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Értéket őrzünk

Értéket őrzünk

– olvastam egyik reggel
kissé meglepődve a metró mozgólépcsőjén
állva egy élelmiszerkereskedelmi vállalat
reklámját.

Persze érték lehet, ha az áru beszerzésekor
figyelmet fordítanak arra, hogy tiszta,
egészséges, hazai termék kerüljön a
boltok polcaira.

De ma különösen is megvan a veszélye, hogy
nagyon hétköznapivá tesszük, elhasználjuk a
szavainkat és a mögöttük rejtőzködő
jelentéstartalmat.

Pál apostol is bátorítja ifjú tanítványát
Timóteust: „A rád bízott drága kincset őrizd
meg a bennünk lakozó Szentlélek által.”
(2Tim 1,14). Tudjuk, mennyire fontos volt
már akkor is a teamwork, a csapatmunka.
Timóteus maga is egy olyan kreatív
munkatársi közösség tagja, ahol támogatást,
biztatást, jó ötleteket, impulzusokat kaphat.
Ma sem létezhet gyülekezeti közösség
munkatársak és a kisközösségek egymásra
hangoltsága nélkül. Nem véletlenül lett a
mottó ja ennek a munkaévnek az
E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S . I n d u l ó
alkalmainkon ennek a témának a különböző

vetületeit vizsgáljuk meg az előttünk álló
hónapokban.

Ahogyan azonban a jó munkatársi közösség
és a saját ereje mellett Timóteusnak is
szüksége volt felülről érkező támogatásra, mi
sem lehetünk meg anélkül, hogy a Lélek
megújító munkájára ne szorulnánk, hiszen
bár a mindennapok világában tesszük, mégis
örök érték őrzői vagyunk.

Fontos, hogy táplálkozunk, de talán ennél is
lényegesebb, hogy milyen lelki erőforrásaink
vannak. Kifogyó, kimerülő, fertőzött,
szennyezet t , vag y t i sz ta , e redet i ,
hamisítatlan, Istentől eredő lelki táplálék
amivel élünk.

– ez azt jelenti, hogy az
életünkben ma is ragaszkodunk ahhoz, amit
Pál apostol egykor tanítványára bízott.
Ugyanakkor a megőrzés mellett lényeges
feladatunk, hogy új formákat találva, de
változatlan tartalommal - Jézus Krisztus
éltető, tápláló, szabadítást jelentő
evangéliumát továbbadjuk, hirdessük az
emberek felé.

Smidéliusz Gábor
igazgató-lekész

Értéket őrzünk

1ŐSZI LEVÉL • 2012/2

Együttműködés
„Bár sok a tag,

mégis egy a test.“
1Kor 12,20



Játék határok nélkül!
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2012. augusztus 3-án koraeste a 17 fős
magyar küldöttség megérkezett a közel 8000
lakosú Ebern pályaudvarára. Vendéglátóink
– a gyülekezet fiataljai, ifjúsági vezetői és
lelkészei – nagy szeretettel fogadtak minket
és a köszöntés után „hazatértünk” a fogadó
családokhoz. Mondanom sem kell, hogy a
találkozó minden egyes részlete, a
programok és az időpontok német precizitás
szerint – és kellő változatossággal – lettek
összeállítva. A „napirend” keretét a reggeli és
a vacsora után lelki táplálékot nyújtó áhítat,
illetve bibliakör jelentette, mely egy adott
tematikát követve teremtett párbeszédet a

két nemzet, valamint a Biblia és a
fiatalok között.

Az első napunk az evangélikus templom
megtekintésével és a város felfedezésével
telt, melynek keretében vegyes csapatokat
a lkotva , térképpel és út ikönyvvel
felszerelkezve barangoltuk be Ebernt. Az
egykor 9 torony által őrzött város neve már a
12. században említésre került, és az óváros
utcácskái, korabeli fakeretes házai sokat
megőriztek ebből a középkori hangulatból.
Sétánk során megtekintettük a megmaradt
4 tornyot, a piacteret, a főteret és a diakónia
által üzemeltetett idősek otthonát is.

Avagy élménybeszámoló a nyári ifjúsági találkozóról, Ebernben

Tavaly nyáron Csákváron láthattuk vendégül németországi testvérgyülekezetünk
fiataljait és már akkor éreztük, hogy nemcsak a szikrázó napsütés, a Velencei-tó hűs vize
és a magyar vendégszeretet miatt volt nagyon jó a hangulat. Nem számítottak a nyelvi
korlátok, hiszen a Biblia szava mindenkinek biztos alapot nyújtott a befogadásra és a
nyitottságra. Miközben mi, magyarok megpróbáltunk néhány fontosabb udvariassági
fordulatot németül elsajátítani, ők énekeink dalszövegével küzdöttek. Az augusztus 20-i
tűzijáték másnapján könnyek és Facebook üzenetek közepette búcsúztunk egymástól.
Tudtuk és vártuk a mihamarabbi viszontlátást.
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A vasárnapi istentisztelet liturgiájából a
magyar fiatalok is kivették a részüket; a
legmegindítóbb mégis a közös éneklés volt,
amikor a szöveg értése nélkül igyekeztünk
közreműködni. Van olyan dal, amihez nem
szükséges nyelvvizsga, mert az ember
belülről érzi a jelentését és az erejét.
Az ebéd után indultunk táborunk valódi
helyszínéhez, Brambergbe, ami egy dombok
és erdők ölelésében elhelyezkedő falucska.
A sátorállítás és berendezkedés után rövid
sétát tettünk és a helyi sajtmester valóban
különleges (és egyeseknek kissé meg-
hökkentő) finomságait kóstoltuk meg. Az
esti áhítat után a címben említett játékra
került sor – nem a nehézsége, hanem a vele
okozott öröm és vidámság volt határtalan.
Így felnőtt fejjel is élvezetes, szórakoztató és
valóban csapatépítő móka volt – és minden
estére jutott valami újdonság, ami által a
fiatalság összekovácsolódott.
Habár az időjárásra nem volt ráhatásunk és
szívesen vettünk volna pár Celsius-fokot az
itthoni hőségből, az eső csak néha zavarta

meg kirándulásunkat a közeli Bramburg
várához. Gyönyörű kilátás nyílott a környék
erdeire, mezőire és még a 12 km-re lévő
Ebern tornyait is megpillanthattuk.
Kedden nagy út várt ránk, ugyanis
Nürnbergbe utaztunk, hogy testvér-
gyülekezeti lelkészünk, Holger Manke
városával is megismerkedhessünk. Délelőtt a
monumentális St. Sebald templomban
tettünk látogatást és újra lenyűgözött, ahogy
a régi mesterek a templom minden részletére
odafigyelve kövekbe és fába faragták
hitvallásukat. A gótikus (egykor katolikus,
ma már evangélikus) templom maga is tanít,
mesél, prédikál. A képek és a szobrok
sokszor bonyolultnak tűnő szimbólum-
rendszere segíti a nézelődőt is, hogy az
evangélium üzenetére figyeljen. A diákok
számára talán kevésbé érdekes tananyagi
részt a harangtoronyban és a tetőszerkezet
alatt tett barangolás dobta fel.

A szabadprogram alatt öröm volt látni,
ahogy a vegyes magyar-német csoportok
közösen fedezik fel a város nevezetességeit,
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sétálgatnak és társalognak – nyelvi korlátok
nélkül. Ebéd után a Johannis-temetőben
kaptunk idegenvezetést, megismerhettük a
középkori temetkezési kultúrát, néhány
meghökkentő sírfelirattal is találkoztunk,
valamint a város magyar felmenőkkel is
rendelkező szülöttének, Albrecht Dürernek
a sírját is megtekintettük. A hosszú vonatút
és az élményekkel teli nap levezetéseként az
esti áhítat és a játékok után a tábortűz
lángjánál beszélgettünk és énekeltünk.
A nyári táborozás elengedhetetlen tartozéka
a vízpart és a grillezés; az utolsó brambergi
napunk ennek jegyében telt el. Bár a tó hideg
volt (legalábbis a magyar hőérzethez képest),
mégis akadtak bátrak, akik az ebéd előtt egy
kis úszással frissítették fel magukat. Azt
hiszem részben megfejtettem a német-
magyar barátság titkát: mindkét nép szereti a
finom húsokat és az evés összehozza az
embereket. Mit ér a teli has, ha a lélek és a
szellem magányos? Természetesen a közös
kártyázás, a jó beszélgetések és a zene töltötte
meg igazi tartalommal az együttlétet.

Délután emlékpólókat gyártottunk,
mindenki saját ízlése, színvilága és stílusa
szerint, hogy a csoportképen még egy közös
dolog legyen bennünk: a sokszínűség.

Csütörtökön kissé nehéz szívvel pakoltunk
össze, hiszen az utolsó együtt töltendő

napnak indultunk neki. Az ebéd után busszal
utaztunk Coburgba, ahol a város fölé
magasodó Fellegvár és a benne található
múzeum megtekintése ismét bővítette
történelmi (és hadászati) ismereteinket.
A 13. században felépített erődítmény, mely
az évek során a folyamatos bővítésnek és
fejlesztésnek köszönhetően számos
ostromot kivédett, Németország legjobb
állapotban megőrzött vára. Luther hosszabb
ideig vendégeskedett Coburg várában, ahol is
számtalan levelet és vitairatot fogalmazott
meg, melynek nyomát a korhűen berendezett
emlékszobája őrzi.

A záró est az egyik ifjúsági vezetőnél került
megrendezésre, ahol átadtuk Budapestről
hozott ajándékainkat, köszönetet mondtunk
vendéglátóinknak és lelkészeinknek,
valamint tervezgettük a következő évi
if júsági tábor t – ter mészetesen a
h a g yo m á n yo k h o z h í ve n i s m é t a
magyarországi helyszínnel.

Péntek reggel a gyülekezeti házban úti áldást
kaptunk, majd élményekkel feltöltekezve, de
mégis a búcsúzás pi l lanata miat t
szomorkásan vettük Budapest felé a
menetirányt.

„Kell egy hét együttlét” tartja az egyik
budapesti fesztivál szlogenje és valóban:
jövőre ugyanolyan boldog lesz a viszontlátás
az ismerős vagy új arcoknak, mint amilyen
nehéz volt az elszakadás a vonatállomáson.
De a hét nap alatt olyan élményeket éltünk át
közösen és szeretetben, hogy gyorsan
elsuhan a következő alkalomig fennmaradó
365 nap.

ŐSZI LEVÉL • 2012/2

Sándor Bernadett
gyülekezeti tag
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Mozdulj! - Sport a Bibliában
Mátraházi gyülekezeti hétvége: 2012. november 2-4.

Szeretettel hívjuk Gyülekezetünk családjait, kicsiket, nagyokat, egyedülállókat ebben az
évben is a mátraházai református lelkészüdülőbe, hogy együtt mozogjunk,
kiránduljunk, és átéljük a közösséget Isten igéje körül.

Jelentkezés:

Elhelyezés:

Részvételi díj:

Vendégünk:

október 12-ig a lelkészi hivatalban 5.000 Ft előleg befizetésével

fürdőszobás, 2-3 ágyas szobákban

felnőtteknek 10.000 Ft, gyermekeknek 5.000 Ft

Novotny Zoltán sportriporter, presbiter

Az elmúlt nyarat sokak számára meghatározták a neves sportversenyek. Milliók nézték a futball
Európa-bajnokságot, és talán még sokkal többen tapadtak rá a képernyőre a londoni olimpia
idején. Mi magyarok büszkeséggel emlékezhetünk fiataljaink kiváló szereplésére, felemelő és
megható pillanatokra. A sport, a mozgás tehát mégis sok embert összeköt, közösséget teremthet,
habár ez talán bizonyos esetekben csak virtuálisnak mondható.

Mátraházán már az előző években is átélhettük Krisztus evangéliumának vonzásában a valós
testvéri közösséget. A nyugodt, szép őszi Mátra, az áhitatok, előadások, beszélgetések mindenki
számára felüdülést jelentettek. Kicsik-nagyok egyaránt jól érezhették magukat református
testvéreink gondoskodó szeretetében.

Ebben az esztendőben ismét összegyűlünk a református üdülőben, hogy közösen keressük
lelkünk megerősödését, mozgásba lendüljünk egymás és Isten felé. Ebben forrásunk lesz Pál
apostol tanítása, sporthasonlatai bibliatanulmány formájában, valamint Novotny Zoltán
sportriporter segítségével megidézzük a nyári olimpia feledhetetlen eseményeit. A közös
kirándulások, beszélgetések mindenkinek erejéhez mérten adnak lehetőséget a feltöltődésre
fizikai és szellemi értelemben egyaránt.

Hívogató Mátraházára
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Bemutatkozik: Illés Bálint

Ahogy az iménti felsorolásból is kiderül, nagyon

aktív életet élsz. Hogyan tudsz ennyi területen

megfelelni?

Hogyan tudod mindezen feladataidat összehangolni?

Az ironman, vagyis a vasember triatlon
három sportág egyben (3,8 km úszás, 180 km
kerékpározás, 42,2 km futás - a szerk.). Egy
ironman-nek jól kell úsznia, kiválóan kell
bicikliznie, és még jobban kell futnia ahhoz,
hogy sikeresen célba érjen.

Ha az én feladataimat nézem a civil életben, a
családi életben, akkor itt is jelentkeznek
tennivalók, itt is meg kell állnom a helyem.

A triatlon sportágat 15 éve űzöm
versenyszerűen, talán ezért is volt időm
hozzáedződni a feladatokhoz. Valahányszor
az élet egy új helyzetet teremtett az elmúlt
másfél évtized alatt, mindig igyekeztem
sikeresen megoldani az előttem álló
feladatokat. Úgy gondolom, hogy az Úristen
a sporton keresztül megtanított arra, hogyan

alkalmazkodjak ezekhez a körülményekhez,
és adott hozzá erőt, hogy az élet különböző
területein – akárcsak egy ironman-en – célba
érjek. Nem feltétlenül elsőként kell célba
érni, nem lehet mindig mindenki első. Ha az
ember a saját képességeihez mérten, kellő
alázattal, a legjobb tudása szerint végzi a
feladatokat, akkor nem kétséges, hogy
eredményes lesz – ezt már egy egyéni
győzelemként is fel lehet fogni.

Az én napirendem percre pontosan be van
osztva, hajnaltól késő estig egy megszokott
rutin teljesül, amellett, hogy gyakran új
elemekkel, váratlan helyzetekkel is kiegészül.

E feladatok megoldása jó szervezést,
együttműködést igényel. A feladatoknak
összhangban kell lenniük egymással, egyik
sem mehet a másik rovására. Mivel már 15
éve sportolok versenyszerűen, régen meg-
tanulhat tam, hog y a lka lmazkodni ,
rangsorolni kell. Adott esetben, ha a helyzet
megkívánja, akkor azt mondom, hogy most
csak ennyi fér bele a sportba, most más a
fontosabb, kisebb intenzitással űzöm a
sportot – megtehetem, mert nem vagyok
p r o f i s p o r t o l ó . C s a l á d a p a k é n t ,
kor mányt isztv ise lőként és másod-
felügyelőként is elmondhatom, hogy a
sporttevékenységem egyik fontos dolog
rovására sem megy, sőt, a sportban szerzett
kitartást, önfegyelmet az élet más területein
kiválóan tudom kamatoztatni. Ahhoz, hogy

32 évesen 17-szeres ironman, 36-szoros maratonfutó, 28-szoros ultramaratonfutó, a
Vidékfejlesztési Minisztérium nemzetközi gazdasági együttműködéséért felelős
osztályvezetője, kétgyermekes családapa (jelenleg várják a harmadik gyermeküket),
nemrég pedig megválasztották a Deák téri Gyülekezet másodfelügyelőjévé.
Illés Bálinttal beszélgettem az idei év mottójáról: az együttműködésről.

ŐSZI LEVÉL • 2012/2
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az edzéseket a többi feladatom, kötelességem
mellett el tudjam végezni, hajnalban 4 és 5
óra között kelek fel. 50 kilométer biciklizés,
vagy éppen 20 kilométer futás után, reggel
fél 7-kor ugyanúgy indul a napom érdemi
része, mint bármely más dolgozó, családos
embernek. A hazai statisztikák szerint ma
egy átlag magyar naponta 3 órát tölt
televíziózással. Mivel én naponta átlagosan
„csak” másfél órát töltök sportolással, tv-t
pedig egyáltalán nem nézek, még így is
megspóroltam rengeteg időt, amelyet például
a családra fordíthatok. Ahogyan azonban
tavaly, a megerősítéssel kapcsolatban e lap
hasábjain is írtam, most is vallom, hogy ezen
képességek nem az én érdemeim, ezekhez az
ember minden nap újult erőt és hitet kap.
A nehézségek leküzdése, a problémák
megoldása kapcsán pedig az egyik
legkiválóbb magyar sportoló, az 51-szeres
ironman, Kropkó Péter szavait szeretném
idézni: „Megtettem, mert elhittem”.

Hét éves voltam, amikor a deák téri
gyermekbibliakörök (GYBK) alkalmával
eljártunk hétvégenként kirándulni.

Kilenc évesen kapcsolódtam be a GYBK
táborokba , ame lyek mos t már a
testvérgyülekezetünkkel együtt kerülnek
megrendezésre minden évben, csodálatos
természeti környezetben, hegységeinkben,
v a g y é p p e n f o l y ó i n k m e n t é n .
A kirándulások, természetjárások mindig
sokat jelentettek számomra.

A sport úgy vált az életem szerves részévé,
hogy a gimnázium, illetve az egyetem mellett
szerettem volna hasznosan, kirándulással,
sportolással eltölteni a szabadidőm egy
részét. Saját indíttatásból indultam el
versenyeken, ahol kiváló sporttársakkal,
nagyszerű emberekkel is megismerked-
hettem amellett, hogy hazánk csodálatos
tájait is fölfedezhettem.

Számomra eg y-eg y edzés eg yben
természetjárás is, igyekszem az edzést
kirándulásnak felfogni. Emellett a munka
előtt felkészülhetek a napi teendőkre, vagy
éppen a munka után, a hét végén
kiértékelhetem az elvégzett feladatokat.
A szervezetem – szellemi munkakört
végzőként – kifejezetten igényli a fizikai
aktivitást is, hogy ti. ne csak napi 10-12 órát
üljek a számítógép előtt, vagy tárgyalásokon
vegyek részt, hanem karban is tartsam azt a
testet is, amelyet az Úristentől kaptam. Ez
utóbbi is az ember felelőssége, ennek
figyelmen kívül hagyásából nagyon sok
társadalmi, egészségügyi problémával
szembesül hazánk is.

A hétköznapok sodrásában, amikor az
ember egyik helyről siet a másikra - óvodából
az értekezletre, munkahelyről, tárgyalásról az
óvodába - nincs lehetősége, hogy mindent
átgondoljon, mérlegeljen, áttekintse a
korábbi történéseket, következtetéseket
vonjon le. Legyen az egy reggeli, munka
előtti edzés vagy egy többórás verseny, van
elég időm, hogy átértékeljek dolgokat az élet
bármely területével kapcsolatban. Ekkor –
például egy háborítatlan hegyi, erdei futás
a lka lmáva l – lehe tőség ny í l ik az
elcsendesedésre, az imádkozásra, hálaadásra,
könyörgésre is. Harmadrészt, sportolóként
a z e m b e r n e k a s a j á t s z e r ve z e t e
visszajelzéseire is figyelnie kell, hogy egy
gondosan felépített edzésterv eredménye-
képpen egészségesen, emelt fővel, boldogan
célba érhessen.

Én alapvetően megegyezésre törekszem a
munkahelyemen is. Az ötfős csapatommal
szép sikereket érünk el, amely annak is

Honnan ered ez a mérhetetlen sport iránti szeretet?

Egy-egy vasember verseny teljesítéséhez Neked 10-

12 órára van szükséged. Mi zajlik le benned ez

alatt?

A munkahelyeden hogyan valósul meg az

együttműködés?

ŐSZI LEVÉL • 2012/2
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köszönhető, hogy megvan az összhang és az
együttműködés a munkatársak között, jó a
csapatmunka.

Megpróbálok együttműködni a más
korosztályú, más élethelyzeteket megélt,
tapasztaltabb testvérekkel. Ők azok az
emberek, akik korban is, és sok más
szempontból is előttem járnak. Éppen ezért
jó alkalom nyílik arra, hogy másod-
felügyelőként tanuljak tőlük. Ha én is hozzá
tudok járulni egy-egy ügy megoldásához,
akkor azt készséggel megteszem.

Egyébként a tisztelet megkívánja tőlem,
hogy ne egyszerűen idősebb testvérekként
tekintsek rájuk. Ahogyan az ironman

versenyek eredményhirdetésén a 70 év feletti
versenyzőket is úgy szólítják a dobogóra,
hogy a „legrégebb óta fiatalok”, én sem az
idős embert, hanem az aktív, elkötelezett
m u n k a t á r s a t , a p a r t n e r t l á t o m
mindannyiukban.

Tapasztalatom szerint a Gyülekezet
vezetőségében egy jó együttműködés
alakult ki. Oldott légkörben dolgozni is
jobban lehet , és eredményeket is
könnyebben el lehet érni.

Amikor a másodfelügyelőség megtisztelő
felkérését kaptam a Gyülekezet vezetésétől,
utaltam arra, hogy számos kötelezettségem
mellett én ezt csak úgy szeretném elvállalni,
hogy ezt is lelkiismeretesen végzem.
Adódhatnak azonban váratlan események,
amikor kérem a megértést, türelmet.

Az embert társas lénynek teremtette az
Úristen, és a kezdeti állapot szerint az ember
a teremtett világ többi lényével egy békés
együttműködésben, összhangban élt. Ez az
állapot már nagyon régen felbomlott, viszont
hogy ha a magunk környezetét, a helyi
k ö z ö s s é g e k e t s z e m l é l j ü k , a k k o r
törekedhetünk arra, hogy ezt a világot
v i s szahozzuk , vag y miné l többet
megvalósítsunk belőle. És ha egymással szót
értünk, ha gondolunk arra, hogy az Úrnak mi
volt a terve a Teremtéssel, hogy miért bízta rá
az emberre a teremtett világ gondozását,
a k k o r k ö z e l í t h e t ü n k e g y o l y a n
utópisztikusnak is tekinthető állapothoz,
amelyben az emberek egymást segítve,
együttműködve próbálják elérni azt, hogy
előrébb haladjon a világ. Nehéz lenne
egyezségre jutni globálisan, a világ többi
népével, vagy akár adott országon belül,
hiszen eltérő érdekek feszülnek egymásnak,

Az embernek mindig tudatosítania kell
magában, hogy milyen események zajlanak
kör ü löt te. Nem engedhetem meg
magamnak, hogy ha adódik egy lehetőség,
megbíznak egy feladattal, akkor azt
visszautas í tsam, mer t lehet , hog y
legközelebb másra bízzák azt. Ha Isten segít,
decembertől már egy háromgyermekes
családot kell eltartanom, és mivel a
feleségem, Klára a gyermekeinkkel van
otthon, egy keresetből kell megoldanunk azt,
amit egy gyermek nélküli, kétkeresős család
könnyedén megold. Ez a munka szempontja
a családdal szemben, itt ezért is van szükség
az együttműködésre, a különböző feladatok
összehangolására, hogy ezeket a kihívásokat
is megoldjuk. Hála Istennek a munkahelyi
vezetőim tisztában vannak azzal, hogy
többgyermekes családapa vagyok, amellyel
én természetesen sosem élek vissza.
A Minisztériumban, a környezetemben
egyébként is sok nagycsaládos dolgozik,
három gyerekkel ezért nem számítok
„csodabogárnak”.

Viszonylag fiatalon választottak meg a gyülekezet

másodfelügyelőjévé. Hogyan tudsz együtt dolgozni az

elnökség többi – esetleg idősebb – tagjaival?

Miért fontos az együttműködés a mindennapi

életünkben?
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amelyek konfliktusokat szülnek világszerte.
A családokban, gyülekezetekben, kisebb
közösségekben azonban el lehet kezdeni az
építkezést, hiszen ezek a társadalom
alkotórészei. Helyi szinten kell cselekedni
amellett, hogy az ember összességében, egy
másik dimenzióban tekint a folyamatokra.

Bevallom, velem is előfordul, hogy erőtlen
vagyok – például ha sok megoldásra váró
teendő halmozódik fel előttem - de azt
gondolom, hogy az Úristen nem véletlenül
bízott meg ennyi feladattal, adott hozzá erőt.
„Mindenre képes vagyok Krisztus által, aki
megerősít engem” – mondja Pál apostol a
Filippibelieknek. És ha tudok teljesíteni egy
ironmant, akkor mi akadály állhat még
előttem?

Az interjú végén Bálint még elmeséli, hogy a
munkahelyén kollegáival társadalmi munka
keretében egyesületet hoztak létre annak
érdekében, hogy segítsék a dolgozókat a
s p o r t o l á s b a n , t e s t i e g é s z s é g ü k

megőrzésében, a közösségépítésben.
A Vidékfejlesztési Minisztérium Sport-
egyesület elnökeként fél év alatt eddig kb. 300
minisztériumi dolgozó részére szervezte
meg a rendszeres testedzés lehetőségét.

Nagy öröm volt Bálinttal beszélgetni. Annak
ellenére, hogy nagyon mozgalmas életet él és
rendkívül energikus, mégis békesség és
nyugalom árad belőle. Ez a sportban
megtanult koncentráció, önfegyelem és
kitartás eredménye lehet. Bálint az elmúlt
években sikeresen elsajátította annak
képességét, hogyan kell kitartóan, gondosan
megtervezve az élet különböző területein
célba érni.

A beszélgetés során elhangzottak után Péter
első levelének soraival tudnám összefoglalni
a személyes benyomásomat Bálintról:

"Ugyanígy, ti fiatalok, engedelmeskedjetek az
e lö l járóknak. Eg ymás iránt pedig
mindannyian viseltessetek alázattal, mert az
Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak
azonban kegyelmet ad." (1 Péter 5,5)

A 2012. év igéje: „Elég neked az én kegyelmem,

mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” Te hogyan

lendülsz túl az erőtlenségen?
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Gyülekezetünk tagja, Dr. Bízik Zsófia ügyvéd gyülekezetünk tagjai
részére ingyenes jogi tanácsadást vállal.

Előzetes bejelentkezés szükséges a 06 20 341 5708 -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

Szeli Noémi
gyülekezeti tag
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Gyülekezeti munkaprogram
Mottó: együttműködés
„Bár sok a tag, mégis egy a test.” (1Kor12,20)

ŐSZI LEVÉL • 2012/2

„Az atomizálódó világban a társadalom sok rétegében érezhető az igény, hogy
szeretnénk valahová tartozni.” E gondolattal vezeti be Dr. Lackner Pál Sámuel mint
szerkesztő Magyarországi Evangélikus Egyházunk éves munkaprogramját, amelynek
fókuszába idén az Együttműködés fogalma került. Több gyülekezeti csoportunk éves
tematikája épül idén éppen ezért az együttműködés gondolatára. Az alábbiakban az
adventi időszakig ismertetjük gyülekezeti köreink alkalmait. Terveink szerint a
folytatást adventi hírlevelünkben tesszük majd közzé.

Mivel a gyülekezeti hitoktatási alkalmak időpontjai lapzártánk után válnak véglegessé, e
táblázatban nem szerepelnek ezek az alkalmak. Ezzel kapcsolatos tájékoztatás a lelkészi
hivatalban, illetve a gyülekezet honlapján található (www.deakter.hu).

Szeptember 24-30.

Hétfő 17 óra: Magányosok bibliaórája: Japán útibeszámoló – Sárfalvi Ilona

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Férfiak és nők az istentiszteleten 1Tim2,8-15
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub –
A hit továbbadása, mint a keresztyén közösség feladata
20 óra: Házaspárok köre – Lelkünk erőforrásai: Zavaros források

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Magyarországi hitvallók – vendég Missura Tibor
18 óra: Bibliakör: Férfiak és nők az istentiszteleten 1Tim2,8-15

Péntek 18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet
10.15: Konfirmációi előkészítő: A Szentírás I.
11 óra: Kantátazenés istentisztelet
(Ach, lieben Christen, seid getrost BWV 114),
párhuzamosan gyermekbibliakör - A gyülekezet egy volt... (Csel 4,32)
18 óra: Orgonazenés áhítat: Mekis Péter – Orgonaest orgonabemutatóval
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Október 1-7.

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Tisztségviselők a gyülekezetben 1Tim3
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – A hitről felnőttkorban

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Kirándulás a Margit-szigetre
18 óra: Bibliakör: Tisztségviselők a gyülekezetben 1Tim3

Péntek 18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap 9 óra: Családi istentisztelet: „Hálaadás a kertben”, utána családos délelőtt
10.15: Konfirmációi előkészítő: A Szentírás II.
11 óra: Istentisztelet, vendég igehirdető: Bence András (Székesfehérvár)
18 óra: Emlékkoncert: 100 éve született Tátrai Vilmos

Október 8-14.

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Gyülekezet a világban 1Tim4,1-11
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – Diakónia, a „kezek evangéliuma”

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Thiering Etelka útibeszámolója
18 óra: Bibliakör: Gyülekezet a világban 1Tim4,1-11

Péntek 10 óra: Baba-mama kör: „A nagy vendégség” –
Bibliai történet mondókákkal, játékkal
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Szombat 9.30: Országos evangélizáció a Deák téri templomban

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet: vendég igehirdető: Darvas Anikó (Rákoskeresztúr)
10.15: Konfirmációi előkészítő: Isten törvénye
11 óra: Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör
Örüljetek az Úrban mindenkor... (Fil 4,4)
18 óra: Asztali beszélgetés: Dr. Halász Béla –
Megemlékezés a 100 éve született Dr. Szentágothai Jánosról

–
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Október 15-21.

Hétfő 18 óra: Presbiteri bibliaóra

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Vezetői példamutatás 1Tim4,12-5,2
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – Közösségépítés!?

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: A Krónikák könyvei 2.
18 óra: Bibliakör: Vezetői példamutatás 1Tim4,12-5,2

Péntek 18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet énekes liturgiával
10.15: Konfirmációi előkészítő: Az evangélium
11 óra: Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör -
Egymás terhét hordozzátok... (Gal 6,2)
18 óra: Esti istentisztelet

Október 22-28.

Kedd 9 óra: Istentisztelet a Nemzeti ünnep alkalmából

Szerda 18 óra: Életfonal klub – A hit megélése és a következő nemzedék
20 óra: Házaspárok köre – Lelki erőforrásaink: Tiszta erőforrások

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Hol tart az ökumené?
18 óra: Bibliakör: Szociális felelősség 1Tim5,3-6,2

Péntek 10 óra: Baba-mama kör: „Itthon és otthon” –
életterek feszültségei a gyermek mindennapjaiban
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet
10.15: Konfirmációi előkészítő: A keresztény etika
11 óra: Kantátazenés istentisztelet (Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut
BWV 117), párhuzamosan gyermekbibliakör -
Bocsássatok meg egymásnak (Ef 4,32)
18 óra: Orgonazenés áhítat: Molnár Ottó –
„Orgona és ének párbeszéde” Km. Fazekas Erika (ének)



13

Október 29-november 4.

Hétfő 17 óra: Magányosok bibliaórája: A bajor-magyar testvéregyházi kapcsolat
húszéves jubileuma – Cselovszky Ferenc

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Szociális felelősség 1Tim5,3-6,2
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – Gyülekezeti menedzsment!?

Csütörtök Halottak napjára tekintettel az alkalmak szünetelnek

Péntek Mátraháza – gyülekezeti csendes-hétvége kezdete

Vasárnap 9 óra: Családi istentisztelet: „Névjegy – kapcsolatteremtés”
Igehirdető: Grendorf-Balogh Melinda
11 óra: Kantátazenés istentisztelet (Mache dich, mein Geist, bereit BWV 115)
18 óra: Megálló ifjúsági istentisztelet – Igehirdető: Dr. Varga Gyöngyi

November 5-11.

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Tradíció és tartalom 1Tim6,3-21
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – A gyülekezeti kommunikáció

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Négy ország – egy nemzet
Útibeszámoló Sárfalvi Ilonától
18 óra: Bibliakör: Tradíció és tartalom 1Tim6,3-21

Péntek 10 óra: Baba-mama kör: „A két nővér” –
Bibliai történet mondókákkal, játékkal
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet
10.15: Konfirmációi előkészítő: Gondviselés
11 óra: Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör -
Akár élünk, akár meghalunk... (Rm 14,8)
18 óra: Asztali beszélgetés: Egy speciális együttműködés - „A Luther Market”

ŐSZI LEVÉL • 2012/2
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November 12-18.

Hétfő 18 óra: Presbiteri ülés

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A Lélek erejének megvallása 2Tim1
17 óra: Sarokkő csoport
18 óra: Ökumenikus istentisztelet a Lipót Napok keretében Kárpát-medencei
szolgálattevők részvételével
19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – A média szerepe az egyház kommunikációja
szempontjából

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: A Krónikák könyvei 3.
18 óra: Bibliakör: A Lélek erejének megvallása 2Tim1

Péntek 16 óra: Konfirmációi előkészítő: A hit
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet
10.15: Konfirmációi előkészítő: A hit
11 óra: Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör -
Ne aggódjatok tehát... (Mt 6,34)
18 óra: Esti istentisztelet

November 19-25.

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Harcban az evangéliumért 2Tim2
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – Gyülekezet a vallások és kultúrák piacán

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: A nők éve egyházunkban – visszatekintő
18 óra: Bibliakör: Harcban az evangéliumért 2Tim2

Péntek 10 óra: Baba-mama kör: „Hol volt, hol nem volt” – Mese vagy valóság?
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba
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November 19-25. (folytatás)

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet
10.15: Konfirmációi előkészítő: A Szentlélek
11óra: Kantátazenés istentisztelet
(Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140), párhuzamosan
gyermekbibliakör - Nálad van az élet forrása... (Zsolt 36,10)
18 óra: Orgonazenés áhítat: Helmut Fleinghaus - „... és fúga”

November 26 - december 2.

Hétfő 17 óra: Magányosok bibliaórája: Adventre készülünk D. Dr. Harmati Béla

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A végidők jelei 2Tim3
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – Adventre tekintünk
20 óra: Házaspárok köre – Lelki erőforrásaink: A Szentlélek forrásai

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Az örök életről
18 óra: Bibliakör: A végidők jelei 2Tim3

Péntek 18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap 9 óra: Családi istentisztelet: „Megálló – várakozás”, utána családos délelőtt
10.15: Konfirmációi előkészítő: Az egyház
11 óra: Istentisztelet
18 óra: Megálló ifjúsági istentisztelet – Igehirdető: Szántó Enikő

Pesti Nyolcas Bibliaiskola

A Pest-belvárosi evangélikus gyülekezetek közösen bibliaiskolát szerveznek érdeklődő
gyülekezeti tagok számára. Témája a mai ember kérdései a Bibliával kapcsolatban.

Időpont:

Helyszín:

Első előadás:

Téma:

A bibliaiskolában oklevél szerezhető.

Részletesebb információ a lelkészi hivatalban kapható.

októbertől kezdve minden második kedd, 19.30-tól 21 óráig

Budapest, VIII. ker. Üllői út 24., külső terem

október 2.

Mi a Biblia?



Időpont:

Helyszín:

Program:

2012. október 13. szombat, 10-től 16 óráig

Budapest, Deák téri evangélikus templom

09:30 Hívogató a templom előtt – Evangélikus Központi Fúvósegyüttes
Johann Gyula vezetésével

09:45 Éneklés

10:00 Köszöntés, ima – Szemerei János
Igehirdetés: Hazatérés – Orbán Attila

Tanúságtétel – Miért jöttünk Magyarországra?
Firmita és Laetitia nővérek a németországi Darmstadtból
Avi Snyder missziorárius (USA)

11:30 Szekciók, kerekasztal-beszélgetések

Ne félj! – versek Isten kertjéből Badin Ádám és Burovincz Laura (cselló)
előadásában (a gimnázium díszterme)

Az egyház megtérése – Dr. Garádi Péter (gyülekezeti terem)

A család megtérése – Dr. Sallai János  családterapeuta (klub)

Hol a föld pereme? A templomkapuban? – Deák László
(a gimnázium 12-es  tanterme)

Hogyan beszélgethetek Istennel? – Dr. Győri Józsefné Dr. Drenyovszky Irén
(a templom sekrestyéje)

Zsidók Jézusért – Avi Snyder, Tar Kata (tornaterem)

Miért jöttünk Magyarországra? – Firmita és Laetitia nővérek (udvarról nyíló klub)

A lelkigondozás kérdései – Bakay Beatrix (gyülekezeti kisterem)

Bibliakör – Orbán Attila (templom)

Bibliakör – Endreffy Géza (alagsori tornaterem)

12:45 Ebédszünet (az egyház szerény vendéglátást biztosít)

(Jer 31,7–9)

Országos evangelizáció
„Összegyűjtöm őket a föld pereméről…” (Jeremiás 31,8)
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14:00 Tanúságtétel

Szemerédi Bernadett színművész (ének)

Az első és a második kopernikuszi fordulat –
Prof. Dr. Kellermayer Miklós, sejtkutató

15:00 Igehirdetés

Meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott (Lk 15,32) – Ittzés István

Úrvacsora

Gyermekfoglalkozás lesz a Kisdeák Evangélikus Óvoda termeiben, a Gyermek- és Ifjúsági
Osztály munkatársainak vezetésével. A 2–6 éveseknek a második emeleten, a 7–12 éveseknek az
első emeleten.

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

17ŐSZI LEVÉL • 2012/2

Hálaadási vasárnap

Templomtakarítás

Hagyományaink szerint, minden évben két alkalommal hálaadási vasárnapot tartunk, azzal a
céllal, hogy ezzel új lehetőséget teremtsünk az egyházfenntartói járulék felajánlására.

, mindkét délelőtti istentiszteletünkön ismét 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!

, szombaton, a karácsonyi ünnepkörre készülve
templomtakarítást hirdetünk meg, szeretettel várunk mindenkit, aki segíteni

szeretne ebben a munkában. Az akcióhoz a nap folyamán bármikor lehet kapcsolódni.

Október 28-án

November 24-én reggel 9 órától
délután 4 óráig
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Utolsó munkás

A nap leszáll, és szőlőhegyed ormát
Aranyozza az alkony, Istenem.
Munkásaidat látom fenn mozogni,
Apró bogárkák, serény hangya-népek,
Ki kapál, ki vesszőt metsz, ki szüretel.
Munkálkodjatok, míg nappal vagyon:
Mondtad, s elküldted mindannyiokat.
Mentek. Ki hajnalban, ki délelőtt, ki délben.
Verejtékük hullt zord szőlőhegyedre,
És felszállt áldozati páraként
S virágillat lett: édes öntudat
És boldog, tiszta lelkiismeret.
Hogy sürögnek ott fenn a húnyó napban,
Aranyként csillan szürke hangya-testük,
Már készülődnek lassanként haza, -
Egy óra még, és itt van a sötét.

Sötét, sötét: hogy száll a szörnyű szó,
Éjszaka: hogy suhognak szárnyaid,
Mily félelmes vagy, mily irtőzatos,
Még annak is, ki dolgozott napestig,
Hát még annak, kit elhagyott a hajnal,
S kit a hanyatló nap is így talál:
Hivalkodva és haszontalanul.

Álltam valami messze piacon,
És tarka rongyként ráztam a lelkemet,
Így tűnt a hajnal, így futott a dél,
És így jött rám a késő alkonyat.
Utolsó munkás és utolsó óra -
Most itt állok a szőlőhegy tövén,
Napszámodba szegődnék, Istenem.
Egy óra még, és itt van a sötét

Ezt az utolsó órát add nekem.

Vigasztalásul

Vigasztalásul oly semmi vagyok,
Vigasztalásul oly parányi vagy,
Vigasztalni hogy bírjuk egymást
Ha nem segít Valaki Nagy?

Ha Ő nincs benne: üres a szavam,
Ha Ő nincs benne: sekély a szavad,
Testvér, könnyem hiába gördül –
Testvér, könnyed hiába gördül,
Csak langyos víz, nem áldott zuhatag.

De néha Ő, az Örök Több, a Más, a Nagy,
Némaságunkban beszédessé tesz.
Megáldja, ki nem mondott szavainkat,
S velünk a mély vizekre kievez.
Erőtlen kicsi jóakaratunk
Általa mély vigasztalássá lesz.
Megszenteli könnyítő könnyeinket,
S valóságos erővel segítő
Testvérekül rendel egymásnak minket.

„Reményik Sándor versei
„



19ŐSZI LEVÉL • 2012/2

Zsoltárzengő ábécé

Alázatos légy nagyon,
Bízzál minden új napon,
Cérnaszálon életed,
Csillag ágán mérheted,
Díszbe öltözött a föld,
Életet lehel a völgy,
Fészkét rakja kis madár,
Gazdagon terít a nyár,
Győz a fény a füst felett,
Hit szemével nézheted
Imádkozva csendesen,
Jó az Isten, jót teszen.
Kérdéseid hallja mind,
Látja arcod, rádtekint,
Lyukas edényt újra vált,
Maggal hinti a határt,
Nem hagy el, hűsége véd,
Nyomában minden tiéd,
Ott is ad, hol nem remélsz,
Őriz, mindhiába félsz,
Pásztorlába nem remeg,
Rábízhatod léptedet,
S minden gondod és bajod
Szíve mélyén tudhatod,
Tudja, mielőtt te kérsz,
Tyúk vigyáz így kiscsibét,
Utolsó lehetsz ugyan,
Ünnepelhetsz boldogan,
Vérén váltva koronád,
Zengjenek víg harsonák,
Zsoltárt, zsoltárt mondj, világ.

Miklya Zsolt versei gyermekeknek
iskolaév kezdésre

Pusztai számtan

Egy – A Sínai –hegy.
Kettő – Pásztorbot és vessző.
Három – vándorutam járom.
Négy – Mózes, hova mégy?
Öt – Szövetséget köt.
Hat – Óvó akarat.
Hét – Életünk a tét.
Nyolc – Ruhám tiszta gyolcs.
Kilenc – Dolgozol és pihensz.
Tíz – Istenünkben bízz!
Hogyha bízol, barátod
Lesz Ő mindig, meglátod.

„
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