
Adventi levél
A Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség negyedévente megjelenő hírlevele

PESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

DEÁK TÉRI EGYHÁZKÖZSÉG

2011/3. szám

„Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.”
(Lk 4, 21)



Az egyházi esztendő nem olyan magától
értődő természetességgel fordul, mint a
polgári év a naptárban. Nemcsak a
gyerekeknek lenne szüksége az ádventi
kalendáriumra, hogy ráhangolódjon a
szívük, a lelkük a legdrágább ajándékra,
Jézusra, aki Karácsonykor érkezett közénk.
Idősebb fejjel is könnyen zavarba kerülünk,
elveszítjük az idő-érzékünket, annyi
elbizonytalanító, kizökkentő erő hat ránk.
Rohanásban, időegyeztetési kényszerben,
tarthatatlan tempóban élünk, a szent
dátumokat is könnyel elvétjük.

Urunk azonban jól ismer bennünket,
naptáregyeztetés helyett egyszerűen
bejelenti, hogy MA érkezik közénk. A mában
van jelen, a hétköznapok sűrűjében van itt,
mellettünk, velünk. A változás, megújulás, a
gyógyulás lehetősége a jelen pillanatában
van. Éppen akkor, amikor a rohanó időnk
egybe esik az „Úr kedves esztendejével”.

"Ma teljesedett be..." Ez a MA mindig akkor
van, amikor Jézus szava átrendezi az
erőviszonyokat.

„Ma a te házadban kell megszállnom.”-
Zákeus életében maradandó változást indít el
a megelőlegezett, halasztást nem tűrő
bizalom. „Még ma velem leszel a
paradicsomban” - a kereszten függő latornak
szóló ígéret sem prolongálható. „Íme, most
van a kegyelem ideje! Íme most van az
üdvösség napja!”- Pál apostol is azt a
nagyszerű hírt adja tovább, amit kapott; Isten
nem várt tovább arra, hogy szinkronba
kerüljön az Ő naptára, a miénkkel, az Ő ideje
a miénkkel. Ő ma érkezik és ahova belép, ott
elkezdődik a változás, a megújulás, a
gyógyulás. Ahol Jézus jelen van, ott
beteljesedik az ősi ézsaiási prófécia, célhoz ér
az ószövetségi ígéret.

„Ma teljesedett be...” Ez a MA nagy
lehetőség a mi számunkra is. Még csak naptár
vagy ádventi kalendárium sem szükséges,
mert a mi Urunk itt és most van jelen, Isten
Lelke nyugszik rajta és szabadulást hozva
hirdeti az Úr kedves esztendejét ezen az
ádventen, ezen a karácsonyon is. Ámen.

Smidéliusz Gábor
igazgató-lekész

Ádvent - naptár nélkül
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Október minden évben a reformáció hónapja. Hálát adunk azért a munkáért, amelyet
elődeink végeztek. Emlékezéseinkben példaként sokszor felidézzük, értelmezzük az
eseményeket és a reformátori teológia sarkköveit. Jellemző lehet korunkra: milyen
értékeket emelünk ki ebből az örökségből és hogyan mutatjuk be azokat.

Hagyományaink megértése és megélése nélkül jövőnk is kétséges. Az, ami ma esetleg
időszerűnek tűnik, a több évszázados/évezredes hagyománnyal szembesítve könnyű útnak
bizonyulhat. Az új formák, mértéktartással kezelve, megelevenítően hathatnak, de nem
pótolhatják a lényegi munkát.

A 2017-es emlékévhez közeledve egyházunk többek között válaszokat keres arra a kérdésre,
hogy a reformátorok nyomait követve milyen feladatokkal találkozhatunk mai világunkban.
Az egyházközségek tagjainak együttműködésével létrejövő kiadványok, események
remélhetőleg megmutatják majd, hogy a reformációi örökségből mit szeretnénk továbbvinni a
következő félévezredre. Mit tudunk átadni a következő nemzedékek számára?

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2010-ben kezdte el a reformáció 500 éves jubileumára való
felkészülést. Az évfordulók a múltra figyelés kitüntetett alkalmai. Megállásra, elmélyülésre
bíztatnak. Mindennapi munkánkon felüli erőfeszítésekre. Országos szinten a közös
gondolkodás megindítását, illetve az országos programok előkészítését a Reformáció.500
Emlékbizottság végzi. A bizottság és az albizottságok eddig a következő nagyobb témákat,
illetve feladatokat jelölték meg:

A reformációi örökség aktualitása
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� Luther műveinek népszerűsítése, a
Luther-kultúra (nem Luther-kultusz!)
terjesztése – út a Szentírás jobb
megértése felé (Luther írja: „Ha valaki
megszerzi mostanában a könyveimet,
ne tűrje, hogy azok megakadályoz-
zák őt, hogy magát a Szentírást
tanulmányozza...”)

Megjelenik magyarul
12 kötete, ellenőrzött régi és új,

eddig nem ismert fordításokkal. Egy-egy
kötetben a tematikusan, műfajilag össze-
tartozó művek kapnak helyet. Remélhetőleg
minden parókiális és evangélikus iskolai
könyvtár polcán ott lesz majd ez a sorozat.
A Luther Kiadó 2011-ben elsőként – a
sorozat 5. köteteként:

. Szerk. Csepregi Zoltán – Luthernek
a laikusokhoz szóló műveit adta közre.

Luther válogatott
műveinek

Bibliafordítás, vigasztalás,
imádság

Ezek a hitmélyítő írások a mai emberek
számára is aktuális kérdésekről szólnak.

tematikus évek rendezése, a hozzájuk
kapcsolódó bibliai igékkel, eseményekkel,
k iemelkedő evangél ikus személyek
évfordulóival (egyházközségi-, iskolai-,
lelkészakadémiai-, teológiai beszélgetések és
előadások, kiállítások, konferenciák, könyv-
bemutatók, hangversenyek, különböző
műfajú pályázatok kiírása, az evangélikus
naptár tematikus írásainak megjelentetése,
plakátok készítése, stb.)

országos vetélkedő szervezése diákoknak.

kapcsolódás a Lutheránus Világ-
szövetségnek a „globálisan, ökumenikusan
és a bűnbánat jegyében” szervezett
alkalmaihoz

„Ha tudnám, hogy holnap elpusztul a világ,
még ma ültetnék egy almafácskát” (Luther) –
a világ különböző hitvallású egyházai 2017-ig
a wittenbergi emlékparkban 500 fát ültetnek
el (http://www.luthergarten.de) – ki-ki saját
hazájában is felállítja a wittenbergi fa párját
(egyházunké Budapesten, a Reformációi
Emlékparkban található)

közös zsinat a református egyházzal 2017-
ben (az abaújkéri és a nagygeresdi egyezség,
valamint a Leuenbergi Konkordia
továbbgondolása)

�

�

�

�

�

A reformációhoz kapcsolódó, de azóta
is időszerű témák körüljárása a 21.
században – a reformáció értékeinek
bemutatása (egyházközségek, iskolák
részvételével hívők és nem hívők
számára)

A reformáció örökségének öku-
menikus megközelítése

Az evangélikus énekkincs élővé tétele és

a múlt értékeinek bemutatása

A világ evangélikusaival való közösség

megélése

korálünnep megrendezése minden évben

az ország különböző helyein (az első közös

éneklésre Kelenföldön került sor – további

információ:

http://kantorkepzo.lutheran.hu/

364koralunnep)

egyházzenei lexikon kiadása

Egyháztörténetünk jobb megismerése

lelkészi életrajzi adattár készítése

Háromkötetes kézikönyv írása:

1. Magyarországi Evangélikus Egyház-

művészet (építészet), 2. Egyházzene,

3. Néprajz

Magyarországi protestáns egyház- és

művelődéstörténeti lexikon összeállítása és

közzététele az interneten

Magyar Evangélikus Bibliográfia-adatbázis

építése

szlovák és más nyelvű kötetek fordítása.
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protestáns teológiai és művelődéstörténeti
konferencia 2017-ben megrendezése

evangé l ikus-refor mátus k iá l l í t ás
megnyitása a Magyar Nemzeti Múzeumban
2017-ben

protestáns istentisztelet megünneplése
(több ezer résztvevővel) 2017. októberében

evangélikus-katolikus közös alkalmak
meghirdetése

reformáció 500. honlap publikálása
(twitter, facebook –
http://www.reformacio500.hu),

vándorkiállítás útnak indítása

rajzfilm készítése (Richly Zsolt Luther-
sorozata Lackfi János forgatókönyvével);

digitalizálás: a Magyar Evangélikus Digitális
Könyvtár (Gyűj temény) fe lépí tése
(http://medk.lutheran.hu).

Aktualitásról kérte a szerkesztő, hogy írjak.
A wittenbergi vártemplom kapujára
kiszegezett 95 tétel közül az elsőt nem lehet
elégszer idézni: „Amikor Urunk és
Mesterünk ezt mondta: „Térjetek meg“ –
akkor azt akarta, hogy a hívek egész élete
megtérés legyen.” Az úton elődeink példája
lehet iránymutató számunkra.

� úA reformációi örökség j médiumokkal,
új formákkal való bemutatása (1517-ben
a könyvnyomtatás volt az új médium)

�

dr. Hubert Gabriella
az Evangélikus Országos Könyvtár tudományos

munkatársa

November folyamán használatba vehette
gyülekezetünk a Gyülekezeti Liturgikus
Könyvet (GyLK). A templom padjain ez a
kiadvány odakerült az eddig megszokott
Evangélikus Énekeskönyv mellé. Az
énekeskönyv legutóbbi, bordó kiadása
mellett harmonikusan mutat a GyLK
mélyzöld színe, hozzá illő mérete. Ez
nemcsak külsőség, hiszen a GyLK
valóban az énekeskönyvünk mellett,
azzal együtt és egységben használható.

E rövid írás nem alkalmas arra, hogy
részletesen bemutassa a GyLK tartalmát,
inkább azt tudjuk sorra venni, hogyan
használhatjuk Deák téri g yüle-
kezetünkben ezt a kiadványt.

A gyülekezet legszélesebb rétege a 11 órás
istentiszteleteken találkozhat vele: az elmúlt
két évben használt másolt lapok helyett
igényesen szerkesztett, szép kiadványt
kapunk kézbe. A Deák téri gyülekezetben,
ahol az Énekeskönyvnek gyakorlatilag

Gyülekezeti Liturgikus Könyv –
az Énekeskönyv kiegészítő kötete
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minden éneke ismert, gazdagodást
jelenthetnek a GyLK–ban közölt verses
gyülekezeti énekek. Saját dallamával
énekelhetjük pl. ádventben a „Mint
fogadjalak Téged” kezdetű énekünket,
felfedezhetjük a vízkereszti idő egyik
legszebb reformátori énekét: „Krisztus, Atya
Istennek Egyetlenegy Fia”. A sor még
hosszan folytatható.

Már két éve használunk belőle énekverses
rendeket másolt formában. Míg az
énekeskönyvben két részre bontva találjuk az
igeliturgia és az úrvacsorai rész énekeit, itt
egy rendbe foglalva találjuk a hat énekverset.
Ez lehetőséget ad arra, hogy a minden
vasárnapi úrvacsora alkalmával ne csak
három sorozat váltakozzon. A sorozatok
összeállításánál a szerkesztők törekedtek a
stílusegységre: pl. a 618. számú rend
középkori eredetű énekeket foglal egybe, a
619-es a cseh testvérközösség hátteréből
származókat. Az énekversek között sok
ismerőst találunk, amelyet szövegével és
dallamával eddig is használtunk, másoknál
ismerős dallamra új, a liturgikus funkciót
hűen kifejező szöveg született. Van néhány
olyan énekvers is, amely – szöveg és dallam –
most kerül széles gyülekezeti használatba,
legtöbbször a 20. század közepén megjelent
próbaénekeskönyvekből (Cantate, Régi
Magyar Istenes Énekek).

Családi és énekelt liturgikus isten-
tiszteleteinken évek óta hagyomány a
zsoltárok éneklése. (Tapasztalatom szerint
kevés olyan evangélikus gyülekezet van
Magyarországon, ahol a zsoltározás az egész
gyülekezet részvételével ilyen elevenen szólal
meg.) A jövőben a GyLK gazdag liturgikus
anyagából választhatjuk a zsoltárokat. A 16-
17. századi protestáns graduálok óta ugyanis
nem került kézbe ilyen bőséges liturgikus
dallamkincs.

A választást pedig segíti a könyv végén
található mutató, ahol megtaláljuk, mely
zsoltár melyik vasárnaphoz kapcsolódik.

A GyLK ismertető szövegei lehetőséget
adnak istentiszteleti rendjeink, és azok
elemeinek alaposabb megismerésére. E kötet
így előkerülhet minden olyan gyülekezeti
alkalmon, ahol az istentiszteletről,
énekeinkről esik szó.

Végül, de nem utolsó sorban ne feledjük a
GyLK-ban nemcsak az istentiszteleten
rendszeresen használt szövegek: hitvallások,
Miatyánk, Tízparancsolat, gyónási kérdések
és gyónó imádság szerepelnek, de megjelent
benne az Ágostai Hitvallás is, amely eddig
csak teológiai forráskiadványban volt
elérhető.

Szolgálja a Gyülekezeti Liturgikus Könyv
istentiszteleti életünk, csoport-alkalmaink és
egyéni elcsendesedésünk gazdagítását és
mélyítését!

Finta Gergely

ADVENTI LEVÉL • 2011/3
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Megújuló régi kincsek
A templom kovácsoltvas rácsozatai

Az oltár és a szószék rács készítésének korát
egyelőre nem tudjuk, írott forrásokat, melyek
említenék, eddig még nem találtunk. Az
1944-es kiadású Evangélikus templomok
című könyv fotóján, amely az oltárról
készült, látszik a rács is; ott egyértelműen
sötét színű.
Eddigi vizsgálataimból azonban kiderült,
hogy az eltelt évtizedek vagy évszázadok
nyomot hagytak a felületeken, a szerkezetet
is átalakították.

A felújítási munkálatok kivitelezésének
megkezdése előtt szükséges tennivaló a
műtárgy megkutatása, melynek célja, hogy a
kovácsoltvas rácsozatok szerkezetét, eredeti
formáját, jellegzetességeit felderítsük. Ennek
során több egymást követő felületkezelési
réteget tártunk fel szondázó ablakok
nyitásával, majd megtörtént az állapot-
felmérés is. Átgondoltuk a helyreállítási
lehetőségeket, melyek közül majd a teljes
feltárást követően lehet és célszerű
választani. A tényleges restaurálásnak tehát
első szakasza a feltárási munkálatok
elvégzése, melyek során – elfogadott
javaslatomra – a legkorábbi rétegig jutunk
vissza. Ezt követően dönthetünk a fém
színezékek kiválasztásában, amikor láthatóvá
válik teljes felületen a könyöklő borítás is. E
tagozatperem eredetileg rézlapokkal fedett
volt, csak a későbbiek során aranyozták,
melyet azonban többször is megismételtek.
A vasrácsozat növényi díszítményei
eredetileg is aranyozottak, így az továbbra is
arany maradjon.

A kovácsoltvas rács lapok jelenleg fehérre
mázoltak; 3-4 rétegű fehér és csontszínű
festék takarja az eredeti fekete festékréteget.
A fehér szín a kovácsoltvas fémszínezésének,
természetének nem megfelelő színezés, ezért
feltárást és tisztítást követően elsődleges
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Ha kétszáz éves templomunk mesélni tudna, bizonyára sok mondanivalója lenne a
történelem eseményeiről, előttünk élt nemzedékek életéről. Bizonyos értelemben ez
meg is történik. Az épület-belső legutóbbi festése óta látható restaurátori kutató ablakok
elárulják, hogyan is nézett ki egyes korszakokban a pesti evangélikusok lelki otthona. A
Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány anyagi támogatásával idén
lehetőség nyílhat a templom oltárterét körülvevő illetve a szószék lépcsőkorlátját képező
kovácsoltvas rács restaurátori feltárására, illetve a rekonstrukció munkájának
elvégzésére. Derdák Éva restaurátor művészt arra kértük, számoljon be a kutatások
eredményeiről, s a tervezett rekonstrukcióról.
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szempontként javaslom figyelembe venni az
eredeti anyagszerűséget.

A kutatás során feltárt vasfelület nem mutat
korrodálásra utaló nyomokat, zárt térben, a
templomi száraz levegő nem károsította a
fémet. A lepattogzott fekete festék alatt szép
szürke fémszín látható.
Károsodás csak a szándékos átalakítás
következtében érte, illetve néhány levéldísz
valamilyen módon letörött.
A rézlapokkal készült peremborítás jó
megtartású, a lapok rögzítése szegecsekkel
lefogott, stabil.
Fémfelületekről az átfestéseket mechani-

kusan és vegyszerekkel el lehet távolítani, a
h iányzó levé ldarabok póto lhatók ,
vaslemezből kivágott , domborított
darabokkal kiegészíthetők.
Az oltárrács újabb igény szerinti szerkezeti
átalakítása gyengítette annak stabilitását,
befelé dőlést okozott, valamint a kapuk
nyitás-zárása az oltárépítmény műmárvány-
borítását súrolja.
A helyreállítás tekintetében magam részéről a
legkorábbi állapothoz való visszatérést
javaslom; tárjuk fel azt teljes felületen.

Derdák Éva
okleveles restaurátor művész

Az út céljai között változatlan hangsúllyal
szerepel a történelmi városok és templomok
megismerése. Rimaszombat Blaha Lujza,
Ferenczy István és Tompa Mihály
szülővárosa, amelynek régi iskolájában, az
eg ykor i Eg yesü l t Pro tes t áns Fő-
gimnáziumban Mikszáth Kálmán, Izsó
Miklós, Pósa Lajos és Kiss József is tanult. A
14. századból való csetneki evangélikus
templom a Felvidék egyik legszebb gótikus
építménye, 1492-ből származó orgonával.
Rozsnyó főterének épületei között II.
Rákóczi Ferenc pénzverőházát csodálhatjuk
meg, Kassán a Szent Erzsébet-székesegyház
kriptájában pedig sírjára tudunk koszorút

helyezni. Eperjes és Bártfa is szerepel az
útvonal tervében, mindkét város a középkori
városépítészet kiemelkedő gyöngyszeme.
Ugyanígy az egykori bányavárosok:
Körmöcbánya, Besztercebánya és Selmec-
bánya felejthetetlen főtereivel, emlékeivel és
épületeivel, amelyek között ott van a
selmecbányai régi evangélikus líceum is,
amelynek falán emléktábla hirdeti az egykori
diák: Petőfi Sándor nevét. Késmárkon az új
evangélikus templomban Thököly Imre
nyughelyén emlékezhetünk a kurucok
vezérére, akinek földi maradványai, útban
Késmárk felé, Deák-téri templomunkban is
megpihentek.

Gyülekezeti kirándulás Felvidékre
Régi utak élményei után új útvonalon
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Három év szünet után 2012-ben ismét az országhatárokat túllépő gyülekezeti autóbusz-
kirándulást szervezünk. Az erdélyi és kárpátaljai útjaink után most a Kárpát-medencei
Felföld, a Felvidék megismerésére indulunk Kelet- és Közép-Szlovákia területén.
A tervezéshez természetesen most is hozzá kell tennünk a moldvai csángó magyarok
gyakori szófordulatát: „az Isten segedelmével”.
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A magyar irodalmi emlékhelyek között
kiemelkedik Szklabonya, Mikszáth Kálmán
szülőfaluja fiatal kori lakhelyével, valamint
Alsósztregova a Madách-kastéllyal, Madách
Imre személyes emléktárgyaival, parkjában
pedig az író síremlékével. Kassán a Márai
Sándor emlékkiállítást is megtekinthetjük,
Hybbén pedig a római kato l ikus
erődtemplomban Balassi Bálint sírja mellett
az általa írt 404. számú énekünket tudjuk
elénekelni: „Bocsásd meg Úristen,
ifjúságomnak vétkét…”

Sok történelmi vár romjai mellett vagy
közelében fog elvezetni az út. Ezek közül a
m i n d m á i g é p s é g b e n m e g m a r a d t
Krasznahorka büszke várát végig is járjuk.
Reménység szerint sikerül megtekinteni
Szepes várának impozáns méretű, részben
helyreállított romjait, és lefényképezhetjük
Árva várát is. Történelmi emlékhely a
Branyiszkó-hágó, Guyon vörössipkás
honvédei győztes csatájának színhelye (1849
február 5.), Szepesváralján pedig az elesett
branyiszkói honvédek közös sírja fölé emelt
síremléken helyezhetük el koszorút.

A kulturális örökség kincsei között
kihagyhatatlanok a szárnyas oltárok. A
felvidéki gótikus faszobrászat legnagyobb
alakja az 1460 körül született Lőcsei Pál,
akinek Lőcsén, a Szent Jakab-templomban
lévő főoltára a világ legmagasabb szárnyas
oltára. A hársfából készült oltáron a mester
tíz éven át dolgozott (1507-1517), de a
templomban ezen kívül még nyolc, főként
r ég ebb i me l l éko l t á r i s t a l á lha tó .
Szepesszombaton a Szent György-
templomban vannak – a lőcsei templom után
– a Szepesség legszebb gótikus oltárai, de
hasonlókat találunk Szepeshelyen a püspöki
székesegyházban is.

Jellegzetes látnivalók az evangélikus
fatemplomok, amelyek felépítéséhez az

ellenreformáció korlátozó intézkedéseinek
megfelelően sem követ, sem vasszöget vagy
vasalkatrészt nem használhattak. Ilyet
t e k i n t h e t ü n k m e g K é s m á r k o n ,
Garamszegen és Liptószentkereszten. Ez az
utóbbi, 5 ezer ember befogadására alkalmas
l e g n a g y o b b m é r e t ű f a t e m p l o m
Nag ypalug yáról a Liptói-v íztároló
felduzzasztásakor került át új helyére. Az
evangélikus fatemplomok mellett útba
ejthető Turdossinban a 15. századból való
római katolikus fatemplom, Hervartón pedig
egy 1500 körül épült ruszin fatemplom is.

A természeti szépségek között a dobsinai
jégbarlangot kell megemlíteni, valamint a
Magas Tátrában jó idő esetén felvonó
segítségével a lomnici csúcsra történő
feljutást. Árva megyének gazdag néprajzi
gyűjteménye Zuberec falu szabadtéri
néprajzi múzeumában található, ahol
berendezett faházak, egy egykori iskola, falán
magyar címerrel, és egy 15. századból való
templom is gazdagítja a látnivalókat.

Korábbi útjaink fontos célja volt a
szórványmagyarság életével, körülményeivel
való ismerkedés. Az út során egyetlen olyan
evangélikus gyülekezetet érintünk, ahol
magyar istentiszteletek vannak: Sajógömör,
Gömör megye egykori székhelye, a templom
előtt Mátyás király szobrával. Ide egy rövid
kitérőt teszünk.

A napokra is beosztott pontos útiterv még
nem készülhetett el, mert a szálláshelyek még
nem ismertek. A korábbi gyakorlattal, a
f a l u t u r i z m u s á l t a l i g é n y b e v e t t
szálláshelyekkel a Felvidéken szakítanunk
kell, a családoknál történő elhelyezés
nehézséget okozna a teljesen szlovák nyelvű
környezetben. Emiatt motelek, vagy a
tudomásom szerint jól kiépített egyházi
szálláshelyek oldhatják meg az éjszakákat.
Sajnos az út várható költségeiről sem tudok

ADVENTI LEVÉL • 2011/3
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még számokat közölni. Csupán az alapelvet
tudom megerősíteni: ezek a gyülekezeti
kirándulások önköltségesek, az utat az
autóbusz költsége, a félpanziós szállásdíjak
és a belépők összegei terhelik. Jelenleg az is
még csak reménység lehet, hogy a
Szlovákiában használt Euro és a Forint
közötti átváltási különbség nem romlik
tovább, annyira, hogy az út fél év elteltével
vállalhatatlanul drágulna meg. Mivel az
erdélyi és a kárpátaljai utak hosszához képest
a felvidéki útvonal jelentősen rövidebb, ezért
a korábbi évek nyolc napos útjai után a
felvidéki terv belefér egy hat napos
kirándulás időtartamába is.

A kirándulás tervezett időpontja az iskolai év
befejeztével a korábbi utaknál jól bevált
időszak, két autóbusznyi jelentkező esetén
2012 júliusának első illetve második teljes
hete. Korábbi útjainkra vasárnap reggel
indultunk. Most szombat reggeli indulást
látok indokoltnak, tekintettel arra, hogy a
múzeumok hétfőn zárva vannak, így egy
vasárnapi indulásnál Krasznahorka várába
nem tudnánk bejutni, és nem tudnánk
lemenni Kassán a Rákóczi-kriptába sem,
amelyik csak hétköznap van nyitva. Ez azt
jelenti, hogy az első csoportba jelentkezők
június 30-án, szombat reggelre, a második
csoportba jelentkezők pedig július 7-én,
szombat reggelre tervezzék az indulást. Az
utakat már előjegyezte Sógrik István eddigi
buszvezetőnk Csomádról.

Az előzetes részvételi szándékot kérjük a
lelkészi hivatalban január végéig bejelenteni,
hogy a szállásokat időben le lehessen kötni.
Az utak költségeiről és az előleg
befizetésének határidejéről mindenkit
értesíteni fogunk. Változatlanul szívesen
fogadok kiegészítő és jobbító tanácsokat is.

Zászkaliczky Péter

A csetneki evangélikus templom

A kassai Szent Erzsébet székesegyház
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Gyülekezetünkben történt
2010.december 1.- 2011 november 30.

Keresztségben részesültek:
Gyermekek

Felnőttek

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Kelemen Artúr
Tóth-Ruttkay Bianca
Gasztonyi Emilia
Göröcs Ádám
Gerzanics Csenge Kincső
Koltai Borbála
Koltai Réka
Szabó Levente
Schőn Sarel
Molnár Mariann Nóra
Vánczku István
Petrics Vince Dominik
Gál Tamás Péter
Gál Balázs
Magaskövi Bence
Preszter Balázs
Valyon Lukács
Valyon Terézia
Léránt Tamás Róbert

Zsurek Tamara Anna
Takács Gábor Marcel
Sebestyén Richárd Zsolt
Hilken Lucia Stella
Básti Fanni
Bonnyai Bálint
Kovács Johanna Lilian
Kelényi Olivér Gergely
Kassai Lilla Katalin
Kovács Márton

Szarka István
Csapó Viktória
Csapó Zsófia
Leichter Lilla
Pálóczi Petra
Hartmann Zoltán

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül...”
(Mk 16,16)

Konfirmációi fogadalmat tettek:
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Csapó Viktória
Csapó Zsófia
Czikkely Márton Simon
Gerics Boldizsár
Gerőfi Sámuel
Jaksa István Márton
Práth Dávid
Schranz Ambrus

Tenczer Sarolta Boróka
Tóth Artúr
Waldhauser Stefánia Rita
Zimonyi Luca Villő
Pálóczi Petra
Hartmann Zoltán
Szarka István

„Légy hű mindhalálig és neked
adom az élet koronáját.” (Jel 2,10)
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Házasságukra Isten áldását kérték:
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Veréb Zoltán – Deák Hajnalka
Muzslai Bence – Bizik Hanna Réka
Dénes László – Gutmann Beatrix
Fekete Csaba – Magyar Katalin
Tábori Tamás – Ruttkay Réka
László Ferenc – Molnár Judit
Szabó Lajos – Kajcsa Nóra
Westenholz Mikkel – Kárpáti Orsolya
Szalai Dávid – Csapó Viktória
Pető Gábor – Koren Eszter
Pungor András – Krug Emilia
Ihász Péter – Frankó Anikó
Guth Bence – Hajdú Bernadett

Farkas János – Retkes Renate
Münnich Iván – Kozák Andrea
Dr. Léránt Gergely – Karczag Júlia
Póczik Péter – Krasznahorkay Ilona
Garai Péter – Nagy Anna
Kisteleki Károly – Zsugovits Eszter
Fabó Levente Imre – Potzner Barbara
Dr. Németh Tamás – Futosi Krisztina
Nagy Tibor – Bence Zsófia
Hartmann Zoltán – Fekete Boglárka
Parti Norbert – Farkas Beáta
Szvitek Attila – Dr. Kutta Gabriella

„Amit tehát Isten egybekötött,
ember azt el ne válassza...” (Mt 19,6)

Az örök élet reménységével búcsúztunk:
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Darab Imre (97)
Dr. Back Istvánné sz. Busztin Sarolta (92)
Kővágó Károly (72)
Ingemar Lorentz Nyberg (78)
Suja Imréné sz. Buzeskó Margit (36)
Sima Andorné sz. Bányai Edit (90)
Borbély László (88)
Ferber Henrikné sz. Klam Ilona (90)
Munkácsi Jánosné sz. Ádám Mária (86)
Jankó Imre (87)
Omlósi Jánosné
sz. Miloszerni Katalin (93)
Scholz Lászlóné sz. Ulreich Lujza (95)
Zámbori Józsefné sz. Kozma Mária (89)
Dr. Török Zoltán (63)
Szoukup Istvánné
sz. Thomka Veronika (85)

Neogrády Dezsőné sz Herczeg Eszter (84)
Kiss György (66)
Dióssi Ferenc (68)
Dr. Windt Klára Anna Ilona (70)
Tenk Sándor (72)
Dr. Vimláti László (67)
Sápi László (78)
Berneczei Mihályné
sz. Horváth Rozália (88)
Gergely Lajosné sz. Fogarasi Paula (95)
Majtényi Katalin (58)
Kertész Csabáné sz. Zelenák Márta (69)
Dr. Münnich Iván (67)
Kátai György (90)
Tokaji Nagy György (83)
Haluskay Jánosné sz. Csókássy Klára (87)
Dr. Pósfay Miklós (80)

„Krisztus feltámadt a halálból, első
zsengeként a halottak közül.” (1Kor 15,12)
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Bak Margit Mária (83)
Tarpataky Zoltán (87)
Puky Erzsébet (74)
Homolya Sándorné sz. Károlyi Irén (65)
Szűcs Balázsné sz. Bereznay Erzsébet (72)
Vantara János (90)
Dr. Lúzsa György (82)
Dr. Molnár Kázmérné
sz. Asboth Magda (98)
Trieb Józsefné sz. Nagy Julianna (95)
Molnár Jánosné (88)
Gyureskó József (79)
Nagy József
Matus Pál (73)
Kéményes Gézáné sz. Dobos Ilona (83)
Micsonai Istvánné sz. Szijártó Matild (81)
Zimányi József Ágoston (95)
Szluka János (84)
Horváth László (86)
Krsnyák Zsuzsanna (90)
Antal Ottó (78).

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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Adventi és karácsonyi zenei alkalmak
a Deák téren

ProgramIdőpont

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

December 18., vasárnap, 18 óra J.S. Bach: Karácsonyi Oratórium I-III. Kantáta
(BWV 248)
Zádori Mária – szoprán
Németh Judit – alt
Megyesi Zoltán – tenor
Berczelly István – basszus
Dobozy Borbála – csembaló
Mekis Péter – orgona
Lutheránia Énekkar
Budapesti Vonósok Kamarazenekar
(művészeti vezető: Botvay Károly)
vezényel: Dr. Kamp Salamon

December 24., szombat
12 óra és 15.30 óra

Félórás harangjáték koncert
Trajtler Gábor és Dr. Finta Gergely előadásában

December 25., vasárnap, 18 óra Orgonazenés áhítat „Karácsonyi muzsika” címmel
Zászkaliczky Tamás orgonál

Január 22., vasárnap, 18 óra J.S. Bach: Karácsonyi Oratórium IV-VI. Kantáta
(BWV 248)

Január 29., vasárnap, 18 óra Orgonazenés áhítat
Bódiss Tamás Tamás orgonál

A Lutheránia Énekkar további szolgálata iról tá jékoztatást kaphatunk a
http://lutherania.lutheran.hu/ internetes honlapon.

ADVENTI LEVÉL • 2011/3
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Ünnepi alkalmaink

ProgramIdőpont

December 18., Advent negyedik vasárnapja

délelőtt 9 óra
délelőtt 11 óra
délután 6 óra J.S. Bach: Karácsonyi Oratórium I-III. Kantáta

Liturgikus istentisztelet és úrvacsora (Smidéliusz Gábor)
Istentisztelet és úrvacsora (Cselovszky Ferenc)

December 19., hétfő

délután 5 óra Gyermekek karácsonya a nagyteremben

December 20., kedd

délután 4 óra A Kisdeák Óvoda karácsonyi istentisztelete a templomban

December 24., szombat, szenteste

délben 12 óra Harangjáték koncert (Trajtler Gábor)
délután fél 4 Harangjáték koncert (Trajtler Gábor)
délután 4 óra Istentisztelet és úrvacsora (Cselovszky Ferenc)

December 25., vasárnap, karácsony első napja

délelőtt 9 óra
délelőtt 11 óra
délelőtt 11 óra Gyermek istentisztelet (Cselovszky Ferenc)
délután 6 óra Orgonazenés áhítat

Istentisztelet és úrvacsora (Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva)
Istentisztelet és úrvacsora (Gáncs Péter)

(Smidéliusz Gábor)

December 26., hétfő, karácsony második napja

délelőtt 9 óra
délelőtt 11 óra
délután 5 óra Magányosok bibliaórája, beszélgetés a gyülekezet egyik

lelkészével
délután 6 óra Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva)

Istentisztelet és úrvacsora (Cselovszky Ferenc)
Istentisztelet és úrvacsora (Smidéliusz Gábor)

Istentisztelet (

December 31., szombat, óév napja

délután 6 óra Istentisztelet és úrvacsora (Smidéliusz Gábor)

Január 1., vasárnap, újév napja

délelőtt 9 óra Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva)
délelőtt 11 óra
délután 6 óra

Istentisztelet és úrvacsora (
Istentisztelet és úrvacsora (Smidéliusz Gábor)
Istentisztelet (Cselovszky Ferenc)

ADVENTI LEVÉL • 2011/3
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Túrmezei Erzsébet versei „

Ha nem teszek semmit sem

Most nem sietek,
Most nem rohanok,
Most nem tervezek,
Most nem akarok,
Most nem teszek semmit sem,
Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugszom,
Most elpihenek
Békén, szabadon,
Mint gyenge gyerek,
És nem teszek semmit sem,
Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény
És ölel a csend,
És árad belém,
És újjáteremt,
Míg nem teszek semmit sem,
Csak engedem, hogy szeressen az Isten,

Új gyümölcs terem,
Másoknak terem,
Érik csendesen
Erő, győzelem…
Ha nem teszek semmit sem,
Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Jó reggelt, kegyelem!

A tegnap terhe már a tegnapé.
A holnap árnya még a holnapé.
Minden új reggelen
Örök Útitársam köszönthetem:

Jó reggelt, Uram Jézus!
Jó reggelt, öröm!
Jó reggelt, békesség!
Jó reggelt, kegyelem!

A harmadik

Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
Mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: nézd,
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
Mert az a szeretet.

Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért mégegyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! – nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
Mert az a szeretet.

Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.
Az ész is azt súgja, minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel: Tedd
meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
Mert az a szeretet.

Ó, ha a harmadik
Egyszer első lehetne,
És diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél
Hamar. Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
S míg elveszítenéd,
Bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra,
Mert az a szeretet.

ADVENTI LEVÉL • 2011/3
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„
Most

Most minden út
Tebenned összefut.
Most minden cél
Tebenned összeér.
Az egész világ körötted forog,
S Te a nagy mindenséget
Vezérlő erővel igazgatod.
Igazgass engem is.
Hadd legyek egy parányi csillagod,
Melynek fényét észre se venni,
De melynek fénye Tefeléd ragyog.
Igazgass engem is.
Arra megyek, amerre akarod.
Hadd legyek egy parányi csillagod.

És hogyha jő az est,
Ha feketére fest
Mindent az éjszaka,
Hadd legyek én is
Az éjnek világító csillaga.
És sok ezredmagammal
Teremtsek ragyogást…
Terólad ragyogást.

Uram, ki a világot
Vezérlő erővel igazgatod,
Igazgass engem is.
Hadd legyek egy parányi csillagod!
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