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Néhány nappal ezelőtt az egyik kedves
ismerősöm arról számolt be, hogy nagyon
szokatlan plakátokat látott az egyik
metróaluljáróban. Ez még önmagában nem
keltette volna fel az érdeklődésemet, de azt is
mondta, hogy a plakátokon olvasható
figyelemfelhívó mondatok nagyon jó
hatással voltak a lelkivilágára. Gyorsan
megkerestem én is ezt a megállót, elindultam
a mozgólépcsőn lefelé és engedtem, hogy a
plakátokon olvasható felszólítások rám is
hassanak. És tényleg hatottak. Jó volt olyan
mondatokat olvasni , amelyek nem
valami lyen ter mék megvásár lására
buzdítottak, hanem egészen egyszerűen
velem foglalkoztak. Engem akartak talán
túlzottan is megszokott, mások által gyakran
kivál tott érzéseimből kimozdítani ,
kibillenteni: „Merd elengedni a sietőket.”;
„Merj gyengéd lenni.”; Merj mosolyogni
a szembejövőre”.

Szükségünk van bátorításra, pozitív
értelemben vett kizökkentésre és meg-
erősítésre. Arra, hogy lelki életünket, belső
harmóniánkat karban tartsuk és lehetőség
szerint folyamatosan erősítsük. Ez utóbbi
talán még mindig idegenül hangzik a
számunkra… Lelki dolgokról leginkább csak
akkor szoktunk beszélni, amikor baj van.
Amikor normálisnak vélt állapotunkból
kizökkenünk, amikor valamilyen zavart
élünk meg saját magunk vagy mások
lelkivilágában. Jobb esetben ilyenkor
félelmeinket legyőzve megkeressük azt az
embert – akár saját lelkészünket –
aki a megfelelő szakemberhez tud
irányítani bennünket.

De vajon lehet-e növekedni, megerősödni
lelkiekben, vagy küzdelmünk csak a nagyobb

bajok kezeléséről, vagy egy adott lelki színt
megtartásáról szólhat? A világi pszichológia
számára sem ismeretlen a lelki megerősödés
fogalma. Értelmezhető úgy, hogy az egyén
én-ereje megerősödik, ami például abban
nyilvánulhat meg, hogy belső krízisek esetén
egyre magasabb szintű elhárító vagy
védekező mechanizmusokat alkalmaz
(pl. elaboráció).

Ha saját viszonyítási rendszerünkben
gondolkodunk a lelki élet megerősödéséről,
é rdemes fe l idéznünk az emmaus i
tanítványok történetét. Ezek a tanítványok a
velük vándorló, először fel nem ismert
Mester jelenlétében erősödtek meg, aki
tanította őket és valódi közösséget vállalt
velük. A lelki megerősödés így szorosan
összekapcsolódik a vándorlás, tanítás és a
közösség fogalmával. Ennek klasszikus
egyéni formája a lelkivezetés / spirituális
kísérés, amely nem annyira elterjedt saját
egyházunkban. Pedig nagy kincs, ha van
valaki, akivel bizonyos időközönként
meg oszthat juk é lménye inket sa já t
vándorlásunkról, Krisztus-követésünkről.

Hagyományunkban inkább a közösségi
formák élnek, mint az istentisztelet vagy a
kisközösségi alkalmak. Ezek szintén azt
szolgálják, hogy lelki életünk megerősödjön,
hogy egyre inkább felismerjük az önmagát
feltáró, velünk vándorló Mestert, aki tanítani
akar bennünket, és aki valóságos közösségét
kínálja nekünk. Mindezt azért is, hogy
megerősödve mások mellé szegődjünk,
hogy másokkal együtt vándoroljunk
a lelki megerősödésért.

Joób Máté

Lelki megerősödés
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Megerősítésre, segítségre életünk
minden szakaszában nagy szükségünk
van, függetlenül attól, hogy milyen
tevékenységet végzünk, vagy feladatot
látunk el. Egy új, a társadalom számára
hasznos dolog megter vezése és
létrehozása, az egészséges élelmiszer
megtermelése, a testi és lelki egészség
ápolása és fejlesztése, a fiatalok testi és
szellemi képességeinek növelése (ebből
ered a nevelés szavunk), a rászorulók
gondozása, a gazdaság társadalom és
természeti környezet érdekeit is
figyelembe vevő fejlesztése mind olyan
feladatok, amelyek nagy felelősséggel
járnak, és az elvégzésükhöz a tanult
képességeken, tudáson kívül lelki erőre
is szükség van.

Nincs ez másképp a sportban sem,
legyen szó csapatban, vagy egyénileg
végzett tevékenységről. A felkészülés
során tett fizikai erőfeszítéseket, az
edzések küzdelmeit ki kell hogy
egészítse az a támogatás, amely nélkül
nem lehetnénk sikeresek sem a
versenypályán, sem az élet többi fontos
területén. Erre a támogatásra pedig
ugyanolyan nagy szüksége van egy
sportolónak, mint a fizikai felkészülésre.

Fogadják az Olvasók, a kedves Testvérek
szeretettel azokat a gondolatokat,
amelyek a fentiekkel kapcsolatban
fogalmazódtak meg bennem a hosszú,
természetben eltöltött edzések, vagy
éppen a küzdelmes triatlonversenyek
során, az elmúlt mintegy másfél
évtizedben. Az egyes szám második
személyben megfogalmazottak az olvasó
számára az elmondottak könnyebb
átélését segítheti.

Célegyenesben

A berzencei templom tornyában négyet ütött
a harang. Odakinn az előző napok kavargó,
pezsgő karneváli hangulata, amely az este
még ott lüktetett a fejedben, és nem engedte
az álmot a szemedre, belefagyott a ködös,
esőszagú hajnalba. A dermedt somogyi táj
mozdulatlanságában, szendergésében szinte
semmi nem emlékeztetett a korábbi zajos
eseményekre. A kis csapat tovább aludna, de
erőt vesz magán, hiszen tudja, hosszú, nagy
nap áll előtte. Eközben benned félelemmel és
várakozással teli érzések keverednek. Félsz a
bizonytalanságtól, az erőtlenségtől, és
bizakodsz a segítségben, amelyre nagy
szükséged lesz ezen a napon. Biztosan
tudod, hogy fegyelmezett módon,
szorgalommal, állhatatossággal és kitartással

Megerősítés - Lelki és fizikai erőnlét
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készültél a mára, de tisztában vagy
azzal is, hogy ha sikeres leszel, az nem
csak a Te érdemed lesz.

A kis csapat alatt a gépkocsi nesztelenül
suhan végig az alvó tájon. Az éjszakai
sötétséget derengés váltja föl, és a nehéz
párák között egy-egy napsugár bearanyozza
az ébredő tájat. Az élettelen szürkeségben
megjelenik az életet adó fény. Körülötted is
e l e ve n s é g k ö l t ö z i k m i n d e n k i b e .
Észreveszed, amint közeledtek a rajthoz,
hogy e korai órán hozzátok hasonló kis
csapatok tucatjai, százai tartanak ugyanabba
az irányba. A benned ébredt félelmet felváltja
az izgalom érzése.

A máskor békés gyékényesi vízpart
hangyabolyként lüktet, és készül a nagy
eseményre. Egy rövid időre mégis
megnyugszik a hangyaboly, hogy a hajnali
áhítat útravalóját eltegye magának: a
nagyatádi tiszteletes, Gábor atya megáldja a
vasember verseny mezőnyét, hogy Isten
segítségével teljesíthessék az ember feletti
távot. A versenyzők elvégzik az utolsó
simításokat, rituálékat, amelyek ilyenkor
szokásosak. A te karodat, vádlidat is
„megírják”, hogy a továbbiakban a nagy
kavalkádban lehessen tudni: az ott te vagy.
Felhúzod, (mi az, hogy felhúzod? –
izgalmadban felrángatod) magadra azt a
hosszú ruhát, amely megvédi a testedet a
vízben a kihűléstől. A felfokozott
izgalomban minden másképp történik, mint
ahogyan azt korábban megszoktad.
Elbúcsúzol szeretteidtől, a tőlük kapott
útravalót is elrakod magadnak: nagy
szükséged lesz rá a következő 226
kilométeren. A kötelező adminisztráció
után több század magaddal bele-
ereszkedsz a vízbe, és az óriási zajban,
amelyet a nézők mindenféle eszközzel
keltenek, ágyúszóra elindulsz.

Egyszerre a víz végtelen csöndjében találod
magadat. A víz alatti világ nyugalmát csak a
karok és a lábak tempózó mozdulatai
kavarják fel. A fejedben az előző órák, napok
pezsgése lecsillapodik, nyugalomban és
biztonságban érzed magadat. Körülötted,
amerre ellátsz, fekete ruhába húzott karok
csépelik a vizet, amely a kelő nap sugaraiban
milliónyi szikrát vet. A parton bíztató
nézősereg hangját már csak belülről hallod,
hiszen minden külső zörejt elnyel a víz halk,
zúgó moraja. A 3,8. kilométerhez közeledve
már egyre gyakrabban emeled ki a fejedet a
vízből, hogy az ismét egyre fokozódó
izgalomban el ne vétsed a helyes irányt.
Amint leér a lábad, megpróbálsz elindulni, de
úgy érzed, mintha elhagyott volna az erőd, s
nem tudnál gyalogolni. Rögtön karon ragad
két segítő, és kihúznak a vízből. Amíg a több
száz versenyző úszik, addig ők ott állnak a
hideg vízben, és önzetlenül segítik őket.
Kifutsz a partra, és a végtelennek tűnő
térségben e lőször megkeresed az
átöltözéshez szükséges ruháidat, majd a
biciklidet. Nincs könnyű dolgod, hiszen a
tiedén kívül még majd' hatszáz ilyen
ruháscsomag, és ugyanennyi drótszamár
várja a gazdáját.

A levegőt újra betölti az izgalom és a
nézősereg lüktető zaja. Most sem úgy megy
minden, ahogyan azt megszoktad. Nehezen
találod el a pedált, de fölülsz a járművedre, és
a tovasodró hangzavarban érzelmektől
fűtötten, ug yanakkor kör ül tekintő
óvatossággal kihajtasz az országútra.

A szürke aszfaltkígyón haladva átsuhansz
Gyékényesen, ahol alig két órája még
álmosan, a reggeli szürkületben haladtatok
az ellenkező irányba. Az álmosságnak már
nyoma sincs, sőt lúdbőrös leszel, amikor a
hajnali rajtra gondolsz vissza. Körülötted,
előtted, mögötted érkeznek azok a
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versenyzőtársak, akik a vízben még oly
arctalannak tűntek. Köszöntitek egymást,
noha azelőtt talán sohasem találkoztatok.
Néhány bíztató szó, egy-egy mosoly, és újra
egyedül tekersz. Nem a magányt keresed,
csak betartod a szabályt. Változatos tájakon
át hajtasz: a száraz kukoricától zörgő
szántóföldek esőtől illatos erdőségekkel
váltják egymást, amelyekbe itt-ott beékelődik
egy-egy kicsi somogyi falu. A nagymartoni és
a belegi emberek minduntalan hangos
szóval, tapssal, bíztatással fogadnak. Nekik is
fontos a triatlon, az ő életükbe is változást
hoz, csak kicsit másképpen. Mielőtt
megéreznéd az éhséget, megérkezel a
frissítőállomáshoz. Az önkéntes segítők már
messziről kiáltják, hogy mit tudnak adni. Te
visszakiáltasz, menet közben megkapod a teli
kulacsot és a tápláló eledelt, megköszönöd,
és tovább tekersz.

Hamarosan elérsz egy olyan helyre, ahol a
lelkes nézősereg csak egy keskeny nyiladékot
hagy a széles, meredek út közepén. „Hagyd
magad elkáprázatni!” – mondod egy
versenyzőtársadnak, akinek még nem volt
ilyen élményben része. Te már átélted
többször is, mégis mindig végigfut rajtad a
hideg, amikor áthaladsz a hullámzó tömegen.
A kerékpáros órádra pillantasz, és látod,
hogy hamarosan magad mögött tudod a
végtelennek tűnő száznyolcvan kilométert.
Leszállsz a paripáról, amelyet segítő kezek
elvisznek a megfelelő helyre. Ismét
megkeresed az átöltözéshez szükséges
csomagodat a nagy kavalkádban. Hamarosan
melletted terem egy újabb segítő,
aki csak arra vár, hogy segítségével
elindíthasson téged a verseny utolsó, ámde
legnehezebb szakaszán.

Furcsán esnek az első futólépések, de a
szurkolók és a műsorvezetők által teremtett
hangulatban hamar összeszeded magadat.

Tudod, hogy a hátralevő távot csak
összeszedetten tudod teljesíteni. A frissítő-
állomáson magadhoz veszed mindazt, amire
a következő percekben szükséged van. A
sokadik körben már végtelen hosszúságúnak
tűnő fasorral szegélyezett utca végén kiérsz a
szurkolók gyűrűjéből, és pár percig egy
hatalmas park csendjében futsz. Az árnyas
szelíd-gesztenyék alatt a csendet néha
megtöri a szökőkút csobogója, vagy a
vasemberek tiszteletére fáradhatatlanul
játszó együttes ritmusos, dübörgő zenéje.
Észreveszed fáradt társaidat, és néhány
szóval bíztatod őket. Neked is jól esik,
amikor téged bíztatnak, de valójában nem
ezért teszed. Buzdítást kapsz Te is a park
túlfelén is, ahol a lelkes szurkolók házilag
készített rajtlistából böngészik ki a nevedet,
hogy azon szólítva próbáljanak erőt adni a
továbbiakhoz. Túl vagy a táv felén, amikor
kezded érezni, hogy elfogyott az erőd. Újra
megérkezel egy nézőktől zsongó helyre, ahol
várnak rád a szeretteid. Itt ismét kapsz tőlük
útravalót, és ez újabb erőt ad. Futsz tovább,
és megosztod az útravalódat az elcsüggedt
társa iddal , i smeret len baráta iddal .
Nemsokára újra találkozol a kerekesszékes
versenyzővel. Neki hiányzik az egyik lába.
Neked megvan mind a kettő. Hasonló
gondolatok futnak végig a futók fejében: a
kerekesszékes versenyző elhaladását a többi
futó elismerése kíséri – pedig nekik sincsen
már sok erejük.

Hamarosan megpillantasz egy táblát, melyre
a bűvös negyvenkettes szám van írva. Már
csak néhány méter van hátra a célig.
Hatalmas a hangzavar a célegyenesben,
ahova beérkezel, mégis nyugalmat érzel
magad körül.

A leghosszabb nap véget ért. Sikeresen
teljesítetted a távot, megjavítottad eddigi
legjobb idődet, elérted a mára kitűzött
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célodat. Nyakadba akasztják az érmet és a
babé rkoszo rú t , é s eg yü t t ö r ü l s z
versenyzőtársa idda l , szere t te idde l .
Gratulálnak neked. Te azonban az ünnepi
hangulatban sem téveszted el az igazi Célt,
amely felé most egy fontos lépést tettél.
A versenyen egyedül kellett végigmenned, de
tudod, – hiszen átélted – hogy ha kéred,
akkor a Célba éréshez mindig van segítséged.

Már aktuális őszi hírlevelünk is új köntösben
készült, s az új www.deakter.hu web-
oldalunkon sem csupán a külcsíny, hanem a
tartalmi és funkcionális elemek is bővültek.
Internetes megjelenésünknél a hasznos
háttérinformációkon túl komoly hangsúlyt
fektetünk az aktualitásra, így az esemény-
naptárban mindig naprakészen meg-
találhatók programjaink, eseményeink.

Arculati kézikönyvünk és a hozzá tartozó
elemek letölthetőek weboldalunkról, ahol
ezentúl több kiadványunk is elérhető lesz
elektronikus formában.

Szeretnénk felhívni a figyelmet hírlevelünkre
is, melyre bárki feliratkozhat, hogy még
gyorsabban értesüljön a közösség életéről
vagy akár rendezvényekről a www.deakter.hu
oldalon!

A hétvégén vendégünk lesz Dr. Joób Máté
lelkész, az Evangélikus Hittudományi
Egyetem óraadója, a Semmelweis Egyetem
Mentálhigiéné Intézet munkatársa, aki
„Generációk együttélése a gyülekezetben”
címmel tart előadást. Terveink szerint a
bibliatanulmányozás és a beszélgetések
révén szintén ezt a témát járjuk körül. Jó
alkalom nyílik e hétvégén egymás
megismerésére, pihenésre és a festői
környezetben való sétára is.

A csendes-hétvége programja pénteken a
késő délutáni órákban kezdődik, és a
vasárnapi istentiszteletet követő ebéddel ér
véget. Az oda- és visszautazás egyénileg,
menetrend szerinti autóbusszal illetve
autókkal történik. A részvételi díj, amely a
szállást és étkezést foglalja magába,
felnőtteknek 11.000- forint. 14 év alatti
gyermekeknek ingyenes. Számukra a
felnőttekével párhuzamosan zajló gyermek
programokat biztosítunk.

Jelentkezni október 14-ig lehet, a lelkészi
hivatalban. A jelentkezésnél kérjük 5000
forint/fő előlegként való befizetését.

A hétvégével kapcsolatos további
tájékoztatás szintén a lelkészi hivatalban
kapható.

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket e
hitmélyítő és közösségépítő találkozásra!

Illés Bálint
16-szoros ironman, 35-szörös maraton futó,

25-szörös ultramaraton futó, presbiter

Megújult arculat

Gyülekezeti csendes-
hétvége Mátraházán

A nyári pünkösdi programok nemcsak
lelki felfrissülést hoztak életünkbe.
Az idei év közepétől a Deák téri
Egyházközség frissebb és egységesebb
megjelenéssel járul mind a Testvérek,
mind a nagyközönség elé. Mostantól egy
új, korszerűbb arculattal igyekszünk
támogatni publikációinkat.

2011. november 4-6.

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt
őszi gyülekezeti csendes-hétvégénkre. A
helyszín újra a református egyház
üdülője lesz, ahol évek óta kellemes
körülmények közt lehetünk együtt.
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Staféta váltás a Kisdeák Óvodában

Egy óvoda életében izgalmas kihívásokat tartogató esemény, amikor egy óvónő, akit a
rábízott gyermekek megszerettek és megszoktak, maga néz a gyermekáldás örömei elé.
Ez történt idén Lórántné Láng Judit óvónőnk életében is. A családi örömökhöz ez úton is
Isten gazdag áldását kívánjuk! Az óvoda életében fontos, hogyan sikerül az ilyenkor
bekövetkező staféta váltás. Kovács Gyöngyi személyében egy korábbi munkatársat
köszönthetünk újra intézményünkben.

Régi-új munkatársként tértél vissza hozzánk,
hiszen évekkel ez előtt már dolgoztál a Kisdeák
Óvodában. Mi történt veled az azóta eltelt tíz év
alatt?

Hogyan élted meg, hogy ismét óvodánk munkatársa
lettél?

Sok minden megváltozott az életemben az
elmúlt tíz év során. Férjhez mentem, vidékre
költöztem, gyermekeim születtek. De a
legnagyobb változás bennem történt meg.
Kicsit érettebb lettem, komolyabban veszem
az életet és önmagamat is. Ez persze nem
jelent komolyságot a jókedv rovására, mert
alapvetően jó kedélyű vagyok, inkább csak
valamiféle céltudatosságot. Most már
tudom, mi az, amit szeretnék, és fontosnak
tartom, hogy ezt a környezetemben
élők is tudják.

Azt hiszem ezzel nagyon sok konfliktust meg
lehet előzni, ami választott hívatásomban,
ahol emberekkel vagyok körülvéve,
gyerekekkel, szülőkkel, kollégákkal,
elengedhetetlen. Ez az egyik lényeges dolog.
A másik változás, és ez talán a fontosabb,
hogy annak idején éppen a Deák tér, a kórus
és az akkori lelkészek voltak, akik elindítottak
bennem valamit.

Konfirmáltam, és egyre inkább megtaláltam
a helyemet az életben, és az evangélikus
egyházban is. Igen, igaz, hogy kihagytam tíz
évet, de ez abban az értelemben nem igaz,
hogy amit itt, a Deák téren kezdtem el, az
azóta is a legfontosabb dolog a számomra.
És a valós kötődés sem szűnt meg, azóta is a

Lutheránia aktív tagja vagyok, ami rendkívül
sokat jelent nekem. Nagyon örülök, hogy tíz
év után gyakorlatilag „haza” jöttem. Ismerős
arcok, sok kedves emlék, mind segítenek az
újrakezdésben.

Az óvoda is sok változáson ment keresztül az
elmúlt esztendőkben. Új csoporttal bővült,
személyi változások történtek, szakmailag
fejlődött.

Tetszenek ezek a változások. Viszont a
legfontosabb dolgok, éppen amelyek miatt
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szerettem ezt a munkahelyet, nem változtak.
Az értékrend, a családias, bensőséges légkör,
a nyugalom miatt lehetett, és lehet ma is
szeretni a Kisdeák Óvodát. Látszik, hogy
mindenkinek egy a fontos: a gyerekeket
szeretetteljes légkör vegye körül. Közös,
csa ládi prog ramok, is tent iszte le t i ,
gyülekezeti élet, mind egy-egy gyönyörű
színnel gazdagítják az intézmény életét, és
mind ezt a jó hangulatot szolgálják.

Ez legjobban a gyerekek viselkedéséből
vehető észre. Ők azok, akik igazán megélik,
átélik ezt a hangulatot. Az első napokban
még volt bennem egy kis aggodalom, hogyan

szerzem meg majd a biza lmukat ,
szeretetüket. De valóban azt látom, hatással
van rájuk ez a hely, méghozzá nagyon jó
hatással. Barátságosak és befogadóak. Nem
csak ők, a kolléganők is nagyon kedvesek,
figyelmesek. Segítenek újra felvenni a
„ritmust”. Az óvoda bővülésével együtt
kicsit több a lehetőség a szakmai fejlődésre,
könnyebb megosztani egymással a munkával
kapcsolatos kérdéseket, tanácsot kérni, adni.

Összességében tehát minden adott az
eredményes, jó hangulatú, szeretetteljes
munkához. Ehhez kérem Isten áldását!

Koncertre készülünk, nem először, és nem is
utoljára. Ez viszont most egy különleges
alkalom. De erről majd később.

Hosszú évek óta a Deák téri gyülekezethez
tartozunk, és a Kisdeák óvoda szülői
közösségében is szinte a kezdetektől részt
veszünk. A csákvári csendes hétvégék,
amelyeket az óvodásokkal, és szüleikkel
közösen éltünk át, olyan jó hangulatban
teltek, hogy elhatároztuk, nyaranta is együtt
töltünk majd egy hetet. Azóta indult el a nyári
családos tábor, amelyet mi biztosan nem
hagyunk ki.

A lelki feltöltődés és megerősödés hetei ezek,
amelyek mindannyiunk számára sokat
jelentenek. Olyan barátságok születtek, olyan
összetartozás alakult ki, amelyet úgy érezzük,
nem lehet visszhang nélkül hagyni.

Mindketten muzsikusok vagyunk, s a
magunk szerény eszközével próbálunk
segíteni, ha ezt egy koncert meg-
szervezésével megtehetjük.

Mivel a kantátás istentiszteletek rendszeres
résztvevői vagyunk, nagy örömünkre Dr.
Kamp Salamon karnagy urat is sikerült a jó
ügynek megnyernünk, s a hangversenyt Ő
vezényli.

A sok mosolyt, törődést, és jókedvet
szeretnénk most visszasugározni az óvoda
javára rendezett jótékonysági koncerttel.
Megerősít bennünket a hit, hogy jó ügyet
szolgálunk ezzel.

A hangverseny 2011. szeptember 24-én este
hat órakor lesz a Deák téri templomban.

S mi mást játszhatna a Lutheránia Ének- és
Zenekar, mint Bach műveit!

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket!

Fenyvesi Andrea
és Fejérvári János

Koncertre készülünk
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Zenei alkalmak a Deák téren

ProgramIdőpont

Szeptember 24., szombat, 18 óra Jótékonysági hangverseny a Kisdeák Óvoda javára

Szeptember 25., vasárnap, 18 óra Orgonazenés áhítat: 40 éves a Deák téri orgona
Trajtler Gábor, Finta Gergely és Mekis Péter orgonál

Október 30., vasárnap, 11 óra Kantátazenés istentisztelet:
J.S. Bach: Ein' feste Burg ist unser Gott BWV 80

Október 30., vasárnap, 18 óra Orgonazenés áhítat: M. L. 95
(Reformáció az európai orgonazenében)
Szilágyi Gyula orgonál

November 27., vasárnap, 18 óra Orgonazenés áhítat:
Adventi orgonazene – Kuzma Levente orgonál

December 4., vasárnap, 11 óra Kantátazenés istentisztelet:
J.S. Bach: „Wachet! Betet! Betet! Wachet!“ BWV 70

December 16., péntek, 18 óra A Deák téri Evangélikus Gimnázium
jótékonysági hangversenye

December 18., vasárnap, 18 óra J.S. Bach: Karácsonyi Oratórium
(I. II. és III. kantáták)

December 25., vasárnap, 18 óra Orgonazenés áhítat: Karácsonyi muzsika –
Zászkaliczky Tamás orgonál

A Lutheránia Énekkar nem Deák téren végzett szolgálatairól is tájékoztatást kaphatunk a
http://lutherania.lutheran.hu/ internetes honlapon.
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Gajárszky Magdolna

Budapesten születtem 1924-ben. Első versemet harmadik elemistaként írtam. Az élet úgy
hozta, hogy önhibámon kívül 1945 előtt és után is a hátrányos oldalra kerültem.
Önmagamat megtagadni nem tudtam, írni csak őszintén lehet, a hívő és humanista versek
nem voltak időszerűek… Szerencsémre az írás mankóm maradt egy élet során. Kiírtam
örömöt, fájdalmat. 1963-ban megjelent a Virágsirató, majd a Zsoltárok, a Ráadás és a
Távlatok c. verseskötetek. Végül utolsóként 2003-ban a „Nem vagy magad” válogatás.

Ezek a versek a legmélyebb testi és lelkielesettségből, lassú nehéz gyógyulás útján, a teljes
belső békességig vezettek. Visszafelé tekintve látom, hogy az Úristen soha nem hagyott
magamra. Akkor még csak a „szőttes hátulját” láttam, ma már az egészet ismerem, elölről.

A hajdani miértjeim re ma már tudom a választ. Azt is, hogy a szenvedés nincsen hiába.

Tovább segített a közösség, a lelki testvérek együttérző szeretete, miközben felismertem
azt, ha vígasztalódni akarok, keresni kell nálam vigasztalanabbakat.

Múltam minden tragikumával valahol elsüllyedt. Megtanultam naponként hálát adni és
Őreá hagyatkozni. Ez a kegyelem.

Előszó a Nem vagy magad verseskötetből
2002 novembere

Jásdiné Gajárszki Magdolna gyülekezetünk
oszlopos tagja hazatért teremtő Urához.
Az 1991-ben létrejött Nők Testvéri Szövetsége
közösségünknek kezdetektől aktív, szolgáló tagja
volt. 1997-től pedig elnökévé választottuk. Sokat
tett azért, hogy Varga Józsefné titkárunkkal együtt
határon túli magyar gyermekeket üdültethettünk a
Balatonnál, többek között Apácáról is.

Az elmúlt évtizedben az időskor terhei és
betegségei visszavonulásra kényszerítették az
aktív szolgálattól. De mindig örömmel és
érdeklődésse l fogadta látogatása inkat ,
beszámolóinkat. A Nyugdíjas Klub tagjai számára
többször is bemutatta legújabb verseit és beszélt
küzdelmes életéről. Temetése 2011 szeptember 9-
én volt a Kelenföldi evangélikus templomban.
Verseivel emlékezünk meg mi is róla
hírlevelünkben.
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Zsoltárok 91/11

„Mert az Ő angyalának parancsolt
Felőled, hogy őrizzenek téged m inden
Útadban…”

Oroszlánok nem téptek széjjel,
Kígyók marása nem hatott.
Haldoklók között megmaradtam,
Béna lelkek közt feltámadtam.
Karod nyújtottad – elfogadtam,
Mint mindig mindent,
Mit Tőled kaptam.
Azt, hogy ma hálát mondhatok,
Azt, mit még ezután kapok,
Azt, hogy még én is adhatok.
Ígéreted alapkő, fundamentum.
Íme, bizonyság vagyok.
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A vesztes

Futóhomokra épít
Kinek nincs Istene,
Bajban megsemmisül,
Senki nincs vele.
Meggyötrik viharok,
Megtörik bánatok,
Préda szíve, lelke,
Magányosan hever
Majd a földben teste.
Számára nincs remény,
Nincsen feltámadás,
Korhadt csontjaira
Nem hullhat majd áldás.
Elvesztette magát,
Múltat, jövőt, mindent,
Amikor az életéből
Gőgösségből
Kizárta az Istent.

Hálaadási vasárnap
Ahogyan ezt a tavaly megjelent gazdasági körlevelünkben jeleztük már, minden évben két
alkalommal hálaadási vasárnapot tartunk, azzal a céllal, hogy ezzel új lehetőséget teremtsünk az
egyházfenntartói járulék felajánlására.

Október 16-án mindkét istentiszteletünkön újra alkalom nyílik arra, hogy aki teheti, a padokra
kitett borítékba helyezze el egyházfenntartói járulékát. Természetesen, aki eddig más módon
adakozott, továbbra is használhatja a megszokott rendet. Tudjuk azt is, hogy sokan kis
jövedelemből élnek, ezért ezúton is köszönünk minden támogatást és adományt ami
testvéreinktől a gyülekezet számára érkezik.

Kérjük, hogy a borítékba tett papírra írják fel nevüket, címüket. Ahol több evangélikus van a
családban, kérjük, mindazok nevét sorolják fel, akik nevében a hozzájárulást adják, jelezve azt,
hogy felnőtt, vagy gyermek az illető. Minden évben össze kell állítani a gyülekezeti névsort, azok
listáját, akik az egyházközségben választójoggal rendelkeznek. Ennek frissítésében segítenek
ezek az adatok. Köszönjük a gyülekezet áldozatkészségét!

November 26-án, szombaton reggel 9 órától délután 4 óráig a karácsonyi ünnepkörre készülve
egész napos templom-takarítást hirdettünk meg, melyre szeretettel várunk mindenkit, aki
segíteni szeretne ebben a munkában. Az akcióhoz a nap folyamán bármikor lehet kapcsolódni.

Templom-takarítás

„



11

Gyülekezeti programjaink heti bontásban

Gyülekezeti munkaprogramunk idei vezérfonala a „megerősödés”. Az éves programterv
elkészítésekor segítségünkre volt a Nyugati Egyházkerület lelkészi
munkaközösségének éves munkaprogramja, melynek bevezetőjében az alábbiakat
olvashatjuk e témáról: Az erőtlen, legyengült szervezetet könnyebben és gyorsabban
támadják meg a vírusok és baktériumok, mint az életerős, egészséges szervezetet, és
megbetegítik az embert.

A hitében, hitismeretekben erőtlen keresztyén ember ugyanígy védtelen a káros
hatásokkal, befolyásokkal szemben. Annak a keresztyén embernek – és gyülekezeti
közösségnek –, akinek lelki életét pusztán automatizmusok határozzák meg, legyengült
és védtelen a lelki és közösségi élete. Megerősödésre van szüksége.

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt gyülekezeti alkalmainkra, hogy együtt
erősödjünk hitben és lélekben!

Hétfő

Kedd

Gyülekezeti hitoktatás alsósoknak

Magányosok bibliaórája

Presbiteri bibliaóra

Kézimunkakör

Gyülekezeti bibliaóra

1-2. osztályos korú gyerekeknek a 7-es teremben – 16.30-kor, hitoktató: Dorota Pawerová

3-4. osztályos korú gyerekeknek a hittanteremben – 17 órakor,
hitoktató: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva

Minden hónap utolsó hétfőjén délután 5 órakor a gyülekezeti nagyteremben kerül
megrendezésre.

A kéthavonta ülésező testület tagjai számára azokban a hónapokban, amikor nincs hivatalos
gyűlés, a hónap második vasárnapját követő hétfőn bibliaórát tartunk, 18 órai kezdettel.

A keddenként 9 és 12 óra között összejövő kör várja a kézimunkázni szerető és közösségre vágyó
testvéreket. Az elkészült kézimunkákat adventi vásárainkon árusítjuk. Az így befolyt összeg
karitatív célokat szolgál.

Keddenként 11 órakor, a gyülekezeti kisteremben (7-es teremben).
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Az alkalmak éves tematikája:

Sarokkő (önismereti) csoport

Imakör

Lutheránia

Életfonal klub

Házasok köre

Nők Testvéri Szövetsége

Nyugdíjas klub

A kör témacsoportként működik, azaz nem állandó alkalomról van szó, hanem szükségletek
szerint tartunk tematikus sorozatokat. Szeptember 13-án indul az első, ötrészes egység,
„a közösség formálódása az Apostolok Cselekedetei szerint” témával. Az együttlétekre,
melyeken érzelmeink és a kognitív ismeretek mentén haladva találkozunk a Biblia embereivel,
istenképünket igazítva a bibliai történetekben található Isten-képhez, keddenként 17 órától
18.30-ig kerül sor, a gyülekezeti kisteremben. Az alkalom házigazdája Dorota Pawerová.

Keddenként 18.30-tól, a földszinti klubhelyiségben önszerveződő csoport várja mindazokat,
akik közös imádságban szívesen tárják életüket, s mások terhét is felvállaló imakéréseiket
Isten elé.

Az énekkari próbákra heti két alkalommal, kedden és pénteken este 19.30-kor kerül sor. Az
énekkar életéről további információk tudhatók meg a http://lutherania.lutheran.hu/ honlapon.

A fiatal felnőttek számára szervezett együttlét, minden szerdán este 18 órakor, a földszinti
klubhelyiségében kezdődik.

A minden hónap utolsó szerdáján, este 20 órától a gyülekezeti nagyteremben találkozó „szenior”
felnőttek körének ez évben is Gáncs Péter püspök a házigazdája.

A gyülekezet aktív szolgáló közössége továbbra is várja azon nőtestvéreink jelentkezését, akik
szívesen részt vesznek a gyülekezet életét elősegítő feladatok megoldásában, úgy mint bizonyos
alkalmak háziasszonyi szolgálata, a látogató munka beteg, magányos vagy kórházban levő
testvéreink felé, illetve a kézimunka körben való aktív részvétel, vásárok, rendezvények
lebonyolítása. A közösség szükség szerint találkozik a munka feladatok megbeszélésére.

A parókia épület földszintjén található klubszobába hívjuk mindazon Testvéreinket, akik baráti-
testvéri közösségre vágynak. Szervezett alkalmainkat minden csütörtökön délelőtt fél 10-től
kb. 11.30-ig tartjuk. A klub vezetője Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva lelkész.

Szerda

Csütörtök
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Gyülekezeti bibliakör

Baba-mama kör

Gyülekezeti hitoktatás felsősöknek

Konfirmáció

Ifjúsági bibliaórák

Családos délelőtt

Családi istentiszteletek

A csütörtökönként 18 órai kezdettel a gyülekezeti kisteremben tartott együttléteket hetenként
váltakozva hol úrvacsorával, hol imaközösséggel zárjuk. A téma megegyezik a keddi
bibliaórákon vett sorozattal, a feldolgozás során itt azonban több lehetőség nyílik a beszélgetésre,
az igék kapcsán felvetődő kérdések megvitatására.

Az édesanyák és gyermekeik számára szervezett alkalmakat minden hónap 2. és 4. péntekén 10
órától kb. 12-ig a földszinti klubhelyiségben tartjuk.

Az 5-6. osztályos gyerekek hittan órája péntekenként 16 órakor van a 7-es teremben.
Hitoktató: Dorota Pawerová.

Konfirmandusainkat – tekintettel arra, hogy a két időpont közül kinek melyik megfelelő –
péntekenként 16 órától, illetve vasárnaponként 10 óra 15-től várjuk a felkészítő alkalmakra. A
felkészülés részét képezi a hagyományos nagyheti konfirmandus tábor is, melyet a tervek szerint
idén is Csákváron tartunk. A csoportalkalmakat Smidéliusz Gábor vezeti.

A konfirmációi istentisztelet tervezett időpontja: 2012. április 15.

Az elmúlt években konfirmáltak péntekenként 17 órakor a pince klubban, a főként egyetemista
korúakból álló Mustármag ifjúság pedig szintén péntekenként 18 órától tartja együttlétét a
földszinti klubhelyiségben.

Havonta egyszer, egy, hirdetésben közzé tett szombaton (10-től 14 óráig) családos délelőttre
hívjuk a kisgyermekes családokat. Az előadásokkal, beszélgetésekkel, játékkal és kirándulással
töltött délelőttök rendszerint közös ebéddel záródnak. Aki erre igényét jelzi a info@deakter.hu
címen, a következő időpontról és programról elektronikus levélben tájékoztatást kap.

Templomunkban vasárnaponként 9, 11 és 18 órakor tartunk istentiszteletet, (kivéve a hónap 2.
vasárnapját, amikor az este 18 órás alkalom helyett szintén 18 órától az „Asztali beszélgetések”
kerül megrendezésre a nagyteremben).

Minden hónap első vasárnapján 9 órakor családi istentiszteletet tartunk. Az alkalmakhoz teázás
és kötetlen beszélgetés kapcsolódik.

Péntek

Szombat

Vasárnap
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Gyermekbibliakör

Asztali beszélgetések

Ifjúsági istentiszteletek

Liturgikus istentiszteletek

Orgonazenés áhítatok

Kantátazenés istentiszteletek

Azokon a vasárnapokon, amikor nincs családi istentisztelet, a 11 órás istentisztelettel
párhuzamosan gyermekbibliakört tartunk. A gyerekeket családjukkal a templomba várjuk, ahol
az istentisztelet elején a gyülekezettel együtt vesznek részt. Az Apostoli Hitvallást követően
hangzik el a hívogatás, hogy a bibliakörösök az udvar felőli kijáratnál csatlakozzanak a
GyBK vezetőkhöz.

Minden hónap második vasárnapján, délután 18 órakor a gyülekezeti nagyteremben terített
asztal körül nyílik beszélgetésre egy-egy érdekes téma kapcsán.

Minden hónap harmadik vasárnapján 18 órakor sajátos, a gyülekezet ifjúsága által összeállított
liturgia szerint kerül sor úrvacsorai istentiszteletre a Deák téri templomban.

Minden hónap harmadik vasárnapján 9 órakor az istentiszteletet énekelt liturgia gazdagítja.

A hónap utolsó vasárnapján este 18 órakor orgonazenés áhítatokon jeles orgonaművészek
előadását hallgathatjuk. Az alkalmakon az elhangzó művek között rövid áhítatra kerül sor.
A Dr. Finta Gergely orgonaművész által szervezett sorozat év végéig tervezett programja
hírlevelünkben a zenei alkalmak ismertetésénél részletesen olvasható.

A Johann Sebastian Bach zenei örökségét odaadó lelkesedéssel és nagy igényességgel ápoló
Lutheránia Ének- és Zenekar az év bizonyos vasárnapjain egy-egy Bach kantáta előadásával
gazdagítja a 11 órás istentiszteleteket. A Dr. Kamp Salamon karnagy által szervezett sorozat
tervezett programja szintén megtalálható hírlevelünkben a zenei alkalmak ismertetésénél,
valamint a http://lutherania.lutheran.hu honlapon.

Alkalmaink rendje folyamatosan frissül és elérhető a www.deakter.hu weboldalon.
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Időpont:

Helyszín:

Program:

2011. október 8. szombat, 10-től 16 óráig

Budapest, Deák téri evangélikus templom

09:45 Éneklés a nyíregyházi gyülekezet zenekarával

10:00 Evangelizáció

„Kik a boldogok?” – Zsarnai Krisztián

Tanúságtétel – Egy politikus, akit rabul ejtett Isten -

Dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere

11:30 Szekciók, kerekasztal-beszélgetések

Bibliakör – Dr. Molnár Róbert (templom)

Gaudiopolis – emlékműsor Sztehlo Gábor tiszteletére (szerkesztette és rendezte

Németh Gyöngyi) – Reményik Suliszínház, Szombathely

(a gimnázium díszterme)

Délvidéki imádságok (gyülekezeti terem)

Kónya Sándor versénekes (Csóka), Domány Zoltán Csengei-díjas, Radnóti-érmes

előadóművész (Zenta), Szemerédi Bernadett előadóművész (Hódegyháza-

Budapest), Banka Gabriella színművész (Csóka-Pécs)

A világ evangelizálása Billy Grahammel – Tex Reardon, USA

(alagsori tornaterem)

Boldogok közössége-e az egyház? – Szemerei János püspök (tornaterem)

Evangélikus Országos Vakmisszió – Hack János, Bánki-Horváth György

(gyülekezeti kisterem)

Jelenti magát Jézus – keresztyén népdalok Joób Emese előadásában

(gimnázium, 12-es tanterem)

12:45 Ebédszünet (az egyház szerény vendéglátást biztosít)

14:00 Tanúságtétel

Taníts meg minket, Jézus! – Sasvári Sándor Príma-díjas színművész

15:00 Evangelizáció (úrvacsorával)

„Kik a boldogok?” – Szemerei János

Az alkalomra mindenkit szeretettel vár a
Magyarországi Evangélikus Egyház Missziói Bizottsága.

Országos evangelizáció
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Gyülekezetünk tagja, Dr. Bízik Zsófia ügyvéd

gyülekezetünk tagjai részére ingyenes jogi tanácsadást vállal.

Előzetes bejelentkezés szükséges a 06 20 341 708 -as

telefonszámon.

Főbb szakterületei:

ingatlan adásvételi szerződések, földhivatali ügyintézés,

gazdasági társaságok alapítása, módosítása,

családjogi ügyek,

munkajogi ügyek,

polgári peres és peren kívüli eljárások.

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 2. em. 5.

Tel./fax: (06 1) 331 1614

Mobil: (06 20) 341 5708

�

�

�

�

�

Ingyenes jogi tanácsadás a gyülekezet tagjainak
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