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„Mi kor vissza jöt tem, tát va ma -

radt a szám. Azt se tud tam,

mit mond hat nék. Mé zes ka lá -

csot le va kar ni egy kéz ről nem

kis fel adat.”

Adventi imák f 11. oldal

A Luther Kiadó
adventi 
könyvvására

f 7–10. oldal

„Ki eme lem a mind annyi unk szá má ra is mert, sú lyos prob lé mát je -

len tő gaz da sá gi és pénz ügyi vál sá got, ami ben a vi lág él. Az egy -

ház nak van mon da ni va ló ja, és ké pes ten ni azért, hogy eny hít se

ezt a krí zist az em be ri ség glo bá lis csa lád já ban.”

Interjú Martin Jungével,

az LVSZ főtitkárával f 5. oldal

„A lel ki meg úju lás ra úgy te kin tünk, mint Is ten től jö -

vő hí vás ra, hogy tér jünk vissza hoz zá. Szo mo rú lát ni,

hogy sok szor mi lyen kü lönb ség van a sza va ink, a hir -

de tett el ve ink és a tet te ink kö zött…”

Beszélgetés Susan Johnson

kanadai püspök-elnökkel f 4. oldal

Éle tem ki tö röl he tet len em lé kei kö zé

tar toz nak az ad vent ké pei, hang jai.

Gyü le ke ze tünk nép vi se let be öl tö -

zött asszo nyai, akik az ol tár li tur gi -

kus szí nét vi sel ve li la fej ken dő vel, li -

la ru há ban ér kez tek az is ten tisz te let -

re. A ha ran go zó né ni, aki be ál lí tott a

pa ró ki á ra a te me tő ből ho zott ko sár -

nyi zöld pusz páng gal, hogy ab ból

édes anyám az ün nep előt ti es tén

for té lyos ügyes ség gel ko szo rút fon -

jon a temp lom dí szí té sé ül. A gyü le -

ke zet, amely ad vent el ső va sár nap ját

kis ka rá csony ként ün ne pel te. A haj na li

ha rang szó, amely ka to li kus test vé re -

in ket hí vo gat ta rorátéra.

Nap ja ink ban nincs hi ány a ka rá -

csony váró de ko rá ci ó ból. Üz le tek ki -

ra ka ta i ban, ab la kok pár ká nya in vi lá -

gí ta nak a villódzó fé nyek. Az ad ven ti

ko szo rú mint ked ves ven dég be vo -

nult a la ká sok ba, asz ta lok kö ze pén dí -

sze leg… De kér dés, hogy csak de ko -

rá ció ma rad, vagy el tud-e jut ni az

üze ne te lel kün kig: „Vá rom az Urat,

vár ja a lel kem, és bí zom ígé re té ben.”

(Zsolt 130,5) Fel hang za nak-e szebb -

nél szebb ad ven ti éne ke ink, el hang -

zik-e egy ima, egy zsol tár a csa lá di

asz tal mel lett, mi köz ben sor ra gyúj -

to gat juk a ko szo rú gyer tyá it va sár -

nap ról va sár nap ra?

Köz sé gem ál ta lá nos is ko lá já ban a

fi a tal, agi lis, nem mel les leg evan gé -

li kus is ko la igaz ga tó né hány éve úgy

dön tött, hogy ne csak dí sze leg jen az

ad ven ti ko szo rú az au lá ban, ha nem

hét fő reg ge len ként gyer tya gyúj tás -

sal induljon a hét. A há rom tör té nel -

mi egy ház fe le ke ze té nek hit ta no sai

s min den ér dek lő dő di ák és pe da gó -

gus össze gyű lik az ebéd lő ben, és kö -

zös ének lés sel, imád ság gal, rö vid

áhí tat tal kez dik a he tet, majd meg -

gyújt ják a gyer tyát. A rész vé tel nem

kö te le ző, a di á kok több sé ge még is el -

jön ezek re az al kal mak ra, csak úgy,

mint a szü net előt ti utol só ta ní tá si

na pon a lép cső há zi kon cert re. Mi -

vel nem egy há zi is ko lá ról van szó (!),

ez a lé pés egye sek ben meg döb be -

nést, cso dál ko zást, má sok ban lel kes

tá mo ga tást vál tott ki. Min den kép -

pen je len tős misszi ós le he tő ség és

pél da ar ra, ho gyan le het a „de ko rá -

ció” hasz ná la tát ál dott al ka lom má

ten ni olyan kö zös ség ben, amelyben

a di á kok fe le még az áhí tat fo gal mát

sem is me ri.

Igen, advent, „drá ga idő”, szent

ide je a mag ve tés nek, szent ide je az Is -

ten re fi gye lés nek, s mind annyi unk -

nak óri á si le he tő ség az új ra kez dés re.

Idén is ko mo lyan kell ven nünk kül -

de té sün ket a mag ve tés re és a drá ga

idő ki hasz ná lá sá ra. Hi szen olyan vi -

lág ban élünk, ahol oly kor ide gen nek

érez zük ma gun kat, de sok szor a mi

nyel vün ket sem ér ti a vi lág.

„A hit nyel vén be szé lünk, de a vi -

lág nem hisz Is ten ben, a re mény

sza va it mond juk, de a vi lág nem

hisz az örök élet ben, a sze re tet nyel -

vét be szél jük, de a vi lág csak az igaz -

sá gos sá got is me ri. Ne künk az evan -

gé li um fé nye vi lá gít, ne kik a tu do -

mány mé cse se…” (Ha lász Pi usz)

Mi vel sok szor ide gen nek érez zük

ma gun kat eb ben a vi lág ban, nagy a

kí sér tés, hogy ott hon akar juk érez ni

ma gun kat a töb bi ek kö zött, s asszi -

mi lá lód junk. Így ma ra do zik el éle -

tünk ből a va sár na pi ige hall ga tás, az

ige ol va sá sa, az imád ság ha tal mas le -

he tő sé gé nek gya kor lá sa. Elfásul a

szí vünk, és úrrá lesz rajtunk a csüg -

ge dés. A mindennapi gondok pedig

el fa laz zák a kilátást Isten felé. Így lesz

sü ket a fülünk Jé zus drá ga sza vá nak

meg hal lá sá ra: „Íme, az aj tó előtt ál -

lok…” (Jel 3,20)

Ne künk pe dig 2011 ad vent jén sincs

más fel ada tunk, mint ra gasz kod ni

an nak fel is me ré sé hez és hir de té sé -

hez, hogy le he tet len élet hely ze tek ből,

fé le lem től, bűn től, élet ve sze del mek -

ből, ha lál ból, vi szály tól sza ba du lást

csak Jé zus ad hat.

Új ra kez de ni min dent a vi lá gon,

– meg te rem te ni, ami nincs se hol,

de itt van mind nyá junk ban még is,

be lő lünk sür get ve da lol,

új ra hi te ti, hogy el jön

va la mi, va la mi kor, va la hol…

(Vá ci Mi hály: Va la mi nincs se hol)

Amit a köl tő ösz tö nö sen sejt, azt mi

tud juk: Jé zus út ban van hoz zánk, s az

új ra kez dés örö mé vel aján dé koz meg

ben nün ket. Az új egy há zi év kez de -

tén ezt a biz ta tást kap juk a fe lénk in -

du ló Ki rály tól: kezdd új ra az ab ba ha -

gyott imád sá got, ke resd meg és új ra

fog lald el a temp lom ban a he lyed,

nyújts ke zet an nak, aki től ed dig el for -

dul tál…

Bol do gok le he tünk, ha el tud juk

mon da ni: hoz zám már meg ér ke zett

az ad ven ti Ven dég, ta lál koz tam ve le.

Meg ér ke zett, de nem rö vid ven dé ges -

ke dés re, ha nem élet re szó ló együtt -

lét re.

A szer ző a csö mö ri evangélikus gyü -

le ke zet nyu gal ma zott lel ké sze

Új ra kez dés
g Soly már Pé ter

b Amint la punk múlt he ti szá má -

ban már hírt ad tunk ró la, Bu da -

pes ten ülé se zett no vem ber 16. és

18. kö zött a Lu the rá nus Vi lág szö -

vet ség (LVSZ) ve ze tői tes tü le te

Mu nib A. Yo u nan el nök, szent -

föl di püs pök és Mar tin Jun ge
fő tit kár, chi lei lel kész ve ze té sé -

vel. A háromna pos ta nács ko -

zás nak a De ák Té ri Evan gé li kus

Gim ná zi um adott ott hont.

Az 1947-ben ti zen há rom or szág

evan gé li kus egy há za ál tal a svéd or -

szá gi Lund ban ala pí tott vi lág szer ve -

zet ma már het ven ki lenc or szág

száz negy ven öt tag egy há zá nak het -

ven mil li ós csa lád ját fog ja össze. Leg -

főbb dön tés ho zó gré mi u mát, a ve ze -

tői tes tü le tet az el nök és a fő tit kár

mel lett az LVSZ hét ré gi ó já nak ve ze -

tő je al kot ja.

Az éven te ülé se ző tes tü let bu da -

pes ti ta nács ko zá sán el hang zott a

fő tit kár és a hét ré gi ót kép vi se lő al -

el nö kök je len té se, te rí ték re ke rül tek

sze mé lyi kér dé sek, il let ve egyéb,

jö vő be mu ta tó té mák is, szót ej tet -

tek pél dá ul a vi lág szer ve zet ál tal

jú ni us ban el fo ga dott stra té gia gya -

kor la ti al kal ma zá sá ról. A ma gya rul

Szen ve déllyel az egy há zért és a vi lá -

gért (With Pas si on for the Church

and the World) cí met vi se lő, negy -

ven ol da las ta nul mány a 2011–2017

kö zött kö ve ten dő stra té gi át tar tal -

maz za, nem csak meg ha tá roz va a

szer ve zet mű kö dé sét az el kö vet ke -

zen dő évek ben, de irányt ad va a tag -

egy há zak mun ká já nak is. Ér de kes -

ség ként em lít jük meg, hogy a do ku -

men tum a szö vet ség hi va ta los nyel -

vei – an gol, né met, fran cia és spa -

nyol – mel lett ha ma ro san ma gya rul

is meg fog  je len ni.

Mint is me re tes, a ve ze tői tes tü let

ta nács ko zá sa előtt ugyan csak ha -

zánk ban, az Észa ki Egy ház ke rü let

szék há zá ban tar tot ta ala ku ló ülé sét

az LVSZ re for má ci ói em lék bi zott sá -

ga. A no vem ber 14–15-ei két na pos

ér te kez let ja vas la ta it is sor ra vet te a

ve ze tői tes tü let. Tag jai egyet ér tet tek

ab ban, hogy a re for má ció kez de té nek

öt szá za dik év for du ló ját ün nep lő ren -

dez vény so ro zat nak föld ré sze ket át -

fo gó an glo bá lis nak, más egy há za kat

be von va öku me ni kus nak, il let ve ön -

vizs gá la tot tart va bűn bá na ti nak kell

len nie. Emel lett – Lu ther pél dá ját

szem előtt tart va – a kor tech ni kai

vív má nya it is sze ret nék ki hasz nál ni.

A ter vek sze rint jö vő re el in dul egy in -

ter ne tes meg osz tó ol dal, amely re a

tag egy há zak (akár sa ját nyel vü kön)

sza ba don fel tölt het nek lel ki, teo ló giai

stb. írá so kat. „Gu ten berg től a Google-

ig” – aho gyan az egyik tes tü le ti tag

jel le mez te az öt le tet.

A ta nács ko zás há zi gaz dá ja, Fa biny

Ta más, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus

Egy ház Észa ki Egy ház ke rü le té nek

püs pö ke, az LVSZ ke let-kö zép-eu ró -

pai ré gi ó já nak al el nö ke ve tí tett ké pes

elő adá sá ban szólt ar ról is, a 2017-es

ün nep re va ló fel ké szü lés je gyé ben

mi lyen mun kák foly nak egy há zunk -

ban. Be szá molt – töb bek kö zött –

számos evangélikus nyom tat vány

tavaly óta zajló digitalizálásáról, és szót

ej tett a Lu ther Már ton éle tét fel dol go -

zó rajz film so ro zat ról, amely Richly

Zsolt Ba lázs Bé la-dí jas evangélikus

rajz film ren de ző irá nyí tá sá val ké szül.

A ve ze tői tes tü let tag jai öröm mel

vet ték ke zük be a nem ré gi ben meg je -

lent, Lu ther vá lo ga tott mű vei 5. –

Bib lia for dí tás, vi gasz ta lás, imád ság cí -

mű kö te tet. A ma gyar so ro zat mel lett

a kö zel jö vő ben spa nyo lul je le nik meg

vá lo ga tás a re for má tor írá sa i ból.

A háromna pos ülé sen nagy hang -

súlyt kap tak az áhí ta tok, ame lyek a

meg úju lás té má ja kö ré épül tek.

Glo bá lis, öku me ni kus és bűn bá na ti
Bu da pes ten ülé se zett az LVSZ ve ze tő tes tü le te

f Folytatás a 4. oldalon

„Ha hi szed, hogy Já nos sza va igaz, s

uj ja irá nyát kö vet ve meg is me red Is -

ten bá rá nyát, aki ma gá ra ve szi bű nö -

det – nyert ügyed van. Ak kor ke resz -

tyén vagy: úr bű nön, ha lá lon, pok lon

– min de nen. Ak kor szo ron gó lel ked

fel vi dul s szív be li sze re tet ben haj lik

Is ten sze líd bá rá nyá hoz.”

d Lu ther Már ton: Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek! (Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
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Mu nib A. Yo u nan LVSZ-elnök nyitóáhítata a Deák téren
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A li tur gi á ról ko mo lyan gon dol ko dó,

azt Is ten kü lön le ges aján dé ká nak

tar tó em ber sok fé le mó don meg

tud ja fo gal maz ni az is ten tisz te let lé -

nye gét, a li tur gia jel lem ző it. Két fon -

tos és iz gal mas jel ző mel lett azon ban

nem me he tünk úgy el, hogy ne ér tel -

mez zük, ne néz zünk a mé lyé re, ne

gon dol juk to vább.

Az ma már vi lá gos az is ten tisz te -

let ügyé vel fog la la tos ko dók szá má ra,

hogy az Is ten nel va ló ta lál ko zá sunk

egyes ele me it két ol dal ról kell lát -

nunk.

Az el ső és leg fon to sabb, hogy mit

mond, mit tesz és mit ad az Is ten. En -

nek a sze re tet ára dás nak év ez re dek

alatt ki ala kult a med re, lét re jöt tek az

em ber szá má ra fel fog ha tó, be fo gad -

ha tó for mái. Az is te ni ol dal a do mi -

náns, a min dent meg ha tá ro zó.

Ez azon ban nem je len ti azt, hogy

ne kel le ne fi gyel nünk az em be ri, a be -

fo ga dó ol dal ra. Ahogy min den em -

ber kü lön bö ző, úgy tér el egy más tól

a li tur gia be fo ga dá sá nak ké pes sé ge:

az, ki-ki ho gyan éli meg az ese mé nye -

ket, a fo lya ma to kat, mit lát meg a jel -

ké pek ből, mit ész lel az ap ró lel ki fi -

nom sá gok ból. Függ ez az élet kor tól,

is ko lá zott ság tól, kul tú rá tól, tár sa -

dal mi hely zet től, a szel le mi-lel ki

érett ség től s még szám ta lan té nye ző -

től. Le het, hogy az egyik em ber az ér -

tel mé vel, a má sik a szí vé vel fog fel

dol go kat. Van, aki na gyon tu da to san

van je len az is ten tisz te le ten, s van, aki

egy sze rű en el en ge di ma gát, és hagy -

ja, hogy has son rá a kör nye zet, a

hang, a lát vány, az il lat; mind az, ami

a li tur gia tar tal mát hor do zó esz köz -

ként mű kö dik.

A kér dés alap já ban vé ve min dig az:

va la mi lyen úton-mó don el ér-e min -

ket Is ten jó sá ga, ál dá sa, út mu ta tá sa,

üd vös sé get mun ká ló ke gyel me?

Tér jünk vissza a cím bé li té má -

hoz: a li tur gia ra ci o ná lis és eksz ta ti -

kus vo nat ko zá sai… Gon do lom, egyi -

künk sem úgy lép be a temp lom ba,

hogy az ott töl tött idő ben azt fi gye -

li, ép pen me lyik ska tu lyá ba te he tő az

adott al ka lom vagy egy ré sze. A két

vo nat ko zás egy szer re igaz, egy mást

ki egé szít ve, egy más sal köl csön ha -

tás ban. Néz zük mind a ket tőt.

A li tur gia ra ci o ná lis ol da la

Is ten em ber ré lett. Ez szá munk ra azt

is je len ti, amit már az Ószö vet ség né -

pe is át élt, az Új szö vet ség gyer me kei

azon ban igen in ten zí ven meg ta pasz -

tal nak: be szél az Is ten. Nem hang-,

füst-, fény je le ket ad, nem lát ha tat lan

su ga ra kat vagy rez gé se ket bo csát ki,

ame lye ket de kó dol ni kel le ne ah hoz,

hogy va la mit is fel fog junk be lő lük. A

val lás tör té net szám ta lan prak ti ká ja

szól ar ról, hogy em be rek meg pró bál -

ták ér tel mez ni a ti tok za tos je le ket, ki -

bon ta ni a tit kos nak vélt üze ne te ket, s

ha mind ez nem si ke rült, ak kor le bo -

rul va imád ták a tit kot. Az élő Is ten né -

pe azon ban át él het te a cso dát: em be -

ri nyel ven be szél az Is ten. Meg hall ha -

tó, meg ért he tő, tisz ta és vi lá gos szó.

Nem üzen, ha nem je len van és meg -

szó lal. „…ré gen sok szor és sok fé le kép -

pen szólt Is ten az atyák hoz a pró fé ták

ál tal, ezek ben az utol só idők ben a Fiú

ál tal szólt hoz zánk…” – ol vas suk a Zsi -

dók hoz írt le vél ben (Zsid 1,1–2). Pál

apos tol pe dig hoz zá te szi: „A hit te hát

hal lás ból van, a hal lás pe dig a Krisz -

tus be szé de ál tal.” (Róm 10,17)

Ha pe dig em be ri szó val be szél az

Is ten, ak kor az az ér tel münk höz

szól, ra ci o ná li san meg ra gad ha tó.

Nem hagy hat juk ott hon az eszün ket,

nem kell a temp lom aj tó ban le ten ni

a gon dol ko dó ké pes sé gün ket. El len -

ke ző leg: tisz ta fej re, tisz ta ész re,

szel le mi kon cent rá ci ó ra van szük sé -

günk ah hoz, hogy a li tur gi á ban (szer -

tar tás ban és ige hir de tés ben) fel csen -

dü lő sza vak, mon da tok meg ra gad ja -

nak min ket. 

Ta lán nem vé let len, hogy az el ső

ez red for du ló ra egy re in kább te ret

nyert ér zel mi val lá sos ság nyo mán

hosszan ér le lő dött az a re form moz -

ga lom, amely az után a lu the ri egy -

ház újí tás ban csú cso so dott ki: ért sük

meg, ami meg ért he tő. Hall juk és

hall gas suk Is ten sza vát. Gon dol juk

meg és gon dol juk to vább, mit mond

ne künk a Jé zus ban meg is mert Is ten.

Szív lel jük meg azt, ami re az örök ige

ta nít. Dol goz zuk fel és fo gal maz zuk

meg Is ten ért he tő ki nyi lat koz ta tá sa -

it, és von juk le be lő lük az éssze rű kö -

vet kez te té se ket. Bár so kan azt hi szik,

hogy az evan gé li kus ság ér tel mi sé gi

egy ház volt, és ma is az, va ló já ban

csak gon dol ko dó egy ház. Is ten nel va -

ló kap cso la tá ban hasz nál ta, hasz -

nál ja az eszét. Fon tos, hogy ez az is -

ten tisz te le ti éle tünk re is igaz le gyen.

A ra ci o ná lis vo nat ko zá sok azon -

ban nem ér nek vé get az is ten tisz te -

le ten el hang zó sza vak nál. Szám ta lan

„non ver bá lis” for má ja van a kom mu -

ni ká ci ó nak – olya nok, ame lye ket

ér tel münk kel is meg ra gad ha tunk.

A li tur gia eksz ta ti kus

vo nat ko zá sai

A ra ci o na liz mus ko ra el hi tet te az em -

be ri ség gel, hogy ér tel münk kel min -

dent fel tu dunk fog ni. Nem csu pán

azért nem igaz ez így, mert ér tel mi

erő ink is kor lá to zot tak (bár agyi ka -

pa ci tá sunk nak csak a tö re dé két hasz -

nál juk ki éle tünk so rán), ha nem

azért sem, mert Is ten nem csak ér tel -

met adott, ha nem sok fé le ér zék szer -

vet is. A Min den ha tó ugyan el ső sor -

ban szól, de sze re te té nek sok-sok je -

lét más „an ten ná val” is fel tud juk fog -

ni. A li tur gia ra ci o ná lis ol da la után er -

re fi gye lünk majd so ro za tunk jö vő

he ti ré szé ben.

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

A li tur gia ra ci o ná lis és eksz ta ti kus
vo nat ko zá sai

RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

Ad vent el ső va sár nap ját ab ban a re -

mény ség ben ün ne pel jük, hogy az új

egy há zi esz ten dő szá munk ra az Úr

ked ves esz ten de je lesz – te hát az,

amit Jé zus Krisz tus Urunk ná zá re ti

be kö szön tő ige hir de té sé ben ki nyi lat -

koz ta tott. Nem két sé ges, hal lat lan

igé nyű mon dat volt ez ak kor, s az

mind a mai na pig. Ki je len té se, pon -

to sab ban ki nyi lat koz ta tó sza va

ugyan is nem ke ve seb bet ál lít, mint

hogy őben ne be tel je se dett Is ten ere -

de ti és vég ső szán dé ka, és őál ta la va -

ló sít ja meg cél ját: győ ze lem re vi szi

üd vö zí tő aka ra tát a sá tán ha tal má val,

a so kak szí vét rab ság ban tar tó hi tet -

len ség gel szem ben.

Eh hez elő ször is kor ri gál nia kel lett

a ha mis re mény sé ge ket. Az őt is

meg kí sér tő sá tán fe lett ara tott di a da -

la után ezért in dult a Szent lé lek ere -

jé vel újabb és újabb, ér tünk ví vott

küz del mek harc me ző i re. Lu kács sze -

rint ezek kö zül a ná zá re ti zsi na gó ga

volt az el ső.

A Szent írás ból, de az azon kí vü li

tör té ne ti for rá sok ból is is mer jük,

mi lyen fe szült vá ra ko zás töl töt te el az

Ószö vet ség né pét azok ban az idők -

ben. Ezek a mes si á si vá ra ko zá sok két

vé le mény ben csú cso sod tak ki. Az

egyi ket ál ta lá ban a hí vő zsi dó ság

kép vi sel te, amely sze rint azt vár ták,

hogy ha el jön a Mes si ás, meg in dít ja

majd azt a sza bad ság har cot, amely

vég re a zsi dó nép szá má ra is el hoz -

za a sza bad sá got, s fel ál lít ja a vár va

várt mes si á si or szá got.

A má sik vá ra ko zást Ke resz te lő

Já nos fo gal maz ta meg, ami kor azt

mond ta: Itt van az Is ten or szá ga,

mert el jött íté let re a Mes si ás. Ez zel

szem ben el jött Jé zus – és el hoz ta az

Úr ked ves esz ten de jét, a ke gye lem

öröm hí rét. Ez zel szó lít meg most

ben nün ket is.

Ne künk sem könnyű el fo gad ni

ezt a jé zu si prog ra mot! Ah hoz ugyan -

is el kel le ne is mer nünk, hogy mi

va gyunk a sze gé nyek, mi va gyunk a

fog lyok, mi va gyunk a nyo mo rul tak,

mi va gyunk a cson ka bon kák, mi va -

gyunk a bé két len ség ben élők. Na -

gyon jól tud juk a Szent írás ból, az

evan gé li um üze ne té ből, hogy mi -

lyen va kok, sü ke tek, nyo mo rul tak és

te he tet le nek vol tak Jé zus üze ne té nek

be fo ga dá sá ra azok, akik ma gu kat

egész sé ge sek nek tar tot ták. Sőt egy -

szer Jé zus ki is je len ti, hogy ő nem jött

má sok hoz, csak a be te gek hez.

Igen, Jé zus ke gyel me új esz ten de -

jé nek el ső nap ján fo gal maz ha tunk

így: bol do gok azok, akik tud ják,

hogy sze gé nyek; bol do gok, akik tud -

ják ma guk ról, hogy nyo mo rul tak;

bol do gok, akik tud ják ma guk ról,

hogy fog lyok; bol do gok, akik tud ják

ma guk ról, hogy va kok és sán ták –

mert re mény sé gük van ar ra, hogy Is -

ten ke gyel mé nek esz ten de jét fel is me -

rik és meg is me rik. Igen, Jé zus azok -

hoz jött, akik tud ják ma guk ról, hogy

sze gé nyek; akik nek nincs más va gyo -

nuk, csak az ő sze re te te. Azok hoz

jött, akik tud ják ma guk ról, hogy fog -

lyok; s nem kér ked nek ön ér ze te sen

a sza bad ság gal, ha nem be vall ják,

hogy nyo mo rult rab szol ga mód ján

ar ra vár nak, hogy va la ki vég re le üs -

se ró luk a bi lin cset.

Igen, Jé zus azok hoz jött, akik sa -

ját te he tet len sé gük, nyo mo rú sá guk,

kis hi tű sé gük fog sá gá ban síny lőd nek.

Azért imád koz nak és kö nyö rög nek,

hogy va la ki vég re rá juk nyis sa az aj -

tót, és az Is ten ke gyel me szít sa föl ép -

pen csak pis lá ko ló hi tük láng ját. Ne -

kik szól az Úr ked ves esz ten de jé nek,

a ke gye lem új esz ten de jé nek öröm -

hí re.

Ami kor Jé zus meg hir de ti az üd -

vös ség esz ten de jét, ak kor min de -

nek előtt ró la és a ben ne va ló hit ről

van szó. Ez az az örök „ma”, amely -

ben hang zik az üze net. Ezért int

ben nün ket Is ten igé je oly nyo ma té -

ko san: „Ezért, amint a Szent lé lek

mond ja: »Ma, ha az ő sza vát hall já -

tok, ne ke mé nyít sé tek meg a szí ve te -

ket…«” (Zsid 3,7–8) Jé zus Krisz tus

hoz za az üd vös sé get, és az üd vös ség

az igé ben jön hoz zánk.

Ezért vi gyáz zon min den ki, aki az

ő kö vet sé gé ben jár va meg szó lal, és vi -

gyáz zon min den ki, aki hall gat ja az ő

sza vát – mert so ha sem egy-egy al ka -

lom si ke re vagy ku dar ca fo rog koc -

kán, ha nem élet és ha lál, üd vös ség és

kár ho zat kér dé sé ről van szó! Azok

szá má ra lesz ke gyel mi esz ten dő vé ez

az új egy há zi év, akik bát rak, ele gen -

dő en bát rak ah hoz, hogy szí vü kig en -

ged jék Jé zus sza vát, hogy meg hall ják,

hogy ma gu ké nak fo gad ják. Mert Jé -

zus sza va, hogy ma tel je se dett be, ak -

kor va ló sul meg, ami kor az em be rek

szí vet és aj tót tár nak Jé zus előtt. 

Ad dig szá munk ra sincs „ma”, ad -

dig nem nyí lik meg ke gyel mé nek új

esz ten de je előt tünk – még ha ép pen

új egy há zi évet kez dünk is –, amíg

csak „tár gyi la gos kö zön ség ként” aka -

runk (me rünk?) je len len ni. Jó, ha

most em lé ke ze tünk be idéz zük a jól

is mert tör té net ből Zá ke us alak ját

(Lk 19,1–10). Tud juk az evan gé li -

um ból, hogy ez a Zá ke us so kat hal -

lott Jé zus ról, fel is kel tet te kí ván csi -

sá gát. De csak ak kor hang zott fel a

„Ma lett üd vös sé ge en nek a ház -

nak…”, ami kor va ló ban lét re jött a

nagy ta lál ko zás.

Ma! Ak kor van ma és ke gye lem és

üd vös ség a szá munk ra, ami kor Zá -

ke us mód ján át en ged jük éle tün ket Jé -

zus ha tal má nak. Fenn tar tás, el len ke -

zés, „ha” és „Mi tör té nik ak kor?”

nél kül. Ha nyí lik az aj tó, ak kor lesz a

ke gye lem esz ten de je szá munk ra is.

Ami kor nem fo gunk töb bé Ke resz -

te lő Já nos teo ló gi á ján töp ren ge ni,

nem bot rán ko zunk meg töb bé a zsi -

dók rö vid lá tó mes si á si vá ra ko zá sa in,

nem ítél ke zünk az ér tet len és ke -

mény szí vű ná zá re ti ek fö lött, ha nem

lel ken de ző Zá ke usok mód já ra sza la -

dunk, és tá runk szí vet, aj tót Jé zus

előtt – ak kor fog föl hang za ni a mi há -

zunk kü szö bén is Jé zus ke gyel mé nek

sza va és ígé re te: „Ma lett üd vös sé ge

en nek a ház nak…”. Ez zel jön a ke gye -

lem esz ten de je. Fog lyok nak, sze gé -

nyek nek, cson ka bon kák nak, nyo -

mo rul tak nak és va kok nak – ne künk. 

Aján la tot tesz hó dí tó sze re te té vel

Jé zus: Hoz zá tok jöt tem, hoz tam a

ke gye lem új esz ten de jét. Ez min -

den ki re ér vé nyes, de az a má sik

mon dat még sem min den ki nek az

ott ho ná ban hang zik el. Csak azo ké -

ban, akik va ló ban ki nyit ják az aj tót.

De ott az tán iga zán és egy ér tel mű -

en, örö möt és sza bad sá got ígé rő en

fel hang zik a jé zu si szó: ma lett üd -

vös sé ge a te há zad nak. És ak kor jön

el szá munk ra, test vé re im, a ke gye -

lem új esz ten de je. 

g Itt zés Já nos

Imád koz zunk! Urunk Is te nünk, légy

ál dott, hogy ke gyel med is mét meg -

újult raj tunk, mert örök a te sze re te -

ted. In díts min ket igaz meg té rés re,

hadd nyis suk meg szí vün ket a mi

Urunk Jé zus Krisz tus előtt. Hadd

egyen ges sük az utat őe lőt te, aki volt,

aki van, és aki el jö ven dő, és aki szál -

lást akar ven ni a mi szí vünk ben is.

Ámen.

AD VENT 1.  VA SÁR NAP JA  LK 4,1321

Be tel je se dett! – Be tel je se dik?
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Mi Atyánk, aki a mennyek ben vagy!

– Az egy há zi esz ten dő leg ele jén

hoz zád for du lunk, meg vál tó Urunk!

Té ged szó lí tunk, tő led ké rünk, rád

hall ga tunk, ben ned bí zunk!

Föld ren gé sek és há bo rúk hí re,

nyo mo rú ság és vál ság ré me ijeszt

min ket. Mind ezek lát tán bűn bá nat -

tal ál lunk eléd, és ir gal ma dért kö -

nyör günk. Kö szön jük ne ked, hogy

úgy for dul ha tunk hoz zád, mint gyer -

mek sze re tő édes ap já hoz!

Szen tel tes sék meg a te ne ved! – Te

vi sel tél ed dig is gon dot ránk, sok szor

még ké ré sünk nél kül is. Bo csásd meg,

hogy annyi szor el fe led kez tünk ró lad.

Bo csáss meg, ami ért ké pe sek vol -

tunk né mák ma rad ni, ami kor a te sze -

re te ted ről szól hat tunk vol na! Bo csásd

meg, ha né mák ma rad tunk, ami kor té -

ged fü lünk hal la tá ra gya láz tak!

Jöj jön el a te or szá god! – Há lá san

kö szön jük, hogy örök ké va ló ter ved

és fel tar tóz tat ha tat lan ha tal mad a mi

ja vun kat mun kál ja. Kö szön jük, hogy

a ve led va ló ta lál ko zás a be te gek nek

gyó gyu lást, a sze gé nyek nek öröm hírt,

az el nyo mot tak nak sza ba du lást ígér.

Jöjj el, Urunk Jé zus, mi ha ma rabb!

Le gyen meg a te aka ra tod, amint

a menny ben, úgy a föl dön is. – Há lá -

val tar to zunk, Urunk, hogy a te aka -

ra to dat ir gal mas szí ved ve zér li. Ezért

vár va vár juk, hogy ter ved mi előbb ta -

pasz tal ha tó va ló ság le gyen a mi éle -

tünk ben is. Meg annyi em be ri aka rat

ho zott már szen ve dést, há bo rút,

sze gény sé get ránk és elő de ink re.

Em lé kez tess min ket Jé zu sunk föl di

szol gá la tá ra, aki meg annyi em ber nek

gyó gyu lást és meg ol dást aján dé ko -

zott. Nem a ma gunk böl cses sé gé ben,

ere jé ben és te het sé gé ben bí zunk.

Ne úgy le gyen, amint mi jó nak lát juk

és akar juk, ha nem amint te!

Min den na pi ke nye rün ket add meg

ne künk ma! – Urunk, egy re in kább

be lát juk: olyan nagy baj fe nye get,

hogy so kak nak már a na pi ke nyér is

kér dés sé vá lik. Te tu dod, hány csa lád -

fő vá lik mun ka nél kü li vé, és tér üres

kéz zel ha za. Urunk, adj le he tő sé get

min den dol goz ni aka ró nak a tisz tes -

sé ges ke nyér ke re set re! Add, hogy

fel ne vel hes sük gyer me kein ket, meg -

tart has suk ott ho na in kat, tá mo gat has -

suk a még ná lunk is sze gé nyeb be ket,

és igéd ál dott ügyét mun kál has suk!

És bo csásd meg vét ke in ket, mi kép -

pen mi is meg bo csá tunk az el le nünk

vét ke zők nek. – Meg vall juk: szo rult

hely ze tünk ki ala ku lás ában ne künk

ma gunk nak is nagy ré szünk volt, mert

en ged tünk a kí sér tés nek, nem tud tunk

megelégedni azzal, amink van. Fel in -

du lá sunk ban sza vak kal is, tet tek kel is

meg bán tot tuk egy mást. S meg annyi

do log fon to sabb volt te ná lad. Urunk,

se gíts min ket bű ne ink fel is me ré sé re,

in díts min ket ezek fe lett őszin te meg -

szo mo ro dás ra, és adj erőt a meg ta ga -

dá suk ra! Ké rünk, adj le he tő sé get,

hogy fel sza ba dult szív vel, ál dott Lel -

ked ve ze té sé vel jár junk a te uta don!

És ne vígy min ket kí sér tés be! –

Meg vall juk: sok szor olyan ne héz ne -

met mon da ni a kí vá na tos dol gok ra,

kel le mes le he tő sé gek re. Tu dod, hogy

mi egy ma gunk mi lyen gyen gék va -

gyunk, hogy hű sé ge sek ma rad junk

hoz zád. Ne en gedj min ket erőn kön

fe lü li kí sér tő hely zet be jut ni!

De sza ba díts meg min ket a go nosz -

tól! – Őrizz meg min ket a túl sá go san

nagy rossz tól is! Szent lel ked ere jé vel

se gíts min ket, hogy fe lül ne ke re ked -

jék raj tunk a go nosz! Légy ez után is

erős vá runk, me ne dé künk! Urunk,

mi ben ned re mény ke dünk!

Mert ti ed az or szág, a ha ta lom és

a di cső ség mind örök ké. Ámen.

Oratio
œcumenica
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Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan -

gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke no -

vem ber 17-én hi va ta lá ban fo gad ta

Pal ko vics Im rét, a Mun kás ta ná csok

Or szá gos Szö vet sé gé nek el nö két, aki

tá jé koz ta tást adott az új mun ka tör -

vény köny vé nek ter ve ze té ről.

Pal ko vics Im re vé le mé nye sze rint

az új mun ka tör vény köny ve a je len -

le gi nél is ne he zebb hely zet be hoz za

a ma gyar or szá gi mun ka vál la ló kat, és

kor lá toz za a szak szer ve ze tek ér dek-

kép vi se le ti te vé keny sé gét. Ez an nak

el le né re fenn áll, hogy az utób bi he -

tek szak mai egyez te té sei so rán si ke -

rült több pon ton mó do sí ta ni a ter ve -

ze tet a mun ka vál la lók ér de ke i nek

meg fe le lő en.

Gáncs Pé ter ki emel te a tisz tes sé -

ges fog lal koz ta tás alap ve tő sza bá lya -

i nak és a mun ka vál la lók szo ci á lis

ér de ke i nek vé del mét. Hang sú lyoz ta,

hogy az egy ház szá má ra is fon tos ér -

ték és egy ben fel adat a kor lá to zott ér -

dek ér vé nye sí tő ké pes ség gel bí ró

mun ka vál la lók irán ti szo li da ri tás.

To váb bá szük sé ges nek tar tot ta, hogy

a Nem ze ti Gaz da sá gi és Tár sa dal mi

Ta nács ban – mely nek mun ká já ban az

egy há zak is részt vesz nek – bi zott sá -

gi szin ten foly ta tód jon az ér de mi és

szak mai egyez te tés a mun ka vál la lói

és a mun ka adói ol dal kö zött.

Mind két tár gya ló fél fon tos nak

tar tot ta a sok szor ki szol gál ta tott

hely zet ben lé vő mun ka vál la lók vé del -

mét a ne héz gaz da sá gi kö rül mé nyek

kö zött is.

A meg be szé lé sen részt vett dr.

Joób Má té lel kész, aki a Ma gyar or szá -

gi Evan gé li kus Egy há zat kép vi se li a

Nem ze ti Gaz da sá gi és Tár sa dal mi

Ta nács ban.

d EvÉ let-in fó

Szak szer ve ze ti ve ze tő
az el nök-püs pök nél

Itt az a rend kí vü li év, ami kor nincs

va la mi fel újí tás – hang zott el no vem -

ber 18-án a gye nes di á si Ka per na um

Sze re tet in téz mény ün nep sé gén. Az

otthon la kói ez út tal az el ké szült mo -

só kony há ért és a meg újult te tő ért ad -

tak há lát. 

Az is ten tisz te let li tur gi á ját Smi dé -

li usz Zol tán so mogy-za lai es pe res és

Hont he gyi Zsolt keszt he lyi lel kész vé -

gez te. Ige hir de tés sel Sze me rei Já -

nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -

ke rü let püs pö ke szol gált.

„Ka per na um az a hely, ahol Jé zus -

nak la ko zá sa volt” – mond ta Zof

3,16–17 alap ján tar tott pré di ká ci ó já -

ban a püs pök. „Le gyen itt is Jé zus nak

la ko zá sa, mert ak kor cso dák men nek

vég be. Ed dig is meg ta pasz tal tuk,

hogy így volt… Is ten va ló ban itt

volt, itt van ezen a he lyen.” Ezek

után Sze me rei Já nos ar ra bá to rí tot -

ta a je len lé vő ket: ne fél je nek, mert Is -

ten tö rő dik ve lük. A lát ha tat lan Úr

lát ha tó em be re ket hasz nál fel, tesz a

se gí tő i vé.

Az is ten tisz te let Smi dé li usz Zol -

tán kö szön tő jé vel ért vé get, majd

meg nyi tot ták a Ve lünk élő em lé ke ink

cí mű tár la tot, amely az ott hon ban élő

idő sek ké zi mun ká it mu tat ja be.

g A. M.

Ka per na u mi há la adás

„Sok né pem van eb ben a vá ros ban”

– hang zott az ige hir de tés ve zér gon -

do la ta Ap Csel 18,9–10 alap ján. Sze -

me rei Já nos ki emel te: Is ten nem sta -

tisz ti kai ada tok alap ján te szi ezt a

meg ál la pí tást. Ar ra bá to rít, hogy ez -

zel a bi zo nyos ság gal mond juk a jó

hírt, vé gez zük szol gá la tun kat. „Amit

ün ne pel he tünk, az az Is ten el kö te le -

zett sé ge az em be rek fe lé. Ez az, amit

fel is mer tek ele ink, és ami be be áll ha -

tunk mi is. Az Úr is ten nek fon tos a

kö zös ség, az egyes em ber” – fo gal -

ma zott.

Az ün ne pi köz gyű lé sen az egy be -

gyűl tek meg hall gat hat ták Mór és az

ott élő evan gé li kus ság tör té ne tét.

Az elő adó, dr. Já ni Já nos meg em lé -

ke zett töb bek kö zött Pus kás Já nos lel -

kész ről, aki 1986-ban meg szer vez te

a le ány gyü le ke ze tet. „Büsz kék le he -

tünk, hogy ilyen, lé lek ben össze tar -

tó kö zös ség van vá ro sunk ban” –

mond ta kö szön tő jé ben Feny ves Pé -

ter pol gár mes ter.

g – adámi –

Hu szon öt éves a mó ri ima ház

b A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü -

let ve ze tői, Gáncs Pé ter püs pök

és Ra dos né Len gyel An na fel -

ügye lő no vem ber 20-án lá to ga -

tást tet tek a Szen te si Evan gé li kus

Egy ház köz ség ben.

A dél előtt ki lenc óra kor kez dő dő is -

ten tisz te le ten Gáncs Pé ter a va sár nap

igé je – Mal 3,22–24 – alap ján ar ról

szólt a gyü le ke zet nek, hogy Ma la ki -

ás Ószö vet sé get zá ró igéi után nem ért

vé get a Szent írás, hi szen Is ten ígé re -

te be tel je sült, meg szü le tett a Meg vál -

tó, és el hoz ta az új szö vet sé get. Is ten

sze re te te Jé zus ban for dult a vi lág, és

for dul ma is em ber, egy ház, gyü le ke -

zet fe lé. Ez a fe lénk for du ló sze re tet

hoz, hoz hat éle tünk ben is for du la tot,

így a szen te si gyü le ke zet éle té ben is.

„Ezért is jöt tünk – mond ta a püs -

pök –, hogy tá mo gas suk a lel készt, a

gyü le ke ze tet, hogy va ló ban oda for -

dul va Is ten fe lé meg va ló sít has sák

ter ve i ket a hit ok ta tás ban, gyer mek -

mun ká ban, gyü le ke zet épí tés ben.”

Ezek ről a ter vek ről esett szó az is -

ten tisz te le t – me lyen részt vett a vá -

ros pol gár mes te re, Szir bik Im re is –

utáni mun ka ebé den az egy ház ke -

rü let, il let ve a gyü le ke zet ve ze tői, Ve -

res-Ra vai Ré ka lel kész nő, dr. Gom bos

And rás né fel ügye lő, va la mint a je len

lé vő gyü le ke ze ti ta gok kö zött.

A nap prog ram ja a nagymá go csi

le ány gyü le ke zet temp lo má ban foly -

ta tó dott. A püs pök itt is a for du lat le -

he tő sé gé ről be szélt, rá mu tat va az

ol tár kép re, mely Jé zust va ló di al föl -

di táj ban áb rá zol ja (felső képünkön):

„Jól gon dol ta a kép is me ret len fes tő -

je: az Úr ott van min dig és min de nütt

a vi lág ban, ahol és ami kor csak sze -

re tő se gít sé gé re, ne tán élet for du lat -

ra van szük ség” – mond ta.

Az egy ház ke rü let ve ze tői ta lál koz -

tak a nagy köz ség pol gár mes te ré vel

is. At ká ri Krisz ti án be mu tat ta a te -

le pü lést, majd Gáncs Pé ter és Ra dos -

né Len gyel An na az ő ka la u zo lá sá -

val te kin tet te meg a Ká ro lyi-kas tély -

ban mű kö dő szo ci á lis ott hont.

g Wiszkidenszky András

Odafordulva Istenhez
Ke rü let ve ze tői lá to ga tás Szen te sen

és Nagymá go cson

„Mi ért ront ja az em ber lá tá sát, ha

hasz nál ja a fe jét?” – tet te fel a püs pök

a pro vo ka tív kér dést. Majd Ézs 55,10–

11 alap ján ki fej tet te: a ré gen élt em be -

rek sok kal in kább Is ten aján dé ká nak

lát tak min dent. A ma i ak azon ban, na -

gyobb tu dás bir to ká ban, a vi lág meg -

ol dat lan kér dé se in gon dol kod va el fe -

lej tet ték ezt a hit be li lá tást, el fe lej tet -

ték, hogy min den jó do log, így a tu -

dás, az ér te lem is az Úr tól szár ma zik.

„El fe lejt jük, hogy az élet Is ten aján -

dé ka, mert túl ér té kel jük azt, amit

mi te szünk hoz zá. El fe lejt jük, hogy

szük sé günk van Is ten se gít sé gé re,

ál dá sá ra” – hang sú lyoz ta Sze me rei Já -

nos. „Aján dé kul kap juk a meg újult

temp lo mot, ez nem egye dül a mi em -

be ri tel je sít mé nyünk. Szük sé günk

van rá, hogy ezt fel is mer jük.”

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -

lé sen Pin tér La jos pol gár mes ter tá -

jé koz tat ta a je len lé vő ket az el vég zett

mun ká ról. El mond ta, hogy a pá lyá -

zat elő fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges

össze get – mint egy ki lenc mil lió fo -

rin tot – a köz ség ön kor mány za ta biz -

to sí tot ta. Jó kí ván sá ga it fe jez te ki a

gyü le ke zet nek – töb bek kö zött –

Smi dé li usz Zol tán so mogy-za lai es -

pe res, dr. Há ri Ti bor egy ház me gyei

fel ügye lő, Cse re Sán dor ró mai ka to -

li kus ka no nok, va la mint Man nin ger

Je nő, a me gyei köz gyű lés el nö ke. 

An ta lics Vil mos pres bi ter sa ját

ver sé vel, De me Dá vid lel kész és fe -

le sé ge pe dig ének kel kö szön töt te a

gyü le ke ze tet. Ko vács Lász ló így fo -

gal ma zott: „A temp lom meg újult, de

Is ten vé gez ze el ben nünk és raj tunk

is az ő re no vá ló mun ká ját.”

g Adá mi Má ria

Isten ajándékának látni mindent
Pa ton meg újult a temp lom

b Rit ka össze fo gás sal, a he lyi ön kor mány zat se gít sé gé vel ke rül he tett sor

a pa ti evan gé li kus temp lom re no vá lá sá ra. Az el ké szült épü le tért no -

vem ber 19-én, szom ba ton adott há lát a gyü le ke zet. Az ün ne pi is ten -

tisz te le ten Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy -

ház ke rü let püs pö ke hir det te Is ten igé jét. A li tur gi á ban Ko vács Lász -
ló he lyi lel kész és Smi dé li usz Zol tán es pe res se géd ke zett.

b Ben ső sé ges is ten tisz te le ten em lé ke zett meg a Pusz ta vám hoz tar to zó

mó ri le ány gyü le ke zet arról, hogy huszonöt éve vette használatba

imaházát. A no vem ber 20-án, va sár nap dél előtt tar tott al kal mon Szar -
ka Ist ván es pe res, Ka pi Zol tán he lyi lel kész, va la mint Sze me rei Já nos
püs pök szol gált.
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A szer dai nyi tó al kal mon Yo u nan el -

nök hir det te Is ten igé jét Ef 1,15–23

alap ján. A De ák té ri temp lom ban el -

hang zott pré di ká ci ó já ban a gyü le ke -

zet szí vé re he lyez te azt a re mény sé -

get, amely ről Pál apos tol a ki vá lasz -

tott tex tus ban is szól. 

Az 1984-es bu da pes ti LVSZ-

nagy gyű lés re utalt, ami kor azt

mond ta: „A vi lág mai hely ze te nem

tér el je len tő sen az 1984-es től. Sok

egy ház szen ved ül döz te tést. A re -

cesszió éles kard ja ott van már a vi -

lág gaz da ság tor kán, az egész vi lág

el pusz tí tá sá val fe nye get ve. A szél -

ső sé ge sek egész or szá gok fe lett

ural kod nak. De mi vá laszt hat el

min ket Krisz tus sze re te té től? Hi szek

ab ban, hogy el jön a bé ke, ha meg -

ma ra dunk az élő Jé zus Krisz tus ba

ve tett re mény ség ben. 

Je ru zsá lem ből ér kez ve úgy tűn het,

mint ha nem len ne előt tünk jö vő.

De hisszük, hogy az 1967-es ha tá rok

ál tal meg osz tott Je ru zsá lem szá má -

ra is van meg ol dás, hogy van igaz sá -

gon ala pu ló bé ke és meg bo csá tá son

ala pu ló meg bé ké lés!” – hang sú lyoz -

ta a szent föl di evan gé li kus püs pök.

A to váb bi reg ge li és es ti áhí ta to kat

ma gyar lel ké szek tar tot ták. Ba kay Pé -

ter, egy há zunk ci gány misszi ói re fe -

ren se ci gány fes tők ké pe i vel és éne -

kek se gít sé gé vel hoz ta kö ze lebb azt

a kul tu rá lis kö ze get, amely ben az ige

üze ne tét kí ván ják ter jesz te ni a

misszi ó ban részt ve vők. Kü lön le ges

pil la na t volt, ami kor Bog dán Jó zsef,

az Ön kén tes Dia kó ni ai Év Prog ram -

iro da el ne ve zé sű fő vá ro si in téz mény

mun ka tár sa kör be ad ta az édes any ja

ál tal sü tött ci gány ke nye ret, a pu nyát,

hogy min den ki tör hes sen be lő le. Jól

szim bo li zál ta ez a Krisz tus ban meg -

kö tött új szö vet sé get és az egy sé get. 

Pán gyánsz ky Ág nes pi li si lel kész -

nő 1990-től vett részt az LVSZ Ta ná -

csá nak mun ká já ban mint ta nács tag,

majd ta nács adó, ezért pén tek reg ge li

áhí ta ta ele jén ré gi is me rős ként kö -

szönt het te a ve ze tői tes tü let több tag -

ját. Jel 21,1–5 alap ján tar tott me di tá -

ci ó ja bá to rí tot ta a je len lé vő ket ar ra,

hogy min den szol gá la tuk ban és ter -

vük ben bíz zák ma gu kat az ígé re te i -

hez hű Úr ra, aki egy re mény te li jö -

vő fe lé ve zet ben nün ket, és a ne héz -

sé gek kel szem ben is az új te rem tés

re mény sé gét ad ja az em ber szí vé be.

A De ák té ri gim ná zi um ban ta nu ló pi -

li si di á kok ének szol gá la ta még sze mé -

lye seb bé és ben ső sé ges sé tet te az

al kal mat.

A ta nács ko zás zá ró lel ki al kal ma

csü tör tök es te a fa so ri evan gé li kus

temp lom ban zajlott. Fa bi ny Ta más

püs pök Ef 4,22–24 alap ján tar tott

pré di ká ci ó já ban hang sú lyo san sze re -

pelt két gö rög szó, a ne osz és a ka i -

nosz. Mind ket tő „újat” je lent, de Is -

ten kö ve tő i nek az utób bi ra kell fi gyel -

ni ük, mi vel a ka i nosz az előz mény

nél kü li új ra utal. „Az »új szö vet ség«

sza vá ra ez a szó hasz ná la tos: ka i né

dia thé ké. Is ten újat, ra di ká li san újat

cse lek szik” – utalt az ige hir de tő az

Új szö vet ség ere de ti nyel vé re. 

A zárórendezvényt több nagy kö -

vet és egy há zi ve ze tő is meg tisz tel te

je len lé té vel. Kö szön töt te az egy be -

gyűl te ket – töb bek kö zött – Ter nyák

Csa ba eg ri ér sek és Ódor Ba lázs, a

Re for má tus Egy há zak Vi lág kö zös sé -

ge eu ró pai bizottságának al el nö ke, a

Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház

Zsi na ti Hi va ta lá nak kül ügyi iro da ve -

ze tő je. 

A tanácskozás végeztével a fa so ri

gim ná zi um dísz ter mé ben tar tott fo -

ga dá son egyházunk részéről Prőhle

Gergely országos felügyelő, a kor -

mány ne vé ben pedig Rét he lyi Mik lós

nem ze ti erő for rás-mi nisz ter üd vö -

zöl te a Bu da pes ten ta nács ko zó evan -

gé li kus ve ze tői tes tü le tet.

g Bo da Zsu zsa

Bu da pes ten ülé se zett az LVSZ ve ze tői tes tü le te

b A Ka na dai Evan gé li kus Egy ház

püs pök-el nö ke, egy ben a Lu -

the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ)

észak-ame ri kai ré gi ó já nak al -

el nö ke, Su san John son a szer ve -

zet no vem be ri tes tü le ti ülé sei

előtt né hány na pot Pi li sen, a

lel kész la ká sunk ban töl tött. Is -

me ret sé günk és ba rát sá gunk jó

né hány éves múlt ra te kint vissza,

ko ráb bi LVSZ-ta nács ülé se ken,

kon fe ren ci á kon kez dő dött. Su -

san meg ígér te, hogy ha egy szer

Bu da pes ten lesz LVSZ-ta nács -

ko zás, rá szán né hány na pot ar -

ra, hogy meg lá to gas son ben -

nün ket Pi li sen, és hogy Bu da -

pes tet is job ban meg is mer je.

Így szá mom ra is öröm volt, hogy

a ve ze tő gré mi um ha zán kat vá -

lasz tot ta a 2011-es őszi ülés hely -

szí né ül. 

Su san ko ráb bi ígé re té hez hí ven há -

rom nap pal a meg be szé lé sek kez de -

te előtt ér ke zett. A no vem ber 10-ei

dél utá ni nap le men tét még meg néz -

tük a tu ris ta jel zés t követve is meg kö -

ze lít he tő pi li si iker fe nyő mel lől, majd

pén te ken egész na pos bu da pes ti vá -

ros né zés várt ránk, es te pe dig or go -

na kon cert. Szom ba ton egy nap alatt

tet tünk ma gyar or szá gi „kör uta zást”:

a szent end rei skan zen Már ton-na pi

fesz ti vál ján sé tál gat va egész ko moly

rá lá tást kap tunk ha zánk vi dé ke i re és

nép szo ká sa i ra.

A va sár na pi pi li si is ten tisz te let

meg le pe tés sel szol gált a gyü le ke zet

szá má ra. Az ige hir de tés ben Su san

egy pon ton gos pel e ket szó lal ta tott

meg an nak il luszt rá lá sá ra, hogy az Is -

ten nel va ló kap cso la tun kat mi lyen

sok fé le mó don le het meg él ni és ki fe -

jez ni. 

Ar ról, hogy ka na dai evan gé li kus

püs pök ként, il let ve LVSZ-al el nök ként

mi lyen kér dé sek fog lal koz tat ják, a va -

sár na pi ebéd után – még a hi va ta los

prog ra mok és ülé sek előtt – fag gat -

tam ki őt. Ter mé sze te sen szó esett el -

ső ma gyar or szá gi be nyo má sa i ról is.

– Az el kö vet ke ző hé ten két ta nács -

ko zá son is részt ve szel Bu da pes ten.

Mit gon dolsz, mi lyen új kér dé sek ről

lesz szó eze ken?

– Az el ső va ló já ban egy bi zott sá -

gi ala ku ló ülés sel egy be kö tött két na -

pos ér te kez let lesz. A re for má ció

kez de té nek 2017-ben ese dé kes öt szá -

za dik év for du ló ját ün nep lő ese mény -

so ro zat elő ké szí té sé nek ap ro pó ján

lét re hoz zuk az LVSZ re for má ci ói

em lék bi zott sá gát. Sze ret nénk mi nél

in kább öku me ni kus kör ben ün ne pel -

ni ezt a je les év for du lót, hogy mind -

annyi an meg tud juk mu tat ni a

többieknek, kü lön bö ző fe le ke ze tek -

hez tar to zók ként mi lyen aján dé ko kat

kap tunk, és mi lyen kér dé sek re ke re -

sünk vá laszt.

– Va jon mennyi re ér dek lőd nek

más egy há zak a mi ün ne pünk iránt?

– Azt hi szem, meg fe le lő az ér dek -

lő dés mind egyik fe le ke zet ré szé ről.

Az LVSZ na gyon jó kap cso la to kat

ápol a ró mai ka to li kus egy ház zal és

a töb bi pro tes táns fe le ke zet tel is. Jó

lesz együtt vissza te kin te ni az el múlt

öt száz év re, an nak min den ne héz sé -

gé vel és ered mé nyé vel együtt.

– Mi ről lesz szó a má sik ta nács ko -

zá son?

– Az LVSZ ta ná csa a leg utób bi, jú -

ni u si ülé sen új stra té gi ai ter vet fo ga -

dott el. A bu da pes ti ülés al kal má val

azt kell majd át gon dol nunk, hogy a

Com mu nio Köz pont mun ká já ban

ho gyan vált suk va ló ra eze ket a ter ve -

ket, il let ve ez mi lyen vál to zá so kat fog

je len ti a struk tú rát il le tő en. Jó nagy

fel adat lesz…

– Ér de kes ki fe je zést hasz nál tál:

Com mu nio Köz pont. Mit je lent ez?

– Ez a vi lág szö vet ség gen fi köz -

pont já nak, ame lyet ed dig fő leg tit kár -

ság nak ne vez tünk, az új ne ve. Az új

el ne ve zés ar ra utal, hogy az LVSZ leg -

in kább úgy de fi ni ál ja ma gát, mint

egy há zak kö zös sé ge. Ezért ne ve zik

most így a gen fi köz pon tot.

– Nagy él ményt je len tett a pi li si ek

szá má ra, hogy ma te pré di kál tál az

is ten tisz te le ten. Te ho gyan él ted meg?

– Na gyon örül tem an nak, hogy

ilyen sok fi a tal vett részt az al kal mon,

és éne kel tek is. A li tur gi a és a mi liő

is me rős volt szá mom ra, mi is ha son -

ló kép pen tart juk is ten tisz te le te in -

ket. A nyel vi kü lön bsé gek el le né re is

öröm te li volt együtt meg él ni a kö zös -

sé get.

– Meg fo gott a pré di ká ci ód ban egy

ki fe je zés: lel ki meg úju lás. Na gyon

ér de kel ne, hogy a Ka na dai Evan gé li -

kus Egy ház éle té ben ez mit je lent.

– Nos, a lel ki meg úju lás ra úgy te -

kin tünk, mint Is ten től jö vő hí vás ra,

hogy tér jünk vissza hoz zá. Szo mo rú

lát ni, hogy sok szor mi lyen kü lönb ség

van a sza va ink, a hir de tett el ve ink és

a tet te ink kö zött… 

Na gyon fon tos nak tar tom, hogy a

hit ről új ra mi nél több min dent el -

mond junk, meg ta nít sunk az em be -

rek nek. Sok lé nye ges lel ki gya kor lat -

ról, mint pél dá ul az imád ság ról vagy

a Bib lia ol va sá sá ról, el fe led kez tünk.

Mind emel lett érez he tő az em be rek -

ben a spi ri tu a li tás utá ni éh ség, csak

sok szor nem tud ják meg fo gal maz ni,

mi re is vágy nak. Eb ben az egy re

„di gi tá li sabb” vi lág ban ne héz ben ső -

sé ges kap cso la to kat épí te ni, gyen gül -

nek a kö zös sé gek. Pe dig rá kel le ne

jön nünk, hogy egy sms vagy egy

Face  boo kon kül dött üze net nem

olyan ér té kű, mint egy sze mé lyes ta -

lál ko zás. A kö zös sé gi és gyü le ke ze ti

élet be ener gi át és időt kell fek tet ni.

– Elő ször jársz ha zánk ban. Mi lyen

volt Ma gyar or szág ra ér kez ni, és mik

az első benyomásaid Bu da pes tről?

– Örü lök, hogy nem csak a re pü -

lő te ret és egy ho telt lát hat tam, ha nem

ide, vi dék re is el ju tot tam, ugyan ak -

kor a fővárosban is felkereshettem a

leg fon to sabb lát ni va ló kat. Bu da pes -

tet ter mé sze te sen gyö nyö rű vá ros nak

lá tom. Le nyű gö zött a sok tör té nel mi

em lék, mert az én hazám, Ka na da vi -

szony lag új or szág. Jó volt itt a tör -

té ne lem hez kö zel ke rül ni…

Na gyon örü lök an nak, hogy si ke -

rült Ma gyar or szág ra el jut nom, a ba -

rát sá gun kat „fel fris sí te nem,” és vá rom

az előt tem ál ló két meg be szé lést is.

g Pán gyánsz ky Ág nes lel kész

„Érez he tő a spi ri tu a li tás irán ti éh ség”
Be szél ge tés Su san John son ka na dai püs pök-el nök kel

f Folytatás az 1. oldalról
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Mu nib A. Yo u nan ajándéka

a vendéglátó egyháznak

Su san John son

Sajtótájékoztató a Deák téri gimnázium dísztermében
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b A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség

(LVSZ) 2010 nya rán Stutt gart -

ban, a vi lág szer ve zet 11. nagy -

gyű lé sén vá lasz tot ta fő tit kár rá a

chi lei evan gé li kus lel készt.

Vissza hall gat va a meg vá lasz tá sa

utá ni kö szö nő sza va it, a fő tit kár

már ak kor el mond ta, hogy ma -

xi má li san hisz ab ban: a vi lág

lu the rá nu sai öku me ni kus szel -

lem ben gon dol kod nak. Ak ko ri

meg szó la lá sa egy be cseng az

aláb bi in ter júnk ban mon dot -

tak kal: Mar tin Jun ge te vé keny -

sé gé vel az egy há zak egy sé gé ért

kí ván küz de ni az öku me né je -

gyé ben.

A fő tit kár több mint egy év ti ze de az

LVSZ misszió és fej lesz tés rész le gén

dol go zik a la tin-ame ri kai és ka ri bi

tér ség te rü le ti re fe rens ként. A chi lei

ka to nai dik ta tú ra alatt nőtt fel, és tud -

ja, mit je lent el ve szí te ni a sza bad sá -

got. Mint mond ta, meg ta nul ta fon -

tos nak tar ta ni az olyan ér té ke ket,

mint pél dá ul az igaz sá gos ság, az

em be ri mél tó ság, az erő szak men tes -

ség, a to le ran cia és ter mé sze te sen a

sza bad ság – ame lye ket azon ban

mind po li ti kai, mind szo ci á lis té ren

vi lág szer te nap ról nap ra sem mi be

vesz nek.

Jun ge az LVSZ ve ze tői tes tü le té nek

no vem ber 16–18. kö zöt ti ülé sén vett

részt Bu da pes ten, de a két nap pal ko -

ráb ban tar tott, szin tén LVSZ-es bi -

zott sá gi ülé sen is je len volt már. A re -

for má ció kez de té nek öt szá za dik év -

for du ló já ra, 2017-re ké szü lő re for má -

ci ói em lék bi zott ság ala ku ló ülé sé re

no vem ber 14–15-én ke rült sor az

Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ki hi va -

ta lá ban. Itt ül tünk le be szél get ni az

egyik szü ne t ben.

* * *

– Fő tit kár úr, ho gyan fog lal ná

össze az el múlt több mint egy évet, mi -

lyen fel ada tok kal jár új tiszt sé ge, és

mi lyen ta pasz ta la tok at szerzett?

– Sok szem pont ból na gyon ér de -

kes, iz gal mas év volt. Meg is mer -

ked ni pél dá ul az LVSZ száz negy ven -

öt tag egy há zá nak az éle té vel ön ma -

gá ban is ha tal mas fel adat és ki hí vás.

Meg is mer ni ezek nek az – egyes he -

lye ken ki csi, má sutt nagy – egy há zak -

nak az erős sé ge it és örö me it. Szin tén

ben nem él az iz ga lom a re for má ció

meg in du lá sá nak ju bi le u má ra, 2017-

re tör té nő elő ké szü le tek kel kap cso -

lat ban. Na gyon há lás va gyok ezért az

el ső évért, a sok él mé nyért, ame lyet

át él tem, meg ta pasz tal tam az LVSZ

tag egy há za i ban.

– Oda ha za, Chi lé ben Ön a lét szá -

mát te kint ve a mi énk hez ha son ló, „ki -

sebb sé gi” evan gé li -

kus egy ház ve ze tő -

je. Vé le mé nye sze -

rint milyen elő -

nyökkel, il let ve hát -

rá nyokkal jár, ha

kisebbségiként kell

élnie egy evan gé li -

kus egy ház nak?

– Na gyon sok

egy ház ki sebb sé gi

az LVSZ-en be lül.

Egy kor sok „nagy

egy há zunk” volt,

de ma már ezek

nem ter mé sze te -

sen, ma guk tól ér te -

tő dő en van nak je -

len. En nek el le né re

– aho gyan ko ráb -

ban is em lí tet tem

– ha tá ro zot tan

meg va gyok győ -

ződ ve ar ról, hogy

nin csen „ki csi”

vagy „nagy” egy -

ház – mind egyik

tud ad ni va la mit,

és kap hat is a töb -

bi ek től. 

A le he tő sé ge ket te kint ve ter mé sze -

te sen van nak kü lönb sé gek több sé gi

és ki sebb sé gi egy há zak kö zött. Utób -

bi ak nak sok kal ne he zebb elő te rem -

te niük azo kat az em be ri, anya gi vagy

akár teo ló gi ai for rá so kat, ame lye -

ket Jé zus Krisz tus evan gé li u má nak a

hir de té sé re kell for dí ta niuk. Másrész -

ről azon ban ezek a ki sebb sé gi egy há -

zak meg ta nul ták, ho gyan kell min -

den nap ki fe jez ni re mény sé gü ket, és

ké pe sek ad ni, erő tel je sen bi zony sá -

got ten ni – ez nagy sze rű do log. A ke -

reszt sé get is úgy élik meg, hogy ez -

ál tal meg hív ják az em be re ket, le -

gye nek ők is ré sze sei Is ten or szá gá -

nak, a ke reszt ség ál tal le gye nek tag -

já vá a kö zös ség nek.

– Fő tit kár úr, né ze te sze rint me lyek

az LVSZ előtt ál ló, kü lö nö sen fon tos

ki hí vá sok – a re for má ció ju bi le u -

má ra va ló ké szü lő dés mel lett – eb ben

az év ti zed ben?

– Sok fé le ko moly fel adat tal néz

szem be a vi lág szö vet ség ezen idő -

szak ban, legtöbbjüket össze fog lal tuk

a 2011 ta va szán el fo ga dott LVSZ-

stra té gi á ban. (A mint egy negy ven ol -

da las do ku men tum ha ma ro san ma -

gya rul is meg je le nik Szen ve déllyel az

egy há zért és a vi lá gért – az LVSZ

stra té gi á ja 2012–2017 cím mel. – A

szerk.) A stra té gi á ban min de nek előtt

meg je löl tük azo kat a cé lo kat, ame -

lye ket az LVSZ tag egy há za i val kö zö -

sen el sze ret nénk ér ni a kö vet ke ző

hat év ben. Ezen ál lás fog la lás sze rint

az LVSZ olyan egy há zak kö zös sé ge,

ame lyek vall ják, hogy Krisz tus ál tal

meg vál tot tak és meg sza ba dí tot tak,

s együtt él ve és szol gál va mun kál ko -

dnak az igaz sá gos, be csü le tes, ki en -

gesz telt vi lá gért. Ez a leg fon to sabb

fel ada tunk – meg fe lel ni ezek nek a

vá ra ko zá sok nak, ame lye ket eb ben a

stra té gi á ban együt te sen ki fe jez tünk.

Emel lett van nak sa já tos fel ada -

tok is. Ki eme lem a mind annyi unk

szá má ra is mert, sú lyos prob lé mát je -

len tő gaz da sá gi és pénz ügyi vál sá got,

ami ben a vi lág él. Az egy ház nak van

mon da ni va ló ja, és ké pes ten ni azért,

hogy eny hít se ezt a krí zist az em be -

ri ség glo bá lis csa lád já ban.

– Mit em lí te ne a re for má ció ak tu -

á lis üze ne te ként az öt szá za dik év for -

du ló fe lé kö ze led ve? Mit mond ma a

mo dern eu ró pai tár sa dal mak nak és

az egész vi lág nak mind az, amit Lu -

ther Már ton 1517-es té te le i vel el in dí -

tott, és ami vi lág mé re tű moz ga lom -

má vált?

– Sok lé nye ges üze ne te van a re -

for má ci ó nak, s eze ket új ra és új ra el

kell mon da ni. A leg lé nye ge sebb az

ab ban va ló szi lárd hi tünk, hogy

Is ten ke gyel mé ből élünk, nem a

cse le ke de te ink ál tal van üd vös sé -

günk, nem a cse le ke de te ink ál tal

va gyunk, akik va gyunk – ha nem Jé -

zus Krisz tu sért in gyen, ke gye lem -

ből, hit ál tal. Ez a re for má ció leg -

erő tel je sebb üze ne te a mai vi lág

szá má ra.

A sza bad ság mint üze net szin tén

rend kí vü li fon tos ság gal bír a lu the -

ri re for má ci ó ban, an nak tag egy há -

za i ban. A sza bad ság, amely nem

in di vi du á lis, au to nóm, ön ző sza -

bad ság, ha nem sza bad ság az egy más

iránti szol gá lat ra, a má sik em ber rel

va ló tö rő dés re. Ma annyi an fél re ér -

tik, fél re ma gya ráz zák a sza bad ság fo -

gal mát! Úgy ér tel me zik: a sza bad ság

azt je len ti, hogy azt te szek, amit csak

aka rok – nos, ak kor ez kü lö nö sen

erő tel jes és fon tos, új ra és új ra el is -

mét len dő üze net.

A har ma dik iz gal mas üze ne te a

re for má ci ó nak az, aho gyan Lu ther

Már ton – rend kí vü li te het ségével –

az egy szer re igaz és bű nös (simul jus -

tus et peccator) em ber ről beszélt.

Lu ther ké pes volt dia lek ti kus fo gal -

mak ban gon dol kod ni és be szél ni.

Aho gyan pél dá ul ar ról szólt, Is ten

ho gyan cse lek szik a vi lág ban, egy -

szer re hasz nál va a spi ri tu á lis (egy há -

zi) és a vi lá gi bi ro da lom (kor mány -

zat) ki fe je zé se ket. Ezek szin tén na -

gyon fon tos és idő sze rű gon do la tok

a mai vi lág ban. 

– Térjünk vissza az Ön napi fel -

ada taihoz. Mit te kint el sőd le ges nek

fő tit ká ri mun ká já ban?

– Azt gon do lom, az em lí tett stra -

té gia pont ja i val meg egye ző ek a pri -

o ri tá sok. Ezek kö zé tar to zik to váb -

bá a ké szü lő dés 2017-re, mind ezt

öku me ni kus nyi tott ság gal. Az LVSZ

szá má ra – így az én szá mom ra is –

fő fel adat az öku me ni kus kap cso la -

tok ápo lá sa, fej lesz té se, hi szen ezek

olyan értékeket jelentenek, me lye -

ket meg kell őriz ni. Nem ke vés bé

fon tos az sem, hogy az LVSZ tag -

egy há zai mi ként hir de tik az evan -

gé li u mot, az Ige sza vá val csak úgy,

mint a cse lek vő sze re tet, a dia kó nia

ál tal. 

– Vé ge ze tül: mit tu dott egy há -

zunk ról, ami kor Bu da pest re ér ke zett?

– Bár én ma gam nem vol tam itt az

1984-es bu da pes ti nagy gyű lé sen, tu -

dom, hogy az LVSZ-ből igen so kan

gon dol nak vissza szí ve sen az Önök

fő vá ro sá ban töl tött idő re.

Bár so kan más ge ne rá ci ók hoz tar -

to zunk, még is mind annyi un kat –

még akik nem ta lál koz hat tunk is ve -

le sze mé lye sen – a mai na pig mé lyen

meg érint Or dass Lajos püs pök

1945–48-as és 1956–58-as ki ál lá sa, ta -

nú ság té te le. Ál ta la és a nagy gyű lés ta -

nú sá ga ál tal meg is mer tük, mi lyen ér -

té kes egy egy ház bi zony ság té te le az

olyan rend kí vül ne héz kö rül mé nyek

kö zött, ami lye nek év ti ze de kig a ke -

re tét ad ták a ma gyar evan gé li kus

egy ház éle té nek és szol gá la tá nak.

Az Önök egy há zá val személyes

kapcsolatba elsőként Har ma ti Bé la

püs pök úr ré vén kerültem. Sze mé lyé -

ben szin tén az el hí vott egy ház szol -

gá lat pél dá ját is mer tem meg, nem -

csak he lyi, ha nem glo bá lis szin ten is.

Az LVSZ-ben akár hány szor Ma -

gyar or szág ra te re lő dik a szó, meg em -

lít jük a bu da pes ti nagy gyű lé sen ho -

zott fon tos dön té se ket, min de nek -

előtt a tag egy há zak ol tár- és szó szék -

kö zös sé gét, me lyet itt fo gad tak el a

tárgyaló felek. 

Egy ko ráb bi, fáj dal mas diszk ri -

mi ná ció el len is ek kor hoz tunk dön -

tést, le szö gez ve, hogy sem mi fé le fa ji

meg kü lön böz te tés nek nincs he lye

az ol tár előtt, az Is ten szí ne előtt ál -

ló kö zös ség ben.

Vé gül meg em lí te ném a nők or di -

ná ci ó já ra vo nat ko zó ál lás fog la lást.

Igaz, a tag egy há zak kö zött még min -

dig kü lönb sé gek van nak e té ren, de

szán dé kunk ban áll foly tat ni a mun -

kát a fér fi ak és a nők szol gá la ti egyen -

lő sé gét, to váb bá a ve ze tés ben va ló

rész vé te lét il le tő en.

Nem utol só sor ban pe dig na gyon

há lá sak va gyunk a ke let-kö zép-eu ró -

pai ré gi ós al el nök nek, az Önök püs -

pö ké nek, Fa bi ny Ta más nak a szol gá -

la tá ért. A mai ma gyar evan gé li kus

egy ház ro ma misszi ó ja is kü lön el is -

me rést szer zett az LVSZ-ben, an nak

fé nyé ben, hogy az evan gé li ku sok

ma guk is ki sebb ség ben van nak a

ka to li kus több sé gű or szág ban, még -

is el szán tak és ko moly erő fe szí té se -

ket tesz nek a ro ma ki sebb ség  in teg -

rá ci ó ja ér de ké ben.

g K há ti Do rottya 

„Ha va la ki lu the rá nus, ak kor öku me ni kus is….”
Interjú Mar tin Jun ge lel késszel, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség fő tit ká rá val

Martin Junge
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ajándékozott a csütörtök esti fogadás résztvevőinek

Richly Zsolt rajzfilmrendező az LVSZ reformációi emlékbizottságának alakuló ülésén bemutatta a Luther
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b Rá kos pa lo ta. Sze líd fa lu si csen -

des ség min de nütt, ősz-arany

lom bok. A Ma gyar ut cá ba me -

gyek, nyolc ház csu pán. Csen -

ge tek a ka pun. „Bújj be! Nyit va

van!” – ki ált ki va la ki. És tény -

leg, a köl tő nem zár kó zik be,

sze re tet tel vár ja a ven dé ge ket,

hogy be szél ges sen az élet dol -

ga i ról. Va sa di Pé ter szo bá já ban

rend van, pol con a leg fon to sabb

köny vek, ké pek és fo tók a fa lon,

a kes keny asz ta lon toll és ce ru -

za sor és ja ví tás ra vá ró kéz ira -

tok. Ar cun kat fény jár ja át,

csak a rám fi gye lő szem üve -

ges pu pil la pár sö tét lik, a tá vo li

em lé kek ben ku ta tó éber szem -

bo gár.

Pi linsz ky Já nos ki lenc ven esz ten dős

len ne az idén, és har minc éve hunyt

el. Elő ször a vá rat lan ha lál ról kér dez -

tem a köl tőt a dél előt ti csend ben.

– Ne kem nem halt meg Pi linsz ky.

Gyak ran gon do lok rá, és azt is mond -

ha tom, itt van ve lem. Annyi ra mély

be nyo mást tu dott gya ko rol ni az em -

ber re, hogy szin te „be lém nőtt”, mint

egy szür re a lis ta raj zon. Ter mé sze te -

sen nem vé de kez tem ez el len, in kább

ör ven dez tem ne ki.

Egy szer na gyon ne héz hely zet ben

vol tam, ak kor már rég óta is mer tem

őt. Fel hív tam te le fo non, hogy sze ret -

nék ve le be szél ni. „Le het, le het, le het”

– fe lel te az ő fur csa, vé kony hang ján.

„Ma?” „Akár ma.” El men tem hoz zá.

Aho gyan hall ga tott össze szű kült

szem mel, az le nyű gö zött. Tud tam,

köz ben azt is vizs gál ja, hogy mennyi -

re sú lyos a baj. Köz ben do hány zott

per sze, fúj ta a sű rű füs töt.

– Hasz nos volt a ta lál -

kozás?

– „Mit vársz tő lem?” –

kér dez te, mi kor be fe jez -

tem. „Azt, hogy meg hall -

gatsz.” „Amit föl tu dok aján -

la ni, az az, hogy ami kor

kell, gye re” – fe lel te a vé gén.

És hosszú csend kö vet ke -

zett. Mon dott egy fe led he -

tet len mon da tot: „Mi nél

in kább ér zed a bajt, an nál

in kább for dítsd ma gad el -

len!” Ez nagy szó. Eb ben

min den ben ne van. Pi linsz -

ky nem pré di kált az alá za -

tos ság ról, ar ról, hogy hagyd

ab ba, ezt ne csi náld. „…for -

dítsd ma gad el len.” Mér le -

ge lés ez: mi nek vagy oka?

Ha ezt te szed, ak kor a baj

csönd re ta nít.

– Mi táp lál ta Pi linsz ky

köl té sze tét?

– Köl te mé nyei ezek ben a mély ré -

te gek ben gyö ke rez tek. Ő nem hi val -

ko dott kül ső, a vers re rá ag ga tott dí -

szek kel, ha nem a sa ját gyü möl cse it

te rem te. Az, hogy köl té sze te mi,

mennyi, mér he tet len. Fon tos le het

min den ki nek, ami kor be lő le me rít

va la mit, de at tól tar tok, hogy az

egész el vész. Én meg ép pen az egé -

szet kap tam meg. 

Per sze elő ve szem a ver se it, ol va -

som, és vissza em lé ke zem. Lá tom a

moz du la ta it az asz tal nál, ahogy ol va -

sott egy ver set, és föl né zett. Ezek

aján dék pil la na tok vol tak.

„Mert el ha gyat nak ak kor min -

de nek.” Ez a sor olyan, mint ami kor

egy me te or le zu han, vagy egy an gyal

el su han a fe jed fö lött. Nem le het

köz ben meg muk kan ni. Apok rif! Pi -

linsz ky apok rif ma rad. És az is,

amit csi nált.

– Félt ő a zsar no ki kor ban?

– Nem. A prés, amely ről sok szor

be szélt, nem olyan volt, mint amely -

be én ke rül tem: nem rend őr sé gi be -

hí vá sok, po li ti kai veg zá lá sok je len tet -

ték a szo rí tást, ha nem lét prés ben

élt. Meg érez ték, hogy ki cso da ő.

Lát ta, hogy kell is, meg nem is, ér tik

is, meg nem is, jó, hogy van, meg

nem is jó. „Igen, igen, igen” – így re -

a gált, de a sze mén lát tam: pon to san

mér le ge li, mi van a dol gok mö gött.

Ami kor dol goz ni akart, de ha za öm -

lött a csa lád, be hú zó dott a sa rok ba –

be zár kóz ni nem akart –, és át vé szel -

te az időt, amíg csönd lett. Meg vár -

ta az es tét, hogy min den ki le fek szik,

és írt. A köl tő nek ki já ró ül döz te tést

per sze ő is meg kap ta.

– So kan „sze ren csés nek” tart ják,

hogy fi a ta lon be le sod ró dott a há bo -

rú ba.

– Egy ilyen zse ni á lis el me nem ki -

for má ló dik, ha nem már ilyen nek

jön a vi lág ra. A köl tő szü le tik. A há -

bo rú él mé nyei meg vi sel ték. Ma gam

is tu dom, mi lyen ez. Pi linsz ky nem

ke rült olyan hely zet be, hogy a fegy -

ve rét hasz nál nia kel lett vol na, passzí -

van szen ved te át a há bo rú idő sza kát.

Ezek a ha tá sok ná la ké sőbb je lent -

kez tek.

– A hi tét ho gyan él te meg?

– A leg mé lyebb lét ára ma volt ke -

resz tény hi te. Fő leg Jé zus Krisz tus

sze re te te. Eh hez az kel lett, hogy zse -

ni á li san át lás sa, mit tett Jé zus. Bi zo -

nyos ér te lem ben az ő Jé zus irán ti sze -

re te te imá dás volt. Csak nem ál lan -

dó, ha nem vil lám lás sze rű. Egy szer

mu tat ta: „Ab ban a bie der mei er szék -

ben szok tam imád koz ni.”

Ne kem elég volt, hogy el -

gon dol jam, ho gyan is tet -

te. 

A hi te foly ton ön tisz tí -

tást vég zett ben ne, akar ta,

nem akar ta, le hány ta ró la

a ter he ket. Ő is, én is na -

gyon sze ret tük Szent Já -

nos nál Jé zus fő pa pi be -

szé dét. Egy al ka lom mal

be val lot ta, hogy elő ző nap

ol vas ta, és sírt… Mi az,

hogy „ha meg őriz tek a

sze re te te tek ben, én is

meg őriz lek ti te ket az én

sze re te tem ben”? Ezt egy

fér fi mond ta fér fi ak nak.

Mi a sze re tet? És utá na

megint hosszú csönd kö -

vet ke zett. Az örö kös pré -

di ká ci ós özön ben sok kal

több csönd nek kel le ne len nie. Jé zus

sza va i tól kó vá lyog az em ber: „Én

va gyok az élet…” Hát eb ben egy éle -

ten át el le het me rül ni…

– Pi linsz ky és Ön együtt dol goz tak

az Új Em ber szer kesz tő sé gé ben.

– Mi előtt oda men tem vol na, már

is mer tem őt. Föl hív tam a szer kesz -

tő sé get, őt ke res tem, hogy né hány

ver se met meg mu tas sam ne ki. El ol -

vas ta egyi ket a má sik után, nem

szólt sem mit, köz ben egy szer rám né -

zett, majd le tet te az asz tal üveg lap -

já ra. Meg kér dez tem tő le: „Ez köl té -

szet?” Azt fe lel te, hal kan: „Az.” Tud -

tam, köl tő vé avat tat tam… 

– Pi linsz ky Já nos nak ket tős év for -

du ló ja van az idén. Ha él ne, most len -

ne ki lenc ven éves. Úgy lá tom, mos tan -

ra min den kié lett.

– Köz kincs lett a köl té sze te, las san

ter jed. Pi linsz ky hi té nek a köl té szet

a meg tes te sü lé se. Ez a gyö nyö rű az

egész ben. Ott is hit van, ahol szó

sincs hit ről a vers ben. Küz dött ve le,

öröm és könny is volt a hi te. Az iga -

zi val lá sos ság so se „lóg ki” az em ber -

ből. „Jaj, most én na gyon buz gó va -

gyok, csak lás sák” – nem ez az iga zi

hit. Er ről egy részt na gyon ne héz,

más részt nem is le het szá mot ad ni.

Az em ber nek a leg tit ko sabb mély sé -

ge ez…

– Szét osz tot ta az éle tét…

– Igen, de ezt köz na pi fel adat ként

vé gez te. Köz ben ba rá tok hoz jár -

kált, nagy fe cse gé sek, még ivá sok is

vol tak. Irá nyí tott volt, de sza bad

em ber. Em lék szem a hí res lon do ni

köl tő ta lál ko zó ra, aho vá a leg na -

gyob bak men tek el. Van egy kép:

más ra sem fi gyel, mint egy me xi kói

köl tő re. Az az arc döb be ne tes szá -

mom ra! Fi gyel mé nek éles sé ge fé lel -

me tes volt. Lát tam, hogy lát. Az

ilyen nagy for má tu mú lá tás nak is a

hit a gyö ke re. 

És ve het jük a pró zá ját is, akár -

me lyik írá sát, ben ne a köl tő ben -

ső vi lá ga a leg e vi den seb ben és

leg ter mé sze te seb ben mu tat ko -

zik meg. Az a le nyű gö ző, hogy a

mű élet ként volt ben ne. Ezért ke -

re sik, ezért ol vas sák ma is. A

nagy ság va la hogy min dig az is te -

ni től meg fo gant em ber ség. Min -

den élet er re va ló, de az övé ki -

ál tó mó don. Amit te rem tett,

amit írt, nem mú ló fénnyel vi lá -

gol ma is.

g Feny ve si Fé lix La jos

Csönd és fi gye lem
Be szél ge tés Va sa di Pé ter köl tő vel Pi linsz ky Já nosról

b A re for má ció egyik nagy ered mé -

nye az volt, hogy a gyü le ke ze ti

éne ket – más né ven ko rált – az is -

ten tisz te let szer ves ré szé vé tet te.

Egy há zunk re for má ci ói em lék bi -

zott sá ga ezért azt a célt tűz te ki,

hogy 2017-ig, a re for má ció

kezdetének öt szá za dik év for du -

ló já ig min den év ben szer vez -

zünk egy ko rál ün ne pet. A ren -

dez vény lé nye ge, hogy mi nél töb -

ben ér té kes ze nét éne kel je nek.

Az idei al ka lom ra no vem ber 18-án,

pén te ken ke rült sor a ke len föl di

evan gé li kus temp lom ban. A há zi gaz -

da Ben ce Gá bor, a he lyi gyü le ke zet

ze nei ve ze tő je volt, aki az em lék bi -

zott ság tag ja ként a ko rál ün nep meg -

szer ve zé sét ja va sol ta.

Egy nép sze rű tör té ne ten, Mu zsi kus

Pé ter ka land ja in ke resz tül vi lá gí tot -

ta meg, mi is volt a szán dé ka ez zel a

kez de mé nye zés sel. A me sé ben Pé ter

hang ver se nyen vesz részt, és annyi ra

fellel ke sül, hogy ő is el kezd éne kel ni,

de a szü lei csend re in tik. A ko rál ün -

nep nek vi szont ép pen az a lé nye ge,

hogy itt sen ki nincs né ma ság ra kár -

hoz tat va: a mű vek elő adá sá ba bár ki

be kap cso lód hat, aki er re ked vet érez.

Ezen az es tén öt éne künk ke rült

sor ra vál to za tos for mák ban. A zök -

ke nő men tes le bo nyo lí tást az se gí tet -

te elő, hogy a ki je lölt kó ru sok elő re

fel ké szül tek a na gyobb sza bá sú mű -

vek elő adá sá ra, így tá mo gat va az

össze gyűlt kö zös ség ének lé sét.

A Jer, di csér jük Is tent (EÉ 40) – a

két szá za dik szü le té si év for du ló okán

– Liszt Fe renc ver zi ó já ban (Nun

dan ket al le Gott) hang zott fel: or go -

nált és a bu da vá ri Schütz kó rust ve -

zé nyel te Bán Ist ván.

Az örök élet va sár nap ja kö zel sé gé -

ben ren de zett ko rál ün nep súly pont -

ja a Jé zus, bol dog sá gom (EÉ 357)

meg szó lal ta tá sa volt. J. S. Bach nagy -

sza bá sú Jesu, mei ne Freu de mo tet tá -

já ban (BWV 227) a hat ko rál stró fa

élet ről és ha lál ról szó ló té te le ket fog

köz re (Róm 8,1–2.9–11). A mű vet a

Pro FiK (Pro tes táns Fi a ta lok Ka ma ra -

kó ru sa) és a Stel la ének együt tes ad -

ta elő, ve zé nyelt Aba ffy Nó ra. A kö -

zös ség a ko rál vers sza kok ének lé sé ben

ve he tett részt.

Az Ál dó ha tal mak ol tal má ba rejt -

ve (EÉ 355), Dietrich Bon hoef fer köl -

te mé nye a gyü le ke zet aj kán csen dült

fel, Opicz Jó zsef elő já té ká val és or go -

na kí sé re té vel, a pá ros vers sza kok nál

Ben ce Gá bor két szó la mú fel dol go zá -

sá ban.

A Mi Atyánk, ki vagy mennyek ben

(EÉ 72) el ső és utol só vers sza ka fog -

ta köz re a zá ró imád ság és a Mi -

atyánk el mon dá sát. F. W. Zachow

elő já té kát és az el ső stró fát Ecse di

Zsu zsa or go nál ta; a ki len ce dik vers -

sza kot A. Gump elz ha i mer ká non fel -

dol go zá sá ban a Pro FiK né hány tag -

ja szó lal tat ta meg.

A Nagy há lát ad junk az Atya is ten -

nek (EÉ 48) a gyü le ke ze ti éne kek idei

ün ne pé nek mél tó be fe je zé sé vé vált.

Gár do nyi Zsolt or go na kí sé re tes ko -

rál mo tet tá ját Pál Dia na és a ke len -

föl di egy ház köz ség ének ka ra ad ta

elő, Ben ce Gá bor ve zény le té vel.

A ko rál ün nep hát te rét a fó ti kán -

tor kép ző ze nei in té ze té nek mun ka -

tár sai biz to sí tot ták. A szer ve zés ről

Ecse di Zsu zsa, a kot ták sok szo ro sí -

tá sá ról Pócs Mik lós gon dos ko dott.

Az es te lel ké szi szol gá la tát Vég he -

lyi An tal, a re for má ci ói em lék bi -

zott ság tag ja vé gez te. A be ve ze tő

ige (Zof 3,16–17), az imád sá gok, az

evan gé li um (Mt 24,15–27) és az ige -

hir de tés (Jel 21,5–8 alap ján) mind a

vég ső dol gok ra, Is ten új já te rem tés -

re vo nat ko zó ígé re té re irá nyí tot ták a

fi gyel met.

A ke len föl di gyü le ke zet a hely szín

biz to sí tá sá val és a ven dég lá tás sal se -

gí tet te elő, hogy ez az es te so kak szá -

má ra ma ra dan dó él ménnyé vál jék.

Az össze gyűlt kö zös ség az zal a re -

mény ség gel bú csú zott, hogy az el kö -

vet ke ző évek ben vál to za tos hely szí -

ne ken, egy re több gyü le ke ze ti és kó -

rus ta got meg moz dít va ke rül het sor

a ko rál ün nep re: ér té kes ének kin -

csünk és ze ne iro dal munk gon dos

ápo lá sá ra, az együtt ének lés örö mé -

nek új ra fel fe de zé sé re.

g – can ti cum –

Ko rál ün nep
és re for má ció

F
O

TÓ
: 

K
A

LM
Á

R
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É
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F
O

TÓ
: 

S
Z

E
P

E
S

FA
LV

Y
 Á

K
O

S

Ad ven ti könyv vá sár

Sze re tet tel vár nak min den ér dek lő dőt a szer ve zők és a részt

ve vő ki adók a de cem ber 2-án és 3-án, pén te ken és szom -

ba ton meg ren de zen dő ke resz tyén ad ven ti könyv vá sár ra,

mely nek hely szí ne az elő ző évek hez ha son lóan a Ló nyay Ut cai Re for má -

tus Gim ná zi um és Kol lé gi um (1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 1–7.).

Nyit va tar tás: pén te ken 14-től 20 órá ig, szom ba ton 9-től 17 órá ig. Idén

ru ha tár és bü fé te szi ké nyel me seb bé a vá sár lást.

Jöj jön el, lá to gas sa meg a Lu ther Ki adó stand ját, és vá sá rol jon 10–50

ked vez ménnyel!

Kér je re giszt rá ci ós la pun kat, hogy Ön is a Lu ther Könyv klub tag ja le -

hes sen, és sa ját ki ad vá nya ink ból ál lan dó an 20-os ked vez mény ben ré -

sze sül hes sen.

H I R D E T É S

Pilinszky János

Bár színem fekete

Végűl mindíg Isten útját követtem,

bár színem fekete.

Ezért, ha egyszer elfogadtatom,

úgy leszek az üdvözültek sorában,

mint leeresztett sötét zászló,

becsavart lobogó,

szótlanúl és jelentés nélkűl,

és mindeneknél boldogabban.
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Újdonságok
Útmutató 2012
g 152 oldal – olvasmányokkal 220 oldal,
119 × 163 mm, kartonált
370 Ft, illetve 570 Ft

Evangélikus naptár 2012
g 256 oldal, 140 × 195 mm, kartonált
790 Ft

Döbrentey Ildikó:

A fekete bárányka

A betlehemi legelőn a kis fekete bárányt kikö-
zösítik testvérei. Mert fekete. Szomorúan bal-
lag a kietlen pusztában, míg egy félig vak te-
hénmellett meghúzhatja magát az istállóban,
ahova ő vezeti el a szállást kereső fiatal párt,
akik gyermelet várnak...
Magyar Krisztina illusztrációival.

g 16 oldal, 154 × 154 mm, keménytáblás
960 helyett 864 Ft.

Varga Gyöngyi:Remény s ég

Áldásmondatok következnek egymás után, ha
ezt a kis könyvet lapozgatjuk. Áldások kere-
sőknek, Istenre várakozóknak, másokért küz-
dőknek és áldást továbbadóknak. Áldások
szomorkodóknak és megbékélt lelkű ember-
eknek. Biztató mondatok, amelyeket Isten
talán belesimogat életünk barázdáiba, hogy
szépségre, mélységre és békességre találjunk.
g 176 oldal, 180 × 130 mm, keménytáblás
1790 Ft helyett 1611 Ft

Máté 118
A gyűjtemény 118 prédikációt tartalmaz,
mindegyiket más és más lelkész írta, és mind-
egyik Máté evangéliumának egy-egy igesza-
kaszáról szól. A 118 lelkész a Magyarországi
Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületé-
nek területén végzi szolgálatát. Az igehirde-

tések szinte mindegyike szóban elhangzott
prédikáció, így nemcsak a lelkész, hanem az
őt hallgató gyülekezet is itt van velünk…
g 420 oldal, 235 × 160 mm, kartonált

Luther Válogatott Művei 5.
Bibliafordítás, vigasztalás, imádság

g 736 oldal, 170 × 240 mm, vászonkötés
4990 Ft helyett 4491 Ft

Kiemelt ajánlatunk

Schmidt Egon:

Angyalka segített
Schmidt Egon Kossuth-díjas író bájos, óvo-
dás- és kisiskoláskorú gyerekeknek szóló

mesekönyve egy angyalka hat napját veszi
sorra az emberek között. – S hogy miért kel-
lett a földre jönnie? Elárulhatjuk, hogy bün-
tetésül! De hogy mivel szolgált rá erre, és mi-
lyen kalandokba keveredett a halandók köz-
ött, az maradjon titok – legalábbis a könyv
elolvasásáig!
g 44 oldal, 180 × 247 mm, keménytáblás
1490 helyett 1341 Ft.

Döbrentey Ildikó:

A kisded első csodája

A Betlehemben játszódómese egy édesanyját
elveszített kislány, kicsi Ráchel története, aki vé-
gül egy fényes csillagot követve találjameg a bé-
kességet és a gyógyulást. Döbrentey Ildikó köz-
vetlen, kedves hangon, ugyanakkor felszabadító
bátorsággalmesél a gyermekszív titkairól, és visz
egyre közelebb bennünket is a béke helyéhez.
Magyar Krisztina illusztrációival.

g 16 oldal, 154 × 154 mm, keménytáblás
960 helyett 864 Ft.

Szabó Lajos (szerk.):

Fényforrás
Tíz karácsonyi szó a léleknek

g 64 oldal, 148 × 210 mm, irkafűzött
990 helyett 891 Ft

Jer, örvendjünk, keresztyének
Luther írásaiból mindennapi áhítatra
g 448 oldal, 140 × 200 mm, kartonált
1700 Ft helyett 1530 Ft

Varga Gyöngyi:Áldáskönyv

Ez az áldáskönyv az áldottakhoz szól, és egy-
ben az áldás továbbadására hív. Arra az útra
indít, amelyen közösen fedezhetjük föl a léte-
zés gazdagságát, az érintések üzenetét és a ha-
tártalan Szeretet erejét.
g 196 oldal, 180 × 130 mm, keménytáblás
1790 Ft helyett 1611 Ft

Döbrentey Ildikó:
És képzeld, Uram...
A 21. század zsoltáraiból –
Angyal Júlia képeivel

Döbrentey Ildikó templomban, egyszerű, de
annál bölcsebb és nagyobb szívű emberek köz-
ött elmondott imádságai a szabad imának ezt a
Miatyánkból, a zsoltárokból, az első keresztény
imákból forrásozó kútját nyitjákmeg újra. Egy-
szerű, őszinte, igaz, szívből jövő és testvéri szív-
hez szóló szavak ezek.Megszólal bennük a szü-
lető élet fölötti csodálat és hála, az eltávozott
barát iránti szeretet, a nemzetért érzett aggo-
dalom, a falu harangjának hazahívó, köszöntő
bongása. Egyszerű és tengermély forrás ez...
g 112 oldal, 135 × 205 mm, keménytáblás
980 Ft helyett 882 Ft

Ignác, mit látsz?
Könyv, CD, foglalkoztató

g 54 oldal + mellékletek + CD
245 × 205 mm, keménytáblás
3900 Ft helyett 3510 Ft

b A Luther Kiadó adventi könyvvásárának keretében 2011. november 28. és december 23. között
10–50%-os kedvezménnyel árusítjuk kiadványainkat. A kedvezményeket igénybe vehetik ked-
ves olvasóink könyvesboltunkban (Budapest VIII. kerület, Üllői út 24. – nyitva tartás: hétfőtől
péntekig 9 és 18 óra, szombaton 9 és 13 óra között), elektronikus könyvesboltunkban (http://bolt.
lutheran.hu), illetve levélben, faxon és e-mailben elküldöttmegrendelés esetén is (cím: LutherKiadó,
1085 Budapest, Üllői út 24.; fax: 1/486-1229; e-mail: kiado@lutheran.hu). A kedvezmény a 2011.
december 23-ig címünkre beérkezett megrendelésekre érvényes.
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Bibliák
Új fordítású Bibliák
1216 oldal, színes térképmellékletekkel,
műbőr kötés

Közepes (sötétkék, zöld és bordó színben)
120 × 167 mm, 2500 Ft

Nagy – 140 × 198 mm, 2900 Ft
Biblia –Magyarázó jegyzetekkel – 1608 oldal,
165 × 235 mm, 5100 Ft

Görög–magyar Újszövetség – 1248 oldal,
115 × 163 mm, 4800 Ft

Károli-fordítású Bibliák
1200 oldal, műbőr kötés

Kicsi – 110 × 170 mm, 2500 Ft
Kis családi – 140 × 200 mm, 2900 Ft
Nagy családi – 170 × 250 mm, 3700 Ft

Deuterokanonikus bibliai könyvek
183 oldal, 172× 240mm, vászonkötés, 950 Ft

Kommentárok a Bibliához
Muntag Andor: Jób könyve
385 oldal, 145 × 203 mm, keménytáblás
1600 Ft helyett 960 Ft

Cserháti Sándor:Pál apostolnak a korinthu-
siakhoz írt első levele
876 oldal, 143 × 203 mm, keménytáblás
5600 Ft 5040 Ft

Cserháti Sándor:Pál apostolnak a korinthu-
siakhoz írt második levele
500 oldal, 143 × 203 mm, keménytáblás
4200 Ft 3780 Ft

Cserháti Sándor:A filippibeliekhez írt levél
244 oldal, 141 × 200 mm, kartonált
520 Ft helyett 260 Ft

Csendes percek
Szabó Lajos (szerk.): Bölcs szív – 50+ medi-
táció és imádság
160 oldal, 150 × 210 mm, kartonált
990 Ft helyett 792 Ft

Szabó Lajos (szerk.): Lélegzetvétel –
Kilenc nap a léleknek
52 oldal, 148 × 210 mm, kartonált
790 Ft helyett 632 Ft

Fabiny Tibor, Tóth Sára (szerk.): Irányváltás
– Humán értelmiségiek megtérése
Amegtérési történetek lényegi eseménye nem
annyira a karakter átváltozása; ami történik,
az inkább a meglévő karakter, az abban rejlő
erők, képességek irányváltása. Amegtérés, ki-
vált a gyökeres és drámai életfordulat Isten
érintésének lecsapódása a személyes élettör-
ténetben, s mint a kötetben olvasható vallo-
másokból kiderül, ma is tartalmaz felforgató
elemeket: emberek negyvenévesen visszaül-
nek az iskolapadba, kutatási területet, szak-
mát váltanak, átértékelik emberi kapcsolatai-
kat, egyházhoz való viszonyukat... A kötetben
Dér Katalin, Kocziszky Éva, Békési Sándor és
Fabiny Tibormegtérésről szóló vallomása ol-
vasható.
121 oldal, keménytáblás, 135 × 190 mm
DVD-melléklettel
1860 Ft helyett 1674 Ft

Ittzés János:Hacsak

2006 februárjában indult az Evangélikus Élet
„püspökpublicisztikai”, az Égtájoló rovata. A
másik három magyar evangélikus egyházke-
rület püspöke – Gáncs Péter (déli), Szebik
Imre, majd Fabiny Tamás (északi), Adorjáni
Dezső (erdélyi) –mellett ebben a rovatban jel-
entek meg Ittzés Jánosnak, a Nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöké-
nek jelen kötetbe gyűjtött írásai.
244 oldal, 125 × 187mm, keménytáblás
1290 Ft helyett 1161 Ft

RadosPéter (szerk.):Egycseppemberségesték
216 oldal, keménytáblás, 164 × 235 mm
2550 Ft helyett 1785 Ft

Scholz László: Jézussal egy asztalnál
Evangélizációs igehirdetések
36 oldal, 147 × 201 mm, kartonált
120 Ft helyett 100 Ft

Szabó Lajos (szerk.):Hullámhossz
305 oldal, 168 × 237 mm, kartonált
1600 Ft helyett 800 Ft

Szemerei Gábor: „Serdüljetek énhozzám”
Gyermekversek nem csak felnőtteknek
136 oldal, 148 × 210 mm, kartonált
1300 Ft helyett 910 Ft

Johann Gyula (szerk.): Nyitott ajtó I–II.
A kötetben hetvenkét evangélikus teológus-
hallgató áhítatait közöljük; olyan fiatalokét,
akik küldetésükre készülve gondolnak medi-
tációikkal, imádságaikkal a földi vándorúton
velük együtt haladókra.
233 és 228 oldal, 140 × 196 mm, kartonált
940 Ft és 940 Ft helyett 564 és 564 Ft

Hafenscher Károly, ifj. (szerk.):
Kezek evangéliuma
Kézikönyv és lelki útravaló a diakóniában dol-
gozóknak

156 oldal, 125 × 170 mm, vászonkötés
890 Ft helyett 801 Ft

Julianna Ray: Jövevények és vándorok
AMonarchia békés éveitől háborún, a kommu-
nista érán és az emigráción keresztül vezet egy
család három nemzedékének igaz története.
Középpontjában az író édesanyja, Sári mama
áll, a kedves, békés, szellemes asszony, akinek a

lelkierejét a viszontagságok nem törték meg:
időskorában új otthonra talált Angliában.
197 oldal, 120 × 165 mm, kartonált
200 Ft helyett 100 Ft

Szalay Tamás:
Uram, igéd örökké megmarad
112 oldal, 109 × 196 mm, kartonált
360 Ft helyett 200 Ft

Christoph Klein: Fény az út végén
„Egy évvel feleségem, Marlene Klein halála
után belső kényszert éreztem, hogy valahova
csendes helyre vonuljak vissza. Össze akartam
foglalni írásban azokat a bizonyságtételeket és
megtapasztalásokat, amelyeket betegsége és
halála idején feljegyeztem. Azokat a vigasztaló
és utat mutató gondolatokat, amelyek német-
országi kezelésének hosszú hónapjai idején
folytatott élénk levelezésünkből és a temeté-
sekor mondott beszédekből valók.”
163 oldal, 141 × 200 mm, kartonált
380 Ft helyett 200 Ft

Veled egy életen át!
A könyv segítségére kíván lenni a jegyesokta-
tásban a lelkészeknek és a leendő házastár-
saknak egyaránt; elkíséri az olvasót a felnőtté
válás korszakától az időskorig, a párválasztás
örömétől az özvegység fájdalmas állapotáig.
108 oldal, 120 × 185 mm, kartonált
260 Ft helyett 100 Ft

Ismeretterjesztés
Galambos Ádám (szerk.): Asztali beszélge-
tések 1. – Öt párbeszéd
Az asztalhoz telepedő beszélgetőpartnerek a
következő témákban osztották meg gondola-
taikat hallgatóságukkal: Esterházy Péter író és
Fabiny Tamás püspök az identitásról, Heller
Ágnes filozófus és Jutta Hausmann teológiai
tanár a Genezis könyvéről, Jelenits István pia-
rista szerzetes és Csepregi András teológus
Isten törvényének mai értelmezéséről, Jókai
Anna író és Lengyel Anna egyházkerületi fel-
ügyelő az értelmiség küldetéséről és felelőssé-
géről, Vekerdy Tamás pszichológus és Réz-
Nagy Zoltán lelkész pedig a „Tiszteld atyádat
és anyádat!” parancsolatról és a családról foly-
tatott disputát és eszmecserét. A kötetben ol-
vasható dialógusokhoz egy-egy harmadik be-
szélgetőtárs is csatlakozott: a disputák témái
és gondolatmenetei művészeket ihlettek arra,
hogy képzőművészeti alkotásokkal járuljanak
hozzá a beszélgetések gondolatiságának több-
síkú ábrázolásához és értelmezéséhez.
164 oldal, 150 × 210 mm, keménytáblás
1750 Ft helyett 1400 Ft

Galambos Ádám (szerk.): Asztali beszélge-
tések 2. – A csendesség felé
A sorozat második kötetében szereplő beszél-
getések:
Szemadám György festőművész, író és

Ócsai Zoltán lelkész (Lent és fent – transz-
cendencia az életünkben)
Koltai Lajos filmrendező, operatőr és

Percze Sándor lelkész (Kifejezési formák –
prédikáció és filmművészet)
Heller Ágnes filozófus, Jókai Anna író,

Csepregi András teológus és Fabiny Tamás
püspök (az első kötet könyvbemutatója)
Berecz András ének- és mesemondó és

Hankovszky Béla Jácint katolikus tábori pap
(A hagyomány ereje)
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes és

Roszík Ágnes, a Tessedik Sámuel Családok
Átmeneti Otthonának vezetője (Segítő erő –
szociális kérdések)
A kötetet Vinczellér Imre, Hefter László,

Péreli Zsuzsa, Polgár Rózsa és Szuppán Irén
alkotásai díszítik.
A könyv megvásárlásával a Dévai Szent Fe-

renc Alapítványt támogatja.
180 oldal, 150 × 210 mm, keménytáblás
2200 Ft helyett 1760 Ft

Galambos Ádám (szerk.): Asztali beszélge-
tések 3. – Közös örökségünk
A sorozat harmadik kötetében a következő
beszélgetéseket olvashatjuk:
Pálinkás József, aMagyar Tudományos Aka-

démia elnöke, Schweitzer József ny. országos
főrabbi, Szabó Lajos teológiai tanár (Zsidó–
keresztény Európa, zsidó–keresztény kultúra)
Kertész Imre író, Jutta Hausmann teológiai

tanár, Schweitzer József ny. országos főrabbi
(Az Auschwitz utáni kor)
Fehér László festőművész, Jutta Hausmann

teológiai tanár (Igazságkeresés)
Spiró György író, Csepregi András teológus

(Mindenkinek van egy üzenete)
Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke,

Gáncs Péter püspök (Törvény és evangélium)
178 oldal, 145 × 203 mm, keménytáblás
1750 Ft helyett 1400 Ft

Fabiny Tibor:AMagyarországi Evangélikus
Egyház rövid története
96 oldal, 145 × 200 mm, irkafűzött
310 Ft helyett 100 Ft
(Német és angol nyelven is kapható.)

Gottfried Voigt:
Bevezetés az egyház tanításába
156 oldal, 148 × 209 mm, kartonált
550 Ft helyett 275 Ft

Szabó Lajos (szerk.): Ablaknyitás
A többségében fiatal doktoranduszok és lel-
készek munkájából létrejött felnőttoktatási
segédanyag az egyház alapvető kérdéseit tár-
gyalja, úgymint a Biblia, a szentségek, a ke-
resztény spiritualitás, az egyházi ünnepek, a
teremtettség és a keresztény ember viszonya
stb. A kötet alapvető szándéka szerint köz-
érthetően kívánja sorra venni azokat a kér-
déseket, amelyeknek a mai újragondolása se-
gíthet megerősödnünk tanítványi küldeté-
sünkben.
412 oldal, 166 × 238 mm, kartonált
2300 Ft helyett 1380 Ft

Mirák Katalin (szerk.): Dokumentumok és
tanulmányok aMagyarországi Evangélikus
Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról
– 1945–1990 (Háló 1.)
A Magyarországi Evangélikus Egyház Orszá-
gos Közgyűlése 2005 májusában állította fel
az úgynevezett ügynökkérdés vizsgálatára az
MEE Tényfeltáró Bizottságát. A bizottság
megalakulása után haladéktalanul elkezdte a
munkát, amelyről évente beszámol egyhá-
zunk zsinata előtt. Kezdettől fogva egyértel-
mű volt, hogy a bizottság kutatási eredményei
nemcsak egy szűkebb körre, vezető grémi-
umra, hanem egyházunk teljes nyilvánossá-
gára tartoznak. A munka nemrégiben jutott
abba a fázisba, hogy az eddigi eredmények
publikálása elkezdődhet. Így lép a nyilvános-
ság elé a tényfeltáró bizottság a sorozatindító,
a kutatás körülményeit, összefüggéseit bemu-
tató és a vele kapcsolatos alapvető elvi kérdé-
seket tárgyaló kötettel.
320 oldal, 160 × 237 mm, kartonált
2100 Ft helyett 1890 Ft

Fabiny Tibor (szerk.):Hálóba kerítve

A kötet a 2010 októberében, aMagyarországi
Luther Szövetség szervezésében megrende-
zett, az evangélikus lelkészek és az állambiz-
tonság kapcsolatát vizsgáló konferencián el-
hangzott előadásokat, hozzászólásokat közli.
168 oldal, 150 × 210 mm, kartonált
1390 Ft helyett 1251 Ft

Luther Márton, a reformátor
A 2006 szeptemberében–októberében Buda-
pesten is megrendezett Luther-kiállítás se-
gédanyagaként jelent meg a kiállításvezető
magyar nyelven. Benne a reformátor rövid
életrajzát, illetve számos dokumentum, fest-
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mény és fénykép színes reprodukcióit is meg-
találjuk.
76 oldal, 190 × 284 mm, kartonált
1195 Ft 717 Ft

Levelek Európának
AMelanchthon születésének 500. évfordulója
alkalmából rendezett nemzetközi vándorkiál-
lításhoz készült katalógus, amely a kiállítás te-
matikája szerint ismerteti a reformátor-hu-
manista életét és munkásságát.
76 oldal, 209 × 269 mm, kartonált
600 Ft helyett 300 Ft

Krähling János, Vukoszávlyev Zorán (szerk.):
Új evangélikus templomok

Az album az 1987-től épült új evangélikus
templomokat mutatja be gyönyörű fotókkal,
építészeti leírásokkal és az elmúlt húsz év
templomépítészetét értékelő tanulmányokkal.
320 oldal, 235 × 280 mm, keménytáblás
11 300 Ft helyett 9040 Ft

Bálintné Kis Beáta: A garamut hangja –
Négy év Pápua Új-Guineában
A szerző és családja 1995–1999 között négy
évet töltött a pápuák szigetvilágában, több
mint 13 ezer kilométerre Magyarországtól. A
könyvben kalandos úti beszámolót olvasha-
tunk erről az időszakról.
194 oldal, 150 × 220 mm, kartonált
880 Ft helyett 400 Ft

Gernot Friedrich: Fényképezőgéppel és Bib-
liával a Szovjetunióban
212 oldal, 115 × 180 mm, kartonált
790 Ft helyett 553 Ft

Káté – Evangélikus keresztyén hitünk rö-
vid összefoglalása
111 oldal, 115 × 200 mm, kartonált
250 Ft helyett 125 Ft

Gémes István:Hungari et Transylvani
Kárpát-medencei egyetemjárók Tübingenben
(1523–1918)
166 oldal, 139 × 195 mm, kartonált
950 Ft helyett 475 Ft

Gémes István: Újszövetségi velemjáró
112 oldal, 119 × 162 mm, kartonált
890 Ft helyett 801 Ft

Csepreg 1621–1996
44 oldal, 125 × 179 mm, kartonált
190 Ft helyett 100 Ft

Szabó Lajos (szerk.): Mérlegen a lelkész
(Gyülekezetpedagógiai Füzetek 2.)
A kötet mindazok kedves olvasmánya lehet,
akik szeretnének elgondolkodni a lelkészi pá-
lyáról napjainkban. Ajánljuk gyülekezeti cso-
portoknak közös feldolgozásra, hogy a gyüle-
kezeti tagok jobbanmegértsék lelkipásztoruk
életét és munkáját.
168 oldal, 150 × 222 mm, kartonált
750 Ft helyett 375 Ft

Szabó Lajos (szerk.): Kezed rajtunk (Gyüle-
kezetpedagógiai Füzetek 3.)
Ez a füzet szeretne őszintén szembenézni –
gyakorlati szempontból – a konfirmáció kér-
déseivel, helyzetével. A kiadvány célja csend-
ben, Isten színe előtt újragondolni a tradíció-
ból még ma is nagyon erősen táplálkozó kon-
firmációi gyakorlatunkat, a sikereket és a ku-
darcokat.
160 oldal, 150 × 221 mm, kartonált
650 Ft helyett 325 Ft

Szabó Lajos (szerk.): Biztos, védett kikötő –
A szent és a profán korunk egyházművészeté-
nek tükrében (Gyülekezetpedagógiai Füzetek 4.)
Zene, irodalom, építészet és teológia találko-
zásán túl lelkészek válaszolnak a kérdésre: mit
érzek, ha belépek a templomba?
200 oldal, 150 × 222 mm, kartonált
1560 Ft helyett 780 Ft

Zászkaliczky Zsuzsanna (szerk.):
„Együtt az ország népével” – Evangélikusok
1956-ban
136 oldal, 220 × 220 mm, kartonált
1700 Ft helyett 1190 Ft

Sólyom Jenő (szerk.):AMagyarországi Evan-
gélikus Egyház Déli Egyházkerülete az ez-
redfordulón – 2000–2001
504 oldal, 165 × 235 mm, kartonált
2400 Ft helyett 1200 Ft

Detre János (szerk.): Őrállók – A Magyar-
országi Evangélikus Egyház Északi Egyházke-
rülete gyülekezeteinek története
588 oldal, 165 × 238 mm, kartonált
3360 Ft helyett 2352 Ft

Szépirodalom
Fenyvesi Félix Lajos: Egy régi templomra
Istenes versek
184 oldal, 130 × 206 mm, kartonált
1290 helyett 1161 Ft

Sz. Bérczi Margit:Búval teljes esztendeim –
Petrőczy Kata Szidónia életregénye
Ez a könyv egyszerre monográfia, benne min-
den adattal, háttérrel és forrással; egyszerre iro-
dalomtörténet, verseinek alapos elemzésével;
egyszerre teológia a teodícea vagy a pietizmus
nagyszerű feldolgozásával, kétkedők hiterősí-
tésével és egyszerre regény, mert a hézagokat
szépen tölti ki nagyon valószínű leírásokkal,
belső vívódásokkal, fantázia szülte levelekkel.
256 oldal, 120 × 180 mm, keménytáblás
1980 helyett 1584 Ft

Reményik Sándor: Kézszorítás
Reményik Sándor nem csak költő volt, és ere-
detileg nem is költőnek indult. A joghallgató
az 1910-es évektől egyrészt lírai hangvételű
prózai műveket kezd megjelentetni, másrészt
ezzel párhuzamosan az irodalom, főleg a köl-
tészet kérdéseivel foglalkozó esszéket, kriti-
kákat, recenziókat is publikál kortárs alkotók
műveiről, köteteiről. A költőÖsszes verseinek
összeállítója és szerkesztője, Dávid Gyula a
Reményik-életmű fenti hagyatékát dolgozta
fel, rendszerezte és rendezte sajtó alá ebben
az esszé- és tanulmánykötetben.
536 oldal, 138 × 203 mm, vászonkötés
2950 Ft helyett 2360 Ft

Bozóky Éva: Szárnyasoltár
Claudia, Sebastianus ésMáriaMagdaléna életé-
nek regényszerű feldolgozásában a keresztény-
ség történetében számtalanszor felvetődő kér-
désekre keresi a választ a szerző. Miért üldözi a
zsarnokság az Istenbe kapaszkodó embereket?
Szabad-e, kell-e megalkudni az elnyomó hata-
lommal? Hogyan formálódnak a közösségek
egymástól annyira különböző kultúrák között?
409 oldal, 115 × 206 mm, kötött
1850 Ft helyett 1110 Ft

Bodrog Miklós (ford.): Válogatott zsoltárok
108 oldal, 124 × 183 mm, keménytáblás
750 Ft helyett 400 Ft

Gyermekkönyvek, gyermek-
munka
Boda Zsuzsa: Karácsonyi történet
A gyermekkönyv Jézus születését, a pásztorok
és a napkeleti bölcsek látogatását meséli el. A
könyv azonban további meglepetéseket is tar-
togat: a gyerekek (és szüleik) tehetik kreatív
mesekönyvvé. (A kötet rajzaiból karácsonyi
képeslap is kapható.)
12 oldal, 283 × 201 mm, irkafűzött
720 Ft helyett 576 Ft, képeslap: 30 Ft

Boda Zsuzsa: Gyermekvár 1–2.
142 × 196 mm, 56 és 60 oldal, irkafűzött
750 Ft helyett 525 Ft (füzetenként, külön is

rendelhető)

Boda Zsuzsa: Bohócos társasjáték
A társasjáték kiválóan alkalmas bármely kor-
osztály számára a hittanórán tanult ismeretek
gyakorlására, összefoglalására, ismétlésére. A
játékosoknak kártyákon szereplő meghatáro-
zások alapján kell bibliai személyeket és tár-
gyakat felismerniük.
1 db játékmező, 48 db kártya, játékleírás
1060 Ft helyett 848 Ft

Tamminen–Vesa–Pyysiäinen:Hogyan tanít-
sunk hittant? – Vallásdidaktika
228 oldal, 168 × 228 mm, kötött
1400 Ft helyett 700 Ft

Révészné Tóth Erzsébet:Mindennap Jézussal
– Segédlet az óvodai hittanfoglalkozások,
gyermekbibliakörök vezetéséhez
220 oldal, 201 × 285 mm, kartonált
1990 Ft helyett 1791 Ft

Biblia kifestő
35 oldal, 295 × 210 mm, kartonált
780 Ft helyett 675 Ft

Ének, zene
Evangélikus énekeskönyv
808 oldal, vászonkötés
Kicsi: 85 × 119 mm, 1150 Ft helyett 1035 Ft
Nagy: 122 × 166mm, 1750 Ft helyett 1575 Ft

Evangélikus istentisztelet –Gyülekezeti li-
turgikus könyv
612 oldal, 122 × 166 mm, vászonkötés
990 Ft

Zarándokének
Ifjúsági énekek gyűjteménye
232 oldal, 148 × 208 mm, kartonált
1490 Ft helyett 1341 Ft

Rezessy László: Karénekeskönyv II.
336 oldal, 172 × 241 mm, vászonkötés
600 Ft helyett 300 Ft

Csorba István (szerk.): Karénekeskönyv III.
Két- és háromszólamú egynemű kari, vegyes
kari feldolgozások és kánonok alkotják a 165da-
rabból álló gyűjteményt. A művek többsége
könnyű, kiválóan alkalmasak a kisebb létszámú
gyülekezeti énekkarok, éneklő csoportok szá-
mára vagy családon belüli használatra egyaránt.
280 oldal, 173 × 242 mm, vászonkötés
1860 Ft helyett 1674 Ft

Sulyok Imre: Korálelőjátékok
52 oldal, 335 × 245 mm, irkafűzött
980 Ft helyett 686 Ft

Zalánfy Aladár: Tíz korálelőjáték
20 oldal, 335 × 245 mm, irkafűzött
480 Ft helyett 432 Ft

J. S. Bach: Orgonaművek és áriák / Finta
Gergely – CD
Játékidő: 58:27 – 1600 Ft helyett 800 Ft

Veni redemptor gentium – Adventi orgo-
naművek és énekek – CD
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem zenei
együtteseinek és Finta Gergelynek az előadá-
sában.
Játékidő: 71:54 – 1800 Ft helyett 900 Ft

VeniCreatorSpiritus–Pünkösdzenéje–CD
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem zenei
együtteseinek előadásában.
Játékidő: 57:10 – 1800 Ft helyett 1260 Ft

Joób Árpád (szerk.): Jelenti magát Jézus – Vá-
logatás a magyar népzene keresztény szelle-
miségű anyagából

A hét csoportba szerkesztett anyag különböző
korok, vidékek száz dallama, amelyek kivá-
lasztásában az elsődleges szempont a vallásos
élményvilághoz fűződő kapcsolat volt. A val-
lásosság, a keresztény hit megnyilvánulásai-
nak különböző fokozatait hallhatjuk ki a dalok
szövegéből, melyeket játék közben, hétköznap
és ünnepnap, az élet könnyebb és nehezebb
időszakaiban énekeltek az előttünk járók.
A kötethez két CD-t is mellékeltünk, ame-

lyeken mind a száz népdal hallható.
140 oldal, 137 × 182 mm, keménytáblás
2 CD melléklettel, 1960 Ft helyett 1764 Ft

Első gyermek gospel karaoke DVD
54 perc, 4:3 képformátum
2540 helyett 2286 Ft

Nagyjaink
Polgárdi Sándor (szerk.):
Payr Sándor-emlékkönyv
117 oldal, 160 × 236 mm, kartonált
1100 Ft helyett 990 Ft

Hubert Ildikó: „Azmit Istennekmívelhetek,
örömest kész vagyok hozzája” – Kulcsár
György és művei
140 oldal, 120 × 196 mm, kartonált
690 Ft helyett 621 Ft

Keveházi László: „A kereszt igéjét hirdetni
kezdtem…” – Sztárai Mihály élete és szolgá-
lata
316 oldal, 165 × 235 mm, kartonált
1950 Ft helyett 1170 Ft

Kertész Botond (szerk.):
Kossuth és az egyházak
192 oldal, 168 × 238 mm, kartonált
1240 Ft helyett 744 Ft

Elek László: Győry Vilmos
160 oldal, 142 × 200 mm, kartonált
370 Ft helyett 200 Ft

Veöreös Imre-breviárium
172 oldal, 140 × 195 mm, kartonált
940 Ft helyett 846 Ft

Ursula Koch: Rózsák a hóban
A regény LutherMárton feleségéről, Bóra Ka-
talinról szól. Arról a nőről, aki – miután ös-
szeházasodtak – ott volt Luther mellett élete
minden pillanatában. Az író nem idealizálja a
család életét. Ugyanúgy fellelhetünk kemény
szavakat, mint gyengédséget. Olyan emberek
képe rajzolódik ki a kötetből, akik minden-
napi harcukat vívják az életben.
192 oldal, 128 × 202 mm, kartonált
800 Ft helyett 400 Ft

Bartosné Stiasny Éva:Háborúban békesség-
ben – A Bogár utcai gyermekotthon lakóinak
csodás megmenekülése
72 oldal, 140 × 196 mm, kartonált
980 Ft helyett 784 Ft
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Teológia
Szabó Lajos (szerk.):Aközösségépítő lelkész
302 oldal, 165 × 235 mm, kartonált
1980 Ft helyett 1782 Ft

Szabó Lajos: Élet a gyülekezetben
E gyülekezetépítési kézikönyv arra törekszik,
hogy többféle impulzust adjon, tágítsa a ké-
pet, árnyalja a gondolkodásmódot, és meg-
újulni kész lelkületet alakítson ki azokban,
akik tanulni szeretnék ezt a gyakorlati teoló-

giai diszciplínát, akik hivatásként vagy érdek-
lődő gyülekezeti tagként informálódni szeret-
nének ebben a rendkívül aktuális témában.
256 oldal, 165 × 227 mm, kartonált
1780 Ft helyett 1602 Ft

Hafenscher Károly: Liturgika
E kötettel az volt a szerző célja, hogy tan-
könyvet, ugyanakkor kézikönyvet is adjon az
olvasó kezébe. Az anyag ökumenikus szelle-
miségben formálódott, ugyanakkor termé-
szetes az, hogy egy evangélikus teológus és
egyházzenész nem bújhat ki a bőréből, s öku-
menikus lelkülettel is evangélikusként tájéko-
zódik, gondolkodik és fogalmaz.
Az istentisztelet beneficiumDei és nem of-

ficium homini. Az istentisztelet Isten jótette
az emberekkel. Liturgia Dei – Isten liturgiája.
A liturgiában kölcsönös egymáshoz fordulás
zajlik: Isten és ember, valamint ember és em-
ber helyreállt párbeszéde. Találkozás Isten és
ember között. S mivel ez nem magánügy, ha-
nem hatással van a mikro- és a makrokoz-
moszra egyaránt, ezért ez nyilvános alkalom.
Ezzel az alapállással hív ez a könyv a nehéz,
de gyönyörű feladatra: a liturgia csodálatos vi-
lágában való elmélyedésre.
576 oldal, 170 × 240 mm, keménytáblás
4900 Ft helyett 4410 Ft

Dietrich Bonhoeffer: Követés
Az élet minden területét szabályozni akaró
totális diktatúra jelenvalóságában fogalmazza
meg a szerző a Krisztus-követés kihívásának
teológiai alapvetését. Az éles kontúrok között
megfogalmazott tételek éppen tisztaságuk,
egyértelműségük miatt ma is a döntő kérdés
elé állítják a követésben járó tanítványt.
143 × 202 mm, 270 oldal, keménytáblás
1900 Ft helyett 1330 Ft

A teremtés ünnepe –Tanulmányok, képek,
liturgikus szövegek
167 oldal, 160 × 235 mm, kartonált
1950 Ft helyett 1560 Ft

Ágostai hitvallás
207 oldal, 140 × 200 mm, keménytáblás
2200 Ft helyett 1760 Ft

Luther Márton Kis kátéja
68 oldal, 98 × 137 mm, kartonált
250 Ft helyett 225 Ft

Luther Márton:
Előszók a Szentírás könyveihez
166 oldal, 138 × 197 mm, kartonált
1980 Ft helyett 1782 Ft

Luther Márton:
Bűnbánat, keresztség, úrvacsora – Három
sermo a szentségekről (1519)
53 oldal, 140 × 200 mm, kartonált
730 Ft helyett 657 Ft

Birkás Antal: Reformáció, államhatalom,
politika – Luther és Kálvin jogfilozófiai és po-
litikai filozófiai nézetei

160 oldal, 167 × 237 mm, kartonált
1150 Ft helyett 1035 Ft

Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe
– Az istentisztelet mai formáiról
„Egyesek szerint az Isten szeretetének ünnepe
forradalmian újszerű, sőt egyenesen botrányos
könyv. Biztosíthatok mindenkit, hogy min-
denféle felforgató szándék távol áll tőlem. Az
azonban kétségtelenül igaz, hogy szeretném
a fejéről a talpára állítani azt, amit mi itt Nyu-
gat-Európában »istentiszteletnek« nevezünk.”
296 oldal, 162 × 237 mm, kartonált
1900 Ft helyett 1140 Ft

Vajta Vilmos:Adiakóniai teológia amagyar
társadalmi rendszerben
212 oldal, 130 × 197 mm, kartonált
650 Ft helyett 455 Ft

A norvég egyházi harc – Küzdelem az ide-
ológiával (1940–1945)
204 oldal, 119 × 196 mm, kartonált
1590 Ft helyett 1113 Ft

Béres Tamás, Kodácsy-Simon Eszter, Orosz
Gábor Viktor (szerk.): Krisztusra tekintve
hittel és reménnyel
Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjá-
ra, amelynek tanulmányait öt témakörbe cso-
portosítva olvashatjuk: dogmatika, biblikum,
teológiatörténet, kommunikáció, szociáletika.
382 oldal, 164 × 234 mm, kartonált
3500 Ft helyett 2800 Ft

Fabiny Tibor: Szótörténések – Hermeneuti-
kai, teológiai és irodalomtudományi írások
406 oldal, 170 × 240 mm, keménytáblás
2990 Ft helyett 2691 Ft

Walther von Loewenich: Theologia crucis
164 oldal, 141 × 197 mm, kartonált
1200 Ft helyett 600 Ft

Heinz Zahrnt:Mire jó a kereszténység?
259 oldal, 110 × 180 mm, kartonált
1180 Ft helyett 590 Ft

Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdag-
sága
144 oldal, 162 × 239 mm, kartonált
800 Ft helyett 400 Ft

Martin Nicol: Dramatizált homiletika
184 oldal, 123 × 205 mm, kartonált
940 Ft helyett 564 Ft

Csepregi Zoltán:Zsidómisszió, vérvád, heb-
raisztika
Ötven forrás a reformáció és a zsidóság kap-
csolatának kérdéséhez a szerző bevezető ta-
nulmányával.
224 oldal, 168 × 238 mm, kartonált
1650 Ft helyett 990 Ft

Nagy Gyula:Az egyházmai tanítása – Evan-
gélikus dogmatika I–II/1.
I. kötet: 382 oldal, 142 × 200 mm, kötött
1500 Ft helyett 750 Ft
II/1. kötet: 159 oldal, 142 × 200mm, kötött
950 Ft helyett 570 Ft

Alternatívglobalizációanépekért ésaFöldért
208 oldal, 110 × 80 mm, kartonált
980 Ft helyett 784 Ft

Else NatalieWarns – Heinrich Fallner: Jerikó
rózsája – A bibliodráma kézikönyve
245 oldal, 167 × 237 mm, kartonált
2100 Ft helyett 1050 Ft

Keveházi László:
„Tegyetek tanítvánnyá minden népet”
Egyetemes missziótörténeti vázlat
200 oldal, 172 × 232 mm, kötött
980 Ft helyett 490 Ft

Korányi András (szerk.):
Megújulás és megmaradás
Fabiny Tibor-emlékkönyv
260 oldal, 165 × 235 mm, kartonált
2200 Ft helyett 1760 Ft

Orosz Gábor Viktor (szerk.):
Hol van a te testvéred?
Tanulmányok a társadalmi nemekről és a
testvérszeretetről
248 oldal, 119 × 196 mm, kartonált
1900 Ft helyett 1710 Ft

Megrendelőlap
Szerző, cím példány

Megrendelő neve, címe (kérjük, jelezze, ha a számlázási és a szállítási cím eltér egymástól):

Dátum: aláírás

Kiadványaink megrendelhetők
a Luther Kiadótól:

1085 Budapest, Üllői út 24.
Fax: 1/486-1229

E-mail: kiado@lutheran.hu

Megvásárolhatók
a kiadó könyvesboltjában:

Budapest VIII. ker., Üllői út 24.
Nyitva tartás:

(november 28-tól december 23-ig)
hétfőtől péntekig 9 és 18 óra, illetve

szombaton 10 és 13 óra között

Kaphatók internetes könyvesboltunkban is:

http://bolt.lutheran.hu
Az adventi könyvvásár nyújtotta kedvez-
mények csak a kiadótól történő közvetlen
vásárlás, illetve megrendelés esetén érvé-
nyesek. A kedvezmények nem vonhatók
össze, de minden esetben a nagyobb ked-
vezményt biztosító akciót, illetve szolgál-
tatást vesszük figyelembe.
Könyvesboltunkban, valamint az interneten
elérhető elektronikus boltunkban vásárlóink
a Luther Kiadó teljes könyvválasztékátmeg-
tekinthetik, és további kedvezményes árú
kiadványok közül válogathatnak.
A kiadó könyvesboltjának teljes árukészle-
tére érvényes utalvány 1000, 5000 és 10 000
forintos címletekben kapható a könyves-
boltban, illetve megrendelhető a kiadótól.

www.lutherkiado.hu

adventi könyvvásár
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„Ki rá lyod ér ke zik hoz zád, aki igaz és

di a dal mas.” (Zak 9,9)

Ad vent el ső he té ben az Út mu ta tó

reg ge li és he ti igéi új kez de tet hir det -

nek ez zel a fel hí vás sal: Ké szít sé tek az

Úr út ját; tér je tek meg, mert a nagy Ki -

rály jön; „ké szít sé tek az Úr nak út ját,

mert meg je le nik az Úr di cső sé ge, és

min de nek egy szer re meg lát ják – így

szól az Úr.” (Ézs 40,3.5; LK) Ka rá csony

böjt jé ben, kérd: „Uta i dat, Uram, mu -

tasd meg ne kem, // mert te vagy üd -

vö zí tő Is te nem, / csak té ged vár lak.”

(GyLK 686,3.4) Jé zus be tel je sí tet te a

pró fé ták jö ven dö lé sét, és üd vö zí tő nek

jött el a vi lág ba. Iga vo nó ál la ton vo -

nult be Je ru zsá lem be; ez volt az el ső

ad vent je; ott és ak kor az előt te és utá -

na me nő so ka ság így üd vö zöl te őt:

„Ho zsán na a Dá vid Fi á nak! Ál dott,

aki jön az Úr ne vé ben! Ho zsán na a

ma gas ság ban.” (Mt 21,9) Dr. Lu ther

sze rint Jé zus „va ló ban Ki rály, de sze -

gény, nincs te len. Mert lát ni csak azt

le het, hogy nye reg te len sza má ron,

sar kan tyú nél kül, úgy vo nul be, mint

egy kol dus. De hogy ma gá ra ve szi bű -

ne in ket, meg fojt ja a ha lált, s szent sé -

get, üd vös sé get, örök éle tet ád, azt lát -

ni nem le het. Ezt te hát hal la ni, és hin -

ni kell!” Az Úr ér ke zé sé nek sür ge tő

kö zel sé ge er re fi gyel mez tet: „…most

kö ze lebb van hoz zánk az üd vös ség,

mint ami kor hí vők ké let tünk.” Ezért

nem csak ün ne pi, de mun ka ru ha ként

„ölt sé tek ma ga tok ra az Úr Jé zus Krisz -

tust…” (Róm 13,11.14) Az új egy há zi

év ben Bíz zuk Újra Éle tünk Krisz tus -

ra, en ged jük ma gun kat meg újí ta ni

(lásd Ef 4,23–24); így el ér jük hi tünk

cél ját: lel künk üd vös sé gét! „Ezért te -

hát tel jes bi zo nyos ság gal re mény ked -

je tek ab ban a ke gye lem ben, ame lyet

Jé zus Krisz tus meg je le né se kor kap tok.”

(1Pt 1,13) Két ad vent kö zött él ve mi is

ra gasz kod junk a re mény ség hit val lá -

sá hoz, mert már csak (!) „egy igen-igen

ke vés idő, és aki el jö ven dő, el jön, és

nem ké sik. Az én igaz em be rem pe dig

hit ből fog él ni, és ha meg hát rál, nem

gyö nyör kö dik ben ne a lel kem.” (Zsid

10,37.38; lásd Hab 2,4) Mi gyö nyör -

köd he tünk az Úr ban, di cső ít het jük

mennyei Atyán kat, mert: „Ő sza ba -

dí tott meg min ket a sö tét ség ha tal má -

ból, és ő vitt át min ket sze re tett Fi á -

nak or szá gá ba.” (Kol 1,13) Krisz tus

meg bé kél te tett min ket Is ten nel a ke -

reszt fán ki on tott vé re ál tal. Ezért

And rás apos tol, a ha gyo mány sze rint

nem is en ged te ma gát Urá hoz ha son -

ló mó don meg fe szít tet ni, ha nem – a

ró la el ne ve zett ke resz ten – fej jel le -

fe lé függ ve halt már tír ha lált. Em lék -

nap ja ar ra in dít son, hogy Jé zus hoz vi -

gyük le en dő hit test vé re in ket, ha mi

is már ben ne „meg ta lál tuk a Mes si -

ást” (Jn 1,41). Má so dik ad vent jét fel -

ké szül ten vár juk, s hogy örök ké Jé zus -

sal él hes sünk, „ve gyük ma gunk ra a hit

és a sze re tet pán cél ját és mint si sa kot

az üd vös ség re mény sé gét, hogy el -

nyer jük az üd vös sé get” (1Thessz 5,8.9).

Meg csú fol ta tá sa kor a ka to nák ki -

mond ták az igaz sá got: „Üd vöz légy,

zsi dók ki rá lya!” (Mt 27,29) Ez a pa na -

sza Is ten né pe el len: nem akar ják őt

el fo gad ni, pe dig íté let re tér vissza! Ak -

kor is így üd vöz lik: „Ál dott, aki az Úr

ne vé ben jön!” (Mt 23,39) Már most ki -

álts ho zsan nát: Se gíts! Ments meg!

Üd vö zíts! S kérd: „Ó, jöjj, meg vál tó Jé -

zu som, / A szí vem né ked meg nyi -

tom.” (EÉ 137,5) 

g Ga rai And rás

HE TI
ÚT RA VA LÓ

Hű vö sek az éj sza kák. Es te be ké szí tet -

tem a kály há ba a gyúj tóst, kö ré rak -

tam a fa ha sá bo kat, min den ké szen

volt, ami kor rá döb ben tem, hogy

nincs itt hon gyu fám. Biz to san ke rül

va la hon nan elő né hány – re mény -

ked tem –, de hi á ba néz tem be a fi ók -

ba, a nyá ri kony há ba, még a gyer tyás

do boz ba is, nem ta lál tam egyet len

szá lat sem. 

Mit csi nál jak? Már min den bolt

be zárt. Nem szok tam köl csön ké re -

get ni, eb ben a sö tét ben meg már ta -

lán be sem jut nék a szom szé dok hoz.

Ak kor a ba rát nőm, aki a ki csi nye i vel

ép pen ná lunk volt ven dég ség ben,

el mo so lyo dott, és azt mond ta: 

– Várj! Ho zok ne ked ha mar egy

do boz zal.

És már fel is kap ta a ka bát ját,

hogy né hány perc múl va az ak kor

kin cset érő gyu fá val tér jen vissza. Há -

lál ko dá som ra csak le gyin tett.

– Ugyan már, né hány fil lér és pár

perc. Nem va la mi nagy ál do zat volt ez.

Uram, kö szö nöm, hogy volt, aki ezt

a né hány fil lért és ezt a pár per cet

rám ál doz ta, ami kor szük sé gem volt

rá. Kér lek, add, hogy én is meg tud -

jam lát ni és meg tud jam ten ni ugyan -

ezt má so kért a te di cső sé ged re!

* * *

Mi az? Ok tó ber kö ze pe tá ján meg je -

le nik a na gyobb bol tok ban, az tán az

idő elő re ha lad tá val ter jed, ter jed,

majd de cem ber 26-án nyom ta la nul

el tű nik. Nos? Hát per sze, hogy a

ka rá cso nyi de ko rá ci ó ról van szó.

Idén di rekt fi gyel tem: a mé cse sek

és na rancs sár ga tök lám pá sok mel lett

már ott so ra koz tak a cso ki an gyal kák,

csil la gos gyer tyák és jég csap gir lan -

dok. Mos tan ra pe dig a vég le te kig el -

árasz tot tak min dent. De de cem ber

vé gén már sen kit nem ér de kel nek

töb bé, hi szen jön a szil vesz ter a

trom bi ták kal és tű zi já té kok kal meg

a far sang a bo szor ka- és tün dér jel me -

zek kel.

Uram, se gíts, hogy én ne a kül ső -

sé gek ben éljem meg a karácsonyt,

ha nem az év min den nap já ra jus son

ve led va ló ta lál ko zás és egy kis ka rá -

cso nyi öröm.

* * *

Ké sőn jöt tem ma ha za, már sö té te -

dett. Nem sze re tem a sö tét sé get, el -

bi zony ta la nít. Kü lö nö sen, ha au tót

kell ve zet nem. Las sab ban ha la dok, és

rá adá sul van egy rossz szo ká som: elő -

for dul ve lem, hogy el fe lej tem reflek -

tor ról tom pí tott fény re kap csol ni a vi -

lá gí tást.

Ilyen kor van, aki nem je lez, csak

bosszan ko dik ma gá ban ha nyag sá -

go mon. Saj nos et től nem vál to zik a

hely zet, a kö vet ke ző szem be jö vőt

ugyan úgy za var ni fo gom.

Akad olyan is, aki ilyen kor ré me -

sen be le vi lá gít a sze mem be. Elő ször

csak a bán tó fény ha sí tá sát ér zem, az -

tán las san ész be ka pok. Iga za volt, de

fé lel me te sen el va kí tott, alig lá tok

va la mit. Kell egy kis idő, míg rá jö vök,

mi volt a ba ja ve lem. Ak kor per sze át -

kap cso lok, de nem ér zem va la mi jól

ma gam a bő röm ben.

Né há nyan jel zés kép pen vil lan ta nak

ket tőt-hár mat. Ilyen kor azon nal tu -

dom, mi ről van szó. Gyor san re a gá -

lok. Leg szí ve seb ben meg kö szön ném

ne kik, hogy fi gyel mez tet tek, és meg -

te het tem a szük sé ges moz du la tot.

Uram, adj böl cses sé get és sze re te -

tet, hogy meg ta lál jam a meg fe le lő mó -

dot, ami kor va la ki nek „vil lan ta nom”

kell! Add, hogy ál ta lam is szebb, él -

he tőbb le gyen ez a vi lág!

* * *

An na lá nyom egyik osz tály tár sá val

együtt jöt tünk ha za az is ko lá ból. Az

úton ren ge teg szebb nél szebb őszi fa -

le ve let ta lál tunk. Öröm mel mu to gat -

tuk egy más nak, a leg szeb be ket össze -

gyűj töt tük, hogy ha za vi gyük, és pré -

selt le ve les ké pe ket ké szít sünk be lő -

lük a ba rá ta ink nak. Ott hon az tán

meg mu tat tuk a kis lány nak a már

ed dig el ké szült fa le vél ké pe in ket.

Eggyel még meg is aján dé koz tuk.

A kis lány cso dál koz va fi gyelt ben -

nün ket. 

– Ér de kes – mond ta vé gül –, min -

dig azt gon dol tam, hogy a le hul lott

fa le vél az sze mét.

Kö szö nöm, Uram, hogy te annyi

szép sé get ad tál ne künk, ame lyet ész -

re ve he tünk. Kö szön jük, hogy ke zed be

ve szed por ba hul lott éle tün ket, és

ami kor azt hisszük, minden nek vé ge,

ne ked még min dig van olyan ter ved,

amellyel örö möt fa kasz tasz.

* * *

Egy nagy áru ház ban kel lett ma vá sá rol -

nom. Mi köz ben bön gész tem, mind vé -

gig szólt a ze ne. Az nemigen tudatosult

bennem, hogy mit is hal lok, de azon -

nal fel tűnt, ami kor el hall ga tott.

– Mi lyen jó kis csend van –

buggyant ki be lő lem.

– Ne is mond ja! – le gyin tett az

egyik el adó. – A mun ka idő alatt

annyi szor kell vé gig hall gat nom az ak -

tu á lis slá ge re ket, hogy már fáj a fe jem,

ha csak eszem be jut nak. Pe dig van,

amit ele in te ked ve lek, de ennyi zaj

nyolc órán át na gyon ki me rí tő. No -

vem ber től meg plá ne! Az a sok „meg -

ha tó” ka rá cso nyi dal! Mi re el jön nek

az ün ne pek, ko mo lyan mon dom,

rosszul va gyok a Csen des éj től meg a

Menny ből az an gyal tól.

Tény leg a csend a leg szebb ze ne.

Uram, add, hogy he lyé re ke rül jön

az éle tem ben a ze ne és a csend. Kö -

szö nöm a csen des per ce ket, se gíts,

hogy meg be csül jem őket, és jól tud jak

él ni ve lük.

* * *

Ké ső éj jel kel lett au tó val ha za jön nöm.

Az út, ame lyen ha lad tam, nép te len

volt, majd nem fél órán át nem ta lál -

koz tam sen ki vel. Ér de kes gon do la -

tom tá madt. A nagy lá nya im mal so -

kat ne vet tünk nyá ron, ami kor kép te -

len vá gya ink kö zött ki ta lál tuk, hogy

egy szer ke rin gőz ni sze ret nénk va la -

me lyik for gal mas út kö ze pén. Lám,

most le het ne. Se hol sen ki. Visz lát,

em be ri ség, bol dog va gyok én nél kü -

le tek is! – fu tott át az agya mon.

Ek kor na gyot rán dult az au tó.

Azon nal eszem be ju tott, hogy a fér -

jem em lí tet te, az egyik ke rék gya nús

ne ki. Na gyon la pos nak ta lál ta. És én

itt va gyok a ke rek ég alatt a nagy sem -

mi kö ze pén ez zel a tönk re me nő fél -

ben le vő au tó val, se hol sen ki, aki se -

gí te ne raj tam, ha baj ba ju tok. 

Ré mü let fu tott ke resz tül raj tam.

Mi lesz ve lem az em be ri ség nél kül?!

Ki száll tam. A sű rű sö tét ség ben pró -

bál tam meg fej te ni az előb bi rán du -

lás ere de tét, meg rug dal tam a ke re ket,

be néz tem a cso mag tar tó ba: van-e

egy ál ta lán mi re ki cse rél ni. Per sze

fo gal mam sem volt, hogy kez de nék

hoz zá. Fél tem.

Egy kis ide ig sem mi sem tör tént,

az tán még is csak fel tűnt egy fény csó -

va a tá vol ban. Kö ze le dett. Óva to san

be száll tam az au tó ba, és las san el in -

dul tam. Ha újabb rán du lás lesz, már

nem egye dül kell meg küz de nem a

prob lé má val.

Kö szö nöm, Uram, hogy nem volt az

au tó nak sem mi ba ja, csak te ad tál ne -

kem egy kis lec két ar ról, hogy még is -

csak szük sé günk van egy más ra…

* * *

A há zunk előtt szép su dár fe nyő

áll. A ci ne gék szí ve sen ta nyáz nak raj -

ta, csi vi tel nek, röp köd nek. Na gyon

ked ves és mu lat sá gos lát vány. Sok -

szor el gyö nyör kö dünk ben nük a

gye re kek kel.

Nem rég azon ban olyan hi deg lett,

hogy a te ra szon tar tott vi rá go kat is

be kel lett már hoz ni, így most a „ci -

ne gés ab lak ban” is – ahon nan a csi -

vi te lő se re get szok tuk fi gyel ni – van

né hány cse rép. Nem min ket za var a

ki lá tás ban, ha nem a kö lyök cin ké -

ket a be lá tás ban. Egy-egy fi a tal ma -

dár ka új ra meg új ra az üveg nek kop -

pan, min den áron rá sze ret ne száll ni

az én kis cit rom fám ra.

Most is, ahogy itt ülök az ab lak

mel lett, ép pen az üveg nek üt kö zött

egy. Ki sza lad tam. Ki csit meg üt het te

ma gát, mert en ged te, hogy egy csöp -

pet meg si mít sam a há tát. Az tán to -

vább re pült. Ta lán si ke rül meg ta lál nia,

hol van nak a ha tá rok…

Uram, se gíts meg lát nom és be lát -

nom a ha tá ra i mat. El fo gad ni, hogy

nem min den az enyém, van, aho va

már nem jut ha tok el, van, amit már

nem ér he tek el. De fel ada tok ban sem

min den az enyém. Nem egye dül kell

meg ol da nom a vi lág gond ja it, nem

akarsz rám el vi sel he tet le nül nagy

ter he ket ró ni. Van, ami nem az én

dol gom.

Se gíts meg lát ni, hogy mind ez így

van jól. És add, hogy le gyen, aki sze -

re tet tel, meg ér tés sel néz ránk is, ami -

kor a ha tá ra in kat ke res ve mi is meg -

üt jük ma gun kat.

* * *
Van nak, akik ne he zen vi se lik a te let.

Fá radt tá és rossz ked vű vé te szi őket

a sö tét ség. V. is ilyen. Át-át jön hoz -

zám be szél get ni, de csak dől, dől be -

lő le a pa nasz. Fo gal mam sincs, mit

te het nék ér te. Hi á ba hall ga tom, nem

fogy el a fáj dal ma, a csa ló dott sá ga. 

Rá adá sul ne kem va la hogy min dig

len ne ten ni va lóm is. Egy idő után

var ro gat ni vagy va sal ni, ru hát te re -

get ni kez dek be szél ge tés köz ben. 

Ma egy sü te ményt pró bál tam

össze ál lí ta ni, ami kor V. már elég

hosszú ide je itt volt. Min den hoz zá -

va lót ki mér tem és elő ké szí tet tem

egy tál ba, ami kor a kis lá nyom, Bor -

si el esett, és ke ser ve sen zo kog ni kez -

dett. „Ha nem lel kiz nék itt V.-vel, biz -

tos nem esik el” – bosszan kod tam

ma gam ban. És még csak meg sem tu -

dom ol da ni a gond ját…

– Vi gyázz a tész tá ra, kér lek, ne -

hogy a ki csi hoz zá fér jen! – kér tem

V.-t. És már fu tot tam, vi gasz tal tam,

ölel get tem a se be sül tet.

Köz ben V. egye dül ma radt a kony -

há ban. Néz te, néz te azt a katy vaszt,

ame lyet hát ra hagy tam, az tán gon dolt

egyet, és ne ki lá tott össze gyúr ni a

tész tát. Nem tud ta, mi be fo gott, ra -

gadt a méz ke gyet le nül. V. csak da -

gasz tot ta, gyö mö szöl te.

Mi kor vissza jöt tem, tát va ma radt

a szám. Azt se tud tam, mit mond hat -

nék. Mé zes ka lá csot le va kar ni egy

kéz ről nem kis fel adat. Csak össze -

néz tünk és ne vet tünk. V. gyúr ta, én

ül tem, köz ben meg be szél tük a re cep -

te ket, a ka rá cso nyi ké szü lő dést, és

csak ne vet tünk, ne vet tünk.

Ami kor vég zett, és a ka bát ját vet -

te már, meg kö szön tem ne ki a se gít -

sé get.

– Én kö szö nöm – fe lel te. – Jól szó -

ra koz tunk.

Kö szö nöm, Uram, hogy te oly kor

meg en gedsz egy kis bal ese tet azért,

hogy a dol gok a he lyük re ke rül hes se -

nek. Se gíts, hogy ne ve gyem túl ko mo -

lyan ma gam, és hagy jam, hogy te cse -

le kedj – ta lá lé ko nyan!

* * *

A kis fi am, Mi su két éves. Be szél ni ta -

nul. Sok ara nyo sat mon da nak a gye -

re kek eb ben a kor ban. Mi su is ont ja

a ked ves szavakat: „ka ci cago bár”,

„jo ko to ko” (az az jog hurt) – egy szer

meg annyi em lék lesz csak.

Van azon ban egy ér de kes ki fe je zé -

se, amely olyan bi zal mat su gá roz,

hogy el gon dol kod ta tott. Így hang zik:

„anya jön”. Egy szó ban. Ki je len tő

mód ban.

Ha egy ci pő fű zőt sen ki nem tud ki -

bo goz ni, ha egy haj gu banc cal egy lá -

nyunk sem bol do gul, ha va la ho va be -

akadt vagy be szo rult já ték köz ben, és

nem tud sza ba dul ni egye dül sem mi -

kép pen, ak kor „anya jön”. Most már

nem se gít het más, csak is anya kö vet -

kez het. És ben ne van eb ben a meg -

győ ző dés is, hogy anya egé szen biz -

to san jön.

Se gíts, Is te nem, így lát ni a ne héz

hely ze te ket a sa ját éle tem ben és a sze -

ret te i mé ben is – min dig szá mol va te -

ve led!

g Fül ler Tí mea

Ad ven ti imák
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Idén ép pen ad vent el ső va sár nap jára, no vem -

ber 27-ére esik ne vem nap ja.

„No men est omen” – tar tot ták a ré gi ek, vagy -

is a ne vünk nek va la mi lyen ér te lem ben van egy

sa já tos ka rak te re, amely a sze mé lyi sé günk és

élet fel ada ta ink kö zöt ti kap cso la tot is ki fe jez he -

ti. Ér de mes ki nek-ki nek el gon dol kod nia azon,

hogy mi lyen mi nő sé get, eset le ges meg va ló sí -

tan dó cél lá te he tő ki hí vá so kat hor doz a ne ve.

Úgy ér zem, hogy ben nem a „vir gil ség” – a lel -

ké szi hi va tás ra ké szül ve – most kezd ki tel je sed -

ni, hi szen Ver gi li us nem más, mint Dan te Is -

te ni szín já té ká nak lé lek ve ze tő je. Ezt a ran got

az zal „ér de mel te ki”, hogy vá tesz ként, elő ke resz -

tény po gány pró fé ta ként te kin tet tek rá hosszú

év szá za do kon ke resz tül. Hí res IV. ec lo gá já ban

ugyan is – ame lyet fél év szá zad dal Krisz tus előtt

írt – meg je le nik egy gyer mek, aki el hoz za az

arany kort, va la mint olyan mo tí vu mok, mint a

Szűz, a bűn el tű né se és a kí gyó bu ká sa. A Dan -

te-for dí tó Ba bits Mi hály re gé nyé nek fő hő se, Tí -

már Vir gil szer ze tes pap és ta nár szin tén pél -

da kép le het szá mom ra hi va tá som ban.

Azt gon do lom, hogy ezen túl me nő en is

még va la mi több le tet hor doz hat szá munk ra a

név, ame lyet vi se lünk. Is ten ugyan is a ne vün -

kön ke resz tül ra gad meg ben nün ket: „Ne félj,

mert meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí tot ta lak,

enyém vagy!” (Ézs 43,1b) A bib li ai gon dol ko dás -

ban min dig is na gyon fon tos volt a név. Ugyan -

is va la mi kép pen esszen ci á li san fe je zi ki az

egész em bert vagy akár ma gát Is tent (JHVH),

aki nek ne vé ben („Va gyok, aki Va gyok”) a lé te -

zés fe let ti lét to ta li tá sa is ki fe je ző dik.

Ad vent ben nem csak a kö zel gő ka rá csony ün -

ne pét, ha nem Jé zus Krisz tus má so dik el jö ve -

te lét is ta lán fo ko zot tab ban vár juk, mint más -

kor. Azét a Krisz tu sét, aki hit val lá sunk sze rint

új ra el jön ítél ni élő ket és hol ta kat. Jó len ne, ha

bi zo da lom mal és vá gya ko zás sal te kin te nénk er -

re a vissza jö ve tel re, hi szen leg szen tebb ne vün -

ket ép pen ró la kap tuk: kh risz tia nosz, krisz tu -

si, Krisz tus hoz tar to zó, az az ke resz tény. „A ta -

nít vá nyo kat pe dig An ti ó khi ában ne vez ték elő -

ször ke resz tyé nek nek.” (Ap Csel 11,26b)

Ha azt mond tuk ezen írás ele jén, hogy a ne -

vünk élet fel ada tot, meg va ló sí tan dó célt hor doz -

hat ma gá ban, ak kor ez itt most hat vá nyo zot -

tan igaz. Hi szen jó eset ben nem egy ránk ra -

gasz tott jel ző ről van szó csu pán, ha nem meg -

élt ta nít vány ság ról. Az iga zi kh risz tia nosz az,

aki nek éle tén, gon dol ko dá sán, cse le ke de te i ben

egy re in kább ki raj zo ló dik Krisz tus ar ca. Úgy,

ahogy Ke resz te lő Já nos tett bi zony sá got ró la:

„Ne ki nö ve ked nie kell, ne kem pe dig ki seb bé len -

nem.” (Jn 3,30)

Kí vá nom mind annyi unk nak, hogy a most

kez dő dő ad vent ben Krisz tus szü le té sé re és új -

ra el jö ve te lé re vá ra koz va itas son át ben nün ket

an nak a név nek a szel le mi sé ge és lel kü le te, ame -

lyet ró la kap tunk. Így le gyen ben nünk va ló ság -

gá: no men est omen!

g Lász ló Vir gil

PAL AC K P OSTA

A név kö te lez

Né hány éve ta ní tott Sár szent -

lő rin cen egy idős né ni iga zi

há zi ré test süt ni. Bá mu la tos

volt, aho gyan en ge del me sen

nyúlt le he let vé kony sá gú ra a

ke ze alatt a tész ta. Sze ret tem

vol na pon tos re cep tet kap ni,

olyan pon to sat, amely ből én is

ép pen olyan fi no mat, szé pet

ké szít he tek majd. Hi szen jár -

tam én ké mia gya kor lat ra, tu -

dom, mit szá mít egy-két mil -

li gramm is, ki tu dom mér ni

egy re cept hoz zá va ló it, a töb -

bi már csak ke ve rés… És a né -

ni év ti ze dei böl cses sé gé vel

ma gya ráz ta el, hogy mind -

egyik tej föl más mi lyen, min -

den ma lom ból más liszt ér ke -

zik, rá adá sul nem is csak a ma -

lom tól, de az egyes évek től is

füg ge nek a liszt tu laj don sá -

gai… az adott alap anyag ból

kell tü re lem mel jó tész tát

gyúr ni.

Ahogy a há zi ré tes, úgy a

Ta más-mi se te kin te té ben

sincs kész re cept – de a hoz -

zá va lók lis tá ját és né hány más

ta pasz ta la tot, jó ta ná csot szí -

ve sen meg osz tok ve le tek.

A Ta más-mi sé hez elő ször is

kell egy kö zös ség. Olyan em -

be rek, akik sze ret né nek ün ne -

pel ni. Akik úgy ér zik, ak tí van

sze ret né nek részt ven ni az is -

ten tisz te le ten, nem csak né ző -

ként vé gig ül ni. Akik úgy ér zik,

olyan üze net bir to ká ban van -

nak, ame lyet sze ret né nek má -

sok nak is to vább ad ni, olya -

nok nak is, akik eset leg ed dig

nem ül tek a temp lom pa dok -

ban, nem tud ják az év szá za dos

szo ká so kat, de éhez nek Is ten

sze re te té nek és a kö zös ün -

nep lés nek a meg ta pasz ta lá -

sá ra.

Ez nem kor füg gő, nem kell

hoz zá fi a tal nak len ni, csak

Ma gyar or szá gon ala kult így,

hogy a Ta más-mi sét if jú sá gi is -

ten tisz te let nek „cím kéz zük”.

Jó do log, hogy a fi a ta lok ban

van annyi len dü let és bá tor ság,

hogy sze ret nék meg szó lí ta ni a

kor tár sa i kat is a szá muk ra

fon tos evan gé li um mal, de

„idő seb bek is el kezd he tik”. Őr -

zöm an nak a nyolc va non tú li

né ni nek a sza va it, aki jú ni us -

ban oda jött hoz zám egy Ta -

más-mi se vé gén kö szö ne tet

mon da ni és biz tat ni a foly ta -

tás ra. Meg erő sí tett ab ban,

hogy ez az is ten tisz te le ti for -

ma len dü le tes, ak ti vi tás ra épí t,

de nem pusz tán az if jú sá got

szólítja meg.

Ha a kö zös ség meg van, ak -

kor a hoz zá va ló kat ki is pi pál -

hat juk. Ne ki le het gyür kőz ni

a meg va ló sí tás nak. Ezt jó do -

log imád ság gal kez de ni, egye -

dül és együtt is. Jó is, ha ala -

kul egy vagy több ki sebb-na -

gyobb cso port (ima kö zös ség),

amely nem csak a ter ve zett al -

kal mat és a töb bi e ket, de a

maj da ni Ta más-mi sén a részt -

ve vők ál tal írt imád sá go kat is

hor doz ni tud ja. És a ze né szek

is kezd het nek pró bál ni.

Leg alább egy hó nap pal az

al ka lom előtt el kell kez de ni a

kö zös gon dol ko dást, a kre a tív

öt let elést, amely ak kor mű kö -

dik jól, ha nem egy-két em ber

csi nál ja tíz perc alatt. Öt-ti zen -

öt em ber már elég ah hoz,

hogy egy más öt le te i re „rá ha -

rap va” elő re len dít sék a gon -

dol ko dást, ugyan ak kor még

tud nak ha té ko nyan együtt

dol goz ni.

Ami kor már meg fo gal maz -

ta, meg be szél te a cso port,

mi lyen üze ne tet sze ret ne

majd át ad ni az is ten tisz te le -

ten, akár több rész re sza kad -

va, akár to váb bi em be re ket

meg szó lít va-be von va le het

to vább dol goz ni, ki ta lál ni, mi -

lyen esz kö zök kel, meg je le ní -

té si for mák kal le het köz ve tí -

te ni ezt az üze ne tet.

Akik sze ret nek pa pírral,

filc tol lal, ol lóval, ra gasz tóval

fog lalatoskodni, gyárt sa nak

olyan jel ké pe ket, ame lyek a

temp lom ban el he lyez ve se gí -

te nek az üze net át adá sá ban.

Ala kít sák úgy a temp lom te ret,

hogy az imád ság já rás min -

den ele mé nek mél tó és meg -

fe le lő hely jus son – le gyen

hely az ak ti vi tás ra, de az el -

csen de se dés re is, a meg gyúj -

tott mé cses/gyer tya mel letti

imád ság ra, a sze mé lyes ál dás -

ké rés re, imád ság írás ra, az er -

re fel ké szült se gí tő vel va ló

együtt imád ko zás ra. 

A kony ha tün dé rei pe dig

ké szít se nek elő né mi en ni-in -

ni va lót a Ta más-mi se után ra.

A zsí ros ke nyér és a tea tö ké -

le te sen meg te szi – csak sok le -

gyen. Vagy is tart son ki so ká -

ig, pusz tán azért, hogy jó al -

kal mat te remt sen az em be rek -

nek ott ma rad ni, be szél get ni,

to vább gon dol ni az is ten tisz te -

le tet, épí te ni a kö zös sé get.

És vé gül, de nem utol só sor -

ban: fon tos do log a hí vo ga tás

– sze mé lye sen, pla ká ton, in -

ter ne ten, a he lyi új sá gok ban

és így to vább. Mert klassz

do log, ha ott lesz min den ki a

Ta más-mi sén, aki amúgy is

ott szo kott len ni min den is -

ten tisz te le ten, de ez iga zán jó

al ka lom ar ra, hogy min den ki

mást is a temp lom ba in vi tál -

junk. Azo kat, akik ifi re jár nak,

de va la mi ért va sár nap nem

szok tak ott len ni; azo kat, aki -

ket kon fir má ció óta nem is

lát ta tok, és azo kat a ba rá to kat

is, akik még so sem jártak a

temp lom kör nyé kén, pe dig

ilyen-olyan be szél ge té sek ből

tud ni le het, hogy ér de kel né

őket, csak bá tor ta la nok az

el ső lé pést meg ten ni az is me -

ret len be.

* * *

Ké szü lünk. Tí zen (a bu da -

pes ti ad ven ti Ta más-mi se

szer ve zői) ülünk az asz tal kö -

rül, öt le tek rep ked nek, s be tölt

az a jó ér zés, hogy eb ből lesz

va la mi. Ki re vársz? – hang zik

el töb bed szer. Íz lel get jük az al -

ka lom mot tó já ul vá lasz tott

kér dést. 

És ahogy gyűl nek az öt le tek,

for má lód nak a ter vek, egy re

nő a vá ra ko zás is ben nünk.

Már csak pár hét, és itt az idő.

Ég ni fog nak a gyer tyák, kö ze -

le dik az ün nep, kö ze le dik hoz -

zánk Is ten, kö ze lebb hú zó -

dunk hoz zá mi is. Jó ez a kö -

zel ség.

g Dar vas Ani kó

Az előt tünk ál ló ad vent ben

há rom he lyen is ter vez nek-

szer vez nek Ta más-mi sét. De -

cem ber 3-án, szom ba ton 3

óra kor Mar cal tőn, a kul túr -

ház ban, 9-én, pén te ken es te

Rép ce la kon, az evangélikus

temp lom ban és 11-én, va sár -

nap 6-kor Bu da pes ten, a Lágy -

má nyo si Öku me ni kus Köz -

pont ban (1117 Bu da pest, Ma -

gyar tu dó sok krt. 3.) ün ne pel -

nek eb ben a for má ban.

A to váb bi hí re kért kat tint -

sa tok a www.ta mas mi se.hu

hon lap cím re vagy a Ta más-

mi se-cso port Fa ce book-ol da lá -

ra, kér dé se ket, ész re vé te le ket

pe dig a ta mas mi se@lu the -

ran.hu cím re ír hat tok.

Ta más-mi se-re cept

A pró fé ták és az apos to lok

sem gon dol ták vol na, hogy a

hu szon egye dik szá zad ban a

hal le lu ja ki fe je zést egy ame -

ri kai ani má ci ós film ből is -

me rik meg száz ez rek. Ki csik

és na gyok ked venc me se hő se,

az ot rom ba sá ga el le né re is

bá jos Sh rek volt az, aki a mo -

zik ba vit te a di cső í tő szót.

Le o nard Co hen da lát az óta

sok-sok éne kes

fel vet te re per to -

ár já ba. Így tett Ta -

kács Nikolas is,

aki az X-Fak tor

ta va lyi szé ri á já ban

tűnt fel a Hal le lu -

jah című dal lal.

Mi sem le het ne

ma ra dan dóbb él -

mény, mint ez zel

kez de ni 2011 ad -

vent jét! Ezt te is

meg te he ted, mert

az éne kes ad ven ti

tur né ja so rán az

or szág szá mos

temp lo mát meg -

lá to gat ja, és több

vá ros ban is, va la -

me lyik he lyi kó rus sal együtt

lép kö zön ség elé. Így no vem -

ber 28-án Kecs ke mé ten, 29-

én Szol no kon, 30-án Kar ca -

gon, de cem ber 1-jén Szar va -

son, 2-án Bé kés csa bán, 5-én

Nyír egy há zán, 6-án Deb re -

cen ben, 7-én Mis kol con, 11-

én Sop ron ban, 12-én Győr -

ben, 14-én pe dig Nagy ka ni -

zsán ta lál koz hatsz ve le. Bő -

vebb in for má ci ót a http://ta -

kacs ni ko las.hu/kon cert ol da -

lon ta lálsz.

Vi zu á lis él mény re is

vágysz? Lá to gass el a Ma gyar

Nem ze ti Ga lé ri á ba! Itt rá adá -

sul ez út tal nem csak meg te -

kint he ted a ké ső gó ti kus szár -

nyas ol tá ro kat, ha nem a leg -

szak ava tot tab bak tól hall hatsz

ér de kes in for má ci ó kat mű -

vek ről, mű vé szek ről és min -

de nek előtt az áb rá zolt tör té -

ne tek ről. Az Asz ta li Be szél ge -

té sek Kul tu rá lis Ala pít vány

szer ve zé sé ben de cem ber 3-án

Fa bi ny Ta más evan gé li kus

püs pök lesz a tár lat ve ze tő,

két hét tel ké sőbb, december

17-én pe dig Sza bó Ist ván re -

for má tus püs pök ka la u zol ja

az ér dek lő dő ket a szár nyas ol -

tá rok kö zött.

Nem csak a kö zel gő ka rá -

csony ra va ló te kin tet tel lesz

ün nep a de cem ber 10-ei kon -

cert a Mű vé sze tek Pa lo tá já -

ban. Rán ki De zső és Klu kon

Edit zon go ra mű vé sz nek, va la -

mint a Ma gyar Rá dió Gyer -

mek kó ru sá nak kon cert je a

Liszt-év egyik ki emel ke dő ze -

nei cse me gé jé nek ígér ke zik.

Ne le pődj meg, ha a Liszt Fe -

renc ál tal 1874 és 1876 kö zött

kom po nált, Ka rá -

csony fa cí mű cik lus

tak tu sai kö zött olyan

dal lam fosz lá nyo kat

is fel fe de zel, mint

evan gé li kus éne kes -

köny vünk 163. éne ke.

De hall ha tod töb bek

kö zött a ze ne szer ző

B-A-C-H fan tá zia és

fú ga cí mű mű vét is.

Ha pe dig nem csak

lát ni és hal la ni sze -

ret néd a kö zel gő ün -

ne pet, ha nem be le

is kós tol nál, ki rán -

dulj de cem ber el ső

hét vé gé jén Ba da -

csony tör de mic re!

Ott, ahol né hány hó -

nap ja tu ris ták ez rei ren del tek

egy-egy fris sí tő kis fröccsöt,

ez út tal fa héj jal, szeg fű szeg gel

és ter mé sze te sen for rón kí -

nál ják a sző lő hegy aján dé -

kát. Ha el múl tál már ti zen -

nyolc, kor tyolj egyet mind -

annyi unk egész sé gé re! Köz -

ben pe dig hall gasd az egész

hét vé gén zen gő nép ze nét és

bluest!

g Je n

OSZ TOZÓ

Ad vent – min den ér zék szerv vel

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Név jegy: Lász ló Vir gil

Deb re cen ben szü let tem.

Je len leg ha tod éves teo ló -

gus hall ga tó ként a bu da vá -

ri evan gé li kus gyü le ke zet -

ben töl töm gya kor la ti éve -

met. Fe le sé gem, Agod Anett szin tén ha tod -

éves szol gá la tát töl ti Cin ko tán. Sok ál dás

és öröm for rá sa, hogy eb ben is tár sak le -

he tünk.

b Vol tál már Ta más-mi sén? Va la me lyik Szél ró zsán vagy Bu -

da pes ten? Vagy Kő sze gen, Szom bat he lyen, Pi li sen, Bo -

bán, Cell dö möl kön, Ko lozs vá rott, Aszó don, Mis kol con?

Jó len ne ná la tok is így ün ne pel ni, csak nem tud já tok, ho -

gyan le het ne be le vág ni? Az aláb bi írá sunk kal eh hez sze -

ret nénk se gít sé get nyúj ta ni. De mi előtt még át ad nánk a

szót Dar vas Ani kó nak, elöl já ró ban el mond juk: ez az is -

ten tisz te le ti for ma az 1980-as évek ele jén szü le tett meg

Finn or szág ban. Olyan al ka lom ról van szó, amely egy fe -

lől őr zi a ha gyo má nyos is ten tisz te let ke re te it, mél tó sá -

gát, más fe lől a mo dern, vá ro si em bert is meg szó lít ja. El -

ső sor ban a ke re sők höz igyek szik szól ni, még hoz zá oly mó -

don, hogy az ér tel mi meg is me ré sen túl az ér zé ke lés más

csa tor ná i ra is épít, sőt tu da to san hasz nál ja azo kat. (V. J.)

Szabadtéri Tamás-mise 2007-ben a budapesti városmisszión
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A kisszebeni plébánia templom Angyali üdvözlet-

oltárának szekrénye (1515–1520, faszobor, fa,

223×126 cm)
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Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um a

fő vá ros, Bu da pest szí vé ben, a met ró -

vo na lak ta lál ko zá sá nál he lyez ke dik el.

Az úgy ne ve zett „In su la Lu the ra na” –

a lu the rá nus szi get – ré sze ként ed dig

is a ma gyar or szá gi evan gé li kus ság

egyik leg je len tő sebb kul tu rá lis köz -

pont já nak szá mí tott. A mú ze um -

nak is ott hont adó épü le tet köz re fog -

ja egy fe lől a hí res, tu risz ti kai lát vá -

nyos ság nak szá mí tó, klasszi cis ta stí -

lus ban épült temp lom és a má sik ol -

da lon el he lyez ke dő evan gé li kus gim -

ná zi um im po záns épü le te, mely így,

együt tes ként jel leg ze tes pont ját ké -

pe zi a Bel vá ros nak.

A mú ze um mint in téz mény az

evan gé li kus gyűj te mény ügy har ma dik

és egy ben leg fi a ta labb gyűj te mé nyi ága

az or szá gos le vél tár és a könyv tár után.

1973-ban kezd te meg te vé keny sé gét dr.

Fa bi ny Ti bor egy ház tör té nész-pro -

fesszor ve ze té sé vel. 1979-ben nyi tot -

ta meg ka pu it, s ek kor nyílt el ső ál lan -

dó ki ál lí tá sa is Evan gé li kus ság a ma -

gyar kul tú rá ban cím mel.

Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -

um  egy há zunk ban más sze re pet

tölt be, mint a ha son ló be so ro lá sú ál -

la mi te ma ti kus mú ze u mo k. Mű kö -

dé sé ben há rom, egy más tól rész ben

el té rő fel adat cso por tot kü lön böz tet -

he tünk meg. A ha gyo má nyos ér te -

lem ben vett mu zeo ló gi ai fel ada tok

(gyűj tés, kon zer vá lás, fel dol go zás,

be mu ta tás) mel lett kul tu rá lis-ok -

ta tó sze re pe is van, va la mint el lát -

ja a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház te rü le tén a mű tárgy vé del mi,

ta nács adói és el len őr zé si fel ada to kat.

Mind a há rom, egy más sal

szo ro san össze füg gő te rü let

bő vebb be mu ta tá sát és

elem zé sét fon tos nak tar -

tom.

Ta lán a leg is mer tebb mú -

ze u mi fel adat a gyűj tés, mely

ese tünk ben a Kár pát-me -

den ce evan gé li kus sá ga hit -

élet tel kap cso la tos tár gyi

anya gá nak gyűj té sét je len ti

gyü le ke ze tek től, ma gán sze -

mé lyek től és más gyűj tők től.

Emlékeink egy he lyen va ló

be mu ta tá sa jó ké pet ad há -

rom nem ze ti sé gű egy há zunk

ér té ke i ről és szel le mi gaz -

dag sá gá ról. 

Az így meg szer zett anya -

got ter mé sze te sen kon zer vál -

ni és res ta u rál ni kell, majd

pe dig lel tá roz ni, tu do má -

nyo san fel dol goz ni, pub li -

kál ni és ki ál lí tá so kon be mu -

tat ni. Ez az idő igé nyes fo lya -

mat azon ban a mú ze u mi

mun ká nak csak az egyik, ha -

bár alap ve tő en fon tos te rü -

le te. 

A mú ze um azon ban, a

köz hi e de lem mel el len tét ben, nem

csak a múlt tal fog lal ko zik. Múl tunk

emlékeinek ápo lá sa és meg őr zé se

mel lett fon tos a ma szü le tő ér té kek

fel is me ré se, be mu ta tá sa és tá mo ga -

tá sa. Min den kor szak, min den gyü -

le ke ze ti kö zös ség és min den hí vő

egy ház tag ki ala kít ja és meg éli a ma -

ga is ten ké pét. Az egye di vá la szok erőt

ad hat nak a töb bi ek nek, és pél dá ul

szol gál hat nak má sok szá má ra is. A

mú ze um fel ada ta ezen iro dal mi, ze -

nei és kép ző mű vé sze ti ér té kek fel ka -

ro lá sa, be mu ta tá sa és tá mo ga tá sa

is, súlyt he lyez ve a mi nő ség re. Min -

den kor osz tály fon tos: az óvo dá sok -

tól az is ko lá so kon ke resz tül a nyug -

dí ja so kig. Szá muk ra dif fe ren ci ál tan

meg szer ve zett és az ér dek lő dé si kö -

rük höz ala kí tott prog ra mok kal kell

kö ze lebb ke rül ni.

Az egy ház nak azon ban nem csak a

sa ját tag jai, ha nem a kül vi lág fe lé is

nyit nia kell. A mú ze u mot sok ér dek -

lő dő bel föl di és kül föl di tu ris ta lá to -

gat ja, akik nem fel tét le nül ke resz tyé -

nek. Fon tos, hogy egy há zunk ér ték -

köz ve tí tő sze re pe szá muk ra is ta pint -

ha tó és érez he tő le gyen. A misszió te -

hát az egy há zi mú ze um fon tos cél jai

kö zé kell, hogy tar toz zon.

Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -

um har ma dik és ta lán leg szo kat la -

nabb fel ada ta a mű tárgy vé del mi,

ta nács adói és mű tárgy-el len őr zé si

ha tás kör az egy há zon be lül. Az egy -

ház sa já tos sá gá ból fa kad, hogy a

leg több he lyen – egyéb ként ör ven -

de tes mó don – a mű tár gyak és a

mu ze á lis be ren de zé sek mind a mai

na pig hasz ná lat ban van nak. Kely -

hek, ol tár te rí tők, gyer tya tar tók, ol -

tár ké pek és egyéb be ren de zé si

tárgyak, me lyek az idő mú lá sá val

kop nak, el hasz ná lód nak. Meg őr zé -

sük és fel újí tá suk fon tos fel adat,

an nál is in kább, mert egy élő gyü le -

ke zet ben, a mo dern kor tech ni kai

kö ve tel mé nye i nek meg fe le lő en,

időn ként szük ség van a temp lo mok

fel újí tá sá ra vagy át ala kí tá sá ra. Mi -

vel a lel ké szek kép zé se nem ter jed ki

a mű tárgy vé del mi szak is me re tek re,

a mú ze um szol gál szá muk ra se gít -

ség gel, szak is me ret tel és ta nács -

adás sal, hogy he lyes komp ro misszu -

mok szü let hes se nek, és év szá za dos

ér té ke ink is meg ma rad ja nak az utó -

kor szá má ra. 

g Dr. Har ma ti Bé la Lász ló

mú ze um igaz ga tó

A múzeumról rész le tes in for má ci ók

a www.evan ge li kus mu ze um.hu hon -

la pon olvashatók.

E VANG É LIKUS G Y Ű J TE MÉ N YI SZ E MLE

Az In su la Lu the ra na
szívé ben

Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um

THE SAURUS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

Dr. Kéry La jos éle té nek há rom súly -

pont ja volt. Or vo si hi va tá sa, me lyet

negy ven ki lenc éven át fá rad ha tat la -

nul gya ko rolt ha lá lá ig, csa lád tag jai és

be te gei irán ti fe le lős sze re te te és szi -

lárd is ten hi te, mely ről né hány éve így

val lott: „Hi tem alap ja az, amit ott -

hon ról kap tam és hoz tam. A hit

szá mom ra az élet min den te rü le tén

fon tos sze re pet tölt be. Min den je len -

tős dön tés előtt meg kér de zem ma -

gam tól: »Mit ten ne most Jé zus?«”

1962-ben kap ta meg or vo si dip lo -

má ját, majd or to pé di ai szak or vos

lett, 1981-ben pe dig az or vos tu do má -

nyok kan di dá tu sa. Év ti ze de ken át a

Sem mel weis Or vos tu do má nyi Egye -

tem Or to pé di ai Kli ni ká já nak, majd a

Ró kus-kór ház nak volt osz tály ve ze tő

fő or vo sa. Nyug díj ba vo nu lá sa után

há rom kü lön bö ző ren de lő in té zet -

ben fo gad ta a be te ge ket, vá rat la nul

be kö vet ke zett ha lá lá ig. A gyer mek -

or to pé dia és az idős ko ri moz gás -

szer vi és ízü le ti el vál to zá sok vol tak a

ku ta tá si te rü le tei, e té ma kö rök ben

tar tott elő adá so kat ha zai és nem zet -

kö zi kon fe ren ci á kon és pub li kált tu -

do má nyos mun ká kat.

Ren de lé se in egy há zunk sok tag ja

meg for dult ön ma ga vagy gyer me kei

pa na sza i val, és ka pott Kéry dok tor

úr tól szak sze rű el lá tást, de rűs, biz ta -

tó sza va kat. Be te gei min de nütt bi za -

lom mal for dul tak hoz zá, és sze re tet -

tel vet ték kö rül. Kol lé gái körében is

köz sze re tet nek ör ven dett.

Nagy szü le it és szü le it pél da ké pé -

nek te kin tet te, idős édes any ját ha lá -

lá ig egye dül ápol ta. Csa lád já ban

min den ki nek se gí tett, akinek szük sé -

ge volt rá. Kony ha mű vé sze te és de -

rűs élet sze re te te a csa lá di ün ne pe ken

és a ba rá ti együtt lé te ken öröm te li

órá kat je len tett.

Csa lád ja Sár szent lő rinc ről szár ma -

zott, ő már Bu da pes ten szü le tett. A

fa so ri evan gé li kus gyü le ke zet hez kö -

tő dött gyer mek ko ra óta. Ke mény

La jos és Scholz Lász ló ige hir de té se it

szí vé ben for gat ta. 

A gyü le ke zet ben édes ap ja nyo -

mán pres bi te ri, majd má sod fel ügye -

lői tiszt sé get is vál lalt, öröm mel vett

részt a temp lom kül ső-bel ső meg újí -

tá sá ban. Ké sőbb nagy lel kű ado má -

nya i ból ké szült el a temp lom nak a vi -

lág há bo rú so rán el vesz tett nagy ha -

rang ja, va la mint a szen tély már -

vány la pos bo rí tá sa és a to rony óra.

Ugyan így ál do zott a sár szent lő rin ci

temp lom ha rang já ra és to rony órá já -

ra is. Ha lá la nap ján ennek a to rony -

órá nak a mo tor ja min den mű sza ki

hi ba nél kül meg állt…

2000-től hat éven át a Pes ti Evan -

gé li kus Egy ház me gye fel ügye lői tisz -

tét töl töt te be. Ezt a tiszt sé gét nagy

sze re tet tel és oda adás sal lát ta el,

mind a ti zen hét gyü le ke ze tet és fi li -

á ikat rend sze re sen meg lá to gat ta, be -

szél ge tett a lel ké szek kel és a hí vek kel,

se gí tett, ahol szük ség volt rá.

Kéry La jos egész egy há zunk szol -

gá la tát a szí vén vi sel te, is mer te a lel -

ké sze ket, tu dott a gon dok ról is, az

örö mök ről is. Mun ká já nak el is me ré -

se ként 2006-ban át ve het te a Dé li

Egy ház ke rü let – ak kor el ső íz ben át -

adott – hű ség ér mét.

A sú lyos be teg ség na pok alatt le -

győz te, de tud juk, hogy ké szen állt a

ha za té rés re, az Ura szí ne előtt va ló

meg ál lás ra. 

Te me té se nagy rész vét mel lett

zaj lott le a Rákoskeresztúri új köz te -

me tő szó ró par cel lá já ban no vem ber

14-én. Meg szó lalt az az ige, amely vé -

gig kí sér te éle tét, és amely szü lei ra -

va ta lá nál is el hang zott. „Az Is ten ál -

tal ve tett szi lárd alap azon ban meg -

áll, amely nek pe csét je ez: »Is me ri az

Úr az övé it!«” (2Tim 2,19a) Ezt a

mon da tot min den egy há zi meg szó -

la lá sa vé gén emelt han gon idéz te. 

Éle te va ló ban az Is ten ál tal ve tett

szi lárd alap ra épült. Is ten pe csét je

volt raj ta be töl tött hi va tá sá ban, min -

den sze re te té ben és em ber sé gé ben,

mert tud ta: Ura is me ri őt is.

g Szir mai Zol tán

In me mo riam dr. Kéry La jos
(1937–2011)

Har minc há rom gyü le ke zet ből ér ke -

zett nyolc van hét részt ve vő vel kez dő -

dött meg no vem ber 18-án az or szá -

gos pres bi ter kép zés má so dik tan fo -

lya ma Rév fü lö pön, az Or dass La jos

Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban. 

Az elő adók és szer ve zők az el ső

tan fo lyam ta pasz ta la ta it fel hasz nál -

va for mál ták a „tan ren det”. Az úr va -

cso rai kö zös ség gel in du ló és zá ró dó

két és fél nap sok in for má ci ót hor do -

zott, iz gal mas kér dést ve tett fel, s volt

olyan is, amely „bor zol ta a ke dé lye -

ket”, hi szen a ta ní tá sok, elő adá sok

mel lett egy há zunk jö vő jé ről, szer ve -

ze té ről, ter ve i ről is szó esett. 

A mun ka ott ho ni ta nu lás sal foly ta -

tó dik, ame lyet egy in ter ne tes le ve le ző -

lis ta se gít. A tan fo lyam – im már kö -

zös ség gé ko vá cso ló dott – tag jai feb ru -

ár vé gén ta lál koz nak új ra Rév fü lö pön. 

g Prh le Pé ter fel vé te le

Pres bi ter kép zés má sod szor

A pan non hal mi ben cés kö zös ség

no vem ber 18-án tar tot ta – a ba zi li -

ka re konst ruk ci ó ja mi att – a fő apát -

ság könyv tá rá ban Szent Már ton-na -

pi ün nep sé gét. Ha gyo má nyo san

ilyen kor ad ják át a pan non hal mi fő -

apát ság, a He ren di Por ce lán ma nu fak -

tú ra Zrt. és a Bá bol na Nem ze ti Mé -

nes bir tok Kft. ál tal ala pí tott Szent

Már ton-dí jat. Az im már ti zen egye -

dik al ka lom mal oda ítélt el is me rést

eb ben az esz ten dő ben Itt zés Já nos

nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök

ve het te át.

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Ima kö zös ség ala kult a zug lói gyü le -

ke zet ben. Össze jö ve te le i ket az ad ven -

ti idő szak tól kez dő dő en a va sár na pi

is ten tisz te let előtt tart ják.

A kö zös imák ban a jö vő évi ál ta -

lá nos tiszt újí tó vá lasz tá sok hoz bölcs

dön té se ket, a gyü le ke zet to váb bi

mun ká já hoz pe dig meg úju lá sát és

egy sé gé nek erő sö dé sét ké rik a min -

den ség Urá tól.

Az al kal mak ra min den kit sze re tet -

tel vár nak.

g -gy-

Ima kö zös ség Zug ló ban

Őszi köz gyű lé sét tar tot ta a Veszp ré mi Evan gé li kus Egy -

ház me gye no vem ber 19-én a pá pai egy ház köz ség gyü le -

ke ze ti ter mé ben.

Az ak tu á lis kér dé sek kel kap cso la tos na pi ren di pon tok

kö zött – Köz élet, szol gá lat: pro tes táns gyö ke rek, pro tes -

táns vá la szok cím mel – könyv be mu ta tó val egy be kö tött

elő adást tar tott dr. Bir kás An tal kor mány tiszt vi se lő, a Köz -

igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um Egy há zi, Nem -

ze ti sé gi és Ci vil Tár sa dal mi Kap cso la to kért Fe le lős Ál -

lam tit kár sá gá nak mun ka tár sa (képünkön). Az elő adó az

új egy há zi tör vényt is be mu tat ta a je len lé vők nek.

Egy há zunk he ti lap já nak fő szer kesz tő je, T. Pin tér Ká -

roly az EvÉ le tet sa ját be val lá suk sze rint jól is me rő részt -

ve vők kel be szél ge tett az új ság ról. 

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Egy ház me gyei köz gyű lés

Az úgynevezett árvízi kehely, ame lyet Löwy

Herman zsidó ezüst ke res kedő készíttetett

Lang Mihály evangélikus lelkésznek

hálából, ami ért az 1838-as pesti árvíz

idején izraelita val lá sú ak nak is mene dé ket

adott a pesti (ma Deák téri) temp lomban
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Advent 1. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. Lekció: Róm 13,11–14; Jer 23,5–8.

Alapige: Lk 4,13–21. Énekek: 131., 141.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de.

11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. (vespera) Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Keveházi

László; 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. Donáth

László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV.,

Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky

Ferenc; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (orgonazenés áhítat) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva;

VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. 11. (úrv., közös

istentisztelet a ferencvárosi gyülekezettel; Bach-kantáta BWV 36/1) Koczor Tamás; VIII.,

Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; IX., Gát u. 2. (katolikus templom)

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) Bence Imre; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Bence

Imre; Egyetemi és főiskolai gyülekezet, XI. Magyar tudósok krt. 3. du. 6. (úrv., adventi Gospel-

istentisztelet) Gáncs Tamás; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre;

Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22.

de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Deák László; XIV. Gyarmat

u. 14. de. fél 10. Deák László; 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.) Börönte Márta; 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. fél 11. 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.) dr. Korányi

András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) dr. Korányi

András; 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. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér

de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budakeszi,

Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lackner Pál; Pilisvörösvár (református templom)

du. 2. (úrv.); Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

APRÓHIRDETÉS

Üdü lés Hé ví zen svéd asz ta los ét ke zé -

sek kel, für dő be lé pők kel, 6 nap:

34 500 Ft. Bük für dőn: 38 000 Ft.

Kis bér To u rist. Te le fon: 34/352-700.

Templomok, templomtornyok

felújítása, villámvédelem kiépítése.

29 év referenciával. Bede László,

30/943-5089.

HÍREK, HIRDETÉSEK
Ad vent 1. va sár nap ján, no vem ber

27-én 18 óra kor a Bé csi ka pu té ri

evan gé li kus temp lom ban ad ven ti

ves pe rás, re for má ció ko ra be li zsol -

tár éne kes is ten tisz te le tet tar tunk.

Igét hir det Ba li cza Iván. Min den kit

sok sze re tet tel vá runk.

A ti zen öt éve szol gá ló Fő vá ro si Pro tes -

táns Kán to rá tus ün ne pi ve spe rás ra

hív ja ré gi tag ja it és az ér dek lő dő ket. A

zsol tá ro zós is ten tisz te le ten, amely no -

vem ber 27-én, va sár nap 18 óra kor

kez dő dik a ke len föl di evan gé li kus

temp lom ban (Bu da pest XI., Bocs kai út

10.), el hang zik Te le mann Ma chet die

To re we it kez de tű ad ven ti kó rus kan tá -

tá ja. Köz re mű kö dik a ke len föl di gyü -

le ke zet ze ne ka ra Ben ce Gá bor ve ze té -

sé vel. Igét hir det Ben ce Im re es pe res.

A Lő rin ci Ér dek lő dők Tea há za (LÉT)

sze re tet tel meg hív ja kö vet ke ző, ad -

ven ti al kal ma i ra: no vem ber 29-én,

kedden 18 órai kez det tel Feny ve si Fé -

lix La jos, no vem ber 30-án, szer dán

18 órai kez det tel Hor váth Ádám ren -

de ző lesz ven dé günk. Hely szín: pest -

szent lő rin ci evan gé li kus temp lom

(1183 Bu da pest, Kos suth tér 3.).

Is ten irán ti há lá val hív juk a Be le di

Evan gé li kus Egy ház köz ség de cem ber

2-án, pén te ken 18 óra kor kez dő dő

sze re tet ven dég sé gé re. Elő adást és

áhí ta tot tart Sze me rei Já nos, a Nyu -

ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs -

pö ke. Az elő adás cí me: „Ád ven ti

csend ben té ged vá runk, jöjj, Urunk Jé -

zus, ma radj ná lunk!”

A du na ke szi evan gé li kus temp lom ban

de cem ber 4-én, va sár nap dél után 5

óra kor kez dő dő or go na hang ver se -

nyen Trajt ler Gá bor or go nál. Mű so -

rán ré gi mes te rek, Bach és ro man ti -

kus szer zők ad ven ti és ka rá cso nyi

mű vei sze re pel nek. A be lé pés díj ta lan.

Or go na ün nep – Hang ver se nyek a

bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom

tíz éves or go ná ján. A há rom ré szes

kon cert so ro zat utol só al kal ma de -

cem ber 4-én, va sár nap 18 óra kor

lesz. Fin ta Ger gely or go na mű vész

J. S. Bach-, Liszt Fe renc- és Ko dály

Zol tán-mű ve ket or go nál. A hang ver -

seny re a be lé pés díj ta lan. Cím: 1038

Bu da pest, Me ző ut ca 12. Te le fon/fax:

1/368-6118. Hon lap: www.evan ge li -

kus be kas.hu.

Bajcsy-Zsi linsz ky utol só órá i nak és

ki vég zé sé nek ta nú ja a Pá pai Re for má -

tus Kol lé gi um ban ta nult, majd Sop -

ron ban, a Ma gyar Ki rá lyi Er zsé bet

Tu do mány egye tem Evan gé li kus Hit -

tu do má nyi Ka rán szer zett lel ké szi ok -

le ve let. Több gyü le ke zet ben volt se -

géd lel kész, töb bek kö zött Szom bat -

he lyen és a Pá pa mel let ti Csög lén.

1941 és 1951 kö zött Sop ron kő hi dán

működött. Az öt ve nes évek ele jén ke -

rült Dab rony ba, Ne messza ló kon is

szol gált. Nyug dí jas éve i ben pá pai

ki se gí tő lel kész ként és a Pá pai Re for -

má tus Gyűj te mé nyek mun ka tár sa -

ként te vé keny ke dett. A pá pai kert vá -

ros ban élt 1985-ben be kö vet ke zett

ha lá lá ig. A pá pai Al só vá ro si te me tő -

ben ta lál ha tó sír em lé ke ar ra vár,

hogy év ről év re nem ze ti szí nű sza lag -

gal át kö tött ba bér ko szo rú dí szít se az

em lé ke zet je le ként.

To rok szo rí tó, meg ha tó ennyi idő

tá vo lá ból is, ahogy Bár do si Je nő

evan gé li kus lel kész 1944 ka rá cso -

nyá ra, Bajcsy-Zsi linsz ky utol só óráira

em lé ke zett:

„Jó val el múlt éj fél, ben ne jár tunk

már hu szon ne gye di ké ben, ami kor

egy tiszt he lyet tes ke re sett fel éji ma -

gá nyom ban. Ar ra kért, kö ves sem,

szer tar tá si tár gya i mat vi gyem ma -

gam mal. Fel vi lá go sí tott: Bajcsy-Zsi -

linsz kyt reg gel ki vég zik. Az el ítélt kért

pa pot, úr va cso rát sze ret ne ma gá -

hoz ven ni. El in dul tam a tiszt he lyet -

tes nyo má ban pa pi hi va tá som ed di -

gi leg ne he zebb út já ra… 

A zár ká ban nem volt más, csak egy

asz tal és egy tám la nél kü li fa szék, kis

asz ta lon gyer tya kö zött fe szü let. Ő

ak kor úr va cso rát vett… Úgy kö rül be -

lül reg gel fél nyolc táj ban egy ma gyar

hon véd jött ér te, a sze me könnyes

volt – mint ké sőbb meg tud tam, ő is

tar pai volt, így jól is mer te Bajcsy-Zsi -

linsz kyt –, meg állt az aj tó ban, elő ször

rám né zett. Bajcsy-Zsi linsz ky tör te

meg a csen det a ka to ná hoz szól va:

»Na, fi am, ne künk men ni kell?« – a

ka to na vá lasz he lyett el sír ta ma gát.

Ő ke zet nyúj tott ne ki. A ka to na le haj -

tot ta a fe jét, s a bú csú je lé ül meg csó -

kol ta Bajcsy-Zsi linsz ky ke zét… 

Egy pil la na tig szó nél kül áll tunk

egy más mel lett, ak kor át ölelt, jobb -

ról-bal ról meg csó kolt, és azt mond -

ta: »Az egyik bú csú csók sze re tett

egy há zam ré szé re, a má sik az utol -

só pil la na tok ban ve lem le vő lel ké -

szem szá má ra.« Az tán el in dult.

Bal ján men tem ve le, s a sí rás sal

küsz köd tem. Szót la nul men tünk, s

az ud var ra ve ze tő aj tó nál vál tunk el,

mert a ren del ke zé sek ér tel mé ben én

to vább nem me het tem. Itt meg áll -

tam.

Ez után drá mai gyor sa ság gal tör -

tén tek az ese mé nyek. Föl emelt fő vel,

bát ran ment a ka to nák kö zött. A ki -

vég zés szín he lyé re ér ve a had bí ró ság

el nö ke fel ol vas ta az íté le tet. Kö tél ál -

ta li ha lál ra ítél ték. Bajcsy-Zsi linsz ky

nyu god tan vé gig hall gat ta, majd oda -

for dult a had bí ró ság fe lé, és csak

ennyit mon dott: »Ura im, a tör té ne -

lem en gem fog iga zol ni. Is ten min -

dent lát, és jó ügyért ha lok meg. Él -

jen Ma gyar or szág!«”

Bajcsy-Zsi linsz ky a ki vég zé se előtt

a cel lá ban ti tok ban át nyúj tott a lel -

kész nek egy – a fe le sé gé nek cím zett

– le ve let, mely vég ren de le tét tar tal -

maz ta. Bár do si Je nő ezt sze mé lye sen

ad ta át az öz vegy nek a há bo rú után,

s ő mu tat ta meg ne ki fér je pon tos

nyug he lyét is a sop ron kő hi dai fegy -

in té ze ti te me tő ben.

Bajcsy-Zsi linsz ky End re lel ké szé -

nek – mint a ma gyar tör té ne lem

egy szo mo rú mo men tu ma ta nú já nak

– em lé két őriz ni kö te les ség. Mél tó

len ne hoz zá, ha ez a ke gye let egy

szebb em lék jel for má já ban is meg -

nyil vá nul hat na!

g Ke re csé nyi Zol tán

AK I TA NÚ JA VOLT BAJCSYZ SI LINSZ KY E ND RE U TOL S Ó ÓR Á I  NAK

Egy el fe le dett lel kész em lé ke

b Újabb mér föld kö vé hez ér ke -

zett a ba la ton szár szói Evan gé -

li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói

Ott hon ban meg va ló su ló Komp -
lex fenn tart ha tó ság KEOP

6.2.0/B/09-2010-0012 min ta -

pro jekt. Zá ró ren dez vé nyét és az

Ener gia ta ka ré kos épü let gé pé -
sze ti meg ol dá sok el ne ve zé sű

szak mai kon fe ren ci át no vem ber

21-én tar tot ták meg.

A ren dez vény ele jén Végh Sza bolcs

in téz mény ve ze tő kö szön töt te a meg -

je len te ket, majd a pro jekt fej lesz té -

se it be mu ta tó fil met ve tí tet ték le. Ez -

után a fenn tart ha tó sá gi mun ka terv

meg va ló sí tói szá mol tak be sze mé lyes

ta pasz ta la ta ik ról, így sor ke rült Ben -

czúr Lász ló nak, az épí té sze ti meg ol -

dá sok ter ve ző jé nek, Bá nyai Já nos nak

és Kol ler Csa bá nak, a ki vi te le zést ko -

or di ná ló Al ter na tív Ener gia Cent rum

mun ka tár sa i nak, va la mint a pro -

jekt ve ze tő nek, e so rok író já nak elő -

adá sá ra. Összeg zés ként el hang zott,

hogy a prog ram ke re té ben mind a

ter ve zett meg ta ka rí tá so kat, mind a

kom mu ni ká ci ós ered mé nye ket si -

ke rült el ér ni. Hosszabb tá vú ha tás -

ként pe dig egy há zunk ban ör ven de -

te sen meg sza po rod tak az ener ge ti kai

fej lesz té sek.

Az ér dek lő dők szá má ra be mu tat -

ták a pro jekt hez kap cso ló dó DVD-t

és a Fenn tart ha tó meg ol dá sok cí mű

in for má ci ós ki ad ványt. A könyv a

mun ka terv is mer te té sén túl az in téz -

mé nye ink ben, gyü le ke ze te ink ben,

de akár ott ho na ink ban is hasz no sít -

ha tó ener gia ta ka ré kos meg ol dá so -

kat is mer te ti, va la mint mód szer ta -

ni út mu ta tó ul is szol gál a fenn tart -

ha tó sá gi mun ka ter vek ki dol go zá -

sá hoz.

A pro jekt zá ró ülés vé gén egy há -

zunk or szá gos pres bi té ri u má nak ne -

vé ben Len gyel An na és Ben czúr

Lász ló kö szön ték meg Végh Sza -

bolcs nak az ener gia ta ka ré kos sá gi

prog ram meg va ló sí tá sa so rán ta nú -

sí tott ki tar tá sát és hű sé gét.

A kon fe ren cia to váb bi ré szé ben a

nap ener gia hasz no sí tá sá nak le he tő -

sé ge i ről és a bio massza al kal ma zá -

sá nak mód ja i ról tar tot tak tá jé koz ta -

tót az Al ter na tív Ener gia Cent rum

mun ka tár sai. A közben fel me rült

kér dé se ket, a ba la ton szár szói ott -

hon ban meg va ló sí tott fej lesz té se ket

be mu ta tó tár lat meg te kin té se köz -

ben vi tat ták meg az ér dek lő dők kel,

is mer tet ve a gya kor la ti hasz no sí tást.

A nap zá rá sa ként az ener ge ti kai

fej lesz té sek fi nan szí ro zá sát cél zó pá -

lyá za ti le he tő sé ge kről esett szó. Az

elő adók meg erő sí tet ték, hogy a

kormány mint egy 160 mil li árd fo rin -

tot cso por to sí tot t át a Széchenyi-terv

keretében ener ge ti kai fej lesz té sek

pá lyá za ta i ra. A ki írá sok meg je le né -

se 2012 ele jén vár ha tó, így ér de mes

mi előbb vé gig gon dol ni le he tő sé ge in -

ket és meg ter vez ni a pro jek te ket.

Eh hez az ener ge ti ka és a pá lyá za tok

te rén is jár tas szak em be rek be vo ná -

sá ra van szük ség, mert mind az

ener ge ti kai ter ve zés, mind a pá lyá zat

el ké szí té se ko moly és össze han golt

szá mí tá so kat igé nyel .

A szak mai nap vé gén (és a szü ne -

tek ben is) élénk, kö tet len be szél ge -

té sek ala kul tak ki a té má ról – ez re -

ményt kel tő  a to váb bi fej lesz té sek ter -

ve zé se, be in dí tá sa szem pont já ból.

g Ko csis Ist ván

Fenn tart ha tó meg ol dá sok

Meg hí vó
Az Észa ki és a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let, va la mint a Pes ti és a Bu -

dai Egy ház me gye szer ve zé sé ben idén is meg tart juk a nyug dí jas lel ké szek,

il let ve lel kész öz ve gyek ad ven ti ta lál ko zó ját, mely nek a Ró zsák te rei evan -

gé li kus kol lé gi um ad ott hont de cem ber 2-án, pén te ken 10 órá tól. (A ta -

lál ko zó ra vár juk a nyug dí jas lel ké szek fe le sé ge it is.)

Prog ram: A ta lál ko zó meg nyi tá sa, kö szön té sek (Len gyel An na és Ben -

ce Im re) • Áhí tat (dr. Fa bi ny Ta más) • Meg em lé ke zés az el hunyt lel ké -

szek ről és lel kész fe le sé gek ről (Miss u ra Ti bor) • A kol lé gi um la kó i nak kul -

tu rá lis mű so ra (Hegy vá ri né Pa u ló Má ria) • Elő adás és beszélgetés: Egy -

há zunk jö vő je és az új in téz mé nyek (De ák Lász ló is ko la lel kész, Szteh -

lo-is ko la) • Kö zös ebéd • Kö tet len be szél ge tés és ká vé zás

A ta lál ko zó ra a kö zös ebéd mi att no vem ber 27-ig kell je lent kez ni a Bu -

dai Evan gé li kus Egy ház me gyé nél te le fo non (1/365-9736) vagy e-mail ben:

Es pe re si.Hi va tal.Bu da@lu the ran.hu. Test vé ri kö szön tés sel:

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök, Gáncs Pé ter püs pök,

Ben ce Im re es pe res, Győ ri Gá bor es pe res

H I R D E T É S

b A múlt szá zad nagy ívű élet pá lyát be fu tott tör té nel mi sze mé lyi sé ge,

Bajcsy-Zsi linsz ky End re szü le té sé nek száz hu szon ötö dik év for du ló ja

kap csán sok ér de kes új adat ke rült elő az új ság író-po li ti kus ról. A nagy

múl tú evan gé li kus csa lád sar ja ide jé ben fel is mer te a tör té ne lem pa -

ran csát és a ma gyar ság ra le sel ke dő ve szélyt, s a pol gá ri po li ti ku sok

kö zül egye dül ő ju tott el a né met el le nes fegy ve res el len ál lá si harc vál -

la lá sá ig. A nyi las szá mon ké rő szék em be rei 1944. no vem ber vé gén el -

fog ták, és ka to nai bí ró ság elé ál lí tot ták. A bí ró ság 1944. de cem ber 23-

án kö tél ál ta li ha lál ra ítél te. Bajcsy-Zsi linsz ky End re éle té nek utol só

órá it a le ges leg job ban egy lu the rá nus tisz te le tes is mer te: Bár do si Jenő,
aki ről na gyon ke ve sen tud ják, hogy Ge csén szü le tett 1910. jú ni us 1-

jén, ap ja Bár do si Ala dár is ko la igaz ga tó volt.
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Az ad vent a vá ra ko zás idő sza ka. Ka -

rá csony előtt azon ban a mi ci vi li zá ci -

ónk ban van egy má sik vá ra ko zás sal te -

li idő szak is, és bár en nek a cél dá tu -

ma szin tén de cem ber 24-e, a kez de -

te év ről év re ko rább ra to ló dik: ez

nem más, mint a ka rá cso nyi aján dé -

kok meg vá sár lá sá nak ide je. En nek

kez de tét vi szont a ke res ke dők prak -

ti ku san leg ké sőbb no vem ber ele jé re

idő zí tik, ab ban bíz va, hogy a re mény -

be li vá sár lók így nem csak a de cem ber

ele jén meg ka pott fi ze té sük ből, ha nem

már az egy hó nap pal ko ráb bi ból is

köl te nek er re a cél ra. A mint egy két

hó na p így ki vá ló al ka lom ar ra, hogy

a drá gább ter mé kek is va la mi kép -

pen a ka rá csony fa alá ke rül je nek.

A fo gyasz tói tár sa da lom nak van

egy pszi cho ló gi a i lag jól le ír ha tó rák -

fe né je. Ez pe dig nem más, mint a sok

vá lasz tá si le he tő ség „bol dog ta la ní tó”

ha tá sa. Bar ry Sch wartz pszi cho ló gus -

nak A vá lasz tás pa ra do xo na cí mű

köny vé ben ol vas ha tó: mi nél több le -

he tő ség kö zül vá laszt ha tunk, an nál

elé ge det le neb bek le szünk a dön tés sel,

mi vel annyi val több ször jut hat

eszünk be, hogy más ként dönt ve job -

ban jár tunk vol na. 

Bi zo nyos pi a co kon ez az elv igen

ko moly vál to zá so kat idé zett elő. Az

Egye sült Ál la mok ban pél dá ul gyor -

san si ke res sé vál tak azok az in gat lan -

köz ve tí tő iro dák, ame lyek rend kí vül

ala pos igény fel mé rés után mind -

össze két há zat mu tat nak meg az

ügy fél nek. Az iro da mun ka tár sai a

ka pott inst ruk ci ók alap ján el vég zik az

elő ze tes szű rést, így a vá lasz tá si le he -

tő sé gek mi ni ma li zá lá sá val el érik,

hogy a ve vő elé ge dett le gyen. Két op -

ció kö zül ugyan is könnyen ki le het

vá lasz ta ni a job bat, el len ben há rom

vagy még több le he tő ség ese tén ez

már ko ránt sem ilyen egy sze rű.

So kan a ka rá csony ra idő zí tik ott -

ho ni in for ma ti kai be szer zé se i ket is.

Ha már amúgy is kell egy új szá mí -

tó gép, ak kor bi zony a leg egy sze rűbb

a ka rá csony fa alá ten ni, hi szen az

„aján dék” ér té ké hez nem fér het két -

ség. Ha csak a mos ta ná ban leg di va -

to sabb note boo ko kat néz zük, ak kor

leg alább tíz él vo nal be li gyár tó több

tíz tí pu sa ver seng egy szer re a vá sár -

lók ke gye i ért, nem kis fej tö rést okoz -

va: me lyik is le het a leg jobb vé tel?

E ro vat ha sáb ja in már több ször

esett szó az App le szá mí tó gé pe i ről,

ame lyek min dig is stá tus szim bó lum -

nak szá mí tot tak. Majd hogy nem min -

den eset ben kü lön ka te gó ri a ként te kin -

tet tek rá, és ez csak rész ben kö szön -

he tő an nak, hogy a szá mí tó gé pek

több sé gén fu tó Win dow szal szem -

ben az App le gé pe in sa ját ope rá ci ós

rend szer fut, amely min dig is könnyű

ke zel he tő sé gé ről és fel hasz ná ló ba rát

fe lü le té ről volt hí res. Va ló já ban a szűk

vá lasz ték is ré sze volt az App le ter mék -

stra té gi á já nak. Szá mí tó gé pei leg több -

ször csak pár pa ra mé ter ben kü lön böz -

tek egy más tól, de fel épí té sük tel je sen

azo nos volt, és iPod ne vű ze ne le ját szó -

juk is csak egy fé le szín ben volt kap ha -

tó a pi ac ra do bá sa kor. A sta tisz ti kák

pe dig azt mu tat ják, hogy e cég vá sár -

lói a leg elé ge det teb bek a ter mé kek kel.

Pár nap ja kelt szárny ra a hír: egy

brit fő rab bi sze rint Ste ve Jobs, az

App le nem rég el hunyt ve ze tő je mi att

va gyunk szo mo rú ak. Jo nat han Sacks

sze rint tud ni il lik a rek lá mok ha tá sa,

hogy elé ge det le nek va gyunk, ha nem

a cég leg újabb ter mé ke it bir to kol juk.

A rab bi meg lá tá sa sze rint az iPad, iP -

ho ne, iPod el ne ve zé sek ben az „i” be -

tű az an gol „én” sze mé lyes név más -

sal meg egyez ve túl sá go san is könnyen

he lyez min ket a kö zép pont ba, ez ál -

tal elő se gí ti egy ego cent ri kus kul tú -

ra ki épü lé sét, ar ra he lyez ve a súlyt,

amit még nem bir to ko lunk, ahe lyett,

hogy mind azért há lát ad nánk, amit az

Úr már meg adott ne künk.

Az ad vent be lép tünk. A vá ra ko zás

köz ben le gyen időnk el gon dol kod ni

azon, hogy a kü tyük va jon tény leg

bol dog gá tesz nek-e min ket!

g Nagy Ben ce

Bol do gí tó kü tyük?

mozaik

E VÉL&LE VÉL&LE VÉL

Kö zöl jék ide jé ben az ének szá mo kat
az is ten tisz te letek köz ve tí té sekor!
Mi u tán évek óta több fó rum hoz hi á ba for dul tam pa na szom mal, és ered ményt

ed dig nem tud tam el ér ni, ez úton kí sér lek meg or vos lást kap ni. 

Be teg ség al kal má val vagy nyá ron, ami kor csa lá dom mal együtt vi dé ken tar -

tóz ko dom, gyak ran meg hall ga tom a rá di ó ban vagy a té vé ben köz ve tí tett pro -

tes táns is ten tisz te le te ket. A re for má tus lel ké szek an nak rend je és mód ja sze -

rint min den ének előtt köz lik, nem csak a rá di ós vagy a té vés köz ve tí té sek -

kor, de min den is ten tisz te le ten, a kö vet ke ző ének szá mát, sőt az ének el ső so -

rát is fel idé zik.

Az evan gé li kus szo kás saj nos et től el tér. A temp lo mok ban az éne kek szá -

ma táb lán van fel tün tet ve, a gyü le ke zet tag jai en nek alap ján tud ják ki ke res -

ni az adott éne ket. A rá di ós is ten tisz te le te ken gyak ran elő for dul, hogy a köz -

ve tí tés ve ze tő je egy ál ta lán nem vagy csak kés ve, jó val az ének meg kez dé se

után köz li az ének szá mot. Té vés köz ve tí tés kor pe dig ugyan így kés ve mu tat -

ja meg a ka me ra az ének szám táb lát. Így a hall ga tók, né zők nem tud ják fi -

gye lem mel kí sér ni az éne ke ket, pe dig vé le mé nyem sze rint ezek szer ve sen kap -

cso lód nak az is ten tisz te let hez.

Né hány pél da a tel jes ség igé nye nél kül:

Több év vel ez előtt a bu da vá ri temp lom ból köz ve tí tett ka rá cso nyi rá di ós is -

ten tisz te le ten (Sze bik püs pök úr hir det te az igét) egy ál ta lán nem mond ták be

az éne kek szá mát. A múlt év ben az egyik vi dé ki gyü le ke zet ből köz ve tí tett ka -

rá cso nyi té vés is ten tisz te le ten (Fa bi ny püs pök úr szol gált) erő sen kés ve és na -

gyon rö vid ide ig mu tat ták az ének szám táb lát. Idén a De ák té ri pün kös di rá -

di ós is ten tisz te le ten (Gáncs püs pök úr be szélt) csak a kez dő é nek szá mát kö -

zöl te a lel kész, aki az is ten tisz te let előtt kö szön töt te a gyü le ke ze tet. A li tur -

gia és a nagy ké rő imád ság előt ti ének szá mát ti tok ban tar tot ták. Az au gusz -

tus 28-i nyír egy há zi rá di ós köz ve tí tés kor csak a kez dő é nek és a fő é nek szá -

mát hal lot tuk, a li tur gia és a le me nő ének szá mát „tit ko sí tot ták”.

Úgy gon do lom, hogy a köz ve tí té se ket hall ga tó vagy né ző hí vek, akik gyak -

ran öre gek, be te gek, or szá gunk je len le gi ha tá ra in kí vül élők, annyi meg be -

csü lést ta lán el vár hat nak a köz ve tí té se ket le bo nyo lí tó csa pat tól, hogy az ének -

szá mo kat ide jé ben kö zöl jék.

Hit test vé ri kö szön tés sel:

Sass Já nos ok le ve les vil la mos mér nök (Bu da pest)

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

Fel vé tel a De ák té ri gim ná zi um ba • A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det nyolc osz tá lyos és

négy osz tá lyos ta go za tá ra a 2012/13-as tan év re olyan, je len leg 4., il let ve 8. osz tá lyos ke resz tyén – el ső sor ban evan -

gé li kus – ta nu lók szá má ra, akik nek mind a ma ga tar tá suk, mind a ta nul má nyi ered mé nyük jó. Fel hív juk a fi -

gyel met ar ra, hogy a je lent ke zők nek kö te le ző meg ír ni a köz pon ti írás be li fel vé te li vizs gát ma gyar nyelv és iro -

da lom, va la mint ma te ma ti ka tan tárgy ból. Az írás be li vizs gák ra va ló je lent ke zés ha tár ide je: 2011. de cem ber 10.

H I R D E T É S

Evan gé li kus is ten tisz te let a Du na Te le ví zi ó ban

No vem ber 27-én, ad vent el ső va sár nap ján 10 órá tól a Du na Te le ví zi ó is ten tisz -

te le tet közvetít Óbu dá ról. Igét hir det Bá lint né Var sá nyi Vil ma lel kész.

E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Evan gé li kus es ték Du na föld vá ron so ro za tunk kö vet ke ző ven dé ge Ha mar

Dá ni el geo fi zi kus, az EL TE űr ku ta tá si cso port já nak fő mun ka tár sa (a Mu -

zsi kás együt tes ze né sze). Elő adá sá nak cí me: Koz mo ló gia, fi zi ka, hit. Idő -

pont: de cem ber 2., pén tek 17 óra. Hely szín: Du na föld vár, Is pán ház (a Vár -

ud var ban). A be lé pés díj ta lan. Min den ér dek lő dőt sok sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

Meg hí vó ad ven ti
hang ver seny re
No vem ber 26-án, szom -

ba ton 18 óra kor a Lu the rá -

nia ének- és ze ne kar ba -

rokk és ro man ti kus egy há -

zi kó rus mű ve ket ad elő a

Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus

Sze re tet ott hon temp lo má -

ban (1029 Bu da pest, Ör -

dög árok u. 9., a 61-es vil la -

mos hű vös völ gyi vég ál lo -

má sá tól a má so dik ut ca

bal ra). A kö zel negy ven ta -

gú kó rust dr. Kamp Sa la -

mon ve zény li. A hang ver -

seny köz be ni ige hir de tés

szol gá la tát De ák Lász ló, a

pest szent lő rin ci Szteh lo

Gá bor evan gé li kus ok ta -

tá si in téz mény is ko la lel ké -

sze vég zi. Sze re tet tel vá -

runk min den ked ves ér -

dek lő dőt, aki sze re ti a szép

ze nét. A be lé pés in gye nes.

H I R D E T É S

EKME-est
Az evan gé li kus kül misszi ói es tek ke re té ben Risk óné Fa ze kas

Már ta re for má tus lel kész nő, a ma gyar or szá gi Lep ra misszió

igaz ga tó ja Ami a nagy fal mö gött van – Ke resz tyén ség há rom

po gány kul tú rá ban cím mel tart ve tí tett ké pes elő adást a kö -

zel múlt ban tett ta nul má nyi út ján szer zett ta pasz ta la ta i ról. 

Idő pont: no vem ber 28., hét fő, 18 óra. Hely szín: 1084 Bu -

da pest, Ül lői út 24., ut cá ról nyí ló elő adó te rem. Min den ér -

dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk.

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egyesü let ve ze tő sé ge

H I R D E T É S

Sze re tet tel ad juk hí rül, hogy meg je lent

a Ke reszt fa tit ka tün dö köl cí mű bib li ai ol -

va só könyv és hit tan könyv 6., vál to zat lan

ki adá sa. Ez zel össze sen hat ezer-egyszáz

pél dány ke rült ki a nyom dá ból, mely ből

öt ezer-egy száz da rab fo gyott el. Is ten ál -

dá sa le gyen a köny vön, író in, szer kesz -

tő in, hasz ná ló in, hogy so kak szí vé ben ra -

gyog jon fel ez után is a ke reszt fa tün dök -

lő tit ka.

A Fra ter ni tás Lel kész egy sü let ve ze tő sé ge

H I R D E T É S

A Lu ther Ki adó köny ves bolt já nak
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.)

ün ne pi nyit va tartá sa 

• No vem ber 28. – de cem ber 23., hét fő től pén te kig: 9–18 óra

• De cem ber 3., szom bat: 9–17 óra: Ló nyay ut cai ke resz tyén könyv vá sár (Ló nyay Ut cai

Re for má tus Gim ná zi um, 1092 Bu da pest, Kini zsi u. 1–7.)

• De cem ber 10., szom bat: 9–13 óra

• De cem ber 17., szom bat: 9–13 óra

• De cem ber 24-től zár va tar tunk, nyi tás 2012. ja nu ár 16-án

Fel hív juk ked ves meg ren de lő ink fi gyel mét, hogy az ün ne pek és az év ele ji lel tá ro zás mi att

a de cem ber 20. után ér ke ző meg ren de lé se ket ja nu ár 16-tól tud juk tel je sí te ni.
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VASÁRNAP

9.00 / Du na Tv

Is ten ke zé ben

10.00 / m1

Re for má tus ma ga zin

10.00 / Du na Tv

Evan gé li kus is ten tisz te let

közve tí té se Óbu dá ról

Igét hirdet Bálintné Varsányi

Vilma lelkész

10.04 / Kos suth rá dió

Re for má tus is ten tisz te let köz -

ve tí té se Nagy lé tá ról

11.00 / m1

Re for má tus is ten tisz te let

12.00 / Kos suth rá dió

Dé li ha rang szó a pen ci evan -

gé li kus temp lom ból

21.10 / Bar tók rá dió

Az em be ri hang di csé re te

1.00 / TV2

Ró meó és Jú lia

(olasz–an gol ro man ti kus

film, 1968) (130')

HÉTFŐ

10.55 / m1

Az em lé ke zet hely szí nei

A bo de ni erő dít mény

11.00 / Du na Tv

Élő egy ház (val lá si hír adó)

12.05 / Bar tók rá dió

A Mon te ver di Kó rus és az

An gol Ba rokk Szó lis ták

Bach-hang ver se nye

14.00 / PAX Tv

Hadd szól jon or go na!

(port ré film)

17.05 / m2

10. győ ri ütősfesz ti vál

(ma gyar ze nés film)

19.25 / Du na II. Au to nó mia

A Szent Ist ván Ki rály Szim fo -

ni kus Ze ne kar kon cert je

0.05 / Du na Tv

Ko sáry Do mo kos

ol va só napló ja

(ma gyar do ku men tum film-

so ro zat)

KEDD

10.00 / Bar tók rá dió

Hang-fo gó. Ben ne:

Hum mel: D-dúr mi se

13.10 / Bar tók rá dió

Wolf gang Se i fen ját szik

a bu da vá ri Má tyás-temp lom

or go ná ján

14.10 / Du na Tv

Na pok, évek, év szá za dok

Tő kécz ki Lász ló mű so ra

14.35 / Kos suth rá dió

Tér-idő

Aján dé kok ré gen és ma

18.05 / Film mú ze um

Egy ame ri kai Pá rizs ban

(ame ri kai film mu si cal, 1951)

(113')

21.30 / Du na Tv

O’Hor ten

(nor vég já ték film, 2009) (86')

23.25 / m1

A rej té lyes XX. szá zad. Kun

Mik lós tör té nész mű so ra

SZERDA

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

14.30 / m1

Ber ta Eni kő: Nagy vá ro si

mada rak (ter mé szet film)

15.11 / Kos suth rá dió

Pré mi um hang al bum

Em lé ke ze tes mű so rok,

le gen dás rá di ó sok

15.40 / Du na Tv

Az er dé lyi szász kul tú ra

nyomá ban (ma gyar is me ret -

ter jesz tő so ro zat)

Men ni vagy ma rad ni?

19.35 / Bar tók rá dió

Az MR Szim fo ni ku sok

Liszt-hang ver se nye

Ben ne: Esz ter go mi mi se

21.30 / Du na Tv

Di ckens szel le me (an gol–

kana dai já ték film, 1998) (90')

CSÜTÖRTÖK

11.15 / m2

Je le ne tek a szob rok éle té ből

Lánc hí di híd fők

14.00 / m2

Sza bad lá bon Nóg rád ban

14.25 / m1

Természetfilmesek és egyéb

állatfajták

Kamerával Patagóniában

15.40 / Du na Tv

Tal pa lat nyi zöld

19.54 / Kos suth rá dió

Az orosz lán és a zeb ra

Mé szöly Mik lós me sé jét el -

mond ja: Avar Ist ván

21.05 / Bar tók rá dió

Hang-fo gó. Ben ne: Bux te hu -

de: Te De um la u da mus

21.35 / Du na Tv

Ide je az öreg ség nek

(ma gyar té vé film, 2011)

22.25 / Du na Tv

Az utol só tánc ta nár

(ma gyar té vé film, 1973)

PÉNTEK

Egész nap / Pe tő fi rá dió

Kis pál és a Borz nap

13.30 / Kos suth rá dió

Örül je tek az Úr ban

min den kor!

A me to dis ta egy ház fél órá ja

14.05 / Kos suth rá dió

Arc vo ná sok

Sch nell György, a Szent

István-ba zi li ka plé bá no sa

14.35 / Du na Tv

Pan no nia 3 ke ré ken (ma gyar

is me ret ter jesz tő ma ga zin)

14.55 / m1

Hun ga ria, Eu ró pa rej tett

kincse (ma gyar is me ret ter -

jesz tő film) Ba ran go lás Észak-

Ma gyar or szá gon

19.41 / Kos suth rá dió

Ma dár ete tő. Rész le tek

a Ka lá ka együt tes le me zé ről

0.25 / m1

mtv Hang erő

Ze nél a Qu miby

SZOMBAT

8.05 / Du na Tv

Hans Ch ris ti an An der sen

mo dern klasszi ku sai

(dán me se so ro zat)

A hó em ber

15.10 / Du na Tv

Lé lek Boule vard

Mik ló sa Eri ka

16.20 / Du na Tv

Ad vent a Har gi tán – Ad vent

Eu ró pá ban

20.04 / Kos suth rá dió

Zsa ro lás vagy al ku

(do ku men tum mű sor)

20.35 / m2

Ügy nök a ház nál

(né met film, 2010) (99')

21.50 / m1

Bródy Sán dor: A ta ní tó nő

A Szol no ki Szig li ge ti Szín ház

elő adá sa fel vé tel ről

21.30 / Du na Tv

A má sok éle te

(né met já ték film, 2006) (132')

VASÁRNAP

9.00 / Du na Tv

Is ten ke zé ben

9.30 / Rá dió 17 

(Bu da pest, FM 96,8)

Lé lek hang ló. Az Evan gé li kus

Rá dió misszió össze ál lí tá sa

(on-line adás:

www.ra dio17.hu)

9.30 / Du na Tv

Élő egy ház

(val lá si hír adó)

11.10 / m1

Me to dis ta ma ga zin

11.35 / m1

Re for má tus if jú sá gi mű sor

11.40 / m1

Ba la ton-fel vi dé ki re for má tus

temp lo mok

15.05 / Bar tók rá dió

Ju bi la te Deo. Év szá za dok

egy há zi mu zsi ká ja

21.30 / m1

Sziri á na

(ame ri kai film, 2005) (123')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 27-étől december 4-éig

Va sár nap

Nem ti vá lasz tot ta tok ki en gem, ha nem én vá lasz tot ta lak ki ti te ket. Jn 15,16

(2Móz 19,4; Mt 21,1–9; Róm 13,8–12/13–14/; Zsolt 117) Krisz tus dön té se em -

be ri ésszel in do kol ha tat lan. Mi még is sze re tünk ne künk tet sző, ön ma gun -

kat ma gasz ta ló oko kat ke res ni, és azok kal kér ked ni. De Krisz tust a ki vá lasz -

tás ra egye dül az ő sze re tő szí ve, a mi dön té sün ket meg elő ző, em ber men tő

sze re te te in dí tot ta. En nek fel is me ré se kész tes sen min ket na pon kén ti bűn -

bá nat ra, Krisz tus fe lé for du lás ra, az ő kö ve té sé re.

Hét fő

Krisz tus a mi bé kes sé günk. Ef 2,14 (Ézs 2,4b; 1Pt 1,/8–9/10–13; Ézs

40,12–25) Krisz tus nem em be ri bé kes sé get hoz ni jött a föld re. Ő olyan bé -

kes sé get ad, amely harc ban ki ví vott győ ze lem ré vén szü le tik meg: a ke -

reszt bé kes sé gét. Ezt ad ja övé i nek, és aki hoz zá akar tar toz ni, an nak vál -

lal nia kell ezt a har cot, fel kell ven nie a ke reszt jét. Krisz tus nak vér rel ve -

rej té kez ve kel lett meg har col nia ezért a bé kes sé gért, mi re ki tud ta mon -

da ni: „…le gyen meg a te akaratod.” (Mt 26,42) Ez zel a meg har colt bé kes -

ség gel in dult a ke reszt fe lé. Nem ön ma gá ért, ha nem ér tünk. A meg har -

colt bé kes ség nem ön cé lú, ha nem má so kért va ló. Mi már a meg har colt,

Krisz tus ke reszt jé nek győ zel mé ből me rí tett bé kes ség gel a szí vünk ben in -

dul ha tunk má sok fe lé.

Kedd

Krisz tus mond ja: „Ne gon dol já tok, hogy azért jöt tem, hogy ér vény te len né te -

gyem a tör vényt vagy a pró fé ták ta ní tá sát. Nem azért jöt tem, hogy ér vény -

te len né te gyem, ha nem hogy be tölt sem azo kat.” Mt 5,17 (Péld 7,2; Zsid 10,32–

39; Ézs 40,26–31) A tör vény be töl té se le he tet len, amíg Krisz tus sze re te te nem

jár ja át a szí vün ket és nem for mál ja át az éle tün ket. An nak a Krisz tus nak a

sze re te te, aki be töl töt te a tör vényt, ami kor éle tét ad ta a gol go tai ke reszt fán,

hogy ez zel meg ment se a mi éle tün ket. Tet te ezt he lyet tünk, hogy Urunk ká

le hes sen, hogy jo ga le gyen be lép ni az éle tünk be. Tet te ezt ér tünk, hogy töb -

bé ne csu pán kő be vé sett tör vé nyünk, ha nem szív be írt tör vé nyünk le gyen.

Tet te ezt min den em be rért, hogy eb ben a sze re tet ben jár va má sok hoz le ha -

jol junk, raj tuk ir ga lom mal és sze re tet tel se gít sünk.

Szer da

Pál ír ja Ti mó te us nak: „Az egész sé ges be széd pél dá já nak te kintsd, amit én -

tő lem hal lot tál, a Krisz tus Jé zus ban va ló hit ben és sze re tet ben.” 2Tim 1,13

(Ézs 48,18; Kol 1,9–14; Ézs 41,1–7) Pál apos tol szá má ra a Krisz tus ról szó -

ló öröm üze net je len tet te mind azt, amit fon tos nak, drá gá nak és to vább adan -

dó nak tar tott. At tól a pil la nat tól kezd ve így volt ez, hogy a da masz ku szi

úton ta lál ko zott Jé zus sal. Az élő Úr meg ál lí tot ta, és meg for dí tot ta éle te irá -

nyát: le té rí tet te ad di gi hi á ba va ló és kár té kony út já ról, és rá té rí tet te a ró -

la szó ló öröm hír to vább adá sá nak az út já ra. Et től kezd ve az őt meg vál toz -

ta tó Krisz tus ról va ló ta nú bi zony ság je len tet te Pál éle té nek ér tel mét. Ezt az

öröm te li szol gá la tot át akar ta ad ni if jú szol ga tár sá nak. Ti mó te us ra bíz ta

azt a drá ga kin cset – és an nak to vább adá sát –, amely meg vál toz tat ta és gaz -

dag gá tet te az ő éle tét.

Csü tör tök

Ural ko dik az Úr, a mi Is te nünk, a Min den ha tó! Örül jünk és uj jong junk, és

di cső ít sük őt! Jel 19,6–7 (Ézs 40,15; 1Thessz 5,/1–3/4–8; Ézs 41,8–14) Krisz -

tus kül de té sé ben e föl dön sok szen ve dés és gyöt re lem vár övé i re. Jé zus a va -

jú dás kín ja i nak mond ja eze ket: olyan kí nok nak, ame lyek kö zött a lé lek uj -

jon gó örö me meg fo gan és meg szü le tik a hű sé ges kül dött ben. Ez az öröm pe -

dig im már el ve he tet len. Nem ve he ti el sem mi fé le em be ri rend, de nem ve -

he ti el még a ha lál sem. Aho gyan azt ő ígér te: „Örül ni fog a szí ve tek, és örö -

mö tö ket sen ki sem ve he ti el tő le tek.” (Jn 16,22)

Pén tek

Ami kor Jé zus to vább ha ladt, meg lát ta Lé vit, az Al fe us fi át, aki a vám sze dő -

he lyen ült, és így szólt hoz zá: „Kö vess en gem!” Az pe dig fel kelt, és kö vet te őt.

Mk 2,14 (Jer 15,19a; Mt 27,27–30; Ézs 42,1–9) Na gyon jól ér zem ma gam a sa -

ját kis vám sze dő asz tal kám nál, és nem is gon do lok ar ra, hogy va la ki meg tud -

ná vál toz tat ni meg szo kott éle te met. És ak kor egé szen vá rat la nul meg hal lom

az igé ből Jé zus sze mé lye sen ne kem szó ló sza vát: „Kö vess en gem!” Meg hal -

lom, hogy van, aki sze ret, és sze mé lye sen tö rő dik ve lem, bű ne im el le né re le -

ha jol hoz zám. Szí ven üt, hogy ő már oda ad ta az éle tét ér tem a ke resz ten, hogy

szá mom ra le gyen ke gye lem. Meg hal lom, hogy en gem akar meg vál toz tat ni

és bol dog gá ten ni, ami kor azt ké ri, hogy ne ül jek vissza töb bé bű nös éle tem

vám sze dő asz ta lá hoz, ha nem sza kad jak el tőle, és egy olyan új út ra in dul -

jak, ame lyen előt tem jár va ő ve zet en gem.

Szom bat

Ne szó val sze res sünk, ne is nyelv vel, ha nem cse le ke det tel és va ló sá go san. 1Jn

3,18 (5Móz 15,10; Mt 23,37–39; Ézs 42,10–17) „Cse le ke det tel és va ló sá go san”

sze ret ni em be ri leg nem le het. Az „aga pé” szó an nak el le né re va ló sze re te -

tet je lent. Jé zus an nak el le né re jött eb be a vi lág ba, hogy tud ta, az em ber bű -

nei a ke reszt re jut tat ják. Va ló sá go san sze ret ni csak olyan em ber tud, aki már

meg is mer te, hogy Krisz tus így sze ret te őt: ha lál ra ad ta ma gát ér te, hogy ne -

ki éle te le hes sen.

g Ta másy Ta más

Új nap – új kegyelemTisz telt Ol va só ink és Elő fi ze tő ink!

Ta valy ilyen kor azt a jó hírt oszt hat tam meg Önök -

kel, hogy nem vál to zik az Evan gé li kus Élet ára. Most

ugyan csak ar ról tá jé koz tat ha tom tisz telt Ol va só in -

kat, hogy 2012-ben sem kell ár emel ke dés re szá mí -

ta ni uk: egy lap szám to vább ra is 250 fo rint ba ke rül

majd. Az éves elő fi ze té si díj pe dig vál to zat la nul

13 000, a fél éves 6500, a ne gyed éves 3250, az egy -

ha vi 1085 fo rint lesz.

Ki adónk emel lett elő fi ze té si ked vez ménnyel, pon to -

sab ban aján dék hó na pok kal „ju tal maz za” azo kat, akik új

elő fi ze tőt to bo roz nak a lap ol va só tá bo rá ba. Tá mo ga tói

ak ci ónk új bó li meg hir de té sé vel pe dig to vább ra is azok -

nak sze ret nénk se gí te ni, akik anya gi okok mi att kény -

sze rül né nek a lap le mon dá sá ra. A pá rat lan pá ros ked -

vez mény ről és az elő fi ze tői tá mo ga tói ak ci ó ról a lap szer -

kesz tő sé gé től kap hat nak bő vebb fel vi lá go sí tást.

Ha a pá rat lan pá ros ked vez ménnyel, a tá mo ga tá si ak -

ci ó val vagy sa ját elő fi ze té sük kel kap cso lat ban bár mi -

lyen kér dé sük, ész re vé te lük van, for dul ja nak bi za lom -

mal köz vet le nül a szer kesz tő ség hez; mun ka tár sunk

kész ség gel áll ren del ke zé sük re. Az Evan gé li kus Élet szer -

kesz tő sé gé nek el ér he tő sé gei: 1085 Bu da pest, Ül lői út

24. Te le fon: 1/317-1108; 20/824-5519. Fax: 1/486-1195.

Elekt ro ni kus le ve le i ket az elofi ze tes@eve let.hu e-mail

cím re küld he tik el.

Itt hív juk fel fi gyel mü ket, hogy la punk ban időn ként

más szer ve ze tek (ese ten ként ki adók) is el he lyez nek csek -

ke ket, eze ken azon ban NEM le het az Evan gé li kus Élet -

re elő fi zet ni! Elő fi ze tő ink ak tu á lis elő fi ze té sük le jár ta

előtt pos tai úton kap ják meg a ne vük re szó ló elő fi ze -

té si díj be ké rő le ve let. Elő fi ze té sü ket a le vél hez mel lé -

kelt csekk szel vény fel hasz ná lá sá val újít hat ják meg. (Ha

nem kap nak csek ket, az azt je len ti, hogy még nem járt

le az elő fi ze té sük. Amíg nem ér te sít jük Önö ket, ad dig

ne fi zes se nek be sem mi lyen össze get!)

Még mi előtt el fe lej te nénk: azok kö zött, akik nek

2012. ja nu ár 6-án, víz ke reszt ün ne pén ér vé nyes

Evan gé li kus Élet-elő fi ze té sük van, sor so lást tar tunk.

A nyer tes má sod ma gá val té rí tés men te sen ve het

részt a ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és

Misszi ói Ott hon pün kös di hosszú hét vé gé jén (2012.

má jus 25. és 28. kö zött, pén tek va cso rá tól va sár nap

ebé dig)!

g Ken deh K. Pé ter, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja


