AZ ORDASS LAJOS ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYAI
Ordass Lajos: A keresztfa tövében
Ordass Lajos (1901–1978) imádságos

formában dolgozta fel a
passiótörténetet. A koncepciós perrel félreállított püspök próbás
magányában a golgotai kereszt felé tartó Urával beszélget... A
szenvedő Krisztus a püspök kérdéseire megnyugtató választ ad.
meditáció, 192 oldal, 1100,– Ft

Ordass Lajos: Akikkel az Úton találkoztam
Külföldi és magyar kortársakról emlékezik meg Ordass püspök – Bancsó
Antaltól Deák Jánosig, valamint Eivind Berggravtól Otto Dibeliusig –,
akikkel „az Úton”, tehát a Krisztus-követés útján találkozott.
egyháztörténet, 110 oldal, 500,– Ft

Ordass Lajos: Gondolatok a Filemonhoz írt levél olvasása
közben
A szerző szerint a Filemonhoz írott levél tulajdonképpen „bűnügyi regény”,
ám aki olvassa, annak „a vétkes oldalára húz a szíve”. Ugyanakkor a páli
levelek között ez a levél az, amelyik megkapó módon állítja elénk Pál
apostolt, a krisztuskövetőt, tehát a keresztyén embert.
igemagyarázat, 16 oldal, 100,–Ft

Ordass Lajos: Jó hír a szenvedőknek
A kötet Ordass püspöknek 1956-58-ban elhangzott 52 igehirdetését
tartalmazza. Az elsőt 1956.október 14-én a budahegyvidéki gyülekezetben
mondta el, kétévi börtön és hat esztendei némaságra ítéltetés után. A többi
a Deák téren, valamint püspöklátogatásai során hangzott el hazánkban,
valamint
Koppenhágában
és
Minneapolisban,
az
Evangélikus
Világszövetség világgyűlésének megnyitó istentiszteletén (1957. augusztus
25.). Az igehirdetéseket a püspök csendes, pásztori hangja jellemzi.
„Személyes vallástétel, Jézus Krisztus Urunkhoz való édesgetés a jó
hírrel...” (Scholz László)
igehirdetés, 335 oldal, 700,– Ft

Ordass Lajos: Nem tudok imádkozni
A kötet a szerző szándéka szerint: „tanácsadás imádkozóknak és olyan
embereknek, akik szeretnének imádkozó életre jutni”. Néhány fejezetcím:
Csüggesztő kérdések, Bátortalan kezdet, A kérő imádság – másokért, A
bűnnel küzdő imádsága.
meditáció, 150 oldal, 700,– Ft

Ordass Lajos: Útravaló az év minden napjára
Ordass püspök áhítatos könyve 1958/59-ben egy egész esztendő alatt
készült. A püspök reggelente „Urával beszélgetett”. Elmélkedését
papírlapra vetette, melyek „zsebkendőként” (ez volt a levelek fedőneve)
kerültek ki Bécsbe, s jutottak el a külföldre került hazánkfiaihoz, akiknek
1967-ben sikerült könyv alakban kiadniuk. Azóta itthon már két kiadás
fogyott el, sok olvasónak jelentett egész napra szóló útravalót.
Harmat Kiadóval közösen, meditáció,420 oldal, 2500,– Ft

Ordass Lajos: Vádirat
Kisregény. A főszereplőt hamis vádakkal letartóztatják, bíróság elé állítják...
1960-ban jelent meg először Amerikában angol nyelven. A borítólapon ez
volt olvasható: „Valahol Kelet-Európában írták, s a kéziratot átcsempészték
a vasfüggönyön, hogy az USA-ban megjelenhessék. Személyes
biztonsága érdekében a szerző névtelen marad”.
kisregény, 80 oldal, 50,– Ft

Boleratzky Lóránd: Aki mindvégig állhatatos maradt –
Ordass Lajos, a mártírsorsú evangélikus püspök
Dokumentumok Ordass püspök ügyéről és rehabilitálásáról.
egyháztörténet, 140 oldal, 600,– Ft

Boleratzky Lóránd:
egyházjog I–II.

Magyar

evangélikus

Az
egyházjogász,
egykori
jogakadémiai
tanár
nagyléptékű tanulmánya jogtörténetről, a XX. század
végének magyar evangélikus törvényeiről.
egyházjog, 280 + 586 oldal, I-II. kötet 1700,– Ft

Boleratzky Lóránd: A tiszai evangélikus egyházkerület
Miskolci Jogakadémiájának múltja és szerepe a jogi
oktatásban
A szerző, aki a miskolci evangélikus jogakadémia tanára volt, áttekinti
annak múltját az eperjesi kollégium megalakulásától, a jogászképzés
megindításától az államosításig és felszámolásig. Méltatja az intézmény
jelentőségét, nagynevű tanárait.
egyháztörténet, 28 oldal, 50,– Ft

Botta István: Dévai Mátyás, a magyar Luther
A szerző alapos tudományos munkával kritikai vizsgálat eredményeként
tisztázza Dévai Mátyás életének utolsó két esztendejét, hitének és
tanításának tárgyilagos ismertetésével bizonyítja a nagytekintélyű
reformátor hithűségét.
egyháztörténet, 80 oldal, 200,– Ft

Böröcz Sándor: Kiáltás a mélyből
Az írót, aki evangélikus lelkész, 1948 augusztusában tartóztatták le, majd
koncepciós perben 25 évre ítélték. Hat és fél évet töltött szénbányában a
szibériai Vorkután. A könyv nagyobb része ennek az időszaknak a
krónikája, de benne van a megőrzött és megőrző hit története is. A könyv
második része a szabadulás utáni világi és egyházi kálvária rövid története.
5. kiadás, egyháztörténet, 366 oldal, 1400,– Ft

Dóka Zoltán: Márk evangéliuma
A szerző így ír az előszóban: „Tizenhét évvel ezelőtt [1979-ben] Márk
kommentárom első kiadása a kommunista pártállamot kiszolgáló egyházi
cenzúra áldozata lett. Most viszont hálát adok Istennek, hogy megérhettem
könyvem cenzori szövegmanipulációktól mentes, az eredeti kéziratnak
megfelelő új kiadását. Aki a két kiadást összehasonlítja, megérti, hogy csak
e másodikat tekintem a valódi elsőnek.”
teológia, 362 oldal, elfogyott

Gémes István: Fellebbentett fátyol
Tucatnyi igehirdetés Jézus példázatairól, tíz másik pedig Jézus csodáiról. A
2008-ben Károli díjjal kitüntetett, már nyugdíjas szerző lelkészként
Magyarországon.
Dániában,
Svédországban,
Brazíliában,
majd
Németországban szolgált, szerkesztette az Útitárs és a Koinonia c.
újságokat. Arra vállalkozik, hogy „egy kicsit fellebbentse a fátylat, amely
Jézusnak, a názáreti prédikátornak az élete és munkája körül lebeg”.
igehirdetés, 212 oldal, 1250,– Ft

Gémes István: „… saját kezemmel írom: Pál”
A szerző igehirdetői és lelkipásztori munkássága mellett élete során
rendszeresen foglalkozott az Újszövetség teológiájával, elsősorban Pál
apostollal. A könyvben kutatásainak a jelen pillanatban kiforrott
eredményeit adja közre. Az előszót író Cserháti Sándor professzor szerint
„egy hullámhosszon van azzal az apostollal, aki nem gondolja magáról,
hogy már mindent elért, hanem, ami háta mögött van, elfelejtve, az előtte
lévőnek nekifekszik (Fil 3,13-14).”
teológia, 292 oldal, 1400,– Ft

Giertz, Bo: Hitből élünk
Svédországban, az 1500-as évek közepén játszódó, hat egyházi tárgyú
történelmi novella Ordass Lajos fordításában.
novella, 292 oldal, 600,– Ft

Ittzés János: Az evangélium hullámhosszán
A Magyar Rádió Vasárnapi Újság c. műsorában elhangzott rövid
meditációk gyűjteménye. „Írásainak esztétikumát az evangéliumi alázat és
a hitvallásos bizonyosság adja...” (Ifj. dr. Fabiny Tibor előszavából)
meditáció, 86 oldal, 500,– Ft

Joób Olivér: Tenger harcon át
Id. Joób Olivér nyíregyházai, majd ostffyasszonyfai lelkész szolgáló
életének állít emléket a fia szerkesztésében megjelent kötet. Túróczy
Zoltán püspök titkára, közvetlen munkatársa is volt. Fáradhatatlanul járta a
szabolcsi tanyákat (a bokrokat), megkereste a legkisebb közösségeket is.
A kommunista önkény nem nézte jó szemmel hiteles munkáját, a politikai
rendőrség megfigyelte. Egyházvezetői segédlettel kényszeráthelyezésre
ítélték egy dunántúli kis gyülekezetbe, ahol 4 hónap múlva – máig
tisztázatlan körülmények között – motorbalesetben elhunyt.
egyháztörténet, 421 oldal, 1800,– Ft

Joób Olivér: Ünnep
A kézbe simuló kis kötet hetven áhítatot, rövid igehirdetést tartalmaz az
esztendő (sőt az egyházi esztendő!) minden vasárnapjára és
ünnepnapjára. Ittzés János püspök hiánypótlónak nevezi ezt a kiadványt. A
benne szereplő igehirdetéseknek a vezérlő elve az, hogy „egyedül Isten
igéje a mérce… A stilisztikai igényesség és közérthetőség már csak
ráadás.” Dr. Kiss Jenő egyetemi tanár, akadémikus figyelmét pedig az
áhítatok tömörsége, választékossága, meggyőző ereje, továbbgondolkodtató volta kötötte le.
igehirdetés, 300 oldal, 1400,– Ft

ÚJ

Joób Olivér: Válasz
A Svájcban élő szerző 40 fejezetben dolgozza fel hitünk legalapvetőbb
kérdéseit. Összefoglalja a „theologia minima”-t. A konfirmációs oktatásban,
de felnőtt katekézisben is egyaránt jól használható kötetet Bence
Domonkos szellemes grafikái díszítik.
segédkönyv, 148 oldal, 1600,– Ft

Jung, Emanuel – Tekus Ottó – Veöreös Imre: Hogyan
vezessem a vasárnapi iskolát?
A „vasárnapi iskola” – a mai gyermek-bibliakör vezetésének egyik –
kipróbált módszere szemléltető rajzokkal, kidolgozott példákkal.
segédkönyv, 144 oldal, 450,– Ft

Kapi Béla: Isten hárfása.
A kisregény 4. kiadása Kapi Béla püspök halálának 50. illetve Paul
Gerhardt születésének 400. évfordulója alkalmával jelent meg. Paul
Gerhardt Luther után a legjelentősebb evangélikus énekszerző, énekeit a
protestáns gyülekezetek Németországtól Japánig, Finnországtól DélAfrikáig mindenütt éneklik. A könyv történeti hűséggel mutatja be, hogy
Gerhardt szenvedésekkel teli sorsa ellenére hűséges maradt hitéhez és
hivatásához.
történeti elbeszélés, 282 oldal, 1400,– Ft

Luther, Martin: Tizennégy vigasztaló kép
Időszerű írás, mert vigasztalásra váró embereknek szól. S a ma embere
vigasztalan: mindenkit vádol a lelkiismerete, nehéz teher a betegség, és
kikerülhetetlen a halál... Ebben a reménytelen helyzetben keresi meg az
embert a jó hír: az evangélium örömüzenete az Isten szeretetéről a Jézus
Krisztusban.
meditáció, 98 oldal, ára: 250,– Ft

Lyngar, Einar: A fáklya
Áhítatkönyv a keresztyén ifjúság részére Ordass Lajos fordításában.
Néhány cím a tartalomjegyzékből: Van segítség – Hátha te vagy a hibás –
Napsütés és vihar szükségesek – Jézust hol lehet megtalálni? – Állandó
öröm – A lélek csendre szorul… Konfirmációs ajándéknak ajánljuk.
meditáció, 182 oldal, 450,– Ft

Maróthy Jenő: Szegények szíve
Az egykori fővárosi tanító szerető együttérzéssel megírt novellái
„nevelhetetlen” külvárosi iskolás gyerekekről, a „pokolhoz” és a „mennyhez”
tartozó testvérekről, felekezeti ellentétek miatt civódó családtagokról,
valamint „Krisztus Urunk postamesteréről”...
novella, 214 oldal, 700,– Ft

Munk, Kaj: Három dráma
A szerző dán evangélikus lelkész, drámaíró (1898–1944), a második
világháborúban a Dániát megszálló németekkel szembeni ellenállás
vértanúja. Papi szolgálatát még akkor sem tekintette másodrendű
kérdésnek, amikor a költészet és a drámaírás területén már teljes sikert
aratott, és nevétől hangos volt Dánia és a skandináv világ. A drámákat
fordította és a bevezető tanulmányt Ordass Lajos püspök írta.
dráma, 206 oldal, 600,- Ft

Pétursson, Hallgrímur: Passió-énekek
Az izlandi irodalom meghatározó alkotása a XVII. századból ez az 50
verset tartalmazó gyűjtemény, amely áldott segítség lehet böjti
felkészülésben, nagyheti elcsendesedésben. Ordass Lajos ezért a
fordításáért kapta meg a reykjaviki egyetem díszdoktori címét, amelyet
nem vehetett át, mert a hazai hatóságoktól nem kapott útlevelet. A kötetet
Probstner János csodálatos grafikái díszítik.
versciklus tanulmányokkal, 274 oldal, 1900,- Ft

Rőzse István: A halál árnyékának völgyében
Megrendítő olvasmány és leleplező könyv: a szerző feldolgozta Keken
András és Kendeh György lelkészek mártíriumának még elérhető
rendőrségi anyagát. Adósság-törlesztés is, amellyel a kortárs-nemzedék
tartozik az egyház ügyéért szenvedőknek és az utókornak.
egyháztörténet, 172 oldal, 500,– Ft

Schneller Károly, ifj. (szerk.): Emlékezés
Evangélikus Jogakadémia tanáraira

a

Miskolci

A kötetben a Miskolci Öregjogászok Baráti Körében elhangzott előadások
kerültek kiadásra, összesen 19. Olyan jelentős személyiségekről szóltak az
előadók, mint dr. Bruckner Győző, dr. Mikler Károly, dr. Zsedényi Béla, és
még sokan mások.
egyháztörténet, 124 oldal, 400,– Ft

Scholz László: „Elveszett és megtaláltatott”
Bibliatanulmány Lukács evangéliuma 15. fejezetéről, a tékozló fiúról szóló
példázatról. 1956 őszén hangzott el egyházunk lelkészeinek egy csoportja
előtt. Időszerűen szólt az elkerülhetetlen önvizsgálatról, a bűnbánattartásról és a megtisztulásról.
igetanulmány, 42 oldal, 150,– Ft

Scholz László: Két sugárzó igazgyöngy
A Biblia kincsesházából két gyöngyszemet vesz a kezébe a szerző, hogy
„sugaránál elidőzzön, tiszta fényében megfürödjön”. Ez a két gyöngyszem
a Miatyánk és a nyolc boldogság-mondás Jézus Hegyi Beszédéből.
Mindkettő igazgyöngy...
meditáció, 158 oldal, 250,– Ft

Scholz László: Tisztítsd meg szívedet, hogy megtartassál
A kötetben szereplő igehirdetés sorozat először 1946 januárjában jelent
meg az „Evangélikus Evangélizáció” kiadásában. A szerző „evangélizáló
előadásoknak” nevezi a sorozatot. Találó ez az elnevezés: Scholz László
„úgy evangélizál, hogy előad, tanít, és úgy tanít, hogy evangélizál.
Egyszerre érezzük szavában a konferenciák, evangélizációk forró levegőjét
és a teológiai tudomány igazságért hevülő, józan tisztaságát...” (Dóka
Zoltán előszavából)
igehirdetés, 112 oldal, 250,– Ft

Sólyom Jenő: Hiszem – tudom
Bevezetés az evangélikus egyház tanításába a Szentírás és a hitvallási
iratok alapján, egyfajta hittankönyv felnőtt olvasók számára.
Gondolkodásra, elmélyült tanulásra serkentő tömör írás. Olvasása során
arra a tapasztalatra juthatunk, hogy a hit és a tudás egyáltalán nem zárja ki
egymást, sőt...!
teológia, 164 oldal, 400,– Ft

Terray László: Nem tehetett mást
A nemzetközi Ordass Alapítvány Oslóban őrzött gyűjteményének
gondozója, Terray László dokumentumok alapján norvég nyelven már
1984-ben megírta ezt az első hiteles életrajzot Ordass püspökről. A könyv
nemcsak fényt vet a magyar evangélikusság közelmúltbeli történetének
fontos szakaszára, azon túl öneszméletre és önvizsgálatra is indít.
egyháztörténet, 232 oldal, 1100,- Ft

Thurnayné Schulek Vilma: Édesapánk, dr. Schulek Tibor
A családi levelesláda titkai és családtagok személyes visszaemlékezései
felhasználásával készült könyv sokak elé példaképül állítja dr. Schulek
Tibor esperest, tábori lelkészt, tudós irodalomtörténészt, nyolcgyermekes
családapát. A könyv sok egyházi dokumentumot is tartalmaz a
szocializmus korából, többek között a Schulek-per anyagát. A család
életének minden nehézsége ellenére a családtagok hittel vallják: „akik
Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál!”
egyháztörténet, 300 oldal, elfogyott

Thurnayné Schulek Vilma: Termő csipkebokor
A könyv alcíme: Egy evangélikus lelkészfeleség, családanya, festőművész
élete, szolgálata és művészete. Ez a könyv erőforrás mindazok számára,
akik a bomló közösségek világában és igaz emberi értékeket sokszor
nélkülöző társadalmunkban vállalják a keresztet hordozó tanítvány olykor
lázadó, mégis Istennek engedelmes, és Krisztust követő életet.
egyház- és családtörténet, 326 oldal, 2400,– Ft

Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról
A rövid összekötő szövegeken kívül Luther az asztali
beszélgetéseinek részleteiben maga mondja el vívódásainak és harcainak
hiteles történetét. Sokak szerint ebből a könyvből lehet legjobban
megismerni a reformáció történetét.
egyháztörténet, 192 oldal, 1400,– Ft

Ifj. Zászkaliczky Pál: Isten követségében
A szerző többek visszaemlékezését és számtalan
dokumentumot felhasználva mutatja be nagyapja, az 1905-ben született
legid. Zászkaliczky Pál fóti lelkész, esperes, bibliafordító és evangélizátor
küzdelmes életét, munkásságát. Az életrajzot átszövi a huszadik század
fordulatos története, a világháború, az egyházakat elnyomorító
egyházpolitika, az 56-os forradalom, s annak megtorlása.
egyháztörténet, 278 oldal, elfogyott

Keresztyén Igazság
független evangélikus teológiai és kritikai lap
Az Ordass Lajos Baráti Kör 1989-ben indította újra a Keresztyén Igazság
című folyóiratot. Az eredeti lap Karner Károly teológiai tanár
szerkesztésében 1934–45 között jelent meg, végig
belső munkatársa volt Ordass Lajos. Az új folyamnak,
amelyet 2010 őszétől az Ordass Lajos Alapítvány ad
ki, 2013 decemberében jelent meg a 100. száma. Az
elmúlt 25 évben számos egyháztörténeti jelentőségű
dokumentum, nívós tanulmány jelent meg a lapban, de
Ordass Lajos sok írása is itt látott először napvilágot.
A szerkesztőbizottság tagjai: Cserhátiné Szabó Izabella, Isó Dorottya,
Ittzés János, Jankovits Béla, Kovács László, Tubán József
megjelenik negyedévente, 1800,– Ft/év
Az Ordass Lajos Alapítvány kiadványai megvásárolhatók és postai szállításra megrendelhetők
a Huszár Gál Könyvesboltban (1052 Budapest, Deák tér 4. Tel: 06-1/266-6329), de
beszerezhetők a Luther Kiadó boltjában is (1085 Budapest, Üllői út 24.).
Könyvesboltok, gyülekezetek 1-1 könyvből tíz példánynál nagyobb rendelés esetén közvetlenül
is fordulhatnak az Alapítványhoz: 1171 Budapest, Lenkeház u. 7., pal.zaszkaliczky@t-online.hu,
illetve id. Zászkaliczky Pálhoz: 2151 Fót, Ibolyás u. 3/A. Tel: 06-30/486-5020. Ilyen rendelés
esetén kedvezményt adunk.

