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Luther Márton életének nagy fordulata eh-
hez az igéhez kötődik: „Az igaz ember a 
hite által él.” (Hab 2,4) Nem a magunk 
erejéből, saját érdemeink alapján van üd-
vösségünk, hanem az Úr Jézus által, aki 
meghalt értünk a kereszten. Nem nekünk 
kell tennünk az üdvösségünkért, hanem 
Isten az, aki cselekedett, s az örök élet hit 
által lehet a miénk. Sok vívódás itt nyer 
értelmet. Ha felismerjük tehetetlenségünket 
és mindenestől rábízzuk magunkat Istenre, 
akkor a szabadulás valósággá válik szá-
munkra! 

Megragadó a fuldokló megmentésének 
példája. Amíg kapálózik, addig a segítségé-
re siető vízimentő nem tud hozzáférni, de 
amikor már nem képes vagy nem akar csap-
kodni maga körül, akkor megragadják és 
kimentik az életveszélyes helyzetből. 

Mit jelent a hit? Sokszor felmerül ez a kér-
dés, és sokféle válasz születik. A „mindegy, 
csak higgyen valamiben” semmit érő böl-
cselkedésétől kezdve a „hiszem, hogy van 
Isten” távolságtartó általánosításán át a 
kegyelmes Istennel való személyes kapcso-
lat megéléséig elég széles a skála. Ahogy 
egykor Luther sok olyan „hittel” találko-
zott, aminek ellenében a Szentírás alapján 
Krisztust kellett hirdetnie, úgy mi, Luther 
kései utódai sem tehetünk másként. 

Amikor Pál apostol és társa a filippi börtön-
ben raboskodott, éjféltájban énekkel ma-
gasztalta Istent. Közben csodálatos módon 
lehulltak róluk a bilincsek és kinyíltak a 
börtönajtók, és az őr azt gondolta, meg-
szöktek a foglyok. Megrendült, amikor 
meghallotta a hangjukat. Vajon milyen erő 
tartotta itt őket ahelyett, hogy éltek volna a 
menekülés lehetőségével? Vajon ki az az 
Isten, akit a követői még ilyen körülmények 
között is dicsérni tudnak? Vajon mit tegyen 
az, aki részese akar lenni ennek az Életnek? 
„Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz mind 

te, mind a te házad népe.” (ApCsel 16,31) A 
ma embere se kaphat más üdvözítő választ 
őszinte, Istent kereső kérdésére.  

Ábrahámot az Újszövetség a hit példájaként 
említi (ld. Jn 8,39; Róm 4; Gal 3; Zsid 11). 
Amikor Isten megszólította és megígérte 
neki, hogy nagy néppé teszi és megáldja, ő 
feladta addigi életét és elindult az ismeretlen 
úton (1Móz 12). Bízott a Mindenhatóban, aki 
kegyelmesen odafordult hozzá és meddő 
feleségéhez, hogy az életükben csodálatosan 
megmutatkozhasson a lehetetlent is lehetsé-
gessé tevő, az övéit próbákon át is erősítő 
Isten szeretete. A hit lépései nélkül nem vál-
hattak volna valóra az ígéret csodái. Vajon 
hogy volt képes Ábrahám arra, hogy ilyen 
bátran elinduljon? Nem számolt azzal, hogy 
ha nem válnak valóra a reményei, akkor nem-
csak a csodás jövő ígéretét, de a jelen bizton-
ságos kereteit is elveszíti? Arra tanít az ő 
története – mélységeivel és magasságaival 
együtt –, hogy merjünk bízni Istenben akkor 
is, ha Ő „csodásan működik, de útja rejtve 
van” (328. ének). 

A hit tartalmát Jézus így fogalmazta meg: 
„ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztá-
ban, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, 
hogy aki hisz, annak örök élete legyen őben-
ne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 
3,14–16) A pusztai vándorlás során a bűnös, 
engedetlen népet mérges kígyók támadták 
meg, de aki felnézett az Isten parancsára 
elkészített rézkígyóra, az megmenekült a 
haláltól. Előképe ez a megfeszített Krisztus-
nak. Aki hittel néz fel a golgotai keresztre, az 
bűnbocsánatot és életet nyer. Aki hitetlenke-
dik és okoskodik, az belehal a bűneibe.  

Reformáció ünnepe most is döntésre hív: 
hiszek-e Jézusban, az én Megváltó Uramban, 
és bízok-e benne minden élethelyzetben? 

Hulej Enikő  
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Tiszta udvar – rendes egyház 
A kezek szolgálata 

Sokadik próbálkozásra megvalósult a pres-
biteri javaslat: tegyük rendbe a templom 
környékét és a Luther-udvart! 

Mi már október első szombatján elkezd-
tünk készülni a reformáció ünnepére. Lu-
ther Márton az egyház megtisztításán fára-
dozott, mert rengeteg dolog rakódott a 
tiszta tanítás Krisztustól eredő ajándékára, 
az evangéliumra. Ingyen, kegyelemből, hit 
által! – tanította és hittel vallotta.  

Mi is hittel a szívünkben, metszőollóval, 

létrával, seprűvel, pókhálótalanítóval, fűnyí-
róval és még rengeteg szerszámmal kezdtük 
rendbe rakni az udvart, a templom körüli 
részeket és a Luther-ház környékét. Tizenöt 
testvér, harminc kéz és a szeretet hozzáértése 
csodákra képes. Még szebb, de legalábbis 
tisztább lett az ősöktől kapott örökség. Jó 
volt együtt lenni és tenni. A kezek evangéliu-
ma Isten dicsőségét hirdeti Kecskeméten is.  

Köszönjük a szándékot, az időt és a munka 
áldását! 

Kis János 

Országos evangelizáció 

Nagy várakozással készültem az október 
12-i országos evangelizációra, mert voltam 
már hitmélyítő alkalmakon, de a Deák téri 
templomban még nem jártam. Gyülekeze-
tünkből sajnos kevesen, csak heten vol-
tunk. Autóbusszal utaztunk, időben érkez-
tünk és közös énekléssel kezdtük a napot. 

Isten dicsőítése a dalokban nagy örömet 
nyújt, a lelkem ilyenkor is szárnyal. A 
rohanó világunkban nagyon fontosak az 
ilyen alkalmak. Isten házában, nagyszámú 
gyülekezetben együtt lenni, énekelni, 
imádkozni, az igehirdetésből tanulni és 
feltöltődni hatalmas élmény. 

Délelőtt Kondor Péter püspök úr, délután 
Gáncs Péter nyugalmazott püspök úr pré-
dikált. 

A templomban gyönyörű oltárkép tárult 
elénk. A kép felső része a megdicsőülés 
hegyét, az alsó rész pedig a megszégyenü-
lés völgyét ábrázolja. Próbára tesz bennün-
ket Isten, rendkívüli erőnket is az Úrnak 
köszönhetjük. Ővele minden lehetséges, 
nélküle semmi. Törékeny cserépedények 
vagyunk, Ő az, aki megtart bennünket. A 
Sátán mindig támad, ébernek kell lenni! 
Nem engedhetnénk meg magunknak, hogy 
egy pillanatra is levegyük tekintetünket 
Istenről. 

A programok bősége megnehezítette a vá-
lasztást. Mi a moldovai csángó hölgy előadá-
sát hallgattuk meg. Bemutatta kultúrájukat, 
életüket, hétköznapjaikat, és azt, hogy Isten 
mennyire fontos szerepet tölt be a mindenna-
pokban. 

A tanúságtételek közül engem Olaj-
Rabóczky Anetté fogott meg különösen. Har-
col az abortusz ellen. Nagyon megrázó és 
megdöbbentő az élettörténete. Isten hatalmas 
kegyelme, irgalma megsegítette, meggyógyí-
totta. Nagyon sokat szenvedett, hosszú ideig 
tartottak megpróbáltatásai, de ma már bol-
dog életet él Istennel és a családjával.  

Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek 
az összejövetelnek! Hatalmas erőt, feltöltő-
dést és segítséget ad egy ilyen nap! Bátorí-
tom a gyülekezet tagjait, hogy sok ilyen 
alkalmon vegyünk részt! 

Nagy Jánosné 

Ünnepi alkalmaink 
október 31-én 

10 óra - Reformációi istentisztelet – személyes 
áldás-kéréssel  

17 óra - Evangélikus-református reformációi ünne-
pély – közös úrvacsorával 
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Gyerekszáj  
Az imádkozásról beszélgetünk. Felmerül, 
hogy miért nem halljuk Isten hangját. Az 
egyik gyermek szeme felcsillan: 

– Én tudom, miért! Azért, mert Ő olyan maga-
san van… 

A Jézus feltámadása után megjelenő angyallal 
kapcsolatban jegyzi meg valaki:  

– Az az angyal biztosan kövér volt. 

– ?! 

– Mert a kövér emberek kedvesebbek… 

Ismételjük az ősatyákat. Ézsau és Jákób apjá-
nak nevére kellene emlékezni. Próbálok segí-
teni: 

–  Az a neve, ami a szomszéd településnek. 

Pontatlan meghatározásomra meg is érkezik a 
gyors válasz: 

– Kadafalva! 

Gyakoroljuk a bibliai könyvek neveinek sor-
rendbe rakását. Az első korinthusi levél kö-
vetkezik. Megszólal a gyermek: 

– Ott ebédeltünk múltkor. 

– Korinthusban?! 

– Ja, nem, a konviktusban… 

A vasárnapi gyerekórán mindenki választhat 
egy állatos igés matricát. A kisfiú kismajmot 
választ, majd szalad az anyukájához:  

– Ugye, ha nagy leszek, én is lehetek majom? 

Anya válasza:  

– Lehetsz, fiam... 

Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve 

Megtapasztalta már, hogy rendre saját ma-
ga számára is meglepetést okoz? Megta-
pasztalta már, hogy érthetetlen érzések, 
érzelmek kerítették hatalmukba? Átélte 
már, hogy látszólag ok nélkül indulatossá, 
haragossá, vagy épp levertté, szomorúvá 
válik? Eltűnődött már azon, hogy valakit 
miért talál szimpatikusnak vagy épp ellen-
szenvesnek? Megesett már Önnel, hogy 
újból és újból olyan helyzetekben találta 
magát, amit el szeretett volna kerülni? 
Tudja, mi minden kavarog a szíve mélyén? 

A csoportban ezekre az önismereti kérdé-
sekre szeretnénk rálátni, és a csoport vé-
dettségében szívünk örvényeivel találkoz-
ni, szembenézni, mert tapasztalatunk sze-
rint, aki szembe mer nézni szíve titkaival, 
az jobban el tudja fogadni önmagát és a 
másik embert is. 

Információk a 120 órás önismereti 
pszichodráma csoporthoz: 

Helyszín: Kecskemét, Fecske u. 20. 

Időkeret: két-, háromhetente pénteken dél-
után 16.30 órától 21.00 óráig. 

Első alkalom 2019. november 22. 

Összesen 22 alkalommal, 120 órában 
(júliusban és augusztusban nincsenek al-
kalmak). A csoportnak előreláthatóan 2020 
decemberében lesz vége. 

Ára: 8.000 Ft/alkalom. 

A csoportindítást egyéni interjú előzi meg, 
melynek időpontját a jelentkezéskor egyez-
tetjük. 

Amennyiben jelentkezni szeretne vagy 
csak kérdése van, írjon nekünk. Jelentkezni 
emailben, telefonon vagy a https://
csanykatalin.webnode.hu/kecskemet/ hon-
lapon keresztül lehet. Kérjük, ha emailt ír, 
vagy a honlapon keresztül jelentkezik, 
írjon pár sort magáról, ill. adjon meg egy 
telefonszámot is, hogy minél előbb meg 
tudjuk keresni. 

A csoport a Magyar Pszichodráma Egyesü-
letnél regisztrált csoport, és beszámítható a 
Képzési Rendben előírtak szerint az önis-

mereti szakaszba. A 3. alkalomtól zárt cso-
portként működik. 

Várjuk érdeklődését, kérdéseit! 

Vezetők, jelentkezés: 

Csány Katalin pszichodráma-vezető, men-
tálhigiénés szakember, tanár: 30/678-1499, 
katasamo@gmail.com 

Molnár Ferenc pszichodráma asszisztens, 
mentálhigiénés- és szociális szakember, 
teológus, tanár: 30/374-5406, diakonmol-
nar@t-online.hu 

https://csanykatalin.webnode.hu/kecskemet/
https://csanykatalin.webnode.hu/kecskemet/
mailto:diakonmolnar@t-online.hu


4 

Lélekzet                 2019/4. Reformáció 

Különleges „iskolapad” – a gyülekezeti munka fellendítéséért 
Legyünk „Jézus levelei”, egyben a lelkészek szolgatársai – így foglalható össze a tavasz-
szal meghirdetett és most ősszel be is indult gyülekezetimunkatárs-képzés lényege. 

Vajon hogyan lehetnék „hasznos” résztve-
vője a vasárnapi gyermekbibliaóráknak – 
tűnődtem el minden olyan alkalommal, 
amikor a prédikáció meghallgatása helyett 
újra és újra az óvodásoknak, kisiskolások-
nak szóló foglalkozáson találtam magam, 
mert három lányunk valamelyike épp nem 
akart nélkülem átfáradni a templomból a 
lelkészi hivatalba. És otthon, édesanyaként 
is sorra kaptam azokat a mély teológiai 
kérdéseket – persze „gyerekszájba” csoma-
golva –, amelyek arra késztettek, tegyek 
egy próbát a gyülekezetimunkatárs-
képzéssel, hátha segít közelebb vinni ah-
hoz, hogyan válaszoljam meg ezeket. 

Ezzel a motivációval – és lelkészeink aján-
lásával – jelentkeztem a Gáncs Péter nyu-
galmazott püspök koordinálásával szerve-
zett képzésre, egészen pontosan annak 
gyermekmunkásoknak szóló részére. 
(Emellett ifjúsági munka, diakóniai munka 
és gyülekezeti stratégia területe iránt érdek-
lődőknek is hirdettek képzéseket.) 

Az összesen hat szombati napot érintő kép-
zést – szeptember, október, november, 
valamint február, március, április folyamán 
– egyházunk budapesti, Üllői úti székházá-
ban tartják, az országos iroda munkatársai, 
szakképzett trénerek vezetésével, külső 
szakértők bevonásával. A négy képzési 
területre közel százötvenen jelentkeztek az 
ország egész területéről, akik nyolc csopor-
tot alkotva végzik tanulmányaikat. 

Egy-egy alkalom felépítése nagyon hason-
ló: a nyitó áhítatokat Gáncs Péter püspök 
tartja a székházban található – egyébként a 
józsefvárosi gyülekezetnek is otthont adó – 
templomban, természetesen valamennyi 
résztvevő jelenlétében. Ugyancsak a teljes 
csapatnak szólnak Németh Zoltánnak, a 
gyülekezeti- és missziói osztály vezetőjé-
nek további gondolkodásra bíztató, szemé-
lyes hangvételű előadásai. A nap folytatá-
sában aztán szekciókra oszlunk, és így tölt-

jük meg élettel a két éve gyönyörűen felújí-
tott épületet, hogy aztán a záró áhítatra újra 
egybegyűljünk, és Gáncs Péter áldással 
bocsásson bennünket utunkra. 

Az eddigi két alkalmon az áhítatok közép-
pontjában a „Kertészmérnök” és a 
„Vincellér” állt. A teremtéstörténetből kiin-
dulva előbb arról hallhattunk, hogy az Atya 
nem a saját örömére épít kertet, hanem 
embereket is szeretne benne látni, és va-
lamennyiünket arra hív, hogy legyünk a 
munkatársai. A terméketlen fügefa példáza-
ta pedig a Fiúra irányította a figyelmünket, 
aki nem a szolgáinak, hanem a barátainak 
mond minket, és aki a szeretet okán meg 
akar kímélni bennünket az ítélettől. 

A közös teológiai alapozásnak szánt elő-
adások közül az első azt erősítette bennünk, 
hogy Isten nem csupán munkatársakat ke-
res, hanem valódi szeretetkapcsolatra vá-
gyik velünk! A hozzá tartozásunk, 
„istengyermekségünk” az egyetlen tulajdo-
nunk. Az Úristen mindig várja a velünk 
való találkozást, és a „szentek szentjében”, 
a szívbéli kápolnában bármikor találkozha-
tunk vele. A második előadás pedig azt 
járta körül, hogy Jézus személyén keresztül 
mi mindent tudhatunk meg önmagunkról, 
az életről, nem utolsó sorban pedig Istenről. 
Mivel Jézus maga is átélte a létezés drámai-
ságát, felismerhetjük, hogy ami velünk 
történik, az vele is megtörtént. Az ő áradó, 
magával ragadó életöröme példa lehet arra, 
hogyan lehetünk harmóniában önmagunk-
kal, az életünkkel és a körülményeinkkel. 
Egészen biztosan lehetünk abban, hogy 
Isten még a legviharosabb helyzetekben, a 
legnagyobb megpróbáltatások idején is ott 
van velünk, és az ő békességét kínálja ne-
künk. 

A gyermekmunkára felkészítő képzésen a 
Varga Márta, a nevelési és oktatási osztály 
vezetője és munkatársa, Bujdosó Erika 
vezette csoportba kerültem. Elsős gimna-
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zista és nyugdíjas oktató is van a csoport-
ban; a csoporttagok által az aszódi, a bu-
davári, a győri, a kőszegi, az orosházi, a 
pilisi, a rákospalotai és a tatabányai gyü-
lekezet életébe nyerhetek bepillantást. Az 
eddigi két alkalmon olyan kérdéseket 
jártunk körül – részben játékos formában, 
részben a saját tapasztalataink megosztá-
sa révén –, mint hogy miként alakíthatjuk 
ki az összetartozás érzését a gyerekek 
körében, milyen szabályok tisztázásával 
tehetünk jól működővé egy közösséget és 
hogyan vonhatjuk be a gyülekezetbe a 
kismamákat és az újszülötteket. Segéd-
anyagokat, például speciálisan gyerme-
keknek szóló istentiszteletek, illetve bib-
liai történetek dramatikus feldolgozásai-

nak forgatókönyveit tartalmazó kézikönyve-
ket is kaptunk már ajándékba. Legközelebb 
az óvodás korú gyermekek fejlődéslélektaná-
val, az ő megszólításukkal foglalkozunk 
majd. 

Az Üllői úti templom oltárképe azt a jelene-
tet örökíti meg, amikor a Mester Nikodémus 
vállára teszi a kezét – hívta fel a festményre 
a figyelmünket Gáncs Péter püspök. Jézus 
minket is megérint, hogy áldássá váljunk 
mások számára. Azt szeretné, ha az ő levele-
iként (vö. 2Kor 3,3–6) továbbadnánk mind-
azt, amit kaptunk, és ami ránk bízatott. És ez 
a „felhívás” nemcsak a gyülekezetimunka-
társ-képzés résztvevőinek szól, hanem mind-
annyiunknak! 

Zsolczainé Vitális Judit 

A 95 tétel 

1. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: 
„Térjetek meg!” – azt akarta, hogy a hívek 
egész élete bűnbánatra térés legyen.  

27. Emberi balgaságot hirdetnek, amikor 
azt mondják, hogy mihelyt a ládába dobott 
pénz megcsörren, a lélek azonnal a menny-
be száll.  

28. Csak annyi bizonyos, hogy a ládában 
megcsörrenő pénz által nagyra nőhet a 
haszonlesés és a kapzsiság. Az egyház 
közbenjáró szolgálatának eredményessége 
azonban egyedül Isten jótetszésétől függ.  

32. Örök büntetést kapnak tanítóikkal 
együtt, akik a búcsúcédulákkal biztonság-
ban hiszik magukat üdvösségük dolgában.  

37. Aki csak igazi keresztyén, akár élő, 
akár halott, az részese Krisztus és az anya-
szentegyház minden kincsének, s ezt Isten 
adta néki, búcsúcédula nélkül is.  

43. Arra kell tanítani a keresztényeket, 
hogy jobb dolgot tesz, aki a szegénynek 
ad, vagy a rászorulónak kölcsönöz, mint 

Október 31-én ünnepeljük a reformációt, egyházunk születésnapját. 1517-ben ezen a 
napon tette nyilvánossá Luther Márton a 95 tételt, melyben felszólalt a tévtanítások és az 
egyházi visszaélések ellen. A közvetlen kiváltó ok a búcsúcédulák árusítása volt. Luther 
célja az volt, hogy vita induljon a tételekről és megújuljon az egyház. Íme, néhány a leg-
fontosabb tételek közül. 

hogyha búcsút vásárol. 

44. A szeretet cselekedete által nő a szeretet 
és javul az ember, de a búcsú által nem lesz 
jobb, csak a bűnhődéstől mentesebb. 

54. Jogsérelem éri Isten igéjét, ha ugyanab-
ban a prédikációban ugyanannyi vagy több 
időt szentelünk a búcsúnak, mint Isten igéje 
hirdetésének.  

62. Az egyház kincse valójában Isten dicső-
ségének és kegyelmének szent evangéliuma 
(örömhíre). De ezt méltán igen gyűlölik, mert 
elsőkből utolsókká tesz.  

94. Buzdítsuk azért a keresztyéneket, hogy 
fejüket: Krisztust, bűnhődésen, halálon és 
poklon át is követni igyekezzenek, 

95. és abban bízzanak, hogy inkább sok szo-
rongattatáson át, mintsem a béke biztonságán 
át jutnak be a mennybe (ApCsel 17,22). 

Mert más fundamentomot senki nem vethet 
azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus 
Krisztus. (1Kor 3,11) 
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Reformációi totó 
1. Hol idézi Pál apostol az ószövetségi igét: 
„Az igaz ember a hite által él.” (Hab 2,4)? 

a. Jn 3,16 
b. Róm 1,17 
c. Fil 4,4 

2.Mikor élt Luther Márton?  
a. 1369-1415 
b. 1483-1546 
c. 1509-1564 

3. Melyik városból indult a reformáció? 
a. Wittenberg 
b. Genf 
c. Róma 

4. Mit jelent a reformáció szó? 
a. Ébredés  
b. Újjászületés 
c. Megújítás 

5. Milyen esemény hatására lett Luther szerze-
tes az erfurti Ágoston-rendi kolostorban? 

a. Apja kívánságára 
b. Isteni elhívást kapott 
c. Fogadalmat tett egy viharban 

6. Milyen kérdés gyötörte Luthert szerzetes 
korában? 

a. Hogyan juthatok hozzá a Szentíráshoz?  
b. Hogyan találok rá a kegyelmes Istenre?  
c. Hogyan újíthatom meg az egyházat? 

7. Mi segítette a reformáció terjedését? 
a. A politikai támogatás 
b. A török hódítás  
c. A könyvnyomtatás 

8.Miután Luthert birodalmi átokkal sújtották, 
tíz hónapot Wartburg várában töltött. Mit csi-
nált ez alatt?  

a. Lefordította németre a Bibliát. 
b. Lefordította németre az Újszövetséget. 
c. Magyarázatot írt a Biblia könyveihez. 

9. Ki volt Luther felesége? 
a. Bethlen Kata 
b. Elisabeth Luther 
c. Bóra Katalin 

10. Ki írta az első evangélikus hitvallás iratot, 
az Ágostai hitvallást, amit az augsburgi biro-
dalmi gyűlésen ismertettek? 

a. Luther Márton 
b. Kálvin János 
c. Melanchton Fülöp 

11. Melyik teológiai tanítás fűződik Luther-
hez? 

a. A megigazulás 
b. A kettős predestináció 
c. Az újrakeresztelés 

12. Melyik az úrvacsora evangélikus értelme-
zése? 

a. A kenyér és a bor Krisztus valóságos teste 
és vére. 
b. A kenyér és a bor emlékeztető jegyei az 
utolsó vacsorán elmondottaknak. 
c. A kenyér és a bor a papi áldás következté-
ben átlényegül Krisztus testévé és vérévé. 

13. Mi volt Luther utolsó – papírra vetett – 
mondata?  

a. Erős vár a mi Istenünk! 
b. Uram, könyörülj rajtam! 
c. Koldusok vagyunk. Ez az igazság. 

13+1. Melyik évből származik az az irat, ami 
Végh Mihály főbíró házában született és említi 
Kecskeméten a „Luther Körösztyénök”-et? 

a. 1564 
b. 1792 
c. 1862 

Gyülekezeti honlapunk  
(hírek, események, igehirdetések): 

https://kecskemet.lutheran.hu  

A helyes megfejtés megtalálható honlapunkon. 


