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Áldott Áventet Kívánunk Minden Kedves Testvérünknek!

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2009. Ádvent 

TELEFONSZÁMAINK
Aradi György lelkész 20/ 824 5371

Pelikán András beosztott lelkész 20/ 824 8726
Deák Dániel hitoktató 20/ 824 9015
Gálos Miklós kántor 20/ 770 3533

Jónás Zoltánné egyházfi 20/ 770 3702

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
Miután elmentek tõlük
az angyalok a mennybe,
a pásztorok így szóltak
egymáshoz: „Menjünk
el egészen Betlehemig,
és nézzük meg: hogyan
is történt mindaz, ami-
rõl üzent nekünk az
Úr.” Elmentek tehát
sietve, és megtalálták
Máriát, Józsefet, és a
jászolban fekvõ kisgyer-
meket. Amikor meglát-
ták, elmondták azt az
üzenetet, amelyet errõl
a kisgyermekrõl kaptak,
és mindenki, aki hallot-
ta, elcsodálkozott azon,
amit a pásztorok mond-
tak nekik.(Lukács 2,15-18)

A pásztorokat
annyira elkápráztatta az isteni

hírnökök szava, hogy vitték tovább õk is
a jóhírt. Nem mintha Betlehemben bárki
is összekevert volna egy rongyos, poros
kompániát, dicsõ angyali hírnökökkel.
Mégis, amint a pásztorok elindultak a
jászoltól, az angyalok üzenetét adták
tovább: a Messiás születésérõl és a földi
béke meghökkentõ hírérõl. A körülöttük
lévõ világba ugyanazt a fénylõ üzenetet

jelentették ki, amit korábban Gábriel an-
gyal nekik. Bár továbbra is egy szenvedéssel

és igazságtalanság-
gal terhelt világban
éltek. Továbbra is
hatott rájuk az em-
beri gyengeség és
elesettség. Minde-
zek ellenére egé-
szen világos szere-
pet kaptak a pász-
torok Isten történe-
tében. Magával ra-
gadó mondandót.
És miközben élmé-
nyeiket újra-
mondták, hangjuk
beleolvadt egy
nagyobb, mennyei
kórusba.

A b e t l e h e m i
történet mag-

va ma is jelenlévõ
csoda. A megígért gyermek értünk
született meg. Isten úgy akarta, hogy az
életet teremtõ szó, az Ige testté legyen és
életet hozzon mindannyiunk számára.
Meghallani ezt a karácsonyi üzenetet
azzal a kockázattal jár, hogy megvál-
tozhatunk. A hit, amely bizalmat ébreszt
az értünk születettben és a bátorság,
amely újra mondatja ezt a történetet mély
átalakulást jelent. (folytatás 2. oldal)

Ünnepi istentiszteleti rend

November 29. – Ádvent elsõ vasárnapja
11.00 úrvacsorai istentisztelet, új presbiterek be-
iktatása                                     (Aradi György)
18.00 ifjúsági istentisztelet      (Pelikán András)
December 6. – Ádvent második vasárnapja
10.00 családi istentisztelet       (Pelikán András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet   (Pelikán András)
December 13. – Ádvent harmadik vasárnapja
9.30 angol nyelvû úrvacsorás istentisztelet 

(Dr. Csepregi András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet     (Aradi György)
December 17. Ádventi egyházzenei áhítat
18:00 orgonál Gálos Miklós      (Szirmai Zoltán)

December 20. – Ádvent negyedik vasárnapja
11.00 úrvacsorai istentisztelet     (Aradi György)
16.00 gyermekkarácsony          (Pelikán András)
December 24. – Szenteste
16.00 karácsony esti istentisztelet     (Aradi Gy.)
December 25. – Karácsony
11.00 úrvacsorai istentisztelet     (Aradi György)
December 26. – Karácsony második napja
11.00 úrvacsorai istentisztelet    (Pelikán András)
December 27. – Karácsony utáni vasárnap
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Dr. Varga Gyöngyi)
December 31. – Óév este
18.00 úrvacsorai istentisztelet (Dr. Muntag Andorné)
Január 1. – Újév
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Dr.Harmati Béla)
Január 3. – Újév utáni vasárnap
9.30 családi istentisztelet         (Pelikán András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet    (Pelikán András)
Január 6. – Vízkereszt
18.00 zenés istentisztelet            (Aradi György)

Személyi jövedelemadója bevallásakor adó-
jának 2 x 1 %-áról rendelkezhet. Kérjük, az
egyházak javára nyilatkozó részhez írja: 

Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ részhez
pedig gyülekezetünk alapítványa adatait:

Alapítvány a Budapest–Fasori
Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

Köszönjük támogatását!

Gyülekezetünk számlaszáma:
OTP 11705008-22506573

Az alapítvány számlaszáma: 
OTP 11709002-20124393

HONNAN HOVÁ
MAGYARORSZÁG

2009. november 30. este 7 óra
ERKÖLCSI VÁLSÁG MAGYARORSZÁ-
GON. Krízis és terápia az egyházak sze-
mével Elõadók: Dr. Bábel Balázs érsek,
Ittzés János elnök-püspök. Moderátor:
Radosné Lengyel Anna
Helyszín: Budapest–Fasori Ev. Gimn.
díszterme, Bp., VII. Városligeti fasor 17–21.

2009. december 12. este 7 óra
KULTURÁLIS VÁLSÁG MAGYAROR-
SZÁGON. Jótékonysági Koncert a nemes-
csói Sartoris Alapítvány (árvaház, leány-
anyaotthon), és a gyöngyösi autista gyere-
kek megsegítésére. 
Mûvészeti vezetõ: Kukely Júlia Liszt Ferenc
és Melis György díjas magánékes.
Helyszín: Árpádházi Szent Erzsébet Római
Katolikus Templom, Bp., VII. ker. Rózsák
tere. 

Paulus van Vianen: Pásztorok imádása, 1607
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nagyobb, mennyei
kórusba.

A b e t l e h e m i
történet mag-

va ma is jelenlévõ
csoda. A megígért gyermek értünk
született meg. Isten úgy akarta, hogy az
életet teremtõ szó, az Ige testté legyen és
életet hozzon mindannyiunk számára.
Meghallani ezt a karácsonyi üzenetet
azzal a kockázattal jár, hogy megvál-
tozhatunk. A hit, amely bizalmat ébreszt
az értünk születettben és a bátorság,
amely újra mondatja ezt a történetet mély
átalakulást jelent. (folytatás 2. oldal)

Ünnepi istentiszteleti rend

November 29. – Ádvent elsõ vasárnapja
11.00 úrvacsorai istentisztelet, új presbiterek be-
iktatása                                     (Aradi György)
18.00 ifjúsági istentisztelet      (Pelikán András)
December 6. – Ádvent második vasárnapja
10.00 családi istentisztelet       (Pelikán András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet   (Pelikán András)
December 13. – Ádvent harmadik vasárnapja
9.30 angol nyelvû úrvacsorás istentisztelet 

(Dr. Csepregi András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet     (Aradi György)
December 17. Ádventi egyházzenei áhítat
18:00 orgonál Gálos Miklós      (Szirmai Zoltán)

December 20. – Ádvent negyedik vasárnapja
11.00 úrvacsorai istentisztelet     (Aradi György)
16.00 gyermekkarácsony          (Pelikán András)
December 24. – Szenteste
16.00 karácsony esti istentisztelet     (Aradi Gy.)
December 25. – Karácsony
11.00 úrvacsorai istentisztelet     (Aradi György)
December 26. – Karácsony második napja
11.00 úrvacsorai istentisztelet    (Pelikán András)
December 27. – Karácsony utáni vasárnap
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Dr. Varga Gyöngyi)
December 31. – Óév este
18.00 úrvacsorai istentisztelet (Dr. Muntag Andorné)
Január 1. – Újév
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Dr.Harmati Béla)
Január 3. – Újév utáni vasárnap
9.30 családi istentisztelet         (Pelikán András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet    (Pelikán András)
Január 6. – Vízkereszt
18.00 zenés istentisztelet            (Aradi György)

Személyi jövedelemadója bevallásakor adó-
jának 2 x 1 %-áról rendelkezhet. Kérjük, az
egyházak javára nyilatkozó részhez írja: 

Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ részhez
pedig gyülekezetünk alapítványa adatait:

Alapítvány a Budapest–Fasori
Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

Köszönjük támogatását!

Gyülekezetünk számlaszáma:
OTP 11705008-22506573

Az alapítvány számlaszáma: 
OTP 11709002-20124393

HONNAN HOVÁ
MAGYARORSZÁG

2009. november 30. este 7 óra
ERKÖLCSI VÁLSÁG MAGYARORSZÁ-
GON. Krízis és terápia az egyházak sze-
mével Elõadók: Dr. Bábel Balázs érsek,
Ittzés János elnök-püspök. Moderátor:
Radosné Lengyel Anna
Helyszín: Budapest–Fasori Ev. Gimn.
díszterme, Bp., VII. Városligeti fasor 17–21.

2009. december 12. este 7 óra
KULTURÁLIS VÁLSÁG MAGYAROR-
SZÁGON. Jótékonysági Koncert a nemes-
csói Sartoris Alapítvány (árvaház, leány-
anyaotthon), és a gyöngyösi autista gyere-
kek megsegítésére. 
Mûvészeti vezetõ: Kukely Júlia Liszt Ferenc
és Melis György díjas magánékes.
Helyszín: Árpádházi Szent Erzsébet Római
Katolikus Templom, Bp., VII. ker. Rózsák
tere. 

Paulus van Vianen: Pásztorok imádása, 1607
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Tisztelt Fasori Gyülekezet, kedves Testvérek!
A 2006–2012 közötti választási ciklus félidejekor egyházközségünk presbitériumát –
többek között a lemondott vagy visszavonult tagok pótlására – új presbiterekkel sze-
retnénk kiegészíteni. Ehhez még ebben az évben egyházközségi közgyûlésen válasz-
tásra kerül sor. Ennek elõkészítésére és lefolytatására az alábbi menetrendet követjük:

1. A gyülekezet választói névjegyzékének kifüggesztése. A választói névjegyzé-
ken szerepelnie kell minden olyan egyházközségi tagnak, aki magyar állampolgár
vagy Magyarországon élõ személy, aki keresztségben részesült, az evangélikus egy-
háznak a Szentíráson alapuló hitvallásos tanítását elfogadja, vallja és képességei sze-
rint megtartja, az egyházközség gyülekezeti életében és fenntartásában lelki, szellemi
és anyagi erejéhez képest részt vesz, rendezett életvitelû, konfirmált és nagykorú. A vá-
lasztói névjegyzék a november 4-én megtartott presbiteri ülésig véglegesítésre kerül.

2. Ajánlások beküldése a jelölõbizottsághoz. Az egyházközségi jelölõbizottság
az egyházközség tagjaitól gyûjt ajánlásokat. A jelölõbizottságot bármely egyházköz-
ségi tag közvetlenül is felkeresheti annak nevével, akit presbiternek ajánl. Az aján-
latok beküldésének határideje: november 15-ig tart.

3. A választó közgyûlés meghirdetése és a választás. Az egyházközség pres-
bitereit az egyházközség november 22-i istentisztelete után tartandó közgyûlése
választja.

Ünnepélyes beiktatásuk Ádvent 1. vasárnapján, november 29-én 11 órától,  isten-
tisztelet keretében történik.
Budapest-Fasor, 2009. október 4. 

Aradi György Dr. Gálos Miklós Muntag András
lelkész felügyelõ a jelölõbizottság elnöke

P r e s b i t e r v á l a s z t á s

ISTENTISZTELET
Úrvacsorás istentisztelet minden vasár-
nap és ünnepeken 11 órakor. A délelõtti
11 órási istentiszteletekkel párhuzamosan
„gyermekek játékos vasárnapja” Deák
Dániel hitoktató vezetésével a gyül.
teremben. (Családi it. napján nem.)
Családi istentisztelet minden hónap elsõ
vasárnapján 10 órától.
Angol nyelvû istentisztelet minden hó-
nap második vasárnapján 9.45-tõl.
Gyülekezeti kávézás a hónap második
vasárnapján mind az angol, mind a ma-
gyar nyelvû istentisztelet után a Fasori
Gimnázium könyvtárában.
Énekkari szolgálat istentiszteleteinken a
hónap harmadik vasárnapjain és ünne-
pekhez kapcsolódóan hirdetés szerint.
Ifjúsági istentisztelet minden hónap
utolsó vasárnapján 18 órától a gyülekeze-
ti teremben.
Gyülekezeti kávézás minden hónap
második vasárnapján az istentiszteletek
után a Fasori Gimnázium könyvtárában.
IDÕSEK BIBLIAÓRÁJA
A nyugdíjas korosztály számára szerda
délután 15 órakor tarjuk bibliaóráinkat.
Ennek keretében Hóseás könyvét, János
evangéliumát és Pál Timóteushoz írt két
levelét olvassuk „Elmélyülés” címmel.
HITOKTATÁS gyerekeknek, 
akik iskolai hitoktatásban nem részesülnek:
• 1-2. osztályosok részére hétfõn 16.30-kor,
• 3-4. osztályosok részére kedden 16.30-kor,
• 5-6. osztályosok részére szerdán 16.30-kor
van hittanóra Deák Dániel hitoktató ve-
zetésével.
IFJÚSÁGI ÓRÁK
Péntekenként 17 órától az Ifi klubban.

FIATAL FELNÕTTEKNEK
Bibliaóra havonta egy alkalommal,
szerdánként 19 órától Márk evangéliu-
mának olvasását folytatjuk.
FORRÁS KLUB
Minden hónap utolsó szerdáján 18 órakor
tartjuk. Keresztelõre, konfirmációra, es-
küvõre készülõ fiatal felnõtteknek, akik
az egyéni felkészülés mellett szívesen
kapcsolódnak egy olyan közösséghez,
ahol nyitottan lehet kérdezni, beszélgetni
közösen készülni hasonló helyzetben
lévõ fiatalokkal.
GYÜLEKEZETI KÓRUS (FAFÖK) 
18–28 éveseknek minden csütörtökön 19
órakor. Karvezetõ: Nováky Andrea.
BABA-MAMA KLUB
Havonta egyszer szerdán 10 órakor a
gyülekezeti teremben. 
PRESBITERI BIBLIAÓRA
A hónap elsõ hétfõjén este 6 órától tartjuk
gyülekezeti elöljárók, presbiterek és szol-
gálatban elmélyülni kívánó testvéreink
számára. 
Témáink között ekkléziológiai, missziói
és saját közvetlen környezetünkre reflek-
táló bibliai tanulmányok szerepelnek.

Állandó gyülekezeti alkalmainkA hogyan idén Karácsonykor is össze-
gyülekezünk istentiszteleteinken,

családi körben és legkülönfélébb közös-
ségekben, hogy halljuk ezt a csodálatos
történetet, minket is elkápráztathatnak
Isten hírnökei, hogy aztán magunk is
azokká váljunk. Bár továbbra is egy szen-
vedéssel és igazságtalansággal terhelt
világban élünk. Továbbra is sajátunk az
emberi gyengeség és elesettség. Mind-
ezek ellenére mi is egészen világos szere-
pet kapunk Isten történetében. Magával
ragadó mondandót. Miközben újramond-
juk, hangunk beleolvad egy nagyobb

mennyei kórusba. Fogadva Isten szerete-
tét a testté lett Igében, hogyan is marad-
hatnánk ki az énekbõl? Hogyan is marad-
hatna mozdulatlan és visszhangtalan ez a
jó hír életünkben? Isten Igéje pedig végzi
a maga csodálatos mûvét, nem csak ben-
nünk, de bizonyára rajtunk keresztül is.

„Mily szép, ha feltûnik a hegyeken az
örömhírt hozó lába! Békességet hirdet,
örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt
mondja Sionnak: Istened uralkodik!” 

(Ézs 52,7)

Isten ajándékozó kedvében bõvelkedõ
karácsonyt kívánunk!      Aradi György lelkész

November 28-án 15 órakor gyereksze-
retetvendégség lesz a gyülekezeti
teremben. Pelikán András és Deák
Dániel várnak mindenkit szeretettel. 

––––––––––––––––––––––––––––
November 28-án 18 órakor ünnepi
koncertet tart a 20 éve újraindult Fasori
Gimnázium, a díszteremben. 
Mûsoron lesz többek között J.S. Bach
137. kantátája. Mûvészeti vezetõ
Nováky Andrea.
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Áldott Áventet Kívánunk Minden Kedves Testvérünknek!

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2009. Ádvent 

TELEFONSZÁMAINK
Aradi György lelkész 20/ 824 5371

Pelikán András beosztott lelkész 20/ 824 8726
Deák Dániel hitoktató 20/ 824 9015
Gálos Miklós kántor 20/ 770 3533

Jónás Zoltánné egyházfi 20/ 770 3702

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
Miután elmentek tõlük
az angyalok a mennybe,
a pásztorok így szóltak
egymáshoz: „Menjünk
el egészen Betlehemig,
és nézzük meg: hogyan
is történt mindaz, ami-
rõl üzent nekünk az
Úr.” Elmentek tehát
sietve, és megtalálták
Máriát, Józsefet, és a
jászolban fekvõ kisgyer-
meket. Amikor meglát-
ták, elmondták azt az
üzenetet, amelyet errõl
a kisgyermekrõl kaptak,
és mindenki, aki hallot-
ta, elcsodálkozott azon,
amit a pásztorok mond-
tak nekik.(Lukács 2,15-18)

A pásztorokat
annyira elkápráztatta az isteni

hírnökök szava, hogy vitték tovább õk is
a jóhírt. Nem mintha Betlehemben bárki
is összekevert volna egy rongyos, poros
kompániát, dicsõ angyali hírnökökkel.
Mégis, amint a pásztorok elindultak a
jászoltól, az angyalok üzenetét adták
tovább: a Messiás születésérõl és a földi
béke meghökkentõ hírérõl. A körülöttük
lévõ világba ugyanazt a fénylõ üzenetet

jelentették ki, amit korábban Gábriel an-
gyal nekik. Bár továbbra is egy szenvedéssel

és igazságtalanság-
gal terhelt világban
éltek. Továbbra is
hatott rájuk az em-
beri gyengeség és
elesettség. Minde-
zek ellenére egé-
szen világos szere-
pet kaptak a pász-
torok Isten történe-
tében. Magával ra-
gadó mondandót.
És miközben élmé-
nyeiket újra-
mondták, hangjuk
beleolvadt egy
nagyobb, mennyei
kórusba.

A b e t l e h e m i
történet mag-

va ma is jelenlévõ
csoda. A megígért gyermek értünk
született meg. Isten úgy akarta, hogy az
életet teremtõ szó, az Ige testté legyen és
életet hozzon mindannyiunk számára.
Meghallani ezt a karácsonyi üzenetet
azzal a kockázattal jár, hogy megvál-
tozhatunk. A hit, amely bizalmat ébreszt
az értünk születettben és a bátorság,
amely újra mondatja ezt a történetet mély
átalakulást jelent. (folytatás 2. oldal)

Ünnepi istentiszteleti rend

November 29. – Ádvent elsõ vasárnapja
11.00 úrvacsorai istentisztelet, új presbiterek be-
iktatása                                     (Aradi György)
18.00 ifjúsági istentisztelet      (Pelikán András)
December 6. – Ádvent második vasárnapja
10.00 családi istentisztelet       (Pelikán András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet   (Pelikán András)
December 13. – Ádvent harmadik vasárnapja
9.30 angol nyelvû úrvacsorás istentisztelet 

(Dr. Csepregi András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet     (Aradi György)
December 17. Ádventi egyházzenei áhítat
18:00 orgonál Gálos Miklós      (Szirmai Zoltán)

December 20. – Ádvent negyedik vasárnapja
11.00 úrvacsorai istentisztelet     (Aradi György)
16.00 gyermekkarácsony          (Pelikán András)
December 24. – Szenteste
16.00 karácsony esti istentisztelet     (Aradi Gy.)
December 25. – Karácsony
11.00 úrvacsorai istentisztelet     (Aradi György)
December 26. – Karácsony második napja
11.00 úrvacsorai istentisztelet    (Pelikán András)
December 27. – Karácsony utáni vasárnap
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Dr. Varga Gyöngyi)
December 31. – Óév este
18.00 úrvacsorai istentisztelet (Dr. Muntag Andorné)
Január 1. – Újév
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Dr.Harmati Béla)
Január 3. – Újév utáni vasárnap
9.30 családi istentisztelet         (Pelikán András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet    (Pelikán András)
Január 6. – Vízkereszt
18.00 zenés istentisztelet            (Aradi György)

Személyi jövedelemadója bevallásakor adó-
jának 2 x 1 %-áról rendelkezhet. Kérjük, az
egyházak javára nyilatkozó részhez írja: 

Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ részhez
pedig gyülekezetünk alapítványa adatait:

Alapítvány a Budapest–Fasori
Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

Köszönjük támogatását!

Gyülekezetünk számlaszáma:
OTP 11705008-22506573

Az alapítvány számlaszáma: 
OTP 11709002-20124393

HONNAN HOVÁ
MAGYARORSZÁG

2009. november 30. este 7 óra
ERKÖLCSI VÁLSÁG MAGYARORSZÁ-
GON. Krízis és terápia az egyházak sze-
mével Elõadók: Dr. Bábel Balázs érsek,
Ittzés János elnök-püspök. Moderátor:
Radosné Lengyel Anna
Helyszín: Budapest–Fasori Ev. Gimn.
díszterme, Bp., VII. Városligeti fasor 17–21.

2009. december 12. este 7 óra
KULTURÁLIS VÁLSÁG MAGYAROR-
SZÁGON. Jótékonysági Koncert a nemes-
csói Sartoris Alapítvány (árvaház, leány-
anyaotthon), és a gyöngyösi autista gyere-
kek megsegítésére. 
Mûvészeti vezetõ: Kukely Júlia Liszt Ferenc
és Melis György díjas magánékes.
Helyszín: Árpádházi Szent Erzsébet Római
Katolikus Templom, Bp., VII. ker. Rózsák
tere. 

Paulus van Vianen: Pásztorok imádása, 1607
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1. gyertya – ádvent 1. vasárnapja
„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és

diadalmas.” (Zak 9,9)
Hiába, hogy az üzletekben, a kirakatok-
ban már hetek óta ott vannak a karácso-
nyi díszletek, az ünnepi várakozást nem
lehet így elkezdeni, ahhoz meg kell ér-
kezni, ahhoz csend kell, ahhoz figyelem
kell, ahhoz meghittség kell. Meg gyertya,
lehetõleg koszorún, négy gyertya, gyufa,
csend. Az elsõ gyertyagyújtás még csak
távolról idézi a karácsonyi gyertyák
fényét. Még nem világítja be a szobát,
csak szerényen pislákol. Közvetlenül
mellette talán éppen lehet olvasni, de
jobb talán csak csöndben figyelni, az
apró láng hogyan mozog, hogyan játszik
az árnyék a falakon. 

Egy ígéret hangzik fel, jövendölés, király
érkezik, diadalmas király, majd, sokára,
talán ha ez a kis fény megsokszorozódik.
Talán akkor, ha a világ sok ridegsége fel-
oldódik, ha a sötétséget a fény váltja fel,
ha az apró fény kiszámíthatatlan játéka
helyett biztos világosság lesz. És az ígé-
ret valós, a király érkezése biztos, ideje
hát elkezdeni a készülõdést. A próféták
szava beteljesedik, Zakariás szava is.
Hiába a kirakatok karácsonyi díszei, a
készülést belül kell elkezdeni, csendben,
egy gyerya fényénél, kizárva a világ zaját. 

2. gyertya – ádvent 2. vasárnapja
„Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel 

a fejeteket, mert közeledik 
a megváltásotok.” (Lk 21,28)

A második gyertya fénye megduplázza az
elsõt. Ami egy hete még távolinak tûnt,
már közelebb van. A sötétség helyébe a
világosság érkezik. Mint az éjszakai
alvás után, a sötétséget felváltó fény az
embert is megmozdítja. Egyenesedjetek
fel és emeljétek fel a fejeteket. A nappa-
lok rövidek, hamar besötétedik odakint.
Hideg van, az embernek jól esik az
otthon biztonságában és melegében töl-
teni az idõt. Az üzenet mégis ez: egye-
nesedjetek fel, mozduljatok, induljatok
el, nincs ok a tétlenségre. Az ünnep köze-
ledte mozgásra indít. De a gyertyagyújtás
pillanatában most ne arra a mozgásra
gondoljunk, amit nap mint nap megte-
szünk, ne a testi mozgásra, hanem a
lelkire. A testi nyugalom percei a lelki
felegyenesedés és megmozdulás percei is
egyben. Szomorú vagy rossz kedvû
vagy? Elfáradtál a hétköznapok feladatai
között? Valami vagy valaki megbántott?
Távoli vagy örökre elköltözött szeretteid
hiánya fáj? Egyenesedj fel és emeld fel a
fejedet! (folytatás a 6. oldalon)

Ádventi gyertyagyújtás

Hittantábor, Keszõhidegkút Konfirmációi csoportkép

Szeretettel meghívjuk

KÖRTÉSI ANDRÁS
Budapest–Fasori Evangélikus Gimnázium

5. B. osztályos tanuló

festményeinek kiállítására

A kiállítást megnyitotta
Szilágyi János festõmûvész,

zongorán közremûködött 
Lakatos Tamás 6. A. osztályos tanuló

A kiállítás megtekinthetõ
2009. december 12-ig hétköznap 9-13 óráig 

a Budapest–Fasori Egyházközség
Gyülekezeti termében

(Budapest, VII., Damjanich u. 28/b. fszt. 1.)

Az ifitábor bográcsozós estéje

Tavaly 55 éves házassági évforduló során
egyházi szertartás keretében áldásban részesült Simon Róbert és Györgyjakab Edit

Képes krónika
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Tisztelt Fasori Gyülekezet, kedves Testvérek!
A 2006–2012 közötti választási ciklus félidejekor egyházközségünk presbitériumát –
többek között a lemondott vagy visszavonult tagok pótlására – új presbiterekkel sze-
retnénk kiegészíteni. Ehhez még ebben az évben egyházközségi közgyûlésen válasz-
tásra kerül sor. Ennek elõkészítésére és lefolytatására az alábbi menetrendet követjük:

1. A gyülekezet választói névjegyzékének kifüggesztése. A választói névjegyzé-
ken szerepelnie kell minden olyan egyházközségi tagnak, aki magyar állampolgár
vagy Magyarországon élõ személy, aki keresztségben részesült, az evangélikus egy-
háznak a Szentíráson alapuló hitvallásos tanítását elfogadja, vallja és képességei sze-
rint megtartja, az egyházközség gyülekezeti életében és fenntartásában lelki, szellemi
és anyagi erejéhez képest részt vesz, rendezett életvitelû, konfirmált és nagykorú. A vá-
lasztói névjegyzék a november 4-én megtartott presbiteri ülésig véglegesítésre kerül.

2. Ajánlások beküldése a jelölõbizottsághoz. Az egyházközségi jelölõbizottság
az egyházközség tagjaitól gyûjt ajánlásokat. A jelölõbizottságot bármely egyházköz-
ségi tag közvetlenül is felkeresheti annak nevével, akit presbiternek ajánl. Az aján-
latok beküldésének határideje: november 15-ig tart.

3. A választó közgyûlés meghirdetése és a választás. Az egyházközség pres-
bitereit az egyházközség november 22-i istentisztelete után tartandó közgyûlése
választja.

Ünnepélyes beiktatásuk Ádvent 1. vasárnapján, november 29-én 11 órától,  isten-
tisztelet keretében történik.
Budapest-Fasor, 2009. október 4. 

Aradi György Dr. Gálos Miklós Muntag András
lelkész felügyelõ a jelölõbizottság elnöke

P r e s b i t e r v á l a s z t á s

ISTENTISZTELET
Úrvacsorás istentisztelet minden vasár-
nap és ünnepeken 11 órakor. A délelõtti
11 órási istentiszteletekkel párhuzamosan
„gyermekek játékos vasárnapja” Deák
Dániel hitoktató vezetésével a gyül.
teremben. (Családi it. napján nem.)
Családi istentisztelet minden hónap elsõ
vasárnapján 10 órától.
Angol nyelvû istentisztelet minden hó-
nap második vasárnapján 9.45-tõl.
Gyülekezeti kávézás a hónap második
vasárnapján mind az angol, mind a ma-
gyar nyelvû istentisztelet után a Fasori
Gimnázium könyvtárában.
Énekkari szolgálat istentiszteleteinken a
hónap harmadik vasárnapjain és ünne-
pekhez kapcsolódóan hirdetés szerint.
Ifjúsági istentisztelet minden hónap
utolsó vasárnapján 18 órától a gyülekeze-
ti teremben.
Gyülekezeti kávézás minden hónap
második vasárnapján az istentiszteletek
után a Fasori Gimnázium könyvtárában.
IDÕSEK BIBLIAÓRÁJA
A nyugdíjas korosztály számára szerda
délután 15 órakor tarjuk bibliaóráinkat.
Ennek keretében Hóseás könyvét, János
evangéliumát és Pál Timóteushoz írt két
levelét olvassuk „Elmélyülés” címmel.
HITOKTATÁS gyerekeknek, 
akik iskolai hitoktatásban nem részesülnek:
• 1-2. osztályosok részére hétfõn 16.30-kor,
• 3-4. osztályosok részére kedden 16.30-kor,
• 5-6. osztályosok részére szerdán 16.30-kor
van hittanóra Deák Dániel hitoktató ve-
zetésével.
IFJÚSÁGI ÓRÁK
Péntekenként 17 órától az Ifi klubban.

FIATAL FELNÕTTEKNEK
Bibliaóra havonta egy alkalommal,
szerdánként 19 órától Márk evangéliu-
mának olvasását folytatjuk.
FORRÁS KLUB
Minden hónap utolsó szerdáján 18 órakor
tartjuk. Keresztelõre, konfirmációra, es-
küvõre készülõ fiatal felnõtteknek, akik
az egyéni felkészülés mellett szívesen
kapcsolódnak egy olyan közösséghez,
ahol nyitottan lehet kérdezni, beszélgetni
közösen készülni hasonló helyzetben
lévõ fiatalokkal.
GYÜLEKEZETI KÓRUS (FAFÖK) 
18–28 éveseknek minden csütörtökön 19
órakor. Karvezetõ: Nováky Andrea.
BABA-MAMA KLUB
Havonta egyszer szerdán 10 órakor a
gyülekezeti teremben. 
PRESBITERI BIBLIAÓRA
A hónap elsõ hétfõjén este 6 órától tartjuk
gyülekezeti elöljárók, presbiterek és szol-
gálatban elmélyülni kívánó testvéreink
számára. 
Témáink között ekkléziológiai, missziói
és saját közvetlen környezetünkre reflek-
táló bibliai tanulmányok szerepelnek.

Állandó gyülekezeti alkalmainkA hogyan idén Karácsonykor is össze-
gyülekezünk istentiszteleteinken,

családi körben és legkülönfélébb közös-
ségekben, hogy halljuk ezt a csodálatos
történetet, minket is elkápráztathatnak
Isten hírnökei, hogy aztán magunk is
azokká váljunk. Bár továbbra is egy szen-
vedéssel és igazságtalansággal terhelt
világban élünk. Továbbra is sajátunk az
emberi gyengeség és elesettség. Mind-
ezek ellenére mi is egészen világos szere-
pet kapunk Isten történetében. Magával
ragadó mondandót. Miközben újramond-
juk, hangunk beleolvad egy nagyobb

mennyei kórusba. Fogadva Isten szerete-
tét a testté lett Igében, hogyan is marad-
hatnánk ki az énekbõl? Hogyan is marad-
hatna mozdulatlan és visszhangtalan ez a
jó hír életünkben? Isten Igéje pedig végzi
a maga csodálatos mûvét, nem csak ben-
nünk, de bizonyára rajtunk keresztül is.

„Mily szép, ha feltûnik a hegyeken az
örömhírt hozó lába! Békességet hirdet,
örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt
mondja Sionnak: Istened uralkodik!” 

(Ézs 52,7)

Isten ajándékozó kedvében bõvelkedõ
karácsonyt kívánunk!      Aradi György lelkész

November 28-án 15 órakor gyereksze-
retetvendégség lesz a gyülekezeti
teremben. Pelikán András és Deák
Dániel várnak mindenkit szeretettel. 

––––––––––––––––––––––––––––
November 28-án 18 órakor ünnepi
koncertet tart a 20 éve újraindult Fasori
Gimnázium, a díszteremben. 
Mûsoron lesz többek között J.S. Bach
137. kantátája. Mûvészeti vezetõ
Nováky Andrea.
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Megújuló énekrend a Fasorban
Kedves Testvérek!
Az új egyházi év kezdetén – Ádvent elsõ
vasárnapjától – szeretnénk részben meg-
újítani az istentisztelet állandó énekeit.
Mely énekeket is értünk ezek alatt? Miért
van – vagy lehet – szükség a változtatás-
ra? E kérdésekkel szeretnénk foglalkozni
az alábbiakban.

Fasori gyülekezetünkben az úgyneve-
zett énekverses istentiszteleti rendeket
használjuk. Az énekeskönyvben 1–10 és
11–13 számmal jelzett énekvers-soroza-
tok az istentisztelet õsi keresztény hagyo-
mányban gyökerezõ és Luther által is
megtartott állandó részeit helyettesítik,
illetve öntik verses formába. Ezek a kö-
vetkezõk: A Krisztus elõtti bûnbánatot és
hódolatot egyaránt kifejezõ Kyrie (éne-
keskönyvünkben „Bûnvalláshoz” cím
alatt), a Szentháromságot személyeiben
dicsõítõ Gloria („Kegyelemhirdetéshez”),
az egész teremtett világ istendicséretét
zengõ Sanctus („Az úrvacsora beveze-
téséhez”) és az Isten Bárányához könyör-
gõ Agnus Dei („Úrvacsoravételhez”). E
tételekhez kapcsolódik az istentisztelet
bevezetõ zsoltárának doxológiája („Beve-
zetéshez”) és az úrvacsorai rendek végén
egy záróének.

A verses parafrázisok lehetõséget ad-
nak a gyülekezet számára, hogy az erede-
ti liturgikus tételek mondanivalóját többé-
kevésbé megközelítõ szövegeket ismert
korálok dallamán énekelhesse. E dalla-
mokra azonban nagy teher hárul, amelyet
nem mindegyikük visel egyformán jól.
Míg a 11-es úrvacsorai rendünk „Krisztus
ártatlan Bárány” éneke – mely eredetileg
is Agnus Dei-éneknek íródott – meg tudja

õrizni méltóságát a sok ismétlés ellenére,
a Sanctus-t helyettesítõ barokk dallamok
erre már képtelenek. Más esetekben pedig
a verses szöveg áll nagyon távol a litur-
gikus tételek mondanivalójától.

Nemrég egyházunk kiadásában megje-
lent a Gyülekezeti Liturgikus Könyv,
amely az új ágenda istentiszteleti rendjei
és énekei mellett közöl az eddigiekhez
hasonló verses parafrázisokat is. Itt talál-
juk meg azt a 18. századi német Sanctus-
éneket, amely korált idézõ jellegével jól
illeszkedik énekeskönyvünk anyagához,
ugyanakkor szerkezetében és szövegében
majdnem tökéletesen adja vissza az erede-
ti liturgikus szöveget. Íme, az ideális
Sanctus-ének, amely méltó párja a hihe-
tetlenül szép „Krisztus, ártatlan Bárány”
énekünknek!

A többi énekverset is igyekeztünk e két
dallam – és szöveg! – adta magas mérce
szerint kiválasztani. Ügyeltünk arra is,
hogy az ismert dallamok mellett csak
olyat adjunk a gyülekezet elé, amely
egyszerre könnyen tanulható, ugyanakkor
mégis méltó arra, hogy minden vasárnap
elhangozzék.

Míg a szólás szerint a puding próbája
az evés, a liturgikus gyakorlaté az ismét-
lõdés. A kialakított rendet ezért egy három
hónapos próbaidõnek szeretnénk alávetni,
amely megmutathatja annak értékeit, de
fel is hívhatja a figyelmet esetleges hibái-
ra. E próbaidõszak lejártakor minden
visszajelzést hálásan fogadok.

Addig is énekeskönyvünk 450-es éne-
kébõl vett kissé szabad idézettel hadd
kívánjam: Mint drága vagyonnal – éljünk
vele haszonnal!                   Gálos Miklós

jelmondat, hanem az is, hogy vissza-
térése után minden különösebb teatralitás
nélkül folytatta a Szentírás magyarázatát,
ott, ahol 3 évvel korábban abbahagyta.

1541–64 – Genf. Visszatérése évében
elfogadtatta Ordonnances ecclésiastique-
ot,  mely szerint az egyház ügyeit szelle-
mi és erkölcsi tekintetben egy konzisztó-
rium vezeti, amely 12 választott pres-
biterbõl és a lelkészekbõl áll. Ennek a
hetenként ülésezõ konzisztóriumnak az
elnöki tisztet mindig valamelyik világi
tisztviselõ látta el.  

Miguel Serveto ügye
1553. áprilisában a lyoni inkvizítor

letartóztatta Szervét-et. Kihallgatták, s a
kihallgatáson állítólag minden kifogásolt
tételt visszavont, majd másnap megszö-
kött a börtönbõl. Távollétében halálra
ítélték. Ezután négy hónapig különbözõ
helyeken rejtõzködött, majd Genfbe
ment. Augusztus 13-án elment meghall-
gatni Kálvin igehirdetését. Néhányan
felismerték és feljelentették a városi
rendõrség parancsnokánál, aki letartóz-
tatta. 

A vádat Kálvin egyik titkára képvisel-
te, akit az akkori genfi törvények szerint
ugyanúgy börtönbe zártak, mint a vádlot-
tat. A tárgyalás augusztus 15-tõl 17-ig
tartott. Kálvin a Szentírás tekintélyérõl, a
Szentháromság-tagadásról és a panteiz-
musról vitatkozott a vádlottal, aki ügye-
sen védekezett és támogatókra is talált. 
A Tanács nem tudott dönteni, ezért elha-
tározta, hogy kikéri a többi svájci város
véleményét. A svájci egyházak válasza
október 18-án érkezett meg. Vala-
mennyien bûnösnek találták Szervét-et, a
büntetést azonban Genfre bízták. A Ta-

nács október 26-án hozta meg ítéletét.
Kivégzése 1553. október 27-én történt. 
A máglya helyén 350 évvel késõbb en-
gesztelõ emlékmûvet avattak fel a francia
és a genfi református egyházak képviselõi.

Úgy gondolom, nem feladatunk sem
Kálvin mentegetése, sem az, hogy pálcát
törjünk fölötte ebben az ügyben. Annyit
azonban mindenképp ki kell mondanunk,
hogy Jézus mindenkori tanítványainak
oda kell figyelniük, s a mellette mégoly
buzgó szándékkal kardoskodóknak is
arra, amit õ egy samáriai falu mellett
mondott két tanítványának, akik tüzet
akarnak kérni a Jézus befogadását megta-
gadókra: „Nem tudjátok, milyen lélek van
bennetek, mert az Emberfia nem azért
jött, hogy az emberek életét elveszítse,
hanem hogy megmentse.”

1555-tõl egyre nagyobb befolyása lett
Genf életére.

1564 – a presbitériummal és a városi
tanáccsal való közös úrvacsorázással
bocsánatot kért és megbocsátott. 

„Azt elmondhatom magamról, hogy
jót akartam, hibáimmal mindig igyekez-
tem szembenézni, s az istenfélelem mé-
lyen gyökeret vert a szívemben. Ti tanú-
síthatjátok, hogy jók voltak törekvéseim.
Ezért kérem, hogy a rosszat bocsássátok
meg nekem. Ha pedig valami jó is adó-
dott, kérlek, ti is törekedjetek erre és kö-
vessétek a jót!”. Sokan tettek már ugyan
ehhez hasonló gesztust, mégis fontosnak
tartom kiemelni ezt a példát.

Május 27-én meghalt. Végakarata sze-
rint jeltelen sírba temették. Ez a példa
igazolja számomra a leginkább, hogy sok
mindennel nagyon nem értene egyet a ma
rá hivatkozva történõkbõl. 
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Kedves Testvérek a Krisztus Jézusban!
„Valószínû elmarasztalna Kálvin János,
ha látna most minket” – mondta egy hír-
adás szerint a múlt héten Székesfehérvá-
ron egy Kálvin-dombormû avatása során
Huszár Pál, a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának világi elnöke, majd
így folytatta: „Morcos len-
ne, mert mi reformátusok
óvatosan bánunk a faragott
képekkel, de megbocsátana.
Nem neki van ugyanis szük-
sége rá, hanem nekünk, ma-
gyar reformátusoknak.”

Huszár Pál elsõ monda-
tával egyetértek, az utolsó-
val nem. Meggyõzõdésem,
hogy Kálvin szellemében
nem csak a „faragott ké-
pekkel”, Kálvin-szobrok-
kal kellene sokkal óvato-
sabban bánnunk, de arra
sincs szükségünk, most
sem, ebben az évben sem,
amikor Kálvin 500 évvel
ezelõtti születésére emlé-
kezünk, vagy a – halála 5 évvel késõbbi,
450. évfordulóját is figyelembe vevõ –
túlméretezettnek tûnõ, 6 évre kiterjedõ
Kálvin emlékévekben sem, hogy olyan ún.
hagiográfiák szülessenek róla, ami-
lyeneket katolikus testvéreink szoktak a
maguk szentjeirõl írni.

A fél évezrede született Jean Cauvin –
ismert nevén Kálvin – jelentõségét nem
csökkenti, ha megpróbáljuk reálisan fel-
eleveníteni életét és szolgálatát. 

Kálvin élete és munkássága
1509. július 10-én Noyonban született.
Apja a káptalan ügyésze (jogtanácsosa
vagy inkább vagyonkezelõje) volt. Fiát
elõbb papnak szánta, s az ifjú Kálvin már
meg is akarta kezdeni a teológiai tanul-
mányokat a Sorbonne-on, amikor apja

összeveszett a
noyoni püspök-
kel és káptalan-
nal. Akkor fiát
jogi tanulmá-
nyokra paran-
csolta. 
Párizsban, Orle-
ansban, s talán
Bourges-ban is
jogot hallgatott,
s megismerke-
dett a humaniz-
mussal.

A megtérés
Kálvin számára
a pápás egyház-
zal való szakítást
jelentette, s azt,

hogy nyílt hitvallójává lett az evangéliumi
igazságnak. Számunkra is hasznosítható
tanulság: a megtérés, az Istenhez vezetõ
saját út megtalálása, akár korábban ér-
vényesnek hitt igazságokkal szemben is.

Ezután részt vesz a párizsi egyetem
ifjúsági evangéliumi összejövetelein, ma-
ga is tart bibliaórákat. Valószínûleg õ írta
meg Nicolas Cop egyetemi rektor szék-
foglaló beszédét (1533. nov. 1.). A be-
szédben több... (folytatás a 8. oldalon)

(folytatás az 5. oldalról) ...reformátori gondo-
lat is helyet kapott, mint evangélium
jelentõsége és a hit általi megigazulás. 

Kálvinnak is menekülnie kell.
1533–36 – a bujdosás évei, majd 1536 –
Bázel, fõ teológiai mûve az Institutio
Religionis Christianae megjelenik. 1536-
ban Farel ráveszi, hogy maradjon Genf-
ben. Kálvin elsõsorban tudós akar lenni,
de végül hat a rábeszélés (fenyegetés?).
Genfben elõbb lektor, majd prédikátor.

Meggyõzõdésem, hogy Kálvin nem
annyira az átoktól ijedt meg, mint inkább
attól a negatív lehetõségtõl, hogy kénye-
lemszeretetbõl, lustaságból engedetlenné
válik Istennel szemben. Láthatjuk itt
mind a saját elgondolásaihoz ragaszkodó
embert, mind azt, aki végül Istennek
kíván inkább engedni.

1536–1538 – Genf. Hitvallást ír, egy-
házfegyelmi szabályokat dolgoz ki.
Tulajdonképpen ez utóbbiak miatt kellett
elhagynia a várost neki is, Farelnek is.
Valószínûleg jelentõs szerepe volt az 
alkotmány-szerû „Cikkelyek” megszer-
kesztésében, melyeket „Farel és más pré-
dikátorok” terjesz-tettek a Kis Tanács elé
1537. január 16-án. A javaslat fõ kérdése
az úrvacsora problémája: gyakori kiszol-
gáltatás szükséges (lehetõleg minden va-
sárnap, a hívõk tudatlansága miatt ha-
vonta), de a benne való részesülés csak
megigazultan történjen. Alkalmazni kell
a fegyelmezõ célú  kiközösítést. 

A tanács nem fogadta el a havi úrva-
csorára vonatkozó javaslatot, de a Kis
Tanács március 13-án elfogadta a Cikke-
lyeket. Július 29-én a Kétszázak Tanácsa
parancsot adott, hogy a genfi polgárok
tegyenek esküt a Hitvallásra. A lakosság
egy része nem engedelmeskedett.  Farel,

Kálvin és Coraud (egy vak prédikátor)
1538. január elején közölték a Tanáccsal,
hogy szerintük ki kell zárni az úrvacso-
rából, akik nem tettek esküt a Hitval-
lásra. A Tanács úgy döntött, hogy senkit
sem szabad eltiltani az Úr asztalától. 

Ezen a ponton meggyõzõdésem sze-
rint nem Kálvin és társai, hanem a
Tanács képviselték az evangéliumi állás-
pontot: az úrvacsora nem lehet fegyelme-
zõ eszköz, legfeljebb nevelõ eszköz azál-
tal, hogy napnál világosabban elénk tár-
ja, Isten kegyelmes Isten.  

1538–1541 – Strassb(o)urg. Franciául
is kiadja fõ mûvét. Sokat tanult Bucertõl,
s késõbb Genfben is több mindent meg-
valósított a strassb(o)urgi gyakorlatból.
Például, hogy a négy féle egyházi szolgá-
lat a lekipásztori, atanítói, apresbiteri, és
a diakónusi. Magát elsõrenden tanítónak
(teológusnak) tartotta. 

1540. augusztusában feleségül vette
egy általa megtérített, majd pestisben
meghalt anabaptista özvegyét, Idelette de
Bure-t. Házassága boldog volt, de csak
rövid ideig tartott. Elõbb egyetlen kisfia
halt meg párnapos korában, majd hét
évvel késõbb a felesége is. Az özvegy
elsõ házasságából származó 2 gyermek
nevelése Kálvinra maradt.  

1540. októberében néhány genfi pol-
gár megpróbálta kipuhatolni, hogy kész
lenne-e Kálvin visszatérni. 1541.
szeptember 13-án  visszatér Genfbe.
Ekkor választotta jelképül azt a kezet,
amely egy égõ szívet tart és a szív alá a
híres mondást: „Szívemet mintegy meg-
öldökölve, égõ áldozatul ajánlom az
Úrnak.”

Az emberi nagyság egyik különösen
szép példája nem csupán a híressé vált

500 éve született Kálvin János
Életének néhány fordulópontja – tanulságok

Koczó Pál ref. lekipásztor elõadásának szerkesztett változata.
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Megújuló énekrend a Fasorban
Kedves Testvérek!
Az új egyházi év kezdetén – Ádvent elsõ
vasárnapjától – szeretnénk részben meg-
újítani az istentisztelet állandó énekeit.
Mely énekeket is értünk ezek alatt? Miért
van – vagy lehet – szükség a változtatás-
ra? E kérdésekkel szeretnénk foglalkozni
az alábbiakban.

Fasori gyülekezetünkben az úgyneve-
zett énekverses istentiszteleti rendeket
használjuk. Az énekeskönyvben 1–10 és
11–13 számmal jelzett énekvers-soroza-
tok az istentisztelet õsi keresztény hagyo-
mányban gyökerezõ és Luther által is
megtartott állandó részeit helyettesítik,
illetve öntik verses formába. Ezek a kö-
vetkezõk: A Krisztus elõtti bûnbánatot és
hódolatot egyaránt kifejezõ Kyrie (éne-
keskönyvünkben „Bûnvalláshoz” cím
alatt), a Szentháromságot személyeiben
dicsõítõ Gloria („Kegyelemhirdetéshez”),
az egész teremtett világ istendicséretét
zengõ Sanctus („Az úrvacsora beveze-
téséhez”) és az Isten Bárányához könyör-
gõ Agnus Dei („Úrvacsoravételhez”). E
tételekhez kapcsolódik az istentisztelet
bevezetõ zsoltárának doxológiája („Beve-
zetéshez”) és az úrvacsorai rendek végén
egy záróének.

A verses parafrázisok lehetõséget ad-
nak a gyülekezet számára, hogy az erede-
ti liturgikus tételek mondanivalóját többé-
kevésbé megközelítõ szövegeket ismert
korálok dallamán énekelhesse. E dalla-
mokra azonban nagy teher hárul, amelyet
nem mindegyikük visel egyformán jól.
Míg a 11-es úrvacsorai rendünk „Krisztus
ártatlan Bárány” éneke – mely eredetileg
is Agnus Dei-éneknek íródott – meg tudja

õrizni méltóságát a sok ismétlés ellenére,
a Sanctus-t helyettesítõ barokk dallamok
erre már képtelenek. Más esetekben pedig
a verses szöveg áll nagyon távol a litur-
gikus tételek mondanivalójától.

Nemrég egyházunk kiadásában megje-
lent a Gyülekezeti Liturgikus Könyv,
amely az új ágenda istentiszteleti rendjei
és énekei mellett közöl az eddigiekhez
hasonló verses parafrázisokat is. Itt talál-
juk meg azt a 18. századi német Sanctus-
éneket, amely korált idézõ jellegével jól
illeszkedik énekeskönyvünk anyagához,
ugyanakkor szerkezetében és szövegében
majdnem tökéletesen adja vissza az erede-
ti liturgikus szöveget. Íme, az ideális
Sanctus-ének, amely méltó párja a hihe-
tetlenül szép „Krisztus, ártatlan Bárány”
énekünknek!

A többi énekverset is igyekeztünk e két
dallam – és szöveg! – adta magas mérce
szerint kiválasztani. Ügyeltünk arra is,
hogy az ismert dallamok mellett csak
olyat adjunk a gyülekezet elé, amely
egyszerre könnyen tanulható, ugyanakkor
mégis méltó arra, hogy minden vasárnap
elhangozzék.

Míg a szólás szerint a puding próbája
az evés, a liturgikus gyakorlaté az ismét-
lõdés. A kialakított rendet ezért egy három
hónapos próbaidõnek szeretnénk alávetni,
amely megmutathatja annak értékeit, de
fel is hívhatja a figyelmet esetleges hibái-
ra. E próbaidõszak lejártakor minden
visszajelzést hálásan fogadok.

Addig is énekeskönyvünk 450-es éne-
kébõl vett kissé szabad idézettel hadd
kívánjam: Mint drága vagyonnal – éljünk
vele haszonnal!                   Gálos Miklós

jelmondat, hanem az is, hogy vissza-
térése után minden különösebb teatralitás
nélkül folytatta a Szentírás magyarázatát,
ott, ahol 3 évvel korábban abbahagyta.

1541–64 – Genf. Visszatérése évében
elfogadtatta Ordonnances ecclésiastique-
ot,  mely szerint az egyház ügyeit szelle-
mi és erkölcsi tekintetben egy konzisztó-
rium vezeti, amely 12 választott pres-
biterbõl és a lelkészekbõl áll. Ennek a
hetenként ülésezõ konzisztóriumnak az
elnöki tisztet mindig valamelyik világi
tisztviselõ látta el.  

Miguel Serveto ügye
1553. áprilisában a lyoni inkvizítor

letartóztatta Szervét-et. Kihallgatták, s a
kihallgatáson állítólag minden kifogásolt
tételt visszavont, majd másnap megszö-
kött a börtönbõl. Távollétében halálra
ítélték. Ezután négy hónapig különbözõ
helyeken rejtõzködött, majd Genfbe
ment. Augusztus 13-án elment meghall-
gatni Kálvin igehirdetését. Néhányan
felismerték és feljelentették a városi
rendõrség parancsnokánál, aki letartóz-
tatta. 

A vádat Kálvin egyik titkára képvisel-
te, akit az akkori genfi törvények szerint
ugyanúgy börtönbe zártak, mint a vádlot-
tat. A tárgyalás augusztus 15-tõl 17-ig
tartott. Kálvin a Szentírás tekintélyérõl, a
Szentháromság-tagadásról és a panteiz-
musról vitatkozott a vádlottal, aki ügye-
sen védekezett és támogatókra is talált. 
A Tanács nem tudott dönteni, ezért elha-
tározta, hogy kikéri a többi svájci város
véleményét. A svájci egyházak válasza
október 18-án érkezett meg. Vala-
mennyien bûnösnek találták Szervét-et, a
büntetést azonban Genfre bízták. A Ta-

nács október 26-án hozta meg ítéletét.
Kivégzése 1553. október 27-én történt. 
A máglya helyén 350 évvel késõbb en-
gesztelõ emlékmûvet avattak fel a francia
és a genfi református egyházak képviselõi.

Úgy gondolom, nem feladatunk sem
Kálvin mentegetése, sem az, hogy pálcát
törjünk fölötte ebben az ügyben. Annyit
azonban mindenképp ki kell mondanunk,
hogy Jézus mindenkori tanítványainak
oda kell figyelniük, s a mellette mégoly
buzgó szándékkal kardoskodóknak is
arra, amit õ egy samáriai falu mellett
mondott két tanítványának, akik tüzet
akarnak kérni a Jézus befogadását megta-
gadókra: „Nem tudjátok, milyen lélek van
bennetek, mert az Emberfia nem azért
jött, hogy az emberek életét elveszítse,
hanem hogy megmentse.”

1555-tõl egyre nagyobb befolyása lett
Genf életére.

1564 – a presbitériummal és a városi
tanáccsal való közös úrvacsorázással
bocsánatot kért és megbocsátott. 

„Azt elmondhatom magamról, hogy
jót akartam, hibáimmal mindig igyekez-
tem szembenézni, s az istenfélelem mé-
lyen gyökeret vert a szívemben. Ti tanú-
síthatjátok, hogy jók voltak törekvéseim.
Ezért kérem, hogy a rosszat bocsássátok
meg nekem. Ha pedig valami jó is adó-
dott, kérlek, ti is törekedjetek erre és kö-
vessétek a jót!”. Sokan tettek már ugyan
ehhez hasonló gesztust, mégis fontosnak
tartom kiemelni ezt a példát.

Május 27-én meghalt. Végakarata sze-
rint jeltelen sírba temették. Ez a példa
igazolja számomra a leginkább, hogy sok
mindennel nagyon nem értene egyet a ma
rá hivatkozva történõkbõl. 
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hetünk utat az Úrnak, mert õ közeledik.
Elcsendesedés, imádság, szeretteinkkel
való odafigyelõ beszélgetés, régen nem
látott ismerõsök megkeresése, ismeret-
lenek gondjaiért való odaadás, nyitottság
és önmagunkra figyelés – mind-mind en-
nek az útépítésnek a részletei. És most
ennek van itt az ideje. A sok elõkészület
közül nem hagyhatjuk ki ezeket. Hiszen
nem csak az a fontos, hogy a karácsony-
fára szánt szép díszeink elõ legyenek ké-
szítve az ünnepre, hanem az is fontos,
hogy a lelkünk feldíszítve álljon az ünnep
pillanatában. Sõt, ez talán még fonto-
sabb. Mert az Úr jön hatalommal.

4. gyertya – ádvent 4. vasárnapja
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét

mondom: örüljetek. Az Úr közel!” 
(Fil 4,4-5)

Már csak pár nap. Az ádventi koszorún
immár minden gyertya ég. Már csak né-
hány nap és elérkezik a várva várt pil-
lanat. A karácsonyfa körül állva szerette-
inkkel, vagy magányosan, de mindazokra
gondolva, akik szívünkben a legbizto-
sabb helyen vannak a gyertyák fénye túl-
ragyogja majd etz a mostanit is. Gyerme-
kek várakozásának és készülõdésének iz-
galma, felnõttek aggodalma az elkészülés
kimenetelét illetõen összeadódik. Közel

van, amit várunk. Közel van, akit várunk.
Az Úr közel! Mi adhat annál nagyobb
örömet, mint amikor mindaz beteljese-
dik, amit régóta vártunk?
De még nem jött el az a nap. Még felada-
tunk van. Át kell gondolni, vajon tényleg
készek vagyunk-e az ünnepre. Vajon
tényleg az Úr érkezését várjuk-e. Van-e
bennünk félelem a következõ napok
miatt. Van-e bármi, ami megzavarná, el-

rontaná az ünnep õszinte örömét. Mert a
karácsony öröm.
Nézzük a négy gyertya fényét és hagy-
juk, hogy a szívünket átjárja az öröm. És
így induljunk neki a hátralévõ napok ké-
szüléseinek, örömmel és tudva a célt. Az
Úr érkezését nem gátolhatja meg semmi.
Az Úr közel! Immár a szívünkhöz is
közel! 

Pelikán András

(folytatás a 3. oldalról) A karácsony örömé-
ben Isten minden embert megszólító sze-
retete jelenik meg. Mert úgy szerette
Isten az embert, hogy egyszülött fiát adta
érte. Nincs ok a félelemre és a szomorú-
ságra, a bezárkózásra és az összeroska-
dásra. Mert közel van megváltásokok!

3. gyertya – ádvent 3. vasárnapja
„Építsetek utat a pusztában az Úrnak!
Az Úr jön hatalommal.” (Ézs 40,3.10)

Ajándékok vásárlása, díszek, gyertyák,
égõk, fenyõfa. Minden megvan, minden
meglessz? A karácsonyi készülõdés leg-
sûrûbb idõszakában járunk. Most tényleg
alig van idõ pihenni, megállni, most az
aktivitás ideje van. A készülõdés fontos
szakaszát azonban mégis meg kell állí-
tani, nehogy célt tévesszünk, nehogy
félreértsük a bennünk lévõ várakozás
izgalmát. Így gyújthatjuk meg a harma-
dik gyertyát. 
Annyi minden bizonytalan a minket
körülvevõ világban. Annyi mindenben
csalódhattunk már életünk folyamán, és
ezek a bizonytalanságok végigkísérik
egész életünket. Jó tudni azt, hogy mégis
van, ami biztos. Ami nem változik meg,
amire számítani, sõt, építeni lehet. Az Úr
jön hatalommal. Az Úr érkezése nem
marad el. Életünk bizonytalanságokkal
teli, sivár, puszta napjaiban bízvást épít-

Varga Gyöngyi: 
Áldáskönyv 

Ez az áldás-
könyv az áldot-
takhoz szól, és

egyben az áldás továbbadására hív. Arra
az útra indít, amelyen közösen fedez-
hetjük föl a létezés gazdagságát, az érin-
tések üzenetét és a határtalan Szeretet
erejét. 
Ára: 1790 Ft 

Irányváltás – Hu-
mán értelmiségiek
megtérése 

A megtérési törté-
netek lényegi ese-
ménye nem annyira
a karakter átválto-
zása, másmilyenné
válása, olyanná,

amilyen korábban nem volt. Ami tör-
ténik, inkább a meglévõ karakter, az

abban rejlõ erõk, képességek irány-
váltása, megfordulása, összhangban a hé-
ber sub gyök és a latin conversio „meg-
fordulás”, „megfordítás”, „fordulat”
értelmével, ami a görög metanoein jelen-
tésétõl sem áll távol: a megtérés,
metanoia a „gondolkodás irányváltása”.
Isten a megtéréskor nem változtatja meg
az embert, alapvetõ jellegét, karakterét,
tulajdonságait. Két másik dolgot tesz:
megváltja és megfordítja.

Amint a könyvben olvasható vallomá-
sokból kiderül, a bibliai hitnek csak
egyik alapsajátossága a megõrzés, a tra-
díció továbbadása. A másik, legalább
ilyen fontos, sõt talán fontosabb vonása
éppenséggel a nyugtalanítás, a keretek
szétfeszítése, a változás, az „új” elõ-
mozdítása; a készenlét és nyitottság a
meglepetésre, a mindig érkezõ Úr elõre
ki nem számítható érkezésére. 

A kötetben Dér Katalin, Kocziszky
Éva, Békési Sándor és Fabiny Tibor
megtérésrõl szóló vallomásai olvashatók.
A könyv DVD melléklettel kapható. 
Ára: 1860 Ft 

Könyvajánló
Gyülekezeti iratterjesztésünkben ádventben kapható új kiadványok.
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hetünk utat az Úrnak, mert õ közeledik.
Elcsendesedés, imádság, szeretteinkkel
való odafigyelõ beszélgetés, régen nem
látott ismerõsök megkeresése, ismeret-
lenek gondjaiért való odaadás, nyitottság
és önmagunkra figyelés – mind-mind en-
nek az útépítésnek a részletei. És most
ennek van itt az ideje. A sok elõkészület
közül nem hagyhatjuk ki ezeket. Hiszen
nem csak az a fontos, hogy a karácsony-
fára szánt szép díszeink elõ legyenek ké-
szítve az ünnepre, hanem az is fontos,
hogy a lelkünk feldíszítve álljon az ünnep
pillanatában. Sõt, ez talán még fonto-
sabb. Mert az Úr jön hatalommal.

4. gyertya – ádvent 4. vasárnapja
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét

mondom: örüljetek. Az Úr közel!” 
(Fil 4,4-5)

Már csak pár nap. Az ádventi koszorún
immár minden gyertya ég. Már csak né-
hány nap és elérkezik a várva várt pil-
lanat. A karácsonyfa körül állva szerette-
inkkel, vagy magányosan, de mindazokra
gondolva, akik szívünkben a legbizto-
sabb helyen vannak a gyertyák fénye túl-
ragyogja majd etz a mostanit is. Gyerme-
kek várakozásának és készülõdésének iz-
galma, felnõttek aggodalma az elkészülés
kimenetelét illetõen összeadódik. Közel

van, amit várunk. Közel van, akit várunk.
Az Úr közel! Mi adhat annál nagyobb
örömet, mint amikor mindaz beteljese-
dik, amit régóta vártunk?
De még nem jött el az a nap. Még felada-
tunk van. Át kell gondolni, vajon tényleg
készek vagyunk-e az ünnepre. Vajon
tényleg az Úr érkezését várjuk-e. Van-e
bennünk félelem a következõ napok
miatt. Van-e bármi, ami megzavarná, el-

rontaná az ünnep õszinte örömét. Mert a
karácsony öröm.
Nézzük a négy gyertya fényét és hagy-
juk, hogy a szívünket átjárja az öröm. És
így induljunk neki a hátralévõ napok ké-
szüléseinek, örömmel és tudva a célt. Az
Úr érkezését nem gátolhatja meg semmi.
Az Úr közel! Immár a szívünkhöz is
közel! 

Pelikán András

(folytatás a 3. oldalról) A karácsony örömé-
ben Isten minden embert megszólító sze-
retete jelenik meg. Mert úgy szerette
Isten az embert, hogy egyszülött fiát adta
érte. Nincs ok a félelemre és a szomorú-
ságra, a bezárkózásra és az összeroska-
dásra. Mert közel van megváltásokok!

3. gyertya – ádvent 3. vasárnapja
„Építsetek utat a pusztában az Úrnak!
Az Úr jön hatalommal.” (Ézs 40,3.10)

Ajándékok vásárlása, díszek, gyertyák,
égõk, fenyõfa. Minden megvan, minden
meglessz? A karácsonyi készülõdés leg-
sûrûbb idõszakában járunk. Most tényleg
alig van idõ pihenni, megállni, most az
aktivitás ideje van. A készülõdés fontos
szakaszát azonban mégis meg kell állí-
tani, nehogy célt tévesszünk, nehogy
félreértsük a bennünk lévõ várakozás
izgalmát. Így gyújthatjuk meg a harma-
dik gyertyát. 
Annyi minden bizonytalan a minket
körülvevõ világban. Annyi mindenben
csalódhattunk már életünk folyamán, és
ezek a bizonytalanságok végigkísérik
egész életünket. Jó tudni azt, hogy mégis
van, ami biztos. Ami nem változik meg,
amire számítani, sõt, építeni lehet. Az Úr
jön hatalommal. Az Úr érkezése nem
marad el. Életünk bizonytalanságokkal
teli, sivár, puszta napjaiban bízvást épít-

Varga Gyöngyi: 
Áldáskönyv 

Ez az áldás-
könyv az áldot-
takhoz szól, és

egyben az áldás továbbadására hív. Arra
az útra indít, amelyen közösen fedez-
hetjük föl a létezés gazdagságát, az érin-
tések üzenetét és a határtalan Szeretet
erejét. 
Ára: 1790 Ft 

Irányváltás – Hu-
mán értelmiségiek
megtérése 

A megtérési törté-
netek lényegi ese-
ménye nem annyira
a karakter átválto-
zása, másmilyenné
válása, olyanná,

amilyen korábban nem volt. Ami tör-
ténik, inkább a meglévõ karakter, az

abban rejlõ erõk, képességek irány-
váltása, megfordulása, összhangban a hé-
ber sub gyök és a latin conversio „meg-
fordulás”, „megfordítás”, „fordulat”
értelmével, ami a görög metanoein jelen-
tésétõl sem áll távol: a megtérés,
metanoia a „gondolkodás irányváltása”.
Isten a megtéréskor nem változtatja meg
az embert, alapvetõ jellegét, karakterét,
tulajdonságait. Két másik dolgot tesz:
megváltja és megfordítja.

Amint a könyvben olvasható vallomá-
sokból kiderül, a bibliai hitnek csak
egyik alapsajátossága a megõrzés, a tra-
díció továbbadása. A másik, legalább
ilyen fontos, sõt talán fontosabb vonása
éppenséggel a nyugtalanítás, a keretek
szétfeszítése, a változás, az „új” elõ-
mozdítása; a készenlét és nyitottság a
meglepetésre, a mindig érkezõ Úr elõre
ki nem számítható érkezésére. 

A kötetben Dér Katalin, Kocziszky
Éva, Békési Sándor és Fabiny Tibor
megtérésrõl szóló vallomásai olvashatók.
A könyv DVD melléklettel kapható. 
Ára: 1860 Ft 

Könyvajánló
Gyülekezeti iratterjesztésünkben ádventben kapható új kiadványok.
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hetünk utat az Úrnak, mert õ közeledik.
Elcsendesedés, imádság, szeretteinkkel
való odafigyelõ beszélgetés, régen nem
látott ismerõsök megkeresése, ismeret-
lenek gondjaiért való odaadás, nyitottság
és önmagunkra figyelés – mind-mind en-
nek az útépítésnek a részletei. És most
ennek van itt az ideje. A sok elõkészület
közül nem hagyhatjuk ki ezeket. Hiszen
nem csak az a fontos, hogy a karácsony-
fára szánt szép díszeink elõ legyenek ké-
szítve az ünnepre, hanem az is fontos,
hogy a lelkünk feldíszítve álljon az ünnep
pillanatában. Sõt, ez talán még fonto-
sabb. Mert az Úr jön hatalommal.

4. gyertya – ádvent 4. vasárnapja
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét

mondom: örüljetek. Az Úr közel!” 
(Fil 4,4-5)

Már csak pár nap. Az ádventi koszorún
immár minden gyertya ég. Már csak né-
hány nap és elérkezik a várva várt pil-
lanat. A karácsonyfa körül állva szerette-
inkkel, vagy magányosan, de mindazokra
gondolva, akik szívünkben a legbizto-
sabb helyen vannak a gyertyák fénye túl-
ragyogja majd etz a mostanit is. Gyerme-
kek várakozásának és készülõdésének iz-
galma, felnõttek aggodalma az elkészülés
kimenetelét illetõen összeadódik. Közel

van, amit várunk. Közel van, akit várunk.
Az Úr közel! Mi adhat annál nagyobb
örömet, mint amikor mindaz beteljese-
dik, amit régóta vártunk?
De még nem jött el az a nap. Még felada-
tunk van. Át kell gondolni, vajon tényleg
készek vagyunk-e az ünnepre. Vajon
tényleg az Úr érkezését várjuk-e. Van-e
bennünk félelem a következõ napok
miatt. Van-e bármi, ami megzavarná, el-

rontaná az ünnep õszinte örömét. Mert a
karácsony öröm.
Nézzük a négy gyertya fényét és hagy-
juk, hogy a szívünket átjárja az öröm. És
így induljunk neki a hátralévõ napok ké-
szüléseinek, örömmel és tudva a célt. Az
Úr érkezését nem gátolhatja meg semmi.
Az Úr közel! Immár a szívünkhöz is
közel! 

Pelikán András

(folytatás a 3. oldalról) A karácsony örömé-
ben Isten minden embert megszólító sze-
retete jelenik meg. Mert úgy szerette
Isten az embert, hogy egyszülött fiát adta
érte. Nincs ok a félelemre és a szomorú-
ságra, a bezárkózásra és az összeroska-
dásra. Mert közel van megváltásokok!

3. gyertya – ádvent 3. vasárnapja
„Építsetek utat a pusztában az Úrnak!
Az Úr jön hatalommal.” (Ézs 40,3.10)

Ajándékok vásárlása, díszek, gyertyák,
égõk, fenyõfa. Minden megvan, minden
meglessz? A karácsonyi készülõdés leg-
sûrûbb idõszakában járunk. Most tényleg
alig van idõ pihenni, megállni, most az
aktivitás ideje van. A készülõdés fontos
szakaszát azonban mégis meg kell állí-
tani, nehogy célt tévesszünk, nehogy
félreértsük a bennünk lévõ várakozás
izgalmát. Így gyújthatjuk meg a harma-
dik gyertyát. 
Annyi minden bizonytalan a minket
körülvevõ világban. Annyi mindenben
csalódhattunk már életünk folyamán, és
ezek a bizonytalanságok végigkísérik
egész életünket. Jó tudni azt, hogy mégis
van, ami biztos. Ami nem változik meg,
amire számítani, sõt, építeni lehet. Az Úr
jön hatalommal. Az Úr érkezése nem
marad el. Életünk bizonytalanságokkal
teli, sivár, puszta napjaiban bízvást épít-

Varga Gyöngyi: 
Áldáskönyv 

Ez az áldás-
könyv az áldot-
takhoz szól, és

egyben az áldás továbbadására hív. Arra
az útra indít, amelyen közösen fedez-
hetjük föl a létezés gazdagságát, az érin-
tések üzenetét és a határtalan Szeretet
erejét. 
Ára: 1790 Ft 

Irányváltás – Hu-
mán értelmiségiek
megtérése 

A megtérési törté-
netek lényegi ese-
ménye nem annyira
a karakter átválto-
zása, másmilyenné
válása, olyanná,

amilyen korábban nem volt. Ami tör-
ténik, inkább a meglévõ karakter, az

abban rejlõ erõk, képességek irány-
váltása, megfordulása, összhangban a hé-
ber sub gyök és a latin conversio „meg-
fordulás”, „megfordítás”, „fordulat”
értelmével, ami a görög metanoein jelen-
tésétõl sem áll távol: a megtérés,
metanoia a „gondolkodás irányváltása”.
Isten a megtéréskor nem változtatja meg
az embert, alapvetõ jellegét, karakterét,
tulajdonságait. Két másik dolgot tesz:
megváltja és megfordítja.

Amint a könyvben olvasható vallomá-
sokból kiderül, a bibliai hitnek csak
egyik alapsajátossága a megõrzés, a tra-
díció továbbadása. A másik, legalább
ilyen fontos, sõt talán fontosabb vonása
éppenséggel a nyugtalanítás, a keretek
szétfeszítése, a változás, az „új” elõ-
mozdítása; a készenlét és nyitottság a
meglepetésre, a mindig érkezõ Úr elõre
ki nem számítható érkezésére. 

A kötetben Dér Katalin, Kocziszky
Éva, Békési Sándor és Fabiny Tibor
megtérésrõl szóló vallomásai olvashatók.
A könyv DVD melléklettel kapható. 
Ára: 1860 Ft 

Könyvajánló
Gyülekezeti iratterjesztésünkben ádventben kapható új kiadványok.
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Kedves Testvérek a Krisztus Jézusban!
„Valószínû elmarasztalna Kálvin János,
ha látna most minket” – mondta egy hír-
adás szerint a múlt héten Székesfehérvá-
ron egy Kálvin-dombormû avatása során
Huszár Pál, a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának világi elnöke, majd
így folytatta: „Morcos len-
ne, mert mi reformátusok
óvatosan bánunk a faragott
képekkel, de megbocsátana.
Nem neki van ugyanis szük-
sége rá, hanem nekünk, ma-
gyar reformátusoknak.”

Huszár Pál elsõ monda-
tával egyetértek, az utolsó-
val nem. Meggyõzõdésem,
hogy Kálvin szellemében
nem csak a „faragott ké-
pekkel”, Kálvin-szobrok-
kal kellene sokkal óvato-
sabban bánnunk, de arra
sincs szükségünk, most
sem, ebben az évben sem,
amikor Kálvin 500 évvel
ezelõtti születésére emlé-
kezünk, vagy a – halála 5 évvel késõbbi,
450. évfordulóját is figyelembe vevõ –
túlméretezettnek tûnõ, 6 évre kiterjedõ
Kálvin emlékévekben sem, hogy olyan ún.
hagiográfiák szülessenek róla, ami-
lyeneket katolikus testvéreink szoktak a
maguk szentjeirõl írni.

A fél évezrede született Jean Cauvin –
ismert nevén Kálvin – jelentõségét nem
csökkenti, ha megpróbáljuk reálisan fel-
eleveníteni életét és szolgálatát. 

Kálvin élete és munkássága
1509. július 10-én Noyonban született.
Apja a káptalan ügyésze (jogtanácsosa
vagy inkább vagyonkezelõje) volt. Fiát
elõbb papnak szánta, s az ifjú Kálvin már
meg is akarta kezdeni a teológiai tanul-
mányokat a Sorbonne-on, amikor apja

összeveszett a
noyoni püspök-
kel és káptalan-
nal. Akkor fiát
jogi tanulmá-
nyokra paran-
csolta. 
Párizsban, Orle-
ansban, s talán
Bourges-ban is
jogot hallgatott,
s megismerke-
dett a humaniz-
mussal.

A megtérés
Kálvin számára
a pápás egyház-
zal való szakítást
jelentette, s azt,

hogy nyílt hitvallójává lett az evangéliumi
igazságnak. Számunkra is hasznosítható
tanulság: a megtérés, az Istenhez vezetõ
saját út megtalálása, akár korábban ér-
vényesnek hitt igazságokkal szemben is.

Ezután részt vesz a párizsi egyetem
ifjúsági evangéliumi összejövetelein, ma-
ga is tart bibliaórákat. Valószínûleg õ írta
meg Nicolas Cop egyetemi rektor szék-
foglaló beszédét (1533. nov. 1.). A be-
szédben több... (folytatás a 8. oldalon)

(folytatás az 5. oldalról) ...reformátori gondo-
lat is helyet kapott, mint evangélium
jelentõsége és a hit általi megigazulás. 

Kálvinnak is menekülnie kell.
1533–36 – a bujdosás évei, majd 1536 –
Bázel, fõ teológiai mûve az Institutio
Religionis Christianae megjelenik. 1536-
ban Farel ráveszi, hogy maradjon Genf-
ben. Kálvin elsõsorban tudós akar lenni,
de végül hat a rábeszélés (fenyegetés?).
Genfben elõbb lektor, majd prédikátor.

Meggyõzõdésem, hogy Kálvin nem
annyira az átoktól ijedt meg, mint inkább
attól a negatív lehetõségtõl, hogy kénye-
lemszeretetbõl, lustaságból engedetlenné
válik Istennel szemben. Láthatjuk itt
mind a saját elgondolásaihoz ragaszkodó
embert, mind azt, aki végül Istennek
kíván inkább engedni.

1536–1538 – Genf. Hitvallást ír, egy-
házfegyelmi szabályokat dolgoz ki.
Tulajdonképpen ez utóbbiak miatt kellett
elhagynia a várost neki is, Farelnek is.
Valószínûleg jelentõs szerepe volt az 
alkotmány-szerû „Cikkelyek” megszer-
kesztésében, melyeket „Farel és más pré-
dikátorok” terjesz-tettek a Kis Tanács elé
1537. január 16-án. A javaslat fõ kérdése
az úrvacsora problémája: gyakori kiszol-
gáltatás szükséges (lehetõleg minden va-
sárnap, a hívõk tudatlansága miatt ha-
vonta), de a benne való részesülés csak
megigazultan történjen. Alkalmazni kell
a fegyelmezõ célú  kiközösítést. 

A tanács nem fogadta el a havi úrva-
csorára vonatkozó javaslatot, de a Kis
Tanács március 13-án elfogadta a Cikke-
lyeket. Július 29-én a Kétszázak Tanácsa
parancsot adott, hogy a genfi polgárok
tegyenek esküt a Hitvallásra. A lakosság
egy része nem engedelmeskedett.  Farel,

Kálvin és Coraud (egy vak prédikátor)
1538. január elején közölték a Tanáccsal,
hogy szerintük ki kell zárni az úrvacso-
rából, akik nem tettek esküt a Hitval-
lásra. A Tanács úgy döntött, hogy senkit
sem szabad eltiltani az Úr asztalától. 

Ezen a ponton meggyõzõdésem sze-
rint nem Kálvin és társai, hanem a
Tanács képviselték az evangéliumi állás-
pontot: az úrvacsora nem lehet fegyelme-
zõ eszköz, legfeljebb nevelõ eszköz azál-
tal, hogy napnál világosabban elénk tár-
ja, Isten kegyelmes Isten.  

1538–1541 – Strassb(o)urg. Franciául
is kiadja fõ mûvét. Sokat tanult Bucertõl,
s késõbb Genfben is több mindent meg-
valósított a strassb(o)urgi gyakorlatból.
Például, hogy a négy féle egyházi szolgá-
lat a lekipásztori, atanítói, apresbiteri, és
a diakónusi. Magát elsõrenden tanítónak
(teológusnak) tartotta. 

1540. augusztusában feleségül vette
egy általa megtérített, majd pestisben
meghalt anabaptista özvegyét, Idelette de
Bure-t. Házassága boldog volt, de csak
rövid ideig tartott. Elõbb egyetlen kisfia
halt meg párnapos korában, majd hét
évvel késõbb a felesége is. Az özvegy
elsõ házasságából származó 2 gyermek
nevelése Kálvinra maradt.  

1540. októberében néhány genfi pol-
gár megpróbálta kipuhatolni, hogy kész
lenne-e Kálvin visszatérni. 1541.
szeptember 13-án  visszatér Genfbe.
Ekkor választotta jelképül azt a kezet,
amely egy égõ szívet tart és a szív alá a
híres mondást: „Szívemet mintegy meg-
öldökölve, égõ áldozatul ajánlom az
Úrnak.”

Az emberi nagyság egyik különösen
szép példája nem csupán a híressé vált

500 éve született Kálvin János
Életének néhány fordulópontja – tanulságok

Koczó Pál ref. lekipásztor elõadásának szerkesztett változata.
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Megújuló énekrend a Fasorban
Kedves Testvérek!
Az új egyházi év kezdetén – Ádvent elsõ
vasárnapjától – szeretnénk részben meg-
újítani az istentisztelet állandó énekeit.
Mely énekeket is értünk ezek alatt? Miért
van – vagy lehet – szükség a változtatás-
ra? E kérdésekkel szeretnénk foglalkozni
az alábbiakban.

Fasori gyülekezetünkben az úgyneve-
zett énekverses istentiszteleti rendeket
használjuk. Az énekeskönyvben 1–10 és
11–13 számmal jelzett énekvers-soroza-
tok az istentisztelet õsi keresztény hagyo-
mányban gyökerezõ és Luther által is
megtartott állandó részeit helyettesítik,
illetve öntik verses formába. Ezek a kö-
vetkezõk: A Krisztus elõtti bûnbánatot és
hódolatot egyaránt kifejezõ Kyrie (éne-
keskönyvünkben „Bûnvalláshoz” cím
alatt), a Szentháromságot személyeiben
dicsõítõ Gloria („Kegyelemhirdetéshez”),
az egész teremtett világ istendicséretét
zengõ Sanctus („Az úrvacsora beveze-
téséhez”) és az Isten Bárányához könyör-
gõ Agnus Dei („Úrvacsoravételhez”). E
tételekhez kapcsolódik az istentisztelet
bevezetõ zsoltárának doxológiája („Beve-
zetéshez”) és az úrvacsorai rendek végén
egy záróének.

A verses parafrázisok lehetõséget ad-
nak a gyülekezet számára, hogy az erede-
ti liturgikus tételek mondanivalóját többé-
kevésbé megközelítõ szövegeket ismert
korálok dallamán énekelhesse. E dalla-
mokra azonban nagy teher hárul, amelyet
nem mindegyikük visel egyformán jól.
Míg a 11-es úrvacsorai rendünk „Krisztus
ártatlan Bárány” éneke – mely eredetileg
is Agnus Dei-éneknek íródott – meg tudja

õrizni méltóságát a sok ismétlés ellenére,
a Sanctus-t helyettesítõ barokk dallamok
erre már képtelenek. Más esetekben pedig
a verses szöveg áll nagyon távol a litur-
gikus tételek mondanivalójától.

Nemrég egyházunk kiadásában megje-
lent a Gyülekezeti Liturgikus Könyv,
amely az új ágenda istentiszteleti rendjei
és énekei mellett közöl az eddigiekhez
hasonló verses parafrázisokat is. Itt talál-
juk meg azt a 18. századi német Sanctus-
éneket, amely korált idézõ jellegével jól
illeszkedik énekeskönyvünk anyagához,
ugyanakkor szerkezetében és szövegében
majdnem tökéletesen adja vissza az erede-
ti liturgikus szöveget. Íme, az ideális
Sanctus-ének, amely méltó párja a hihe-
tetlenül szép „Krisztus, ártatlan Bárány”
énekünknek!

A többi énekverset is igyekeztünk e két
dallam – és szöveg! – adta magas mérce
szerint kiválasztani. Ügyeltünk arra is,
hogy az ismert dallamok mellett csak
olyat adjunk a gyülekezet elé, amely
egyszerre könnyen tanulható, ugyanakkor
mégis méltó arra, hogy minden vasárnap
elhangozzék.

Míg a szólás szerint a puding próbája
az evés, a liturgikus gyakorlaté az ismét-
lõdés. A kialakított rendet ezért egy három
hónapos próbaidõnek szeretnénk alávetni,
amely megmutathatja annak értékeit, de
fel is hívhatja a figyelmet esetleges hibái-
ra. E próbaidõszak lejártakor minden
visszajelzést hálásan fogadok.

Addig is énekeskönyvünk 450-es éne-
kébõl vett kissé szabad idézettel hadd
kívánjam: Mint drága vagyonnal – éljünk
vele haszonnal!                   Gálos Miklós

jelmondat, hanem az is, hogy vissza-
térése után minden különösebb teatralitás
nélkül folytatta a Szentírás magyarázatát,
ott, ahol 3 évvel korábban abbahagyta.

1541–64 – Genf. Visszatérése évében
elfogadtatta Ordonnances ecclésiastique-
ot,  mely szerint az egyház ügyeit szelle-
mi és erkölcsi tekintetben egy konzisztó-
rium vezeti, amely 12 választott pres-
biterbõl és a lelkészekbõl áll. Ennek a
hetenként ülésezõ konzisztóriumnak az
elnöki tisztet mindig valamelyik világi
tisztviselõ látta el.  

Miguel Serveto ügye
1553. áprilisában a lyoni inkvizítor

letartóztatta Szervét-et. Kihallgatták, s a
kihallgatáson állítólag minden kifogásolt
tételt visszavont, majd másnap megszö-
kött a börtönbõl. Távollétében halálra
ítélték. Ezután négy hónapig különbözõ
helyeken rejtõzködött, majd Genfbe
ment. Augusztus 13-án elment meghall-
gatni Kálvin igehirdetését. Néhányan
felismerték és feljelentették a városi
rendõrség parancsnokánál, aki letartóz-
tatta. 

A vádat Kálvin egyik titkára képvisel-
te, akit az akkori genfi törvények szerint
ugyanúgy börtönbe zártak, mint a vádlot-
tat. A tárgyalás augusztus 15-tõl 17-ig
tartott. Kálvin a Szentírás tekintélyérõl, a
Szentháromság-tagadásról és a panteiz-
musról vitatkozott a vádlottal, aki ügye-
sen védekezett és támogatókra is talált. 
A Tanács nem tudott dönteni, ezért elha-
tározta, hogy kikéri a többi svájci város
véleményét. A svájci egyházak válasza
október 18-án érkezett meg. Vala-
mennyien bûnösnek találták Szervét-et, a
büntetést azonban Genfre bízták. A Ta-

nács október 26-án hozta meg ítéletét.
Kivégzése 1553. október 27-én történt. 
A máglya helyén 350 évvel késõbb en-
gesztelõ emlékmûvet avattak fel a francia
és a genfi református egyházak képviselõi.

Úgy gondolom, nem feladatunk sem
Kálvin mentegetése, sem az, hogy pálcát
törjünk fölötte ebben az ügyben. Annyit
azonban mindenképp ki kell mondanunk,
hogy Jézus mindenkori tanítványainak
oda kell figyelniük, s a mellette mégoly
buzgó szándékkal kardoskodóknak is
arra, amit õ egy samáriai falu mellett
mondott két tanítványának, akik tüzet
akarnak kérni a Jézus befogadását megta-
gadókra: „Nem tudjátok, milyen lélek van
bennetek, mert az Emberfia nem azért
jött, hogy az emberek életét elveszítse,
hanem hogy megmentse.”

1555-tõl egyre nagyobb befolyása lett
Genf életére.

1564 – a presbitériummal és a városi
tanáccsal való közös úrvacsorázással
bocsánatot kért és megbocsátott. 

„Azt elmondhatom magamról, hogy
jót akartam, hibáimmal mindig igyekez-
tem szembenézni, s az istenfélelem mé-
lyen gyökeret vert a szívemben. Ti tanú-
síthatjátok, hogy jók voltak törekvéseim.
Ezért kérem, hogy a rosszat bocsássátok
meg nekem. Ha pedig valami jó is adó-
dott, kérlek, ti is törekedjetek erre és kö-
vessétek a jót!”. Sokan tettek már ugyan
ehhez hasonló gesztust, mégis fontosnak
tartom kiemelni ezt a példát.

Május 27-én meghalt. Végakarata sze-
rint jeltelen sírba temették. Ez a példa
igazolja számomra a leginkább, hogy sok
mindennel nagyon nem értene egyet a ma
rá hivatkozva történõkbõl. 
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Kedves Testvérek a Krisztus Jézusban!
„Valószínû elmarasztalna Kálvin János,
ha látna most minket” – mondta egy hír-
adás szerint a múlt héten Székesfehérvá-
ron egy Kálvin-dombormû avatása során
Huszár Pál, a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának világi elnöke, majd
így folytatta: „Morcos len-
ne, mert mi reformátusok
óvatosan bánunk a faragott
képekkel, de megbocsátana.
Nem neki van ugyanis szük-
sége rá, hanem nekünk, ma-
gyar reformátusoknak.”

Huszár Pál elsõ monda-
tával egyetértek, az utolsó-
val nem. Meggyõzõdésem,
hogy Kálvin szellemében
nem csak a „faragott ké-
pekkel”, Kálvin-szobrok-
kal kellene sokkal óvato-
sabban bánnunk, de arra
sincs szükségünk, most
sem, ebben az évben sem,
amikor Kálvin 500 évvel
ezelõtti születésére emlé-
kezünk, vagy a – halála 5 évvel késõbbi,
450. évfordulóját is figyelembe vevõ –
túlméretezettnek tûnõ, 6 évre kiterjedõ
Kálvin emlékévekben sem, hogy olyan ún.
hagiográfiák szülessenek róla, ami-
lyeneket katolikus testvéreink szoktak a
maguk szentjeirõl írni.

A fél évezrede született Jean Cauvin –
ismert nevén Kálvin – jelentõségét nem
csökkenti, ha megpróbáljuk reálisan fel-
eleveníteni életét és szolgálatát. 

Kálvin élete és munkássága
1509. július 10-én Noyonban született.
Apja a káptalan ügyésze (jogtanácsosa
vagy inkább vagyonkezelõje) volt. Fiát
elõbb papnak szánta, s az ifjú Kálvin már
meg is akarta kezdeni a teológiai tanul-
mányokat a Sorbonne-on, amikor apja

összeveszett a
noyoni püspök-
kel és káptalan-
nal. Akkor fiát
jogi tanulmá-
nyokra paran-
csolta. 
Párizsban, Orle-
ansban, s talán
Bourges-ban is
jogot hallgatott,
s megismerke-
dett a humaniz-
mussal.

A megtérés
Kálvin számára
a pápás egyház-
zal való szakítást
jelentette, s azt,

hogy nyílt hitvallójává lett az evangéliumi
igazságnak. Számunkra is hasznosítható
tanulság: a megtérés, az Istenhez vezetõ
saját út megtalálása, akár korábban ér-
vényesnek hitt igazságokkal szemben is.

Ezután részt vesz a párizsi egyetem
ifjúsági evangéliumi összejövetelein, ma-
ga is tart bibliaórákat. Valószínûleg õ írta
meg Nicolas Cop egyetemi rektor szék-
foglaló beszédét (1533. nov. 1.). A be-
szédben több... (folytatás a 8. oldalon)

(folytatás az 5. oldalról) ...reformátori gondo-
lat is helyet kapott, mint evangélium
jelentõsége és a hit általi megigazulás. 

Kálvinnak is menekülnie kell.
1533–36 – a bujdosás évei, majd 1536 –
Bázel, fõ teológiai mûve az Institutio
Religionis Christianae megjelenik. 1536-
ban Farel ráveszi, hogy maradjon Genf-
ben. Kálvin elsõsorban tudós akar lenni,
de végül hat a rábeszélés (fenyegetés?).
Genfben elõbb lektor, majd prédikátor.

Meggyõzõdésem, hogy Kálvin nem
annyira az átoktól ijedt meg, mint inkább
attól a negatív lehetõségtõl, hogy kénye-
lemszeretetbõl, lustaságból engedetlenné
válik Istennel szemben. Láthatjuk itt
mind a saját elgondolásaihoz ragaszkodó
embert, mind azt, aki végül Istennek
kíván inkább engedni.

1536–1538 – Genf. Hitvallást ír, egy-
házfegyelmi szabályokat dolgoz ki.
Tulajdonképpen ez utóbbiak miatt kellett
elhagynia a várost neki is, Farelnek is.
Valószínûleg jelentõs szerepe volt az 
alkotmány-szerû „Cikkelyek” megszer-
kesztésében, melyeket „Farel és más pré-
dikátorok” terjesz-tettek a Kis Tanács elé
1537. január 16-án. A javaslat fõ kérdése
az úrvacsora problémája: gyakori kiszol-
gáltatás szükséges (lehetõleg minden va-
sárnap, a hívõk tudatlansága miatt ha-
vonta), de a benne való részesülés csak
megigazultan történjen. Alkalmazni kell
a fegyelmezõ célú  kiközösítést. 

A tanács nem fogadta el a havi úrva-
csorára vonatkozó javaslatot, de a Kis
Tanács március 13-án elfogadta a Cikke-
lyeket. Július 29-én a Kétszázak Tanácsa
parancsot adott, hogy a genfi polgárok
tegyenek esküt a Hitvallásra. A lakosság
egy része nem engedelmeskedett.  Farel,

Kálvin és Coraud (egy vak prédikátor)
1538. január elején közölték a Tanáccsal,
hogy szerintük ki kell zárni az úrvacso-
rából, akik nem tettek esküt a Hitval-
lásra. A Tanács úgy döntött, hogy senkit
sem szabad eltiltani az Úr asztalától. 

Ezen a ponton meggyõzõdésem sze-
rint nem Kálvin és társai, hanem a
Tanács képviselték az evangéliumi állás-
pontot: az úrvacsora nem lehet fegyelme-
zõ eszköz, legfeljebb nevelõ eszköz azál-
tal, hogy napnál világosabban elénk tár-
ja, Isten kegyelmes Isten.  

1538–1541 – Strassb(o)urg. Franciául
is kiadja fõ mûvét. Sokat tanult Bucertõl,
s késõbb Genfben is több mindent meg-
valósított a strassb(o)urgi gyakorlatból.
Például, hogy a négy féle egyházi szolgá-
lat a lekipásztori, atanítói, apresbiteri, és
a diakónusi. Magát elsõrenden tanítónak
(teológusnak) tartotta. 

1540. augusztusában feleségül vette
egy általa megtérített, majd pestisben
meghalt anabaptista özvegyét, Idelette de
Bure-t. Házassága boldog volt, de csak
rövid ideig tartott. Elõbb egyetlen kisfia
halt meg párnapos korában, majd hét
évvel késõbb a felesége is. Az özvegy
elsõ házasságából származó 2 gyermek
nevelése Kálvinra maradt.  

1540. októberében néhány genfi pol-
gár megpróbálta kipuhatolni, hogy kész
lenne-e Kálvin visszatérni. 1541.
szeptember 13-án  visszatér Genfbe.
Ekkor választotta jelképül azt a kezet,
amely egy égõ szívet tart és a szív alá a
híres mondást: „Szívemet mintegy meg-
öldökölve, égõ áldozatul ajánlom az
Úrnak.”

Az emberi nagyság egyik különösen
szép példája nem csupán a híressé vált

500 éve született Kálvin János
Életének néhány fordulópontja – tanulságok

Koczó Pál ref. lekipásztor elõadásának szerkesztett változata.
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1. gyertya – ádvent 1. vasárnapja
„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és

diadalmas.” (Zak 9,9)
Hiába, hogy az üzletekben, a kirakatok-
ban már hetek óta ott vannak a karácso-
nyi díszletek, az ünnepi várakozást nem
lehet így elkezdeni, ahhoz meg kell ér-
kezni, ahhoz csend kell, ahhoz figyelem
kell, ahhoz meghittség kell. Meg gyertya,
lehetõleg koszorún, négy gyertya, gyufa,
csend. Az elsõ gyertyagyújtás még csak
távolról idézi a karácsonyi gyertyák
fényét. Még nem világítja be a szobát,
csak szerényen pislákol. Közvetlenül
mellette talán éppen lehet olvasni, de
jobb talán csak csöndben figyelni, az
apró láng hogyan mozog, hogyan játszik
az árnyék a falakon. 

Egy ígéret hangzik fel, jövendölés, király
érkezik, diadalmas király, majd, sokára,
talán ha ez a kis fény megsokszorozódik.
Talán akkor, ha a világ sok ridegsége fel-
oldódik, ha a sötétséget a fény váltja fel,
ha az apró fény kiszámíthatatlan játéka
helyett biztos világosság lesz. És az ígé-
ret valós, a király érkezése biztos, ideje
hát elkezdeni a készülõdést. A próféták
szava beteljesedik, Zakariás szava is.
Hiába a kirakatok karácsonyi díszei, a
készülést belül kell elkezdeni, csendben,
egy gyerya fényénél, kizárva a világ zaját. 

2. gyertya – ádvent 2. vasárnapja
„Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel 

a fejeteket, mert közeledik 
a megváltásotok.” (Lk 21,28)

A második gyertya fénye megduplázza az
elsõt. Ami egy hete még távolinak tûnt,
már közelebb van. A sötétség helyébe a
világosság érkezik. Mint az éjszakai
alvás után, a sötétséget felváltó fény az
embert is megmozdítja. Egyenesedjetek
fel és emeljétek fel a fejeteket. A nappa-
lok rövidek, hamar besötétedik odakint.
Hideg van, az embernek jól esik az
otthon biztonságában és melegében töl-
teni az idõt. Az üzenet mégis ez: egye-
nesedjetek fel, mozduljatok, induljatok
el, nincs ok a tétlenségre. Az ünnep köze-
ledte mozgásra indít. De a gyertyagyújtás
pillanatában most ne arra a mozgásra
gondoljunk, amit nap mint nap megte-
szünk, ne a testi mozgásra, hanem a
lelkire. A testi nyugalom percei a lelki
felegyenesedés és megmozdulás percei is
egyben. Szomorú vagy rossz kedvû
vagy? Elfáradtál a hétköznapok feladatai
között? Valami vagy valaki megbántott?
Távoli vagy örökre elköltözött szeretteid
hiánya fáj? Egyenesedj fel és emeld fel a
fejedet! (folytatás a 6. oldalon)

Ádventi gyertyagyújtás

Hittantábor, Keszõhidegkút Konfirmációi csoportkép

Szeretettel meghívjuk

KÖRTÉSI ANDRÁS
Budapest–Fasori Evangélikus Gimnázium

5. B. osztályos tanuló

festményeinek kiállítására

A kiállítást megnyitotta
Szilágyi János festõmûvész,

zongorán közremûködött 
Lakatos Tamás 6. A. osztályos tanuló

A kiállítás megtekinthetõ
2009. december 12-ig hétköznap 9-13 óráig 

a Budapest–Fasori Egyházközség
Gyülekezeti termében

(Budapest, VII., Damjanich u. 28/b. fszt. 1.)

Az ifitábor bográcsozós estéje

Tavaly 55 éves házassági évforduló során
egyházi szertartás keretében áldásban részesült Simon Róbert és Györgyjakab Edit

Képes krónika
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Tisztelt Fasori Gyülekezet, kedves Testvérek!
A 2006–2012 közötti választási ciklus félidejekor egyházközségünk presbitériumát –
többek között a lemondott vagy visszavonult tagok pótlására – új presbiterekkel sze-
retnénk kiegészíteni. Ehhez még ebben az évben egyházközségi közgyûlésen válasz-
tásra kerül sor. Ennek elõkészítésére és lefolytatására az alábbi menetrendet követjük:

1. A gyülekezet választói névjegyzékének kifüggesztése. A választói névjegyzé-
ken szerepelnie kell minden olyan egyházközségi tagnak, aki magyar állampolgár
vagy Magyarországon élõ személy, aki keresztségben részesült, az evangélikus egy-
háznak a Szentíráson alapuló hitvallásos tanítását elfogadja, vallja és képességei sze-
rint megtartja, az egyházközség gyülekezeti életében és fenntartásában lelki, szellemi
és anyagi erejéhez képest részt vesz, rendezett életvitelû, konfirmált és nagykorú. A vá-
lasztói névjegyzék a november 4-én megtartott presbiteri ülésig véglegesítésre kerül.

2. Ajánlások beküldése a jelölõbizottsághoz. Az egyházközségi jelölõbizottság
az egyházközség tagjaitól gyûjt ajánlásokat. A jelölõbizottságot bármely egyházköz-
ségi tag közvetlenül is felkeresheti annak nevével, akit presbiternek ajánl. Az aján-
latok beküldésének határideje: november 15-ig tart.

3. A választó közgyûlés meghirdetése és a választás. Az egyházközség pres-
bitereit az egyházközség november 22-i istentisztelete után tartandó közgyûlése
választja.

Ünnepélyes beiktatásuk Ádvent 1. vasárnapján, november 29-én 11 órától,  isten-
tisztelet keretében történik.
Budapest-Fasor, 2009. október 4. 

Aradi György Dr. Gálos Miklós Muntag András
lelkész felügyelõ a jelölõbizottság elnöke

P r e s b i t e r v á l a s z t á s

ISTENTISZTELET
Úrvacsorás istentisztelet minden vasár-
nap és ünnepeken 11 órakor. A délelõtti
11 órási istentiszteletekkel párhuzamosan
„gyermekek játékos vasárnapja” Deák
Dániel hitoktató vezetésével a gyül.
teremben. (Családi it. napján nem.)
Családi istentisztelet minden hónap elsõ
vasárnapján 10 órától.
Angol nyelvû istentisztelet minden hó-
nap második vasárnapján 9.45-tõl.
Gyülekezeti kávézás a hónap második
vasárnapján mind az angol, mind a ma-
gyar nyelvû istentisztelet után a Fasori
Gimnázium könyvtárában.
Énekkari szolgálat istentiszteleteinken a
hónap harmadik vasárnapjain és ünne-
pekhez kapcsolódóan hirdetés szerint.
Ifjúsági istentisztelet minden hónap
utolsó vasárnapján 18 órától a gyülekeze-
ti teremben.
Gyülekezeti kávézás minden hónap
második vasárnapján az istentiszteletek
után a Fasori Gimnázium könyvtárában.
IDÕSEK BIBLIAÓRÁJA
A nyugdíjas korosztály számára szerda
délután 15 órakor tarjuk bibliaóráinkat.
Ennek keretében Hóseás könyvét, János
evangéliumát és Pál Timóteushoz írt két
levelét olvassuk „Elmélyülés” címmel.
HITOKTATÁS gyerekeknek, 
akik iskolai hitoktatásban nem részesülnek:
• 1-2. osztályosok részére hétfõn 16.30-kor,
• 3-4. osztályosok részére kedden 16.30-kor,
• 5-6. osztályosok részére szerdán 16.30-kor
van hittanóra Deák Dániel hitoktató ve-
zetésével.
IFJÚSÁGI ÓRÁK
Péntekenként 17 órától az Ifi klubban.

FIATAL FELNÕTTEKNEK
Bibliaóra havonta egy alkalommal,
szerdánként 19 órától Márk evangéliu-
mának olvasását folytatjuk.
FORRÁS KLUB
Minden hónap utolsó szerdáján 18 órakor
tartjuk. Keresztelõre, konfirmációra, es-
küvõre készülõ fiatal felnõtteknek, akik
az egyéni felkészülés mellett szívesen
kapcsolódnak egy olyan közösséghez,
ahol nyitottan lehet kérdezni, beszélgetni
közösen készülni hasonló helyzetben
lévõ fiatalokkal.
GYÜLEKEZETI KÓRUS (FAFÖK) 
18–28 éveseknek minden csütörtökön 19
órakor. Karvezetõ: Nováky Andrea.
BABA-MAMA KLUB
Havonta egyszer szerdán 10 órakor a
gyülekezeti teremben. 
PRESBITERI BIBLIAÓRA
A hónap elsõ hétfõjén este 6 órától tartjuk
gyülekezeti elöljárók, presbiterek és szol-
gálatban elmélyülni kívánó testvéreink
számára. 
Témáink között ekkléziológiai, missziói
és saját közvetlen környezetünkre reflek-
táló bibliai tanulmányok szerepelnek.

Állandó gyülekezeti alkalmainkA hogyan idén Karácsonykor is össze-
gyülekezünk istentiszteleteinken,

családi körben és legkülönfélébb közös-
ségekben, hogy halljuk ezt a csodálatos
történetet, minket is elkápráztathatnak
Isten hírnökei, hogy aztán magunk is
azokká váljunk. Bár továbbra is egy szen-
vedéssel és igazságtalansággal terhelt
világban élünk. Továbbra is sajátunk az
emberi gyengeség és elesettség. Mind-
ezek ellenére mi is egészen világos szere-
pet kapunk Isten történetében. Magával
ragadó mondandót. Miközben újramond-
juk, hangunk beleolvad egy nagyobb

mennyei kórusba. Fogadva Isten szerete-
tét a testté lett Igében, hogyan is marad-
hatnánk ki az énekbõl? Hogyan is marad-
hatna mozdulatlan és visszhangtalan ez a
jó hír életünkben? Isten Igéje pedig végzi
a maga csodálatos mûvét, nem csak ben-
nünk, de bizonyára rajtunk keresztül is.

„Mily szép, ha feltûnik a hegyeken az
örömhírt hozó lába! Békességet hirdet,
örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt
mondja Sionnak: Istened uralkodik!” 

(Ézs 52,7)

Isten ajándékozó kedvében bõvelkedõ
karácsonyt kívánunk!      Aradi György lelkész

November 28-án 15 órakor gyereksze-
retetvendégség lesz a gyülekezeti
teremben. Pelikán András és Deák
Dániel várnak mindenkit szeretettel. 

––––––––––––––––––––––––––––
November 28-án 18 órakor ünnepi
koncertet tart a 20 éve újraindult Fasori
Gimnázium, a díszteremben. 
Mûsoron lesz többek között J.S. Bach
137. kantátája. Mûvészeti vezetõ
Nováky Andrea.
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1. gyertya – ádvent 1. vasárnapja
„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és

diadalmas.” (Zak 9,9)
Hiába, hogy az üzletekben, a kirakatok-
ban már hetek óta ott vannak a karácso-
nyi díszletek, az ünnepi várakozást nem
lehet így elkezdeni, ahhoz meg kell ér-
kezni, ahhoz csend kell, ahhoz figyelem
kell, ahhoz meghittség kell. Meg gyertya,
lehetõleg koszorún, négy gyertya, gyufa,
csend. Az elsõ gyertyagyújtás még csak
távolról idézi a karácsonyi gyertyák
fényét. Még nem világítja be a szobát,
csak szerényen pislákol. Közvetlenül
mellette talán éppen lehet olvasni, de
jobb talán csak csöndben figyelni, az
apró láng hogyan mozog, hogyan játszik
az árnyék a falakon. 

Egy ígéret hangzik fel, jövendölés, király
érkezik, diadalmas király, majd, sokára,
talán ha ez a kis fény megsokszorozódik.
Talán akkor, ha a világ sok ridegsége fel-
oldódik, ha a sötétséget a fény váltja fel,
ha az apró fény kiszámíthatatlan játéka
helyett biztos világosság lesz. És az ígé-
ret valós, a király érkezése biztos, ideje
hát elkezdeni a készülõdést. A próféták
szava beteljesedik, Zakariás szava is.
Hiába a kirakatok karácsonyi díszei, a
készülést belül kell elkezdeni, csendben,
egy gyerya fényénél, kizárva a világ zaját. 

2. gyertya – ádvent 2. vasárnapja
„Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel 

a fejeteket, mert közeledik 
a megváltásotok.” (Lk 21,28)

A második gyertya fénye megduplázza az
elsõt. Ami egy hete még távolinak tûnt,
már közelebb van. A sötétség helyébe a
világosság érkezik. Mint az éjszakai
alvás után, a sötétséget felváltó fény az
embert is megmozdítja. Egyenesedjetek
fel és emeljétek fel a fejeteket. A nappa-
lok rövidek, hamar besötétedik odakint.
Hideg van, az embernek jól esik az
otthon biztonságában és melegében töl-
teni az idõt. Az üzenet mégis ez: egye-
nesedjetek fel, mozduljatok, induljatok
el, nincs ok a tétlenségre. Az ünnep köze-
ledte mozgásra indít. De a gyertyagyújtás
pillanatában most ne arra a mozgásra
gondoljunk, amit nap mint nap megte-
szünk, ne a testi mozgásra, hanem a
lelkire. A testi nyugalom percei a lelki
felegyenesedés és megmozdulás percei is
egyben. Szomorú vagy rossz kedvû
vagy? Elfáradtál a hétköznapok feladatai
között? Valami vagy valaki megbántott?
Távoli vagy örökre elköltözött szeretteid
hiánya fáj? Egyenesedj fel és emeld fel a
fejedet! (folytatás a 6. oldalon)

Ádventi gyertyagyújtás

Hittantábor, Keszõhidegkút Konfirmációi csoportkép

Szeretettel meghívjuk

KÖRTÉSI ANDRÁS
Budapest–Fasori Evangélikus Gimnázium

5. B. osztályos tanuló

festményeinek kiállítására

A kiállítást megnyitotta
Szilágyi János festõmûvész,

zongorán közremûködött 
Lakatos Tamás 6. A. osztályos tanuló

A kiállítás megtekinthetõ
2009. december 12-ig hétköznap 9-13 óráig 

a Budapest–Fasori Egyházközség
Gyülekezeti termében

(Budapest, VII., Damjanich u. 28/b. fszt. 1.)

Az ifitábor bográcsozós estéje

Tavaly 55 éves házassági évforduló során
egyházi szertartás keretében áldásban részesült Simon Róbert és Györgyjakab Edit

Képes krónika
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TELEFONSZÁMAINK
Aradi György lelkész 20/ 824 5371

Pelikán András beosztott lelkész 20/ 824 8726
Deák Dániel hitoktató 20/ 824 9015
Gálos Miklós kántor 20/ 770 3533

Jónás Zoltánné egyházfi 20/ 770 3702

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
Miután elmentek tõlük
az angyalok a mennybe,
a pásztorok így szóltak
egymáshoz: „Menjünk
el egészen Betlehemig,
és nézzük meg: hogyan
is történt mindaz, ami-
rõl üzent nekünk az
Úr.” Elmentek tehát
sietve, és megtalálták
Máriát, Józsefet, és a
jászolban fekvõ kisgyer-
meket. Amikor meglát-
ták, elmondták azt az
üzenetet, amelyet errõl
a kisgyermekrõl kaptak,
és mindenki, aki hallot-
ta, elcsodálkozott azon,
amit a pásztorok mond-
tak nekik.(Lukács 2,15-18)

A pásztorokat
annyira elkápráztatta az isteni

hírnökök szava, hogy vitték tovább õk is
a jóhírt. Nem mintha Betlehemben bárki
is összekevert volna egy rongyos, poros
kompániát, dicsõ angyali hírnökökkel.
Mégis, amint a pásztorok elindultak a
jászoltól, az angyalok üzenetét adták
tovább: a Messiás születésérõl és a földi
béke meghökkentõ hírérõl. A körülöttük
lévõ világba ugyanazt a fénylõ üzenetet

jelentették ki, amit korábban Gábriel an-
gyal nekik. Bár továbbra is egy szenvedéssel

és igazságtalanság-
gal terhelt világban
éltek. Továbbra is
hatott rájuk az em-
beri gyengeség és
elesettség. Minde-
zek ellenére egé-
szen világos szere-
pet kaptak a pász-
torok Isten történe-
tében. Magával ra-
gadó mondandót.
És miközben élmé-
nyeiket újra-
mondták, hangjuk
beleolvadt egy
nagyobb, mennyei
kórusba.

A b e t l e h e m i
történet mag-

va ma is jelenlévõ
csoda. A megígért gyermek értünk
született meg. Isten úgy akarta, hogy az
életet teremtõ szó, az Ige testté legyen és
életet hozzon mindannyiunk számára.
Meghallani ezt a karácsonyi üzenetet
azzal a kockázattal jár, hogy megvál-
tozhatunk. A hit, amely bizalmat ébreszt
az értünk születettben és a bátorság,
amely újra mondatja ezt a történetet mély
átalakulást jelent. (folytatás 2. oldal)

Ünnepi istentiszteleti rend

November 29. – Ádvent elsõ vasárnapja
11.00 úrvacsorai istentisztelet, új presbiterek be-
iktatása                                     (Aradi György)
18.00 ifjúsági istentisztelet      (Pelikán András)
December 6. – Ádvent második vasárnapja
10.00 családi istentisztelet       (Pelikán András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet   (Pelikán András)
December 13. – Ádvent harmadik vasárnapja
9.30 angol nyelvû úrvacsorás istentisztelet 

(Dr. Csepregi András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet     (Aradi György)
December 17. Ádventi egyházzenei áhítat
18:00 orgonál Gálos Miklós      (Szirmai Zoltán)

December 20. – Ádvent negyedik vasárnapja
11.00 úrvacsorai istentisztelet     (Aradi György)
16.00 gyermekkarácsony          (Pelikán András)
December 24. – Szenteste
16.00 karácsony esti istentisztelet     (Aradi Gy.)
December 25. – Karácsony
11.00 úrvacsorai istentisztelet     (Aradi György)
December 26. – Karácsony második napja
11.00 úrvacsorai istentisztelet    (Pelikán András)
December 27. – Karácsony utáni vasárnap
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Dr. Varga Gyöngyi)
December 31. – Óév este
18.00 úrvacsorai istentisztelet (Dr. Muntag Andorné)
Január 1. – Újév
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Dr.Harmati Béla)
Január 3. – Újév utáni vasárnap
9.30 családi istentisztelet         (Pelikán András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet    (Pelikán András)
Január 6. – Vízkereszt
18.00 zenés istentisztelet            (Aradi György)

Személyi jövedelemadója bevallásakor adó-
jának 2 x 1 %-áról rendelkezhet. Kérjük, az
egyházak javára nyilatkozó részhez írja: 

Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ részhez
pedig gyülekezetünk alapítványa adatait:

Alapítvány a Budapest–Fasori
Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

Köszönjük támogatását!

Gyülekezetünk számlaszáma:
OTP 11705008-22506573

Az alapítvány számlaszáma: 
OTP 11709002-20124393

HONNAN HOVÁ
MAGYARORSZÁG

2009. november 30. este 7 óra
ERKÖLCSI VÁLSÁG MAGYARORSZÁ-
GON. Krízis és terápia az egyházak sze-
mével Elõadók: Dr. Bábel Balázs érsek,
Ittzés János elnök-püspök. Moderátor:
Radosné Lengyel Anna
Helyszín: Budapest–Fasori Ev. Gimn.
díszterme, Bp., VII. Városligeti fasor 17–21.

2009. december 12. este 7 óra
KULTURÁLIS VÁLSÁG MAGYAROR-
SZÁGON. Jótékonysági Koncert a nemes-
csói Sartoris Alapítvány (árvaház, leány-
anyaotthon), és a gyöngyösi autista gyere-
kek megsegítésére. 
Mûvészeti vezetõ: Kukely Júlia Liszt Ferenc
és Melis György díjas magánékes.
Helyszín: Árpádházi Szent Erzsébet Római
Katolikus Templom, Bp., VII. ker. Rózsák
tere. 

Paulus van Vianen: Pásztorok imádása, 1607


