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„Az 1910-es évek ben ezer lé lek élt a fa lu -
ban, akik nek nagy ré sze evan gé li kus volt.
1948-ra 300 fő alá csök kent a lé lek szám,
míg a 2000. évi nép szám lá lás kor már csak
76-an val lot ták ma gu kat evan gé li kus nak.”

Bikácsi hálaadás… f 14. oldal

Ami óta a gye re ke ink „tár gya ló ké pe -
sek”, vagy is két-há rom éves ko ruk óta,
ad ven ti nap tár ral ké szü lünk az ün -
nep re. Nem, nem ar ra az A4-es for -
má tu mú, több nyi re Mi ku lás-min -
tás, hu szon négy cso ki fa la tot tar tal -
ma zó kis va la mi re gon do lok. Ma,
ami kor a leg több kis gye rek na pon ta
kap édes sé get, ezt meg le he tő sen so -
vány ka ké szü lő dés nek tar tom. Meg
pi cit rö vid nek is érez tem azt az időt,
ame lyet for dí ta ni le het rá. 

Szó val ki ta lál tuk a ma gunk vál to -
za tát. Sa ját ad ven ti nap tá ra zunk. A
gye re kek min den nap ra kap nak egy
fel ada tot és egy aján dé kot. Az aján dék
le het kö zös ki rán du lás, egy szép gyer -
tya fé nyes va cso ra, csil lag sé ta (er re
ilyen kor nem is kell ké ső es tig vár ni),
reg gel re stí lu sos új hím zés vagy tex -
til fes tett vi rág a blú zu kon, egy szép ce -
ru za vagy toll, va la mi ked ves ap ró ság
és per sze oly kor édes ség is. Ezek nek
örül ki csi-nagy, de az iga zi ka land a
do log ban a fel adat. Amit min den ki
kü lön-kü lön kap: min den nap ra mást
sze mély sze rint min den gye rek.

Ez per sze nem is olyan egy sze rű.
Mert öt gye rek az öt gye rek, és ugye
min den ki más és más. A leg ki seb bek
még csak ilyen fel ada to kat kap nak:
„Kö szönj szép han go san”, „Edd meg
egye dül az ebé de det”, „Húzd fel ügye -
sen a ci pő det”. De na gyon ko mo lyan
erőt vesz nek ma gu kon, és meg te szik,
ami re amúgy ké pe sek. Hoz zá ad ják azt
a kis erő fe szí tést, ame lyet hét köz nap,
ugye, nem min dig van ked vük… 

És per sze kü lö nö sen ked ves do log
vé gig néz ni, hogy nem rég még a leg -
na gyobb volt ak ko ra, mint most az
ötö dik, az idei adventben pedig már
ő biz tat gat ja a leg ki seb bet: „Gye -
rünk, Mi su ka! Haj rá!”

A ki csit na gyob bak kö zött van, aki
már meg ír egy ké pes la pot va la me lyik
tá vol la kó sze ret tünk nek, be vá sá rol, ci -
pő ket tisz tít, vagy port tö röl a köny -
ves polc egy ré szén. A leg több ara nyos
do log per sze itt adó dik. Elég egy kis
bam bu lás, és ők ön ál ló an hoz zá lát nak
a fel adat hoz, én meg csak bá mu lok,
hogy mi lyen ha mar meg te lik egy szép
bo rí té kos ka rá cso nyi lap, pe dig csak
egyet len egy „szót” ír tak rá: azt, hogy
„ál dott szép ka rá csonyt kí vá nunk nek -
tek kü lö nö sen kis lu cá na ka ku tyá to kat -
meg pu szil juk mert cu ki an na”.

És hogy a ház nak mek ko ra te rü le -
tét be le het te rí te ni ez zel a két polc -
nyi könyv vel, ha az em ber igyek szik?!
Meg: jé, mennyi fe ke te ci pőnk lett
hir te len! Igaz, mind ki csit csí kos,
de mi ez a gye rek hez ké pest! Szó val
ná luk kü lö nö sen fi gyel nem kell. Le -
het, hogy ők az én ad ven ti fel adat -
nap tá ram.

A na gyocs kák már be te get, idő se -
ket, temp lom ból el-el ma ra do zó ma -
gá nyos né ni ket lá to gat nak, sü tit visz -
nek so kat ro ha nó csa lá dok nak, vagy
fel ad nak egy csek ket, cso ma got –
nem hir de tik ki, hogy ki nek –, és ren -

ge teg mé zes ka lá csot süt nek. Így kós -
tol gat ják a gon dos ko dás ízét.

Mos tan ra van egy kol lé gis tánk is, ő
már más kö rök ben mo zog. Elő ször ki -
csit ag gó dott is: hogy fog ő most már
ad ven tez ni? Csak vár tam, ma gam -
ban mo so lyog va, hogy rá jöj jön, és el -
gyö nyör köd tem ben ne, ahogy rá cso -
dál ko zott: min de nütt em be rek van nak,
és mind nek szük sé ge van ar ra, hogy
sze res sék. Az egyik így ér ti, a má sik
úgy, szám ta lan a va ri á ció, és nem
minden hol a mi fel ada tunk segíteni, de
akad, ami ránk vár. Egy jó szó, egy bé -
kü lő öle lés, egy vi gasz ta ló-együtt ér ző
moz du lat, egy ko mo lyabb oda for du -
lás, meg hall ga tás vagy egy szív ből jö -
vő imád ság, egy mo soly, hogy lás sa:
ész re vet te lek, és ugye, tu dod, hogy
gon do lok rád.

Idén re már há rom nagy lá nyunk
lett olyan ön ál ló, hogy új ren det ve -
zet tünk be. Min den ki –anya is – ka -
pott egy kö teg pa pírt, hogy fel ír jon
rá hu szon hat ne vet (ennyi eb ben az
év ben az ad ven ti nap), azo két, akik -
re kü lön sze ret ne gon dol ni eb ben az
idő szak ban. Imád ság gal, fi gye lem mel,
aján dék kal, az zal, ami re ép pen a
má sik nak szük sé ge van.

Az el ső né hány lap ter mé sze te sen
könnye dén, gyor san meg telt: apa,
anya, test vé rek, ba rát nők. És per sze jó
ér zés is volt, hogy itt most azért mind -
nyá junk ne ve fel ke rült ennyi cé du lá ra,
hi szen ne künk is szük sé günk van ar -
ra, hogy kü lö nö sen ked ve sek le gyünk
időn ként va la ki nek, még ak kor is, ha
az az il le tő amúgy is, „hi va tal ból” sze -
ret ben nün ket. De az tán csak meg állt
a toll a ke zük ben. Nem is olyan könnyű
hir te len ennyi ne vet össze gyűj te ni.

– Anya, ne kem mond jál te, nem
tu dok töb bet ír ni ma gam tól – je len -
tet te be a leg ki sebb nagy. 

De nem ad tam olyan könnyen a
ta ná csot.

– Várj, le gyél csend ben, imád -
kozz, fi gyelj – nyug tat gat tam. 

És va ló ban. Alig telt el egy óra, a
lá nyo kat nagy ha lom össze gyűrt pa -
pír előtt ta lál tam.

– Nem fért rá min den ki – ma gya -
ráz ták –, most cso por to sí tot tunk. Lá -
tod: ma ma és pa pa, Lin da és Ro bi, Ta -
más és Márk – so ra koz tak a pá ro sok. 

Kis idő múl va a kö zép ső még hoz -
zá fűz te: 

– Meg aki ak tu á lis. 
Vé gül zá ra dék kép pen a leg na -

gyobb meg tol dot ta: 
– Bár aktuális, ha ész re ve szem,

más kor is. Vagy is pró bá lom.
Az év vé gi haj rá ban – amit az év

ele ji, év kö ze pi, őszi és mi egyéb fé le
haj szák kö zé még be szo rí tott a vi lág
idén re – örü lök, hogy na pon ta leg -
alább egy szer meg áll ha tunk egy ki -
csit él ni. Mert sen ki nek sem könnyű,
a mun ka tor nyo sul, a ta nul ni va ló
sok, és annyi az el vá rás, még is: itt va -
gyok, Jé zus. Te el jöt tél a föld re, hogy
min dig el ér he tő légy a szá mom ra.
Aján dék ként ne ked aján lom most fel
ma ga mat. Hadd le gyél má sok nak is
el ér he tő raj tam ke resz tül. 

Ad ven ti nap tá runk
g Fül ler Tí mea

SE MPER REFOR M ANDA

„Az el ső el jö ve tel kor Is ten fé lel mes
sű rű-fe ke te fel hő ben ér ke zett, tűz zel,
füst tel, dör gés sel és har so na szó val,
oly döb be ne te sen, hogy Iz ra el fi ai ré -
mült fé le lem mel mond ták Mó zes nek:
»Te be szélj ve lünk, és mi hall ga tunk;
de Is ten ne be szél jen ve lünk, hogy
meg ne hal junk.« Ak kor a tör vényt
ad ta né kik Is ten. A tör vény fé lel me -
tes: nem szí ve sen hall juk. A tör vény
ret te net a lel ki is me ret nek, úgy hogy
az em ber sok szor szin te két ség -
beesik tő le. De volt má so dik el jö ve -
tel is: a Krisz tu sé. Nem fé lel me tes,
ha nem sze líd. Nem döb be ne tes, mint
az Ótes tá men tom ban, ha nem ir ga -
lom mal tel jes. Nem a ma gas ban dör -
dül meg sza va, ha nem em ber ré aláz -
ko dik. A Si nai-he gyen ret teg ni kel -
lett tő le, ka rá csony kor örül ni le he tett
né ki, ott menny dör gés kí sér te, itt an -
gyal ének. Ott har so na szó val jött, itt
szá na ko zás sal: ott ré mü let, itt vi gasz -
ta lás, öröm és sze re tet. Ott ezt hall -
juk: »Mind az, ami a he gyet érin ti, ha -
lál lal la kol jon«, itt pe dig ma ga üze -
ni: »Mond já tok meg Si on le á nyá nak:
Im hol jő né ked a te ki rá lyod.« Lám
ez a kü lönb ség a tör vény és az evan -
gé li om kö zött. A tör vény ha ra got és
gyű lö le tet szül, az evan gé li om pe dig
ke gyel met ad. A Si nai-hegy alatt Iz -
ra el fi ai hal la ni se kí ván ták Is ten
sza vát, most pe dig nem tu dunk be -
tel ni ve le, olyan édes az. Azért ha fé -
le lem vagy fáj da lom gyö tör, ne a Si -
nai-hegy re me ne külj, hogy a tör -
vény cse le ke de te i ben ke ress me ne dé -
ket, ha nem for dulj az evan gé li om hoz.
Mert csak az evan gé li om szól így:
»Bű ne id meg van nak bo csát va, eredj
el, s töb bé ne vét kez zél!«” 

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

No vem ber 20-án a bé kés csa bai vá ros -
há za pa ti nás dísz ter mé nek kö zön sé -
ge ének szó val kezd te a ren dez vény -
so ro za tot. A részt ve vők együtt éne -
kel ték azt az ősi szlo vák éne ket,
amellyel a bé kés csa bai lu the rá nu sok
több év szá za don ke resz tül Is ten ál dá -
sát kér ték, mi előtt mun ká hoz vagy
ép pen ün nep lés hez kezd tek. A he lyi
Bo le ráz ci te ra ze ne kar fel lé pé sét kö -
ve tő en Cse rei Pál, a vá ros vé dő egye -
sü let el nö ke ki emel te, hogy ar ra a sze -
mély re em lé kez nek most, aki azt ta -
ní tot ta meg a bé kés csa bai nép nek,
mi ként kell tisz tes sé ge sen él ni.

An do György, Bé kés csa ba Me gyei
Jo gú Vá ros Szlo vák Ön kor mány za tá -
nak el nö ke em lé kez te tett ar ra, hogy
ami kor a szlo vák ősök sze ke re ik kel
meg ér kez tek a mai vá ros há za he lyé -
re, rög tön tud ták, hogy itt kell le te -
le ped ni ük: is ko lát, temp lo mot épí tet -
tek, le csa pol ták a mo csa ra kat, ter mő -
vé tet ték a föl det, és min den kit sze -
re tet tel be fo gad tak. „So se fe led kez -
zünk el azok ról, akik fá ra doz tak
azért, hogy ne künk ott ho nunk le -
gyen” – in tett a ki sebb sé gi ön kor -
mány zat el nö ke.

„Az idő sebb Tes se dik Sá mu el
(1710–1749) Pu hó ban (szlo vá kul Pú -
c hov) szü le tett, és ál dá sos te vé keny -
sé get foly ta tott az Al föl dön” – idéz -
te elő adá sa ele jén a Szlovákiában is

szá mon tartott lel kész szü lő he lyén
lát ha tó em lék táb la fel ira tát Ond rej
Ri si an. A fel vi dé ki te le pü lés jelenlegi
pász tora fel vá zol ta Tes se dik ko rá nak
tár sa dal mi-val lá si konflik tu sa it,
mind  azt a szel le mi, fi lo zó fi ai és teo -
ló gi ai hát te ret, amely a nagy lel kész
ké sőb bi mun ká já ra ha tás sal volt. A
szlo vá ki ai vendég fel idéz te Co me ni -

us nak (1592–1670), a hu szi ta gyö ke -
rű csa lád ból szár ma zó cseh-mor va
fi lo zó fus-pe da gó gus nak az alak ját is,
akit a fel vi dé ki evan gé li ku sok sa ját
gon dol ko dó juk ként tisz tel tek.

Must ból bort
Id. Tes se dik Sá mu el alak ját idéz ték fel

Bé kés csa bán

b Nem csak tol lal, kor báccsal is ta ní tott a le gen dás lel ki pász tor. A bé kés -
csa ba i ak pe dig meg al ku vást nem tű rő ta ní tá sa mel lett egyik temp lo -
mu kat is kö szön he tik idő sebb Tes se dik Sá mu el nek, aki re szü le té sé nek
há rom szá za dik év for du ló ja al kal má ból em lé kez tek az egy há zi esz ten -
dő utol só hét vé gé jén. A tu dós lel kész sze mé lyi sé gé nek je len tő sé gét, a
he lyi köz élet ben be töl tött sze re pét jól ér zé kel te ti az a tény, hogy az év -
for du lós ün nep sé gek meg szer ve zé sének feladatát – az evan gé li kus egy -
ház köz ség mel lett – ma gá é nak érez te a vá ro si ön kor mány zat, a he lyi
szlo vák ki sebb sé gi ön kor mány zat, a Csa bai Szlo vá kok Szer ve ze te, va -
la mint a Bé kés csa bai Vá ros vé dő és Vá ros szé pí tő Egye sü let is.

f Folytatás a 3. oldalon
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„A pro tes táns bí rá lók ál ta lá ban nem csak azt von ják két ség be, hogy Jé zus a mi ko runk -
ban köz vet len mó don szól hat va la ki hez, ha nem azt is ne hez mé nye zik, hogy Vas su la
az ál ta la 1986 őszé től 2003 vé gé ig szin te na pon ként – éve kig tér den áll va – le jegy zett
több ezer üze net el enyé sző en cse kély há nya dá ban nem Jé zus, ha nem a mennyei Atya
vagy Szűz Má ria és Szent Mi hály fő an gyal sza va it tol má csol ja.”

Tudosítás egy különleges „író-olvasó” találkozóról f 5. oldal
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b Az új egy há zi év el ső he té nek
éne ke, a Mint fo gad ja lak té ged
már sze re pelt a Can ta te ro vat -
ban: a Gyü le ke ze ti li tur gi kus
könyv be mu ta tá sá nak ré sze ként,
az Evan gé li kus Élet 2009. évi
29. szá má ban ol vas hat tak Pa ul
Ger hardt éne ké ről, amely mind -
két éne kes köny vünk ben meg -
ta lál ha tó, de más-más dal lam -
mal (EÉ 141, il let ve GyLK 805).

Az ott kö zölt rész le tes elem zést ezért
nem is mé tel jük meg, ha nem új össze -
füg gé sek re mu ta tunk rá.

Az EÉ 141 Mel chi or Tesch ner dal -
la mát – Már bú csút ve szek tő led
(EÉ 505) – ren de li Ger hardt ver sé hez
(ez a köl te mény a föl di élet ből Jé zus -
hoz vá gyó dást fo gal maz za meg). De
ta lá lunk még egy szö ve get er re a dal -
lam ra, amely szo ros kap cso lat ban áll
ad vent tel. Az Én lel kem, út ra ké szülj
(EÉ 209) a vi rág va sár na pi je ru zsá le -
mi be vo nu lást mu tat ja be: ez az
evan gé li u mi ol vas má nya ad vent el -
ső va sár nap já nak is (Mt 21,1–9). A
hár mas hang zat ra épü lő, nagy  ívű
dúr dal lam már az el ső sor vé gén el -
éri az ok tá vot, utá na pe dig még fel -
jebb len dül. A stró fa má so dik fe le fo -
ko za to san, ará nyos lé pé sek ben eresz -
ke dik a zá ró hang ra.

A GyLK 805 Jo hann Crü ger szer -
ze mé nyét ve ze ti be a ma gyar evan -

gé li kus köz tu dat ba: az ének Crü ger
hí res éne kes köny vé ben, a Pra xis pi -
e ta tis me li cá ban je lent meg 1653-ban.
(Ger hardt és Crü ger mun ka kap cso -
la ta a ber li ni Ni ko la i kirché ben az
egy ház tör té net rit ka sze ren csés egy -
más ra ta lá lá sai kö zé tar to zik.)

Crü ger dal la ma nagy sze rű en il lik
Ger hardt ver sé nek ben ső sé ges sé gé -
hez. Vi lá gos dúr hang ne me és több -
nyi re lé pe ge tő so rai könnyen éne kel -
he tő vé te szik. A sró fa (meg is mé -
telt) el ső fe le fi nom ívet ír le a kvin -
tig, majd vissza tér az alap hang ra. Az
5. sor – az „Ó, drá ga Jé zus, kér lek” fel -
ki ál tás nál – hir te len kvart lé pés sel fel -
len dül az ok táv ra, és a do mi náns
hang nem be tér ki: ez a dal lam in du -
la ti csúcs pont ja. A töb bi há rom sor
új ra ki sebb hang ter je de lem ben mo -
zog, és fo ko za tos eresz ke dés sel éri el
a zá ró han got.

Ze ne tör té ne ti ér de kes ség, hogy
Ger hardt köl te mé nyé nek el ső hat
ver sét Di et rich Bux te hu de Wie soll
ich dich emp fan gen kan tá tá ja
(BuxWV 109) az em lí tett ko rál dal -
la mok fel hasz ná lá sa nél kül dol goz -
za fel.

g Ecse di Zsu zsa

Két ad vent kö zött –
az igaz Bí ró kö szön té se
Sok szor el gon dol ko dom, ho gyan vá -
lasz tot ták ki an nak ide jén az ének -
szer zők, hogy köl te mé nye i ket me lyik
dal lam ra éne kel jék a gyü le ke ze tek.

Meg győ ző dé sem, hogy a meg fe le lő
szó tag szá mon túl más szem pon tok
is elő tér be ke rül tek. Mai dal la munk
in kább te me té se ken hang zik el: „Már
bú csút ve szek tő led, / Te mu lan dó vi -
lág.” (EÉ 505) Er re a me ló di á ra éne -
kel jük ad vent el ső va sár nap já nak
éne két. Gyü le ke ze ti li tur gi kus köny -
vünk le he tő vé te szi, hogy ez az „el -
lent mon dás” ne za var ja ad ven ti áhí -
ta tun kat, és Jo hann Crü ger dal la má -
val köz li ugyan ezt az éne ket (GyLK
805).

Hadd bá to rít sam még is a Test vé -
re ket: bir kóz zunk meg az éne kes -
könyv ben ta lál ha tó szö veg és dal lam
fe szült sé gé vel, és fe dez zünk fel ál ta -
la új üze ne tet!

Gyak ran be szé lünk ar ról, hogy
két ad vent kö zött élünk. Az evan gé -
li u mok ból meg is mer het jük Jé zust,
akit vár va várt Is ten né pe. Tud juk
azon ban, hogy kül de té se majd az
utol só na pon tel je se dik be, ami kor
„új ra el jön ítél ni élő ket és hol ta kat”
(Apos to li hit val lás II. hit ága za ta).
Ez a vá ra ko zás ha tá roz za meg a hí -
vő em ber gon dol ko dá sát, sza va it és
cse le ke de te it. Az egy há zi esz ten dő
kez de tén te hát vár juk a „vi lág re -
mény sé gét”. Éne künk ben azt kér -
jük, hogy fel ké szü lé sünk mél tó le gyen
ah hoz, aki ér ke zik.

Min de nek előtt az öröm te li kö -
szön tés hang zik el aj kunk ról. Mi
már tud juk azt, amit a je ru zsá le mi
be vo nu lást ün nep lő tö meg még nem

is sej tett: Jé zus út ja a ke reszt irá nyá -
ba ve ze tett. Éne künk szer ző je ezért
for dít ja fi gyel mün ket bű ne ink fe lé:
rá mu tat ar ra, mi lyen nagy szük sé -
günk van a meg vál tás mű vé re. Hir -
de ti ne künk, hogy Krisz tus ál do za -
ta ál tal bé kült meg Is ten a vi lág gal.
Ad vent ide jén azért adunk há lát,
mert mennyei Atyánk el ké szí tet te
szá munk ra ezt a sza ba dí tást.

Éne künk utol só vers sza ka buz dít
min ket, hogy nyis suk meg szí vün ket
a kö ze le dő Úr előtt, mert ő hoz új haj -
nalt, vi gasz ta lást és re mény sé get. Ez
a gon do lat ve zet el ben nün ket a má -
so dik ad ven tig. Fi gyel jük meg, ho gyan
eme li ki a fő mon da ni va lót a dal lam -
ve ze tés! Akár egyik, akár má sik me -
ló di át vesszük ala pul, a csúcs pon ton
ezt a szö ve get éne kel jük: „Ó, drá ga Jé -
zus, kér lek, / Te mu tasd meg ma -
gad…” Ez ad ven ti vá ra ko zá sunk lé nye -
ge! S ha oda la po zunk 505. éne künk -
höz, amely nek dal la má ra éne kel jük a
141. éne ket, ezen a he lyen az aláb bi
sort ol vas suk: „Egy jobb ha zá ba vá -
gyom, / hol üd vöm el nye rem…”

Így kap cso ló dik össze a két ének
üze ne te: ad vent és a má so dik ad vent.
A „jobb ha zát” – Is ten drá ga aján dé -
ka ként – Jé zus föld re jö ve te lé vel
kap juk meg, aki (az ere de ti né met
szö veg sze rint) fák lya ként vi lá gít ja be
utun kat a cé lig: mennyei Atyánk
örök or szá gá ig, ahol vég re szín ről
szín re lát hat juk meg őt.

g Ve t Ist ván

Mint fo gad ja lak té ged,
vi lág re mény sé gét?

C ANTATE

Most az új kez dés le he tő sé gét, az új -
já te rem tő Is ten ke gyel mét ün ne pel -
jük. Mi kor az utol só fa le vél is le hul -
lott, mi kor már töb bet fá zunk, mint
nem, ak kor el kezd he tünk is mét re -
mél ni. Re mény ked ni ab ban, hogy
ami az em ber nek le he tet len, az az Is -
ten nek le het sé ges. 

Min den ad vent ben az is te ni cso -
dát vár juk. Vár juk, hogy a he lyé re te -
gyen min dent, mint édes anya a szét -
ha gyott ci pő ket és já té ko kat, egy sze -
rű, gyors moz du la tok kal. Vagy ta lán
nem is vár juk, egy sze rű en csak tud -
juk, hogy reg gel re a he lyén lesz min -
den. Eze ket a reg ge le ket a gyer mek
nem vár ja, nem re mény ke dik az el -
jö ve te lük ben, nem si et te ti, en nél
mély sé ge sen több, amit tud: el sem
tud ja kép zel ni, hogy nem úgy lesz
min den, aho gyan len nie kell. Ez a
gyer me ki hit. Nincs ve le gond ja,
nem tö rő dik ve le. Ez a nem tö rő -
döm ség a hi te, hisz oly ter mé sze tes
szá má ra, hogy szó ra sem mél tat ja.
Ne ki más, fon to sabb dol ga van. Ka -
vi csok és lab dák, au tók és da lok, fa -
le ve lek és ké pek fog lal ják le gon do -
la ta it, ve szik el ide jét. Min den, ami
ezt le he tő vé te szi szá má ra, az csak
van, az zal nem kell tö rőd nie, hisz
nem az ő dol ga. 

Ők, a gye re kek, akik nem vár ják a
reg ge li ren det, a ki ké szí tett reg ge lit,
a tisz ta ru hát, ők tud ják, mi az iga zi
ad vent. Mert ad vent nem a vá ra ko -
zás ról, ha nem az el jö ve tel ről, a meg -
va ló su lás ról szól. Hogy tör tén nek, és
jól tör tén nek a dol gok, kü lö nö sen ak -
kor, ha nem mi irá nyí tunk. Esik az
eső, süt a nap, és az Is ten igé je nem tér
vissza üre sen.

Szép is volt, amíg így vol tunk ve -

le mind annyi an, de most már tu dunk
ad vent ről, el mél ke dünk ró la. Már
nem az el sőt él jük át, és szép las san
sem mi vé fosz lott a gyer me ki hit. A
ka rá cso nyi meg le pe tést fel vál tot ta
a kí ván ság lis ta, a nász aján dé kot a bo -
rí ték. Ke zünk be vet tük az irá nyí -
tást, mi akar juk meg mon da ni, hogy
mi kép pen kell min ket meg men te ni,
ho gyan kell meg vál ta ni ezt a vi lá got.
A jó kí ván sá gok tól már meg ful la -
dunk, öt le te ink és meg ol dá sa ink
cső döt mond tak. 

Egy is me rős test ne ve lő ta nár me -
sél te, hogy egy gye re kek nek szer ve -
zett fo ci ku pán az egyik apu ka túl sá -
go san is be le len dült a bí ró szi dá sá ba
(aki tör té ne te sen ez a ta nár volt). Egy
ide ig tűr te, majd vá rat la nul meg -
for dult, és a sí pot a ki a bá ló apu ka fe -
lé nyúj tot ta, mond ván, hogy le gyen
ő a bí ró, hisz nyil ván job ban ért
hoz zá. Egyéb ként is épp sza bad
szom bat ját töl ti itt, hogy az ő gye re -
ke jól érez ze ma gát. Er re nem szá mí -
tott a ki a bá ló, nem akart ő cél táb la
len ni, in kább el hall ga tott. 

Mint ha ad vent tel is ez len ne a
hely zet. Ki a bál tunk, kri ti zál tunk, kí -
ván sá go kat mond tunk, de mi kor a
ke zünk be ke rült az irá nyí tás, meg -
szep pen tünk. Egy ide ig örül tünk a
síp nak, elő ször fúj tuk, ha kell, ha
nem, majd ön fe led ten kap kod tuk ki
egy más ke zé ből, de egy re na gyobb
lett a zűr za var, egy re na gyobb a fe jet -
len ség. Most már leg szí ve seb ben
meg sza ba dul nánk tő le. Hoz zánk már
hűt len let tek a sza vak… Most vár juk
iga zán, hogy jöj jön va la ki, hogy ne
kop pan jon a szó üre sen, hogy hull jon
a hó!

Te le va gyok kér dé sek kel. Nyug ta -

la ní tó, bosszan tó kér dé sek kel. Ho -
gyan le het egy ál ta lán elöl ről kez de -
ni bár mit is, mi kor szin te min den fél -
be ma radt? Ho gyan le het ne tisz ta
lap pal in dul ni, mint ha mi sem tör tént
vol na, ho gyan le het ne csak úgy, egy -
sze rű en azt mon da ni, hogy kez dő dik
az új esz ten dő, az új esz ten dő vel
pe dig az új le he tő sé gek? Min den
olyan szép nek hang zik, még is nyug -
ta la nít. Be fe je zet le nül ma radt min -
den. Nem zár tam le ügye ket, nem vé -
gez tem el vál lalt fel ada ta i mat. Úgy
hagy tuk ott a múlt évet, mint a be -
ve tet len ágyat, mi kor reg gel el alud -
tunk. Majd ha vissza jö vünk dél után,
be vet jük, gon dol tuk, de nem lett
dél után. 

Nem tu dom úgy el kez de ni ezt az
évet, mint ha nem tud nék ar ról, hogy
mi ma radt ott. Né hány he te még
gyer tyá kat gyúj tot tunk, nem fe lej tet -
tem; most is lá tom ma gam előtt ba -
rá tom ar cát, hal lom a sza vát, pe dig
a nyá ron el te met tük; lá tom ma gam
előtt a fi a tal lány mo soly gós ké pét a
ko por só ja te te jén. Mi lyen új kez -
dés ről be szé lünk ak kor? Ki vel kezd -
jük ezt az újat, hisz ők már nin cse nek
ve lünk! Ha újat kez dek, mint ha be -
csap nám őket. Ter he im, fáj dal ma im
nem en ged nek, lel ki is me re tem nem
en ged. Azt, ami mö göt tem van, nem
aka rom még egy szer el kez de ni. Nem
aka rom a ré gi bű nö ket, nem kell új -
ra, sem mi sem kell új ra ab ból, amit
tet tünk. Azt az újat aka rom, ami ré -
gen volt, gye rek ko rom ban. Hogy
hull jon a hó, es sen az eső, és ne tér -
jen vissza az Úr igé je üre sen!

Nincs ér tel me küz de ni, eről köd ni!
Sem mi lát sza ta nincs a mun kánk nak!
Hány szor és hány szor fa ka dunk ki

így! Mi nek eről köd ni gyü le ke ze ti új -
ság gal, be tű tí pu so kat vá lo gat ni, ol da -
la kat szer kesz te ni, ké pe ket ke res ni,
hogy min den jól néz zen ki, mi kor ol -
va sat la nul dob ják a ku ká ba? Mi nek
elő adó kat hív ni, kon cer te ket, ki ál lí -
tá so kat, sze re tet ven dég sé ge ket szer -
vez ni, mi kor alig jön nek né há nyan?
Mi nek ké szül ni az ige hir de tés re, mi -
kor nem ve szik ész re a kü lönb sé get,
ha épp csak mon dok va la mit, vagy ha
na po kig gyöt rő döm a szö veg fö lött?
Sem mi ér tel me ta ní ta ni. Csak ül nek,
be szél get nek, ját sza nak, nem tart ják
fon tos nak, nem hall gat nak az igé re,
nem gon dol kod nak egy-egy ér de kes
kér dé sen, fe les le ge sen jár ta tom a
szá mat. Sem mi ér tel me. Hat szor,
nyolc szor vagy ki tud ja, hány szor le -
ül ni, be szél get ni a fi a tal pár ral az es -
kü vő előtt, hogy az tán az ut cán meg
se is mer je nek, ha kö szö nök, csak
néz nek, eset leg mor mol nak va la mit
– ez kell? Nincs ér tel me küz de ni! A
cip rus he lyén tö vis, a mir tusz he lyén
csa lán nő. Es sen már az eső!

Mi lyen ter mé sze tű az idő? Cik li -
kus, mint az év sza kok, a nap pa lok és
éj sza kák, vagy épp el len ke ző leg, az
idő egy bi zo nyos pont ról in dul va
egye nes vo nal ban ha lad vég cél ja fe -
lé? Au gus ti nus azt mond ja, min den
jel ar ra mu tat, hogy az idő kör ben fo -
rog, mint a ter mé szet; egyet len tény
mu tat ja az el len ke ző jét: hogy Krisz -
tus egy szer szü le tett.

Az em be ri mó kus ke rék ből, az ál -
lan dó ér tel met len ség ből, az ál lan dó
harc ból, a szün te len bűn be esés ből
csak az egyet len Jé zus a sza ba dí tás.
Az em be ri ha szon ta lan sá got szim bo -
li zá ló szi szi fu szi he gyet az is te ni ke -
gye lem el hord ja, szét ta pos sa. Vagy a
le hul ló hó be ta kar ja.

g Ócsai Zol tán

AD VENT EL S Ő VA SÁR NAP JA  ÉZ S 55,611 

„Az én igém…
nem tér vissza hoz zám üre sen”

A VA SÁRNAP IG ÉJE

Kezdj ben nünk újat, Is te nünk! Ad -
vent kü szö bén újítsd meg ve lünk
kö tött szö vet sé ge det, érintsd meg szí -
vün ket, lel kün ket. Hozz éle tünk be
meg úju lást, add az új kez det len dü -
le tét és örö mét. A té li hi deg ben és
szür ke ség ben en gedd fel ra gyog ni a te
vi lá gos sá go dat! Me le ged ni, töl te kez -
ni sze ret nénk a te kö zel sé ged ben, je -
len lé ted ben.

Áldd meg, ég és föld Ura, az előt -
tünk ál ló egy há zi esz ten dőt. Min den
mun kán kat a te ne ved ben sze ret nénk
most el kez de ni. Mun kál kodj ben -
nünk és ál ta lunk, hogy épül jön a te
or szá god már itt e föl dön is.

Egy há zunk fe je, Jé zus Krisz tus!
Kö nyör günk most né pe dért, gyü le -
ke ze te in kért. Őrizz meg ben nün ket
min den baj tól és ve sze de lem től,
gond vi se lő sze re te ted del légy kö -
zöt tünk. Tégy ben nün ket vi dám má,
adj ne künk de rűs szí vet, és aján dé -
kozz meg ben nün ket iga zi öröm mel.
Ne en gedj el csüg ged ni, te légy vi ga -
szunk a ne héz sé gek ide jén. Aján dé -
kozz meg min ket na pon ként meg úju -
ló hit tel, amely friss szel lő ként újít
meg ben nün ket min den egyes na pon,
ame lyet aján dék ba ka punk ezen a föl -
dön. Hoz zád tar to zunk – ta níts min -
ket úgy él ni, hogy er ről ta nús kod ja -
nak gyü le ke ze te id ben élő hi tű szol -
gá id, aki ket el hív tál és fel adat tal bíz -
tál meg. Te légy egy há zi, gyü le ke ze ti
éle tünk kö zép pont já ban, ne en gedd,
hogy el fe lejt sük: te vagy az egy ház
egye dü li fe je, ér ted és ál ta lad tör té -
nik min den a kö zös sé ge ink ben.

Szent lé lek Is ten, erő és ta nács
Lel ke! Jöjj, és ele ve níts, újíts meg ben -
nün ket! Kö nyör günk em be ri kap -
cso la ta in kért. Add, hogy a má sik ban
ne el len sé get, ha nem test vért lás sunk.
Add, hogy ta lál ko zá sa ink őszin ték le -
gye nek, en gedd, hogy mer jük lé -
nyünk leg ja vát aján dé koz ni min den
kap cso la tunk ban. Áldd meg csa lád -
ja in kat, aján dé kozz meg az ott hon
me le gé vel, meg hitt sé gé vel. Ve zess
és bá to ríts min ket, ne en gedd, hogy
bánt suk és meg se bez zük egy mást
sza va ink kal, in du la ta ink kal, tet te -
ink kel. Ta níts ben nün ket sze líd ség -
re és alá zat ra, hogy nyi tott szív vel
min den nap ké szek le gyünk a meg -
úju lás ra, az új ra kez dés re.

Szent há rom ság Is ten! Kö szön jük,
hogy a mö göt tünk lé vő esz ten dő ben
meg őriz tél ben nün ket. Kö szön jük
min den nap ja ink meg annyi ap ró cso -
dá ját, sze re te ted és gon dos ko dá sod
aján dé ka it. Kö szön jük igé det, mely
ál tal ma is szól tál hoz zánk. Kö szön -
jük, hogy hívsz ma gad hoz és szólsz
hoz zánk ak kor is, ami kor a sa ját út -
ja in kon já runk, és meg fe led ke zünk
ró lad. Kö szön jük na pon ként meg úju -
ló ke gyel me det; sze ret nénk él ni és
nem vissza él ni bo csá na tod dal.

Kö szön jük, hogy az ad ven ti út
ele jén elénk jössz, és meg szó lí tasz,
bá to rí tasz ben nün ket: ke res sünk té -
ged! Urunk, szük sé günk van rád!
Jöjj kö zénk, ne rejtsd el ar co dat elő -
lünk! Ta níts ben nün ket alá zat ra,
hogy ne a ma gunk di cső sé gét ke res -
sük, ha nem egye dül té ged di cső ít -
sünk min den jól fel hasz nált ta len -
tum mal. Áldj meg ben nün ket, hogy
az örök élet vá ro má nyo sa i ként bol -
do gan szol gál junk ne ked éle tünk
min den nap ján. Ámen.

Oratio
œcumenica

W W W . M Y L U T H E R . H U
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A bib lia ol va só Út mu ta tó se gít sé gé vel
igaz gyön gyök re ta lál ha tunk. Ezt a
meg le pe tést él het tem át, ami kor a kö -
zel múlt ban, ép pen Már ton nap ján, rá -
cso dál koz tam a „Lo sung ra”, az ószö -
vet sé gi ige vers re: „Ne félj, ter mő föld!
Vi gadj és örülj, mert az Úr nagy tet -
te ket vitt vég hez.” (Jó el 2,21)

Az új egy há zi esz ten dő kü szö bén
ép pen er re az is te ni lá tás ra, szem -
üveg re len ne szük sé günk, hogy új ra
ter mő föl det fe dez zünk fel egy más -
ban, a re ánk bí zot tak ban, gyü le ke ze -
te ink ben, egy há zunk ban, kör nye ző
vi lá gunk ban.

Vall juk meg őszin tén – el vég re ad -
vent bűn bá na ti idő szak –, hogy igen -
csak szük sé günk van er re az új lá tás -
ra se gí tő is te ni szem üveg re, hi szen
több nyi re csak szik lás, tö vi ses ta laj ként
te kin tünk egy más ra. Ezt a bo rú lá tó
szem lé le tet lát sza nak alá tá masz ta ni a
le han go ló sta tisz ti kai, nép moz gal mi
ada tok is, ame lyek kel ilyen kor, az év
vé ge fe lé kény sze rü lünk szem be sül ni.
Úgy tű nik, hi á ba min den erő fe szí tés,
szor gos mag ve tés. Hi á ba ke resz te lünk,
kon fir má lunk, hit ok ta tunk – a leg több
gyü le ke zet ben csak fo gyunk és fo -
gyunk. Nincs nö ve ke dés, nincs gyü -
mölcs ter més. A szü ret, az ara tás örö -
me alig is mert, rit ka aján dék. 

De az in du ló ad vent, az új ra kez dés
esé lye friss re mény ség gel tölt het el
min ket. Va ló já ban nem mi kez dünk
újat, ha nem ar ra épít he tünk, aki
„nagy tet te ket vitt vég hez”. Ő te he ti
ter mő föld dé a szi kes, ke mény ta lajt
is. Ho gyan? Úgy, hogy vá la szol az ősi
ad ven ti gre go ri án ének, a Rora te kö -
nyör gé sé re: „Har ma toz za tok, egek,
on nan fe lül ről…”

A ta lán jó nak mi nő sít he tő, kő- és
tö vis men tes ter mő föld is med dő
ma rad mind ad dig, amíg nem hul lik
be lé az éle tet hor do zó mag. Ugyan -
ak kor az élet ki csí rá zá sá hoz ön ma -
gá ban nem ele gen dő a ter mő föld és
a mag ta lál ko zá sa sem. Szük ség van
még ar ra az égi ál dás ra is, aki ről Pa -
ul Ger hardt így éne kel: „Le hull tál,
mint égi har mat, / Le kül dött a sze re -
tet. / Mit Atya és Fiú ad hat, / Mind
mi énk lett te ve led. / Mennyei kin cse -
id del / Lel kem-tes tem áraszd el! / Ne
hagyj üre sen, sze gé nyen, / Szent lé lek,
drá ga ven dé gem!” (EÉ 237,3) 

Ugyan ezért az aján dé kért kö nyö -
rög Ben ja min Sch molck is egy má sik
pün kös di éne künk ben: „Zá po rod ra
vá runk. / Ön tözd meg egy há zunk /
Me ze jét, ne késs! / Hull a mag, az ige,
/ De szent csepp je id re / Szom jas a ve -
tés. / Bő ség ben csak úgy te rem, / És

úgy érik majd ka lá sza / Gaz dag ara -
tás ra.” (EÉ 240,3)

Tu dom, szo kat lan, hogy most,
az ad ven ti út ele jén pün kös di éne -
ke ket idé zek. A ka rá cso nyi ün nep -
kör szá munk ra el ső sor ban az Atya
sze re te té ről szól, aki ne künk aján dé -
koz ta egy szü lött Fi át. De ha teo ló -
gi ai tar tal mat aka runk ad ni ka rá -
csony sze ku lá ris ér tel me zé sé nek,
mely sze rint Jé zus szü le tés nap ja
egy ben a csa lád leg na gyobb ün ne -
pe, ak kor nem fe led kez he tünk meg
Is ten csa lád já nak, a Szent há rom ság -
nak har ma dik sze mé lyé ről, a Szent -
lé lek ről sem. 

Má té evan gé lis ta egy ér tel mű en
szól a nagy misz té ri um ról: „…ki -
tűnt, hogy [Má ria] ál dott ál la pot ban
van a Szent lé lek től” (Mt 1,18), míg Lu -
kács nál az an gyal így vá la szol a cso -
dál ko zó Má ri á nak: „A Szent lé lek
száll re ád…” (Lk 1,35)

Ta lán ki csit szo kat lan kép, de
meg koc káz ta tom, hogy Má ri á ra úgy
is te kint he tünk, mint alá za tos „ter -
mő föld re”, aki bi za lom mal fo gad ja be
az is te ni mag ve tést, az égi har ma tot.
En nek gyü möl cse ként be lő le sar jad
az Ézsa i ás pró fé ta ál tal meg jö ven dölt
vessző szál, aki ről egyik leg szebb ka -
rá cso nyi him nu szunk ban már il la tos
ró zsa bim bó ként éne ke lünk (EÉ 157). 

A Lé lek és a ter mő föld bol dog egy -
más ra ta lá lá sá ról a 104. zsol tár hit -
val ló ja is bi zony sá got tesz: „Ha ki -
árasz tod lel ke det, új te remt mé nyek
ke let kez nek, és meg újí tod a ter mő föld
fel szí nét.” (30. v.)

Ide je, hogy ki lép jünk a Bib lia vi -
lá gá ból, ké pe i ből, és meg ér kez zünk
a mai Ma gyar or szág ra. Va jon hány -
szor hal lot tunk a rend szer vál tás óta
el telt két év ti zed ben a ter mő föld
fon tos sá gá ról, vé del mé ről? Ment -
sük meg a ter mő föl det! A ma gyar
föld nem el adó! 

Mind ezt szim bo li ku san, spi ri tu á -
li san is ér tel mez het jük a jó eli pró fé -
cia fé nyé ben. Le gyen az új egy há zi
esz ten dő meg ha tá ro zó prog ram ja a
„ter mő föld” új ra fel fe de zé se, meg be -
csü lé se és mű ve lé se ön ma gunk ban
épp úgy, mint a kö rü löt tünk élők ben. 

Jó gaz da ként fi gyel jünk oda, vi -

gyáz zunk a ter mő föld re! Ne en ged -
jük le ta pos ni, szennyez ni, mér gez ni!
Ne hagy juk par la gon! Ne tűr jük,
hogy el ga zo sod jék! Ápol juk, mű -
vel jük, ön töz zük nap mint nap! Egy
pil la nat ra sem fe led ve az apos to li fi -
gyel mez te tést: „…a nö ve ke dést az Is -
ten ad ta.” (1Kor 3,6) Sőt mi több: ad -
hat ja ma is, min den vész jós ló sta tisz -
ti kai adat és de mog rá fi ai prog nó zis
da cá ra!

A Már ton-nap ra ka pott „Lo sung”
nem tar to zik a klasszi kus, meg szo -
kott ad ven ti, ka rá cso nyi igei kö szön -
té sek köz é. Most még is ez zel kí vá nok
min den Ol va sónk nak Krisz tus ban
gaz dag ter mést aján dé ko zó ad ven ti
ta laj-elő ké szí tést: „Ne félj, ter mő -
föld! Vi gadj és örülj, mert az Úr
nagy tet te ket vitt vég hez.”

Új egy há zi év – új szem üveg
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Gye rek ko rom ban sok szor men tünk
fel a temp lom to rony ba meg cso dál ni
a ha ran go kat, a to rony órát vagy
fönt ről fi gyel ni a fa lu éle tét. Nem em -
lék szem, hogy na pon ta vagy he ten -
te húz ta-e föl a ha ran go zó az óra szer -
ke ze tet, azt sem tu dom fel idéz ni,
hogy volt-e a to rony -
órá nak hang ja, de ab -
ban a vi lág ban, ami kor
nem min den ki kar ján
volt még karóra, és
nem is mer tük a mo -
bil te le font, jó volt fel pil -
lan ta ni a fa lu kö ze pén
ma gas ba nyú ló temp -
lom to rony órá já ra s le -
ol vas ni on nan az idő
mú lá sát. De az öreg
óra szer ke zet egy re
rom lott, és egy szer csak
ja vít ha tat lan ná vált.

Ez év őszén kez dő -
dött meg temp lo munk
tel jes kül ső fel újí tá sa.
Meg ja vít juk-e a to rony -
órát? – kér dez ték so -
kan új ra és új ra, ki fe jez -
ve vá gyu kat, hogy mi -
lyen jó len ne, ha a
szerkezet – mint egy fél
év szá za dos ál lás, hall -
ga tás után – új ra mű -
köd het ne. Alig győz -
tem éssze rű ma gya rá za to kat ad ni,
mond ván, ma nap ság már nem olyan
fon tos a to rony óra, és elmondtam
azt is, hogy mi a hely zet a nyúj tóz -
ko dás sal és a ta ka ró val.

Egy szép au gusz tu si dél előtt meg -
szó lalt a te le fo nom. „Ter ve zik-e fel -
újí ta ni a to rony órát?” –kér dez te dr.
Kéry La jos sár szent lő rin ci gyö ke rű,
Bu da pes ten élő hit test vé rünk, aki két
év vel ez előtt új ra ön tet te a má so dik
vi lág há bo rú alatt el vitt ha ran gun kat.
„Nem” – hang zott tö mör vá la szom.
„Ak kor én fel újít ta tom” – mond ta.

A fel újí tás a na pok ban meg tör tént.
Új szám la pot, óra szer ke ze tet ka pott
a to rony. Az óra a két ki sebb ha ran -
gon üti a ne gye de ket, a leg na gyob bon
az egé szet. Cseng-bong a fa lu, a ne -
gyed órán ként meg szó la ló óra üté sek
ál tal élet köl tö zött a to rony ba. Na -

gyon so kan ki fe jez ték örö mü ket, ne -
kem is me len ge ti a szí vem a ha -
rang szó. Nem is kép zel tem, hogy
ilyen sok örö möt ad hat a mű kö dő to -
rony óra.

Kö szön jük ezt az örö möt Is te -
nünk nek, dr. Kéry La jos test vé rünk -
nek és az órát el ké szí tő Kon koly Jó -
zsef nek és mun ka tár sa i nak.

To rony óra már van. Most már
hi szem, hogy min den le het sé ges,
fel jebb, mint el kép zel jük. 

g Karl Já nos né
Csep re gi Er zsé bet

Megint mű kö dik
a to rony óra

Sár szent lő rin cen
Tes se dik rá adá sul nem csak szü lő he -
lyén, ha nem a jé nai egye te men is ta nul -
má nyoz ta Co me ni us hit el ve it, ame lyek
ha tá sa mű ve i ben is tet ten ér he tő. 

On drej Ri si an ki emel te, hogy Tes -
se dik – Csa bá ra ér ke zé se után –
be ve zet te az is ko lai rend tar tást, mely
út mu ta tást je len tett a gye re kek szü -
le i nek is. „Tes se dik Sá mu el éle te
meg le he tő sen rö vid volt. Olyan volt,
mint a két vé gén ége tett gyer tya,
amellyel mi nél több fényt sze re tett
vol na ki bo csá ta ni” – fo gal ma zott az
elő adó, aki a Ró ma i ak hoz írt le vél 12.
fe je ze té nek sza va i val ér zé kel tet te a le -
gen dás lel kész ál tal ho zott ál do za tot:
„…okos is ten tisz te let ként szán já tok
oda tes te te ket élő és szent ál do za tul,
amely tet szik az Is ten nek…”

A Tes se dik-év for du ló ra szer ve zett
ün ne pi ülé sen a he lyi evan gé li kus
gyü le ke zet le vél tá ro sa ar ról be szélt,
hogy Tes se dik ér ke zé se kor Csa bán
négy száz ház ban öt száz öt ven lu the rá -
nus csa lád élt, szá muk nem ér te el a
há rom ezer főt. Ko vács Pál nyu gal ma -
zott lel kész idéz te Ha án La jos hely tör -
té nészt, aki azt ír ta a ko ra be li csa bai
nép ről, hogy olyan volt, mint a for rás -
ban lé vő must. „Úgy épí tet tek temp -
lo mot, hogy nem volt ál lam se gély,
sem uni ós pá lyá za ti le he tő ség” – mu -
ta tott rá az elő adó. És mi vel az ál la mi

köz igaz ga tás még ki épü lő ben volt,
lé nye gé ben a lel kész volt az egyet len
el is mert szel le mi ve ze tő a te le pü lé sen.
(Tes se dik Sá mu el – hét év szol gá lat tal
a há ta mö gött – a ti zen hat éven át Bé -
kés csa bán igét hir de tő Bu ri án Sá mu -
elt vál tot ta a gyü le ke zet élén.)

Ko vács Pál ki tért Tes se dik ta ní tói
mun kás sá gá ra is. A ke resz tény em -
ber hez mél tó vi sel ke dés ről ké szí tett
írá sos anya gá ban fog lal ko zott pél dá -
ul az zal, hogy a gyer me kek szü lei ki -
ket kér je nek fel ke reszt szü lő nek, mi -
lyen lel kü let tel já rul ja nak a hí vek az
úr va cso rá hoz, ho gyan ké szül je nek
fel a je gye sek a há zas ság ra, és mi lyen
ma ga tar tást ta nú sít sa nak a gyü le ke -
zet tag jai az is ten tisz te le tek alatt.
Tes se dik óv ta hí ve it a ré sze ges ke dés -
től, a bo lon dos far san go lás tól, sőt –
po gány gyö ke rei mi att – még a hús -
vé ti lo csol ko dás tól is. Lel kész tár sa it
fel szó lí tot ta, hogy rend sze re sen lá to -
gas sák meg a pász to rolt csa lá do kat,
a vi zi tá ciók al kal má val pe dig rész le -
te sen kér dez zék ki a csa lád főket lel -
ki éle tük ről.

Tes se dik ke mé nyen bün tet te az el -
té ve lye det te ket: nem volt rit ka a
csa bai temp lom mel lett a ka lo dá ba
zá rás, sőt a kor bá cso lás sem. „Nem
min den ben volt ta pin ta tos, de a ke -
mény kéz re is szük ség volt” – össze -
gez te Ko vács Pál lel kész előd je szel -
le mi ha gya té kát.

A le vél tá ros váz la to san is mer tet -
te a bé kés csa bai Kis temp lom épí té -
sé nek tör té ne tét. Az ala po kat 1745 áp -
ri li sá ban Tes se dik ki vá ló ér de kér -
vé nye sí tő ké pes sé gé nek kö szön he tő -
en kezd het ték el ki ás ni. A csa ba i ak
ké sőbb temp lom épí tő pap ju kat az is -
ten há zá ban he lyez ték örök nyu ga -
lom ra, ma is ott nyug szik, va la hol a
kö zép ső kar zat alatt.

A szim pó zi um vé gén Cse rei Pál
em lé kez te tett ar ra, hogy a rend szer -
vál tást kö ve tő en a két evan gé li kus
temp lom raj zá ból ké szí tet ték el a vá -
ros hi va ta los lo gó ját. „A két temp lom
nem csu pán épü let. A »csa ba i ság«
több an nál: hit, élet mód, szel le mi ség.
Azt jel ké pe zi, hogy az em be rek
együtt épí tet ték fel vá ro su kat” – fo -
gal ma zott a vá ros vé dők el nö ke.

Az ülés után a vá ros há za föld szin ti
ár kád ja i nál D. dr. Har ma ti Bé la nyu -
gal ma zott evan gé li kus püs pök két
nyel ven ál dot ta meg az idő sebb Tes -
se dik Sá mu el em lé ké re le lep le zett
már vány táb lát. A vá ros há za ud va rán
az ün nep lők a „csa bai Erős vár”-
ként is is mert, Is ten né kem erőm, bi -
zo dal mam kez de tű ének szlo vák for -
dí tá sá nak el ének lé sé vel zár ták a na -
pot. Va sár nap Har ma ti Bé la püs pök
a Tes se dik temp lo má ban meg tar -
tott ün ne pi is ten tisz te le ten hir det te
az igét.

g –ó – –a

Id. Tes se dik Sá mu el alak ját idéz ték fel
f Folytatás az 1. oldalról

Há la adó is ten tisz te let ke re té ben em -
lé ke zett no vem ber 21-én a he lyi gyü -
le ke zet és a né pes csa lád – hat gyer -
mek, ki lenc uno ka, ki lenc déd uno ka
– a száz éve szü le tett Schád Ot tó lel -
kész re, aki hu szon két évig (1979-
ben be kö vet ke zett ha lá lá ig) szol gált
a sió fo ki evan gé li ku sok kö zött. 

Az is ten tisz te le ten dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök – egy kor ma ga is sió fo -
ki lel kész – hir det te az igét Lk 12,35
alap ján. A püs pök pél da ként szólt
Schád Ot tó ról, aki hű ség gel jár ta a rá -
bí zott szór vá nyo kat, s ez ál tal Krisz -

tus „kö té nyes” – min dig szol gá lat ra
kész – ta nít vá nyá vá vált.

Lam pért Gá bor gyü le ke ze ti lel kész
Schád Ot tó ön élet raj zát és Ja kus
Ot tó nek ro lóg ját ol vas ta fel: „Fi a ta -
lo kat meg szé gye ní tő hű ség gel gon -
doz ta nyá ját, a nagy szór vány gyü le -
ke zet tag ja it. Hí ve it sze mé lye sen is -
mer te. Szin te ház szám sze rint tud ta
a het ven ki lo mé te res kör zet ben szét -
szórt hí ve i ről, ki hol la kik.” 

Az egy ko ron sze rény kö rül mé -
nyek kö zött szol gá ló lel kész utó dai és
a gyü le ke zet ma már a Ma ko vecz Im -

re ál tal ter ve zett temp lom ban ün ne -
pel het tek, meg ta pasz tal va, hogy Is -
ten nem ze dé ke ken át meg áld ja a
ne ki hű ség gel szol gá lók mun ká ját.
g Hor váth-He gyi Áron fel vé te le
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Már a hely szín ki vá lasz tá sa sem volt
vé let len. A Du na szom széd sá gá ban
épült év szá za dos ko los tor ma ga is
min dig a bé ke te rem tést szol gál ta.
Leg fő képp az zal, hogy hí vő cso por -
to kat fo ga dott be, és a szer ze te sek
szol gá la tán ke resz tül „elé jük él te”,
mit je lent Krisz tus tes té nek egy sé ge.
Az apát ság ban öt ven esz ten de je egy
kö zös sé get al kot nak a ke le ti, or to dox
ha gyo má nyo kat kö ve tő ba rá tok és
azok, akik a ró mai, nyu ga ti egy ház li -
tur gi á ja sze rint vég zik mi sé i ket. 

A szom ba ti kon fe ren cia sok részt -
ve vő je szá má ra már e szer ze te sek
test vé ri egy sé ge is élő bi zony ság té tel
volt ar ról, hogy a bé ke meg te rem té -
se – a Szent lé lek ere jé vel – le het sé -
ges. Kö szön tő jé ben azonban dr. Ma -
ri a nus Bi eber apát ked ve sen há rí tott
el min den di csé re tet, rá mu tat va ar -
ra, hogy egy más el fo ga dá sá ért bi zony
sok bel ső küz del met vív nak a ko los -
tor fa la in be lül élő ba rá tok.

A fa lu pol gár mes te re, Jo sef Thal -
ham mer is „csa tá ro zá sok ról” be -
szélt. Több ször kény sze rült már ar -
ra, hogy til ta koz zon azok el len, akik
a Du ná nak er re a sza ka szá ra erő mű -
vet ter vez nek te le pí te ni, ve szé lyez tet -
ve ez zel a táj öko ló gi ai egy sé gét. Ez
is erő szak – mond ta a hí vő ka to li kus
pol gár mes ter –, Is ten te rem tési rend -
jé be va ló dur va be avat ko zás.

A leg na gyobb ér dek lő dés – ért he -
tő mó don – a ba jor tar to mány igaz -
ság ügyi mi nisz te ré nek, dr. Beate
Merk asszony nak az elő adá sát övez -
te. A jog sze rin te töb bet fog lal ko zik
az erő sza kos cse lek mé nyek el kö ve tő -

i vel, mint az ál do za tok kal. Az igaz ság -
szol gál ta tás ra ci o ná lis do log – mond -
ta a mi nisz ter asszony –, a tár gya lá -
son nincs he lyük az ér zel mek nek.
Még is job ban kel le ne ügyel ni az ál do -
za tok lel ki se be i nek gyó gyí tá sá ra.

Itt kap cso ló dott a kon fe ren cia té -
má já hoz, a bib li ai Ámósz pró fé ta
sza va i hoz („Árad jon az igaz ság, mint
a bő vi zű pa tak”) Mic ha el Mar tin
egy ház ta ná csos, aki a Ba jor Evan gé -
li kus Egy ház kü lön bö ző – az erő szak
le küz dé se, az ál do za tok re ha bi li tá ci -
ó ja ér de ké ben vég zett – szol gá la ta -
i ról szá molt be rö vi den.

E so rok író ja kü lö nö sen ar ra volt
kí ván csi, hogy mi ként le het sé ges a
pre ven ció, vagy is az ag resszív ma ga -
tar tás meg elő zé se. E té ren ugyan is
ko moly mun kát vé gez nek ba jor test -
vé re ink: if jú sá gi tá bo ra ik té má ja, az

is ko lai tan terv, a hit tan órák ré sze,
hogy meg ta nít sák a fi a ta lo kat
konflik tu sa ik ke ze lé sé re. Sok ré tű
szol gá la tu kat a ba jor evan gé li ku sok
előbb ki ál lí tás for má já ban mu tat ták
be, ebéd után pe dig mű hely be szél -
ge tés ke re té ben nyúj tot tak be te kin -
tést mun ká juk ba.

Mél tó zá rá sa volt a nap nak a két -
tor nyú apát sá gi temp lom ban tar -
tott ün ne pi is ten tisz te let. Az ige -
hir de tés szol gá la tát Bi eber apát tal
együtt vé gez te a ke rü let evan gé li kus
püs pö ke, Hans-Mar tin Weiss. A dia -
ló gus pré di ká ció mű fa ja szim bo li ku -
san ar ra utalt, hogy a bé ke te rem tés
alap ja csak is az egy más ra fi gye lés, a
pár be széd le het.

Az ige hir de tők mö gül, az ol tár ról
szé les csík ban „höm pöly gő”, kék se -
lyem hú zó dott vé gig a temp lom

hosszá ban (képünkön). Ez jel ké pez te
a fo lyót, a Du nát, amely össze kö ti a
part ja men tén élő né pe ket, il let ve azo -
kat az egy há za kat, ame lyek 2010-
ben össze fog tak, hogy „a bé ke kö ve -
tei” le gye nek. A kék se lyem anya gon
egy Ro má ni á ban ácsolt ha jó állt. Vi -
tor lá ján még csak a würt tem ber gi ek
és a ba jo rok zász la ja len ge dez. A jö -
vő esz ten dő ben azon ban rá ke rül
majd a töb bi e ké is: az oszt rá ko ké, a
szlo vá ko ké, a ma gya ro ké. Hi szen a
bé ke hul lá ma i nak is tovább kell gyű -
rűzniük.

g B. Pin tér Már ta

Du nai bé ke hul lá mok ba jor par to kon

b Mind annyi an más ként él jük
meg az öku me nét. Van, ahol
más a vi szony a ke resz tény
együ vé tar to zás hoz az éves ima -
he tek ide jén, és más a min den -
na pok ban. A pó ka sze pet ki ka to -
li kus temp lom ban zaj lott no -
vem ber 20-i al ka lom tisz tán
mu tat ta, mit je lenthet a valódi
ke resz tény egy ség. A he lyi ka to -
li kus gyü le ke zet temp lo má ban
a Ta tai Re for má tus Gim ná zi -
um kó ru sa adott jó té kony sá gi
hang ver senyt a szom szé dos Za -
la ist vánd evan gé li kus temp lo -
má nak meg újí tá sá ért.

A za la ist ván di temp lo mot a haj dan -
volt nagy anya gyü le ke zet épí tet te
1784-ben. A haj lé kot a szá za dok, a
kö zös sé get a tár sa dal mi vál to zá sok
té páz ták meg… Ma már ez az észak-
za lai gyü le ke zet is szá mos gond dal
küzd. Az el múlt évek ben azon ban a

ne héz sé gek el le né re is kor sze rű gyü -
le ke ze ti ott hon ná ala kí tot ták a ré gi is -
ko lát, fel újí tot ták a lel kész la kást. A
két épü let után el ér ke zett a temp lom
fel újí tá sá nak ide je is.

A 2008-as Le ader-pá lyá za ton a
za la ist ván di ak 26 mil lió fo rin tot
nyer tek fel újí tás ra, eh hez egy há zi
for rás ból to váb bi kö zel 4 mil lió fo -
rin tot kap tak, a hi ány zó egy mil lió
elő te rem té sét pe dig a gyü le ke zet
vál lal ta. Ek ko ra össze get azon ban
nem könnyű elő te rem te ni egy kis kö -
zös ség ben, ám aki tesz ma gá ért, an -
nak má sok is se gít sé gé re si et nek. A
múlt szom ba ti hang ver senyt a hi ány -
zó összeg egy ré szé nek elő te rem té -
sé ért ren dez ték…

A ta tai gim na zis ták hang ver se -
nye nem csu pán az ügy mi att volt kü -
lön le ges. A meg szó la ló kó rus mű -
vek, ver sek és szó ló da ra bok mind ar -
ról ta nús kod tak, hogy test vér egy há -
zunk ok ta tá si in téz mé nyé ben iga zi
mű vé szi igénnyel ké szül tek a fel lé pés -
re. Hat blokk ba so rol ták az elő adott
da ra bo kat, ame lyek kö zött vol tak
nagy ívű kó rus mű vek, re ne szánsz da -
ra bok, zsol tár fel dol go zá sok, nem -
ze ti ér zést táp lá ló da lok és if jú sá gi
éne kek. A ze nei mű vek kö zött jól
meg vá lasz tott ver sek szó lal tak meg
Re mé nyik Sán dor, Ady End re, Wass
Al bert és Mécs Lász ló tol lá ból. A
hang ver seny előtt vi dá man iz gő-
moz gó ka ma szok nagy fe gye lem mel
ad ták elő a ne héz kó rus mű ve ket, de
la za könnyed ség lett úr ra raj tuk a zá -
ró blokk if jú sá gi éne ke i nek meg szó -
lal ta tá sa köz ben.

A pó ka sze pet ki temp lom ban
szom ba ton az öku me né egy rit kán
ta pasz talt al kal mán ve het tek részt
a je len le vők. Össze fog tak a tör té nel -

mi fe le ke ze tek, össze fog tak fi a ta lok
és idő seb bek. A cél az volt, hogy egy
evan gé li kus temp lom meg úju lá sát
se gít sék. Ám amit el ér tek, az en nél
több. Ka to li ku sok, re for má tu sok
és evan gé li ku sok él vez ték együtt a
mu zsi kát, és köz ben ész re vét le nül
al kot tak egyet len ke resz tény kö -
zös sé get.

A temp lom fel újí tá sá hoz szük sé -
ges összeg még nem tel jes. Aki nek
nem volt al kal ma részt ven ni a hang -
ver se nyen, de szí ve sen szán na a szép
cél ra, a kö vet ke ző szám la szám ra
utal hat ja hoz zá já ru lá sát, temp lom
meg je lö lés sel: UniC re dit Bank,
10918001-00000028-48030001.

g Er dé lyi Károly felvétele

Hét köz na pi öku me né
Fe le ke zet kö zi össze fo gás

a za la ist ván di evan gé li kus temp lo mért b Szep tem ber ele jén Né met or szág Ba den-Würt tem berg tar to má nyá nak
egyik leg hí re sebb vá ro sá ból, Ulm ból in dult út já ra a Bé ke hul lá mok a
Du nán el ne ve zé sű prog ram so ro zat, amely nek cél ja, hogy fel hív ja a fo -
lyó men tén élő ke resz té nyek fi gyel mét az erő szak ter je dé sé re, leg fő -
kép pen pe dig ar ra, hogy Krisz tus kö ve tő i ként fel ada tuk a bé ke kul -
tú rá já nak épí té se ha zá juk ban és az egye sült Eu ró pá ban. No vem ber -
ben a Ba jor Evan gé li kus Egy ház gyü le ke ze te i ben em lé kez tek er re a
kül de té sük re is ten tisz te le ti al kal ma kon, ki ál lí tá sok és egyéb prog ra -
mok szer ve zé sé vel. A köz pon ti ren dez vény re múlt szom ba ton, no vem -
ber 20-án ke rült sor Ni e der al ta ich St. Mau ri ti us ról el ne ve zett ben -
cés apát sá gá ban. Nap köz ben kon fe ren ci án, ko ra es te pe dig ün ne pi is -
ten tisz te le ten ve het tek részt az ér dek lő dők.

b Éves ülé sét tar tot ta no vem ber 15.
és 19. kö zött a Veszt fá li ai Evan -
gé li kus Egy ház Bi ele feld ben. A
2,5 mil lió ta got szám lá ló uni ált
– vagy is a lu the ri és a kál vi ni re -
for má ció ele me it öt vö ző – pro -
tes táns kö zös ség Né met or szág
ne gye dik leg na gyobb tar to má nyi
egy há za. A zsi nat nak ha gyo má -
nyo san a né met dia kó nia fel -
leg vá rá nak szá mí tó Bet hel vá -
ros rész ad ott hont, ez zel is je lez -
ve, hogy a veszt fá li ai evan gé li ku -
sok szá má ra mi lyen fon tos a
sze re tet szol gá lat. A 213 zsi na ti
kül dött és szá mos szak ér tő ta -
nács ko zá sá ra meg hí vást ka pott
dr. Fa bi ny Ta más püs pök, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház kül kap cso la to kért fe le lős
ve ze tő je is.

A zsi na ti ülést nem zet kö zi teo ló gi ai
kon fe ren cia előz te meg, amely nek té -
má ja a ke reszt ség volt. A veszt fá li ai
evan gé li ku sok így is ké szül nek 2011-
re, ame lyet az egy ház a ke reszt ség
évé nek hir de tett meg. 

A hi va ta lo san víz ke reszt kor kez dő -
dő „ke resz te lé si év” ke re té ben gyü -
le ke ze ti és köz egy há zi szin ten is kö -
zép pont ba kí ván ják ál lí ta ni ezt a
szent sé get, va la mint fog lal koz ni akar -
nak olyan kér dé sek kel, mint a ke -
reszt szü lői hi va tás,
a ke reszt ség meg -
erő sí té sé nek li tur -
gi á ja, a ta ní tás, a
gyer mek ke reszt -
ség, il let ve a ke -
reszt ség öku me ni -
kus jel le ge. 

A kon fe ren ci án
a ma gyar püs pök
– az el múlt húsz
év sta tisz ti ká já nak
tük ré ben – be szá -
molt a ke reszt ség
ma gyar or szá gi gya -
kor la tá ról, a zsi na -
ton pe dig váz la to -
san be mu tat ta az Élő kö vek egy há za
cí mű ma gyar evan gé li kus stra té gi át,
va la mint szólt ar ról, mi lyen elő ké szü -
le tek zaj la nak egy há zunk ban 2017-re,
a re for má ció ju bi le u mi esz ten de jé re. 

A zsi nat ra el lá to ga tott és azon
fel szó lalt Han ne lo re Kraft, Észak-

Raj na–Veszt fá lia szö vet sé gi tar to -
mány mi nisz ter el nö ke is. 

Fa bi ny Ta más a dia kó nia, a lel kész -
kép zés és a tár sa dal mi sze rep vál la lás
szá mos kér dé sét érin tő tár gya lá so kat
foly ta tott a veszt fá li ai egy ház ve ze tő -

i vel, és ősz re ma gyar or szá gi lá to ga -
tás ra hív ta meg Alf red Bußt, a tar to -
mány evan gé li ku sa i nak elöl já ró ját
(Prä se sét), to váb bá az egy ház kor -
mány zó tes tü let (Kirchen le i tung)
tag ja it.

d EvÉ let-in fó

A ke reszt ség évé re ké szül nek
Veszt fá li á ban
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A De ve csert és Ko lon tár ért vö rös -
iszap-ka taszt ró fa ál do za ta i nak meg -
se gí té sé re ren dez tek az el múlt va sár -
nap dél után jó té kony sá gi hang ver -
senyt a pá pai evan gé li kus temp lom -
ban. Az al kal mon fel lé pett az Ének -
lő Szü lők Ka ra, az Er kel Fe renc kó -
rus, va la mint Pá pa vá ros Bár dos
La jos ve gyes  ka ra. Igét hir de tett Itt -

zés Já nos püs pök. Az of fer tó ri um -
ként fel aján lott per sely pénzt, 115 725
fo rintot az egy ház me gye pénz tá rá -
ba ed dig be ér ke zett (1 140 000 fo -
rint nyi) ado mánnyal együtt, kör -
nye zet ta nul mány után, rá szo rult -
sá gi ala pon jut tat ják el a kárt szen -
ve det tek szá má ra.

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Rászorultakért énekeltek
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Vas su la Ry den, aki az „Igaz Élet Is ten -
ben-üze ne tek” pub li ká lá sá val vált
vi lág szer te is mert té, ok tó ber 30-án
Bu da pes ten, majd más nap Sze ge -
den ta lál ko zott az üze ne tek ol va só -
i val, il let ve mind azok kal, akik ta nú -
ság té te lé nek meg hall ga tá sá ra össze -
gyűl tek.

Bu da pest XVI II. ke rü le té ben a
pest szent im rei Sport kas télyt an nak
el le né re meg töl töt ték az ér dek lő -
dők, hogy a ró mai ka to li kus Hit ta ni
Kong re gá ció ve ze tő je a hí vők szá má -
ra nem aján lott lel ki ol vas mánnyá
nyil vá ní tot ta az Igaz Élet Is ten ben (a
to váb bi ak ban IÉI) el ne ve zés sel il le -
tett üze ne te ket, és a tör té nel mi egy -
há zak pap jai, lel ké szei több sé gük ben
vagy nem is is me rik Vas su la mun kás -
sá gát, vagy nagy mér té kű bi zal mat -
lan ság gal vi sel tet nek irán ta. 

Töb ben kö zü lük nyil vá no san is
han got ad tak már an nak a vé le mé -
nyük nek, hogy az IÉI-üze ne tek nem
Is ten től van nak, sőt egye ne sen ör dö -
gi ere de tű ek. A pro tes táns bí rá lók ál -
ta lá ban nem csak azt von ják két ség -
be, hogy Jé zus a mi ko runk ban köz -
vet len mó don szól hat va la ki hez, ha -
nem azt is ne hez mé nye zik, hogy
Vas su la az ál ta la 1986 őszé től 2003
vé gé ig szin te na pon ként – éve kig tér -
den áll va – le jegy zett több ezer üze -
net el enyé sző en cse kély há nya dá -
ban nem Jé zus, ha nem a mennyei
Atya vagy Szűz Má ria és Szent Mi -
hály fő an gyal sza va it tol má csol ja.
Más üze ne tek ben pe dig – ezek szá -
ma is ke vés – Jé zus tól egy idő után
Szűz Má ria ve szi át a szót, aki ál ta -
lá ban a hí vők mennyei Édes any ja ként
mu tat ko zik be.

Bu da pes ti nyil vá nos ta nú ság té te -
le előtt Vas su la saj tó tá jé koz ta tót tar -
tott, ahol ki de rült, hogy tel jes mér -
ték ben tisz tá ban van ezek kel a vá dak -
kal és az zal a prob lé má val, ame lyet
Szűz Má ria üze ne tei el ső sor ban a
pro tes tán sok szá má ra je len te nek.
El mond ta, hogy sen kit nem kí ván
meg győz ni. A vi tat ko zást sem ér zi
fel ada tá nak. Azok hoz szól, akik nek
fü le és szí ve nyi tott az üze ne tek
meg hal lá sá ra. A vá dak ra re a gál va
sze líd han gon idéz te Jé zus nak az
evan gé li u mok ból is mert mon dá sát:
a fát min dig a gyü möl csé ről kell
meg ítél ni. El mond ta, hogy akik is -
mer ték őt az előtt is, hogy Is ten
rend kí vü li mó don meg szó lí tot ta,
tud ják, hogy az IÉI-üze ne tek fá ján az
el ső gyü mölcs ő ma ga. Hi szen előt -
te – bár or to dox ke resz tény nek val -
lot ta ma gát – Is ten nel egy ál ta lán
nem tö rő dött, nem imád ko zott, nem
járt temp lom ba, és Bib li át sem tar tott
az ott ho ná ban. Sőt ami kor Is ten től
azt az uta sí tást kap ta, hogy sze rez zen
be egy Bib li át, rög tön azon járt az
esze, ho vá fog ja el dug ni, mert szé -
gyell te vol na ba rá ti tár sa sá ga előtt, ha
Bib li át lát nak a pol cán. 

Is ten azon ban ha ma ro san át ala kí -
tot ta az egész éle tét. Min de nek előtt
meg ad ta ne ki, hogy Is ten sze mé vel
lás sa ön ma gát és bű ne it. Ez szá má -
ra rend kí vül gyöt rel mes hó na po kat
je len tett. De meg kel lett ta nul nia,
hogy Is ten a Szent lé lek aján dé kát ad -
dig sen ki nek sem ad ja, amíg szem be
nem for dí tot ta sa ját bű ne i vel, és
amíg meg nem ta ní tot ta bű ne it va -
ló ban bűn nek tar ta ni és lé lek ben
úgy szen ved ni mi at tuk, mint Krisz -
tus szen ve dett a ke resz ten. Ezen a lel -
ki ér te lem ben vett „tisz tí tó tű zön” ve -
zet te őt át Is ten, mi előtt az üze ne te -
ket ad ta ne ki. 

Az üze ne tek fá ján az óta vi lág -

szer te te rem a gyü mölcs. Ha tá suk ra
ren ge te gen tér tek már meg, kö zöt tük
nagy szám ban olya nok, aki ket az
egy há zak ko ráb ban nem tud tak el ér -
ni. Az IÉI-üze ne tek ol va sá sa köz ben
hit re ju tot tak az óta ak tí van részt

vesz nek az egy ház éle té ben. Ki-ki a
sa ját já ban! – és ezt Vas su la na gyon
hang sú lyoz ta. (Az Evan gé li kus Élet
fő szer kesz tő jé nek kér dé sé re vá la -
szol va el mond ta, hogy svéd szár ma -
zá sú fér je nem csak volt evan gé li -
kus, ha nem ma is az.) 

Az üze ne tek ha tá sá ra vi lág szer te
ima cso por tok ala kul tak az egy ház
kö zös sé gén be lül. Olyan egy há zak -
ban, ame lyek ben ilyenek ko ráb ban
nem lé tez tek. Ahol az üze ne tek ol -
va sói na gyobb szám ban je len nek
meg a gyü le ke zet kö zös sé gé ben, ott
nem ha nyat lik, ha nem meg ele ve -
ne dik az egy ház éle te, a sze gé nyek -
ről va ló gon dos ko dá sig me nő en.
En nek fő leg Af ri ká ban, La tin-Ame -
ri ká ban és Dél ke let-Ázsi á ban van
óri á si je len tő sé ge. 

Vas su la ta nú ság té te lé ben ar ról
be szélt, hogy az ör dög min dig Is tent
maj mol ja – lu the rá nu sok fü lé nek
ez na gyon is me rő sen csen gő ki je len -

tés –, majd hoz zá tet te, hogy az ör dög
csak egy do log ban nem tud ja Is tent
maj mol ni: nem tud sze re te tet te -
rem te ni. Az IÉI-ima cso por to kat és a
be fo ga dó gyü le ke ze te ket pe dig egy -
re nö vek vő sze re tet hat ja át, ez te szi
ké pes sé őket nem csak egy más fel té -
tel nél kü li el fo ga dá sá ra, de a sze gé -
nye kért vál lalt ál do zat ho za tal ra is. 

Az üze ne tek tar tal ma így fog lal ha -
tó össze: meg té rés re és egy ség re hí vás.
Ar ról, aho gyan Vas su la a sa ját meg -
té ré sé ről ta nús ko dik, meg ál la pít hat -

juk, hogy az tel jes össz hang ban van
Lu ther meg té rés ről szó ló ta ní tá sá val.
Nyil vá nos ta nú ság té te lé ben Vas su la
en nek ér tel mé ben hang sú lyoz ta,
hogy mi u tán hit re ju tot tunk, meg kell
hal nunk ön ma gunk szá má ra, és ez a
leg ne he zebb, mert az egónk na gyon
szí vós. Az egónk nak – ame lyen Vas -
su la ugyan azt ér ti, mint Pál apos tol
az óem be ren – még is meg kell hal -
nia ah hoz, hogy Krisz tus él hes sen
ben nünk, és éle tünk a Szent lé lek
ural ma alá ke rül hes sen, il let ve –
mint az üze ne tek cí me is jel zi – igaz
éle tet él hes sünk Is ten ben.

A ke resz té nyek és az egy ház egy -
sé gé nek kér dé sét Vas su la na gyon
egy sze rű en fo gal maz za meg. Ab ból
in dul ki, hogy a meg osz tott ság nem
Is ten től van. Az ör dög a meg osz tó, a
di a bo losz. Ezért ha Is ten ol da lán ál -
lunk, nem kar dos kod ha tunk a meg -
osz tott ság mel lett. Nem mond hat juk
jó nak, ami Is ten sze rint rossz. De
Vas su la hoz zá te szi, hogy a meg osz -
tott ság – nem csak az egy há zé, ha nem
olyan em be ri kö zös sé ge ké is, mint
pél dá ul a csa lád stb. – nem csak
rossz, ha nem bűn is. Az üze ne tek ben
hang sú lyos, hogy az egy ház egy sé gét
em be ri erő fe szí tés sel nem le het hely -
re ál lí ta ni, azt Is ten fog ja a ne ki tet sző
mó don és idő ben meg va ló sí ta ni. De
ez nem jo go sít fel min ket ar ra, hogy
jó do log nak tart suk a meg osz tott sá -
got, és mi köz ben az egy ség szük sé -
gé ről be szé lünk, tet te ink kel a meg -
osz tott ság fenn tar tá sát mun kál juk. 

A ta lál ko zón nem hang zott el, de az
IÉI-üze ne tek az egy ség mód ját a fel -
iz zí tott négy vas rúd pél dá já val szem -
lél te tik. A négy vas rúd a négy fe le ke -
ze tet – or to do xok, ka to li ku sok, ang -
li ká nok, pro tes tán sok – jelképezi. A
ru dak – mi u tán mind egyik egy for ma
mér ték ben haj lott meg a má sik há rom
fe lé – csak ak kor fo nód hat nak eggyé,
ha fel iz zít ják őket. A kér dés csak az,
hogy ezt a Szent lé lek tü ze vagy az íté -
let tü ze te szi-e majd meg. 

Ha vég ső kig el len ál lunk a Szent lé -
lek nek, ak kor vé gül az íté let tü ze fog -
ja az egy há zak ma ra dé kát egy be ol vasz -
ta ni. De ez nem kell, hogy így le gyen.
Ép pen ezért adat tak az üze ne tek. 

„Aki nek van fü le, hall ja meg, mit
mond a Lé lek a gyü le ke ze tek nek!”
(Jel 2,29) 

A szerző evan gé li kus lel kész, az Evan -
gé li kus Élet A va sár nap igé je ro va tá -
nak ve ze tő je

Vas su la
Tu dó sí tás egy különleges „író-ol va só” ta lál ko zó ról

A zá ró imád sá gok:
Az Úr így szólt: „E sza vak kal bán ják meg bű ne i ket az em be rek előt tem:” 

Uram, te éve ken át el vi sel tél en gem bű ne im mel együtt, és még meg
is kö nyö rül tél raj tam! Min den mó don fél re let tem ve zet ve, de most már
nem fo gok vét kez ni. Meg bán tot ta lak, és igaz ság ta lan vol tam, de töb bé
nem le szek ilyen. El le ne mon dok a bűn nek, el le ne mon dok az ör dög nek,
és el le ne mon dok a go nosz ság nak, amely be szennye zi a lel ke met. 

Sza ba dítsd meg lel ke met mind at tól, ami el len ke zik a te szent vol tod -
dal! Ese dez ve kér lek, Uram, ments meg min den go nosz tól; jöjj, Jé zus, jöjj
most, és végy la kást a szí vem ben! Bo csáss meg, Uram, és en gedd meg,
hogy meg pi hen jek ben ned, mert te vagy vé dő paj zsom, Meg vál tóm, vi -
lá gos sá gom, és te ben ned bí zom! 

A mai nap tól kezd ve min den kor ál da ni fog lak, Uram. El le ne mon dok
a go nosz nak és min den más is ten nek és bál vány nak, mert te vagy a Ma -
gas ság be li, aki messze fe lül múlsz min den más is tent. Erős ka rod dal sza -
ba díts meg a be teg ség től, a meg kö tö zött ség től, a ne héz sé gek től, és győzd
le el len sé ge met, az ör dö göt. Ó, Sza ba dí tó, si ess se gít sé gem re! Ámen. 

(A 2006. no vem ber 13-i üze net ből)

„Szent lé lek, szállj le ránk, és újíts meg min ket, töltsd meg lel kün ket sze -
re te ted del! Pi henj meg gyöt rő dő lel künk ben, adj bé két ne künk! Ta karj
be szár nyad dal, és védj meg min den rossz tól! Tégy min ket alá za tos sá,
ve zess vi lá gos sá god ba, hogy ész re ve gyük és meg is te gyük kí ván sá ga i -
dat! Ámen.”

(Az 1988. már ci us 26-i üze net ből)
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g Vég he lyi An tal

b Va ló szí nű leg meg le pő ered -
ményt kap nánk, ha egy kér dő ív
se gít sé gé vel ar ra ke res nénk a
vá laszt, me lyek az evan gé li kus -
ság leg főbb is mer te tő je gyei. Hát
még ha a meg kér de zet tek ál tal
is mert evan gé li kus nép szo ká -
sok ra kér dez nénk rá. A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház val -
lá si nép raj zi mun ka cso port já nak
Evan gé li kus ha gyo má nyok a for -
rá sok tük ré ben cí mű, no vem -
ber 19–20-i kon fe ren ci á ján el -
hang zott elő adá sok a ma gyar
evan gé li kus ság sok szí nű sé gé re
vi lá gí tot tak rá.

A 2002-ben ala kult val lá si nép raj zi
mun ka cso port im már har mad szor
ren de zett kon fe ren ci át. A ren dez -
vényt idén az tet te kü lön le ges sé,
hogy ez volt az el ső nyil vá nos al kal -
ma a re for má ció meg in du lá sá nak
öt szá za dik év for du ló ját elő ké szí tő
ese mény so ro zat nak. 

S hogy mi ként egyez tet he tő össze
a (hit)újí tás a ha gyo má nyo kat ku ta -
tó (val lá si) nép rajz zal? – a kér dést fel -
tet te Fa bi ny Ta más, a re for má ci ói
em lék bi zott ság el nö ke is. „Nem bölcs
do log úgy re for mál ni, hogy nem
vesszük sor ra múl tun kat, és nem
örö kít jük át kon zer vá lás ra ér de mes
kin cse in ket” – ad ta meg a vá laszt is
a püs pök az egy há zunk or szá gos
iro dá já nak ta nács ter mé ben ren de zett
kon fe ren ci át meg nyi tó be szé dé ben.
Más nap ezt az ál lás pon tot erő sí tet -

te meg elő adá sá ban Szi ge ti Je nő nyu -
gal ma zott pro fesszor is, aki hang sú -
lyoz ta: ha el fe lejt jük a múl tun kat,
nincs iga zi je le nünk, és nem ér de mel -
jük meg a jö vőt sem.

A ter je del mi kor lá tok saj nos nem
te szik le he tő vé, hogy a tu dó sí tó is mer -
tes se a más fél na pos kon fe ren cia
mind a ti zen hat elő adó já nak ér té ke -
sebb nél ér té ke sebb referátumát. Né -
hány re fe rá tum szer kesz tett vál to za -

tát az EvÉ let ké sőb bi szá ma i ban ter -
vez zük kö zöl ni, e he lyütt vi szont csak
a már ön ma guk ban is be szé des cí mek
fel so ro lá sá val tud juk jelezni azo kat a
ku ta tá si te rü le te ket, ame lyek meg erő -
sí tik: evan gé li kus sá gunk ugyan tra dí -
ci ó i ban, ke gyes sé gi és nem ze ti sé gi
ha gyo má nya i ban oly kor kü lön bö zik,
ám tör té nel mi, kul túr tör té ne ti és teo -
ló gi ai szem pont ból – ha tá ron in nen
és túl – még is ugyan ah hoz a csa lád -
hoz tar to zik.

A hi va tás mint ha gyo mány –
áro ni di nasz ti ák az evan gé li kus
egy ház ban (Ker tész Bo tond); A ké -
ső ba rokk szó szék ol tá rok tí pu sai
Ma gyar or szá gon a tü rel mi ren de let
után (Har ma ti Bé la Lász ló); Ad dig,
amíg so kan vol tunk – a ha da di né -
met kö zös ség múlt ja és je le ne (do ku -
men tum film, Szi lá gyi Le ven te és
Pe ti Le hel); A ze ne meg vál to zá sa a
re for má ció ko rá ban (Vo igt Vil mos);
A kis ka pu si pas si ós is ten tisz te let
(Zon da Tí mea); A pas sió li tur gia
vál to zá sai egy szlo vák hát te rű gyü -
le ke zet ben (Se ben Gló ria); A sár -
szent lő rin ci al gim ná zi um (1806–
1870) esz me i sé ge (Nagy Ist ván); Lu -
ther-áb rá zo lá sok a Kár pát-me den -
cé ben (Mill i sits Má té); Szak iro dal -
mi for rá sok és je len tő sé gük a 19–20.
szá za di evan gé li kus nép ha gyo mány
fel tá rá sá hoz (Tát rai Zsu zsanna);
A 19. szá za di tu dós evan gé li kus lel -
ki pász to rok val lás nép raj zi mun -
kás sá ga (Szi ge ti Je nő); A Nóg rá di
Evan gé li kus Egy ház me gye nyu ga ti
ré sze in ta lál ha tó egy ház köz sé gek a
18. szá zad ban (Mun tag né Ta baj di

Zsu zsa); Es kü vő, ke resz te lő, te me tés
– evan gé li kus szo ká sok Csa nád al -
ber tin a 19. szá za di egy há zi for rá sok
tük ré ben (Kru pa And rás); A né pi
gyó gyá szat és az evan gé li kus egy ház
kap cso la ta (Zsi lák Má ria); A 17–18.
szá za di há zi áj ta tos ság 20. szá za di
for mái (Gyi vi csán An na); Per pat var
a Hon te rus Le vél tár ban (Ve res Eme -
se-Gyöngy vér).

g – bo dazs –

Evan gé li kus
ha gyo má nyo kat kö vet ve

ha tá ron in nen és túl
Val lá si nép raj zi kon fe ren cia
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A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
dok to ra lett az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem ko ráb bi rek to ra,
az egy ház tör té ne ti tan szék ve ze tő -
je. Dr. Csep re gi Zol tán no vem ber
22-én véd te meg si ker rel ér te ke zé -
sét, és kap ta meg a leg ma ga sabb tu -
do má nyos fokozatot. A re for má ció
nyel ve – A ma gyar or szá gi re for -
má ció el ső ne gyed szá za dá nak vizs -
gá la ta alap ján cí mű ér te ke zés nyil -

vá nos vi tá ján az ese mény nek he lyet
adó Aka dé mia két dok to ra – Ács Pál
és Hel tai Já nos –, va la mint Mol nár
An tal PhD volt Csep re gi Zol tán
op po nen se. A Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia dok to ra ként dr.
Csep re gi Zol tán egy há zunk, il let ve
teo ló gi ánk leg ma ga sabb tu do má -
nyos fo ko zat tal ren del ke ző pro -
fesszo ra lett.

d EvÉ let-in fó

Csep re gi Zol tán a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia dok to ra lett

Seben Glória előadása – a püspökön kívül egyetlen evangélikus lelkész
sem tüntette ki érdeklődésével a konferenciát
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Ha a há zas ság és a csa lád jö vő je köz -
ügy, ak kor mi nél több fó ru mon be -
szél ni kell ró la. Így gon dol ták ezt a Tu -
do mány a Csa lá dért Egye sü let tag jai,
ezért kez de mé nyez ték: a pár kap cso -
lat tal, a ne mi ség gel és a csa lád dal fog -
lal ko zó ha zai in téz mé nyek, szer ve ze -
tek, fó ru mok és moz gal mak szak em -
be rei fog ja nak össze, hogy kö zö sen
áll ja nak ki a csa lád cent ri kus élet -
mód kép vi se le te mel lett. 

Meg ke re sé sük ered mé nye kép pen
társ szer ve ző ként a Kecs ke mét-Szé -
che nyi vá ro si Kö zös ség épí tő Egye sü -
let, a Ket ten Együtt Há zas sá gi Fel -
ké szí tő és Ta nács adó Mű hely, a
Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü -
le te, a Sa pi en tia Szer ze te si Hit tu do -
má nyi Fő is ko la Csa lád pe da gó gi ai
In té ze te, a Sem mel weis Egye tem
(SO TE) Men tál hi gi é né In té ze te és a
Ti mó te us Tár sa ság FÉK mun ka cso -
port ja csat la ko zott a bu da pes ti Ho -
tel Vent ura egyik kü lön ter mé ben
meg tar tott prog ram hoz – mely nek
foly ta tá sa kép pen egyéb ként ezek ben
a he tek ben elő adás- so ro za tot is
szer vez nek a té ma ala po sabb kör be -
já rá sa vé gett.

A no vem ber 5-ei, egész na pos
kon fe ren cia tu do má nyos elő adá sai
rész ben a hely zet be mu ta tá sá ra kon -
cent rál tak. A há zas ság kö té sek szá má -
nak vissza esé sé ről, a ter mé keny sé gi
rá ta csök ke né sé ről, az élet tár si kap -
cso la tok és a vá lá sok szá má nak nö -
ve ke dé sé ről ta nús ko dó ada tok nem
okoz tak kü lö nö sebb meg le pe tést.
Az azon ban már kel tett né mi meg -
döb be nést, ami kor az eu ró pai ér ték -
rend vál to zá sa kap csán Tom ka Mik -
lós val lás szo cio ló gus az zal szem be -
sí tet te a je len lé vő ket: nem csak hogy
min den hol nö vek szik a ke resz tény
csa lád mo dellt el vi szin ten (is) el -
uta sí tók szá ma, de a Bib lia ta ní tá sá -
nak örök ér vé nyű ként va ló el fo ga dá -
sa és a ke resz tény er kölcs sze re pe
még a ma gu kat val lá sos nak tar tó
em be rek kö ré ben is gyen gül.

Ugyan így né mi meg rö kö nyö dés sel
fo gad ták a je len lé vők Schan da Ba lázs
elő adá sát is. A Páz mány Pé ter Ka to -
li kus Tu do mány egye tem Jog- és Ál -
lam tu do má nyi Ka rá nak dé kán ja rá -
mu ta tott: egy fe lől az al kot mány 15.
pa rag ra fu sa ki mond ja, hogy a Ma -
gyar Köz tár sa ság vé di a há zas ság és
a csa lád in téz mé nyét, ugyan ak kor a
vá lás sal kap cso la tos tör vé nyek li be -
ra li zá ci ó ja is meg fi gyel he tő, az az a
há zas sá gok fel bon tá sa jo gi szem -
pont ból egy re könnyeb bé, gyor sab -
bá vá lik, sőt a jog sza bá lyok bi zo nyos
ese tek ben az el vál ta kat hoz zák ked -
ve zőbb hely zet be.

Csak hogy a vá lás az egyé nen ke -
resz tül va ló já ban az egész tár sa da -
lom ra ne ga tí van hat – mi ként a csa -
lá di ál la pot és az egész ség, il let ve a
csa lá di ál la pot és a nem zet gaz da ság
össze füg gé se it vizs gá ló ku ta tá sok is
iga zol ják (az ered mé nye ket Szé kely
And rás, a SO TE Ma ga tar tás tu do -
má nyi In té ze té nek mun ka tár sa is -
mer tet te). Ezért a há zas tár si kap cso -
la tok mi nő sé gé nek ápo lá sá ra is ér -
de mes fi gyel met szen tel ni. Mi vel
pe dig a jó há zas tár si kap cso lat ér -
zel mi in tel li gen cia, kom mu ni ká ci -
ós kész sé gek, konf lik tus meg ol dó
kész sé gek függ vé nye is, ezek nek a
kész sé gek nek a fej lesz té sét már
óvo dás- és is ko lás kor ban ér de mes
el kez de ni.

A je len lé vők konk rét, ke resz tény
szel le mi sé gű, hát te rű kez de mé nye -
zé sek ről is hall hat tak. Ezek az el ső -
sor ban ti né dzse re ket és fi a tal fel nőt -
te ket meg szó lí tó prog ra mok nem ki -
zá ró lag sze xu á lis fel vi lá go sí tást és a
csa lá di élet re va ló fel ké szí tést je -
len te nek. Fog lal koz nak pél dá ul az
én kép, az ön is me ret, az ön ér té ke lés
kér dé se i vel, az ér zel mi in tel li gen ci -
á val és az em be ri kap cso la tok (csa -
lád, ba rát ság, sze re lem) ter mé sze té -
vel, a stressz és az ag resszió ke ze lé -
sé vel, a sza bad idő ér té kes el töl té sé -
vel, drog pre ven ci ó val, a ge ne rá ci ós

kü lönb sé gek kel, a gyász, a vesz te ség
fel dol go zá sá val is.

A kon fe ren ci án olyan ka to li kus lel -
ki sé gi moz gal mak is be mu tat koz -
tak, ame lyek a ko ráb ban em lí tet -
tek nél ta lán ke vés bé tan terv sze rű en
ki dol go zott for má ban, ugyan ak kor a
hit be li kér dé sek re na gyobb hang -
súlyt fek tet ve kí ván nak kö ve ten dő
pél dát mu tat ni a fi a ta lok nak ab ban,
hogy az iga zi el kö te le ző dést nél kü lö -
ző (és ép pen ezért jó val könnyeb ben
fel bom ló) élet tár si kap cso lat tal szem -
ben mi ért in kább há zas ság ban kép -
zel jék el az éle tü ket, és hogy mi ért
vál lal ja nak gyer me ke ket.

A csa lá di élet re ne ve lés mel lett a
kon fe ren ci án új ra és új ra elő ke rült az
élet ve ze tés fo gal ma – még hoz zá leg -
hang sú lyo sab ban Papp Mik lós gö rög
ka to li kus ál do zó pap A mo rál teo ló gia
ész re vé te lei a csa lád ala pí tás egyes ne -
héz sé ge i ről cí mű elő adá sá ban. Mint
a Sa pi en tia-fő is ko la mo rál teo ló gi ai
tan szé ké nek ve ze tő je el mond ta: nem
egy sze rű en ar ra kell rá ve zet ni a fi a -
ta lo kat, hogy csa lád ban gon dol kod -
ja nak, és jól fon tol ják meg, mi kor és
ki vel lép nek sze xu á lis kap cso lat ba,
ha nem ar ra kell biz tat ni őket, hogy
egész éle tü ket a gon dos elő re te kin -
tés jel le mez ze. Sze rin te ugyan is a leg -
na gyobb prob lé ma az, hogy nem
ér tünk a sa ját éle tünk höz: hi ány zik
be lő le az okos ság, a stra té gi ai mér -
le ge lés, a ter ve zés, a me ne dzse lés. Pe -
dig ha igé nyes, bol dog, tel jes élet re
vá gyunk, ak kor eze ket a lé pé se ket
nem spó rol hat juk meg.

Ez azt je len ti – fej tet te ki Papp
Mik lós –, hogy az egész éle tünk re
ha tás sal lé vő nagy dön té sek meg ho -
za ta la kor el ső he lyen nem an nak kell
áll nia, hogy hi va tást vá lasz tunk ma -
gunk nak, vagy hogy úgy ha tá ro -
zunk, vál lal juk a gyer mek vál la lás sal
já ró fe le lős sé get. A leg fon to sabb az
ér ték rend szer – ese tünk ben a ke -
resz tény ség – mel let ti va ló di, mély
el kö te le ző dés, mely az tán min den
más dön té sün ket meg ha tá roz za.
Az el ső lé pés te hát az, hogy – az elő -
adó ki fe je zé sé vel él ve – be ál lunk a
„transz cen dens hu zat ba”, és azt
mond juk: „Uram, egész éle tem ben,
min den cse le ke de tem mel fe léd aka -
rok kö ze led ni.”

g Vi tá lis Ju dit

Csa lád – ne mi ség – tár sa da lom

A de le gál tak egyet ér tet tek ab ban,
hogy a pro tes táns egy há zak ban a
lel ké szi szol gá lat or di ná ci ó hoz kö -
tött egy há zi hi va tás, ame lyet meg -
fe le lő kép zés és ké pe sí tés előz meg.
A lel ki pász to ri szol gá lat és a lel -
késszé vá lás kö zös ér tel me zé se to -
vább ra sem tart ja el ha nya gol ha tó -
nak az egyes egy há zak sa já tos hely -
ze tét és ha gyo má nya it, de né hány
kri té ri um tól nem le het el te kin te ni.

Így a lel ké szi szol gá lat ra va ló el hí -
vás és fel ha tal ma zás há rom alap fel -
té tel hez van köt ve: a fel ső fo kú/egye -
te mi teo ló gi ai kép zés, az egy há zi
gya kor la ti kép zés és a sze mé lyes al -
kal mas ság meg lé te. A kép zés, a
gya kor la ti fel ké szí tés és a to vább -
kép zés szer ves egy más ra épü lé se te -
he ti iga zán al kal mas sá a je löl te ket
a lel ké szi fel ada tok el lá tá sá ra a pro -
tes táns egy há zak ban, úgy, hogy az

el mé le ti-tu do má nyos ref le xió, a
gya kor lat és a sze mé lyes hit élet ál -
lan dó szer ves egy ség ben ma rad
egy  más sal. 

A kon zul tá ció egész sor aján lást fo -
gal ma zott meg a tag egy há zak szá má -
ra, pél dá ul az egyes ok ta tott teo ló gi -
ai disz cip lí nák össze füg gé se i nek át -
gon do lá sa és ér vé nye sí té se, to vább -
kép zé sek in ten zí veb bé té te le és nem -
zet kö zi ta pasz ta la ta i nak ki cse ré lé se
te rén. A do ku men tu mot az öku me -
ni kus szer ve zet 2012-es fi ren zei nagy -
gyű lé sén vi tat ják majd meg, és fo gad -
ják el vég le ge sen. 

A tag egy há zak hu szon há rom or -
szág ból ér ke zett kép vi se lő i nek so rá -
ban a ma gyar pro tes táns egy há zak
ré szé ről Er dé lyi Pál (Szlo vá ki ai Re -
for má tus Ke resz tyén Egy ház), Fa za -
kas Sán dor (Ma gyar or szá gi Re for má -
tus Egy ház), Kiss Je nő (Ro má ni ai
Re for má tus Egy ház) és Sza bó La jos
(Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház) teo ló gi ai ta ná rok vesz nek részt
a mun ka fo lya mat ban.

d EvÉ let-in fó

Lel kész kép zés Eu ró pa pro tes táns
egy há za i ban

b Bécs ben ke rült sor no vem ber 18–21. kö zött az Eu ró pai Pro tes táns Egy -
há zak Kö zös sé gé nek (GEKE/CP CE) má so dik nem zet kö zi ta nács ko -
zá sá ra a lel kész kép zés té má já ban. Az öku me ni kus szer ve zet 2006 szep -
tem be ré ben, bu da pes ti nagy gyű lé sén dön tött e lé nye ges kér dés nek
a tisz tá zá sa mel lett, mi u tán a Le u en ber gi kon kor dá tum (1973) alá írá -
sá val 105 tag egy ház rég óta szó szé ki és úr va cso rai kö zös sé get vál lal egy -
más sal. Ez a lel ké szi dip lo mák és vég zett sé gek köl csö nös el is me ré sét
je len ti, jól le het a lel ké szi szol gá lat ra va ló fel ké szí tés a kü lön bö ző tag -
egy há zak ban a sa ját egy há zi ha gyo má nyok és fel ső ok ta tá si ta pasz ta -
la tok alap ján tör té nik. Az egyez te té sek, il let ve kon zul tá ci ók so rán nyil -
ván va ló vá vált, hogy nem annyi ra az egye te mi, il let ve az úgy ne ve zett
aka dé mi ai teo ló gi ai ok ta tás és tu do mány mű ve lés, sok kal in kább a gya -
kor la ti kép zés meg va ló su lá sa te rén ta pasz tal ha tó na gyobb el té rés. 

b A Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um
könyv tá rá ban ben ső sé ges ün -
nep sé gen em lé kez tek meg no -
vem ber 17-én a vi zso lyi Bib lia
meg je le né sé nek 420. év for du ló -
já ról. Kép er nyőn lát hat tuk a rit -
ka mú ze u mi pél dány res ta u rá lá -
sát: mi ként kel lett szét szed ni
la pok ra és új ból össze rak ni. A
ka ma ra ki ál lí tá s bemutatja az
írói ha gya té kok ból elő ke rült kö -
te te ket – például Illyés Gyu la
Bib li á ját – és az el ső ka to li kus
for dí tást is…

Ta lá ló an ír ta egyik teo ló gu sunk,
hogy a bib lia for dí tá sok tör té ne te
ha tal mas hős köl te -
mény. S eb ben je -
len tős he lyet fog lal el
Ká ro li Gás pár több
mint négy év szá za -
da. Mun ká já ban ter -
mé keny erő vel egye -
sült a nyel vi ér zé -
keny ség és a po é tai
te het ség. Nem vé -
let le nül, hi szen lo -
bo gó éle te a re for -
má ció lá zas szá za dá -
hoz kap cso ló dott.

Az em lé ke ző dél -
utá non a félt ve őr -
zött könyv kö ze lé -
ben új ból át él het tük
azt a cso dát, hogy
Ká ro li, a bib lia for -
dí tó sza vai ál tal „az
örök Is ten be szél
ma gya rul”! Meg ta -
pasz tal hat tuk – a tu -
dós be ve ze tő mon -
da tok után –, hogy a
vi zso lyi Bib lia ve -
szen dő ma gyar sá -
gunk, nem ze ti azo -
nos sá gunk el ide ge -
nít he tet len ré sze és hosszú szá za dok -
ra su gár zó szel le mi ere je.

A meg nyi tó után dr. Sza bó And rás
egye te mi ta nárt, a Ká ro li Gás pár
Re for má tus Egye tem pro fesszo rát
kér dez tük a je les év for du ló ról.

– A vi zso lyi Bib lia 420 esz ten dő vel
ez előtt je lent meg, egy olyan nyom dá -
ban, ame lyet azért ál lí tot tak fel Vi -
zsoly ban, hogy ki nyom tas sa ezt a
köny vet. A fő for dí tó, szer kesz tő Ká -
ro li Gás pár há rom fa lu val ar rébb,
Gön cön volt re for má tus lel kész, il let -
ve an nak az egy ház me gyé nek az es -
pe re se. A ván dor nyom dát, ame lyet

Bor nem isza Pé ter ala pí tott a Fel vi dék
nyu ga ti fe lén, és ha lá la után az ő
nyom dá sza, Mant sko vit Bá lint mű -
köd te tett to vább, 1588 őszén vit ték
több száz ki lo mé ter rel ke le tebb re a
nagy vál lal ko zás hoz.

Va ló szí nű leg a hely ség ak ko ri föld -
bir to ko sa, Rá kó czi Zsig mond se gí tett,
aki Vi zsoly ban egy épü le tet aján lott

fel a mű hely nek. Fel ál lí tot ták a nyom -
dát, ki egé szí tet ték a fel sze re lést, pa -
pírt vá sá rol tak. Azt is tud juk, hogy
négy saj tó mű kö dött, né pes ki szol gá -
ló sze mély zet tel, hi szen ez ke mény
mun ka volt. Mant sko vit be le ír ta a
mű be, hogy 1589 feb ru ár já ban kez dő -
dött és 1590 jú li u sá ban fe je ző dött be
a nyom ta tás. 

A vi zso lyi Bib lia nagy ala kú, úgy -
ne ve zett fó lió mé re tű – te hát nem
zseb be va ló –, be cses ol vas mány: ki
le he tett ten ni az úr asz ta lá ra, szó szék -
re. Nagy sá gát az is meg ha tá roz ta,
hogy lap szé li jegy ze tek is ke rül tek be -
le; Ká ro li Gás pár ezen túl igye ke zett
a fe je ze tek elé tar tal mi össze fog la ló -
kat is ír ni. Meg le he tő sen drá ga ki ad -
vány volt, en nek el le né re gyor san el -

fo gyott. Na gyon ér de kes, hogy az
utó kor ra sok pél dány ma radt, s egy -
re több ke rül elő, már a hat van fe lé
kö ze le dik a szá muk. Rit ka do log,
hogy 16. szá za di ma gyar könyv ből
ilyen sok fel lel he tő még; ta lán a
nagy sá ga mi att és azért is, mert nagy
becs ben tar tot ták, óv ták és vi gyáz ták
min den idő ben.

Ami kor 1971-ben meg je lent a Ré -
gi ma gyar or szá gi nyom tat vá nyok cí -
mű ké zi könyv, össze szá mol ták a pél -
dá nyo kat, és öt ven ket tőt ta lál tak a vi -
zso lyi Bib li á ból. Nem tud tak töb bek
kö zött a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um
pél dá nyá ról sem; ezt 1975-ben vá sá -
rol ták meg, nem volt jó ál la pot ban,
res ta u rál ni kel lett… 

Vé ge ze tül szól nék ar ról, hogy ez a
Bib lia mi ért je len tős. Több ször be szél -
tem már ró la, le is ír tam: a pro tes tán -
sok szá má ra fon tos hely Vi zsoly és
Gönc. Az itt ké szült for dí tás lett a ma -
gyar Bib lia. Szö ve ge, ame lyet az óta
sok szor ja ví tot tak, mind a mai na pig
hasz ná lat ban van. Óri á si ha tás sal
volt a ma gyar nyelv re, kul tú rá ra és
iro da lom ra. Pro tes táns egy há za ink, az
evan gé li ku sok és re for má tu sok s ké -
sőbb az újabb fe le ke ze tek is, hosszú
ide ig csak a Ká ro li-Bib li át hasz nál ták.
A temp lom ban ezt hal lot ták a hí vek
év szá za do kon át, s a 19. szá zad tól,
ami kor min den ki nek le he tett már
ott hon Bib li á ja, ezt ol vas ták a csa lád -
ban is. A ma gyar bib li kus nyelv nek is
ez ad ta a min tá ját. Ez a ha tás sok-sok
nem ze dé ken ke resz tül sem szűnt
meg, sőt lát ha tat la nul ma is su gár zik.

g Feny ve si Fé lix La jos

Az örök Is ten be szé de
ma gya rul

Em lé ke zés a 420 éves vi zso lyi Bib li á ra

Szabó András professzor

b Ri asz tó sta tisz ti kák és re ményt kel tő kez de mé nye zé sek – így le het -
ne pár szó ban össze fog lal ni az el ső csa lád – ne mi ség – tár sa da lom kon -
fe ren cia ta pasz ta la ta it. A no vem ber 5-ei al ka lom köz pon ti gon do la -
ta sze rint a há zas ság és a csa lád vé den dő ér ték, ve szé lyez te té se az egész
tár sa dal mat ve szé lyez te ti, jö vő je ezért igen is köz ügy.
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Újdonságok

Útmutató 2011
g 144 oldal – olvasmányokkal 216 oldal,

119 × 163 mm, kartonált
360 Ft, illetve 560 Ft

Evangélikus naptár 2011
g 256 oldal, 140 × 195 mm, kartonált

790 Ft

Döbrentey Ildikó:

A kisded első csodája

A Betlehemben játszódó mese egy édesanyját
elveszített kislány, kicsi Ráchel története, aki vé-
gül egy fényes csillagot követve találja meg a bé-
kességet és a gyógyulást. Döbrentey Ildikó köz-
vetlen, kedves hangon, ugyanakkor felszabadító
bátorsággal mesél 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.

Varga Gyöngyi: Áldáskönyv (3. kiadás)

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 kö-
zött elmondott imádságai a szabad imának ezt

a Miatyánkból, a zsoltárokból, az első keresz-
tény imákból forrásozó kútját nyitják meg új-
ra. Egyszerű, őszinte, igaz, szívből jövő és test-
véri szívhez szóló szavak ezek. Megszólal ben-
nük a születő élet fölötti csodálat és hála, az
eltávozott barát iránti szeretet, a nemzetért
érzett aggodalom, a falu harangjának haza-
hívó, köszöntő bongása. Egyszerű és tenger-
mély forrás ez...
g 112 oldal, 135 × 205 mm, keménytáblás

980 Ft helyett 882 Ft

Döbrentey Ildikó:

Beszélgetek az Úrral (3. kiadás)

21. századi imák
g 160 oldal, 135 × 205 mm, keménytáblás

980 Ft helyett 882 Ft

Szabó Lajos (szerk.):

Fényforrás (3. kiadás)

Tíz karácsonyi szó a léleknek

g 64 oldal, 148 × 210 mm, irkafűzött
990 helyett 891 Ft

Fenyvesi Félix Lajos:

Egy régi templomra
Istenes versek
A sokkötetes Fenyvesi Félix Lajos Hódmező-
vásárhely szülötte. Ő csaknem úgy összeforrt
szülővárosával, mint Luther Wittenberggel. A
szülőföldhöz kötődő versek sorában felejthe-
tetlen az Őszi város, A Bethlen Gábor Gim-
názium ünnepére, az Ótemplomi zsoltár és a
Kökénydombi Vénusz. A költő veszteségei óri-
ásiak: nagyon ifjan érte meg szülei és bátyja,
Fenyvesi László evangélikus lelkész halálát,
sőt az utóbbi politikai kínhalálát (Pietà, Test-
vérsirató). De ez a törékeny férfiú nem a múlt-
ban élő, nem régimódi figura. Minden ideg-
sejtjével odafigyel és reagál is a nagybetűs
nagyvilág történéseire, mint legutóbb a Katyn
új Golgotája című, megrendítő versében. Új
versgyűjteményének változatos tematikája, a
benne megnyilatkozó Isten- és emberszeretet
révén méltó arra, hogy sokan a mai, versta-
szító korban is befogadják, az egyház körei-
ben éppúgy, mint azokon kívül, mindenütt,
ahol barátai élnek a magyar költészetnek.

g 184 oldal, 130 × 206 mm, kartonált
1290 Ft helyett 1161 Ft.

Luther Márton:
Előszók a Szentírás
könyveihez (2. kiadás)
Luther a Biblia fordítása, értelmezése és érté-
se, azaz hermeneutikája révén lett reformátor.
Nem rendszerező teológus volt, hanem a
Szentírás exegétája, magyarázója. Bornkamm
szerint ha Luther ma egy teológiai fakultáson
tanítana, akkor bizonyára az Ószövetség pro-
fesszora lenne, hiszen legtöbbet az Ótesta-
mentum könyveit magyarázta. Luther azon-
ban mégsem a mai értelemben vett „szakem-
ber” száraz kategóriájába tartozik. A Biblia
fordítása és magyarázata közben ízig-vérig te-
ológus marad, s Bornkamm találóan nevezi az
Előszókat a lutheri teológia „rövid summáza-
tának”. (A Magyar Luther Könyvek sorozat 2.
kötetének új kiadása.)
g 168 oldal, 140 × 200 mm, kartonált

1980 Ft helyett 1782 Ft

Első gyermek gospel
karaoke DVD
Az első gyermek gospel karaoke DVD a Nap-
raforgók gyermekcsapat közreműködésével
készült. 17 dalt tartalmaz: Fenn a mennyben;
Csupa napsugár; Áldott legyen a mi Urunk;
Nézd meg az évszakokat; Zsoltár gyermek-
hangra; Mi tesz bűntől tisztává? Homokra
házadat; Isten egy jó Isten; Kicsiny kis fé-
nyemmel; Jézus szívedbe lát; Halleluja, áldd
az Urat; Pillangó, ha lehetnék; Járom a zarán-
dok útjait; Atyám, én imádlak; Egy szív éret-
tem dobogott; Nékem olyan Istenem van; Még
ma. Szívből ajánljuk táborokban, hittanórá-
kon és otthon a családok számára – óvodás-
októl a tinédzser korosztályig. Extrák: daloló,
karaoke angolul, videoklip, kisfilm, koncert-
felvételek, akkordtáblázat, kották.
g 54 perc, 4:3 képformátum

2540 helyett 2286 Ft

Gémes István:

Újszövetségi velemjáró
Könyvünk nem ad közvetlen választ a kérdés-
re: „Érted is, amit olvasol?” (ApCsel 8,26–40).
Ellenben támpontokat kíván adni a 27 újtes-
tamentumi könyv, irat – evangéliumok, levelek,
történetírás, látomások leírása – megértésé-
hez: szól keletkezésük koráról, szellemi hátte-
réről, szerzőik kilétéről, megírásuk helyéről és
idejéről, megőrzésük és hagyományozásuk
történetéről. A Szentírás, így az Újtestamen-
tum könyvei sem nyílnak meg előttünk első
olvasásra. De bevezetéseink segíteni akarnak
a felmerülő nehézségek feldolgozásában. Ma-
gyarul: szeretnénk megkönnyíteni, sőt élmény-
szerűbbé tenni az Újtestamentum olvasását.
g 112 oldal, 119 × 162 mm, kartonált

890 Ft helyett 801 Ft

b A Luther Kiadó adventi könyvvásárának keretében 2010. december 1. és 23. között 10–50%-os
kedvezménnyel árusítjuk kiadványainkat. A kedvezményeket igénybe vehetik kedves 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 elküldött megrendelés esetén is (cím: Luther Kiadó, 1085
Budapest, Üllői út 24.; fax: 1/486-1229; e-mail: kiado@lutheran.hu). A kedvezmény a 2010. decem-
ber 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, 2600 Ft
Nagy családi – 170 × 250 mm, 3700 Ft

Deuterokanonikus bibliai könyvek
183 oldal, 172 × 240 mm, vászonkötés, 950 Ft

Kommentárok a Bibliához

Muntag Andor: Jób könyve
385 oldal, 145 × 203 mm, keménytáblás
1600 Ft helyett 960 Ft

Grünvalszky Károly: Énekek éneke,
avagy a szerelem iskolája

64 oldal, 104 × 199 mm, kartonált
280 Ft helyett 140 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 891 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
A megtérési történetek lényegi eseménye nem
annyira a karakter átváltozása, ami történik,
az inkább a meglévő karakter, az abban rejlő
erők, képességek irányváltása. A megtérés, 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 Tibor megtérésről szóló vallomásai ol-
vashatók.

121 oldal, keménytáblás, 135 × 190 mm
DVD melléklettel
1860 Ft helyett 1674 Ft

Rados Péter (szerk.): Egy csepp emberség esték
216 oldal, keménytáblás, 164 × 235 mm
2550 Ft helyett 2040 Ft

Scholz László: Az evangélium Pál szerint
148 oldal, 168 × 238 mm, kartonált
550 Ft helyett 275 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 960 Ft

Fabiny Tamás: Ajtórésnyi zsoltár
192 oldal, 133 × 157 mm, kartonált
1380 Ft helyett 1242 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

Julianna Ray: Jövevények és vándorok
A monarchia 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 megma-
rad

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 házastársaknak
egyaránt; elkíséri az olvasót a felnőtté válás
korszakától az időskorig, a párválasztás örö-
métől 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 Ro-
szík Ágnes, a Tessedik Sámuel Családok Át-
meneti Otthonának vezetője (Segítő erő –
szociális kérdések)

A kötetet Vinczellér Imre, Hefter László, Pé-
reli Zsuzsa, Polgár Rózsa és Szuppán Irén al-
kotásai 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, a Magyar 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 1575 Ft

Gémes István: Igen, Atyám!
Régóta vitatott kérdés, hogy Jézus tudott-e
előre a rá váró végről, és ha igen, akkor mi-
ként vélekedett róla. Ebben a füzetben a szer-
ző kísérletet tesz arra, hogy Jézus véleményét
magából Krisztus igehirdetéséből bontsa ki.

112 oldal, 100 × 140 mm, kartonált
260 Ft helyett 130 Ft

Fabiny Tibor: A Magyarországi Evangélikus
Egyház rövid története

96 oldal, 145 × 200 mm, irkafűzött
310 Ft helyett 155 Ft
(Német és angol nyelven is kapható.)

Gottfried Voigt: Bevezetés az egyház tanítá-
sába

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 a Magyarországi 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 most jutott abba a
fázisba, hogy az eddigi eredmények publiká-
lása elkezdődhet. Így lép most a nyilvánosság
elé a tényfeltáró bizottság a sorozatindító, a
tényfeltáró kutatás körülményeit, összefüggé-
seit bemutató és a vele kapcsolatos alapvető
elvi kérdéseket tárgyaló kötettel.

320 oldal, 160 × 237 mm, kartonált
2100 Ft helyett 1890 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-
mény és fénykép színes reprodukcióit is meg-
találjuk.

76 oldal, 190 × 284 mm, kartonált
1195 Ft 717 Ft

Levelek Európának
A Melanchthon születésének 500. évfordulója
alkalmából rendezett nemzetközi vándorkiállí-
táshoz készült katalógus, amely a kiállítás tema-
tikája szerint ismerteti a reformátor-huma-
nista Melanchthon 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 440 Ft
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Gernot Friedrich: Fényképezőgéppel és Bib-
liával a Szovjetunióban

212 oldal, 115 × 180 mm, kartonált
790 Ft helyett 632 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 570 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 jobban megértsék 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 a
gyakorlati élet területén a konfirmáció kérdé-
seivel, helyzetével. A kiadvány célja csendben,
Isten színe előtt újragondolni a tradícióból
még ma is nagyon erősen táplálkozó konfir-
mációi gyakorlatunkat, a sikereket és a kudar-
cokat.

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” – Evangéliku-
sok 1956-ban

136 oldal, 220 × 220 mm, kartonált
1700 Ft helyett 1190 Ft

Sólyom Jenő (szerk.): A Magyarországi 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

Irodalom

Sz. Bérczi Margit: Búval teljes esztendeim –
Petrőczy Kata Szidónia életregénye
Ez a könyv egyszerre monográfia, benne min-
den adattal, háttérrel és forrással; egyszerre
irodalomtörténet verseinek alapos elemzésé-
vel; egyszerre teológia a teodícea vagy a pie-
tizmus nagyszerű feldolgozásával, kétkedők
hiterősítésével és egyszerre regény, mert a hé-
zagokat szépen tölti ki nagyon valószínű leí-
rásokkal, 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 költő Összes 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 és Mária Magdaléna éle-
tének regényszerű feldolgozásában a keresz-
ténység történetében számtalanszor felvetődő
kérdésekre keresi a választ a szerző. Miért ül-
dözi a zsarnokság az Istenbe kapaszkodó em-
bereket? Szabad-e, kell-e megalkudni az el-
nyomó hatalommal? Hogyan formálódnak a
közösségek egymástól annyira különböző kul-
túrák között?

409 oldal, 115 × 206 mm, kötött
1850 Ft helyett 1110 Ft

Bodrog Miklós (ford.): Válogatott zsoltárok
A fordító arra vállalkozott, hogy elsődlegesen
a költői műfordítás szempontjait érvényesítse,
amikor hozzányúlt a zsoltárok eredeti szöve-
géhez.

108 oldal, 124 × 183 mm, keménytáblás
750 Ft helyett 400 Ft

Gyermekkönyvek, gyermek-
munka
Ignác, mit látsz? – Könyv, CD, foglalkoztató

Nincs is nagyobb csoda, mint gyerekfejjel bele-
pillantani a messze néző szerszámba és látni a
sok csodát. Hallani az édes hangot, keverni a
legszebb színt és odabújni a kedvenc mesefi-
gurához. Erre kínál most nagyszerű kalandot
a Palinta Társulat. Énekhang, csupa játékos
szövegű vers és elbűvölő rajzok világa. Lehet
hallgatni, énekelni, olvasni és együtt alkotni a
varázslatos figurákat, a kedves kis arcokat
gyerekeknek és szülőknek egyaránt.

Ezen a lemezen minden vers életre kel. Csu-
pa mozgás, igazi és tiszta játék. Magával ragad
kicsiket és nagyokat az énekhang, a színes rajz
és a játékos vers. Táncba és játékba visz minket
Ignác és Emese vagy bármelyik kedves alak
egy esztendő borús és napfényes perceiben.
Kicsik és nagyok egy sarokban, a mesesző-
nyegen pompás érzések között hallgathatják,
játszhatják és élvezhetik a varázslatos világot.

Veres Andi zenéjével, Gyarmathy Ildikó raj-
zaival

Versek: Blaskó Virág Márta, Devecsery
László, Drégely László, Gyárfás Endre, Markó
Béla, Mentovics Éva, Nagy Bandó András,
Sarkadi Sándor, Veres Andi

54 oldal + mellékletek + CD
245 × 205 mm, keménytáblás
3900 Ft helyett 3510 Ft

Füller Tímea: Tök Tóbiás kalandjai
Kicsoda Tök Tóbiás, és hogyan kerül az ad-
venti koszorúra? Kik lesznek a barátai, és mi-
lyen kalandokban lesz része, mire elérkezik a
szenteste? S ami talán a legfontosabb kérdés:
ki mivel tudja leginkább az Urat szolgálni?
Mindezekre választ ad Füller Tímea elbűvö-
lően tanulságos és mulatságos története, ame-
lyet Jenes Katalin bájos illusztrációi tesznek
még élvezetesebbé kicsinyek és felnőttek szá-
mára egyaránt.

32 oldal, 155 × 180 mm, irkafűzött
960 Ft helyett 768 Ft

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 648 Ft
Képeslap: 30 Ft

Boda Zsuzsa: Gyermekvár 1–2.
142 × 196 mm, 56 és 60 oldal, irkafűzött
750 Ft helyett 600 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

Ének, zene

Evangélikus énekeskönyv
808 oldal, vászonkötés
Kicsi: 85 × 119 mm, 1150 Ft helyett 1035 Ft
Nagy: 122 × 166 mm, 1750 Ft helyett 1575 Ft

Evangélikus istentisztelet – Gyülekezeti li-
turgikus könyv

612 oldal, 122 × 166 mm, vászonkötés
990 Ft

Evangélikus korálkönyv
172 oldal, 275 × 205 mm, vászonkötés
700 Ft helyett 350 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

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 1260 Ft

Veni Creator Spiritus – Pünkösd zenéje – 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

Nagyjaink

Keveházi László: „A kereszt igéjét hirdetni
kezdtem…” – Sztárai Mihály élete és szolgá-
lata

316 oldal, 165 × 235 mm, kartonált
1950 Ft helyett 1365 Ft

Kertész Botond (szerk.): Kossuth és az egy-
házak

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
Ki volt Veöreös Imre? Jövendő lelkészek lel-
késze, népfőiskolák szervezője, gyülekezetek
vezetője, írásmagyarázó, folyóiratok szerkesz-
tője, a haza és a kultúra szerelmese… Gazdag,
sokszínű munkásságából kiemelt, gondolat-
ébresztőnek szánt szikrákkal szeretné az év-
folyamtársai által összeállított breviárium to-
vább éltetni hatását.

172 oldal, 140 × 195 mm, kartonált
940 Ft helyett 846 Ft

Ursula Koch: Rózsák a hóban
A regény Luther Márton feleségéről, Bóra Ka-
talinról szól. Arról a nőről, aki ott volt Luther
mellett élete minden pillanatában. Az író nem
idealizálja a család életét. Ugyanúgy fellelhe-
tünk kemény szavakat, mint gyengédséget.
Olyan emberek képe rajzolódik ki, akik min-
dennapi 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

Fabiny Tamás: ...hogy néki szent házat
építs... – Józsa Márton és a siófoki templom
Isten Bolond Istókja – így nevezte magát az a
lelkész, Józsa Márton, aki egy maroknyi evan-
gélikus gyülekezet templomát megálmodta
Siófokon. Vakmerőségnek tűnt Makovecz Imre
Kossuth-díjas építész terveinek valóra váltása,
mivel a munka előkészítése és megszervezése
szinte kizárólag a hetven év fölötti lelkipász-
torra hárult. Az ő hol tényszerűen szűkszavú,
hol személyes tusakodásait tükröző építési

adventi konyvvasar 2010:Layout 1  2010.11.23.  11:28  Oldal 3



10 e 2010. november 28. Evangélikus Élet

naplójának alapján követhetjük végig az épít-
kezést, ennek során megismerve a ’80-as évek
egyházi életét, az Állami Egyházügyi Hivatal-
lal és különféle hatóságokkal folytatott küz-
delmet, valamint hazaiak és finnek megható
támogatását.

A könyv derekas részét azonban az a törté-
net adja, amelyet életéről mond el Józsa Már-
ton lebilincselő érdekességgel. Megismerhet-
jük a 20. század első felének erdélyi életét,
ahol az elbeszélő gyermek- és ifjúkorát töltötte,
majd tanúi lehetünk az ő kárpátaljai szolgála-
tának: előbb a magyar időkben, majd szovjet
megszállás alatt. Ezt követően az evangélizá-
ció sodrába került lelkész az egyházi ébredés-
ről ad hiteles képet, majd felidézi gyülekezeti
szolgálatának építkezéseit és harcait.

264 oldal, 140 × 195 mm, kartonált
1980 Ft helyett 1782 Ft

Teológia

Hafenscher Károly: Liturgika
E kötet megírásának célja, hogy tankönyvet,
ugyanakkor kézikönyvet is adjon az olvasó ke-
zébe. Az anyag ökumenikus szellemiségben
formálódott, ugyanakkor természetes az,
hogy egy evangélikus teológus és egyházze-
nész nem bújhat ki a bőréből, s ökumenikus
lelkülettel is evangélikusként tájékozódik,
gondolkodik és fogalmaz.

Az istentisztelet beneficium Dei 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 1520 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

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 1330 Ft

Vajta Vilmos: A diakóniai teológia a magyar
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 1272 Ft

Béres Tamás, Kodácsy-Simon Eszter, Orosz
Gábor Viktor (szerk.): Krisztusra tekintve
hittel és reménnyel – Ünnepi kötet Reuss
András 70. születésnapjára
Az ünnepi kötet tanulmányait öt témakörbe
csoportosítva olvashatjuk: dogmatika, bibli-
kum, teológiatörténet, kommunikáció, szoci-
áletika.

382 oldal, 164 × 234 mm, kartonált
3500 Ft helyett 2800 Ft

Fabiny Tibor: Szótörténések

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 658 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 egyház mai 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 × 200 mm, kötött
950 Ft helyett 570 Ft

Else Natalie Warns – Heinrich Fallner: Jerikó
rózsája – A bibliodráma kézikönyve

245 oldal, 167 × 237 mm, kartonált
2100 Ft helyett 1260 Ft

Keveházi László: „Tegyetek tanítvánnyá min-
den népet” – Egyetemes missziótörténeti vázlat

200 oldal, 172 × 232 mm, kötött
980 Ft helyett 490 Ft

Alternatív globalizáció a népekért és a Földért
208 oldal, 110 × 80 mm, kartonált
980 Ft helyett 784 Ft

Szabó Lajos (szerk.): A közösségépítő lelkész
302 oldal, 165 × 235 mm, kartonált
1980 Ft helyett 1782 Ft

Korányi András (szerk.): Megújulás és meg-
maradás – Fabiny Tibor-emlékkönyv

260 oldal, 165 × 235 mm, kartonált
2200 Ft helyett 1980 Ft

Megrendelőlap
Szerző, cím példány

Megrendelő neve, címe (kérjük, jelezze, ha a számlázási és a szállítási cím eltérnek 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:

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 interne-
ten elérhető elektronikus boltunkban vásár-
lóink a Luther Kiadó teljes könyvválaszté-
kát megtekinthetik, és további kedvezmé-
nyes 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 a 280 (!) éves
Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi fel szó -
lí ta nak: ké szít sé tek az Úr út ját, és
tér je tek meg! Ennek az új egy há zi
esz ten dőnek a kez de tén im már nyol ca dik éve ada tik meg, hogy egye dül
azt az Urat kí nál juk fel e ro vat ban ál lan dó he ti út ra va ló gya nánt, akit „lo -
gónk”, a hal gö rög sza vá nak öt be tű je így je lez: Jé zus Krisz tus Is ten Fia,
Meg vál tó. Ka rá csony böjt jé ben ő ki rály ként ér ke zik hoz zánk. „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) Jé zus Urunk be tel je sí tet te
a pró fé ták jö ven dö lé sét, és üd vö zí tő ül jött el e vi lág ba. „Job bít sá tok meg
él te te ket, ke resz tyé nek, mert ím el kö zel gett a mennyek nek or szá ga.” (GyLK
686) Lu ther öröm mel hir de ti: „Krisz tus a te Ki rá lyod, kit Is ten egye nest
ne ked ígért, ki nek tu laj do na vagy, hogy csak ő ural kod jék raj tad – lé lek -
ben, nem tes ti ér te lem ben. Ím hol jő Ki rá lyod! Mind ezt az ész nem lát ja,
és a ter mé sze ti em ber se éri föl; csak a hit egye dül!” El ső el jö ve te le kor –
a nagy hét nyi tá nya ként – a ná zá re ti Jé zus be vo nult Je ru zsá lem be, és ezt
ki ál tot ta a so ka ság: „Se gíts! Ments meg! Üd vö zíts!” – az az: „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) Az Úr el jö ve te lé nek sür ge tő kö zel sé gé re te kin tet tel Pál fel szó -
lít: „…ölt sé tek ma ga tok ra az Úr Jé zus Krisz tust”, s „egy mást sze res sé tek”;
mert a „sze re tet a tör vény be töl té se. De mind ezt va ló ban te gyé tek is…” (Róm
13,14.8.10.11) Akik már Is ten gyer me kei a be lé ve tett élő hit és a ke reszt -
ség ál tal, azok Krisz tust öl töt ték ma guk ra (lásd Gal 3,27), így let tek örö -
kös tár sa i vá. Azo kat, akik már el ér ték hi tük cél ját, lel kük üd vös sé gét – mert
Is ten új já szül te őket ir gal má ból –, Pé ter így bá to rít ja: „…el mé te ket fel ké -
szít ve, le gye tek jó za nok, és 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) A
szent író nem csak a zsi dók nak idé zi a pró fé tá kat (lásd Ézs 26,20; Hab 2,3–
4), ha nem a hű sé ge sek nek is; mert még „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) Ők már
bol do gan hir de tik ezt Pál lal: az Úr is ten „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, aki ben van
meg vál tá sunk és bű ne ink bo csá na ta” (Kol 1,13–14). De ho gyan vár juk Krisz -
tus el jö ve te lét? Ébe ren, jó za nul, és „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” (1Thessz 5,8). A Ki -
rály meg csú fo lá sa ma is tart, s akik hi tet le nül el uta sít ják őt – aho gyan két -
ezer éve is gú nyol ták –, aka rat la nul is az igaz sá got mond ják ki: „Üd vöz -
légy, zsi dók ki rá lya!” (Mt 27,29) Az Úr ér ke zé sekor ez a két lehetőség van:
„de ti nem akar tá tok” őt be fo gad ni, vagy ezt mond já tok: „Ál dott, aki az
Úr ne vé ben jön!” (Mt 23,37.39) „Ád ven ti csend ben té ged vá runk. / Jöjj,
Urunk Jé zus, ma radj ná lunk!” (EÉ 148) Bízd új ra éle ted Krisz tus ra eb ben
az egy há zi év ben! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

b Sok éves ha gyo mány, hogy ad -
vent ben a Lu ther Ki adó könyv -
vá sárt ren dez, a ked vez ménnyel
meg vá sá rol ha tó ki ad vá nyok lis -
tá ja pe dig az Evan gé li kus Élet
ha sáb ja in is ol vas ha tó. Bár szer -
kesz tő sé günk ve zér igé je –
„…nem ma gun kat pré di kál juk,
ha nem az Úr Jé zus Krisz tust”
(2Kor 4,5a) – ki adónk ra is ér vé -
nyes, a könyv vá sár ap ro pó ján
hadd szó lal tas suk meg még is a
Lu ther Ki adó mű sza ki szer kesz -
tő jét, Gal gó czi And re át, aki az
em lí tett köny vek leg na gyobb
ré szét ter vez te. Mun ká ját ő is a
fen ti mot tó je gyé ben vég zi…

– Kezd jük az ele jén: ho gyan ke rül
va la ki az egyik ne ves ha zai könyv ki -
adó, az Osi ris mű sza ki szer kesz tői szé -
ké ből az Evan gé li kus Saj tó osz tály ra
– a Lu ther Ki adó előd jé be –, ugyan -
azon mun ka kör be?

– Most már lá tom, hogy fen ti irá -
nyí tás sal. 2000 végén az Osi ris nál át -
szer ve zé sek vol tak, és tő lünk, mű sza -
ki szer kesz tők től nem csak a köny vek
ter ve zé sét és a bo rí tók nyom dai elő -
ké szí té sét vár ták el, ha nem a na gyon
bo nyo lult szer ke ze tű, táb lá za tok kal,
gra fi ko nok kal, kép le tek kel te le tűz -
delt, öt száz ol da las bel ívek tör de lé -
sét is ránk akar ták bíz ni. Mi vel eb ben
nem volt gya kor la tunk – ne kem sem
–, nagy fe szült sé get oko zott, ho -
gyan tud nánk egy-egy ilyen tí pu sú
tan köny vet az zal a há rom-négy na -
pos ha tár idő vel el ké szí te ni, amellyel
a pro fi tör de lők. Ví vó dá sa im kö ze -
pet te kap tam egy kö zös ki adá sú
mun kát – a Teo ló gi ai Iro dal mi Egye -
sü let egyik ki ad vá nyát kel lett meg ter -
vez nem.

– Ez az egye sü let pe dig az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye te men mű -
kö dött, és el nö ke a Ma gyar Bib lia tár -
su lat nál dol go zó Ken deh K. Pé ter
volt…

– Így van. A fő nö ke im mond ták is
elő re, hogy jön majd egy fi a tal pap,
aki hoz egy mun kát, amit ne kem kell
meg csi nál nom.

– Pap?!
– Ez egy vi lá gi ki adó, így nem vol -

tunk tisz tá ban a fe le ke ze tek kö zöt ti
kü lönb sé gek kel – ne kem sem volt
még ak kor sem mi lyen egy há zi kö tő -
dé sem –, az egy há zi nyel ve zet ben
sem mo zog tunk ott ho no san…

– És hogy lett az egye sü le ti mun -
ká ból a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház egyet len ki adó já nak mű sza -
ki szer kesz tői ál lá sa?

– A saj tó osz tály ad di gi ve ze tő je,
Tóth-Szöl lős Mi hály – aki egy út tal az
EvÉ let fő szer kesz tő je is volt – ak kor
ment nyug díj ba, és az egy ház il le té -
ke sei úgy dön töt tek, kü lön vá laszt ják
a ki adói és a he ti lap-szer kesz tői fel -
ada to kat. Így ke rült T. Pin tér Ká roly
az Evan gé li kus Élet fő szer kesz tői
poszt já ra, míg Pé ter lett a saj tó osz -

tály ve ze tő je, no ha szer ve ze ti leg az új -
ság szer kesz tő sé ge – ma is – a ki adó
ré sze. A szer ke ze ti vál toz ta tás kö vet -
kez té ben új mun ka tár sak fel vé te lé re
volt szük ség. Pé ter nek tet szett az
Osi ris nál vég zett kö zös mun kánk, így
meg kér dez te, nem men nék-e mel lé
dol goz ni.

– Pro fil já nál fog va a Lu ther Ki -
adó el ső sor ban az egy ház zal, a ke -
resz tény hit tel kap cso la tos köny ve -

ket je len tet meg. 2001 óta a ki ad vá -
nyok ban – ke vés ki vé tel től el te kint -
ve – Gal gó czi And rea ne ve sze re pel
mű sza ki szer kesz tő ként. Más ként
ter vez az em ber egy egy há zi ki ad -
ványt, mint egy vi lá git?

– Ma ga a ter ve zés fo lya ma ta nem
más, de a tar ta lom nyil ván be fo lyá -
sol ja a for mát. Öröm mel ta pasz tal -
tam, hogy a Lu ther Ki adó nál tel jes
tér nyílt szak mai fej lő dé sem előtt; az -
előtt nem ké szí tet tem olyan nagy
kre a ti vi tást igény lő, gaz da gon il -
luszt rált ki ad vá nyo kat, mint pél dá -
ul a Sza bó La jos ál tal szer kesz tett
me di tá ci ós so ro zat vagy az Ál dás -
könyv. De em lít het ném még a tel jes
hit tan könyv so ro za tot, amely vég re –
egy sé ges kon cep ci ót kö vet ve – mind
a ti zen két év fo lyam ra el ké szült. A
szer zők nek és a szer kesz tők nek kö -
szön he tő en szí ne sek, és va ló ban a
gyer me kek hez szól nak, az ő szint jü -
kön. Sze ret tem a Ta risz nya köny vet
is, amely ben Pol gár Ró zsa kár pit mű -
vész al ko tá sa it köl tő nők ver sei egé -
szí tik ki. Ezek a szép fel ada tok se gí -
tet tek hoz zá, hogy a tör de lés el sa já -
tí tá sá tól se ide gen ked jek: immár
nyolc éve több nyi re én tör de lem a ki -
ad vá nyo kat.

Az itt töl tött kö zel tíz év alatt jó né -
hány ér de kes és ér té kes em ber rel ta -
lál koz tam, akik től szin tén so kat ta -
nul hat tam. Ki eme lem Hüb ner Dor -
ka gra fi kust, könyv ter ve zőt – ve le az
Új evan gé li kus temp lo mok cí mű al -
bu mon dol goz hat tam együtt.

– Ol va só ink kö zül ta lán ke ve sen
tud ják, hogy a 2001-ben meg je lent és
az óta el is fo gyott Vissz hang – Imád -
sá gok, ol vas má nyok cí mű kö te tet
ne vez ték az év leg szebb köny ve ver -
seny re.

– Idén pe dig a Vin c zel lér Im re fes -
tő mű vész mun kás sá gát be mu ta tó

al bu mun kat je löl te a Pro Ty po gra -
phia Díj ra a Gyo mai Kner Nyom da.
Saj nos nem nyer tünk, még is jó ér zés
volt, hogy olyan ki ad ványt ké szí tet -
tünk, amely ről má sok azt gon dol ták,
ér de mes in dul ni ve le egy ilyen te kin -
té lyes meg mé ret te té sen.

– Ez mind annyi unk büsz ke sé ge
le het. De mind eze ken túl osszuk meg
az ol va sók kal az it te ni mun ka sze mé -
lyes vo nat ko zá sa it és ha tá sa it is!

– Ahogy már em lí tet tem, nem val -
lá sos csa lád ból szár ma zom. Vi szont
ide ke rü lé sem után kí ván csi ság ból
egy szer-két szer el men tünk a pestúj he -
lyi gyü le ke zet be, ahol ak kor – fél ál lás -
ban – Ken deh K. Pé ter volt a lel kész.
A Lel ki pász tor cí mű lel ké szi szak fo lyó -
irat ké szí té se kor pe dig be le-be le ol vas -
tam a szö veg be, és nem egy szer ki is ke -
res tem az adott bib li ai sza ka szo kat. Ha
kér dé sem volt, ak kor bát ran for dul hat -
tam egyes mun ka tár sa im hoz, akik
ott ho no san mo zog tak a hit és az egy -
há zi szo ká sok vi lá gá ban.

Az el ső je len tős lé pés az volt,
ami kor az – ak kor hat-, il let ve tíz éves
– kis fi unk és lá nyunk el ment a gyer -
mek- és if jú sá gi osz tály ál tal szer ve -
zett nyá ri gye rek tá bor ba. Ezt pe dig
az Öt let tár cí mű, gyer mek mun ká sok -
nak szó ló ki ad vány nak „kö szön het -
jük”, ugyan is a mun ka so rán so kat be -
szél get tem a ki ad vány szer kesz tő jé -
vel, az ak ko ri gye rek re fe rens sel, Ba -
log Esz ter rel, ő aján lot ta ezt a le he tő -
sé get. Az óta nem csak hogy kon fir -
mál tak a gyer me ke ink, de Zsó fi ta valy
a fó ti öku me ni kus gim ná zi um ban
érett sé gi zett. 

Szá mom ra na gyon so kat je len -
tet tek a Ta más-mi sék, ezek ha tá sá -
ra egy idő ben ma gam is szer ve ző je
vol tam az Új ta lál ko zás ne vű is ten -
tisz te le tek nek. Stí lu suk ban ezek na -
gyon ha son ló ak a Ta más-mi sék hez,
csak he lyi kez de mé nye zé sek: a
pestúj he lyi, a rá kos pa lo tai és az új -
pes ti gyü le ke zet fi a tal jai szer vez ték
őket el ső sor ban a ke rü le tük ben élők -
nek, akik Is tent és a hi tet ke re sik.

Összes sé gé ben há lás va gyok a
sors nak, hogy en nek a mun ka hely nek
kö szön he tő en az éle tem más, jobb,
„mi nő sé gibb” lett, és mé lyebb ér tel -
met ka pott.

g Bo da Zsu zsa

Kiadós munka mellékhatásokkal
Be szél ge tés a Luther Kiadó mű sza ki szer kesz tő jé vel Hár mas ke resz te lő várt ránk azon a

va sár na pon: anyu ka a két gyer me ké -
vel. Az előké szü le tek so rán min den -
ről be szél get tünk, de egy va la mi csak
az utol só na pon de rült ki: ne ve ze te -
sen, hogy Mar ci – óvo dás ta nít vá -
nyom – mély el len ér zé sek kel vi sel te -
tik a víz iránt. A csa lád nap tá rá ban
vas tag fe ke te be tűk kel van nak szá mon
tart va azok a na pok, ami kor haj mo -
sás ra ke rül sor, mert a fi a tal em ber a
fe je kö ze lé be se en ged sem mi fé le fo lyé -
kony anya got. 

– Ez azért biz tos meg old ha tó –
mond ta a szin tén ke resz te lés re vá ró
anyu ká ja, de a hang ja nem sok jó val
biz ta tott.

Gon dol tam, te gyünk egy kis pró bát
előt te. Be hív tam a sek res tyé be. Elé tet -
tem az ezüst ke resz te lő kan csót. 

– Nézd, Mar ci – pró bál koz tam –,
ez az a kan csó, ami ből majd meg ke -
resz tel lek. Te gyünk be le vi zet!

Oda men tünk a csap hoz. 
– Most dugd be le az uj jad! 
Ar ra gon dol ni sem mer tem, hogy

rá önt sem a vi zet, leg alább a ke zem -
ről hadd ke rül jön a hom lo ká ra. Nagy
cso dá la tom ra még azt is meg tet te,
hogy sa ját ma ga csöp pen tett a fe jé re,
sőt még ne kem is meg en ged te, hogy az
uj jam mal be ned ve sít sem. Megy ez,
mint a ka ri ka csa pás. Csak a szü lők
ag go dal mas kod tak túl zot tan.

Kez dő dött az is ten tisz te let. A ke -
resz te lő nél el ső ként az édes anya kö -
rül zaj lot tak az ese mé nyek, de az tán
jöt tek a gye re kek is. Bajt sej tet tem,
ugyan is Mar ci nem akart oda jön ni.
Az ol dal ha jó ban ke re sett me ne dé ket

a szent ség elől. Ak kor egy kis hi deg
fu tott vé gig a ge rin ce men. Kezd tem
ag gód ni, mi lesz eb ből. Gon dol tam,
amíg a kis test vé rét meg ke resz te lem,
ad dig majd elő ke rül, hi szen min dent
meg be szél tünk ren de sen. De a hely -
zet nem ja vult. Már az egész csa lád
ke resz tény volt raj ta kí vül. 

Ott áll tam, kan csó val a ke zem ben,
a gyü le ke zet né mi de rült ség gel fi -
gyel te, hogy má szom ki eb ből. Az
édes apa meg pró bál ta az erő sza vát
hal lat ni. Ez csak olaj volt a tűz re.
Mar ci, aki ed dig re már a pa dok kö -
zött volt, be fe szült a két sor kö zé. Ez
per sze még min dig jobb volt, mint ha
a pa dok alatt pró bál ko zott vol na,
mert ak kor vég képp el ve szít jük a
nyo mát. Az édes apa fel ad ta a re -
ményt. Én is.

Ak kor jött az édes anya. Oda ment,
és sú gott va la mit a fi úcs ka fü lé be.
Nem le he tett hal la ni sem mit, de
Mar ci el mo so lyo dott, és szé gyen lős vi -
gyor ral be állt a töb bi ek kö zé. Meg -
könnyeb bül ve mos tam le a bű ne it a
ke reszt ség gel. 

Az tán ar ra gon dol tam, Is ten is
így csa lo gat min ket ma gá hoz. Le -
mond az erő ről, hogy ne künk szó ló,
hí vo ga tó sza va kat súg jon a fü lünk be,
ame lye ket csak mi ér tünk és ő. Mi pe -
dig egy szer csak fel ad juk gör csös me -
ne kü lé sün ket, szo ron gá sun kat, hogy
az övéi le gyünk.

A ka pu nál az tán na gyon csa pott a
te nye rem be Is ten leg újabb bá rány ká -
ja, de hogy mi for dí tot ta a ke reszt ség
fe lé, ta lán so se tud juk meg. 

g Ko czor Ta más

A me ne kü lő

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

Új kez det a Fé bé ben
Amint ko ráb ban az Evan gé li kus Élet ol va sói is ér te sül het tek ró la, Tasch ner Er zsé bet di a ko nissza, a Fé bé Evan gé -
li kus Di a ko nissza egye sü let fő nök asszo nya 2010. jú ni us 10-én be fe jez te föl di ván dor lá sát. (Te me té se jú ni us 22-én
volt Új pes ten, a Me gye ri te me tő ben.) Egye sü le tün ket ez zel nagy vesz te ség ér te, hi szen Er zsé bet test vér csak nem
het ven év vel ez előtt, 1941. jú li us 1-jén lé pett be a Fé bé be. Ta nú ja volt a di a ko nissza mun ka há bo rú előt ti fel vi rág -
zá sá nak, ki tel je se dé sé nek, majd 1951-ben el szen ve dő je volt a fel osz la tás nak, az 1991-es új ra in du lás tól fog va pe -
dig, szin te éle te utol só nap já ig, is mét te vé keny és fá rad ha tat lan mun ká sa volt a Fé bé nek. A Fé bé Evan gé li kus Di -
a ko nissza egye sü let no vem ber 6-án meg tar tott köz gyű lé sén a vá laszt mány ja vas la tá ra dr. Vis nyei Or so lyát, vál aszt -
má nyunk tag ját nagy több ség gel meg vá lasz tot ta az egye sü let társ el nö ké vé. Dr. Vis nyei Or so lya ré gi evan gé li kus
csa lád sar ja, a Sem mel weis Egye tem kli ni kai or vo sa, fel ké ré sünk re el vál lal ta – e sorok írójának oldalán – a társ -
el nök tisz tét. Is ten ál dá sa le gyen szol gá la tán, amely – mond juk im már így – új kez det a ré gi Fé bé ben!

g Veper di Zol tán igazgató lelkész
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b Öt ré szes so ro za tunkban az ál la -
tok, kü lö nös kép pen is a ma da rak
nagy ba rát ja és is me rő je, Sch midt
Egon bá csi me sél a kö rü löt tünk
élő ál la tok ról. Min den al ka lom -
mal két ál lat ról ol vas hat tok, kö -
zülük az egyik ma dár. A Bu dai
Ti bor gyö nyö rű raj za i val il luszt -
rált ismertetés vé gén min dig ta -
lál hat tok majd három-három
kér dést. A he lyes vá la szoknak
utá na kell ke res ne tek. A meg fej -
té se ket gyűjt sé tek össze, és küld -
jé tek be szer kesz tő sé günk cí mé -
re (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.).
A bo rí ték ra ír já tok rá: „Me sél nek
az ál la tok”.

Csusz ka
Ahol öreg fák van nak, er -
dők ben, par kok ban, csusz -
ká val min de nütt ta lál koz -
hat tok. A fák tör zsén vagy
a vas ta gabb ága kon mász -
kál, in nen a ne ve: mint ha
csak csúsz kál na a fa tör -
zsön.

Míg a har ká lyok min dig
fejjel fel fe lé ha lad nak, a
csusz ka könnye dén sza -
lad gál a kér gen fej jel le fe lé
is. Ro va rok kal táp lál ko zik,
eze ket a ké reg re pe dé se i -
ből, a vé kony ága kon mász -
va a le ve lek ről szer zi. Té len
is lát ha tó, ak kor az ete tő re
is jár. Több nap ra for gót is
a cső ré be kap, és el ál ló fa -
ké reg mö gé, fal re pe dés be
rej ti őket.

A pá rok ko rán, már áp ri lis ele jén
le rak ják hat-ki lenc to já su kat. A csusz -
ka odú la kó, de azt nem ma ga ácsol -
ja, ha nem üres har kály odú ban te lep -
szik meg. Az üreg szá ját sár ral kör -
be ta paszt ja, sa ját test mé re té re szű -
kí ti. A sá ro zás rö vid idő alatt kő ke -
mény re szá rad, és biz tos vé del met
nyújt a na gyobb odú la kók, pél dá ul a
se re gély el len. Iga zi fész ket nem
épít, to já sai az odú alj ra szórt ké reg -
da rab ká kon, szá raz le ve le ken, fe -
nyő tű kön pi hen nek.

A csusz ka vé dett ma dár, bi zal mas
ter mé sze tű, könnyű meg fi gyel ni.

Kér dé sek
• Mit gon dolsz, hány évig él a csusz -

ka?
• Va jon le száll a föld re is?
• Mi lyen szí nű ek a to já sai?

Me zei nyúl
Or szág szer te el ter jedt, köz is mert ál -
lat. A le ge lő kön és szán tó föl de ken ér -
zi jól ma gát, a zárt er dőt ke rü li. Fő -

ként éj sza ka jár táp lá lék után, de a tél
vé gén és már ci us ban gyak ran lát ni
nap köz ben is az egy mást ker ge tő
ál la to kat.

Az el ső nyúl fi ó kák már ci us ban és
áp ri lis ban szü let nek, nyom ban lát -
nak, tes tük szőr rel fe dett. A fű ben la -
pul nak, any juk csak szop ta tás kor
ke re si fel őket. A fi a tal nyu lak ha mar
ön ál lók ká vál nak, el len sé ge ik elől
fut va me ne kül nek.

A me zei nyúl nö vény evő. El ső sor -
ban fű fé lé ket rág csál, de ked ve li a
ter mesz tett nö vé nye ket, a ló he rét, lu -
cer nát, bú zát, rep cét is. Té len a fi a -
tal fák kér gét is meg rág csál ja. Meg -
szo kott ta nya he lyé hez ra gasz ko dik,
ha meg za var ják, oda ké sőbb min dig
vissza tér. Nap pal föld be süllyesz -
tett se kély vac ká ban pi hen, min dig
szél lel szem ben, hogy az a bun dá ját
össze ne bor zol ja. Vi szony lag rö vid
éle tű, át la go san leg fel jebb más fél
évig él, de akad nak hat-hét éves
„ma tu zsá le mek” is.

Va dász ha tó – ősszel és té len sok
ezer nyu lat lő nek éven te. Leg na -
gyobb el len sé gei az em be ren kí vül a
ró ka, a kó bor ku tyák és az el va dult
há zi macs kák.

Kér dé sek
• Va jon hány fi ó ká ja, „gye re ke” van

a nős tény nek egy szer re?
• Mit gon dolsz, mi lyen gyor san

szalad a me zei nyúl?
• Él má sik nyúl faj is Ma gyar or -

szágon?

Ked ves Gye re kek!

ME SÉ LNE K AZ ÁLL ATOK

XX. evan gé li kus or szá gos hit tan ver seny
Té ma: Mes ter sé gek, fog lal ko zá sok a Bib li á ban

Sze re tet tel ad juk hí rül, hogy a XX. ju bi le u mát ün nep lő or szá gos hit tan -
ver seny kon cep ci ó ja kö ve ti az elő ző év gya kor la tát, és a VI. or szá gos
evangélikus gyer mek nap pal össze köt ve is mét két na pos ren dez vény ként
szervez zük meg.

Hang sú lyoz ni sze ret nénk, hogy a vál toz ta tá so kat ko ráb ban azért is ve -
zet tünk be, mert az a cé lunk, hogy az or szá gos hit tan ver seny meg újul -
jon, ne csak ta nul má nyi ver seny le gyen, ha nem él mé nyek ben gaz da gabb,
ins pi rá ló, kö zös ség épí tő al kal mat je lent sen a gyer me kek nek.
Két kor osz tály ban vár juk a csa pa to kat: 1–4. osz tály, 5–8. osz tály.

A gyü le ke ze tek és az is ko lák csa pa tai az el múlt évek hez ha son ló an kü -
lön ver se nyez nek.

Egy gyü le ke zet, il let ve is ko la egy kor osz tály ból két, 4 fő ből ál ló csa -
pa tot küld het a me gyei/te rü le ti for du ló ra. Kér jük, a csa pa tok össze ál -
lí tá sá nál min den ki tö re ked jen ar ra, hogy mind a négy meg je lölt gyü le -
ke ze ti/is ko lai osz tály ból ke rül je nek gye re kek a cso port ba. Négy el sős gyer -
mek pél dá ul könnyen hát rány ba ke rül het a ver seny so rán. Kér jük, er re
a ki kö tés re fo ko zot tan fi gyel je nek, mert a je lent ke zé sek so rán el len őriz -
zük a csa pa tok kor osz tá lyi össze té te lét.

Kér jük to váb bá, hogy az egy há zi is ko lá ban ta nu ló gyer me kek ne gyü -
le ke ze ti csa pat ként ver se nyez ze nek, mert így a gyü le ke ze tek ből ér ke zők
rosszabb esé lyek kel in dul nak a hit tan ver se nyen.

Je lent kez ni le het az mee.gyio@gmail.com e-mail cí men.
Az el ső for du lót 2011. feb ru ár 14., hét fő ig kell le bo nyo lí ta ni.
Ez a gyü le ke ze ti/is ko lai for du ló egyé ni szint fel mé rő jel le gű, ame lyen

a gya kor lás mel lett ki vá laszt ha tók a me gyei/te rü le ti ver seny re to vább -
ju tó ver seny zők.

A má so dik for du ló idő pont ja: 2011. már ci us 12. (szom bat). Helyszín:
te rü le ti leg il le té kes in téz mé nyek és gyü le ke ze tek.

Ezen a me gyei/te rü le ti ver se nyen a csa pa tok kor osz tá lyok sze rint mér -
kőz nek meg egy más sal (az az a fen ti ki írás alap ján egy-egy gyü le ke zet vagy
is ko la 2-2 csa pa tot küld het). Az or szá gos for du ló ban pe dig kor osz tá lyon -
ként az összes csa pat ból egy-egy kép vi sel he ti az egy ház me gyét és az ok -
ta tá si in téz ményt.

Az or szá gos for du ló idő pont ja: 2011. áp ri lis 8–9. (pén tek–szom bat).
Helyszín: Pi lis csa ba, Bé thel Evangélikus Misszi ói Ott hon.

Az el ső na pon a hit tan ver seny or szá gos for du ló já ra to vább ju tott fel -
sős csa pa tok, a má so dik na pon az al sós csa pa tok a hely szí nen kre a tív for -
má ban meg old ják a ver seny fel ada ta it. Az el múlt év ta pasz ta la ta i ból ta -
nul va – a ki sebb meg ter he lés ér de ké ben – az al sós kor cso port nem töl -
te né az éj sza kát Pi lis csa bán. A szom ba ti na pot meg nyit juk a ko ráb bi for -
du ló ban ver seny zők és a to váb bi ér dek lő dők szá má ra, akik nek – 2010-
hez ha son ló an – kü lön bö ző prog ra mo kat biz to sí tunk, és ek kor ke rül sor
a hi va ta los ered mény hir de tés re.

Az ige he lyek, ame lyek ből ké szül ni kell a hit tan ver seny re, a kö vet ke zők:

Mes ter sé gek, fog lal ko zá sok a Bib li á ban
1–4. osz tály: Áb ra hám fe le sé get ho zat Izsák nak: 1Móz 24,1–27 – szol -
ga • Dá ni el az orosz lá nok ver mé ben: Dán 6,2–29 – ki rály, fő kor mány -
zó • Je re mi ás el hí vá sa: Jer 1,1–10 – pró fé ta • Jé zus meg gyó gyít ja a ka -
per na u mi szá za dos szol gá ját: Mt 8,5–13 – szá za dos • Jé zus el hív ja Má -
tét: Mt 9,9–13 – vám sze dő • Az ir gal mas sa ma ri tá nus: Lk 10,25–37 – pap,
lé vi ta, fo ga dós • Jé zus meg gyó gyít ja a bé nát: Mk 2,1–12 – írás tu dó • Saul
meg té ré se: Ap Csel 9,1–19 – apos tol
5–8. osz tály: Je re mi ás a fa ze kas nál: Jer 18,1–12 – fa ze kas • Ne hé mi ás ha -
za tér: Neh 2,1–20 – ki rály • Buz dí tás a temp lom új já épí té sé re: Hag 1,1–
15 – hely tar tó • A mag ve tő: Lk 8,4–15 – mag ve tő • A té koz ló fiú: Lk 15,11–
32 – disz nó pász tor • Pál és Lí dia: Ap Csel 16,11–15 – bí bor árus • Pál és
Szi lász sza ba du lá sa a bör tön ből: Ap Csel 16,16–40 – bör tön őr • Pál Ko -
rint hus ban: Ap Csel 18,1–11 – sá tor ké szí tő

Fel hí vás lel ké szek nek, pe da gó gu sok nak
Tisz telt Lel kész és Pe da gó gus Test vé re ink!
A XX. or szá gos evan gé li kus hit tan ver seny kü lön le ges ju bi le um! Ez al -
ka lom ból fel ajánl juk an nak a le he tő sé gét, hogy aki ked vet érez, és sze -
ret ne ak tí van részt ven ni a hit tan ver seny szer ve zé sé ben, az el ső és má -
so dik for du ló fel adat író ja ként meg te he ti.

To váb bi in for má ció a rész le tek kel kap cso la to san Pál Ma ri et ta gyer -
mek- és if jú sá gi re fe rens től kér he tő a 20/824-4454-es te le fon szá mon, il -
let ve a ma ri et ta.pal@lu the ran.hu e-mail cí men.

H I R D E T É S
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b Nin csen csa lád, mun ka -
he lyi kö zös ség konflik tus
nél kül. De mi ként cél sze -
rű eze ket ke zel ni? – ez
volt a té má ja a Pet rő czy
Ka ta Szi dó nia Evan gé li -
kus Nő szö vet ség no vem -
ber 9-i ren dez vé nyé nek.
A ko lozs vá ri evan gé li kus-
lutheránus püspökség Re -
mé nyik Sán dor Ga lé ri á já -
ba ez al ka lom mal dr. Ber -
szán Lí dia csa lád te ra pe -
u tát, a Bab eș–Bo lyai Tu -
do mány egye tem Szo ci á lis
Mun ka Tan szé ké nek do -
cen sét, a konflik tus ke ze -
lés és -te rá pia egyik köz -
is mert szak em be rét –
nem mel les leg há rom
gyer mek édes any ját – hív -
ták meg elő adó nak.

A konflik tu sok fő ként az egyé -
ni ér zé keny sé günk ben mu tat -
ko zó el té ré sek nek, kü lön bö ző -
sé günk nek a kö vet kez mé nyei
– fej tet te ki in ter ak tív elő adá -
sá ban Ber szán Lí dia kö zel hat -
van ér dek lő dő előtt. Több té -
nye ző től – erőnk től, ideg rend -
sze rünk től, a ren del ke zés re
ál ló idő től – függ az is, mi ként
vi szo nyu lunk konflik tu sa ink -
hoz, ame lyek le het nek el ke rül -
he tő ek, el ke rül he tet le nek vagy
vál lal tak. A fe szült sé gek re nem
fel tét le nül kell ne ga tí vum ként
te kin te ni: a vál lalt konflik tu sok
le he tő sé get ad nak sa ját ma -
gunk és egy más jobb meg is -
me ré sé re, meg ér té sé re, kom -
mu ni ká ci ós kész le tünk bő ví té -
sé re, így akár a kap cso lat el mé -
lyü lé sé re is.

Ha el sze ret nénk ke rül ni a
fe szült sé ge ket, jó, ha fi gye lünk
egy pár ta nács ra. Va ló szí nű,
hogy nyu god tabb lég kört si ke -
rül te rem te nünk, ha a má sik
mi nő sí té se he lyett „én köz lést”
al kal ma zunk – vagy is ha vád
he lyett ké rés, ál ta lá no sí tás he -

lyett konk ré tu mok hang za nak
el, az in du la tok he lyett adek vát
üze ne tet kap a cím zett. Mind -
eze ket gya ko rol nunk kell ah -
hoz, hogy a meg fe le lő sza va kat
tud juk meg ta lál ni. 

Ta lán a leg utol só a leg ne he -
zebb, de ez a leg fon to sabb
fel adat is. El en ged he tet len,
hogy ön ma gunk és má sok vé -
del me ér de ké ben fel nőtt ként,
bát ran, még sem ag resszí ven,
tá ma dó an fo gal maz zuk meg
eltérő nézeteinket. Ami egé -
szen biz to san se gít há zas pá -
rok nak, szü lők nek és mun -
ka tár sak nak is a konflik tu sok
el ke rü lé sé hez: egy más meg -

hall ga tá sa, az együtt töl tött
mi nő sé gi idő és – szük ség
ese tén – a bo csá nat ké rés. 

„Ezért te hát ves sé tek le a
ha zug sá got, és mond ja tok iga -
zat, min den ki a fe le ba rát já -
nak, mi vel hogy tag jai va gyunk
egy más nak. »Ha ha ra gusz -
tok is, ne vét kez ze tek«: a nap
ne men jen le a ti ha ra go tok -
kal…” (Ef 4,25–26) Szép és jó
Pál apos tol ta ná csa, de meg -
va ló sí tá sá hoz hosszú, tü rel -
emmel és sze re tet tel meg tett
út szük sé ges.

Az al ka lom részt ve vői gya -
kor la tok se gít sé gé vel éb red -
het tek rá, hogy mennyi re ne -
héz a meg fe le lő mon da tot
meg ta lál ni – de vé gül si ke rült
meg fo gal maz niuk. Ha el sa já -
tít juk az adek vát, sze re tet ben
tör té nő kom mu ni ká ció ké -
pes sé gét, nő an nak a re mé nye,
hogy a csa lád kö zös sé ge tö ret -
len ma rad, és bel ső, kül ső fe -
szült sé gek, ha rag nél kül me het
le a nap. 

g K. E.

Min den na pi konflik tu sa ink
Elő adás a Pet rő czy Kata Evan gé li kus Nő szö vet ség ben

b Sok, nem ze té ért és kö zös -
sé gé ért ag gó dó ér tel mi -
sé gi és po li ti kus gyűlt
össze no vem ber 12-én es -
te Ko lozs vá ron, a Já ro si
An dor Ke resz tyén Kul tu -
rá lis Mű hely és az Er dé lyi
Ma gyar Nem ze ti Ta nács
ál tal szer ve zett Új ra kez dés
he lyett újat kez dés – új
irány a nem zet po li ti ká -
ban cí mű ren dez vé nyen. A
meg hí vott ven dég, Ré pás
Zsu zsan na, a ma gyar Köz -
igaz ga tá si és Igaz ság ügyi
Mi nisz té ri um nem zet po -
li ti ká ért fe le lős he lyet tes
ál lam tit ká ra az új ma gyar
kor mány ér ték meg őr ző,
ér de ke in ket szem előtt
tar tó nem zet po li ti kai tö -
rek vé se i ről szá molt be. 

Az evan gé li kus-lu the rá nus
püs pök ség Re mé nyik Sán dor
Ga lé ri á já ban ren de zett be -
szél ge té sen a he lyet tes ál lam -
tit kár ki fej tet te: fon tos, hogy
az új al kot mány pre am bu lu -
má ba a ke resz tény gyö ke rek -
re és az egy sé ges ma gyar
nem zet re va ló uta lás is be le -
ke rül jön. 

Nem zet po li ti kai té ren az
új kez det el ső lé pé se a ko ráb -
ban meg tört bi za lom fel épí té -
se, to váb bá fo ko zot tan gon dot
sze ret né nek for dí ta ni a szór -
vány- és di asz pó ra hely zet ben
le vő ma gyar kö zös sé gek re. A
tömb ma gyar sá gon kí vül, szór -
vány ban élők már ki ala kí tot -
tak bi zo nyos fenn ma ra dá si
stra té gi á kat, ame lyek el sa já tí -
tá sa so kak szá má ra ér ték és le -
he tő ség le het. 

A szór vány ma gyar ság meg -
tar tá sa sok eset ben az egy ház
fel ada ta ma radt. A ko lozs vá -
ri Pro tes táns Teo ló gi ai In té zet

ké pe zi a „vég vá rak ban” anya -
nyel ven igét hir de tő és ta ní tó
lel ké sze ket. E fel adat el vég zé -
séhez fo ko zott tá mo ga tás ra
van szükség. Re mény su ga rat
je lent az egy ház szá má ra a
ké szü lő új ro má ni ai tan ügyi
tör vény, amely a ma gyar or szá -
gi hoz ha son ló an ál la mi fej -
kvó ta rend szer be il lesz te né be
az egy házi is ko lá kat is. 

Ré pás Zsu zsan na a ta nul -
má nyi és osz tály ki rán du lá sok
– egy elő re pá lyá za ti ala pon va -
ló – tá mo ga tá sát em lí tet te
mint a jö vő egy igen fon tos le -
he tő sé gét. Mint mond ta, Ma -
gyar or szá gon na gyon so kan
van nak – nem csak a mai is ko -
lá sok, ha nem a szü le ik kö -

zött is –, akik az is ko lai tan -
anyag hi á nyos sá gai mi att nin -
cse nek tisz tá ban a ki sebb sé gi
ma gyar ság ra vo nat ko zó té -
nyek kel, nin cse nek tu da tá ban
az ál ta luk hor do zott ér té kek -
nek. Ezen sze mé lyes kap cso -
la tok ki ala kí tá sá val – mely nek
jó esz kö zei le het nek az em lí -
tett ki rán du lá sok – le het se gí -

te ni. Óri á si ér té kű – emel lett
azon ban pusz tu lás tól fe nye ge -
tett – épí tett örök ség is vár a
fel fe de ző sze mek re. 

A ren dez vé nyen szó esett a
te het ség gon do zás ról, és han -
got kap tak a Ma gyar or szág
ha tá ra in kí vül élő ma gya rok
könnyí tett ho no sí tá sá val, a
fel nőtt ok ta tás sal, il let ve a jog -
sér té sek or vos lá sá val kap cso -
la tos kér dé sek is.

Po zi tív ki csen gé sű és re -
mény kel tő es tet töl töt tek el az
egy be gyűl tek Ré pás Zsu zsan -
na he lyet tes ál lam tit kár ral.
Ha sok anya gi tá mo ga tás ra
nem is le het szá mí ta ni a je -
len le gi hely zet ben, biz ta tó az
a hoz zá ál lás és ér ték rend,

amely az új kom mu ni ká ci ó -
nak az alap ját ké pe zi, és
amely meg bé kél tebb, egy sé -
ge sebb ma gyar nem zet kö -
zös ség fe lé mu tat.

A meg bé ké lés és az ér ték -
meg őr zés út ján egy há zunk –
test vér gyü le ke ze te i vel együtt
– ko moly mun kát vé gez het.

g Ka lit Esz ter

Erő sí te ni az egy sé ges ma gyar
nem zet tu da tát

Ma gyar or szá gi he lyet tes ál lam tit kár a nem zet po li ti ká ról

K ÉT E STE A KOLOZ SVÁRI LU THER ÁNUS PÜSP ÖKSÉ G RE MÉN YIK SÁND OR GALÉ RI ÁJÁBAN

Dr. Berszán Lídia

Hét óra kor, ami kor – a meg hí vó ban
is mer te tett prog ram sze rint – Szűcs
Pet ra és Schu lek Csa ba ép pen meg -
nyi tot ta vol na a har ma dik Ka ta lin-
na pi evan gé li kus bált, már egész
kö zel vol tunk a hely szín hez. A bu dai
Vár egyik – ki tud ja, me lyik – macs -
ka kö ves ut cá ján szed tük a lá bun kat
a fér jem mel. A te rep nem volt a leg -
ide á li sabb – sö tét volt, és raj tam már
sok-sok éve nem volt ma gas sar kú ci -
pő. (Azon a ki lenc év vel ez előt ti Ka -
ta lin-na pon is csak azért, mert ak -
kor volt az es kü vőnk…) El ve szett
vol tun kat be is mer ve vé gül elő ke rült
a mo bil te le fon, raj ta a tér kép, így ha -
ma ro san meg is ér kez tünk a Bu da -
vá ri Ön kor mány zat épü le té hez. 

A ké sőn ér ke zők meg nyug ta tó lét -
szá mú cso port já val együtt he lyet ke -
res tünk ma gunk nak az asz ta lok nál.
Sze ren csénk re vár tak a kez dés sel, így
nem ma rad tunk le a meg nyi tó ról és
Rét he lyi Mik lós mi nisz ter kö szön tő
sza va i ról sem. (Az EvÉ let ol va só i nak
is me rős le he tett az ál ta la fel ol va sott
szö veg: lányának, Itt zés Szil vi á nak a
ta va lyi bál ról írt jegy ze tét hall hat tuk.)
A Ka ta li nok – vol tunk jó né há nyan –
egy-egy szál ró zsát is kap tak. 

Ez után volt időnk kö rül néz ni. Sok -
szí nű volt a bá li tár sa ság: kis gyer -
mek től a haj lott ko rú ig min den kor -

osz tály kép vi sel tet te ma gát. Kü lön -
le ges szín fol tot je len tet tek a dísz -
ma gyar fel lé pő ru há ba öl tö zött fi a ta -
lok, a bu da pes ti evan gé li kus if jú sá -
gi kö rök tag jai, akik nyi tó tán cuk kal
– a pa lo tás sal – iga zi bá li han gu la -

tot te rem tet tek. Pro fi tán co sok elő -
adá sá ban is gyö nyör köd het tünk: a
Ma jo ros há zas pár la tin- és stan -
dard tánc-pro duk ci ó ja és az Ar gen -
tin Tan gó tánc szín ház be mu ta tó ja
után kel lett egy kis idő, míg az em -
ber össze szed te az ön bi zal mát a

tánc par kett re lé pés hez. Erőt – és fi -
nom fa la to kat – a svéd asz ta los va -
cso rán gyűjt het tünk, az éte lek mel -
lé pe dig Gut man Lász ló köt csei bo -
rász kí nált kós to lót a mi nő sé gi bo rok
ked ve lő i nek.

A Mag ne tic ze ne kar von zá sá nak ne -
héz volt el len áll ni – per sze könnyű Ka -
tát tánc ba vin ni, ha ő is akar ja –, és
ta lán meg sem áll tak vol na a pá rok
haj na lig, ha va la mi iga zán kü lön le ges
ze nei cse me ge nem kész te ti őket er re.
A csu pán ne ve ze tes al kal mak kor össze -

ál ló Qu ar tett Gryl lus rö vid mű so rá -
ban a zsol tár pa raf rá zis jól meg fért a
„ka lá kás” gye rek dal lal. (Sőt egy Fa lu -
dy-vers is el hang zott: Gryl -
lus Dor ka ol vas ta fel – ki -
nyom ta tott pél dány hí ján
– mo bil te le fon ról…)

Hogy a prog ram – a kül -
ső meg fi gye lő sze mé vel is –
él ve ze te sen gaz dag és ma -
gá val ra ga dó volt, azt mi
sem bi zo nyít ja job ban, mint
hogy a Ka lá ka-nó ta és a
mo bi los je le net együtt jut -
tat ta csak eszem be: nem
hív tam fel a gye re ke ket le -
fek vés előtt…

Az est so rán tom bo la je -
gye ket áru sí tó, fá rad ha tat -
lan le ány kák az éj fél előtt nem sok -
kal tar tott sor so lá son is se géd kez tek.
A sze ren csé sek köny ve ket, Cre do-
elő fi ze tést, köt csei bo ro kat, dí szes
suly ko ló fát és egyéb nye re mé nye ket
vi het tek ha za. Né mi leg csa ló dott
vol tam, hogy a fa gyasz tott ten ger gyü -
möl csei-cso ma got nem mi nyer tük, de
vi gasz talt az a tu dat, hogy az el adott
szel vé nyek árá ból be folyt össze get a

vö rö siszap-ka taszt ró fa ká ro sult ja i -
nak tá mo ga tá sá ra for dít ja az egy ház.

Bár mi – a fent em lí tett ön bi za lom
hí ján – csak a par kett szé lé ig me rész -
ked tünk, él mény volt néz ni a fel sza ba -
dul tan tán co ló if ja kat és idő seb be ket.
Él mény volt lát ni nő ket és fér fi a kat,

akik rö vid ide ig her ceg nők nek és her -
ce gek nek érez het ték ma gu kat. Egy há -
zi és ál la mi ve ze tő ket, aki ken né hány
óra ere jé ig nem kér tek szá mon sem mit.
Ke resz té nye ket, akik vet ték a bá tor sá -
got, hogy – bűn tu dat nél kül – szó ra -
ko zás sal tölt se nek egy es tét. Evan gé li -
ku so kat – úgy, ahogy ed dig nem lát hat -
tam őket. Jó volt közéjük tartozni.

g Sin ká né Zom bory Ka ta lin

Katalinként az evangélikus bálban
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Advent 1. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. Lekció: Mt 21,1–9; Róm 13,11–14.
Alapige: Ézs 55,6–11. Énekek: 131., 141.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bolba Márta; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. (vespera) Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de.
10. Herzog Csaba; 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. Hokker Zsolt; 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.) Pelikán András; VIII., Üllői út
24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya
Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21. (katolikus
plébániaépület, 1. emelet) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14.
de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. 11.
(úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. Horváth-Hegyi Áron; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Horváth-
Hegyi Áron; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás;
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.) Draskóczy Gábor
református lelkipásztor; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; 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. 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. Kopf András;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kopf András; 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.) Győri Gábor; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) Győri Gábor; 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; Budaörs,
Szabadság út 75. de. 10. Ittzés István; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.
fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Pilisvörösvár (református templom) du. 2. (úrv.).
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Összeállította: Boda Zsuzsa

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 27., szom bat: 9–13
• No vem ber 29. – de cem ber 23., hét fő től pén te kig: 9–18
• De cem ber 4., szom bat: 9–16: Ló nyay ut cai ke resz tény könyv vá sár (Ló -

nyay Ut cai Re for má tus Gim ná zi um, 1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 1–7.)
• De cem ber 11., szom bat: 9–17
• De cem ber 18., szom bat: 9–13
• De cem ber 24-től zár va tar tunk, nyi tás 2011. ja nu ár 17-én
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 21. után ér ke ző meg ren de lé se ket ja nu ár 17-
től tud juk tel je sí te ni.

H I R D E T É S

Há la adás az ár ví zi se gít sé gért – is ten tisz te let-köz ve tí tés a Du na Te le ví zi ó ban
No vem ber 28-án, ad vent el ső va sár nap ján 10 órai kez det tel öku me ni kus is ten tisz te le tet köz ve tít fel vé tel ről a
Du na Te le ví zió a Bor sod me gyei Szend rő re for má tus temp lo má ból. En nek ke re té ben ad há lát a Ma gyar Öku -
me ni kus Se gély szer ve zet azért a mun ká ért, ame lyet a nyá ri ár víz ide jén el tud tak vé gez ni. Igét hir det dr. Bölcs -
kei Gusz táv re for má tus és dr. Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök.

H I R D E T É S

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 2011/12-es tan év re olyan, je len leg 4., il let ve
8. osz tá lyos ke resz tény – 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 tár gyak ból. Az írás be li vizs gák ra va ló je lent ke zés ha tár ide je: 2010.
de cem ber 10. (A fel vé te li el já rás rész le tes le írá sát hol na pun kon ta lál ják:
www.deg.su li net.hu.)

H I R D E T É S

A fel ügye lők or szá gos kon fe ren ci -
á ja az előt tünk ál ló, 2012-ben ese -
dé kes ál ta lá nos tiszt újí tás sal kap -
cso lat ban az aláb bi ál lás fog la lást fo -
gal maz za meg.

A rend szer vál tás óta el telt húsz,
de kü lö nö sen az elő ző tiszt újí tás óta
el telt né hány év ta pasz ta la tai sze -
rint szük sé ges nek lát szik a je len le -
gi egy ház irá nyí tá si és -kor mány za ti
mo dell fe lül vizs gá la ta, kor sze rű sí -
té se. A fe lül vizs gá lat so rán fi gye -
lem mel kell len ni egy há zunk gaz -
da sá gi hely ze té nek és lé lek szá má -
nak ked ve zőt len ala ku lá sá ra. Fon -
tos nak tart juk to váb bá, hogy köz -
egy há zi tes tü le te ink kom pe ten ci á -
ja és fe le lős sé gi vi szo nyai a je len le -
gi nél kö vet ke ze te seb bé és vi lá go -
sab bá vál ja nak. Irány mu ta tó szem -
pont ként el ső sor ban a ha té kony ság
és a gaz da sá gos ság ér vé nye sül jön.

A vál toz ta tá sok leg főbb cél ja az
egy há zi mun ka ma gas mi nő sé gé -
nek biz to sí tá sa, a disz cip li ná ris
vi szo nyok tisz tá zá sa. En nek a cél -
nak a tel je sü lé se ér de ké ben új ra -
gon dol ni szük sé ges mind a vo -

nat ko zó tör vé nye in ket, mind a
püs pö kök mun ká ját elő se gí tő és
biz to sí tó vég re haj tó ap pa rá tus
struk tú rá ját, mé re tét, ha tás kö re it
és fe le lős sé gét. A fel adat meg osz tás
és -új ra po zi ci o ná lás ter jed jen ki az
or szá gos iro da, az or szá gos pres -
bi té ri um és a zsi nat te rü le té re is.

Kér jük egy há zunk fe le lős, dön -
tés ho zó tes tü le te it, hogy a kö vet -
ke ző hó na pok tör vény-elő ké szí tő
és -al ko tó te vé keny sé ge so rán ve -
gyék fi gye lem be a fen ti e ket.

Mind ezek mö gött sze ret nénk,
ha nyil ván va ló vá vál na az, hogy az
egy ház ban nem a jog, a ha ta lom és
az anya gi ak a meg ha tá ro zók, ha -
nem min de nek előtt az evan gé li um
ügye. Hisszük és vall juk, hogy az
evan gé li um él te ti az egy há zat, és a
szer ve zet csu pán ke re tet ad az
evan gé li um hir de té sé nek. Az egy -
há zat élet re hí vó és él te tő Szent lé -
lek hoz zon meg úju lást gyü le ke ze -
te ink ben és sze re tett egy há zunk
egé szé ben.

Erős vár a mi Is te nünk!
Rév fü löp, 2010. no vem ber 6.

Ál lás fog la lás
b Je len tős ál lo má sá hoz ér ke zett

az egy há zunk ban más fél éve
zaj ló szo cio ló gi ai fel mé rés fo lya -
ma ta: a kér dő ívek ki töl té se be -
fe je ző dött, az ered mé nyek fel -
dol go zá sa meg tör tént, így az
ér té ke lé sük kö vet kez het. Azért
nem vég ál lo más ez, mert egy -
részt – on-line – to vább fo lyik
egy há zi in téz mé nye ink ben a fel -
mé rés, más részt mert most kö -
vet ke zik az iga zán fon tos mun -
ka: a ta nul sá go kat le von va egy -
há zunk jö vő je ér de ké ben hasz -
no sí ta ni kell a ku ta tás ered mé -
nye it. Er re az el sők kö zött egy -
há zunk kö zép ve ze tő i nek volt
le he tő sé gük no vem ber 16-án
Bu da pes ten, az Észa ki Egy ház -
ke rü let püs pö ki szék he lyén tar -
tott es pe re si ta nács ko zá son. Az
esz me cse re Me kis Ádám nak, az
Észak-Pest Me gyei Egy ház me -
gye es pe re sé nek áhí ta tá val kez -
dő dött.

Fáb ri György, a szo cio ló gi ai fel mé rés
ké szí tő i nek egyi ke elöl já ró ban ki -
csit csa ló dot tan ál la pí tot ta meg,
hogy meg le he tő sen nagy fo kú bi zal -
mat lan sá got ta pasz talt a lel ké szek ré -
szé ről. Töb ben nem ad ták át a kér de -
ző biz to sok nak a gyü le ke ze ti ta gok

cím lis tá ját. Előfordult, hogy emi att
más gyü le ke ze tet kel lett ki vá lasz ta -
ni az ere de ti leg terv be vett he lyett.
Pe dig – ép pen a bi zal mat lan ság el -
osz la tá sa vé gett – hi va tá sos kér de ző -
biz to sok vé gez ték a fel mé rést, ter mé -
sze te sen biz to sít va a vá lasz adó ano -
ni mi tá sát. Ez a bi zal mat lan ság az es -
pe re sek sze rint el gon dol kod ta tó.

Mi vel a fel mé rés ered mé nyei –
ame lyek kö zött né hány meg döb ben -
tő adat is akadt – a ké sőb bi ek so rán
nyil ván meg is mer he tők lesz nek a
szé le sebb nyil vá nos ság szá má ra is, és
min den ki ked vé re bön gész het majd
a bő sé ges szám adat- és gra fi kon -
hal maz ban, le von va a szá má ra ér de -
kes ta nul sá go kat, az aláb bi ak ban a
tel jes ség igé nye nél kül áll jon itt – a
tu dó sí tó szub jek tív vá lo ga tá sá ban –
né hány olyan, vá rat lan ered mény,
amely a meg je lent es pe re se ket is bi -
zo nyos fo kig meg hök ken tet te. 

Az egyéni hitgyakorlással kap -
cso latos kérdésekre adott válaszok –
több esperes véleménye szerint – a
temp lomlátogatók számát tekintve
túl optimista képet vázolnak elénk.
A gya kor lat ugyan is azt mu tat ja,
hogy a gyü le ke ze ti ta gok nak csu pán
tíz szá za lé ka jár temp lom ba, a fel mé -
rés azon ban en nek dup lá ját ad ta.
Azt is fur csá nak ta lál ták, hogy Bu da -
pes ten a válaszok alap ján töb ben
jár nak is ten tisz te let re, és vesz nek

részt egyéb temp lo mi al kal ma kon,
mint vi dé ken. El gon dol kod ta tó nak
vél ték azt is, hogy bár so kan mond -
ták ma gu kat val lá sos nak, még is el -
enyé sző en ke ve sen ol vas sák rend sze -
re sen a Bib li át.

Meg döb ben tő volt né hány to váb -
bi adat is. A meg kér de zet tek 80-a
baj ese tén sem akar lel ké szé től ta ná -
csot kér ni, in kább ma ga pró bál ja
or vo sol ni a prob lé mát. Ma gas volt a
szá ma azok nak a vá la szo lók nak, akik
úgy nyi lat koz tak, hogy nem igény lik
lel ké szük lá to ga tá sát. A meg kér de zet -
tek kö zel fe lé nek pe dig egy ál ta lán
nincs mon da ni va ló ja ar ról, hogy
mely területeken erő sít se mun ká ját,
je len lé tét az egy ház. Az es pe re sek
úgy vél ték, ez azt mu tat ja, hogy egy -
há zunk meg szó lí tó ere je cse kély,
nincs iga zán mar káns ar cu la ta. 

Po zi tív kép raj zo ló dott ki vi szont
a pré di ká ci ók kal kap cso lat ban: a
meg kér de zet tek 80-a elé ge det ten
nyi lat ko zott lel ké szé nek ige hir de tői
mun ká já ról.

Az es pe re si ta nács ko zás to váb bi
ré szé ben Mun tag And rás, a zsi nat
nem lel ké szi el nö ke adott tá jé koz ta -
tást az új ra a zsi nat asz ta lá ra ke rü lő
szo li da ri tá si tör vénnyel kap cso lat ban.
Vé ge ze tül a püs pö kök ak tu á lis tá jé -
koz ta tó ját hall gat ták meg egy há -
zunk es pe re sei.

g Kiss Mik lós

Es pe re sek előtt a szo cio ló gi ai fel mé rés

b Be fe je ződ tek a Bi ká csi Evan gé li kus Egy ház köz ség
temp lo má nak kül ső fel újí tá si mun ká la tai. Eb ből az
al ka lom ból no vem ber 21-én temp lom szen te lé si
há la adó is ten tisz te le tet tar tot tak a gyü le ke zet ben.

„Hét esz ten de je, mi ó ta püs pök va gyok, já rok ezen a vi -
dé ken, és min dig el szo rult a szí vem, ha a bi ká csi temp -
lo mot meg lát tam, olyan szo mo rú lát ványt nyúj tott” –
mon dot ta igei szol gá la tá nak be ve ze té se ként Gáncs Pé -
ter. „An nál jobb volt most rá cso dál koz ni a szür ke no vem -

be ri nap ból ki ra gyo gó, fel újí tott temp lom ra” – foly tat -
ta a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke, aki ige hir de té sét két
„pil lér re” épí tet te. Az el ső pil lér a Pré di ká tor köny vé ből
hang zott: „Meg fon tol tan járj, ami kor Is ten há zá ba
mégy…” (4,17) 

Az idé zett ige szó lalt meg 223 év vel ez előtt, ami kor a
bi ká csi evan gé li kus temp lo mot fel szen tel ték. Sok min -
den tör tént az óta: 1828-ban bő ví te ni kel lett az ak kor ra
ki csi nek bi zo nyult haj lé kot. Az 1910-es évek ben ezer lé -
lek élt a fa lu ban, akik nek nagy ré sze evan gé li kus volt. 1948-
ra 300 fő alá csök kent a lé lek szám, míg a 2000. évi nép -
szám lá lás kor már csak 76-an val lot ták ma gu kat evan gé -

li kus nak. Ma ta lán már ennyi en sin cse nek. 
„Ke gyet len ada tok! Itt van szük ség a má so dik

pil lér re – mu ta tott rá Gáncs Pé ter az ün ne pi ese -
mény meg hí vó já nak igé jé re („Sze re te te den el gon -
dol ko zunk temp lo mod ban, ó, Is ten!”; Zsolt
48,10) –, hi szen lát ni kell, hogy Is ten a szo mo -
rú szá mok el le né re is sze ret és meg tart. Erőt ad
a bel ső meg úju lás hoz, re mény ség sze rint itt, Bi -
ká cson is, hi szen a leg szebb temp lom is csak ak -
kor »kész«, ha van gyü le ke ze te.”

Az is ten tisz te le tet kö ve tő ün ne pi köz gyű lést
dr. Zsed nai Jó zsef né, a gyü le ke zet lel ké sze nyi -
tot ta meg. Ka sos Ist ván, az egy ház köz ség pénz -
tá ro sa, a temp lom fel újí tás meg ál mo dó ja, el in dí -
tó ja el mond ta, hogy a gyü le ke zet ben 2006-ban
kez dő dött a gyűj tés, mely hez se gít ség ér ke zett
a Bi kács ból el szár ma zott, Né met or szág ban élő
test vé rek től és az or szá gos egy ház tól is. 

Koncz Gyu la, az egész fel újí tás irá nyí tó ja és fő
moz ga tó ja ar ról szá molt be, a gyűj tött és a pá lyá -
za ton el nyert pénz ből ho gyan tud ták a mun kát el -
vé gez ni. 2008-ban in dult a fo lya mat: fel mé rés, ter -
ve zés, a pá lyá zat be adá sa. Ez év ta va szán vet ték kez -
de tü ket a mun kák, me lye ket – és ezt öröm volt hal -
la ni – he lyi vál lal ko zók, ipa ro sok vé gez tek el igen
jó mi nő ség ben.

A köz gyű lés vé gén he lyi és me gyei ve ze tők
mel lett Len gyel An na, a Dé li Egy ház ke rü let fel -
ügye lő je, majd Ká kay Ist ván, egy há zunk or szá -
gos iro dá já nak igaz ga tó ja kö szön töt te a gyü le -
ke ze tet.

g Wisz ki densz ky And rás

Bi ká csi hálaadás Isten házáért
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Hoz zá va lók: 25 dkg mar ga rin, 25
dkg cu kor, 1 cso mag va ní li ás cu kor, 1
to jás, 40 dkg sült sü tő tök hú sa, 40 dkg
liszt, 15 dkg zab pe hely, 2 te ás ka nál
szó da bi kar bó na, 1 csi pet só, 2 te ás ka -
nál fa héj, 10 dkg cso ko lá dé, 5 dkg ma -
zso la, 10 dkg dió.

El ké szí tés: Ke ver jük ha bos ra a
mar ga rint, ad juk hoz zá a cuk rot, a va -
ní li ás cuk rot, majd a to jást és a tö köt
is. Egy má sik edény ben ke ver jük
össze a lisz tet, a zab pely het, a szó da -
bi kar bó nát, a sót, a fa hé jat, a da ra -
bok ra vá gott cso ko lá dét és di ót, va -
la mint a ma zso lát. Adagon ként ad -
juk a tö kös masszá hoz, majd ke ver -

jük ala po san össze. Sü tő pa pír ral bé -
lelt sü tő lap ra – evő ka nál se gít sé gé -
vel – di ó nyi hal mo kat te gyünk a
tész tá ból. Elő me le gí tett sü tő ben 150
fo kon süs sük 20-25 per cig.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Sü tő tö kös-zab pely hes
keksz
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A hónap könyve – novemberben a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Szabó Lajos (szerk.): Bölcs szív – + meditáció és imádság

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 990 forint.
http://bolt.lu the ran.hu/ • E-mail: ki ado@lu the ran.hu • Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

b Az in ter net a gép előtt so kat
ülők nek és a né ha-né ha bön gé -
sző fel hasz ná lók nak is se gít het,
ha vá sár lás ról vagy vá sár lás előt -
ti tá jé ko zó dás ról van szó.

Ne héz – és ta lán nem is ér de mes –
vi tat ni azt az ál lás pon tot, hogy a
leg szebb (ka rá cso nyi) aján dék a sa -
ját kéz zel ké szí tett meg le pe tés. Van -
nak azon ban olyan em be rek, akik nek
mind össze annyi kéz ügyes sé gük van,
mint amennyi a cikk szer ző jé nek
(vagy is in kább nincs, mint van).
Ilyen kor jön az öt let elés, majd az
aján dék bol tok rí tus sze rű kör be já rá -
sa, vé gül a „szép, szép, de még is mi
ke rül ezen ennyi be?” kér dés. Per sze
csak sut tog va, egy más közt, ne hogy
az el adó meg hall ja. És egy pil la nat -
ra sem anya gi as ság ból, egy sze rű en
csak sze ret nénk mi nél töb bek nek
mi nél kel le me sebb meg le pe tést sze -
rez ni az aján dé kok ra szán ha tó ke ret -
ből. Ilyen kor (is) jól jön a net, pél dá -
ul az ebay.com cí men el ér he tő vi lág -
áru há za. (Az ol dal nak .hu-s vál to za -
ta is lé te zik, de nem vé let le nül aján -
lom a .com-os ver zi ót.)

Az eBay lé nye ge:
aján dé kok fél pén zért
Ha rö vi den össze sze ret ném fog lal -
ni az eBay lé nye gét, ak kor azt kell ír -
nom: itt meg ta lá lunk min dent, amit
a vá ro si aján dék bolt ban is, csak ép -
pen har mad-ti zed áron.

A vá sár lás hoz csu pán az an gol
nyelv kö zép szin tű is me re té re, il let -
ve egy biz ton sá gos fi ze tés re szol gá -
ló Pay Pal-fi ók ra van szük sé günk.
(Ez utób bi hoz a ke ret ben ta lál ha tó

lin ken ka punk se gít sé get.) Az an gol -
nyelv-tu dás egy részt a vá sár lá si fo -
lya mat le bo nyo lí tá sá hoz sem árt,
más részt már a leg ele jén fon tos, hi -
szen a ki gon dolt aján dé kok ra an gol
sza vak kal tu dunk ke res ni. A na -
rancs há mo zó tól a lap to pos tás kán át
egé szen a né hány dol lá ros órá ig és a
gu mi mat ra cig (majd nem) min dent
meg ta lá lunk.

A ke re sés után kat tint sunk a „Buy
it now” fül re, így csak azo kat a ter mé -
ke ket fog juk lát ni, ame lye ket li ci tá lás
nél kül, rög tön meg ren del he tünk. Ha
a jobb ra lé vő „Sort by” le gör dü lő
me nü ben a „Pri ce + Ship p ing: lo west
first” op ci ót is ki vá laszt juk, majd be -
ál lít juk, hogy „Hun gary”, ak kor a
rend szer ár sze rint te szi sor ba a ke -
re sé si ta lá la to kat. Ilyen kor le pő dik
meg iga zán az em ber, hogy (szál lí tá -
si költ ség gel együtt) 2-10 dol lá rért
(körül belül 400-2000 fo rint) már
mi cso da jó dol go kat le het kap ni.

Mi re fi gyel jünk?
Az eBayről vi szony lag kis mé re tű
ter mé ket ér de mes ren del ni, hi szen
mi nél ki sebb az áru, an nál ala cso -
nyabb lesz a szál lí tá si költ ség. (Er -
ről egyéb ként a ter mé kek adat lap ján,
az ár alatt lé vő „Ship p ing” sor ban ta -
lál ha tunk in for má ci ót.) A szál lí tás
né hány eset ben díj men tes, sok eset -
ben pe dig 1-2-3 dol lárt kell plusz ban
ki fi zet ni.

Vá sár lás előtt – sa ját ér de künk ben
– min dig el len őriz zük a jobb föl ső,
„Sel ler in fo” fel ira tú do boz ban lé vő
szá za lé kos ada tot. Leg in kább ak kor
érez het jük a meg ren delt árut (il let -
ve ma gun kat) biz ton ság ban, ha a
ter mék el adó ja leg alább 99,5 szá za -
lé kos po zi tív ér té ke lés sel büsz kél ked -
het – ek kor ugyan is szin te biz tos,
hogy az adat la pon lát ha tó val meg -
egye ző ter mé ket ka punk.

A vá lo ga tás után nincs is más
dol gunk, mint Pay Pal-fi ó kunk út ján
ki fi zet ni a meg ren delt árut, majd
vár ni, úgy két-há rom hé tig. Rend sze -
rint ugyan is ennyi idő alatt ér ke zik
meg az áru, így aki ka rá cso nyi meg -
le pe té se ket sze ret ne ilyen úton be sze -
rez ni, az jobb, ha si et.

A ga ran ci á ról
Az eBay-ről ren del ve ne na gyon
gon dol koz zunk ga ran ci á ban. Bár el -
vi ek ben és gya kor la ti lag is mű kö dik
a do log, az áru vissza szál lí tá si költ -
sé gét rend sze rint a vá sár ló nak kell áll -
nia – és több nyi re nem éri meg ez -
zel baj lód ni egy 2-3 dol lá ros té tel re
eső 20-25 dol lá ros díj ese té ben.

Mi ben se gít het még az in ter net?
Aki nem sze ret ne sem in ter net ről, sem
kül föld ről vá sá rol ni, an nak is jó szol -
gá la tot te het a net. Az ár-össze ha son -
lí tó ol da lak se gít sé gé vel ha mar ki de -
rül, hogy hol ve he tünk meg leg ol csób -
ban egy-egy ter mé ket. A leg nép sze -
rűbb ma gyar ol da lak kö zött ta lál ha tó
az ol csob bat.hu, az aru ke re so.hu és az
ar gep.hu cí mű lap. Az árak mel lett
meg ta lál juk a ter mék le írá sát is, amely -
ben bi zo nyos szem pon tok sze rint ter -
mé sze te sen ke res ni is tu dunk.

g Ba logh Csa ba

Tip pek ka rá cso nyi vá sár lás hoz:
kézügyes ség nél kül, ol csób ban

E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Se gít ség a biz ton sá gos in ter ne tes fi ze tés hez hasz nál ha tó Pay Pal-re giszt rá ci ó hoz, il let ve a rend szer hasz ná la tá hoz:
http://bi gyos hop.hu/pay pal_faq/

Or go na ze nés áhí tat lesz a De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban no vem ber
28-án, es te 6 órai kez det tel. Mű so ron:
ad ven ti or go na mu zsi ka, J. S. Bach, G.
Muf fat és M. Re ger mű vei. Köz re mű -
kö dik Nagy Lász ló Ad ri án. A be lé pés
díj ta lan.

A pest szent lő rin ci evan gé li kus gyü -
le ke zet Lő rin ci Ér dek lő dők Tea há za
(LÉT) sze re tet tel hív min den ér dek -
lő dőt ad ven ti al kal má ra no vem ber
30-án, ked den 18 órá ra, ahol ven dé -
günk No votny Zol tán sport új ság író,
a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek
el nö ke lesz. Az al ka lom hoz kap cso -
lód va a Lu ther Ki adó ked vez mé nyes
ad ven ti vá sárt tart. Hely szín: evan gé -
li kus temp lom, 1183 Bu da pest, Kos -
suth tér 3. Meg kö ze lít he tő az Ül lői
úton vagy az 50-es vil la mos sal.

Ma gyar or szág leg el ső egy há zi könnyű -
ze nei cso port ja, a Her mons együt tes
in du lá sa 45 éves ju bi le u má nak em -
lék ün nep sé gé re sze re tet tel hí vunk
min den ér dek lő dőt! Hely szín: pest -
er zsé be ti evan gé li kus temp lom (1204
Budapest, Ady E. u. 89.). Idő pont: de -
cem ber 12., 15 óra.

HÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

42 éves, 175/90, egye dül ál ló, val lá sos
fér fi ke res kor ban hoz zá il lő, meg ér -
tő há zas tár sat. Fény ké pes le ve le ket
vá rok „Ka rá cso nyi ta lál ko zás” jel -
igé re a szer kesz tő ség be.

Az Erős Vár Ala pít vány a Kis pes -
ti Evan gé li kus Gyü le ke ze tért ez -
úton kö szö ni meg a 2009. évi
sze mé lyi jö ve de lem adó egy szá -
za lé ká nak fel aján lá sá ból szár -
ma zó 244 533 fo rin tot. Ezt az
össze get a kis pes ti evan gé li kus
gyü le ke zet hit éle té nek fel len dí -
té sé re, il let ve az ah hoz kap cso -
ló dó be ru há zá sok ra for dí tot ta.

H I R D E T É S

Ha a tör té nel mi egy há zak nak nem is na gyon si ke rül iga -
zi tö meg ren dez vé nyek re moz gó sí ta ni hí ve i ket, két – egy -
há zak hoz la záb ban kö tő dő – ke resz tény szer ve ző dés nek
an nál in kább. Leg utóbb az Ez az a nap! szer ve ző csa pa tá -
nak hí vá sá ra telt meg a Papp Lász ló Bu da pest Sport aré -
na (lásd EvÉlet 2010/46. szám), múlt va sár nap pe dig a Nem
Adom Fel Ala pít vány in vi tál ta ugyan oda az ér dek lő dő ket. 

Igaz, no vem ber 22-én nem csu pán a 2007-ben – fo -

gya ték kal élő mu zsi ku sok ból – „ver bu vá ló dott” Nem -
adom fel! együt tes fel lé pé se von zott telt há zat a fő vá ros
leg na gyobb kon cert csar no ká ba. Mel let tük, il let ve ve lük
együtt mu zsi kált a Ma gyar or szág mél tán leg jobb já nak tar -
tott Csík ze ne kar, a Kos suth-dí jas Lo va si And rás ne vé -
vel fém jel zett Kis csil lag együt tes, a Kiss Ti bor „front em -
be rel te” Qu imby, va la mint Fe ren czi György és a Rac ka -
jam. (A „Pi ci” né ven is mert Pres ser Gá bor nagy sá gát jel -

zi, hogy úgy ad ta a ne vét a 18 órá tól 23 órá -
ig tar tó kon cert hez, hogy mind össze há rom
szám ere jé ig volt – lé nye gé ben mind vé gig
hát tér ben ma rad va – a szín pa don.)

A ko ráb bi két kon cert hez ha son ló an az
idei is szi go rú an jó té kony sá gi cé lo kat szol -
gált. Idén egy olyan, úgy ne ve zett „passzív
ház” lét re ho zá sa ér de ké ben szer vez ték meg
a Jobb ve lünk a vi lág! ren dez vény so ro za tot,
amely kör nye zet vé del mi tech no ló gi á kat
fel hasz nál va nyújt hat re fe ren cia ér té kű la kó -
ott hont – sé rült em be rek szá má ra. Alig ha
vé let len, hogy a köz pon ti ren dez vény fe lett
há rom volt köz tár sa sá gi el nök és el nök fe -
le ség vál lalt véd nök sé get, fő véd nö ke pe dig
a je len le gi ál lam fő hit ve se – Mak ray Ka ta -
lin –, il let ve a kon cer tet meg nyi tó Sch mitt
Pál köz tár sa sá gi el nök volt.

g Pin tér Do rottya fel vé te le

Jobb ve lük a vi lág

„Melyik Szélrózsán is találkoztunk?”
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VASÁRNAP

10.00 / Du na Tv
Öku me ni kus hálaadó
istentisz te let
Az ár víz és a vö rö siszap sok
fa lu, sok ezer em ber éle tét
tet te tönk re. A tra gé di ák
nyo mán ed dig so ha nem ta -
pasz talt nem ze ti össze fo gás
bon ta ko zott ki. A Du na Te le -
ví zió né ző i ál tal fel aján lott
több mint 350 mil lió fo rin tot
a Ma gyar Öku me ni kus Se -
gély szer ve zet jut tat ta el a rá -
szo ru lók hoz. Ad vent el ső va -
sár nap ján köz ve tí ti a csa tor -
na azt az is ten tisz te le tet a
szend  rői re for má tus temp -
lom  ból – a tör té nel mi pro -
tes táns egy há zak püs pö ke i -
nek szol gá la tá val –, amely -
nek ke re tében a szer vezet há -
lát ad mind azért a mun ká ért,
ame lyet el tu dott végezni.

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)
11.15 / TV2
Ott ho nunk
(fran cia do ku men tum film,
2009) (113’)
19.35 / Bar tók rá dió
A Pur cell Kó rus és az Or feo
Ze ne kar Bach-hang ver se nye
22.35 / Du na Tv
Haj nal ha sa dás
(irá ni drá ma, 2005) (84’)
23.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Ze nei kincs tár
Lully: Nagy mo tet ták 
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ben ne:
Ma ros Ru dolf: Szvit hár fá ra
23.50 / m1
Priz ma
(kul tu rá lis ma ga zin)

KEDD

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Schu bert: C-dúr mi se
12.00 / PAX
Csa lád fa (evan gé li kus csa lá di
ma ga zin) Rü gyek
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Ma jor Ba lázs ré gész
16.00 / m2
Ma gyar év szá za dok (ma gyar
do ku men tum film-so ro zat)
(18’) Ki vé te les tör vé nyek
16.20 / Du na Tv
Na pok, évek, év szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
19.40 / Kos suth rá dió
Al ma nach
Rész le tek Bog nár Szil via és a
Ma kám együt tes le me zé ről
21.10 / Du na Tv
Li lom fi
(ma gyar víg já ték) (109’)

SZERDA

12.00 / PAX
Fény előt tem, fény utá nam
Túr me zei Er zsé bet port ré ja
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
19.35 / Bar tók rá dió
A New York-i Fil har mo ni ku -
sok hang ver se nye
21.10 / Du na Tv
Vö rös mar ty Mi hály: Cson gor
és Tün de (ma gyar szín há zi
fel vé tel, 2001) (132’)
21.20 / m2
Utol só idők (ma gyar film -
dráma, 2009) (90’)
22.50 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

CSÜTÖRTÖK

10.00 / Vi a sat His to ry
Te réz anya – A sö tét ség szent je
(oszt rák–né met do ku men -
tum film, 2010) (52’)
13.19 / Bar tók rá dió
V. Haydn vo nós né gyes-fesz ti -
vál, Fer tőd, 2010. Az Aut hen -
tic Qu ar tet hang ver se nye
16.00 / PAX
Én va gyok az Igaz ság
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
19.40 / Kos suth rá dió
Nó tás Mi ku lás
Köz re mű kö dik: Gryl lus Vil -
mos és Gryl lus Dá ni el
20.55 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Palest ri na: Ho die Ch ris tus
na tus est – mi se
22.35 / Du na Tv
Re né – Egy élet a rá csok mö -
gött (cseh do ku men tum film,
2008) (83’)

PÉNTEK

11.30 / m2
Köz já ték. Szé che nyi Ist ván
ifjú ko ri nap ló ja
13.15 / Bar tók rá dió
XII. mis kol ci nem zet kö zi ka -
ma ra kó rus-fesz ti vál 2010
A Hass ler ének együt tes és a
Vo ce ver sa ének együt tes
(Olasz or szág) egy há zi mű ve -
ket éne kel
15.04 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló dél után
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ze ném mel di csé rem. Fe je ze -
tek a kor társ egy ház ze né ből
20.05 / m1
Pri ma Pri mis si ma (110’)
Díj ki osz tó gá la mű sor
21.25 / Du na Tv
Nya kig a pác ban
(an gol víg já ték, 2008) (70’)
22.05 / m2
Prá gai tör té net
(dán film drá ma, 2006) (92’)

SZOMBAT

7.05 / Rá dió C (Bu da pest)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Szü lő föld és ha za
12.05 / Bar tók rá dió
Me láth And rea és Ye Wen
(ének) Men dels sohn-
hangverse nye
Ben ne:
95. zsol tár
15.30 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa
19.25 / Kos suth rá dió
Ha tá rok nél kül –
a kul tú rá ról
21.00 / m1
Hip p olyt
(ma gyar víg já ték, 1999) (93’)
21.45 / m2
Tran syl va nia
(fran cia film drá ma, 2006)

VASÁRNAP

5.45 / m1
Haj na li gon do la tok
6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
8.00 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
8.00 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Ka pocs
(öku me ni kus val lá si mű sor)
9.00 / Lánc híd Rá dió (Bu -
da pest)
Hit vi lág
A tör té nel mi egy há zak ma ga -
zin ja
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
18.04 / Kos suth rá dió
Es ti sé ta
Ri por tok, be szél ge té sek, mű -
vek – a kul tú ra ös vé nye in

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 28-ától december 5-éig

Va sár nap
Ál dott az Úr, Iz rá el Is te ne, hogy meg lá to gat ta né pét, és vált sá got szer zett
ne ki. Lk 1,68 (Zsolt 103,1b; Mt 21,1–9; Róm13.8–12/13–14/; Zsolt 24) Za -
ka ri ás kis fia meg szü le té se után nyolc nap pal is mét be szél. Az el ső mon -
da tai ezek. Az ál dás, a há la adás a meg ta pasz talt va ló ság ból fa kad Za ka ri -
ás aj kán. A kis Já nos ott van a ke zé ben, Is ten meg ígért ter ve a sze me lát -
tá ra vá lik va ló ra. Bár csak mind nyá junk nak meg adat na ilyen meg ta pasz -
ta lás! Bár csak mind annyi an ész re ven nénk, hogy sze mé lye sen min ket lá -
to gat meg az Is ten Jé zus ban!

Hét fő
Tá vol le gyen tő lünk, hogy el hagy juk az Urat! Józs 24,16 (Jn 14,23; 1Pt1,/8–9/10–
13; Ézs 4,2–6) Jó zsué a si ke mi or szág gyű lé sen vá lasz tás elé ál lít ja a né pet: azt
az Is tent szol gál ja to vább ra is, aki ed dig min dig meg se gí tet te a né pet, vagy
más is tent akar ma gá nak? A nép az Úr mel lett dönt. Éle tünk for du ló pont -
ja in, krí zis hely ze tek ben, ami kor is ten ke re sés be kez dünk, ami kor meg inog
a hi tünk, új ból és új ból fel me rül ben nünk a kér dés: jó Is ten mel lett va gyunk?
Köz ben nem vesszük ész re, hogy a Jó is ten van ve lünk. Tá vol áll tő le, hogy
el hagy jon min ket!

Kedd
Ma gad elé ál lí tod bű ne in ket, tit kolt vét ke in ket or cád vi lá gos sá ga elé. Zsolt
90,8 (Zsid 7,25; Zsid 10,32–39; Ézs 5,1–7) A kis fiú és az ap ja je le nik meg előt -
tem. A kis fiú rossz fát tett a tűz re. Az apa ezt na gyon jól tud ja, de most a fi -
á tól sze ret né hal la ni. Ma ga elé ál lít ja, azt ké ri, hogy néz zen a sze mé be, és vall -
ja be fér fi a san, hogy mit tett. A fiú szé gyen ke zik. Nem mer ap ja sze mé be néz -
ni. Az tán las san még is az ap já ra te kint. Nincs ki bú vó, nincs mel lé be szé lés,
az apa min dent tud. Csak a bo csá nat ké rés ma rad és a re mény, hogy az ap -
ja meg bo csát, hogy az ap ja sze re ti őt.

Szer da
Azon a na pon meg nyí lik majd a szád, be szél ni fogsz, és töb bé nem kell hall -
gat nod. Ez 24,27a (Mt 10,19; Kol 1,9–14; Ézs 5,8–24) Mint ha va la mi nagy ti -
tok ról len ne szó, amely ről nem le het be szél ni. De ta lán nem is a ti la lom most
a lé nyeg, ha nem a fel sza ba dí tó ígé ret. „Azon a na pon”– a pró fé ta bi zo nyá -
ra alig vár ja azt a na pot. Kér dés még, hogy mi ről fo gok be szél ni. Biz tos va -
gyok ben ne, hogy Is ten ről, ar ról, amit ő ki je len tett, amit sze mé lyes kap cso -
la tunk so rán át él tem ve le kap cso lat ban. Re mé lem, hogy má so kat is ér de kel
majd, és azon a na pon má sok is fog nak be szél ni.

Csü tör tök
Uram, ke gyel mes tet te id ről ének lek örök ké, nem ze dék ről nem ze dék re hir de -
tem hű sé ge det. Zsolt 89,2 (1Kor15,57; 1Thessz 5,/1–3/4–8; Ézs 6,1–13) Nincs
szebb, mint ami kor nem ze dé kek, csa lá dok ül nek együtt a temp lom pad ban.
Úgy cso dá lom, ami kor anya ta nít ja a lá nyát, ami kor apa ta nít ja a fi át, hol kell
ki nyit ni az éne kes köny vet, mi kor ál lunk fel, ho gyan imád ko zunk. El szo rul
a szí vem, ami kor az egye dül ér ke ző kon fir man du sa i mat lá tom, aki ket én ta -
ní tok meg a Mi atyánk ra. Ta lán a szü le ik nem él ték át, hogy Is ten hű sé ges
hoz zá juk is, és meg se gí ti őket? Egy re mé nyem ma rad: az egye dül ülő gye -
re kek majd át élik, meg ta pasz tal ják Is tent, és né hány év ti zed múl va ők majd
együtt éne kel nek a gye re ke ik kel a temp lom ban.

Pén tek
Elő ír ha tok ne kik ezer nyi tör vényt, azt gon dol ják, nem tar to zik rá juk. Hós 8,12
(Mt 7,21; Mt 27,27–30; Ézs 7,1–9) Va jon hány szor gon dol juk úgy, hogy az ige -
hir de tés nem ne künk szólt, ha nem azok nak, akik nin cse nek itt, vagy azok -
nak, akik a má sik szé ken, pad ban ül nek? Az is ko lá ban a gye re kek ugyan ilye -
nek. Azt hi szik, hogy nem rá juk vo nat ko zik, ha szó lok: le gye nek fe gyel me -
zet tek, csen de sek, fi gyel me sek, tü rel me sek. A kül ső tör vény mit sem ér, míg
be lül ről, bel ső in dít ta tás ból nem jön a jó ság, a sze re tet, a meg bo csá tás, a csend.
A gye re kek nem te szik, amit ké rek, míg nin cse nek meg győ ződ ve ar ról, hogy
jót aka rok ne kik. Mi, fel nőt tek ugyan így mű kö dünk. Nem va gyunk kü lön -
bek a gye re kek nél.

Szom bat
Te vagy az én se gít sé gem, ne vess el, ne hagyj el, sza ba dí tó Is te nem! Zsolt 27,9b
(Tit 2,11; Mt 23,37–39; Ézs 7,10–17) Sok szor gon dol ko zom azon, mi ben is ra -
gad ha tó meg Is ten se gít sé ge. A zsol tá ros azt mond ja: sza ba dí tó. A sza ba dí -
tás ban fe de zi fel Is ten cse le ke de tét. Van bő ven, ami fog va tart: engem leginkább
a szo ron gás, az ag go da lom, a fé le lem. Le bé ní ta nak, gúzs ba köt nek. Sza ba dí -
tó se gít sé gem csak egy van: Is te nem. Hoz zá ki ál tok én is.

g Hei ne mann Il di kó

Új nap – új kegyelem

Sze re tet tel meg hív juk a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um de cem ber 3-
án, pén te ken 18 óra kor kez dő dő ad ven ti jó té kony sá gi hang ver se nyé re a
De ák té ri evan gé li kus temp lom ba (1052 Bu da pest, De ák Fe renc tér 4.).
A kon cer ten a gim ná zi um ta nu lói, ze nei együt te sei és ven dé gei mu zsi -
kál nak. A be lé pés díj ta lan. A hang ver seny után össze gyűj tött ado má nyo -
kat a gim ná zi um ja vá ra for dít juk.

H I R D E T É S

Tisz 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
ar ról tá jé koz tat ha tom Önö ket, hogy 2011-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 to vább ra is 13 000 Ft, a fél éves 6500 Ft, a ne -
gyed éves 3250 Ft, az egy ha vi 1085 Ft 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; Vi tá lis Ju dit 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 a ju dit.vi ta lis@lu the ran.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: azon elő fi ze tő ink kö -
zött, akik 2011. ja nu ár 6-án, víz ke reszt ün ne pén ér -
vé nyes Evan gé li kus Élet-elő fi ze tés sel ren del kez nek,
sor so lást tar tunk. A nyer tes má sod ma gá val tölt het
el té rí tés men te sen egy hét vé gét (pén tek va cso rá tól
va sár nap ebé dig) a ba la ton szár szói Evan gé li kus
Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban az in téz -
ménnyel egyez te tett idő pont ban!

Ken deh K. Pé ter, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja


