jelenlegi, a Lát ha tó an
evan gé li kus címetviselőötkulcsszó-
banfoglaltaösszealényeget.Amin-
dennapimissziómunkatervénekpri-
oritásai2012–2017közöttezek:ön -
kén tes ség, sze mé lyes ség, há ló za tos ság,
fenn tart ha tó ság éshi va tás sze rű ség.
Azelőzőanyagnaknemvoltegyet-

lenigeialapvetése,ámamostaniirat
azértünkmeghalt ártatlanBárány
feltámadásautániésmennybemene-
tele előtti, utolsó parancsát tette
küldetésünkalapjává.Sezamisszi-
ói szemléletmind az öt cselekvési
irányban felfedezhető, hogy való-
ban láthatóan is evangélikusok le-
gyünk,lehessünk!

Az ön kén tes ség ésaszolidaritása
missziói tevékenység része, hiszen
Krisztusmunkálkodikvelünk,ami-

koraszeretetjegyébenszolgálunk,
segítünk.Sajnosmamégnemigen
mondhatóáltalánosnakagyülekeze-
tünk,kisebb-nagyobbközösségünk
srászorulóembertársainkérdekében
végzett,valóbanönzetlen,önkéntes
munka.

A sze mé lyes ség amisszióimunká-
banegybenalutheriegyetemespap-
ságelvénekamegvalósulásátisjelen-
ti.Valóbanlélektőllélekigkellsokszor
szakadékokatáthidalniaazörömhír-
nek.De személyes tanúságtételünk
erejeösztönzőleghatsokaklelkimeg-
újulására.Azevangélikushívekérté-
kestanúságtételéreissóvárogvavárez
avilág;nevárakoztassunksenkit!

A há ló za tos ságmaikifejezés,deősi
múltjavan.Mivoltpéldáulazaposto-
lokmunkaeszköze?A halászháló; s
emberhalászokkálettek!Alélekmen-
tésmaieszközemiértisnelehetnea
világháló?Ittnemcsakgyülekezeteink,
közösségeink kapcsolódhatnának
össze,demindenki„rákattinthatna”az
evangéliumüzenetére,hamiazthite-
lesenközvetítjükminéltöbbformában.
Missziósküldetésünkteljesítéseahá-
lózatiszerveződésekbenújlehetősé-
geketnyer.Mindennapimissziótvé-
gezhetünkavilághálónis.

A fenn tart ha tó ság elvemindavilág,
mindazegyházvonatkozásábanérvé-
nyes.Ígyateremtettvilágtisztelete,vé-
delme s az emberi élet megóvása
mindatársadalmimissziónkegyikfor-
mája is.Nyilvános tanúságtételünk,
evangélikusönazonosságunkiskor-
szerűüzenetethordozhategésztársa-
dalmunkjavára.

A hi va tás sze rű ség iskulcsfontossá-
gúérték,haalutheránusokmaisa
legjobbtudásukszerintteszikadol-
gukat,végzikamindennapiistentisz-
teletet–szavaknélkülis.Aránkbí-
zottjavakkalvalófelelőssáfárkodásaz
egyházéletébenmindenszintenalap-
követelmény, ami átláthatóságot és
számonkérhetőségetisjelent.
Hogyanlehetünkláthatóanevangé-

likusok? Az egyházunk 2012–2017
közöttistratégiaiprioritásaittartalma-
zóiratnemcsakcímével,detartalmá-
valisjóválaszokat,gyakorlatokatad
erreakihívásra.NemcsakIstenlátja
életünket,deevilágbanisvilágítanunk
kell; pontosabban engednünk kell,
hogyátsüssönrajtunkanap.Végsőso-
ronküldetésünksemlehetmás,mint
hogysokakszámáraláthatóvátegyük
azevangéliumáltalKrisztust.
Azinternetenolvashatódokumen-

tumon nincs aláírás. S ez jelképes
üzenetislehet:akészítőklélekbenide
várjákmindenmagyarevangélikuske-
resztyénegyetértő,elfogadóésegyütt-
működését kifejező kézjegyét, me-
lyetamindennapimisszióiéletfolyta-
tásukkalhitelesítenek.
AminősítéstpedigaBárányvégzi

majdel.

A szer ző a nyír egy há zi evan gé li kus gyü -
le ke zet pres bi te re és szám ve vő szé ki
el nö ke, la punk He ti út ra va ló ro va tá -
nak ál lan dó szer ző je

Láthatóanevangélikusok
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Immár hagyomány, hogy a buda-
pestiDeákTériEvangélikusGimná-
ziumtanulóiadventbenkoncerttel
gyűjtenekadományokataziskolaja-
vára.Adecember7-ialkalmonmeg-

teltaDeáktéritemplom.Igehirde-
tésselKo czor ta más lelkészszolgált,
majdGa dó né Kézdy Edit igazgató
meséltaziskolamindennapjairól,és
szólt a koncerten befolyó adomá-

nyoksorsáról.Ahangversenyenfel-
lépettagimnáziumkiskórusa,nagy-
kórusaészenekaramellettatanári
karkórusais.

g KissTamásfel vé te le

JótékonyságikoncertaDeáktéren

Keresztyén
könyvkavalkád

AKeresztyénIsmeretterjesztőAlapít-
ványszervezésébenebbenazévbenis
megtartották a közkedvelt keresz-
tyénadventikönyvvásárt.Adecem-
ber7–8.közöttmegrendezettkönyv-
szemlehelyszíneezalkalommalisa
budapestiLónyayUtcaiReformátus
Gimnáziumtornatermevolt.Arészt
vevő könyves vállalkozások között
egyházunkLutherKiadójaisszélesvá-
lasztékkalvártaavásárlókat.

g BodaZsuzsafel vé te le

Közös adventi ünneplésre gyűltek
összeapestigyülekezetekénekhez
kedvetérzőtagjaiadventmásodikva-
sárnapjánacinkotaievan-
gélikustemplomban.AJer,
tár junk aj tót! – Ad ven ti
ének lés és ko rál ün nep című
rendezvény dr. Kincz ler
Zsu zsan na, az Evangéli-
kus Hittudományi Egye-
tem adjunktusa, cinkotai
kántorkezdeményezésére
tavalyindultútjára.Akkor
a kőbányai gyülekezet
adottotthontazalkalom-
nak.Akezdeményezéscél-
janemprofizenészekfel-
vonultatása, hanem az,
hogy a gyülekezeti tagok
közösenénekeljenek.
Adecember9-eivasárnaponVe -

tő ist ván helyilelkészköszöntötteaz
ünneplőket: az „ősalapító” kőbá-
nyaiakat,apestszentlőrinciSzteh-

loGáborEvangélikusÓvoda,Álta-
lánosIskolaésGimnáziuménekka-
rátésazidénalakultpestújhelyikó-

rust,melynekvezetőjeazegyházme-
gyefrissenválasztottzeneielőadó-
ja,Ka pi Ju dit.
Adélutánfolyamánolyannépsze-

rűdallamok is felcsendültek,mint
Ko dály Zol tán Ad ven ti éne ke vagyA
sze lek nek len gő szár nyán címűerdé-

lyinépdal,deolyan,kevés-
bé ismert darabokat is
együtténekelhetettagyü-
lekezet(holakíséretetva-
riálva,holazegyespadso-
rokat aktivizálva),mint a
szent Ézsa i ás című,16.szá-
zadibibliai„históriásének”.
Az egyes darabokról

KinczlerZsuzsanna–aki
azestfolyamánkonferan-
szié,karnagy,előénekesés
harmóniumjátékosminő-
ségbenegyarántjelenvolt
–ésdr. Ecse di Zsu zsa egy-
házzenész,budahegyvidé-
kikántorszolgáltérdekes

adalékokkal.Egytaizéidallal–Várj
és ne félj!–keretezettáhítatiselhang-
zott2Kor6,16alapján.

g –kinyika–

Korálünnepenzengettaközösének
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Melléklet: 
Útitárs – magyar
evangéliumi lap
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Advent harmadik vasárnapjánKe-
resztelőJánosszolgálatárafigyelünk.
Őrizzükeztatiszteletreméltóhagyo-
mányt,miveltekintetünketnemön-
magára,hanemaszimbólummálett,
természetellenesennagymutatóuj-
jával Jézus Krisztus Urunkra irá-
nyítja.
Nevétől elválaszthatatlan a „ke-

resztelő” jelző,noha legalább ilyen
joggal hívhatnánk előfutárnak, út-
egyengetőnek,útkészítőnekis.Orto-
dox testvéreink trónoló Krisztust
ábrázolóikonjainmindigőállaPan-
tokrátor balján. A jobb az Isten-
szülőédesanyátilleti.
KeresztelőJánostígymutatjabeJá -

nos evan gé li u ma: „Meg je lent egy em -
ber, akit is ten kül dött…” (Jn1,6)Róla
mondtaJézus,hogyakiKeresztelőt
látta,prófétánálnagyobbatlátott,de
akiIstenországábanalegkisebb,azis
nagyobb nála.Nemminősíti le bi-
zonytalankodástjelzőkérdésemiatt,
hanemmegbecsülveszolgálatátahe-
lyéreteszi.Megváltó,pásztoriszere-
tettelüzeniahalálátváróelnémított-
nak:amikorkiteljesedikazIstenBá-
rányának uralma, Keresztelő János
nemrangsorban,hanemarangsort
nemismerőkegyelemölelésébenáll-
hatelőtte,szemtőlszemben.
Avasárnapótestamentumiolvas-

mányaésazigehirdetésalapjáulszol-
gálólevélrészletugyannemhomályo-
sítjaelKeresztelőJánosszolgálatát,de
kibővíti a hírnökök, útegyengetők
sorát.Seregleszbelőlük.Istenmaga
atoborzójaennekaseregnek.
Apróféta,Ézsaiásazértkiálthat-

jabeleavilágbaésnépefülébeazÚr

érkezését,mertIstenkiáltott.Azért
szól,mertIstennekvanmondaniva-
lójaaprófétaszájával.Amondandót
semaprófétataláljaki.Nekiiskér-
deznie kellett, hogy mit kiáltson.
Szavahihetősége,méltósága,tekinté-
lyeonnanvan,hogyIstenméltattaar-
ra,hogyaprófétaszájaIstenszája,
szavaIstenszavalegyen.Aprófétais
elmegy majd a minden halandók
útján,de„jószerencsés”leszminden-
ki,akinemaprófétátdicséri,hanem
Istennekköszönimeg,amitaprófé-
taszájávalmondottel.
Ézsaiást nem azért becsüljük és

szeretjük,mertelőkelőszármazású
volt,vagymertazigazatgyönyörű-
enmondtael.Aztnemtudjuk,hány
személyrejtőzikazegynévmögött.
Egyazonbanbizonyos:Istenszólta
próféták szavával. Ez a szómarad
megörökre,mert Isten igéje Jézus
Krisztusbantesttélett.Azőszemé-
lye, szava és keresztáldozata lett
minden prófétai szó próbakövévé
éspecsétjévé.
JézusKrisztusbanígértésadIsten

semmivel össze nem hasonlítható
életet azoknak, akik ugyan elszá-
radnakéselhervadnak,mintafűés
avirág,deéletreszólítjaőketahalált
halálávaltipróésasírbanlévőknek
életetajándékozóKrisztus.Keresz-
telőJánosszolgálatátaprófétákéval
együttköszönjükmeg!
AsortJézusKrisztusazapostolok-

kalgazdagítja.Alevélrészletapostoli
levélrésze.Minthasúlyátvesztette
volnaazapostolság,miveltúlgyor-
san és meggondolatlanul minősí-
tünkvalakitvagyvalamitapostolivá.

AzÚj tes ta men tum nemosztogatja
könnyelműeneztaszolgálatot.Csak
azt nevezi apostolnak, akit Jézus
Krisztus választott ki és küldött el
szolgálatára.AkimögöttJézusKrisz-
tusmagaállteljeshatalmával,ésaki
eggyéváltakiválasztóésküldőÚr
akaratávalésirgalmával.Nemmagá-
nakgyűjttábort,hanemKrisztusszá-
mára,Krisztusszavávalnépet,egy-
házat.
Annyi „küldött”, annyi önjelölt

vagypénzenvetthamisapostolállí-
tottmárfalhozbennünket,hogyaz
igaziisgyanús.Szendvicsemberek-
keltalálkozunk,akikúgyhordozzák
hátukon-mellükön valakinek vagy
valaminekareklámját,hogyahhoz
valójában ritkán van más közük,
mintabérük.
Az igazi apostolságnak vannak

hitelesítőjelei.PálapostolKrisztusta-
núja,megisszenvedi,amithirdet.
RészeseUrasorsának.Elmerimon-
dani,hogyelszenvedimindazt,ami
méghátravanKrisztusgyötrelmeiből.
Nem kiegészítésre gondol, hanem
Urával való élet-halál közösségre.
Hiszenkiválasztójaésküldőjeiser-
regondol:„Én pe dig meg fo gom mu -
tat ni ne ki, mennyit kell szen ved nie az
én ne ve mért.” (ApCsel9,16)
Azapostoltanúimádságbanküzd

azokért, akiket el szeretne vezetni
Krisztus ismeretére. Isten elé öleli
őket.Nemcéltáblákők,akiketkikell
lőni,hanemtestvérek,akikkelpéldát-
lan megosztanivalója van: hirdet-
heti a bűnök bocsánatát. Krisztus
szívbeli ismeretével akar megóvni
megtévesztőktőlésmegtévesztések-

től. Külső védőburokkal senkit el
nemláthat.AKrisztus-hitbékessé-
gévelvédazidegesvagdalkozásokkal
szemben.
„Havalamitmegkellvédenie,ah-

hozelegendőateljesegyszerűségis.
Avallásosemberekérvelésegyakran
nem őszinte: ingerültségük meg-
rontja őszinteségüket. Miért tesz
bennünketingerülttéaz,amibenhi-
szünk? Vagy mert nem igazán
hisszük,vagypedigvalójábanönbe-
csülésünkaz,amit»igazság«címén
próbálunkvédelmezni.”(th. Mer ton:
A csend sza va.)
Azapostoltanúnemaratniakar,

hanem gyökereztetni és építeni. A
gyökérmélyebbreigyekszik,azépü-
letfölfelénő.Amikoratanítványokhi-
tüknövelésétkérik,mindkettőtkérik.
Aztazonbantudnunkkell,hogyahi-
tünketnemmifogjukbetetőzni.Az
épületvalóbanlakhatatlantetőnélkül.
Ahitazonbanönáltatás,haaztgon-
doljuk,hogymármindenkész.
Krisztusazértküldapostoltanú-

kat,hogyéletünkvégéigmegtartson
bennünketatanítványság,tanítható-
ság állapotában. Úgy erősödünk,
hogynemtartalékotélünkfel,hanem
újatfogadunkelKrisztustólapostol
tanúiszájábólésaKrisztus-követők
közösségétől.Atetőfelrakásátbízzuk
adicsőségébeneljövőKrisztusra.

g FEhérKároly

imád koz zunk! igaz kül döt tek kel és
hű sé ges ta núk kal áldd meg, Urunk,
egy há za dat. ámen.

ad vent 3.  va Sár nap ja – KoL 2,1–7

Tanúidszavábanis:jöjjel,Urunk!
a va Sárnap ig éje

b Mai írá sunk ban meg pró bál juk
át te kin te ni azo kat a gyü le ke ze -
ti al kal ma kat, ame lyek ke re té -
ben ének lés re ke rül het sor, és
igyek szünk ta ná csot ad ni, mi -
lyen ese mény re ho gyan vá -
lasszunk éne ket.

Remélhetőlegsokanmegtapasztalták
márazéneklésfelszabadító,boldo-
gító élményét. Közösséget formál,
hogyegyüttveszünklevegőt,többen
mondjuk ki egyszerre ugyanazt a
szöveget.
Ezért szükséges, hogy ha valaki

bármilyenalkalmatszervez,tudatá-
banlegyenannak:azelőkészületek-
hezhozzátartozikazis,hogyalapo-
sanátgondoljuk,milyenműfajú,stí-
lusúénekillikatervezetttémához
vagytevékenységhez.Ajólmegvá-
lasztotténekugyanisszárnyakatad-
hatazegyüttlétnek,mígazátgondo-
latlanságösszezavarja,erőtlennéte-
sziazüzenetet.
Ava sár na pi, ün ne pi fő is ten tisz te -

let azegészközösségalkalma:ittta-
lálkoznakösszeagyülekezetkülön-
böző rétegei, hogy hitük közép-
pontjára figyeljenek. Evan gé li kus
éne kes köny vünk (1982)olyanénekei
alkalmasak erre a célra, amelyek
objektívfogalmazásukkalnemcsu-
pánazegyesember,hanemazegy-
házközösségénekhitétfejezikki;vé-
gigkövetikegy-egynagyünnepdog-
matikusmondanivalóját;erőtadó,
bátorítószövegükkelutatmutatnak
ahétköznapokrais.Hamegvizsgál-
juk a gyűjteményt, észrevehetjük,
hogy e feltételeknek leginkább a
reformációkorabeliénekekvagya
későbbi, de ilyen szellemben írt

versekfelelnekmeg(itthívomfela
figyelmet scholz Lász ló, Bod rog
Mik lós és Dó ka Zol tán erőteljes
szövegeire).
Leginkább az istentisztelet köz-

ponti énekénél, a gra du ál ének nél
(főéneknél)fontoseszempontérvé-
nyesítése;múltheticikkünkbenmár
tettünkisemlítéstagraduálének-ja-
vaslatokról.
A kez dő éne ket többféle módon

lehetkiválasztani.Nagyünnepeken
természetesenazünnepiénekekből
válogatunk.Segíthetminket,haanap
témájáhozilleszkedünk;választhat-
jukajavasolthetiéneketis.Szentlé-
lek-hívóénekbármikorkezdhetiaz
istentiszteletet, ezenkívül reggeli
éneket,dicséretetvagykönyörgéstis
kijelölhetünk.
Alelkészeknekérdemesvolnaki-

emeltfigyelmetfordítaniukazige hir -
de tés utá ni ének vers re: ezzel lehet
megerősíteniaprédikációmondani-
valóját (nem a főének dolga, hogy
közvetlenülazigehirdetéshezkapcso-
lódjon).
Nagylehetőségekrejlenekazá ró -

ének ben. Ha indokoltnak érezzük,
bátranlépjünktúlénekeskönyvünk
javaslatainvagyazúrvacsorailitur-
giákzáróénekein.Egy-kétjólmegvá-
lasztott strófa összefoglalhatja az
egészistentiszteletüzenetét.Zárás-
kénténekelhetünkoldottabbszöve-
gű,romantikusabb,népszerűbbnek
gondolténekeketis.
Akülönbözőkorúésérdeklődésű

csoportoknakszervezettbib lia órák
személyesebbjellegeazénekválasz-
tásban ismegmutatkozik.Minden
közösségnekmegvannakakedven-
cei,amelyeketakármindenhétenel-
énekelnek.Leginkábbittkerülhetnek

előaszubjektívhangú,ébredésijel-
legűvagyegyébkategóriábatartozó
énekek(astílusokkülönbözőségével
isfoglalkozunkmégakésőbbiekben).
Szerencsésviszont,haabibliaóra

a megismerés, tanulás helye: nem
csupán a biblia tanulmányozásáé,
hanemazújénekekkelvalómegis-
merkedéséis(erreugyanisazisten-
tisztelet–műfajánálfogva–nemigen
alkalmas).
Azif jú sá gi óra legfontosabbhiva-

tásaafiatalokközösséggéformálása.
Ekorosztálytagjai–szégyenlősség
vagyegyébokokmiatt–időnkéntne-
hezenvehetőkráarra,hogykinyis-
sák a szájukat, pedig itt kiemelten
fontos,hogyérvényesüljönazének-
lésgyógyítóhatása.
Azifjúságialkalmakontöbbnyire

gitárosénekeketveszünkelő.Ahar-
móniákkal kísért éneklésnek igen
régihagyományavan:areneszánsz
korlantkíséretesdalaivagyapopze-
negitárosszámaimindennekazelv-
nekigenkülönbözőmegnyilvánulá-
sai.Akérdéscsakaz,hogyeztmilyen
színvonalontesszük.
Jó néhány gyűjtemény elérhető,

amelyekbőlválogatnilehet;azezek-
ben található énekek éppúgy na-
gyonkülönbözőkstílusban,eredet-
benésminőségben,mintazénekes-
könyvbőlvalók.Eterületnek is jót
tenneazalaposésszigorúáttekintés:
haavezetőkmegtalálnákafontosté-
mákatmegfogalmazó,igényesszöve-

geketésamondanivalótkiemelő,jól
énekelhetődallamokat.
Vigyázzunk,nehogyazifjúságtel-

jesenelkülönüljönagyülekezettől!
Fontos,hogyrésztvegyenekazisten-
tiszteleten,ésismerjékazevangéli-
kusságklasszikusénekkincsét(egy
későbbicikkünkbenszóleszméger-
rőlajövőnketmeghatározótémáról).
Egyretöbbközösségszervezgyü -

le ke ze ti hét vé gé ket, tematikusalkal-
makat.Ezhatalmaslehetőségarra,
hogynecsupánazelőadásvagyaz
igehirdetés legyen átgondolva, ha-
nemazéneklésnekislegyenkoncep-
ciója(mostcsakagyülekezetiéneke-
kentúlilehetőségekrehívjukfelafi-
gyelmet).
Aká no nok nagyszerűenrátudják

hangolniahallgatóságotaprogram-
ra,vagyáttudnakvezetniegyikté-
mábólamásikba:énekeskönyvünkés
az Új ének gyűjtemény tartalmaz
ilyeneket.ÉrdemesmegismerniGár -
do nyi Zol tán kánonjaitis(kórusmű-
vei a ReZeM kiadásában jelentek
meg).
Ugyanígyénekelhetjüknépzenénk

keresztényszellemiségűgyöngysze-
meit. Ehhez a Je len ti ma gát Jé zus
címmel Joób ár pád szerkesztésé-
ben a Luther Kiadónál megjelent
kötetnyújtsegítséget.
Búcsúzóulkövetkezzékmostegy

adventiBe ne di ca mus (zsoltárosis-
tentiszteletvégénfelhangzóáldóté-
tel):„Örüljünk,mi,keresztyének,/
hogy a Krisztusmostminekünk /
megjelentetteőmagát,/ésirgalmaz
minekünk!//HálátadunkazIsten-
nek,/kiszentFiátmiérettünk/el-
bocsátá e világra, / hogy minket
megváltana.”(GyLK257.oldal)

g Dr.EcsEdiZsuzsa

Holésmiténekeljünk?
Al kal mak és mű fa jok

SzeretettUrunk,Atya,Fiú,Szentlé-
lekIsten!
Hálásakvagyunkavárakozásörö-

méért–köszönjükneked,hogynap-
jainknemasemmibehullnak,hanem
céljukvan,hozzádvezetnek.Köszön-
jük,hogyaszürke,betegesidőkbenis
közel lépsz hozzánk, nem hagysz
bennünketmagunkraakétségekkel,
hűségreéskitartásraerősíteszbennün-
ketazadventivárakozásban.
Álddmegközvetlenszeretteinket,

azokat, akiket szeretünk, és akiket
olyannehézszeretni.Adjderűtgyer-
mekeinknek,hogyneféljenekazelőt-
tükállóélettől.Erősítsdadiákokat,
hogyráérezzenekatudás,aszellemi
éslelkinövekedésjóízére.Adjerőta
munkábanállóknak,akiknéhaúgyér-
zik,túlsokazelvárás,éstúlkevésa
biztatás.Álljazokmellé,akikembe-
rileg,anyagilagrosszhelyzetbenvan-
nak,akikúgyérzik,kicsúsziklábuk
alól a talaj – ne engedd, hogy az
anyaginehézségekalelkünketöljék
meg!Légyazöregekkel,amegfárad-
takkal,akiknéhaúgyérzik,márhiá-
bavalóazéletük–mutasdmegnekik,
hogyszámodraőköregségükterhe-
ivelegyüttfontosak.Éslégyazokkal
is,akikutolsóperceikkelharcolnak,
légyazokkal,akikszerettüketsiratják.
Életünkkezdetén,derekánésvégén
maradjvelünk,Urunk!
Azegész teremtettvilágért iské-

rünk:álddmegjórendjétatermészet-
benésazemberiközösségekben.Add,
hogybékességlegyenaszívekbenésaz
emberekközött.Különösenisgondo-
lunkmostabetegségekáldozatairaés
elszenvedőire:add,Urunk,hogyezaz
újbetegségnehatalmasodjonelraj-
tunk!Kérünk,adjmindenkinekböl-
csességet,hogysajátmagaésmások
egészségéreéséletérevigyáznitudjon.
Végül könyörgünk egyházadért:

add,hogytudjukacélésazeszközkö-
zötti különbséget, hogy miközben
egyházunkkereteinekmegtartásáért
harcolunk,elnefeledkezzünkalé-
nyegről,Krisztusról,akihozzádköt
bennünket.Adjerőtaszolgálatbanál-
lóknak,hogymegnefogyatkozzéka
hitük,ésképeseklegyenekevangéli-
umodhirdetésére.AddSzentlelked
csodáját a gyülekezeteknek, hogy
olyanlelkiközösséggétudjanakvál-
ni,amelymegtartjatagjait,demeg-
tartjahitbenlelkészeit,szolgálattevőit
is.Biztassbennünketareménységgel,
hogyújraeljössz,ésteljesséteszed
bennünkazörömöt.Ámen.

Oratio
œcumenica

C antate

„Uram, hallgasdmeg imádságomat!
(Zsolt143,1)Aszentemberéletesok-
kalinkábbabbóláll,amitIstentőlkap,
mintamitőadneki–inkábbavágy-
ból, mint a birtoklásból, inkább a
megigazulásból,mint az igazságból.
Ilyenértelembenmondjaszent ágos -
ton: ahitelnyeri,amitatörvényköve-
tel.Ezért abelsőember igazi lénye,
hogykér,vágyakozikéskeres.Ígyol-
vashatóeza34.zsoltárban:»…akikaz
Úrhozfolyamodnak,nemnélkülözik
ajót.«(Zsolt34,11)Ésa105.zsoltárban:
»…keressétekorcájátszüntelen!«(Zsolt
105,4) Ezzel szemben az öntelt ál-
szentekrőlaztolvasni:nincsensenki,
akiIstentkeresné(Zsolt14,2–3)(hiszen
magukmármindentmegtaláltak).”

d Lu ther Már ton: Ahetedik
bűnbánatizsoltár(Zsolt143)

(Welt ler Ödön for dí tá sa)
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ADéliEgyházkerületelnöksége–
Gáncs Pé ter püspök és ra dos né
Len gyel An na kerületifelügyelő–
ca no ni ca vi s i ta tio (egyházlátogatás)
keretébendecember9-énapester-
zsébetiésasoroksárievangélikus
közösségbelátogatott,hogyszemé-
lyesenistájékozódjonjelenükrőlés
jövőjükrőlahelyilelkészek,Győ ri
Já nos sá mu el és felesége, Győ ri
Já nos sá mu el né, illetveamegjelent
gyülekezetitagoksegítségével.
A soroksári evangélikusok öt

évehasználjákalkalmaikhozaró-
maikatolikustemplomot,sehhez
újhelyszínként immár a szintén
közösenhasználtOtthonKözösségiHáziscsat-
lakozott.Ahivatalosprogramotaközösségi
házbanökumenikus,zenésadventiprogram

követte,melyenegymástváltottákakatolikus
ésevangélikusfellépők.

g KissTamásfel vé te le

EvangélikusÉlet 2012.december16. f EvangélikusélEt

– Az el múlt he tek ben az EvÉlet
lap ja in is mét elő ke rült a li tur gia és
az is ten tisz te le ti élet né hány kér dé se.
En nek kap csán Püs pök úr sze mé lye -
sen is meg lett szó lít va. Ho gyan érin -
tet te ez Önt?
– Az helyes, hogy egy egyházi

lapbanaliturgiaésazistentisztelet
kérdéseelőkerül,deahogyanjánso-
katkellmégcsiszolni.Engemrosszul
érintett,hogyfélreértettek.Alegutób-
biÉg tá jo ló ban éppenakommuniká-
cióútvesztőirőlbeszéltem.Aztele-
meztem,hogyafélrehallásokésfél-
reértésekmikéntvezetnekzsákutcák-
ba.Éslám,akövetkezőhetiEvan gé -
li kus Élet ben, anovember25-iszám
13.oldalánmegjelentGre ger sen-La -
bos sa György áll junk meg egy szó ra!
címűírása.
Lelkésztestvéremaztírta,hogyfáj-

dalmatokoztamnekiegykorábbiírá-
sommal, amelyet úgy értelmezett,
hogy a liturgikus megújulás ellen
szóltam.Afájdalmáértőszinténsaj-
nálom,deaztkérem,hogyasoraimat
olvassaelújra.Merthogyazoknem
aliturgikusmegújulást,nemisazúj
liturgiátkedvelőket,hanematúlka-
pásokatkritizálták.
HozzámJézustanítása,areformá-

torilényegkeresésésahazaievangé-
likusliturgiaiörökségismeretébenaz
egyszerűbbformákállnakközelebb.
Ennekellenére2005tavaszánazor-
szágosközgyűléstagjaként–éppen

a másként gondolkodó testvérek
irántiszeretetből–magamismeg-
szavaztam az új liturgia alternatív
rendkéntvalóbevezetését.Püspök-
kéntistiszteletbentartomésvédel-
mezemagyülekezetekszabadlitur-
giaválasztását,ugyanakkoralelkésze-
ketarrakérem,hogyaliturgiátsoha
nehelyezzékapásztorolásukrabízott
embereknélfontosabbhelyre!
Hivatalunkba sajnos rendszere-

sen érkeznek panaszok a liturgiai
megújulászászlóvivőgyülekezeteiből,
hogyaváltoztatásokmiattevangéli-
kusgyülekezeti tagokelveszítik az
otthonérzetüket saját templomuk-
ban.Ezentúlmegbántotthívekelma-
radásáróliskapunkinformációkat,
arról, hogy más templomba vagy
gyülekezetbejárnak…
Szerintemittvanazapont,ahol

megkellállni!Hitvallásainkszerint
a liturgia adiaforon, vagyis a hit
szempontjából közömbös, és nem
üdvösségbevágókérdés!Egyiklitur-
giasemérannyit,hogyakárcsakegy
emberiselmaradjonmiattatemplo-
mainkból vagy gyülekezeteinkből!

– Mi lyen évet zár most a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let?
–Nehéz,ugyanakkorsokörömre

isokotadóévet.Istenirántihálával
gondolokarra,hogyebbenazévben
isvalamennyigyülekezetünkbenel
tudjuklátniazigeszolgálatokat.Bár
égető lelkészhiányunk nincs, idén

nyáronnehézhelyzetálltelőkerüle-
tünkben.Aszokottnálsokkaltöbb,
összesentizenegylelkészünkpótlá-
sátkellettmegoldanunk.Ötenmá-
sikkerületbetávoztak,háromlelkész-
nőnkanyaiörömökmiattkérteidő-
legesenaszolgálatbólvalófelmenté-
sét.Egylelkészünkcivilpályáratávo-
zott,egykülföldiösztöndíjrament,
egyiskolalelkészünkpedig,akifélál-
lásbanegykisgyülekezetetisgondo-
zott,gyülekezetiszolgálatátleadta.
Azidénkikerültteológusokközül

kettőttudtamordinálniésgyüleke-
zetiszolgálatbaállítani.Egylelkész-
nőnktértvisszaaszülésiszabadsá-
gáról,egylelkésztkaptunkadélike-
rülettől,egyetpedigErdélyből.Örö-
münkreegyösztöndíjrólhazatérőlel-
készjelöltünkisszolgálatbaállt.
Mivelösszességébenkevesebben

vagyunk,ahiányzókpótlásátátszer-
vezésekkel,többlelkészéslelkészje-
löltsegítségével,nagyobbáldozatvál-
lalásávaltudjukbiztosítani.Szeret-
némehelyenismegköszönniaszol-
gálatbanállóésahelyettesítésekben
is részt vállaló lelkészeinkhűséges
szolgálatát,áldozatát.
Kerületialkalmainkértisnagyhá-

lavanaszívemben.Reménységünket
ismeghaladtaa tatabányaikerületi
missziósnapunkirántmegnyilvánu-
ló érdeklődés. Jó hangulatú és jó
légkörű,színvonalasprogramragyűl-
hettünk össze. Felemelő volt Isten

családjábanmegélnünkazösszetar-
tozást.Aházigazdagyülekezetremek
szervezőmunkájáértköszönet!Szé-
pensikerültahegyeshalmikerületi
énekkaritalálkozónk,ésarévfülöpi
oktatásiközpontotteljesenmegtöl-
tőlelkészimunkaévkezdőcsendes-
napjainkishasznosakvoltak,hogy
csakafontosabbalkalmakatemlít-
sem.
Sok gyülekezetünkörömében is

osztozhattunk.Templomok,gyüle-
kezetiházak,lelkészlakásokújultak
meg,ésIstenigéjeezekbenanehéz
időkbenkülönösenfontoserőforrá-
sunkvolt,amelyépítettésreményt
adott.
Az idei év választási év is volt.

Amikorarragondolok,hogyagyü-
lekezetiszinttőlazországosigvala-
mennyiszintensokszázelkötelezett
hittestvérünkvállaltszolgálatotegy-
házunkban,hálávaltelikmegaszí-
vem.Istenáldjamegtestvéreinketés
mindannyiunkat,hogyhittel,szere-
tettel,hűséggelésbölcsentudjunk
munkálkodni a ránk bízottakért,
egyházunkért!

– Püs pök úr ho gyan éli meg az
ad ven ti idő sza kot? Mi a leg fon to -
sabb ilyen kor az Ön és csa lád ja
szá má ra?
– Nagyon szeretem az adventi

időszakhangulatát.Azegyháziüze-
neteisközelállaszívemhez,deakül-
sőkellékeitiskedvelem.Bárhidegés

sötétidőszakez,éppenattólválikva-
rázslatossá,hogynemtapadunkbe-
le.AzEljövendőfogadásárakészü-
lünk. Túlnézünk azon, ami éppen
van.Hafázikisalábunk,megyünk,
mertdolgunk,célunkvan.Készülő-
dünk,ésszeretteinkreistöbbetgon-
dolunk.
Ebben az időszakban a kerületi

feladatokdominanciájátagyülekezeti
programokveszikát.
Amit személy szerint én is, és

családomisnehezenélünkmeg,az
atúlfeszítetttempóésafolyamatos
időhiány.Jólenne,haegyszerlehe-
tőségvolnacsaládtagjaimmalegyütt
csakúgynyugodtansétálni!

g E.É.

Álljunkmeg!
Be szél ge tés sze me rei Já nos sal, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ké vel

é gtájoLó

szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

AbudapestiRózsákterénműködőevangélikus
kollégiumadotthont–márhagyományosan
–anyugdíjaslelkészekadventitalálkozójának.

Nemvoltezmásképpdecember7-énsem,ami-
korisGáncs Pé ter elnök-püspöknekazadventi
koszorúgyertyáiróltartottáhítatavezettebe
azösszejövetelszínesprogramját.
ADéliésazÉszakiEgyházkerületközösal-

kalmánezutánFa bi ny ta más püspökolvasott
felKa ma rás ist ván Ka rá cso nyi an gyal című–
aLutherKiadógondozásábananapokbanmeg-

jelent – kötetéből. Az
együttlét hagyományos
színfoltjakéntaBartókBé-
lakonzervatóriumdiákjai
–akikegybenaRózsákté-
rikollégiumlakóiis–ze-
nésműsorralköszöntötték
azegybegyűlteket.
Kételőadáskövetkezett

ezután,kapcsolódvaare -
for má ció és nők temati-
kusévéhez.Lel kész nők a
szol gá lat ban címmelsár -
kány ti bor né nyugdíjas,
Hu lej Eni kő pedig aktív
lelkészkéntosztottameg
gondolatait a találkozó
résztvevőivel.
Az adventi alkalmon

Miss u ra ti bor nyugalma-
zottlelkészemlékezettaz

idén előrement szolgatársakra. A program
végénVe tő ist ván pestiespereshelyettes,cin-
kotailelkészgondolataihangzottakel,majda
nyugdíjaslelkész-találkozótközösebédzárta.

g KissTamás

Nyugdíjaslelkészektalálkoztak

Sokéveshagyománytfolytatvatartottamegafa-
sorievangélikusgyülekezetdecember8-ánka-
rácsonyváró,adventiestjét.AVII.kerületicsa-
ládsegítőközpontajánlásaialapjánvendégelt
megharminckörnyékbelirászorulócsaládot.A
vidámjátékok,énekek,abőségesuzsonnaésaz
ajándékcsomagoksokukszámáraazideikará-
csonyegyedüliajándékailehettek.
Agyülekezetkrisztusilelkülettel,örömmel

ápoljaakapcsolatotakörnyezetébenélőeleset-
tekkel.Közösen vettek részt az eseményhez
kapcsolódótemplomijótékonyságihangverse-
nyenis.Arendezvény121015forintosbevéte-
lébőlrészbenakerületicsaládsegítőintézmé-
nye,aHetedhétGyermekjólétiKözpontésa
KeresztszülőkaMoldvaiCsángóMagyarokért
Egyesületrészesülhet.
AzestenfellépettKun sá gi Jú lia koncerténe-

kesnő,abudapestiKo dály Zol tán fér fi kar Pá -
lin kás Pé ter vezényletévelésközreműködésé-
vel,valamintPapp Gyu la zongoraművész.Az
estfővédnöke,Gáncs Pé ter elnök-püspökige-
hirdetésselszolgált.

d Forrás: Evangélikus.hu

Karácsonyvárás
rászorulókkalaFasorban
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b Iz gal mas ke rek asz tal-be szél ge -
tés nek le het tek ta núi, akik de -
cem ber 8-án dél előtt el lá to gat tak
a bu da pes ti De ák té ri evan gé li -
kus gyü le ke zet nagy ter mé be. A
Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség
és egy há zunk re for má ci ói em lék -
bi zott sá ga kö zös szer ve zé sé ben
zaj lott dis pu tát e cím mel hir det -
ték meg: HogyantekintenekLu-
ther és a reformáció 500 éves
örökségéreatestvéregyházak?

Adr. Lack ner Pál, aLuther-szövetség
alelnöke által moderált eszmecsere
résztvevőikéntdr. Krá nitz Mi hály ró-
maikatolikusteológus,egyetemitanár,
dr. sza bó ist ván reformátuspüspök,
Papp Já nos baptistaegyházelnök,dr.
Fa bi ny ti bor evangélikus egyetemi
tanárésdr. im ré nyi ti borortodoxcím-
zetesesperes(ké pün kön az em lí tés sor -
rend jé ben) arra keresték a választ,
hogyötszázévutánmennyibenválto-
zottfelekezetükbenareformációmeg-
ítélése,shogymamitvállalnak,illet-
venemvállalnakalutheriörökségből.
KránitzMihályii. Já nos Pál pápá-

rahivatkozott,akikatolikusegyház-
főként 1983-ban kijelentette, hogy
„Lu ther atyánkahitben”.AII.vatiká-
nizsinatkövetkezményekéntakato-
likuslátásmódotmindamainapigaz
ökumenébenbeálltpozitívfordulat
határozzameg:„Azokatazértékeket,
amelyeketareformációhangsúlyos-
naktartott,katolikusrészrőlistudjuk
vállalni”–hangzottel.Kránitzpro-
fesszoraztisleszögezte,hogynincs
kétféleevangélium.Sorakozzunkfel
egymásmelléKrisztuskövetésébenés
Krisztushirdetésében,mertezekben
egyeknekkelllennünk.
ImrényiTiborszerintazortodo-

xiaúgytekintareformációra,mint
anyugatiegyházbantörténtszaka-
dásra,amelybenazortodoxianem

vettrészt.Ígyortodoxrészrőlarefor-
mációhozvalóviszonygátlásoktól,il-
letvefeszültségektőlmentesebb.Fon-
tos – állapította meg –, hogy az
egyházegykormegvoltegységének
hiányárabűnbánattaltekintsünk.
SzabóIstvánreformátuspüspök

felhívta a figyelmet arra, hogy a
2010-től 2017-ig tartó tematikus
évektémái(re for má ció és nyil vá nos -
ság, illetvesza bad ság, nők, to le ran -
cia, kul tú ra, ok ta tás, nem zet, ün nep)
mellettmégszámosmáskérdéstis
érinteni lehetett volna. A lutheri
drámaugyanisnemazemlítettekkö-
rülforgott,hanemazvoltaközép-

pontjában,hogyantaláljamegabű-
nösakegyelmesIstent.Alényegte-
hátazüdvösségkérdésénvan.

Papp Já nos areformációlutheriés
kálvininagyirányzatamellettasok
zsákutcátismagábanhordozóana-
baptistamozgalomramintareformá-
cióegykülönágáraemlékeztetett.Ez
bizonyos értelemben az 1609-ben
megalakult első baptista közösség
elődjeisvolt.Azanabaptistamozga-
lomjelesszemélyiségeinekésműve-
inek kiemelésével, feldolgozásával
–baptistaegyháztörténészekáltal–

igyekeznekhozzájárulniajubileumi
megemlékezésekhez – mondta a
baptistaegyházelnök.

Fa bi ny ti bor Jézusésareformá-
ció radikalitását emelte ki. Luther
szerintegyfelőlmindenhívőember
teológus,másfelőlazonbannemaz
olvasás és a spekulációk tesznek
minketteológussá,hanemazélet,a
halálésazelkárhozásténye.Luther
egzisztenciálisan,egyszersmindra-
dikálisanszólítottamegakorembe-
rét.FabinyTiborszerintareformá-
cióreformmozgalomvoltazegyete-
mes egyházon belül. Az ortodox
vagyaközépkorilelkiségszámunk-

raisnagyonfontos.A21.században
élőkeresztényekkéntegyóriásikó-
rusnak vagyunk a tagjai, ésmind-
annyianazősökhitébőlélünk.
Amúltszombatikerekasztal-beszél-

getéselőzményeaStrasbourgiÖku-
menikusIntézet2012-esnyáriegyhe-
tes nemzetközi konferenciája volt,
amelyetugyanebbenatémábanren-
deztek a társegyházak prominens
képviselőinekrészvételével.Ezadtaaz
ötletetajelenlegidisputához,amely-
nekreménységszerintfolytatásaislesz.

g LászlóVirgil

Ökumenikuskörben
areformációörökségéről

Adventi gyertyagyújtás és színes
programokvártákazidénisazorszá-
gosszlovákadventigyermektalálko-
zórésztvevőitdecember7-énabu-
dapestiSzlovákIntézetben.
AzOrszágosSzlovákÖnkormány-

zatazintézettelésaVertigoSzlovák
Színházzalegyüttműködvemártöbb
minttízéveszervezországosadventi
gyermektalálkozótaszlováknyelvet
oktatóáltalánosiskoláktanulóirészé-
re.Azországegészterületéről,több

mint harminc nemzetiségi általá-
nosiskolábólérkeztekfelsőtagoza-
tos tanulók és tanáraik, összesen
mintegyszázgyermekésnegyvenpe-
dagógus.
Az ideialkalmonGáncs Pé ter, a

MagyarországiEvangélikusEgyház
elnök-püspökeisgyújtottgyertyátaz
adventikoszorún,majdazadventés
akarácsonyfontosságárólszóltrövi-
denagyermekeknek.

g KissTamásfelvétele

Adventiszlovák
gyermektalálkozó

A Kistemplomban rendezett ese-
ményen az igehirdetés szolgálatát
végzőBakayPéterA szü le tés cso dá -
ja – a cso da szü le té se címmelazegy-
begyűlteknek a Lu kács evan gé li u -
má ban olvashatókarácsonyitörténet
alapján szólt. Beszélt Isten földre
születésénekbotrányosanprofánkö-
rülményeiről,dearrólis,ahogyanko-
runk–tagadásbavagykö-
zömbösségbekényszerített
–emberénekfigyelmeelte-
relődikerrőlacsodáról.
Nekünk, keresztények-

nekgyermekimódon,aző
nyitottságukkal, hitük bá-
torságávalkellenerácsodál-
koznunk a teremtett világ
szépségére,amindenpilla-
natban megszülető millió
ésmillió csodára, ahelyett
hogyannyitpanaszkodunk
éssopánkodunk–hangzott
el,majdazigehirdetőfolytat-
ta:Istenbennünkakarmeg-
születni,bennünketakarúj-
jászülni.ABibliafigyelmez-
tet,hogyszükségesnekünk
újonnanszületnünk,ésbi-
zonyeszerint isélnünk.A
legnagyobbcsodaazember
újjászületése,Istentörekvé-
se,hogyújjáakarszülni.Itt
ésmost.Annyiévesen,olyan
külsővel és belsővel, ahogyan va-
gyunk,ahogyaneléállunk.
AKIEirodalmikávéházánakzenész

vendégeezúttalaHor váth Elek vezet-
teJaz zE lek együttesvolt.Atriótagjai:
HorváthElek(nagybőgő),Bán fi Mik -
lós (zongora)ésUg ró Bé la (dob),kiegé-
szülve a nagyon tehetségesGás pár
szil via énekesnővel.Előadásukbanaz
adventiünnepkördalaitjátszották,ki-
egészítvenéhányBach-átirattal.

Aközönséghamarráhangolódott
aközismertangolnyelvűslágerekre,
mint a Let it snow, a Ch rist mas
song, aJing le Bells, aWhite Ch rist -
mas, azáródalt,aCsen des éjt pedig
máregyütténekeltékazenészekkel.
Adzsesszdallamainemcsengtekide-
genülatemplomfalaiközöttsem,in-
kábbazadventderűjéthoztákel.

Akávéházirodalmijellegétadventi
versekadtákmeg;mígkinthullotta
hó,bentjólesettaházisütemények
melléfelszolgáltmelegteaéskávé.
Közben elhangzott Cso bai El ená -
nak, abékéscsabaievangélikusgim-
náziumangol–rajzszakostanárának
festménykiállítás-megnyitója is. A
tárlatotalelkészihivatalelőterében
lehetmegtekinteni.

g SzEgfűKatalin

Dzsesszatemplomban
–csodákkal

A leg na gyobb cso da az em ber új já szü le té se

b A cso da szü le té sé ből nem hagy ha tó ki Is ten, aho gyan az em ber új já -
szü le té sé ben is ő volt je len – hang sú lyoz ta BakayPéter, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos ci gány misszi ói re fe ren se de cem -
ber 8-án Bé kés csa bán, a he lyi Ke resz tény If jú sá gi Egye sü let (KIE) ad -
ven ti iro dal mi ká vé há zi al kal mán.
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Az„Ételt azéhezőknek,ott hont az
otthontalanoknak,esélyt azesélyte-
leneknek!”jelmondatmagábanfog-
laljaazÖkumenikusSegélyszervezet
egészévesmunkájátáthatótörekvést
is:anélkülözőknehézségeinekeny-
hítésemellett sorsfordító esélyt, a
szegénységből valókitörésipontot
szeretnenyújtani.
Intézményeinésországossegély-

központjánkeresztülasegélyszerve-
zettöbbtízezerembertársunknakse-
gít.Egészévesmunkájasorántöbbek
közöttélelmiszerrel,ruhával,tűzifá-
val,gyógyszerrel,tanszerreltámogat-
ja a nélkülöző családokat; étellel,
melegedővel,szálláslehetőséggelse-
gítiafedélnélkülieket.Aszervezet
szociálisésfejlesztésiközpontjaifel-
zárkózástsegítőprogramokkaltámo-
gatjákanehéz sorsúgyermekeket;
képzéssel, tanácsadással nyújtanak
segítségetahátrányoshelyzetűállás-
keresőknekamunkavilágába való
visszakerülésben.
Atámogatásbanbárkisegíthet:a

1353-as adományvonalon híváson-
ként250forinttal,azországbárme-
lyikTescoáruházábankaphatóado-
mánykuponmegvásárlásávalpedig
kupononként200forinttal.

A budapesti Vörösmarty téren
megrendezettadventivásárterüle-
tén a segélyszervezet adomány-
gyűjtőpontotállítottföl,aholön-
kéntesekfogadjákapénzadományo-
kat.Ahelyszínenlehetőségnyílik
megismerkedniaszervezetmunká-
jával,azadományozókpedigaszol-
nokicsaládokátmenetiotthonában
készültmézeskalácsszívetkapnak
ajándékba.
Közvetlenülazadománypontmel-

lett,aMagyarPostaházikójánála250
forintbakerülőkarácsonyiképesla-
pokmegvásárlásávaliscsatlakoznile-
hetagyűjtéshez.
AbudapestiAndrássyútonsétá-

lók az Operaház által szervezett
Dió tö rő fesz ti vál keretébenárusított
forralt bor árával, míg átutalással
vagycsekkena11705008-20464565
bankszámlaszámontámogathatjáka
rászorulókat.Abankkártyávalren-
delkezők awww.se gely szer ve zet.hu
oldalon elérhető adományboltban
többféle adományozási lehetőség
közülválaszthatnak.
Asegélyszervezethatárontúlirá-

szorulókat is segít. Így például a
marosvásárhelyiLazarenumAlapít-
ványáltaltámogatottszegénysorsú

és árva gyermekek, illetve idősek
otthonánaklakóiszámáraviszkará-
csonyiajándékot.Atöbbmintszáz
rászorulót segítő akció a „szere-
tet.éhség” országos adventi ado-
mánygyűjtéshezkapcsolódik,ésaha-
tárainkontúlélőrászorulóktámoga-
tásánakfontosságáraigyekszikfelhív-
niafigyelmet.
Atöbbmintegymillióforintér-

tékűadománytBudapestrőlteher-
autóviszielMarosvásárhelyre.Ado-
bozokbaakarácsonyiajándékcso-
magok (csokoládé, müzliszelet,
keksz,szaloncukorésjátékok:köny-
vek,focilabda,mágnesesrajztábla,
sakk,játszószőnyeg,dart,gombfo-
ci,asztalifoci,röplabda,dob,furu-
lya, társasjáték, hulahoppkarika
stb.)mellé közel egy tonna tartós
élelmiszer(liszt,rizs,tészták,cukor,
étolaj, konzervek, lekvár, kakaó,
tea)kerül.

* * *

AzEvan gé li kus Élet elapszámának6.
oldalántalálhatóplakátotagyüleke-
zetek szíves figyelmébe ajánljuk.
Kérjük,halehetőségükvanrá,tegyék
kiahirdetőtáblákra.

g Ifj.KisBoáz

az ÖKu me ni KuS Se g éLy Sz e r ve z et ad ve n ti aK C i ó ja

1353-asadományvonal
ahazaiéshatárontúlirászorulókért
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Ráadásulmicsodagyönyörűtémára!
Akeresztyénségésazeurópaikultúr-
történetlegismertebbéslegmegha-
tóbbtörténetét,Jézusszületésének
történetétírjamegújraésújrame-
séibenKa ma rás ist ván.Aztatörté-
netet,amelyetamúgyisezerszerát-
dolgozottmárahagyomány:akét
bibliaibeszámolóMá té evan gé li u má -
ból ésLu ká csé ból összemosódikgon-
dolatainkban,ígykerülnekegymás
melléamesszirőljöttbölcsekbőla
népiemlékezetáltalGáspárrá,Meny-
hérttéésBoldizsárráátvedlett„há-
romkirályok”,illetveapásztorokan-
gyalostul, kisbárányostul, mézes
csuprostul.
Látnunkkell,hogyamitmiünnep-

lünk,azamiagyunkbanváltilyen
bohókáskeverékké.Eznem
jelent hazugságot, épp el-
lenkezőleg,aztjelenti,hogy
életünkszervesrészévévált
a történet: az emberi go-
noszság–Heródesésaszív-
telenbetlehemiek–éppúgy
megjelennekbenne,mintaz
egyszerű tisztaság a pász-
torokközött,abohókásálla-
tokésazistenidicsőségfé-
nyeazangyalokkal.Mindaz
benne van, amit tapaszta-
lunk,ésamirevágyunk.
Ebbenakavalkádbanvesz

résztjátékosanKamarásIst-
ván,amikortovábbjátsszaa
betlehemitörténetet:hola
szereplőklesznekmásokés
mások, hol a helyszín lesz
meglepően profán – aho-
gyanazeredetihelyszín,az
istállóisradikálisanevilági
volt.ÍgyleszMáriaésJózsef
azegyikmesébenhajléktalan,amá-
sikbanbevándorló,aharmadikban
cigány;anegyedikbenmagukrólahá-
romkirályoktevéirőlderülki,hogyaz
őnevükbizonyMaris,Jóskaéskicsi
Jézus…(Sőtegyszeregykacsacsőrű
emlősrőlderülki,hogyéppannyira
különleges,kétvilághatáránélőál-
lat,mintahogyJézusbanvanegyszer-
rejelenazemberiésazisteni…)
Ahelyszínegyszeregyrendőrka-

pitányságfogdája,másszoregyplá-
zavagyéppenegykülönlegeskated-
rálisSantaFében.Azangyaloktalán
nemmások,mintarosszcsontrokon
gyerekek, a háromkirályok politi-
kusok,Heródes a pláza igazgatója
vagy éppen a rendőr-főfelügyelő…
Anapipolitika,amindennapokés

agyermekifantáziaterébenjátszó-
dikajólismerttörténet.Annyiban
másokezekamesék,mintazeredeti
történet, hogy a szereplők tudják
magukról,hogyegymármegtörtént
történettörténikvelük.Szerepeket
játszunk,kiazangyalét,kiHeróde-
sét,kiJézusét,ismerjükazeredetit,
ahhozigyekszünkigazodni.
Azalapkoncepcióbólfakad,hogya

történetekcéljaminthakissémegfor-
dulna:néhaabetlehemitörténetvá-
likatársadalom,amaivalóságkriti-
kájává–ennyibenemlékeztetsza bó
De zső Fel tá ma dás Ma kucs kán já ra.
De félreolvasnánkakönyvet,ha

aktuálpolitikaiüzeneteketigyekez-
nénk kiolvasni belőle, ha fegyvert
akarnánkbelőlekovácsolnivalame-

lyiktáborralszemben.Nemutogas-
sunkujjal,hogyna ugye, hakevésbé
szeretettalakokraismerünkrá,dene
sértődjünk meg akkor se, ha szí-
vünkhözközelállótéraszeretettel-
jesfricska.
Atörténetekmesékgyerekeknekés

felnőtteknek,nempolitikaipamfletek
–arrólmegnemaszerzőtehet,hogy
ilyenvilágbanélünk.Igaz,avilágJé-
zusidejébensemvoltkülönb,éppez
aszívderítőbenne:haazakorésaz
ahelyszenttéválhatottazáltal,hogy
Istenmegjelentbenne,amimostani
korunkmiértlennekivétel?
Mindenesetrekortárskéntjóérzés

látni, ahogyan a mindig sikeres –
vagyannaklátszanivágyó–politiku-
sokcsetlenek-botlanak,amikorná-

luk nagyobb hatalommal, az Isten
szeretetével találkoznak. A szerző
szeretettel,deiróniávalbeszélaköz-
életmindenszereplőjéről,hovatar-
tozástólfüggetlenül–akonzervatív
ésliberálisegyarántesetlennéválik,
hanemővanaközéppontban.Ők
azok,akikegyszercsakabbaahely-
zetbekerülnek,hogyazövéknélna-
gyobbdicsőségmegjelenéséhezkell
asszisztálniuk,és–jobbesetben–rá-
döbbenneksajátnevetségességükre,
rosszabbesetbenelhitetikmagukról,
hogystatisztalétükrejóljátszottákfő-
szerepüket.Megbocsátástcsakazag-
resszívaknemkapnak,akikazthi-
szik,nincsisszükségükkegyelemre,
sígynincsszükségükarrasem,hogy
odatérdeljenek, akik meg vannak

győződvearról,hogymindig
nekik kell irányítaniuk az
eseményeket.
Mivelatizenhárommese

ugyanaztazegytörténetetfo-
galmazzamegmindigmás-
ként,ellentkellállniakísér-
tésnek,ésnemszabadegy-
szerreelolvasniőket.Mintha
atipográfiaisatürelmesol-
vasásra kényszerítenemin-
ket,azoldalszámoksemszá-
mokkal, hanem betűkkel
vannakleírva:elkellolvasni
őket.Ilyenlassabb,élvezetes
olvasásra kényszerítenek a
grafikák, a szerző unokájá-
nak, Ka ma rás Mi lán nak a
rajzai.
Arajzokatésaszövegeket

együtt figyelve elképzelem,
ahogyanagypapaésazuno-
kajókatnevetgélnekegyütt,
eleresztikfantáziájukat,ami-

kor este lefekvéskor játékosan és
szürreálisanfogalmazzákújrasaját
betlehemesüket–ésnem félneka
blaszfémiavádjától,hiszenhogyanis
lehetne szó ott istenkáromlásról,
aholazIstenmagajelenikmeg?És
egyáltalán,vanazeredetinélmeghök-
kentőbbtörténet?

g HEgEdűsAttila

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. Lu ther Ki adó,
Bu da pest, 2012. ára 1690 fo rint. A ki -
adó ad ven ti könyv vá sá ra ke re té ben
de cem ber 22-ig meg ren del ve vagy
meg vá sá rol va ked vez mé nyes ára 1521
fo rint.

Variációkegy(szent)témára
Ka ma rás ist ván új köny ve

Meg je lent a Credo evan gé li kus
fo lyó irat 2012/2. szá ma. A tar ta -
lom ból:

Dol ce vi ta–Afolyóiratszerkesz-
tője,Zász ka licz ky Zsu zsan na bekö-
szöntőjében Ben czúr Eme se kép-
zőművészazonoscíműképinstallá-
ciójátajánlja.Aműalkotásazelső
magyarműkéntszerepeltatorinói
Artissimakortársművészetivásáron
novemberelején.

Már ta és Má ria – A lu ká csi
„tri a ló gu sok” üze ne te –Né meth
Zol tán pécsi evangélikus lelkész
írásmagyarázata Lk 10,38 alapján.

Al kal mi vers; E. G. szü le tés -
nap já ra –Azidé ző jel címűrovatban
sza bó t. An na verseiadnaklelkiút-
ravalót.

2017 egy észak-ame ri kai lu the -
rá nus sze mé vel –Ezévjúliusában
Strasbourgban konferenciát ren-
deztekarról,mikéntkészülnekaz
evangélikustestvéregyházak2017-
re,areformációkezdeténekötszá-
zadikévfordulójára.Azis ten mű he -
lye címűrovatbandr. sa rah Hin lic -

ky Wil son amerikaievangélikuslel-
késznőelőadásának–amelya ta-
nácskozás záróreferátumaként
hangzottel–írottváltozataolvas-
hatószűcs Kin ga fordításában.

„Más övez fel té ged…” –Győr ffy
Esz ter egyháztörténészezalkalom-
malid. Ben czúr Lász ló evangélikus
egyetemi lelkész 1950–1953 közötti
szolgálatárólírttanulmánytata núk
és ta nul sá gok címűrovatban.

Az in ter net és a Shakes peare-
ku ta tás –Al má si Zsolt irodalomtu-
dóstanulmányábanaShakespeare-
kutatáspéldájánkeresztülmutatja
be,hogyazinternet,aweb2.0újra-
rajzoljaatudományosvilágtérképét.

In me mo riam Ör kény Ist ván –
Aszó bi ro da lom címűrovatbanaz
idénszázéveszületettírónakállítem-
léketKa ma rás ist vánOJDszocioló-
gus,Pá dár Esz ter muzeológus,Ko -
rom pay s. Nó ra irodalomtörténész,
tanár,Mun tag Vin ce egyetemihall-
gató,Kézdy Edit gimnáziumigazga-
tó,He ge dűs At ti la evangélikuslelkész,
Bo dócz ky ist ván képzőművész,Ker -

tész Bo tond történészéssző nyi ist -
ván szabadgondolkodó,fotós.

Em lék hely, mú ze um, tör té ne -
lem –Har ma ti Bé la Lász ló művé-
szettörténész a francia protestan-
tizmuskétmúzeumátajánljaaszem -
le címűrovatelsőcikkeként.Agaz-
dag egyháztörténeti áttekintéssel

megírttanulmányazelzásziMusée
Oberlin hagyományos emlékhely-
múzeumba,illetveadél-franciaorszá-
gi Ferrières-ben nemrég újonnan
épült,liberálismúzeumikoncepciót
képviselőkiállítóhelyrekalauzol.

A bé kés rend szer vál tás ára –Ker-
tészBotondösszefoglalóírásaaLe vél -
tá rak és kom mu niz mus ku ta tás – Le -
vél tá ri ku ta tá sok a rend szer vál to zás
előt ti év ti ze dek tör té ne té nek fel tá rá sá -
ra című,szeptemberközepénEszter-
gombanmegrendezettkonferenciáról.

A Ko do lá nyi Já nos Fal(u)mú ze -
um ról –Mol nár Krisz ti na ri ta ecím-
melajánljaatelkiPipacsvirágÁltalá-
nosIskolábanmárciusbanmegnyílt
kiállítást,amelyatelepülésen1899-
benszületettírónakállítemléket.

Női dol gok –Hi va tá sunk az élet
– re for má ció és nők címmelrendez-
tekkiállítástazEvangélikusOrszágos
Múzeumbanareformációkezdetének
ötszázadik évfordulójára készülve.
A tárlattal kapcsolatos gondolatait
Ko vács né tóth Már ta evangélikus
lelkésznőosztottamegazolvasókkal.

His pá nia egyik leg utol só tu dó -
sa? –Ma i mó ni dész (rab bi Mó se
ben Ma i món) Ér te ke zé sek az is te ni
igaz sá gos ság ról, ül döz te tés ről, meg té -
rés ről és fel tá ma dás ról… címűköny-
vét(szerkesztette:BabitsAntal)Uhr -
man iván tanárajánlja.

A ki ál lí tás mint a tett szín he lye
–Fra zon Zsó fia Mú ze um és ki ál lí tás
– az új ra raj zo lás te rei címűkönyvé-
rőlsin kó ist ván képzőművészír.

„…aki arany ato mot ka pott…” –
Pol gár ró zsa (szerk.) szö vött kár pi -
tok – Wo ven ta pestry címűalbumá-
rólBer kes Lí viaművészettörténész
tollábólolvashatunk.

Nor vég min ták –Per Pet ter son
Ló tol va jok, valamint az át ko zom
az idő fo lya mát című könyvét ifj.
Kézdy Pál erdőmérnökajánlja.

Cre do evan gé li kus fo lyó irat – 2012/2.
szám. szer kesz tő: Zász ka licz ky Zsu -
zsan na. Lu ther Ki adó, Bu da pest. ára:
580 fo rint. A di gi tal stand.hu-n meg vá -
sá rol va egy lap szám ára 320 fo rint.

Folyóirat-
ajánló

Ré gi tár sa ság. Emlékszem,kezdőfir-
kászkoromban,amikorVásárhelyről
Budapestrejöttem,kikkeltalálkoz-
tamaSzépirodalmiKiadóban.Főleg
ahétvégénjöttösszeelőkelőcsapat,
jelesköltők,írók,olykoravilágiro-
dalomnagyjai.Weö res sán dor, Ju hász
Fe renc, Vas ist ván, Ott lik Gé za, Kor -
mos ist ván, Do mo kos Má tyás…
Kopott papírlapokon még ma is

őrzökmondatokat,remekútravalókat:
„Azírásnagyobbrészeönmutogatás,
aztakevesetminthaIstendiktálná…”
„NéhahallomBa bits sorait:talánnem
isolyannagydologahalál…”„Mennyi
küszködés, szenvedés az életben, és
mégis,azegészgyönyörűvolt.”

* * *

Gom b rowicz: Nap ló.Néhánynap-
jaanagylengyeldrámaírótolvasom.
Akkorkezdteföljegyzéseit,amikor
1939-ben partra szállt Argentíná-
banegyfillérnélkül,slassanvissza-
tértnyelvéhezésemlékeihez.
Találóan fogalmazott kortársa,

Czes ław Mi łosz:Gombrowiczköny-
veúgyhat,mintacentrifuga,kiszór-
jaafeleslegeset.Visszatérörökkér-
déseihez:miszületikLengyelország-
ban?Abolsevizmusáltaltönkretett
éseldurvultlelkekben?
1953-ban írta: „Az egyház fél az

embertől,ésénisfélektőle.Azegy-
háznembízikazemberben,ésén
sembízom.Azegyház,szembeállít-
vaamulandóságotazörökkévalóság-
gal, a földet az éggel, megkísérli,
hogyazemberteltávolítsaatermé-
szettől,amiszámomranélkülözhe-
tetlen.”

* * *

Szat má ri pi ros al ma. Szombatiszü-
ret,agazda,acsaládja,avendégmun-
kások a lassan döcögő traktoron,
azután kettesével egy-egy roskadó
ágúfánál.Szedikagyönyörűalmát.
Többenaropogósbólválasztanak,és
beleharapnak.Bólogatnakegymásfe-
lé:ezigen,ezcsodaízű!
Nézem,széplassantelnekaládák,

haladnakelőre.Azidősebbekvégte-
lenfigyelemmelvégzikamunkájukat.
Nemletépikagyümölcsöt,hanem
óvatosanlecsavarják,ígynemsérül
meg,egyetlenkarcolássincsrajta.A
kiöntésisígyzajlik,majdnemegyen-
ként.Mikormegtelikapótkocsi,in-
dulnakaházhoz,hogykirakják,be-
szélgetnek,valakiszép-vidámnépdalt
énekel,ahogylépdelatöbbiekután.

* * *

Met ró ál lo más. A földalattin egy
vaknő.Fiatal,kezébenahosszúalu-
míniumbot,amellyelügyesentájéko-
zódik.Oszlopot,meredekemelkedőt,
csattogó mozgólépcsőt kitapogat.
Meglepvelátom,mindenkimegré-
mültőle,arrébbmennekazemberek,
minthafertőzőbeteglenne.
Utcazenészlehet,kezébenBraille-

írásúkönyv,vékonykottagyűjtemény.
Mutatóujjávalfigyelmesenolvas,meg-
áll,éstűnődikazújdallamokon.Mi-
kor bizonytalan részhez ér, előveszi
szájharmonikáját,éskipróbáljaarégi
éneket.Havidámabbafeladat,elmo-
solyodik.Boldognaklátszikasoklátó
boldogtalanközött.Egyemberfügget-
lenítettemagáttársaitól,aközönyösvi-
lágtól.Mintazigaziművész,nemkér
semmit,csakadniakarönzetlenül.

g FEnyvEsiFélixLajos

Jegyzetlapok
(Nap ló, 2012)
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„Épít se tek utat a pusz tá ban az Úr -
nak! Az Úr jön ha ta lom mal.” (Ézs
40,3.10)

Advent3.hetébenazÚt mu ta tó reg-
gelishetiigéiazÚrérkezésérefigyel-
meztetnek. Reá mutat Keresztelő
János,Krisztushírnöke:„Íme, az is ten Bá rá nya!” (Jn1,29.36)Jánoscsupán
kiáltóhang,Jézuskövete,útegyengetője;demiisazzálehetünk,hatovább-
adjukazörömhírt:„Íme,amiUrunk,akitmindannyianvárunk,őmegsza-
badítminket,alleluja.”(GyLK727)Ámsenkimegnetévesszenminket,mert
az„IstenvalamennyiígéreteJézusKrisztusbanlettigenné,ésáltalalettámen-
néIstendicsőségére”.(2Kor1,20;LK)AzÓszö vet ség evangélistájaazUratjó
pásztorkéntlátjaeljönni,akiszelídenterelgetinyáját,sgondosanésóvato-
sanvezetgetijuhait.KeresztelőJánosazítélőbírótvárta,börtönébőleztkér-
deztette:„te vagy-e az El jö ven dő, vagy mást vár junk?” Istenirgalmasságamind
ezideigdiadalmaskodikazítéleten,sJézussemítélielprófétánálisnagyobb
útegyengetőjét,hanemígybátorít:„…bol dog, aki nem bot rán ko zik meg én -
ben nem.” (Mt11,3.6)„Hogynevolnaboldog!HiszeneKirálybanésigéjében
örömhelyettazegészvilágmegbotránkozik;mertnemakarIstenkegyel-
mérehagyatkozni–hanemasajátcselekedeteireésérdemére.”(Lu ther) Is-
tentitkánaksáfárai,azörömhírtovábbadóihűségesek.Páltanácsa:„Egy ál -
ta lá ban ne ítél je tek azért ad dig, míg el nem jön az Úr. …és ak kor min den ki
is ten től kap ja meg a di csé re tet.” (1Kor4,5)EgyhéttelJézusszületésnapjaelőtt
mafelcsendülGábrielangyalszava:Örülj!„Üd vöz légy, ke gye lem be fo ga dott,
az Úr ve led van! (…) Íme, fo gansz mé hed ben, és fi út szülsz, akit ne vezz Jé zus -
nak. Nagy lesz ő, és a Ma gas sá gos Fi á nak mond ják majd…” (Lk1,28.31.32)De
mikinektartjukőt?Szentneknevezzük,sazIstenFiának?Pálezértküldi
áldását,mertcsakIstenőrizminkethitáltalazüdvösségre,sígyminden-
korörülhetünk!És:„Ma ga pe dig a bé kes ség is te ne szen tel jen meg ti te ket tel -
je sen, és őriz ze meg a ti lel ke te ket, el mé te ket és tes te te ket tel jes ép ség ben, fedd -
he tet le nül a mi Urunk Jé zus Krisz tus el jö ve te lé re.” (1Thessz5,23)Bennetel-
jesülnekbeIstenígéretei,sőavégsőbeteljesedéselőlegétisadjaaSzentlé-
lekadományaáltal,smertaki„Krisz tus ban meg erő sít és fel ken, is ten az. Ő
pe csét jé vel el is jegy zett min ket…” (2Kor1,21–22;lásdEf1,13–14)Jánosnem-
csakaJordánpartjánláttaazIstenBárányát,hanemamennyben,Istentró-
nusánális.Scsakő,aMessiásméltóerre,mert:„Íme, győ zött az orosz lán
Jú da tör zsé ből, a Dá vid utó da, és fel nyit ja a köny vet és hét pe csét jét.” (Jel5,5)
AfelmagasztaltKrisztusszeretigyülekezetét,afiladelfiaiakrólcsakjótmond,
mertnemtagadtákmeganevét.Ésakinekvanfüle,maishalljameg,mit
üzenazÚrJézusaLélekáltal:„El jö vök ha mar: tartsd meg, amid van, hogy
sen ki el ne ve gye ko ro ná dat. Aki győz, azt osz lop pá te szem az én is te nem temp -
lo má ban…” (Jel3,11–12)JézusutolsószavaaSzentírásbanez:„Bi zony, ha -
mar el jö vök.” Legyenamiválaszunkis:Mar a na tha! „Jöjj, Uram Jé zus!” (Jel
22,20)„Tégedkérszívünk,Jézus,jöjj!(…)/Ó,Jézus,hozzánkjöjj!”(EÉ575,1)

g GaraiAndrás

HETI ÚTRAVALÓ

b Az idei ad vent ben je lent meg a
Lu ther Ki adó gon do zá sá ban
ZászkaliczkyPálVetésközben–
Áhítatokésimáságokazévmin-
den napjára cí mű kö te te. A
könyv höz id.dr.HafenscherKá-
roly nyu gal ma zott lel kész, teo -
ló gi ai ta nár írt aján lót – az ő sza -
va i val ajánl juk mi is a ki ad ványt.

Váratlanul ért a szerző felkérése,
hogy írjakahamarosanmegjelenő
könyvéhezrövidelőszótvagyaján-
lást.Azutóbbiformátválasztottam.
Szívesen teszek eleget kérésének,
hiszennekemisszívügyemazIsten
igéjévelvalónaponkéntifoglalkozás
és az imádság. Így hát szeretettel
ajánlommindenolvasónak,imádko-
zótestvéremnekekönyvmindensza-
vát,azegészesztendőreszólóimád-
ságosgyűjteményt,áhítatoskönyvet.
Hálásanköszönömaszerzőneka

bizalmát.Jóllehettöbbmintmásfél
évtized választ el minket időben
egymástól, de ugyanannak a szent
ügynekvagyunkképviselői,szolgái,
akorkülönbségellenéreis.
Külön figyelmességnek tartom,

hogyaszerzőaszokásospolgáriévet
tartjaszemelőtt,ésígyminda366
naprafelajánljaszolgálatát:segíteni
akarimádkozótestvéreinek.Azegy-
háziévugyaniscsakrészbenkötődik
konkrétdátumokhoz(karácsony,óév
este,újévnapja,vízkeresztünnepe,a
reformációemléknapjaKrisztus-ün-
nepként).Húsvétünnepe és az azt
megelőzőböjtiidőszakcsakúgy,mint
amennybemenetelünnepe,valamint
pünkösdnapjaatavaszinapéjegyen-
lőségtőlfüggőünnepek.
Szívesenvállalkoztamerreaszol-

gálatra,mivelgya kor ló imád ko zó ként
magamisváromasegítséget,abá-
torítást,hiszenvalamennyienmeg-
lankadunkazimádságban.Egyilyen
imádságoskönyvsegíta„lelkipusz-
taságok”idején,hogyújramegerő-
södhessünk.
Egykoriige hir de tő ként isajánlom

eztaz imádságoskönyvet.Akönyv
stílusánérzem,ezekafegyelmezett,
azonosméretreszabottáhítatokere-
detilegigehirdetésekvoltak,amelye-
ketaszerzővoltgyülekezeteitagja-
inakéstanítványainakmondottel.Ez
különműfajtjelent(oral wri ting), és
nemegyszerűenírásműnekszolgál,
hanem„fülbevaló”Lu thermegálla-
pításaszerint.

ta nár ként isajánlom.Sokmindent
oktattam:homiletikát,egyháztörté-
netet,felekezettudományt,ökume-
nikát; szívesen és szakmabeliként
ajánlomZászkaliczkyPáltestvérem
mostfelajánlottszolgálatát.

Bű nös em ber ként, bot la do zó ta nít -
vány ként magam is rászorulok a
könyvmondanivalójára,hiszennem
elméletikérdésszámomraahithold-

fogyatkozása,meglankadása,akétel-
kedés,abizonytalanság,acsüggedés,
azelerőtlenedéssem.Bátorításnak,
testvériszolgálatnaktartomekönyv
mindensorát.

Az imád ság iránt ér dek lő dő em ber -
ként dialógustípusúimádságnakér-
zemvalamennyiolvashatószakaszt.
HasonlóLutherMártonJer, ör vend -
jünk, ke resz tyé nek című,ismételten
közreadottnapiimádságosanyagá-
hoz.Aztérziazember,kettősábrá-
zatavanaleírtéselmondhatóimád-
ságoknak.EgyfelőlJézusbarátaitta-
nítja(Jn15,14),ésezzelmegbecsülé-
sétfejeziki,hiszenazÓszö vet ség csak
MózestjellemziIstenbarátjaként.Er-
reamegbecsülőmegszólításravála-
szolatanítvány,denemélvisszaa
felajánlottbarátsággal,hanemUrá-
nakszólítjaaMestert.Ezadialógus-
jellegjellemzőpéldáulOr dass La jos

püspökimádságairais,ésjellemzőle-
hetmindenőszinténimádkozó,bá-
torításraváróimádkozótestvérre,aki
Urávalfolytatottbeszélgetésnekte-
kintiazimádságalkalmát,ésezért
őszinténtárjafelszívét,lelkét,életét.

iro dal mat sze re tő em ber ként ör-
vendezvetapasztaltammeg,hogya
szerzőéppenúgyszeretiamagyar,
mintavilágirodalmat.Nemszűkülbe
a tipikusan keresztyén szókincset
használóírókra,hanemszívesenidéz
mindamagyarirodalom,mindavi-
lágirodalomjelentősnektartottszer-
zőitől.Mindenművelt emberörül
ennek a nyitásnak, és hálás, hogy
nemcsakszókincsét,dehitéletétis
gyarapíthatjaazidézettkincsekkel.
A szerző úgy próbálja követni

Mesterét,hogymagaisjópásztora
akarlennihallgatóinak,olvasóinak.
Afájdalmakatismerő,betegekhezkö-
zelálló,ahaldoklókatésgyászolókat
megértő,segítőJézusKrisztus,ake-
resztre feszített segíteni akar raj-
tunkis,szenvedő,gyakranbeteg,gyá-
szoló,halandóembereken.Ebbenaz
értelembenisnagyon„szimpatikus”,
vagyistanítványaivalegyüttszenve-
dőUrunk,azemberarcú,testtélett
Isten.Akeresztfelévezetőútonel-
esésekornemcsakaciréneiSimonse-

gített Jézusnak, hanem a legenda
szerintazirgalmasVeronikais,akife-
hérkendőjéveltörölteleavértverí-
tékezőarcot,ésezzelalegjobb„fény-
képet”készítetteelaszenvedőKrisz-
tusról(5.és6.stációakeresztúton).

teo ló gia tör té ne ti je len tő sé ge volt
annak,sőténIstenajándékánaktekin-
tem,hogymagyarevangélikuskülön-
legességkéntahuszadikszázadhúszas
éveinekközepétőlkezdveamiegyhá-
zunkbanaLutherteológiájánvalótá-
jékozódásésazébredésimozgalmak
egyidőbenkezdődtek,amirenincsen
példasemanémet,semaskandináv,
sematengerentúlievangélikusságban!
Külföldieklátogatásakorrendszeresen
megemlítettemeztaz„egyházihun-
garikumnak”számítójelenséget,me-
lyetIstengondoskodó,anehézidők-
reelőkészítőajándékakéntkaptunk
valamennyien.Azáhítatoskönyvjól
tükrözi ezt amegőrzésre érdemes,
nagyszerűkettősséget.

Ba rá ta im ra, kol lé gá im ra emlé-
kezvenemtudomelfelejteni,hogyan
szorultunkráegymássegítésére,és
mikéntállítottunkössze„imádság-
listákat”,amelyeketreggelivagyesti
elcsendesedésünkkorvégigtekintet-
tünk,tudván,holkinekmirevaniga-
zánszüksége.
Azevangélikus imádságoskönyv

szerzőjetúl lát fe le ke ze ti kor lá ta in kon:
római katolikus, református, sza-
badegyháziirodalomra,énekkincs-
re,bizonyságtételreéppenúgyfigyel,
mint saját felekezetünk kincseire.
Írásánérezhető,hogytúlvagyunkaz
eucharisztikus kongresszus (1938)
utánilégkörön,ésavatikánizsinat
nálunkisoldást,harchelyettfeleke-
zetiegymásrautaltságothozottegy
szekularizált, elvilágiasodott kor-
ban,aholkülönbözőkeresztényfe-
lekezetekazonosvagyhasonlókér-
désekkelküzdenek,ugyanakkorfe-
lekezeti létszámuk csökken Euró-
pa-szerte,nemcsakavoltkelet-eu-
rópairégióban.

Fe le lős ség gel aján lom eztazimád-
ságoskönyvet. Szolgatársaimat Is-
ten védő és oltalmazó szeretetébe
ajánlom. Nem csupán a ma még
szolgálólelkésztestvéreimet,aszol-
gálatban megfáradtakat, hanem a
következőnemzedéklelkipásztorait
is,akikmásnyelvenbeszélnek,aki-
ket már nehezebben értek, mint
kortársaimat,ésőkisbizonyárane-
hezebbenértikaminemzedékünk
tagjait. Mégis ugyanazt az ügyet
szolgáljukvalamennyien.
Köszönömakönyvírójánakfele-

lősségteljes munkáját. Isten áldja
megaszerzőtésazolvasókat,hogy
egymásnakvalóbansegítségérelehes-
sünk.Imádkozomholtigtanulóevan-
gélikus lelkészekért, hogy „építsék
egymást”,segítsékegymástahitben
ésazegyrebonyolultabbszolgálatban.
TestvéretekazÚrban:

g HafEnschErKároly(id.)

Vetésközben

Nagykabát
Kötöttkesztyű
Hóangyal
Fahéj-ésszegfűszegillat
Pattogókandallótűz
Vastag,színespamutzokni
Égősorazablakban
Nagybögreforraltbor
Madáretetőakertben
Koszorúfenyőgallyakból
Gyertyafények
Szalmacsillag
Szállingózóhópelyhek

azutcaikandeláberfényénél
Mézesdiókisbefőttesüvegben
Dérrellepettútmentifák
Sültalma
Frissfenyőtobozokazerdőről
Üdvözlőlapok,karácsonyi

jókívánságok
Egyrégiének:„Veni,veniEmmanuel”
Adventiházikókinyithatóablakokkal
Sültgesztenye-árusatéren
Karosszékállólámpával
Mazsoláskalács
Puha,melegtakaró
Naplementenarancsszínűfelhőkkel
Cikkelyeirebontottmandarin
Madárnyomokacsillámlóhavon
Ágakpirosbogyókkal
Kivilágítottutcákkirakatablakai
Nagymamanagykendője
Csengőszóközbennéhány

pillanatnyicsönd

Adventikedvesdolgaim:élmények,
képek,ízek,illatok.Tárgyak,amelyek
meghittdélutánokhoz,estékhezkö-
tődnek, gyermekkorom letűnt és
mégisvelemélővilágához.
Találkozásokvillannakfelelőttem,

arcok-életek, akik egy-egy darabka
adventetajándékoztaknekemminda

magukmódján:szavakból,érintések-
ből,színekből,tapintatoshallgatásból.
Sorolommagamnak – csak úgy,

aminteszembejut–ennekazáldott
időnekajándékait.A„lényegessem-
miségek”leltárátkészítem.Gazdagva-
gyok.Nagyszerűezakincshalmaz,ez
abőség.Ebbenazideiadventbenis
kerülthozzások-sokminden.Hálás
vagyokszavakért,felismerésekért,él-
ményekért, hálás vagyok képekért,
ízekért,illatokért,érintésekért,össze-
villanótekintetekért…
HálátadokazAjándékozónakmin-

denértelmetmeghaladó,emberséges
szeretetéért.
Gazdagokvagyunkmindannyian.

Miénkazapróörömökbőlösszeszőtt
télidő, a várakozás belső izgalma, a
csöndérintése.Miénkazotthonlétbiz-
tonsága,akészülődészizegőneszei,a
meglepetéseketrejtegetőtitokzatosság.
Gazdagokvagyunk–sezagazdag-

ságazőajándékozójóságából,való-
jábanaző szegénységéből születik.
A régiek, bölcs eleink szenteste

napján csupán három szem búzát
vettekmagukhozésegypohárkavi-
zetittak.Böjtöltek,mertaSzenthez
indultaktalálkozásra.Sazakevéske
ételésitalemlékeztetteőket:mással
kellbetöltekeznima,svanúgy,hogy
akevésiseléglehet.
Karácsonynematelítettség,hanem

azürességünnepe.Úgyleszazadvent-
bőlkibomlóünnepigazigazdagságot
adószentidő,hogyközbenháromki-
csibúzaszemmel,pohárnyivízzelnö-
vekszünkaTalálkozásra.Kicsiny,egé-
szenhétköznapidolgokválnakfontos-
sá.SazemberségesIstenleszszámunk-
ravégülmindennélfontosabbá…

g VargaGyöngyi

Adventileltár
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szerkesztette: BodaZsuzsa

gyErmEkoldal

Aragadozókközöttkétkedvencem
van:ahermelinésamenyét.Hason-
lítanakisegymásra,nyáribundájuk
színeteljesenazonos,deahermelin
farkavégefekete,amenyétépedig
vörhenyesbarna.Feketea farokvég
akkoris,amikorabundatélenfehér-
revagysárgásfehérreváltozik.
Hajdanacáricsaládoktagjaitéli

ruhás hermelinekből csináltattak
bundátmaguknak.
Ahermelinazországegészterü-

letén előfordul, de jóval ritkább,
mintamenyét.Kedveliavizekkör-
nyékét. Találkoztam vele egyebek
mellettaKis-BalatonDiás-szigetén
vagy a Dinnyési-fertőn át vezető
Kajtori-csatornamentén,aholtörpe-
egerekrevadászott.
Főtáplálékátarágcsálókjelentik.

Nagyonsokmezeipockotfog–ahí-
meknélkarcsúbbnőstényekaföldalá
iskövetikőket.Ügyesenkúszik,alkal-
milagkifosztjaabokrokonépültma-
dárfészkeket.Egércincogással–akár
arókát–közelrelehetcsalogatni.
Amenyéthezhasonlóanrendkívül

kíváncsitermészetű.ADiás-szigeten

látott példánytdr. Ke ve And rás sal
hosszabbideigfigyeltük.Abokrok
alattbujkált,depercenkéntelőjött,
felágaskodott, fehér mellénykéjét
mutatta,aztánismételtűnt.
Hihetetlenülkecsesmozgásamin-

denalkalommalújraelbűvöl.
Nemalsziktéliálmot,havasidő-

benfehérbundájaarejtőzködésben
segíti.Kiszemeltáldozatátóvatosan
közelítimeg,majdhirtelenrohanrá.
Ahermelinekafebruár–márciu-

sipárosodásiidőtkivévemagányo-

san élnek.A nőstények körülbelül
hatvannapivemhességutánhozzák
világra kölykeiket. Rágcsálók föld
alattiüregeibenpocok-ésegérszőr-
relágyaznakmegnekik.
A kicsinyek szeme körülbelül

negyvennapos korukban nyílik ki.
Körülbelül tízhetes korukig szop-
nak, demár korábban kijárnak az
üregből,ésjátszanakegymással.
Elsőönállózsákmányukattíz-ti-

zenkéthetesenejtikel.

Ahermelinvédett,természetvé-
delmiértéketízezerforint.

g SchmidtEgon

Kér dé sek
1.Mitgondolsz,hánykölykevanegy
anyának?
2.Milyensúlyúegyhermelin?
3.Ésegyújszülött?

Hermelin

me SéLneK az áLL atoK

Vá la szok: 1. 2–6; 2. kö rül be lül 300
gramm; 3. 1–4 gramm.

Abetlehemiúton
b Ka rá csony hoz kö ze led ve a Naposoldalon is fel ele -

ve nít he ti tek Jé zus szü le té sé nek tör té ne tét. Ír já tok
a vo na lak ra, mit áb rá zol nak a raj zok!

Angyalvitteazörömhírtapásztoroknak.

EgyistállóbanszületettmegaMegváltó.

JózsefésMáriaBetlehembementazösszeírásmiatt.

GábrielangyalhírtvittMáriánakJézusszületéséről.

Azonnalútrakeltek,hogylássákazújszülöttet.
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Hermelin télen (kör -
ben fent) és nyáron
(nagy kép)
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–im má ron egy Guin n ess-re kor dert
kér de zek ar ról, hon nan jött, ho gyan
ke rült egy há zunk kö te lé ké be, és mi -
fé le misszi ó kat foly tat.
–Békéscsabánszülettem.Aszü-

leimnemvoltakvallásosak.Ellenben
aszomszédunkbanlakottegylelkész
házaspár,akikkelhamarközelikap-
csolatbakerültünk.Őkigennagyha-
tássalvoltakrám,aztánsajnoskite-
lepültekNémetországba…
Aszüleimrámbíztákadöntést,és

éndöntöttem.1992nyarán,tizennégy
évesenkereszteltmegid. Ku tyej Pál.
2000-ben költöztünk Budapestre.
RendszerestemplomjárókcsakLa -
u ra lányomszületéseutánlettünka
feleségemmel,deazótaiskitartunk
ejószokásmellett.
2010októberébenpresbiterrévá-

lasztottagyülekezet,nagymegtisz-
teltetéseznekem.Éstalánmégna-
gyobb,hogymostBárt fai Bar na bás
huszonnégyévesszolgálatautánén
vehettem át a felügyelői posztot.
November18-án,reménységvasár-
napján ünnepeltük templomunk
megújulását;örülök,hogyköszöne-
tetmondhattamatámogatóknak,és
hogyebbenamegszépülthajlékban
folytathatjukamunkát.
–Mik a ter vei fel ügye lő ként?
–Vannéhányvesszőparipám.Az

egyikazifjúságiistentisztelet.Azúj-
pestiéspestújhelyilelkészekkelkö-
zösenszervezett,Új ta lál ko zás című
tematikusistentiszteletekfőképpafi-
atalokat kívánják megszólítani. A
dinamikában látom ezeknek az
együttléteknekafőerejét,igazi„lé-
lekbomba” egy-egy ilyen alkalom.
Mindenhónapharmadikvasárnap-
jángyűlünkössze.Jólsikerültkísér-
letvoltpéldául,mikorabékéscsabai
evangélikustemplombantartottunk
Új ta lál ko zást. Kon dor Pé ter esperes
ésifj. Ku tyej Pál lelkésztámogatását
ezútonisköszönöm.
Amásikfontoscélomakáposztás-

megyeri–mégtemplomnélküli–
evangélikusok bevonása az újpesti
egyházközséggyülekezetiéletébe.
Harmadikcél,hogyazújpestigyü-

lekezetvédjegyévéváltharmóniaés
béketovábbraismeghatározólegyen.
Szeretnémtovábberősíteniközössé-
günkcsaládiashangulatát.
–Mi szél hoz ta a rex Ku tya ott hon

Ala pít vány hoz?
–Korábbanismarketingesterü-

letentevékenykedtem.Egymédia-és
reklámügynökségnéldolgoztam.Dr.
Ki rály Pé ter, aRexalapítója2011ja-
nuárjábanmegkért,hogyhelyettesít-
sem egy kis időre, aztán megtet-
szettadolog.Mostmárigazgatóhe-
lyettesimunkakörtisellátok.Énvi-
szempéldáulazegyiklegfontosabb
kampányunkat,amelyaz1%-osadó-
felajánlásokatcélozza.
–Há nyan te vé keny ked nek itt az

ál lat szi ge ten?
–Tizenhárommunkatársamvan.

Többmintszázkutya,hatvancicaés
jónéhányegyéb–példáulháztáji–
állatélaszigeten…
–Mi ként tá mo gat hat ja egy mást

egy há zi hi va tá sa és a rex ben vég zett
mun ka?
–Igyekszemeztakettőtvalame-

lyestösszekötni.ARexbennyolccsa-
ládinapottartunkegyévben.Idéna
gyülekezetetisinvitáltamaRexÁllat-
szigetre,avízvilágnapja,valaminta
madarakésfáknapjaalkalmábóltar-

tottrendezvényünkönsoly már Pé ter
lelkészelőadástistartott,ésmegisál-
dotta az Állatszigetet. Leginkább a
gyerekekneklehetnagyélményegy
ilyenalkalom,deafelnőttekszámá-
raistanulságos:azemberminttárs-
teremtőatöbbiteremtettlénnyelva-
lóviszonyábanbizonyíthat.

– No vem ber 28-án Guin n ess-re kor -
dot ál lí tot tak fel: 6540 da rab plüss -
ál la tot he lyez tek el és szám lál tak
meg a rex Ala pít vány mun ka tár sai

és lel kes ön kén te sei a ma gyar or szá -
gi re kor dok re giszt rá to rá nak, Sebes-
tyénIstvánnak az el len őr zé se, fel ügye -
le te mel lett. Mit üzen ne künk a sok
ezer plüss ál lat?
–Aplüssállatokahús-vérlények

másolatai. Ez a rekordot jelentő
számazonbanelenyészőahhozké-
pest,ahányállatsínylődikazutcákon,
ésezsokszorazemberekfelelőtlen-
ségébőladódik.Eztkelltudatosíta-
niazemberekben.Azélőállatoknem
játékszerek…
–Mi mo ti vál ta a re kord fel ál lí tá -

sá ban és le bo nyo lí tá sá ban?
–AzEgyesültÁllamokbólindult

útjáraaplüsshadsereg–Floridaál-
lambanállítottakfelelőszörilyenre-
kordot2008-ban5884„harcossal”.Mi
ennekmegdöntéséreésújmagyaror-
szági csúcs felállítására vállalkoz-
tunkegyegészenújkategóriában.A
plüssállatokatazalapítványönkén-
teseiésmásnagylelkűadományozók
– cégek, magánszemélyek például
Svédországból–bocsátottákrendel-
kezésünkre.Mindezzelafelelősállat-
tartásfontosságárakívánjukfelhív-
niatársadalomfigyelmét.6540da-
rab plüssállatot helyeztünk el 14
perc52másodpercalatt,ígymiva-
gyunkarekorderekmindalegtöbb
plüssösszegyűjtésében,mindpedig
ezeklegrövidebbidőalatttörténőki-
pakolásában.
–A re kord meg dön té se után is foly -

ta tó dik a „pa ko lás”, olyan hely re ke -
rül het nek a já ték  ál la tok, ahol iga zán
örül nek ne kik!
–Ígyvan,jótékonyságicélokatis

szolgálakampány.Aplüssöknagyré-
szét beteg és sérült gyermekeknek
ajándékozzuk. És természetesen –
ezerdarabjátékkal–egyházunkdia-
kóniai osztályának munkájához is
hozzájárulunk.Alegegyedibbdarabok
országosturnéraindulnak–melynek
keretében csapatunk állattartásról
szólóelőadásokatszervez–,2013ta-
vaszánpedigaRexÁllatszigetPlüss-
állatmúzeumábakerülnekmajd.
–De nem csak Guin n ess-re kor dot

dön tött. Éve kig ver seny sze rű en kick-
bo xolt, ha jól tu dom. Mind ezek kel
igen „eg zo ti kus je len ség nek” szá mít
egy há zunk ban.

–Hatéveskorombankezdtema
kick-boxot.Édesapámvittlemindig
edzeni,aztánkésőbbőmagalettaz
edzőm. 1990és ’96közöttmagyar
bajnokvoltam,’93-banEberben,Né-
metországban,majd’96-banSzege-
den,„hazaipályán”iselnyertemaz
Európa-bajnokicímet.Folyamatosan
nyomonkövetemasportágesemé-
nyeit,magamviszontmostmármá-
sikringbeszálltam.

g KinyikAnita

pre S bi ter p ort ré

Rex–felügyelő
in ter jú Ha ba Gá bor ral, az új pes ti gyü le ke zet fel ügye lő jé vel

A kötetben Bodrog Miklós olyan
tanulmányaijelentekmeg,amelyek
korábbankülönféleegyházifolyóira-
tokban láttak napvilágot 1967 és
2002között.Atheo lo gi ai szem le, a
Dia kó nia, aLel ki pász tor, ateo ló gia
folyóiratbólgyűjtötteösszeazíráso-
kataszerkesztő,Ug rin Aran ka.

Atanulmányoktöbbsége–afolyó-
iratok elvárásaihoz igazodva –
„könnyenkezelhetően”rövid,olvas-
mányos,mertBodrogMiklósegyik
nagyszerűtulajdonságavoltapazar,
szellemes,kifejezőstílus,amelyazon-
bansohanemmentatudományos-
ságrovására.
Bátrankijelenthető,hogyhazánk-

banésegyházunkbankevesenértet-
ték meg olyan mélységig Jungot,
mintamievangélikuslelkészkollé-
gánk,akiszeretetteléshozzáértéssel
vezettebeolvasóitaneves,korszakot
átalakító lélekgyógyásznagyonbo-
nyolultfogalmiéselméletivilágába.
AfrisskötethátsóborítójánBod-

rogMiklósmagyarulmegjelentköny-
veinek címével is találkozhatunk.
Részben nagyszerű fordításokról,
részben saját munkákról van szó,
amelyekidőtállóértéketképviselnek,
azemberilélektitokzatosvilágának
mélységeifelétapogatóznak.
Ajungiéletművetszellemesenbe-

mutatótanulmányokbanolyan,még
mindigaktuálistársadalmijelensé-
gekreirányítjaafigyelmetaszerző,
mintazalkoholizmusvagyazön-
gyilkosság.Remekelemzésébenlel-
kiésszellemikapaszkodókatiskí-
nálagyakorlólelkészek,dealaikus
keresztyénekszámárais,mertalé-
lektitokzatosvalóságamögöttbiz-
tosantudjaazélőIstenszentvaló-
ságát.IdéziJunghíreskijelentését,
hogyőIstentnem„csak”elhiszi,ha-
nemtudjalétét,ésezzelakijelentés-

selistentapasztalatairautal,amelye-
ketsajátéletébenéspácienseiese-
teibenéltát.
Atanulmánykötetkétrészbőláll.

Azelsőrész–amelyaLel künk la bi -
rin tu sa címetviseli–elsősorbanajun-
giéletművetmutatjabeazemlítettfo-
lyóiratokadtakeretekközött.Amá-
sodikrészbenpedigazelméletitéte-
leketszámunkraizgalmasterületreve-
títikiaszerzőezzelacímmel:Val lás
és pszi cho te rá pia.
Akeresztyénembernek–azevan-

gélikusigehirdetőnekis–szükséges
szembesülnieamélylélektantudomá-
nyaáltalfelvázoltvalósággal,hogyke-
resztyénküldetésünketsajátkorunk-
ban korszerűen tudjuk betölteni.
Ezért is figyelemre méltók többek
közöttazolyantanulmányok,mintaz
Egy há zi ön is me ret és konk rét szol gá -
lat vagy A pré di ká tor ön is me re te
mint ige hir de tés-al ko tó té nye ző, de
utánagondolásrakésztetA pré di ká tor
fe le lős sé ge az ige hir de tés ben címet
viselőis.
Istenirántihálávalszabadeztakö-

tetetkezünkbevenni.Hálával,ami-
értéltközöttünkegykitűnőtudós,
BodrogMiklós,akiképesvoltarra,
hogyJungrendkívülbonyolulttudo-
mányosvilágátsfogalmiszókincsét
magyarrafordítsa,ésöneszmélkedés-
rekezünkbeadja;éshálával,amiért
hozzásegítahhoz,hogy–aleírtakfé-
nyében átgondolva szolgálatunkat
– különösen a lelkipásztori vagy
testvéribeszélgetéseksoránközelebb
kerüljünkazokhozafelebarátaink-
hoz,akiketIstentitokzatosmódon
elénkhoz,ésránkbíz.Egyilyenta-
nulmánykötetsegítlebontaniember
ésemberközöttaközömbösségfa-
lait,éserősítievangéliumifelelőssé-
günket.
Akötetműfajábóladódik–dein-

kább segítségünkre van, semmint
akadálylennebármibenis–,hogya
tanulmányok valamelyest átfedik
egymást;ámtalánéppenezekazis-
métlődések segítenek abban, hogy
mégalaposabbanmegérthessükBod-
rogMiklóstálalásábanajungiélet-
művet.
KöszönetteltartozunkUgrinAran-

kának, aki szívvel-lélekkel gyűjtötte
összenéhaitudósférjetanulmányait.

g RibárJános

Bod rog Mik lós Fé nyek és ár nyak –
Mély vi lá gunk tu dó sa: Carl Gus tav
Jung. Ka i rosz Ki adó, Bu da pest, 2012.
ára 3800 fo rint.

Fényekésárnyak
Kötet Bod rog Mik lós ta nul mányaiból

b BodrogMiklós evan gé li kus lel kész – aki 2009-ben fe jez te be föl di pá -
lya fu tá sát – tisz te let re és fi gye lem re mél tó szol gá la tot vég zett az ál -
tal, hogy ki tű nő nyel vi és tu do má nyos fel ké szült sé gé vel kö ze lebb hoz -
ta hoz zánk a 20. szá zad egyik leg na gyobb, el mé le ti rend szert te rem -
tő lé lek gyó gyá szá nak írá sa it, gon do la ta it. A sváj ci CarlGustavJung-
ról van szó, akit a Fényekésárnyak cí met vi se lő kö tet az al cím ben ek -
kép pen em lít: Mélyvilágunktudósa.

Harmadízbenkerültsordecember3-
ánabudavári evangélikus szabad-
egyetemre.Ezúttaldr. Han kiss Ele -
mér szociológusEm ber lét a bi zony -
ta lan ság ko rá ban címmeltartottér-
dekfeszítőelőadást.
Azelőadó–sajátbevallásaszerint

–szándékosanprovokáltaéskésztet-
tegondolkodásraahallgatóságotszo-
katlankérdésekkel,olyanokkal,ame-
lyeketegytradicionáliskeresztyénség-
benélőembermagátóltalánnemis
gondolnavégig.Ennekköszönhető-

entöbbízbenisinteraktívváváltaz
együttlét, még mielőtt a fórumra
kerültvolnasor.Azelhangzottaklé-
nyegétésaktualitásátjólösszegziegy
közelmúltbanelhunyttörténésztől,
Eric Hobs bawm tól idézettgondolat:
„Határsadalmunknemtudgyökere-
senmegváltozni,akkorajövőnk:a
sötétség.”
Azelőadáshanganyagameghall-

gatható az Északi Egyházkerület
honlapján(eszak.lu the ran.hu).

g HHÁ

Provokálószabadegyetem

b A Bu da pest IV. ke rü le ti Óce án árok ut ca zöld oá zi sa a két és fél hek tá ron
el te rü lő RexÁllatsziget.A RexKutyaotthonAlapítvány idén ün ne pel te
hu sza dik szü le tés nap ját. De más ok is van az ün nep lés re: no vem ber 28-
án „Ál lat – élet – nem já ték!” mot tó val új Guin n ess-re kor dot ál lí tott fel
a ma rok nyi, lel kes csa pat HabaGáborral,az ala pít vány mar ke ting- és kom -
mu ni ká ci ós ve ze tő jé vel az élen, aki nem csu pán ál lat vé dő, ha nem em -
ber ha lász is. 2010 óta tölt be pres bi te ri tiszt sé get az Új pes ti Evan gé li kus
Egy ház köz ség ben, idén pe dig fel ügye lő vé vá lasz tot ták.
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Advent 3. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Mt 11,2–10; Ézs 40,1–8. textus: Kol 2,1–7. Énekek: 140., 136.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német)JohannesErlbruch;de.11.
(úrv.)BenceImre;du.6.BenceImre;Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de.9.(úrv.);Sarepta, II.,
Mo do ri u. 6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.fél10.(úrv.)
FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.10.(úrv.,összegyülekezésnapja)
DonáthLászló;du.2.BächerIvánszerzőiestje;Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.10.Horváth
Ferenc;Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.10.SolymárGábor;Deák tér, V., Deák tér 4.
de.9.(úrv.)SmidéliuszGábor;de.11.(úrv.)CselovszkyFerenc;du.6.Gerőfinédr.Brebovszky
Éva;Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)ScottRyll;de.11.(úrv.)Aradi
György;du.6.(dzsessz-istentisztelet,lemezbemutató)PelikánAndrás;Józsefváros, VIII., Üllői
út 24. de.fél11.(úrv.)RománnéBolbaMárta;VIII., Rákóczi út 57/a de.10.(szlovák,úrv.)Gulácsiné
FabulyaHilda;VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.9.RománnéBolbaMárta;Ferencváros, IX.,
Gát u. 2. (katolikus templom) de.11.(úrv.,énekesliturgia)KoczorTamás;du.6.(vespera)liturgus:
MuntagLőrinc;Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. de.8.dr.BlázyÁrpád;de.fél11.(úrv.,zenésistentisztelet)dr.BlázyÁrpád;du.6.(vespera)
GáncsTamás;XI., Németvölgyi út 138. de.9.GáncsTamás;Budagyöngye, XII., Szilágyi E.
fa sor 24. de.9.(úrv.)BenceImre;Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.10.(úrv.)Bencéné
SzabóMárta;de.negyed12.KeczkóPál;Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.10.Grendorf
Péter;Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.,gyerekkarácsony)TamásyTamásné;XIV. Gyarmat
u. 14. de.fél10.TamásyTamás;Pestújhely, XV., Templom tér de.10.(úrv.)SzabóB.András;
Rá kos pa lo ta, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de.10.PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,
XVI., Hősök tere 10–11. de.10.(úrv.)BörönteMárta;Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de.fél
11.HalászAlexandra;du.5.(adventiest)VetőIstván;Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de.9.
HalászAlexandra;Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de.fél11.GyőriGábor;Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de.10.(úrv.)dr.KorányiAndrás;Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(re for má tus templom) de.8.dr.KorányiAndrás;Kispest, XIX., Templom tér 1. de.10.Széll
Éva;XIX., Hungária út 37. de.8.SzéllÉva;Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.10.GyőriJános
Sámuel;Csepel, XXI., Deák tér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok, XXII., Játék u. 16. de.
10.HokkerZsolt;Budaörs, Szabadság út 75. de.10.EndreffyGéza;Soroksár, Otthon Közösségi
Ház, Szitás u. 112. du.4.GyőriJánosSámuelné;Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de.fél10.(úrv.)dr.LacknernéPuskásSára.

istentiszteleti rend • 2012. december 16.

Bárhol vagyok, velem vannak a lapjaim.

SZÜLETÉSNAP? NÉVNAP? KARÁCSONY?
Lepje meg magát, családtagjait vagy barátait 

az Evangélikus Élet digitális előfi zetésével!

WWW.DIGITALSTAND.HU
Összeállította: BodaZsuzsa

tar já ni Gyu la testvérünk
1922.január8-ánszületetta
NógrádmegyeiBérentar já -
ni Gyu la ésVojt kó te réz gyer-
mekeként.Szüleikeresztény
hitben nevelték. A betűve-
téssel és olvasással a helyi
evangélikusiskolábanismer-
kedettmeg.
Lelkésze,Mi ha lo vics

sá mu el esperes, látván
gyors felfogóképességét,
szüleinekjavasolta,hogy
agyermekazaszódievan-
gélikus gimnáziumban
folytassa tanulmányait.
Ígyistörtént,ebbenazin-
tézményben tanult to-
vább,majdtettkitüntetés-
selérettségivizsgát.
Alelkészipályáraké-

szülveasopronievangé-
likushittudományikarra
iratkozott be, és 1944-
benugyancsakkitünte-
téssel fejezte be tanul-
mányait.LelkésszéKu thy
De zső püspök szentelte
1944 háborús viszonyai
közöttBalassagyarmaton.Itt
is kezdte meg segédlelkészi
szolgálatát,majdaFejérme-
gyeiPusztavámon,későbbTa-
tánfolytatta.
KétévigvoltBalassagyar-

matonegyházkerületimisszi-
óimásodlelkész.Hatévibeosz-
tott lelkészi szolgálatutána
szinténNógrádmegyei,akkor
még járási székhelyként is-
mertSzirákonlettönállólel-
kész 1950-ben. A csodaszép

belső berendezésű, olasz
templomokra emlékeztető
hajlék – melyet a főnemes
roth éste le ky családépíttetett
–hétévigvoltszolgálatihelye,
majd1957-benTokajevangé-
likusságahívtameglelkészé-
ül.Ittishétesztendőtmunkál-

kodott,odaadássalslelkiisme-
retesen,akiterjedtszórvány-
banélőhíveketishűségesen
gondozta.
Időközbenházasságotkö-

töttdr. Jám bor Zsu zsan na or-
vossal.HázasságukatIstenhá-
rom fiúgyermekkel ajándé-
kozta meg. Pé ter, Gá bor és
Lász ló együttköltözöttaszü-
lőkkel parókiáról parókiára,
mígnemMiskolc-Diósgyőrje-
lentetteszámukraazifjúfel-

nőttéérlelődéshelyét,miután
Tarjáni Gyulát 1964-ben e
gyülekezet hívta meg lelki-
pásztorául.
Itttizenkétesztendőttöltött,

átélveazországakkormásodik
legnagyobb városának min-
denkedvezőésárnyakkalteli

változását. A korabeli
társadalmi és politikai
viszonyok sokszor ke-
serítettékszolgálatát.
1977-ben ismételten

házasságotkötött,Vass
ilo na pszichológustvet-
tefeleségül.
Lelkészi szolgálatát

eztkövetőenSátoralja-
újhelyenésszórványai-
ban,majd azózd-put-
nokitársgyülekezetben
folytatta1989-esnyugál-
lományba vonulásáig.
NyugdíjaséveitMis-

kolcon a diósgyőr-vas-
gyárigyülekezetbentöl-
tötte,aholcsaládihajlékot
vásároltakhitvesével.
Igehirdetéseit mély

teológiaiismeret,biblicitásés
korszerűségjellemezte.Lelki-
gondozóialkatvolt,akisokat
látogatott,hangyaszorgalom-
malkerestemegacsaládokat,
ismertehíveimindengondját
ésörömét.Ezérttudottéletkö-
zelienprédikálni.
AzegyházUra,akielhívta

őtszőlőskertjébe,legyenáldott
TarjániGyulamindenelvég-
zettszolgálatáért.

g D.SzEbikImrE

InmemoriamTarjániGyula
(1922–2012)

zug lói ze nés es ték
„Jöjj, né pek Meg vál tó ja”

Szeretettelvárunkmindenérdeklődőtdecember20-án,csütörtökön18óráraabudapest-
zuglóievangélikustemplomba,aZug lói ze nés es ték sorozatadventiorgonazenésáhítatá-
ra.AkoncertenNé meth Csa ba orgonaművészszolgálatávaladventiéskarácsonyiműve-
kethallhatunkmajd.Műsor:Bach: Pas tor el la; swe e linck: Fan ta sia ch ro ma ti ca; Bach: Nun
komm, der Hei den Hei land; Mo zart: f-moll fan tá zia; Franck: Pre lú di um, fú ga és va ri á ció;
Ant al ffy-Zsí ross De zső: Ka rá cso nyi ha ran gok.
Abelépésdíjtalan,adományaikatasorozatfenntartásáraszívesenfogadjuk!

h I r d e t é s

Ad vent van. Kö ze led nek az
ün ne pek. Gyer tyát gyúj tok, el -
gon dol ko dom; fel idé zem a ko -
ráb bi esz ten dő ket. A szek rény -
ből köz ben elő ke rül nek a ré gi
fo tó al bu mok: ré gi ka rá cso -
nyok ké pei, gyer mek ko ri ün ne -
pek pil la na tai. Né me lyik már
szin te tel je sen ki fa kult, ko pik
há tuk ról a ce ru zás föl irat.

ré gi ka rá cso nyok – só haj tok
–, ré gi la kás- és szo ba bel sők,
hol sze ré nyeb ben, hol gaz da -

gab ban dí szel gő fe nyők, raj tuk
azok kal a má ra már majd nem
el fe le dett kon zum sza lon cuk -
rok kal, me lyek nagy ré szét
nagy anyám min dig át cso ma -
gol ta, na gyobb, roj to sabb vé ge -
ket va rá zsol va a cu kor ka öl tö -
ze tek nek. 

Mint ha most is a szám ban
érez ném azok nak a fur csa
édes sé gek nek az ízét. A hab ka -
ri kák ról meg nem is be szél ve,
ame lyek nem ám plá zák pol -

ca i ról, ha nem a jó öreg cuk -
rász tól meg vá sá rol va ke rül -
tek a fá ra.

ré gi ka rá cso nyok – só haj tok
megint csak –, a ké pe ken mo -
soly gós ar cok, sze re tő moz du -
la tok. El múlt ro ko nok ar ca, el -
köl tö zött szom szé dok ar ca,
tá vol ba sza kad tak ar ca…
Mennyi re hi á nyoz nak! Nagy -
apám hang ja, mint ha hal la -
nám; sze gény min den ka rá -
csony es ten el éne kel te ne künk
a Csen des éjt…

ré gi ka rá cso nyok fény ké -
pei, mennyi, de mennyi kin cset
őriz tek! Bár csak meg ele ve ned -
né tek! De így is be szél tek.

sze re tem a ka rá cso nyi üd -
vöz lő la po kat. rég óta gyűj töm
őket, vagy is ma gá tól egy be -
gyűlt jó pár év ről év re. Asz ta -
lo mon min den ün ne pen a fris -
se ket vo nul ta tom fel. idén vál -
toz ta tok, ré gi ka rá cso nyok fo -
tó i ból vá lo ga tok. Mily nagy
aján dék lesz, még ta lán má so -
lok is be lő lük meg le pe té sül…

s elő ke rült egy nem rég ta lált,
öreg Bib lia, oda he lye zem majd
a fa elé. idén fel is ke re ke dem,
ka rá cso nyi „za rán dok” le szek,
fel ke re sem azon fa lu kis lu the -
rá nus temp lo mát, ahol őse im
sok ré gi ka rá csonyt imád koz tak
át. Meg si mí tom majd az ódon
fa la kat, a pi cit nyi kor gó pa do -
kat. Ezek lesz nek az idei ka rá -
csony iga zi aján dé kai.

De ad dig is: „ád vent. Dö rög
ren dít he tet len, / ke mény ki rá -
lyi üze net ben.” (túr me zei Er -
zsé bet: El jön.)

g –kErEcsényi–

Aján dé kok
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be ván dor lók és benn szü löt tek
Aharmincévnélfiatalabbakegészen
korán–többségükmárgyerekkorában
–megkaptákelsőmobiltelefonjukat,
egészenfiatalontanultákmeghasznál-
niaszámítógépet,ésléptekkiazin-
ternetre.Éppenezértnekikezekaz
eszközökéstechnológiákolyanma-
guktólértetődők,mintaharmincév
felettiekszámáraazolvasás.
Akülönbséggyakranakétgenerá-

cióelnevezésébenistükröződik:afi-
atalokat,akikezentechnológiáklétre-
jötteutánszülettek,„digitálisbennszü-
löttekként”,akikpedigelőtte,azokat
„digitális bevándorlókként” említik.
EzekazelnevezésekMarc Prens ky (ké -
pün kön) 2001-benírt,Di gi tá lis benn -
szü löt tek, di gi tá lis be ván dor lók című
cikkéből származnak, amelyben a
szerzőrészletesenismertetiadigitá-
listechnológiákhasználatávalésaz
anélkül felnövőgenerációkközötti
különbségeket,ésnohaacikkmárel-
múlttízéves,maishelytállókameg-
állapításai.

a té vé és az in ter net az élen, 
a nyom ta tott saj tó le ma rad
Akutatásszerinta teljesnépesség
számáraazinternetésatévéakét
legfontosabb információforrás, vi-
szont míg a fiatalok 88 százaléka
használjaazinternetet,addigahar-
mincfelettieknekcsupán45százalé-
ka. Az internethasználók táborán
belülahasználatintenzitásábanmár
nincseneknagykülönbségekakor-
osztályokközött.
Afiatalokmárannyiidőttöltenek

azinterneten,mintatévéelőtt,meg-
előzveezzelazidősebbeket,akiknél
atévézésreszántidőmégmindigjó-
valtöbb.Atévéésazinternethasz-
nálataközöttikülönbségnemcsaka
ráfordítottidőbenjelenikmeg,hanem
afogyasztotttartalmakbanisjelentős
eltérésekvannak:afiatalokkörében
sokkalnépszerűbbekakisebbfigyel-

metigénylő,rövidebbműsorok(kli-
pek,sorozatok),míganagyobbléleg-
zetűműsorokat(ismeretterjesztőfil-
mek,egészestésfilmek,hírműsorok)
azidősebbeknézikgyakrabban.
A fiatalok sokkal kevésbé tartják

fontosnakazírottsajtótmintinformá-

cióforrást,ésavilághálóniskeveseb-
betolvasnak:aligtöbbmintharmaduk
olvas híreket az interneten. Persze
szósincsarról,hogynelenneigényük
információkra, csak másképp fo-
gyasztjákéshasználjákőket,elsősor-
bananemírotttartalmak,aképek,a
videók, a hanganyagok örvendenek
nagynépszerűségnekköreikben.

di gi tá lis szü le mé nyek: 
tar ta lom le töl tés 
és kö zös sé gi ol da lak
Abbanisnagykülönbségvanakor-
osztályokközött,hogymirehasznál-
jákaz internetet.Afiataloksokkal
bátrabbankezelikaletöltőszolgálta-
tásokat,főlegfilmeket,sorozatokat,
zenéket és szoftvereket, játékokat
szereznekbe.Aharmincévalattiak

amagánéletüketissokkalintenzíveb-
benélikazinterneten:előszeretettel
osztanakmegmagukrólképeket,vi-
deókataközösségioldalakon.
Az e-mailezés népszerűségében

nincskülönbségakétcsoportközött,
deakapcsolattartásmásikjelentőste-
rületét,aközösségioldalakatafiata-
loktöbbmintkétharmadahasznál-
jarendszeresen,mígaharmincfelet-
tieknekcsakkevesebbmintnegyven
százaléka.Ezaztisjelenti,hogyafi-
atalokközöttaze-mailtkezdikiszo-
rítaniaközösségioldalakontörténő
kapcsolattartás.

mi ért fon tos ez?
MarcPrenskyfentemlítettcikkében
radikálisváltozásokrólír:amostani
újgenerációnemcsakegykorábbige-
nerációtovábbfejlődésenémilegmás
szokásokkal, hanem egy olyan új
képződmény, amelyre nem készí-
tettükmégfelavilágunkat.Úgytű-
nik,hogyatanárokésalelkészek–
mégtöbbnyiredigitálisbevándorlók
–teljesenmásnyelvethasználnak,
mintazok,akikkelszótkelleneérte-
niük.Atanórákonésazistentiszte-
letekenillikkikapcsolniatelefono-
kat,afiatalokviszontegyreinkább
frusztrálvaérzikmagukatettől,aző
elutasításuktólpedigmárakésőbbi
generációksorsaisfügg…

g N.B.
(For rás: enet.hu)

Utánpótlás
b Az eNET – Te le kom Jelentésazinternetgazdaságról cí mű idei ku ta tá -

sa meg erő sí ti, hogy ket té sza kadt az in ter ne te ze tők tá bo ra a har minc év
alat ti ak ra és az an nál idő sebb kor osz tá lyok ra. A fi a ta lok szá má ra az in -
ter net vált a leg fon to sabb in for má ció for rás sá, ugyan ak kor ők nem az írott
szö ve ge ket, ha nem a fil me ket, vi de ó kat, ké pe ket ke re sik raj ta. Okos te -
le fon ja ik kal szin te szü net nél kül on-line éle tet él nek, és úgy hasz nál ják
a kö zös sé gi ol da la kat, hogy azok még az e-mailt is fe les le ges sé te szik. Je -
len leg úgy tű nik, a fi a ta lok más esz kö zök kel más képp és más ra hasz nál -
ják a ne tet, mint azok, akik nek az ő meg szó lí tá suk a fel ada tuk.

e g yh áz é S viL ág h áLó

rovatgazda: Nagy Bence

e vé L&Le vé L

Öröm hír Sá tor al ja új he lyen
ATokajéskörnyékeevangélikusegyházközségsátoraljaújhelyigyülekezetének
életébenjelentősnapvoltdecembermásodikszombatja.Templomukadott
ugyanishelyetamiskolcii. H. s. (in His steps) dicsőítőzenekarevangélizáci-
óskoncertjének.Férjem,Asz ta los ri chárd lelkészisnagyizgalommalkészült
azeseményre,akoncertrehívogatószórólapokszétosztásakiválóalkalmatadott
számáraazemberekkelvalószemélyesbeszélgetésekre,kapcsolatteremtésre.

Azenekartagjaimárjóvalahatóraikezdéselőttbehangoltak,ígyvoltidejük
kicsitelcsendesedni,ráhangolódniazadventreésIstentáldásátkérniazalkalom-
ra.AZemplénTelevíziómunkatársaiiselfoglaltákahelyüketaforgatáshoz,sa
templombanszépenlassangyülekeztekazérdeklődők.Egyszemszaloncukorés
egykapcsolatfelvételrebuzdítólapocskavártmindenkitazülőhelyén.Akezdés-
recsaknemmegteltekazistentiszteletialkalmakkorüresenmaradópadsorokis.
Líraiésszenvedélyesdalokváltottákegymást,ésakivetítettdalszövegekse-

gítségévelmégbefogadhatóbbáváltazüzenet,azörömhír.Istennekénekelni,
őtdicsőíteni,hálátadniszeretetéértésgondoskodásáértújraésújra–csodás
élmény.Atemplomhidegérőlismegfeledkezikazember,hiszenátjárjaszívét
egyfajtakellemesmelegség.

sán dor Fri gyes, aBorsod-HevesiEgyházmegyeespereseadventigondola-
taivaltovábbmelengetteaszíveket.Azéletlegnagyobbajándékáról,azegymás
irántiszeretetrőlbeszélt,melyutánmindenembervágyakozik.Ajándékozzunk
tehátegymásnakmagunkból,azidőnkből,azodafigyelésünkből,haigaziörö-
metszeretnénkszereznimásoknak.Azestkülönlegesenmeghatópillanatátje-
lentetteazenekarfrontemberének,Bod nár Ba lázs nak aszerelmivallomása,
mellyelkönnyeketcsaltnemcsakkedvese,hanematöbbiemberszemébeis.
Aggodalmaim,miszerinttalántúlhangosleszazene,túlhidegleszatemp-

lom,alaptalannakbizonyultak.Savégén–annakellenére,hogyezegymodern,
könnyűzeneikoncertvolt–ajelenlévőkközülinkábbazidősebbkorosztálykép-
viselőijöttekodahozzánk,éssugárzómosollyalazarcukonköszöntékmegacso-
dálatosélményt,buzdítvabennünkettovábbihasonlóalkalmakszervezésére.

Dr.AsztalosÉva(sátoraljaújhely)

a ta ga dás is ten tisz te le te, avagy a mi ni mál mi se?
AzEvÉ let december9-eilapszámánakEvél&le vél rovatábanA lé nyeg he lyett
ne men jünk a kül ső sé gek irá nyá ba címmelLég rá di György tollábólmegje-
lentlevélrekívánoknéhánygondolattalreagálni.
TiszteltLégrádiGyörgyúr,kedvesevangélikustestvérem!
Végtelenszomorúságtöltöttel,amikorolvastamazÖnreagálását.Ale-

írtakteológiaivonatkozásaivalnemkívánokfoglalkozniazonokbólsem,mert
nemvégeztemteológiaitanulmányokat,másrésztezekreGre ger sen-La bos -
sa György lelkészúrrészletesenkitértazEvÉ let november25-iszámábanol-
vasható,áll junk meg egy szó ra! címűcikkében.
Azzal,hogyLégrádiúrszintemindentelutasít,amigazdagabbátesziis-

tentiszteleteinket,lutherihagyományainkatutasítjael.
Arrólnemírlevelében,hogyezeketaliturgikus„újításokat”egyáltalánki-

próbálták-emáragyülekezetében,vagycsakazelmúltidőszaksajtóbanmeg-
jelentcikkeirekívántreagálni.
Sajnosazatapasztalatom,hogyottésolyanokutasítjákelazúj/régilitur-

gialehetőségeit,aholésakikegyáltalánnemvagycsakegyszerpróbáltákki,ak-
koriscsakazért,hogy„bemutassák”,milyen„pápista”,rómaikatolikus„hókusz-
pókuszokat”akarnaknémelyek„ráerőltetni”lutheránusgyülekezeteinkre.
Ateljestagadásbólcsaknéhányterületrekívánokkitérni.
Alektorokszolgálataesetébenvalószínűlegazáltalukfelolvasottigérekel-

lenefigyelni,nemafrizuraviseletükre.
Astólávalkapcsolatban:hautánanézettvolnatestvéremannak,hogyastó-

lanempüspökikiváltság–apüspökökalánconhordottkeresztetviselikmint
jelképet,aztsemolyanrégen,nincsmégszázéve,északimintára–,akkor
nemírtvolnalehelytelenmegállapítást.
A„Legyenbékességköztünk!”mondatraésazutánakövetkezőkézfogás-

ra,illetveannakelutasításáravonatkozókitételéveltalánagyülekezetétvagy
agyülekezettagjaitminősítiakkor,amikoraztkifogásolja,hogyolyannalkell
kezetfognia,akitnemisismer.
Kedvestestvérem,ezamailutheránusfogyatékosságunk,hogyegyálta-

lánnemismerjük–vagycsakkevésbé–azokat,akikkelmindenvasárnap
egytemplomban,egypadsorbanülünk.Nosza,ittazalkalom,hogyakéz-
fogásonkeresztülegymásszemébenézzünk,ésmegismerjükegymást.Ke-
rítsünkarraisalkalmat,hogyazistentiszteletelőttvagyutánmégbeszél-
gessünkistestvéreinkkel!
Azúj/régiliturgiaadtalehetőséget,azazamindenvasárnapiúrvacsorai

alkalmatÖn„elegánsan”megkerüli.Lehetséges,hogyazokkicsinytáborá-
batartozik,akikúgygondolják,hogyelégcsaknagyünnepeinkkorúrvacso-
rátvenni,többször„felesleges”?
Magamörömmeljárokagyülekezetembe,aholaliturgiaigazdagságotél-

hetemmegvasárnaprólvasárnapra,ünneprőlünnepre.Imádkozomazért,
hogyminéltöbbevangélikustestvéremélhesseát,tapasztalhassamegeze-
ketazörömöket.
Istenáldjonmegbennünket!

HEgEdüsLászlógond nok (szom bat hely)

meg hí vó
száz öt ven éve ala kult új já a szlo vák gyü le ke zet

AbudapestiSzlovákAjkúEvangélikusEgyházközséglelkészeéspres-
bitériumatisztelettelésszeretettelmeghívjaÖntadecember16-án10
órakorkezdődő,agyülekezetújjáalakulásának150.évfordulójatiszte-
letérerendezettünnepiistentiszteletre.IgéthirdetMgr. dr. Mi loš Klá -
tik, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus-Lutheránus Egyház
(ECAV)elnök-püspöke.Köszöntőtmond:Gáncs Pé ter, aMagyarorszá-
giEvangélikusEgyházelnök-püspöke.
AzalkalmonsorkerülDa ni el Bachát püspök,Ján Kol lár költő,lel-

készésĽudo vít izák kántor,zeneszerzőemléktábláinakfelavatására,va-
lamintaJób meg pró bál ta tá sa – Egy evan gé li kus gyü le ke zet pe ri pe ti ái (A
pes ti szlo vák evan gé li kus gyü le ke zet em lék köny ve) címűkiadványbemu-
tatójára.
Helyszín:BudapestVIII.ker.,Rákócziút57/A,kápolna.

h I r d e t é s meg hí vó elő ka rá cso nyi
ren dez vény re

AzEvangélikusNőiMisszióPá-
ratlanklubja és a KÖSZI (Ke-
resztényÖnkéntesekSzövetsége
azIfjúságért)közöselőkarácsonyi
rendezvényérehívmindenérdek-
lődőtdecember23-án17órátólaz
országosirodautcárólnyílóter-
mébe(VIII.ker.,Üllőiút24.).Az
alkalomcélja:rátalálniazünnep
igazi értelmére, átélni az egy-
mássalvalótestvériközösséget.
FellépaBoyz less Vo i ce együttes.
Igéthirdetsze ve ré nyi Já nos evan-
gélikusmisszióilelkész.

h I r d e t é s

Csil lag he gyi 
össze gyü le ke zés

ACsillaghegyiEvangélikusEgy-
házközségszeretettelhívjahíveit
ésbarátaitdecember16-ánabé-
kásmegyeri templomba (1038
Budapest,Mezőu.12.)azössze-
gyülekezésnapjára.Aközösebéd
után14órátólBä cher iván író,
publicistaleszavendégünk.

h I r d e t é s
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Küld jön egy ké pet ad ven ti ko szo rú já ról 
az Evan gé li kus.hu nak!

MárazelmúltévbenisazzalakérésselfordultunkazEvan gé li kus.hu ol-
vasóihoz,hogyküldjenekotthonukéstemplomukadventikoszorújáról
egy-egyképetnekünk.Szebbnélszebbfotókérkeztek.Azakcióbólsze-
retnénkhagyománytteremteni,ezértidénújraarrabiztatunkminden-
kit,hogyküldjönképeketadventikoszorújárólaszerkesztoseg@luthe-
ran.hucímre.Köszönjük!
Ízelítőülatavalyiképek:evan ge li kus.hu/pa no ra ma/kuld jo en-egy-ke pet-

ad ven ti-ko szo ru ja rol/
Továbbiadventianyagainkhonlapunkon:evan ge li kus.hu/un nep/ad vent

h I r d e t é s
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VASÁRNAP

10.30 / M1
Evangélikus magazin
(ismétlés:M2/13.30)
11.00 / Duna Tv
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Budafokról
12.05 / Bartók rádió
Hangverseny délidőben
Bach:Jesu,meineFreude–
motettaBWV227.
13.05 / M1
szellem a palackból...
Egyháziruhákgyűjteménye
15.05 / Bartók rádió
Jubilate Deo
Évszázadokegyházimuzsikája
19.40 / Kossuth rádió
Karácsonyi dalok népi
hangszereken
SzokolayDongóBalázs
21.00 / Duna Tv
,,Jónak lenni jó’’
Gálaműsor

HÉTFŐ

9.30 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
10.00 / Duna Tv
isten kezében
Pálosévszázadok
amagyartörténelem
tükrében
12.05 / Bartók rádió
A Danserye együttes
hangversenye
FranciscoGuerrero:AgnusDei
13.30 / M1
Magyarlakta – 
vidékek krónikája
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi istenünk!
Azevangélikusegyház
félórája
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)

KEDD

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Reger:B-A-C-Hfantáziaésfúga
13.10 /Sion Rádió (Beregszász)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(sionradio.eu,ismétlés:22.10)
17.00 / Duna Tv
Magyar történelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
BlahaLujza
19.35 / Bartók rádió
Karácsony a Bach családdal
RuppertIstván(orgona)
ésaPurcellkórus
hangversenye
19.44 / Kossuth rádió
Betlehemi királyok
RészletekaKormorán
együtteslemezéről

SZERDA

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
,,AkikazÚrbanbíznak,
erejükmegújul...’’
12.15 / Tv2
Egy varázslatos karácsony
(angol családi film, 2007) (89’)
13.30 / Kossuth rádió
,,tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
Areformátusegyházfélórája
17.00 / Pax Tv
Mérleghinta
BeszélgetésLehelLászlóval
19.35 / Bartók rádió
Az Mr Énekkar 
és az Mr szimfonikusok
karácsonyi hangversenye
Benne:
Bach:Magnificat
22.55 / Duna Tv
Hol zsarnokság van...
(magyar dokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

8.35 / Duna Tv
Lyukasóra
(irodalmi műsor)
9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Bruckner:TeDeum
11.10 / Duna Tv
Egy legenda életre kel
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
PuskásFerenc
19.00 / Duna Tv
sportcsillagok gálaestje 
2012
19.43 / Kossuth rádió
Karácsonyi muzsika – 
barokk stílusban 
Peter Breiner 
feldolgozásában
0.20 / M1
Angi jelenti
(dokumentumfilm)
Angiahíradóban

PÉNTEK

9.35 / Duna Tv
Erdélyi történetek
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
Ruhaéshegedű
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
13.30 / Kossuth rádió
Az Úr közel!
Abaptistaegyházfélórája
19.44 / Kossuth rádió
Karácsonyi dallamok –
zenélő szerkezeteken
22.00 / Bartók rádió
Celluloidák – 
a legjobb filmzenék
22.25 / Duna Tv
Beszélőn
(francia játékfilm, 2009)
(116’)

SZOMBAT

6.30 / Duna Tv
szentföldi szent helyek üzenete
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Cezárea
8.45 / M2
A Biblia gyermekeknek –
Újszövetség
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu,ismétlés:23.00)
20.15 / M1
Az ajtó
(magyar–német film, 2011) (94’)
21.04 / Kossuth rádió
Biliárd fél tízkor
HeinrichBöllregényének
rádióváltozata
22.50 / M1
Kiadatás
(amerikai filmdráma, 2007)
(117’)

VASÁRNAP

6.00 / Tenkes Rádió
(Siklós)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(tenkesradio.hu)
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó 
a nagybánhegyesi 
evangélikus templomból
15.05 / Bartók rádió
Barokk karácsonyi
hangverseny közvetítése
Helsinkiből, 
a Kallio-templomból
19.43 / Kossuth rádió
részletek 
az Új Bojtorján együttes
karácsonyi albumáról
21.05 / Duna Tv
A remény rabjai
(amerikai játékfilm, 1994) (137’)
22.00 / National Geographic
Élet Jeruzsálem szent helyein

va sár nap (de cem ber 16.)
sze ret lek ben ne te ket – mond ja az Úr. Mal1,2a(2Thessz3,5;Mt11,2–6/7–
10/;1Kor4,1–5;Zsolt68,20–36)Amikultúránkbannemszokásnapontamon-
dogatniegymásnak,hogy„szeretlek”.Szentimentálisnakérezzük,amerikai
túlzásnak.Mégismilyensokanszenvednekakimondatlanszavakmiatt!Le-
gyenszóakárbocsánatról,akárszeretetről,nemtudunkvelejólélni,kellő
időbenéshelyenkimondani.Hitünksötét,kétkedőidőszakában,amikormá-
sokértaggódunk,gyászolunk,éshajlamosaklennénkIstenünketinkábbcsak
igazbírónaklátni,jóújrahallani,amitőmond:„sze ret lek ben ne te ket.”

hét fő (de cem ber 17.)
Mi vel is ten ítélt min ket al kal mas nak ar ra, hogy ránk bíz za az evan gé li u mot,
úgy hir det jük azt, mint akik nem az em be rek nek akar nak tet sze ni, ha nem a szí -
vün ket vizs gá ló is ten nek. 1Thessz2,4(Jób40,3–4;Lk1,26–38;Lk1,1–17)Az
ünnepelőttagyülekezetkülönösenisvárjaahittanosok,azénekkar,alelkész
szolgálatát,akiknekakészüléssoránfelkelltenniükmagukbanakérdéseket:
kinekakarunktetszeni?Mirőlszólunk,hogyanvisszükazörömhírt?Azad-
ventigyertyagyújtásonnemazidillihangulatközvetítőikelllegyünk.AzÚr
Jézusrólkellszólnunk,akiazértlettemberré,hogymagátáldozzaértünk,bű-
neinkért.HaazÚrránkbíztaazevangéliumot,képviseljükhitelesen,tudván,
hogyazÚrnakadunkmajdszámot.

Kedd (de cem ber 18.)
Mert a meg szen te lő és a meg szen tel tek mind egy től szár maz nak, ezért nem szé -
gyel li őket test vé re i nek ne vez ni.Zsid2,11(Zsolt109,31;1Thessz5,16–24;Lk1,18–
25)Egykarácsonyijelenetbenagyermekekpénzsóvárfogadósoktörténetétmu-
tatjákbe.Csakazoknakbiztosítanakhelyet,akikgazdagok,szépek,befolyáso-
sak.Nemismeseez.Szomorútény,hogyaszegénységbenélőkszégyellikma-
gukatéshelyzetüket,agazdagokpedighivalkodnakjavaikkal.Avámszedő,aki
nyilvánvalóbűnösnekszámított,szégyenébenaszemétsemmertefelemelnia
templombanimádságközben,afarizeuspedigítélkezvehálálkodott„szent”éle-
téért.Jézustestvéreineknevezminket,szeretetben,tisztaságban,szentségben
ésistenilélekbenszegényeket,nemszégyellbennünket,hanemlehajolhozzánk.

Szer da (de cem ber 19.)
Ke resz te lő Já nos ta nú ként jött, hogy bi zony sá got te gyen a vi lá gos ság ról, és hogy
min den ki higgyen ál ta la. Jn1,7(Ézs60,19;2Kor1,18–22;Lk1,26–38)Jólát-
niIstentervét,ahogyanelőkészítetteévszázadoktörténetébenaMegváltóér-
kezését.KeresztelőJánosmintútegyengetőJézuskorábanegyértelművétet-
te,kiaMessiás.Alázatosszolgakéntjelenikmegelőttem,akielegánsanfél-
reállt,srámutatottanálanagyobbra.Keresztényekkéntnemzsebelhetjükbe
magunknakadicsőséget,úgykellélnünkJézust,hogyhitrejussanakkörü-
löttünk.Nemtőlünkvanajó,annakaforrásaő.Ahogyanre mé nyik sán dor
ismondjaegyversében:„Nemenyémazafény,csakbennemjár./Istennek
köszönjétek,–nenekem!”

Csü tör tök (de cem ber 20.)
Ha az Úr nem őr zi a vá rost, hi á ba vi gyáz nak rá az őrök. Zsolt127,1b(2Kor
3,5;Jel5,1–5;Lk1,39–45)Afranciadeistákaztvallották,hogyIstencsakte-
remtő,dealkotásábanemavatkozikbele.Ezazigeelmondjaazigazságotaz
Úrcselekvéséről.Istenmindenhatóságáról,hatalmárólésáldásárólszólés
azemberierőlködésfeleslegességéről.Vajonminkvan,amitnekaptunkvol-
na?MivelszolgálhatunkazÚrnakmintsajátunkkal?Mindentőle,általaés
értevan.Hiábafáradozunk,haazÚráldásanemnyugszikfáradozásunkon.
Lu ther írtaa145.zsoltár15.verséhez:„PedigaholIstenmegtartókegyelme
nemőrködik,ottsemmisemarad,méghaszázezerlakattalőriznékis.Oda-
lenneminden,smiaztsetudnánk,hovalett.”

pén tek (de cem ber 21.)
Jé zus mond ja: „A Párt fo gó, a szent lé lek, akit az én ne vem ben küld az Atya,
ő ta nít majd meg ti te ket min den re, és esze tek be jut tat min dent, amit én mond -
tam nek tek.” Jn14,26(Jóel3,1a;Jel3,7–8.10–11/12/;Lk1,46–56)Nemcsaka
keresztényüldözésidőszakáravagyazapostolokravonatkozottJézusígére-
te.GyülekezetitagjainkatsokszorkérdezikmegIstencselekvésévelkapcso-
latosan.Őkaztánbibliaóráinkon,személyestalálkozásainksoránfelidézik
ezeketabeszélgetéseket,visszaigazolástisvárva,jólfeleltek-e.Ilyenkorcso-
dálkozunk,milyentisztánsikerültelmondanialényeget.Miértlehetett?Mert
aSzentlélekeszükbejuttatta,amitJézustóltanultak,őadtaszájukbaasza-
vakat.Hálásantapasztalhatjuk,hogyővalóbanvelünkvanmindennapon!

Szom bat (de cem ber 22.)
Úgy te kint sen min ket min den em ber, mint Krisz tus szol gá it és is ten tit ka i nak sá -
fá ra it. 1Kor4,1(Zsolt119,43;Jel22,16–17.20–21;Lk1,57–66)Mekkoraazössze-
visszaságlelkitéren!Majdnemmindenújságbajuthoroszkóp,vanjóslótévé-
műsor,ezoterikusegészségnap.Akikmindeztművelik,tudják,mennyirenyi-
tottazemberatitokzatosra.Vágyikarra,hogymegmondjáknekiajövőjét.Jó
pénzértmegyazámítás.Hogyantekintenekeközbenránk?Valljukbe,nemáll-
naktömöttsorokatemplomunkelőtt.PedigmiKrisztusin gyenkegyelmérőlpré-
dikálunk.Azőszolgáikéntcsakaztképviselhetjük,amitránkbízott:azörökélet
beszédét.Istentitkaaz,hogyJézusKrisztustküldteavilágbabűneinkbocsána-
tára,lelkünküdvösségére.

g LázárnéSkorkaKatalin

Újnap– újkegyelem

VAsÁRNAPTÓLVAsÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 16-ától december 23-áig

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-tólazünnepekésleltározásmiattzár va tartunk.
Nyi tás: 2013.január14-én,hétfőn.
Kérjük,vegyékfigyelembe,hogyaleltározásidejealattérkezőmegren-
deléseketakiadójanuár14.utántudjateljesíteni!

HÍREK, HIRDETÉSEK

ál lás  – ne ve lő ta nár
AMagyarProtestánsTanulmányi
Alapítvány (MPTA) budapesti
egyetemi szakkollégiumába ke-
res diplomás, agilis, protestáns
vallású,rendezettgyülekezetihát-
térrelrendelkező,megbízhatósze-
mélytnevelőtanárimunkakörbe,
bentlakással.
Ajelentkezéseketszakmaiön-

életrajzzalazalábbicímrevárjuk:
MPTA,1121Budapest,Eötvösút
35.vagytitkarsag@mpta.hu.

h I r d e t é s

ad ven ti kon cert
rákos pa lo tán

szlu ka Lí dia adventi koncertje
leszdecember16-án16órakora
rákospalotaievangélikuskistemp-
lomban(1152Budapest,Juhosu.
28.).Szeretettelhívunkésvárunk
mindenkit!Abelépésdíjtalan!

h I r d e t é s

tisz telt ol va só ink!
AhetilapunkehetiszámábanelhelyezettcsekkenaHíd evangélikusma-
gazinelőfizetésidíját,illetveamagazinelőállításánaktámogatásátlehet
befizetni.EzacsekkazEvan gé li kus Élet előfizetésidíjánakrendezésé-
reNEMALKALMAS!AHíd magazintmindenolvasónkazEvan gé li -
kus Élet tel együttto vább ra is elő fi ze tés nél kül kap ja.
AzEvan gé li kus Élet előfizetésénekmeghosszabbításáhozmin den ki -

nek név re szó ló csek ket pos tá zunk.

Adecember23–30-idátummal32oldalonmegjelenőösszevont,ünnepi
lapszámleszazEvangélikus Élet ideiutolsószáma.Ára500forint.


