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„Egy szász atya fi nak el le het azt néz ni,
hogy nem ép pen ro mán, mert a re bel -
lis ma gya rok hoz ké pest leg alább lo já -
lis. Nem kí ván sem mi fé le au to nó mi át,
job ban tud ro má nul, mint né me tül…”

Habemus Johannem! f 3. oldal

„Nem volt se bez he tet len, sőt sú lyos se be -
ket is ka pott, ame lye ket a sze re tet len ség, az
igaz ság ta lan ság és a kép mu ta tók ma ga tar -
tá sa ütött raj ta. Föl di élet út ja vé gén gyó gyít -
ha tat lan be teg ség tört rá.”
In memoriam dr. Böröcz Enikő f 14. oldal

g Ba li cza Iván

Ad vent van is mét. Akik az Evan gé li kus
Éle tet ol vas sák, fel te he tő leg jól tud ják,
mit je lent ez a szó. Ad vent: el jö ve tel.
Sok minden nek az el jö ve te lé re vá -
runk, az em be ri élet szün te len vá ra ko -
zás. Vá ra ko zás a hol nap ra, egy sze re -
lem re, gyó gyu lás ra, mun ka hely re, jobb
jö vő re, a bol dog ság ra. Aki sem mit
nem vár, az lel ki leg már ha lott. 

Ne künk, ke resz té nyek nek ezért
pon to sí ta nunk kell az ad vent je len té -
sét. Szá munk ra így hang zik: ad ven tus
Do mi ni, vagy is az Úr el jö ve te le. Mi Is -
ten ígé re té nek be tel je se dé sé re vá runk,
ar ra, hogy az Úr el jön né pé hez. Ezt az
ígé re tet Ézsa i ás pró fé ta hir det te meg:
„A nép, amely sö tét ség ben jár, nagy vi -
lá gos sá got lát. (…) Mert egy gyer mek
szü le tik ne künk, fiú ada tik ne künk. Az
ura lom az ő vál lán lesz, és így fog ják ne -
vez ni: Cso dá la tos Ta ná csos, Erős Is ten,
Örök ké va ló Atya, Bé kes ség Fe je del -
me!” (Ézs 9,1.5) 

Gyer me ket vá runk. Is tent vár juk, aki
gyer mek ként szü le tik kö zénk.

Szá mom ra az idén már ko rán el kez -
dő dött az ad vent. Ta vasz ele jén tu dat -
ta fi am és me nyem az öröm hírt:
„Megint nagy apa le szel. Gyer me ket vá -
runk.” Így lett ne kem ez az egész év ad -
ven ti idő, a vá ra ko zás, a ki bon ta ko zás,
és ok tó ber 31-én – mi lyen jól eső ér zés
ez a dá tum egy evan gé li kus lel kész
nagy apá nak – a be tel je se dés, a meg -
ér ke zés ide je. En nek a vá ra ko zás nak az
em lé ke él ben nem, ami kor most az ad -
ven tus Do mi ni nap jai kez dőd nek. 

Egy má sik gyer me ket vá rok, a pró -
fé ta ál tal ígért fi út, az Is ten Fi át.

Egy gyer mek vá rá sa meg vál toz tat -
ja az em ber éle tét. Még meg sem szü -
le tett, de már is a kö zép pont ban áll. Re -
mény ség éb red, ál mok, ter vek szü let -
nek, imád sá gok kí sé rik jö ve te lét. 

Gyer me ket vár ni ál dott ál la pot,
öröm te li és szép, hi szen a gyer mek ben
az élet megy to vább. Gyer me ket vár -
va egy út tal an nak a cso dá ját él het jük
át, amit az in di ai köl tő, Rabin d ra náth
Ta go re írt le: „Min den gyer mek szü le -
té se je le an nak, hogy Is ten még nem
mon dott le az em ber ről.” Van te hát re -
mény ség, van jö vő.

Ezért az ad vent a re mény ség ide je.
Akit vá runk, a be je len tett, fe lénk is el -
in dult gyer mek, Jé zus. Őben ne ölt
tes tet a vi lág re mé nye, az em ber jö vő -
je.  Bár mennyi re el len nénk is ke se red -
ve a ma gunk és vi lá gunk éle te mi att, Jé -
zus jö ve te lé nek vá rá sa ar ra biz tat,
hogy so ha ne ad juk fel, so ha ne mond -
juk azt, hogy vé ge minden nek, hogy
nincs re mény. Hi szen Is ten nem mon -
dott le ró lunk, a vi lág ról, azért küld te
Jé zust, hogy meg ment se ál ta la a vi lá -
got. A vi lág és ben ne a mi éle tünk nem
gyó gyít ha tat la nul be teg, és van gyó gyí -
tónk is, mert itt van, el jön hoz zánk az,
aki tud raj tunk se gí te ni: Jé zus. 

Az ad vent Is ten biz ta tá sa is. Ki emel
min ket hét köz nap ja ink zűr za va rá ból,
gond ja ink, fé lel me ink sö tét jé ből, és azt
mond ja: Ne félj, nem vagy egye dül, eb -
ben a gyer mek ben én ve led já rom
majd éle ted út ja it, és se gí tek ne ked. 

Nem kell el vesz nünk a sö tét ben, el -
lent mon dó vé le mé nyek ára da tá ban,
ami kor már azt sem tud juk, hogy mi
a jó, és mi a rossz, ami kor erény és bűn
a szür ke öt ven ár nya la tá ban mo só dik
össze. A gyer mek, akit vá runk, Cso dá -
la tos Ta ná csos, aki fény a sö tét ben, és
ez a fény so ha sem al szik ki. Utat mu -
tat, erőt ad, vi gasz tal. Ha egy szer vi lá -
gí ta ni kezd éle tünk ben, a tár sa da lom -
ban, nincs erő, amely el olt hat ná. 

Nem kell fel ad nunk a bűn el le ni
küz del met az zal, hogy úgy sem tud juk
meg vál toz tat ni ma gun kat, és nem
tud juk meg vál ta ni a vi lá got. Nincs is
er re szük ség, mert a gyer mek, akit vá -
runk, Erős Is ten. Ő győ zi le a bűnt, ő
ad tar tást és ki tar tást, hogy ne al kud -
junk meg a rosszal. Ő vált ja meg a vi -
lá got. Ere je a sze re tet ere je. Ez a leg -
na gyobb erő, sem mi más nem ké pes
meg vál toz tat ni min ket és a vi lá got.

Nem kell el fe lej tett nek, el ha gyott -
nak, el ve szett nek, ki szol gál ta tott nak,
Jó zsef At ti la sza va i val apát lan ár vá nak
sem érez ni ma gun kat. A gyer mek,
akit vá runk, Örök ké va ló Atya, aki név
sze rint is mer, aki meg ad ja min den na -
pi ke nye rün ket, és aki nek tud ta nél kül
egyet len haj szál sem es het le a fe jünk -
ről. Eb ben a gyer mek ben a mi Atyánk
jön el hoz zánk.

Nem kell bé két le nül, bel ső fe szült -
sé gek ben ver gőd ve, szo rong va, a kör -
nye ze tünk kel há bo rús kod va és ma gun -
kat al ko hol lal, nyug ta tók kal csil la pít -
va él nünk. A gyer mek, akit vá runk, a
Bé kes ség Fe je del me. Ő mond ta: „Bé kes -
sé get ha gyok nek tek: az én bé kes sé ge met
adom nek tek… Ne nyug ta lan kod jék a
ti szí ve tek, ne is csüg ged jen.” (Jn 14,27)
Az ő bé ké je a hit, az Is ten irán ti tel jes
bi za lom bé ké je. Az óce án bé ké je,
amely nek a fel szí nén to rony ma gas
hul lá mo kat ver het a vi har, de a mély -
ség ben nyu ga lom van. 

Van hát re mény, le het és ér de mes él -
ni, le het örül ni. Jön Jé zus gyer mek ként,
üres kéz zel, de nem üres szív vel – Is -
ten sze re te té vel, jó sá gá val, ere jé vel,
bé ké jé vel. Er re vá gyunk mind nyá jan, ezt
sze ret nénk kap ni Is ten től és egy más tól. 

Néz zünk az ad ven ti ko szo rún egy -
más után fel lob ba nó gyer tyák fé nyé -
be, és csend ben imád koz zunk ma -
gunk ban: Jöjj, Jé zus! Jöjj, és légy ne kem
Cso dá la tos Ta ná csos, Erős Is ten, Örök -
ké va ló ság Aty ja, Bé kes ség Fe je del me!
Áldd meg eze ket a na po kat, add meg
ne künk a sze re tet, a meg bo csá tás, a
meg bé ké lés szent aján dé kát!

Ad vent van. Gyer me ket vá rok. 
Az uno kám már el jött, meg szü le tett.
Most vá rom, hogy az a má sik, a pró -
fé ta ál tal be je len tett Gyer mek is el jöj -
jön ezen a ka rá cso nyon új ra hoz zám.
Mert mi, ke resz té nyek mind annyi an
egy gyer mek szü le té sé re vá runk. Így
vá rom a Gyer me ket, Jé zust, hogy
meg szü les sen ne kem. Ben nem. Köz -
ben An ge lus Si le si us ver se jár az eszem -
ben: „Hi á ba szü le tik meg Krisz tus
ezer szer is Bet le hem ben, ha a szí -
ved ben nem él, örök re el vesz tél.”

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

Gyermeketvárok

A nem ze ti sé gét büsz kén hir de tő
Jo han nis a nyolc va nas évek ben pe -
da gó gus ként, majd tan fel ügye lő -
ként és fő tan fel ügye lő ként kezd te
kar ri er jét az er dé lyi szá szok ala pí tot -
ta Nagy sze ben ben. A halk sza vú, a

ro mán po li ti ku sok több sé gé vel el -
len tét ben köz éle ti meg nyil vá nu lá sa -
i ban és sze rep lé se i ben is vissza fo gott
Jo han nis so ká ig csu pán a Ro má ni -
ai Né me tek De mok ra ta Fó ru ma ke -
re té ben fej tett ki köz éle ti te vé keny -

sé get. Ti zen négy év vel ez előtt az ak -
kor már ál ta la irá nyí tott né met fó -
rum szí ne i ben Nagy sze ben – 1945
utá ni el ső né met – pol gár mes te ré -
vé vá lasz tot ták, ami nagy meg le pe -
tés nek szá mí tott a 95 szá za lék ban
ro má nok lak ta me gye szék he lyen.
Az óta va la mennyi hely ha tó sá gi
meg mé re té sen új ra vá lasz tot ták,
Nagy sze ben a leg si ke re sebb ro má -
ni ai vá ro sok egyi ke lett. 

In nen ve ze tett az út a nagy po li ti -
ká ba: Jo han nist idén nyá ron a leg na -
gyobb el len zé ki erő nek szá mí tó jobb -
kö zép Nem ze ti Li be rá lis Párt el nö -
ké vé vá lasz tot ták.

Több év ti ze des ál dat lan idő sza kot
zár ha tott le az Óbu dai Evan gé li kus
Egy ház köz ség gyü le ke ze te: a mint egy
negy ven évig kény szer ből bér be
adott he lyi ség új ra a hí vők kö zös sé -
gét szol gál ja. Az ün ne pi köz gyű lés
rend ha gyó mó don meg előz te az is -
ten tisz te le tet. Ja kab Bé la pa ró kus lel -
kész kö szön té se után a gyü le ke zet fel -
ügye lő je, dr. Győr fi Ká roly tar tott be -

szá mo lót a 2012-ben meg kez dett
fel újí tás mun ká la ta i ról. 

A temp lom alag so rát erő sen le -
rom lott ál la pot ban ta lál ták, a fa lak
ned ve sed tek, a vil la mos há ló zat, a fű -
tés rend szer és a nyí lás zá rók cse ré re
szo rul tak. Hogy a bel ső re konst ruk -
ci ót el kezd hes sék, leg elő ször a temp -
lom csa pa dék víz-el ve ze té sét kel lett
meg ol da ni, amely a temp lom kö rü li

jár da és a tám fa lak fel újí tá sá val, alag -
csö ve zés sel meg is va ló sult. A fel újí -
tá si ter ve ket a Ben czúr Épí tész iro da
ké szí tet te, a ge ne rál ki vi te le zést az 
A-Mo dul Zrt. vé gez te. 

A tel jes költ ség 48 mil lió fo rint volt,
a gyü le ke zet sa ját for rás ból az összeg
tíz szá za lé kát tud ta áll ni. Az Em be ri
Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak pá lyá -
za ta in össze sen 18 mil lió fo rin tot si -
ke rült el nyer ni, Óbu da–Bé kás me -
gyer Ön kor mány za ta há rom év alatt
11 mil lió fo rint tal tá mo gat ta a fel újí -
tást. A költ sé gek ből részt vál lalt a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és a
Bu dai Evan gé li kus Egy ház me gye (7,1
és 0,4 mil lió fo rint tal), il let ve a lip csei
Gusz táv Adolf Se gély szer ve zet tíz ezer
eu ró val. A re konst ruk ció be fe je zé sé -
hez és a he lyi sé gek be ren de zé sé hez a
gyü le ke zet 6,6 mil lió fo rint nyi köl -
csönt is kény te len volt fel ven ni. 

Kihaltalagsorhelyéngyülekezetiközpont
b TörténelmiésörömtelifordulópontjáhozérkezettazÓbudaiEvan-
gélikusEgyházközség:ahányatottmúltúgyülekezetnovember23-án
ünnepi istentisztelet és közgyűlés keretében vehette birtokba a
templomháromszáznegyvennégyzetméterösszterületű,felújítottalag-
sorát.AzújgyülekezetiközpontotazÉszakiEgyházkerületpüspöke,
FabinyTamás ésaBudaiEgyházmegyeeperese,BenceImre szentel-
tefel.AzünnepségenrésztvettVargaMihály nemzetgazdaságimi-
niszter,akerületországgyűlésiképviselője,valamintazEmberiErő-
forrásokMinisztériumánakésÓbuda–BékásmegyerÖnkormányza-
tánaktöbbképviselőjeis.

Sarkifényözönadventjegyében

f Folytatás a 4. oldalon

f Folytatás a 4. oldalon

EvangélikuselnökRomániaélén
b Negyedévszázaddalezelőttcsodakéntemlegettékamegdönthetet-
lennekhittNicolaeCeauşescu elkergetését.Egyhónappalatemesvá-
riforradalomkitörésénekévfordulójaelőttújabbcsodatörtént.Az
evangélikuserdélyiszászKlausJohannis fantasztikushajrávallegyőz-
teazortodoxrománVictorPontát, ésRomániaelnökelett.Megvá-
lasztottállamfőkéntegyikelsőútjaakilencvenharmadikszületésnap-
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Tárgyalásazegyházakvezetőivel
Ba log Zol tán november 20-án meg -
be szé lést foly ta tott a négy tör té nel mi
egy ház ve ze tő jé vel. Az Em be ri Erő -
for rá sok Mi nisz té ri u má nak ve ze tő je
meg erő sí tet te, hogy a kor mány ha tá -
ro za tok ban rög zí tett egy há zi fej lesz -

té se ket a ko ráb bi szán dé kok kal össz -
hang ban tá mo gat ják. A meg be szé lé -
sen részt vett Er dő Pé ter bí bo ros, a
Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren -
cia el nö ke, Bölcs kei Gusz táv, a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi -

na tá nak lel ké szi el nö ke, Gáncs Pé ter,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
el nök-püs pö ke és Heis ler And rás, a
Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek
Szö vet sé gé nek el nö ke. 

g Em mi

A Luther 
Kiadó 
adventi
könyvvására
f 7–10. oldal
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Fel sé ge sen cse lek szik a Ná zá re ti,
ami kor ma gá tól ér tő dő nek fel té te le -
zi két ta nít vá nya en ge del mes sé gét,
hogy azok zok szó és aka dé kos ko dás
nél kül cse le ked ni fog nak az ő sza vá -
ra. El kell köt ni ük egy sza ma rat (sőt:
ket tőt) egy ide gen fa lu ban, és ha
aka dály ba üt köz né nek, „csak” annyit
kell mon da ni uk: „az Úr nak van szük -
sé ge rá juk”. Ám nem csak a ta nít vá -
nyok fel tét len en ge del mes sé ge az it -
te ni fon tos moz za nat, ha nem el ső sor -
ban a mély pró fé tai hát tér. Ré ges-ré -
gen elő ké szí tett is te ni ak ci ó ról van
szó, je les pró fé ták – el ső sor ban Ézsa -
i ás és Za ka ri ás – már na gyon ré gen
meg mond ták „Si on le á nyá nak”, hogy
egy kor majd a ki rá lyuk ér ke zik hoz -
zá juk sza már há ton.

A ta nít vá nyok tel je sí tet ték a fur csa
pa ran csot, hoz ták a sza ma rat csi kó -
já val együtt. Nem saj nál ták a fel ső ru -
há i kat sem, ha nem a sza már ra te rí tet -
ték, a „so ka ság” pe dig a po ros út ra.
Aki nek nem lett vol na ilyen öl tö zé ke,
vag dal ta a zöl del lő ága kat, hogy az élet
és re mény ség je lét a várt és a vá gyott
bol dog éle tet ho zó ki rály elé te rít sek. 

És ho zsan náz tak! Ör ven dez ve éne -
kelt a tö meg, mert vég re el jött a bol -
dog ság ko ra, és va ló ra vál nak ál ma ik:
itt jön va la ki, aki meg gyó gyít min den
be te get, aki jól la kat min den éhe zőt,
aki ki vé te les hely zet ben még az éle tét
is vissza ad ja a holt nak, és ta lán még
az át ko zott ró ma i ak tól is meg sza ba -
dít ja őket. Ért he tő, hogy uj jong tak, lel -
ke sed tek.

Bol dog de monst rá ció volt ez. Most
az zal sem tö rőd tek, hogy a kö ze li ró -
mai ka szár nyá ban jól fel sze relt, iz mos,
ve re ked ni tu dó ide gen ka to nák alig
vár ták, hogy he gyes dár dá i kat, éles
kard ja i kat vég re meg márt has sák a
de monst rá lók tes té ben. Ez a so ka ság

nem félt, mert itt jött az ő ha tal mas ki -
rá lyuk! Ho zsan náz tak, fé kez he tet le nül. 

Mi ért tud juk ne he zen be le él ni ma -
gun kat eb be a je le net be? Vi lá gos
előt tünk a be vo nu lás tör té ne te, még -
is messze va gyunk tő le. Nem csak
idő ben, ha nem lé lek ben is. Meg ér ke -
zett ad vent el ső va sár nap ja új ra, és va -
jon ben nünk mi van? Ke resz tyén hi -
tünk meg be te ge dé sé nek egyik fáj dal -
mas tü ne te, hogy ben nünk nin csen
sem mi lyen vá ra ko zás. Mi már nem
vá runk sem mit, és még jó, ha nem a
sem mit vár juk. Meg lát juk a temp lom -
ban az ad ven ti ko szo rút, már egy
gyer tya ég, és a leg töb bün ket hi de gen
hagy ja ez a tény. Leg fel jebb bosszan -
kod va gon do lunk az elénk tor nyo su -
ló fel ada tok ra. Aján dék kény szer, fe -
nyő fa vá sár, meg te rí ten dő asz tal hor -
da lé ka i nak lel tá ra fo rog a fe jünk ben,
de lel ke se dés nél kül, mert már ré gen
el tö rött va la mi a lel künk ben. 

El tö rött a lel künk ben a Krisz tus-
vá rás örö me. És ne fog juk rá az itt
még ho zsan ná zó so ka ság ké sőb bi
csa ló dá sá ra, ne mond juk, hogy a mi
le vert sé günk egye nes foly ta tá sa az
övé ké nek. Ők ugyan is a sa ját el kép -
ze lé se ik sze rint vár ták a Mes si ást, a
föl di és föld höz ra gadt gaz da sá gi és
po li ti kai bé két és bol dog sá got ho zó
szent sze mélyt. De kö vet ke zett a
ke reszt, majd a fel tá ma dás, menny -
be me ne tel, a Lé lek ki ára dá sa, ami vel
az egy kor ho zsan ná zó tö meg már
nem tu dott mit kez de ni. 

Nem, mi nem az ő örö kö se ik va -
gyunk. Mi ben nünk egy sze rű en meg -
fa gyott az élő hit re mény ke dő és
bol dog vá ra ko zá sa, mi csak né zünk
ma gunk elé, si e tünk a dol gunk után,
min dig fu tunk, és min dig el ké set tek -
nek érez zük ma gun kat. Oly kor hal -
vá nyan de reng va la mi, de az is csak

olyan, mint egy halk só haj, és nem le -
het tud ni, mi ért is só haj tot tunk. 

Új ra szük ség len ne an nak a bi zo -
nyos két ta nít vány nak a kész sé ges en -
ge del mes sé gé re, hogy mi is azon nal
lép ni tud junk a ná zá re ti Jé zus sza vá -
ra. Szük ség len ne az ő el ké pesz tő bi -
zal muk ra és bá tor sá guk ra. Jé zus
mond ta… mit is mon dott?… és asze -
rint él ni, gon dol kod ni és be szél ni, ak -
tí van és szol gá lat ké szen cse le ked ni.
Szük sé ges len ne új ra élő hit tel azok -
ra az ószö vet sé gi mes si á si pró fé ci ák -
ra kon cent rál ni, ame lyek rá ve zet -
het né nek ben nün ket ar ra, hogy kit is
ün nep lünk majd ka rá csony nak szent
éj sza ká ján és még jó pár na pig, víz -
ke reszt tel be zá ró lag. S ezek az ószö -
vet sé gi elő re jel zé sek meg men te né nek
ben nün ket a sa ját szub jek tív vá ra ko -
zá sa ink tól, ar ra tud nánk kon cent rál -
ni, hogy tény leg az a szent sze mély a
fon tos, „aki jön az Úr ne vé ben”.

A Jé zus ko ra be li so ka ság nak az a
ment sé ge le he tett, hogy nem tel je sen
iga zod hat tak ki a mes si á si vá ra ko zá sok
ka o ti kus gu ban ca i ban, és el ső sor ban
ha mis vá ra ko zá sa ik fog lyai let tek, ké -
sőbb ezért csa lód tak Jé zus ban. Előt tünk
azon ban már vi lá gos nak kel le ne len nie
an nak, ami vé gül is meg tör tént. Vi lá -
gos nak kel le ne len nie a ka rá cso nyi be -
szá mo lók alap ján, hogy a vi lág Üd vö -
zí tő je s – be le ért ve ma gun kat is – a mi
Üd vö zí tőnk lé pett be eb be a vi lág ba.

Meg kel le ne ta nul nunk rá cso dál -
koz ni, hogy az Is ten Fia pa rá nyi sejt -
té vál toz tat ja ma gát, és egy fi a tal le ány
tes tén ke resz tül cse cse mő ként ér ke zik
a vi lág ba. Em ber lé tünk min den rez ze -
né sét át éli a méh ál la po tá tól kezd ve a
föl di éle ten ke resz tül a ha lá lon át…,
hogy majd Is ten ke gyel mé ből be kö vet -
kez zék a fel fog ha tat lan for du lat, a fel -
tá ma dás és az örök élet. Olyan ha tal -

mas re mény ség áll előt tünk, hogy ha -
té ko nyan kel le ne rob ban nia en nek a
lel künk ben, és bol dog vá ra ko zás sal fe -
szül het nénk ne ki az iga zi ka rá csony
iga zi ün nep lé sé nek. 

Így ke rül he tünk ki ál dat lan éle -
tünk de presszi ós zsák ut cá já ból, mert
an nak a jö ve te lét, ér ke zé sét ün ne pel -
het jük, aki „az Úr ne vé ben jön”. Ő pe -
dig nem csak „ál dott”, ha nem ál dást hoz
a min den na pi éle tünk be. „Ál dott, aki
jön az Úr ne vé ben!” – ez a ki je len tés ál -
dást je lent het mu lan dó lé tünk re.

Le gyen ez az ad vent el ső va sár na -
pi ige sza kasz an nak a lel ki üze net nek
a hor do zó ja, hogy jön a mi Urunk,
hogy ál dást hoz zon az éle tünk re. És
a töb bi mind gyö nyö rű rá adás, ki egé -
szí tés, ki tel je sí tés: hogy hang zik a
bűn bo csá nat öröm hí re, a ha lál tól
va ló meg sza ba du lás, és meg tud hat -
juk, hogy el ké szí tett he lyünk van az
örök or szág ban. És van még na gyon
sok lel ki él mény, amely nek fel so ro lá -
sa egy egész vas kos köny vet is ki tölt -
het ne, de ak kor sem pó tol ná an nak
az él mé nyét, amit így kap ha tunk. 

Ál dott lesz az ad vent, a ka rá csony,
az új egy há zi esz ten dő, de mu lan dó
föl di éle tünk is, ha ő be vo nult az éle -
tünk be. Mert ál dást hoz, aki az Úr
ne vé ben jön, és ő ma ga az ál dás! 

g Ri bár Já nos

Imád koz zunk! Urunk, a mi éle tünk -
be is hozd el az ál dást! Tedd ál dot tá
ad ven ti vá ra ko zá sun kat és szü le té sed
ün nep lé sét! Ámen. 

ad vent 1.  va Sár nap ja – mt 21,1–9 

Ad vent el ső va sár nap ján kö zép ko ri
gyö ke rű – ed dig még nem elem zett –
éne künk nyo má ba ere dünk. Az El kül -
döt te az Úr hű sé ges szol gá ját (EÉ 132)
alap ja a Mit tit ad Vir gi nem kez de tű
szek ven cia. A szek ven cia a mi se prop -
ri u má nak, vál to zó ré sze i nek egyi ke: az
al le lu ját kö ve tő ének (az al le lu ja me -
liz má ját szö veg gel lát ták el).

A Mit tit ad Vir gi nem a kö zép ko -
ri szek ven cia köl té szet nek a 11–12.
szá zad for du ló ján ki bon ta ko zó, át -
me ne ti stí lus kor sza ká ban ke let ke -
zett fran cia vagy an gol te rü le ten, és
a la tin rí tu sú Eu ró pá ban egy csa pás -
ra nép sze rű vé vált. Te ma ti kus be -
ágya zott sá ga – dra ma tur gi ai kö zép -
pont já ban az an gya li üd vöz let el be -
szé lé se, majd az Úr is ten nek Gáb ri el -
hez, il let ve az an gyal nak Má ri á hoz in -
té zett köz vet len fel szó lí tá sa – a da -
rab két le het sé ges li tur gi kus he lyét is
ki je lö li: ann un ti atio, az an gya li üd -
vöz let ün ne pét (már ci us 25.) és az ad -
ven ti idő sza kot. Ma gyar for dí tá sát –
több nyi re Kül dé az Úr is ten hű sé ges
szol gá ját szö veg kez det tel – a pro tes -
táns gra du á lok nagy ré sze is tar tal -

maz za (a tel jes szek ven cia elő ször az
1635-ben le jegy zett Eper je si gra du ál -
ban ta lál ha tó meg). Köz ve tí té sük kel
– va la me lyest át ala kít va, az el ső
vers szak ból ön ál ló sult né pé nek for -
má já ban (6, 6, 6, 6, 6 szó tag szám mal)
– a 17. szá za di éne kes köny vek be is
be ke rült.

A Mit tit ad Vir gi nem az egy szó la -
mú li tur gi kus ének új, ké ső kö zép ko -
ri dal lam stí lu sá nak je gye it hor doz za:
a kan ci ó sze rű dúr (hy po i on) dal lam
össze ol vaszt ja és ki tá gít ja a klasszi -
kus gre go ri án 5–6. tó nu sá nak ele me it
és am bi tu sát; kulcs sze rep hez jut nak
ben ne a to ná lis szer ke zet pil lér hang -
jai (f, a, c); az egyes vers sza ko kat jel -
leg ze tes, az alap han got fö lül ről és
alul ról kör be já ró for mu lák zár ják le.

Ezen a pon ton az ének elem zést
össze köt jük egy meg em lé ke zés sel:
öt száz negy ven éve, 1474. no vem ber
27-én halt meg Guil la u me Du fay, a
ko ra re ne szánsz fran ko-fla mand
szü le té sű ze ne szer ző je, a 15. szá zad
leg hí re sebb eu ró pai ze né sze. Du fay
Camb rai-ban (Fran cia or szág észak -
ke le ti ré szén szü le tett és halt meg.

Az it te ni szé kes egy ház a ze nei köz -
pont sze re pét töl töt te be, leg fő -
képp a 15. szá zad ban (de egé szen a
17. szá za dig), itt vol tak Né met al föld
leg élén kebb ze nei in téz mé nyei.
A bur gun di ai is ko la szá mos ze ne -
szer ző je vagy itt nőtt fel, és itt ta nul -
ta mes ter sé gét, vagy ide tért vissza
ta ní ta ni.

Du fay is a szé kes egy ház ban ta nult
1409 és 1412 kö zött, majd szá mos
Itá li á ban el töl tött év (és pap pá szen -
te lé se) után, 1439-ben ide tért vissza.
Kö zel két száz kom po zí ci ó ja kö zött
ta lál ha tók mi sék, egy há zi és vi lá gi
mo tet ták, chan so nok. Him nusz fel -
dol go zá sai kö zül jó né hány is me rős
le het az evan gé li kus éne kes köny vek -
ben jár ta sak szá má ra: A so lis or tus
car di ne (GyLK 656), Con di tor
(Creat or) al me si de rum (EÉ 359),
Hos tis He ro des im pie (GyLK 657), O
lux bea ta Tri nit as (GyLK 666, EÉ
108), Ve ni creat or Spi ri tus (GyLK
665, EÉ 231), Vex il la re gis pro de unt
(GyLK 660).

A him nu szok hoz ha son ló mó -
don ze né sí tet te meg elem zett szek -
ven ci án kat is. A vers szak pá rok ban
elő ször a gre go ri án dal lam, majd Du -
fay több szó la mú har mo ni zá lá sa szó -
lal meg.

Vé gül ad ven ti me di tá ció gya nánt
ajánl juk a szek ven cia nyom ta tás ban
meg je lent el ső tel jes for dí tá sát a 17. szá -
zad egyik je len tős éne kes köny vé ből.

„Kül dé az Úr is ten / Hű sé ges szol -
gá ját, / Szűz höz Ná zá ret ben / Gáb -
ri el an gya lát, / Hoz zánk jó ked vé ben.
// Erős kö vet sé get / Ér tünk hogy fel -
ven ne, / Ter mé szet ről je gyet / És bi -
zo nyost ten ne / Szűz nek szü lé sé ben.

// Di cső ség Ki rá lya / Ter mé szet ha -
tal mát / Bír ja s fe lül múl ja, / És bű -
nök ko vá szát / Ve gye ki kö zü lünk.
// Ke vé lyek nek út ját / Ront sa ha tal -
má val, / Ör dö gök nek nya kát / Ta -
pod ja sar ká val, / Je lent vén ha tal mát.
// Vi lág el len sé gét / Űz ze tő lünk
messze, / És ma gá val min ket / Té -
gyen ré sze sek ké / Aty ja or szá gá ban.
// Menj el Má ri á nak / Ez jót meg -
mon da ni, / Az ré gi írás nak / Tit ka it
je lentsd ki / An gya li erőd del. //
Mondd ezt: ó, szent ke gyes, / Üd -
vöz lé sem ve gyed, / Aján dék kal tel -
jes, / Úr va gyon te ve led, / Fé lel med
ne lé gyen. // Szent Szűz, mé hed ben
vedd / Úr is ten nek Fi át, / Mely ben
meg őriz zed / A szü zes ség tit kát / És
min den fo ga dást. // Hal lá s el fo ga -
dá / Ez pa ran cso la tot, / Hí vé és fo -
ga dá / Mé hé ben mag za tot, / De
nagy csu dá la tost. // Em be ri nem zet -
nek / Hű sé ges ta ná csát, / Jö ven dő
élet nek / Ma ra dan dó Aty ját / Örök
bé kes ség ben. // Ki nek erős sé ge /
Min ket úgy őriz zen, / Hogy vi lág sok
vét ke / Min ket meg ne sért sen, / Po -
kol ra ne ves sen. // De az bűn bo csá -
tó / Ve gye el vét kün ket, / Lé gyen
igaz ga tó, / Ad jon örök sé get /
Mennyek or szá gá ban.” (Mit tit ad
Vir gi nem – szek ven cia vagy pró za.
Ke resz tyé ni is te ni di csé re tek. Lő cse,
1635, 411–412. – Mai he lyes írás sal.)

g Dr. EcsE di Zsu zsa

MittitadVirginem–angyaliüdvözlet

Mennyei Atyánk! Há lás szív vel kul csol -
juk össze ma ke zün ket, ad vent el ső va -
sár nap ján. Nem tud juk elég gé meg kö -
szön ni ne ked azt az aján dék ba ka pott
időt, amely ben új ra vá ra koz ha tunk el -
jö ve te led re. Ké rünk, légy ve lünk most
is, kezdj ben nünk is, ál ta lunk is újat,
hogy a te uta don jár has sunk. Kö -
nyör günk hoz zád, ne en gedd, hogy a
ké szü lő dés sel kap cso la tos el kép ze lé -
se ink, ter ve ink, el gon do lá sa ink gör -
csös sé, me rev vé te gyék ad ven ti idő sza -
kun kat, és le szű kít sék ben nünk va ló
mun kál ko dá so dat. Ké szíts fel, hogy be -
en ged jük mind azt, ami vel új já te rem -
te ni és meg tisz tí ta ni akarsz min ket.
Hasz nálj ben nün ket a temp lom fa la -
in be lül és kí vül, hogy ál ta lunk má sok -
hoz is el ér jen vég te len ir gal mad. Moz -
gasd meg lel kün ket. Sza ba díts fel a vi -
lág ér tel met len, gúzs ba kö tő el vá rá sai
alól az ün nep kö ze led té vel.

Urunk, Is te nünk! Imád ko zunk
azért, hogy hívj, ke ress, szó líts meg
min ket na pon ta, hogy le gyen erőnk a
té ged ke re sők höz és nem is me rők höz
is oda for dul ni, sze re te te det hir det ni
mind azok nak, akik még nem ta lál ták
meg a hoz zád ve ze tő utat. Irá nyítsd szí -
vün ket Fi ad éle té re és ér tünk tett cso -
dá la tos ál do za tá ra, hogy kö zös sé ge ink -
ben hi te le sen, őszin tén, jó szán dék kal,
a tő led ta nult pél dá val se gít sük egy -
mást.

Emeld fel a könnyel te li te kin te te ket,
és vi gasz tald a gyá szo ló kat, a vesz te -
sé get hor do zó kat. Adj re ményt, küldj
je le ket mind azok nak, akik szo mor kod -
nak, ma gá nyo sak, baj ba ju tot tak.
Építsd fel és te remtsd új já azok éle tét,
akik tes ti és lel ki ba jok kal küsz köd nek,
akik bán tal ma zás, erő szak és há bo rú
ál do za tai. Légy ka pasz ko dó juk az éhe -
zők nek és nél kü lö zők nek, a ki lá tás ta -
lan élet hely zet be ke rül tek nek. Nyisd
ki szí vün ket, adj böl cses sé get, gyer me -
ki lel kü le tet és lel ke se dést, meg úju ló és
meg bo csá tást gya kor ló hi tet egy ház -
ban és egy há zon kí vül, hogy a Meg vál -
tó ér ke zé sé nek tisz ta és szent örö me
ra gyog jon min den ki ben. Ámen.

„Áldott,akijönazÚrnevében!”
Oratio
œcumenica

a va Sárnap ig éje
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C antate

„A tör vény fé lel me tes: nem szí ve sen
hall juk. A tör vény ret te net a lel ki is -
me ret nek, úgy hogy az em ber sok szor
szin te két ség be esik tő le. De volt má -
so dik el jö ve tel is: a Krisz tu sé. Nem fé -
lel me tes, ha nem sze líd. Nem döb be -
ne tes, mint az Ótes tá men tom ban, ha -
nem ir ga lom mal tel jes. (…) A Sí nai-
he gyen ret teg ni kel lett tő le, ka rá -
csony kor örül ni le he tett né ki, ott
menny dör gés kí sér te, itt an gyal ének.
Ott har so na szó val jött, itt szá na ko -
zás sal. Ott ré mü let, itt vi gasz ta lás,
öröm és sze re tet. Ott ezt hall juk:
»…mind az, ami a he gyet érin ti, ha -
lál lal hal jon meg« (2Móz 19,12), itt
pe dig ma ga üze ni: »Mond já tok meg
Si on le á nyá nak: Im hol jő né ked a te
ki rá lyod…« (Mt 21,5) Lám, ez a kü -
lönb ség a tör vény és evan gé li om kö -
zött. A tör vény ha ra got és gyű lö le tet
szül, az evan gé li om pe dig ke gyel met ad.
(…) Azért ha fé le lem vagy fáj da lom
gyö tör, ne a Sí nai-hegy re me ne külj,
hogy a tör vény cse le ke de te i ben ke ress
me ne dé ket, ha nem for dulj az evan gé -
li om hoz. Mert csak az evan gé li om
szól így: »Bű ne id meg van nak bo csát -
va, eredj el, s töb bé ne vét kez zél!«” 

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

S e m p e r  r e f o r m a n d a
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Az el múlt he tek ben el nök vá lasz tá si
láz ban égett Ro má nia, amo lyan „po -
li ti kai ad vent ben”. Az ál lam fő vá lasz -
tás má so dik, no vem ber 16-i for du ló -
ja nem kis meg le pe tést oko zott. Az
esé lyes nek tar tott szo ci ál de mok ra ta
Vic tor Pon ta mi nisz ter el nök kel szem -
ben a jobb ol da li ke resz tény-li be rá lis
Klaus Wer ner Jo han nis kö zel tíz -
szá za lé kos kü lönb ség gel győ zött.

Hogy ez mi ként tör tén he tett? – ezt
a nagy ta lányt a je lölt és ön je lölt, hí -
vott és hí vat lan szak ér tők ha da tö -
mén te len mennyi ség ben ki ele mez te.
Nos, né hány hé tig bő ven akadt pus -
ka por a mé dia ágyú já ba. Jól ér zé kel -
he tő volt, ahogy po li ti kai föld raj zi lag
ket té sza kad az or szág a tör té nel mi ha -
tá rok men tén, a hun ting to ni „fé lel me -
tes” tö rés vo na la kon. Sa já tos utat járt
be a fő vá ros, Mold va haj da ni fe je de -
lem sé gé nek szék vá ro sa, s na gyon
egye di szí ne ze tű volt a prog resszív
utat, Eu ró pa út ját vá lasz tó Er dély. 

Én most nem kí ván nék rá trom fol -
ni a tö mén te len szak ér tői vé le mény -
re – ez sem nem tisz tem, sem nem
fel ada tom. Pon to san azt sem tud nám
meg mon da ni, hogy ne künk, er dé lyi
ma gya rok nak vé gül is mi től jobb
egyik vagy má sik je lölt győ zel me. Egy
azon ban biz tos: bár ki le gyen is Ro -
má nia el nö ke, na gyon hosszú még az
út a tej jel-méz zel fo lyó Ká na á nig –
fel té ve, ha ab ba az irány ba in dul tunk
el egy ál ta lán. 

Azon ban ag gaszt en gem ez zel az
egész el nök vá lasz tá si his tó ri á val kap -
cso lat ban egy egé szen egye di je len -
ség, amely re nem fi gyelt fel kel lő in -
ten zi tás sal a köz vé le mény. Ar ra a szo -

mo rú tény re gon do lok, hogy az el -
múlt he tek ben va la mennyi ed di gi
ro má ni ai kam pány nak – eny hén
szól va – a leg ocs má nyab bi kát él tük
meg. Volt itt bő ven sér tés, rá gal ma -
zás, köz he lyes sár do bá lás, os to ba
ígér ge tés, al jas ság, ha zug ság, nép bu -
tí tás olyan mély sé gek ben, ami lye ne -
ket a vén Eu ró pa sem iga zán lát ha -
tott tör té ne te so rán. 

És ha ed dig, min den egyéb mel lett,
fon tos sze re pet ját szott a je lölt nem -
ze ti sé gi ho va tar to zá sa – azért nem le -
het ma gyar el nö ke Ro má ni á nak,
mert hát az bi zo nyá ra ide gen ér de -
ke ket szol gál na –, most egy olyan as -
pek tus is fel szín re ke rült Jo han nis
kap csán, amely min dig is ott volt a
mély ben, csak ed dig vissza foj tot ták. 

Ez pe dig a val lás. 
Egy szász atya fi nak el le het azt

néz ni, hogy nem ép pen ro mán,
mert a re bel lis ma gya rok hoz ké pest
leg alább lo já lis. Nem kí ván sem mi -
fé le au to nó mi át, job ban tud ro má -
nul, mint né me tül, ide á lis ve gyes há -
zas ság ban él, nem ra jong annyi ra a
ma gya ro kért, vonz za a né met tő két,
s ami lyen ki tar tó, más he lyett is dol -
go zik oda adó, pon tos szor ga lom -
mal. Szé pen, csen de sen in teg rá ló -
dik, bal ka ni zá ló dik a ro mán tár sa -
da lom ban, s a drámaian meg fo -
gyat kozott né met ki sebb ség nek ja -
vít gat hat ja is a kom fort ér ze tét, mú -
ze um for má ló jö vő ké pét, ez már
nem oszt, nem szo roz. 

Jo han nis nak még is van egy fő bű -
ne a sok egyéb ap ró ság mel lett: az,
hogy nem igaz hi tű or to dox. Avagy
más, még ra di ká li sabb ol va sat sze rint:

nem ke resz tény – mert nem or to dox,
ha nem va la mi fur csa szek ta tag ja. 
A ko ráb bi kam pá nyok ban ez nem ka -
pott nyil vá nos sá got, ám most ki -
mond va is, le ír va is meg je lent. Or to -
dox ke resz tény kle ri ku sok, szer ze te -
sek, vi lá gi ügy buz gók ír ták és hir det -
ték: az evan gé li kus Klaus Jo han nis
nem or to dox, s ve le a tör té ne lem ben
pá rat lan vál to zás ve szé lyez te ti ál la -
munk nem ze ti és igaz hi tű lé tét. 

Így az tán min den fé le össze es kü vés-
el mé let lá tott nap vi lá got ar ról, hogy
Ro má nia fel da ra bo ló dik: már fo gu kat
fe nik a nyu ga ti ha tár nál a te rü let éhes
ma gya rok, ke le ten az oro szok, dé len
a tö rö kök s még ki tud ja, mi lyen
sza bad kő mű ves, zsi dó, pro tes táns,
neo pro tes táns és ide gen kö rök ve tet -
tek sze met ve re tes kin cse ink re. 

Nagy ve szély let tünk így hir te len
mi, evan gé li ku sok. Fő hi bánk, hogy
nem va gyunk or to do xok. Mert aki
nem or to dox ke resz tény, az nem jó
ro mán, az nem jó ha za fi, az nem is
tel jes ér té kű em ber, az amo lyan má -
sod ren dű, meg tűrt pol gár, aki min -
dig, min den kö rül mé nyek kö zött
ide gen, sőt el len sé ges ér de ke ket
szol gál. Ha ezt ilyen sar kít va és nyíl -
tan nem mond ják is ki, de lép ten-
nyo mon érez te tik ve lünk. Most pe -
dig nem is bur kol tan ki mond ták: Jo -
han nis Ro má nia el ső nem or to dox
el nö ke, ami még ér de kes kö vet kez -
mé nyek kel jár hat. 

Hogy ez mi lyen mé lyen be van
ivód va a la kos ság je len tős ré szé nek
év szá za dok óta tom pí tott tu da tá ba,
azt mi sem bi zo nyít ja job ban, mint
Ro má nia egyik leg nép sze rűbb ko los -

to ra, a Ne amt me gyei Pet ru Vo da
szer ze tes kö zös sé gé nek no vem be ri
nyi lat ko za ta. Lát szó lag sem mi kö ze
az el nök vá lasz tá si his tó ri á hoz, nem -
ze ti sé gi vagy párt po li ti kai vil lon gá -
sok hoz. Til ta ko zás nak ad han got a
nyi lat ko zat a szerv át ül te tést sza bá lyo -
zó kor mány ren de let tel szem ben,
amely ok tó ber 22-én je lent meg a Hi -
va ta los Köz löny ben. A mi nisz te ri
ren de let tu laj don kép pen al kal maz ko -
dik az eu ró pai gya kor lat hoz, a Pet ru
Vo da ko los tor szer ze te si kol lé gi u ma
azon ban val lá sos ala pon el uta sít ja a
tör vényt.

Ér ve lé sük ben meg döb ben tő, hogy
a gyó gyí tást össze ke ve rik a szerv ke res -
ke de lem bű né vel, hogy a tör vény ben
a ro mán nép ki szol gál ta tott sá gát, rab -
szol ga sor sát vi zi o nál ják. A hab a tor -
tán pe dig az, ami kor ki mond ják, le ír -
ják, élő „szent be széd ben” meg erő sí tik:
ha a do nor or to dox, ak kor a be fo ga -
dó is csak hit hű or to dox ke resz tény le -
het. Nem or to dox be teg szá má ra nem
transz plan tál ha tó or to dox szerv, mert
ab ban Krisz tus va ló sá gos tes te és vé -
re van, ami csak igaz hi tű or to dox ke -
resz tény sa ját ja, más ban az nincs meg.
A szerv át ül te tést pe dig csak is pa pi,
gyón ta tó atyai jó vá ha gyás után ajánl -
ják vég re haj tat ni.

Elég, ha egy kép ze let be li be teg re,
ne tán kis gye rek re gon do lunk Eu ró -
pa va la mely kór há zá ban, aki nek az
éle te függ egy szív- vagy ve se át ül te -
tés től, és aki már-már esély te le nül vá -
ra ko zik egy hosszú vá ró lis ta egyik
sor szá ma alatt. Aki ért fá jó szív vel
imád koz nak szü lei, test vé rei, ba rá tai,
ke ze lő or vo sai, akit meg le het ne men -

te ni – de nem kap hat ja meg az éle -
tet je len tő szer vet, mert nem or to -
dox. Ha eb be be le gon do lunk, be lénk
ha sít a ke se rű fel is me rés: ezek az em -
be rek ennyi re le tér tek Krisz tus út já -
ról, a fel té tel nél kü li sze re tet és ir ga -
lom ös vé nyé ről?!

Hát igen, itt élünk mi, a 21. szá za -
di ígé ret föld jén, a mennyei bol dog -
ság szi ge tén. S aki ezt a ro mán va ló -
sá got is me ri, az iga zán be lát hat ja,
hogy Klaus Jo han nis vá lasz tá si győ -
zel mé vel még is csak cso da tör tént.
Hisz ha ne he zen is, köp ve, nyög ve, de
el is mer ték: egy ide gen sa má ri ai is le -
het igaz em ber. 

Hab emus Jo han nem! A jég, ha
nem tö rött is meg, de már jócs kán
meg re pedt…

HabemusJohannem!

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

é gtájoló

Nyi tó áhí ta tá ban Tö rök Anett
er dő ker te si lel kész Zsid 11,1.27
alap ján ar ról be szélt, hogy az
előt tünk ál ló fel ada tok kal kap -
cso lat ban a leg töb ben azt sze -
ret nénk, ha elő re a ke zünk ben
len né nek a meg va ló sí tás hoz
szük sé ges esz kö zök és va la mi -
fé le biz to sí ték a si ker re. Rá -
mu ta tott, hogy bár sok szor
így va gyunk a hi tünk kel is,
ilyen biz to sí té kot nem ka -
punk. Mó zes pél dá ján szem -
lél tet te, hogy az is me ret len
kö rül mé nye ket is vál lal va bíz -
nunk kell Is ten ígé re té ben,
hin nünk kell, hogy rá ha gyat -
koz va el ér jük a célt, és me net
köz ben meg kap juk a szük sé -
ges esz kö zö ket is. 

Az egy be gyűl tek ez után
dr. Fa bi ny Ta más püs pök
ve ze té sé vel rö vid csend del
és kö zös imád ság gal em lé -
kez tek meg Gyu ris Mik lós ról,
a Bor sod-He ve si Egy ház me -
gye, va la mint a mis kolc-bel -
vá ro si gyü le ke zet nem rég el -
hunyt fel ügye lő jé ről, aki vi -
lá gi mun ká ját és egy há zi
szol gá la tát is év ti ze de ken át
hű sé ge sen vé gez te.

A köz gyű lés meg nyi tá sa és
a ha tá ro zat ké pes ség meg ál -

la pí tá sa után a je len lé vők el -
ső na pi ren di pont ként a ke -
rü le tet is érin tő or szá gos,
köz egy há zi ügyek ről tá jé ko -
zód hat tak Fa bi ny Ta más püs -
pök és Fáb ri György fel ügye -
lő elő adá sá ból. Szó volt töb -
bek kö zött a hit- és er kölcs -
tan is ko lai be ve ze té sé ről, az
or szá gos iro dá ban és az
evan gé li kus mé di á ban le zaj -
lott sze mé lyi és struk tu rá lis
vál to zá sok ról, a 2017-es re -
for má ci ói ju bi le um elő ké -
szü le te i ről, a kö zel múlt ban
lét re jött pá lyá za ti bi zott ság
mun ká já ról, va la mint az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem meg úju lá si fo lya -
ma tá ról is.

Kö vet ke ző na pi ren di pont -
ként a köz gyű lés meg tár gyal -
ta és sza va zás után jó vá hagy -
ta há rom kü lön bö ző gyü le ke -
zet egy ház me gyei szin ten ko -
ráb ban már el fo ga dott ké -
rel mét. En nek ér tel mé ben a
tes tü let tá mo gat ta az er dő -
ker te si, il let ve a bu da ke szi
gyü le ke zet ön ál ló su lá si szán -
dé kát. Győ ri Pé ter Ben já min
szol no ki es pe res elő ter jesz té -
se után ha tá ro zat szü le tett a
nyár egy há zi egy ház köz ség

át ala ku lá sá val kap cso lat ban
is, mely nek lé nye ge, hogy a
szol gá lat el lá tá sa szem pont -
já ból már je len leg is fenn ál -
ló gya kor la tot el fo gad va a
nyár egy há zi gyü le ke zet rész
Mo nor, a dán szent mik ló si
gyü le ke zet rész Al ber ti, az új -
len gye li pe dig Gyón le ány -
gyü le ke ze te lesz. 

A gré mi um ez után a Bor -
sod-He ve si Egy ház me gye
2012-ben el fo ga dott meg úju -
lá si prog ram já ról tár gyalt.
Bu day Bar na bás es pe res elő -
adá sá ban is mer tet te a si ke res
kez de mé nye zé se ket, az ed dig
meg va ló sult prog ra mo kat
csak úgy, mint a to váb bi kö zös
gon dol ko dást, erő fe szí té se ket
igény lő fel ada to kat. Kö szö ne -
tet mon dott a kü lön bö ző for -
rá sok ból ed dig ka pott se gít -
sé gért, tá mo ga tá sért. 

Az el nök ség tá jé koz ta tást
adott az egy ház ke rü let fe -
gyel mi ta ná csá nak és az or -
szá gos bí ró ság nak a Mol nár
Jó zsef di ós győ ri és di ós győr-
vas gyá ri lel kész fe gyel mi
ügyé vel kap cso la tos ha tá ro -
za ta i ról és a le von ha tó fon tos
ta nul sá gok ról.

A miskoci Kos suth La jos
Evan gé li kus Óvoda, Ál ta lá -
nos Is ko la, Gim ná zi um és Pe -
da gó gi ai Szak kö zép is ko lá ban
ki ala kult hely ze tet is mer tet te
Var ga Már ta, az or szá gos iro -
da ne ve lé si és ok ta tá si osz tá -
lyá nak ve ze tő je, meg bí zott
igaz ga tó. Mind ezen ügye ket az
el nök ség szán dé ka sze rint nem
szer ve ze ti kér dés ként vit te a
köz gyű lés elé, ha nem test vé ri

szem pont ból, a nyil vá nos ság
és a transz pa ren cia je gyé ben.
En nek fon tos sá gát jól mu tat -
ja, hogy a hoz zá szó lá sok dön -
tő több sé ge ezek kel kap cso la -
to san szü le tett. A na pi ren di
pont vé gén Fáb ri György egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő az egy -
ház me gye meg úju lá si prog -
ram já hoz vissza tér ve hang -
sú lyoz ta, hogy az to vább ra is
az el nök ség tel jes tá mo ga tá sát
él ve zi.

Né hány egy ház ke rü le ti bi -
zott sá gi je lölt, zsi na ti kül -
dött és zsi na ti pót tag idő kö -
zi meg vá lasz tá sá val foly ta -
tó dott a köz gyű lés mun ká ja,
majd a püs pök elő ter jesz tet -
te az egy ház ke rü let 2015-ös
mun ka ter vét. Új prog ram -
ként sze re pel az áp ri lis 18-i
ke rü le ti pe da gó gus ta lál ko zó
Aszó don – ame lyet majd a
más fe le ke ze ti, il let ve a vi lá -
gi is ko lák ban ta ní tó evan gé -
li kus pe da gó gu sok nak szer -
vez nek –, va la mint a lel kész -
nők fér je i nek ta lál ko zó ja má -
jus 8-án a püs pö ki hi va tal ban. 

Fa bi ny Ta más zá ró gon do -
la ta i ban a kö zös fe le lős ség -
hor do zás és az Is ten előt ti 
meg ál lás fon tos sá gát hang sú -
lyoz ta, majd az ülés so rán
már ko ráb ban is meg fo gal -
ma zó dott ja vas lat nak meg fe -
le lő en ima kö zös ség ben vol -
tak együtt a tes tü let tag jai.

A kö vet ke ző egy ház ke rü -
le ti köz gyű lést 2015. áp ri lis
24-ére hívják össze, a ven -
dég lá tó az Al ber ti Evan gé li -
kus Egy ház köz ség lesz.

g Ba li cza Má té

Fe ke te-Dom bi Éva jegy ző könyv -
ve ze tő fel ol vas ta az elő ző gyű lé sen
ho zott ha tá ro za to kat, majd az el -
nök sé gi be szá mo lók ra ke rült sor.
Sze me rei Já nos a ha tár és a ha tár -
ta lan ság el len tét pár já ra épít ve ar -
ról be szélt, hogy az egy ház ke rü -
let az or szág és a fe le ke zet ha tá ra -
in be lül, ugyan ak kor azo kat át is
lép ve ke re si az út ját. A lé nyeg az,
hogy min den az Is ten ha tár ta lan
sze re te té nek hir de té sét szol gál ja.

Mé szá ros Ta más ke rü le ti fel -
ügye lő szo mo rú ság gal em lí tet te
meg, hogy a ke rü let ve ze tő sé ge
még nem tud ta meg kez de ni az es -
pe re sek meg lá to ga tá sát. En nek
okát – mint mond ta – „az or szá -
gos egy há zi struk tú rá ban” lát ja,
amely saj nos a ke rü le ti mun ká tól
ve szi el az időt.

Ezek után a hé ví zi né met aj kú
evan gé li kus gyü le ke zet ügye ke -
rült na pi rend re. A kö zös ség hi va -
ta lo san fel vé te lét kér te a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház egy -
ház köz sé ge i nek so rá ba. A köz gyű -
lés tag jai tá mo gat ták a né met
test vé rek ké ré sét.

A pénz ügyi egyen le get Sze me -
rei Já nos is mer tet te, majd dön tést
kel lett hoz ni a be ér ke zett, épí té si
vagy mű kö dé si tá mo ga tást igény -
lő gyü le ke ze ti kér vé nyek ről. Így se -
gít sé get ka pott a fel pé ci, a kis som -
lyói, il let ve a sár vá ri kö zös ség is. 

A köz gyű lés egyik fő té má ját az
egy ház ke rü le ti lap ról, a Du nán tú li
Ha rang szó ról szó ló be szá mo lók

ké pez ték, mi vel most zá rult le az
új ra in dí tott új ság meg bí zott fő -
szer kesz tő jé nek pró ba idő sza ka.
A ter jesz tés sel meg bí zott Ko czor
György za la ist ván di lel kész az
elő fi ze tői ada to kat is mer tet te. 
A ki ala kult vi ta so rán szó esett a
ki adás jo gi kér dé se i ről is. 

Ko vács Lász ló fő szer kesz tő az
el múlt más fél év so rán vég zett
mun ká já ról be szélt, mely nek kö -
szön he tő en hat lap szám je lent
meg. Em lí tet te a lap tar tal má nak
bő ví té sét érin tő ter ve it is a kö vet -
ke ző év re vo nat ko zó an. Sze me rei
Já nos püs pök a ke rü let ve ze tő sé -
gé vel va ló együtt mű kö dést kért a
lap mun ka tár sa i tól, mi vel a Du -
nán tú li Ha rang szó nakaz egész ke -
rü let lap já nak kell len nie. Ezt kö -
ve tő en a köz gyű lés fel kér te Ko vács
Lász lót a szer kesz tői te en dők foly -
ta tá sá ra, és meg sza vaz ta a jö vő év
el ső fél évé re szó ló tá mo ga tást.

Az ülés vé gén meg tör tént a
2015-ös prog ram ter vek is mer te -
té se, majd zá rás ként Smi dé li usz
Zol tán le kö szö nő so mogy-za lai
es pe res tar tott áhí ta tot. Ak tív
szol gá la ta be fe jez té nek al kal -
má ból a ke rü le ti el nök ség az
es pe res nek, va la mint a szin tén
nyug díj ba vo nu ló dr. Gi me si
Sza bolcs sop ro ni egy ház me gyei
fel ügye lő nek a ke rü let hű ség ér -
mét ad ta át, meg kö szön ve az el -
múlt év ti ze dek ben vég zett hű sé -
ges mun ká ju kat.

g Adá mi Má ria
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Az es pe re si ta nács ülé sé nek el ső ré szé -
ben Pán gyánsz ky Ág nes egye te mi lel -
kész – aki au gusz tus 1. óta töl ti be ezt
a tiszt sé get – az in téz mény ben, il let -
ve az egye tem kol lé gi u má ban fo lyó lel -
ki élet ről szá molt be az es pe re sek nek.
A kol lé gi um ban het ven ket ten lak -
nak. Öt ve nen az egye tem hall ga tói, a
töb bi ek más fel ső ok ta tá si in téz mény -
ben ta nul nak, de szo ros evan gé li kus
kö tő dé sük van. 

Ahogy az is mer te tés ben el hang -
zott, test vé ri kö zös sé get al kot nak a
hall ga tók. Rend sze re sen tar ta nak áhí -
ta to kat az egye te men, és gyü le ke ze tek -
ben is szol gál nak. Több szup li ká ci ót is
vál lal nak, mint amennyi elő van ír va, de
így sem tud nak min den ho va el jut ni.
Ezért Pán gyánsz ky Ág nes meg ér tést és
tü rel met kért a gyü le ke ze tek től.

Olav Gad ing nor vég püs pök he lyet -
tes a nor vég egy ház hely ze té ről és a
2011-ben el in dí tott li tur gi ai re form ról
adott tá jé koz ta tást. El mond ta, hogy
Nor vé gi á ban a né pes ség het ven-nyolc -
van szá za lé ka evan gé li kus, bár az egy -
ház ta gok több sé ge nem gya ko rol ja hi -
tét. 2012-ben szűnt meg az evan gé li kus
egy ház ál lam egy ház len ni. 

A li turg iai re form 2011-ben in dult.
El in dí tó it há rom fő szem pont ve zet te:
vál to za tos ság, kon tex tu a li tás és a gyü -

le ke zet ak tív be vo ná sa a li tur gi á ba. Az
új li tur gia el in dí tá sá val pár hu za mo san
új éne kes köny vet és új pe rikó pa ren det
is be ve zet tek. Fon tos szem pont volt,
hogy a hí vek nek le he tő leg min den va -
sár nap le gyen le he tő sé gük az úr va cso -
ra vé tel re. A kez de ti ne héz sé ge ket kö -
ve tő en az egy ház né pe el fo gad ta és gya -
ko rol ja az új li tur gi ai ren det.

Sza bó La jos, a hit tu do má nyi egye tem
rek to ra az in téz mény je le né ről és jö vő -
ké pé ről tá jé koz ta tta az es pe re seket.
Ezt kö ve tő en dr. Joób Má té és Ken deh
K. Pé ter lel ké szek mu tat ták be az ál ta -
luk el kép zelt lel ké szi élet pá lya mo dellt.

Cser ven ák An na fő köny ve lő, az or -
szá gos iro da mun ka tár sa azo kat az új
költ ség ve té si és zár szám adá si nyom -
tat vá nyo kat mu tat ta be az es pe re si
kar nak, ame lyek 2015-től ki vált ják az
ed dig hasz ná la to sa kat. A vál toz ta tás -
ra az adott okot, hogy az egy há zak és
az egy há zi jo gi sze mé lyek az ál la mi
szám vi te li tör vény ha tá lya alá tar toz -
nak. Az es pe re si ta nács ko zás vé gén
Ko vács Ele o nó ra, a Ma gyar Nem ze ti
Le vél tár fő le vél tá ro sa, egy há zunk
gyűj te mé nyi ta ná csá nak el nö ke a
gyü le ke ze ti anya köny vek di gi ta li -
zálá sá ról és az irat ke ze lés sza bá lya -
i ról szólt. 

g Kiss Mik lós

Dr. Ka li na Ka ta lin in téz mény ve ze tő
kö szön tő je után Győ ri Gá bor Dá vid is -
ko la lel kész tar tott áhí ta tot, majd éne -
kel tet te és moz gat ta meg a mint egy két -
száz fős gyü le ke ze tet. 

A prog ra mok be ve ze té se kép pen
Ka li na Ka ta lin ar ra hív ta fel az evan gé -
li kus in téz mé nyek ből ér ke zett pe da gó -
gu sok fi gyel mét, hogy a ke resz tény
pe da gó gu sok nak ren del kez ni ük kell a
hi va ta lo san meg ál la pí tott nyolc pe da -
gó gus kom pe ten cia mel lett még egy
ki len ce dik kel, az egy há zi kö tő dés kom -
pe ten ci á já val is.

Az óvo da pe da gó gu sok prog ram ja az
egy esz ten de je át adott Fecs ke fé szek
Evan gé li kus Óvo dá ban foly ta tó dott.
A kor sze rű, de ko ra tív épü le tet e sorok
írója mint in téz mény ve ze tő-he lyet tes
mu tat ta be a száz óvó nő nek. A szak mai
na pot Ré vész Jó zsef né tan tárgy gon do -
zó nyi tot ta meg a tor na ter emben. 

Ez után Ar dó Má ria ének mű vész, az
ope ra nagy kö ve te tar tott nagy si ke rű
be mu ta tó fog lal ko zást az óvo da ve ze -
tők nek a Ha lacs ka cso port ban. Ez zel
egy idő ben mu tat ta be az Evan gé li kus
Pe da gó gi ai-Szak mai Szol gál ta tó és To -
vább kép ző In té zet (EPSZ TI) mun ka -
tár sa it és te vé keny sé gét Tar ján né Só -
lyom Il di kó, a kö zel múlt ban ala kult in -
téz mény ve ze tő je. 

Az el ső szak mai elő adást Lá zár né
Skor ka Ka ta lin lel kész tar tot ta Szi tu á -
ció ori en tált ne ve lés a bib li ai tör té ne tek
se gít sé gé vel cím mel, majd Ré vész Ri ta
kül ügyi re fe rens is mer tet te a már év -
ti ze dek óta ered mé nyes ba jor–ma -
gyar óvo dai együtt mű kö dést. 

Az al ka lom moz gal mas, vi dám elő -
adás sal és kö zös ének lés sel foly ta tó dott:

Győ ri Gá bor es pe res fia és lá nya se gít -
sé gé vel mu tat ta be a ze ne és a hang sze -
rek sze re pét az óvo dai áhí ta to kon. 

Az ál ta lá nos is ko la szak mai nap ja a
kez dő áhí tat után a re for má tus temp -
lom ban foly ta tó dott: Zám bó né Kar ner
Ani kó tan tárgy gon do zó nyi tot ta meg az
al kal mat a mint egy száz ta ní tó és ta nár
szá má ra. A tan fel ügye let új rend sze ré -
ről Ka li na Ka ta lin szak ér tő, mes ter pe -
da gó gus tar tott elő adást. Ezt kö ve tő en
dr. Sző ke-Mi lin te Eni kő, a Páz mány
Pé ter Ka to li kus Egye tem Vi téz Já nos Ta -
nár kép ző Köz pont já nak do cen se a pe -
da gó gus mi nő sí tés el mé le tét és gya -
kor la tát is mer tet te a hall ga tó ság gal. 

A kö vet ke ző elő adás ra a Szteh lo
Gá bor Ál ta lá nos Is ko lá ban ke rült sor,
ahol az EPSZ TI mun ka tár sai, De ák
Var ga Kin ga és Gás pár né Vá gá si Ju li -
an na a szak ta nács adás, il let ve a mé rés-
ér té ke lés új rend sze ré ről adott tá jé koz -
ta tást. Ál ta lá nos ér dek lő dés re tar tott
szá mot Bo dor Esz ter szak ér tő, mes ter -
pe da gó gus elő adá sa, me lyet a port fó -
lió ké szí tés gya kor la tá ról tar tott. Eb ben
ki emelt sze re pet ka pott az óra ter ve zés. 

A sű rű, ko moly prog ram mal el töl -
tött szak mai napot Bre bovsz kyné
Pin tér Már ta is ko la lel kész áhí ta ta
zár ta: „Ma a ta ná rok nyolc kom pe -
ten ci á já ról hal lot tunk, az egy há zi
in téz mé nyek ben szol gá lók nak azon -
ban van egy ki len ce dik kom pe ten ci -
á ja. Még pe dig az, hogy min den – co -
ram Deo – Is ten szí ne előtt tör té nik.
Ez fe le lős ség, de egy ben le he tő ség is,
hi szen az Úr is ten min den mu lasz tá -
sun kat, hi bán kat el fe de ző sze re te té -
re is szá mít hat a hí vő ta nár.”

g Ká kay Ist ván

A fel újí tott tér két nagy és há rom ki -
sebb he lyi ség ből áll, mel let tük két vi -
zes blokk és egy tea kony ha is he lyet
ka pott. A fel ügye lő ki emel te, hogy az
új kö zös sé gi te ret most élet tel kell
meg töl te ni, és nem csak az evan gé li -
kus hí vő ket, ha nem az út ke re ső ket,
szim pa ti zán so kat is vár ják a kö zös -
ség épí té sé ben.

A be szá mo ló után Ben ce Im re es -
pe res Pé ter apos tol mon da tá val biz -
tat ta a gyü le ke ze tet, hogy a la kó te le -
pek ár nyé ká ban „élő kö vek ként“ tel -
je sít sék a misszi ós fel ada to kat (1Pt 2,5). 

Kö szön tő jé ben a nem zet gaz da -
sá gi mi nisz ter, Var ga Mi hály a hí vők
ál do zat kész sé gét és fe le lős ség vál la lá -
sát mél tat ta. Ra vasz Lász ló re for má -
tus püs pök és Ham vas Bé la mon da -
ta i val a szel le mi-lel ki épít ke zés fon -

tos sá gát hang sú lyoz ta. Az üd vöz lé -
sek so rát az Em be ri Erő for rá sok Mi -
nisz té ri u má nak kép vi se le té ben az
egy há zi kap cso la to kért fe le lős he lyet -
tes ál lam tit kár, He gyi Lász ló, Óbu da–
Bé kás me gyer Ön kor mány zatának
ré szé ről dr. De me ter Gel lért Zsolt, va -
la mint a ter ve ző, Ben czúr Lász ló
Ybl-dí jas épí tész foly tat ta.

A gyü le ke zet Dé vai Bí ró Má tyás-
ok le vél lel há lál ta meg a fel újí tás ban
kulcs sze re pet ját szó sze mé lyek nek és
in téz mé nyek nek a mun kát. Ja kab
Bé la hét el is me rést nyúj tott át.

Az ün ne pi köz gyű lés után Fa bi ny
Ta más püs pök hir de tett igét Mt 11,28
alap ján. Pré di ká ci ó já ban a jé zu si kül -
de tés és el hí vás je len tő sé gét emel te ki.
A meg újult gyü le ke ze ti tér, mint egy
„fé szek”, új le he tő sé ge ket kí nál az
evan gé li um ter jesz té sé re. Dé vai Bí ró
Má tyás, a „ma gyar Lu ther” pél dá ját

kö vet ve kell ta nú sá got ten ni Is ten ről
a pa ne lek és a lu xus vil lák la kói szá má -
ra egy aránt. A hit ápo lá sa és ter jesz -
té se mel lett a kul tú rát is fon tos szol -
gál ni, az új he lyen a kul tu rá lis prog -
ra mok is új aj tó kat nyit hat nak. „Men -
je tek, hogy so kan jöj je nek!” – üzen -
te pré di ká ci ó ja vé gén a püs pök.

A gyü le ke zet ének szó val vo nult át
a temp lom ból az alag sor be já ra ta elé,
ahol Ben czúr Lász ló át ad ta a gyü le -
ke ze ti köz pont kul csát. A szen te lé si
szer tar tást Fa bi ny Ta más és Ben ce
Im re mel lett Ja kab Bé la pa ró kus lel -
kész, dr. Lász ló né dr. Agod Anett
be osz tott lel kész és Bá lint né Var sá -
nyi Vil ma nyu gal ma zott óbu dai lel -
kész vé gez te. Az ün ne pi ese ményt
sze ret ven dég ség zár ta az új ter mek -
ben, ame lye ket betöl tött a bol dog be -
szél ge tés hang ja és a gyer mek zsi vaj.

g Wal kó Ádám

DévaiBíróMátyás-oklevélben
részesültek: az Em be ri Erő for rá -
sok Mi nisz té ri u ma; Óbu da–Bé -
kás me gyer Ön kor mány za ta; a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház; Ka po si At ti la, az óbu dai
gyü le ke zet gond no ka; Pet rics
An dor né, az óbu dai gyü le ke zet
pénz ügyi ve ze tő je; Bö ször mé nyi
Éva, az óbu dai gyü le ke zet szám -
ve vő szé ké nek el nö ke és pá lyá za ti
fe le lő se; Beth len di Er zsé bet, az
óbu dai gyü le ke zet pénz tá ro sa

Kihaltalagsorhelyéngyülekezetiközpont

Je len leg har minc hat ezer né me tet
tar ta nak szá mon Er dély ben. A Nagy -
sze ben kör nyé kén élő mint egy ti zen -
két ezer né met kon zer va tív, iden ti tá -
sát őr ző tö me get ké pez. A még itt
ma radt szá szok nem ol vad tak be a
ro mán ság ba. Van olyan ro mán vagy
ci gány több sé gű fa lu, ahol a száz fős
né met kö zös ség ma is szász ként él,
és szá szul be szél. Nem rit ka, hogy az
evan gé li kus lelkészek kis busszal kör -
be jár ják a fal va kat, és össze sze dik a
még meg ma radt hí ve ket kö zös is ten -
tisz te let re. 

A ro má ni ai szá szok utób bi fél év -
szá za da nem volt di a dal me net. A má -
so dik vi lág há bo rú után mint egy két -
száz ezer né met me ne kült el Né met -
or szág nyu ga ti meg szál lá si öve ze té -
be. 1945 ja nu ár já ban a bán sá gi és
Szat már kör nyé ki né me te ket – kö zel
het ven ezer em bert – a ná cik kal va -
ló kol la bo rá lás sal vá dol ták meg, s
kény szer mun ká ra in dí tot ták őket a
Szov jet uni ó ba. 

1962-ben kez dő dött meg a még Er -
dély ben ma radt szá szok hír hedt áru -
ba bo csá tá sa. Ste fa no Bot to ni tör té -
nész nem rég meg je lent, A vár va várt
Nyu gat cí mű köny vé ben er re az év -
re da tál ja a ro mán hír szer zés és egy,
a bon ni kor mány bi zal mát él ve ző
stutt gar ti ügy véd kap cso lat fel vé te -
lét. A ki vá sá rolt em be rek nagy ré szét
va la mi lyen kény szer in téz ke dés súj tot -
ta: fegy ház, kény szer mun ka, kény -
szer lak hely vagy rend őri fel ügye let. 

A pénz össze gek – 1965-ig össze sen
hét mil lió dol lár és kö rül be lül har -
minc mil lió már ka – a bu ka res ti bel -
ügy mi nisz té ri um egyik zü ri chi bank -
szám lá já ra ér kez tek. 1968 ele jén írá -
sos egyez mény is szü le tett Bu ka rest
és Bonn kö zött. A fi ze ten dő össze get
a kö vet ke ző kép pen ha tá roz ták meg:
ezer hét száz már ka min den egyes
sze mé lyért, tíz ezer már ka az egye te -
mi vég zett ség gel ren del ke ző kért, öt -
ezer már ka az egye te mis tá kért. 

1970-ben a tár gya lók meg egyez tek
a fo lya mat fel gyor sí tá sá ban: a kö vet -

ke ző há rom év ben Ro má nia negy -
ven ezer fő ki uta zá sát en ge dé lyez te.
Hel mut Sch midt nyu gat né met kan -
cel lár 1978. ja nu á ri ro má ni ai lá to ga -
tá sa to vább gyor sí tot ta a né me tek ki -
ván dor lá sát. Az 1980-as évek ele jén
már évi tíz-ti zen öt ezer fő hagy ta el
az or szá got, és az ér tük aján lott
összeg is fo lya ma to san nőtt. 

Az utol só nak bi zo nyult tit kos
egyez ményt 1988-ban ír ták alá, ek kor
már alig har ma da ma radt a ko ráb ban
négy száz ez res kö zös ség nek. A nyu -
gat né met fél há rom ha von ta nyolc -
mil lió már kát utalt a ro mán kül ke res -
ke del mi bank szám lá já ra. 1980-tól
1993-ig 223 ezer né met hagy ta el
Ro má ni át. A Bot to ni ál tal em lí tett
szá mí tá sok sze rint a kom mu nis ta
rend szer bu ká sá ig 1,4 mil li árd már -

kát ho zott az ál lam kasszá ba a né me -
tek ki en ge dé se. 

Klaus Jo han nis csa lád ja is a ki te -
le pül tek so rát gya ra pí tot ta, őt – sa -
ját be val lá sa sze rint – a sze re lem tar -
tot ta ott hon. Car men nel, ro mán fe -
le sé gé vel hu szon öt éve él nek együtt.

Az el nök vá lasz tá si kam pány ban
el ső sor ban val lá sa mi att ér te tá ma dás
Jo han nist. A bal ol da li Vic tor Pon ta

neo pro tes táns nak ne vez te Nagy sze -
ben pol gár mes te rét, ami re a vá ros
evan gé li kus lel ké sze re a gált. A lu -
the rá nus ősi, tör té nel mi egy ház, amely
rö vi de sen ün nep li meg ala pí tá sá nak
öt szá za dik év for du ló ját – hív ta fel rá
a ro mán mi nisz ter el nök fi gyel mét
Ki li an Dörr. „Klaus Jo han nis az egy -
ház köz sé günk tag ja, ágos tai hit val lá -
sú evan gé li kus, amely fe le ke zet 1530-
ban jött lét re” – okí tot ta Pon tát a lel -
kész, aki a saj tó hoz el jut ta tott nyi lat -
ko za tá ban ar ra is ki tért, hogy az 1310-
ben épült temp lom, amely be Jo han -
nis is jár, a leg ré geb bi szent haj lék
Nagy sze ben ben. 

A tá ma dá sok vissza hul lot tak Vic -
tor Pontá ra. Klaus Jo han nist el ső sor -
ban azok a fi a ta lok emel ték az el nö -
ki szék be, akik szá má ra a na ci o na lis -

ta szó la mok a múl tat je len tik. De ott
áll tak a né met je lölt mö gött a ma gya -
rok is. Ré gen volt ta pasz tal ha tó olyan
eu fó ria az er dé lyi ma gyar ság kö ré ben,
mint e meg le pő for du la tot ho zó vá -
lasz tás után. Il lú zi ó kat ugyan ak kor
kár len ne táp lál ni. Jo han nis Ro má nia
el nö ke lesz, nem a ma gya ro ké vagy
a né me te ké.

g Pa ta ky Ist ván

EvangélikuselnökRomániaélén

f Folytatás az 1. oldalról

f Folytatás az 1. oldalról

NorvégvendégazEHE-n
b Egyházunkespereseiideiutolsó,negyediktanácskozásukragyűl-
tekösszenovember18-ánazEvangélikusHittudományiEgyetemen.
AzeseményvendégevoltOlavGadingnorvégpüspökhelyettes,akirö-
vidlátogatásontartózkodotthazánkban.AnyitóáhítatotTóthVivien
teológushallgatótartotta.

Akilencedikkompetencia
Pedagógusokszakmainapjai

b Egyszerrekétrendezvénynekadottotthontnovember17-énabudapesti
SztehloGáborevangélikusóvodaésiskola.Azországmindentájárólér-
keztekintézményvezetőkéspedagógusokazalkalomra.Azóvodákszak-
mainapjaésazevangélikustanítókszakmainapjaáhítattalkezdődött.

A
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le



Evangélikus Élet 2014. november 30. f Evangélikus élEt

Ni ko dé mus lá to ga tá sa Jé zus nál (Jn
3,1–13) volt a ve zér mo tí vu ma Ro -
mán né Bol ba Már ta ige hir de té sé nek,
amely a lel kész  no vem ber 22-i ik ta -
tá sán hang zott el a jó zsef vá ro si evan -
gé li kus temp lom ban. Az egy be gyűl -
te ket Mol nár Ilo na, a gyü le ke zet fel -
ügye lő je kö szön töt te, az ün ne pi is ten -
tisz te le ten Győ ri Gá bor, a Pes ti Egy -
ház me gye es pe re se szol gált. Je len
volt Gáncs Pé ter el nök-püs pök, va -
la mint szá mos lel kész. Az is ten tisz -
te let alatt Kot sis And rás kán tor, il let -
ve a Kö zel ze ne kar vég zett ze nei
szol gá la tot.

A Ni ko dé mus-tör té net mel lett a fő
ige Pál apos tol Ti mó te us hoz írt má -
so dik le ve lé ből szár ma zott: „…nem a
fé le lem lel két ad ta ne künk az Is ten,
ha nem az erő, a sze re tet és a jó zan -
ság lel két.” (2Tim 1,7) Ro mán né Bol -
ba Már ta azt hang sú lyoz ta, hogy
min den ki nek új já kell szü let nie, aki
fé le lem ben fo gant dön té se ket hoz.
A te he tős fa ri ze us ként Jé zus hoz lá -
to ga tó Ni ko dé mus nem könnyű,
még is üd vö zí tő vá lasz tá sá ról be -
szélt, majd fel hív ta a fi gyel met ar ra,
hogy a jé zu si ta ní tás mel lett va ló el -
kö te le zett ség még a lel ké szi szol gá -
lat ide jén is oly kor meg inog hat. De
min den el bi zony ta la no dás el le né re
új ra és új ra az Is ten ál tal ki je lölt utat
kell vá lasz ta nunk bi zo nyos dön tő
élet hely ze tek ben.

A szo ci á lis elkötelezettséggel te vé -
keny ke dő lel kész  el hi va tott sá gá ról tett
ta nú bi zony sá got az ige hir de tés. „Bi -
zony, bi zony, mon dom ne ked: amit
tu dunk, azt szól juk, és amit lát tunk, ar -
ról te szünk bi zony sá got, de nem fo gad -
já tok el a mi bi zony ság té te lün ket.” (Jn
3,11) A szo ci á lis prob lé mák tól érin tett
jó zsef vá ro si kö zös sé get Ro mán né Bol -
ba Már ta min den bi zonnyal hit(el)esen
fog ja szol gál ni, az erő, a sze re tet és a
jó zan ság lel ké vel. „A szél fúj, amer re
akar; hal lod a zú gá sát, de nem tu dod,
hon nan jön, és ho vá megy: így van min -
den ki, aki a Lé lek től szü le tett” (Jn 3,8)
– szól Jé zus az őt hall ga tó Ni ko dé mus -
hoz, aki meg ér ti az éj sza kai be szél ge -
tés üze ne tét, és gyö ke re sen meg vál toz -
tat ja az éle tét, bíz va a Szent lé lek köz -
ben já rá sá ban.

A zá ró imád ság alatt a jó zsef vá ro si
egy ház köz ség tag jai fél kör ben áll va Ro -
mán né Bol ba Már ta ve ze té sé vel fo -
hász kod tak a ke rü le tért és ben ne az
evan gé li kus gyü le ke zet szol gá la tá ért.
A kö nyör gést mon dók kö zött volt lel -
ki pász tor, pres bi ter, hit ok ta tó, haj lék -
ta lan ak ti vis ta és szo ci á lis mun kás is.
A kö zös ün nep lés köz gyű lés sel, kö -
szön té sek kel foly ta tó dott, majd sze re -
tet ven dég ség gel zá rult.

g Papp Má té

vár sze gi asz trik a bu da vá ri evan gé li kus
sza bad egye te men

De cem ber 1-jén, hét főn 19 órai kez det tel tart juk a bu da vá ri evan gé -
li kus sza bad egye tem kö vet ke ző al kal mát a Bé csi ka pu té ri evan gé li -
kus temp lom ká pol ná já ban (1014 Bu da pest, Tán csics Mi hály u. 28.).
Fa bi ny Ta más püs pök áhí ta tát kö ve tő en dr. Vár sze gi Im re Asz trik ben -
cés szer ze tes, püs pök, pan non hal mi fő apát tart elő adást, amely nek cí -
me: Az evan gé li um ve ze té sé vel jár juk az ő út ja it… (Ben cés re gu la, Pro -
ló gus) – A ben cés lel ki ség idő sze rű sé ge. A be lé pés in gye nes, min den
ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

h i r d e t é s

A be ve ze tő áhí ta tot Karl Já nos né
Csep re gi Er zsé bet, a Sár szent lő rin ci
Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze
tar tot ta Mt 20,30–34 alap ján. A két
vak meg gyó gyí tá sá ról szó ló igei sza -
kasz sze rep lői kö zül a lel kész el ő ször
nem a lá tá su kat vissza nyer ni kí vá nó
el eset te ket he lyez te kö zép pont ba,
ha nem azt a „so ka sá got”, amely meg -
fedd te őket. A Jé zus fe lé ki ál tók – köz -
tük a meg ve tett nép cso por tok – sza -
va még is meg hall ga tás ra ta lál hat, ha
szá na ko zó sze re tet tel, nem pe dig
elő íté le tek kel for du lunk hoz zá juk.

Ba kay Pé ter a szak mai nap fel ve ze -
té se ként „csa pon gó gon do la to kat”
fo gal ma zott meg a ci gány kér dés sel
kap cso lat ban. Meg lá tá sa sze rint a ci -
gány szó a kö zös sé gi kom mu ni ká ció
te ré be min dig egy faj ta víz be do bott
kő ként ke rül be, hogy az tán rög tön –
úgy mond – ci gány út ra men jen, vagy -
is azon nyom ban fe szült sé get te remt -
sen. Ez a fe szült ség Ba kay sze rint el -
ső sor ban a fé le lem ből fa kad, amely a
több sé gi tár sa da lom – tu laj do nát,
tes ti ép sé gét vagy épp a gyer me két fél -
tő – tag ja it fog ja el e szó hal la tán. 

A lel kész utalt ar ra a „nyel vi li be -
rá lis dik ta tú rá ra” is, mely ben so kan
fél nek meg szó lal ni, eset leg kény sze -
re sen pró bál nak po li ti ka i lag kor rek -
tek len ni, hogy az tán pon to san az zal
el len té tes, diszk ri mi ná ló ha tást ér je -
nek el. Ez után az áhí tat té má já hoz is
kö tőd ve utalt a ke resz tény szem lé let -
mód ra, az úgy ne ve zett bib li ai lá tás -
ra, fel idéz ve az evan gé li um egyik
szim bo li kus je le ne tét (Mk 8,24),
mely ben egy má sik vak kap ja vissza
Jé zus tól a sze me vi lá gát. Lá tá sa azon -
ban nem azon nal, ha nem fok ról fok -

ra tisz tul ki: elő ször „jár ká ló fák -
nak” tűn nek fel előt te a kö rü löt te lé -
vő em be rek. Ba kay Pé ter már azt is
nagy ered mény nek tar ta ná, ha min -
den ki leg alább ilyen ho má lyo san,
még is je len lé tü ket ér zé kel ve és lé te -
zé sü ket el is mer ve te kin te ne a ci gá -
nyok ra.

Az elő szó sze rű elő adás után Do -
mo kos Ti bor, a Fan csal–Her nád vé csei
Evan gé li kus Egy házközség be osz -
tott lel ké sze és Györ fi Mi hály, a nyír -
te le ki Fi la del fia Evan gé li kus Egy ház -
köz ség lel ki pász to ra osz tot ta meg ci -
gány misszi ós ta pasz ta la ta it a je len -
lé vők kel. Do mo kos Ti bor a Ked ves -
ház el ne ve zé sű esély te rem té si prog -
ram jö vő be li ter ve i ről, ne ve ze te sen a
re mél he tő leg nem so ká ra meg va ló su -
ló újabb kö zös sé gi épü lethez kap cso -
lódó elő ké szü le tek ről, il let ve en nek
anya gi ne héz sé ge i ről be szélt. 

Györ fi Mi hály egy részt reflek tált
ar ra az el gon dol kod ta tó tény re, hogy
a szak mai nap ra meg hí vot tak kö zül
so kan le mond ták a rész vé telt, más -
részt Ne hé mi ás pró fé tát idéz ve szá -
molt be sa ját ké te lye i ről is. „Hogy ne
vol na szo mo rú az ar com, hi szen az a
vá ros, ahol őse im sír ja van, rom hal -
maz zá vált, és ka pu it tűz emész tet -
te meg!” (Neh 2,3) Bár em lí tett po zi -
tív pél dá kat is (pél dá ul két nyír te le -
ki, ci gány szár ma zá sú lány gim ná zi -
u mi fel vé te lét, si ke res nek tű nő fel -
emel ke dé sét), el mon dá sa alap ján
olyan ál dat lan ál la po tok ural kod -
nak az el sze gé nye dett ré te gek vi lá gá -
ban, hogy nem elég si rán koz nunk a
hely ze ten, ha nem Ne hé mi ás hoz ha -
son ló an le bo rul va kell sír nunk, hogy
az tán tel je sen oda szen tel hes sük ma -

gun kat an nak, ami re meg hí vást kap -
tunk.

A prog ram má so dik ré szé ben Sze -
ve ré nyi Já nos, egy há zunk or szá gos
misszi ói lel ké sze tar tot ta meg Kül de -
tés sel! cí mű, sze mé lyes él mé nye ken
ala pu ló elő adá sát. Töb bek közt ki tért
a ti sza do bi ál la mi gon do zott gye re -
kek közt meg élt él mé nye i re, il let ve
azok ra az át hi dal ha tat lan nak tű nő
tár sa dal mi kü lönb sé gek re, ame lyek
el vá laszt ják egy más tól a ki sebb sé gi és
a több sé gi tár sa da lom tag ja it. Szem -
lé le te sen il luszt rál ta mind ezt az ősi
gyö ke rű af ri kai kö zös sé gek ben hasz -
ná la tos voo doo-ha lál ki fe je zés sel,
amely az adott törzs ki re kesz tett je -
i re vo nat ko zott. E sze rint a ha gyo -
mány sze rint, akit ki vet ma gá ból a
kö zös ség, az rö vid időn be lül meg hal. 

Az or szá gos misszi ói lel kész után
Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú -
li) Egy ház ke rü let püs pö ke és Fáb ri
György, az Észa ki Egy ház ke rü let fel -
ügye lő je ka pott szót. Előb bi szin tén
szub jek tív be nyo má sa i ról szá molt
be, me lye ket pél dá ul bör tön misszi -
ós szol gá la ta alatt szer zett, utób bi pe -
dig tá gabb kon tex tus ba pró bál ta he -
lyez ni a ci gány kér dést, di ag ra mok se -
gít sé gé vel mu tat va be a ki sebb -
ség(ek)re vo nat ko zó nép szám lá lá si
ada to kat. Töb bek kö zött meg osz -
tot ta hall ga tó sá gá val azt a meg döb -
ben tő – kér dő íves fel mé rés alap ján
levonható – konk lú zi ót is, hogy az
evan gé li kus fe le ke zet re „in kább nem
jel lem ző” a ci gá nyok kal va ló szo li da -
ri tás és el fo ga dás… 

„Azt hi szi tek, hogy csak én / ácsor -
gok fé nyért, sze re te tért / a vá ros ka -
pu ja előtt, / én kor bá cso lom a zi há -
ló szél / há tát át ka im mal és üvöl töm
az égig / ki ve tett sé gem si ral ma it: / ti -
zen hat évem nem elég / ar ra, hogy
be fo gad ja tok, / nem elég ar ra, hogy
fe jem ről le tép jé tek / a meg aláz ta tás
pók há ló it? // So kan vár juk a ka pu kon
kí vül, hogy bi zal ma tok réz kraj cár já -
val meg aján dé koz za tok!” – szól a
Ba kay Pé ter ál tal fel ol va sott Ba ri
Ká roly-vers. Ne hé mi ás sír, mert a ka -
puk előtt sze re te tért és fé nyért ácso -
rog nak. És nem nyer nek be bo csá tást?

g Papp Má té

Scho la nost ra, az az A mi is ko lánk
cím mel ren dez ték meg az evan gé li -
kus is ko lák tör té nel mi ve tél ke dő jét,
me lyet az evan gé li kus ok ta tás új ra -
in du lá sá nak hu szon öt éves ju bi le u -
ma al kal má ból hir de tett meg a Bu -
da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um mint egy há zunk el ső ként új ra in -
dí tott ok ta tá si in téz mé nye.

A ver seny fel hí vás sze rint há rom -
fős csa pa tok je lent kez het tek két ka -
te gó ri á ban: az 5–8. osz tá lyo sok nak is -
ko lá juk tör té ne tét kel lett be mu tat ni -
uk nyolc-tíz per ces pre zen tá ci ó ban,
a 9–13. év fo lya mo sok tól pe dig ugyan -
ilyen idő tar ta mú kis fil met vár tak a
szer ve zők Az evan gé li kus ok ta tás
tör té ne te; ben ne is ko lánk tör té ne te
cím mel. A fel hí vás ra tíz is ko la ti zen -
nyolc csa pat tal je lent ke zett, a be kül -
dött pre zen tá ci ó kat és a kis fil me ket

no vem ber 21-én mu tat ták be a ver -
seny zők. 

A ve tél ke dő a kö vet ke ző ered -
ménnyel zá rult:

5–8. év fo lyam, pre zen tá ció: I. Re mé -
nyik Sán dor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is -
ko la és Mű vé sze ti Is ko la, Szom bat hely;
II. Ben ka Gyu la Evan gé li kus An gol
Két Ta ní tá si Nyel vű Ál ta lá nos Is ko la és
Óvo da, Szar vas; III. Aszó di Evan gé li -
kus Pe tő fi Gim ná zi um és Kol lé gi um.

9–13. év fo lyam, kis film: I. Nyír egy -
há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim -
ná zi um; II. Bu da pest-Fa so ri Evan gé li -
kus Gim ná zi um; III. Aszó di Evan gé -
li kus Pe tő fi Gim ná zi um és Kol lé gi um. 

Kö zön ség díj ban ré sze sült a szom -
bat he lyi 7.-es fiú csa pat és a Ber zse nyi
Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim -
ná zi um fel sős fiú csa pa ta.

g I. Sz.

Jubileumiverseny
Egy ke resz tyén gyü le ke zet nek több -
faj ta meg nyil vá nu lá sa le het a hit éle -
ten, val lás gya kor lá son kí vül: csen des -
na pok, hang ver seny, kö zös ki rán -
du lás, te me tő ta ka rí tás stb. A ma rok -
nyi bó csai evan gé li kus nak im már

má so dik esz ten de je sa ját, hely ben la -
kó lel ké sze van. Ez a tény, no meg
Lász ló La jos sze mé lye so kat moz dí -
tott a lu the rá nus kö zös sé gen. Emel -
ke dett a temp lom ba já rók szá ma,
meg kez dőd tek a há zi bib lia órák, és
az idén nyá ri tá bor ban is vol tak a gye -
re kek. 

Az tán Vi da György, az új gyü le ke -
ze ti fel ügye lő a nyár vé gén gon dolt
egy na gyot: mi ért ne je len het ne meg
az evan gé li kus ság a he lyi, ha gyo -
má nyos böl lér fesz ti vá lon, me lyet
min den év ben no vem ber kö ze pén

ren dez nek a köz sé gi park er dő ben. Az
öt let gaz dá hoz lel kes asszo nyok is
tár sul tak, össze hord ták a szük sé ges
esz kö zö ket és a hoz zá va ló kat, sőt
még sa ját egyen kö tényt is var rat tak.
Ahogy a fel ügye lő me sé li, sem a csa -
pat ta go kon, sem a csa pat ne vén nem
kel lett gon dol kod ni. 

Mert hogy ilyen kor Bó csán ver -
seny van: idén nyolc csa pat ne ve zett,
köz tük az „Evan gé li kus Hur ka gyár”.
Ti zen nyolc kö tény ta lált gaz dá ra
ez zel a fel irat tal, de csak nem har -
minc em ber gyúr ta, sü töt te a húst a
stíl sze rű en szal ma bá lák kal kö rül ke -
rí tett stan don, még pe dig több nyi re
evan gé li ku sok. 

Mint Tóth Már ta pres bi ter el -
mond ta, reg gel hagy más vér ké szült,
dél előtt sült hús, ol da las, csí pős és
cse me gekol bász, vé gül kü lön bö ző
hur ka faj ták. Az est ebéd re meg főtt a
le ves, a töl tött ká posz ta, il let ve ki sült
a sü te mény és a ka lács. 

Dísz ven dé ge ket is asz tal hoz ül tet -
he tett a gyü le ke zet a no vem be ri
szik rá zó nap sü tés ben: Gáncs Pé ter
püs pök fe le ség é vel és Lup ták György
es pe res sel, kis kő rö si lel késszel ér ke -
zett. Amint kós tol gat ták az „evan gé -
li kus ter mé ke ket”, át él het ték azt a sze -
re tetet, ame lyet egy ilyen kis kö zös -
ség nyújt hat.

Más nap, a va sár na pi is ten tisz te -
le ten Lász ló La jos lel kész büsz kén
je len tet te, hogy a tes ti-lel ki fel töl -
tő dé sen túl az is nagy ered mény,
hogy a kós to lá si dí jak ból és ado má -
nyok ból száz ezer fo rint folyt be. Ez
pe dig nagy összeg egy ek ko ra gyü -
le ke zet kasszá já ban. Le gyen raj ta ál -
dás és öröm!

g Ifj. Ká posz ta La jos
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EvangélikusHurkagyárBócsán

Az evan gé li kus asz tal, bal ról jobb ra: Kő he gyi né, Er zsi ke gyü le ke ze ti tag, Gáncs -
né Ha fen scher Már ta, Lup ták György, Gáncs Pé ter, Lász ló La jos és Vi da György

Bol ba Már ta 1986-ban szü le tett
Sop ron ban. A Ber zse nyi Dá ni el
Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi -
um ban érett sé gi zett 2004-ben,
majd pár hu za mo san az Eöt vös
Lo ránd Tu do mány egye tem ma -
gyar sza kán és az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men foly -
tat ta ta nul má nya it. Ha tod évét Bu -
da vár ban vé gez te, men to ra Ben ce
Im re volt. Lel késszé 2011-ben avat -
ták. Fe renc vá ros ban, majd Jó zsef -
vá ros ban szol gált be osz tott lel -
kész ként. Je len leg gye sen van, a
szol gá lat ban Gomb kö tő Be á ta gyü -
le ke ze ti mun ka társ he lyet te sí ti.
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Advent. A szent vá ra ko zás ide je.
Az egy sze rű ti tok hó il la tú ün ne pe.
Vá gya ko zás az után, ami a mi enk, és
ami még nem, de már rég óta sze ret -
nénk. A vissza per ge tett idő, hogy
meg ta lál juk gye rek ko runk al ko nyi
órá ját, mi kor les tük a ki nyí ló ka put,
és fel tűnt apánk fá radt és mo so lyos
ar ca. Há ti zsák já ból ap ró aján dé kok
búj tak elő: ro po gós ra sült ke nyér, pi -
ros al ma… Vá gya koz tunk – az ab lak -
ban les ve – az el ső csil lo gó hó esés -
re. Szán kón kat a nagy után kö töt tük,
és meg sem áll tunk a vá ros szé lé ig.
Már es te le dett, mi kor ha za ta lál tunk,
de jó volt ha za ér kez ni a sző lő ve nyi -
gés me leg be. Ma gá hoz ölelt ag go dal -
mas anyánk sze re te te. 

„A ka rá csony a sze re tet és ad vent a
vá ra ko zás meg szen te lé se” – ír ta Pi -
linsz ky. Min den egyéb ka land, vé ges és
kér dé ses. Aki őszin te hit tel vá ra ko zik,
ab ban meg szü le tik a tü re lem csend je,
és tisz ta fény árad sö tét nap ja i ba.

* * *

Kereső.Is tent az em ber nem kü lö nös
idők ben ke re si, nem ka rá csony kor,
nem hús vét kor. Nyu gal mas na pok ban,
leg in kább a vá ra ko zás csend jé ben:
ad vent he te i ben. Töp reng ve, ze nét
hall gat va, köny ve ket la poz va, imád koz -
va. Ke res he ti a tu dó sok is te nét, a Koz -
mosz urát, de leg töb ben az igaz Is tent,
aki az evan gé li um ban rej tő zik, cse lek -
szik; azt, akit meg öl tek.

* * *

Novemberiszavak.Va jon há nyan
tud juk ad vent lé nye gét? Vá ra ko zás
ar ra, aki van. Szün te len vá gya ko zás
az után, aki a mi énk. És ami szép és
fá jó ben ne: er ről az egy sze rű do log -

ról csak da dog va tu dunk be szél ni.
Ke res sük a sza va kat. „Is ten meg tes -
te sült kö zöt tünk – ír ta Va sa di Pé ter.
– És túl idő és tér vas tör vé nyén ma -
ga a te rem tő Is ten is kész ség gel és ön -
át adás sal ve tet te alá ma gát. Ad vent
ide jén ar ra vá ra ko zunk, ami meg tör -
tént, és akit két ezer esz ten de je jól-
rosszul a ke zünk kö zött tar tunk.”
Új ból és új ból vá gya ko zunk utá na. Is -
ten be le szü le tett az idő be, mi ki emel -
ked tünk a vég te len idő ből. A vé get
nem érő em lé ke zés ben élünk, a sze -
re tet so ha nem szű nő ol tal má ban.

* * *

Avárakozáscsendje.Fi gyelj tü rel me -
sen. Föl buk kan, meg jön, aki re vár tál.
Előbb ta lán Is ten sza va ér ke zik, cson -
tig ha sí tó igaz sza va. Nem éb reszt, nem
ki ok tat, csak szól, és már tá vo zik is.
„Hall gasd a csön det” – üze ni egy öreg
er dé lyi pré di ká tor. A csönd nem ma -
gya ráz, a leg fon to sabb ra fi gyel mez tet.
Az em be ri szó lám pás ként vi lá gol, de
ár nyé ká val el is fe di a lé nye get. Most,
a ka rá csony előt ti na pok ban kell a hall -
ga tás, hogy ész lel jük az alig rez dü lő szél
üze ne tét.

* * *

AdventaHargitán.Sü tő And rás fá -
jó er dé lyi szín já té kát min dig új ra ol va -
som. Ott va gyok Si ka szó ban, a Vá ra -
ko zás he gyé nek lá bá nál. Az ab lak alatt
a Ba kó-pa ta ka nyar gal a Kü kül lő fe lé,
s úgy tű nik, ma ga a ter mé szet vé del -
mez ben nün ket. Az éj sza ká ban med -
ve jár bo csos tul, és ahogy az író hal lot -
ta: az ál lat meg eszi azo kat, akik nem
jár nak temp lom ba. Sü tő And rás no -
vem be ri fá i nak sár gu ló le ve lei a Har -
gi ta fe lé rep des nek. A bú csú zó ősz szí -

ne i nek er dő tü zé ben fel ki ál tó jel ként
ma gas la nak a fe nyők. Min den hall gat,
vá ra ko zik a kö zel gő cso dá ra.

* * *

Rilke-vers. A nagy köl tő fi a tal ko ri
ver se ad vent sej tel mes üze ne te. A
nyolc sor mint ha fe nyő fák té li ál ma len -
ne, fi gye lő csend. Fel vil lan nak a fé nyek,
ha rang szól a kö ze li fa lu ban. „Ha vat te -
rel a szél az er dőn, / mint pe hely-nyá -
jat pász to ra. / S né hány fe nyő már ér -
zi sej tőn, / mi ként lesz ál dott-fé nyű fa,
/ és hall ga tó zik. Szűz utak ra / fe szül sok
ága, tű he gye – / sze let fog – ké szül, nő
ma gas ba, / az egyet len szent éj fe le.”

* * *

Atudós.Bá lint Sán dor köny vé ben ér -
de kes jegy ze teket találunk ün ne pe ink -
ről. „Ad vent, más ként ád vent, a sze ge -
di nép aj kán ád vint. Is ten se gíts szé ke -
lyei kö ré ben ed vent, az Egy ház ta ná -
csa sze rint szent idő. A Meg vál tó ér -
ke zé se.” Az ad ven ti idő szak a vá ra ko -
zás, a re mény ide je. A tit kos cso da nap -
jai. A ko rai föl ke lés sel já ró ál do zat. A
ha vat még temp lom ba in du lás előtt il -
lik el sö pör ni, hal lom nagy apám ré gi in -
tel mét. Ezt az egyet egy re ne he zebb tel -
je sí te ni, mert alig esik hó, össze ka va -
rod tak az év sza kok, haj szolt éle tünk -
kel együtt.

* * *

Vasárnapileltár.Ma be fe jez tem, amit
el ter vez tem er re az év re. A leg fon to -
sab bak el ma rad tak: ke ve set lát tam
gyer me ke i met, öreg ba rá to mat. Né -
hány nap, és itt van ka rá csony. Az év
leg szebb nap jai, tün dök lő órái; a múl -
ha tat lan gye rek kor föl tá ma dó em lé kei.
A fán arany fénnyel lo bog nak a gyer -
tyák. A sze re tet ün ne pe? Jó vol na
hin ni, hogy így lesz, egy es té re leg alább,
egy pil la nat ra bé kes ség az egész vi lág -
ban!

g FEny vE si Fé lix La jos

Ko csis Csa ba ének ta nár-kar ve ze tő,
egy ház ze nész kö szön tő sza vai után
Ba logh Pi usz pre mont rei szer ze tes
pap, egy ház ze nész, a Ma gyar Egy ház -
ze nei Tár sa ság el nö ke egy Szent
Ágos ton tól szár ma zó gon do la tot he -
lye zett a részt ve vők és hall ga tók szí -
vé re: meg kell pró bál nunk te het sé -
günk höz és ké pes sé ge ink hez mér ten
szép ének kel di csér ni az Is tent úgy,
hogy ne a mű vé szi tel je sít mény ke -
rül jön elő tér be. Is ten min dent meg -
hall, még az olyan hi bát is, ame lyet
a mű vész már nem ké pes ész re ven -
ni, így tö re ked ni kell ar ra, hogy éne -

künk ne mes ter kélt, ha nem uj jon gó
le gyen.

Kincz ler Zsu zsan na ének ta nár-
kar ve ze tő, egy ház ze nész – a ren -
dez vény egyik élet re hí vó ja – ve zet -
te be, majd ve zé nyel te a kez dő kö zös
éne ket, örök élet va sár nap já nak gra -
du ál éne két: a Har sány szó ki ált az éj -
be kez de tűt, amely nek több szó la -
mú fel dol go zá sa J. S. Bach 140. kan -
tá tá já ból szár ma zik. Az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem Egyház -
zenei Tanszéke ad junk tu sá nak el -
mon dá sa sze rint a kó rus ta lál ko zó
cél ja az len ne, hogy a kü lön bö ző fe -

le ke ze tű li tur gi á ban szol gá ló kó ru sok
meg is mer hes sék egy mást, bő vít hes -
sék re per to ár ju kat, ta pasz ta la ta i kat,
va la mint be te kin tést nyer hes se nek a
töb bi fe le ke zet ben elő for du ló ének -
lé si mó dok ba.

Dél előtt tíz órá tól össze sen ti zen -
két – az or szág min den pont já ról
ér ke zett – kó rus mu tat ta be ének tu -
dá sát. Az öt bu da pes ti ének kar mel -
lett je len vol tak ka pos mé rői, ha lász -
tele ki, nagy kő rö si, kun he gye si, vá ci,
sá tor al ja új he lyi és du na ha rasz ti ének -
ka ri ta gok is. Az ese mény meg hí vó -
ján a li tur gi kus kó ru sok ta lál ko zó ja
megjelölés állt, amely ről annyit ta lán
ér de mes el mon da ni, hogy a meg ne -
ve zés fe le ke ze ti leg el té rő, hi szen a ka -
to li kus fe le ke zet ben nem hasz nál ják
a gyü le ke ze ti kó rus meg je lö lést, a
pro tes tán sok pe dig a li tur gi kus kó rust
is me rik ke vés bé. A ki fe je zés olyan
ének együt te sek re vo nat ko zik, ame lyek
li tur gi kus ese mé nye ken, te hát a szent -
mi sé ken vagy is ten tisz te le te ken vé gez -
nek rend sze res ze nei szol gá la tot.

Az al kal mon részt ve vő kó ru sok
össze té te le, re per to ár ja, a kó rus ta gok
élet ko ra is na gyon szí nes ké pet mu -
ta tott. Vol tak gyer mek ka rok, is ko lai
kó ru sok, idő seb bek ből ál ló ének ka -
rok, emel lett pe dig az együt te sek
lét szá ma is igen vál to zó volt: a 10-12
fős kó rus tól egé szen a 45 fős szkó lá -
ig ter jedt. 

Az el hang zottak kö zött vol tak
egy szó la mú gre go ri án, il let ve gyü le -
ke ze ti éne kek – kí sé ret tel vagy anél -
kül –, kü lön bö ző dal la mo kat fel dol -
go zó, több szó la mú kó rus mű vek, va -
la mint hang sze rek kel kí sért da ra -
bok. A kó ru sok be te kin tést nyer het -
tek a töb bi fe le ke zet spe ci á lis re per -

to ár já ba is, egy aránt fel csen dül tek ko -
rá lok, gre go ri án és gra du ál dal la mok,
va la mint gen fi zsol tá rok.

Az evan gé li kus egy há zat az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ének -
ka ra kép vi sel te, amely rö vid kan tá tát
adott elő or go na, he ge dű és csel ló kí -
sé re té ben. Di et rich Bux te hu de Er halt
uns, Herr, bei de i nem Wort (Tarts
meg, Urunk, szent igéd ben, EÉ 255) cí -
mű mű vé ben a fent em lí tett dal la mot
az azo nos dal la mi gyö ke rek kel ren -
del ke ző ko rál lal, az Adj bé két a mi
időnk ben kez de tű vel (EÉ 291) együtt
dol goz za fel.

A ren dez vény to váb bi cél ja, hogy
a kó ru sok egy mást hall gat va meg is -
mer je nek új da ra bo kat, ame lye ket
akár ők is fel ve het nek majd re per to -
ár juk ba, vagy ins pi rá ci ót nyer je nek a
hang sze re lé si le he tő sé ge ket il le tő -
en. E sok szí nű ese mé nyen er re min -
den kó rus nak mód ja volt, hi szen
egy da rab sem csen dült fel két szer, il -
let ve az is be bi zo nyo so dott, hogy kis

lét szám mal is le het li tur gi á ban jól al -
kal maz ha tó ze nét elő ad ni.

A re per to ár ban szer zett új is me re -
tek mel lett a hang zás is hoz ha tott újat
több kó rus nak, fő leg olya nok nak, ame -
lyek nem ek ko ra mé re tű temp lom ban
szol gál nak. A kez dő kö zös ének alatt
volt a leg in kább ta pasz tal ha tó a ha tal -
mas tér ere je, ami kor több mint két száz
fő egy szer re éne kelt. Emel lett ér de kes
volt meg ta pasz tal ni azt, hogy míg a
kon fe rá lás so rán kon cent rált fi gye -
lem re volt szük ség, ad dig az ének lés -
kor min den egyes szót tisz tán lehetett
érteni az utol só pad so rok ban is.

A gon dos szer ve zés nek kö szön he -
tő en a kó ru sok gyors egymásutánban
kö vet ték egy mást, majd az ese mény
zá rá sa ként egy öku me ni kus vo nat ko -
zá sú sex ta ima órát éne kel tek együtt.
Ek kor a gre go ri án zsol tá ro zás és
him nusz ének lés mel lett he lyet ka pott
a lu the ri ko rál, a Mi Atyánk, ki vagy
mennyek ben (EÉ 72) is. 

g Ko csis Krisz ti na
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Gyermekáldás. Szí vem ben még
min dig csi lin gel nek a vad ker ti óvo -
dá sok kis ha rang jai. Vá gya koz va
gon do lok a „Lu ther-szi get re” – ahol
a temp lom, az óvo da és a Ta lál ko -
zá sok Há za egye sül, ott még a ha -
jó tö rés sem lenne szen vedés… 

A szi get né pes, száz és egy gyer -
mek re vi gyáz az ér tő fi gye lem és sze -
re tő gond vi se lés. Az óvo dá ba évek óta
egy re töb ben írat ják gyer me kü ket, és
a lét szám hi ány min den jel sze rint is -
me ret len fo ga lom ma rad a jö vő ben
is. A jö vő Solt vad ker ten biz to sí tott -
nak lát szik, Is ten gyer mek kert jé ben
szá mos pa lán ta nö vek szik, és hoz za
a meg té rés gyü möl cse it. 

A kis ha ran gok pe dig a min dig
két ke dő és nyug ta lan fel nőt tek ben
éb resz tik fel a hit őszin te egy sze -
rű sé gét, amely nél kül nincs a
mennyek ben he lyünk, sem a föl -
dön nyug tunk. A lel ki is me ret
hang ját, amely két ség kí vül meg
tud ja kü lön böz tet ni a jót a rossz -
tól. A Te rem tő sze re te té nek fel is -
me ré sét, mert a fel nőt tek haj la mo -
sak el fe lej te ni, hogy ő nem csak az
el ső em bert kel tet te élet re, ha -
nem mind egyi ket. 

Ha min den te le pü lé sen len ne
ilyen szi get, ha mar be né pe sül né nek
az óvo dák!

g Wal kó Ádám 

A solt vad ker ti óvo dá sok no vem ber 24-én, hét főn át köl töz het tek a na pok -
ban át adott új épü let be, s ez zel a he lyi evan gé li kus kö zös ség rég óta dé del -
ge tett ál ma va ló sult meg. A ki seb bek kö zül né há nyan sír do gál tak, mert na -
gyon hoz zá szok tak a ré gi óvo dá hoz, a na gyob bak vi szont ki tö rő öröm mel
vet ték bir tok ba a kü lön bö ző szí nű bú to rok kal be ren de zett ter me ket. A ré -
gi óvo da évek óta szűk nek bi zo nyult, s ma már vég képp nem fe lelt meg az
elő írá sok nak. Az eme le ti rész be – a lo go pé di á ra, a nyel vi la bor ba és a könyv -
tár ba – vit tek át a ré gi épü let ből jó ál la pot ban lé vő bú to ro kat. A föld szin -
ten min den új, s a fej lesz tő szo bá ba is kor sze rű be ren de zés ke rült. La ka tos -
né Hach bold Éva óvo da ve ze tő be val lot ta, hogy meg könnyez te a ré gi épü le -
tet, amely hez szám ta lan szép em lék kö ti őt is. Hi he tet len, hogy annyi ku -
darc után vég re meg tör tén he tett a hon fog la lás – mond ta az óvo da ve ze tő.
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Adventikönyvvásár

Új don sá gok

Útmutató2015

g 136 ol dal – ol vas má nyok kal 208 ol dal,
119 × 163 mm, kar ton ált
400 Ft, il let ve 600 Ft

Evangélikusnaptár2015

A re for má ció kez de té nek 500. év for du ló já ra ké -
szül ve meg hir de tett te ma ti kus évek so rá ban a
2015. év ben a re for má ció és ok ta tás kap cso la -
tát ku tat hat juk. Nap tá runk ta nul má nyai eh hez
nyújt hat nak se gít sé get. 
g 256 ol dal, 140 × 195 mm, kar ton ált

820 Ft

Csep re gi Zol tán (szerk.):
Lutherválogatottművei8.
Asz ta li be szél ge té sek

A ti zen két kö te tes re ter ve zett Lu ther vá lo ga -
tott mű vei so ro zat so ron kö vet ke ző, 8. kö te té -
ben Lu ther Már ton hí res asz ta li be szél ge té se -
i ből ol vas hat ják az ed di gi leg tel je sebb ma -
gyar nyel vű vá lo ga tást Már ton Lász ló Jó zsef At -
ti la-dí jas író, mű for dí tó for dí tá sá ban.

Az a spon ta ne i tás, ahogy Lu ther meg szó lal,
és asz tal tár sa i nak kér dé se it rend sze rint tö mö -
ren és csat ta nó san meg vá la szol ja, va la mint a
tár gyalt té mák sok szí nű sé ge a re for má ció
iránt ér dek lő dő ol va sók kö rén túl bár kit meg -
fog hat, aki iro dal mi él ményt vagy akár una lom -
űző ol vas mányt ke res.
g 810 ol dal, 170 × 240 mm, vá szon kö tés

4990 Ft he lyett 4491 Ft

Rozs-Nagy Szil via (szerk.):
Azevangéliumokszíne
Új szö vet sé gi ki fes tő 4–10 éve sek nek

g 44 ol dal, 210 × 297 mm, kar ton ált 
670 Ft he lyett 603 Ft

Jo a chim Ga uck:
Nyárifagyok–őszikikelet
Vissza em lé ke zé sek

„Ga uck vissza em lé ke zé se i ből a sza bad ság lec -
ké jét ta nul hat juk meg.” (Die Zeit)

„Min den kép pen ér de mes el ol vas ni. A leg -
jobb ér te lem ben vé ve élő tan anyag a kö zel -
múlt né met tör té nel mé ről.” (Süd deu tsche
Zei tung)
g 320 ol dal, 134 × 206 mm, ke mény táb lás

4800 Ft he lyett 4320 Ft

Sza bó La jos (szerk.):
Teológiaéskultúra

A hi tet éb resz tő újí tó, kul tu rált teo ló gia ma
is nél kü löz he tet len az em be ri élet ki tel je se -
dé se szem pont já ból. Sze re te tet, el fo ga dást és
élet úju lást mo ti vá ló kö ze le dés le het az a jár -
ha tó út, ame lyen az evan gé li kus teo ló gi ai kul -
tú ra is ér té kes kin cset ad köz re gon dol ko dá -
sá val, töp ren gé se i vel és meg győ ző dé sé vel. Az -
zal a cél lal is tö rek szik er re ez a kö tet, hogy
akik szí ve sen ol vas nak ma gyar nyel vű evan -

gé li kus teo ló gi ai ta nul má nyo kat, most ke zük -
be ve hes sék ezt a gyűj te ményt, és sa ját ma -
guk is foly tas sák a kö zös épí tő gon dol ko dást.
g 216 ol dal, 165 × 230 mm, kar ton ált

1790 Ft he lyett 1611 Ft

Ér falvy Lí via (szerk.):
Atudományvonzásában
Evan gé li kus is ko lák ku ta tó ta ná ra i nak 
I. kon fe ren ci á ja

Olyan pe da gó gu sok írá sa it ren dez tük ta nul -
mány kö tet be, akik min den na pos ok ta tó-ne ve -
lő mun ká juk mel lett, sa ját szak tár gyuk ta ní tá -
sán túl szű kebb vagy tá gabb ér te lem ben vé ve
ku ta tó mun kát is vé gez nek. A szer zők kö zött ta -
lá lunk tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke ző ket,
dok to rand uszo kat és olyan pe da gó gu so kat is,
akik el mé lyül ten fog lal koz nak va la mi lyen szak -
tu do má nyi té má val vagy mód szer ta ni kér -
dés sel.
g 255 ol dal, 165 × 230 mm, kar ton ált

1110 Ft he lyett 990 Ft

Fa bi ny Ti bor és Fa lu dy Ale xan der (szerk.):
Azanglikánkereszténységévszázadai

„Őszin tén aján lom ezt a köny vet nem csak az
evan gé li ku sok nak, ha nem az an gol szász kul tú -
ra és teo ló gia iránt ér dek lő dő tör té né szek nek
és ang lis ta iro dal má rok nak is. A könyv kü lön
ér té ke, hogy az egyes év szá za dok tö mör be mu -
ta tá sa mel lett a szer zők egyes ko ra be li for rá sok
ma gyar for dí tá sa it is köz lik: pél dá ul az An gol
Egy ház (Church of Eng land) hit val lá si ira tát, az
1563-as Har minc ki lenc hit cik kelyt vagy John
Donne 17. szá za di ang li kán lel kész és köl tő me -
di tá ci ó ját. A füg ge lék ben kö zölt kro no ló gia, az
ang li kán fo gal mak szó jegy zé ke és az ang li -

kán/episz kopá lis teo ló gu sok kis le xi ko na le he -
tő sé get nyit to váb bi ku ta tás ra. Az észa ki lu the -
rá nus egy há zak és az eu ró pai ang li kán egy há -
zak ál tal alá írt, itt ol vas ha tó egye dül ál ló do ku -
men tum mal, a Por vo oi kö zös nyi lat ko zat tal ta -
lán to váb bi egy há zak is ké szek azo no sul ni.”

Dr. Fa bi ny Ta más, 
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház

Észa ki Egy ház ke rü le té nek püs pö ke
g 192 ol dal, 140 × 200 mm, kar ton ált

1790 Ft he lyett 1611 Ft

Fa bi ny Ti bor, Pe csuk Ot tó, Zsen gel lér Jó zsef
(szerk.):
Felebarátvagyembertárs
Bib lia for dí tá sok és hasz ná la tuk
a mai Ma gyar or szá gon

Bib lia ol va sás és bib lia for dí tá sok a mai Ma -
gyar or szá gon cím mel ren dez tek kon fe ren ci át

2013. áp ri lis 2–3. kö zött a Ká ro li Gás pár Re for -
má tus Egye tem Hit tu do má nyi Ka rán (KRE-
HTK). A kon fe ren cia lét re ho zá sá ban együtt mű -
kö dött a KRE-HTK, a KRE Böl csé szet tu do má -
nyi Ka rán mű kö dő Her me ne u ti kai Ku ta tó köz -
pont és a Ma gyar Bib lia tár su lat; min den ki a ma -
ga sa já tos szem pont ja i val igye ke zett gaz da gí ta -
ni az ese ményt.

A kon fe ren cia cél ja a mai Ma gyar or szá gon
hasz ná lat ban lé vő bib lia for dí tá sok át te kin té se
és a kü lön bö ző fe le ke ze tek bib lia hasz ná la ti
szo ká sa i nak és szem pont rend sze re i nek meg -
is me ré se volt. 
g 248 ol dal, 160 × 235 mm, kar ton ált

2300 Ft he lyett 2070 Ft

Ga lam bos Ádám (szerk.):
ImákAuschwitzután

A soa het ve ne dik év for du ló ján úgy lát juk,
hogy szük ség sze rű meg fo gal maz nunk: a soa
tra gé di á ja nem zsi dó ügy, ha nem ke resz tény és
össz tár sa dal mi trau ma egy aránt. En nek ki fe je -
zé se ként rab bik, püs pö kök és egy há zi gon dol -
ko dók ír tak imád sá go kat Imák Ausch witz után
cím mel, ame lye ket kor társ kép ző mű vé szek
for mál tak vi zu á lis tar ta lom má, így bon ta koz -
tat va ki egy egye te mes üze ne tet.
g 48 ol dal, 200 × 200 mm, kar ton ált,

szí nes  ké pek kel
990 Ft he lyett 891 Ft

Eric He u vel:
Családititok
Kép re gény

Hol lan di á ban min den év ben áp ri lis 30-án ren -
dez vé nyek so ka sá gá val ün nep lik a ki rály nő szü -
le tés nap ját. Az em be rek or szág szer te ki men -

nek az ut cá ra, ahol élő ze ne szól, fi nom fo gá sok
és fris sí tők kap ha tók, és úton-út fé len rög tön -
zött bol ha pi a co kon le het hasz nált hol mi kat
ven ni és el ad ni. Je ro en úgy dönt, meg lá to gat -
ja a nagy ma má ját, hát ha akad ná la va la mi el -
ad ni va ló. A pad lá son kezd ku ta kod ni. A por -
lep te em lé kek egy ba rát ság ról és a csa lád fáj -
dal mas tit ká ról me sél nek.
g 64 ol dal, 210 × 280 mm, ir ka fű zött

890 Ft he lyett 801 Ft

b ALutherKiadóadventikönyvvásáránakkeretébendecember1.ésdecember23. között10–50%-
oskedvezménnyel árusítjukkiadványainkat.Akedvezményeketigénybevehetikkedvesolvasóink
könyvesboltunkban (BudapestVIII.kerület,Üllőiút24.–nyitvatartás:hétfőtőlpéntekig9és
18óra,szombaton9és13óraközött),elektronikuskönyvesboltunkban(http://bolt.lutheran.hu),
illetvelevélbenése-mailbenelküldöttmegrendelés eseténis(cím:LutherKiadó,1085Budapest,
Üllőiút24.;e-mail:kiado@lutheran.hu).Akedvezményadecember23-igcímünkrebeérkezett
megrendelésekreérvényes.
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Ki emelt aján la tunk

Mi rák Ka ta lin (szerk.):
Egyházvezetők1.
Do ku men tu mok és ta nul má nyok a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház és az ál lam biz ton ság
kap cso la tá ról – 1945–1990 (Há ló 2.)

g 734 ol dal, 165 × 240 mm, ke mény táb lás
3200 Ft he lyett 2880 Ft

Fül ler Tí mea:
Tócsatükörben
Me sék, tár cák, no vel lák

„Fül ler Tí mea örö möt üze nő vi lá gá ban, ahol
egy légy is an gyal lá tud vál toz ni, ahol egy fél is -
ko la kö ti meg a ka rá cso nyi aján dé kot, a hét köz -
na pok te li van nak cso dás dol gok kal, ész re vét -
len, ap ró lé nyek kel, meg le pe tés aján dé kok kal.
Hol le kell ha jol ni a fű kö zé, más kor csak be -
le kell néz ni va la ki nek a sze mé be, hogy a cso -
dás dol gok meg tör tén je nek.

Olya nok az írá sai, ami lyen az író juk. Ve le
nem le het le kés ni a ten ge li ci vo na tot, ve le kö -
zös köd ve nem le het csa lód ni, mel let te nem ma -
rad rossz ked vű sen ki. Va la mi gyer me ki de rű él
ben ne. Ami vel nem so kan di cse ked he tünk: a
fel nőtt Fül ler Ti mi ben meg ma radt a szü le té se -
kor ka pott fel té tel nél kü li bi za lom a Vi lág és az
Em be rek iránt.

Ezért kül di elé ide jé ben a ten ge li ci vo na tot
az Égi For gal mis ta, hogy sza lad va is, de el ér -
je. Fül ler Ti mi ezt nem hasz nál ja ki, nem él ve -
le vissza, egy sze rű en azért, mert nem is gon -
dol ar ra, hogy va la mi nem fog si ke rül ni. Így fo -
gal maz ki csik nek és na gyok nak: Le gye tek de -
rű sek! És te szi a dol gát bol dog öröm ben – mint
a gye re kek.” (Schäf fer Er zsé bet)
g 224 ol dal, 120 × 182 mm, ke mény táb lás

1790 Ft he lyett 1611 Ft

Csep re gi Zol tán (szerk.):
Lutherválogatottművei7.
Le ve lek

A vá lo ga tás az zal a cél lal szü le tett, hogy egy -
szer re mu tas sa be a re for má tor rá érés moz za -
na ta it, a teo ló gi ai mun ka mű he lyét és a min -
den na pok ten ni va ló it, a kül ső har co kat és a lel -

ki is me re ti küz del me ket – tör té ne ti ese mé -
nye ket do ku men tál va és má nak szó ló üze ne -
te ket hor doz va. Ez a vá lo ga tás bi zo nyos ér te -
lem ben az egész so ro zat rö vid fog la la tát is ad -
ja, azét a so ro za tét, amely kü lön-kü lön kö te -
tek ben mu tat ja be a re for má tort, a pré di ká tort,
a pro fesszort, a bib lia for dí tót, a vi gasz ta lót, a
be szél ge tőt – Lu ther le ve le i ben azon ban az egy -
ház po li ti ka ve gyül a sze mé lyes lel ki gon do -
zás sal, tu do má nyos prob lé mák vál ta koz nak a
na pi meg él he tés ége tő kér dé se i vel. A hang nem
hol tré fás, hol két ség be esett, hol in du la tos, hol
hig gad tan ko moly. Ha va la ki te hát idő hi á nyá -
ban egyet len kö tet ben az egész Lu ther re kí ván -
csi – élet rajz ra, élet mű re, szó ra koz ta tó tör té -
ne tek re egy ben –, az bát ran for dul hat a le ve -
lek gyűj te mé nyé hez. 
g 776 ol dal, 170 × 240 mm, vá szon kö tés

4990 Ft he lyett 4491 Ft

Tú róczy Zol tán: 
Időszerűszeretet
Ige hir de té sek az 1953/54-es egy há zi esz ten dő
epis to lai so ro za ta alap ján

g 368 ol dal, 145 × 200 mm, ke mény táb lás
1900 Ft he lyett 1710 Ft

Var ga Gyön gyi:
Áldáskönyv
(7. ki adás)

g 196 ol dal, 180 × 130 mm, ke mény táb lás
1890 Ft he lyett 1701 Ft

Var ga Gyön gyi:
Reménység
(2. ki adás)

g 176 ol dal, 180 × 130 mm, ke mény táb lás
1890 Ft he lyett 1701 Ft

Sza bó La jos (szerk.): 
Bölcsszív
50+ me di tá ció és imád ság

g 160 ol dal, 148 × 210 mm, kar ton ált
990 Ft he lyett 891 Ft

Zász ka licz ky Pál: 
Vetésközben
Áhí ta tok és imád sá gok az év min den nap já ra

g 416 ol dal, 170 × 220 mm, ke mény táb lás
3600 Ft he lyett 3240 Ft

ReményikSándor
összesverseI–II.
(4. ki adás)

g I. kö tet: 678 ol dal, II. kö tet: 512 ol dal,
138 × 203 mm, vá szon kö tés
4600 Ft he lyett 3680 Ft

Mar got Käß mann:
AnyákaBibliában

Az anya ság cso dá la tos – ám ami azt il le ti, ne -
héz is tud len ni. És az anyá vá vá lás már ré gen
sem volt ma gá tól ér te tő dő. A Bib li á ban ta lá lunk
gyer mek te len asszo nyo kat, akik gyer mek re
vágy nak, és olyan anyá kat is, akik nek ko ránt -
sem volt könnyű dol guk – olya no kat, mint a
szív te len anya, az idő sen gyer me ket szü lő
anya, a sok gyer me kes és az örök be fo ga dó anya.
A bib li ai anya port rék meg le pő pers pek tí vá kat
tár nak fel: Mar got Käß mann a bib li ai anyák ról
me sél ne künk, rá mu tat va tör té ne te ik mai na -
pig tar tó ér vé nyes sé gé re.
g 156 ol dal, 120 × 190 mm, kar ton ált

1690 Ft he lyett 1521 Ft

Owe Wik st röm:
Akápráztatósötétség
Szem pon tok a lel ki ve ze tés hez

A svéd val lás pszi cho ló gus, pszi cho te ra pe u ta,
lel ki gon do zó e köny vé ben a lel ki ve ze tést he lye -
zi ér dek lő dé se kö zép pont já ba.
g 312 ol dal, 133 × 210 mm, ke mény táb lás

3600 Ft he lyett 3240 Ft

Fa bi ny Ta más:
Keresztfogantyúnélkül

CD-mel lék let tel, ame lyen Dre sch Mi hály Liszt
Fe renc-dí jas dzsessz ze nész hang sze res imp ro -
vi zá ci ói kí sé rik az egyes szö ve ge ket.
g 192 ol dal, 140 × 160 mm, ke mény táb lás

1890 Ft he lyett 1701 Ft

Bod rog Mik lós:
Rendeltetés

E kö tet Bod rog Mik lós mély hi té ről ta nús ko -
dó ver se i ből, ki tű nő for ma ér zék kel, nagy nyel -
vi le le ménnyel ké szí tett mű for dí tá sa i ból és az
Evan gé li kus éne kes könyv ked velt éne ke i ből
nyújt vá lo ga tást.
g 126 ol dal, 120 × 167 mm, kar ton ált

890 Ft he lyett 801 Ft

BenczúrLászlóépítészete

A gaz da gon il luszt rált al bum lap ja in az idén
het ven éves épí tész mun kás sá ga ele ve ne dik
meg sze mé lyes hang vé te lű kö szön té sek kí sé -
re té ben.

g 112 ol dal, 225 × 300 mm, ke mény táb lás
3900 Ft he lyett 3510 Ft

Sch midt Egon:
Angyalkasegített

Sch midt Egon Kos suth-dí jas író bá jos, óvo dás-
és kis is ko lás ko rú gye re kek nek szó ló me se -
köny ve egy an gyal ka hat nap ját ve szi sor ra az
em be rek kö zött. – S hogy mi ért kel lett a föld -
re jön nie? El árul hat juk, hogy bün te té sül! De
hogy mi vel szol gált rá er re, és mi lyen ka lan dok -
ba ke ve re dett a ha lan dók kö zött, az ma rad jon
ti tok – leg alább is a könyv el ol va sá sá ig!
g 44 ol dal, 180 × 247 mm, ke mény táb lás

1490 Ft he lyett 1192 Ft

Döb ren tey Il di kó:
Afeketebárányka
Ma gyar Krisz ti na il luszt rá ci ó i val

A bet le he mi le ge lőn a kis fe ke te bá rányt ki kö -
zö sí tik test vé rei. Mert fe ke te. Szo mo rú an bal -
lag a ki et len pusz tá ban, míg egy fé lig vak te hén
mel lett meg húz hat ja ma gát az is tál ló ban, aho -
va ő ve ze ti el a szál lást ke re ső fi a tal párt, akik
gyer me ket vár nak…
g 16 ol dal, 154 × 154 mm, ke mény táb lás

960 Ft he lyett 768 Ft

Ignác,mitlátsz?
Könyv, CD, fog lal koz ta tó

g 54 ol dal + mel lék le tek + CD,
245 × 205 mm, ke mény táb lás
3900 Ft he lyett 2730 Ft

Atekercsekszíne
Ószö vet sé gi ki fes tő 4–10 éve sek nek

Bib li ai tör té ne tek Hol ló Ka ta lin és Sza lay Mik -
lós já té kos, gyer mek köz pon tú raj za i val.
g 40 ol dal, 209 × 296 mm, kar ton ált

670 Ft he lyett 603 Ft
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Kő há ti Do rottya Éva (szerk.):
AncillaDomini
Túr me zei Er zsé bet-em lék könyv

Er zsé bet test vér, a di a ko nissza fő nök asszony,
a köl tő és mű for dí tó itt élt kö zöt tünk a te rem -
tő Is ten ege alatt, a ke gye lem ege alatt s az örök -
ké va ló ság fé nyé ben. Urá ról tett bi zony sá got
egész éle té ben. En nek a mű vé szi esz kö zök kel
is ki fe je zett fo lya ma tos bi zony ság té tel nek kí -
ván em lé ket ál lí ta ni a szü le té se 100. év for du -
ló ja al kal má ból ké szült, gaz da gon il luszt rált em -
lék kö tet, amely nek szer kesz tő je és szer zői Er -
zsé bet test vér lel ki és szel le mi kin csek ben pá -
rat la nul gaz dag éle té nek leg fon to sabb te rü le -
te it igye kez tek be mu tat ni.

A könyv DVD-mel lék le tet tar tal maz, ame -
lyen két fil met te kint he tünk meg: Fény előt tem,
fény utá nam (a Zá ke us Mé dia cent rum port ré -
film je Túr me zei Er zsé bet ről), va la mint Es sig Jó -
zsef Túr me zei Er zsé bet ko lozs vá ri út ján ké szí -
tett film jét.
g 448 ol dal, 195 × 225 mm, ke mény táb lás,

DVD-mel lék let tel
4990 Ft he lyett 3992 Ft

Túr me zei Er zsé bet:
Akegyelemegealatt
Száz év – száz vers

g 112 ol dal, 181 × 159 mm, kar ton ált
970 Ft he lyett 873 Ft

Sza bó La jos (szerk.):
Fényforrás
Tíz ka rá cso nyi szó a lé lek nek

g 64 ol dal, 148 × 210 mm, ir ka fű zött
990 Ft he lyett 693 Ft

Sza bó La jos (szerk.): 
Meríts!
Me di tá ci ók és imád sá gok fi a ta lok nak

g 152 ol dal, 148 × 210 mm, kar ton ált
980 Ft he lyett 784 Ft

Máté118

A gyűj te mény 118 pré di ká ci ót tar tal maz, mind -
egyi ket más és más lel kész ír ta, és mind egyik
Má té evan gé li u má nak egy-egy ige sza ka szá ról
szól. A 118 lel kész a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház Észa ki Egy ház ke rü le té nek te rü le -
tén vég zi szol gá la tát. Az ige hir de té sek szin te
mind egyi ke szó ban el hang zott pré di ká ció, így
nem csak a lel kész, ha nem az őt hall ga tó gyü -
le ke zet is itt van ve lünk…
g 420 ol dal, 235 × 160 mm, kar ton ált

2190 Ft he lyett 1752 Ft

Lutherválogatottművei5.
Bib lia for dí tás, vi gasz ta lás, imád ság

g 736 ol dal, 170 × 240 mm, vá szon kö tés
4990 Ft he lyett 3992 Ft

Jer,örvendjünk,keresztyének
Lu ther írá sa i ból min den na pi áhí tat ra

g 448 ol dal, 140 × 200 mm, kar ton ált
1700 Ft he lyett 1360 Ft

Bib li ák

RevideáltújfordításúBibliák

g 1360 ol dal, szí nes tér kép mel lék le tek kel,
ke mény táb lás: 

Kö ze pes (zöld és bor dó szín ben)
114 × 163 mm, 3100 Ft

Nagy (kék szín ben)
136 × 195 mm, 5100 Ft
vá szon kö tés:

Kö ze pes (bor dó szín ben)
114 × 163 mm, 4100 Ft

Nagy (bor dó szín ben)
136 × 195 mm, 6200 Ft
pu ha táb lás:

Kö ze pes (na rancs sár ga-zöld vagy szür ke-bor dó
szí nek ben)
114 × 163 mm, 5100 Ft

Károli-fordításúBibliák

g 1200 ol dal, mű bőr kö tés
Ki csi 

110 × 170 mm, 2500 Ft
Kis csa lá di

140 × 200 mm, 2900 Ft
Nagy csa lá di 

170 × 250 mm, 4500 Ft

Deuterokanonikus bibliai könyvek

g 183 ol dal, 172 × 240 mm, vá szon kö tés, 950 Ft

Kom men tá rok a Bib li á hoz

Mun tag An dor:
Jóbkönyve

g 385 ol dal, 145 × 203 mm, ke mény táb lás
1600 Ft he lyett 800 Ft

Cser há ti Sán dor: 
Pálapostolnakakorinthusiakhoz
írtelsőlevele

g 876 ol dal, 143 × 203 mm, ke mény táb lás
5600 Ft he lyett 3360 Ft

Cser há ti Sán dor: 
Pálapostolnakakorinthusiakhoz
írtmásodiklevele

g 500 ol dal, 143 × 203 mm, ke mény táb lás
4200 Ft he lyett 2940 Ft

Csen des per cek

Sza bó La jos (szerk.):
Jelzőtűz
Ti zen egy bá to rí tó szó

g 112 ol dal, 148 × 210 mm, kar ton ált
1090 Ft he lyett 872 Ft

Fa bi ny Ti bor, Tóth Sá ra (szerk.): 

Irányváltás
Hu mán ér tel mi sé gi ek meg té ré se

A meg té ré si tör té ne tek lé nye gi ese mé nye nem
annyi ra a ka rak ter át vál to zá sa; ami tör té nik, az
in kább a meg lé vő ka rak ter, az ab ban rej lő
erők, ké pes sé gek irány vál tá sa. A meg té rés,
ki vált a gyö ke res és drá mai élet for du lat Is ten
érin té sé nek le csa pó dá sa a sze mé lyes élet tör té -
net ben, s mint a kö tet ben ol vas ha tó val lo má -
sok ból ki de rül, ma is tar tal maz fel for ga tó ele -
me ket: em be rek negy ven éve sen vissza ül nek az
is ko la pad ba, ku ta tá si te rü le tet, szak mát vál ta -
nak, át ér té ke lik em be ri kap cso la ta i kat, egy ház -
hoz va ló vi szo nyu kat… A kö tet ben Dér Ka ta -
lin, Ko czisz ky Éva, Bé ké si Sán dor és Fa bi ny Ti -
bor meg té rés ről szó ló val lo má sa ol vas ha tó.
g 121 ol dal, 135 × 190 mm, ke mény táb lás, 

DVD-mel lék let tel
1860 Ft he lyett 1302 Ft

Itt zés Já nos:
Hacsak
g 244 ol dal, 125 × 187 mm, ke mény táb lás

1290 Ft he lyett 1032 Ft

Ra dos Pé ter (szerk.): 
Egycseppemberségesték

g 216 ol dal, 164 × 235 mm, ke mény táb lás
2550 Ft he lyett 1275 Ft

Sza bó La jos (szerk.):
Hullámhossz

g 305 ol dal, 168 × 237 mm, kar ton ált
1600 Ft he lyett 800 Ft

Sza bó La jos (szerk.):
Tarts,Uram,akezedben
Sze mé lyes sza vak pres bi te rek hez

g 175 ol dal, 125 × 205 mm, ke mény táb lás 
890 Ft he lyett 784 Ft

Jo hann Gyu la (szerk.): 

NyitottajtóI–II.

A kö tet ben het ven két evan gé li kus teo ló gus hall -
ga tó áhí ta ta it kö zöl jük; olyan fi a ta lo két, akik
kül de té sük re ké szül ve gon dol nak me di tá ci ó ik -
kal, imád sá ga ik kal a föl di ván dor úton ve lük
együtt ha la dók ra.
g 233 és 228 ol dal, 140 × 196 mm, kar ton ált 

940 Ft he lyett 470 Ft (kö te ten ként)

Ha fen scher Ká roly, ifj. (szerk.):
Kezekevangéliuma
Ké zi könyv és lel ki út ra va ló
a dia kó ni á ban dol go zók nak

g 156 ol dal, 125 × 170 mm, vá szon kö tés 
890 Ft he lyett 712 Ft

Ch ri stoph Kle in: 
Fényazútvégén

„Egy év vel fe le sé gem, Mar le ne Kle in ha lá la után
bel ső kény szert érez tem, hogy va la ho va csen -
des hely re vo nul jak vissza. Össze akar tam
fog lal ni írás ban azo kat a bi zony ság té te le ket és
meg ta pasz ta lá so kat, ame lye ket be teg sé ge és ha -
lá la ide jén fel je gyez tem. Azo kat a vi gasz ta ló és
utat mu ta tó gon do la to kat, ame lyek né met or -
szá gi ke ze lé sé nek hosszú hó nap jai ide jén foly -
ta tott élénk le ve le zé sünk ből és a te me té se kor
mon dott be szé dek ből va lók.” 
g 163 ol dal, 141 × 200 mm, kar ton ált 

380 Ft he lyett 200 Ft

Veledegyéletenát!

A könyv se gít sé gé re kí ván len ni a je gyes ok ta -
tás ban a lel ké szek nek és a le en dő há zas tár sak -
nak egy aránt; el kí sé ri az ol va sót a fel nőt té vá -
lás kor sza ká tól az idős ko rig, a pár vá lasz tás örö -
mé től az öz vegy ség fáj dal mas ál la po tá ig. 
g 108 ol dal, 120 × 185 mm, kar ton ált

260 Ft he lyett 100 Ft

teo ló gia, egy ház tör té net

Cser há ti Sán dor: 
AzÚjszövetségteológiája

Cser há ti Sán dor tu do má nyos ku ta tói élet mű -
vé nek egy faj ta be te tő zé se ként ér té kel he tő Az Új -
szö vet ség teo ló gi á ja cí mű mű ve, amely több év -
ti ze des ku ta tá si ered mé nyek esszen ci á ját tár ja
az ér dek lő dő ol va sók elé. Fő cél ja a teo ló gi ai gon -
do lat me ne tek, a kri ti kai elem zé sek és konk lú -
zi ók ol vas má nyos és ér dek fe szí tő nyel vi for má -
ba ön té se, az az min den kor a szen ve dé lyes és el -
kö te le zett bib lia ol va só kat tart ja szem előtt,
akik tu do má nyos is me re tek nél kül is ér te ni kí -
ván ják a Szent írás mé lyebb üze ne tét.

A könyv mel lék le te a Lé lek ál tal gaz dag élet
cí mű e-könyv, amely a szer ző össze gyűj tött ta -
nul má nya it, írá sa it, ige hir de té si elő ké szí tő it
tar tal maz za.
g 340 ol dal, 150 × 200 mm, ke mény táb lás,

CD-mel lék let tel (e-könyv) 
3600 Ft he lyett 2880 Ft

Fa bi ny Ti bor: 
AMagyarországiEvangélikusEgyház
rövidtörténete
g 96 ol dal, 145 × 200 mm, ir ka fű zött

310 Ft he lyett 100 Ft
(Né met és an gol nyel ven is kap ha tó.)

Gottfried Vo igt:
Bevezetésazegyháztanításába
g 156 ol dal, 148 × 209 mm, kar ton ált

550 Ft he lyett 400 Ft

Sza bó La jos (szerk.):
Homiletika
Öku me ni kus pa let tán
g 256 ol dal, 165 × 235 mm, kar ton ált

1960 Ft he lyett 1764 Ft

Mi rák Ka ta lin (szerk.):
DokumentumokéstanulmányokaMagyar-
országiEvangélikusEgyházésazállambiz-
tonságkapcsolatáról–1945–1990
Há ló 1. – Bevezetés
g 320 ol dal, 160 × 237 mm, kar ton ált

2100 Ft he lyett 1470 Ft

Ágostaihitvallás
g 207 ol dal, 140 × 200 mm, ke mény táb lás

2200 Ft he lyett 1320 Ft
Sza bó La jos (szerk.): 
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Ablaknyitás

A több sé gé ben fi a tal dok to rand uszok és lel ké -
szek mun ká já ból lét re jött fel nőtt ok ta tá si se géd -
anyag az egy ház alap ve tő kér dé se it tár gyal ja:
a Bib lia, a szent sé gek, a ke resz tény spi ri tu a li -
tás, az egy há zi ün ne pek, a te rem tett ség és a ke -
resz tény em ber vi szo nya stb. A kö tet köz ért -
he tő en kí ván ja sor ra ven ni azo kat a kér dé se -
ket, ame lyek nek a mai új ra gon do lá sa se gít het
meg erő söd nünk ta nít vá nyi kül de té sünk ben. 
g 412 ol dal, 166 × 238 mm, kar ton ált

2300 Ft he lyett 1150 Ft

Fa bi ny Ti bor (szerk.): 
Hálóbakerítve

A kö tet a 2010 ok tó be ré ben a Ma gyar or szá gi Lu -
ther Szö vet ség szer ve zte, az evan gé li kus lel ké szek
és az ál lam biz ton ság kap cso la tát vizs gá ló kon -
fe ren cia elő adá sait és a hoz zá szó lá so kat köz li.
g 168 ol dal, 150 × 210 mm, kar ton ált

1390 Ft he lyett 1112 Ft

LutherMártonKiskátéja
g 68 ol dal, 98 × 137 mm, kar ton ált

290 Ft he lyett 261 Ft

Lu ther Már ton:
ElőszókaSzentíráskönyveihez
g 166 ol dal, 138 × 197 mm, kar ton ált

1980 Ft he lyett 1386 Ft

Lu ther Már ton:
Bűnbánat,keresztség,úrvacsora
Há rom ser mo a szent sé gek ről (1519)
g 53 ol dal, 140 × 200 mm, kar ton ált

730 Ft he lyett 584 Ft

Bir kás An tal: 
Reformáció,államhatalom,politika
Lu ther és Kál vin jog fi lo zó fi ai és po li ti kai 
fi lo zó fi ai né ze tei
g 160 ol dal, 167 × 237 mm, kar ton ált

1150 Ft he lyett 920 Ft

Csep re gi Zol tán:
Zsidómisszió,vérvád,hebraisztika
Öt ven for rás a re for má ció és a zsi dó ság
kap cso la tá nak kér dé sé hez a szer ző be ve ze tő 
ta nul má nyá val
g 224 ol dal, 168 × 238 mm, kar ton ált

1650 Ft he lyett 825 Ft

Klaus Doug lass:
Istenszereteténekünnepe
Az is ten tisz te let mai for má i ról
g 296 ol dal, 162 × 237 mm, kar ton ált

1900 Ft he lyett 950 Ft

Vaj ta Vil mos:
Adiakóniaiteológiaamagyartársadalmi
rendszerben
g 212 ol dal, 130 × 197 mm, kar ton ált

650 Ft he lyett 325 Ft

Jo han nes Eger: 
AszenvedésmintIstenkinyilatkoztatása
El mél ke dé sek a szen ve dés ről
g 88 ol dal, 110 × 180 mm, kar ton ált

1290 Ft he lyett 1032 Ft

Walt her von Lo e we nich:
Theologiacrucis
g 164 ol dal, 141 × 197 mm, kar ton ált

1200 Ft he lyett 600 Ft

Heinz Zahrnt: 
Mirejóakereszténység?
g 259 ol dal, 110 × 180 mm, kar ton ált

1180 Ft he lyett 590 Ft

Mar tin Nic ol:
Dramatizálthomiletika
g 184 ol dal, 123 × 205 mm, kar ton ált

940 Ft he lyett 470 Ft

Gé mes Ist ván: 
Újszövetségivelemjáró
g 112 ol dal, 119 × 162 mm, kar ton ált

890 Ft he lyett 623 Ft

El se Na ta lie Warns – Hein rich Fall ner: 
Jerikórózsája
A bib li o drá ma ké zi köny ve
g 245 ol dal, 167 × 237 mm, kar ton ált

2100 Ft he lyett 1050 Ft
Ko rá nyi And rás: 

Hanemszeretniis
Kál dy Zol tán püs pö ki szol gá la ta
itt hon és kül föl dön
g 232 ol dal, 160 × 237 mm, kar ton ált

1800 Ft he lyett 1440 Ft

Orosz Gá bor Vik tor (szerk.): 
Holvanatetestvéred?
Ta nul má nyok a tár sa dal mi ne mek ről 
és a test vér sze re tet ről
g 248 ol dal, 119 × 196 mm, kar ton ált

1900 Ft he lyett 1520 Ft

ének, ze ne, Cd

Evangélikusénekeskönyv

g 808 ol dal, vá szon kö tés
Ki csi: 85 × 119 mm, 1290 Ft he lyett 1161 Ft
Nagy: 122 × 166 mm, 1950 Ft he lyett 1755 Ft

Evangélikusistentisztelet
Gyülekezetiliturgikuskönyv
g 612 ol dal, 122 × 166 mm, vá szon kö tés

990 Ft

Joób Ár pád (szerk.): 
JelentimagátJézus
Vá lo ga tás a ma gyar nép ze ne ke resz tény
szel le mi sé gű anya gá ból
g 140 ol dal, 137 × 182 mm, ke mény táb lás,

2 CD-mel lék let tel, 1960 Ft he lyett 1372 Ft

Veniredemptorgentium
Ad ven ti or go na mű vek és éne kek – CD
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ze nei
együt te se i nek és Fin ta Ger gely nek az elő adá sá ban.
g 1875 Ft he lyett 938 Ft

Evangélikusfúvószene3.–CD
g 1590 Ft he lyett 1272 Ft

Elsőgyermekgospelkaraoke–DVD
g 54 perc, 4:3 kép for má tum

2580 Ft he lyett 1806 Ft

Mo na mo
Nehagyjelesnem–CD
g 2500 Ft he lyett 2000 Ft

JónásésJézus
Az 1993-ban szü le tett roc ko ra tó ri um új fel vé -
te le. A ré gi és új elő adók mel lett most több pro fi
mű vész is meg je le nik a fel vé te len. Nar rá tor: Ku -
bik An na és Blas kó Pé ter, a kró ni kás sze re pé -
ben Fe ren czi György.
g 2490 Ft he lyett 2241 Ft

Evangélikuskorálkönyv
g 252 ol dal, 275 × 205 mm, vá szon kö tés

3500 Ft he lyett 3150 Ft

KarénekeskönyvIII.
g 280 ol dal, 173 × 242 mm, vá szon kö tés

1860 Ft he lyett 1488 Ft

Megrendelőlap
Szerző,cím példány

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

Dátum: aláírás

Kiadványaink megrendelhetők
a Luther Kiadótól:

1085 Budapest, Üllői út 24.
E-mail: kiado@lutheran.hu 

Megvásárolhatók
a kiadó könyvesboltjában:

Budapest VIII. ker., Üllői út 24.
Nyitva tartás:

(december 1. és 23. között)
hétfőtől péntekig 9 és 18 óra, illetve

december 13-án, szombaton 9 és 18 óra,
december 20-án, szombaton 9 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 vá sár  lóink a Luther
Kiadó teljes könyv vá lasz té  kát meg te kint -
hetik, és további kedvez mé nyes árú kiad-
ványok 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

felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy
könyvesboltunk elköltözik!

Üzletünkújcíme:1081Budapest,KissJózsefu.2/a
Leltárutáninyitás:2015.január19-én,hétfőn.

2014. december 24-től 2015. január 18-ig zárva tartunk.

Megrendeléseket január 19-től tudunk teljesíteni.
Megértésüket köszönjük!

Könyveinket ez idő alatt megvásárolhatja
a Huszár Gál könyvesboltban.

1052 Budapest, Deák tér 4.

de cem be ri ked vez mé nyes könyv vá sá rok
ALutherKiadószeretettelvárjavásárlóitadventikönyvvásárain!

14.győriadventikereszténykönyvvásár.Hely szín: Szé -
che nyi Ist ván Egye tem, 9026 Győr, Egye tem tér 1. Idő pont:
de cem ber 3., szer da, 9–7 óra. 
20.keresztyénkönyvvásár.Hely szín: Ló nyay Ut cai Re for má -
tus Gim ná zi um, 1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 1–7. (Ló nyay és Ki -
ni zsi ut ca sa rok.) Idő pont: de cem ber 5–6., pén tek és szom bat.

Nyit va tar tás: pén te ken 14–20, szom ba ton 9–17 óra között. Idén a ru ha tár
mel lett bü fé is lesz a vá sár lók ré szé re. 

Elő ze tes meg ren de lé sét de cem ber 1-jé ig küld he ti el a ki ado@lu the ran.hu
e-mail cím re. Kér jük, je lez ze, me lyik könyv vá sár ban sze ret né át ven ni a
köny ve ket.
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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 és he ti igéi az Úr Jé zus el jö ve te -
lé ről mon da nak jó hírt. Az új egy há -
zi esz ten dő nyi tá nya ként hang zik a fel hí vás: Ké szít sé tek az Úr út ját: tér je -
tek meg! „Job bít sá tok meg él te te ket, ke resz tyé nek, mert ím, el kö zel gett a
mennyek nek or szá ga.” (GyLK 686) Ti „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) S Jé zus be tel je sí tet te a pró fé ták jö ven dö lé sét, és üd vö zí tő -
ül jött a vi lág ba. Név ün ne pén em lé kez he tünk rá, az el ső misszi o ná ri us így
mond ta el a jó hírt test vé ré nek: „Meg ta lál tuk a Mes si ást – ami azt je len ti:
Fel kent.” (Jn 1,41) És And rás oda vit te Si mont Jé zus hoz, akit je ru zsá le mi be -
vo nu lá sa kor a so ka ság így üd vö zölt: „Ho zsán na Dá vid Fi á nak! Ál dott, aki
jön az Úr ne vé ben! Ho zsán na a ma gas ság ban!” (Mt 21,9) Mi most két ad vent
kö zött, ka rá csony böjt jé ben élünk, s Pál az Úr el jö ve te lé nek sür ge tő kö zel -
sé gé re így fi gyel mez tet min ket: „…tud já tok, hogy az idő sür get: ide je már az
álom ból fel éb red ne tek, mert most kö ze lebb van hoz zánk az üd vös ség, mint
ami kor hí vők ké let tünk. (…) ölt sé tek ma ga tok ra az Úr Jé zus Krisz tust.” (Róm
13,11.14) Az Úr má so dik ér ke zé sé re em lé kez te ti a ki vá lasz tot ta kat Pé ter: „…el -
mé te ket fel ké szít ve le gye tek jó za nok, és tel jes bi zo nyos ság gal re mény ked je tek
ab ban a ke gye lem ben, ame lyet Jé zus Krisz tus meg je le né se kor kap tok.” (1Pt 1,13)
És a nem is csak a zsi dók nak szó ló em lé kez te tő is a Mes si ás ér ke zé sé ről ír:
„…még egy igen-igen ke vés idő, és aki el jö ven dő, el jön, és nem ké sik. Az én igaz
em be rem pe dig hit ből fog él ni, és ha meg hát rál, nem gyö nyör kö dik ben ne a
lel kem.” (Zsid 10,37–38; lásd Hab 2,3–4) Pál há la adás ra szó lít fel, mert Is ten
al kal mas sá tet te a ben ne hí vő ket, hogy ré sze sül je nek az örök élet ben: „Ad -
ja tok há lát az Atyá nak (…) 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 1,12–14) S Krisz tus el jö -
ve te lé nek vá rá sá ra így ké szít fel: „…ti ma ga tok is jól tud já tok, hogy az Úr nap -
ja úgy jön el, mint éj jel a tol vaj. ( …) 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 5,2.8) Meg fe szí té se előtt a hely tar -
tó ka to nái meg- s ki csú fol ták az Úr Jé zust: „…bí bor szí nű kö penyt ad tak rá,
tö vis ből font ko ro nát tet tek a fe jé re, nád szá lat ad tak a jobb ke zé be, és tér det
hajt va előt te, gú nyol ták őt: Üd vöz légy, zsi dók ki rá lya!” (Mt 27,28–29) Lu -
ther így vall ró la: „Krisz tus a te Ki rá lyod, kit Is ten egye nest ne ked ígért, s aki -
nek tu laj do na vagy, hogy csak ő ural kod jék raj tad. S aki e Ki rályt erős hit -
tel be fo gad ja, biz ton van. Nem fél se bűn től, se ha lál tól, se po kol tól, mert jól
tud ja, hogy az ő Ki rá lya: Úr – min de nen!” Mi el ne uta sít suk őt, mint Je ru -
zsá lem né pe, akik el len ez Jé zus pa na sza: „…de ti nem akar tá tok!” S nem lát -
tok, míg is mét így nem üd vö zöl tök: „Ál dott, aki az Úr ne vé ben jön!” (Mt
23,37.39) Te így hívd őt: „Ó, jöjj, meg vál tó Jé zu som, / A szí vem né ked meg -
nyi tom.” (EÉ 137,5) 

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

Dr. Vic tor Já nos A csa lád ád vent je cí -
mű írá sa – meg je lent a szer ző „Lé szen
el jö ven dő” cí mű kö te té ben (Bu da pest,
1942) – adott se gít sé get szá mom ra a
cím ben meg fo gal ma zott kér dés meg -
vá la szo lá sá hoz, ezen írás alap ján vizs -
gál tam meg kap cso la tun kat. 

Ahogy a ka rá csony a csa lád ün ne pe,
úgy az ad vent nek is szo ros kap cso la ta
van a csa lád dal. Év ti ze dek óta ta pasz -
ta lom, hogy a ka rá csony a csa lád ün ne -
pe. Mi ért? Mert en nek leg na gyobb
ré sze a csa lá don be lül zaj lik. A fő kér -
dés: mi az, ami ilyen kor be ra gyog ja fé -
nyé vel a csa lá di kört? Egy más meg aján -
dé ko zá sá nak szo ká sa? Ha csu pán ez
len ne, ak kor nem sok ér tel me len ne a
csa lád ad vent jé ről be szél ni. 

Igaz ér tel mét ak kor árul ja el a ka rá -
csony csa lá di ün ne pe, ha a kö zép -
pont já ban a Krisz tus szü le té se áll, ha fel -

fog juk Is ten nek azt a sze re te tét, ame -
lyet a ka rá cso nyi ese mény ben nyil vá -
ní tott ki, és a szí vün ket egy más irán ti
sze re tet re han gol ja. Csak az örül het en -
nek, aki örö mét to vább is ad ja, má sok -
kal meg oszt ja. A csa lád je len ti azt a kört,
ame lyet az örö münk kel be su gá roz ha -
tunk. Ezért a csa lá di kör a leg al kal ma -
sabb a ka rá csony ün nep lé sé re. Ott
van nak azok, aki ket iga zán sze ret he -
tünk.

Krisz tus sze re te tét azon ban az ad -
vent fé nyé ben ért jük meg. Ezért en nek
a sze re tet nek kell tük rö ződ nie a mi sze -
re te tünk ben is. Min den iga zi sze re tet
az ad vent je gyé ben mu tat ko zik meg.
Ott kez dő dik, ahol mel lé kes sé vá lik: mit
kap ha tok, és fő kér dés sé lesz: mit ad -
ha tok a má sik nak? A má sik em be rért
ér zett fe le lős ség, az a tu dat, hogy rám
van bíz va, hogy ma ga mat oda kell ad -
nom őér te, je len ti az irán ta va ló sze re -
te tet. S az ilyen sze re tet ak kor emel ke -
dik leg ma ga sabb ra, ami kor csak esz kö -
ze lesz a Krisz tus sze re te té nek, s azt a

fel ada tot akar ja be töl te ni, hogy se gít -
se a má sik em bert az örök sze re tet meg -
is me ré sé ben.

A csa lád kö ré ben en nek a sze re tet -
nek kell ér vé nye sül nie. A szü lők nek az
le gyen a fő gond juk, ho gyan erő sít he -
tik meg egy mást és gyer me ke i ket a
Krisz tus sze re te té nek bi zo nyos sá gá -
ban, amely ak kor is ve lük ma rad, ha ők
már nem lesz nek mel let tük. A szü lői
sze re tet nek a min den na pi gon dos ko -
dá son túl még na gyobb fel ada ta is
van: rá ve zet ni a gyer me ke ket a Krisz -
tus út já ra. Aki iga zán sze re ti gyer me -
két, az lát ni akar ja az ő lel ké ben is éb -
re dez ni azt a hi tet, amely ben sa ját ma -
ga is meg ta lál ta bé kes sé gét és örök re -
mény sé gét. A leg mé lyebb szü lői sze re -
te t azt kí ván ja, hogy egy szer majd, a
Krisz tus ama nap ján, együtt áll has son
az ő szí ne elé egész ház né pé vel, és el -

mond has sa: itt va gyok én és aki ket ad -
tál ne kem, egy sem hi ány zik kö zü lük,
ők is mind a ti e id. És amint szü lők és
gyer me kek vi szo nyá nak, úgy min den
egyéb csa lá di vi szony nak is ez az ad ven ti
vá ra ko zás ad hat ja csak meg az iga zi ér -
tel mét.

De nem elé ged he tünk meg rö vid le -
já ra tú vá ra ko zá sok kal. Az idő vo nat ja
ro bog ve lünk. Egyik vár va várt ál lo más
a má sik után ma rad el mö göt tünk.
Min den szép ség és öröm, amely a jö -
vő be né zés ből fa kadt, sor ra el fa kul. És
las san ként oda vész a csa lá di élet bol -
dog sá ga, ha csak rö vid vá ra ko zá sok ból
áll. Vé gül nem ma rad más, mint her -
va tag ten gő dés a sír fe lé és egy utol só
fá jó bú csú zás. Sze gény és szá nan dó az
a csa lá di élet, amely nek bol dog sá gát
nem táp lál ják mé lyebb for rá sok! 

A csa lád nak örök ad vent re van szük -
sé ge. Krisz tus fe lé kell ha lad ni szü lők -
nek, gyer me kek nek, test vé rek nek, az -
zal a szent re mény ség gel, hogy ha e föl -
dön előbb vagy utóbb el kell is vál ni uk

egy más tól, az ő szí ne előtt el sza kít ha -
tat la nul örök re együtt lesz nek megint.
Ez ad ja meg a ke resz tyén csa lád nak iga -
zi tar tal mát.

Ahol ezzel az ad vent re né ző sze re -
tet tel sze re tik egy mást a csa ládban, ott
nem csak az ér dek li őket: jó egész ség -
nek ör ven de nek-e a családtag ok, egyéb
gond ja ik is van nak. Vár va vár ják, mi -
kor mu tat koz nak je lei egy-egy fel ser dü -
lő fi a tal csa lád tag lel ké ben an nak, hogy
ön tu da to san oda for dul Krisz tus el hí vó
sza va fe lé, és meg fog ja a ma ga ke zé vel
az ő ve zér lő ke zét. Öröm mel fi gye lik hi -
té nek mé lyü lé sét, lel ki éle té nek ér le lő -
dé sét, az Is ten ja va i ban va ló gya ra po -
dá sát, azo kat az erő ket, ame lyek kel le
tud ja győz ni szen ve dé lye it és hi bá it, és
lát ja Is ten től ka pott cél ja it, ame lyek re
ko mo lyan oda szen te li szol gá la tát.

Köz ben fáj dal mas pró ba té te lek is ér -
he tik a csa lá di kö zös sé get: tes ti be teg -
sé gek, lel ki meg hát rá lá sok, ami kor
egyes tag jai már nem kí ván koz nak Is -
ten igé je után, nem vonz za őket az Úr
meg te rí tett asz ta la, hú zó doz nak az Is -
ten szol gá la tá ban rá juk vá ró fel ada tok
elől, mert bel ső leg meg erőt le ned tek. 

De ha a csa lád nem vesz ti el sze me
elől az örök ad ven tet, ame lyet Is ten ki -
tű zött elé je, ak kor a meg hát rál tak is ki -
áll ják a pró bá kat. Az zal a bi za lom mal
ajánl hat ja a csa lád imád sá ga ik ban Is ten
ke gyel mé be sze ret te i ket, hogy ná la
van gyó gyí tó erő, s ő majd át se gí ti
eze ken a pró bá kon a meg pró bál ta kat.
S még ha eb ben a föl di élet ben nem éri
is meg va la ki, hogy sze ret tei kö zül az,
aki lel ki leg el ide ge nült, el té vedt, még is
vissza ta lál a he lyes út ra, ak kor is bíz hat
ab ban, hogy a Krisz tus meg je le né se kor
együtt lesz ve le az ő szí ne előtt az örök -
ké va ló ság di cső sé gé ben. A csa lád fe lett
ra gyo gó ad ven ti re mény ség fé nyé nek
so ha sem sza bad el ho má lyo sod nia, el -
sö té ted nie!

Ahogy Krisz tus meg szü le té se egy kor
be tel je se dé se volt a ré gi ad ven ti vá ra -
ko zá sok nak, ugyan ak kor for rá sá vá lett
új ad ven ti só vár gá sok nak és re mény ke -
dé sek nek is, úgy új ad ven ti vá gyak és el -
tö ké lé sek szü let nek az ün ne pi csa lá di
örö mök ből is. Még sok szol gá lat tal
tar toz nak egy más nak az így ün nep lő
csa lád tag jai. Még sok kí sér tés ben és
harc ban kell egy mást tá mo gat ni uk.
De ha Krisz tus mind nyá ju kat úgy sze -
ret te, hogy er re az út ra el hív ta, ak kor el
is fog ja jut tat ni őket az út di cső sé ges vé -
gé hez. Hi szen ott ra gyog mind nyá junk
fe lett az ad ven ti ígé ret! 

Eb ben a bol dog re mény ség ben vár -
juk csa lá dunk örök ka rá cso nyát!

g SzEn czi Lász ló

Mitjelentszámunkraacsaládadventje?

Dá vid imád sá ga: „Tisz ta szí vet te remts ben nem, Is te nem…!”
(Zsolt 51,12)

A ha mi sít vány sok szor meg té vesz tő en olyan, mint az ere -
de ti. Sok min dent le het ha mi sí ta ni: alá írást, ipa ri ter mé ke -
ket, ok má nyo kat, mű vé sze ti al ko tá so kat. Meg döb ben tő: még
Krisz tus kö ve té sét is! 

A ke gyes „uram-ura mo zó” az zal ál tat ja ma gát, hogy min -
den rend ben, meg sze rez te a je gyet Is ten or szá gá ba. Csak a
vizs gá lat nál de rül ki, hogy je gye ér vény te len. Éle te ki ra ka -
tát úgy ren dez te be, hogy ma gá nak, má sok nak, sőt még Is -
ten nek is tes sék, de hi á ba a pom pás, le nyű gö ző kül ső, sze -
re tet nél kül sem mit sem ér az egész.

Jé zus nem csak le lep le zi a kül ső, tet sze tős lát szat mö gött az
ijesz tő va ló sá got, ha nem van elég sze re te te és ha tal ma ah hoz,
hogy új já te remt se szí vün ket. A kül ső koz me ti ká zás he lyett így
imád koz zunk: Tisz ta szí vet te remts ben nem, Is te nem!

BódásJános:Úrvacsora
(rész let)
Az csak az iga zi, az a hit,
mely min dig ád s tesz va la mit,
mely tes tet ölt, él s lát ha tó,
te rem tő jö vő vel biz ta tó.

g Ma do csai Mik lós

ad vent 1.  va Sár nap já r a

Vigyázat,hamisítvány!

„Lel kem vár ja az Urat, job ban, mint
az őrök a reg gelt…” (Zsolt 130,6)

Ami kor nagy bá tyám ka to na volt,
sok szor be osz tot ták éj sza kai őr ség -
re. Hi deg volt és sö tét. Nem volt sza -
bad el alud ni vagy kis idő re le ten ni a
fegy vert. Bár mi kor jö het tek el len őriz -
ni. A sö tét ség bi zony ta lan ná tesz: úgy
vél jük, moz gást lát tunk – vagy még -
sem? Az ár nyak fé lel me te sek, lo pa -
ko dást sej te tő ek. Min den kis nesz,
reccse nés ijesz tő. Ha a ka to na té ve -
dés ből lő, meg bün te tik; de ha nem
lőtt, ami kor kel lett vol na, ak kor is
bün te tést kap.

Az őrök meg könnyeb bül nek, ami -
kor meg vir rad, fel kel a nap, és el tűn -
nek a bi zony ta lan sá got kel tő ár nyak.
Vég re vi lá go san lát nak, és meg szű nik
a fé le lem.

Az ad ven ti idő szak ar ra em lé kez -
tet ben nün ket, hogy az em be ri ség az

Is ten től va ló el sza kí tott ság kö vet -
kez té ben sö tét ség ben ült, és ret te gett,
mert nem lá tott, mert félt a jö vő től
és a ha lál tól. So kan vár ták a vi lá gos -
ság meg je le né sét, aki fényt hoz a sö -
tét ség be. És a vi lág el ső ka rá cso -
nyán – 2014 év vel ez előtt – meg je lent
a vi lá gos ság, Jé zus Krisz tus, aki meg -
mu tat ja az Is ten hez ve ze tő egyet len
igaz utat. A sö tét ség el osz lik, és ál ta -
la vi lá gos ság ban jár ha tunk.

Ma is sok em ber sö tét ség ben van.
Azt gon dol ja, úgy kell él nie, aho gyan
a vi lág dik tál ja: fé le lem ben a mun ka -
nél kü li ség től; haj szol tan a sok prog -
ram kö zött; vá sár lás ra és köl te ke zés -
re kény sze rít ve, akár még va sár nap is;
meg ál lás nél kül kell dol goz nia, szen -
ved ve a tel je sít mény kény szer sú lya
alatt, és az ösz tö ne i nek ki szol gál ta -
tot tan kell él nie úgy, hogy sza bad fo -
lyást en ged vá gya i nak, fel rúg va min -
den er köl csi sza bályt és nor mát. A vi -
lág be le haj szol a bol dog ság azon na li
meg szer zé sé nek kí sér le té be, és köz -
ben vég te le nül üres sé, ki fosz tot tá és
bol dog ta lan ná tesz.

Az ad vent meg ta nít vá ra koz ni: az
iga zi öröm vá ra ko zás sal és tü re lem -
mel ér he tő el. Az ün nep re va ló ké szü -
lő dés re rá kell szán ni az időt: meg kell
áll ni, ki csit el csen de sed ni. Is ten azt
ígé ri, el jön a Sza ba dí tó. Várd tü re lem -
mel! Kérd imád ság ban, hogy a te szí -
ved ben is meg szü let hes sen a Meg vál -
tó, hogy le gyen egy iga zi ka rá cso -
nyod. 

Jé zus meg tud té ged sza ba dí ta ni a
túl haj szolt ság tól, az anya gi ak mi at ti
ag go dal mas ko dás tól, és va ló di bé kes -
ség gel és bol dog élet tel tud meg aján -
dé koz ni. Csak szánd rá az idő det, és
meg lá tod, min den re lesz időd!

g Széll Éva An na

Igaziöröm–türelemmel
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A ha zai pe le fa jok kö zül a leg ki sebb,
csu pán há zi egér nagy sá gú.

Kis srác ko rom ban ta lál koz tam ve -
le elő ször. Egy ba rá tom mal az er dő ben
bo lyong tunk, ami kor egy kis ál lat kát
pil lan tot tunk meg az avar ban. Fel
akart kúsz ni egy fá ra, de el kap tuk, és
em lék szem, mind ket ten „fia mó kust”
ki ál tot tunk – azt hit tük, fi a tal mó kus.
Csak nagy bá tyám vi lá go sí tott fel ott -
hon, hogy mo gyo rós pe lét fog tunk.
Nagy saj ná la tom ra vissza kel lett vin -
nünk, és el kel lett eresz te nünk.

A mo gyo rós pe le a ha zai hegy- és
domb vi dé ki, dús alj nö vény ze tű er -
dők ben min de nütt elő for dul. Szür kü -
le ti és éj sza kai élet mó dú. Ki tű nő en

kú szik, nap pal csak rit kán, el ső sor -
ban ősszel mu tat ko zik. 

Bun dá já nak szí ne fe lül a sár gás bar -
ná tól a ró ka vö rö sig vál to zik, tor ka és
mel le fe hér, has ol da la sár gás. Hosszú
far ka dú san sző rö zött.

Gö döl lő kör nyé kén és He ves me -
gyé ben, de má sutt is több ször ta lál -
tam már rá gömb ala kú, szá raz fű szá -
lak ból, háncs da rab kák ból, szá raz le -
ve lek ből a sű rű bok rok ban ké szí tett
fész ke i re. Be köl töz het fák odú já ba is,
né ha te kin té lyes ma gas ság ban, de el -
fog lal ja a ci ne gék ré szé re ki he lye zett
mes ter sé ges fé szek odú kat is.

A nős té nyek éven te egy vagy két
al ka lom mal el le nek, egy szer re ket tő-
hét fi ó ká juk le het.

A bok rok ban épült fész kek kö zött
van nak olya nok, ame lye ket csak nap -
pa li pi he nő he lyül hasz nál nak.

A mo gyo rós pe le táp lá lé ka rü -
gyek ből, bo gyók ból, mak kok ból áll,

de ke vés ro vart is fo gyaszt. Ahol mo -
gyo rót ta lál, ott per sze azt rág csál ja,
de sze re ti a gyü möl csöt is.

Ok tó ber ben föl di lyuk ban, gyö ke -
rek kö zött, mé lyen az avar ba fú -
ród va té li álom ba me rül. Hő mér sék -
le te ilyen kor a nor má lis 36-ról 3-5
Cel si us-fok ra süllyed. Té li ál má ból
áp ri lis ban éb red.

Ha zánk ban vé dett, ter mé szet vé -
del mi ér té ke tíz ezer fo rint.

g Sch midt Egon
Kérdések
1. Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú egy

mo gyo rós pe le?
2. Mennyi a vem hes sé gi idő?
3. Mi kor ra lesz nek ön ál ló ak a fi a ta lok?

Mogyoróspele
Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me SélneK az áll atoK

Vá la szok
1. Kö rül be lül har minc gramm.
2. 22-24 nap.
3. 35-40 na pos ko ruk ra.

Különlegesbibliaiutazások
b Mostanihatrészessorozatunkvégéhezértünk.Különlegesbibliaiuta-
zásokatelevenítettünkfel.Mindegyiktörténethezegy-egyrejtvényis
tartozott.Ahelyesmegfejtéseketösszegyűjtve,december9-igküld-
jétekelszerkesztőségünkcímére(1085Budapest,Üllőiút24.).Abo-
rítékraírjátokrá:Gyermekvár.

g ye r me Kvár

6.

Mi van a macs ka fe jén?
– ???
– Cir mos ci ca haj!

* * *
Med vé ék nél ven dég ség van. Med ve -
ma ma így szól a med ve gye rek hez:

– Nem szé gyel led ma gad? Még be
sem mu tat koz tál a ven dé gek nek!

– Bocs.

* * *

A csi ga mász ni kezd a cse resz nye fán.
Azt kér dik tő le a ma da rak:

– Mit akarsz té len a cse resz nye fán?!
– No, va jon mit? Cse resz nyét aka -

rok en ni!
– De hát még nincs is!
– Mi re fel érek, ép pen érett lesz.

* * *

– Pis ti ke, mondj olyan élő lényt, ame -
lyik ta vasszal éb red té li ál má ból!

– Fagy lal tos bá csi.
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A ná zá re ti Jó zsef és Má ria je gye sek vol tak. Az Úr ki -
vá lasz tot ta Má ri át, és egy nap el küld te hoz zá an gya lát,
Gáb ri elt. Má ria na gyon meg ijedt, de az an gyal így szólt
hoz zá:

– Ne félj! Ha ma ro san fi ad fog szü let ni. Ne vezd őt Jé -
zus nak! A Ma gas sá gos Fi á nak fog ják őt mon da ni, és ural -
ko dá sá nak nem lesz vé ge.

Pár hó nap pal ké sőbb Au gus tus csá szár nép szám lá lást
ren delt el. Az ural ko dó ugyan is tud ni akar ta, há nyan él -
nek a bi ro dal má ban. A nép szám lá lás mi att min den em -
ber nek ab ba a vá ros ba kel lett men nie, ahol szü le tett.

Jó zsef fel ül tet te Má ri át egy sza már há tá ra, és el in dul -
tak Bet le hem be.

Fejtsétekmegatitkosírást!
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pá lyá zat lel kész ál lás ra
A Györ köny–Bi ká csi Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma pá -
lyá za tot hir det a meg üre se dett gyü le ke ze ti lel ké szi ál lás be töl té sé re. Pá lyáz -
hat nak azok a lel ké szek, akik a tör vény ben rög zí tett fel té te lek nek meg fe -
lel nek. A lel kész kö te le zett sé ge it és a gyü le ke zet ál tal biz to sí tott, az or szá -
gos át lag nak meg fe le lő ja va dal ma zást a díj le vél tar tal maz za, mely az es pe -
re si hi va tal ban min den pá lyá zó nak ren del ke zé sé re áll. A pres bi té ri um gyü -
le ke ze ti lel ké szi gya kor la ti időt nem vár el a pá lyá zó tól, ma gán éle te vi szont
le gyen ren de zett. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál előny az egy ház ze ne is me re te és
a né met nyelv tu dás. A pá lyá zó ne mét, élet ko rát il le tő en a pres bi té ri um sem -
mi lyen meg kö tést nem tesz, a kis gyer me kes pá lyá zók azon ban előny ben
van nak. A pá lyá za tot két pél dány ban, rész le tes ön élet rajz zal a Tol na-Ba -
ra nyai Evan gé li kus Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta lá ba kell kül de ni. Cím: 7030
Paks, Kos suth L. u. 29. A pá lyá za tok be ér ke zé si ide je: 2015. ja nu ár 31. A pá -
lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2015. feb ru ár 15.

a re mé nyik Sán dor evan gé li kus ál ta lá nos is ko la
ener ge ti kai kor sze rű sí té se

A Re mé nyik Sán dor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mű vé sze ti
Is ko la több mint 84 mil lió fo rin tot nyert az Új Szé che nyi terv Kör nye zet
és ener gia ope ra tív prog ram ke re té ben. A tá mo ga tás le he tő vé tet te a Re -
mé nyik Sán dor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mű vé sze ti Is -
ko la épü le té nek utó la gos kül ső hő szi ge te lé sét, kül ső nyí lás zá ró i nak cse -
ré jét, fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend sze ré nek kor sze rű sí té sét, vi lá gí -
tás -kor sze rű sí té sét, nap kol lek to ros és nap ele mes rend sze rek te le pí té sét.

Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel tek meg, fű té si és hasz -
ná la ti me leg víz-rend sze re nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá rói
és fény for rá sai má ra el avult tá vál tak.

A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben sor ke rült a fa lak utó la gos hő -
szi ge te lé sé re, va la mint a kül ső nyí lás zá rók cse ré jé re. A fű té si rend szert
kon den zá ci ós gáz ka zán te le pí té sé vel és acél le mez lap ra di á to rok fel sze -
re lé sé vel tet ték kor sze rű vé és ener gia ta ka ré kos sá. A hasz ná la ti me leg víz-
rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol lek to rok kal se gít ve a mű kö dé sét.
A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték. To váb -
bá te le pí tet tek egy há ló zat ra vissza táp lá ló nap ele mes rend szert is.

A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a Re mé nyik Sán dor Evan gé li kus Ál -
ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la va la mennyi ta nu ló ja és dol -
go zó ja. A pro jekt kör nye ze ti ha tás te rü le te azon ban nem csak az érin tett
in gat lan ra ter jed ki, ha nem az el ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet -
ve az egész or szág ener gia el lá tá sá nak biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét
ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Re mé nyik Sán dor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mű vé sze ti
Is ko la • 9700 Szom bat hely, Szent Lász ló ki rály u. 7–11.
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h i r d e t é s e k

a Kál dy zol tán evan gé li kus Sze re tet ott hon
épü le té nek ener ge ti kai kor sze rű sí té se

A Kál dy Zol tán Evan gé li kus Sze re tet ott hon több mint 140 mil lió fo rin tot
nyert az Új Szé che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram ke re té -
ben. A tá mo ga tás le he tő vé tet te a Kál dy Zol tán Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon épü le té nek utó la gos kül ső hő szi ge te lé sét, kül ső nyí lás zá ró i nak cse -
ré jét, fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend sze ré nek kor sze rű sí té sét, vi lá gí tás -
kor sze rű sí té sét, nap kol lek to ros és nap ele mes rend sze rek te le pí té sét.

Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel tek meg, fű té si és hasz -
ná la ti me leg víz-rend sze re nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá rói
és fény for rá sai má ra el avult tá vál tak.

A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben sor ke rült a fa lak utó la gos hő -
szi ge te lé sé re, va la mint a kül ső nyí lás zá rók cse ré jé re. A fű té si rend szert
kon den zá ci ós gáz ka zá nok te le pí té sé vel tet ték kor sze rű vé és ener gia ta -
ka ré kos sá. A hasz ná la ti me leg víz-rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol -
lek to rok kal se gít ve a mű kö dé sét. A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener gia ta ka -
ré kos da ra bok ra cse rél ték. To váb bá te le pí tet tek egy há ló zat ra vissza táp -
lá ló nap ele mes rend szert is. 

A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a Kál dy Zol tán Evan gé li kus Sze re -
tet ott hon va la mennyi la kó ja és dol go zó ja. A pro jekt kör nye ze ti ha tás -
te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra ter jed ki, ha nem az el -
ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá -
sá nak biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg -
őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Kál dy Zol tán Evan gé li kus Sze re tet ott hon
2730 Al ber tirsa, Dó zsa György út 7.

al ber ti evan ge li kus.hu
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Ma nem a dog ma ti kai kü lön bö ző sé -
gek iránt nyil vá nul meg ér dek lő dés,
ha nem az a kö zös ta pasz ta lat fűz egy -
ség be ben nün ket, hogy Krisz tus ban
meg újul hat éle tünk, más em ber ré le -
szünk, s ez gon dol ko dá sun kon, cse -
le ke de te in ken, tan úság té te lün kön
egy aránt meg lát szik.

Amint év szá za dok szét sza ka do -
zott sá ga tör té nel mi tény, ugyan úgy
hosszú idő tel het el, amíg a Szent lé -
lek egy sé get te rem tő ere je lé lek ben
és igaz ság ban nagy kö zös sé get te remt
köz tünk. De a kö zös úton meg tett lé -
pé se ket újak nak kell kö vet ni ök. Va -
ló já ban ez tör tént no vem ber ele jén
Cas tel Gan dol fó ban, Ró má tól félórá -
nyi já rás ra.

A püs pö kök kö zös sé ge idén Az
úr va cso ra – a kö zös ség tit ka cím mel
tar tot ta tar tal mas és teo ló gi a i lag is
rend kí vül igé nyes, im már har minc -
har ma dik kon fe ren ci á ját. Együtt -
lé tünk min den reg gel úr va cso rai
is ten tisz te let tel kez dő dött, más-
más fe le ke zet li tur gi á já val. Ezt kö -
vet te az adott egy ház úr va cso rá ról
szó ló ta ní tá sá nak be mu ta tá sa és az
el hang zot tak meg be szé lé se. Így a
részt ve vők meg is mer het ték és meg -
vi tat hat ták az evan gé li kus, a ka to li -
kus, az or to dox és az ang li kán úr va -
cso ra-ér tel me zést. 

Mind nyá jan egy tér tet tünk ab ban,
hogy Krisz tus je len lé te az eu cha -
risz ti á ban kö zös kin csünk, Is ten
min den ki nek nyúj tott aján dé ka.

Ő sen kit sem akar ki zár ni eb ből a kö -
zös ség ből. A ki ala kult ha gyo má nyo -
kat meg kell vizs gál ni, a lé nye gest a
ke vés bé lé nye ges től meg kell kü lön -
böz tet nünk. „…fo gad já tok be egy -
mást, aho gyan Krisz tus be fo ga dott ti -
te ket Is ten di cső sé gé re.” (Róm 15,7)
Egy más ha gyo má nyát azon ban ez út -
tal is tisz te let ben tar tot tuk az úr va -
cso rai kö zös ség gya kor la tá ban is.

Chia ra Lu bich – a Fo kolá re moz -
ga lom ala pí tó ja – ha lá lá nak hu sza dik
év for du ló ja al kal mat adott ar ra, hogy
fel idéz zük ka riz ma ti kus sze mé lyi sé -
gét, s nap ja ink ra ak tu a li zál juk mind -
azo kat a kez de mé nye zé se ket, ame lyek
a sze mé lyé hez fű ződ nek a ke resz tény
hit el mé lyí té sé re és a köl csö nös sze -
re tet meg élés ére. A sze gény ség vi lág -
mé re tű ke ze lé se, a mai élet gaz da sá -
gi tor zu lá sai és a ke resz té nyek ül dö -
zé sé nek meg szün te té se el en ged he tet -
len s meg ke rül he tet len fel adat.

Es ti be szél ge té se ink so rán meg -
ren dí tő volt hal la ni a szí ri ai or to dox
met ro po li tá nak és az ör mény apos to li
egy ház da masz ku szi püs pö ké nek hely -
zet je len té sét az or szá guk ban ural ko -
dó há bo rús vi szo nyok ról, a ke resz té -
nyek legyilkolásáról, több tíz ezer or -
to dox csa lád ha lá lá ról és két ve ze tő or -
to dox püs pök le tar tóz ta tá sá ról. Hol -
lé tük ről több hó nap ja nincs hír adás.
A he lyi püs pö kök imád sá gun kat és a
po li ti ku sok hat ha tós köz ben já rá sát
ké rik az ül dö zés meg szün te té sé ért.
A kon fe ren cia ki emel ke dő ese mé nye

volt, ami kor Fe renc pá pa szí vé lye sen
fo gad ta a részt ve vő ket. Mi előtt er re
sor ke rült, a Szent Pé ter-ba zi li ká ban,
a Pé ter apos tol krip tá ja kö rül épí tett
ká pol ná ban együtt imád koz tunk
szent mi se ke re té ben.

A hat van ta gú püs pö ki de le gá ci ót
és kísé re tét Fe renc pá pa a nagy fo ga -
dó te rem be hív ta test vé ri ta lál ko zó -
ra. A ka to li kus egy ház fő pap ját kö -
szön töt te Fran cis Xavi er Kri eng sak
Ko vit ha va nij thai föl di ka to li kus ér -
sek, Ku ria kose Mor The op hi los in di -
ai szír or to dox ér sek és Ch ris ti an
Kra u se nyu gal ma zott né met evan gé -
li kus püs pök, a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség ko ráb bi el nö ke.

Fe renc pá pa a ma ga köz vet len sé -
gé vel fe jez te ki a ta lál ko zó fe lett ér -
zett örö mét, hang sú lyoz ta az össze -
tar to zás fon tos sá gát, és kü lön ki -
emel te a tö rök or szá gi, szí ri ai és a pa -
lesz tin ke resz té nyek meg pró bál ta tá -
sa it, sa nya rú hely ze tét, s hogy ér tük
mind nyá junk nak imád koz nunk és
cse le ked nünk szük sé ges.

Mi u tán a pá pa mind nyá jun kat
sze mé lye sen kö szön tött, együtt kö -
nyö rög tünk a Mi atyánk sza va i val.
Töb bünk től sze mé lye sen kér te, imád -
koz zunk ne héz szol gá la tá ért.

A sze re tet és a Krisz tus ban va ló
össze tar to zás mély ér zé se ha tot ta
át a részt ve vők lel két ezen a kü lön -
le ges fo ga dá son.

A hu szon nyolc or szág ból, nyolc
fe le ke zet ből ér ke zett mint egy negy -
ven püs pök kér te a hús vét ün ne pé -
nek azo nos dá tum ra va ló meg ha tá -
ro zá sát és az el mé lyült dia ló gus
foly ta tá sát.

A 36. zsol tár 10. ver se ve zet te
kon fe ren ci án kat: „…ná lad van az
élet for rá sa…” Ke res sük kö zö sen a
tisz ta for rást, és él jünk is be lő le! Lu -
ther sze rint az imád sá gon ke resz tül
Is ten tart ja össze a vi lá got, kü lön ben
már rég el pusz tult vol na.

g D. SzE bik Im rE

ÖkumenikuspüspökitalálkozóRómában
Azúrvacsora–aközösségtitka

b Azelsőökumenikuspüspökitalálkozót1981-benKlausHemmerle
aachenikatolikuspüspökhívtaegybeaFokoláremozgalomkereté-
ben.Eredeticéljaakeresztényegységmegélésevoltszeretetben.Az-
ótaatörténelmiegyházaknakavilágmindenrészébőlérkezettpüs-
pökeiéventetalálkoznak.Akitűzöttcélmegvalósításáhozazeszközt
–atestvéribeszélgetésekmellett–igetanulmányokésaközösimád-
ságjelenti.Ígyazok,akikaKrisztusbantestvérek,bárkülönbözőtra-
díciótjelenítenekmeg,mégisegyközösségetalkothatnak,hogybe-
teljesedjékJézusimádságaakeresztényegységért.

Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke no vem ber 20-án hi va ta lá -
ban fo gad ta az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem dé li kö tő dé sű fel sőbb
éves lel kész hall ga tó it. Már ha gyo -
mány, hogy ta nul má nya ik ide je alatt

a ke rü let hall ga tó it éven te, a re -
mény ség va sár nap já nak he té ben ol -
dott dél utá ni be szél ge tés ke re té ben
lát ja ven dé gül a püs pök. A kö tet len
al ka lom jó ap ro pó a le en dő lel ké szek
és a ke rü let lel ké szi ve ze tő je kö zöt ti

ké sőb bi sze mé lyes és mun ka kap -
cso lat meg ala po zá sá ra. A kö zös
uzson ná ra Gáncs Pé ter és fe le sé ge,
Már ti ez út tal go fri s ü tés sel és gyü -
mölcs sa lá tá val ké szült.

g Kiss Ta más

Délreménységeiapüspökihivatalban

A Bu da vá ri Ön kor mány zat im po záns épü le té ben no vem ber 22-én rendezett mu lat ság be vé te le i vel ez út tal az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men fo lyó kul tu rá lis te vé keny sé ge ket tá mo gat ták a bálozók. 

f�Bő veb ben az Evan gé li kus.hu por tá lon ol vas hat nak a ren dez vény ről
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Advent 1. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. Lekció: Róm, 13,11–14; Jer 23,5–8. Textus:
Mt 21,1–9. Énekek: 131., 141/805.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Bence Imre; Fébé,II.,Hűvösvölgyi
út193. de. fél 10. (úrv.); Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíró
M.tér de. 10. Jakab Béla; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter
Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.,
kantátazenés istentisztelet) Gáncs Péter; du. 6. (orgonazenés áhítat) Gerőfiné dr.
Brebovszky Éva; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. 11. (úrv.) Pelikán András;
Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Gombkötő Beáta; VIII.,Rákócziút57/a
de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9.
Gombkötő Beáta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv.)
Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,
XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
du. 6. (vespera) Gáncs Tamás; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. (úrv.) Gáncs Tamás;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás;
Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17.de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld,XIII.,
KassákLajosu.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. fél 11.
(úrv.) Balicza Iván; XIV.,Gyarmatu.14. de. 9. Balicza Iván; Pestújhely,XV.,
Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.
(kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere
10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11.
Vető István; du. 5. (adventi est) Kulcsár Márton János; Mátyásföld, XVI.,
Prodámu.24. de. 9. Vető István; Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.(református
templom) du. 3. Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Nagyné Szeker
Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva;
Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,Gózon
Gy.u. de. 11. Kovács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. (úrv.)
Győri Dávid; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de.
8. (úrv.) Győri Dávid; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Deák László; XIX.,
Hungáriaút37. de. 8. Deák László; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri
János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,
Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi,Főu.155.(gyülekezetiterem) de.
fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza.

2014. december 1. 
Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,XI.,Magyartudósokkrt.3.du. fél 8. hétindító
istentisztelet.

Összeállította: Balla Mária

Dr. Bö röcz Eni kő (1948–2014) lel kész
test vé rünk je len tős egy ház tör té ne ti
ku ta tó mun kát fej tett ki, el ső sor ban a
leg újabb kor egy ház tör té nel mét vizs -
gál va. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men 2006-ban dok to ri cí met
szer zett Or dass La jos má so dik „ak tív”
püs pök sé ge – A Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház tör té ne te az 1956. no -
vem ber 1-je és 1958. jú ni us 17-e kö zöt ti
idő szak ban cí mű disszer tá ci ó já val.
Te vé keny sé gé nek je len tő sé ge ab ban
áll, hogy egy ház tör té ne ti teo ló gi ai
mun kát vég zett, s nem csu pán tör té -
nel mi igaz sá go kat tárt fel.

Bö röcz Eni kő em lé ke ze tünk ben
úgy él, mint aki fel ve szi a har cot,
még pe dig élet re-ha lál ra, bár mi lyen el -
len fél lel vagy el len ség gel szem ben,
füg get le nül at tól, hogy mi lyen „aré ná -
ba” kény sze rí tik. Ter mé sze te sen nem
volt se bez he tet len, sőt sú lyos se be ket
is ka pott, ame lye ket a sze re tet len ség,
az igaz ság ta lan ság és a kép mu ta tók
ma ga tar tá sa ütött raj ta. Föl di élet út -
ja vé gén gyó gyít ha tat lan be teg ség
tört rá.

Mun kás sá gát, lel ké szi szol gá la tát
olyan kor szak ban kel lett vé gez nie,
ame lyet meg elő zött a meg in gat ha tat -
lan nak lát szó dik ta tú rák ko ra, olyan
dik ta tú rá ké, ame lyek vért, könnyet s
rom ba dön tött éle te ket hagy tak ma -
guk után, és meg szé gye ní tet ték azo -
kat, akik hit tek ben nük. Be kö szön tött
egy új kor, amely re nem ké szül tünk fel,
s amely ben a „csasz tus ka” az arany -
bor jú nak szól, és a „za ka to lás” az
arany bor jú kö rül fo rog. 

A sö tét ség be azon ban be vi lá gít Is -
ten igé je, a pró fé tai szó, amely re el -
hunyt test vé rünk fi gyelt, s mi is jól
tesszük, ha Is ten igé jét bi zo nyos nak
tart juk, és fi gye lünk rá. De nem  csak
ennyi tör tént és tör té nik. A fel tá -
madt Jé zus Krisz tus lép be éle tünk be
és szí vünk be: „fel ra gyog a nap, és fel -
kel a haj nal csil lag” szí vünk ben (2Pt
1,19). És aki a fel tá madt Jé zus Krisz -
tus ban „hisz, meg nem szé gye nül”
(1Pt 2,6). Aki őben ne hisz, az él: „Én
va gyok a fel tá ma dás és az élet…”
(Jn 11,25–26) Ez zel össze is fog lal hat -

tuk Bö röcz Eni kő teo ló gi ai ál lás pont -
ját, ame lyet élet mű vé ben kép vi selt.

Egész éle te és szol gá la ta Jé zus
Krisz tus kö ve té se volt. Krisz tus-hit -
ben vál lal ta és vé gez te a lel ké szi szol -
gá la tot.

Még ő is ah hoz a lel kész nem ze dék -
hez tar to zott, amely ben a nők szol gá -
la tát jo gi és teo ló gi ai vi ták ne he zí tet -

ték meg, vagy nem egy szer el is le he -
tet le ní tet ték. A nyo masz tó lel kész hi -
ány mi att azon ban egy re in kább nél -
kü löz he tet len né vál tak női lel kész
test vé re ink.

A kis ba bot–mér ges–bo don hely–
rá ba szent mi há lyi tár sult gyü le ke zet -
ben szol gált, majd fél ál lás ban ki se gí -
tő lel kész lett a bu da pest-bu da hegy -
vi dé ki egy ház köz ség ben.

Ami kor 1979-ben lel késszé szen tel -
ték, meg tud ta, hogy ha nem ta gad ja
meg édes ap ját, Bö röcz Sán dort, ak kor
fé nyes kar ri ert nem fut hat be. Ke mény
lec két ka pott, hogy meg ért se Lu ther
Már ton ha son la tát a lo vas ról és a ló -
ról: az em ber vagy Is ten, vagy a sá tán
irá nyí tá sa alatt él és mun kál ko dik. Ek -
kor lett vi lá gossá: szá má ra egy kar ri -
er lé te zik, hogy ő Jé zus Krisz tus kö -
vet sé gé ben jár hat. 

Ez va ló sult meg ak kor is, ami kor
1989-ben az Evan gé li kus Or szá gos Le -
vél tár ba ke rült, elő ször ki se gí tő ként,
majd fő ál lá sú le vél tá ros ként. 1993-tól
tu do má nyos mun ka társ ként dol go zott
a le vél tár ban.

Teo ló gi ai mun kás sá gá ból ki emel -
ke dik Or dass La jos püs pök éle té ről és
szol gá la tá ról szó ló mű ve, amely nek el -

ső kö te te még 2012-ben je lent meg
Egy ház fő vi har ban és ár nyék ban – Or -
dass La jos evan gé li kus hit val ló püs pö -
ki szol gá la ta (1945–1958) cím mel.
A má so dik kö tet már csak ha lá la
után kerülhet napvilágra. A má sik fon -
tos mű ve a ne ves né met püs pök ről,
Mar tin Di bé li us ról szól.

Bö röcz Eni kő emel lett ta nul má nyo -
kat és cik ke ket is írt, elő adá so kat
tar tott. Je len tő sek for dí tá sai. Lu ther
Már ton tól, Di et rich Bon hoef fer től,
va la mint Eric W. Gritsch ame ri kai teo -
ló gus tól for dí tott je len tős mű ve ket.

Édes ap ja a Va si Egy ház me gyei
Misszió szór vány lel ké sze volt Kör -
men den. Eni kő szü le té se után (nő -
vé re, Gyöngy vér sem volt több húsz
hó na pos nál) le tar tóz tat ták, el vit -
ték. Csa lád ja hat évig sem mit sem
tu dott ró la.

Édes any ja, Szent györ gyi Hor váth
Ida tá vol gyer me ke i től dol go zott
meg él he té sü kért. Sok meg aláz ta -
tást kel lett el szen ved nie. Fér je csak
1956-ban tért ha za a Gu lág pok lá ból,
amely ről köny vet is írt (Bö röcz Sán -
dor: Ki ál tás a mély ből, 1993). Há -
nyat ta tá sa ik azon ban ez után sem ér -
tek vé get.

Bö röcz Eni kő a sop ro ni Jó zsef At -
ti la Gim ná zi um ban ta nult. Eb ben az
idő ben volt tag ja a sop ro ni gyü le ke -
zet ele ven éle tű if jú sá gi kö ré nek.
1966-ban érett sé gi zett, majd a győ ri
ápo ló nő kép ző ben ta nult to vább. Bu -
da pes ten lett ápo ló nő. 1970–75 kö zött
vé gez te el az Evan gé li kus Teo ló gi ai
Aka dé mi át, 1976-ban tet te le a lel kész -
vizs gát. Ké sőbb többször volt ta nul -
mányúton (Svájc ban, Ame ri ká ban és
Né met or szág ban). Leg na gyobb ha tás -
sal a Mar cus Barth tal Bá zel ben tör -
tént ta lál ko zá sa volt rá 1989/90-ben.

Tu do má nyos mun kás sá gá nak ide -
jén is vé gez te az ige hir de tő fon tos szol -
gá la tát.

Sze re tet tel em lé kez ünk rá! 
g Rő zsE Ist ván

Dr. Bö röcz Eni kőtől no vem ber 22-én,
szombaton a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban vettek végső búcsút.

Inmemoriamdr.BöröczEnikő

h i r d e t é s

a Bu da pest-fa so ri evan gé li kus gim ná zi um
épü le té nek ener ge ti kai kor sze rű sí té se

A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um több mint 169 mil lió fo rin -
tot nyert az Új Szé che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram ke -
re té ben. A tá mo ga tás le he tő vé tet te a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um épü le té nek utó la gos kül ső hő szi ge te lé sét, kül ső nyí lás zá ró i nak
fel újí tá sát, cse ré jét, fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend sze ré nek kor sze -
rű sí té sét, vi lá gí tás -kor sze rű sí té sét, nap kol lek to ros és nap ele mes rend -
sze rek te le pí té sét. 

Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel tek meg, fű tés- és hasz -
ná la ti me leg víz-rend sze re nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá rói
és fény for rá sai má ra el avult tá vál tak.

A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben sor ke rült a pad lás fö dém utó -
la gos hő szi ge te lé sé re, va la mint a kül ső nyí lás zá rók fel újí tá sá ra, cse ré jé -
re. A fű té si rend szert kon den zá ci ós gáz ka zán te le pí té sé vel és acél le mez
lap ra di á to rok fel sze re lé sé vel tet ték kor sze rű vé és ener gia ta ka ré kos sá. A
hasz ná la ti me leg víz-rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol lek to rok kal se -
gít ve a mű kö dé sét. A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok -
ra cse rél ték. To váb bá te le pí tet tek egy há ló zat ra vissza táp lá ló nap ele mes
rend szert is.

A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um va la mennyi ta nu ló ja és dol go zó ja. A pro jekt kör nye ze ti ha -
tás te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra ter jed ki, ha nem az
el ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá -
tá sá nak biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg -
őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um
1071 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 17–21.

fa so ri.hu
ujsz ec he nyi terv.gov.hu

h i r d e t é s e k

élet utak ta nú ság té te le – elő adás-so ro zat Ke len föl dön
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Bu da pest-Ke len -
föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség ál tal ren de zett őszi elő adás-so ro zat cí me:
Élet utak ta nú ság té te le. A kö vet ke ző al ka lom de cem ber 11-én, csü tör tö kön
17 óra kor kez dő dik az egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé ben (Bu da pest XI.
ker., Bocs kai út 10.). Elő adó D. Sza bó Dá ni el, a Ma gyar Re for má tus Pres -
bi te ri Szö vet ség el nö ke, áhí ta tot tart (2Kor 5,1–10) Miss u ra Ti bor.



Evangélikus Élet 2014. november 30. f mozaik

Eszközökösszekötve
Me lyik a leg ked vel tebb rész a Bib li -
á ban? Egy ál ta lán le het er re a kér dés -
re vá la szol ni? Bi zo nyos szem pont ból
igen, il let ve a vá lasz el ső sor ban tech -
ni kai jel le gű.

Nem rég tett köz zé az Ama zon.com
egy ér de kes lis tát ar ról, hogy az ol va -
sók mely ré sze ket eme lik ki leg gyak rab -
ban Kind le ne vű e-könyv-ol va só ké szü -
lé kü kön. Eze ket az igen kom pakt esz -
kö zö ket el ső sor ban köny vek ol va sá sá -
ra fej lesz tet ték ki, de tud ni kell ró luk,
hogy a bel se jük ben ál ta lá ban egy tel jes
ér té kű szá mí tó gép hú zó dik meg, így a
leg több eset ben plusz funk ci ó kat hasz -
nál ha tunk, ilye nek a ki eme lé sek, a
jegy ze tek írá sa vagy ép pen a szó tár ban
tör té nő gyors ke re sés.

Az így össze gyűj tött ada tok egy ré -
szét a szol gál ta tó fel dol goz za a köz pont -
já ban is. In nen le het tud ni, hogy a Bib -
lia leg több ször ki emelt ré sze a Fil 4,6–
7: „Sem mi fe lől ne ag gód ja tok, ha nem
imád sá go tok ban és kö nyör gés tek ben
min den al ka lom mal há la adás sal tár -
já tok fel kí ván sá ga i to kat az Is ten előtt.
És az Is ten nek bé kes sé ge, mely min den
ér tel met fe lül ha lad, meg fog ja őriz ni szí -
ve i te ket és gon do la ta i to kat a Krisz tus Jé -
zus ban.” (Ká ro li-for dí tás)

Úgy tart ják, hogy a fel ső ok ta tás ban
nem csak azért éri meg hasz nált tan -
köny ve ket vá sá rol ni, mert azok ol -
csób bak, ha nem mert az elő ző tu laj do -
no suk a hasz ná lat köz ben jó eséllyel alá -
húz ta a fon tos ré sze ket, vagy ki egé szí -
tés sel lát ta el őket. Ez a be vett gya kor -
lat kül föl dön annyi ra nép sze rű, hogy a
Har ry Pot ter so ro zat ha to dik ré szé nek
cse lek mé nye ekö ré épül: a cím sze rep -
lő a ti tok za tos Fél vér Her ceg ré gi tan -
köny vé hez jut hoz zá, amely nek a jegy -
ze tei ré vén lesz az adott tárgy ból a leg -
ki vá lóbb.

A fon tos ré szek ki eme lé se azon ban
ön ma gá ban nem olyan hú zó erő, amely -
re vál lal ko zást le het ne épí te ni, leg -
alább is az ez zel fog lal ko zó Re ad mill
idén ta vasszal dob ta be a tö röl kö zőt.
No ha hasz nos le het – e so rok író ja is
lát ta hasz nát a szak iro da lom ol vas ga -

tá sa köz ben –, ha az em ber bi zo nyos
mon da tok nál lát ja, hogy má sok azo kat
kü lö nö sen fon tos nak gon dol ták.

Aho gyan az elekt ro ni kus köny vek
hard ve res és tar tal mi ré szei is egy re in -
kább az Ama zon.com ke zé ben össz pon -
to sul nak, il let ve a Good Re ads ol va sói
kö zös sé gi ol dal fel vá sár lá sa ré vén a
könyv ra jon gók is egy re in kább hoz zá
kö tőd nek, úgy tű nik, hogy az ol va sás
mint kö zös te vé keny ség is vizs gál ha tó
és ele mez he tő lesz. Már ré geb ben is le -
he tett hal la ni olyan ku ta tá sok ról, ame -

lyek nek a cél ja a köny vek job bá té te le.
Az elekt ro ni kus esz kö zök re mek le he -
tő sé get ad nak ar ra, hogy egy fél kész mű
ese tén mér ni le hes sen az ol va sók re ak -
ci ó it, és azok fi gye lem be vé te lé vel ala -
kul has son a tör té net. Ha úgy tű nik,
hogy min dig egy meg ha tá roz ha tó ol -
da lon hagy ják ab ba az ol va sást, vagy az
ol va sá si se bes ség egy bi zo nyos pon ton
csök ken, ak kor ér de mes le het ott be -
avat koz ni a tör té net be. In nen pe dig már
csak egy lé pés, hogy ez fi ze tős szol gál -
ta tás ként is el ér he tő le gyen.

A ke resz tény egy há zak ese tén en nek
– úgy tűn het – va ló já ban nincs sok ér -
tel me, hi szen a Bib lia, il let ve Lu ther mű -
vei már ké szen van nak. Vi szont ar ról
nem sza bad meg fe led kez ni, hogy ezek -
ből bár mi kor szü let het adap tá ció – per -
sze nem va la mi lyen rö vi dí tett vagy
szer kesz tett vál to zat ra kell gon dol ni, ha -
nem pél dá ul ké pes Bib li á ra. Ez eset ben
már igen is le het sze re pe an nak, hogy
a kon cent rá ci ó ra csak rö vid ide ig ké pes
gye re kek igé nye i re le gye nek szab va az
egyes tör té ne tek, így vé gig él ve zet tel
hall gas sák, ol vas sák és néz zék a ne kik
szánt bib li ai ré sze ket.

No ha már ez is elég fu tu risz ti ku san
han goz hat, en nél iz gal ma sabb fej lesz -
té se ken is dol goz nak je len leg. Han nu
Ra ja ni e mi, a sci-fi re gé nyé ért Lo cus-díj -
ra je lölt ma te ma ti kus-fi zi kus ta valy a
ma gyar or szá gi nem zet kö zi könyv fesz -
ti vá lon szá molt be ar ról, hogy ku ta tó -
cé gé ben vizs gál ják a tör té ne tek ol va só -
ra gya ko rolt ha tá sát. En nek vég ered mé -
nye pe dig olyan in ter ak tív di gi tá lis
mű vek lét re ho zá sa le het, ame lyek ben
az ol va só szim pá ti á ja alap ján ala kul egy-
egy sze rep lő vég ső si ke re vagy ku dar -
ca. Ez pe dig új ra re mek jö vő ké pet vá -
zol a Gu ten berg-ga la xis elé.

g N. B.

e g yH áz é S vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

érett sé gi ta lál ko zó…
A Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um ban hat van öt év vel ez -
előtt, 1949-ben vég zet tek ta lál koz tak ok tó ber ben Bu da pes ten.

Em lé kez ni, be szá mol ni jöt tünk össze meg tett utunk ról, éle tünk ről. Köz -
ben em lé kez tünk ar ra is, hogy gim ná zi u mi éve in ket a má so dik vi lág há bo -
rú és an nak kö vet kez mé nyei ke re tez ték… Ha di kór ház lett a gim ná zi um, s
így má sod év től kezd ve ván dor éle tet él tünk. Jár tunk a Ge duly Hen rik Evan -
gé li kus Le ány gim ná zi um ba dél utá non ként. Egy újabb év ben a pol gá ri fiú -
is ko lá ban kap tunk he lyet. Ne gye dik évün ket a Szent Ist ván ut cán egy na gyobb
pol gá ri csa lá di ház he lyi sé ge i ben kezd tük el, de a front át vo nu lá sa után a köz -
pon ti ele mi is ko lá ban, a le ány gim ná zi um mal ko e du kál va fe jez tük be.

Al ma ma te rünk be az ötö dik osz tály tól tér het tünk vissza. Meg vál to zott vi -
lág ba, meg vál to zott kö rül mé nyek köz é.

A ta ná ri kar ból Barcs Re zső és Szij jas Pál „mál en kij ro bot ra” hur col va orosz
föl dön lel te ha lá lát, dr. Be lo horsz ky Fe renc igaz ga tónk bör tön bün te té sé nek
le töl té se után nem tér he tett vissza a ka ted rá ra. Má czay La jos evan gé li kus
hit tan ta nárt – aki a Nyír vi dék új ság kül sős szer kesz tő je is volt – a Nép bí -
ró ság 1945-ben ha lál ra ítél te… Vé gül ke gyel met ka pott, de az ese mé nyek és
a bör tön ben el töl tött idő alá ás ták egész sé gét.

Az át te le pí té sek és me ne kü lé sek újabb ta ná ro kat hoz tak. Ki kö tő lett az is -
ko la szá muk ra, ahon nét to vább le he tett lép ni.

Az osz tály tár sak kö zös sé ge is ál lan dó an vál to zott. El vesz tet tük há rom zsi -
dó osz tály tár sun kat is. Me ne kü lés ből ha za té rők kel sza po rod tunk. Szat már -
ból, Er dély ből jöt tek az újab bak. Ezek ben a moz gal mas idők ben szü le ink -
kel együtt az élet is ko lá já ban edződ tünk, és ké szül tünk a jö ven dő re. De azért
ta nul tunk is, és le is érett sé giz tünk. 

El mond ha tó és bi zo nyí tot tá lett, hogy a harc ban edzett és tu dás sal is
fel vér te zett csa pat meg áll ta a he lyét. Ki vá lasz tott vagy vál lalt mun ká já -
ban min den ki be csü le te sen, tu dá sa leg ja vát ad va ma ra dan dót is al ko tott.
A Kos suth-gim ná zi um ra, az ősi al ma ma ter re nem ho zott szé gyent egyi -
künk sem.

Volt olyan év, ami kor hat va nan vol tunk az osz tály ban. Érett sé gi tab lón -
kon negy ven öt név sze re pel, ám em lí tett bu da pes ti ta lál ko zón kon már csak
ha tan tud tunk meg je len ni. Volt mi re, volt kik re em lé kez nünk… Hosszú ez
a sor, s egy re hosszabb lesz; és lesz idő, mi kor ránk is má sok em lé kez nek.

Ta lál koz tunk… Örül tünk egy más nak… Em lé kez tünk. Ta lál ko zunk-e
még? Is te nünk a tu dó ja…

Az ének köl tő sza va i val bú csúz tunk, bú csú zunk, be tel je se dést kér ve, re -
mél ve: „Is ten ve lünk, vi szont lá tás ra! / Bol dog út ja in ke gye sen / Hű ke zé vel
Ő ve zes sen; / Is ten ve lünk, vi szont lá tás ra! / Hogy ha itt tán nem is, / ott az
égi hon ba’ fenn, / Jé zu sunk ke be lén, / Is ten ve lünk, vi szont lá tás ra!

g La bos sa Lász ló (Nyír egy há za)
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pá rat lan pá ros ked vez mény

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
egy 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 a Lu ther Ki adó val, és meg -
ad ja an nak az új elő fi ze tő nek a ne vét
és az 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.

elő fi ze tői tá mo ga tói ak ció

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 ren de zé 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 decemberben is meg hir -
de tett tá mo ga tói ak ci ónk ered mé -
nye kép pen az össze gyűlt tá mo ga tás
177 908 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 a Lu ther Ki adó hoz, mun ka -
tár sunk kész ség gel áll ren del ke zé sük -
re. A ki adó el ér he tő sé gei: 1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24. Te le fon: 1/317-5478;
20/824-5518. Fax: 1/486-1229. 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 2015. 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
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min den lel kész nek volt kap cso la ta a Sta si val?
Mint az új ság rend sze res ol va só ja sze ret ném fel hív ni a fi gyel met egy el lent -
mon dás ra, me lyet a Lu ther Ki adó egy köny ve és a szin tén a Lu ther Ki adó
ál tal ki adott új ság egyik cik ke kö zött vet tem ész re. Az el lent mon dást ta lán
le het ne va la mi lyen mó don tisz táz ni.

Jo a chim Ga uck, az egy ko ri NDK evan gé li kus lel ké sze, a mai Né met or szág
szö vet sé gi el nö ke Nyá ri fa gyok – őszi ki ke let cí mű, iz gal mas, ér de kes és igen
lel ke sí tő köny vét töb bek kö zött Ki nyik Ani ta in tel li gens könyv aján ló já nak
ha tá sá ra vet tem kéz be és ol vas tam vé gig. Meg is mer tem be lő le an nak az NDK-
nak az éle té ből egy ed dig is me ret len sze le tet, amely or szág ban ma gam is több -
ször jár tam gyü le ke ze ti, ének ka ri és csa lá di kap cso la tok ré vén. 

Ga uck sok év ti ze det át íve lő tör té ne té ből mar kán san ki raj zo ló dott az a faj -
ta egy ér tel mű vi szo nyu lá sa a fenn ál ló ál la mi rend hez, amely se gí tett ne ki és
a kö rü löt te élők nek, rá bí zot tak nak a tisz tán lá tás ban. Egy olyan vi lág ban, amely -
ben amúgy nem lát hat tak tel je sen tisz tán, hi szen a Sta si mű kö dé se tel jes va -
ló sá gá ban csak a rend szer vál tás után vált vi lá gos sá. Még is, Ga uck gon do -
la ta i ból, sze mé lyi sé gé nek for má ló dá sá ból, éré sé ből, fej lő dé sé ből egy ér tel mű -
en át jön az ol va só szá má ra az üze net: ha ne he zen is, de vé gül is le he tett tud -
ni, hogy mi a he lyes cse lek vés, és mi a hely te len, ami a Sta si hoz va ló vi szo -
nyu lást il le ti. Ez a faj ta bá tor és egy ben va ló di, em be ri kö zös ség ben gon dol -
ko dás ha tott rám olyan po zi tí van a könyv ol va sá sa so rán.

A köny vet ép pen el ol vas tam, ami kor me je lent a no vem ber 9-i szám ban
(13. ol dal) egy in ter jú Mic ha el Pflug egy ko ri ke let-ber li ni lel késszel és fe le -
sé gé vel Hu szon öt éve om lott le a ber li ni fal cím mel. Az ér de kes tör té nel mi
ada lé ko kat sze mé lyes szem szög ből tá la ló in ter jú ban meg le pőd ve ol vas tam
a kö vet ke ző so ro kat: „…min den lel kész nek volt kap cso la ta a Sta si val. Éven -
te meg kel lett je len nünk a ke rü le ti ha tó sá gok nál, ahol na gyon ked ve sen ér -
dek lőd tek a gyü le ke ze ti élet fe lől…” 

Jo a chim Ga uck köny vé nek ép pen az volt az egyik fő mon da ni va ló ja, hogy
min den lel kész nek le he tett vol na kap cso la ta a Sta si val, de ahol meg va ló sult
a lel ké szek test vé ri össze fo gá sa, és fő leg ahol meg va ló sult a fe lül ről jö vő ma -
xi má lis tá mo ga tás, ott ez ál ta lá ban el ke rül he tő volt. 

Pflug lel kész úr nem is mer he tett min den lel készt, Ga uck úr pe dig is mert
olyan lel ké sze ket, akik nek si ke rült ne met mon da ni uk a Sta si val va ló együtt -
mű kö dés re, hi szen ő ma ga is ka pott eb ben se gít sé get, és fe let tes ként ő ma -
ga is adott. Ezért haj lok ar ra, hogy in kább ne ki higgyek. És amúgy is csak na -
gyon nagy óva tos ság gal sza bad mon da ni bár mit is egy kö zös ség „min den”
tag já ról.

g Itt zés Szil via (Bu da pest)

„né ha ér de mes len ne el ol vas ni…”
Min dig vá rom az egy há zi év utol só va sár nap ját. Idén a könnye im ki csor -
dul tak, úgy örül tem. Ilyen kor job ban ér zem az ősi anya szent egy ház ré szé -
nek ma gam. Ka to li kus fe le sé gem van, és ná luk lá tom, ez a li tur gia mennyi -
vel job ban szol gál ja az Is ten imá da tát. Mert ugye ab ban egyet ér tünk, hogy
Is ten nel va ló kap cso la tunk alap ja csak az imá dat le het? És test vé re in ket, a
ka to li ku so kat is, sze ret nünk kell. Ha a té ves né ze te i ket nem is, kul tú rá ju -
kat, ami nagy részt a mi énk is, el kell fo gad nunk, már csak Lu ther re és az
Ágos tai hit val lás ra néz ve is. Né ha ér de mes len ne el ol vas ni, mi előtt el fe lejt -
jük, hogy kik va gyunk. 

g Né mEth RE zső (e-mail)
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Vasárnap(november30.)
Krisz tus mond ja: „Én va gyok az Al fa és az Óme ga, az el ső és az utol só, a kez det
és a vég.” Jel 22,13 (Ézs 40,13; Mt 21,1–9; Róm 13,8–12/13–14/; Zsolt 24) A Szent -
írás utol só mon da ta i nak egyi ke ez, mellyel Jé zus nyo ma té ko sí ta ni sze ret né: ő ott
volt a vi lág te rem té se előtt is, s ott lesz a vi lág vé gén is, ami kor új ra vissza jön di -
cső ség ben. Nél kü le sem mi sem tör té nik, s eb ben a kez de tet és vé get át öle lő vi -
lág min den ség ben rám is van gond ja. Az én éle te met is a ke zé ben tart ja, vár ja
az őt meg szó lí tó őszin te imád sá go mat, őt di cső í tő sza va i mat, mert eb ben a tér -
ben és idő ben min dent át öle lő vi lág min den ség ben en gem na gyon sze ret. Sze -
re te te egé szen sze mé lyes sé vált gol go tai ha lá lá val: ő, aki a min den ség Ura, sze -
re te té vel le ha jolt hoz zám. Ne künk ilyen cso dá la tos Urunk van! Hal le lu ja!

Hétfő(december1.)
Bi zo nyo san meg ke gyel mez az Úr, ha hoz zá ki ál tasz. Mi helyt meg hall ja, vá -
la szol ne ked. Ézs 30,19 (Ap Csel 10,4; 1Pt 1,/8–9/10–13; Ézs 5,8–24) Az elő -
ző sza kasz ban ar ról ol vas ha tunk, hogy Is ten bün te tés sel sújt ja azo kat, akik
nem vesz nek tu do mást meg té rés re hí vó sza vá ról. El mond ja, mi se gí te ne a
né pen, de az em be rek ke mé nyek ma rad nak ve le szem ben. Azon ban a 18. vers
vé gén is Is ten ir gal ma és ke gyel me mu tat ko zik meg: „De még vár az Úr, hogy
meg ke gyel mez hes sen”. Az Úr min ket meg men tő „leg fon to sabb” tu laj don sá -
ga, hogy tü rel mes, vár ránk, és ke gyel mét sze ret né ad ni. Ő ab ban le li örö -
mét, ha ke gyel mét ad hat ja, ha meg bo csát hat, ha meg hall gat hat. Ezért ha a
„mély ség ből” (Zsolt 130) ki ál tok hoz zá, ő nem csu pán meg hall gat, ha nem
vá la szol, s vá la szá ból min dig ir gal ma tük rö ző dik!

Kedd(december2.)
Pál ír ja: Mi vel így von zód tunk hoz zá tok, ké szek vol tunk oda ad ni nek tek nem csak
az Is ten evan gé li u mát, ha nem a sa ját lel kün ket is, mert annyi ra meg sze ret tünk
ti te ket. 1Thessz 2,8 (Zsolt 66,16; Zsid 10,32–39; Ézs 6,1–13) Pál nak mily nagy sze -
re te te mu tat ko zik meg a gyü le ke zet iránt! Ő nem „csak” az evan gé li u mot volt kész
hir det ni, ha nem kész volt sa ját ké nyel mét fel ad ni, sőt még éle té ről is le mon da -
ni, hogy em be re ket Krisz tus nak meg nyer jen. Ez az oda szá nás be lül ről fa kad, mert
ami kor az em ber „be le hal” Krisz tus ba, ak kor már nem ön ma gá nak él (Gal 2,20),
ha nem Krisz tus nak, az ő sze re te te él ben ne, s Krisz tus ab ba a szol gá lat ba ál lít -
ja, mely em be ri éle te ket hi va tott men te ni. Ez zel az el kö te le zett ség gel, oda szá nás -
sal hir de ti az evan gé li u mot, és a krisz tu si sze re tet tel sze ret né meg nyer ni az em -
be re ket ne ki. De jó len ne Krisz tus ügyét így kép vi sel ni eb ben a vi lág ban! De jó
len ne lel ki pász tor ként, gyü le ke ze ti tag ként így sze ret ni az em be re ket, hogy ké -
szek len nénk min dent oda ad ni, ahogy ő is min dent oda adott…

Szerda(december3.)
Má ria pe dig ezt mond ta: „Ma gasz tal ja lel kem az Urat, és az én lel kem uj -
jong Is ten, az én Meg tar tóm előtt.” Lk 1,46–47 (Zsolt 28,7; Kol 1,9–14; Ézs 7,1–
9) Má ria rend kí vü li ki vált ság ban le het ré szes, hi szen éle tet ad hat egy pi ciny
gyer mek nek. Már ez ön ma gá ban cso dá la tos, de a ki vált ság Is ten Fi á nak, Jé -
zus Krisz tus nak a vi lág ra ho za ta lá ban le he tett. Is ten őt vá lasz tot ta ki, hogy
egyet len Fi á nak tes ti éle tet (biosz) ad jon. Ezért nyílt há la adás ra Má ria aj ka,
s ma gasz tal ta a Min den ha tót örö mé ben. Örö mé nek mély sé ge ab ban is meg -
je lent, hogy tud ta, an nak a Meg vál tó nak ad éle tet, aki éle tét ad ja majd vált -
sá gul so ka kért, és ké pes lesz (örök) éle tet (zoé) ad ni az őt ma gasz ta lók nak.
Ezért áld hat juk és ma gasz tal hat juk őt mi is!

Csütörtök(december4.)
Bé kes ség ne ked! Kö szön te nek ba rá ta id. Kö szöntsd te is ba rá ta in kat név sze -
rint. 3Jn 15 (Ruth 2,4; 1Thessz 5,/1–3/4–8; Ézs 7,10–17) Já nos le ve lé nek be -
fe je zé se ként azo kat a ba rá to kat kö szön ti, akik Krisz tus ba rá tai, és ba rá tok
Krisz tus ban. Ez a ba rát ság több mint em be ri kap cso lat, eb ben Krisz tus az
alap, az össze kö tő ka pocs, a kö zös ne ve ző, aki mind azok éle té ben va ló sá go -
san je len van, akik be hív ták őt a szí vük be. Aki meg ér ti, meg hall ja és cse lek -
szi az Atya aka ra tát Jé zus Krisz tus ban (Jn 15,15), an nak ba rát já vá vál hat Krisz -
tus. Ne ked ba rá tod-e Jé zus Krisz tus?

Péntek(december5.)
Jó zsef ezt mond ta test vé re i nek: Ne ci va kod ja tok az úton! 1Móz 45,24 (Ef 4,3; Mt
27,27–30; Ézs 8,1–15) Na gyon meg ha tó tör té net be il lesz ke dik Jó zsef mon da ta.
Hi szen ami kor fel is me ri test vé re it, nem a vád olás sal, a ha rag gal, a bosszú val ta -
lál ko zunk, ha nem az zal a vég te len sze re tet tel, aho gyan fel tár ja ma gát előt tük.
Is ten aka ra tát és ke gyel mét lát ja a tör tén tek ben, és eb be si mul be le az ő aka ra -
ta. Mert ahol Is ten aka ra ta és az em ber en ge del mes sé ge ta lál ko zik, ott mu tat -
ko zik meg Is ten ke gy e le me. Tu dunk-e őszin tén tér det haj ta ni Is ten aka ra ta előtt?

Szombat(december6.)
Jé zus mond ta: „A po kol ka pui sem fog nak di a dal mas kod ni egy há za mon.” Mt 16,18
(Zsolt 74,2; Mt 23,37–39; Ézs 8,23–9,6) Ez ör ven de tes ígé ret Jé zus szá já ból, hi -
szen sok szor lát tuk a tör té ne lem so rán, ho gyan szo ron gat ta a sá tán Krisz tus kö -
ve tő it. Sok szor ta pasz tal hat juk, hogy az el len ség nem csak az egy ház ka pu ján kí -
vül ről, ha nem sok eset ben a fa la kon be lül ről is tá mad. Sok szor él het ték át a pok -
lok pok lát az egy ház ban hí vő em be rek kü lön bö ző idő sza kok ban. De Jé zus ígé -
re te ma is áll, nem vesz erőt a sá tán ha tal ma az ő né pén, mert ő egy szer és min -
den kor ra meg tör te és le győz te a sá tán ha tal mát. Az egy ház azért „győz tes egy -
ház”, mert a győz tes Krisz tu sé, és mi őhoz zá tar toz ha tunk. Jöj jön bár mi, ne künk
győz tes Urunk van, és mi csak az ő szent ne vé ben bí zunk (Zsolt 33,21)!

g Zsar nai Krisz ti án

Újnap– újkegyelem

a fran cia ba rokk arany ko ra
A Trio Iné gal kon cert je de cem ber 7-én, va sár nap 17 óra kor a bé kás me -
gye ri evan gé li kus temp lom ban (1038 Bu da pest, Me ző ut ca 12.). Mű so -
ron Je an-Ma rie Lec lair, François Co u per in és Je an-Phi lip pe Ra meau mű -
vei. Köz re mű kö dik: Csa log Be ne dek (ba rokk fu vo la), Kal lai Nó ra (vi o -
la da gam ba) és Pé tery Dó ra (csem ba ló).

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

harangontes.hu–harangontode.hu

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu
és info@harangontode.hu.

hírEk,hirdETésEk

F i z e s s e n  e l ő
l a p u n k r a !

APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok fel -
újí tása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

VASÁRNAP

8.25/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmi műsor)
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.30/Bartókrádió
Musica sacra
Bach-kantáták 
10.00/ARD1(német)
Evangélikus istentisztelet
10.04/Kossuthrádió
Evangélikus istentisztelet
Erdőkertesről
Igét hirdet: Török Anett
10.15/M1
Biblia és irodalom
10.55/M1
Református ifjúsági műsor
András-nap, advent első
vasárnapja
20.55/DunaTv
A Buddenbrook ház
(német játékfilm, 2008) (145’)

HÉTFŐ

8.00/DunaTv
Isten kezében
12.20/PaxTv
Utazás egy szerzetessel
(dokumentumfilm)
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház
félórája
16.30/KontaktRádió
(Budapest-Terézváros)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora (kontaktradio.hu)
20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
21.20/DunaTv
Menjek/maradjak – London
(magyar dokumentumfilm)
23.15/M1
Aranymetszés
(kulturális magazin)

KEDD

8.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Napi útravaló
(credoradio.hu)
11.07/Kossuthrádió
A Hely (riportműsor)
Kis falvak – Mencshely
11.45/PaxTv
Fasor 25 (riportfilm)
13.10/PaxTv
Istennel szövetségben
(riportfilm)
16.00/DunaTv
Múzeumtúra – francia
módra
(francia dokumentumfilm)
A Kis-Trianon
16.20/PaxTv
Ajándék ez a nap!
Országos evangélizáció a
Deák téri templomban
19.35/M.KatolikusRádió
Miért szeretem?
Vallomások irodalomról

SZERDA

11.30/PaxTv
Békesség hírnöke
(baptista magazinműsor)
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk eleitől
fogva...’’
A református egyház félórája
14.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szomathely)
Kantáták
(credoradio.hu)
19.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora 
20.40/PaxTv
Kenyerem, tarisznyám,
hócipőm
(riportfilm)
21.10/DunaTv
Jó reggelt, Babilónia!
(amerikai–francia–olasz
játékfilm, 1987) (112’)

CSÜTÖRTÖK

5.08/Kossuthrádió
Igéző
9.30/PaxTv
A Poézis együttes új dalai
10.05/KontaktRádió
(Budapest-Terézváros)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora (kontaktradio.hu)
11.32/Kossuthrádió
Vendég a háznál
Gyerekekről felnőtteknek
19.25/Kossuthrádió
Tetten ért szavak
Balázs Géza műsora
21.35/DunaTv
S. O. S. szerelem!
(magyar játékfilm, 2007) (99’)
23.20/DunaTv
MüpArt classic
Richard Strauss 150. születési
évfordulója
1.50/DunaTv
Magyar elsők
Az első magyar harang

PÉNTEK

9.40/PaxTv
Ébredj, város!
(koncertfilm)
11.07/Kossuthrádió
A Hely
(riportműsor)
I. világháborús katonai sírok
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
13.33/Bartókrádió
A Budapesti Filharmóniai
Társaság zenekara játszik
15.00/DunaTv
Száz kép a 20. századról
1942 – Auschwitz
23.25/DunaTv
Cérnaszálon
(magyar dokumentumfilm)
0.20/DunaTv
Csigavár
(magyar dokumentumfilm)

SZOMBAT

5.25/DunaTv
Élő népzene
6.40/DunaTv
Élő egyház
(vallási műsor)
9.30/Kossuthrádió
Szellem a fazékból
(gasztronómiai magazin)
10.00/Bartókrádió
Súgólyuk (kulturális magazin)
12.05/Bartókrádió
A Pannon Filharmonikusok
hangversenye
15.50/DunaTv
Rövidpályás úszó-Európa-
bajnokság
(élő közvetítés)
16.05/M1
Turnén a Nemzetivel
A Nemzeti Színház
Szentpéterváron
17.10/PaxTv
Anyuka (portréfilm)
19.49/Kossuthrádió
,,Énekel a Mikulás’’

VASÁRNAP

6.20/DunaTv
Isten kezében
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
Wittenből
9.30/Bartókrádió
Musica sacra
(egyházzenei magazin)
9.35/DunaTv
Magyar klasszikusok
új köntösben
Takaró Mihály műsora
12.05/DunaTv
Ízőrzők – Tihany
13.30/M.KatolikusRádió
,,Valaki ír a kezeddel’’
Vasárnapi versműsor
14.20/PaxTv
A Magyar tudomány ünnepe,
2014
Előadás-sorozat az Evangélikus
Hittudományi Egyetemen
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

zug lói ze nés es ték – fin ta ger gely or go na hang ver se nye
De cem ber 4-én, 18 óra kor Fin ta Ger gely or go na mű vész szol gál ad ven ti mu -
zsi ká val a zug lói temp lom ban. Mi u tán 1993-ban ki tün te té ses or go na mű vész-
ta ná ri ok le ve lét meg sze rez te, Né met or szág ban ta nult ösz tön dí jas ként. Szá -
mos te le ví zió- és rá dió-, va la mint hat CD-fel vé tel ké szült köz re mű kö dé sé -
vel. Rend sze re sen kon cer te zik itt hon és kül föl dön is. 1994 óta ta nít a Wei ner
Leó Ze ne is ko lá ban és az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men, mely nek Egy -
ház ze nei Tan szé két 2001 óta ve ze ti. Több mint húsz évig volt a zug lói gyü -
le ke zet kán to ra. 2009 ok tó be ré től a De ák té ri evan gé li kus temp lom or go nis -
tá ja, a De ák té ri or go na ze nés áhí tat mű vé sze ti ve ze tő je. Mű so rán Bux te hu -
de, Bach, Gár do nyi Zol tán, Men dels sohn és Karg-El ert mű vei sze re pel nek.


