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„Meg kell val la ni, ki csit dö cö gő sen in dult
ket te jük kap cso la ta. Nem lát ták egy mást,
szin te sem mi lyen össze kö tő ka pocs nem
volt kö zöt tük, s ez így is ma radt, míg nem
két je le net tel ké sőbb va la mi meg vál to zott.”

Jónás adventje f 8. oldal

Meg boly dult vi lág ban élünk. Egy re
in kább meg bíz ha tó, időt át íve lő, idi -
ó ta ideo ló gi á kat („idi o tiz mu so kat”)
túl élő, ide ge ket le nyug ta tó ka pasz ko -
dó után vá gyunk – va la mi biz tos ra a
min den nap ja ink ban.

Ma ga tar tás be li, em be ri kap cso la -
tok mi nő sé gét, irá nyult sá gát meg ha -
tá ro zó, ám de ag gasz tó ten den ci á -
kat, vi sel ke dés for má kat ta pasz ta lunk
a glo ba li zált gló bu szon, és leg több
eset ben ész re sem vesszük ve szé -
lyes sé gü ket, mert épp az em be ri
együtt élés lát szó la gos meg könnyí -
té sé re, az em ber ki tel je se dé sé nek
mí to sza jegyében jön nek lét re, mi köz -
ben ele ve vagy ha mi sak, vagy az idők
fo lya mán pros ti tu á lód nak. Ne künk,
ke resz tyé nek nek ré sen kell len nünk,
tisz tán kell lát nunk, és amennyi re raj -
tunk áll, nem szabad be áll nunk a
ha mis ság sze ke ré nek (szél)to lói kö zé
– mert az idők go no szak.

PC – po li ti cally cor rect, az az po li -
ti ka i lag kor rekt. Ez a ki fe je zés és a
mö göt te meg hú zó dó tár sa dal mi szin -
tű össze ka csin tás leg alább annyi ra
be fo lyá sol ja mo rá lis éle tün ket, mint
a má sik PC – a per so nal com pu ter,
az az a sze mé lyi szá mí tó gép – meg je -
le né se, el ter je dé se min den nap ja in kat.
Hisz a po li ti ka i lag kor rekt be széd -
mód sem mi mást nem je lent, mint
hogy bi zo nyos sza vak hasz ná ló ja (és
sok eset ben hall ga tó ja is) pon to san
tud ja: a ki fe je zés a hely zet nek szól, ezt
akar ja hal la ni a kör nye zet, mert így
il lik. Ha nem az el várt ki fe je zést
hasz nál ják, ak kor ki re kesz tés vagy
akár kar ri er be fe je ző dés le het a vé ge…

A „PC-ség” va ló já ban te hát meg -
fu ta mo dás, kel lék csu pán az ön ér vé -
nye sí tés re. Hasz ná lói sa ját, bi zal -
mas kö ze gük ben, ahol nincs meg fe -
le lé si, al kal maz ko dá si kény szer, nincs
az amúgy ön ma gá ban egész sé ges, de
sok szor fegy ver ként hasz nált „nyil vá -
nos ság”, vagy is ami kor az em ber
fesz te len le het, igazán ma gát ad hat -
ja, le vet he ti nyel vi ál ar cát – ak kor
vég re ki mond ja, ami a szí vén van. 

A PC sok szor nem más, mint PH –
po li ti cal hy poc racy, az az po li ti kai kép -
mu ta tás. A PC = PH – mé reg! A po -
li ti kai kép mu ta tás nem csak a po li ti ka
vi lá gá ra ér vé nyes, ha nem min den hol
fel üti fe jét, ahol az el vá rá sok ked vé ért
al kal maz ko dunk, fel ad va ez zel igaz
meg győ ző dé sün ket. A PC = PH nagy
ve szély – a tá jé ko zó dást, a ki szá mít -
ha tó sá got ve szít jük el ál ta la a ma gunk
és a kör nyez tünk szá má ra.

PR – pub lic re la tions, az az „nyil -
vá nos kap cso la tok”. Ma ga a je len ség
ere de ti leg – ami kor ez a ki fe je zés
még csak nem is lé te zett – tel je sen
ter mé sze tes ve le já ró ja volt az em be -
ri élet nek, a má sik kal va ló ta lál ko zás
au to ma ti kus kö vet kez mé nye. Az el -
múlt het ven-nyolc van év ben nőtt
tu do mánnyá, mes ter ség gé, a mes ter -
kélt ség meg ágya zó já vá. Pszi cho ló gu -
sok, rek lám-, mar ke ting-, kom mu ni -

ká ci ós szak em be rek ku tat ják és ta nít -
ják a má sik ma ni pu lá ci ó já nak tech -
ni ká it, for mál ják és for mál tat ják az
„imi dzset” – az az hogy mi ként ala -
kít hat juk ki ma gunk ról, il let ve el ad -
ni szán dé ko zott tár gyi vagy szel le mi
ter mé ke ink ről a leg elő nyö sebb ké pet.
Esze rint az ön azo nos ság rég el fe led -
ve, vagy ha nem, hát ez is a ha mis

em ber kép meg va ló sí tá sá nak szol -
gá la tá ba ál lí tott, ki üre sí tett szó lam -
má vált. (Pe dig ere de ti leg az ön azo -
nos ság az egyet len lé nye ges, tisz ta
ele me em be ri éle tünk nek, sőt ezen áll
vagy bu kik köz ér ze tünk/élet mi nő sé -
günk; meg le lé se kor vá lunk le nyu go -
dott, bölcs, is ten ké pű sé get hor do zó
em ber ré.)

Ál sá gos, ál ar cos vi lág ter jed, min -
ket, ke resz tyé ne ket is les ve, mi ként
nyel jen el. Szé pen be lé pünk a csap dá -
ba, és mi is ki aka runk ma gunk ról ala -
kí ta ni egy – je len eset ben – EU-
kon form ké pet. Nem vesszük ész re,
hogy épp ez zel veszt jük el ka rak te rün -
ket, mi köz ben ne künk kel le ne len -
nünk a ka rak te res só nak vagy a lám -
pás ból szö kő ka rak te res fény nek…

(Nem ne héz meg ha tá roz nunk en -
nek a ha mis vi lág nak, vi lág lá tás nak
az ere de tét. Elég csak vé gig néz ni a
fön tebb ír tak ide gen ere de tű szó kin -
csét: tel je sen köz ke le tű vé vált – óce -
á ni le ve gő jű – an gol szász sza vak, ki -
fe je zé sek, rö vi dí té sek gyűj te mé nye…)

JK – az az Jé zus Krisz tus, így, ma -
gya ro san (és nem JC – az az Jesus
Christ!), aki nek ér de mes meg néz -
nünk az éle tét a meg al ku vá sok és ön -
ma ga vál la lá sa szem pont já ból. Ő so -
sem mu tat ta ma gát más nak, mint aki
volt – leg fel jebb szá molt az zal, hogy
nem ér tik (de majd meg ér tik, biz tat -
ta az övé it). Sza vai min den kor ra ér -
vé nyes sza vak vol tak, ame lyek a Föl -
tá ma dott hoz mél tó an új ra és új ra
élet re kel nek, és ame lyek meg áll ják
a he lyü ket a vi lág bár mely pont ján a
vi lág vé ge ze té ig. 

Nem szo rult rá, hogy „el ad ja ma -
gát”. Ő az igaz ság – az idők iga zol ják.
Szét fo lyó vi lá gunk sta bil pont után
ki ált – ő a sa rok kő; nem ada tott
más név… (Ap Csel 4) Töb bek kö zött
ez zel a Pé ter szá já ból el hang zott hit -
val lás sal in dult az egy ház egy, a Jé zu -
sé tól tel jes ség gel el té rő ér ték ren dű,
ér tet len, el len sé ges kö zeg be. 

Er re a bá tor in du lás ra van szük ség
ma is – ne künk is, a vi lág nak is! A vi -
lág ugyan is vár ja, még pe dig só vá rog -
va vár ja az Is ten fi a i nak meg je le né sét.

A szer ző a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház ci gány misszi ói re fe ren se

PC, PR – JK
g Ba kay Pé ter

„Sza vai min den kor ra ér vé -
nyes sza vak vol tak, ame -
lyek a Föl tá ma dott hoz
mél tó an új ra és új ra élet re
kel nek, és ame lyek meg -
áll ják a he lyü ket a vi lág
bár mely pont ján a vi lág
vé ge ze té ig.

A lapp föl di Mi ku lás, Jou lu puk ki Ma -
gyar or szág ra ér ke zé se nap ján, de -
cem ber 2-án el lá to ga tott a veszp ré -
mi Öröm hír Evan gé li kus Ke resz -
tyén Óvo dá ba.

Az óvo da idén ősszel in dult egy
cso port tal, az in téz mény meg ál dá sá -
nak ün nep sé ge szep tem ber ben volt.
A Veszp ré mi Ma gyar–Finn Egye sü -
let szer ve zé sé ben a lapp föl di Mi ku -
lás a manójá val együtt lá to ga tott el a
ki csi nyek hez.

A nagy nap ra lel ke sen ké szül tek a
gye re kek, éne kek kel, ver sek kel vár -
ták a Mi ku lást, aki min den kis gye re -
ket ma gá hoz szó lí tott, min den ki hez
szólt pár ked ves szót. Volt, aki fé lén -
keb ben, más bát rab ban vet te el tő le
a cso ma got, volt, aki az ölé be is be -
leült.

A Mi ku lás azt mond ta, több ször
járt már Ma gyar or szá gon, de min den
al ka lom mal szí ve sen jön; a gye re kek
örö mét lát va a veszp ré mi óvo dá ban
is ott hon ér zi ma gát.

g Pe no vác Ká roly fel vé te le

Veszp rém ben
a Mi ku lás

„Nem ki seb bí tem Ke resz te lő Já nost,
sőt nagy ra ér té ke lem. De éles kü lönb -
sé get te szek köz te és Krisz tus közt.
Já nos csak szol ga, de nem ma ga az Úr.
Út mu ta tó az iga zi vi lá gos ság hoz, de
nem ma ga a Vi lá gos ság. Fel sé ge -
sebb tisz tet tölt be, mint a pró fé ták.
Mert nem jó sol gat az Úr ról, hogy
előbb-utóbb jön majd, ha nem mint
je len va ló ra mu tat: Íme, itt van. Sok -
ra tar tom te hát Ke resz te lő tisz tét, sőt
ál dom az Is tent, hogy ilyen hű ta nút
adott, aki a Bá rány ra mu tas son, ilyen

ál dott aj kat, mely bi zony sá got te gyen
a vi lá gos ság ról, hogy at tól meg vi lá -
go sod va, fé nye min den kor szí vünk -
ben ra gyog jon. Bi zo dal ma mat azon -
ban az üd vös ség re néz ve nem vet he -

tem Ke resz te lő Já nos ba, sem pe dig az
ő szent sé gé re, szi go rú éle té re és ér -
té kes cse le ke de te i re nem tá masz -
kod ha tom. Mert mint ma ga is vall -
ja, ő nem a Krisz tus, aki egye dül le -
het ne künk élet és vi lá gos ság. Já nos
csak ta nú ja a vi lá gos ság nak. Csu pán
se gít, hogy a vi lá gos ság gyer me kei le -
gyünk. Eb ben az tán va ló ban fé nyes -
ke dik.”

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

SE MPE R REFOR M ANDA

A Ke resz tyén Is me ret ter jesz tő Ala -
pít vány szer ve zé sé ben eb ben az év -
ben is meg tar tot ták a köz ked velt
ke resz tyén ad ven ti könyv vá sárt. De -
cem ber 2–3-án a már hagyományos
helyszín, a bu da pes ti Ló nyay Ut cai
Re for má tus Gim ná zi um
adott ott hont a hit éb resz tő-
hit mé lyí tő ki ad vá nyok se -
reg szem lé jé nek.

Nem csak köny ve ket és fo -
lyó ira to kat le he tett meg vá sá -
rolni, hanem például hit tan -
órák ta ní tá si se géd- és szem -
lél te tő anya ga i nak be szer zé -
sé re is jó le he tő sé get nyúj tott.

A több mint negy ven részt
ve vő köny ves vál lal ko zás kö -
zött egy há zunk Lu ther Ki -
adó ja is szé les vá lasz ték kal
vár ta a vá sár ló kat. Leg nép sze -
rűbb ki ad vá nyunk idén is a
bib lia ol va só Út mu ta tó volt,
bár so kan vit ték a re for má to -
runk, Lu ther Már ton vá lo ga -
tott írá sa i ból ké szü lő ma gyar

nyel vű könyv so ro zat egy hó nap ja
meg je lent el ső kö te tét, a Lu ther vá lo -
ga tott mű vei 5. – Bib lia for dí tás, vi gasz -
ta lás, imád ság cí mű ki ad ványt is.
Mint is me re tes, a ti zen két ré szes re ter -
ve zett so ro zat egy há zunk re for má ci -

ói em lék bi zott sá gá nak meg bí zá sá ból
ké szül, és a re for má ció kez de té nek
2017-ben ese dé kes öt szá za dik év for -
du ló ja al kal má ból je len te ti meg a
Luther Kiadó.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Bordásfalak között lelki útravaló
Ad ven ti könyv vá sár a Lónyay utcában

„Idén a leg több fé le csi peszt kel lett
össze szed ni ük meg adott idő alatt. Ro -
han tak, kun cso rog tak, gyűj tö get tek,
folyt ró luk a víz, a fa lu ban az em be rek
meg ne vet tek.”

Csipeszek a ruhamezőben f 7. oldal

„Két év múl va, bu da pes ti tár gya lá sán fel akar -
ták men te ni, de ő kér te, hogy ítél jék el az ed dig
le töl tött idő re, mert ha íté let nél kül megy vissza
szü lő vá ro sá ba, is mét fel je len tik és el fog ják.”

Egy mo pe des pénz be sze dő em lék ira tai
a vil lá ból f 4. oldal
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b A Li tur gi kus könyv má so dik kö -
te té ben je len tős fe je ze tet fog lal -
nak el az ik ta tá sok. Ér de mes
hát nem csak az egyes konk rét
ese te ket szám ba ven ni, ha nem
ál ta lá ban vé gig gon dol ni en nek
a cse lek mény nek a tar tal mát,
for má it, üze ne tét.

Az ik ta tás nem alap ja i ban ha tá roz -
za meg egy em ber vagy/és egy kö -
zös ség éle tét. Ez az al ka lom in kább
egy élet hely zet hi va ta los sá, nyil vá -
nos sá té te le, egy idő szak ra va ló rög -
zí té se.

Ami kor be ik ta tunk va la kit a hi va -
ta lá ba, tiszt sé gé be, ak kor a meg le vő
kép zett sé gét, ké pes sé gét, tu dá sát ál -
lít juk egy konk rét te rü le ten szol gá -
lat ba. A lel kész be ik ta tá sa előtt is lel -
kész (már ko ráb ban or di nál ták), de
ha si ke re sen meg pá lyá zott egy szol -
gá la ti he lyet, vagy egy gyü le ke zet
meg hív ja lel ké szé ül, eset leg meg bí -
zott ként, he lyet tes ként ki kül di a püs -
pök, ak kor az es pe res be ik tat ja őt a
hi va ta lá ba. Hasonló a hely zet a pe -
da gó gus sal, aki ta ná ri dip lo má val a
zse bé ben pá lyáz meg egy konk rét ál -
lást egy adott egy há zi is ko lá ban – az
új ta ná ro kat a tan év kez de tén be ik -
tat ják.

Ki csit más a hely zet azok ese té ben,
akik ko ráb bi mun ká juk hoz ké pest új,
ad dig nem gya ko rolt szol gá la ti te rü -
let re lép nek. Es pe re sek ik ta tá sa, or -
szá gos fel ügye lő, or szá gos iro da -

igaz ga tó ik ta tá sa so rol ha tó töb bek
kö zött ide.

Mi is hát va ló já ban az ik ta tás?
Jo gi ak tus, vagy an nál egy ki csit
több? A kér dés köl tő i nek tű nik, hi -
szen a té má val a Li tur gi kus sa rok ban
fog lal ko zunk. Nyil ván va ló, hogy a hi -
va ta los cse lek mény és a li tur gi kus al -
ka lom egy más ra épül, egy más ba fo -
nó dik, egy mást ki egé szí ti. Ér de mes
fi gyel nünk ar ra, amit a Li tur gi kus
könyv má so dik kö te té nek (LK 2) ik -
ta tá so kat meg elő ző rub ri ká ja ír: „Az
egy ház ban mint Krisz tus tes té ben
min den tag nak meg van a ma ga sa já -
tos szol gá la ta Is ten ke gyel mi aján dé -
ká nak és a tag hi té nek mér té ke sze -
rint. Min den tag nak is mer nie kell a
reá bí zott szol gá la tot, an nak ke re te it
és tar tal mát, hogy sen ki se avat koz -
zék más dol gá ba, ha nem a kü lön bö -
ző szol gá la tok egy más ba il lesz ke -
dé sé vel jó rend ben épül jön Krisz tus
egy há za. E rend ér de ké ben szük sé -
ges, hogy akik el hí va tás és meg bí zás
alap ján hi va ta los szol gá la tot vé gez -
nek az egy ház ban, azo kat az egy ház
elöl já rói az egy ház nyil vá nos sá ga
előtt ál lít sák szol gá lat ba. Ez tör té nik
az ik ta tás sal is ten tisz te let és köz gyű -
lés ke re té ben. Így egé szí ti ki egy mást
a li tur gi kus és az egy ház jo gi ak tus.”

Egy ér tel mű te hát, hogy az egy ház -
ban fon tos a jó rend, de nem ele gen -
dő a pa pír for ma sze rin ti dön tés ki -
hir de té se. Az em be ri rend hez az is -
te ni aján dé kok ra van szük ség. Ar ra,
hogy az egy ház Ura pe csé tel je meg
igé jé vel és ál dá sá val az em be ri dön -

tést, és a gyü le ke zet ne csu pán a kö -
zös ség el ren de lé sét ve gye ko mo lyan
és hajt sa vég re, ha nem imád ság ban
kér je a Szent lé lek mun ká ját, meg erő -
sí té sét, út mu ta tá sát.

Az ál ta lá nos be ve ze tő rub ri ka így
foly tat ja: „Az egy há zi szol gá lat ra el -
hí vot tak egyik cso port já nak sa já tos
fel ada ta a nyil vá nos ige szol gá lat,
amely re az or di ná ció ha tal maz za fel
és kö te le zi a szol gá lat té vőt. Ezek: a
gyü le ke ze ti lel kész, az es pe res, a
püs pök, a teo ló gi ai ta nár, a kü lön le -
ges be osz tá sú lel kész, a he lyet tes
lel kész és a meg bí zott lel kész. Az egy -
há zi szol gá la tok má sik cso port ja az
egy ház hi va ta los ige szol gá la tát tá mo -
gat ja és te her men te sí ti. Eze ket a
szol gá la to kat nem élet hi va tás ként,
ha nem több nyi re meg ha tá ro zott idő -
re vál lal ják. Is ten tisz te le ti ik ta tá suk -
nál ki fe je zés re jut az el kö te le zés kor -
lá to zott sá ga. Ugyan ak kor az egy ház
rá juk és szol gá la tuk ra is ké ri Is ten ke -
gyel mét és ál dá sát.”

Mi is tör té nik hát az ik ta tó is ten -
tisz te le ten? Min den eset ben el hang -
za nak bib li ai ol vas má nyok, ame lyek
a szol gá lat lé nye gé ről, tit ká ról, is te -
ni le he tő sé ge i ről szól nak. Fon tos,
hogy az ik ta tan dó ki fe jez ze szán dé -
kát és kész sé gét az új szol gá lat ra, és
ezt es kü vel is meg erő sít se. El hagy ha -
tat lan a szol gá lat ba in du ló ért va ló kö -
zös kö nyör gés. En nek csúcs pont ja
min dig a Szent lé lek hí vá sa, hi szen
tud juk, hogy nél kü le mi nden em be -
ri kez de mé nye zés gyen ge, erőt len,
kurd arc ra ítélt pró bál ko zás csu pán.

Az imád ság hoz kap cso ló dó an kö vet -
ke zik az ál dás. Az ik ta tó li tur gus (lel -
kész, es pe res vagy püs pök) fel emelt
kéz zel (illetve kéz rá té tel lel) ad ja át Is -
ten ál dá sát, amely – hisszük – te rem -
tő ige. Al kal mat, erőt, le he tő sé get te -
remt az új szol gá lat ra.

Az ik ta tás szent szol gá la tát meg -
elő zi és foly tat ja a jo gi ese mé nyek so -
ra. Előt te a dön tés, el hí vás, kül dés, a
szol gá lat kö rül mé nye i nek, ob jek tív
ke re té nek elő ké szí té se, utá na pe dig
az ik ta tás té nyé nek rög zí té se és a
szol gá lat ba in dí tás. Ezt fo gal maz za
meg a Li tur gi kus könyv is: „Az ik ta -
tás nak min dig van egy ház jo gi vo nat -
ko zá sa is. Ez már az ik ta tó is ten tisz -
te let kü lön bö ző szö ve ge i ben is ki fe -
je zés re jut. De az ik ta tás té nyét és az
ab ból fo lyó egy ház jo gi kö vet kez mé -
nye ket az is ten tisz te let után az il le -
té kes egy ház kor mány za ti tes tü let
ülé se je len ti ki és fog lal ja jegy ző -
könyv be.”

Ám mit ér a jog, mit ér az em ber
min den kor rekt igye ke ze te, ha nincs
raj ta Is ten ál dá sa? Az ik ta tás lé nye -
ge pe dig ez: Is ten ál dá sá val in dul ni a
vál lalt szol gá lat ba. Jo gi ak tus, vagy
egy ki csit több? Sok kal több!
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Ik ta tá sok
Jo gi ak tus – vagy egy ki csit több?

RÉ G IÚ J LITURG IKUS
SAROK

Az ad ven ti idő szak kal kap cso la to san
szo kás a vá ra ko zás fo gal mát em le get -
ni. Bár tud juk, hogy a la tin ki fe je zés
nem vá ra ko zást, ha nem el jö ve telt
je lent, Jé zus el jö ve te lét. Vi lá gos azon -
ban, hogy az el jö ve tel ak kor bír je len -
tő ség gel, ha vá ra ko zás elő zi meg. Hi -
á ba éne kel jük, hogy „Még ma is jön
hoz zánk, / Ma is ál dást hoz ránk” (EÉ
136), ha Jé zus el jö ve te le, ér ke zé se kö -
zöm bös szá munk ra.

El kép zel he tő, hogy el ső re ak ci ónk
a vá ra ko zás gon do la tá ra egy fá sult
le gyin tés. Hi szen ta lán ép pen at tól
szen ve dünk leg in kább, hogy nin csen
sem mi fé le vá ra ko zás, mert nin csen
vá lasz tá si le he tő sé günk. Ez van. Te -
he tet le nek va gyunk.

Azon ban mi előtt be le mé lyed -
nénk ab ba, hogy ko runk sö tét re -
mény te len sé gét os to roz zuk, mi előtt
be le fog nánk a vé ge lát ha tat lan so -
pán ko dás ba, hogy a mai em ber már
nem vár sem mit – s ez zel a ma gunk
re mény vesz tett hi tet len sé gét be -
val la nánk –, szö gez zük le a tényt: vá -
ra ko zás min den kor em be ré ben –
ben nünk is – lé te zik, leg fel jebb
szunnyad. A ben nünk élő vá ra ko zás
ha son lít azok ra az egy sze rűbb élő -
lé nyek re, ame lyek ked ve zőt len kö -
rül mé nyek kö zött be to ko sod nak,
hogy túl él jék a ne héz sé ge ket. Vagy
mint a té li álom ban el bú jók, ame lyek
szin tén a ne he zebb idő ket vé sze lik
így át a ta vasz ér ke zé sé ig.

A vá ra ko zás idő ről idő re fel lán gol.
Min dig olyan kor, ami kor úgy lát juk,
hogy van vá lasz tá si le he tő sé günk.
Ami kor úgy vél jük, hogy dön tési
 hely zet be ke rül tünk, s már nem az
„úgy is mind egy, min den hi á ba” gon -
do lat bé nít. Mond hat nánk azt is,
hogy ami kor a le he tet len ség masszív
egy sé gén, moz dít ha tat lan tömb jén

rést üt a re mény ke dő két ség: hát ha le -
het ne más kép pen is?! Nem hi szem el,
hogy csak így le het! 

A ko rok kö zöt ti kü lönb ség alap ve -
tő en nem a kö rül mé nyek ben, de
nem is az em ber ben van, ha nem
ab ban, hogy va jon ez a két ség föl éb -
red-e. Fel te he tő leg sem gaz da sá gi lag,
sem po li ti ka i lag, sem er köl csi szem -
pont ból nem volt sem könnyebb, sem
ne he zebb az el ső szá zad ban él ni,
mint most. A meg él he tés gond jai, az
em be ri kap cso la tok csőd je és a kü -
lön fé le kí sér té sek sú lya ugyan az le -
he tett, mint ma.

És ak kor egy em ber egy sze rű en el -
in dult – igen, ilyen egy sze rű en mond -
ja az ige –, és „hir det te… a meg té rés
ke reszt sé gét a bű nök bo csá na tá ra”
(Lk 3,3). Nem tör tént más, csak az,
hogy a re mény te len ség gel szem ben
ké telyt éb resz tett. Föl kel tet te az em -
be ri szív ben az élő Is ten után ki ál tó
vá gyat. El mond ta, hogy van más vá -
lasz tás. Ami re vágy nak, ami re szük -
sé gük van, az nem a kö rül mé nyek
jobb ra for du lá sa, ha nem Is ten.

El ké pesz tő volt a ha tás. Meg in dult
a re mény tel jes vá ra ko zás és en nek
kap csán a fon tol ga tás – vagy ahogy
a gö rög szö veg ben ol vas suk: a dia ló -
gus a szív ben. Dia ló gus, vagy is párbe -
széd. Meg ren dül tek a ren dít he tet len -
nek gon dolt szí vek. Már nem olyan
egyér tel mű, hogy csak így me het nek
a dol gok, ahogy men nek. Fel de reng
a le he tő ség, hogy eset leg meg le het
sza ba dul ni meg rög zött rossz szo -
ká sok tól, az ön ző én ton nás ter hé től.
Meg je len nek a vám sze dők – az anya -
gi, gaz da sá gi biz ton ság csa ló dott hí -
vei –, a ka to nák – a ha ta lom meg tes -
te sí tői – és min den bol dog ta lan,
kiutat nem látó, re mény vesz tett em -
ber. Az ad dig te he tet len sé gük ben

ver gő dők egy szer csak lát ják, hogy
va la mit ők is te het nek.

A Ke resz te lő szol gá la tá nak má sik
fon tos vo ná sa, hogy a re ményt nem -
csak fel éb resz tet te, de he lyes irány -
ba is te rel te. Mint hogy ő volt a re -
ményt éb resz tő öröm hír szó szó ló ja,
ter mé szet sze rű leg fe lé for dult el vá -
rá sa i val a hall ga tó ság. Ő azon ban
nem lép te túl ha tás kö rét. Nem ál lí -
tot ta ma gá ról, hogy min den baj ra
tud ja a meg ol dást. Nem hi te get te
őket ha mis áb rán dok kal. De nem is
hagy ta őket ma guk ra fel pisz kált vá -
ra ko zá sa ik kal a pusz tá ban, ha nem Jé -
zus fe lé utal ta őket to vább.

Jé zus kö ve tei ma sem ve he tik ma -
guk ra a vi lág meg vál tás ter hét, akár -
mi lyen nagy el vá rá sok öve zik is te vé -
keny sé gü ket. Ná lunk erő seb bek ba -
ja ink. De min den nél erő sebb az, aki
Szent lé lek kel és tűz zel ke resz tel.

Az ese mé nyek sem mi jó val nem
biz tat nak – akár a vi lág gaz da sá gi
hely ze tet néz zük, akár a köz er kölcs -
re gon do lunk, vagy akár mi lyen te -
kin tet ben vizs gál juk a jö vőt. Ami
vár ha tó an jön, az nem ad okot a bi -
za ko dás ra. Ép pen ezért igen csak
érett nek tű nik a hely zet ar ra, hogy
meg hall juk az Ige üze ne tét a Jö vő ről!

Ami kor hí vő em be rek elő re te kin -
te nek, tud ják, hogy a Jö vő nem pusz -
tán ese mé nyek vé let len, sze mély te -
len, két ség be ej tő so ra. Mi nem azt
vár juk, ami jön – eset leg le mon dó le -
gyin tés sel: „Jöj jön, ami nek jön nie
kell!” –, ha nem bi za lom mal vá runk
Va la kit, és öröm mel, re mény ség -
gel, a Szent írás biz ta tá sá ra: „Jöj jön,
aki nek jön nie kell”, vár juk az El jö ven -
dőt, aki nek el kell jön nie. Jé zust
vár juk, ő a Jö vő!

Mi ho gyan ké szít jük a Jö vő út ját?
Meg tesszük-e, amit Is ten kér igé jé -

ben: „…min den sza ka dé kot tölt se tek
fel, min den he gyet és hal mot hord ja -
tok el, le gyen a gör be út egye nes sé, a
gö rön gyös si má vá”? (Lk 3,5) Ez az, ami
tő lünk függ. Ezt ki-ki a ma ga éle té -
ben, a sa ját ha tás kö ré ben meg te he -
ti! A töb bi Is ten ígé re te: „…és meg lát -
ja min den ha lan dó az Is ten sza ba dí -
tá sát.”

g Gy ri Pé ter Ben já min

Imád koz zunk! Jé zus! Meg vall juk, nem
tu dunk úr rá len ni ba ja in kon. Kö rül -
vesz ben nün ket sok fé le vál ság, de
ben nünk is nagy a bi zony ta lan ság.
So kan anya gi ne héz sé gek kel küz de -
nek. Má sok mun ka le he tő ség nél kül
ten gőd nek – hasz na ve he tet len nek
ér zik ma gu kat, mint akik nem te het -
nek sem mit, mert nincs rá juk szük ség.
Má so kat az em be ri kap cso la tok ban
átélt csa ló dá sok tet tek ke ménnyé,
re mény vesz tet té. Te he tet le nül szem -
lél jük, ami vég be megy raj tunk. Meg -
fá radt idő sek, meg rop pant csa lá dok,
jobb le he tő ség re vá gyó fi a ta lok. Va jon
mi lyen jö vő vár gyer me ke ink re? Jé zus!
Te na gyobb vagy ná lunk, és ba ja ink -
nál is. Éb reszd ben nünk a re ményt,
hadd has son át ben nün ket szí vünk
mé lyé ig az öröm, hogy te ma is kö zöt -
tünk vagy. Le gyél te az Úr éle tünk ben!
Tisz títs meg a hi tet len ség től! Szent lel -
ked ere jé vel, sze re te té vel lel ke síts, és
te gyél ben nün ket út ké szí tő id dé a
min den na pok ta lál ko zá sa i ban!
Ámen.
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A Jö vő
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Az Evangélikus Élet
2005–2011. évi lap -
számai PDF formá -
tumban letölthetők a
www.evangelikuselet.hu
címről.

[Lel kész:] Sze re tő mennyei Atyánk,
ál dunk és di cső í tünk, hogy szent
Fi ad ban kö zénk jöt tél. Hisszük, hogy
most is ve lünk vagy, és meg hall -
gatsz ben nün ket, ami kor az ő ne vé -
ben kö nyör günk hoz zád. 

[Lek tor:] Há lát adunk sza ba dí tá -
so dért, sze re tett Fi ad, Jé zus Krisz tus
meg vál tó mű vé ért, amely örök ir gal -
ma dat köz ve tí ti fe lénk. Kö szön jük,
hogy a ke gye lem ide jé ben él he tünk.
Igéd ben bűn bo csá tó ir gal ma dat hir -
det te ted és üd vös sé gün ket mun ká -
lod. Kö szön jük, hogy a ke reszt ség és
az úr va cso ra szent sé ge ál tal ré sze sül -
he tünk ke gyel med gaz dag sá gá ban.
Ké rünk, add, hogy ne él jünk vissza
tü rel med del, ránk ára dó sze re te ted -
del! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Ké rünk té ged, se gíts
ben nün ket, hogy hű ség gel tud junk
jár ni a te uta don. Ir gal mad ba ajánl -
juk ha zán kat, nem ze tün ket. Ol tal -
mazd meg egy há za dat! Se gítsd a lel -
ké sze ket, fel ügye lő ket, pres bi te re -
ket, hogy Jé zus és az apos to lok út mu -
ta tá sa sze rint jár ja nak elöl min den -
ben a rá juk bí zott kö zös sé gek ben!
Légy a gyü le ke ze tek kel, és erő sítsd
hi tün ket Szent lel ked ere je ál tal, hogy
egy szív vel és egy lé lek kel tud junk
meg áll ni előt ted min den baj ban és
öröm ben! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Ké rünk té ged, mennyei
Atyánk, adj a szí vünk be re mény tel -
jes vá ra ko zást! Légy ve lünk, ami kor
a mun kánk köz ben gon do lunk Jé zus
ér ke zé sé re, vagy ami kor csen des
ma gá nyunk ban imád ság gal for du -
lunk hoz zád! Áldd meg ott ho nunk
bé kes sé gét, és adj örö möt a szí vek -
be! Szen teld meg örö mün ket, hogy
ne mu lasszunk el há lát ad ni aján dé -
ka i dért és min den ál dá sért, amely ben
ke gyel med gaz dag sá gá ból ré sze sí -
tesz! Áldd meg a gyer me ke ket, és óvd
éle tü ket, hogy az ő szív ből jö vő örö -
mük a mi énk is le hes sen! Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Légy azok kal, akik be teg -
sé gek kel küsz köd ve har col nak a hol -
na pért, és légy a szo mor ko dók kal,
ha lál lal ví vó dók kal, gyá szo lók kal!
Érez tesd meg ve lük sze re te ted ere jét!
Add, hogy tud junk se gí te ni má so kon
– az ott hon ta la no kon és az ár vá kon,
az éhe ző kön és a lel ki leg sé rül te ken!
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, si ess
se gít sé günk re, és tarts meg min ket a
hit ben, hogy so ha el ne sza kad junk
tő led, ha nem ti e id ma rad junk, míg el
nem jön or szá god, ahol hi tünk lá tás -
sá vá lik – Jé zus Krisz tus, a mi Urunk
ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica
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b Az el múlt évek gya kor la tá nak
meg fe le lő en is mét a Ró zsák te -
rén, az evan gé li kus kol lé gi um -
ban tar tot ták ad ven ti ta lál ko zó -
ju kat a Dé li és az Észa ki Egy ház -
ke rü let nyug dí jas lel ké szei. Az
im már ha gyo má nyos együtt lé -
ten de cem ber 2-án több mint
negy ve nen – lel ké szek és há -
zas tár sa ik – töl töt tek el jó han -
gu lat ban né hány órát.

Elő ször Ben ce Im re, a Bu dai Egy ház -
me gye es pe re se üd vö zöl te az idős
szol ga tár sa kat, majd Ra dos né Len -
gyel An na, a Dé li Egy ház ke rü let
fel ügye lő je kö szön töt te a részt ve vő -
ket és ad ta át – a ta lál ko zó idő pont -
já ban a ba jor evan gé li kus test vé rek -
nél tár gya ló – Gáncs Pé ter püs pök
jó kí ván sá ga it.

A nyi tó áhí ta tot dr. Fa bi ny Ta más,
az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke
tar tot ta 2Kor 12,1–10 alap ján. Az
ige szol gá lat után az el múlt esz ten dő -
ben el hunyt lel kész test vé rek ről és lel -
kész fe le sé gek ről em lé kez tek meg
imád ság gal a ta lál ko zó részt ve vői
Miss u ra Ti bor ve ze té se mel lett. 

Hegy vá ri né Pa u ló Má ria, a ta lál -
ko zó nak he lyet adó kol lé gi um új
igaz ga tó ja be mu tat ta az in téz mény

éle tét, a kol lé gi um di ák jai pe dig szí -
nes mű sor ral ked ves ked tek a ven dé -
gek nek: a vers- és pró za mon dás,
ének ka ri szol gá lat, fu vo la- és zon go -
ra já ték, va la mint az ak ro ba ta- és

zsong lőr mu tat vá nyok nagy tet szést
arat tak.

De ák Lász ló, a Szteh lo Gá bor
Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko -
la és Gim ná zi um lel ké sze sze mé lyes
han gú elő adá sá ban az evan gé li kus
is ko lák misszi ói sze re pé ről és fel -
ada tá ról be szélt. El mond ta, hogy
evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nye ink -
be szer te az or szág ban kö zel ti -

zen két ezer gyer mek jár, szólt a gyü -
le ke ze tek és is ko lák kap cso la tá ról,
a pe da gó gu sok egy há zi kö tő dé sé ről,
az is ko la lel ké szek fel ada ta i ról és a
kol lé gi u mok sze re pé ről. Be fe je zé sül

De ák Lász ló is ko lá sok le ve le i ből,
írá sa i ból vett idé ze te ket ol va sott
fel. Elő adá sát hoz zá szó lá sok kö -
vet ték, majd az egy ház ke rü le tek
ad ven ti aján dé ká nak át adá sá ra ke -
rült sor.

Az al ka lom a kö zö sen el fo gyasz tott
ebéd után a részt ve vők test vé ri, ba -
rá ti be szél ge té sé vel zá rult.

g Wisz ki densz ky And rás

Nyug dí jas lel ké szek ad ven ti együtt lé te

b „Ha az úr nem épí ti a há zat, hi -
á ba fá ra doz nak az épí tők…”
(Zsolt 127,1) – ír ták a nyír egy há -
zi Lu ther Már ton Kol lé gi um
épü le te el ké szül té nek ti ze dik év -
for du ló já ról meg em lé ke ző de -
cem ber 4-i ün nep ség meg hí vó já -
ra, ami ből nem kö vet ke zik, hogy
az „épí tők nek” ne kel lett vol na
na gyon ipar kod ni uk… Tör tént
pe dig, hogy ami kor a Kos suth-
gim ná zi um vissza ke rült egy há -
zunk tu laj do ná ba, „jött ve le” az
ut ca szem köz ti ol da lán ál ló, Bé -
la úti di ák ott hon is, az ön kor -
mány zat haj dan volt Bes se nyei
Kol lé gi u má nak tag in téz mé nye. 

S per sze jött ve le meg annyi gond, bár
öröm is volt ez, hisz a Nyír egy há zi
Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi -
um be is ko lá zá si le he tő sé ge it ugyan
tá gí tot ta a kol lé gi um lé te, de azt lát -
ni kel lett, hogy a leg ele mibb kö ve tel -
mé nyek nek sem fe lel meg az épü let.
Az egy ház elöl já rói, az in téz mé nyek
ve ze tői alig győz ték le le ménnyel, ha
hi va ta los lá to ga tás kö vet ke zett ak ko -
ri ban – kü lö nö sen az Ál la mi Nép -
egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat szak em be re i nek vi zit je je len tett
nagy ki hí vást.

For du la tot az egy ko ri ál ta lá nos
is ko la in gat la ná nak vissza szer zé se
ho zott, an nak tel ke ugyan is azon nal
su gal maz ta az öt le tet: itt kell meg -
épül nie a kor sze rű di ák ott hon nak.
„Már csak a for rást kel lett meg ta lál -
ni” – em lé ke zett sze líd mo sollyal
Mar ti novsz ky Ist ván, a Lu ther Már -
ton Kol lé gi um igaz ga tó ja a ju bi le u -
mi ün nep sé gen. 

Az igaz ga tó mint mér nök-ta nár –
bár ak kor még a Wes se lé nyi Mik lós
Szak kö zép is ko la tan tes tü le tét erő sí -
tet te – kez de tek től tag ja volt a kol lé -
gi um ügyét elő re moz dí tó bi zott ság -

nak. A Lu ther-kol lé gi um dol gá ban
La borczi Gé za, az in téz mény igaz ga -
tó ta ná csá nak el nö ke, a bel vá ro si
evan gé li kus gyü le ke zet ak ko ri igaz -
ga tó lel ké sze je les ke dett. Ő a kez de -
tek ben ve zet te is az Is ko la ut cá ban
emelt in téz ményt.

„So se fe lej tem el, egy szer jött ve -
lem szem ben Endre ffy Il di kó, a pres -
bi té ri um tag ja a lel ké szi hi va tal fo lyo -
só ján, és csak úgy oda ve tet te: Van
húsz mil li ónk, épí tünk kol lé gi u mot!”

– ado má zik to vább Mar ti novsz ky Ist -
ván. Mind emel lett ah hoz, hogy a
kol lé gi um épí tés több le gyen terv nél,
az ak ko ri kor mány ké sőb bi két száz -
mil lió fo rin tos tá mo ga tá sa is kel -
lett, a költ ség ve tés ből hi ány zó utol -
só negy ven mil li ót pe dig Nyír egy -
há za vá ros ön kor mány za ta áll ta, s ez -
zel tu laj don részt is szer zett az in téz -
mény ben. En nek meg fe le lő en a vá ros
ön kor mány za ti fenn tar tá sú ok ta tá si
in téz mény eibe já ró kö zép is ko lá sok is
kér he tik fel vé te lü ket a kol lé gi um ba. 

El ső sor ban az Evan gé li kus Kos suth
La jos Gim ná zi um és a Tú róczy Zol -
tán Evan gé li kus An gol Két Ta ní tá si
Nyel vű Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da ta -
nu ló it ve szik fel, mel let tük pe dig jel -
lem ző en a nagy hí rű Krú dy- és Köl -
csey-gim ná zi um, oly kor a Mű vé sze ti
Szak kö zép is ko la di ák jai pá lyáz zák
meg a fel vé telt a Lu ther-kol lé gi um ba.
Az ere de ti leg száz húsz fé rő he lyes re
ter ve zett in téz mény ben ma már száz -
har minc di ák lak hat. Az in du lás kor

az egy ház ok ta tá si osz tá lyá nak ak ko -
ri ve ze tő je, Mi há lyi Zol tán né ko mo -
lyan ag gó dott, lesz-e ele gen dő ta nu -
ló ja a lé te sít mény nek – má ra in kább
a „sor ban ál lás” a jel lem ző.

Az evan gé li kus szel le mi sé gű in téz -
mény ben nagy gon dot for dí ta nak ar -
ra, hogy a di á kok ne csak ta nul má nyi
kö te le zett sé ge i ket tel je sít sék, ha nem
sza bad ide jü ket is ér tel me sen tölt sék
el: szá mos szak kör, klub vár ja a fi a ta -
lo kat. Bi zo nyo san nem vé let len, hogy
a ze nei el kö te le zett sé gé ről is is mert
Mar ti novsz ky Ist ván ve zet te kol lé gi -
um ban az ének kar és a ze ne kar az
egyik leg nép sze rűbb fog la la tos ság.
És hogy mennyi re ered mé nyes, ar ról
épp az ün nep ség adott bi zony sá got.

A kol lé gi um ban la kó di á kok ta nul -
má nyi át lag ered mé nye egyéb ként
4,2, és az el múlt év ti zed ben – az
egyéb ként ma is ki fo gás ta lan ál la pot -
ban lé vő, meg óvott épü let ben –
egyet len fe gyel mi tár gya lást sem
tar tot tak, mert nem volt rá szük ség…

A ju bi le u mi ün nep sé gen a kol lé gis -
ták szol gá la ta, az igaz ga tó és az igaz -
ga tó ta nács el nö ké nek kö szön tő je
után Lu ther Már ton-em lék érem mel
és em lék lap pal is mer ték el mind azok
mun ká ját, akik nek áll ha ta tos te vé -
keny sé ge kel lett – az Úr se gít sé ge
mel lett – ah hoz, hogy ez az in téz -
mény el ké szül hes sen. Hu szon hár -
man ve het ték át az el is me rést, a dí -
ja zot tak kö zött van nak a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház ak ko ri ve -
ze tői, a Nyír egy há zi Evan gé li kus
Egy ház köz ség ve ze tői, a ki vi te le ző
Nyír ép Kft. szak em be rei, az in téz -
mény igaz ga tó ta ná csá nak tag jai és a
kol lé gi um mun ka tár sai. 

A nyír egy há zi Lu ther Már ton Kol -
lé gi um ün nep sé ge is ten tisz te let tel
zá rult, ame lyen ifj. dr. Ha fen scher Ká -
roly, a rév fü lö pi Or dass La jos Evan -
gé li kus Ok ta tá si Köz pont igaz ga tó -
ja szol gált ige hir de tés sel.

g Veszp ré mi Er zsé bet

Az Is ko la ut cá ban
nem osz ta nak fe gyel mit

Tíz éves a nyír egy há zi Lu ther Már ton Kol lé gi um épü le te
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Ad ven ti sze re tet ven dég sé get ren de -
zett de cem ber 2-án, pén te ken es te a
Be le di Evan gé li kus Egy ház köz ség. Az

al kal mon – Bé res Lász ló he lyi lel kész
meg hí vá sá ra – Sze me rei Já nos, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs -
pö ke tar tott elő adást Ad ven ti csend -

ben té ged vá runk, jöjj, Urunk Jé zus,
ma radj ná lunk cím mel. A gyü le ke zeti
ta gok ez után ak tu á lis té mák ról be szél -

get het tek a püs pök kel. A zá ró áhí ta tot
Adá mi Má ria püs pö ki asszisz tens
tar tot ta Zak 9,9 alap ján.

g Adá mi Má ria fel vé te le

Sze re tet ven dég ség Be le den

Az oszt rák Gusz táv Adolf Se gély szol -
gá lat ado má nyát ve het te át a szent -
ant al fai evan gé li kus gyü le ke zet kül -
dött sé ge de cem ber 3-án Kő sze gen
Man fred Koch szu per in ten dens ke -
zé ből. A ta lál ko zón je len volt Sze me -
rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let püs pö ke, va la mint

Mes mer Ot tó bur gen lan di lel kész
is. Né meth Sza bolcs, a Mencs hely–
Nagy vá zsony–Szent ant al fa–Zán kai
Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség
lel ké sze el mond ta: az összeg a szent -
an tal fai gyü le ke ze ti he lyi ség fel újí tá -
sát szol gál ja majd.

g A. M.

GAS-tá mo ga tás Szent ant al fá nak
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A Mis kol ci Egye tem üveg csar no ká ban idén is meg tar tot ták az ad ven ti lel -
kész sé gi na po kat a Mis kol ci Öku me ni kus Egye te mi Lel kész ség szer ve zé sé -
ben. A no vem ber 29–30-ai al ka lom hoz vá sár is kap cso ló dott, mely nek kí -
ná la tá ban nem csak ka rá cso nyi aján dé kok, ha nem – ka ri ta tív cél lal – sü te -
mé nyek is sze re pel tek. Az utób bi ak árá ból be folyt összeg gel kár pát al jai ma -
gyar fi a ta lo kat kí ván nak tá mo gat ni a szer ve zők. Szin tén szá muk ra gyűj te -
nek de cem ber 15-ig ci pős do bo zok ba cso ma golt aján dé ko kat, ame lye ket majd
az egye te mi lel kész ség jut tat cél ba.

g Ed el mayer Zsolt fel vé te le

Tisz telt Ol va só ink!
A he ti la punk e he ti szá má ban el he lye zett csek ken a Híd evan gé li kus ma -
ga zin elő fi ze té si dí ját, il let ve a ma ga zin elő ál lí tá sá nak tá mo ga tá sát le het
be fi zet ni. Ez a csekk az Evan gé li kus Élet elő fi ze té si dí já nak a ren de zé sé -
re NEM AL KAL MAS! A Híd ma ga zint min den ol va sónk az Evan gé li -
kus Élet tel együtt to vább ra is elő fi ze tés nél kül kap ja.

Az Evan gé li kus Élet elő fi ze té sé nek meg hosszab bí tá sá hoz min den ki -
nek név re szó ló csek ket pos tá zunk.
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Tíz éves a Bu da pes ti Fegy ház és Bör tön (X., Koz ma u. 13.) öku me ni kus ká -
pol ná ja. Ez al ka lom ból de cem ber 2-án ju bi le u mi ün nep sé get tar tot tak az in -
téz mény ben. A csen des nap pá ala kult ün ne pi együtt lé ten má sok mel lett igei
kö szön tőt mon dott Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs pök (képünkön) és Sze -
ve ré nyi Já nos, egy há zunk or szá gos misszi ói lel ké sze.

g Bar cza Já nos fel vé te le

Ad vent szí nei a bör tön ben

4 e 2011. december 11. Evangélikus Életkeresztutak

b Ami kor a múlt év ta va szán Bal -
la Gá bor né, gyü le ke ze ti szám ve -
vő szé ki tag tár sam meg hí vá sá ra
részt vet tem apó sa, dr. Bal la
Ist ván vas kos – 814 ol da las –
köny vé nek be mu ta tó ján a Sza -
bolcs-Szat már-Be reg Me gyei
Le vél tár ban, nem gon dol tam
vol na, hogy aján lót írok ró la. Mi -
u tán vé gül rá szán tam ma gam,
hogy ne csak be le la poz zak, ha -
nem el is ol vas sam e nem min -
den na pi csa lá di és tör té nel mi
kor do ku men tu mot, me lyet a
szer ző le á nya, dr. Kol lár né Bal -
la An na szer kesz tett, egy gyer -
mek ko ri em lék kép vil lant fel
ben nem: nagy szü le im há za előtt
egy mo pe des, idő sebb úri em ber
be szél get ve lük…

Igen, ő az az idén száz éve szü le tett
pénz be sze dő, aki 1951-től hu szon -
nyolc éven át rend sze re sen fel ke res -
te a Nyír egy há za kör nyé kén, mint egy
45 ezer ka taszt rá lis hold nyi ha tár ban
el te rü lő bo kor ta nyák evan gé li ku sa -
it, és be gyűj töt te az ön kén tes egy ház -
fenn tar tói já ru lé kot. Az evan gé li -
kus dr. Bal la Ist ván (1911–1989) írá -
sát, sze mé lyes tör té nel mét, val lo -
má sát tar tom a ke zem ben, amint a
kö tet bo rí tó ján ol vas ha tó, „egy el ve -
télt (köz)élet ről”: „Így lát tam… Így
em lé ke zem… Ez a vé le mé nyem…”

Ter mé sze te sen pár ezer ka rak ter -
ben s né hány idé zet tel meg ele ve ní -
te ni ezt a mint egy nyolc van év nyi
kö zel múl tat és ben ne Bal la Ist ván sok
tit kot rej tő sze mé lyi sé gét – szin te re -
mény te len vál lal ko zás. Ezért fő ként
ar ról szó lok cím sza vak ban, ami en -
gem a sor sá ból meg érin tett. De mi is
volt az egy há zá hoz, hi té hez ha lá lá ig
hű, szin te egész éle tét a Sós tói úti csa -
lá di vil lá ban el töl tő és gon do la ta it éle -
te utol só hat évé ben az asz tal fi ók nak
s gyer me ke i nek le gé pe lő kü lön le -
ges em ber tit ka? Ki volt ő? Mi lyen
kap cso la ta volt egy há zunk kal?

„Ká der lap ján” több evan gé li kus
pol gár mes ter sze re pel ősei kö zött:
nagy ap ja, dr. Bencs Lász ló; anyai
nagy báty ja, dr. Bencs Kál mán; édes -
ap ja, Bal la Je nő és só go ra, a ka to li -
kus Szo hor Pál, akit nyug díj ba vo nu -
lá sa után ő kö vet he tett vol na Nyír -
egy há za pol gár mes te ri szé ké ben, ha
a tör té ne lem nem szól köz be… De az
1945-ös „rend szer vál tás” után le tar -
tóz tat ták az ad dig ti zen hét éven át a
vá ros köz igaz ga tá sá ban dol go zó, így
an nak csín ját-bín ját már jól is me rő
fi a tal em bert. Bű ne: szár ma zá sa és
elv hű sé ge.

A nép bí ró sá gi tár gya lá son nem is
tud tak konk rét vá dat fel hoz ni el le ne,
csak ezt: hi va ta li ha ta lom mal va ló
vissza élé sek és ha tás kö ri túl ka pá -
sok. Hu szon öt hó na pot töl tött fog -
ház ban: meg jár ta az And rássy út
60.-at is, majd szü lő vá ro sa ké ré sé re
Nyír egy há zá ra szál lí tot ták. Itt 1945.
jú ni us 1-jén az éj sza kai ki hall ga tá son
meg is ver ték. A ta ka rék pénz tár épü -
le té nek má so dik eme le tén ren dez ték
be a rend őr sé gi fog dát. Ide hoz ták
1945. pün kösd hét fő jén Tú róczy Zol -
tán püs pö köt is, aki vel Bal la több ször
ta lál ko zott, s na pi „sé tá ik” alatt be szél -
get het tek is. De lát ta őt ké sőbb is a
fog da iro dá já ban, amint a püs pök a
volt kór ház igaz ga tó val együtt kéz be -
sí té si vé nye ket írt…

A rend őr sé gi fog dá ban el töl tött
he tek Bal la Ist vánt hoz zá se gí tet ték,
hogy Is ten be ve tett hi te el mé lyül jön,
s el tud ja mon da ni: „Ál dom ül dö ző -
i met. Akik Is tent sze re tik, azok nak

min den ja vuk ra van!” Szent írást is
„ta lált” cel lá ja aj ta ja előtt, ahol rab -
tar tói éj sza kán ként ez zel éb resz tet -
ték fel: „Most már egé szen biz tos,
hogy reg gel fel akasz ta nak!” 

Mi adott ne ki erőt mind ezek túl -
élé sé hez? 1945. má jus vé gén egy
ilyen éj sza kán mély ről jö vő bel ső

han got hal lott: „Mi ért ké tel ke del, te
ki csiny hi tű? Gon dolj az Úr Jé zus ra!
Elég né ked az én ke gyel mem!” S
bel ső nyu ga lom, hig gadt ság töl töt te
el két éves fog sá ga egész ide je alatt.
Ilyen fo hász fa kadt fel szí vé ből:
„Uram, e vi lág egyet len ha tal mas sá -
gá nak sem lesz ere je fe let tem, hogy
a ben ned meg ala po zott hi te met ki
tud ja ir ta ni be lő lem!”

Két év múl va, bu da pes ti tár gya lá -
sán fel akar ták men te ni, de ő kér te,
hogy ítél jék el az ed dig le töl tött idő -
re, mert ha íté let nél kül megy vissza
szü lő vá ro sá ba, is mét fel je len tik és el -
fog ják, mi vel Nyír egy há za el ső szá -
mú ve ze tőinek hoz zá tar to zó i kö zül
csak ő ma radt Ma gyar or szá gon, s bi -
zo nyos kö rök raj ta kí ván ták a port el -
ver ni. Így két évet ka pott, de mi vel ezt
már a fog ház ban le töl töt te, el ren del -

ték azon na li sza ba don bo csá tá sát.
1947. jú ni us 17-én tért ha za. Bár a
Sós tói úti csa lá di vil lát már ko ráb ban
ki fosz tot ták, de – sa ját sza va i val: a
Gond vi se lés jó vol tá ból – leg alább
volt te tő a fe je fe lett.

Igaz, töb bet vi lá gi ál lást nem ka -
pott, al kal mi mun kák ból élt, majd
1951-től a Nyír egy há zi Evan gé li kus
Egy ház köz ség ben al kal maz ták pénz -
be sze dő nek. Előbb ke rék pár ral, majd
1956 nya rá tól az Ame ri ká ban élő
Ban di báty já tól ka pott – itt hon ak -
kor még rit ka ság nak szá mí tó – se -
géd mo to ros ke rék pár já val jár ta sor -
ra a ta nya bok ro kat. 

Sze mé lyes han gú vissza em lé ke zé -
se it nyug dí ja zá sa után, idős fej jel,
min den jegy zet és for rás mun ka nél -
kül, ma gá nyá ban ír ta. Nem idő rend -
ben, de lo gi kus sor rend ben van fel -
épít ve a tör té ne te, negy ven év táv la -
tá ból is jól em lék szik pi ciny rész le tek -
re. Sod ró ere jű be szá mo ló ja né hol a

kri mik iz gal mát idé zi, má sutt a ma gas -
ban szár nyal lé lek eme lő en. Át süt a
sza va kon az 1945 előt ti esz mék hez ra -
gasz ko dó elv hű sé ge és a min den po -
li ti kán fe lül emel ke dő ke resz tyén meg -
győ ző dé se.

A Nyír egy há zán élők szá má ra sok
em lí tett hely szín is me rős le het; a
szer ző a tör té ne lem ok ta tás ban so ha
nem em lí tett té nye ket, vá ros tör té ne -
ti ese mé nye ket tár az ol va só elé,
hogy együtt gon dol ko dás ra kész tes -
se az utá na jö vő nem ze dé ke ket.
Evan gé li kus ként a kö zel múlt egy ház -
köz sé gi tör té né se i be en ged be te -
kin tést – mint egy „alul né zet ben” –
, hi szen mun ká ja so rán ő na pon ta ta -
lál ko zott az egy sze rű hí vek kel, is -
mer te min den na pi éle tü ket. Ko ra
pa ró kus lel ké sze i vel is igen jó kap -
cso la ta volt; ki hir det ték, a kö vet ke -
ző hé ten mely ta nya bok ro kat fog ja
fel ke res ni, a ta ná csát is ki kér ték. S
mi kor a het ve nes évek ele jén ar ról
kér dez ték, mi ként le het ne nö vel ni az
egy ház fenn tar tói já ru lék össze gét,
ezt vá la szol ta: „Nem kell mást ten -

ni, mint hir det ni, le he tő ség sze rint a
leg tisz tább for má ban, az Is ten igé jét
min den hol!” 

A kö tet ben Bal la ar ról is be szá mol,
hogy nagy össze tar tás és egy ség volt
ak ko ri ban a lel ké szek kö zött. Meg tud -
hat juk, hogy 1956 őszén a nyír egy há -
zi rá di ó ban Joób Oli vér mint igaz ga -
tó lel kész imát mon dott, ezért a for -
ra da lom után őt is fe le lős ség re akar -
ták von ni – s a tel jes lel ké szi kar pél -
da mu ta tó egy ség ben ki állt mel let te,
mond ván: „Ha Joób bű nös, ak kor
mi mind nyá jan bű nö sök va gyunk.”
Joó bot Bal la igaz em ber nek tar tot ta,
aki kü lön le ges he lyet fog lalt el a gyü -
le ke ze ti ta gok szí vé ben. A kö tet ből to -
váb bi, meg le pő in for má ci ó kat tud ha -
tunk meg Nyír egy há zá ról tör tént el -
tá vo lí tá sá nak kö rül mé nye i ről is. 

S ki tud ja, mi ről akart még Bal la
Ist ván az utó kor nak üzen ni! Mennyi
min dent hi á nyol ha tunk e be fe je zet -
le nül is egész kor tör té net ből, pél dá -
ul a szer ző éle té nek 1956 utá ni idő -
sza ká ról, gyer me kei, fe le sé ge to váb -
bi sor sá ról… De az író gép be fű zött
pa pí ron ezek az utol só sza vak: „Csen -
get tek, majd ké sőbb foly ta tom…”
A foly ta tás azon ban el ma radt, a szer -
ző be fe jez te föl di pá lya fu tá sát. 

Ami el mon dat la nul ma radt, an -
nak tit ká ra is majd csak az örök ké -
va ló ság ban de rül fény, ahol min den
be fe je zet le nül ha gyott élet Is ten -
ben jut tel jes ség re. S ott mind nyá jan
hall hat juk majd sze mé lyes éle tünk
tör té nel mé ről az Úr is ten sors dön tő
sza va it: Így lát tam… Így em lé ke -
zem… Ez a vé le mé nyem… Ám akik

gyer me ke i vé let tek a Jé zus ba ve tett
hit ál tal, azok már most re mény ked -
het nek a tör té ne lem Urá nak fel men -
tő íté le té ben; eb ben a ke gye lem ben:
„Jól van, jó és hű szol gám, a ke vé sen
hű vol tál, so kat bí zok rád ez után,
menj be urad ün ne pi la ko má já ra!”
(Mt 25,21)

g Ga rai And rás

Sós tói út 53. – Egy el ve télt (köz)élet –
Csa lá di és tör té nel mi kor do ku men -
tum. A kéz ira tot gon doz ta, össze ál lí -
tot ta, ki adás ra szer kesz tet te dr. Kol -
lár né Bal la An na. 2010. Ára 5000 fo -
rint. Meg ren del he tő a http://www.dr -
kol lar ne-bal la an na.hu/ hon la pon
vagy a dr kol lar ne@gmail.com e-mail
cí men. A do ku men tu mok ból össze ál -
lí tott II. kö tet, amely a szub jek tív
vissza em lé ke zést Ko(ó)r-tör té net al -
cím mel hi te le sí ti, 4000 fo rint. A ket -
tő együtt je len tős ked vez ménnyel ren -

Egy mo pe des pénz be sze dő
em lék ira tai a vil lá bólb Ha gyo mány, hogy a ba jor és a

ma gyar evan gé li kus egy ház ve -
ze tői min den év vé gén né hány
na pos ta lál ko zón vesz nek részt,
amely nek ke re té ben tá jé koz tat -
ják egy mást az egy há za ik ban
zaj ló fo lya ma tok ról, il let ve ér té -
ke lik az adott év ese mé nye it.
Idén de cem ber 2–4. kö zött Ba -
jor or szág ban, a Ruh pol ding mel -
let ti La ben bach hof kon fe ren -
cia-köz pont ban ke rült sor a ta -
lál ko zó ra.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há -
zat Gáncs Pé ter el nök püs pök, Prőh -
le Ger gely or szá gos fel ügye lő, Ká kay
Ist ván or szá gos iro da igaz ga tó, Cse -
lovsz kyné dr. Tarr Klá ra, az or szá gos
iro da öku me ni kus és kül ügyi osz tá lyá -
nak ve ze tő je, dr. Lack ner Pál tá bo ri
püs pök, va la mint a ba jor part ner kap -
cso la ti re fe rens, e so rok író ja kép vi sel -
te a meg be szé lé se ken. A Ba jor Evan -
gé li kus Egy ház ré szé ről az öku me ni -
kus és kül ügyi osz tály ról Mic ha el
Mar tin egy ház fő ta ná csos és Ul rich
Zen ker egy ház ta ná csos, a zsi nat
misszi ói és öku me ni kus bi zott sá gá ból
Fritz Sch roth el nök, a dia kó nia kép vi -
se le té ben Fritz Blanz, va la mint a ba -
jor egy ház re fe ren sei vol tak je len.

Az el ső na pon a ba jor és a ma gyar

egy házban zajló ak tu á lis ese mé nyek -
ről, a gyü le ke ze ti test vér kap cso la tok -
ról, a jú ni us ban Drez dá ban meg -
ren de zett evan gé li kus egy há zi na pok,
a Kirchen tag ta pasz ta la ta i ról hang -
zott el tá jé koz ta tás; szó ba ke rül tek
ezen kí vül a ma gyar egyháznak a kö -
zel múltban indult ok ta tá si in téz mé -
nyei, va la mint az óvo dai és is ko lai
test vér kap cso la tok.

A má so dik napon töb bek kö zött a
két egy ház 2017-ig ter ve zett kö zös
mun kái, a ma gyar egy ház új fel nőtt -
kép zé si prog ram ja, a dia kó ni ai, il let -
ve a zsi na ti kap cso la tok ala ku lá sa, a
költ ség ve tés és a ba jor egy ház re kre -
á ci ós prog ram jai ke rül tek te rí ték re.
2012-ben lesz a ba jor és a ma gyar egy -
ház kö zöt ti együtt mű kö dés alá írá sá -
nak hu sza dik év for du ló ja, a két kül -
dött ség tár gyalt a meg em lé ke zés elő -
ké szü le te i ről is. Az ün ne pi va cso rán
részt vet tek az as cha ui test vér gyü le -
ke zet kép vi se lői, va la mint je len volt
a trau ens tei ni lu the rá nu sok pász to -
ra. A va cso ra után a részt ve vők be pil -
lan tást nyer het tek a Wings of Ho pe
szer ve zet te vé keny sé gé be, amely há -
bo rús ese mé nyek, il let ve csa lá di trau -
mák el szen ve dő i nek nyújt se gít sé get.

A ta lál ko zó le zá rá sa ként va sár -
nap a kül dött ség tag jai a trau ens tei -
ni gyü le ke zet is ten tisz te le tén vet -
tek részt. 

g Ré vész Ri ta

Ba jor–ma gyar ta lál ko zó

Gyász cso port
In gye nes gyász fel dol go zó cso port in dul a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház szer ve zé sé ben.

Hely szín: Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Egy ház köz sé gé nek klub -
he lyi sé ge (1052 Bu da pest, De ák tér 4.). El ső al ka lom: 2012. ja nu ár 9. 18 óra.

Ér dek lőd ni a 20/770-3838 mo bil- és az 1/429-2036 ve ze té kes te le fon -
szá mon Ba jusz né Oro dán Krisz ti ná nál vagy az egy ház köz sé gek lel ké sze -
i nél le het. 

Cso port ve ze tők: Ba jusz né Oro dán Krisz ti na kór ház lel kész és Hop pán
Eni kő men tál hi gi é nés szak em ber.

H I R D E T É S

Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ked ves ér dek lő dőt Szlu ka Lí dia
ad ven ti kon cert jé re de cem ber 11-én, va sár nap dél után 16 órá ra a rá -
kos pa lo tai evan gé li kus Nagy temp lom ba (Ré gi Fó ti út 73.). Ta ná ra Bar -
ba ra Bon ney, a Salz bur gi Mo zar te um egye tem pro fesszo ra. Or go nán
kí sér: Ara tó Ág nes.

H I R D E T É S

Sze re tet tel meg hív juk de cem ber 16-án, pén te ken 18 órá ra a De ák Té ri
Evan gé li kus Gim ná zi um ad ven ti jó té kony sá gi hang ver se nyé re a De ák
té ri evan gé li kus temp lom ba (1052 Bu da pest, De ák Fe renc tér 4.). A kon -
cer ten a gim ná zi um ta nu lói, ze nei együt te sei és ven dé gei mu zsi kál nak.
A be lé pés díj ta lan. A hang ver seny után össze gyűj tött ado má nyo kat a gim -
ná zi um ja vá ra for dít juk.

H I R D E T É S
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b Az evan gé li kus ne ve lé si és ok ta -
tá si in téz mé nyek ve ze tő i nek és
is ko la lel ké sze i nek őszi kon fe -
ren ci á ját no vem ber 28–29-én
ren dez ték meg a rév fü lö pi Or -
dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá -
si Köz pont ban. Té má ját egy -
részt a ké szü lő köz ne ve lé si tör -
vény, más részt az evan gé li kus
egy ház stra té gia ter ve ze te ha tá -
roz ta meg.

A két na pos esz me cse re dr. Ma gyar -
kú ti Gyu lá né Tóth Ka ta lin nyi tó áhí -
ta tá val kez dő dött. A De ák Té ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um is ko la lel ké sze
lel ki út ra va ló já ban ki emel te: jó len -
ne úgy ala kí ta ni éle tün ket, hogy Jé -
zus Krisz tus nak va ló di tisz te let tel
mond has suk: „Mes ter, tud juk, hogy
igaz vagy, és az Is ten út ját az igaz ság -
hoz ra gasz kod va ta ní tod.” (Mt 22,16)

Az in téz mény ve ze tők nek az el ső
elő adást Csir ke Er nő köz ok ta tá si
szak ér tő tar tot ta. Olyan kér dé sek -
re irá nyí tot ta a fi gyel met, mint a
jog sze rű ség és a szak sze rű ség kap -
cso la ta, az elő re meg ha tá ro zott el -
ve ken tá jé ko zó dó ér té ke lés szük sé -
ges sé ge, a kö zös ség hez és nem zet -
hez tar to zás tu da tá nak erő sí té se, az
ön köz pon tú ság meg fé ke zé se, rá -
mu tat va, hogy mind ezek a jö vőt ala -
poz zák meg.

Ez zel pár hu za mo san az is ko la lel -
ké szek nek Dej csics Kon rád OSB, a
Pan non hal mi Fő apát ság Könyv tá -
rá nak igaz ga tó ja szólt az egy há zi is -
ko lák lel ki sé gé ről, il let ve le he tő sé ge -
i ről. Át fo gó ké pet vá zolt fel a ben cés
rend ne ve lé si alap el ve i ről, ame lyek a
ta nu lók és ta ná rok éle tét a ta ní tá si
időn kí vül is meg ha tá roz zák. A két
leg főbb célt a ben cés atya úgy ha tá -
roz ta meg, hogy a vi lá gi és a szer ze -
tes ta ná rok a di á kok kal együtt ke res -
sék Jé zus Krisz tust, és mu tas sák
meg, mek ko ra ér ték az élet ben a
kö zös ség.

Sza bó Győ ző né pszi cho ló gus, a
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Pe -
da gó gi ai In té zet fő igaz ga tó ja az ér -
zel mi in tel li gen cia és a má sik ra
han go ló dó ve ze tés össze füg gé se it
bon col gat ta. Az élet mi nő sé gét je -
len tő sen meg ha tá roz za az ér zel -
mek meg élé se és ke ze lé se. Az egy -
más ra han go ló dás a pe da gó gus és a
ve ze tő min den nap ja i nak olyan meg -
ha tá ro zó ré sze, mely az ér zel mi pal -
lé ro zott ság gal együtt ta nít ha tó és ta -
nul ha tó.

Az evan gé li kus ön azo nos ság kér -
dé sét jár ták kö rül az is ko la lel ké szek
a sop ro ni Eöt vös Jó zsef Evan gé li kus
Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak kö -
zép is ko la is ko la lel ké szé nek, dr. Wag -
ner Szi lárd nak a ve ze té sé vel. Az
öku me ni kus össze té te lű is ko lák ban
– mint ami lye nek az evan gé li kus
kö zép is ko lák – sa já tos fel ada tot je -
lent, szá mos ki hí vást rejt az is ko la -
lel ké szek szá má ra az evan gé li kus
ön azo nos ság ki ala kí tá sa, a sta tisz ti -
kák alap ján ugyan is ezen ok ta tá si in -
téz mé nye ink ta nu lói kö zött át la go san
csak hu szon négy szá za lék az evan gé -
li ku sok ará nya.

A kon gói gyer mek ét kez te tés meg -
se gí té sé re Mes ter há zy Ba lázs, a sop -
ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus
(Lí ce um) Gim ná zi um, Szak kép ző
Is ko la és Kol lé gi um is ko la lel ké sze –
az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
let ké ré sét tol má csol va – meg hir det -
te a Merd job bá ten ni a vi lá got! el ne -
ve zé sű prog ra mot, Ká kay Ist ván or -
szá gos iro da igaz ga tó pe dig a je len lé -
vők fi gyel mé be aján lot ta a Fé bé Evan -
gé li kus Di a ko nissza egye sü let Si ló

Tár sa sott ho ná nak ter mé ke it, ame -
lyek 2010-ben el nyer ték a Ma gyar
Ter mék Nagy dí jat.

Az is ko la lel ké szek ez után dr. Csep -
re gi And rás nak, a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um is ko la lel -
ké szé nek ve ze té sé vel te kin tet ték át az
evan gé li kus hit tan köny vek teo ló gi ai
szem lé le tét. A hit tan köny vek teo ló -

gi á ja ki emelt kér dés, ugyan is mi -
köz ben lát ha tat lan mó don köz ve tít
ér té ke ket vagy meg íté lé se ket, alap ja -
i ban ha tá roz za meg az adott nem ze -
dék lel ki sé gi szem pont ja it, il let ve
er köl csi és tár sa dal mi vi szony rend -
sze re it.

Az in téz mény ve ze tői kon fe ren ci -
án az es te nyi tá nya ha gyo má nyo san
a kul tu rá lis prog ram, amely nek kü -
lön le ges sé ge, hogy min dig va la me lyik
evan gé li kus kö zép is ko la di ák jai ad -
ják elő. Ez út tal a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um ta nu lói –
Schall in ger Ar túr (zon go ra), Kár pá -
ti Zsu zsi (he ge dű), Sch ná bel An na -
bel la (zon go ra) és Tóth Má té (te nor -
sza xo fon) – ké szül tek egy kis es ti
kon cert tel, No vá ky And rea ta nár nő
ve ze té sé vel.

A szom bat es ti áhí ta tot tar tó
Gáncs Pé ter mon dan dó ját Emil Nol -
de Adó pénz cí mű fest mé nyé vel szí -
ne sí tet te. Egy há zunk el nök-püs pö ke
fel hív ta a részt ve vők fi gyel mét a Jé -
zus Krisz tus mö gött ál ló, fé lig elő tű -
nő alak ra, aki nem más, mint a ke -
resz tény em ber leg fon to sabb föl -

ada tá nak meg tes te sí tő je: Krisz tus
kö ve tő je. 

Mind ezek után fel eme lő és ben ső -
sé ges moz za nat tal zá rult a kon fe ren -
cia el ső nap ja: a Pé ter fy Sán dor-dí jat
ve het te át az idei ju tal ma zott, Las sú
Ta más né. A vár pa lo tai For rás Evan -

gé li kus Ke resz tyén Óvo da ve ze tő je az
el múlt év ti ze dek ben hű ség gel vég zett,
szín vo na las és sze re tet te li mun ká já -
ért ré sze sült az el is me rés ben. 

Szom ba ton az evan gé li kus meg -
úju lás stra té gi á ja állt a fi gye lem kö -
zép pont já ban. A nap prog ram ját
meg nyi tó áhí ta ta után dr. Fa bi ny
Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs -

pö ke – mint a stra té gi ai mun ka fe le -
lő se – Élő kö vek egy há za cím mel tar -
tott gon do lat éb resz tő elő adást. A
hát tér fel vá zo lá sát a je len le gi ne ve lé -
si-ok ta tá si hely zet elem zé se kö vet te;
egy há zunk or szá gos iro dá ja ok ta tá -
si és is ko lai osz tá lyá nak szak re fe ren -
sei is mer tet ték az el múlt tan év főbb
ada ta it: Hesz Er zsé bet az óvo dá két,
Üre gi né Ha lász Gab ri el la az ál ta lá -
nos is ko lá két, Med gyes Sán dor né a
kö zép is ko lá két. 

Az ok ta tá si stra té gia to vább fej lesz -
té sé ről cso port mun ka ke re té ben az
is ko la lel ké szek ve ze té sé vel kö zö sen
gon dol kod tak az in téz mény ve ze tők.
Szá mos ér té kes ja vas lat és öt let ér ke -
zett az egy há zi kol lé gi u mok ki emelt
ne ve lői és lel ki sé gi hellyé ala kí tá sá -
tól az ön kén tes és gyü le ke ze ti di ák -
mun ka meg szer ve zé sén át a teo ló -
gus kép zés ben az is ko la lel ké szi szak -
irány be ve ze té séig.

A zá ró is ten tisz te le tet Sze me rei Já -
nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let püs pö ke tar tot ta. Ige hir de té -
sé ben föl hív ta a fi gyel met ar ra, hogy
le het sé ges igaz és ér té kes kép mu ta tás:

ami kor a ta nít vány ként az ar cun kon
ki raj zo ló dó Krisz tus-ar cot hord juk,
fel mu tat va a vi lág nak és szű kebb
kö zös sé ge ink nek.

g Rozs-Nagy Szil via, 
az ok ta tá si és is ko lai osz tály

hittan re fe ren se

Önazonosság és stra té gia
Ok ta tá si in téz mé nye ink ve ze tő i nek kon fe ren ci á ja 

Az ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tő i nek kon fe ren ci á ja
egy új em ber szem szö gé ből…
Mint a ta nács ko zá son el ső al ka lom mal részt ve vő nek fon tos volt meg -
ta pasz tal nom, hogy kol lé gá im be fo ga dó ak, fi gyel nek egy más ra, és
össze tar to zó kö zös sé get al kot nak. Kel le mes ta pasz ta la ta im a jó együtt -
mű kö dés re mé nyé vel aján dé koz tak meg.

Egy há zunk or szá gos iro dá ja ok ta tá si és is ko lai osz tá lyá nak mun ka tár -
sai kö rül te kin tő en gon dos kod tak ar ról, hogy a szűk két nap gaz dag prog -
ram ja kel lő lel ki és szak mai fel töl tő dést nyújt son a je len lé vők nek. 

Örü lök, hogy be te kin tést nyer het tem az evan gé li kus meg úju lás stra -
té gi á já ba, mely nek to vább fej lesz té sé be – a cso port mun kán ke resz tül –
ma gam is be kap cso lód hat tam. Ér dek lő dés sel ol vas tam és hall gat tam az
evan gé li kus ne ve lés és ok ta tás fej lesz té si hang sú lya i ról, il let ve ar ról, hogy
a ter vek gya kor la ti meg va ló su lá sa a szín vo na las mun ká tól és az evan gé -
li kus azo nos ság tu dat hi te les köz ve tí té sé től függ.

Ge ert Kim pen nek a kon fe ren ci án is el hang zott gon do la tai egé szen ha -
zá ig kí sér tek: „Min den em ber, aki vel ta lál ko zol, ta ní tó mes ter, aki nek üze -
ne te van szá mod ra, mint aho gyan te is üze net vagy azok szá má ra, akik -
kel ta lál ko zol.” Örü lök, hogy ré sze le het tem és le he tek en nek a kö zös -
ség nek.

g Hegy vá ri né Pa u ló Má ria, 
a Ró zsák te rei kol lé gi um igaz ga tó ja

– Úgy ta pasz ta lom, kö zép is ko lá so -
kat ta ní ta ni annyi, mint fo lya ma tos
szel le mi ké szült ség ben él ni.

– Bi zony, a tu dás ra éhes fi a ta lok el -
vár ják, hogy kér dé se ik re meg fe le lő
mennyi sé gű és mi nő sé gű vá laszt
kap ja nak. Nem könnyű meg fe lel ni a
kí vá nal mak nak, jó szak mai kon dí ci -
ó ban kell len ni ah hoz, hogy a leg töb -
bet tud juk nyúj ta ni a to vább ta nu lás -
ra ké szü lő di ák ság nak.

– Ez azt je len ti, hogy a ta nár ma -
ga is fo lya ma to san ta nul?

– Pon to san. Csak úgy le het jó tel -
je sít ményt nyúj ta ni, ha az ok ta tó is
szün te le nül ké pe zi ma gát; nem csak
kar ban tart ja tu dá sát, ha nem fej lesz -
ti, bő ví ti is is me re te it.

– Mi lyen mód ja van er re?
– Ne künk, nyelv ta ná rok nak is

több le he tő ség áll ren del ke zé sünk re
is ko lán be lül és kí vül egy aránt. Tan -
in téz mé nyünk ben anya nyel vi lek to -
runk ad fo lya ma tos im pul zu so kat, s
mel let te igény be ve szem az in ter ne -
tes kí ná la tot is. Bár ezek nagy sze rű -
ek, az anya nyel vi kör nye ze tet nem pó -
tol ják. Ezért is ad tam be a pá lyá za to -
mat kül föl di to vább kép zés re. Örö -
möm re el nyer tem egy eu ró pai uni ós
tá mo ga tást. Az Egész éle ten át tar tó
ta nu lás prog ram Co me ni us al prog -
ram ja két hét ír or szá gi tar tóz ko dást
tett le he tő vé szá mom ra. Ok tó ber
má so dik fe lé ben utaz tam Dub lin ba.

– Ho gyan zaj lik egy ilyen to vább -
kép zés? Na gyon fe szes na pi ren det
kell el kép zel nünk?

– A szá munk ra ki dol go zott prog -
ram há rom fő elem re épült. Az egyik
a nyelv gya kor lás volt: nyel vi kész sé -
ge ink, nyelv is me re tünk fej lesz té se
volt a cél. A má sik a mód szer ta ni fris -
sí tés, ami azt je len tet te, hogy az ide -
gen nyel vek el sa já tí tá sá hoz szük sé ges
alap kész sé gek mai igé nyek nek meg -
fe le lő el mé le ti és gya kor la ti fo gá sa i -
val is mer ked tünk. A har ma dik a kul -
tu rá lis-or szág is me re ti blokk volt, ami
egy részt pre zen tá ci ó kat, más részt
vá ros is me re ti sé tá kat tar tal ma zott. 

Rend kí vül fi gyel mes, kre a tív, új
el mé le ti meg kö ze lí tés sel dol go zó ta -
nár egyé ni sé gek ve zet ték a tan fo lya -
mot. A vá ros ról is sok kal töb bet tud -
tunk meg, mint egy át la gos tu ris ta,
mert hi he tet le nül tá jé ko zott, bő sé ges
is me re te ket nyúj tó ide gen ve ze tő vel
jár tuk az ut cá kat, te re ket, épü le te ket.

– A prog ram ban több or szág pe da -
gó gu sai is részt vet tek. Si ke rült ve lük
szo ro sabb kap cso la tot ki ala kí ta nia?

– Öt, Né met or szág ból ér ke zett,
na gyon jó fel ké szült sé gű kö zép is -
ko lai ta nár nő vel al kot tunk egy cso -
por tot. Ők szin tén egy há zi is ko lák
pe da gó gu sai. Re mek kapcsolat ba ke -
rül tem ve lük; együtt men tünk szín -
ház ba, iro dal mi vo nat ko zá sú he lye -
ket ke res tünk fel, s egy egy na pos tú -
rá ra is be ne vez tünk: meg is mer tük a

Dub lin kö ze lé ben fek vő Glen da lo ugh
és Kil kenny ne ve ze tes sé ge it.

A Krisz tus-katedrális és a Szent
Pat rik-szé kes egy ház mé re te i vel, bé -
két árasz tó han gu la tá val nyű gö zött
le ben nün ket. A Tri nity Col l e ge
(Szent há rom ság Fő is ko la) kol lé gi u -
mai, fa kul tá sai az egész vá rost be há -
lóz zák. Fe lejt he tet len él mény volt
mind eze ket lát ni, aho gyan meg ren -
dí tő volt meg te kin te ni a Tri nity Col -
l e ge könyv tá rá ban őr zött egy há zi
kin cse ket, Bib li á kat, a Book of Kells
– az írek egyik leg fon to sabb nem ze ti
erek lyé je, mint egy ezer két száz éves
kó dex – pa za rul dí szí tett ol da la it, az -
után a Lif fey folyó part ján ál ló szob -
ro kat, me lyek az éhen halt vagy épp
az éh ín ség elől Ame ri ká ba emig rált
ír ősök nek ál lí ta nak em lé ket. Egy szó -
val tar tal mas sá tet tük a szer ve zett el -
fog lalt sá gok utá ni időt.

– A nyelv gya kor lást bi zo nyá ra se -
gí tet te a csa lá dok nál va ló el he lye zés is.

– Így igaz. Mar ga ret Klotz volt a
ven dég lá tónk. A nyug dí jas ma te -
ma ti ka -ta nár nő ked ves sé gét, ven -
dég sze re te tét, főzt jét hár man él vez -
tük: Ruth, a bra zil uta zás szer ve ző, Pa -
o lo, az olasz nyug dí jas se bész or vos és
én. Ruth és Pa o lo szin tén az Eme rald
Cul t u ral Ins ti tu te ta nu lói vol tak.

– Ta nár nő, mi ben áll a hasz na egy
ilyen to vább kép zés nek?

– A ha szon több szö rös. Né met
kol lé ga nő im mel rend sze re sen le ve -
le zünk, még is ko lai part ner kap cso -
lat ki ala kí tá sa is fel me rült. Mar ga ret
és az in téz mény is szí ve sen áll ren del -
ke zé sem re bár mi lyen kér dés ben. Ta -
nít vá nya im mal, pe da gó gustár sa im -
mal, il let ve mind azok kal, akik kel
szak mai kap cso lat ban ál lok, igyek -
szem meg osz ta ni a lá tot ta kat, hasz -
no sí ta ni a ta nul ta kat. Ar ra buz dí tom
mind egyi kü ket, hogy ve gye nek részt
a Co me ni us vagy az Eras mus prog -
ram pá lyá za ta in, mert az előt tük ki -
tá ru ló vi lág sok fé le is me ret tel fog ja
gya ra pí ta ni őket – és az zal a fel is me -
rés sel, hogy a sze mé lyes je len lét el -
fo ga dób bá, meg ér tőb bé, együtt mű -
kö dőb bé tesz ben nün ket.

g V. Gänsz ler Be á ta

To vább kép zés a Szent
Pat rik-szé kes egy ház

árnyé ká ban
Be szél ge tés a bony há di gim ná zi um uni ós

ösztön dí jat nyert an gol ta ná rá val

b Fu tár Raj mund né hu szon nyolc éve kezd te a pá lyát, húsz éve ta nít an -
gol nyel vet, tíz éve a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi -
um ban. Az in téz mény a töb bi tan tárgy mel lett nagy fi gyel met for dít
az an gol nyelv ma gas szin tű ok ta tá sá ra is. A ta nár nő kol lé gá i val együtt
a tan órák után kor re pe tá lás sal, szak kör rel, klub bal vár ja a nyelv tu -
dá su kat fej lesz te ni vá gyó kat. A gim ná zi um a te het ség gon do zás mel -
lett is el kö te le zett; sa ját Csil lagprog ram já val a mo ti vált ta nu lók egyé -
ni ha la dá sát se gí ti, s e prog ram ból ő is részt vál lal. Mind emel lett az
egye te men an gol ta nár nak ké szü lő, dip lo má juk meg szer zé se előtt ál -
ló hall ga tók men to ra ként ta ní tá si gya kor la tu kat ve ze ti. Ok tó ber ben
pe dig két he tet tölt he tett az Ír Köz tár sa ság fő vá ro sá ban, Dub lin ban.

Futár Rajmundné és Margaret Klotz
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b Isa bel le Oeh mi chen-Bérczi
fran cia zon go ra mű vész,
ta nár, eu ró pai és ten ge -
ren tú li hang ver seny ter -
mek ál lan dó sze rep lő je, a
Pá rizs ban szé ke lő Fran -
cia–Ma gyar Ze nei Egye sü -
let (AMFH) mű vé szeti
igaz ga tó ja és a Bu da pesti
Nem zet kö zi Nyá ri Ka ma -
ra ze nei Aka dé mia társ -
igaz ga tó ja. 2006-ban Pri -
ma ve ra Trio né ven ka ma -
ra ze nei együt test ala pí -
tott, part ne rei ma gyar
mű vé szek. Élet cél já nak te -
kin ti a te het sé ges fi a tal
zon go ris ta ge ne rá ció fel -
ka ro lá sát, rend sze re sen
szer vez mes ter kur zu so -
kat, részt vesz a Cziff ra
György Ala pít vány mun -
ká já ban. Az Evan gé li kus
Élet szá má ra adott exk -
lu zív in ter júja a Cziff ra
György szü le té sé nek ki -
lenc ve ne dik év for du ló ja
al kal má ból köz ölt írá sun -
kat (A zon go ra mű vész, aki
temp lo mot épí tett, no vem -
ber 6.) egé szí ti ki.

– Cziff ra György már két év -
ti ze de nincs kö zöt tünk. Eu ró -
pa ze nei éle té ben mit je lent ma
a zon go ra mű vész élet mű ve?

– Cziff ra nem csak Eu ró -
pá ban, ha nem az egész vi lá gon
el is mert mű vész volt, s nap ja -
ink ban már a ze ne óri á sa ként
tart ják szá mon. Pá lya fu tá sa
meg is mé tel he tet len, na gyon
mély ről, a nincs te len ség ből
in dult. Már gyer mek ként
meg mu tat ko zott ki vé te les ta -
len tu ma, kez det ben cir kusz -
ban lé pett fel, a né zők ál tal
kért dal la mok ra imp ro vi zált.
A vi lág hang ver seny ter me i -
be rö gös út ve ze tett. Vi lág hí -
rű mű vész ként sem pi hent
meg ba bér ja in, a fi a tal te het -
sé gek meg se gí té sé nek szen tel -
te éle tét. „Gyü möl csé ről is -
mer szik meg a fa” – idéz he tem
a Bib li át; Cziff ra cse le ke de te -
i vel vív ta ki a kö zön ség és a ta -
nít vá nyok el is me ré sét.

– Ho gyan él to vább nap ja -
ink ban Cziff ra György szel le -
mi örök sé ge?

– Rend kí vül szer te ága zó e
szel le mi ha gya ték. Le me ze it
hall gat va ma gunk is ré sze sei
le he tünk a cso dá nak, amellyel
egy kor el bű völ te hall ga tó it. A
Liszt-da ra bok in terp re tá ci ó já -
ban meg ma radt ízig-vé rig ma -
gyar nak, de a meg szó lal ta tá -
suk mód já ban a hu szá ros len -
dü let mel lett meg mu tat ko zik
mű vé szi ér zé keny sé ge is.

Az örök ség to vább él a fi a -
ta labb nem ze dék lel ké ben. Az
if jú te het sé gek nem fe lej tet ték
el ta ná csa it, s töb ben kö zü lük
szo ros kap cso la tot tar ta nak a
Cziff ra György Ala pít vánnyal
is. Szép fel adat ra vál lal koz -
tam, ami kor szep tem ber 25-
ére meg szer vez tem az ala pít -
vány ko ráb bi díj nyer te se i nek
ta lál ko zó ját. Az együtt lét meg -
győ zött ar ról, hogy e nagy
csa lád ban to vább él a ma gyar
vir tu óz szel le me, gon dol ko -
dás mód ja.

– Be avat na a jö vő re vo nat -
ko zó, az ala pít ványt érin tő el -
kép ze lé sek be is?

– Ter mé sze te sen ne künk
is ha lad ni kell a kor ral. Isa bel -
le és Co si ma, Cziff ra két uno -
ká ja – a fi a ta lon el huny ifj.
Cziff ra György gyer me kei – az
ala pít vány meg újí tá sán dol -
goz nak. Sze ren csé re szá mos
ön kén tes ado má nyo zó tá mo -
gat ja a szer ve ze tet, de a szer -
te ága zó kap cso la tok és ér de -
kek mi att az ala pít vány egy ne -
he zen kor má nyoz ha tó ha jó ra
ha son lít leg in kább. 

A meg úju lás egyik ál lo má -
sa a hí res pi a nis ta ki lenc ve ne -
dik szü le tés nap já ra s Liszt szü -
le té sé nek két szá za dik év for du -
ló já ra no vem ber 4–6. kö zött
szer ve zett Sen Liszt fesz ti vál
volt. Az el ne ve zés szó já ték,
Sen lis, az ala pít vány szék he lyé -
ül szol gá ló vá ros és Liszt ne vé -
ből öt vöz tük, meg ál mo dó ja –
Isa bel le és Co si ma mel lett –
Yves Hen ry zon go ra mű vész
volt. A fesz ti vál igé nyes prog -
ram mal tisz te lgett a ze ne szer -
ző és mű vei egyik leg ki vá lóbb
elő adó já nak em lé ke előtt.

– Az el mon dot tak az ala pít -
vány és Sen lis vá ro sá nak fel -
hőt len együtt mű kö dé sét bi zo -
nyít ják!

– Az együtt mű kö dé si haj -
lan dó ság idő sza kon ként vál to -
zott. Sze ren csé re a je len leg
hi va tal ban lé vő pol gár mes ter,
Pas cale Lo i se leur asszony egy -
re job ban ér dek lő dik az ala pít -
vány iránt. De ne fe led jük el a
múl tat: egy kor Cziff ra György
és fe le sé ge, So le il ka And ré
Mal ra ux-nak, de Gaulle tá -
bor nok mi nisz te ré nek ta ná -
csá ra vá sá rol ta meg és res ta -
u rál tat ta a vá ros köz pont já ban
ál ló ro mos Sa int-Fram bourg
ki rá lyi ká pol nát. Ez zel a grand
sei gne uri (grand sei gneur =
bő ke zű, nagy vo na lú fér fi – a
szerk.) gesz tus sal el évül he tet -
len szol gá la tot tet tek Sen lis-
nek. A fran cia tör té ne lem egy -
ko ri di cső szín he lye má ra za -
rán dok hellyé vált, s a vá ros ve -
ze tői és pol gá rai is pro fi tál nak
az örök ség ből. Sen lis vá ro sa és
Oi se me gye egyéb ként egy -
aránt tá mo gat ja az ala pít ványt:
ér té kes szá munk ra e se gít ség,
de sem mi kép pen sem fe de zi a
szer ve zet mű kö dé sé nek éves
költ sé ge it. 

– Asszo nyom, Ön a kö zel -
múlt ban Bu da pes ten adott
hang ver senyt. E kon cert az
ala pít vány és a ma gyar fő vá -
ros kap cso la ta it is erő sí tet te?

– Rend sze re sen ját szom
Ma gyar or szá gon, és Bu da -
pes ten egy ka ma ra ze nei nyá -
ri egye te met is ve ze tek. Mint
az ala pít vány 1993. évi dí ja -
zott ja nap mint nap ta pasz ta -
lom, hogy Ma gyar or szá gon

a Cziff ra-ala pít vány ne ve jól
cseng ze nei kö rök ben.

Itt kell meg em lí te nem,
hogy ma gunk is ke res sük a
kap cso la to kat, pél dá ul szo -
ros együtt mű kö dést ala kí tot -
tunk ki a bu da pes ti Fe ren czy
György Ala pít vánnyal. Már
a név vá lasz tás is fon tos ka -
pocs szá munk ra: Fe ren czy
György egy kor ta ní tot ta Cziff -
ra Györ gyöt, s kü lön le ges
egyé ni sé gé vel, tu dá sá val élet -
re szó ló él ményt adott a mű -
vész nek. A szer ve ze tet –
amely a Cho pin Tár sa sá gok
Nem zet kö zi Szö vet sé gé ben
is fon tos mun kát vé gez – Ha -
va si né Dar s ka Iza bel la ala pí -
tot ta, s ki emelt cél ja a fi a tal te -
het sé gek fel ku ta tá sa és fel -
ka ro lá sa. Az együtt mű kö dés
ke re té ben meg hív juk egy más
mű vé sze it, a ver se nyek zsű ri -
jé ben is részt vesz nek mind -
két ala pít vány szak em be rei.

– A be szél ge tés köz ben
min de nütt ma gyar vo nat ko -
zá sok buk kan nak fel. Az Isa -
bel le Oeh mi chen-Bérczi név is
ma gyar csa lá di kap cso la tok -
ra vall.

– Va ló ban, fér jem, Vin cent
Bérczi ma gyar szár ma zá sú.
Édes ap ja, Bérczi Ti bor a ma -
gyar ani má ci ós film út tö rő je.
Né meth Nán dor ral 1940-ben
for gat ták Aqua Vi tae cím mel
az el ső ma gyar ama tőr báb fil -
met, amely nek má so la ta a kö -
zel múlt ban ke rült elő. Apó -
som nak egy Mind szenty Jó -
zsef her ceg prí más ról ké szí tett
film je mi att kel lett el hagy nia az
or szá got. Fér jem is örö köl te
édes ap ja ér dek lő dé sét, je len leg
a Fran cia Te le ví zi ó ban dol go -
zik. Ma gyar or szág-sze re te te -
met ne kik kö szön he tem.

g Cser mák Zol tán

Cziff ra György ha gya té ka
Be szél ge tés Isa bel le Oeh mi chen-Bérczi  zongoraművésszel

Né zem töp ren gő ar cát, a szem üve gén meg csil -
la nó fényt, aho gyan köny vet szo ron gat a ke zé -
ben. Ol va som élet raj zát, és meg döb be nek:
negy ven két évet élt! A Nyu gat nagy
nem ze dé ké nek leg több je ko rán el -
ment, de kö zöt tük is az 1886-ban
szü le tett és 1928-ban meg halt Tóth
Ár pád volt a leg fi a ta labb tá vo zó, te -
le ver sek és for dí tá sok ter ve i vel.

Pa na szos so rok buk nak föl az em -
lé ke zet ből: „Pénzt, egész sé get és si kert
/ Má sok nak, Uram, töb bet ad tál…” És
ami az óta be iga zo ló dott: „Sze lid da -
lom le né zi a ga ráz dán / Ká rom ko dó és nyers da -
lú je len.” Tóth Ár pád be le hullt a fe le dés be, idei
év for du ló ját – százhuszonöt éve született –
egy-két he ti lap vet te csak ész re. De hát az elő -
ző esz ten dő ben Kosz to lá nyit is alig hal lot tuk meg
a gyű löl kö dő han gos ko dás ban. És új iro da lom -
tör té ne tek lát nak nap vi lá got, érint ve a mai idő -
ket, né me lyik rom bol va az ér ték ren de ket…

Mi ma rad meg az ol va só ban, aki vé gig la poz -
za Tóth Ár pád kö te te it az 1913-ban meg je lent
el ső kö te té től, a Haj na li sze re nád tól? A csüg -
gedt ség, fá rad ság és re mény te len ség han gu la -
ta, a las sú le üté sek mo no ton rit mu sa. Mint ha
össze han gol ná mon da ni va ló ját halk szív ve ré -
sé vel. Aho gyan be ár nyé kol min dent gyó gyít -
ha tat lan be teg sé ge: a tü dő baj. Rög tön az ele -
jén egy nagy vers sel föl érő tö re dék kel: „Tü dőm
re ked ten fel zi hál / A cson tos rá csú fur csa
kas ban, / Mint őszi szél ben csap ko dó / Té pett
füg göny a bús lu gas ban… // A vér erek dús ág -
bo gán / Ron csolt tü dőm rőt lomb a fán…”

Ta lán ha vol na ide jük az íté szek nek, és új ból
vé gig tekinte né nek az élet mű fon to sabb da rab -
ja in… Ha nyu god tan vi táz ná nak… Vagy egy -
sze rű en ar ról van szó, hogy ez a fi nom szö vé -
sű, tö ré keny szép sé gű lí ra nem kell az új év szá -
zad nak? Nem tud ja ho vá ten ni a köl tőt. Pe dig
a Lé lek től lé le kig, az Es ti su gár ko szo rú, a Kör -
úti haj nal, A Pa lace-ban cí mű ver sek bát ran ki -
áll ják a ver senyt Ady, Ba bits vagy Kosz to lá nyi
re me ke i vel. Igaz, ők sok szor ra gyog nak a fény -
ben, tar toz nak va la ho vá, így fe lej té sük so ha nem
vég le ges. Jaj an nak, aki egye dül ha da ko zik, pró -
bál fe le le tet meg fo gal maz ni em ber tár sa i nak. 

Tóth Ár pád pe dig na gyon ma gá nyos volt;
min den na pos ha lál fé le lem mel sújt va, te le ki -

mon dat lan tit kok kal. Ko rán be te met te a csönd;
le het, azt hit ték, ré gen meg halt, csak va la me -
lyik hű sé ges ba rát küld te el a Nyu gat ba hí res

for dí tá sát. (Shelly Óda a nyu ga ti
szél hez cí mű köl te mé nye – Ba bits
sze rint – a leg szebb ma gyar vers.)

Ko rán el kö szönt, aho gyan egyik
ké sei üze ne té ben meg ír ta: „Fa lon az
in ga las sú fé nye vil lan, / Alud junk
vagy száz évet csönd ben át… /
Ágyam mel lett el kat tin tom a vil -
lanyt. / Ver sek… bo lond ság… szép
jó éj sza kát!” A köl tő Is ten el né mult,

tö rött csel ló já nak ne vez te ma gát. Az is volt. De
ne künk, ma élők nek ada ko zó ba rát, s nem le -
he tünk annyi ra pa zar lók, hogy vesz ni hagy juk
su gár zó gon do la ta it, en ged jük ki hull ni őt a ma -
gyar iro da lom ból. És a vi lág hang já ból, hi szen
Baude laire-, Ver laine-, Goe the-, Mil ton-, Keats-
for dí tá sai ma is erő sen él nek; Ril ke Ar cha i kus
Apol ló-tor zó já nak fel hí vá sa pe dig örök pa -
rancs: „Vál toz tasd meg él ted!”

g Feny ve si Fé lix La jos

A meg kér dő je le zett élet
Tóth Ár pád em lé ke ze te

Ked ves Vá sár ló ink! 
Azok kö zött, akik de cem ber -
ben (1-jé től 23-áig) vá sá rol nak
a Lu ther Ki adó köny ves bolt já -
ban, vagy eb ben az idő szak ban
kül dik el meg ren de lé sü ket ki -
adónk hoz, ki sor sol juk az aláb -
bi nye re ményt:

El ső gyer mek gos pel
ka ra oke DVD
A ti zen hét dalt tar tal ma zó El -
ső gyer mek gos pel ka ra oke
DVD a Nap ra for gók gyer mek -
csa pat köz re mű kö dé sé vel ké -
szült, új színt hoz va ez zel a hit -
tan ok ta tás ba és a gyer mek -
mun ká ba. Szív ből ajánl juk tá -
bo rok ban, hit tan órá kon és
ott hon a csa lá dok szá má ra –
óvo dá sok tól a ti né dzser kor -
osz tá lyig.

Ext rák: da lo ló, ka ra oke an -
go lul, vi deo klip, kis film, kon -
cert fel vé te lek, ak kord táb lá -
zat, kot ták.

Gyer mek da lok:
1. Fenn a menny ben 
2. Csu pa nap su gár 
3. Ál dott le gyen a mi Urunk 
4. Nézd meg az év sza ko kat 
5. Zsol tár gyer mek hang ra 
6. Mi tesz bűn től tisz tá vá? 
7. Ho mok ra há za dat 
8. Is ten egy jó Is ten 
9. Ki csiny kis fé nyem mel 

10. Jé zus szí ved be lát 
11. Hal le lu ja, áldd az Urat 
12. Pil lan gó, ha le het nék 
13. Já rom a za rán dok út ja it 
If jú sá gi da lok:
1. Atyám, én imád lak 
2. Egy szív éret tem do bo gott 
3. Né kem olyan Is te nem van 
4. Még ma 

„Len dü le tes, fi a ta los, gye rek -
sze rű, élet sze rű, ki vá ló öt let,
mi nő sé gi ki vi te le zés. Ta lán
ezek kel a sza vak kal jel le mez -
he tem leg job ban azt a kez de -

mé nye zést, amely min den bi -
zonnyal nem ma rad egy ma ga:
a ke resz tyén gyer mek ka ra oke.
Jó, hogy ezt a tech ni ka ad ta le -
he tő sé get ki pró bál hat ják gyer -
me ke ink. Ez a jól hasz nál ha tó

– pe da gó gi a i lag és lel ki leg is –
, hasz nos ki egé szí tő »tan -
anyag« egy aránt al kal maz ha -
tó nyá ri tá bo ro zá so kon vagy
akár a hit tan órá kon is.” (Har -
gi ta Pé ter fő is ko lai ta nár)

„A mai gyer me kek éne kel te -
té se nem egy sze rű, hi szen ki ve -
szett a min den na pok ból az
ének lés örö me. Ez zel a mód -
szer rel le het ol da ni a gyer me -
kek gát lá sa it és meg ta pasz tal -
tat ni ve lük az Is tent di cső í tő
ének lés örö mét. Ez a ze nei
anyag kü lö nö sen is nagy se gít -
ség azok nak a pe da gó gu sok nak,
hit tan ok ta tók nak, lel ké szek -
nek, akik nem ját sza nak hang -
sze ren, eset leg nincs biz tos
ének hang juk.” (Len key né Te le -
ki Má ria ka te che ti kai elő adó)

A sze ren csés nyer tes ne -
vét az Evan gé li kus Élet ja nu ár
15-ei szá má ban kö zöl jük.

No vem ber könyv nye re mé -
nyé nek sor so lá sán Ba ra dits
Szi lárd bu da pes ti vá sár lónk -
nak ked ve zett a sze ren cse.
Gra tu lá lunk a nye re mény hez!

Cím: 1085 Bu da pest, Ül lői út
24. Tel.: 1/317-5478, 20/824-
5518. Köny ves bolt: 1/411-0385.
Fax: 1/486-1229. E-mail: ki -
ado@lu the ran.hu. Hon lap:
www.lu ther ki ado.hu.

A hó nap könyv nye re mé nye

Tóth Árpád

Isten oltó-kése
Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.

Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szivembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom.



Evangélikus Élet 2011. december 11. f 7él víz

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

Ad vent har ma dik he té ben az Út mu -
ta tó reg ge li s he ti igé i ben Is ten
mennyei s föl di hír nö ke i nek öröm -
üze ne tét ta lál juk. He ti igénk ben az
Ószö vet ség evan gé lis tá ja Is ten mennyei kül döt té nek ki ál tá sát hall ja (3. v.);
ő pe dig Jé zus ad vent jét hir de ti, aki „mint pász tor, úgy le gel te ti nyá ját” (11.
v.). Ke resz te lő Já nos is Krisz tus hír nö ke, út ké szí tő je. „Is ten va la mennyi ígé -
re te Jé zus Krisz tus ban lett igen né, és ál ta la lett ámen né Is ten di cső sé gé -
re.” (2Kor 1,20; LK) „Íme, a mi Urunk, akit mind annyi an vá runk, ő meg -
sza ba dít min ket, al le lu ja.” (GyLK 727) De a bör tön be ve tett Já nos az íté -
lő bí rót vár ta, ezért kér dez te: „Te vagy-e az El jö ven dő, vagy mást vár junk?”
Kö ve tei sa ját sze mük kel, fü lük kel ér zé kel het ték: Is ten ir gal ma meg elő zi az
íté le tet. Jé zus ál tal „sze gé nyek nek hir det te tik az evan gé li um, és bol dog, aki
nem bot rán ko zik meg én ben nem” (Mt 11,3.5.6). Lu ther sze rint: „Csak egy
öröm hír van; az, hogy Krisz tus meg fi ze tett bű ne in kért, és szen ve dé sé vel
meg vál tott az örök ha lál tól. Az Ő or szá ga és tisz te az, hogy a sze gé nyek -
nek az evan gé li o mot hir des se. Ezek hez jött.” Fi gyel mez te té se ne künk szól:
„Vi gyáz za tok, hogy meg ne té vesszen va la ki ti te ket!” (Mt 24,4) Is ten tit ka -
i nak sá fá rai, az örök evan gé li um üze ne té nek min den ko ri to vább adói fe lett
az Úr fog ítél kez ni. Jé zus nem ítél te el Já nost kér dé se mi att; mi se ítél kez -
zünk Krisz tus szol gái fe lett, mert ő majd „nyil ván va ló vá te szi a szí vek szán -
dé ka it, és ak kor min den ki Is ten től kap ja meg a di csé re tet” (1Kor 4,5). Az
elő fu tár ugyan azt hir det te, mint majd Ura: „Tér je tek meg, mert el kö ze lí tett
a mennyek or szá ga!” (Mt 4,17) To váb bá: „Te rem je tek meg té rés hez il lő gyü -
möl csöt!” Az ad ven ti hír nök „mel lék”-ne vét fő szol gá la tá ról kap ta: „Én víz -
zel ke resz tel lek ti te ket, hogy meg tér je tek, de aki utá nam jön (…) Szent lé lek -
kel és tűz zel ke resz tel ti te ket.” (Mt 3,2.8.11) Jé zus a két test vér pél dá za ta kap -
csán Já nos szol gá la tá ra is utalt; s mi is tet te ink kel te gyünk ta nú sá got hi -
tünk ről és Atyánk irán ti en ge del mes sé günk ről! „Mert el jött hoz zá tok Já -
nos az igaz ság út ján, de nem hit te tek ne ki…” (Mt 21,32; s lásd Mt 7,21) Ki
Ke resz te lő Já nos Jé zus ér té ke lé se sze rint? Ő pró fé tá nál is na gyobb, s asszony -
tól szü le tet tek kö zött a leg na gyobb. „És ha akar já tok, fo gad já tok el, ő Il -
lés, aki el jö ven dő volt.” (Mt 11,14) Is ten kö ve té nek föl di sor sa vé gül azo nos
volt azé val, akit meg ke resz telt s így is mert fel: „Íme, az Is ten Bá rá nya, aki
hor doz za a vi lág bű nét!” (Jn 1,29) Ura ki vég zé sé nek oka há rom nyel ven ol -
vas ha tó a ke reszt re tett fel ira ton: „A NÁ ZÁ RE TI JÉ ZUS, A ZSI DÓK KI -
RÁ LYA.” (Jn 19,19) Hét nap pal szent es te előtt min dig fel csen dül nek Is ten
mennyei hír nö ké nek e kö szön tő sza vai: „Üd vöz légy, ke gye lem be fo ga dott,
az Úr ve led van!” S Gáb ri el, az Úr an gya la e jó hí ré nek mi is örül he tünk:
„Ne félj, Má ria, mert ke gyel met ta lál tál az Is ten nél! Íme, fo gansz mé hed -
ben, és fi út szülsz, akit ne vezz Jé zus nak.” (Lk 1,28.30.31) Kér jük mi is a Ma -
gas sá gos Fi át: „Ád ven ti csend ben té ged vá runk. / Jöjj, Urunk Jé zus, ma -
radj ná lunk!” (EÉ 148,1–3)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Öt gye rek kel sok öröm és sok mo sás
jár együtt. Szin te nincs is nap, hogy
ne kel le ne leg alább va la mi lyen ki sebb
ru hács kát ki te rí te nem. Így hát az
egyik do log, amely biz to san sze -
mem elé ke rül na pon ta a tár gyak kö -
zül, a csi pesz. Jó nagy ko sár nyi csi -
pe szem van. Akad kö zöt tük egész ré -
gi is, amit még a nagy ma ma vett va -
la mi kor Ke let-Né met or szág ban. Van -
nak az el ső pe len ka szá rí tónk ról meg -
ma radt ti zen öt éves csíp te tők, ek kor-
ak kor itt-ott vet tek, és… Nos, hát van

né hány, khm… nem is tu dom, hon -
nan ke rült.

Az el ső „ke rült” csi pe szek út ját
még kö vet tem. Ve ra ba rát nőm sze -
gény min dig ép pen ak kor fu tott be
hoz zánk egy kis te re fe ré re, ami kor te -
re get tem. Bi cik li vel köz le ke dett, és a
bő szá rú nad rág volt ép pen a di vat,
így ahány szor ke rék pár ra ült, min den
al ka lom mal meg csi pe szel te a ru há -
ját, hogy ne le gyen olaj fol tos a lánc -
tól. A csi pe sze ket meg rend re ná lam
fe lej tet te. Ki tűn tek a sor ból, ha mar
ész re vet tem és lel ki is me re te sen fél -
re tet tem őket, de ő csak le gyin tett: 

– Ugyan, hadd ma rad ja nak! Leg -
alább ami kor meg lá tod őket, min dig
imád ko zol ér tem egy ki csit.

És így is lett. Ve ra sár ga csi pe szei
rö vid gya kor lás után au to ma ti ku -
san imád ság ra in dí tottak. Hát így
kez dő dött.

A kö vet ke ző ide gen csi pe szek egy
gye rek fog lal ko zás után ma rad tak
rám. A bib li ai tör té net után bar ká -
csol gat tunk a lur kók kal. Fes tet tük,
de ko rál tuk, ra gasz tot tuk a csi pe -

sze ket. Jó po fa ál lat kák, dí szes kis
aján dék kí sé rők ké szül tek azon a dél -
utá non. Csak ar ra nem szá mí tot tam,
hogy a hit ta no sok egy ré sze ne kem
is aján dé koz majd ilyet. Mit csi nál -
jak ve lük? Égen-föl dön nem fér el
annyi kis mü tyür, amennyit egy kis -
gye re kes anya kap, hát még ha a hit -
tan cso port ja is csat la ko zik az aján -
dékozókhoz!

A csi pe szek fel ke rül tek a szá rí tó -
ra, és Dó ri-csi pesz, Esz ter-csi pesz,
Pe ti-csi pesz, Ági-csi pesz lett be lő lük.

Bé kés te re ge té se im al kal má val leg -
alább biz to san nem fe lej tet tem el egy-
egy fo hászt az ég fe lé kül de ni ér tük.

Kó rus ve ze tő ként is kap tam né -
hány szor csi peszt. Szin te min den
sza bad té ri ének lés után. Bár a da ra -
bo kat ál ta lá ban már fej ből tu dom,
mi re fel lé pünk, még is fé lel me tes és
mu lat sá gos egy olyan kar ve ze tő, aki -
nek a szél sza na szét röp pen ti a kot -
tá it. Szó val a ka va ro dás el len már
„fel csi pe szelt” né hány is me rős. Leg -
utóbb Ter csi, aki amúgy is az egész
vi lá got úgy ke ze li, mint egy jó sá gos
nagy ma ma a ra kon cát lan uno ká ját.

– Majd én rend be ra kom ne ked
ezt a kot ta tar tót – mond ta ne vet ve.
– Nem fog itt röp köd ni min de ned vi -
lág csúf já ra.

(Min de nem röp kö dött?! Én azt
hit tem, csak a kot tá im!)

És erős nagy csi pe szek kel ki pre pa -
rál ta a kot ta tar tó mat. De hát az ének -
lés is, mint a szó, el száll, a csi pesz meg
meg ma rad. És ki ke rül a szá rí tó ra –
Ter csi-csi pesz nek ke resz tel ve –, te re -
ge tős imá im szá mát nö vel ve.

Ám az iga zi nagy „rob ba nás” csak
ez után kö vet ke zett be. A gye rek tá bor
volt az oka, mint annyi minden nek az
éle tünk ben. A bib li ai tör té ne tek,
ének lé sek és sport ver se nyek kö zött
min den fé le tré fás fel ada tot is adunk
a gye re kek nek. A lur kók na gyon
sze ret nek kü lön bö ző tár gya kat gyűj -
te ni, a fa lu né pe meg él ve zi vi dám lár -
má ju kat. Meg ke res ték már a fa lu
leg na gyobb gu mi csiz má ját, es er nyő -
jét, a leg ré geb bi va sa lót, te le font, a
leg ki sebb zok nit stb. Idén a leg több -
fé le csi peszt kel lett össze szed ni ük
meg adott idő alatt. Ro han tak, kun -
cso rog tak, gyűj tö get tek, folyt ró luk
a víz, a fa lu ban az em be rek meg ne -
vet tek.

– Csi peszt? Per sze hogy adok, vi -
gyé tek csak! És az tán nyer jen a ti csa -
pa to tok!

Jó ko ra ku pac össze gyűlt. Szá mol -
tunk, ők él je nez tek meg pfu jol tak,
ahogy az szo kás. Az tán ami kor vissza
le he tett vol na vin ni a hol mi kat, csak
szét tár ták a kar ju kat.

– Fo gal munk sincs, me lyik kié is
volt. Meg amúgy is azt mond ták, ne -
künk ad ják.

A csi pe szek te hát ma rad tak.
Vé get ért a tá bor, és én ott ma rad -

tam az ud var kö ze pén a kis ku pac cal.
Nem ke vés csi pesz. A kör nyé król va -
ló szí nű leg min den ki adott. Csak áll -
tam csend ben, és au to ma ti ku san
fel tört be lő lem az imád ság.

– Áldd meg, Is te nem, ezt a sok
em bert! Ki csi ket és na gyo kat. Szom -
szé do kat, is me rő sö ket és is me ret le -
ne ket. Min den kit, aki csi peszt adott
ezek nek a gye re kek nek. Aki örült az
örö mük nek, aki se gí te ni akart ne kik.
Aki se gí te ni akart ne künk. A te
ügyed nek. Aki a szí ve mé lyén sze ret -
ne a ti ed len ni, csak va la hogy ta lán
ne he zen in dul el. Ta lán nem ér zi rá
mél tó nak ma gát, vagy nem ta lál ja
még a he lyét. Ta lán mi nem tu dunk
jól köz ve tí te ni. Bo csáss meg ér te, és
se gítsd, igen, se gítsd őket a te kö ze -
led be jut ni!

Csak áll tam a csi pe szek fö lött a
csend ben. A le bon tott tá bor ro -
mos ud va rán, és ál lok sok szor ma is
a te re ge tő ko sár fö lött. A ke zem ben
egy-egy csi pesz – egy-egy élet, aki
va la ho gyan ép pen most, ép pen itt
él a kö ze lem ben, aki ért meg te he tek
leg alább annyit, hogy imád ko zom
ér te.

g Fül ler Tí mea

Csi pe szek a ru hame ző ben

Min dig út ba ej tem a nagy szü le i met,
ha ha za lá to ga tok a csa lá dom hoz. Ha
vá rat la nul top pa nok be, ma gam ra
ves sek, mert ak kor zárt aj tó fo gad, ke -
res he tem buz gón a kul cso mat; a leg -
több ször azon ban tud ják, hogy me -
gyek, ezért nyi tott ka put ta lá lok.
Már messzi ről lá tom ezt, hi szen a
nagy ka pu mind két szár nya szé les re
tár va hir de ti: itt va la kit na gyon vár -
nak. Olyan kor min dig át for ró sít ja a
szí ve met va la mi kü lö nös ér zés, és
mo so lyog va lé pek be a ház ba, mert
na gyon jó így meg ér kez ni…

Leg utób bi lá to ga tá som után egy szer
csak azon kap tam ma gam, hogy mi -
köz ben ezen tű nő döm, egyik ked ves
éne ke met dú dol ga tom: „Jer, tár junk aj -
tót még ma mind! / A leg na gyobb ki -
rály van itt, / Kit Úr nak vall a föld s
az ég, / De mint Meg vál tó jő kö zénk,
/ Hogy hoz zon bé két, éle tet…”

Hát igen, az egy há zi esz ten dő mos -
ta ni sza ka sza va la mi ha son ló él -
ményt kí nál, mint ami re nagy szü le -
im nagy ka pu ja ta ní tott. Az ad ven ti
na pok mú lá sa azt jel zi, hogy egy re kö -

ze lebb a ka rá csony, az az az Úr Jé zus
jön, itt az ide je szé les re tár ni éle tünk -
ben a ka pu kat. Szá mít ha tunk ér ke -
zé sé re, kö ze le dé sé re s a ve le ér ke ző ün -
nep mély üze ne té re, ezért – ha ed dig

nem tet tük – most már sür gő sen ne -
ki kel le ne lát nunk a lel ki elő ké szü le -
tek nek, hogy ki tárt szív vel fo gad has -
suk az Ér ke zőt…

g Hu lej Eni k

Olyan jó, hogy vár nak…

Mért bús la kod nám? An nak örü lök,
amit az Is ten len ni adott.

Hogy szé les me ző kön száz su gár sü rög,
s én lá tom a színt, a fényt, a na pot.

Hal lom a han got, mit száz ezer ma da racs ka
csi cse reg bol do gan, csók ra csa lo gat va.

Ér zem a bar na föld ré sze gí tő il la tát,
s hogy ide ge i men az élet csap át.

Ka ro mat ki tá rom, fék te le nül fü tyü lök,
vi dá man val lom: íme, va gyok!

Mért bús la kod nám? An nak örü lök,
amit az Is ten len ni adott.

Sza bé di Lász ló

Mi nek örü lök
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Né hány hét tel ez előtt Jó nás tör té ne tét ját -
szot tuk el egy bib li o drá ma ke re té ben a csö mö -
ri if jú ság gal. A fi a ta lok sa ját ma guk nak ke res -
tek sze re pe ket. Akadt Jó ná sunk és cet ha lunk,
ke rült a ha jó ra ka pi tány és fe dél ze tet sú ro ló
mat róz, de nem hi á nyoz tak a ni ni vei ki rály kö -
rül ügyes ke dő fő urak sem, sőt még a vá ros ut -
cá ján kó szá ló szar vas mar hánk is volt. No és
per sze va la ki, aki az Úr hang ját volt hi va tott el -
ját sza ni. Az el ső je le net ter mé sze te sen mind -
járt ve le in dult, ami kor meg szó lí tot ta a ne ki hát -
tal ál ló Jó nást.

Meg kell val la ni, ki csit dö cö gő sen in dult ket -
te jük kap cso la ta. Nem lát ták egy mást, szin te
sem mi lyen össze kö tő ka pocs nem volt kö zöt -
tük, s ez így is ma radt, míg nem két je le net tel
ké sőbb va la mi meg vál to zott. A cet hal ban ülő
Jó nás őszin te be szél ge tés be ke ve re dett az Úr -
ral, aki nek hang já ban iga zi együtt ér zés és biz -
ta tás volt érez he tő, bár még most sem lát ták
egy mást, hi szen Jó nás épp egy vas tag pok róc
alatt gub basz tott a sö tét ben. Vé gül Jó nás meg -
ér ke zett a vá ros ba, ahol hir det nie kel lett az Úr
üze ne tét. És ek kor tör tént va la mi: az Úr és Jó -
nás egy más mel lett vo nult be a vá ros ba. Az Úr
Jó nás vál lá ra tet te a ke zét, fü lé be súg va ad ta szá -
já ba a sza va kat. Jó ná sunk lát ha tó an meg nyu -
go dott, tud ván, hogy nem egye dül kell helyt -
áll nia a sze rep ben, ha nem ott áll mö göt te va -
la ki, aki re szá mít hat, aki re tá masz kod hat.

Ezek a spon tán mó don meg for mált sze re pek
ad vent és ka rá csony cso dá ját hoz ták kö zel
hoz zám. A cet hal ban gub basz tó en ge det len
pró fé ta bűn val lá sa és vá ra ko zá sa, az Úr – az en -
ge det len ség el le né re – sze re tő és meg bo csá tó
hang ja, mely to vább ra is hang sú lyoz ta: „Jó nás,
ter vem van ve led!” És vé gül az a min dent át -
író gesz tus, amellyel kö zel lé pett em be ré hez,
ke zét a vál lá ra tet te, hang já val biz tat ta, üze ne -

tét a fü lé be súg ta. Mert ő is lát ha tó an ak kor ke -
rült iga zán sze re pé be, ami kor lét re jött az ele -
ven kap cso lat köz te és a pró fé ta kö zött.

Úgy hi szem, ugyan ez tör tént az el ső ka rá -
cso nyon is. A lát ha tat lan és ak kor már év szá -
za dok óta hall ga tó Is ten ki lé pett vi lág tól lát -
szó lag el kü lö nült sze re pé ből, és be lé pett a vi -
lág ba. Egé szen kö zel jött hoz zánk, em be rek -
hez, de nem azért, hogy pusz tu lás sal sújt son
ben nün ket, ha nem ép pen hogy sza ba du lást
hoz zon szá munk ra, akik élő nek tűn tünk, de le -
het, hogy köz ben él ve el vol tunk te met ve, mint
Jó nás.

Va jon ha son lít-e a mi ad ven tünk az övé re?
Va jon vár juk-e olyan őszin tén az Is ten sza ba -
dí tá sát, aho gyan csak ő vár hat ta? Va jon át él -
jük-e, hogy Is ten sze ret né ke zét ilyen ter mé sze -
tes mó don a mi vál lunk ra – és Ni nive la kó i nak
vál lá ra – is oda ten ni, és éle tün ket he lyes irány -
ba ál lí ta ni? Le gyen ad ven tünk Jó nás ad vent je
és a ni ni ve i ek ad vent je, akik hez az Úr sze mé -
lye sen jött el! Is ten őszin tén ezt sze ret né.

g Gy ri Gá bor Dá vid

PAL AC K P OSTA

Jó nás ad vent je
Ünnepváró an ziksz

A fő vá ros gaz dag ad ven ti ko -
moly ze nei kí ná la tá ból ez út tal
két prog ra mot eme lünk ki.
De cem ber 16-án, pén te ken
dél után 4 órá tól a Pénz ügy őr
Ze ne kar ad in gye nes kon cer -
tet a Szent Ist ván-ba zi li ká -
ban. Trom bi tán Mar tin csák
Ádám és Wag ner Pé ter, fu vo -
lán Mol nár Ba lázs, or go nán
Nagy Gá bor ját szik. A mű so -
ron olyan is mert mű vek sze -

re pel nek, mint pél dá ul Char -
pen ti er Te De u ma, Hän del
Mes si á sá ból a Hal le lu ja-kó rus,
va la mint Alb io ni Ada gió ja,
de fel csen dül a Csen des éj is.

De cem ber 18-án, va sár nap
18 órá tól ugyan csak az V. ke -
rü let ben, a De ák té ri evan gé -
li kus temp lom ban lesz a Lu -
the rá nia kö vet ke ző szol gá la -
ta. Ez út tal Jo hann Se bas ti an

Bach hat ré szes Ka rá cso nyi
ora tó ri u má nak az ün nep el ső
há rom nap já ra írt té te le it hall -
ha tod. Mi vel a Lu the rá nia
ere de ti né met nyel ven ének li a
mű vet, ér de mes előt te fel ke -
res ni a http://lu the ra nia.lu the -
ran.hu/texts.html ol dalt,
ahon nan a két nyel vű szö veg -
köny vet is le tölt he ted. Ha pe -
dig nem tudsz ott len ni az egy -
ház ze nei áhí ta ton, min den -

fé le kép pen sze rezd be a mű vet
cé dén, vagy hall gasd meg az
ün nep re kö ze led ve a You Tu be
se gít sé gé vel! Sem mi két ség:
Bach ze né jén ke resz tül is ma -
ga a ka rá cso nyi örö möt szer -
ző Úr szól hoz zád.

A gyak ran csak Mó kus ként
em le ge tett Szir tes Edi na 2002-
ben ka pott dip lo mát he ge dű -
mű vész-mű vész ta nár sza kon.

Játsz hat ő nép ze nét vagy
klasszi kust, pop- vagy dzsessz -
dal la mo kat, biz tos le hetsz
ben ne, hogy nem csak tisz ta
me ló di á kat, ha nem gon dol -
kod ni va lót is kapsz tő le. A
vi lág ze nei ka te gó ri á ban 2010-
ben Fo nog ram-díj jal el is mert
mu zsi kus lesz a de cem ber 18-
ai ad ven ti dzsesszis ten tisz te -
let szol gá lat te vő i nek egyi ke: 18
órá tól a bu da pest-fa so ri evan -
gé li kus temp lom ban ját szik
együtt ze nész tár sa i val: Nagy
Já nos sal és Mo gyo ró Kor nél lal.
Az est min den bi zonnyal
nem csak ze nei, ha nem spi ri -
tu á lis cse me gét is kí nál a kö -
dös-bo ron gós ad vent ben.

Bo rú ra de rű, vagy is ho gyan
le het fel ven ni a har cot a gyil kos
kór ral a hu mor se gít sé gé vel?
Ezt tud ha tod meg az 50/50 (Fif -
ti-fif ti) cí mű ame ri kai film ből.
Az al ko tás fő hő se, Adam (Jo -
seph Gor don-Le witt) hu szon hét
éves fi a tal em ber, aki egy rá di -
ó nál dol go zik. Né ha ugyan
össze zör dül a ba rát nő jé vel, de
alap ve tő en elé ge dett az éle té vel.
Min den meg vál to zik azon ban,
ami kor egy or vo si ru tin el len őr -
zés so rán ki de rül, hogy rá kos.
A kez de ti sokk után úgy dönt:
fel ve szi a har cot a kór ral. Se gít -
sé gé re van eb ben leg jobb ba rát -
ja és a te ra peu tá ja. Így lesz Jo -
nat han Le vi ne drá má já ból ka -
cag ta tó víg já ték, összes sé gé -
ben pe dig egy el gon dol kod ta -
tó és fe lejt he tet len élet tör té net.

g Je n

OSZ TOZÓ

Lu the rá nia, Bach, Mó kus

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Név jegy:
Győ ri Gá bor Dá vid
Lel kész csa lád ból szár ma -
zom, de ka nyar gós volt az
utam, míg Is ten sze mé lye -
sen szol gá la tá ra hí vott, és

a teo ló gi á ra men tem. Fe le sé gem mel és
kis lá nyom mal Nagy tar csán la kom, lel ki ott -
ho nunk Pest szent lő rinc. Gya kor la ti éve met
a csö mö ri gyü le ke zet ben töl töm, emel lett
részt ve szek az Evan gé li kus Rá dió misszió
szol gá la tá ban Cin ko tán. Örök la ká sunk az
Is ten or szá gá ban van.

b Gyer mek ko runk ked ven cei: han gu la tok, csen gő sza vak, illatok, szí nek, fé nyek, min den,
ami szá munk ra min dig is ad vent, ka rá csony „kí sé rő je” ma rad… Ál dott ün ne pe ket!

– A gyer mek- és if jú sá gi osz tály (GYIO) mun ka tár sai

Gon dol koz ta tok-e már azon,
mi is az aján dék? Mon dok egy
pél dát. Ta vasszal a vad gesz te -
nye fák ágai sok-sok gyer tya vi -
rá got gyúj ta nak, egé szen olya -
nok ká vál nak, mint egy óri á si
ka rá csony fa. Ősz re ezek ből a
vi rá gok ból ki ala kul a fa tüs kés
bu rok kal el lá tott ter mé se.
Ami kor a vad gesz te nye föld re
pottyan, a zöld bu rok szét -
pat tan, és mint egy ap ró lo vag
a pán cél já ból, elő ug rik a bar -
na, fé nyes te kin te tű gesz te -
nye. Eb ből az tán, sze met, szá -
jat fa rag va ne ki, gyu fa szál se -

gít sé gé vel le het em bert, ál la tot
for mál ni; tüs kés zöld bur kát
fel hasz nál va még sün disz nót is
ké szít hetsz be lő le.

Tal pán áll már a gye rek gesz -
te nye, szi ma tol va in dul táp lá -
lé kát ke res ni a sün disz nó –
de ez így még min dig nem
aján dék. Mert aján dék ak kor
vá lik be lő le, ha va la ki re gon -
dolsz, ami kor ké szí ted, és el -
kép ze led, hogy mek ko ra meg -
le pe tést fogsz ve le okoz ni. Aki -
nek át adod, össze csap ja a ke zét,
cso dál koz va né zi, mi is lett
eb ből az egy sze rű gesz te nyé ből.

A gesz te nye ma ga is büsz kén
ra gyog, szebb lesz a fé nye a
nagy meg tisz tel te tés től, hi szen
már iga zi aján dék lett be lő le.

Mert az iga zi aján dék hoz a
te szán dé kod kell, a ké szü lő -
dés, az, hogy ki aka rod fe jez -
ni a sze re te ted. És ak kor a
leg ki sebb do log is a vi lág leg -
na gyobb kin csé vé vá lik, hi szen
te ad tad va la ki nek, és et től lesz
iga zán ér té kes, ami ből csak
egyet len da rab van a föld ke -
rek sé gen.

For rás: Kozma László:
Karácsony üzenete

Szétosztva több

„Ami kor na gyi nak be gyul lad -
tak az ízü le tei, nem tu dott
már elő re ha jol ni, hogy ki fest -
hes se a lá bán a kör me it. Most
min dig a nagy pa pa fes ti a na -
gyi kör me it, pe dig ne ki is ízü -
let gyul la dá sa van. Ez a sze re -
tet.” (Re be ka, 8 éves)

„Sze re tet az, ami meg ne vet tet,
ami kor fá radt vagy.” (Te ri, 4
éves)

„A sze re tet az, ami kor anyu
ká vét főz apá nak, de be le kor -
tyol, mi előtt oda ad ná ne ki,
csak a biz ton ság ked vé ért,
hogy el len őriz ze, hogy biz to -
san fi nom-e.” (Da ni, 7 éves)

„A sze re tet az, ami ka rá csony -
kor a szo bá ban van. Ha egy pil -
la nat ra ab ba ha gyod az aján dé -
kok ki cso ma go lá sát, ak kor le -
het meg hal la ni.” (Ro bi, 7 éves)

„A zon go ra vizs gá mon egye dül
vol tam a szín pa don, és na gyon
fél tem. Oda néz tem a kö zön -
ség re, és apu ott mo soly gott és
in te ge tett. Csak ő mo soly gott.
Ez után már nem fél tem.” (Csil -
la, 8 éves)

„A sze re tet az, ami kor anyu
a leg fi no mabb csir ke húst
oda ad ja apu nak.” (Esz ter, 5
éves)

Gye rek száj ar ról, hogy mi a sze re tet

Az édes anya meg gyújt ja az
el ső gyer tyát az ad ven ti ko szo -
rún. Gyer me ke a gyer tya fény -
be néz.

– Mi ért kell olyan so ká ig a
gyer mek Jé zus ra vár ni? – kér -
de zi. – A ne gye dik gyer tya ki -
lob ba ná sá ig?

– Min den szép re vár ni kell
több nyi re – fe le li az anya. – A
szép nek idő kell a nö ve ke dé -
sé hez. Pél dá ul amíg egy gyer -

mek megszületik. Abban az
időben az emberek sokáig
vár tak a gyermek Jé zus meg -
szü le té sé re. Mi kor jön már
vég re? – kér dez ték. Má ria, az
édes anya is több hó na pig várt,
míg vi lág ra hoz ta.

– Rám is olyan so ká ig kel -
lett vár ni? – kér de zi a gyer -
mek.

– Igen, ter mé sze te sen.
– Ezért is let tem ak kor

olyan szép ne ked, és an nak
örül tél?

– Na gyon örül tem! – mond -
ja anya.

A gyer mek a gyer tya láng ba
te kint:

– Együtt vár ni nem is olyan
rossz.

Le ne Mayer-Sku manz
For rás: Kovács Tibor –

Szathmáry Sándor:
Szeretetnaptár

Együtt vár ni

Áldás Varga Gyöngyi
Áldáskönyvéből

Adja meg neked a kegyelmes Isten,
hogy teljes szívvel hidd:

Ő egy gyermekben jött közel hozzád,
s te is közel lehetsz hozzá mindig
gyermeklelkű egyszerűségben,
tiszta, szép örömökben,
hűséget próbáló kötődésben

bizalomból formálódó közösségben
közel lehetsz hozzá
szenvedések, próbák óráján,
amikor tanulgatod a csöndet,
jóságból sarjadó mosolyokban
s az emberséges szeretetben.

Végtelen szeretetéből
tekintsen rád a magas égből,
tekintsen rád emberke arcáról – 
és ajándékozzon meg az igazi Ünneppel.

Ad vent láng jai – Do bák Dó ra aszó di evan gé li kus gim na zis ta raj za a gyer mek- és if jú sá gi osz -
tály ta va lyi, Ad ven ti vá ra ko zás, ka rá csony ün ne pe cím mel meg hir de tett rajz- és imád ság pá -
lyá za tá ra ér ke zett

Jelenet az 50/50 című filmből
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b Eb ben a cik lus ban utol já ra ta lál -
koz tak a Bu dai Egy ház me gye
fel ügye lői no vem ber má so dik
szom bat ján, ez al ka lom mal
Szent end rén. A fél éven te szer ve -
zett kö tet len kon zul tá ció öt let -
adó ját, az óbu dai gyü le ke zet fel -
ügye lő jét, dr. Győr fi Ká rolyt kér -
dez tük.

– Tu dom, hogy egy há zunk más
egy ház me gyé jé ben is tar tottak ebben
a ciklusban rend sze res fel ügye lői ta -
lál ko zó kat. Önök nél ez ho gyan ala -
kult ki?

– Az öt esz ten dő vel ez előt ti ál ta lá -
nos tiszt újí tás ide jén let tem az óbu dai
gyü le ke zet vi lá gi ve ze tő je. Bár előt te
húsz évig pres bi ter ként te vé keny -
ked tem a kö zös ség ben, a fel ügye lői
tiszt sok olyan új fel ada tot kí vánt,
ame lyek ben nem volt gya kor la tom.
Gon dol tam, se gít sé get ké rek a ná lam
ta pasz tal tab bak tól. Meg ke res tem hát
egy ház me gyénk töb bi fel ügye lő jét –
nem hi á ba, mert na gyon nyi tot tan fo -
gad ták az öt le tet, az is mer ke dés és ta -
pasz ta lat cse re cél já ból össze hí vott
rend sze res kon zul tá ci ó ról.

– Ahogy ne kem ko ráb ban em lí tet -
te, ezek re az al kal mak ra in kább a kö -
tet len be szél ge tés volt a jel lem ző.
Volt azért na pi rend jük is e szom ba -
tok nak?

– Volt, bár tény leg nem szi go rú.
Dél előtt tíz óra kor áhí tat tal kezd -
tünk, ame lyet min dig a min ket ven -
dé gül lá tó gyü le ke zet lel ké sze tar tott.
Utá na egé szen dél utá nig ma gunk ban
foly tat tuk a prog ra mot az elő re
egyez te tett té má(k)ban. Szük ség
ese tén ki ne vez tünk úgy ne ve zett té -
ma fe le lőst is, aki fel ké szült az adott
tárgy kör ben. Pél dá ul a szo li da ri tá si

tör vény tár gya lá sa kor Bé kés Ta más
pest hi deg kú ti fel ügye lő tár sam ve zet -
te fel a té mát.

Az is több ször elő for dult, hogy a
he lyi lát ni va ló kat, tör té nel mi he lye -
ket is meg te kin tet tük.

– Mi min den ke rült te rí ték re ez
alatt az öt év alatt?

– Az el ső idő ben csak egy más
gyü le ke ze te i vel, adott sá ga i val, örö -
me i vel és bá na ta i val is mer ked tünk.
Mi vel egy-egy szom ba ton az egy ház -
me gye ti zen két-ti zen há rom egy ház -
köz sé ge hár ma sá val tu dott sor ra ke -
rül ni, az el ső há rom ta lál ko zás ez zel
telt. Sok hasz nos in for má ció hang zott
el már ek kor is.

A kö vet ke ző al kal mak nak már
volt elő re egyez te tett te ma ti ká juk. El -
ső sor ban a gyü le ke ze ti, lel ki élet tel
kap cso la tos kér dé se ket jár tuk kö -
rül, de az anya gi, gaz dál ko dá si té mák
is elő ke rül tek. Egy szer sor ra vet tük
pél dá ul az ala pít vá nya in kat és a ve -
lük kap cso la tos ta pasz ta la ta in kat is,

egy al kal mat pe dig a test vér-gyü le ke -
ze ti kap cso la tok nak szen tel tünk.

Több ször vet tük elő az if jú sá gi
mun ka és misszió kér dé sét, hi szen a
gyü le ke zet épí tés szem pont já ból alap -
ve tő a fi a tal nem ze dé kek be vo ná sa
vagy meg tar tá sa. Tud juk, hogy egy
kö zös ség lel ki épí té sé nek fel ada ta
el ső sor ban a lel kész vál lán nyug -
szik, de azt is vall juk, hogy ne künk,
vi lá gi fog lal ko zá sú egy há zi tiszt ség -
vi se lők nek is ki kell ven nünk a ré -
szün ket eb ből a mun ká ból.

– Er ről a té má ról ho gyan folyt a
be szél ge tés?

– Min den fel ügye lő el mond ta,
hogy a gyü le ke ze té ben mi lyen cso -
por tok mű köd nek, van-e pél dá ul
ba ba-ma ma kör, ovis hit tan, is ko lai
hit ok ta tás, vagy csak a gyü le ke ze ti te -
rem ben hir det nek meg hit tan órá kat.
Meg osz tot tuk egy más sal az ezek -
ben a cso por tok ban fo lyó mun ka
te ma ti ká ját, és po zi tív ta pasz ta la ta -
ink mel lett őszin tén be szél tünk az
eset le ges ku dar ca ink ról is.

– A ta lál ko zó kon el hang zott in for -
má ci ók ho gyan ju tot tak el a gyü le ke -
ze ti ta gok hoz?

– Ná lunk, Óbu dán min den má so -
dik hó nap ban van pres bi te ri ülés; az
ak tu á lis fel ügye lői kon zul tá ci ónk
után ezen szá mol tam be az ott tör -
tén tek ről, il let ve to vább ad tam a hasz -
no sít ha tó öt le te ket. Hogy a töb bi
gyü le ke zet ese té ben mi ként zaj lik ez,
azt saj nos nem tu dom. 

Összes sé gé ben na gyon po zi tív ta -
pasz ta la ta im van nak, és örü lök, hogy
ez alatt az öt év alatt iga zi test vé ri lég -
kör ben, egy más mun ká ját se gít ve töl -
töt tünk el egy-egy szom ba tot min den
ősszel és ta vasszal. Min den fel ügye -
lő tár sam nak csak aján la ni tu dom az
ilyen jel le gű, kö tet len kon zul tá ci ó kat.

g – bo dazs – 

Bu dai fel ügye lők ta pasz ta lat cse ré je
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b Har ma dik al ka lom mal gyűltek
össze hat Veszp rém me gyei
evan gé li kus gyü le ke zet – Ba -
kony ta má si, Pá pa tesz ér, Va nyo -
la, Csót, Nagy gyi mót és Pá pa-
Ta pol ca fő – pres bi té ri u má nak
tag jai az egy há zi esz ten dő utol -
só nap ján, szom ba ton dél után,
hogy erőt gyűjt se nek az új egy -
há zi év fel ada ta i hoz. A va nyo lai
gyü le ke zet tag jai kö zel fél száz
főt lát tak ven dé gül.

A há zi gaz da lel kész, Sza kos Csa ba Jó -
el pró fé ta és Pál apos tol ör ven de zés -
re hí vó sza va i val kö szön töt te a test -
vé ri kö zös sé get, később bib li ai ve tél -
ke dő vel lep te meg az egy be gyűl te ket. 

A gyü le ke zet épí tés volt Pol gár di
Sán dor es pe res elő adá sá nak köz pon ti
témája. Az egy ház me gye lel ké szi ve -
ze tő je evan gé li kus sa já tos sá ga in kat
hang sú lyoz va ho zott pél dá kat a múlt -
ból ar ra, mit te kin tet tek fon tos nak, és
mit tet tek lu the rá nus elő de ink az
egy ház fenn ma ra dá sa és épü lé se ér -
de ké ben. Szót ej tett ar ról az egy há -
zunk meg bí zá sá ból ké szült, rep re -
zen ta tív fel mé rés ről is, amely ob jek -
tív ké pet igye ke zett al kot ni a gyü le ke -
ze tek lét szá má ról, össze té te lé ről, hit -
éle té ről és tár sa dal mi vi szony la ta i ról.
En nek ki ér té ke lé se is ré sze le het a gyü -
le ke ze ti élet meg újí tá sát cél zó, fo lya -
mat ban lé vő mun ká nak.

Az es pe res konk rét gyü le ke zet épí -
té si ja vas la to kat is ho zott. Hang sú lyoz -
ta, hogy a gyü le ke zet nek és lel ké szé -

nek a min den na pi fel ada tok ban kell
meg él nie – imád ko zó lel kü let tel – az
össze tar to zást, csak így épül het a test -
vé ri kö zös ség. Az in for má ci ók át adá -
sá val és a prog ra mok szer ve zé sé vel
kap cso lat ban a mo dern tech ni kai le -
he tő sé gek sze re pét emel te ki. Ja vas la -
ta sze rint a gyü le ke ze ti mun ka terv el -
ké szí té sekor kon cent ri kus kö rök sze -
rint kell a prog ra mo kat meg ter vez ni a
he lyi igé nyek nek és sa já tos sá gok nak
meg fe le lő en. Az öt le tek ből ne csak rö -
vid, ha nem hosszú tá vú el kép ze lé se -
ket is ala kít sa nak ki az ez zel meg bí zot -
tak, ügyel ni kell azon ban ar ra, hogy a
ter vek meg va ló sí tá sa kor le he tő leg
min den ki vál lal jon egy kis rész fel -
ada tot – tet te hoz zá Pol gár di Sán dor.

A Veszp ré mi Egy ház me gye es pe -
re se egy út tal em lé kez tet te a je len le -
vő ket ar ra, hogy ne fe led kez ze nek
meg a min den Krisz tus-kö ve tő re bí -
zott misszi ói pa rancs ról sem. Aj tó -
kat kell te hát nyit nunk a tár sa da lom -
ban kö rü löt tünk élő, leg kü lön fé lébb
ke re ső em be rek előtt, hogy ez ál tal a
kí vül ál lók meg ta pasz tal has sák: von -
zók azok a kö zös sé gek, ame lyek ben
Is ten or szá gát épí tik, és Jé zus ne vé -
ben van nak együtt. „Ne fél je tek, ne
csüg ged je tek, és ne ad já tok fel! Tud -
no tok kell, és mind annyi unk nak tud -
nunk kell, hogy az egy ház a Lé lek ere -
je ál tal épül és mun kál ko dik!” –
hang zott az es pe res biz ta tá sa elő adá -
sá nak vé gén.

A va nyo lai al kal mat vi dám ve tél -
ke dő, va cso ra és áhí tat zár ta.

g Ta kács Jó zsef né
csó ti pres bi ter

Aj tó kat nyit ni
a ke re sők előtt

Pres bi ter ta lál ko zó Va nyo lánb Egy há zunk ban a hat éven te ese dé kes ál ta lá nos tiszt újí tás ra ke rül sor a jö vő esz ten dő ben. El ső ként gyü le -
ke ze ti szin ten kell meg tör tén ni ük a vá lasz tá sok nak, hogy eze ket a tör vé nyes rend ben kö vet hes sék az egy -
ház me gyei, majd a ke rü le ti, vé gül az or szá gos szin tű je lö lé sek, il let ve vá lasz tá sok. Az aláb bi táb lá zat ban
a gyü le ke ze ti for du lók üte me zé si ter ve lát ha tó. A ma ga sabb egy ház kor mány za ti szin tek re tör té nő vá lasz -
tá sok ha tár idő it la punk kö vet ke ző szá má ban kö zöl jük, és az ál ta lá nos tiszt újí tás egé szét érin tő kér dé sek -
ről is tá jé koz tat juk ol va só in kat.

Ál ta lá nos tiszt újí tás 2012
El ső lép cső fok: gyü le ke ze ti szint

1. Me lyik épü le tet ter vez te még
Pol lack Mi hály?
1 Szép mű vé sze ti Mú ze um
2 Nem ze ti Mú ze um
x Mű csar nok

2. Hogy hív ták Mik száth Kál mán
el ső (és má so dik) fe le sé gét?
1 Mauks Ilo na
2 Tóth Jo lán ka
x Kra usz El vi ra

3. Ki volt a pes ti evan gé li kus
gyü le ke zet el ső lel ké sze?
1 Győry Vil mos
2 Mol nár Já nos
x Szé kács Jó zsef

4. Az alább fel so rol tak kö zül
me lyik lát ha tó a ki ál lí tá son?
1 a ki rály szé ke
2 a ki rály be szé de
x a ki rály Bib li á ja

5. Ki nem járt a fa so ri
gim ná zi um ba?
1 Szent-Györ gyi Al bert
2 Neu mann Já nos
x Kál mán Im re

6. Ki nem ter ve zett tor nyot
a De ák té ri temp lom ra?
1 Sándy Gyu la
2 Hild Jó zsef
x Ben kó Ká roly

7. Ki nek a fest mé nye nyo mán
ké szült a ki ál lí tá son is lát ha tó
szlo vák hús vé ti te rí tő?
1 Raf fa el lo
2 Mi che lan ge lo
x Le o nar do

8. Mi lyen nyel ven tar tot tak
isten tisz te le tet a De ák té ri
temp lom ban?
1 ma gyar, la tin, né met
2 ma gyar, szerb, la tin
x ma gyar, szlo vák, né met

9. Mi lyen lá tás ja ví tó esz közt
viselt Bogsch ta nár úr?
1 cvik ker
2 lor nyon
x mo nok li

10. Ki nem volt Kos suth Fe renc
ke reszt ap ja?
1 Szé che nyi Ist ván
2 Klau zál Gá bor
x De ák Fe renc

11. Mi lyen ter mé sze ti csa pás
érte 1838-ban Pest vá ro sát?
1 föld ren gés
2 sás ka já rás
x ár víz

Mú ze u mi to tó
A De ák té ri evan gé li kus temp lom idén két száz éves. Mint ar ról la punk ban
ko ráb ban több ször is be szá mol tunk, az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um El -
ső kö vek – élő kö vek cím mel pün kösd kor nyi tot ta meg ki ál lí tá sát a ju bi le -
um ra em lé kez ve. A december 20-áig nyit va tar tó tár la tot meg te kin tő, já té -
kos ked vű lá to ga tók egy to tó se gít sé gé vel le mér he tik, mennyi re fi gyel me sen néz -
ték meg a tár lók ban lát ha tó gaz dag anya got. Az aláb bi ak ban – kedv csi ná -
ló ként – eb ből a kér dés sor ból idé zünk.

Megfejtés: 1 –2; 2 –1; 3 –2; 4 –1; 5 –1;
6 –2; 7 –x; 8 –x; 9 –1; 10 –1; 11 –x.
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Advent 3. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. Lekció: 1Kor 4,1–5;
Ézs 40,1–8(9–11). Alapige: Lk 3,15–18. Énekek: 140., 136.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
Bencéné Szabó Márta; du. 6. dr. László Virgil; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Veperdi
Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10.;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück
M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4.
de. 9. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6. (istentisztelet templombemutató meditációval); VII.,
Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Pelikán András;
VIII., Üllői út 24. de. 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű
családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan;
IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; du. 6. (vespera) Bolba Márta,
liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné;
du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Schulek Mátyás; Egyetemi
és főiskolai gyülekezet, XI. Magyar tudósok krt. 3. du. 6. (úrv., Tamás-mise);
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos
u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné;
XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér
de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10.
Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Fekete Gy.
Viktor; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám
u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kovács Áron;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker
Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Deák László; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Deák László; Kispest, XIX., Templom
tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX.,
Ady E. u. 89. de. 10. (családi) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi
Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75.
de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár (református templom) du. 2.; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2011. december 11.

Összeállította: Boda Zsuzsa

b Lu ther Már ton ta nai Svájc ban is
gyor san ter jed tek. Az 1520-as
évek ben a né met aj kú sváj ci vá -
ro sok nagy ré sze csat la ko zott a
hit újí tás hoz (Zü rich 1522/23,
Bern és Gla rus 1528, St. Gal len,
Schaff ha us en, Ap pen zell és Bá -
zel 1529). Az aláb bi sorokkal
Bá zel ne ves re for má to ra i ra, a
négy száz het ven év vel ez előtt el -
hunyt Jo han nes Oek olam pa d -
ra (1482–1531), il let ve a négy -
száz nyolc van éve el hunyt Si -
mon Gryna e us ra (1494/5–1541)
em lé ke zünk.

Jo han nes Oek olam pad (Oek olam pa -
di us, ere de ti ne vén Ha uss che in) 1482-
ben We ins berg ben (Raj nai Pa lo ta -
gróf ság) szü le tett. Aty ja jo gi pá lyá -
ra szán ta (miként Luthert is az édes -
apja). Ta nul má nya it Tü bin gen ben,
Stutt gart ban, Bo lo gná ban foly tat -
ta, majd a hei del ber gi egye tem teo -
ló gi ai fa kul tá sán fe jez te be. Rö vid
we ins ber gi pa pos ko dás után Stutt -
gart ban – Jo han nes Re uch lin (1455–
1522) szár nyai alatt – a Bib lia ere de ti
nyel ve i vel (hé ber, gö rög) is mer ke -
dett. 1515-ben Bá zel ben ta lál juk,
ahol szo ros kap cso lat ba ke rült a
hu ma nis ta fe je de lem mel, Eras mus -
szal (1469–1536). Azon túl, hogy bá -
bás ko dott a hí res 1516-os gö rög
nyel vű Új szö vet ség ki adá sá nál, teo -
ló gi ai dok to rá tust szer zett. Ez után
dóm pré di ká tor Augs burg ban, majd
a vi lág za ja elől a Da chau mel let ti al -
tomüns te ri ben cés ko los tor ba vo nult
vissza.

A ma gány évei alatt Lu ther ko rai
re form ira ta i val is mer ke dett, me -
lyek igen nagy ha tást gya ko rol tak rá.
1522-ben vég leg vissza tért Bá zel -
be, ahol az egye te mi ok ta tás mel lett
a Szent Már ton-temp lom pré di ká -
to ra, 1525-től pe dig plé bá no sa lett.
Az el telt esz ten dők alatt Eras mus
mit sem vál to zott, a kez det ben
szem lé lő dő eraz mis ta Oek olam pad
azon ban idő köz ben meg győ ző dé ses
Ró ma-el le nes pré di ká tor rá vált. 1525
no vem be ré től a sa ját ma ga ál tal
össze ál lí tott li tur gia sze rint tar tot -
ta az is ten tisz te le te ket, me lye ken a
Zwing li-fé le em lék va cso ra tan sze rint
osz tott úr va cso rát.

A bá ze li pol gár ság re for má ció
mel let ti el szánt sá ga töb bek kö zött
he ves kép- és mű kincs rom bo lás
for má já ban nyil vá nult meg (1528
nagy pén te kén, il let ve 1529 feb ru ár -
já ban), amely től Oek olam pad kez -

det ben el ha tá ro ló dott. A re for má ció
1529. ta va szi be ve ze té sét kö ve tő en
Zwing li jobb ján részt vett a hí res
mar bur gi kol lok vi u mon (1529. ok tó -
ber 1–4.), ahol vég képp nyil ván va -
ló vá vált, hogy a lu the ri és a hel vét
úr va cso ra tan nem hoz ha tó kö zös
ne ve ző re. Ugyan ezen év kró ni ká já -
hoz tar to zik még há zas ság kö té se
Wib ran dis Ro s en blatt-tal (1504–
1564), aki től há rom gyer me ke szü -
le tett. A ko rán öz veggyé lett Ro s en -
blatt asszony a ké sőb bi ek ben még
to váb bi két je les re for má tor (Wolf -
gang Ca pi to és Mar tin Bu cer) fe le -
sé ge lett.

Oek olam pad éle te utol só éve i -
ben mint a bá ze li re for mált egy ház
ve ze tő je (Ant i s tes) zsi na to kat szer -
ve zett, hogy mi előbb le fek tes sék az
egy sé ges új hi tű egy ház tant (ka te kiz -
must) és ren det. Ér de kes mó don
mind össze né hány hét tel él te túl

re for má tor ba rát ját, a má so dik kap -
pe li üt kö zet ben (1531. ok tó ber) el -
hunyt Zwing lit.

Oek olam pad mű vét Si mon
Gryna e us foly tat ta, akit a re for -
má ció be ve ze té sét kö ve tő en (1529.
má jus 8.) ő hí vott meg pro fesszor -
nak Hei del berg ből Bá zel be. A fel né -
met sváb föld mű vescsa lád ból szár -
ma zó Gryna e us a hí res pforz he i mi
vá ro si is ko lá ban és a bé csi egye te -
men szer zett hu ma nis ta mű velt -
sé get. Nagy ívű pá lyá ja ele jén (1521–
1523) a bu dai Nagy bol dog asszony-
temp lom (a mai Má tyás-temp lom)
egy ko ri hí res is ko lá já nak rek to ra
volt. Rö vid wit ten ber gi tar tóz ko dás
után a hei del ber gi egye tem ar tisz -
ti kus ka rá ra ka pott meg hí vást, hogy
le gyen a klasszi kus nyel vek (gö -
rög, la tin) ta ná ra.

Bá zel be ke rü lé sét kö ve tő en elő -
ször tel jes erő vel ta ná ri, il let ve fi lo -
ló gu si hi va tá sá nak szen tel te ma gát.
Ku ta tó kör utat tett Ang li á ban (1531),
ahol VIII. Hen rik és Mo rus Ta más
lát ta ven dé gül. 1533-ban saj tó alá ren -
dez te Euk lei dész hí res, A geo met ria
ele mei cí mű mű vét, mely nek elő sza -
vá ért nap ja ink ban már mint a Des -
cartes ál tal kép vi selt új ko ri gon dol -
ko dás és fi lo zó fia út tö rő je ként tart -
ják szá mon. Oek olam pad ha lá lát
kö ve tő en azon ban egyéb fel ada tok is
vár tak rá. 1534-ben ak tív részt vál lalt
az I. bá ze li hit val lás meg fo gal ma zá -
sá ban. Ugyan eb ben az év ben pát ri -
á já ba uta zott, és részt vett a tü bin -
ge ni egye tem meg re for má lá sá ban
(1534–35).

Az 1536 ja nu ár já ban Bá zel ben
meg tar tott zsi na ton ak tív köz re -
mű kö dé sé vel meg szü le tett az I. hel -
vét hit val lás, mely nek Bull in ger-fé -
le, jó val ké sőb bi II. vál to za tát (1562)
a ma gyar re for má tus ság elei a ne ve -
ze tes 1567-es deb re ce ni zsi na ton
fo gad ták el. Kál vin, Bu cer és Ca pi -
to mel lett Gryna e us a né met aj kú
sváj ci ak egyet len kép vi se lő je ként
vett részt a worm si val lá si tár gya lá -
son (1540–41). Oek olam pad hoz ha -
son ló an a negy ve nes éve i ben hunyt
el 1541. au gusz tus 1-jén mint a bá ze li
egye tem rek to ra.

Bá zel vá ro sa mél tó kép pen őr zi
re for má to rai em lé két. A szé kes egy -
ház ke ren gő jé ben ha mar rá ta lál ha -
tunk az 1542-ben emelt, szár nyas ol -
tár for má tu mú, úgy ne ve zett „re for -
má to rok táb lá já ra”, ame lyen az egy -
ko ri pol gár mes ter, Ja kob Meyer
(1473–1541) mel lett Oek olam pad és
Gryna e us epi tá fi u ma ol vas ha tó.

g Blázy Ár pád

Bá zel re for má to rai

Ne i den bach Ákos nak a Tát rá val fog lal ko zó im má ron har ma dik
kö te te azon tu do mány tör té ne ti mun kák so rá ba tar to zik, ame lyek
egy ide jű leg több szak te rü le tet is érin te nek. 

A ma gyar Tát ra-ku ta tás apos to lai – A Buch holtz csa lád cí mű
könyv el ső ré te gét a „leg ki sebb hegy óri ás” ter mé szet tu do má nyos
vo nat ko zá sai ad ják: föld raj za, tér ké pe zé se, gaz dag ál lat- és nö vény -
vi lá ga. Úgy, aho gyan a 17–18. szá zad ku ta tói lát ták és le je gyez ték.
A szer ző a Tát rát meg hó dí tó hegy má szók vi lá gá ba ve ze ti az ol va -
sót, ugyan is a könyv fő sze rep lői a hegy ség meg is me ré sé ben út tö -
rő sze re pet ját szó Buch holtz fa mí lia tag jai: idő sebb (1643–1724) és
if jabb (1688–1737) György, va la mint utób bi test vér öccse, Ja kab (1696–
1758). A kor szak tör té nel me ál tal de ter mi nált ka lan dos sor suk és
szer te ága zó tu do má nyos mun kás sá guk egy aránt te rí ték re ke rül.

A Püs ki Ki adó nál nap vi lá got lá tott, 132 ol da las, íz lé ses kül le mű
– ám de saj nos nyel vi lek to rá lás nél kül meg je lent – köny vet az egy -
ház tör té net iránt ér dek lő dők is ha szon nal for gat hat ják. A lu the rá -
nus Buch holt zok sor sa meg idé zi a re for má ció–el len re for má ció egy -
más nak fe szü lő vi lá gát, illetve a benne munkáló em be ri té nye ző ket. 

A kö te tet ere de ti do ku men tu mok és tekintélyes számú iro -
dal mi hi vat ko zá s gazdagítja, el ső sor ban ab ból a cél ból – aho -
gyan a szer ző az elő szó ban ki fej ti –, hogy a to váb bi ku ta tá sok -
hoz for rást ad jon.

g Re zsa bek Nán dor

Buch holt zok a Tát ra csú csa in

Si mon Gryna e us

Jo han nes Oek olam pad

1. Sü tés for ró ha mu ban
A la pos tész tát (pa la csin ta for má jú)
vagy a tü zes re he ví tett kő re tet ték, s
rá for ró ha mut szór tak, vagy pe dig
két ra kás for ró ha mu kö zött he lyez -
ték el. Az így sü tött ke nyér sót lan
volt, és azon nal el kel lett fo gyasz ta -
ni. Ilyen for ró sült po gá csát (a) evett
Il lés (1Kir 19,6), s ilyet kap tak a ta nít -
vá nyok is az Üd vö zí tő től (Jn 21,9.13).

2. Sü tő lap
A sü tő lap (a) ko vá csoltvas ból ké szí -
tett ke rek tál volt. A sü tő la pot
kövekre he lyez ték, és ágak ból (b),
hul la dék fá ból (rő zse) tü zet rak tak alá.
A sü tő la pot 3Móz 2,5 és Ez 4,3 vas -
ser pe nyő nek ne ve zi. A sü tő lap mö -
gött fa tész tás tál (c), az az „sü tő tek nő”
(5Móz 28,5) lát ha tó. 

3. Sü tő ke men ce
A sü tő ke men ce ezen for má ja ége tett

agyag ból ké szí tett ci lin der. Alul nyí -
lás van (a) a lég hu zat biz to sí tá sá ra.
Fel ső szé le kis sé be fe lé haj ló (b),
hogy a ke nye ret sü tő há zi asszony
könnyeb ben ra gaszt has sa rá (fa la
bel ső ol da lá ra) a meg gyúrt tész -
tamasszát. Mel let te fá ból vagy agyag -
ból ké szí tett tek nő (c), mely nek te -
te jén for mál hat ták a tész tát.

4. Sü tő ke men ce
Kü lön re ke sze volt a tűz (a) szá má -
ra is. Fe lül a sü tő lap. Sü tő jé nek te te -
je ku po la ala kú, bolt haj tás sze rű ki -
kép zés sel, a fel ső sü tő rész ben elől
nyí lás (c) a ke nye rek be helyezésére.
A sü tő ke men ce mel lett ke rek ke nyér
lát ha tó (d).

d Forrás: Presbiter
– a Magyar Református

Presbiteri Szövetség lapja
(. július–augusztus)

Hogyan sütötték
a kenyeret

a bibliai időkben?



Megrendelőlap
Ezen nel meg ren de lem az Evan gé li kus Éle tet

negyed évre: 3250 fo rin tért fél év re: 6500 fo rin tért egy év re: 13000 fo rin tért

Megrendelő neve és címe:

Kézbesítési név és cím:
(ajándék előfizetés esetén)

A fenti előfizetési díjak belföldre érvényesek!

Kér jük, a szel vényt NYOM TA TOTT NAGY BE TŰK KEL tölt se ki, és küld je vissza az aláb bi cím re:
Evan gé li kus Élet szer kesz tősé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
(A bo rí ték ra szí ves ked jék rá ír ni: „Elő fi ze tés”.)
A szel vényt az 1/486-1195-ös fax szám ra is el küld he ti.

Kér jük, hogy eset le ges kér dé se i vel, az elő fi ze tés sel kap cso la tos prob lé má i val ke res se
szerkesztőségünket az 1/317-1108-as vagy a 20/824-5519-es te le fon szá mon.
Elő fi ze tés sel kap cso la tos e-ma il jét a elofizetes@lu the ran.hu cím re küld he ti el.
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Két éve csak nem tel je sen egy
idő ben in dult út já ra a Fo urs -
qu a re és a Go wal la in ter ne tes
szol gál ta tás. Mind ket tő ugyan -
ar ra az egy sze rű öt let re épül:
az okos te le fo nok ban lé vő
hely meg ha tá ro zó esz köz se -
gít sé gé vel osszuk meg is me -
rőse ink kel, hogy ép pen hol
va gyunk. 

E két sze rep lő mel lett a ge -
o lo ká ci ós al kal ma zá sok pi a cá -
ra lé pett az óta a leg na gyobb
nem zet kö zi kö zös sé gi ol dal, a
Fa ce book is, azon ban az ad dig -
ra pi ac ve ze tő vé vált Fo urs qu -
a re szi lár dan őr zi po zí ci ó it.
Las san üz le ti szem pont ból is
fon tos sá vá lik ez a szeg mens,
már Ma gyar or szá gon is van -
nak olyan he lyek, ahol kü lön -
fé le ked vez mé nye ket le het
kap ni, ha „be cse kin elünk” (ez
az an gol check-in, az az „be je -
lent ke zés” szó ból ered).

Úgy tű nik, ezen a pi a con a
má so dik sze rep lő nek már
nincs esé lye lab dá ba rúg ni,
így pár hó nap ja a Go wal la fej -
lesz tői ar ról szá mol tak be,
hogy át ír ják al kal ma zá su kat: a
cél – vissza tér ve az ere de ti öt -
let hez – az, hogy a fel hasz ná -
lók el ső sor ban ne tar tóz ko -
dá si he lyet, ha nem él mé nye ket
ossza nak meg; ilyen for mán
in kább egy faj ta ba rá ta ink hoz
kap cso ló dó úti cél-aján ló vá lé -
pett vol na elő a Go wal la. Azért
a múlt idő, mert pár nap ja ér -
ke zett a hír, hogy a Fa ce book
fel vá sá rol ta a szol gál ta tást, és
az a jö vő év ele jén meg szű nik,

a fej lesz tők pe dig a Fa -
ce book új meg ol dá sa in
fog nak dol goz ni a to -
váb bi ak ban.

Elég sok szor for dul
elő, hogy egy cég nem
ter mé ket és nem is pi -
a cot vá sá rol ma gá nak.
Bi zo nyá ra len né nek to vább ra
is hű sé ges fel hasz ná lói a Go -
wal lá nak, ha a ter mék meg -
ma rad na. A pi a ci ré sze se dé se
pe dig nem ak ko ra e szol gál ta -
tás nak, hogy ko moly ér té ket
je lent sen a Fa ce book nak, rá -
adá sul a fel hasz ná lók ada ta it
nem is tart ják meg. Ilyen kor
nem le het más ra gon dol ni,
mint hogy a tu laj do no sok ál -
tal fel hal mo zott szak mai tu dás
az, ami ennyi re ér té kes. A
know-how, vagy is a „jól csi ná -
lás mód ja” te szi iga zán von zó -
vá a meg szün te tés re ítélt szol -
gál ta tást – ugyan is ér te lem -
sze rű en a Fa ce book nak nem
kell új ra fel ta lál nia bi zo nyos
dol go kat, így a hi bá zás ra is ke -
ve sebb az esé lye, ha meg szer -
zi ma gá nak a Go wal la szak -
em be re it.

Időn ként új ra kell gon dol -
ni az in ter ne tes szol gál ta tá so -
kat is. Ki kell dob ni be lő lük a
ke vés bé hasz nált dol go kat, és
job ban kell fó kusz ál ni a fő
irá nyok ra. Ha va la ki egy szer

be le vág egy ilyen fel adat ba, azt
fog ja ész re ven ni, hogy egy jól
mű kö dő rend szer be ren ge teg
tu dás épült be, amely meg kö ti
ugyan a fej lesz tők ke zét,
ugyan ak kor a jó rend sze rek
ve le jét is je len ti. Ezért en nek
a tu dás anyag nak a meg őr zé se
el ső szá mú fel adat min den
új ra ter ve zés so rán.

Nem rég ala kult át egy há -
zunk köz pon ti hon lap ja. Az
ol dal a hír por tál jel le get még
2008 őszén kap ta, így már
meg érett a vál toz ta tá sok ra.
A di vat ja múlt, há rom ha sá -
bos szer ke zet he lyett jó val
kel le me sebb és la zább két ha -
sá bos de sign lát ha tó most a
www.evan ge li kus.hu cí men,
így el mond ha tó, hogy az ol dal
fej lesz tői jó irányt tűz tek ki
ma guk elé. Most már csak

ar ra van szük ség, hogy a fel -
hal mo zott tu dást ma ra dék -
ta la nul át vi gyék az új rend -
szer be. Ki hí vás nak nem ép -
pen utol só…

g Nagy Ben ce

A „jól csinálás” értéke

mozaik

E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Az Evangélikus Élet mostantól már 
digitálisan is olvasható, előfi zethető!

Válogasson az első magyar platform független 
online újságosstand kínálatából, amely az asztali és 
a táblagépek után már okostelefonon is olvasható!

Az Evangélikus Élet mostantól már 
d l l h l fi h !

H I R D E T É S

E VÉL&LE VÉ L&LE VÉ L

Kéz a kéz ben Eger ben
Az eg ri evan gé li ku so kat szo ros szálak fű zik a fin nek hez. Temp lo mun kat is észa ki test vé re ink
se gít sé gé vel tud tuk fel épí te ni, majd év ti ze dek kel ké sőbb ab ban is ők se gí tet tek, hogy or go nánk
le gyen. A má sik fon tos ka pocs, hogy te le pü lé se ink – Po ri és Eger – test vér vá ro si kap cso lat ban
áll nak egy más sal.

Idén ok tó ber vé gén az eg ri gyü le ke zet Eger Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak se gít -
sé gé vel ven dé gül lát ta a Po ri Teljä ka ma ra kó rus és a Kä sikkäin (Kéz a kéz ben) je le lő kó rus
tag ja it. 

A vendégek Eger be ér ke zé sük után lá to ga tást tet tek a pol gár mes teri hi va tal ban, ahol finn nép -
vi se let ben kis kon cert tel ked ves ked tek a vá ros pol gár mes te ré nek és az ön kor mány zat je len lé -
vő tag ja i nak, majd a Si ke tek Ál ta lá nos Is ko lá já ban és Di ák ott ho ná ban is mer ked tek az ok ta tó-
ne ve lő mun ká val és a di á kok kal. 

A kö vet ke ző dél előtt a bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben ta lál koz tak a fog va tar tot tak kal. Pász -
to runk, Ak lan Bé la Sán dor bör tön lel kész ként is te vé keny ke dik, így nagy ér dek lő dés sel fi gyel -
ték be szá mo ló ját a bör tön lel ké szi fel ada tok szép sé gé ről, a meg ve tett em be rek iránt ta nú sí tott
fi gye lem ről, tü re lem ről, meg bo csá tó sze re tet ről, ar ról, hogy a fog va tar tot tak ho gyan tud ják hasz -
nos sá ten ni ma gu kat a bör tön ben töl tött idő alatt pél dá ul az Ag ria kul túr cso port ban vagy a vá -
ros szé pí tés ben.

Dél után az ér se ki pa lo tá ban dr. Ter nyák Csa ba római katolikus ér sek ve ze té sé vel a lá to ga tók
elől el zárt ré szek ben is gyö nyör köd het tek a ven dé ge ink. 

Es te nagy szá mú ér dek lő dő je len lé té ben cso da szép kon cert re ke rült sor a Far kas Fe renc Ze -
ne is ko lá ban: a Teljä ka ma ra kó rus nyúj tott át szí nes csok rot is mert ze ne szer zők mű ve i ből és finn
nép da lok ból. A mű sor egy ré szé ben ve lük együtt lé pett fel a rend kí vül lel kes Kä sikkäin je le lő kó -
rus, amely nek rész ben vi dám, rész ben meg ha tó, mély gon do la to kat éb resz tő ön ál ló fel lé pé se is
volt. A mű sor má so dik ré szé ben a recs ki Mát rai Vissz han gok kó rus mu tat ta meg, ho gyan kell a
ma gyar ze ne szer zők (Liszt, Ko dály, Doh ná nyi) mű ve it ér tő en tol má csol ni. Óri á si volt a si ker.

A har ma dik nap Eger ne ve ze tes sé ge it néz ték meg finn ven dé ge ink, ki pró bál hat ták a vá ros gyógy -
vi zes für dő it, és jó han gu la tú bog rá cso zá son ve het tek részt a temp lom kert ben.

A va sár na pi is ten tisz te let finn–ma gyar nyel vű volt. A két ka ma ra kó rus adott egy rö vid bú -
csú kon cer tet, és a női fog va tar tot tak Ag ria kul túr cso port ja is ked ves ke dett egy mű sor ral. Vé -
gül sze re tet ven dég ség gel bú csúz tunk finn ba rá ta ink tól.

A kö zel gő ka rá csony al kal má ból a je le lő kó rus egyik mű sor szá mát sze ret ném fel idéz ni, amely -
ben ar ról éne kel tek, hogy az egyes em be rek kö zött mek ko ra tá vol ság van (az egyik nem lát, a
má sik nem hall, az egyik ki csi, a má sik ma gas…), de min den em ber tud ta nul ni a má sik tól va -
la mit, és ha ki nyújt ja a ke zét a má sik fe lé, már kö ze lebb ke rül nek egy más hoz.

Ez zel a gon do lat tal sze ret nék ál dott, bé kés ka rá csonyt kí ván ni az eg ri evan gé li kus gyü le ke -
zet ne vé ben az Evan gé li kus Élet va la mennyi mun ka tár sá nak és ol va só já nak.

Dr. Var gyay Éva pres bi ter (Eger)

„Nagy sze rű ki egé szí tő je imá im nak…”
Tisz telt Szer kesz tő ség!
Évek óta sze re tett új sá gom az Evan gé li kus Élet. Min den va sár nap is ten tisz te let előtt vagy után
meg ve szem ked ves temp lo mom ban, a sop ro ni evan gé li kus temp lom ban. Nagy sze rű ki egé szí -
tő je imá im nak, és sok in for má ci ót meg tu dok eb ből a re mek be sza bott lap ból.

Sze ret nék Önök nek kül de ni a nem rég írt ver se im egyi ké ből (ha gon dol ják, meg je len het a lap -
ban is).

Kí vá nok Önök nek sok erőt és hi tet, hogy to vább ra is ilyen len dü let tel, sze re tet tel ír ják a cik -
ke ket.

Egy há lás ol va só juk:
Meny hárt And rea (Sop ron)

Hit ben
Drá ga jó Is te nem, én min den gon do la tom,
Nincs té vely gés a te gon dos ko dó uta don.
Min den út té ves, ami nem té ged ke res,
Szí vem té ged vár, té ged sze ret…

Egyet len haj lék, egyet len szik la kő,
Te vagy éle tem fe lett az őr kö dő.
Te vagy min de nem, me ne dé kem,
Ol tal mam, egy éle ten ve zé rem.

Min den em ber té ged ke res sen és imád jon,
Így lesz bé kes ség a föl dön, az egész vi lá gon.

AJÁNDÉ KOZ Z ON EVAN GÉ LIKUS É LETET!

× × ×
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külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1
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VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
9.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
9.30 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Szé kes fe hér vár ról
Igét hir det: So mo gyi Lász ló
lel kész
10.05 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.30 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.05 / m1
Gyó ni Gé za
12.05 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek
Ka pos vár – Fő ut ca
22.35 / m2
A hét nyol ca dik nap ja
(ma gyar film, 2006) (100')

HÉTFŐ

11.10 / Du na Tv
Ta len tum
Vu kán György
12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo! Ben ne:
Mon te ver di: 132., 109. és 110.
zsol tár
14.30 / m1
Bu da pest ter mé sze ti ér té kei
15.11 / Kos suth rá dió
Pré mi um rock tör té net
19.41 / Kos suth rá dió
Té li me se ház –
da lok a hó esés ről
Ze nél a Ka lá ka együt tes
20.25 / Du na 2
Meg ma rad ni – Ma gyar gö rög
ka to li ku sok Kár pát al ján
(ma gyar do ku men tum film)
21.45 / Bar tók rá dió
Hang Já ték Tér
Hat sze rep lő ke res egy
szerzőt

KEDD

12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a hi da si evan -
gé li kus temp lom ból
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Gi rol a mo
Fre sco bal di
Toc ca ták és fan tá zi ák
14.15 / Du na Tv
Na pok, évek, szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
16.15 / m2
Del ta
(tu do má nyos ma ga zin)
21.30 / Du na Tv
Köl csön ba ba vissza jár (ame -
ri kai já ték film, 2006) (84')
23.00 / Pe tő fi rá dió
Akusz tik
Bog nár Szil via kon cert je
23.45 / m1
A rej té lyes XX. szá zad
Kun Mik lós tör té nel mi
műso ra

SZERDA

9.35 / m2
Je le ne tek a szob rok éle té ből
Köz te re ink
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Bux te hu de: Ju bi la te Do mi no
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.45 / Du na Tv
Törzs asz tal
Köz éle ti be szél ge té sek
20.30 / Du na 2
Se künn, se benn… – Er dély
és Mold va ha tá rán
(ma gyar do ku men tum film)
21.05 / m1
On the Spot (do ku men tum film-
so ro zat) A hely szín: Bur ma
23.05 / m1
Visz lát, elv tár sak! (do ku men -
tum film-so ro zat, 2011)

CSÜTÖRTÖK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Vi val di: A négy év szak
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a ká vai
evan gé li kus temp lom ból
13.30 / PAX Tv
Sa rep ta 60
(do ku men tum film)
19.42 / Kos suth rá dió
Bet le he mi ki rá lyok
Rész le tek a Kor mo rán együt -
tes le me zé ről
21.30 / Du na Tv
Hattyú dal
(ma gyar já ték film, 1963) (95')
22.25 / Du na 2
Shakes peare: Lear ki rály
Köz ve tí tés a Ma dách Szín -
ház ból fel vé tel ről
23.40 / m1
An gi je len ti
Bör tön ke rin gő

PÉNTEK

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
10.20 / Duna 2
Az utolsó kántortanító (ma -
gyar dokumentumfilm, 2004)
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
16.10 / Du na 2
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
16.45 / Du na Tv
Vi rág zó Ma gyar or szág
Keszt hely
19.30 / m2
Kő be zárt an gya lok
(ma gyar do ku men tum film)
19.42 / Kos suth rá dió
Ka rá cso nyi ha rang já ték
Rész le tek Ká rászy Szil via
leme zé ről
21.30 / Du na Tv
Sír hely ki lá tás sal
(an gol já ték film, 2002) (93')

SZOMBAT

6.00 / m2
Fő tér
Nagy ka rá csony
9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa (on-line adás:
www.ra dio17.hu)
12.00 / m2
Pro na tu ra – Te le ví zi ó sok a
ter mé sze tért
12.35 / m1
Zöld tea
(öko ma gazin)
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Fe szü le tek és pi e tàk
21.20 / Du na Tv
Swe et Six teen, a ha zu dós
(ma gyar té vé film, 2011) (80')
21.55 / m1
Mol nár Fe renc: Já ték a kas -
tély ban
Anek do ta há rom fel vo nás ban

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
10.30 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.30 / m2)
10.55 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.05 / m1
Csil lag pont 2011
13.00 / Bar tók rá dió
Ka rá cso nyi kon cert a bé ké ért
Kop pen há gá ból
14.05 / Bar tók rá dió
A Hel sin ki Ba rokk Ze ne kar
hang ver se nye a hel sin ki Kal -
lio-temp lom ból
19.00 / Bar tók rá dió
Wal ter Bra un fels: An gya li
üd vöz let (misz té ri um já ték)
21.30 / m1
2 nap Pá rizs ban
(fran cia–né met víg já ték,
2006) (96')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 11-étől december 18-áig

Va sár nap
Mert ha van nak is úgy ne ve zett is te nek, ne künk még is egyet len Is te nünk az Atya,
aki től van a min den ség, mi is őér te, és egyet len Urunk a Jé zus Krisz tus, aki
ál tal van a min den ség, mi is őál ta la. 1Kor 8,5–6 (Jer 25,6; Lk 1,/39–45/46–
55/56/; Fil 4,4–7; Zsolt 74) Le ve lé nek ép pen elő ző mon da tá ban szö ge zi le vi -
lá go san Pál apos tol, hogy „Is ten nincs más, csak egy”. Jól tud ja azon ban azt
is, hogy lé tez nek eb ben a vi lág ban olyan ha tal mak, ame lyek könnyen bál -
vá nyá vá vál hat nak a meg ala po zat lan hi tű, éle tét a bi zony ta lan ra épí tő em -
ber nek. Ezért fon tos fel is mer ni: lé tünk és sor sunk a vi lá got te rem tő és fenn -
tar tó Is ten nek és az egyet len Úr nak, Jé zus Krisz tus nak van alá vet ve.

Hét fő
Ha vét ke zik va la ki, van párt fo gónk az Atyá nál: az igaz Jé zus Krisz tus. 1Jn 2,1
(Zsolt 38,19; 2Kor 1,18–22; Ézs 49,7–13) A kü szö bön ál ló ka rá csony cso dá -
la tos ese mény ről üzen: an nak az Igaz nak a vi lág ra jöt té ről, aki a bű ne i nek
ügyét ren dez ni kép te len em ber párt fo gó ja, sza ba dí tó ja. Ez zel a Krisz tus sal
sze ret né meg is mer tet ni min den ko ri ol va só it a le vél író. Jé zus is me re té nek
ugyan ak kor olyan lát ha tó kö vet kez mé nye is van az em ber éle té ben, mint az
ő pa ran cso la ta i nak meg tar tá sa.

Kedd
Oda ment Jé zus hoz egy lep rás, aki kö nyö rög ve és térd re bo rul va így szólt hoz -
zá: „Ha aka rod, meg tudsz tisz tí ta ni.” Mk 1,40 (Ruth 2,12; Jel 5,1–5; Ézs 49,14–
26) A mi aka ra tunk igen szűk ha tá rok kö zé van szo rít va, gyak ran kép te len
ar ra, hogy tet te ink moz ga tó ru gó ja le gyen. Az em be ri aka rat min dig alá ve -
tett: vá gyak, ügyek, ha tal mak szol gá ló ja, s több nyi re még is füg get len ség re,
ön ren del ke zés re tö rek szik. Jé zus aka ra ta sza bad, ám ő azt pá rat lan mó don
még is ön ként, min den ben en ge del mes Fi ú ként ren de li alá Aty ja aka ra tá nak.
A tör té net foly ta tá sá ból tud juk: Jé zus akar ta, hogy ez a lep rás meg gyó gyul -
jon be teg sé gé ből – az ő Is ten ren del ke zé sé re bo csá tott aka ra ta előtt pe dig
nin csen aka dály.

Szer da
Nek tek pe dig még a ha ja tok szá lai is mind szá mon van nak tart va. Ne fél je -
tek te hát. Mt 10,30–31 (Ám 3,6b; Jel 3,7–8.10–11/12/; Ézs 50,4–11) Ha rá cso -
dál ko zunk te rem tett vi lá gunk idő be li és tér be li szé dí tő táv la ta i ra, az épp úgy
ön ma gunk je len ték te len sé gé nek, ki szol gál ta tott sá gá nak és se bez he tő sé gé -
nek ér zé sét idéz he ti elő ben nünk, mint az em ber vi lág szá mos eset ben meg -
nyil vá nu ló erő sza kos sá ga. Urunk ma ar ról biz to sít min ket, hogy a mennyei
Atyá nak gond ja van a leg ki seb bek re, a leg gyen géb bek re és a leg ap róbb rész -
le tek re is. Gond vi se lő sze re te te ké pes el űz ni min den fé lel mün ket.

Csü tör tök
Jé zus meg kér dez te ta nít vá nya i tól: „Hát ti ki nek mon do tok en gem?” Pé ter így
vá la szolt ne ki: „Te vagy a Krisz tus.” Mk 8,29 (Zsolt 14,2; Jel 22,16–17.20–21;
Ézs 51,1–8) Mi u tán a ta nít vá nyok meg fo gal maz ták, hogy ki nek mond ják Jé -
zust az em be rek, most ne kik is szem be sül ni ük kell a kér dés sel: szá muk ra ki -
cso da ő? Éle tünk leg kü lön le ge sebb pil la na tai kö zé tar to zik, ami kor már nem
elég meg szó lal tat ni má sok vé le mé nyét, nem az a fel adat, hogy fel mér jük a
köz vé le ke dést, fel tér ké pez zük az igé nye ket, vagy ki iga zod junk a kü lön bö -
ző em be ri ér de kek út vesz tő i ben, ha nem hogy han got ad junk leg sze mé lye -
sebb meg győ ző dé sünk nek, meg fo gal maz zuk sa ját hit val lá sun kat. A leg fon -
to sabb kér dés ma is ez: ki cso da szá mod ra Jé zus?

Pén tek
Ál dott az Úr, Iz rá el Is te ne, hogy meg lá to gat ta né pét, és vált sá got szer zett ne -
ki. Lk 1,68 (Zsolt 145,10; Róm 15,8–13; Ézs 51,9–16) Za ka ri ás éne ké nek el ső
mon da ta ez, amellyel Ke resz te lő Já nos szü le té se kor a né ma sá gá ból meg gyó -
gyult édes apa ad há lát Is ten nek cso da tet te i ért, s amely a ke resz tény egy ház
li tur gi á já nak is év szá za dok óta fon tos ele me. A né pét meg lá to ga tó s ne ki vált -
sá got szer ző Is ten sza ba dí tá sá nak meg ke rül he tet len mér föld kö ve a ka rá cso -
nyi ese mény. Az em ber ré lett Üd vö zí tő út ját ké szí ti majd elő az a gyer mek,
ki nek vi lág ra jöt te fe lett Za ka ri ás most di csé re tet éne kel.

Szom bat
Meg je lent az Is ten üd vö zí tő ke gyel me min den em ber nek. Tit 2,11 (Ézs 26,4;
Mt 1,/1–17/18–21/22–25/; Róm 1,1–7; Ézs 52,7–12) Ka rá csony lé nye gét fog -
lal ja össze Pál apos tol be je len té se. Nél kü löz ez a mon dat min den de ko rá ci -
ót, min den dísz le tet: nem ol vas ha tunk itt já szol böl cső ről, pász to rok ról vagy
nap ke le ti böl csek ről, még is mennyi re ele ven, mennyi re moz gal mas és so kat -
mon dó a hír adás. Meg tud hat juk be lő le, hogy mi a cél ja Is ten nek az em ber -
rel, miként akar el jut tat ni or szá gá ba.

g Smi dé li usz And rás

Új nap – új kegyelem
Ad ven ti ze nés áhí ta tot tar tunk de -
cem ber 11-én, va sár nap 17 órá tól a
szent end rei evan gé li kus temp lom -
ban (Szent end re, Bük kös part 2.).
Mű so ron: ad ven ti ve spe ra, kö zép ko -
ri szer zők ad ven ti és ka rá cso nyi
mű vei. Ven dé günk a Stel la ének -
együt tes. Min den ka rá csony ra ké szü -
lő test vé rün ket, vá ros la kót sze re tet -
tel vá runk!

A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet -
ke ző al kal mán, de cem ber 12-én, hét -
főn 18.30-kor Ki rály At ti la ró mai ka -
to li kus plé bá nos Csa lá dok a gyü le ke -
ze ti kö zös ség ben cím mel tart elő adást
és ve zet be szél ge tést (evan gé li kus–re -
for má tus temp lom, Bu da pest XI. ker.,
Né met völ gyi út 138.). Sok sze re tet tel
vá runk min den ér dek lő dőt!

A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) min den
hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
december 13-án 19 órá tól Ta izé-ima
és ének együtt lét. Min den al ka lom -
mal van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

HÍREK, HIRDETÉSEK

Kedves Olvasóink!
A december 18–25-i
dátummal 32 oldalon
megjelenő összevont,
ünnepi lapszám lesz
az Evangélikus Élet idei
utolsó száma.
Ára 500 forint.

APRÓHIRDETÉS

43 éves, 175/90, egye dül ál ló val lá sos
fér fi kor ban hoz zá il lő nőt ke res há -
zas ság re mé nyé ben. Vi dé ki ek előny -
ben. Fény kép nek örül nék. Jel ige:
„Bol dog új esz ten dőt.”evangélikus élet. éled. éled?

GYÁSZ JE LEN TÉS
Özv. Sza bó La jos né Ihász Mag -
dol na, Sza bó La jos egy ko ri kis -
som lyói, majd kő sze gi es pe res öz -
ve gye de cem ber 5-én, éle té nek
93. évé ben csen de sen el hunyt.
Te me té se de cem ber 13-án, ked -
den háromnegyed 3- kor lesz
Szom bat he lyen, a Já ki úti te me -
tő ben. Az el hunyt ban dr. Sza bó
La jos, az EHE rek to ra édes any -
ját gyá szol ja. „Ha el enyé szik is tes -
tem és szí vem, szí vem nek kő szik -
lá ja és örök sé gem te ma radsz, Is -
te nem, örök ké.” (Zsolt 73,26)

Evan gé li kus mű sor a Ma gyar Te le ví zi ó ban
De cem ber 11-én, va sár nap Gyó ni Gé za cím mel az evan gé li kus köl tő ről
lát ha tunk port ré mű sort az m1-en 11.05-kor (ismétlés: 14.05 / m2). A mű -
sor ban köz re mű kö dik Ku bik An na, Papp Já nos és Papp Zol tán. Szer kesz -
tő Nagy Lász ló, ren de ző Ne mes Takách Ág nes.

H I R D E T É S


