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„Ko dály össze fog la ló, kul tú rá kat ma gá ba öle lő
költésze te szin te cso dá val ha tá ros, egé szen egye dül -
ál ló jelen ség. A szer ző ez zel a köl té szet tel, a ma gyar
nem zet tel kar ölt ve, a né pé nek élé re állt, s hor gonyt
ve tett sa ját szel le mi kul tú rá já nak ki kö tő jé ben.”

„Megszabadulást tetőled várok” f 14. oldal

„A fel vá zolt két le he tő ség – tud ni il lik hogy a lel kész elöl
iz zad jon, vagy há tul kul log jon – he lyett mi egy
harmadik meg ol dást ja va so lunk: a lel kész elöl bal lag jon,
a többi ek kel együtt. Emelt fő vel, meg be csül ve, öröm mel
vé gez ve – ember sé ges mennyi sé gű – fel ada tát.”

A harmadik út f 13. oldal

„Nem hisz a vé let le nek ben. Sze rin te a »szí ve sek« mind egyi ke
ka pott a be teg sé gé ért cse ré be va la mi lyen ado mányt, csak van
olyan, aki még nem fe dez te fel ma gá ban. Ne he zebb pe ri ó du sa i -
ban azért né ha fel öt lik ben ne, mi ért van az, hogy nem le het iga -
zán »hasz nos tár sa dal mi lag«, ért ve ezen a fi zi kai mun ka vég zést.”

Szívesek szövetsége f 4–5. oldal

g Ba li cza Iván

El jött új ra az ad vent. Ha nem néz ném
a nap tárt, ak kor is tud nám. A Széll
Kál mán té ren, ahol na pon ta  já rok,
már egy he te lá tom, hogy el kezd ték
épí te ni bó dé i kat az áru sok. Ők így ké -
szül nek. Szá muk ra és a vá sár lók szá -
má ra az ad vent a vá sárt, a vá sár lást
je len ti.  For ga tag,  ka rá cso nyi  ze ne,
kür tőska lács és for ralt bor il la ta.
Egy  nor vég  ké pes  új ság  advent

al kal má ból ri port so ro za tot ké szí tett
kü lön fé le em be rek kel ar ról, mit je lent
ne kik az ad ven ti idő. Meg in ter jú vol -
tak töb bek kö zött egy pszi chi á tert is,
aki ar ról be szélt, hogy a be te ge i vel va -
ló  be szél ge té sei  köz ben  úgy  lát ja,
nem  tud ják  az  éle tü ket  egé szé ben,
egy ség ben lát ni. Nincs jö vő képük, hi -
ány zik be lő lük va la mi biz tos pont, hi -
ány zik, ami ha tá ro zott irányt, cél tu -
da tos sá got  ad hat na  az  éle tük nek.
Te le  van nak  vá gya ko zás sal,  de  a
vágy nak nincs tár gya, tar tal ma. Emi -
att kín zó hi ány ér ze tük van, bi zony -
ta la nok, re mény ség nél kü li ek és de -
presszi ó sak. A vé gén le von ja a kö vet -
kez te tést: az em ber vá gya i nak val lá -
sos alap hang ja van, egy faj ta vá gya ko -
zás Is ten után.
Az ad vent tu da tos sá te szi ben nünk

ezt az Is ten utá ni vá gya ko zást. Azt
hir de ti, hogy Is ten utá ni vá gyó dá sunk
nem so ká ra be tel je se dik, mert az el -
jö ven dő ka rá csony üze ne te az, hogy
Is ten nem ma radt el ér he tet len tá vol -
ság ban az em ber től, ha nem Jé zus ban
kö zénk  jött,  be lé pett  em be ri  vi lá -
gunk ba,  és  meg  le het  ta pasz tal ni
kö zel sé gét. Csak nyi tott,  lá tó szem
kell hoz zá.

An toine de Sa int-Exu péry gyö -
nyö rű me sé jé ben, A kis her ceg ben ol -
vas suk: 
„– Jobb lett vol na, ha ugyan ab ban

az idő ben jössz – mond ta a ró ka. – Ha
pél dá ul dél után négy kor ér ke zel majd,
én már há rom kor el kez dek örül ni…
De ha csak úgy, akár mi kor jössz, so -
sem fo gom tud ni, hány órá ra öl töz tes -
sem dísz be a szí ve met… Szük ség van
bi zo nyos szer tar tá sok ra is.
– Mi az, hogy szer tar tás? – kér dez -

te a kis her ceg.
– Az is olyas va la mi, amit ala po san

el fe lej tet tek – mond ta a ró ka. – At -
tól lesz egyik nap más, mint a má sik,
az egyik óra kü lön bö ző a má sik tól.”
Bi zony,  ala po san  el fe lej tet tük  a

szer tar tá so kat. De mert szer tar tá sok
nél kül nem le het ün ne pel ni, ki ta lál -
tunk ma gunk nak új szer tar tá so kat.
Azon ban az új szer tar tá sok csak az
ün nep, az ad vent, a ka rá csony fel szí -
nét kar col ják, öl töz te tik szí nes cso -
ma go lás ba, a lé nye get nem érin tik.
Az  ad vent  lé nye ge  Jé zus  Krisz tus
el jö ve te le, a reá va ló vá ra ko zás. Re -
mény ség,  amely  át jár ja  lel kün ket.
Vágy, amely nem dol gok ra, ha nem
egy sze re tett sze mély re irá nyul.
Fel gyor sul tak kö rü löt tünk az ese -

mé nyek. A tár sa da lom vál to zá sai te -
szik pró bá ra jö vő ké pün ket. Mun ka -
he lyek szűn nek meg, adós ság csap da

ve szé lyez te ti meg él he té sün ket, küz -
dünk  a  ter mé szet  erő i vel,  ár víz zel,
föld ren gés sel, és köz ben erőn ket meg -
ha la dó mó don dol go zunk a meg él he -
té sért.  Egy  mó kus ke rék  rab jai  let -
tünk, amely ből nem le het ki száll ni. 
Az ün nep, az ad vent a min den na -

pi re mény te len küz de lem fö lé emel.
Be lép éle tünk be az El jö ven dő, Jé zus,
és re ményt ad, erőt ad, jö vőt ad. Meg -
ta nít ar ra, ho gyan kell sze ret ni, örül -
ni, ün ne pel ni.

Ad vent ben néz zünk szem be ön -
ma gunk kal. Ve gyük sor ra ne héz sé ge -
in ket,  hi á nyos sá ga in kat,  mu lasz tá -
sa in kat, fo gal maz zuk meg vá gya in kat.
Le gyen az ad ven ti ké szü lő dés éle tünk
szám ve té se, ne vez zük né ven azt a vál -
to zást, ame lyet sze ret nénk, ha be kö -
vet kez ne. Amit ad ni sze ret nénk em -
ber tár sa ink nak és Is ten nek. Aján dé -
ka ink mel lé te gyük oda a szí vün ket,
új éle tün ket is, hogy ne csu pán fan -
tá zi át lan, ha lott aján dé ko kat, ha nem
má so kat bol do gí tó ér té ket is ad junk.
Ho gyan ün ne pel het jük az ad ven -

tet? Ha egy szer el ha tá roz zuk, ak kor
már nem ne héz. Ha ed dig nem jár -
tunk, ak kor leg alább az ad ven ti va -
sár na po kon men jünk el temp lom ba,
ve gyünk  részt  az  is ten tisz te le ten.
Az  ige hall ga tá sa, a kö zös ének lés,
imád ko zás utat nyit szí vünk be, hogy
fel ké szül jünk Jé zus jö ve te lé re. Ott hon
es tén ként az evan gé li um ol va sá sa, a
fö löt te va ló me di tá ció, a sze mé lyes
imád ság  út  Jé zus  fe lé.  Az  ad ven ti
ko szo rú gyer tyá i nak fé nye, egy ad -
ven ti CD el csen de sí ti és Jé zus fe lé irá -
nyít ja zak la tott gon do la ta in kat. Ré -
geb ben szo kás volt az ad ven ti böjt is.
A Szent írás üze ne te az, hogy nem -

csak a föl dön, ha nem a menny ben is
van ad vent. A té koz ló fiú aty ja vá ra -
ko zik ránk. Meg esik raj tunk a szí ve,
és ő ma ga si et elénk, atyai csók já val fo -
gad, öröm ün ne pet ké szít. Ad vent Is -
ten vá gya ko zá sá nak  ide je  is. Ő alig
vár ja, hogy ki mond juk: „Atyám, vét -
kez tem el le ned, bo csáss meg, és fo gadj
vissza.” És ka rá csony kor meg tör té nik
a  ta lál ko zás,  az  Is ten re  vá gya ko zó,
bűn bá nó em ber és az em ber re vá gya -
ko zó, meg bo csá tó Is ten ta lál ko zá sa.
Most,  ad vent  ide jén  új ra  el  kell

mon da nunk a jó hírt: ma is van sza -
ba dí tás, ma is van Sza ba dí tó, ma is
van meg vál tás, ma is él a Meg vál tó,
aki a hely ze tük ből sza ba dul ni vá gyó
em be re ket meg sza ba dít ja.

A szer ző a Bu da vá ri Evan gé li kus
Egy ház köz ség lel ké sze

Advent:avágyideje

„Istenutánivágyódásunk
nemsokárabeteljesedik,
mertazeljövendő
karácsonyüzeneteaz,
hogyIstennemmaradt
elérhetetlentávolságban
azembertől,
hanemJézusbanközénk
jött,belépettemberi
világunkba,ésmeglehet
tapasztalniközelségét.

g Ba kay Pé ter

Kü lön le ges  ta pasz ta lat  volt  ke let ről
„át néz ni” nyu gat ra. Azt nem tud ha tom,
csak biz tos nak fel té te lez he tem, hogy
on nan is ide. Mert bi zony in nen, hoz -
zá juk ké pest sze gény or szá gok ból, ahol
egé szen  ha son ló  mér té kű  és  tí pu sú
kér dé se ket vet fel a ci gány ság hely ze -
te, egé szen azo nos (mint egy 8-10%-os)
arány szá ma, el gon dol kod ta tó volt lát -
ni a  jó szán dé kú, nagy pén ze ket  fel -
emész tő, de át ütő ered mé nye ket nem
ho zó, a ne héz sé ge ket lé nye gi mó don
ke zel ni nem tu dó, az ese mé nyek kel in -
kább sod ró dó, mint azo kat be fo lyá sol -
ni ké pes pró bál ko zá so kat, ame lyek kel
vá la szol ni igye kez nek a még csak né -
hány tíz ez res nagy ság rend ben ér ke ző
(Né met or szág ban mint egy száz ezer) ci -
gány be ván dor ló okoz ta ne héz sé gek re.
Te re pen is meg is mer ked het tünk a

Ke let-Eu ró pá ból (zö mé ben Ro má ni -

á ból, a volt Ju go szlá via tag ál la ma i ból
és Len gyel or szág ból) ér ke zett ci gá -
nyok gye re ke i nek ní vós frank furti ok -
ta tá sá val, de a böl cső dé től a szak ma -
adá sig  íve lő rend szer be –  jel lem ző
mó don – az ős ho nos szin ti, né met ci -
gá nyok nem ad ják a gye re ke i ket. 
Ugyan csak te re pen is mer ked het -

tünk a haj lék ta la nok éj sza kai éle té nek
ala ku lá sá val. Bi zony,  a met ró ban,  a
biz ton sá gi  őrök  ál lan dó  fel ügye le te
mel lett,  a  meg je le nő  ke resz tyén
misszi ó sok  át me ne ti  tes ti-lel ki  tá -
mo ga tá sá tól kí sér ve éj sza ká zók kö zött
szép  szám mal  van nak  Ke let-Eu ró -
pá ból jött ci gá nyok. 
A kon fe ren ci án ma gyar ként hoz -

zá szól va a té má hoz jó ér zés volt el -
mon da nom,  hogy  a  Nyu gat-  és
Észak-Eu ró pá ban meg él he té si mig -
rán sok ként meg je le nő ci gá nyok közt
lé nye gé ben nincs Ma gyar or szág ról
ér ke zett. Ha még is, ak kor ez leg in -
kább bi zo nyos po li ti kai, gaz da sá gi kö -

rök nek  a  ci gá nyok  ne héz sé ge it  ki -
hasz ná ló al jas, ha szon szer ző tény ke -
dé sé ből  adó dik.  In nen  a  ci gá nyok
dol goz ni, pénzt ke res ni jár nak ki, és
nem kol dul ni vagy az ot ta ni szo ci á -
lis há ló jut ta tá sa i ból meg él ni.
A pers pek tí va szó nak nem csak „lá -

tó szög, lá tás irány”, ha nem „ki lá tás”, „a
jö vő re re mény ség gel te kin tő”, a „ki bon -
ta ko zás és az ah hoz ve ze tő út” je len té -
se is van. Frank furt ban ke resz tyé nek
vol tunk együtt. Át érez tük, hogy a ci -
gány kér dés meg ol dá sa – akár ke le ten,
akár nyu ga ton – em be ri szin ten, em -
be ri erő vel le he tet len. De a mi pers pek -
tí vánk  a  fel tá ma dott  Jé zu sé,  aki  azt
mond ta, hogy ami az em ber nek le he -
tet len, az Is ten nek  le het sé ges, és aki
(nem mel les leg!) el küld te a ta nít vá nya it
(és kül di a min den ko ri ta nít vá nya it, az -
az a ma i a kat is) az összes nép hez a föld
vég ső ha tá rá ig. Bi zo nyos ér te lem ben a
föld vég ső ha tá rá nál „utol só ként” most
épp a ci gány nép áll és vár. Min ket vár… 
A há rom na pos kon fe ren cia alatt

vé gig lük te tett ben nem a kér dés, és
az óta sem hagy nyu god ni: a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház gyü le ke -
ze tei, lel ké szei mennyi re ve szik ki ré -
szü ket a ci gány ság ta nít vánnyá té te -
lé ben – ke let és nyu gat ha tá rán?

A szerző egyházunk országos ci gány -
missziói referense

PerspektívákFrankfurtbólnézve
Konferencia a cigánymigrációról

b Nemmindegy,hogykeletrőlnézeknyugatra,vagynyugatrólnézekkelet-
re.Legalábbannyiraigazezkulturális,gazdasági-gazdagsági,politikaiér-
telemben–akáraföldgolyóegészét,akáratöredékét,Európátszemlél-
ve–,mintazeredeti,égtájiértelmezésben.ALutheránusVilágszövetség
november22–24.közöttFrankfurtamMainbanszervezettkonferenci-
átSzin ti- és ro mamig rá ció és egyen lő ál lam pol gár ság Eu ró pá bancímmel.
Ameghívottakolyankelet-ésnyugat-európaiországokatképviseltek,ahol
cigányokésevangélikusélnek–jóesetbenevangélikuscigányokis.
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b Tudományoskonferenciáttar-
tottaknovember21-énamilánói
ediktum kibocsátásának ezer-
hétszázadik évfordulója alkal-
mából.A313-banNagy Kons tan -
tin császáráltalkiadottrendel-

kezésszabadvallásgyakorlatot
biztosított az ókori kereszté-
nyeknek,végetvetveahárom-
százévigtartókeresztényüldö-
zéseknek.Arendezvényenter-
mészetesennemcsakatörténel-

mieseményrőlvoltszó.Errea
konferenciaalcímeutalt:A ke -
resz tyén egy há zak örök sé ge és
fel ada ta a 21. szá zad ban.

Jubileumirendezvény
amilánóiediktumról

f Folytatás a 3. oldalon
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Meg ér ke zett a Meg vál tó a szent vá ros -
ba! Az ol tár előtt fel ol va san dó lek ció
(Mt 21,1–9: Jé zus be vo nu lá sa Je ru zsá -
lem be) tel je sen szink ron ban van az
ige hir de té si alap ige ként ki je lölt két ré -
szes hó se á si tex tus sal.
Az ad ven ti li la te rí tők bűn bá nat ra

in dí tó va ló sá ga össz hang ban van a 2–
3.  ver sek  kö ve tel mé nyé vel.  Lec két
ka punk a Kr. e. 750 kö rül élt pró fé tá -
tól a bűn bá nat tech ni kai rész le te i ből.
Vi lá gos a fel szó lí tás: „Térj meg… Is te -
ned hez, az Úr hoz, mert bű nöd mi att
buk tál el!”Vi lá gos a bűn bá nat pra xi -
sa is: kö nyör gés az összes bű nünk mi -
att, és eb ben az eset ben nem kel le ne
szó fu kar nak len nünk. 
Hit éle tünk meg úju lá sa ér de ké ben

szük sé ges a tel jes bűn fel is me rés és az
Is ten szí ne előt ti nagy gyó nás. Urun -
kat  kér jük  a  sza ba dí tá sért.  Azt  az
Urat, aki nek egy kor a bet le he mi já szol
volt a böl cső je, aki most Je ru zsá lem -
be sza már há ton ér ke zik, majd ha lad
to vább a gol go tai ke reszt fe lé, a köl -
csön ka pott  sí ron át  a  fel tá ma dá sig.
Iga zi ad ven tünk ak kor lesz, ha a vi lá -
gi cif ra ság mo dern, el va kí tó fé nyei el -
le né re is el fo gad juk és meg fo gad juk a
pró fé ta sza vát a meg ér tés és bűn val -
lás ügyé ben. 
A  szó szé ken  el hang zó  szent  ige

má so dik  ré szé ben  (5–10.  v.)  Is ten
szól! Ne künk – evan gé li kus temp lo -
ma ink ban – ezt kell meg hal la nunk,
meg ér te nünk, meg szív lel nünk, és azt,
hogy Is ten Krisz tus ban szól hoz zánk.
A ver sek ben lás suk meg Is ten gaz dag
ígé re te i nek jel kép rend sze rét. Ezek nek
a biz ta tó ké pek nek (gyó gyu lás, har -
mat,  vi rág zás,  ékes  lomb,  ga bo na,
sző lő, fi nom bor stb.) a szel le mi ér té -
két még job ban ért jük és ér té kel jük,

ha csak nagy vo na lak ban is, de is mer -
jük azo kat a gu ban cos tör té nel mi, po -
li ti kai kö rül mé nye ket, ame lyek kö zött
Hó se ás élt és szólt. 
Az  ere de ti  vá lasz tott  nép  tár sa -

dal má nak és tag ja i nak lel ki, szel le mi,
er köl csi ál la po ta vég ze te sen le rom lott.
Elég az elő ző fe je ze tek be fe lü le te sen
be le ol vas ni: nem cso da, hogy Is ten pe -
rel a né pé vel, mert el ural ko dott köz -
tük a bál vány imá dás (ter mé keny sé gi
is te nek), s a leg va dabb er köl csi ki há -
gá sok  szö vik  át  az  egész  tár sa dal -
mat.  Tom bol  az  erő szak  (lop nak,
gyil kol nak),  s  nem  tö rőd nek  Is ten
ta ní tá sá val, sőt nem is is me rik az Is -
tent, és eb ben a fer te lem ben elöl jár -
nak a pa pok, aki ket az ige fáj dal mas
egy sze rű ség gel „em be rek re le sel ke dő
rab ló ban dá nak” ne vez, akik a gyil ko -
lás tól sem ri ad nak vissza (6,7 kk). 
Hó se ás eze ket a fáj dal mas fel is me -

ré se it a Sa la mon ki rály sá ga után ket -
té sza kadt  ál lam  észa ki  ré szé ben
mond ja, amely nek Iz rá el a ne ve, de a
dé li ki rály ság hoz (Jú da) is ke mény fi -
gyel mez te tés sel  szól,  bár  két ség te -
len, hogy ek kor a tra gi kus tör té nel mi
íté let Iz rá elt (észa ki ál lam) sújt ja a bű -
ne ik  mi att.  Az  im pe ri a lis ta  asszír
nagy ha ta lom  ugyan is  le ro han ja  az
ál lam észa ki ré szét, és be kö vet ke zik az
el ső nagy ki te le pí tés. Meg van a ször -
nyű kö vet kez mé nye az is ten is me ret
ret te ne tes hi á nyá nak (5,4), a tár sa dal -
mi és egyé ni bű nök nek, a vissza ta szí -
tó gőg nek (7,10). 
Hó se ás fáj lal ja (meg bí zó ja, Is ten ne -

vé ben  is)  azt  a  test vér há bo rút  is,
ame lyet Iz rá el (észak) Jú da (dél) el len
kez dett az ős el len ség, Da masz kusz tá -
mo ga tá sá val,  mert  Jú da  nem  akart
részt ven ni az asszír el le nes ön vé del -

mi szö vet ség ben. Jú da ki rá lya pe dig
ép pen az asszí rok tól kért se gít sé get Iz -
rá el lel, a test vér rel szem ben. A ször -
nyen  vé res  tör té net nek  az  a  vé ge,
hogy Iz rá el (észa ki ál lam) asszír fenn -
ha tó ság alá ke rül, és két sze res ki te le -
pí tés és asszír be te le pí tés tör té nik. E
ha tal mas la kos ság cse ré vel ve szi kez -
de tét a sa ma ri tá nu sok tör té ne te Jú da
meg ve té sé nek és el len sé ges ke dé sé nek
ár nyé ká ban. 
E vég ze te sen szo mo rú tör té nel mi

hát tér is me re té re csak azért van szük -
ség, hogy egy részt meg ért sük Is ten ha -
rag ját, amellyel a bű nös – az az hűt len,
pa ráz na,  ag resszív,  gő gös,  tol vaj  –
egy ko ri vá lasz tott né pe el len for dul.
Más részt – és ez a dön tő – ámul va is -
mer jük fel a még is, a minden nek el -
le né re is, a csak azért is, a fel fog ha tat -
lan, az ért he tet len is te ni sze re te tet, sőt
sze rel met,  vagy is  a  vég te len  ir gal -
mas sá got és ke gyel met né pe iránt. 
Hó se ás fur csa há zas sá ga (pa ráz na

nő, Gó mer a fe le sé ge) ezt a fel fog ha -
tat lan sze rel mi egy ol da lú sá got il luszt -
rál ja. A 3. fe je zet ből azt ol vas suk ki,
hogy ez a pa ráz na fe le ség fel szar vaz -
ta fér jét, ám az Úr pa ran csa az, hogy
Hó se ás fo gad ja vissza azt a fes lett er -
köl csű asszonyt, „aki más sze re tő je”
volt, sőt fi zes sen ér te nem ke vés vált -
ság dí jat (sok ezüs töt, ár pát), és sze res -
se új ra. Nincs a vi lá gon (fel te he tő en)
az a be csa pott  férj, aki ké pes  len ne
ilyen  el ké pesz tő  sze re lem re  hűt len
asszo nya iránt, hogy még fi zes sen is
ér te a gaz csá bí tó nak. 
Ám itt emel jük fel jebb a te kin te tün -

ket,  mert  már  nem  em be ri  vi szo -
nyok ról van szó, ha nem a min den ha -
tó Is ten el ké pesz tő en szent sze rel mé -
ről a vá lasz tot tai iránt.

A Hó se ás tör té nel mi hát te ré vel il -
luszt rált bű nök hal ma za a mi éle tünk -
ben is je len van, és szá munk ra is tel -
jes egé szé ben ak tu á lis a pró fé tai fel -
szó lí tás bű ne ink fel- és be is me ré sé re,
Is ten szí ne előt ti meg gyó ná sá ra. S ne
le pőd jünk  meg,  ha  bű ne ink kel  át -
me ne ti leg ma gunk ra ha ra gí tot tuk Is -
tent. Ezért most kö vet kez nie kell egy
na gyon fon tos fel is me rés nek. 
Is ten ve lünk szem be ni jo gos ha -

rag ját fe lül ír ja az ő pá rat lan ke gyel -
me, ir gal ma, sze re te te. Ezért küld te
el  egy szü lött,  sze re tett  Fi át,  Jé zus
Krisz tust,  hogy  le gyen  meg men -
tőnk, meg vál tónk. Nem csak vissza -
fo gad min ket, hűt le ne ket, akik sok -
fé le  bál vány imá dás  bű né be  es tünk
már, akik fi nom és dur va bű nök tö -
mér dek mennyi sé gét hal moz tuk fel,
akik meg szám lál ha tat la nul sok szor
meg bán tot tuk  atyai  szí vét,  ami ért
nem len ne meg le pő  is te ni ha rag ja,
ha nem – vá rat lan for du lat tal – ér -
tünk,  hűt le ne kért  ret te ne tes  vált -
ság dí jat fi zet Krisz tus gol go tai ál do -
za ta ál tal. Ezért ér ke zik sza már csi kón
a Meg vál tó, és nem győz tes had se re -
gek had ve zé re ként tü ze sen tán co ló
pa ri pán, hogy íté le tet hajt son vég re. 
Mit te gyünk még? Ta nul juk meg

szó  sze rint  a  14,10.  ver set,  a  könyv
utol só ver sét, és en ged jük a Lé lek nek,
hogy ez has son ránk, hogy iga zi ad -
ven tünk le gyen! „Aki bölcs, be lát ja eze -
ket…” Ad ven ti böl cses sé get kér jünk!

g Ri bár Já nos

Imád koz zunk! Urunk, sze rel mes Is te -
nünk, add meg ne künk a be lá tás
böl cses sé gét! Ámen! 

ADvent1. vAsárnApJA–HÓs14,2–3.5–10

Adventibölcsesség
AvAsárnApIgéJe

Gon dol kod tunk azon is, hogy új ro -
vat cím mel ál lunk elő. Szó ba ke rült a
„ke gyes sé gi sa rok”, be szél tünk „lel ki -
sé gi sa rok ról”, elő ke rült a „lel ki vi lág”
szó hasz ná lat is, vagy ép pen a ko ráb -
bi so ro za tok egyik meg ha tá ro zó ki -
fe je zé se, a „más vi lág”. Még is ma ra -
dunk a Li tur gi kus sa rok jól be vált el -
ne ve zés nél,  hi szen  ezen  a  cí men
gaz dag  is me ret hez  és  fon tos  lel ki
út ra va lók hoz jut hat tunk – az egyes
sza ka szo kat  össze szá mol va  több
mint hét éven ke resz tül. 
Ugyan ak kor  sze ret nénk  szé les re

nyit ni a té ma le he tő sé gek ka pu ját és
a ke gyes ség hez tar to zó min den te rü -
le tet  meg szó lal tat ni.  Er re  ta lán  a
leg al kal ma sab bak azok a bel ső so ro -
za tok lesz nek, ame lyek se gí te nek ta -
gol ni a kö zös ta nu lás fo lya ma tát. 
Is ten tisz te let, egy há zi esz ten dő a

kez dő  té ma sor,  hi szen  ün ne pek re
ké szü lünk.  Ez után  az  imád ság ról
sze ret nénk szól ni – is me ret anyag gal
ép pen úgy, mint sze mé lyes val lo má -
sok kal,  imád ság min ták kal  ép pen
úgy,  mint  egy faj ta  sze mez ge tés sel
az  egy ház tör té net  imád ság iro dal -
má ból. Majd a lel ki éle tün ket is meg -
ha tá ro zó  em be ri  sze re pek ről  ej te -

nénk szót, hogy az után hús vé tot kö -
ve tő en is mét az ün nep ről be szél jünk.
Köz ben  ter mé sze tes,  hogy  be-be -
éke lő dik a so ro za tok ba né hány ak tu -
á li san iz gal mas ügy, amely re reflek -
tál ni sze ret nénk.
Mi ért fon tos, hogy az Evan gé li kus

Életmá so dik ol da lán ilyes mi vel ta lál -
koz zon az ol va só?
A ke resz tény em ber ta nít vány ma -

rad – élet ko rá tól füg get le nül – utol -
só szív dob ba ná sá ig. Ezért jó, ha van
se gít ség,  aki,  ha  kell,  el mond,  ha
kell, fel idéz, ha pe dig az kell, hát se -
gít gya ko rol ni az is me ret anya got. A
hí vő élet gya kor lat olyan sok ré tű, oly
nagy gaz dag sá got kí nál, hogy az az -
zal kap cso la tos is me re te ket egy éle -
ten  át  ta nul hat juk,  gya ra pít hat juk.
Meg kell hát osz ta nunk a ta pasz ta la -
to kat, meg kell  is mer nünk az előt -
tünk járt és mel let tünk élő ke resz té -
nyek ilyen irá nyú tu dá sát. 
Meg  is  fe led ke zünk  dol gok ról,

ese mé nyek ről, dön té sek ről – ez de -
rült ki nem rég a  la punk ban kö zölt
egyik  hoz zá szó lás ból.  Em lé kez tet -
nünk is kell te hát egy mást. El is kell
mé lyí te nünk mind azt, amit tu dunk.
Nem vé let len, hogy az em be ri szer -

tar tá sok is mét lé sek ből áll nak. Ugyan -
így az is ten tisz te let sok ele me is mét -
lő dik, hogy szí vünk-lel künk leg mé -
lyé re vés se be a leg lé nye ge sebb igaz -
sá go kat. A Ré gi-új li tur gi kus sa rok
ilyen ta nít vá nyi mun ká ban akar se -
gít sé gé re  len ni mind azok nak,  akik
ké szek együtt ta nul ni.
Fon tos  az  is,  hogy  szé le sebb re

nyíl jon a lá tó szö günk. Ma már, a glo -
bá lis mé dia vi lág ko rá ban nem úgy
mond juk, mint ré gen, hogy túl kell
lát nunk a sa ját fa tor nyos fa lun kon.
In kább így fo gal maz nék: túl kell lát -
nunk  meg szo ká sa ink,  meg cson to -
so dott  tra dí ci ó ink  kor lá ta in.  Fel -
gyor sult vi lá gunk ban azon ban nincs
időnk és ener gi ánk ar ra, hogy ér dem -
ben,  szem lé lőd ve,  el gon dol kod va
kö rül néz zünk a vi lág ke resz tény sé gé -
nek  hit gya kor la tá ban,  s  ha meg  is
tesszük, ak kor is in kább a köz élet re,
a  lát vá nyos  ese mé nyek re,  ren dez -
vé nyek re kon cent rá lunk, mint sem az
is ten tisz te le ti szín gaz dag ság ra, a hit -
gya kor lás mód sze re i re, a ke gyes sé gi
és imád sá gos élet re. 
A Ré gi-új li tur gi kus sa rok e hely -

zet ben  is  se gít sé gé re  akar  len ni
azok nak, akik tud ják, hogy mi lyen
mély kút az  is ten tisz te let,  s be lő le
min dig  tisz ta  for rás  fa kad.  Le het,
hogy más fe le ke ze tek kút ja mel lett
el ha lad va ér de mes ab ból is egy po -
hár tisz ta vi zet in ni, s ha ha za té rünk
a sa ját kö zös sé günk be, új ra örül ni tu -
dunk a ma gunk kút já nak.
So kak fe jé ben úgy él, hogy a kü -

lön bö ző  fe le ke ze tek  is ten tisz te le ti
éle te – nagy el té ré sek kel – el vá laszt.
Más a ki in du ló pont juk, más a meg -
je le né sük, más a tar tal muk. Ez tény

és va ló. Má ra már hosszú nak mond -
ha tó lel ké szi, ok ta tói és ku ta tói ta -
pasz ta la tom  alap ján  azon ban  ál lí -
tom, hogy a li tur gia nem el vá laszt,
ha nem össze köt. És nem csak úgy,
hogy ta nul ha tunk egy más ér té ke i -
ből, ne tán hi bá i ból, eset leg zsák ut -
cá i ból. Úgy is, hogy egy más hi te ál -
tal  gaz da go dunk,  egy más sal  az
imád ság ban  más faj ta  kö zös sé get
élünk meg. 
Csak egyet ké rek a ked ves ol va sók -

tól: ne le gyen ez az ügy ap ro pó a vi -
tat ko zás ra. Ezért is tar tom szo mo rú -
nak, ha va la ki hat év után „hoz zá szól
a li tur gi ai vi tá hoz”. A li tur gia nem a
vi ta he lye, ha nem az Is ten előt ti alá -
zat és térd haj tás he lye. Az el csen de -
se dés és a meg bé ké lés he lye. A be fo -
ga dás és az imád ság he lye. 
Jel ké pes és el kö te le ző, hogy ad vent

el ső va sár nap já val kez dő dik a Ré gi-
új li tur gi kus sa rok új so ro za ta. Az is -
ten tisz te let lé nye ge a vá ra ko zás, a ké -
szü lő dés,  hi szen  al ka lom ról  al ka -
lom ra  együtt  le he tünk  az zal,  aki
meg hí vott min ket, aki be szél ni akar
ve lünk, aki asz talt te rí tett övé i nek, aki
ha za vár az örök is ten tisz te let be. Ha
ugyan is  ad ven ti  vá ra ko zás sal,  az az
Krisz tus-vá rás sal él jük az éle tün ket,
ak kor bol do gan ké szül he tünk min -
den li tur gi á ra, az az ve le va ló ta lál ko -
zás ra, s min den is ten tisz te let ben ké -
szül he tünk  a  nagy  ta lál ko zás ra,  az
örök is ten tisz te let re, ahol a vá gya ko -
zó vá ra ko zást fel vált ja a szín ről szín -
re lá tás. 

g Ha fen scher Ká roly

Tágölelésűliturgikussarok
Új so ro za tunk elé

Mennyei Atyánk!  Jé zus  fo ga dá sá ra
ké szü lünk az ad ven ti he tek ben. Ké -
rünk,  ké szítsd  elő  szí vün ket,  hogy
mél tó kép pen  fo gad has suk  a  vi lág
vi lá gos sá gát, ör ven de ző lé lek kel vár -
juk a mi Üd vö zí tőn ket, aki nek fo ga -
dá sá ra így szó lít fel a pró fé ta: Ké szít -
sé tek az Úr nak út ját, egyen ges sé tek
az ös vé nye it. Ami kor most hoz zád
fo hász ko dunk, ké rünk, fi gyelj ránk,
hogy imád sá gunk kal meg nyis suk a
szí vün ket,  és  he lyet  ad junk  a  mi
Meg vál tónk nak.
Mennyei Atyánk! Jé zus Krisz tus

em ber ré lett, s ez zel olyan mél tó sá -
got adott az em be ri ség nek, ame lyet
tel je ség gel meg ér te ni sem tu dunk.
Ké rünk, em lé kez tesd a bé két le ne ket,
a gyű löl kö dő ket, a sze re tet le ne ket,
a  há bo rút  vi se lő ket,  má so kat  ki -
zsák má nyo ló kat, hogy ál do za ta ik ban
leg szen tebb aján dé ko dat,  az éle tet
gya láz zák  meg.  Bo csáss  meg  ne -
künk, ha mi nem vet tük ko mo lyan
Krisz tus em ber ré lét elé nek cso dá ját,
és vol tunk sze re tet le nek, gyű löl kö -
dők,  kö zö nyö sek.  Ké rünk,  se gíts,
hogy az aven ti idő ben kü lö nö sen is
oda  tud junk  fi gyel ni  a  szük sé get
szen ve dők re,  a  ma gá nyo sok ra,  az
ott hon ta la nok ra.  Ké rünk,  se gítsd
meg mind azo kat, aki ket az em be ri
kö zöny vi gasz ta la nul hagy. Te légy
min den  el esett  tá mo ga tó ja,  min -
den ma gá nyos tár sa, te légy min den
bé két len bé kes sé ge.
Urunk, te az utad ké szí té sé re hív -

tad el az em bert, és hív tál el ben nün -
ket is. Meg vall juk előt ted, hogy a te
utad ké szí té se he lyett sa ját út ja in kat
jár juk  az  élet  fel szí nén.  En ged jük,
hogy az ad ven ti idő va ló sá gos mély -
sé ge el vesszen elő lünk, s így csak fá -
rad tan, ki ég ve ér kez he tünk el a ka -
rá cso nyi ün nep hez. Ké rünk, lát tasd
meg mind annyi unk kal, hogy a ké szü -
lő dés va ló já ban ne künk adott aján -
dé kod, amely ben gaz da gí ta ni akarsz,
és se gíts, hogy ne zár juk el ma gun -
kat gon dos ko dá sod elől.
Kö nyör günk  gyü le ke ze tün kért,

egy há zun kért, az egész ke resz tény -
sé gért. Az egy ház ra bíz tad az út ké -
szí tés  szol gá la tát  mind  úgy,  hogy
ma ga is a meg té rés út ján jár, mind
úgy,  hogy  hir de ti  a meg té rés  és  a
bűn bo csá nat evan gé li u mát eb ben a
vi lág ban.  Ké rünk,  se gíts,  hogy  az
irán tunk va ló bi zal ma dat ne játsszuk
el, ha nem hi te le sen él jük és szól juk
igé det.
Urunk,  út ra  hív tál  ben nün ket.

Kö szön jük, hogy az úton aján dé ka -
i dat ta lál juk, s a vé gén a te bé kes sé -
ged be ér ke zünk. Áldd meg az úton
já rá sun kat, áldd meg idei ad ven tün -
ket,  ké szíts  fel  ben nün ket  az  ün -
nep re. Ámen.

Oratio
œcumenica

régI-úJlIturgIkus
sArok

b Néhányévemégújdonságnakhatott,hogyazEvan gé li kus Életmáso-
dikoldalánakezarésze,egy-kétévesszakaszokbanváltakozva,hol
Li tur gi kus sa rok ként (legutóbbRé gi-új li tur gi kus sa rok ként)„műkö-
dik”,holpedig–mintazutóbbikétévben–Can ta te címmelhimno-
lógiaisorozatnakadhelyet.Megintelérkezettaváltásideje,sakö-
vetkezőhónapokbanismétaRé gi-új li tur gi kus sa rok címmelindula
rovat.Hűségesolvasóinkazonbantudják,hogytartalmukbanezeka
sorozatokösszefüggenek.Azistentisztelet,azéneklés,amindenna-
pokkegyességeösszetartozik,elválaszthatatlanokegymástól.

F i z E s s E n

E l ő

l a p u n k r a !

E v a n g é l i k u s é l E t . h u



Evangélikus Élet 2013. december 1. f evangélikus élet

Nem gyak ran for dul elő, hogy az or -
szá gos mé di á ban a na pi hír össze fog -
la ló  olyan  tu dó sí tás sal  kez dő dik,
amely ben kis egy há zunk ról van szó.
Ok tó ber 31-én, a re for má ció ün ne pén
a rá di ó- és te le ví zi ócsa tor nák hír mű -
so rai több sé gé ben el ső he lyen szá mol -
tak be ar ról, hogy a kor mány és egy -
há zunk kö zött  fon tos meg ál la po dás
szü le tett. Ma gyar or szág kor má nya –
el is mer ve egy há zunk év szá za do kon át
vég zett ér ték te rem tő szol gá la tát – a re -
for má ció kez de té nek öt szá za dik év for -
du ló já ra ké szü lő kö zös sé günk nek ki -
emelt tá mo ga tást nyújt.
A hír csa tor ná kon át fo lyó tö mör és

nem min den ben pon tos be szá mo lók
sok  fél re ér tést  is  ge ne rál tak.  Ma -
gam  is hal lot tam  ilye ne ket. Vol tak
pél dá ul, akik a nagy vo na lú tá mo ga -
tás ból a sa ját kö zös sé gük re ju tó részt
szá mol gat ták, má sok azon gon dol -
kod tak,  hogy  jut-e  be lő le  pél dá ul
Lu ther-szo bor ra.  Még  az  egy há zi
élet bel ső kö re i ben is volt, aki azt la -
tol gat ta, hogy mennyit le het ne más
fon tos cé lok ra át cso por to sí ta ni. 
A rö vid vá lasz er re: se mennyit. 
Nem azért, mert nin cse nek más –

akár sür ge tő en fon tos – meg ol dan -
dó fel ada tok egy há zunk gyü le ke ze -
te i ben vagy in téz mé nye i ben, ha nem
azért, mert ezt a tá mo ga tást nem sza -
ba don fel hasz nál ha tó összeg ként ad -
ja a kor mány, ha nem a győ ri In su la
Lu the ra na épü let együt tes, va la mint
a  bu da pes ti  Evan gé li kus  Or szá gos
Mú ze um fel újí tá sá ra. A mos ta ná ban
so kat  hasz nált  ide gen  ki fe je zés sel
pro jekt tá mo ga tás nak kell ezt a jut ta -
tást ne vez ni.
Még is azt mon dom, hogy ez zel a

szét és fel nem oszt ha tó tá mo ga tás -
sal egész egy há zunk nyer het! 
Elő ször is azért, mert össze tar to -

zunk, egy ha jó ban eve zünk. A má sik
bib li ai  kép pel:  egy  test  va gyunk  a
Krisz tus ban. Ha épül az egyik  tag,
épül ve le a má sik is.
Má sod szor azért, mert ezek a ki -

emel ten  köz hasz nú  –  egy há zi  és
köz éle ti – szol gá la tot be töl tő in téz -
mé nyek  az  egész  egy ház  szá má ra
még ma ga sabb szín vo na lú szol gá la -
tot biz to sít hat nak.
Har mad részt azért, mert eze ket az

épü le te ket ak kor is fel kel le ne újí ta ni,
ha nem kap nánk rá ál la mi tá mo ga tást.

Ha nem len ne kül ső for rás, ak kor a kö -
zös bel ső for rá sa ink ból kel le ne rá juk
köl te ni.  Ez  eset ben  év ti ze dek re  fel -
emész tet ték vol na az egész egy há zunk
tel jes fel újí tá si ke re tét. Így min den ki
elő rébb lé pett a tá mo ga tá so kért sor -
ban ál lók kép ze let be li lis tá ján! 
Ne gyed szer azért, mert a meg aján -

dé ko zott ság nem csak a ka pott aján -
dék  fe let ti  öröm re  in dít hat,  de  az
aján dé ko zás lán cát is el in dít hat ja. Ezt
az öröm te li ta pasz ta la to mat sze ret -
ném meg osz ta ni most a ked ves ol va -
sók kal. 
A tá mo ga tá si meg ál la po dás alá írá -

sa után, ami kor a győ ri gyü le ke zet
kép vi se lő-tes tü le tét hi va ta lo san tá jé -
koz tat tuk az el nyert tá mo ga tás ról, a
kö zös ség is ho zott egy jel zés ér té kű
dön tést.
A győ ri kon vent épü let fel újí tá sá -

ra ko ráb ban meg sza va zott és az or -
szá gos egy ház nál a győ ri ek szá má ra
cím ké zet ten el kü lö ní tett 23,5 mil lió
fo rin tot a gyü le ke zet kép vi se lő-tes -
tü le te el len sza va zat és  tar tóz ko dás
nél kül (!), egy han gú dön té sé vel fel -
aján lot ta más egy há zi cél ra. Tu do má -
som sze rint ez az összeg a bu da pes ti

Sa rep ta  sze re tet ott hon ba  épül  be,
ahol  fo gya té kos  gyer me ke ket  gon -
doz nak.
Le het er re azt mon da ni, hogy ap -

ró csepp ez a ka pott tá mo ga tás hoz
ké pest. Per sze. Az élet ben azon ban
ez nem mű kö dik ilyen au to ma ti ku -
san.  Aki  részt  vett már  bár mi lyen
ado mány gyűj tés ben, az tud ja, hogy
több nyi re nem azok ad nak szí ve sen,
akik nek  több  van…  Az  ada ko zás
nem pénz, ha nem szív kér dé se. Az
ada ko zás min dig ar ról szól, hogy az
ada ko zó le mond va la mi ről, amit fel -
hasz nál hat na ő is. Az ada ko zás a sze -
re tet győ zel me az ön zés fe lett. 
Itt, Győr ben is van nak más temp -

lo mok és épü le tek is. Sőt a min den -
na pok ban mű kö dé si ne héz sé gek  is
van nak.  A  több  mint  négy  és  fél
mil li ár dos épí té si tá mo ga tás el le né -
re a min den na pos mű kö dés to vább -
ra is szű kös lesz, mert a be ru há zá si
tá mo ga tás ból  sem mit  nem  le het  a
mű köd te tés re for dí ta ni! 
Még is min den ki nyer tes le het, ha

örül ni tu dunk az örü lők kel, sír ni a sí -
rók kal, ha a meg aján dé ko zot tak tud -
nak má sok meg aján dé ko zá sá ra gon -

dol ni.  Min den ki  nyer tes  le het,  ha
egy ház ként mű kö dünk, és Jé zus sze -
rint egy más fe lé sze re tet tel for du lunk. 
A győ ri ek ne vé ben ké rem, gon dol -

ja tok ránk imád ság ban, hogy az előt -
tünk lé vő gi gan ti kus mun kát el tud -
juk vé gez ni, és a ki emelt be ru há zás
a na gyobb kö zös ség, egy há zunk, vá -
ro sunk és ha zánk épü lé sét szol gál ja! 

Mégismindenkinyerhet… égtáJolÓ

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

A Pestszentlőrinci Evangélikus
Egyházközségben no vem ber 20-án
or szá gos óvo dai to vább kép zé si na pot
tar tot tak egy há zunk or szá gos iro dá -
ja  ne ve lé si  és  ok ta tá si  osz tá lyá nak
szer ve zé sé ben. Az or szág min den tá -
já ról több mint szá zan ér kez tek a ren -
dez vény re. 

Győ ri Gá bor há zi gaz da es pe res
kez dő áhí ta ta után Sza bó né Mát rai
Ma ri an na, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem Gya kor la ti In té ze -
té nek ve ze tő je A bib li ai tör té ne tek
he lye a kis gyer me kek ne ve lé sé ben
cím mel tar tott elő adást, majd gya -
kor la ti fel ada to kat ol dot tak meg a
részt ve vők. Öt cso port ban egy-egy
lel kész se gít sé gé vel öt té ma kör fel -
dol go zá sát ké szí tet ték elő egy-egy
tör té ne tet ki vá laszt va. Így ke rült fó -
kusz ba a ke nyér, a víz, az imád ság,
a fé le lem/bá tor ság és a cso dák té -
ma kö re. 
A prog ram vé gez té vel Ré vész Jó -

zsef né, a nap szak mai prog ram já nak
össze ál lí tó ja össze gez te a ta pasz ta la -
to kat. A ter vek sze rint 2014. már ci -
us 4-én Oros há zán új ra to vább kép -
zé si na pon ta lál koz hat nak az evan -
gé li kus óvo dák pe da gó gu sai.

***

ASzentendreiEvangélikusZenei
Óvoda ud va rán  kö zel  száz nyolc -
va nan gyűl tek össze no vem ber 20-
án dél után, hogy há lát ad ja nak a hat -
van két mil lió fo rint ból fel újí tott és ki -
bő ví tett óvo da épü le tért. Szent end -
rén har ma dik éve mű kö dik az Evan -
gé li kus  Ze nei Óvo da.  A meg újult
épü let tárt ka puk kal vár ja a há rom
cso port ba já ró het ven egy gyer me -
ket  és  az  in téz mény  ti zen há rom
dol go zó ját.

Ben ce Im re, a Bu dai Egy ház me gye
es pe re se  pré di ká ci ó já ban  ki emel -
te, hogy amint az óvo dás gyer me -
kek nek van je lük, úgy min den ke -
resz tény em ber nek is van, ez pe dig
a Krisz tus je le a ke reszt ség ben. Az
is ten tisz te let há zi gaz dá ja a gyü le ke -
zet és az óvo da lel ké sze, Hor váth-
He gyi Oli vér volt. 

***

Gyékényesen ün ne pi is ten tisz te let
ke re té ben ad ták át a Lu ther Már tont
áb rá zo ló mell szob rot no vem ber 23-
án, szom ba ton dél előtt. Nagy Já nos
fa fa ra gó mű vész fá ból ké szült al ko -

tá sa a temp lom mel lett ka pott he -
lyet. 
Az  al kal mon  Sze me rei Já nos, a

Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke  hir det te  Is ten  igé jét.  Az
élet te len  anya gok  is  be szél nek  –
emel te ki Lk 19,40 alap ján  tar tott
pré di ká ci ó já ban  a  püs pök –,  ez  a
szo bor is, amely nek kü lön le ges sé -
ge, hogy a re for má tor föl fe lé te kint.
Így ar ra mu tat rá, ho va kell fi gyel -
ni – fo gal ma zott az egy ház ke rü let
lel ké szi ve ze tő je. A li tur gi á ban Smi -
dé li usz Zol tán so mogy-za lai es pe -
res, he lyi lel kész, va la mint Sik ter Já -
nos por rog szent ki rá lyi lel kész mű -
kö dött köz re. 

***

A surdi gyülekezet kí vül-be lül
meg szé pült temp lo má ért adott há -
lát  no vem ber  23-án,  szom ba ton
dél után. Sze me rei Já nos, a Nyu gati
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö -
ke ige hir de té sé ben 1Kir 8,30 alap -
ján ar ról be szélt, hogy a temp lom lé -
nye gi leg  ta lál ko zó hely.  Azon ban
nem csak a kü lön bö ző ge ne rá ci ók,
kü lön bö ző szem lé le tű, nem ze ti sé -
gű  em be rek  ta lál ko zó he lye  le het,
ha nem az Is ten nel va ló ta lál ko zás
hely szí ne  is.  „Azért  ér kez he tünk
meg Is ten kö zel sé gé be, mert Is ten
meg tisz te li je len lé té vel temp lo ma -
in kat, ami kor az ige szól” – fo gal ma -
zott a püs pök. 
A temp lo mot zsú fo lá sig meg töl töt -

ték az egy ház köz ség tag jai, va la mint
az egy ház me gye más gyü le ke ze te i ből
és a Szlo vé ni á ból ér ke zett ven dé gek.
Ének kel szol gált a li szói asszony kó -
rus, a ka pos vá ri evan gé li kus ének kar
és a gyé ké nye si fér fi kör is. 

***

Tornalján (Tor nal’a), az Ózd tól negy -
ven ki lo mé ter re fek vő szlo vá ki ai vá -
ros ban no vem ber 24-én ün ne pel ték
az evan gé li kus temp lom fel szen te lé -
sé nek nyolc va na dik év for du ló ját. A
te le pü lés  hét  és  fél  ezer  la ko sá nak
majd hat van szá za lé ka ma gyar, s ez
az arány az evan gé li kus gyü le ke zet -
re is igaz. 
A két nyel vű ün ne pi is ten tisz te le -

ten Mi loš Klá tik, a Szlo vá ki ai Ágos -
tai Hit val lá sú Evan gé li kus  Egy ház
egye te mes püs pö ke hir det te  Is ten
igé jét  a  száz húsz  fős  gyü le ke zet -
nek. Az úr va cso rai li tur gia ke re té -

ben dr. Lack ner Pál, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) or szá -
gos prog ram ko or di ná to ra szol gált. 

Dr. Fa bi ny Ta más, az MEE kül -
ügye kért fe le lős püs pö ke az ün nep -
ség  al kal má ból  kül dött  le ve lé ben
hang sú lyoz ta: „Re á li san lát nunk kell
azt, hogy az év ti ze dek so rán a te le -
pü lés  és  a  gyü le ke zet  nem ze ti sé gi
össze té te le meg vál to zott. A kö zös hit
azon ban vál to zat lan kell, hogy ma -
rad jon!  Bi zo nyos  va gyok  ben ne,
hogy az erő sebb és na gyobb kö zös -
ség ma is ké pes be fo gad ni a ki seb bet.
Kö szö net ér te mind nyá ja tok nak.”

***

AVárpalotaiEvangélikusEgyház-
község pa ró ki á ja és gyü le ke ze ti há -
za  ener ge ti kai  pá lyá zat  ke re té ben
újult  meg.  A  kí vül-be lül  fel újí tott
épü le tek új ka zá no kat, nyí lás zá ró kat
és szi ge te lést kap tak, a te tő kön pe dig
nap ele me ket  és  nap kol lek to ro kat
he lyez tek el. A no vem ber 24-én, va -
sár nap dél előtt tar tott há la adó is ten -
tisz te le ten Sze me rei Já nos, a Nyu gati
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
hang sú lyoz ta, hogy az egy ház ban is
szük ség van az ener gia meg úju lá sá -
ra. A püs pök Ézs 40,30–31 alap ján
tar tott ige hir de té sé ben így fo gal ma -
zott: „A nap ele mek hez ha son ló an mi
is te kint sünk az ég fe lé, hogy kö zös -
sé günk és sze mé lyes éle tünk is erőt
kap has son!”

***

Tésenmeg szé pült a kö zös sé gi hely -
ként szol gá ló pa ró kia, va la mint új
sé tány épült a kö zös (ön kor mány -
za ti, ka to li kus és evan gé li kus) fenn -
tar tá sú te me tő ben. Ezért ad tak há -
lát a gyü le ke zet tag jai a no vem ber
24-én, örök élet va sár nap ján tar tott
ün ne pi al kal mon. Az is ten tisz te le -
ten Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li)  Egy ház ke rü let  püs pö ke
hir det te  Is ten  igé jét.A  na i ni  if jú
tör té ne te  (Lk  7,11–17)  alap ján  a
püs pök ar ról be szélt, hogy nem csak
a te me tő fe lé vi vő me net lé te zik, ha -
nem van egy má sik  cso port,  ahol
ma ga a Mes ter megy elöl, aki az élet
üze ne tét hoz za. „A bű nö ket és a ha -
lált  le győ ző  Úr nak  a  ke zé be  ka -
pasz kod ha tunk, aki az élet be hív, a
győ zel mé be  hív”  –  hang sú lyoz ta
Sze me rei Já nos.

d EvÉlet-infó

Táviratistílusban

A  Ma gyar or szá gi  Egy há zak  Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) szék há zá -
ban  meg tar tott  ren dez vé nyen  kö -
szön tőt  mon dott Höl vé nyi György
egy ház ügyi ál lam ti kár, dr. Er dő Pé ter
bí bo ros,  esz ter gom–bu da pes ti  ér -
sek, dr. Hu szár Pál, a Ma gyar or szá -
gi  Re for má tus  Egy ház  zsi na tá nak
vi lá gi el nö ke, Gáncs Pé ter evan gé li -
kus el nök-püs pök, va la mint dr. Bá -
bel Ba lázs ka lo csa–kecs ke mé ti ér sek.
Gáncs Pé ter be szé dé ben rá mu ta -

tott,  hogy  az  egy ház  és  az  ál lam
kap cso la tá ban nem a ko eg zisz ten cia
a he lyes irány, ha nem a pro eg zisz ten -
cia, ami nyil ván több, mint a bé kés
egy más mel lett élés. Utalt a fa sisz ták
ál tal meg szállt Nor vé gia evan gé li kus
egy há zá nak 1942-ben tör tént bá tor
ki ál lá sá ra s a ná cik kal szem be szál ló,
ezért  már tír sors ra  ju tott  Di et rich
Bon hoef fer em lé ke ze tes ál lás fog la lá -
sá ra. A né met evan gé li kus lel kész Lu -
thert idéz ve hang sú lyoz ta: ha a ko csis
ré szeg,  el  kell  tá vo lí ta ni  a  ve ze tő
poszt ról. Az el nök-püs pök alá húz ta:
az ál lam és egy ház szét vá lasz tá sát el -
fo gad va,  de  azt  meg ha lad va  kell
mun kál kod ni. 
Az elő adók a té mát tel jes mély sé -

gé ben  ele mez ték.  Ki tér tek  ar ra  is,
hogy  az  edik tum  nem csak  sza bad
val lás gya kor la tot je len tett, mert az ál -
lam  ez után  ki sebb-na gyobb  mér -
ték ben min dig be avat ko zott az egy -
ház éle té be. Dr. Pász to ri-Ku pán Ist -
ván, a Ko lozs vá ri Pro tes táns Teo ló -
gi ai In té zet do cen se az edik tum res -

ti tú ci ós in téz ke dé sei ról ér te ke zett. Dr.
Schan da Ba lázs pro fesszor,  a Páz -
mány  Pé ter  Ka to li kus  Egye tem
(PPKE) Jog- és Ál lam tu do má nyi Ka -
rá nak pro dé kán ja a val lás sza bad ság
mai  kor lá ta i ról,  dr. Tö rök Jó zsef, a
PPKE Hit tu do má nyi Ka rá nak  tan -
szék ve ze tő pro fesszo ra a fran cia for -
ra da lom ide jén tör tént ke resz tény ül -
dö zés ről, dr. Kah ler Fri gyes jog tör té -
nész pe dig a kom mu nis ta val lás ül dö -
zés ről  be szélt. Dr. Tő kécz ki Lász ló
tör té nész, az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem do cen se sze rint a ke -
resz tyé nek ma új ra ül dö zöt tek, ál lan -
dó tá ma dá sok nak van nak ki té ve. 

Dr. Gon da Lász ló, a Deb re ce ni Re -
for má tus  Hit tu do má nyi  Egye tem
do cen se meg ál la pí tot ta, hogy a ke -
resz tyén ség  súly pont ja má ra  a  dé li
fél te ké re te vő dött át. Dr. Fischl Vil -
mos evan gé li kus lel kész, a ME ÖT fő -
tit ká ra a mi lá nói edik tum ak tu a li tá -
sát hang sú lyoz ta elő adá sá ban. 
A kon fe ren ci án fel ol vas ták dr. Fa -

bi ny Ta más Mí tosz és álom vál ta ko -
zá sa cí mű  írá sát.  (Az  evan gé li kus
püs pök be teg sé ge mi att nem tu dott
je len len ni a kon fe ren ci án.) Dr. Ko -
rá nyi And rás Kez det és vég – a kons -
tan ti ni mo dell vál sá ga a to tá lis dik -
ta tú rá ban cím mel tar tott elő adást.
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem pro fesszo ra rá mu ta tott: „Ami kor
a val lás sza bad ság ün ne pe ként idéz -
zük fel az ezer hét száz év vel ez előt ti
for du la tot, ar ra is em lé kez nünk kell,
hogy idő ről idő re mi lyen árat kel lett
ezért  fi zet nie  a  ke resz tény ség nek.” 

g – BWGY – 

Jubileumirendezvény
amilánóiediktumról

f Folytatás az 1. oldalról

A tanácskozáson tartott sajtóértekezleten Gáncs Pé ter evan gé li kus el nök-
püs pök az Evangélikus Élet hit ok ta tás sal kap cso la tos kérdésére válaszolt:

Van egy sa já tos evan gé li kus prob lé ma. A mi egy há zi tör vé nyünk sze rint
a há rom száz nál több di á kot ok ta tó in téz mény ben fő ál lá sú is ko la lel kész -
nek kell szol gá lat ba lép nie. Ez ket tős élet for ma: az il le tő egy szer re pe -
da gó gus és lel kész. En nek a fi nan szí ro zá sa még meg le he tő sen nyi tott,
itt te hát még szük ség van egyez te té sek re. Rész ben egy há zi for rá sok ból,
rész ben a hit ok ta tói óra dí jak ból sze ret nénk fe dez ni a költ sé ge it. Szá munk -
ra is óri á si misszi ós le he tő ség a fel épü lő új rend szer, az zal a spe ci á lis te -
her rel, ami a ki csi sé günk ből adó dik. Ná lunk sok eset ben há rom fős hit -
tan cso por tok van nak, de ez le he tő sé get ad egy faj ta mi nő sé gi lel ki gon -
do zás ra és ok ta tás ra. Meg pró bá lunk él ni a le he tő ség gel. Ko moly ki hí -
vás, hogy szak kép zett hit ok ta tó kat ké pez zünk és ál lít sunk szol gá lat ba.
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Fél órát ké sik a ta lál ko zónk ról. Az tán
ha mar ki de rül, ná la az óra más képp
ke tyeg.  Nem  a  mai  iz gá ga  em ber
tem pó já ban él az egyéb ként eg ri Vo -
záry Vik tó ria. És még csak nem is tu -
da tos el ha tá ro zás ez ré szé ről: be lül -
ről jön. Ahogy az or go ná lás, raj zo lás,
port ré fes tés, pró za írás (és újon nan a
szob rász ko dás) is. 
Mert hogy Vi ki mind egyik mű faj -

ban ott hon van. Ám en nek a sok irá -
nyú ér dek lő dés nek sincs kö ze föl di
gyü möl csök  ara tá si  szán dé ká hoz:
Vi ki min dent szív ből tesz. Min den -
fé le pá tosz nél kül, a ma ga tem pó já -
ban, a ma ga mér cé je sze rint. Pe dig
gya kor la ti lag csak „fél” szí ve van…
Hat éves ko rá ban volt

az el ső ko mo lyabb mű -
té te – szív bil len tyű cse -
re  –,  majd  hu szon két
éve sen  a  má so dik.  Ez
ter mé sze te sen azt je len -
tet te, hogy egy év re fel
kel lett füg gesz te nie a ta -
nul mányait. 
Gyer mek ko ri „szí ves”

em lé ke i ről  kér de zem.
Fes tő i en  pró bál ja  meg
ér zé kel tet ni  a  kö te le ző
nyá ri  sza na tó ri u mok
han gu la tát:  „Zord  kő -
épít mény,  sá padt sár ga
fa lú fo lyo sók, szá mo zott
szo bák,  szi go rú  na pi -
rend…” Ti zen nyolc éves
ko rá ig – míg más gye re -
kek szün idő re men tek –
min den  nyá ron  há rom
he tet a sop ro ni szív sza -
na tó ri um ban töl tött.
Vi ki nem hisz a vé let -

le nek ben.  Sze rin te  a
„szí ve sek”  mind egyi ke
ka pott  a  be teg sé gé ért
cse ré be va la mi lyen ado -

mányt, csak van olyan, aki még nem
fe dez te fel ma gá ban. Ne he zebb pe -
ri ó du sa i ban azért né ha fel öt lik ben -
ne, mi ért van az, hogy nem le het iga -
zán  „hasz nos  tár sa dal mi lag”,  ért ve
ezen a fi zi kai mun ka vég zést. 
Úgy ér zi, va la mi lyen mó don min -

dig kap vá laszt a kér dé se i re oda fönt -
ről. Vi ki al ka ti lag ilyen: be fe lé for du -
ló, me di ta tív, lét fag ga tó tí pus. 
Min dig van ki dol goz ni va ló té má -

ja, de oly kor egy év is el te lik, mi re
hoz zá kezd egy-egy ko mo lyabb mun -
ká hoz – ak kor meg az tán nem tud -
ja  fél re ten ni.  Ked venc  kor sza ka  a
re ne szánsz.  Hi szi,  hogy  a  ré gi ek
örök sé gé nek ta nul má nyo zá sá val vet -

he ti meg biz to san a lá bát az új mű -
vé szet. 
Órá kig  el gyö nyör kö dött  nem ré -

gi ben pél dá ul a Szép mű vé sze ti Mú -
ze um ban (még feb ru ár 16-ig) meg te -

kint he tő  Ca ra vag gi ó tól
Cana let tó ig cí mű ki ál lí tás
ké pe i ben. Csa lád ja is el -
kí sér te, ne kik ki sebb elő -
adá so kat tar tott a fes tők
éle té ről és az ecset ke ze -
lé si, szín ke ve ré si tech ni -
kák ról, per sze az tán nem
bír ták oly so ká az időt len
idő uta zást, mint ő. 
„A  mos ta ni ak kal  el -

len tét ben én azt hi szem,
rá érek – val lot ta meg. –
Minden nek  meg van  a
ma ga ide je. Ab szo lút elé -
ge dett va gyok az éle tem -
mel, fő leg így, hogy most
már hely re rak tak, és mű -
kö dik a cucc” – mond ja
ne vet ve.
Ta lán  a  név ro kon ság

te szi, hogy (Vo záry) Vik -
tó ria és  (Fo dor) Vik tor
be teg sé gük ről be szél vén
is fi lo zo fi ku sabb haj lam -
ról tesz nek ta nú bi zony -
sá got,  és  mind ket ten  a
hu mor fon tos sá gát hang -
sú lyoz zák.

Egyreneszánszlélek
amárólésaholnapról

Vo záry Vik tó ria egyesületi tag

Test ne ve lés ből  min dig  fel men tett
volt, de azért csi nál ta, amíg bír ta. Ka -
masz ko rá nak meg ha tá ro zó él mé nye
volt  a  cser ké szet,  őr se  csak  évek
múl tán  döb bent  rá  ar ra,  mi cso da
em ber fe let ti tel je sít mény volt ré szé -
ről  fé kez he tet len  if júi  ter mé sze tük
meg za bo lá zá sa. Ren dez tek is ne ki egy
„Bocs, La ci!” par tit…
Utol já ra a be szél ge té sünk előt ti hét -

vé gén volt kór ház ban – szív tá jé ki fáj -
dal mak kal  lett rosszul. Két men tőst
küld tek hoz zá, or vost nem. 

Szé les Lász ló, az  egye sü let  el nö ke
1984-ben Du na föld vá ron szü le tett –
mint mond ja, még ma is azon a vi dé -
ken ér zi leg ott ho no sab ban ma gát. Gé -
pész mér nök ként vég zett a Bu da pesti
Mű sza ki Egye te men, most pe dig leg -
in kább vas úti fék rend sze rek fej lesz té -
sén dol go zik mun ka he lyén – aho vá nap
mint nap ti zen hat ki lo mé tert te ker. 
A fi a tal em ber ezen kí vül még egy

kü lön le ges nek mond ha tó hob bi nak
hó dol: már ki lenc éve fúj – kla ri né -
ton, sza xo fo non ját szik, la ko dal ma -
kon, bá lo kon vagy aho vá hív ják a ze -
ne kart.  E  te vé keny ség nek  kö szön -
he tő en  oxi gén ér té kei  a  leg utób bi
vizs gá la tok ered mé nyei alap ján je len -
tő sen ja vul tak…

La ci me sélt egy el ké pesz tő tör té ne -
tet, mely igen jól il luszt rál ja a mai ma -
gyar or szá gi test vé ri ség ér zés döb be ne -
tes szint jét: HÉV-en uta zott Cse pel ről
a Bor áros tér re, ami kor is a mel let te ál -
ló össze esett, és rán ga tóz ni kez dett. La -
ci rög tön tud ta, mi ről van szó – epi -
lep szi ás ro ham. Ol da lá ra fek tet te a be -
te get, és igye ke zett jó za nul gon dol kod -
ni a hely zet meg ol dá sá ról. 
Az uta sok kö rü löt te azon ban pá -

nik ba es tek. Egye sek si pí toz tak, vagy
pál cát tör ve fe let te azt ál lí tot ták, ré -
szeg, vagy a vész csen gőt akar ták rán -
gat ni, gon dol ván, Cse pel kö ze pén –
aho vá  job bá ra  csak  egy  re pü lő gép
tud na be ha tol ni – re mek öt let a jár -
mű vet meg ál lí ta ni. 
La ci vé gül kö nyör gő re fog ta a dol -

got, és si ke rült el ér nie, hogy a men tő -
ket a Bor áros ra hív ják, aho vá a HÉV
az tán gyor san be is fu tott. 
Elő for dult ve le olyan, hogy rosszul -

lé te hely szí né től a le he tő leg tá vo lab -
bi kór ház ba szál lí tot ták, más kor fél -
re ke zel ték. Meg esett az is, hogy a ki -
je lölt kór ház ba ment vak bél mű tét re,
ahon nan át küld ték egy má sik kór ház -
ba, és – mi vel men tő au tó nem volt, a
ta xi nem jött – a mű tét re szo ru ló a két
lá bán gya lo golt át. 

De ez csak az alap el lá tás ra  igaz –
hang sú lyoz za La ci. A kar dio ló gi ai el -
lá tásban min dig a ma xi mu mot kap ta.
Te mes vá ri dok tor úr és csa pa ta na gyon
jó szín vo na lon gon dos ko dik a be te ge -
i ről. „A kar dio ló gi á nak van szí ve” – fo -
gal maz szel le me sen.

„Akardiológiánakvanszíve”
Szé les Lász ló, az egye sü let el nö ke

A Hal ler ut cai Gott se gen György Or -
szá gos Kar dio ló gi ai In té zet ben (GO -
KI) nagy a sür gés-for gás. Eme let ről le,
eme let re fel, a lift ben csü csü lő, fe hér
ru hás-klum pás nő vér ked ve sen kér de -
zi, a nyil ván tar tás ba tör té nő fel vé te le
után me lyik am bu lan ci á ra vagy osz -
tály ra  tart  a  be teg.  Al kal man ként
azon ban „lá ba kél a fe jet len ség nek”. So -
kan a fo lyo só kon el he lye zett szé ke ken
ül nek sor(s)uk ra vár va, re mény vesz -
tet ten,  egye sek  iro ni ku san  meg  is
jegy zik, „ha ezt ki bír juk, ak kor bár mit”. 
Mert hogy an nak, aki a GO KI-ba

lá to gat,  ál ta lá ban nem meg hű lé ses
pa na szai van nak. A szív prob lé mák
egy ré sze te rá pi ás mód sze rek kel is ke -
zel he tő – pél dá ul  a  rit mus za va rok
egyes  faj tái  –,  de  gyak ran  ko mo -
lyabb be avat ko zás ra, pél dá ul ka té te -
res  el já rás ra  vagy  rit kább  eset ben
akár szív mű tét re is sor ke rül het. 
A  kon ge ni tá lis,  ma gya rul  ve le -

szü le tett szív be teg sé gek meg je le né -
se az el múlt tíz év ben a fel nőtt kar dio -
ló gia gya kor la tá ban új, job bá ra még
is me ret len te rü let nek te kint he tő. Az
egyik leg ré geb bi GUCH (grown-up
con ge n ital heart di se a se, ma gya rul:
fel nőt tek ve le szü le tett szív be teg sé ge)
kór há zi  egy ség Lon don ban ala kult
Jane Som er vil le ve ze té sé vel. Ide ha za
pe dig dr. Te mes vá ri And rás pró bál -
ta meg ösz tö kél ni be te ge it ar ra, hogy
tö mö rül je nek ér dek vé dő, ta pasz ta lat -
cse ré lő, ba rá ti ci vil egye sü let be. 
A GO KI egyéb ként rend sze re sen

tart  or vos-be teg  ta lál ko zó kat,  de
ezek nem elé gít he tik ki tel jes mér ték -
ben a be te gek több irá nyú igé nye it. Az
egye sü let ala pí tói egy egész ség fej lesz -
tő prog ram ke re té ben ta lál koz tak. A
bi cik li ket te ker ve me rült fel elő ször
az egye sü let ala pí tá sá nak gon do la ta.
A  fő or vos  úr  sze mé lyé ben  va ló di
párt fo gó ra ta lált a kez de mé nye zés. 

Szé les Lász ló ról– aki ve ze ték ne vé -
hez hí ven min dig szé les vi gyor ral és ál -
ta lá ban bi cik li vel köz le ke dik – sen ki
nem gon dol ná el ső, de má so dik pil lan -
tás ra sem, hogy – őt idéz ve – ke vés
olyan szer ve van, amellyel ne len ne va -
la mi prob lé ma. Nyolc éve pace ma ker -
rel él, epi lep szi á val és még jó né hány
nya va lyá val küzd. El hall gat va ha tá ro -
zott mon da ta it, el néz ve lel ke sen ma -
gya rá zó gesz tu sa it, egy ér tel mű, hogy
az alat to mo san, fi zi kai sí kon tá ma dó
ör dög nek ná la esé lye sincs. 
Fő leg így, hogy – ta lán va la mi fen -

sőbb ren de zés ered mé nye képp – Fo -
dor Vik tor pest hi deg kú ti  evan gé li -
kus  lel késszel és még né hány tett re
kész, lel kes be teg társ sal kö zö sen ma -
gyar or szá gi  vi szony lat ban  egé szen
új sze rű  dol got  gon dol tak  el,  majd
hoz tak lét re: a Ve le szü le tett Szív be te -
gek Köz hasz nú Egye sü le tét (Vesz ke). 
Az eu ró pai anya szer ve zet nek meg -

le pő mó don ma gyar or szá gi tag ja nem
volt, no ha még Al bá nia is kap cso ló dott
a Euro pe an Con ge n ital Heart Di se ase
Or ga ni sa ti on (ECH DO) mun ká já hoz.
Most azon ban a Vesz ke szü le té sé vel
vég re el in dul hat a nyi tás más or szá gok
„szí ves” egye sü le tei fe lé is. 
Ha son ló, ám nem ennyi re spe ci á -

lis és nem ennyi re a kö zös ség épí tést

és mi nő sé gi  együtt lé tet  szem előtt
tar tó szer ve ze tek ala kul tak már itt -
hon is. A Rit ka és Ve le szü le tett Rend -
el le nes ség gel Élők Or szá gos Szö vet sé -
ge (Rirosz)  Ma gyar or szág  leg na -
gyobb be teg szer ve ze te. Min den év -
ben  na gyobb  ta lál ko zót  szer vez,
ame lyen ta valy már a Vesz ke is sa ját
stand dal kép vi sel tet te ma gát. Utób -
bi nak  jó pél dá val szol gál hat még a
Tü dő ér Egy let, amely a pul mon alis
hy per to ni á ban (meg emel ke dett tü dő -
ve rő ér-nyo más) szen ve dő be te ge ket
igyek szik össze gyűj te ni, és egy re na -
gyobb nyil vá nos ság nak ör vend. 
A ve le szü le tett szív be teg ség azért

is ér zé keny te rü let, mert a rit kább nál
is rit kább be teg ség nek szá mít. Aho -
gyan az egye sü let hon lap ja (egy sziv -
dob ba nas.hu) in for mál:  „Az  an gol
becs lé sek sze rint az él ve szü le tet tek
1%-ának  van  ve le szü le tett  szív be -
teg sé ge. Szá mí tá sa ik sze rint 100 ezer
él ve szü le tett kö zül éven te több mint
200 igé nyel majd gon do zást fel nőtt -
kor ban.  Nagy-Bri tan nia  50  mil lió
la ko sát fi gye lem be vé ve ez évi 1600
új ese tet je lent. 10 mil lió ma gyar la -
kos ra szá mol va évi újabb 320 fel nőtt
vár gon do zás ra ve le szü le tett szív be -
teg ség mi att Ma gyar or szá gon.” 
Szük ség volt már na gyon egy olyan

szer ve zet re, ahol ki fe je zet ten er ről a
be teg ség tí pu sról  le het  in for má ci ót
sze rez ni, esz mét cse rél ni és – nem
utol só sor ban – egy más nak lel ki tá -
maszt  nyúj ta ni.  A  tár sa da lom  –
amely el ső sor ban a lát szat sze rint ítél
– ál ta lá ban el se hi szi, hogy ezek nek
az  em be rek nek  bár mi  ba juk  van.
Hisz – az egye sü let el nö két, Szé les
Lász lót  idéz ve – „nincs rá juk ír va”. 
A  kez de mé nye zés  2010  nya rán

in dult, mos tan ra már két na gyobb ta -
lál ko zót is a há ta mö gött tud hat a Ve -
le szü le tett  Szív be te gek  Köz hasz nú
Egye sü le te. Az egye sü let el ső, csa lá -
di a sabb együtt lé te után a má so dik,
na gyobb sza bá sú ta lál ko zó nak idén
ok tó ber 19-én a Sa rep ta Bu dai Evan -
gé li kus  Sze re tet ott hon  temp lo ma
adott ott hont. 
Az  al ka lom  „há zi gaz dá ja”,  Fo dor

Vik tor lel kész ki emel te: az egye sü let
leg főbb  cél ja,  hogy  ben ne  de rű sen
küzd je nek egy má sért a fe lek. Ahogy fo -
gal ma zott: a ne ve tés a lé lek tüsszen té -
se. Lé nye ges, hogy ne pusz tán for má -
lis le gyen az or vos-be teg kap cso lat, és
kulcs fon tos sá gú a be teg ség ről tör té nő
pon tos fel vi lá go sí tás és tá jé ko zó dás. 
Az  ok tó be ri  ta lál ko zón  szak mai

elő adást tar tott dr. Te mes vá ri And rás
pro fesszor és asszisz ten se, Ta kács Edit
GUCH-ko or di ná tor,  il let ve  a  pro -
fesszor ta nít vá nya, a szív be te gek csa -
lád ala pí tá sá nak kér dé se it ku ta tó Kő hal -
mi Dó ra dok to ran dusz,  va la mint  a
gyer mek-szív transzp lan tá ci ós  prog -
ram koor di ná to ra, dr. Ab lon czy László
neo na to ló gus,  gyer mek kar dio ló gus
szak or vos, végül a hall ga tó sá got bő sé -
ges gya kor lati – a bü rok rá cia ré mét né -
mi képp ol dó – ta náccsal el lá tó Szver -
te Vik tó ria, a GO KI szo ci á lis mun ká -
sa. (Lapunk meg je le né sé vel egy idő ben
az egye sü  let új ra az Ör dög árok ut cai
Sa rep tá ban tart közgyűlést.)
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Fo dor Vik tor 1998-ban ke rült Pest hi -
deg kút ra, ahol ma is el lát ja a lel ké szi
szol gá la tot. Előt te tíz éven át kór ház -
lel kész ként dol go zott. Dr. Te mes vá -
ri And rás fő or vos sal dr. Czibók Csilla
kar dio ló gus fő or vos is mer tet te össze
2000 tá ján. 
Oly kor a szar kaz must sem mel -

lőz ve be szél ál la po tá ról, azt mond -
ja, kí sér le ti nyúl nak ér zi ma gát.
2010-ben ka pott egy olyan gyógy -
szert, amely től ha tá ro zot tan job -
ban lett, és a te rá pia si ke res sé ge
az óta is tar tós nak bi zo nyul. 
Ko moly mo ti vá ci ót je lent Vik tor

szá má ra a csa lád ja és a gyü le ke ze -
te. Hi á ba van nak rosszabb na pok
–  fő leg kö dös-nyál kás  idő ben –,
azért az óra min den reg gel 6.30-kor
csö rög, az tán vi szi is ko lá ba Kin csőt,
és dü bö rög a nap to vább… 
Nem ma gá ért küzd, bár vall ja,

a  szen ve dés  az  em ber  sa ját ja.
Fel ada tá nak ér zi, hogy va la mi kép -
pen meg mu tas sa, így is le het él -
ni, és más is pro fi tál has son ab ból,
aho gyan ő a be teg sé gét vi se li. „A leg -
fon to sabb  kö te les ségek  egyi ke  az
élet ben ma ra dás és az eb ből fa ka dó
se gít ség min den ki élet ben ma ra dá -
sá hoz bár mi áron” – ál lít ja. 
Vik tor ér zék le te sen „sen ki föld jé -

nek” ne ve zi azt a vi dé ket, ahol a szív -
be teg ség gel szü le tet tek lé tez ni kény -
sze rül nek.  Pe rem vi dék  ez,  ki et len,
kö dös táj, ahol min den bi zony ta lan, és
amely nek lé te zé sé ről az át lag em ber
nem haj lan dó tu do mást ven ni. Meg -
ha so nult ál la pot va la mi képp, amit a

ve le szü le tett  szív be te gek meg él nek:
ugyan azok az el vá rá sok ve lük szem -
ben,  mint  egy  tel je sen  egész sé ges
pol gár ral  szem ben,  pe dig  ne kik  a
hét köz na pok ban sok kal na gyobb erő -
fe szí té se ket kell ten ni ük. Ahogy Vik -

tor  kis sé  ke se rű en meg fo gal maz za:
„Amíg a két lá bán áll az em ber, ad dig
sen ki nem hi szi el, hogy be teg.” 
Ma gyar or szágon a halál ese tek több

mint öt ven szá za lé ka szív- és ér rend -
sze ri be teg ség kö vet kez mé nye, ezért a
ve le szü le tett szív be teg sé get is haj la mo -

sak az em be rek bi zo nyos élet kor
fe lett nagy vo na lú an a „biz to san ke -
ve set mo zog” ka te gó ri á ba so rol ni. 
Az egye sü let  cél ja  te hát egy -

részt en nek a ma gá nyos lét ér zés -
nek  az  ol dá sa,  más részt  pe dig
an nak hir de té se, hogy igen is „túl
le het  él ni  ön ma gun kat”  (ahogy
Vik tor or vo sai er re új ra és új ra rá -
cso dál koz nak).  A  ve le szü le tett
szív be te gek szá ma – fel te he tő leg
a sok stressz és a kör nye ze ti ha -
tá sok kö vet kez té ben – egy re nő,
de ro ha mos ütem ben fej lő dik az
or vos tu do mány is. Egy be teg kis -
gye rek ből ma nap ság már – ha Is -
ten is úgy akar ja, te szi hoz zá a lel -
kész – tel jes ér té kű fel nőtt vál hat,
komp lex te rá pi ák kal pe dig a ta -

pasz ta la tok sze rint egé szen jó élet mi -
nő sé get el le het ér ni. 
A ma ga né ha bi zarr hu mo rá val Fo -

dor Vik tor a je len pil la nat szép sé gé re
es kü szik.  Nem csak  a  Szent írást  és
Hei deg gertked ve li, ha nem a jó sci-fit is.

„Senkiföldjén”
Fo dor Vik tor evan gé li kus lel kész

Cser fes, csu pa élet fi a tal lány, aki nek
há rom  fiú test vé re,  két  pe da gó gus
szü lő je  és  igen  jó  be szé lő ké je  van.
Zsa dá nyi And rea hu szon négy éves,
je len leg az Óbu dai Egye tem hall ga -
tó ja, könnyű ipa ri mér nök nek ta nul.
Na gyon sze re ti a kre a tív te vé keny sé -
ge ket,  a  tár sa sá got,  a  nyüzs gést  és
per sze  a  gyer mek kar dio ló gia  fa lán
lát ha tó  fest mé nye ket  –  ame lye ket
nagy él ve zet tel fel is so rol –: a ma cit,
a kro ko dilt, a ma dár ká kat, a fel hő ket,
na meg a na pocs kát. 
An di egy ér tel mű en a na pos ol dalt

kép vi se li: ha nem kér de zik, nem be -
szél be teg sé gé ről – de hi szen nem is
ér zi be teg nek ma gát, csak ki csit fá -
rad tabb nak, ha az egye tem hez ve ze -
tő  emel ke dőn  vég re  fel ér.  Mi kor
pon tos di ag nó zi sá ról kér de zem, ne -

vet ve mond ja, le le tén nyolc fé le bo -
nyo lult la tin ki fe je zés sze re pel, ked -
vem re vá lo gat ha tok be lő lük. 
An di nak há rom nagy mű té te volt:

az el ső há rom éves ko rá ban, az tán ti -
zen há rom és ti zen négy éve sen. Ti -
zen há rom éves ko rá ban gya kor la ti -
lag  „el fe lez ték  a  szí vét”,  utá na  új ra
meg kel lett ta nul nia jár ni. Kék já ró -
ke re te volt, mert hogy az il lik a sze -
me szí né hez. Édes ap ja nagy ban meg -
könnyí tet te a dol gát já té kos fel ada -
tok kal: kü lön bö ző mé re tű gyur ma -
go lyó kat gyúrt, hogy az tán si ker él -
mény ben  le hes sen  ré sze  An di nak,
ami kor a sar ká val egy re ki seb be ket
tu dott össze nyom ni. 
Nyol ca di kos ko rá ban érem gyűj -

tő spor tos test vé rei tel je sít mé nyé nek
el is me ré se mel lett ő is ér met ka pott
ki tű nő  ta nul má nyi  ered mé nyé ért
– ez szin tén a kre a tív édes apa öt le -
te volt. An dit az ágy ra ál lí tot ta, és
ün ne pé lye sen ki tün tet te a csak er -

re az al ka lom ra ké szít te tett em lék -
érem mel! 
De szor gos tan könyv bú já sa mel lett

nem ke rül te el a sport ver se nye ket ő
sem! Me sélt pél dá ul egy em lé ke ze tes
ví zi lab da-mér kő zés ről, ahol az volt a
tak ti ká ja, hogy az el len fe lek kel be szél -
get ni kez dett, így azok a le fog lalt já -
té kos mi att em ber hát rány ba ke rül tek. 
Ha son ló képp ta lá lé kony volt An -

di, mi kor az úszó edzé se ken csa pat -
tár sai a fá radt ság tól gyak ran be li lu -
ló  szá já ra  tet tek  meg jegy zé se ket,
pél dá ul: „Rú zso zod a szá dat?” Mi re
ő: „Igen, és kép zeld, víz ál ló!” Ha pe -
dig a mű té tek ma ra dan dó nyo ma ként
a mell ka sán lát ha tó na gyobb vá gás -
ról  kér dez ték,  sok szor  úgy  fe lelt:
„Meg tá ma dott egy T. rex!”
Mind ezek el le né re An di úgy ér zi,

so sem ér te hát rá nyos meg kü lön böz -
te tés be teg sé ge mi att. Na gyon há lás
szü le i nek  a  sok  já té kos ság ba  cso -
ma golt, fél tő sze re te tért. Édes ap ja a
mai na pig is min dig el kí sé ri a kór ház -
ba, sőt most már az egye sü le ti ta lál -
ko zók ra is. Min den év már ci us 6-án
a má so dik nagy mű tét re em lé kez vén
rend ha gyó  ün ne pet  ül  a Zsa dá nyi
csa lád. An di sza va i val: az új já szü le -
té sét ün nep lik. 
Ked ves tör té net, hogy a má so dik

ran de vún, bár már kez dett ki fá rad -
ni, esze ágá ban sem volt part ne ré vel
kö zöl ni, hogy nem bír ja a hosszú sé -
tát meg a hi de get. Az tán még is erőt
vett raj ta a gyen ge ség. De hol ér de -
kel te már a gyen ge ség oka a sze ren -
csés  fi a tal em bert,  aki  ilyen  tü ne -
mény re lelt?

„MegtámadottegyT.rex!”
Zsa dá nyi And rea, az egye sü let fel ügye lő bi zott sá gi tag ja

Ki gon dol ná, hogy a fi a ta lon el hunyt
spor to lók – a saj tó ban gyak ran saj -
nos fő képp szen zá ci ót ka vart – ha -
lá la  mö gött  sok szor  ve le szü le tett
szív be teg ség áll? So kak nál csak ké -
sőbb de rí tik ki, hogy be teg, mert pél -
dá ul sú lyo sabb nak tű nő tü ne tet nem
pro du kál. 

Se ré nyi Pé ter hu szon négy  éves,
pi ros pozs gás fi a tal em ber. A „jó szín”
nem a bu da pes ti „jó le ve gő nek” kö -
szön he tő – bár szó sincs ró la, Pé ter
öröm mel „pö rög” a vá ros ban –, ha -
nem hő-  és  vér edény rend sze ré nek
túl- vagy alul mű kö dé se ered mé nye -
zi a je len sé get. Esős na pon ta lál ko -
zunk. Pé ter gyor san le is szö ge zi: egy
ve le szü le tett  szív be teg  leg főbb  el -
len sé ge az eső. 
Más fél éves ko rá ban élet men tő mű -

té ten esett át, há rom és fél éve sen hat

órán át tar tó nagy kor rek ci ós mű té tet
vé gez tek  raj ta.  Nyolc-ki lenc  éve sen
ka pott szív rit mus-sza bá lyo zót, ame lyet
leg utol já ra  idén  –  pe dig  ta lán  jobb
prog ram ja is akadt vol na –, épp a szü -
le tés nap ján, jú li us 18-án tet tek hely re. 
„De hisz a ve le szü le tett szív be te gek

fe lett min dig ott le beg egy szív mű tét
le he tő sé ge” – fo gal maz Pé ter, mint -
ha a vi lág leg egy ér tel műbb je len sé gét
ma gya ráz ná. Be teg sé gé nek meg ne ve -
zé sé re – több tár sá hoz ha son ló an –
in kább az ál la pot szót vé li al kal mas -
nak. „Ezt dob ta a gép” – mond ja ke -
ze it szét tár va. 
A szív rit mus-sza bá lyo zó egy perc

alatt het ven im pul zust ad. Ez a kis
szer ke zet se gít az Óbu dai Egye te men
ipa ri ter mék- és for ma ter ve ző mér nök
szak ra já ró Pé ter nek a min den na pok
rit mu sá nak tar tá sá ban. De né ha egé -

szen ad hoc mó don je lent ke zik fá -
radt ság,  mely nek  ered mé nye képp
ki sebb  meg sza kí tá sok kal  akár  há -
rom-négy na pot  is  ké pes  át alud ni. 
Pé ter  a  ve le szü le tett  szív be teg ség

egy igen ér de kes as pek tu sát em lí ti. El -
mon dá sa sze rint a szív be te gek fi a tal
ser dü lő ko ruk óta a sok kal idő sebb em -
be rek éle tét élik. Ez vo nat ko zik egy -
részt a kon cent rált fi gye lem hosszá ra
és per sze a fi zi kai tel je sí tő ké pes ség re.
Más részt ha rossz idő kö ze leg, ők is fáj -
lal ják tag ja i kat, nyű gö seb bé vál nak. És
sok szor  fáz nak,  vagy  ha  hű vö sebb
kül ső tér ből hir te len fű tött bel ső tér -
be lépnek, iz zad ni kezde nek. 
Pé ter is ko lás ként sok szor ál mo do -

zott ar ról, hogy cse rél ne az egész sé -
ges osz tály tár sa i val, ha csak egy kis
idő re is, hogy leg alább va la mennyi -
re át érez zék, mi lyen is eb ben a ci pő -

ben jár ni. Ahogy a kaj la ka ma szok ra
ál ta lá ban, az em pá tia és ta pin tat Pé -
ter gim ná zi u mi kö ze gé re sem volt jel -

lem ző. Va la ki  az  iránt  ér dek lő dött,
tény leg mű szí ve  van-e,  so kan  nem
épp ked ves rig mu so kat gyár tot tak a
szív rit mus-sza bá lyo zó szó ra. De hisz
ott „min den ki min den kit szí va tott”,
ve szi el kis sé tör té ne te i nek élét Pé ter.
A li bi kó ka vagy mér leg el vét hang -

sú lyoz za, mond ván, le het sé ges, hogy
egy szív be teg több do log ban ke ve sebb,
mint tár sai, de leg alább ennyi do log -
ban több is. Ezen a pon ton a szel le mi
kva li tá sok ra  utal,  me lyek re  Szé les
Lász ló egye sü le ti el nök is fel hív ta a fi -
gyel met. A ve le szü le tett szív be te gek
szo ci á lis,  ér zel mi-ér zék szer vi  ér zé -
keny sé ge, tu laj don kép pen gon dol ko -
dá suk mi nő sé ge más – fog lal ja össze
Pé ter, il luszt rá ci ó ként A Le gyek Ura
egyik sze rep lő jé nek, a so kat be te ges -
ke dő, ám a szi ge ten „a nagy fej” sze -
re pét be töl tő Rö fi nek pél dá ját hoz va.

Ritmusokésrigmusok
Se ré nyi Pé ter egye sü le ti tag

Aki meg élt már va la ha olyan ha tár hely ze tet, amely ben föl di lé té nek bi -
zo nyos sá ga meg inog ni lát szott, aki a „sen ki föld jé nek” ér zü le tét is hor doz -
za, az már nem ok ve tet len ke dik foly ton. Aki hez kö zel ke rült akár csak egy -
szer is lé té nek pe re me, az van csak iga zán az élet sű rű jé ben. Va la mi olyan
mély sé get ta pasz talt meg, amely be épül ve tag ja i ba hoz zá ad min den nap -
ja i hoz. Va la ho gyan meg eme li őt. Szá má ra idő és tér már más meg vi lá -
gí tás ba ke rült, vagy tán nem is lé te zik. Ami van, az a je len a ma ga szer -
te len sé gé ben, tö ké let len sé gé ben. Míg más haj szol, kap kod, ő tud ja, ez az
egyet len, ami bi zo nyo san az övé, és ne ki egy dol ga van: él ni.

veleszületettszívbetegek
közhasznúegyesülete–veszke

Az egye sü let főbb cél jai: a ve le szü le tett szív be te gek össze tar tá sá nak, össze -
tar to zá sá nak erő sí té se, a be te gek tár sa dal mi élet be va ló be il lesz ke dé sé nek elő -
se gí té se, ér dek-kép vi se le ti le he tő sé ge ik fo lya ma tos fej lesz té se és tá mo ga tá -
sa, pár be széd ki ala kí tá sa a be te gek és a tár sa da lom érin tett sze rep lő i vel.

Szék hely: Gott se gen György Or szá gos Kar dio ló gi ai In té zet
Email-cím:  in fo@egy sziv dob ba nas.hu,  guch.kon ge nita lis@gmail.com
Web lap: egy sziv dob ba nas.hu (az egye sü let a Fa ce boo kon is meg ta lál ha tó)

Az egye sü let cé gek és ma gán sze mé lyek tá mo ga tá sát is vár ja ezen a bank -
szám la szá mon: 11709095-20000473.
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Bé la már ci vil ben ücsör gött az or vosi
szo bá ban, csak a püs pö ki sü veg bil le -
gett még a fe jén. Mi u tán a sok iz ga lom
után le nyel te a ku pi ca italt, el is me rő -
en li he gett csak úgy, Mi ku lás mód ra. 
– Az annya! Ez az tán az élet víz! – di -

csér te meg az üve get, de csak sut tog -
va, mert a pá lin ka tény leg erős volt. 
Le vett  egy  sü te ményt a  tál cá ról,

mert egész nap nem evett. De csak a
két szik la szí vű el len őr mi att, akik né -
hány  órá val  az előtt  le szál lí tot ták  a
HÉV-ről,  mert  nem  volt  je gye  és
iga zol vá nya  sem.  Hi á ba  mond ta,
hogy  en ged jék,  mert  ma még  egy
kór ház vár ja az aján dé kot. 
Mi előtt  egyi kük  rend őrt  hí vott

vol na,  egy  kö zép ko rú  hölgy  lé pett
hoz zá juk a cső dü let ből. 
–  Nem  lát ják  a  fe hér  sza kál lán,

hogy túl van a hat van ötön? 
És a to váb bi vi ta he lyett ki fi zet te

Bé la he lyett a nyolc ezer fo rin tot. 
– Majd meg ad ja, ha tud ja, Mi ku -

lás bá csi, ezen a cí men – és mo so -
lyog va egy név je gyet nyo mott Bé la
ke zé be. 
Az tán in tett, és még ide jé ben be lé -

pett a csu kó dó aj tók közt, s már ló dult
is ve le a sze rel vény. Bé la csak bam bán
né zett a ked ves tü ne mény után, mi köz -
ben las san to vább áll tak a rá érők. 

***

Vég re az tán csak be ér ke zett a kór ház -
ba. Meg örült, mert az ügye le tes or -
vos ban Hoff mann Zo li ra, haj da ni is -
ko la tár sá ra is mert. Az évek so rán el -
vesz tet ték egy mást szem elől. Ő Pes -
ten ma radt ta ní ta ni, ba rát ját meg a tö -
kö li kór ház ba he lyez ték. Nem gon dol -

ta, hogy évek múl va őt mint Mi ku lást
ka la u zol ja majd a szü lé sze ten. 
Ott  je len leg  csak  két  kis ma ma

volt; a ba bá kat ké sőbb re vár ták. Az
el sőt úgy éj fél táj ra, de mi vel a gye rek -
nyi Esz ter nél komp li kált szü lés volt
vár ha tó, ide hoz ták már idő előtt. 
Bé la Esz ter ágyá ra tet te az utol só -

nak ma radt ap ró cso ki kol lé gát, s ez -
zel mint Mi ku lás nak vé get  is ért a
mun ká ja.  A  fi a tal asszony  könnyes
szem mel kö szön te; rit kán kap ha tott
aján dé kot.
Bé la meg saj nál ta sze gényt, mert a

ba ba – ha meg ma rad – már a start -
nál hát rá nyos hely zet ből in dul. Esz -
tert nem csak a sors, ha nem az iszá -
kos  élet tár sa  is  meg ti por ta.  Még
rug dal ta is né ha, amíg élt…
Bé la egy  idő re ma gá ra ma radt a

szo bá ban, mert Zo lit vi zit re hív ta az
asszisz tens nő.
– Ad dig  is  szol gáld  ki ma gad! –

mond ta, s vic ce sen a nő vér fe ne ké re
vert, mi kor utá na lé pett a fo lyo só ra. 
Bé la nem si e tett az evés sel. Van idő

jö vő ad ven tig. Köz ben a sze ren csét len
lány anyá ra gon dolt, s ész re sem vet te,
hogy a vá ra ko zás ban üres lett a tál ca. 
Az  asz tal  lá bá nál,  a  zsák ban  az

aján dé kok he lyett már csak a pi ros pa -
lást szu nyó kált a  fe hér sza kál lal, na
meg a sü veg, mi u tán le vet te a fe jé ről.
Azok rá ér nek, csak hét főn kell le ad -
ni őket a mun ka ügyi hi va tal ban. 
Ha sze ren csé je van, tán ki köz ve tí -

tik még hús vét előtt egy  to jás fes tő
cég hez – áb rán do zott. Vagy mond -

juk, a Vár ban is szí ve sen ug rál na mint
hús vé ti nyu szi. Jön ne a bor ra va ló a
tu ris ták tól. Plá ne ha né me tül is ma -
gya ráz ná  a  lo cso lá si  szo ká so kat.
Hogy an go lul csak ma kog, azt se ven -
nék rossz né ven egy nyúl tól. 
– Tölt he tek még, Bé lám? – ri asz -

tot ta fel Zo li az áb ránd ja i ból, mi kor
be lé pett.
Bé la meg ha tó dott, mert a ba rát ja

vá laszt sem vár va már nyom ta is a ke -
zé be a ku pi cát. Nem cso da – örült a
ta lál ko zás nak. Reg gel mond ta a szá -
za dos, hogy en ge déllyel jön majd egy
Mi ku lás a kis ma mák hoz is, de hogy
ép pen az is ko la tár sa lesz az, övig érő
fe hér  sza kál lal,  azt  ál má ban  sem
gon dol ta.
Bé la kér dő en né zett Zo li po ha rá -

ra, mi kor koc cin tot tak. 
– Már iha tok, meg jött a vál tás. Na,

Is ten, Is ten! 

***

Ké sőbb egy ká vé ház ban be szél get tek,
mert a kór ház nem a leg jobb hely az
ilyes mi re.  Sor ra  ke rül tek  az  el múlt
évek ese mé nyei, az az na pi HÉV-ka lan -
dig be zá ró lag. Er re min den ki oda né -
zett, úgy ne vet tek; el kép zel ték, ahogy
a pe ro non a ko mor rend őr jegy zi a
Mi ku lás ada ta it. Kész rö hej! Még jó,
hogy a hölgy ki fi zet te a bün te tést. 
Bé la ké sőbb ki ment a mos dó ba. 
„Gyak ran egy pil la nat dönt az em -

be ri sors ról” – gon dol ta Zo li, ahogy
a ba rát ja után né zett. Ar ról már tu -
dott, hogy Bé la be le rop pant, mi kor

au tó bal eset ben el vesz tet te vá ran dós
fe le sé gét, de hogy az ide gei mi att ál -
lás  nél kül  ma radt,  azt  csak  most
tud ta meg. 
Idő köz ben a do ki két szil vát ho za -

tott, mond ván, ezt a ta lál ko zást meg
kell ün ne pel ni. S tán a pá lin ka súg -
ta  ne ki,  hogy men je nek  el most  a
hölgy höz a tar to zást ren dez ni. 
– Úgy il lik, hi szen úri em be rek va -

gyunk  –  vi gyor gott,  s  pár  ban kót
nyo mott Bé la ke zé be, majd el nó táz -
tak a meg adott cím re. Per sze ta xi val. 

***

Ré thy Éva egye dül élt az Ül lői úton.
Az, hogy ma gá nyos, eszé be se ju tott,
hi szen le fog lal ta pa rá nyi köny ves bolt -
ja, es tén ként meg a gyü le ke zet kó ru -
sá ban éne kelt. 
Ami kor meg szó lalt a ka pu csen gő,

ép pen a 43. zsol tár kot tá já ba mé lyedt.
A lel ké szük ké ré sé re ezt a Men dels -
sohn-da ra bot  is  elő ad ják.  Azért  is
ment csak a má so dik csen ge tés re aj -
tót nyit ni. 
Elő ször meg le pő dött a két is me -

ret len,  ki csit  ka pa tos úr  lát tán, de
ami kor fel is mer te Bé lát, már mo soly -
gott. Ké sőbb sü te ményt tett az asz -
tal ra, s ká vét fő zött a vá rat lan ven -
dé gek nek. 
Egy da ra big még be szél get tek er ről-

ar ról.  Bé la  és  Zo li  meg kö szön te  a
két meg hí vót a ka rá cso nyi kon cert re
–  a  De ák  té ri  temp lom ban  lesz  –,
majd il len dő en el kö szön tek. 
A ta xi ál lo más nál, mi előtt be szállt

vol na az au tó ba, Zo li gra tu lált Bé -
lá nak. 
– Te, na gyon jó be nyo mást tet tél

a hölgy re. Mint or vos mon dom ne -
ked, be léd esett. 
Per sze ez erős túl zás volt a do ki -

tól; leg fel jebb meg érez te a köl csö nös
szim pá ti át a két em ber kö zött. 
– Te meg be vagy rúg va! – or dí tot -

ta Bé la örö mé ben a  tá vo lo dó  au tó
után. 
De iga zat adott a ba rát já nak. Igen,

ő is érez te, hogy el bű völ te Évát. Hi -
szen meg en ged te,  hogy más kor  is
tisz te le tét  te gye  ná la.  Be se gít het  a
köny ves bolt ban a ka rá cso nyi rum li -
ban. Már is, mint egy sze rel mes ka -
masz, fag gat ta a jö vőt. 

***

Akár hogy tör tént is, tény, hogy pár
nap  múl va  Bé la  már  ki szol gált  a
köny ves bolt ban, s né ha be ül tek Évá -
val egy presszó ba. 
A kon cert re per sze Zo li is el jött.

Utá na hár mas ban ebé del tek, s örül -
tek az aján dék együtt lét nek. 
–  Igaz  is,  a vé let len –  fi lo zo fált

Zo li. 
– Mért pont ak kor jön az el len őr,

mi kor a Mi ku lás uta zik jegy nél kül? S
mért pont ak kor csat tan a po fon Esz -
ter ar cán, mi kor ép pen ke nye ret szel?
–  Er ről  jut  eszem be!  Esz ter nek

meg szü le tett a ba bá ja. Mind ket ten jól
van nak. A ma ma kü lö nö sen, mert
har ma dol ták a bör tön ide jét. 
De Bé la nem kér de zett vissza, in -

kább Éva ke zét si mo gat ta az asz tal
alatt. 

g Kiss la ki Lász ló

Mikulásaszülészeten

Weöres Sándor új kötete.Nagy
köl tőnk szü le té sé nek szá za dik év for -
du ló ja be fe je zé sül mint ha új len dü -
le tet ka pott vol na. A nagy ün ne pe ket
az egy sze rűbb em lé ke zé sek kö vet ték.
Kö zü lük is ki emel ke dett a fe hér bot
nem zet kö zi nap ján tar tott könyv be -
mu ta tó: Weö res ver sei Braille-írás sal! 
Az ezer pél dány ban ké szült, kü lön -

le ges vá lo ga tás hu szon há rom köl te -
ményt tar tal maz. Töb bek kö zött A
tün dér, a Ga la go nya, az Ars po e ti ca,
a Mi a jö vő? és az Üd vös ség ol vas ha -
tó ben ne. Va kok és gyen gén lá tók is -
mer ked het nek  a  va rázs la tos  köl té -
szet tel, a ma gyar nyelv egyik leg na -
gyobb mes te ré vel. A fő vá ro si is ko lák -
nak, könyv tá rak nak, me gyei egye sü -
le tek nek szét osz tott kü lön le ges aján -
dék el kezd te hó dí tó út ját. Az zal a re -
ménnyel,  hogy mi nél  több  seb zett
em ber tár sunk nak ad ma ra dan dó él -
ményt és őszin te gaz da go dást.

***

Kibédi Varga Áron. Az  1948-tól
Hol lan di á ban élő köl tő, iro da lom tör -
té nész nap ló ját ol va som. Az amsz ter -
da mi re for má tus egye tem asszisz ten -
se, a fran cia iro da lom ta ná ra lett. A
Mi kes Ke le men Kör hí res ren dez vé -
nye i nek  szer ve ző je.  Most  ol va sott
jegy ze te it az el múlt év ben ve tet te pa -
pír ra. Rö vid írá sok, majd nem min den
hét re  jut  va la mi  ér de kes  ese mény.
Álom fej tés, ha lott ba rá tok, éj sza kai
hó sza ka dás, az arab vi lág gond jai… 
Áp ri lis 7-én ezt ír ta: „Imád koz ni és

szá mol ni min den ki az anya nyel vén
szo kott. Most  gon do lok  csak  ar ra,
hogy van még egy har ma dik szi tu á -
ció, ami kor ma gya rul mon dok ma -
gam nak  va la mit:  egy  os to ba sá got
kö vet tem  el,  hogy  le het tem  ilyen
hü lye, mon dom mér ge sen.”

***

Mobiltelefon. Azt  hi szem,  azért
van ilyen nagy si ke re, mert az em be -
rek  unat koz nak.  Gya log,  vil la mo -
son, re pü lőn át se gí ti őket a ma gá nyos
órá kon. Pe dig mennyi min den más is
van: az arany tól ra gyo gó táj, a sza la -
dó fák, gye rek ar cok, ba ráz dált hom -
lo kú öre gek. Új sá gok, a ha zug sá gok

mel lett oly kor szív szo rí tó val lo má so -
kat is ta lá lunk. És köny vek, év ez re -
dek  üze ne té vel  meg ra kot tan.  Né -
zem a fi a ta lo kat a sze ge di gyors vo na -
ton, a leg több in du lás után álom ba
me rül. Ott a ke zük ben a mo bil, vár -
va  a  fon tos  hí vá so kat:  el hagy tuk
Zug lót; esik az eső Kecs ke mé ten; Vi -
rág bo ga ram, öt perc ké sé sünk van…

***

Hajléktalanok. Süt a nap, sza kad a
hó, es ti szél csa var ja a fá kat, ott ül nek
a  té ren,  fek sze nek  a  met ró sar kok -
ban. Vár ják, hogy va la ki meg szó lít sa
őket. Pár fo rin tot oda dob nak ne kik,
szá ra dó ke nye ret lök nek a ke zük be. 
Fel tű nő, hogy a ké re ge tők na gyobb

ré sze fér fi. Mel let tük sza tyor ban ke -
vés ke mo tyó juk, a töb bi ru ha raj tuk,
ne hogy va la ki el lop ja tő lük. Mond ják
a szo cio ló gu sok, a leg több el vált em -
ber, a fe le ség nél ma radt a la kás, így ke -
rül tek az ut cá ra. Azt is meg ta pasz tal -
tam, leg job ban a jó szó nak örül nek,
né hány rá juk szánt perc nek, ami kor
úgy ér zik, ők is em be rek, csak ki hull -
tak va la mi ért az idő ből.

***

Közösségiház.A kin ti táb lán ol va -
som: has tánc tan fo lyam in dul. Fér fi -
ak ré szé re is. Meg döb be nek egy pil -
la nat ra, én úgy tud tam, ezt csak nők
csi nál ják, s ahogy a ne vé ben is van, a
ha su kat és szé les csí pő jü ket ri szál ják.
Dí szes, ke le ti pom pá ban tün dök lő ru -
há ban jár ják, jó kedv vel és vi dám csa -
pat ban. Mit ke res nék ott, kér de zem
ma gam tól. So vá nyan és ke se reg ve? És
az idő sebb höl gyek, őket mi vonz za?
A moz gás, a rej tett ero ti ka? Amíg a
busz ra vár nak, be szél get nek egy órát
a bú csú zó no vem ber ben.

***

AdventistaTeológiaiFőiskola.Tu -
dó sí tás a na gyon szép is ko lá ról, a mo -
dern elő adók ról, a zsú folt könyv tár -

ról. Egy-egy órá ra is be lá to ga tunk, tu -
dós ta ná rok be szél nek, kí ván csi di -
á kok hall gat ják a bib lia ma gya rá za tot.
Épp itt van nak a le ve le ző sök. Meg -
lep ve lá tom, hogy az utol só sor ban
egy kis ma ma jegy ze tel, mel let te a kis -
fia  raj zol,  az  anyu ka  ölé ben  is  egy
csöpp ség. Így fi gyel nek együtt, mit
üzen ne kik Jé zus a ké ső dél után ban.

***

Zarándokút.A 11. szá zad kö ze pé ről
ol va sok. Egy ké ső őszi hó nap ról: Ma -
gyar or szág ról Ná poly ba igye ke zett el -
jut ni a kis csa pat. Töp ren gek, mennyi
idő alatt ér tek oda. Hány szor áll tak
meg, hol kap tak szál lást? Volt út köz -
ben mos dó víz és szap pan? A tör té net -
írás a hét köz na pi ap ró sá gok ban na -
gyon hi á nyos. A ki rályt meg mér gez -
ték, a ki rály nő el tűnt…,  is me ret len
dó mok ban pi hen nek hí res sé gek. Ezt
tud juk, én még is azt hi szem, a név -
te len em be rek ak kor is fon to sak vol -
tak, aho gyan ma. Raj tuk múlt min -
den. Di cső ség és mél tat lan ha lál.

***

Pusztulótárgyak.Nem szól ré gi tás -
ka rá di óm, meg  kel le ne  ja vít tat nom
anyám két száz éves ima köny vét, ki cse -
rél ni ezt és azt. Az tán be lém vil lan:
van nak még min den hez ér tő, jó mes -
ter em be rek? Tü rel mes fér fi ak, akik őr -
zik  a  ve szen dő  dol go kat?  Min dent
gyűj te nek,  sem mit  nem dob nak  ki,
hát ha  jó  lesz  va la mi re.  Em lék szem
gye rek ko rom ap ró mű he lyé re a kö zel -
ben, ahol Pak si bá csi dol go zott. Csak
egy kes keny ös vény volt a kö ze pén, ap -
ró szék és ola jos asz tal. Ko pott szer -
szá mok a zsú folt fa la kon. Nem tud ni,
ho gyan, de vé gül min den meg ja vult:
nyi kor gó bi cik li, kis mo tor, tar ka ro bo -
gó, rit ka szép be tű i vel az író gép, a Sin -
ger var ró gép. Amíg vá ra ko zott a meg -
ren de lő, a bölcs fér fi a fá radt éle te ken
is fol to zott és ja ví tott egy ke ve set.

***

SáraSándor80.Né zem az ün ne pi fo -
tót, bú csú zó dél utá ni fény ra gyog ja be
fá radt ar cát, ezüst tüs ke sza kál lát. Mel -
let te egy ré gi, fa ke re kű fény ké pész ma -
si na, ked ves aján dék, hogy min den nap
fi gyel mez tes se mes ter sé gé re. 

Ke ve set  idé zik  in du lá sát:  a  20.
szá zad  egyik  leg szebb  film jé nek,  a
Szind bád nak ő  volt  az  ope ra tő re.
Leg gyak rab ban  Kó sa Fe renc cel és
Cso ó ri Sán dor ral dol go zott együtt.
Ké pe in a szen ve dő em ber, a fáj dal ma -
kat hor do zó ma gyar táj vall a tör té -
nel mi meg ráz kód ta tá sok ról. A het -
ve nes  évek  vé gén  for ga tott  já ték -
film je, az Íté let az 1514-es pa raszt lá -
za dás  ve zé ré ről,  Dó zsa György ről
szól. Ez volt az el ső al ka lom, és ez vé -
gig meg ma radt, a gán csos ko dó ha ta -
lom mal va ló küz del me. Ami kor a 80
hu szár el ké szült, két el len té tes vé le -
mény üt kö zött. Az egyik az el is me -
ré sé: vég re egy szív szo rí tó film 1848-
as  for ra dal munk ról. A má sik hang
en nek el len ke ző je: is mét egy ómó di,
zo kog ta tó film tör té nel münk ből. 
És  ak kor  még  nem  em lí tet tem

Sá ra do ku men tum film je it: a Cson ka-
Be reg drá mai  fo lya mát,  a Per gő tűz
vér áz tat ta koc ká it. A má so dik ma -
gyar  had se reg  do ni  össze om lá sát.
Sű rű füst ben ful dok lik a nap, zu hog -
nak a grá ná tok, lo bog va ég nek a há -

zak, a bú za táb lák, a ki sik lott vo na tok,
szét sza kadt em be ri tes tek min de nütt.
Az után az eresz ke dő sö tét ben be le -
fagy nak a hó ba. A Sá ra Sán dor film -
vász nát be töl tő arc a fél év szá zad alatt
krisz tu si tisz ta sá gú lett. Íme, ezek va -
gyunk: ma gya rok, íme, ve lünk tör -
tént: Ma gyar or szág gal. Kö szö net ér -
te. Is ten él tes se ke rek szü le tés nap ján!

***

Őrjöngőtájfun.A föld tör té ne té nek
leg erő sebb vi ha ra sö pört vé gig a Fü -
löp-szi ge te ken. A Ha iyan név re ke -
resz telt táj fun há rom száz ki lo mé te res -
nél na gyobb se bes ség gel csa pott le az
or szág ra. Így szólt a ko po gó üze net,
a be mon dók kö zö nyös hír adá sa. Én
ma gam is he te kig így néz tem a szív -
szo rí tó ké pe ket, a föld csu szam lá sok
fel vé te le it, a szél ör vé nye ket, ahogy kis -
vá ro so kat, fal va kat ta pos tak össze. 
Négy mil li ó an ma rad tak fe dél nél -

kül,  tíz ezer  em ber  meg halt.  Most
ol va som a CNN tu dó sí tá sát, hogy a
dél ke let re  fek vő  Sa mar  tar to mányt
szin te le ta rol ta a pen ge éles szél. Csu -
pa  tör me lék  min den.  Egy  jaj ga tó
asszony  zo kog ja:  „Nagy vi lág,  nézz
ránk! Drá ga em ber tár sak, se gít se tek!” 
Könnyek közt né zem a leg fris sebb

fran cia  ri por tot:  so vány,  resz ke tő
fér fi,  a  fe le sé gé re  rá sza kadt  a  te tő,
ahogy men tet te hét gyer me két! Az ik -
rek há rom hó na po sak, fé lig ár vák az
el ár vult or szág ban. Ta lán ők fog ják
be fe jez ni a vé get nem érő új já épí tést.

***

Azújrakezdésreménye.Te le a vi -
lág nem gyó gyu ló se bek kel, még is na -
pon ta lá tom az új és új ne ki buz du lást.
Aho gyan  Jé zus  is  tet te, hi szen úgy
halt meg, hogy hit te, de nem tud hat -
ta iga zán fel tá ma dá sát. A hí vő em be -
re ket a re mény és az új ra kez dés él te -
ti. A föl is me rés, hogy mennyi fe les -
le ges  dol got  tet tünk  éle tünk ben,
mennyi ér ték te len ka ca tot hal moz -
tunk fel. Az után ész re vét le nül rá esz -
mé lünk: Is ten min dent el ren de zett.
Az új nap új le he tő sé get ígér, sem mi
nem ve szett el vég leg. Le het ten ni és
te rem te ni – együtt és fá rad ha tat la nul.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Nap ló, 2013)
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Újdonságok

Útmutató 2014
g 136 oldal – olvasmányokkal 208 oldal, 

119 × 163 mm, kartonált
400 Ft, illetve 600 Ft

Evangélikus naptár 2014

A reformáció kezdetének 500. évfordulójára
készülve meghirdetett tematikus évek sorá -
ban a 2014. évben a reformáció és a kultúra
kapcsolatát kutathatjuk. Naptárunk tanul má -
nyai ehhez nyújthatnak segítséget. 
g 256 oldal, 140 × 195 mm, kartonált

820 Ft

Fabiny Tamás:

Kereszt fogantyú nélkül

„Az embernek és hitének beméréséhez hol hét-
köznapi, hol ünnepi apropó adódik. A tavaszi
lomtalanítás során kidobott feszület különös
sorsában egy húsvéti gondolat rejtőzik. Louis
Armstrong híres slágerének mondatában –
»Look up sometimes« – a jézusi ige fedezhető
fel. Bármily meghökkentőnek tűnik, de a 2010-
es választások előtti kampánycsend mel  lé is
elfér a bibliai párhuzam, hiszen a prédikátor
szerint ideje van a beszédnek, és ideje van a hall-
gatásnak. Fabiny Tamás lelki útvonalter ve ző je
képes az adóbevallás közelgő határidejét, az
Európai Unió soros elnökségét, a fagyhalálról

készült statisztikát, a Duna vízszintjének év-
százados rekordját és az európai focibajnokság
friss eredményeit kiinduló pont ként kezelni.
Időnként zavarba hoz az a természetesség, az a
bölcsesség, amellyel egy-egy életsorsot egy
bibliai sor mellé helyez, le gyen az a Luther Ott-
hon egykori lakója, ké sőbb az 1956-os Nagy
Imre-kormány hon vé del mi minisztere, Malé -
ter Pál, a gyil kos ság áldozataként elveszí tett An -
dor ka Eszter evangélikus lelkész vagy a kétszáz
méteres mellúszásban világcsúccsal olim piai
aranyat nyert Gyurta Dániel.” (Jónás István)

A kötet CD-melléklettel jelenik meg, ame -
lyen Dresch Mihály Liszt Ferenc-díjas dzsessz-
 zenész hangszeres improvizációi kísérik az
egyes szövegeket.
g 192 oldal, 140 × 160 mm, keménytáblás

1890 Ft helyett 1701 Ft

Kertész Eszter: Szalma és glória

A szerző kis kötete 17 verset tartalmaz. A ver -
sek egyrészt reflektálnak a karácsonyi tör té netre,
másrészt általuk az olvasó belehe lyez ke dik a
jászol körül közel állók (a betlehemek szo ká sos
alak jai) és – időben – távolabbiak sze re pébe.
Személyes hangon szólal meg például Mária, az
angyal, a pásztorok, sőt a bárányok is. Külön ér -
de kes ség, hogy a négy evangélista saját, az evan -
gé liu mok szövegében tetten ér he tő néző pontja
is meg jelenik. Ez a – színpadi vagy átvitt ér te -
lem ben is érthető – miszté riu mot megjelenítő,
ugyan akkor lírai hangon meg  szólaló versfüzér
egyaránt alkalmas egyéni meditá ció ra, templo -
mi előadásra és hittanórai fel dol go zásra.
g 40 ol dal, 135 × 157 mm, kartonált

980 Ft helyett 882 Ft

Füller Tímea: Tócsatükörben
Mesék, tárcák, novellák

„Füller Tímea örömöt üzenő világában, ahol
egy légy is angyallá tud változni, ahol egy fél
iskola köti meg a karácsonyi ajándékot, a hét-
köznapok teli vannak csodás dolgokkal, észre -
vét len, apró lényekkel, meglepetésajándékok -
kal. Hol le kell hajolni a fű közé, máskor csak
bele kell nézni valakinek a szemébe, hogy a
csodás dolgok megtörténjenek.

Olyanok az írásai, amilyen az írójuk. Vele
nem lehet lekésni a tengelici vonatot, vele
közösködve nem lehet csalódni, mellette nem
marad rosszkedvű senki. Valami gyermeki
derű él benne. Amivel nem sokan dicse ked -
he tünk: a felnőtt Füller Timiben megmaradt a
születésekor kapott feltétel nélküli bizalom a
Világ és az Emberek iránt.

Ezért küldi elé idejében a tengelici vonatot
az Égi Forgalmista, hogy szaladva is, de elérje.
Füller Timi ezt nem használja ki, nem él vele
vissza, egyszerűen azért, mert nem is gondol
arra, hogy valami nem fog sikerülni. Így fo -
galmaz kicsiknek és nagyoknak: Legyetek
derűsek! És teszi a dolgát boldog örömben –
mint a gyerekek.” (Schäffer Erzsébet)
g 224 oldal, 120 × 182 mm, keménytáblás

1790 Ft helyett 1611 Ft

Csepregi Zoltán (szerk.):

Luther válogatott művei 7.
Levelek

A válogatás azzal a céllal született, hogy egy-
szerre mutassa be a reformátorrá érés moz -
za natait, a teológiai munka műhelyét és a
min dennapok tennivalóit, a külső harcokat és
a lelkiismereti küzdelmeket – történeti ese -
ményeket dokumentálva és mának szóló üze -
ne teket hordozva. Ez a válogatás bizonyos ér -
te lemben az egész sorozat rövid foglalatát is

adja, azét a sorozatét, amely külön-külön kö -
te tekben mutatja be a reformátort, a pré di ká -
tort, a professzort, a bibliafordítót, a vigasz ta -
lót, a beszélgetőt – Luther leveleiben azonban
az egyházpolitika vegyül a személyes lelki gon -

doz ással, tudományos problémák vál ta koznak
a napi megélhetés égető kérdéseivel. A hang -
nem hol tréfás, hol kétségbeesett, hol indu la -
tos, hol higgadtan komoly. Ha valaki tehát idő
hiányában egyetlen kötetben az egész Luther -
re kíváncsi – életrajzra, életműre, szórakoz ta -
tó történetekre egyben –, az bátran fordulhat
a levelek gyűjteményéhez. 
g 776 ol dal, 170 × 240 mm, vászonkötés

4990 Ft helyett 4491 Ft

Bögre Zsuzsa – Kamarás István (szerk.):

Vallásszociológia
A Vallásszociológia című tankönyv több mint
másfél száz forrásra támaszkodik. 130 kérdés
és feladat segíti a tanulókat és a tanárokat. A
tan könyv különös hangsúlyt fektet a hazai val -
lá si helyzet bemutatására.
g 228 oldal, 148 × 160 mm, kartonált

1890 Ft helyett 1701 Ft

Galambos Ádám (szerk.):

Ámos Imre és a 20. század
Kortárs összművészeti kiállítás

Ámos Imre életén és művészetén keresztül
szem besülhetünk a holokauszt esztelensé gé vel,
a szolidaritás hiányával, az ember em ber te len-
ségével. A „magyar Chagall” és még száz ezrek
ke gyetlen meggyilkolása azonban nemcsak sa ját
korának, hanem jelenünknek is üzen. „Hol van
a te testvéred?” Alapvetően ezt a kérdést ku tatják
és keresik a feldolgozás le he tőségének re mé -
nyében, a testvériség jegyé ben a kötet al ko tói.
g 176 oldal, 240 × 240 mm, keménytáblás

DVD melléklettel
4990 Ft helyett 4491 Ft

Túróczy Zoltán: Időszerű szeretet
Igehirdetések az 1953/54-es egyházi esztendő
epistolai sorozata alapján
g 368 oldal, 145 × 200 mm, keménytáblás

1900 Ft helyett 1710 Ft

b A Luther Kiadó adventi könyvvásárának keretében december 2. és december 23. között 10–50%-
os kedvezménnyel árusítjuk kiadványainkat. A  ked vez mé nye ket igénybe vehetik ked ves ol va sóink
könyves bol tunkban (Budapest VIII. kerület, Üllői út 24. – nyitva tartás: hétfőtől pén tekig 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 Bu -
da pest, Üllői út 24.; fax: 1/486-1229; e-mail: kiado@lutheran.hu). A kedvezmény a de cem ber 23-
ig címünkre beérkezett megrendelésekre érvényes.

Szalma és glória

KERTÉSZ ESZTER

Kertész Ambrus fotóival
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Kiemelt ajánlatunk

Buday-Malik Adrienn (szerk.):

Ízlelő – (egy)háztáji ízeink
Rendhagyó szakácskönyv
nem csak evangéli kusoknak

Az Ízlelő nem csak egy szakácskönyv a sok kö -
zül. Hagyományőrző, ugyanakkor modern,
pol gári és egyben népi, de mindenekelőtt he-
lyi és minőségi ételek készülnek abban a kony -
há ban, ahol előkerülnek ezek a receptek. Az
ételeket egy-egy közösség hagyományai, tör -
ténetei, ünnepei is gazdagítják a könyv lapjain
– így értékőrző olvasmányként sem utolsó. 
g 148 oldal, 200 × 225 mm, keménytáblás

2580 Ft helyett 2322 Ft

Galambos Ádám (szerk.):

„Elvégeztetett”
Felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mihály
Krisztus-trilógiája előtt

A kötet szerzői: Beer Miklós katolikus püs pök,
Fabiny Tamás evangélikus püspök, Gáncs Pé -
ter evangélikus püspök, Jelenits Ist ván piarista
szerzetes, Kocsis Fülöp görögka to likus püs -
pök, Szabó István református püs pök, Ternyák
Csa ba katolikus érsek és Zász ka licz ky Zsu -
zsan na művészettörténész. 
g 160 oldal, 200 × 225 mm, keménytáblás

3200 Ft helyett 2880 Ft

Kamarás István:

Karácsonyi angyal
Karácsonyi mesék kisebbeknek
és nagyobbaknak
Kamarás István a kará cso nyi történet mo tí -
vu mait és központi üzenetét helyezi bizarr
mó don mai körülmények közé. Ezért aztán a
megszokott angyalok, pásztorok és királyok
mellett felbukkan pingvin, apáca, sőt még ka -
csacsőrű emlős, pelikán, tapír, vakegér, há -
rom púpú teve, lantmadár, buszsofőr, agy se -
bész és emelődaru is. S ha ez nem volna elég,
akkor megismerkedhetünk a három zsákos
em berrel, a kacsával, a csizmás kandúrral, a
kis haranggal és személyesen a böhöm nagy
pézs matulokkal is. Közben pedig a budapesti
haj léktalanok Szűz Mária szerepére Janics Na -
ta sát kérik fel, és amikor az olimpiai bajnok ka -
 jakos ezt elfogadja, akkor ők zúgó „Hajrá, ma-
gyarok!”-ban törnek ki. A barlangistálló mel -
lett pedig hósipkásan ott toporog Schweitzer
József nyugalmazott országos főrabbi, aki
ugyan József szerepét nem fogadta el, de annál
boldogabban jeleníti meg az agg Simeont… 

Ha figyelmesen nézzük ezt a tódításaiban is
mélyen őszinte könyvet, akkor az egyik rajzon
a szerző arcát is felismerhetjük. Nem a nem -
zet közileg jegyzett vallásszociológusét, ha -
nem az atyai jó barátét, a testvérét, aki büszkén
vállalja az OJD címet: ő az Ordo Joculator Dei,
vagyis az Isten Bohócainak Rendje tagja. 
g 96 oldal, 130 × 170 mm, keménytáblás

1690 Ft helyett 1521 Ft

Varga Gyöngyi: Áldáskönyv
(6. kiadás)
g 196 ol dal, 180 × 130 mm, keménytáblás

1890 Ft helyett 1701 Ft

Varga Gyöngyi: Remény s ég
(2. kiadás)
g 176 ol dal, 180 × 130 mm, keménytáblás

1890 Ft helyett 1701 Ft

Zászkaliczky Pál: Vetés közben
Áhítatok és imádságok az év minden napjára

g 416 ol dal, 170 × 220 mm, keménytáblás
3600 Ft helyett 3240 Ft

Reményik Sándor
összes verse I–II.
(4. kiadás)

g I. kötet: 678 oldal, II. kötet: 512 ol dal,
138 × 203 mm, vászonkötés
4600 Ft helyett 4140 Ft

Margot Käßmann:

Anyák a Bibliában
Az anyaság csodálatos – ám ami azt illeti, ne -
héz is tud lenni. És az anyává válás már régen
sem volt magától értetődő. A Bibliában talá -

lunk gyermektelen asszonyokat, akik gyer -
mek  re vágynak, és olyan anyákat is, akiknek
korántsem volt könnyű dolguk – olyanokat,
mint a szívtelen anya, az idősen gyermeket
szü lő anya, a sokgyermekes és az örökbe fo ga -
dó anya. A bibliai anyaportrék meglepő pers-
pektívákat tárnak fel: Margot Käßmann a bib -
liai anyákról mesél nekünk, rámutatva törté -
ne  te ik mai napig tartó érvényességére.

g 156 oldal, 120 × 190 mm, kartonált
1690 Ft helyett 1521 Ft

Owe Wikström:

A kápráztató sötétség
Szempontok a lelkivezetéshez
A svéd valláspszichológus, pszichoterapeuta,
lelkigondozó e könyvében a lelkivezetést he-
lyezi érdeklődése középpontjába.

g 312 oldal, 133 × 210 mm, keménytáblás
3600 Ft helyett 3240 Ft

Bodrog Miklós: Rendeltetés
E kötet Bodrog Miklós mély hitéről tanúskodó
verseiből, kitűnő formaérzékkel, nagy nyelvi

leleménnyel készített műfordításaiból és az
Evangélikus énekeskönyv kedvelt énekeiből
nyújt válogatást.
g 126 oldal, 120 × 167 mm, kartonált

890 Ft helyett 801 Ft

Benczúr László építészete

A gazdagon illusztrált album lapjain az idén
hetvenéves építész munkássága elevenedik
meg szemé lyes hangvételű köszöntések kísé -
re té ben.
g 112 ol dal, 225 × 300 mm, keménytáblás

3900 Ft helyett 3510 Ft

Szabó Lajos (szerk.):

Az imádkozás ábécéje
Gyermekek imádkoznak. A felnőtt legszí ve -
seb ben megállítaná az időt… Este az ágy szé -
lén ülve gyermek- és felnőttkezek kulcso lód -
nak össze. Halk szavak, a nap nagy eseményei,
aggódásai és örömei. Közben kicsi és nagy
érzi: Valaki hallja és meghallgatja.

Kedvet szeretnénk teremteni az imádko -
zás  hoz, hogy kis kezek nyissák ki ezt az imád -
ságoskönyvet. Lapozgassák, nézegessék a raj -
zo kat, megsimogassák a kedvenc képeket.
Van üres lap – rajzolásra. Van vonalas lap – a
legkedvesebb imádságok leírására. De a leg -
fon tosabb, hogy elkezdjünk beszélgetni Isten-
nel. Hogy kicsik és nagyok együtt tanulják az
imádkozás ábécéjét.
g 108 oldal, 120 × 200 mm, keménytáblás

990 Ft helyett 891 Ft

Schmidt Egon:

Angyalka segített
Schmidt Egon Kossuth-díjas író bájos, óvo -
dás- és kisiskoláskorú gyerekeknek szóló me -
se könyve egy angyalka hat napját veszi sorra
az emberek között. – S hogy miért kellett a
föld re jönnie? Elárulhatjuk, hogy büntetésül!
De hogy mivel szolgált rá erre, és milyen ka -
lan dok ba keveredett a halandók között, az
marad jon titok – legalábbis a könyv elol va sá -
sá ig!
g 44 oldal, 180 × 247 mm, keménytáblás

1490 Ft helyett 1192 Ft

ÍZlelő
RENDHAGYÓ SZAKÁCSKÖNYV NEM CSAK EVANGÉLIKUSOKNAK
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KAMARÁS ISTVÁN OJD

Karácsonyi angyal
Karácsonyi mesék kisebbeknek és nagyobbaknak

LUTHER KIADÓ

  

Újra kapható!

                    
                  
  január 21. január 22. január 23. január 24. január 25. január 26. január 27. január 28. 

j   január 30. január 31. február 1. február 2. február 3. február 4. február 5. február 6. 
f   ebruár 8. február 9. február 10. február 11. február 12. február 13. február 14. február 15. 
f   február 17. február 18. február 19. február 20. február 21. február 22. február 23. február 
2   25. február 26. február 27. február 28. február 29. március 1. március 2. március 3. már
c   cius 5. március 6. március 7. március 8. március 9. március 10. március 11. március 12. 
m  . március 14. március 15. március 16. március 17. március 18. március 19. március 20. 
m  . március 22. március 23. március 24. március 25. március 26. március 27. március 28. 
m  . március 30. március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. április 5. április 6. április 
7    április 9. április 10. április 11. április 12. április 13. április 14. április 15. április 16. április 
1   18. április 19. április 20. április 21. április 22. április 23. április 24. április 25. április 26. 
á   április 28. április 29. április 30. május 1. május 2. május 3. május 4. május 5. május 6. 
m   ájus 8. május 9. május 10. május 11. május 12. május 13. május 14. május 15. május 16. 
m   május 18. május 19. május 20. május 21. május 22. május 23. május 24. május 25. május 
2   27. május 28. május 29. május 30. május 31. június 1. június 2. június 3. június 4. június 
5    június 7. június 8. június 9. június 10. június 11. június 12. június 13. június 14. június 
1   16. június 17. június 18. június 19. június 20. június 21. június 22. június 23. június 24. 
j   únius 26. június 27. június 28. június 29. június 30. július 1. július 2. július 3. július 4. 
j   lius 6. július 7. július 8. július 9. július 10. július 11. július 12. július 13. július 14. július 
1   6. július 17. július 18. július 19. július 20. július 21. július 22. július 23. július 24. július 25. 
j   úlius 27. július 28. július 29. július 30. július 31. augusztus 1. augusztus 2. augusztus 3. au
g   augusztus 5. augusztus 6. augusztus 7. augusztus 8. augusztus 9. augusztus 10. augusztus 
1  us 12. augusztus 13. augusztus 14. augusztus 15. augusztus 16. augusztus 17. augusztus 
1  us 19. augusztus 20. augusztus 21. augusztus 22. augusztus 23. augusztus 24. augusztus 
2  tus 26. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. augusztus 30. augusztus 31. szeptem
b   tember 2. szeptember 3. szeptember 4. szeptember 5. szeptember 6. szeptember 7. sz
e  . szeptember 9. szeptember 10. szeptember 11. szeptember 12. szeptember 13. szeptem
b   ptember 15. szeptember 16. szeptember 17. szeptember 18. szeptember 19. szeptember 
2  mber 21. szeptember 22. szeptember 23. szeptember 24. szeptember 25. szeptember 26. 
s r 27. szeptember 28. szeptember 29. szeptember 30. október 1. október 2. október 3. 
o   október 5. október 6. október 7. október 8. október 9. október 10. október 11. október 
1  r 13. október 14. október 15. október 16. október 17. október 18. október 19. október 20. 
o  . október 22. október 23. október 24. október 25. október 26. október 27. október 28. 
o  . október 30. október 31. november 1. november 2. november 3. november 4. november 
5  er 6. november 7. november 8. november 9. november 10. november 11. november 12. 
n  13. november 14. november 15. november 16. november 17. november 18. november 19. 
n  20. november 21. november 22. november 23. november 24. november 25. november 
2  ber 27. november 28. november 29. november 30. december 1. december 2. december 
3  er 4. december 5. december 6. december 7. december 8. december 9. december 10. de
c              

              

Zászkaliczky Pál

Vetés közben
Áhítatok és imádságok az év minden napjára
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Döbrentey Ildikó:

A fekete bárányka
Magyar Krisztina illusztrációival
A betlehemi legelőn a kis fekete bárányt ki kö -
zö sítik testvérei. Mert fekete. Szomorúan bal -
lag a kietlen pusztában, míg egy félig vak te -
hén mellett meghúzhatja magát az istállóban,
ahova ő vezeti el a szállást kereső fiatal párt,
akik gyermeket várnak...

g 16 oldal, 154 × 154 mm, keménytáblás
960 Ft helyett 768 Ft

Döbrentey Ildikó:

A kisded első csodája
Magyar Krisztina illusztrációival
A Betlehemben játszódó mese egy édesanyját
el veszített 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 fel-
szabadí tó bátorsággal mesél a gyermekszív
titkairól, és visz egyre közelebb bennünket is
a béke helyéhez.

g 16 oldal, 154 × 154 mm, keménytáblás
960 Ft helyett 768 Ft

Ignác, mit látsz?
Könyv, CD, foglalkoztató
g 54 oldal + mellékletek + CD,

245 × 205 mm, keménytáblás
3900 Ft helyett 3120 Ft

A tekercsek színe
Ószövetségi kifestő 4–10 éveseknek
Bibliai történetek Holló Katalin és Szalay
Mik lós játékos, gyermekközpontú raj zai val.
g 40 oldal, 209 × 296 mm, kartonált

670 Ft helyett 603 Ft

Kőháti Dorottya Éva (szerk.):

Ancilla Domini
Túrmezei Erzsébet-emlékkönyv
Erzsébet testvér, a diakonissza főnökasszony,
a költő és műfordító itt élt közöttünk a te rem -
tő Isten ege alatt, a kegyelem ege alatt s az
örökkévalóság fényében. Uráról tett bi zony sá -
got egész életében. Ennek a művészi esz kö zök -
 kel is kifejezett folyamatos bi zony ság té tel nek
kíván emléket állítani a születése 100. év for du -
lója alkalmából készült, gaz da gon il luszt rált
emlékkötet, amelynek szer kesz tője és szer zői
Erzsébet testvér lelki és szel lemi kincsek ben
páratlanul gazdag életé nek legfontosabb te rü -
le teit igyekeztek be mu tat ni.

A könyv DVD-mellékletet tartalmaz, ame -
lyen két filmet tekinthetünk meg: Fény előt -
tem, fény utánam (a Zákeus Médiacentrum
portréfilmje Túrmezei Erzsébetről), valamint
Essig József Túrmezei Erzsébet kolozsvári út -
ján készített filmjét.
g 448 ol dal, 195 × 225 mm, keménytáblás,

DVD-melléklettel
4990 Ft helyett 4491 Ft

Túrmezei Erzsébet:

A kegyelem ege alatt
Száz év – száz vers

g 112 ol dal, 181 × 159 mm, kartonált
970 Ft helyett 873 Ft

Szabó Lajos (szerk.): Fényforrás
Tíz karácsonyi szó a léleknek
g 64 ol dal, 148 × 210 mm, irkafűzött

990 Ft helyett 792 Ft

Szabó Lajos (szerk.): Meríts!
Meditációk és imádságok fiataloknak
g 152 ol dal, 148 × 210 mm, kartonált

980 Ft helyett 882 Ft

Máté 118
A gyűjtemény 118 prédikációt tartalmaz, mind-
 egyiket más és más lelkész írta, és mindegyik
Máté evangéliumának egy-egy igeszakaszáról
szól. A 118 lelkész a Magyarországi Evangé li -
kus Egyház Északi Egyházkerületének terü le -
tén végzi szolgálatát. Az igehirdetések szinte
mind egyike szóban elhangzott prédikáció, így
nemcsak a lelkész, hanem az őt hallgató gyü -
le kezet is itt van velünk…
g 420 ol dal, 235 × 160 mm, kartonált

2190 Ft helyett 1971 Ft

Luther Válogatott Művei 5.
Bibliafordítás, vigasztalás, imádság
g 736 ol dal, 170 × 240 mm, vászonkötés

4990 Ft helyett 3992 Ft

Jer, örvendjünk, keresztyének
Luther írásaiból mindennapi áhítatra
g 448 ol dal, 140 × 200 mm, kartonált

1700 Ft helyett 1360 Ft

Döbrentey Ildikó:

Beszélgetek az Úrral (4. kiadás)

g 160 ol dal, 135 × 205 mm, keménytáblás
980 Ft helyett 882 Ft 

Bibliák

Új fordítású Bibliák
1216 oldal, színes térképmellék letek kel,
mű bőr kötés 

Közepes (kék, zöld és bordó szín ben)
120 × 167 mm, 2500 Ft

Nagy – 140 × 198 mm, 3500 Ft
Biblia – Magyarázó jegyzetekkel – 1608 oldal,

165 × 235 mm, 5100 Ft
Görög–magyar Újszövetség – 1248 oldal,

115 × 163 mm, 4800 Ft

Károli-fordítású Bibliák
1200 oldal, műbőr kötés

Kicsi – 110 × 170 mm, 2500 Ft
Kis családi – 140 × 200 mm, 2900 Ft
Nagy családi – 170 × 250 mm, 4500 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 800 Ft

Cserháti Sándor: Pál apostolnak
a ko rin thu  siakhoz írt első levele

876 oldal, 143 × 203 mm, keménytáblás
5600 Ft helyett 3920 Ft

Cserháti Sándor: Pál apostolnak
a ko rin thu  siakhoz írt második levele

500 oldal, 143 × 203 mm, keménytáblás
4200 Ft helyett 2940 Ft

Cserháti Sándor: A filippibeliekhez írt levél
244 oldal, 141 × 200 mm, kartonált
520 Ft helyett 260 Ft

Csendes percek

Szabó Lajos (szerk.): Lélegzetvétel
Kilenc nap a léleknek

52 oldal, 148 × 210 mm, kartonált
790 Ft helyett 553 Ft

Szabó Lajos (szerk.): Jelzőtűz
Tizenegy bátorító szó

112 oldal, 148 × 210 mm, kartonált
1090 Ft helyett 981 Ft

Fabiny Tibor, Tóth Sára (szerk.): Irányváltás
Humán értelmiségiek megtérése
A megtérési történetek lényegi eseménye nem
annyira a karakter átváltozása; ami tör  ténik,
az inkább a meglévő karakter, az abban rejlő
erők, képességek irány váltása. A megtérés,
kivált a gyökeres és drámai életfordulat Isten
érintésének lecsapódása a személyes élettör -
té netben, s mint a kötetben olvasható vallo-
má sokból kiderül, ma is tartalmaz felforgató
ele meket: emberek negyvenévesen vissza ül nek
az iskolapadba, kutatási területet, szakmát vál -
tanak, átértékelik emberi kapcsolataikat, egy-
házhoz való viszonyukat... A kötetben Dér Ka -
talin, Kocziszky Éva, Békési Sándor és Fa biny
Tibor megtérésről szóló vallomása olvas ha tó.

121 oldal, keménytáblás, 135 × 190 mm 
DVD-melléklettel
1860 Ft helyett 1302 Ft

Ittzés János: Hacsak
244 oldal, 125 × 187mm, keménytáblás
1290 Ft helyett 1032 Ft

Rados Péter (szerk.): Egy csepp emberség es ték
216 oldal, 164 × 235 mm, keménytáblás
2550 Ft helyett 1530 Ft

Szabó Lajos (szerk.): Hullámhossz
305 oldal, 168 × 237 mm, kartonált
1600 Ft helyett 800 Ft

Johann Gyula (szerk.): Nyitott ajtó I–II.
A kötetben hetvenkét evangélikus teológus -
hall gató áhítatait közöljük; olyan fiatalokét,
akik küldetésükre készülve gondolnak medi -
tá cióikkal, imádságaikkal a földi vándorúton
velük együtt haladókra.

233 és 228 oldal, 140 × 196 mm, kartonált 
940 Ft helyett 470 Ft (kötetenként)

Szabó Lajos (szerk.):
Tarts, Uram, a kezedben
Személyes szavak presbiterekhez

175 oldal, 125 × 205 mm, keménytáblás  
890 Ft helyett 801 Ft

Hafenscher Károly, ifj. (szerk.):
Kezek evangéliuma
Kézikönyv és lelki útravaló
a diakóniában dol go zóknak

156 oldal, 125 × 170 mm, vászonkötés  
890 Ft helyett 801 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
megta pasz talásokat, amelyeket betegsége és
ha lála idején feljegyeztem. Azokat a vi gasztaló
és utat mutató gondolatokat, ame lyek német-
országi kezelésének hosszú hónapjai idején
folytatott élénk levelezésünkből és a teme té se -
kor mon dott beszédekből valók.” 

163 oldal, 141 × 200 mm, kartonált 
380 Ft helyett 200 Ft

Veled egy életen át!
A könyv segítségére kíván lenni a jegyesok ta -
tás ban a lelkészeknek és a leendő házas társak -
nak egyaránt; elkíséri az olvasót a felnőtté vá -
lás korszakától az időskorig, a párválasztás
örö métől az özvegység fájdalmas állapotáig. 

108 oldal, 120 × 185 mm, kartonált
260 Ft helyett 100 Ft
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Teológia, egyháztörténet
Cserháti Sándor: Az Újszövetség teológiája
Cserháti Sándor tudományos kutatói életmű -
vé nek egyfajta betetőzéseként értékelhető Az
Újszövetség teológiája című műve, amely szá -
mos exegetikai munka után, az újszövetségi
ira tok mélyreható magyarázatát követően
több évtizedes kutatási eredmények esszen ciá -
ját tárja az érdeklődő olvasók elé.  A tu do má -
nyos színvonal fenntartása mellett fő célja a
teológiai gondolatmenetek, a kritikai elem zé -
 sek és konklúziók olvasmányos és ér dek fe szítő
nyel vi formába öntése, azaz min den kor a szen -
ve dé lyes és elkötelezett bibliaol vasókat tartja
szem előtt, akik tudományos is meretek nélkül
is érteni kívánják a Szentírás mélyebb üzene tét.

A könyv melléklete a Lélek által gazdag élet
című e-könyv, amely a szerző összegyűjtött ta -
nul mányait, írásait, igehirdetési előkészítőit
tartalmazza.

340 ol dal, 150 × 200 mm, keménytáblás,
CD-melléklettel (e-könyv) 
3600 Ft helyett 3240 Ft

Fabiny Tibor: A Magyarországi Evangé li kus
Egyház rövid története

96 oldal, 145 × 200 mm, irkafűzött
310 Ft helyett 100 Ft
(Német és angol nyelven is kapható.)

Gottfried Voigt:
Bevezetés az egyház tanításába

156 oldal, 148 × 209 mm, kartonált
550 Ft helyett 400 Ft

Szabó Lajos (szerk.): Homiletika
ökumeni kus palettán

256 oldal, 165 × 235 mm, kartonált
1960 Ft helyett 1764 Ft

Szabó Lajos (szerk.): Ablaknyitás
A többségében fiatal doktoranduszok és lel -
ké szek munkájából létrejött fel nőtt ok tatási se-
gédanyag az egyház alapvető kér déseit tárgyal -
ja, úgymint a Biblia, a szent ségek, a ke resz -
 tény spiritualitás, az egy há zi ünnepek, a te rem -
tettség és a ke resz tény ember viszonya stb. A
kötet alap vető szándéka szerint közérthetően
kí vánja sorra venni azokat a kér dé se ket, ame -
lyek  nek a mai újragondolása se gít het meg erő -
sö dnünk ta nít vá nyi küldetésünk ben. 

412 oldal, 166 × 238 mm, kartonált
2300 Ft helyett 1150 Ft

Szabó Lajos (szerk.): A közösségépítő lelkész
302 oldal, 165 × 235 mm, kartonált
1980 Ft helyett 1584 Ft

Mirák Katalin (szerk.): Dokumentumok és
ta nulmányok a Magyarországi Evangélikus
Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról
– 1945–1990 (Háló 1.)

320 oldal, 160 × 237 mm, kartonált
2100 Ft helyett 1680 Ft

Fabiny Tibor (szerk.): Hálóba kerítve
A kötet a 2010 októberében a Magyarországi
Luther Szövetség szervezésében megren de -
zett, az evangélikus lelkészek és az állam biz -
ton ság kapcsolatát vizsgáló konferencián el -
hang zott előadásokat, hoz zászólásokat közli.

168 oldal, 150 × 210 mm, kartonált
1390 Ft helyett 1112 Ft

Luther Márton, a reformátor
A 2006 szeptemberében–októberében Buda -
pes ten is megrendezett Luther-ki állítás se-
géd anyagaként jelent meg a ki ál lításvezető
ma gyar nyelven. Benne a reformátor rövid
élet raj zát, illetve számos dokumentum, fest -
mény és fénykép színes reprodukcióját is
megtalál juk.

76 oldal, 190 × 284 mm, kartonált
1195 Ft helyett 598 Ft

Hafenscher Károly: Liturgika
576 oldal, 170 × 240 mm, keménytáblás
4900 Ft helyett 3920 Ft

Dietrich Bonhoeffer: Követés
270 oldal, 143 × 202 mm, keménytáblás
1900 Ft helyett 1330 Ft

Ágostai hitvallás
207 oldal, 140 × 200 mm, keménytáblás
2200 Ft helyett 1540 Ft

Luther Márton Kis kátéja
68 oldal, 98 × 137 mm, kartonált
290 Ft helyett 261 Ft

Luther Márton:
Előszók a Szentírás könyvei hez

166 oldal, 138 × 197 mm, kartonált
1980 Ft helyett 1584 Ft

Luther Márton: Bűnbánat, keresztség, úr -
 vacsora – Három sermo a szentségekről (1519)

53 oldal, 140 × 200 mm, kartonált
730 Ft helyett 584 Ft

Birkás Antal: Reformáció, államhatalom,
po litika – Luther és Kálvin jogfilozófiai és po -
li tikai filozófiai nézetei

160 oldal, 167 × 237 mm, kartonált
1150 Ft helyett 1035 Ft

Csepregi Zoltán: Zsidómisszió, vérvád,
heb ra isztika
Ötven forrás a reformáció és a zsidóság kap-
csolatának kérdéséhez a szerző bevezető ta -
nul mányával.

224 oldal, 168 × 238 mm, kartonált
1650 Ft helyett 825 Ft

Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe
Az istentisztelet mai formáiról

296 oldal, 162 × 237 mm, kartonált
1900 Ft helyett 950 Ft

Vajta Vilmos: A diakóniai teológia
a magyar társadalmi rendszerben

212 oldal, 130 × 197 mm, kartonált
650 Ft helyett 390 Ft

Johannes Eger: A szenvedés mint Isten ki nyi -
lat koztatása – Elmélkedések a szenvedésről

88 oldal, 110 × 180 mm, kartonált
1290 Ft helyett 1161 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 színgaz dag 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 470 Ft

Korányi András: Hanem szeretni is – Káldy
Zoltán püspöki szolgálata itthon és külföldön

232 oldal, 160 × 237 mm, kartonált
1800 Ft helyett 1620 Ft

Else Natalie Warns – Heinrich Fallner: Jeri kó
rózsája – A bibliodráma kézikönyve

245 oldal, 167 × 237 mm, kartonált
2100 Ft helyett 1050 Ft

Orosz Gábor Viktor (szerk.): Hol van a te
test vé red? – Tanulmányok a társadalmi ne -
mek  ről és a testvérszeretetről

248 oldal, 119 × 196 mm, kartonált
1900 Ft helyett 1520 Ft

Gémes István: Újszövetségi velemjáró
112 oldal, 119 × 162 mm, kartonált
890 Ft helyett 712 Ft

Ének, zene, CD
Evangélikus énekeskönyv

808 oldal, vászonkötés
Kicsi: 85 × 119 mm, 1290 Ft helyett 1161 Ft
Nagy: 122 × 166 mm, 1950 Ft helyett 1755 Ft

Evangélikus istentisztelet
Gyülekezeti li tur gikus könyv

612 oldal, 122 × 166 mm, vászonkötés
990 Ft

Joób Árpád (szerk.): Jelenti magát Jézus
Vá lo gatás a magyar népzene keresztény szelle -
mi  sé gű anyagából

140 oldal, 137 × 182 mm, keménytáblás
2 CD-melléklettel, 1960 Ft helyett 1372 Ft

Veni redemptor gentium
Adventi or go na művek és énekek – CD
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem zenei
együtteseinek és Finta Gergelynek az elő adá -
sá ban.

Játékidő: 71:54 – 1800 Ft helyett 900 Ft

Első gyermek gospel karaoke DVD
54 perc, 4:3 képformátum
2580 Ft helyett 2064 Ft

Jónás és Jézus – Rockoratórium
Az 1993-ban született rockoratórium új fel -
vé tele. A régi és új előadók mellett most több
profi művész is megjelenik a felvételen. Nar -
rátor: Kubik Anna és Blaskó Péter, a krónikás
szerepében Ferenczi György.

Játékidő: 75:56 – 2490 Ft helyett 2241 Ft

Megrendelőlap
Szerző, cím példány

Megrendelő neve, címe (kérjük, jelezze, ha a számlázási és a szállítási cím eltér egy mástól):

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:

(december 2. és 23. között)
hétfőtől péntekig 9 és 18 óra, illetve

szombaton 10 és 13 óra között.

Az adventi könyvvásár nyújtotta kedvez -
mények csak a kiadótól történő közvetlen
vásárlás, illetve megrendelés ese tén ér vé -
nye  sek. A kedvez mé nyek nem vonhatók
össze, de minden eset ben a nagyobb ked-
vezményt biztosító akciót, illetve szolgál-
tatást vesszük figyelembe. 
Könyvesboltunkban, valamint honlapun -
kon vá sár  lóink a Luther Kiadó teljes könyv -
vá lasz té  kát meg te kint hetik, és további ked-
vez mé nyes árú kiadványok közül válogat -
 hat nak.
A ki adó köny ves bolt já nak tel jes áru kész le -
té re ér vé nyes utal vány 1000, 5000 és 10 000
fo rin tos cím le tek ben kap ha tó a köny ves-
bolt  ban, il let ve meg ren del he tő a ki adó tól.

Minden kedves olvasónknak békés, gaz da -
gí tó adventi készülődést kívánunk.

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 1. he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li s he ti igéi az Úr ér ke zé sé nek jó
hí rét mond ják el, s kér nek: Ké szít -
sé tek az Úr út ját: tér je tek meg! Jé zus
be tel je sí tet te a pró fé ták jö ven dö lé sét, s üd vö zí tő ül jött el e vi lág ba. El ső el -
jö ve te le kor alá za tos ki rály ként vo nult be Je ru zsá lem be. „Ké szít sé tek az Úr -
nak út ját, mert meg je le nik az Úr di cső sé ge, és min de nek egy szer re meg -
lát ják – így szól az Úr.” (Ézs 40,3.5; LK) Ka rá csony böjt jé ben (is) „Hoz zád
eme lem, Uram, az én lel ke met, Is te nem, ben ned bí zom, ne szé gye nül jek
meg” (GyLK 686,1), mert „íme, ki rá lyod jön hoz zád, sze lí den és sza má ron
ül ve”. A Ná zá ret ből va ló pró fé tát ak kor így fo gad ta né pe: „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
21,5.9) Ma is ki ált hat juk: Jé zus, se gíts, ments meg, üd vö zíts! Pál az Úr el -
jö ve te lé nek sür ge tő kö zel sé gé ről szól, s ké ri: „…ölt sük fel a vi lá gos ság fegy -
ve re it… ölt sé tek ma ga tok ra az Úr Jé zus Krisz tust…” Őreá vár va sze res sük
egy mást, mert „A sze re tet… a tör vény be töl té se.” (Róm 13,12.14.10) Egy há -
zi új évünk el ső „hét köz na pi” igé je: „…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. (…)
Őt sze re ti tek…, őben ne hisz tek, bár most sem lát já tok, és ki mond ha tat lan,
di cső ült öröm mel ör ven dez tek, mert el ér té tek hi te tek cél ját (lásd Zsid 11,1),
lel ke tek üd vös sé gét.” (1Pt 1,13.8–9) Jön Jé zus! Ezt már a pró fé ta is meg jö ven -
döl te (lásd Hab 2,3–4): 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…” (Zsid 10,37–38) 
Pál ké ri, ad junk há lát az Atyá nak, ő meg aján dé koz ta gyer me ke it új élet tel:
„Ő sza ba dí tott meg min ket a sö tét ség ha tal má ból, és ő vitt át min ket sze -
re tett Fi á nak or szá gá ba, aki ben van meg vál tá sunk és bű ne ink bo csá na ta.”
(Kol 1,13–14) Az apos tol Krisz tus el jö ve te lé nek fel ké szült vá rá sá ra fi gyel -
mez te ti a vi lá gos ság gyer me ke it: „Mi azon ban, akik a nap pal fi ai va gyunk,
le gyünk jó za nok, 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) Jé zu sunk ra a ka to nák ki rá lyi
pa lás tot, ko ro nát, jo gart jel ké pe ző tár gya kat ad tak meg csú fo lá sul, s gú nyol -
ták: „Üd vöz légy, zsi dók ki rá lya!” (Mt 27,29) Tud tu kon kí vül az igaz sá got mond -
ták ki, amit Jé zus is kö zölt Pi lá tus sal: „Te mon dod, hogy ki rály va gyok.” (Jn
18,37) Az óta az el/fel nem is mert ki rály nak ez a pa na sza Je ru zsá lem el len (el -
le nünk):  „…hány szor akar tam össze gyűj te ni gyer me ke i det…, de ti nem
akar tá tok! (…) nem lát tok en gem…, amíg azt nem mond já tok: Ál dott, aki az
Úr ne vé ben jön!” (Mt 23,37.39) Ez zel az utol só el jö ve te lé re utalt. De a két ad -
vent kö zött is jön. „Ki rá lyod el jön hoz zád, s el kez di ben ned a jót. Nem te
ke re sed őt, ha nem ő té ged. Nem te ta lá lod meg őt, ha nem ő té ged. Hi ted
is tő le van, nem ma gad tól, s ha ő nem jön, te ugyan csak kí vül ma radsz” –
így ta nít Lu ther Már ton. De ma még kér he ted: „Jöjj el, lel kem eped ve vár,
/ Ir gal mas mennyei Ki rály (…) Hogy jár jak a te uta don, / Ó, térj be hoz zám,
Jé zu som!” (EÉ 147,2)

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAvALÓ

„Zsolt 38,19: »Bi zony, meg val lom bű -
nö met…«, be val lom, s nem is aka rom
ta gad ni, hogy bű nös va gyok, s ma -
gam nak sem mi igaz sá got nem tu laj -
do ní tok; s ami ért min dig szen ved nem
kell, an nak az az oka, hogy tel ve va -
gyok bűn nel. »…bán kó dom vét ke im
mi att«, amint a kö vet ke ző, ne gye dik

bűn bá na ti zsol tár ban áll: »Bű ne im min dig sze mem előtt van nak, s meg aka -
rom val la ni bű nö met.« (Zsolt 51,6) Ugyan azt je len ti, mint ez a vers. Nos hát,
a bölcs, igaz és szent ke vély ke dők »ké szek« bé kes sé get és nyu gal mat, ké nyel -
met és tisz tes sé get el fo gad ni, és nem lát nak sem mit, ami szo mo rí ta ná és bán -
ta ná őket, ha nem csak azt, ami kí vá na tos és tet sze tős a sze mük ben. Hi szen
el rej tik a bű nü ket, és nem »vall ják meg«, nem is gon dol nak ar ra, ha nem csak
a ma guk ki vá ló sá gá ra meg a má sik em ber bű né re (amint a kö vet ke ző vers
mond ja). Vi szont a he lyes ala pon ál ló em ber e két vers sze rint ép pen az el -
len ke ző. Szent Pál apos tol is így mond ja (Róm 7,23), hogy bűn la ko zik őben -
ne, és hogy ez fog lyul ej tet te, pe dig ő sem mi rosszat nem tett, ha nem el len -
ke ző leg, sok jót. Krisz tus is meg pa ran csol ja min den hí vé nek (Lk 14,26), hogy
gyű löl jék meg lel kü ket. Már pe dig sem mi más nem gyű lö le tes, egye dül csak
a bűn. Hon nét ke rül hát a bűn az igaz em ber be, hogy azt meg gyű löl hes se?
(Mert Krisz tus nem azt mond ja, hogy csak a ré gi bű ne i ket gyű löl jék, a már
meg bán ta kat, és ame lye kért már bo csá na tot nyer tek, ha nem a lel kü ket és éle -
tü ket, amely két ség kí vül most is ben nük van.) Eze ket a bű nö ket a ke vély ke -
dők sem mi be sem ve szik. Nyu god tan jár nak-kel nek, és azt mond ják, hogy
ezek csak »min den na pi bű nök«, és nem Is ten pa ran cso la ta el len vé tők. Ha
ez igaz, ak kor mi ért pa ran csol ja Krisz tus, hogy gyű löl jük őket, és mi ért pa -
nasz ko dik az apos tol, hogy ra bul ada tott né kik? (Sze rin tük nincs is pa ran cso -
lat a »min den na pi bű nök« el len, és azok nem is ej te nek rab ság ba sen kit.)” 

g Lu ther Már ton: A har ma dik bűn bá na ti zsol tár (Zsolt 38) 
(Schu lek Ti bor for dí tá sa)

semperreformAnDA

Jé zus ról szól ez a mon dat a Bib li á ban.
Ő mint Ige ott volt a te rem tés kor, és
őrá néz ve te rem tet te Is te nünk a vi -
lá got. Már ak kor el ter vez te, hogy lesz
meg vál tás, jön a Sza ba dí tó. És el jött
Jé zus. Já nos evan gé li u mát Mó zes el -
ső köny vé vel ez  a  szó  kö ti  össze:
„kez det ben”. Az el ső éle tet is az Úr -
tól kap tuk, de az új éle tet is ő hoz ta
el. Er ről az iga zi élet ről szól az Új szö -
vet ség öröm hí re.  Egy ál ta lán,  jel ző
nél kül: az élet ről.
Hány em ber mond ta el ma gá ról,

hogy az éle te nem élet. A sok mun -
ka, fá ra do zás, ba jok mi att. Hány fi -
a tal mond ta azt, hogy elő ször „él ni”
sze ret ne, majd az tán dol go zik, az tán
ala pít csa lá dot, ne vel gye re ket. Hány
idős pró bál ja úgy ke zel ni be teg sé gét,
mint ha  so sem  len ne  vé ge  a  föl di
élet nek, pe dig a je lek ott van nak. De
egy szer elénk áll hat Meg vál tónk sza -
va: „Én va gyok az út, az igaz ság és az
élet…” (Jn 14,6) „Ben ne volt az élet…”
(Jn  1,4;  újon nan  re vi de ált  Ká ro li-
ford.), és Jé zus el ső el jö ve te le óta tud -
juk: ben ne van az élet az óta is. 
Az em ber él ni akar. És aki él ni akar,

az cél ját csak úgy ér he ti el, ha Jé zus -
hoz jön, és tő le kér egy más mi lyen,
iga zi éle tet.

Ma gad  nem  tudsz  újat  kez de ni.
Ben ne van az élet. Be lát ha tod: éle tem
el ron tot tam,  zsák ut cá ba  ju tot tam;
erőm  és  le he tő sé ge im  kor lá to zot -
tak;  cél ja im  el ér he tet le nek,  íté let
alatt va gyok; Is te nem, se gíts! És ak -
kor  föl ra gyog  a  vi lág  Vi lá gos sá ga.
„Szép, fé nyes Haj nal csil la gom, / Ra -
gyogj rám, édes Jé zu som, / Én lel kem
vi gas sá ga. / Oly sok szív té ged vár va
vár. / Az én szí vem is nyit va már, / És
jöt tö det kí ván ja.” (EÉ 361,1)
És új éle tet nyersz Is ten től. Ez az élet

egé szen más,  ra di ká li san  új  lé te zés
lesz. A vá gyott öröm mel és meg elé -
ge dett ség gel, de an nak más lesz az oka
és tar tal ma. Ahogy a té koz ló fiú ap ja
mond ja bol do gan, ami kor fia ha za tér:
„…vi ga doz zunk, mert ez az én fi am
meg halt és fel tá madt, el ve szett és
meg ta lál ta tott.” (Lk 15,23–24; újon nan
re vi de ált Ká ro li-ford.) Öröm az atyai
ház ban.  Öröm  a  bűn bo csá nat ban.
Öröm a test vé ri kö zös ség ben, Is ten di -
cső í té sé ben  és  aján dé ka i ban.  Jé zus
meg halt azért, hogy bű ne ink re bo csá -
na tot sze rez zen, és har mad nap föl tá -
madt, hogy a ma ra dan dó éle tet meg -
nyer je, és ne künk is re mény sé günk le -
hes sen az örök élet (Róm 4,25). 
Ahol az Úr meg je le nik, ott vi lá gos -

ság tá mad. Ott meg le het ér te ni, hogy
ha élet pár ti vagy, Jé zus mel lé kell áll -
nod a sa ját ér de ked ben és má so ké ban
is. Jé zus éle te az em be rek vi lá gos sá -
ga. Be lép a sö tét szo bá ba (vi lág ba), és
ott  vi lá gos ság  tá mad. Tisz tán  lá tod
hely ze te det és hi bá i dat is. Ez kel le met -
len. Ilyen kor ket tőt te hetsz: vagy „le -
ol tod a vil lanyt”, le szá molsz Jé zus sal,
mint a fő pa pok és írás tu dók, vagy a vi -
lá gos ság ban  ké red,  hogy  tisz tít son
meg és tölt sön be sze re te té vel az Úr.
Vi lá gos-e, hogy a vi lá gos sá got kell

vá lasz ta ni? Ő nem csak egy föl vil la -
nó fény, ha nem fo lya ma to san, min -
dig meg mu tat ja az utat és sze re te tét,
amellyel jár hatsz ezen az úton.
Jaj, ha az ad ven ti fé nyek el va kí ta -

nak. Vagy te ma gad is azért gyúj tod,
hogy má sok el va kul ja nak, el káp ráz -
za nak, a han gu lat rin gas sa el őket.
Ilyen kor, ad vent ben a Vi lá gos ság je -
le nik meg. Jé zust vár juk, az ő ígé re -
tei be tel je se dé sé nek ör ven de zünk. Bi -
zo nyos, hogy el jön ő, ahogy két ezer
éve  is  be tel je sí tet te  sza vát.  Mi ből
tu dod, hogy el jön? Ab ból, hogy igé -
jét ol va sod, hall ga tod – és vi lá gos ság
árad el a szí ved ben. Ál dott ad venti
időt kí vá nok!

g Széll Bul csú

Ahónapigéje
„Ben ne élet volt, és az élet volt az em be rek vi lá gos sá ga” (Jn 1,4)

Fé lek a ka rá csony tól (Rész let)
Fé lek a ka rá csony tól. Ne kem a ka rá -
csony so sem volt gye rek-nap. Em ber-
nap se volt. Nem tud tam örül ni! Hi -
á ba kap tam aján dé ko kat… az tán ké -
sőbb  hi á ba  vet tem.  Ki es tek  a  ke -
zem ből. Va la mi nagy-nagy aján dék -
ra  vár tam,  vi lág csu dá já ra. Ami ben
egy sze rű en meg ka pom ma gát a lé -
nye get. De az em be rek el áll ták elő -
lem Jé zust. Min dig el áll ták. – Meg -
hitt ség! Fej si mo ga tás! Csi lin ge lő sza -

lon cu kor! És mennyi em ber! Ki sze -
ret ték be lő lem az ün ne pet. 

Gyur ko vics Ti bor

„Bolt íves fe szült ség”
Az Új tes ta men tum oda ál lít ben nün -
ket Is ten em ber ré lét elé nek nagy cso -
da té nye elé, de a „ho gyan és mi ként”
kér dés re nem ad olyan fe le le tet, amely
el mé le ti kí ván csi sá gun kat ki elé gí te né.
Azért itt is he lye sebb, ha imád sá gos
alá zat tal ál lunk meg a cso da tény előtt,

el me rül ve az új tes ta men tu mi Krisz tus-
kép ki me rít he tet len gaz dag sá gá ban,
cso dál va azt az óri á si bolt íves fe szült -
sé get, amely a Meg vál tó is ten sé ge és
va ló sá gos em ber sé ge kö zött fenn áll.
Igye kez zünk föl mér ni egy fe lől bű nös
el esett sé gün ket, más fe lől a hoz zánk le -
eresz ke dő ke gye lem nagy sá gát!

Id. Prőh le Ká roly

Is tent  so ha se  bir to kol juk  annyi ra,
hogy már ne kel le ne őrá vár nunk. Vi -
szont ha vár juk őt, ne fe led jük: Is ten
már sok kal előbb várt min ket!

Di et rich Bon hoef fer

Nem szük sé ges, hogy Jé zust itt vagy
ott ke resd, ott van szí ved aj ta já nál. Áll
és vár, hogy ké szen ta lál jon, hogy ma -
gad hoz fo gadd. Nincs szük ség ar ra,
hogy messzi ről hív jad: tü rel me seb ben
és ezer szer job ban vá gya ko zik utá -
nad, mint ahogy  te vá rod őt. Nyílj
meg előt te, és ak kor be tér hoz zád!

Ec ke hardt mes ter

Úr Jé zus Krisz tus!
Kér lek, fo kozd fel ben nem eb ben az
ad ven ti idő ben az utá nad va ló vá gyat,
és  nyug ta la nítsd  a  szí ve met,  amíg
csak hoz zád nem jut ha tok. Is me rem
ígé re te i det. Bí zom ab ban, hogy ta lál -
koz ha tom ve led már most, a föl di élet
ide jén. Kér lek, erő sítsd hi te met, és
ké szíts fel az örök üd vös ség el fo ga -
dá sá ra. Jö vel, Uram Jé zus! Ámen.

Já vor Pál

Se gíts, sze re tő Úr is te nünk!
Jöj jön el ha mar szent jö ve te led bol dog
nap ja, hogy meg me ne kül jünk a ha mis,
go nosz vi lág tól, az ör dög bi ro dal má -
ból, és meg sza ba dul junk a nagy kül -
ső és bel ső gyöt rel mek től. Fojtsd meg
óem be rün ket, hogy vég re már új tes -
tünk le gyen, amely nincs úgy tel ve bű -
nök kel, és nem olyan haj la mos min -
den go nosz ra, mint a mos ta ni, ha nem
min den tes ti-lel ki baj tól meg vál tot tan
ha son ló vá  le gyen a Te meg di cső ült
tes ted hez,  sze re tő  Jé zus  Krisz tus
Urunk, hogy vég re el jus sunk di cső sé -
ges meg vál tá sunk hoz. Ámen. 

Lu ther Már ton
g Össze ál lí tot ta:

Ma do csai Mik lós

Adventigondolatok,imádságok

Dsi da Je nő

közelegazemberfia
(Rész let)

Tu dom, hogy kö ze leg már a jó em ber fia,
aki nem tő lem és nem tő led kap éle tet.
Né hány pász tor nak, akik so ha sem öl tek
nyu lat, nem hor doz nak em ber ölő 
szer szá mot, meg je le nik az an gyal és
meg je le nik a csil lag és te le lesz dal lal 
a de cem be ri hegy ol dal. Csak rá né zünk a kis ded re
és tud ni fog juk, hogy Ő az.



Az evan gé li u mok ban na gyon so kat
ol vas ha tunk  ar ról,  hogy  Jé zus
mennyit  imád ko zott  az  Atyá hoz.
Ta ní tá sa i ban  az  em be re ket  is  er re
biz tat ta.  Fel hív ta  a  fi gyel met  ar ra,
hogy az imád ság az Is ten nel va ló be -
szél ge tés, ezért örö me in ket és ké ré -
se in ket min dig osszuk meg a Te rem -
tőnk kel.
Ar ra is bá to rít min ket Jé zus, hogy

ne fél jünk, ha nem tu dunk szép ke -
rek mon da tok ban fo gal maz ni – az
Atya úgy is tud ja, mi re van szük sé -
günk. A leg fon to sabb, hogy csend -
ben és őszin tén mond junk el ne ki

min dent. Ezt úgy fo gal maz ta meg Jé -
zus, hogy men jünk be a bel ső szo -
bánk ba. Ő is na gyon sok szor olyan
csön des hely re ment az Is ten nel be -
szél get ni,  ahol  nem  za var ta  más.
Má té evan gé li u má nak 6. fe je ze té ben
így ol vas hat juk:

„Ami kor imád koz tok, ne le gye tek
olya nok, mint a kép mu ta tók, akik sze -
ret nek a zsi na gó gák ban és az ut ca sar -
ko kon meg áll va imád koz ni, hogy lás -
sák őket az em be rek. Bi zony, mon dom
nék tek: meg kap ták ju tal mu kat. Te pe -
dig ami kor imád ko zol, menj be a bel -
ső szo bád ba, és aj tó dat be zár va

imád koz zál Atyád hoz ti tok ban.
Atyád pe dig, aki lát ja, amit ti tok ban
te szel, meg fi zet ne ked.

Ami kor pe dig imád koz tok, ne sza -
po rít sá tok a szót, mint a po gá nyok,
akik azt gon dol ják, hogy bő be szé dű sé -
gü kért hall gat tat nak meg. Ne le gye tek
te hát hoz zá juk ha son lók, mert tud ja
a ti Atyá tok, mi re van szük sé ge tek, mi -
előtt még kér né tek tő le.”

Anyomtatottnagybetűkbőlolvas-
hatjátokösszeamegoldást.Mindig
ezzelkezdjükazimádságainkat!

Jézustanításai
b Mostanihatrészessorozatunkvégéhezértünk.Jézustanításaiközül
elevenítettünkfelnéhányat.Mindegyikrészbenegy-egyfeladatotis
megoldhatattok.Ahelyesmegfejtéseketösszegyűjtveküldjétekelszer-
kesztőségünkcímére(1085Budapest,Üllőiút24.).Aborítékraírjá-
tokrá:Gyermekvár.
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Ki sebb, mint  a me zei  nyúl,  a  há zi
nyúl faj ták őse.
Ko ráb ban gya ko ribb volt ha zánk -

ban. Rend sze re sen lát tam pél dá ul a
Bu da örs fe lett lé vő, bok rok kal tar kállt
ko pár dom bo kon, té len a hó te le volt
a kis ál la tok nyo ma i val. Az utób bi idő -
ben azon ban az ál lo mány – fel te he tő -
leg egy mi xo ma tó zis ne vű jár vá nyos
be teg ség  kö vet kez té ben  –  na gyon
meg fo gyott. Ma csu pán né hány he lyen
él nek üre gi nyu lak Ma gyar or szá gon.
A me zei nyúl lal el len tét ben üreg -

la kók. A ma guk ás ta föld alat ti la ká -
sok ban él nek, majd nem min dig töb -
ben egy más kö ze lé ben.
Fő leg szür kü let kor és éj sza ka táp -

lál koz nak,  de  pél dá ul  az  em lí tett
bu da ör si dom bo kon nap pal is gyak -
ran lát tam őket.
Nem fut nak olyan gyor san, mint

a me zei nyúl. Ül dö ző jük elől cik cakk -

ban me ne kül nek, és gyor san a föld
alá búj nak.
Eu ró pa nyu ga ti fe lén ma is gya ko -

ri az üre gi nyúl. Ami kor egy al ka lom -
mal Né met or szág ban egy kon fe ren -
ci án vet tem részt, és ko ra reg gel ki -
néz tem szál lá som ab la kán, tu cat nyi
nyu lacs kát  lát tam,  amint  ide-oda
sza lad gál tak, be búj tak a föld alá, de
ki csit odébb új ra elő buk kan tak. 
A nyúl vár nak több ki já ra ta van, ez

fon tos biz ton sá gi szem pont ból. Ha
ugyan is egy nem várt és rossz szán -
dé kú lá to ga tó, pél dá ul gö rény bú jik
be az egyik já ra ton, a nyu lak a má si -
kon idő ben ki me ne kül het nek.
Aki nek nyu lai van nak ott hon, az

tud ja, hogy a ki csi nyek zárt szem mel,
csu pa szon, any juk ha si sző ré ből ki -
té pett pu ha, me leg va cok ban szü let -
nek. A me zei nyúl ki csi nyei a föld fel -

szí nen szü let nek, sző rö sek, nyom ban
lát nak, és ha kell, egy-két nap múl -
va fut ni is tud nak. 
Az üre gi nyu lak a föld alatt bi zo -

nyos vé dett sé get él vez nek, ezért las -
sab ban fej lőd het nek. Elő ször csak há -

rom he tes ko ruk ban me rész ked nek ki
a sza bad ba. Nö vé nyi anya gok kal táp -
lál koz nak, la ká suk kör nyé kén rág csál -
nak, víz igé nyü ket is nö vé nyek fe de -
zik. Ami kor gyer mek ko rom ban nyu -
la im vol tak, friss zöl det, vad ló he rét,
gyer mek lánc fü vet ad tam ne kik, de vi -
zet nem tet tem az ól juk ba.
Az üre gi nyu lat va dá sza ti cél lal sok

hely re, pél dá ul Új-Zél and ra, Auszt rá -
li á ba és Dél-Af ri ká ba is be te le pí tet ték.

g Sch midt Egon

kérdések
1. Va jon mi lyen sú lyú egy üre gi nyúl?
2. Hány szor el lik a nős tény éven te?
3. Hány ki csi nye van egy szer re?

Üreginyúl

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

mesélnekAzállAtok

gyermekvár

Vá la szok: 1. más fél-két ki lo gramm; 2.
há rom-öt al ka lom mal; 3. négy-nyolc.
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b Ezenahétenkezdődikazadventi
időszak.Akoszorúnmeggyújtottel-
sőgyertyaJézusszületésének,aka-
rácsonynakaközeledtéreemlékez-
tetminket.Négyhétenátkészülünk
arraazünnepre,amelyaMegváltó
földrejötténekazörömnapja.

Az  el ső  ad ven ti  va sár nap pal  azon ban
nem  csak  Is ten  fi á nak  szü le tés nap já ra
kez dünk el ké szü lőd ni. Ha he lyes  sor -
rend ben  ol vas sá tok  össze  a  fe nyő fák
alat ti gom bák ban ta lál ha tó szó ta go kat,
meg tud hat já tok, mi lyen ese mény kö tő -
dik még eh hez a nap hoz.

Megfejtés:

Adventirejtvény

Megfejtés:
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b Klaus Doug lassnémetlelkészbő
tízévejelentettemegazevangé-
likus egyház megújítását célzó
96tételét,amelyújraésújranagy
vitátváltottkialelkészekésahí-
vek között. Mondanivalójának
központieleme,hogynemalel-
készeknek,hanemagyülekeze-
teknek kell a lelki élet közép-
pontjábakerülniük,slekellven-
nialelkészekvállárólasokszor
megoldhatatlan feladatokat. A
96tételátvételénekhíveifőkénta
hazai evangélikusok számának
gyorscsökkenésérehivatkoznak,
mígellenzőiszerintnemkellene
„munkanélkülivé”tennialelké-
szeket,saDouglass-tételeképp
Németországbannemváltották
valóraareményeket.Előzőszá-
munkban a tételek első részét
közöltük,azalábbiakbanpediga
másodikrésztolvashatják.

g Klaus Doug lass

Hetedikfeladat:
kiépíteniakiscsoportok
egészségesstruktúráját
49. Gyü le ke ze te ink  túl sá go san  na -
gyok ah hoz, hogy lég kö rük sze mé lyes
és el kö te le ző ere jű le gyen, és túl sá go -
san ki csik, hogy a dia kó nia, az evan -
gé li zá ció vagy a spi ri tu a li tás te rén ki -
elé gí tő tel je sít ményt nyújt sa nak. 
50. Az új szö vet sé gi gyü le ke zet nek

két egyen ér té kű kö zép pont ja volt: az
is ten tisz te le ti össze jö ve tel és a ház -
kö zös ség. 
51. Is ten nem egy kü lön, sa ját épü -

let ben la kik, ha nem ott, ahol az em -
be rek lak nak. 
52.  Nap ja ink  há zi  gyü le ke ze tei

nem azo no sak az Új szö vet ség ház kö -
zös sé ge i vel, de fon tos lé pést je len te -
nek eb be az irány ba. 

53. Nincs még egy mé di um, amely
al kal ma sabb len ne rá, hogy em be re -
ket hoz zá se gít sen ah hoz, hogy hit re
jus sa nak, a hit ben nö ve ked je nek, és
hi tü ket má sok kal is meg osszák, mint
a ke resz tyé nek ott ho nai. 
54. Kü lön bö ző kö rök és cso por tok

nagy szám ban van nak gyü le ke ze te -
ink ben. Min de nek előtt azon ban tel -
jes ér té kű kis cso por tok ra van szük -
sé günk. 
55. A jö vő gyü le ke ze té nek nem há -

zi gyü le ke ze tei és ha son ló cso port -
jai lesz nek. A jö vő gyü le ke ze te kis cso -
por tok ból fog áll ni. 
56. Az egyén csak egy tel jes ér té -

kű kis cso port ban kap hat ja meg azt a
gon dos ko dást, amely re szük sé ge van.
A kis cso por tok ve ze tői ezért a jö vő
pász to rai. 

nyolcadikfeladat:
kialakítaniaszeretetkultúráját
57.  A  ke resz tyén  sze re tet  lé nye ge
sze rint kü lön bö zik min den más sze -
re tet től. 
58. Ha azt akar juk, hogy az em be rek

job bak le gye nek, hoz zá fér he tő vé kell
ten nünk szá muk ra Is ten sze re te tét. 
59. Nincs élő ke resz tyén ség kö zös -

ség nél kül. 
60. A ke resz tyén gyü le ke zet a ke -

resz tyén em ber éle té nek leg fon to sabb
szín te re. Ez az ő „új csa lád ja”. 
61.  A  ke resz tyén  kö zös ség  nem

annyi ra esz mény, amely nek el fo ga dá -
sát meg kö ve tel het jük, mint in kább
fel adat, amely elé Is ten ál lí tott ben -
nün ket. 
62. A sze re tet tel jes lég kö rű gyü le -

ke ze tek von zó vá lesz nek. 
63.  Gyü le ke ze te ink nek  jó té kony

kont raszt ban kell áll ni uk a tár sa da -
lom egé szé vel. 

64. Az egy ház csak ak kor egy ház,
ha má so kért él. 

kilencedikfeladat:
megszabadítani
azistentiszteletetbéklyóitól
65. Is ten tisz te le te ink, ame lyek va la -
ha min den ki hez szól tak, má ra bel kö -
rű ren dez vénnyé vál tak. 
66. Is ten tisz te le tünk az egy há zi ze -

ne és a li tur gi kus ha gyo mány ket tős
bék lyó já ban ver gő dik. Ha nem si ke -
rül meg sza ba dí ta nunk tőle, ha ma ro -
san meg is fog szűn ni. 
67. Az is ten tisz te let  for mái nem

ala kít ha tók tet szőlege sen, de ru gal -
mas nak kell len ni ük. 
68.  Az  olyan  is ten tisz te let nek,

amely ins pi rál ni akar ja az em be re ket,
az ő élet ér zé sü ket kell ki fe jez nie. 
69. Az is ten tisz te le tek nek a kö zeli

jö vő ben át kell tér ni ük egy több vá gá -
nyú kon cep ci ó ra. 
70. A jö vő is ten tisz te le tét nem a

lel ki pász tor  fog ja  tar ta ni, ha nem a
gyü le ke zet fog ja ün ne pel ni. 
71. Nem csak  ah hoz  van  szük sé -

günk kon cep ci ó ra, hogy mi ként ün -
ne pel jük, ha nem ah hoz is, hogy mi -
ként él jük meg is ten tisz te le te in ket. 
72. Ha nem akar juk, hogy is ten tisz -

te le te ink üres sé vál ja nak, be kell il -
lesz te ni őket egy át fo gó gyü le ke zeti
kon cep ci ó ba. 

tizedikfeladat:
egyszerűsíteniagyülekezeten
belülistruktúrákat
73. Az egy ház struk tú rá i nak rend kí -
vü li lel ki re le van ci á juk van. 
74. Fe le lő sek va gyunk a struk tú rá -

kért, ame lyek kö zött élünk. 
75. El kell dön te nünk, hogy mit tar -

tunk fon to sabb nak: az egy ház kül ső

for má i nak meg őr zé sét vagy a tar tal -
mi meg úju lást. 
76. Aki azt akar ja, hogy az egy ház

ma rad jon meg olyan nak, ami lyen, az
nem akar ja, hogy az egy ház meg ma -
rad jon. 
77. Az olyan struk tú rák, ame lyek

nem se gí tik a gyü le ke zet épí tést, hát -
rál tat ják azt. 
78. A kö vet ke ző évek zsi na ta i nak az

lesz a fel ada tuk, hogy a gyü le ke ze te -
ket te her men te sít sék a je len leg ér vé -
nyes sza bá lyok 80%-a alól, a köz be eső
idő szak ban pe dig pol gá ri en ge det len -
ség re szó lít sák a gyü le ke ze te ket. 
79. A komp li kált struk tú rák meg -

bé nít ják  a  gyü le ke ze te ket.  A  jö vő
jel sza va az egy sze rű sí tés. Ami nem
mű kö dik egy sze rű en, az egy sze rű en
nem mű kö dik. 
80. Nem egy sze rű en struk tú ra re -

form ra  van  szük sé günk,  ha nem  a
struk tú rák re for má ci ó já ra. 

tizenegyedikfeladat:
helyreállítani
agyülekezetprimátusát
81.  A  tar to má nyi  egy há zak  leg na -
gyobb erő for rá sa – a he lyi gyü le ke -
zet – messze me nő en ki hasz ná lat lan. 
82. Szá mos tar to má nyi egy ház je -

len le gi,  gyü le ke ze tek  össze vo ná sát
szor gal ma zó stra té gi á ja hosszú vagy
rö vid  tá von  ha lá los nak  bi zo nyul.
Nem ke ve sebb, ha nem több gyü le ke -
zet re van szük sé günk. 
83. A he lyi gyü le ke ze tek év szá za -

dos rend sze rét ki kell egé szí te nie a
más faj ta gyü le ke zet mo del lek sok fé -
le sé gé nek. 
84.  A  lel ki pász to rok nak  nincs

szük sé gük egye te mi vég zett ség re, és
nem sza bad hi va tal no ki stá tust be töl -
te ni ük. 

85. Az a gyü le ke zet, amely nem
lel ki pász tor-köz pon tú, egy idő múl -
tán sem mi lyen más te kin télyt sem
fog el is mer ni ma ga fö lött. Ez pe dig
a hí vők „egye te mes pap sá ga” el vé nek
ma ga sabb szin tű ér vé nye sí té sét je -
len ti. 
86. Nem a  gyü le ke ze tek  van nak

azért, hogy az egy ház in téz mé nyét
szol gál ják, ha nem az egy ház in téz mé -
nye van azért, hogy szol gál ja a gyü -
le ke ze te ket. 
87. Egy há zunk ban a hi e rar chi kus

vi szo nyo kat és az igaz ga tá si struk tú -
rá kat le kell épí te ni – és pe dig a le he -
tő leg ha ma rabb. 
88. A jö vő gyü le ke ze té nek jo ga és

kö te les sé ge lesz a pro fil ala kí tás. 

tizenkettedikfeladat:
jövőtálmodniazegyháznak
89. A pénz ügyi és sze mé lyi gon dok -
nál is na gyobb ba ja egy há zunk nak,
hogy nin cse nek ál ma ink. 
90. Az ál mok nem ir re á li sak, csak

egy más faj ta re a li tás ban gyö ke rez nek. 
91.  Jö vőt  ál mod ni  az  egy ház nak

annyit  je lent,  mint  élet re  kel te ni
gyü le ke ze te ink ben az ős ke resz tyén -
ség ál mát. 
92.  A  jö vő  egy há zá ról  ál mod ni

annyi, mint Is ten ál ma i nak nyo má -
ba sze gőd ni. 
93. Ál ma ink nak elég gé me ré szek -

nek kell len ni ük ah hoz, hogy Is ten -
nek he lye le gyen ben nük. 
94. Csak ál mod ni nem elég. Ál ma -

in kat tet tek re kell vál ta nunk. 
95. Meg ál mod ni az egy ház jö vő jét

annyit je lent, mint ma gunk hoz ölel -
ni az újat. 
96. Az egyet len erő, amely ké pes

va la mit jó ra for dí ta ni, a hit, a re mény
és a sze re tet együt tes ere je. 

96tételazegyházjövőjéről–2.rész
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az egy ház jö vő jé ről. Kál vin Ki adó,
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b Lapunk2013.október27-iszá-
mának 13. oldalán jelent meg
Hol ger Man ké nak, a Soproni
EvangélikusEgyházközséglelké-
szénekvitárafelhívóírásaMi -
lyen gyü le ke ze tet aka runk? cím-
mel.Azalábbiakbanazerreér-
kezett hozzászólást közöljük.
(A szerk.)

Ked ves  Hol ger Man ke  Test vé rem!
A má ra már sze ren csé re el tűnt, ké -
tes em lé ke ze tű Ma gyar Nép had se -
reg ben az volt a szo kás, hogy vég -
ered mé nyé től füg get le nül a gya kor -
la tok utá ni ér té ke lés nél min dig ki je -
len tet ték: „A fog lal ko zás el ér te cél ját.”

Most azon ban őszin te öröm mel je -
lent he tem, hogy az Evan gé li kus Élet -
ben meg je lent írás va ló ban cél ba ta -
lált. Be széd té má vá, gon do lat éb resz -
tő vé s – Zug ló ban leg alább is – pres -
bi te ri  gyű lé sünk  egyik  na pi ren di
pont já vá ne me se dett. És no ha – a szó
ha gyo má nyos  ér tel mé ben  –  vi tát
va ló já ban nem ge ne rált, de to vább -
gon do lás ra, gon do la tok ki ér le lé sé re
kész tet te tes tü le tün ket. Hogy mi re ju -

tot tunk, azt ez úton sze ret ném meg -
osz ta ni az ol va sók kal is.

egykiskiegészítés
Mind járt egy ap ró iga zí tást ja va sol -
nánk az el ső al cím nél. Hi szen „ A lel -
készt  se gít jük,  vagy  gyü le ke ze tet
épí tünk?” kér dés ben egy ap ró cse re
len ne  in do kolt,  hogy  így  han goz -
zon a mon dat: „A lel készt se gít jük, és
gyü le ke ze tet épí tünk.” 
A je len ték te len nek tű nő mó do sí tás

sok min dent át ér tel mez. Pél dá ul nyil -

ván va ló vá te szi az ál ta lunk ja va solt har -
ma dik utat, amely már nem is tel je sen
új don ság, nem el ér he tet len vágy álom,
hi szen van, ahol töb bé-ke vés bé na pi
gya kor la tot je lent. S ame lyet ked ves
pres bi ter tár sunk – utó la gos el né zést
kér ve a gra fi kák al ko tó já tól – szel le me -
sen vi zu á li san is meg je le ní tett, ami kor
egy kép pé ol vasz tot ta az al ter na tí vá -
kat fel vá zo ló raj zo kat.
A kép ma gá ért be szél. A  lel kész

nem há tul kul log, de nem is kény sze -
rül  a  ma gá nyos  iga vo nó  há lát lan
sze re pé be. Ha nem a hí ve i vel együtt
húz za a gyü le ke zet sze ke rét. S még
egy fi gye lem re mél tó do log: ő azért
ki csit  egyen lőbb  az  egyen lők nél,
vagy is tu dá sa, sze mé lyi sé ge, de el ső -
sor ban az Úr tól ka pott el hi va tott sá -
ga és „el kül dött sé ge” okán ki tün te tett
sze rep ben van je len. Ezt na -
gyon szé pen jel ké pe zi a töb -
bi e ké től  el ütő  vi se le te,  Lu -
ther-ka bát ja is. 
Mind ez nem csak a kö zös

mun ká nak és cse lek vés nek, az
együ vé tar to zás nak az alap ja,
ha nem a meg ér tés nek, a bi za -
lom nak  és  a  pár be széd nek
is. Így ala kul(hat) ki a pro tes -
táns gyü le ke ze tek re jel lem ző
két pó lu sú ve ze tés: a lel kész és
fel ügye lő a pres bi té ri u mot és
– raj ta ke resz tül – az egész
gyü le ke ze ti kö zös sé get ma ga
mö gött  tud va,  egy mást  se -
gít ve  és  ki egé szít ve  vég zi
mun ká ját va la mennyi ünk ér -
de ké ben és örö mé re. 
S ha a gyü le ke zet ve ze tői ar -

ra al kal mas sze mé lyek, sze re -
tet tel, fel ké szül ten és köl csö -
nö sen meg be csül ve egy mást
vég zik  szol gá la tu kat,  ak kor
eb be a kap cso lat ba  „bő ven be le fér”
egy-egy vi ta, vé le mény kü lönb ség, ál -
lás pont-egyez te tés. Hi szen nem je lent
presz tízs kér dést a „győ ze lem”, mint
ahogy nincs „meg alá zó ve re ség” sem.

smindezmiért?
Mi lyen cé lok moz gat hat ják azo kat,
akik  ön kén te sen  csat la koz nak  egy
evan gé li kus gyü le ke zet hez? – te szi fel

a vi ta in dí tó kér dést írá sá ban Man ke.
Er re csak egy he lyes vá lasz le het: az
Úr tól ka pott kül de tés alap ján meg ta -
lál ni, meg él ni és vé gig men ni az üd -
vös ség hez ve ze tő úton. En nek te re pe,
ki bon ta ko zá si for má ja és egy ben le -
he tő sé ge a gyü le ke zet. De vi gyá zat! A
gyü le ke zet épí té se nem le het cél! A
gyü le ke zet épí té se fon tos, lé te alap -

ve tő, de a gyü le ke zet: csak esz köz. A
cél, hogy Is ten em be re i vé le gyünk –
fo gal maz ta meg frap pán san kö zös vé -
le mé nyün ket pres bi ter tár sunk.

milehetamotiváció?
Eb ből pe dig egye ne sen kö vet ke zik a
mo ti vá ció kér dé se, ame lyet test vé -
rünk is fe sze get írá sá ban. Fel is so rol
né hány le he tő sé get, csak egyet, ta lán

a leg fon to sab bat nem ne ve zi ne vén.
A bel ső mo ti vá ci ót. Azt a haj tó erőt,
amely vér mér sék let sze rint ugyan kü -
lön bö ző mér ték ben, de ott kell, hogy
mun kál kod jon min den egyes hí vő -
ben, ke resz tény ben, gyü le ke ze ti tag -
ban egy aránt, s fo ko zot tan a gyü le -
ke zet ve ze tő i ben, elöl já ró i ban, szol -
gá la tot  vál la ló  tag ja i ban.  E  nél kül
ugyan is csak üres  fe cse gés, eset leg
ba rá ti  tár sa ság,  ne tán  vi dám  klub
vagy  az  ön meg va ló sí tás  te re pe  az
egész.
S mind ezt szé pen ke re te zi – s ta lán

ez zel kel lett vol na kez de nem –
Pál apos tol thessza lo ni ka i ak -
hoz írt el ső le ve lé nek ide vo nat -
ko zó  rész le te  (1Thesz  5,12–
23), amely az egyik leg ré geb bi
fenn ma radt ke resz tény do ku -
men tum.  Eb ben  – mert  úgy
lát szik, nincs új a nap alatt – ar -
ra a kér dés re ke res vá laszt, ad
út mu ta tást,  hogy  mi lyen  le -
gyen a jó gyü le ke zet. Szin te re -
gu lák ként so rol ja fel a „he lyes
gyü le ke zet épí tés”  di rek tí vá it.

Összefoglalásként
A  fel vá zolt  két  le he tő ség  –
tud ni il lik hogy a lel kész elöl iz -
zad jon, vagy há tul kul log jon –
he lyett mi egy har ma dik meg -
ol dást  ja va so lunk:  a  lel kész
elöl  bal lag jon,  a  töb bi ek kel
együtt.  Emelt  fő vel,  meg be -
csül ve,  öröm mel  vé gez ve  –
em ber sé ges mennyi sé gű – fel -

ada tát.  A  gyü le ke zet  pe dig  áll jon
mö göt te, és bel ső in dít ta tás ból se gít -
se őt mun ká já ban. Ki-ki le he tő sé gei,
te het sé ge, lel ki is me re te sze rint. Az
egyet len  iga zi  cél,  az  örök  élet  re -
mény ség nek je gyé ben.
A  Bu da pest-Zug lói  Evan gé li kus

Egy ház köz ség pres bi té ri u ma ne vé ben
sze re tet tel üd vö zöl:

g Gyar ma ti Gá bor

Aharmadikút
Hoz zá szó lás Hol ger Man ke írá sá hoz

M
A
N
K
E
-L
A
C
K
N
E
R
 E
S
Z
T
E
R
 E
R
E
D
E
T
I 
K
A
R
IK
A
T
Ú
R
Á
I

A
Z
 Ú
JR
A
G
O
N
D
O
LT
 K
A
R
IK
A
T
Ú
R
A



 e 2013. december 1. Evangélikus Életkrónika

Istentiszteletirend•2013.december1.
Advent első vasárnapja. Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Mt 21,1–9; Róm 13,11–14. Textus: Hós 14,2–3.5–10. Énekek: 131., 141/805.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Dietrich Tegemann; de. 10. (német, úrv.) Jo han nes
Erlb ruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bence Imre; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de. fél
10. (úrv.); Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. (úrv.) Sztojanovics András; Pesthidegkút,
II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mező
u.12.de. 10. (úrv.) Fü löp Atti la; Óbuda,III.,DévaiBíróM.térde. 10. (úrv.) Bá lint né Varsányi
Vil ma; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Ta más; Káposztás-
megyer,TóthAladárút2–4. de. 9. (úrv.) Soly már Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4.
de. 9. (úrv., családi) Gerőfiné dr. Bre bovsz ky Éva; de. 11. (úrv., kantátazenés) dr. Joób Máté;
du. 6. Cselovszky Ferenc; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyel vű áhítat)
Pe li kán András; de. 10. (csa lá di) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,
Üllőiút24.de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII.,Rákócziút57/ade. 10. (szlovák) Gulácsiné
Fa bu lya Hil da; VIII.,KarácsonyS.u.31–33.de. 9. Románné Bol ba Márta; Ferencváros,IX.,
Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., családi) Koczor Ta más; Kőbánya,X.,Kápol-
nau.14. de. 10. (úrv.) Ben kó czy Péter; Kerepesiút69. de. 8. (úrv.) Tamásy Ta más; Kelen-
föld,XI.,Bocskaiút10.de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 10. (úrv., csa lá di) Gáncs Tamás;
de. fél 11. (úrv., zenés) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) Gáncs Ta más; XI.,Németvölgyi
út138.de. 9. dr. Blázy Ár pád; XI.,EgyetemiésFőiskolaiGyülekezet,Magyartudósokkrt.
3. du. 6. (tai ze-áhí tat) Szán tó Eni kő; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.)
Ben ce Imre; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17.de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; Angyalföld,
XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. (úrv.) Grendorf Pé  ter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11.
(úrv.) Tamásy Tamás; XIV.Gyarmatu.14.de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,Templom
térde. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom)de. 10. (úrv.)
Po ni csán Er zsé bet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11.de. 10. (úrv., családi) Börönte
Már ta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46.de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld,XVI.,Pro-
dámu.24. de. 9. (úrv.) Ve tő István; Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.(reformátustemp-
lom) du. 3. (úrv.) Vető Ist ván; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. (úrv.) Nagyné Sze ker
Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,
XVII.,Péceliút146.de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u.de. 11. (úrv.)
Ko vács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3.de. 10. (úrv.) Győ ri Gábor; Pestszent-
imre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom)de. 8. (úrv.) Győ ri Gábor; Kispest,XIX.,
Templomtér1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; du. 5. An tal Katalin; XIX.,Hungáriaút37. de.
8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89.de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel,
XXI.,Deáktér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. (úrv.)
Hok ker Zsolt; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem)de. fél 10. dr.Lacknerné Puskás Sá -
ra; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. (úrv.) End ref fy Géza.

Összeállította: Balla Mária
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Az 56. (pro tes táns szá mo zás sze rint
55.) zsol tárt – mű fa ja sze rint pa nasz-
vagy átok zsol tárt – a 16. szá zad hat -
va nas éve i ben Kecs ke mé ti Vég Mi hály
for dí tot ta ma gyar ra. Így ke rült be a
Re for má tus éne kes könyv be a Mi ko ron
Dá vid nagy bú sul tá ban (263. di csé ret),
ere de ti leg Kö nyör gés ha mis atya fi ak
el len – Vi gasz ta ló dás Is ten ben cím mel.
Ko dály ezt a sza bad for dí tást egye te -
mi évei alatt is mer te meg. 
A ma gyar tár sa da lom ál la po tá ról ki -

ala kí tott íté le tét csak még in kább alá -
tá masz tot ta, hogy 1919-ben, a Ta nács -
köz tár sa ság bu ká sát kö ve tő en el tá vo -
lí tot ták  a  Ze ne aka dé mia  al igaz ga tói
poszt já ról, s csak két év el múl tá val tér -
he tett vissza a ta ní tás hoz, pe dig az or -
szág szel le mi éle té nek már ak kor ve -
ze tő egyé ni sé ge volt. Dá vid pa na szát a
ma gyar ság egye te mes kö nyör gé sé nek
érez te.  A  fel ké rés re  mind össze  két
hó nap le for gá sa alatt al kot ta meg egyik
leg ma gá val ra ga dóbb mű vét.

A mind un ta lan fü lünk be csen gő fő -
té ma, a zsol tár dal lam a ma gyar nép -
da lok öt fo kú sá gát kö ve ti – rö vid ide -
ig egy át me nő han got al kal maz va –,
amely  nek se gít sé gé vel a 6/8-os dal lam
ütem hang sú lya it össze gez ve egy kö -
zép ko ri szek ven cia (La u da Si on sal va -
tor em) el ső so ra is meg szó lal. Stró fa -
szer ke ze te tel jes mér ték ben meg fe lel
a 16. szá zad ban leg gyak rab ban al kal -
ma zott kép let nek. 
Kecs ke mé ti el ső stró fá ját elő ször a

kó rus tól hall juk né p ének sze rű en, uni -
szó nó. Utá na Dá vid te nor szó ló ja hang -
zik fel; a pa na szos hang vé telt a ze ne kar
úgy ne ve zett sí ró mo tí vu ma, egy le fe lé
haj ló, só haj sze rű kis sze kund ér zé kel -
te ti leg job ban. Ke se rű sé gét a kó rus ból
ki sza ka dó fő té ma kom men tál ja, most
már a ze ne kar kí sé re té vel, majd a sí ró -
mo tí vu mot a kó rus is át ve szi, s egy re
fel jebb ének li, ez zel fo koz za a fe szült -
sé get Dá vid sza vai fö lött; míg nem az el -
ső  rész  –  arany met szés ben  lé vő  –

csúcs pont ján meg szó lal a gye rek kar,
amely ez után a fel nőtt kar szop rán és alt
szó la ma i hoz csat la ko zik. 
A mo no lóg hoz egy re töb bet tesz a

kó rus, a sí rás imi tá lá sa mel lett Dá vid
éne ké ből újabb stró fát vesz át: „Én pe -
dig, Uram, hoz zád ki ál tok, / Reg gel és
dél ben, es te kö nyör gök, / Meg sza ba -
du lást te tő led vá rok, / Az el len ség től
mert én igen tar tok.”
A két részt ha tal mas ge ne rál pa u za

vá laszt ja  el  egy más tól.  A  má so dik
rész lágy hár fa pen gés sel és he ge dű szó -
ló val, köz já ték kal in dul, ami már a nyu -
gal mat ve tí ti elénk; Dá vid fo ko za to san
meg nyug szik az Úr aka ra tá ban: „Ró -
lad  el vé szi  min den  ter he det,  /  És
meg hall gat ja te kö nyör gé se det.”
Dá vid  utol só  sza va it  kö ve tő en  a

mo nu men tá lis kó rus ve szi át Is ten di -
cső í té sét, s mél tó íté le té ért ma gasz tal -
ja őt. Vé gül szin tén uni szó nó, de már
új szö veg gel szó lal meg a fő té ma: a 16.
szá za di szer ző is mét ke ret ként kom -
men tál ja a zsol tárt.
Mi vel is le het ne job ban ér zé kel tet -

ni a zsol tár meg rá zó és pont ezért át -
ütő si ke rét, mint Tóth Ala dár nak – a
kor egyik leg na gyobb ze ne kri ti ku sá nak
– a Nyu gat ban a be mu ta tó ról írott el -
is me rő sza va i val? „Ko dály össze fog la -
ló, kul tú rá kat ma gá ba öle lő köl té sze te
szin te cso dá val ha tá ros, egé szen egye -
dül ál ló je len ség. A szer ző ez zel a köl -
té szet tel, a ma gyar nem zet tel kar ölt ve,
a né pé nek élé re állt, s hor gonyt ve tett
sa ját szel le mi kul tú rá já nak ki kö tő jé ben.”
g Ha lász-Tá borsz ky Györ gyi

„Megszabadulásttetőledvárok”
Egy po li ti kai ese mény ze nei vo nu la ta

b SzáznegyvenéveegyesítettékPestet,BudátésÓbudát,ígyszületettmeg
afőváros.Azeseményötvenedikévfordulójánakorháromlegnagyobb
magyarzeneszerzőjét,Ko dály Zol tánt, Bar tók Bé lát ésDoh ná nyi Er nőt
kértékfelünnepiműkomponálására.Az1923.november19-ihangver-
senyenahárommuzsikussorsaismétkeresztezteegymást–korábban
ugyanismindhármanHans Ko ess ler zeneszerzés-osztályábajártaka
Zeneakadémián(akkoribanOrszágosZeneművészetiFőiskola),majd
kisebb-nagyobbmegszakításokkalannaktanárává,illetveigazgatójá-
válettek.KilencvenévecsendülttehátfelelőszörDohnányiErnőÜn -
ne pi nyi tá nya,BartókBélaTánc szvit je, végülpedigKodályZoltánPsal -
mus Hun ga ri cus címűkantátája(op.13),vagyisMa gyar zsol tá ra.

könyvbemutató
Fa bi ny Ta más: Ke reszt fo gan tyú nél kül

A Lu ther Ki adó és a Ma gyar Rá dió Zrt.
sze re tet tel meg hív ja Fa bi ny Ta más Ke -
reszt fo gan tyú nél kül cí mű köny vé nek
be mu ta ta tó já ra.  A  kö te tet  be mu tat ja
Jó nás Ist ván, a Ma gyar Rá dió Zrt. ve zér -
igaz ga tó ja és Gáncs Pé ter evan gé li kus
püs pök. Köz re mű kö dik Dre sch Mi hály
Liszt  Fe renc-dí jas  dzessz ze nész.  Idő -
pont: de cem ber 2., hét fő, 16.30. Hely szín:
Mo zsár ká vé zó, 1065 Bu da pest, Nagy -
me ző u. 21.
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Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let
(EK ME)  so ron  kö vet ke ző  est jé nek
meg hí vott elő adó ja Jó And rás, az In -
ter ser ve nem zet kö zi misszi ós szer ve -
zet eur ázsiai ré gi ó já nak igaz ga tó he lyet -
te se volt. A kö zel múlt ban Kí ná ban járt,
er ről az út já ról szá molt be – kü lö nös
te kin tet tel az uj gu rok föld jén tett lá -
to ga tá sá ra – no vem ber 25-én egy há -
zunk  Ül lői  úti  szék há zá ban  a  szép
szám mal össze gyűlt hall ga tó ság előtt. 
A Ti en-san hegy ség vo nu la ta i val

át szelt, jó részt si va ta gos Hszin csi ang
tar to mány ban  mint egy  ki lenc-tíz -
mil lió uj gur él, akik ről so kan úgy tart -
ják, hogy a ma gya rok kal ro kon nép.
Kö zü lük még csak alig ez ren ta lál koz -
tak  Jé zus  ta ní tá sá val.  Pe dig  már  a
Krisz tus utá ni el ső szá za dok ban – a
szom szé dos Ka zahsz tán hoz, Kir gi -

zisz tán hoz ha son ló an – itt is meg je -
len tek a ke resz tény misszió kép vi se -
lői. Ké sőbb a tar to má nyon át ha la dó
úgy ne ve zett „se lyem út”, az itt zaj ló
élénk ke res ke de lem még is ah hoz já -
rult hoz zá, hogy az isz lám ta ní tá sa
ter jed jen el ezen a vi dé ken. 
Jó  And rás  több ször  is  ki emel te,

mennyi re fon tos az uj gu rok kö zöt ti
szol gá lat. Az In ter ser ve-hez ha son -
ló an szá mos misszi ói szer ve zet szív -
ügye, hogy a „se lyem út” men tén élő
né pek hez is el jus son a hír ar ról a Jé -
zus Krisz tus ról, aki az út, az igaz ság
és  az  élet. Az EK ME  is  ezért  ké ri,
hogy ja nu ár 5-én, a víz ke reszt ün ne -
pét meg elő ző va sár na pon a gyü le ke -
ze tek a kül misszió ügyét hor doz zák
imád sá ga ik ban. 

g BPM

EkME-est

Ha to dik  al ka lom mal  tar tot ták meg
no vem ber 23-án a Ka ta lin-na pi evan -
gé li kus  bált.  Az  im már  ha gyo má -
nyos jó té kony sá gi ren dez vény be vé -
te lét idén a Ró zsák te rén mű kö dő in -
téz mény, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus  Egy ház  Bu da pes ti  Kol lé gi u ma
ja vá ra for dít ják. A Bu da vá ri Ön kor -

mány zat  au lá já ban  meg tar tott  bált
Prőh le Ger gely or szá gos  fel ügye lő
nyi tot ta meg, öröm mel üd vö zöl ve a
meg je len te ket, akik kö zött sok ré gi is -
me rős mel lett szá mos új részt ve vőt is
kö szönt he tett.  Az  ese mény  fő véd -
nö ke dr. Ka po si Jó zsef, az Ok ta tás ku -
ta tó és -fej lesz tő In té zet fő igaz ga tó ja

volt. A bá lo zók meg te kint het ték a kol -
lé gi um ról szó ló rö vid fil met, majd a di -
á kok mű so ra kö vet ke zett. Volt la tin
tánc és ko moly ze nei kon cert is. A nyi -
tó tán cot az Aszó di Evan gé li kus Pe tő fi
Gim ná zi um  tán co sai  mu tat ták  be,
majd a Simp le ze ne kar ze né jé re rop -
hat ták a tán cos lá bú ven dé gek.

katalin-bálabudaváriaulában
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Mi köz ben a star tu pok – vagy is az in -
du ló in ter ne tes vál lal ko zá sok – ve ze -
tői gyak ran fut nak ne ki új kö zös sé -
gi  pro jekt jük nek  úgy,  hogy  az zal
majd a „kö vet ke ző Fa ce boo kot” ala -
pít ják meg, igen csak el enyé sző az esé -
lye an nak, hogy a sem mi ből ké pes va -
la ki olyan rend szert fel épí te ni, amely
a vi lág leg na gyobb kö zös sé gi ol da lá -
val ver seny re kel het. 
Ott van pél dá ul a Go og le, amely

sok te kin tet ben jó val ha tal ma sabb -
nak szá mít – je len leg ver he tet len a
ke re ső je, Maps ne vű tér kép szol gál -
ta tá sa, és igen köz ked velt a Gmail ne -
vű e-mail-kli ens is –, a Go og le+ ne -
vű szol gál ta tá sa még is ke vés bé el ter -
jedt,  leg alább is  ke vés bé  mérv adó,
mint a Fa ce book. Úgy néz ki, hogy a
kö zel jö vő ben nem a Fa ce book he lyett
fo gunk más kö zös sé gi ol dalt hasz nál -
ni, ha nem mel let te.
Er re pe dig ak kor van iga zán esély, ha

az adott ol dal mű kö dé se egy ko moly
jel lem ző ben el tér az ed dig meg szo kott
kö zös sé gi ol da la ké tól: nem az is me rő -
se ink kel  tart hat juk  raj ta  ke resz tül  a
kap cso la tot, ha nem min den ki vel, aki
a la kó he lyünk höz köt he tő. Ve gyünk
két  egy sze rű  pél dát.  Ha  el kó bo rol
ked venc ci cánk vagy ku tyánk, ak kor
hasz nos le het, ha va la mi lyen mó don
össze va gyunk köt ve az zal az egyéb -
ként vad ide gen bá csi val, aki két sa rok -
kal odébb la kik. Ugyan így ha ő ép pen
el sze ret né ad ni meg unt ka na pé ját, ké -
zen fek vő, hogy mi le gyünk a ve vői, hi -
szen a bú tor da ra bot akár kéz ben is ha -
za tud juk ci pel ni ket ten, nem kell kü -
lön fu va ros ról gon dos kod ni.
Szá mos vál lal ko zás pró bált már a

he lyi kö zös sé gek me ne dzse lé sén ke -

resz tül  vi lág mé re tű  in ter ne tes  pro -
jek tet  lét re hoz ni,  de  ke vés  si ker rel.
Ami lyen ki csi a vi lág, a Peddlpro jekt -
ben ma gyar vál lal ko zó is volt – La ka -
tos Dá vi dék csa pa ta az óta Sold ne vű
pro jekt jü ket vit te to vább, ame lyet épp
mos ta ná ban vett meg a Drop box,az in -
ter ne tes adat tá ro lás egyik nagy ágyú -
ja. Egé szen ed dig úgy tűnt, hogy ne héz
a he lyi kö zös sé gek re meg fe le lő üz leti
mo dellt épí te ni, ezért le het eze ket a
„ku dar co kat”  ter mé sze tes nek ven ni.

A Next Do or (next do or.com), az az
ma gya rul a „szom széd aj tó” azon ban
nem ré gi ben ka pott meg fe le lő  tő két
ah hoz, hogy nem zet kö zi ter jesz ke dés -
be fog jon. Je len leg száz mil lió dol lár vár
el köl tés re, és így nem csak Ame ri ká -
ban tud ná nak to vább nö ve ked ni, ha -
nem Eu ró pá ban is meg tud nák vet ni
a  lá bu kat. Az Egye sült Ál la mok ban
ed dig 22 500 la kó kö zös sé get re giszt -
rál tak a rend szer ben, így ott ezt már
si ker tör té net ként  le het  el köny vel ni,
ezért nem is em le ge tik más ként, mint
„Fa ce book – szom szé dok nak”.
A rend szer ki vá ló le he tő sé get kí -

nál a la kó he lyün kön élők kel va ló is -
mer ke dés re, és a he lyi ér de kelt sé gű

kér dé sek re is könnyeb ben le het raj -
ta ke resz tül vá laszt ta lál ni. A kis vá -
ro si  bol tok ra  és  ét ter mek re  adott
ér té ke lé sek is se gít het nek ki vá lasz ta -
ni, hogy hol és mit ér de mes vá sá rol -
ni, il let ve a bé bi szit te rek meg bíz ha -
tó sá gá ról is könnyen le het in for má -
ci ót sze rez ni. 
Az ilyen nyil ván va ló elő nyök bir -

to ká ban a Next Do or az el múlt év ben
négy száz szá za lé kos nö ve ke dést ért
el, vagy is olyan pá lyá ra lé pett, ame -
lyen ko ráb ban a leg na gyob bak szin -
tén ha lad tak. A rend szer 2.0-s vál to -
za ta idén feb ru ár ban je lent meg, és
olyan po zi tív fej lesz té se ket tar tal ma -
zott,  ame lyek  ré vén  le he tő vé  vált,
hogy a la kók egy mást ri aszt has sák, ha
pél dá ul  be tö rés ről  vagy  bár mi lyen
rend bon tás ról ér te sül nek.
A  Fa ce book ma gya rí tá sá nak  je -

len tős ré sze kö zös sé gi hoz zá já ru lás
ke re té ben tör tént, jó eséllyel a Next -
Do or is ezt a be vált mód szert fog ja al -
kal maz ni.  Eb ben  az  eset ben  pe dig
nem csak  ar ra  szá mít ha tunk,  hogy
ma gyar  la kó kö zös sé gek  is  meg je -
len nek az ol da lon, de az ol dal ma gyar
nyel ven is fog kom mu ni kál ni ve lük.
En nek  a  pon tos  ide je  per sze  még
nem is mert, de  le het rá szá mí ta ni,
hogy egy-két éven be lül egy egy ház -
köz ség nek is ér de mes lesz hasz nál -
nia ezt az ol dalt ar ra, hogy a hí vek -
kel tart sa a kap cso la tot, il let ve hogy
ők ma guk a Next Do o ron ke resz tül ér -
jék  el  gyü le ke zet be li  is me rő se i ket.

g N. B.

Jószomszédság
egyHázésvIlágHálÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

páratlanpároskedvezmény
Pá rat lan pá ros ak ci ónk ke re té ben to -
vább ra  is  je len tős  ked vez ménnyel
hosszab bít hat ja  meg  elő fi ze té sét,
ha új elő fi ze tőt to bo roz az Evan gé -
li kus Élet ol va só tá bo rá ba – rá adá sul
az új elő fi ze tő is ked vez mény ben ré -
sze sül!
Ha tu do má sa van ar ról, hogy gyü -

le ke ze té ben – is me rő sei, ba rá tai kö -
ré ben – va la ki fon tol gat ja, hogy elő -
fi zet a lap ra, hív ja fel fi gyel mét ak ci -
ós aján la tunk ra, és szö vet kez ze nek.
Ön nek mind össze annyit kell ten -

nie, hogy – mi előtt meg hosszab bít -
ja meg lé vő sa ját elő fi ze té sét (az az díj -
be ké rő le ve lünk kéz hez vé te lét kö ve -
tő en pos tán vagy ban ki át uta lás sal
be fi ze ti az elő fi ze té si dí jat) – kap cso -
lat ba lép az Evan gé li kus Élet szer kesz -
tő sé gé vel, és meg ad ja an nak az új elő -
fi ze tő nek  a  ne vét  és  el ér he tő sé gét
(pos ta cí mét és eset leg a te le fon szá -
mát), aki az Ön köz ve tí té sé vel ké szül
meg ren del ni la pun kat.
S  hogy  mi lyen  ked vez mé nyek re

szá mít hat?
Ha Ön ne gyed év vel hosszab bít ja

meg elő fi ze té sét, ak kor to váb bi egy
hó na pig  in gyen  kap ja  új sá gun kat.
Dönt het en nél na gyobb idő tar ta mú
hosszab bí tás mel lett  is, ez eset ben
ará nyo san nő az „aján dék hó na pok”
szá ma: fél éves elő fi ze tés hez két, há -
rom ne gyed  éves hez  há rom,  egész

éves hez pe dig négy to váb bi hó nap az
aján dék. 
Az „aján dék hó na po kat” ter mé sze -

te sen ak kor ír juk jó vá, ami kor az Ön
ál tal meg ne ve zett sze mély tény le ge -
sen elő fi ze tett az Evan gé li kus Élet re.
La punk új elő fi ze tői szin tén elő -

fi ze té sük idő tar ta má nak függ vé nyé -
ben kap ják majd to váb bi egy, két, há -
rom vagy négy hó na pon át in gyen az
új sá got.

előfizetőitámogatóiakció
Tisz tá ban va gyunk az zal, hogy bi zo -
nyá ra most is lesz nek olya nok, akik
nem tud ják to vább vál lal ni az elő fi -
ze tés ter hét. Ezért – aho gyan ezt az
el múlt évek ben is tet tük – sze ret nénk
se gí te ni ne kik ab ban, hogy még is to -
vább ol vas has sák a la pot.
Azt kér jük elő fi ze tő ink től: ha mód -

juk van rá, ak kor az elő fi ze té si díj nál
na gyobb össze get jut tas sa nak el ki -
adónk hoz, hogy a be folyt összeg gel
tá mo gat ni  tud juk  olyan  ol va só ink
elő fi ze té sét, akik szá má ra az elő fi ze -
té si díj ki fi ze té se anya gi ne héz sé get
okoz.  A  tá mo ga tás  be fi ze té sé hez
kér je nek mun ka tár sunk tól egy plusz -
csekk szel vényt, vagy pe dig a most ka -
pott csek ken sa ját elő fi ze té si dí ju kon
fe lül az e cél ra szánt össze get is fi zes -
sék  be.  Ez  utób bi  eset ben  a  csekk
(vagy az át uta lás) köz le mény ro va tá -
ba  fel tét le nül  ír ják be, hogy  „plusz

elő fi ze tői  tá mo ga tás”,  il let ve  en nek
pon tos össze gét.
Vár juk azok je lent ke zé sét is, akik

anya gi okok mi att kény sze rül né nek
a lap le mon dá sá ra. Kér jük, egy ér tel -
mű en je lez zék ezt szá munk ra, hogy
a be ér ke zett tá mo ga tá sok ból az ő elő -
fi ze té sü ket is se gí te ni tud juk.
A ta valy no vem ber ben is meg hir -

de tett tá mo ga tói ak ci ónk ered mé -
nye kép pen az össze gyűlt tá mo ga tás
232 905  fo rint volt. Ez úton  is kö -
szön jük  mind azok nak,  akik  fon -
tos nak tar tot ták, hogy tá mo gas sák
azo kat a  test vé re ket, akik csak  ily
mó don jut hat nak rend sze re sen he -
ti la punk hoz.

***

Ha a tá mo ga tá si ak ci ó val, a pá rat lan
pá ros ked vez ménnyel vagy sa ját elő -
fi ze té sük kel kap cso lat ban bár mi lyen
kér dé sük, ész re vé te lük van, for dul -
ja nak bi za lom mal köz vet le nül a szer -
kesz tő ség hez, mun ka tár sunk kész -
ség gel áll ren del ke zé sük re. Az Evan -
gé li kus Élet szer kesz tő sé gé nek el ér -
he tő sé gei: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
Te le fon:  1/317-1108;  20/824-5519.
Fax: 1/486-1195. Elekt ro ni kus le ve le -
i ket az elofi ze tes@eve let.hu e-mail
cím re küld he tik el.

***

Még mi előtt el fe lej te nénk: azon elő -
fi ze tők kö zött, akik 2014. 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  té rí tés men te sen tölt het el
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 egy elő re egyez te tett
idő pont ban. 

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

TiszteltOlvasóinkésElőfizetőnk!
b AztajóhírtoszthatommegÖnökkel,hogy2014-bennemváltozikaz

Evan gé li kus Élet ára!Egylapszámtovábbrais275forintbakerülmajd.
Azéveselőfizetésidíj14300Ft,aféléves7150Ft,anegyedéves3575
Ft,azegyhavi1195Ft.Kiadónktovábbraiselőfizetésikedvezménnyel,
pontosabbanajándékhónapokkal„jutalmazza”azokat,akikújelő-
fizetőttoboroznakalapolvasótáborába.Támogatóiakciónkújbóli
meghirdetésével pedig továbbra is azoknak szeretnénk segíteni,
akikanyagiokokmiattkényszerülnénekalapelőfizetéslemondásá-
ra.Arészletekrőlalábbolvashatnak.

Budavárievangélikusszabadegyetem
A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ká pol ná já ban (Bu da pest I. ker.,Tán -
csics Mi hály u. 28.) min den hó nap el ső hét fő jén 19 órá tól sza bad egye te mi
elő adá sok han goz nak el. De cem ber 2-án dr. Cser mely Pé terbio ké mi kus aka -
dé mi kus Is ten há ló za tai – a sa ját épü lé sünk há ló za tos út jai cím mel tart elő -
adást. Áhí ta tot tart a há zi gaz da, dr. Fa bi ny Ta más püs pök. A rész vé tel in -
gye nes. A szer ve zők min den ér dek lő dőt szí ve sen lát nak.

felhívásagyülekezetekhez
Vi lá gunk és ben ne or szá gunk szá mos meg ol dás ra vá ró kér dés sel küzd.
A vi lág ban zaj ló fo lya ma tok bi zo nyos ré szé nek be fo lyá so lá sá ból, jó ra for -
dí tá sá ból az il le té kes ség vélt hi á nya, rosszul ér tel me zett sze rény ség, sok
eset ben félsz mi att ki ma rad nak gyü le ke ze te ink.
Ma gyar or szág sú lyos tár sa dal mi kér dé se a ci gány ság hely ze te. Egy há zunk

és így gyü le ke ze te ink, ben nük gyü le ke ze ti tag ja ink alig ha te he tik meg – Krisz -
tus tól ka pott kül de té sük okán sem –, hogy ér zé ket le nek le gye nek e kér dés
iránt, passzí vak ma rad ja nak a meg ol dás ke re sé sé ben, meg va ló sí tá sá ban.
Ezért a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ci gány misszi ó já ban mun kál -

ko dó lel ké szek, gyü le ke ze tek föl ajánl ják, hogy 2014- ben – az ed di gi gya kor -
lat ki ter jesz té se ként – meg lá to gat ják a ci gány ság iránt ér dek lő dő, fe lé jük és
ér tük nyit ni kész gyü le ke ze te ket, hogy egy meg fe le lő al ka lom ke re té ben be -
szá mol ja nak ed di gi ta pasz ta la ta ik ról, meg pró bál ja nak vá la szol ni a föl me -
rü lő kér dé sek re. Ér dek lőd ni, egyez tet ni Ba kay Pé ter nél, az MEE ci gány -
misszi ói re fe ren sé nél le het: pba kay@gmail.com, 20/824-5742.

petrőcziévaversesköteténekbemutatója
A Né met Aj kú Re for má tus Egy ház köz ség sze re tet tel vár ja a lí ra ba rá ta it Pet -
rő czi Éva köl tő, iro da lom tör té nész, mű for dí tó Mint a gye rek kor cí mű, ti -
zen har ma dik ver ses kö te té nek be mu ta tó já ra (ka rá cso nyi ze ne és meg le pe -
tés ven dég). Idő pont: de cem ber 3., 17.30. Hely szín: 1054 Bu da pest, Al kot -
mány u. 15., Pin ce ká vé zó (be já rat a Hold ut ca fe lől). A ver ses-ze nés es tet
kö tet len be szél ge tés, sze re tet ven dég ség, il let ve de di ká lás zár ja.

zuglóizenésesték
A zug lói ze nés es ték ke re té ben dr. Ko sócz ki Ta más or go na est jét hall gat hat -
ják meg az ér dek lő dők de cem ber 5-én, csü tör tö kön 18 óra kor a zug lói evan -
gé li kus temp lom ban (XIV. ker., Lő csei út 32.). Ko sócz ki Ta más az Eöt vös Jó -
zsef Fő is ko la do cen se, a ba jai bel vá ro si temp lom or go nis tá ja, ma gyar or szá -
gi és eu ró pai hang ver se nyek rend sze res fel lé pő je. Ad ven ti mű so rát két ze -
ne szer ző, Bach és Bux te hu demű ve i ből ál lí tot ta össze. A nagy sza bá sú sza -
bad mű ve ken kí vül két ko rált, a Jöjj, né pek Meg vál tó ja és a Szép fé nyes Haj -
nal csil la gom kez de tű éne ke in ket mind két szer ző fel dol go zá sá ban elő ad ja. 
Igét hir det Csep re gi Zol tán teo ló gi ai ta nár. A be lé pés in gye nes.

nyíltnapazegyházzeneitanszéken
A Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem Egy ház ze nei Tan szé ke nyílt na pot
tart de cem ber 4-én, 10-től 18 órá ig a tan szék tan ter me i ben (Ré gi Ze ne aka -
dé mia, Bu da pest VI. ker., Vö rös mar ty u. 35. 3. eme let). Az ér dek lő dők részt
ve het nek órá kon, kér dé se ket te het nek fel ta ná rok nak és hall ga tók nak, és
meg is mer he tik az egyé ni és kö zös sé gi órák me ne tét, lég kö rét, egy há zi as
jel le gét és az egye tem ál tal kí nált kép zé si le he tő sé gek sok fé le sé gét. Rész -
le te sebb in for má ci ók: egy haz ze ne.hu; goo.gl/U3oGAk 
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak a tan szék ta ná rai és hall ga tói.

XII.adventikereszténykönyvvásárgyőrben
Sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt de cem ber 4-én, szer dán 9-től 17
órá ig a győri ad ven ti könyv vá sár ra, mely nek hely szí ne az elő ző évek hez
ha son ló an a Szé che nyi Ist ván Egye tem au lá ja. A Lu ther Ki adó 15% ked -
vez ménnyel várja vá sár lóit. Elő ren de lést no vem ber 29-ig  fo gadunk el a
ki ado@lu the ran.hu cí men, az így meg ren delt köny vek pos ta költ ség nél -
kül át ve he tők. Kér je stan dunk nál re giszt rá ci ós la pun kat, hogy Ön is a
Lu ther Könyv klub tag ja le hes sen, és sa ját ki ad vá nya ink ból ál lan dó 20%-
os ked vez mény ben ré sze sül hes sen!

Adventikeresztyénkönyvvásáralónyayutcában
A szer ve zők és a részt ve vő ki adók sze re tet tel vár ják az ér dek lő dőket az
ad venti ke resz tyén könyv vá sáron de cem ber 6-án és 7-én (pén te ken és
szom ba ton), mely nek hely szí ne idén is a Ló nyay Ut cai Re for má tus Gim -
ná zi um és Kol lé gi um (1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 1–7.). Nyit va tar tás: pén -
te ken 14-től 20 órá ig, szom ba ton 9-től 17 órá ig. A vá sár lást ru ha tár és
bü fé te szi ké nyel me seb bé. 
Jöj jön el, lá to gas sa meg a Lu ther Ki adó stand ját, és vá sá rol jon 10–50% ked -

vez ménnyel!Elő ren de lést no vem ber 29-ig  fo gadunk el a ki ado@lu the ran.hu
cí men, az így meg ren delt köny vek pos ta költ ség nél kül át ve he tők.

HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

7.45/DunaTv
Világ-nézet
Püspökkenyér
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
Téli keresztény és zsidó ünnepek
10.04/Kossuthrádió
Evangélikus istentisztelet
10.30/MezzoTv
Bach: Karácsonyi kantáták 
és Magnificat
11.20/M1
Református ifjúsági műsor
21.15/DunaTv
Feldobott kő
(magyar játékfilm, 1968) (84’)
21.40/M1
Szigorúan bizalmas
(amerikai film, 1997) (97’)
23.00/Bartókrádió
Ars nova
Lars Edlung: Gloria

HÉTFŐ

9.30/DunaTv
Isten kezében
10.00/PaxTv
Adventi hangverseny
(koncertfilm)
11.07/Kossuthrádió
A Hely (riportműsor)
Nyugat-dunántúli kastélyok
12.05/Bartókrádió
Párizsi fuvallat
Pálúr János
orgonahangversenye
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
14.11/Bartókrádió
A Pro Musica leánykar énekel
Randall Thompson: Alleluja
23.00/DunaWorld
Magyarország története
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A Rákosi-rendszer

KEDD

13.25/DunaWorld
A nap vendége
Szabó István református lelkész
19.35/Bartókrádió
Bellini: Puritánok
(háromfelvonásos opera)
19.55/DunaWorld
Nemzeti nagyvizit
Szent László, a lovagkirály
20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.30/Tv2
Üvegtigris 2.
(magyar vígjáték, 2006) (108’)
21.45/DunaTv
Wallis és Edward
(angol tévéfilm, 2005) (94’)

SZERDA

12.00/PaxTv
A Vox Nova baptista férfikar
hálaadó koncertje
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
13.30/DunaWorld
Református ifjúsági műsor
19.25/Kossuthrádió
Tetten ért szavak
Balázs Géza műsora
19.35/Bartókrádió
Kapcsoljuk 
a Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenytermet
Bruckner: Te Deum
21.20/M1
On the Spot
(riportműsor)
21.30/DunaTv
Csoda Krakkóban
(magyar játékfilm, 2004) (95’)

CSÜTÖRTÖK

5.20/M1
Hajnali gondolatok
Adventi várakozás
8.35/DunaTv
Magyar klasszikusok 
új köntösben
Takaró Mihály műsora
9.10/RTLKlub
Ízes élet Mautner Zsófival
(gasztromagazin)
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Tamás Gábor építész
18.00/PaxTv
A morzsára váró koldustól 
az asztal vendégéig
Cserháti Márta előadása
21.30/DunaTv
Magyarok
(magyar játékfilm, 1978) (107’)
23.05/M1
Nemzeti nagyvizit
Az őszirózsás forradalom 
és a Tanácsköztársaság

PÉNTEK

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Franck: Prelűd, korál és fúga
11.25/AgnusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
13.40/DunaWorld
Magyar elsők
Az első magyar olimpikonok
20.20/M1
Prima Primissima 2013
(díjátadó gála)
22.00/Bartókrádió
Celluloidák – 
a legjobb filmzenék
A Royal Filharmonikus
Zenekar játszik
22.15/DunaWorld
Üzenem az otthoni
hegyeknek...
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
5/1. rész

SZOMBAT

7.45/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
8.10/DunaTv
Isten kezében
Adventi beszélgetés
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
9.30/M1
Zöld tea
(ökológiai magazin)
14.10/DunaTv
Tetőnk a csillagos ég
(olasz játékfilm, 1968) (93’)
19.30/Kossuthrádió
Az aranymadár
Pilinszky János verses meséje
22.15/M1
MR2 Szimfonik+ a Müpából
23.15/DunaWorld
Balassagyarmat kincsei
Szerb Templom Galéria

VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
10.05/M1
Biblia a magyar költészetben
Pilinszky János
10.50/M1
Evangélikus templomok
Kővágóörs és Várpalota
11.00/DunaTv
Evangélikus istentisztelet
11.30/M1
Baptista magazin
14.00/BudaörsRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora

vASáRnAPTÓLvASáRnAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 1-jétől december 8-áig
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vasárnap(december1.)
Min den ki asze rint vi gyen aján dé kot, ami lyen ál dást ka pott Is te ned től, az Úr -
tól, aki ad ja azt ne ked. 5Móz 16,17 (Zsid 13,16; Mt 21,1–9; Róm 13,8–12/13–
14/; Zsolt 24) Ad vent ben fel fo ko zó dik az aján dé ko zá si láz. Nem cso da, mert
a sze re tet egyik ki fe je ző dé se, hogy adunk. De mi lyen jó tud ni, hogy sem mink
nem len ne, ha nem Is ten től kap tuk vol na. Min den jó ado mány on nan fe lül -
ről jön. Minden nek ő a for rá sa. Mi is meg aján dé ko zot tak va gyunk. Ez a tu -
dat ki sö pör het a szí vünk ből min den ki va gyi sá got, ön zést és nagy ké pű sé get.
S he lyet te meg szü let het az iga zi há la! 

Hétfő(december2.)
Újul ja tok meg lel ke tek ben és el mé tek ben. Ef 4,23 (2Móz 23,2a; 1Pt 1,/8–9/10–
13; Zak 1,1–6) Ha meg szü le tett szí vünk ben a há la, ak kor az a kér dés me rül
fel: ho gyan to vább. Ha min dent a ré gi be rög ző dött sé ge ink sze rint cse lek szünk,
ak kor nem lesz jobb az éle tünk. Is ten ezért hív úju lás ra. Nem a kül ső úju -
lás, ha nem az ér zü let és a gon dol ko dás vál to zá sa a leg na gyobb. A fel színt
könnyű meg vál toz tat ni, fri zu rát iga zí ta ni vagy új ru hát húz ni min den ki tud.
Is ten mé lyeb ben akar mun kál kod ni az éle tünk ben. Nem a lát sza tot, ha nem
a szív bel ső in du la tát újít ja meg aján dé ka i val.

kedd(december3.)
Krisz tus lá bai alá ve tett min dent, és őt tet te min de nek fe lett va ló fő vé az egy -
ház ban, amely az ő tes te, és tel jes sé ge an nak, aki tel jes sé tesz min dent min de -
nek ben. Ef 1,22–23 (2Móz 6,7a; Zsid 10,32–39; Zak 1,7–17) Az em ber kis ded
já té kai kö zül az egyik a „fő nö kös di”. Má sok fö lé ke re ked ni, má so kon ural kod -
ni – ez hajt ben nün ket na gyon sok szor. Csak hogy a bel ső úju lás más faj ta szem -
lé le tet hoz: Krisz tus ra te kin tünk. Rá, aki nek ada tott min den ha ta lom, aki min -
de nek fö lött van. Ő a fő! S ami kor szen ve dünk at tól, hogy az éle tünk tö re dé -
kes és hi á nyos, ak kor az Is ten oda ve zé rel het ah hoz, aki a tel jes sé get hoz ta el
ne künk oda adó ál do za tá val, Is ten-ar cú, fel ol do zó te kin te té vel.

szerda(december4.)
Vi ga doz ni fo gok Je ru zsá lem mel, és ör ven dez ni né pem mel. Nem hal lat szik ott
töb bé sí rás és jaj ga tás hang ja. Ézs 65,19 (2Pt 3,13; Kol 1,9–14; Zak 2,1–9) Is ten -
nek ez a ter ve. Hi á nyok tól szen ve dő éle tün ket akar ja tel jes sé ten ni. Egy kor a
fog ság ból ve zet te ha za né pét az ígé ret föld jé re. Jé zus ban pe dig a tel jes sza ba -
dí tást ad ta, a bűn től, sá tán tól, ha lál tól sza ba dí tott meg. Most még ugyan ma -
gun kon hord juk a tes ti lét ter he it, de Is ten már el ké szí tet te az örö möt. És sok -
szor eb ből csep pent ne künk. Ha éle tünk ben tisz ta örö mö ket él he tünk meg,
ak kor tud hat juk, hogy meg kós tol tuk a meg ígért és el ké szí tett tel jes sé get.

Csütörtök(december5.)
Jé zus így vá la szolt a sa má ri ai asszony nak: „Ha is mer néd az Is ten aján dé kát, és
hogy ki az, aki így szól hoz zád: Adj in nom!, te kér tél vol na tő le, és ő adott vol na
ne ked élő vi zet.” Jn 4,10 (Zsolt 66,20; 1Thessz 5,/1–3/4–8; Zak 2, 10–17) Egy asszony
a kút nál. Fé lel mek től és hi á nyok tól szen ved ő is, és az ott ülő Jé zus olyan ígé re -
tet tesz, ame lyet az asszony el ső pil la nat ban fel sem fog. Az tán ahogy múl nak a
per cek, Jé zus kö zel sé gé ben de ren ge ni kezd szá má ra va la mi. A Jé zus sal töl tött idő -
ben egy re vi lá go sab bá vá lik, hogy ki az, és mi lyen erő vel bír, aki a kút nál őt vár -
ta. Ha is mer néd… Mennyi re vá gyódsz ar ra, hogy Jé zust, az élő víz aján dé ko zó -
ját job ban meg is merd? Mennyi időt töl tesz ve le a kút nál? Na pi csen des sé ge id
le gye nek olyan ál dás sá, mint az asszony szá má ra a kút nál va ló ta lál ko zás volt. 

péntek(december6.)
Min den reg gel föl éb reszt en gem, hogy hall gas sam ta nít vány ként. Ézs 50,4b
(Mk 1,35; Mt 27,27–30; Zak 3,1–10) Ez a cso dá la tos éb re dés. Ha a gond ja -
ink mi att éb re dünk, ak kor nyug ta la nok va gyunk, ha a ten ni va ló ink mi att ri -
a dunk fel, ak kor iz ga tott ság lesz úr rá raj tunk. Ha azért éb re dünk, hogy az
új nap aján dé ka i ban őt cso dál juk, és meg szó la ló igé jét a szí vünk be zár juk,
ak kor ál dás lesz min den reg gel. Szólj, Uram! – ki ált hat juk reg ge len ként is.
És ő nem ma rad el. Bi zony, ha mar meg lát szik raj tunk, ha el ló gunk a „tan -
órá ról”, mint a rossz di ák. De ja vunk ra lesz min den, ami ben az ő aka ra tát en -
ge del mes szív vel kö vet jük. Er re az éb re dés re van szük sé günk!

szombat(december7.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Én va gyok a jó pász tor, én is me rem az enyé i met, és
az enyé im is mer nek en gem.” Jn 10,14 (Zsolt 31,23; Mt 23,37–39; Zak 4,1–14)
Er re az éb re dés re van szük sé günk! Ar ra, hogy a jó pász tor je len lé té ben tud -
juk az éle tün ket, mert a jó pász tor is mer min ket. Sok kal job ban tud ja, hogy
mi re van szük sé günk. Ná lunk job ban tud ja, hogy mi van a ja vunk ra, az üd -
vünk re, s úgy táp lál, gon doz ben nün ket, úgy ve zet és tart meg a pró bás uta -
kon is, és őriz a mély sé gek fe lett is. Ben ne a sza ba dí tót, a meg men tőt is mer -
het jük meg. Egye dül ő az, aki azért jön, hogy meg ment sen. Ad vent is ró la
szól: jön, hogy meg is mer hes sük az Is ten iga zi ar cát, men tő sze re te tét, Jé zust!

g Ben ce Im re

Újnap– újkegyelemHÍREK,
HIRDETÉSEK

evangélikusistentiszteletamagyarrádióban
De cem ber 1-jén, ad vent el ső va sár nap ján 10.04-től evan gé li kus is ten tisz -
te le tet köz ve tít a Kos suth rá dió Pestúj hely ről. Igét hir det Sza bó B. And -
rás, a gyü le ke zet lel ké sze.

Fogadóórámat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

köszönetaz1%-osfelajánlásokért
A Me zei Jó zsef Evan gé li kus Ala pít vány (2120 Du na ke szi, Ver seny u. 2.;
adó szám: 18678637-1-33) ku ra tó ri u ma kö szö net tel köz li, hogy a 2012. évi
szja-1%-ok ból a fel aján lá sok alap ján ok tó ber ben 102 047 fo rint ér ke zett
az ala pít vány bank szám lá já ra. Az össze get az ala pí tó ok irat ban fog lal -
tak sze rint to vább ra is hit éle ti, kul tu rá lis cé lok ra fog juk for dí ta ni. Min -
den ado má nyo zó nak és fel aján ló nak ez úton is kö szö ne tet mon dunk.

Alutherkiadóésazevangélikuskönyvesbolt
ünnepinyitvatartása

No vem ber 30-án, szom ba ton 9-től 13 órá ig.
De cem ber 2-ától 23-áig, hét fő től pén te kig 9-től 18 órá ig.
De cem ber 14-én és 21-én, szom ba ton 9-től 18 órá ig.
De cem ber 24-étől az ün ne pek és lel tá ro zás mi att zár va tar tunk.
Nyi tás: 2014. ja nu ár 13-án, hét főn.

Kér jük, ve gyék fi gye lem be, hogy a lel tá ro zás ide je alatt ér ke ző meg ren -
de lé se ket a ki adó ja nu ár 13. után tud ja tel je sí te ni.
Kö szön jük a ked ves lel ké szek nek és vá sár ló ink nak, hogy meg ren de -

lé se i ket idejében el jut tat ják hoz zánk.
Min den ki nek bé kés ün ne pi ké szü lő dést kí ván nak a Lu ther Ki adó mun -

ka tár sai.

Az Evangélikus Élet
2005–2011. évi lap számai
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