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(Zsid 12, 2)
„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére!”



„Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek
akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk
nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező
bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő
pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és
beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a
gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az
Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki
ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a
bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne
csüggedjetek.” (Zsid 12, 1-3)

,,állhatatossággal fussuk meg a nekünk
rendelt pályát"

,bizonyságtevők fellege veszi
körül"

Elődeink hite, az evangélium mellett való
elkötelezettsége nem csupán egyháztörténeti
anyag, múzeumba való kiállítási tárgy vagy az
archívumba porosodó régi emlék lehet,
hanem dinamizá ló , számunkra i s
tanulságokat hordozó, mindennapi
küzdelmeink között állóképességet biztosító
erőforrás is.

Nagy kihívás, hogy ne eresszünk le, ne
hagyjuk elerőtlenedni a lelki izom-rendszert,
hogy másokat is ráébresszünk a mozdulás, a
kondíció megtartásának jótékony, életben
tartó hatására.

A Zsidókhoz írt levélben igazi spirituális
edzés-tervet kapunk. Meghívást arra, hogy
az egész életünket Istennel összefüggésben
lássuk. Az Ő hűségéből, szeretetéből,
gondoskodásából még a legnagyobb
nyomorúságunkban sem eshetünk ki, hiszen
Krisztusban még a halál nagyhatalmát is
legyőzte – amivel szemben bármilyen más
emberi fitness, wellness, gyógymód vagy
sport-teljesítmény kudarcot vall.

A biztatás olyan keresztyéneknek szól, akik
elfáradtak, ellankadtak, elcsüggedtek, a
helyzetük szinte már reménytelenné vált.

Mindez a belső, lelki életük megfáradásából,
hitük elgyengüléséből fakadt. Őket bíztatja a
levélíró:

.

A levélíró az ókori amfiteátrum képét
használja, mint amilyen a római Colosseum is
volt, amelyben az arénát, a küzdőteret
körülövező lépcsőkön sok ezer néző
figyelhette a versenyeket. Az atléta képén túl,
aki a célnak nekifeszülve, teljes erő-
bedobással fut a küzdőtéren – azt a
meggyőződését adja tovább a rábízottaknak,
hogy a küzdőteret a ,

. Az ő életpéldájuk is segíthet a cél felé
igyekvőknek.

Bátran gondolhatunk azokra, akik előttünk
jártak, a maguk idejében bíztak Isten
ígéreteiben és kitartással futottak az ígéretek
beteljesedése felé. Ezek a tanúk körülölelik a
stadion küzdőterét. A Jelenések könyve
egyértelműen tanúskodik róla, hogy az
üdvözültek serege és a földön élő egyház
szétszakíthatatlanul összetartozik. A pálya
futása közben tehát nem vagyunk egyedül, az
előttünk jártakkal együtt nézhetünk fel
Jézusra. Jézusra a hit teremtőjére és
beteljesítőjére, aki nem fáradt meg, a
kiábrándultság sem vette hatalmába. Aki
végigfutotta értünk a mérhetetlenül nagy,
fényévnyi távolságot és végül győzött, célba
jutott.

Hírlevelünk témája az „időbeni és térbeli
ökumené” közösségébe szeretne állítani
bennünket. Krisztus tanúinak hite bátorít
bennünket is, hogy bírjuk az iramot 2012
végén és azon túl is.

Smidéliusz Gábor
igazgató-lekész

Bizonyságtevők fellege...
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Emlékezés Szentágothai János professzorra

2 ADVENTI LEVÉL • 2012/3

E m l é ke z é s e m b e f e j e z ő r é s z é b e n
Szentágothai professzorról, a mélyen
istenhívő emberről szeretnék szólni.

Hogy Ő ilyen beállítottságú volt, arról már
nagyon korán meggyőződhettem. Ugyanis
Pécsett az ötvenes évek elején rendszeresen
tartott bibliaórákat, biblia-magyarázatokat
orvostanhallgatóknak.

Sok medikus járt ezekre, köztük én is. Ezek
az összejövetelek egyértelművé tették
előttem, hogy Szentágothai professzor
miként gondolkodik hitbeli kérdésekről.
Egyetemi tanárnak bibliaórákat tartani az
ötvenes évek elején nagyon veszélyes és
kockázatos vállalkozás volt. Ő éveken
keresztül vállalta ezt, amíg meg nem tiltották
neki ezen bibliaórák tartását.

Hitéről egyébként így vallott:

A h i t e j e l e n vo l t m i n d e n m e g -
nyilatkozásában. Családja mindennapjait is a

hit kísérte végig. Akinek alkalma volt a család
asztalánál étkezni, az tudja, hogy az étkezés
Szentágothai imájával vette kezdetét.

Életének utolsó évtizedeiben, tudjuk,
behatóan foglalkozott az agy- elme – tudat –
s ezzel összefüggésben a keresztény hit
kérdésével. Ezzel kapcsolatosan egyik
munkájában ezt írja:

Mint hívő keresztény, hitt a feltámadásban.
Ezzel kapcsolatosan egy angol filozófus,

„Az istenhitemnek egyik legerősebb oszlopa és
támasza az a csodálatom, hogy a világ, az élő
természet milyen csodálatos berendezkedésű, milyen
ha j szá l pon to san i l l e szkednek ös sz e a
legkülönbözőbb állatok, növények, tehát minden
élőlény, akár a vízben, akár a barlangok mélyén,
akár a magas hegyeken, akár az északi sark
közelében élnek is... Ez a csodálatos harmónia és
szépség, amilyennek én a teremtett világot látom,
énbennem azt a gondolatot ébreszti, hogy ez
nyilvánvalóan nem jöhetett létre magától vagy
véletlenül, hanem emögött egy teremtő gondolata, egy
teremtő akarata kell legyen.”

„A tudomány kizárólagos kompetenciája, hogy
elemzi azt, ami világegyetemünkben van és ami van,
annak mi az oka. Az isteni kijelentés pedig
elsősorban arról szól, hogy ki a mindenség teremtője,
és a természet élettelen, majd élő világának és benne a
teremtő mű bekoronázásaként teremtett embernek
mi a célja és a rendeltetése. Ezeket a kérdéseket a
tudomány nemhogy megválaszolni, de feltenni sem
tudja. Végre be kellene látnunk, elsősorban a
keresztényeknek vagy a zsidó tradíció fenntartóinak,
hogy nem feladatunk az egész emberi társadalom
magatartásának szabályozása, hanem csak az, hogy
bizonyságot tegyünk hitünkről és arról, hogy ez a hit
boldogít már e földi életben is.

Ehhez konkrétan az is tartozik, hogy a Genezisben
adott és a ma ismert tudományos valósághoz nagyon
is közelálló teremtéstörténet nem szó szerint, hanem
metaforikusan értendő. Hogy a földön kialakult élet
létrejötte a kezdeti teremtő aktusba beprogramozott
csodálatos történés ugyanannak a Teremtő
akaratnak az eredménye. A kezdetekhez hasonlóan
a hívő keresztény vagy zsidó a végkifejletet is a
Mindenható Teremtőre kell bízza.”

Október 14-én Asztali beszélgetésünkön Dr. Halász Béla előadásával emlékeztünk
Szentágothai János professzorról, az iskolateremtő világhírű idegrendszer kutatóról,
egyetemi tanárról és a színes, európai műveltségű, minden iránt érdeklődő, fáklyaként
világító emberről. Hírlevelünkben az előadás egy részletét közöljük.
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végighallgatván az agy szerkezetéről
tar tott előadását, hozzá fordult a
következő szavakkal:

A válasz ez volt:

Szentágothai professzor 1994-ben megjelent
egyik munkájában életének céljait szerényen
így fogalmazta meg:

Mi, akik ismertük őt, tanúsíthatjuk, hogy
milyen csodálatosan sikerült megvalósítania
ezen törekvéseket.

Az Evangélikus Országos Múzeumban
kiállítás tekinthető meg „Egy 20. századi
polihisztor - Szentágothai János akvarelljei
címmel.

1052 Budapest, Deák F. tér 4.

Nyitvatartás: kedd- vasárnap: 10- től 17 óráig

www.lutheranmuseum.hu

„Ön most az agyról mint fizikai, biológiai
rendszerről beszélt, az ember legfőbb szabályozó
rendszeréről. Mi azonban egyszer meghalunk, az
agy, mely letéteményese a személyiségünknek,
gondolatainknak és kívánságainknak, elpusztul,
sejtjei szétesnek. Úgy tudom, Ön hívő keresztény.
Miként tudja összeegyeztetni a keresztény hitét
tudományos kutatásainak eredményeivel?” Miként
képzeli el ezt? Hisz a feltámadásban?”

„Kedves Barátom! Hiszek az Apostoli Hitvallás
minden szavában. Hiszek a Mindenható Istenben és
ha Isten mindenható, akkor nincsen semmi okom
arra, hogy kétségbe vonjam, hogy Neki megvan a
hatalma engem feltámasztani olyan formában, amit
Ő megfelelőnek tart.” „Persze minden ember szíve
joga, hogy ezt hitben elfogadja és életét a
körülményekhez képest boldogabban töltheti és teljes
bizalommal és félelem nélkül nézhet kikerülhetetlen
végzete, a halál elé, vagy pedig a tudomány
kompetenciáját és határait nem ismerve bárki teljes
joggal azt is hiheti, hogy minden, ami van, csak a
véletlen műve, illetve modernebbül az előzményekben
az adott peremfeltételek is a véletlen összjátékának a
műve. Az ilyen értelemben ateista vagy egyszerűen
csak agnosztikus ugyanolyan joggal nem hisz, mint
amilyen joggal mi hiszünk. Hitünk nem érdem,
hanem Isten kegyelmi ajándéka. Ettől mi nem
vagyunk jobbak, erkölcsösebbek, értelmesebbek,
mint az ateisták; aki másként látná, az a Szentírás
minden lényegi kijelentésével ellentétben vélekedne
így. Ezt is meg kell mondanunk hitünk
megvallása mellett.

Egy bizonyos: magatartásunkért a felelősséget sem
hívő, sem ateista nem tudja elhárítani. Ha ezt tenné,
menthetetlenül a lét kérlelhetetlen realitásain kívülre
helyezné magát.”

„Életem fő célkitűzése és
törekvése csak az volt, jó agykutatónak, a 20.
század végi értelemben kultúrembernek és a
történelmi körülményeink között tisztességesnek, de
mindenekfelett kereszténynek maradni.”

Evangélikus Országos Múzeum (EOM)

ADVENTI LEVÉL • 2012/3
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Huszár Gál nyomdászjele

Botta István alapos monográfiájában azt írja,
hogy a nyomdász-reformátor Gallus Huszár
Anaxius származásáról, születése idejéről,
ifjúságáról kevés konkrét dokumentumot
találunk. Képzettségéről és arról, hogy a
reformáció melyik ágát is képviselte,
ko rábban kü lönböző á l l á spon tok
fogalmazódtak meg az egyháztörténészek
körében. Botta István 1991-ben az
Akadémiai Kiadónál megjelent, közel
500 oldalas könyvében a fellelhető források
alapján éppen ezt a bizonytalanságot
oszlatja el. Huszár Gál születésének 500 éves
évfordulóján érdemes újra kézbe venni a
kötetet, amely „Anaxius”-ról, Isten igéjének
méltatlan szolgájáról, hányatatott, de
elkötelezett életéről, szerény és alázatos,
mégis sokrétű tevékenységéről szól.
Reformátori munkásságát Luther teológiája
formálta. Ismerte a korában is mérvadó
ókori orvosok tanait. Prédikációjában
kor társa , Pau lus Fabr i t ius k i rá ly i
matematikus csillagászati könyvét már
m e g j e l e n é s e i d e j é n f e l h a s z n á l t a .
Énekeskönyve arról tanúskodik, hogy járatos
volt a liturgiában. Nyomdája felállításának
célja a reformáció hitébresztő munkájának
segítése volt.

Könyvesboltunk logója amely több

kiadványon is szerepel , Huszár Gál
nyomdászjele. A keresztben végződő
horgonyra tekeredő kígyó, amelyet mindkét
oldalról egy-egy kéz markol; a Krisztusba
kapaszkodó hitnek és a Benne horgonyzó
reménységnek a szimbóluma. Jn 3,14-15-re,
Jézus küldetésének céljára utal:

A szimbólum sokféle változatban szerepel
mesterjegyként, a híres bázeli nyomdász
Frobenius is hasonlót használt. Azt azonban
már kevesen tudják, hogy ez a motívum
eredetileg Philipp Melanchthon wittenbergi
professzor 1519-ből való címeréről
származik, akinek a munkássága döntő
hatással volt a magyar protestantizmusra és
annak szellemei vezetőire.

–

–

„És ahogyan
Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az
Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak
örök élete legyen őbenne.”

Smidéliusz Gábor
igazgató-lekész
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Túrmezei Erzsébet:

Egy oltárkép előtt
„
Csodálatos kép, hányszor láttalak

ének és igehirdetés alatt.

Hatalmas voltál, mégis idegen.

Nem láttam túl a fénylő színeken.

Krisztus, Mózes, Illés fenn lebegett.

Lenn a gonosz-gyötörte gyermeket

nézte tehetetlen, tanácstalan

kilenc tanítvány... Tamás, Bertalan,

András, Máté... A Mester a hegyen!

… Hatalmas voltál, mégis idegen!

És hétről-hétre megcsodáltalak.

Néztelek... de sohase láttalak.

Míg ma... látlak! Csoda történt veled.

Élsz! Ma minden megelevenedett!

Nem Tamás, Máté, András, Bertalan,

nem ők... ezer mai tanácstalan,

tehetetlen tanítvány néz felém,

s csak azt keresem, melyik vagyok én!

A Krisztustalan, magára maradt

egyház csődje mélyen... a hegy alatt!

Apa hozza agyongyötört fiát,

előttük vonaglik, sikolt, kiállt,

és nincs erejük, hogy segítsenek.

Tanítványok, de tehetetlenek.

„Hitetlen, elfajult” egyház, igen.

Vereség fojtogatja a szívem.

Hát vége? Ennyi lenne az egész?

Olyan kimondhatatlanul nehéz

nézni tehetetlen, tanácstalan,

hogy a gonosznak nagy hatalma van,

és nekünk nincs erőnk, csodánk, jelünk,

mert Jézus nincs itt, Jézus nincs velünk!

Jézus, Jézus, szállj alá és segíts!
Tanítványok vannak a hegyen is,
de minket is szánj meg a hegy alatt!
Nekünk is mutasd meg hatalmadat!
Csődünk, szégyenünk Teérted kiállt.
Várunk a mélyben mint Isten Fiát!
Várjuk erődet és győzelmedet!

Ma ez a kép megelevenedett!

Deák téri templom, 1958. január 5.
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Igehirdetés a Belváros-Lipótváros
testvérvárosai lelkészeinek találkozóján
Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! (Zsolt. 46, 11.)

A zsoltár Isten előtti csendre int.

Kér, és nem kényszerít. Nem parancsolva
akarja a csendet elérni, mint nyüzsgő
osztályokban a felvigyázó, aki a lármát
túlkiabálva rekedtre ordítja a hangszálait:
Csend legyen! Pedig minden helyzetre igaz
Horváth Imre nagyváradi költő kétsoros
versének intelme: „Ha akarod, hogy csend
legyen, / Intsél csendre, de csendesen.”

Így kéri az Isten előtti csendet a zsoltáros.
Csendre int – csendesen. Nem parancsol, és
nem utasít. Csak kér, hogy elcsendesedve
Isten közelébe tudjunk kerülni, és ebben a
csendben – Pilinszky János költő szavaival
élve – a beálló csend mélyéből kihalljuk Isten
jelenlétét.

A csend áldása ez, amely napjainkban már a
hiánycikkek egyike.

Álmainkba ma már falun is gyakran
beledübörög az utcalárma. A zajártalom
egyre komolyabb egészségügyi kérdés.
Halláskárosodott emberek között élünk,
vagy magunk is azok vagyunk. Már az is
öröm, ha a zajszint körülöttünk legalább
némileg csökken. A helyzettel meg-
alkuszunk, hiszen mást, mit is tehetnénk.

A nagyobb baj azonban az, amikor a csendet
már nem is igényeljük. Elszoktunk tőle.
A normális az állandó lüktetés, a nyüzsgés, a
zsivaj. Az a természetes, hogy mindig
telebeszéljük a csendet magunk körül, így az
élet a szavak megszakíthatatlan áradata.

A fotó a Deák téren készült
Lipót napok alkalmából
2012. november 13-án.

Balról jobbra:

Cselovszky Ferenc

Zsóka János

Kászoni József

Buza Zsolt

Zászkaliczky Péter

evangélikus lelkész

rozsnyói római-katolikus káplán

unitárius lelkész

rozsnyói református lelkész

evangélikus lelkész



S ha egy-egy rövid órán csendet
teremthetnénk, már szinte zavar. Pedig az
idézett költő szerint a csend mélyéből
hallható ki az Isten jelenléte.

Ezért int a zsoltár Isten előtti csendre.

A csend az Istennel való találkozás közege is.

Az Isten előtti csend is hiánycikké vált. Egy
német könyv címe: „Légy öt percig
csendben”. Napi áhítatos könyv. Már nem
igényel csendes órát, csupán öt percet. Napi
ötöt, egy rövid imádságra, Isten igéjének
olvasására, egy áhítat mondatai feletti
elcsendesedésre. Hogy naponta legyen
néhány percünk önvizsgálatra Isten előtt: mit
tettem rosszul? – Miben vétettem? – Kivel
kell rendeznem elrontott kapcsolatomat? –
S miközben megértjük igéje eligazító szavát,
rábízzuk magunkat és szeretteinket.

Hiszen mit ér a külső csend, ha belül háborog
a szív, mert benne békétlenség vagy
indulatok izzanak, és félelmek kavarognak.
Mit ér a külső csend, ha nem ismerjük a szív
békéjét, ha nem tudunk elcsendesedni
Isten előtt.

Az Isten előtti elcsendesedés hozzátartozik
ehhez a találkozóhoz is.

Természetes, hogy gazdag programok
színesítik. A vendéglátó Lipótváros szeretné
a találkozást emlékezetes élményekkel
megtölteni, hogy szép tanulságokkal
térhessen mindenki haza. Természetes, hogy
eg ymássa l i s sokat beszé lg e tünk ,
megismerve jobban a másikat, örömeiket és
gondjaikat. Egy partneri kapcsolatnak úgy
van értelme, ha nem csak a felszínen csillog.

Ugyanakkor természetes az Isten előtti
csend órája is, amikor megfogalmazódik
feléje mindenek előtt a hála és a köszönet
szava: Istenünk, köszönjük mindazt, amit
korábban el sem tudtunk képzelni.

Köszönjük, hog y i lyen talá lkozók
megvalósulhatnak a Kárpát-medencében.
Köszönjük, hogy szabadon utazhatunk.
Köszönjük, hogy a határok nem választanak
el minket vasfüggönyként egymástól.
Köszönjük, hogy félelem nélkül élhetünk.
Az elcsendesedésnek ebben az órájában,
Istenünk jelenlétében töltse el szívünket a
hála: Istenünk, áldjuk nevedet mindezért!

Ug yanakkor megfogalmazódhatnak
kéréseink is, hiszen gond is maradt még
bőven a Kárpát-medencei együttélésben.
Régi és új sérelmek. Szembenállások.
Széleskörű, gyűlöletet szító és kiváltó
propaganda. Jogtalan korlátozások. Ezek
sem egymás közötti beszélgetések témái
legyenek csupán, hanem mindenek előtt itt
van a helyük, az Isten előtti csendben.
Ne szűnjünk meg könyörögni: Uram, te
igazgasd az emberi szíveket! Jöjjön el a te
országod már itt a földön is közénk, hogy
tudjuk a múlt sérelmeit megbocsátani
egymásnak hetvenszer hétszer is, ahogyan
Jézus Krisztus tanított minket, és tudjunk az
ő békességének eszközei lenni, ahogyan ő
küldött a világba minket.

Kísérjen bennünket tovább, otthonainkba és
s z ű ke b b h a z á n k b a h a z a t é r ve i s :
„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én
vagyok az Isten!”

Ámen.

Zászkaliczky Péter
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Luther Zenefelfogása

Luther zenefelfogásának forrása Augustinus,
aki a zenét „donum Dei” az Isten
adományának tekinti. Amikor Luther azt írja
„Musik ist Gabe Gottes” egyértelművé teszi,
hogy a zene nem scientia (tudomány), hanem
mindenek előtt creatura, mégpedig Isten
teremtménye. A zenén keresztül lehetősége
nyí l ik az embernek ar ra , hog y a
felfoghatatlan isteni bölcsességre lásson, s a
Teremtő arcának vonásait megpillantsa.
Az Isten bölcsessége hangzatokban és
harmóniákban válik felfoghatóvá, melyek
létrejötte számarányokban fejezhető ki,
ahogy a Bölcsességek Könyve, tizenegyedik
fejezete húsz-huszonegyedik versében
olvassuk: „Te mindent mérték, szám és súly
szerint rendeztél el”. („Omnia in mensura, et
numero et pondere disposuisti”)

1530-ban Luther a zenére vonatkozó
nézeteit így foglalja össze röviden: Szeretem
a zenét mert az :

E tömör megfogalmazás második felére
külön is érdemes odafigyelnünk. Dávid
zsoltárénekével űzi el Saul rossz szellemét.
Luther maga is megtapasztalta, hogy a zene
képes elűzni a bánatot.

A zene képes megfutamítani a Sátánt, ezért
kerül Luther gondolkodásában közvetlenül a
teológia mellé, és ezért kap a zene és az
evangélium hirdetésének egységes eszméje
közötti szoros összefüggés különleges
hangsúlyt.

1. „nem az emberek, hanem az Isten adománya“
(Dei donum non hominum est)

2. „mert a lelket megvidámítja“
(Quia facit laetos animos)

3. „mert elűzi az ördögöt“ (Quiat fugat diabolum)

4. mert ártatlan örömöt (boldogságot) teremt.
S e közben eltűnik harag, vágyakozás és önhitség.
A teológia után a zenének adom az első helyet. Ez
Dávid és az összes próféták példáján könnyen
belátható, akik minden mondanivalójukat
versekben és énekekben fejezték ki. „ (Quia innocens
gaudium facit. Interim pere unt irae, libidines,
superbia. Primum locum do musicae post
Theologicam. Hoc patet ex exemplo David et
omnium prophetarum, qui omnia sua metris et
cantibus mandaverunt.)

„A szomorúság szelleme a Sátán; következésképp
elviselhetetlen számára az öröm; ezért a zenétől
messze távol tartja magát”. („Satan ist der Geist der
Traurigkeit; infolgendessen kann er die Freude nicht
vertragen; darum hält er ganz weiten Abstand von
der Musik.”)

November 11-én, Márton nap alkalmából idén is megemlékeztünk reformátorunk
hitéről, egyházébresztő munkájáról. Hagyományainkhoz híven megkoszorúztuk
templomunk udvarán Borsos Miklós Luthert ábrázoló bronztábláját. Ebből az
alkalomból Dr. Kamp Salamon, a Lutheránia karnagya mondott ünnepi beszédet, aki
Reformáció ünnepén Károli Gáspár díjat vehetett át Balogh Zoltán minisztertől.
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„Az Úrnak énekelni nem azt jelenti, hogy mindig
vidámak legyünk és örüljünk, ellenkezőleg: az „új”
ének a kereszt éneke, és ez azt jelenti, hogy a
szomorúságok közepette, sőt a halálban az Isten
akit magasztalsz, mindig veled van. („Dem Herrn
singen heißt nicht immer: fröhlich sein und sich
freuen, im Gegenteil: Das „neue” Lied ist das Lied
des Kreuzes, und das bedeutet, Gott loben und bei
sich haben mitten in den Trübsahlen und sogar im
Sterben”)

„A kereszt teológusa (vagyis aki a megfeszített és
elrejtett Istenről beszél) azt tanítja, hogy a
büntetések, a kereszt, a halál a legeslegdrágább kincs
és a legeslegszentebb hagyomány, melyet maga e
teológiának ura szentelt és áldott meg, nem csupán a
legeslegszentebb teste szenvedésével, hanem az ő
mindenekfelett szent és isteni akaratának
szeretetével és azokat úgy hagyta ránk, mint amelyek
valóban megérdemlik, hogy csókolgassuk, keressük
és magunkhoz öleljük őket. Igen, boldog és áldott az,
akit Isten méltónak ítélt arra, hogy a Krisztus
hagyománya e kicsinyek ajándékát megnyerje és még
inkább, aki érzi, hogy az ajándékot megnyerte.”

„Ich
glaube, darum rede ich.” Hiszek, ezért szólok.
(Zsolt.116.10)

Dr. Kamp Salamon

Hogyan ír erről Luther a 95 tétel
magyarázatában?

Meg g yőződésem, hog y a Krisztus
hagyománya e kincseinek ajándékát az
Evangéliummal,- mely az autentikus
létezésről szóló egyetlen kinyilatkoztatás,
mert Jézus Krisztus valóban Isten Fia –
megnyertük.

Az isteni kinyilatkoztatást a számunkra
legérthetőbb zenei nyelven a lutheránus
korál őrzi, melynek megszületését és
alapvető istentiszteleti jelentőségét Luther és
munkatársainak teológiai munkássága
készítette elő. A lutheránus énekköltészettel
megszületik az evangélikus egyházzene
legdrágább zenei kincse a korál, amely a
lutheri egyház sérthetetlen egyéni arculatát
és tanítását megőrző sajátos öröksége.
Ennek folytán a rímekbe szedett strófikus
gyülekezeti ének az istentisztelet lényeges

elemévé vált és a prédikáció mellett, mint az
evangélium hirdetésének élő hangja a
reformáció egyik legjelentősebb eredménye.

A korál egyetlen belső igényből születik:

Ennek megfelelően a
korálszerző mint igehirdető, mint exegéta lép
a gyülekezet elé. Ahogyan a prédikáció kerül
az istentisztelet középpontjába, úgy kerül a
zene centrumába a személyes hitvallás.
Az ortodox tanítás dogmatikus szigora mellé
a hitvallás személyes istenélményének
közvetlensége és melege társul. A lélek a zene
hangjaival forró szenvedélyekről, a halál
fájdalmáról, mennyei üdvösségről, kínzó
bűntudatról, bűnbánatról és vágyakozó
Jézus-szeretetről énekel.

Merjünk hát személyesek lenni ma is, mert a
személyesség mindenkor üdvöt is jelent.
Mert ne feledjük, felelősségünk óriási. Ha mi
nem őrizzük, ápoljuk és adjuk tovább a ránk
bízott lutheránus zenei értékeket, kitől fogják
örökölni az utánunk jövő nemzedékek a
vallásos evangélikus szellemet?

Hogyan vallod meg hitedet?- hangzott a
kérdés valamennyiünk felé ifjúkorunkban
konfirmációnk alkalmával, és hangzik ma is!

Vallom az evangélikus keresztyén egyház
tiszta és igaz tanítását és hozzá hűséggel
ragaszkodom.

Ezt a tántoríthatat lan hűséget és
ragaszkodást kérem számon mind-
annyiunktól, mint akik tudják, hogy a
kisebbség az igazságot követi, a többség az
igazság látszatát.

A nagyszívűség és a hűség mellett a korálban
megőrzött lutheránus hitvallás a legfőbb
kincsünk, mellyel bizonyságot tehetünk a
lutheri felismerés mellett: a Lélek senkinek
sem adatik másként egyedül a Jézus
Krisztusban való hit által.
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Beszélgetés Bartos Csabával

Hogyan jött létre ez az összefogás?

Anyai nagymamám testvére, a simon-tornyai
Fr i ed Pá l ( ak i t ember i nag yság a
elismeréseként 1997-ben szülővárosa
díszpolgárává avatta, 2000-ben pedig
elnyerte a Magyar kultúra lovagja postumus
címet – szerk.) helyi bőrgyártulajdonos
második felesége volt. Amikor Fried Pál első
felesége a negyedik gyermek születése után
meghalt, nagymamám testvére vállalta, a
négy gyermek felnevelését. (Ő volt
Lichtenstein Alice - szerk.)

A családi kötelék nagyon erős volt: a négy
gyermek édesanyjaként szerette őt. A mai
napig élő a kapcsolat; mintha édes
rokonok lennénk.

Ez a rokonság 1945 után – amikor a gyárakat
elvették, államosították – szétszóródott a
világban. Hogy a jelenlegi leszármazottak, a
következő generáció hány országban él, meg
sem tudom mondani.

Édesanyám 2005-ben megjelent könyve
viszont eljutott a távolba szakadt
rokonainkhoz is. Egyikük évekkel ezelőtt
vendégségben járt nálunk, és akkor szó esett
arról is, milyen jó lenne, ha ez a gyönyörű
könyv megjelenne angolul , hiszen
szereplőinek utódai nagyrészt már nem is
beszélnek magyarul.

Ami talán még ennél is fontosabb, de
legalább ilyen fontos, hogy Magyarország

híre a világban, az egyoldalú információknak
köszönhetően torz képet mutat. Ezek
alapján sokan ítélhetik meg úgy a
nagyvilágban, hogy mi gyűlölködők,
kirekesztők vagyunk. Ezért felmérhetetlenül
lényeges az olyan emberek példája - akár
Sztehlo Gáboré, akár az én édesanyámé -
akik valóban „igazak voltak”, nem azt
nézték, hogy ki milyen felekezethez tartozik,
őket egyszerűen a gyermek érdekelte. Az
ilyen valóságos történetek elbeszélésére ma
nagyon nagy szükség van. Ezért volt áttörés,
hogy ez a könyv megjelenhetett 2005-ben.

2005-ben adták ki Bartosné Stiasny Éva Háborúban békességben című könyvét. Most,
2012 decemberében a könyv az angol nyelvű fordítása jelenik meg a Luther
Kiadó gondozásában, e-book formájában. Ez angol nyelvű változat példaértékű családi
összefogás eredményeképpen jöhetett létre. Erről az együttműködésről beszélgettem
Bartos Csabával, a könyv írónőjének fiával.
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Miben mutatkozott meg ez a nagy
„családi vállalkozás”?

Miért döntöttek az e-book mellett?Dr. Krasznai Andrea református lelkész - aki
a gyönyörű ajánlást írta -, mint érdekességet
észrevette, hogy a szóhasználat néhol az
amerikai angolra, másutt pedig a brit angolra
utal. Ezt tudatosan hagyta meg a lektor,
Csicsery-Rónay Erzsébet, hiszen így ez
valóban a világban szerteszóródott család
összefogásának a dokumentuma is lehet.
Az egyik kanadai rokon elmesélte, hogy a
javításokban olyan gyerekek is besegítettek,
akik már magyarul nem is, vagy csak
nagyon keveset tudnak. Fantasztikus
együttműködés, igazi csapat-munka ennek a
könyvnek a fordítása. A lektor szerint az a

kedves közvetlenség, ami a könyvet jellemzi,
talán éppen ezért süt át a fordításon is.

Kendeh K. Péterrel, a Luther Kiadó
igazgatójával döntöttünk így. Hiszen
ha könyv formájában jelent volna meg, akkor
nehezebben lehetett volna megvásárolni, a
rendelés folyamata jóval bonyolultabb lett
volna, mint így. Az e-book viszont az internet
segítségével eljuthat a világ bármely pontjára.
A vételárból befolyt összeget pedig akár a
könyv angol nyelvű, papírformátumú
kiadására, akár az alapítvány céljaira lehet
fordítani, hogy Sztehlo Gábor és az én
édesanyám emlékét továbbra is méltóképpen
lehessen őrizni.

Mozdulj!
Ezzel az aktivitásra serkentő címmel rendeztük meg november első hétvégéjén a már
hagyományosnak számító gyülekezeti hétvégénket a mátraházi református üdülőben.
Kicsik és nagyok egyaránt élvezhették nemcsak a jó levegőt, a kikapcsolódást jelentő
sétákat vagy éppen hosszabb túrákat, hanem a tartalmas lelki programok vagy éppen a
csoportbeszélgetés, a közös játék, a filmklub élménygazdag pillanatait.

Főelőadónk idén Novotny Zoltán,
gyülekezetünk presbitere volt, aki a nyáron
Londonban a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság és a Nemzetközi Sportújságíró
Szövetség közös elismerését vehette át. Az
olimpiai fáklya másolatát azok az újságírók
kaphatják meg emlékül, akik tíz vagy annál
több ötkarikás eseményről tudósítottak.
Novotny Zoltán az 1968-as mexikói
játékokról tudósított először, azóta 12
olimpián vett részt. Mátraházán londoni
élményei mellett a sport és a lelkiség
kapcsolatáról, a sport életünkben betöltött
szerepéről beszélt személyes hangon,
lenyűgöző háttérismereteket megosztva
hallgatóságával. Hadd álljon itt ízelítőként
néhány gondolat előadásából:

Szeli Noémi
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A nemzeti sikerek egységbe forrasztottak
mindenkit. Örültünk annak, hogy Londonban
milyen jól szerepeltünk. Nagyon sokan felfigyeltek
ar ra, hog y a nyi latkozó spor to lók is
ö s s z e s z e d e t t e b b e n , t a l p r a e s e t t e b b e n ,
tartalmasabban, üzenet értékűen szólaltak meg,
mint ahogyan korábban tették. Ezt Balogh Zoltán
miniszter is észrevette, amikor így fogalmazott:
„Nagyon örültem a győztesek személyes
mondatainak. Amikor a teljesítmény mögül
kilátszott az ember, aki bízik, remél, csalódik,
dühös és szeret.”

Sok nyilatkozatot felsorolhatnánk, az egyik éppen
Gyurta Dánielé, aki világcsúccsal nyerte meg a 200
méteres mellúszást. Amikor odakerült a rádió
mikrofonja elé és megkapta a kérdést, hogy nem
nyomta-e a vállát az esélyesség terhe, akkor azt
válaszolta, hogy valóban teher volt rajta, de nem is
annyira az esélyesség terhe, hanem az, hogy neki ezen
a 200 méteren 15 millió magyart kellett elvinnie.
Tehát Gyurta Dániel tökéletesen tudta, hogy az ő
győzelme, aranyérme, világcsúcsa mit jelent
nekünk, mit jelent a szívünkben, mit jelent
a magyarság számára.



20 éves a „gyülekezeti otthon Csákváron“

A hírlevelek között az 1991. évi Karácsonyi
Levél a fenti címmel közölte az első hírt a
csákvári otthonról. Ennek szövege – az
a l ább iakban néhány je l en ték te l en
változtatással – a kezdetekről adott hírt.
Bemutatta a helységet, szólt a megvalósulás
alatt álló tervekről és reményekről:

Másrészt a Deák téri gyülekezet tagjai is sokat
segítettek: Deák László villanyszerelési
anyagokkal és munkával, sokan ágyak
festésével, bútorok javításával, de az udvar
parkosítása is közös munkával készült el.

A falut már az ősemberek is lakták, amit a közeli
barlangjuk bizonyít. A rómaiak idején is település
volt Floriana néven. „Csák Máté földjén” (Ady
szavával élve) vár állott itt, innen a falu mai neve.
A parókia közvetlen környékét ma is várdombnak
hívják, római és középkori leletek pedig mindmáig
előkerülnek építkezések vagy kútásás során.
Az egykori Esterházy kastély ma kórház és
tüdőszanatórium. Csákvár rendezett község a
Vértes hegység közvetlen szélén, a falu szélső házai
fölött sziklás hegyoldalak magasodnak. S ott
kezdődnek a természetvédelem alatt álló Vértesi
Tájvédelmi Körzet erdői, árvalányhajas lankái,
tavasszal hóvirágos völgyei, ősszel szarvasbőgéstől
visszhangzó sűrűi.

Az evangélikus gyülekezet kicsi, mintegy 170 lélek.
Részben talán ezért is kedves, családias közösség.
Onnan tudom, mert közel tíz éven keresztül
lelkészük voltam. Maroknyi voltuk miatt régi
önállóságuk 1969-ben megszűnt, onnantól a
25 kilométerre lévő Csabdi községből jártam oda,
majd a Deák-térre kerülésemkor Oroszlány
gondozta tovább. Így a régi lelkészlakás két
évtizeden át üresen állt.

Ezek az adottságok adták a gondolatot a kapcsolat
kiépítésére. S egy másik lehetőség: térítés nélkül
megkapta gyülekezetünk azt a faházat, amelyik a
Fasori Gimnázium udvarán állt, s a gimnázium
állami használata idején az ott működött Országos
Pedagógiai Intézet konyhájának és ebédlőjének
épült. A faház 1991. ősz folyamán már felállításra

került a csákvári parókia udvarán. Annakidején
bekerülési költsége 3 millió Ft volt, bennünket csak a
lebontás és az újra felállítás költsége terhelt.
Természetesen ez sem kevés, de az épület és az
újonnan megálmodott használati értéke megérte ezt a
befektetést. Az üvegezett falú faház nagyterme
előadótermül, közösségi alkalmak helyiségeként
szolgál. Mellette férfi-női WC-k, zuhanyozók is
beépítésre kerültek. A házat az új funkciója szerint
Gryllus Vilmos felügyelő tervezte át, a parókai üres
szobáit pedig ág yakkal r endeztük be.
Az „ideiglenesen” hazánkban állomásozó orosz
csapatok akkor hagyták el az országot, az 50 darab
emeletes ágyat, asztalokat, padokat és fogasokat egy
szovjet laktanyából rendkívül kedvezményesen
vásároltuk meg.

Mit várunk mindettől? – tettem fel a kérdést az első
tájékoztató beszámolóban. Állandó otthonra
találnak a konfirmandusok tavaszi, nagyheti
táborai. Ugyanígy más ifjúsági táborok, szélesebb és
szűkebb körű gyülekezeti csendesnapok vagy
konferenciák is rendezhetők. De megvalósulhat
családok önköltségi alapon történő nyaralása is az e
tekintetben valóban kedvező adottságú helyen.
Mindez a gyülekezet belső közösségének formálója,
elmélyítője lehet. S túl a helyi gyülekezeti érdekeken,
segíthet ez a létesítmény tágabb egyházi célokat, így
például a MEVISz szervezésében mozgássérült,
illetve vak gyermekek és felnőttek táborait.
A csákvári gyülekezet tagjai messzemenően
támogatták a tervet, és nélkülözhetetlen segítséget
adtak a kivitelezésben is. A kapcsolat kezdetektől
nem egyoldalú volt, hanem őket is gazdagító áldás
származott belőle.
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Egy év múlva, az 1992. évi Őszi Levél-ben
már ilyen címen születhettek a beszámolók:
„Megindult az élet Csákváron”. A volt
parókia átépítése, a faház kialakítása és az
otthon berendezése a nyár kezdetére
elkészülhetett.

Fejleszteni való ugyan volt még bőven. A
faluban akkor kiépülő gázvezeték
segítségével a gázfűtés bevezetése csak az ősz
folyamán készült el, későbbre maradt a
romos melléképület átépítésével a konyha és
az ebédlő kialakítása, az udvar parkosítása is a
következő évre maradt. Ugyanakkor az élet
1992 nyarán már megindulhatott benne.
Erre emlékezünk most, húsz év után.

Az első, még csak egy napos alkalom 1992.
június 13-án volt az akkor újjáalakult
presbitérium csendesnapján, amikor a
csákvári gyülekezettel közösen tartott
istentisztelet után a létesítményt dr. Harmati
Béla püspök szentelte fel. Az otthon július
közepétől már táborok tartására is
alkalmassá vált. A sort két, mozgássérültek
számára rendezett tábor kezdte meg, majd
gyülekezetünk hittanos gyermekeinek tábora
következett.

Szeptember első hétvégéjét tizenéves
ifjúságunk töltötte Csákváron, de volt addig
már a házasok körének csendesnapja, és
tervezett ilyet a magányosok köre is.

Az alkalmak sorában a Luther Szövetség által
rendezett Luther-olvasótábor és egy vak
gyermekek számára rendezett táborozás
mutatta, hogy a gyülekezeti otthon szolgálata
kezdettől fogva túlnőtt a gyülekezeti
érdekeken. Ugyanakkor ez azt is jelentette,
hogy kiépítéséhez olyan jelentős külső
segítséget kaphattunk bankok vissza nem
térítendő támogatásaiból, hogy végül az
egész létesítmény a Deák-téri gyülekezetnek
szinte egyetlen fillérjébe sem került.

A két évtizede született gyülekezeti
h í r l e ve l ü n k b e n a z e l s ő c s á k v á r i
hittantáborról annak két vezetője számolt be.
Szabó Cecília írását így fejezte be:

Amennyiben ebből az elmúlt húsz évben
valami megvalósult, legyen érte Istennek hála
és köszönet.

„A táborról csak kedves emlékem maradt, s úgy
érzem, bár igen sok anyagi, idő- és munkabeli
áldozatba került a parókia felújítása, már csak ezért
a néhány napért is megérte.” Zalán Péterné pedig így
kezdte a beszámolót: „Csákvár… Eddig a
gyülekezetben viszonylag kevesen tudták, hogy
tavaly nyár óta milyen nagy munkálatok folynak a
régi parókián. Reméljük, hogy nemsokára
fogalommá válik gyülekezetünkben ez a név.”

Zászkaliczky Péter

A csákvári „lelki-kiképzőközpont”
fennállásának 20 éves évfordulóját népes
ifjúsági közösség ünnepelte november
16-17-18-án. A kezdetektől máig több
generáció képviseltette magát. Nem
maradhatott el a süteménykóstolás, a
résztvevők tudását próbára tevő kvíz, a
kastélyjáték, az élményeket felidéző
beszé l g e t é s, közös ének l é s é s
természetesen a lelki-programok sem.
Vasárnap a helyi gyülekezettel együtt
adhattunk hálát a mögöttünk hagyott
tartalmas két évtizedért.
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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
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A Megálló interaktív istentisztelet olyan
közösségi élményt szeretne teremteni a Belváros
és mindennapjaink forgatagában, ahol a
keresztény fiatalok és fiatal felnőttek Isten
jelenlétét megtapasztalva megpihenhetnek,
feltöltődésre, útmutatásra lelhetnek. A hagyományos istentiszteleti liturgiát olyan interaktív
elemek és a résztvevőket is megszólaltató dramatikus játék egészíti ki, amely valós élethelyzeteket
jelenít meg és az Ige fényébe állítva világítja meg ezeket a szituációkat.

A közösségi élményen túl minden alkalomnak sajátos, karakteres üzenete van, a 2012/13-as évad
témája: "Összhangban". Ehhez a „vezérgondolathoz” illeszkednek a havi rendszerességgel sorra
kerülő találkozások. Az istentiszteletek után szeretetvendégséget tartunk, ahol a finom falatok
mellett zajló beszélgetések lelki táplálékot is kínálnak.

A Megálló istentisztelet a KÖSZI, azaz a Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és a
Pesti Evangélikus Egyház Deák téri gyülekezetének együttműködésében valósul meg.
Minden hónap első vasárnapján 18.00 órakor.

Az istentiszteletet vezetik:

december 2.: Szántó Enikő
január 6.: Benkóczy Péter
február 3.: Smidéliusz Gábor
március 3.: Kendeh K. Péter

Megálló
Interaktív istentisztelet



Gyülekezetünkben történt
2011. december 1.- 2012. november 30.

Keresztségben részesültek:
Gyermekek

Felnőttek

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Csákvári Nóra

Fellegvári Bence

Jákri Petra

Nagy Marcell Csaba

Simó Kincső

Székely Noémi Edit

Dénes Csenge

Székely Klára

Pozderka Flóra

Gönczi Balázs Gergő

Gémesi Eliska

Kis Guczi Márk

Csapó Ádám Benjamin

Koslics Milla

Király Csepke Lili

Árkossy Márton

Roszik Száva

Roszik Simon György

Molnár Miksa András

Nagy Kornél Zalán

Perlaky Noel György

Simon Soma

Dobos-Brolly Dávid Bendegúz

Komoróczy Marcell Ákos

Bergmann-Kiszely Kende

Székács György

Fekete Zóra

Szloszjár Ajsa Sára

Sárközi Tamás

Fabó András Levente

Tauber Diána

Csákvári László

Simon Kornél

Honka Ádám

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

Konfirmációi fogadalmat tettek:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Honka Ádám

Csányi Bálint

Istenes Dóra

Karvalits Tamás

Kiss Zalán Attila

Miloszerni Laura

Orosz Bálint

Prohászka Jázmin

Székely Szabolcs

Taba Áron

Taba Benjamin

Küllői Katalin

Csání Barnabás

Nyitrai Zsófia

„Légy hű mindhalálig és neked
adom az élet koronáját.” (Jel 2,10)
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Házasságukra Isten áldását kérték:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Lakatos Olivér – Turai Elisabet

Bánhegyi Gábor – Daniló Réka

Vámos Tamás – Szeip Csilla

Johannes Seelig – Kiss Violetta

Ványolos József – Berczeli Szilvia

Koren Márton – Baranyai Nagy Petra

Kovács Áron Endre – Takács Dóra

Székely Gergő – Balogh Szilvia

Martos Attila – Molnár Piroska

Balla Zoltán – Farkas Zsuzsanna

Deák Dániel Péter- Gyarmati Nicolette

Kontermann Attila- Czeglédi Zita

Bói József – Gerébi Márta Andrea

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

Az örök élet reménységével búcsúztunk:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Michnik Kálmánné (104)

dr. György Istvánné (66)

Kőszegi József (80)

Kalmár József Károly (73)

Vladár Tiborné (83)

Hönich Emilia (66)

Tóth László (96)

Nagy Lajosné (91)

Nagy Miklósné (85)

Kafka Tivadarné (98)

Rókay Jánosné (100)

Papp Barnabásné (87)

Borgulya Jánosné (83)

Zirnea Irén (83)

Sántha István (81)

Kurkovszky Györgyné (92)

Bancsó Györgyné (82)

dr. Lehotzky Tiborné (87)

dr. Fehér Mihályn (83)

Munkácsy János (90)

Major Béláné (85)

dr. Urbán János (73)

Hegyi Ilona (95)

dr. Gerendai Ida (67)

Unatényi Józsefné (74)

Jambrik Lászlóné (84)

dr. Szegedi József (91)

Szalay Jenőné (83)

Zachár Lászlóné (97)

Fazekas Lászlóné (88)

Tóth Ildikó (53)

Serényi Aliz (87)

Günther Viktor (88)

Csernyik Zsuzsanna (55)

Menyhárt Sándor (74)

Szilágyi Gézáné (77)

Fejszés Istvánné (93)

Tevan János Péter (77)

Lerchner Oszkár Ottó (86)

Fellegi Oszkárné (88)

„Krisztus feltámadt a halálból, első
zsengeként a halottak közül.” (1Kor 15,12)

17ADVENTI LEVÉL • 2012/3



Gyülekezeti munkaprogram
Mottó: együttműködés
A programterv előzetes jellegű, egyes részletekben előfordulhat változás!

December 4-9.

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra:
Adventi szimbólumok – az adventi koszorú és a gyertyák (Jn 8,12)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – Ádventi kalendárium I.

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Krisztus és az angyalok
18 óra: Bibliakör:
Adventi szimbólumok – az adventi koszorú és a gyertyák (Jn 8,12)

Péntek 18 óra: Ifjúsági óra
18 óra: Deák Téri Evangélikus Gimnázium jótékonysági koncertje
a templomban
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap 9-13-ig: Jótékonysági ruha- és kézimunkavásár a parókia épületben
9 óra: Istentisztelet úrvacsorával
10.15: Konfirmációi előkészítő: Karácsonyra készülünk
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora.
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör –
Az Ige testté lett... (Jn 1,14)
18 óra: Asztali beszélgetés: Vetítéssel egybekötött beszámoló a nyári felvidéki
gyülekezeti buszkirándulásokról – Zászkaliczky Péter

Együttműködés
„Bár sok a tag,

mégis egy a test.“
1Kor 12,20
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Szerda 16 óra: A Nők Testvéri Szövetségének látogatása a hűvösvölgyi

szeretetotthon lakóinál

18 óra: Életfonal klub – Ádventi kalendárium II.

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Huszár Gálra emlékezünk

18 óra: Bibliakör: Adventi szimbólumok – a lila oltárterítő (Mk 1,1-8)

Péntek 10 óra: Baba-mama kör: „Holnapután az angyalok gyémánt havat hoznak” –

Adventi készülődés Szalay Ágota belsőépítész segítségével.

18 óra: Ifjúsági óra

19.30: Lutheránia próba

Szombat 14 óra: Adventi ruha- és élelmiszercsomag osztás hajléktalanok részére a

Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködve

18 óra: „Tárjunk ajtót” - adventi zenés meditáció a templomban

Vasárnap 9-13-ig: Jótékonysági ruha- és kézimunkavásár a parókia épületben

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, énekes liturgiával

11 óra: Istentisztelet, úrvacsora. Az istentisztelettel egy időben

gyermekbibliakör – Az Úr eljövetele közel van... (Jak 5,8)

15 óra: Karácsonyváró együttlét gyerekeknek – a gyülekezeti nagyteremben

18 óra: Istentisztelet

December 10-16.

Hétfő 18 óra: Presbiteri bibliaóra

Kedd 9 óra: Kézimunka kör

11 óra: Bibliaóra: Adventi szimbólumok – a lila oltárterítő (Mk 1,1-8)

17 óra: Sarokkő csoport

18.30: Imakör

19.30: Lutheránia próba
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December 18-23.

Kedd 9 óra: Kézimunka kör

11 óra: Bibliaóra:

Adventi szimbólumok – adventi angyalok (Mt1,18-23 és Lk1,26-38)

17 óra: Sarokkő csoport

18.30: Imakör

19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – Ádventi kalendárium III.

19 óra: Házaspárok köre – Adventi együttlét a Puskin u. 12-ben

Csütörtök 9 óra: Deák Téri Evangélikus Gimnázium karácsonyi istentisztelete

9.30: Nyugdíjas klub: Karácsonyi együttlét

18 óra: Bibliakör:

Adventi szimbólumok – adventi angyalok (Mt1,18-23 és Lk1,26-38)

Péntek 18 óra: Ifjúsági óra– karácsonyi együttlét

19.30 Lutheránia próba

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet úrvacsorával

11 óra: Istentisztelet, úrvacsora.

Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör –

Királyod érkezik... (Zak 9,9)

18 óra: J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium I-III. Kantáták (BWV232) –

Igehirdető: Smidéliusz Gábor
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December 24-30.

Hétfő

Szenteste

12 óra: Karácsonyi harangjáték koncert

15.30: Karácsonyi harangjáték koncert

16 óra: Istentisztelet – Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

Kedd

Karácsony

1. napja

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával – Igehirdető: Smidéliusz Gábor

11 óra: Istentisztelet elyet a Magyar Televízió élő adásban közvetít –,

úrvacsora    Igehirdető: Gáncs Péter, püspök

11 óra: Gyermek-istentisztelet a gyülekezeti nagyteremben – Igehirdető:

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

18 óra: Istentisztelet – Igehirdető: Cselovszky Ferenc

– m

–

Szerda

Karácsony

2. napja

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával – Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

11 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Cselovszky Ferenc

18 óra: Istentisztelet – Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet úrvacsorával – Igehirdető: Cselovszky Ferenc

11 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Smidéliusz Gábor

18 óra: Orgonazenés áhítat – Trajtler Gábor: Karácsonyi orgonazene –

Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

December 31- január 6.

Hétfő

Óév este

17 óra: Magányosok köre – óévi beszélgetés egyik gyülekezeti lelkészünkkel

18 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Gáncs Péter, püspök

Kedd

Újév

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával – Igehirdető: Cselovszky Ferenc

11 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

18 óra: Istentisztelet – Igehirdető: Smidéliusz Gábor

Szerda 18 óra: Életfonal klub – Fiatalokat Krisztushoz vezetni

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Világvége a Bibliában

18 óra: Bibliakör: Újévi szimbólum: Alfa és Ómega (Jel 1,4-8)

Péntek 18 óra: Ifjúsági óra

19.30: Lutheránia próba

Vasárnap

Vízkereszt

9 óra: Családi istentisztelet – „felüdülés a kútnál”

10.15: Konfirmációi előkészítő

11 óra: Istentisztelet, úrvacsora

18 óra: „Megálló” ifjúsági istentisztelet – Igehirdető: Benkóczy Péter
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Január 8-13.

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra:  2Tim 4 – A szolgálat betöltése,
Pál visszatekintése az Úr kegyelméről szól – és a miénk?
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – Felekezeteket összekötő házasság

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Sárfalvi Ilona vetítéssel egybekötött útibeszámolója
18 óra: Bibliakör: 2Tim 4 – A szolgálat betöltése, Pál visszatekintése az Úr
kegyelméről szól – és a miénk?

Péntek 10 óra: Baba-mama kör: Bibliai történetek: Jónás és a bálna – Játszóház
bábokkal, mondókákkal, dalokkal.
18 óra: Ifjúsági óra
19.30 Lutheránia próba

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet úrvacsorával
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör –
Aki engem lát, látja az Atyát... (Jn 14,9)
18 óra: Asztali beszélgetés: terítéken az ökumené

Január 14-20.

Hétfő 18 óra: Presbiteri ülés

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Tit 1 – Titusz személye, a vezető mint példakép
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30 Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub –
A vallási elem szerepe az egyház és az egyén identitásában

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Mi a GEKE?
Beszélgetés Cselovszkyné dr. Tarr Klárával
18 óra: Bibliakör: Tit 1 – Titusz személye, a vezető mint példakép

Péntek 18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Szombat 10 óra: Családos délelőtt, amely közös ebéddel zárul
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Január 21-27.

Hétfő 18 óra Belvárosi ökumenikus imaheti istentisztelet
(Helyszín a templomi hirdetőtáblán)

Kedd 9 óra: Kézimunka kör

11 óra: Bibliaóra: Tit 2 – A gyülekezet nevelése Isten kegyelmén keresztül

17 óra: Sarokkő csoport

19.30: Lutheránia próba

18 óra: Belvárosi ökumenikus imaheti istentisztelet
(Helyszín a templomi hirdetőtáblán)

Szerda 18 óra: Belvárosi ökumenikus imaheti istentisztelet
(Helyszín a templomi hirdetőtáblán)

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: A deuterokanonikus könyvek

18 óra: Belvárosi ökumenikus imaheti istentisztelet
(Helyszín a templomi hirdetőtáblán)

Péntek 10 óra: Baba-mama kör: Anyukák egymás közt. – A gyermeki szabadság és a
liturgikus rend. Beszélgetés tea mellett.

18 óra: Belvárosi ökumenikus imaheti istentisztelet
(Helyszín a templomi hirdetőtáblán)

19.30: Lutheránia próba

Szombat 18 óra: Belvárosi ökumenikus imaheti istentisztelet
(Helyszín a templomi hirdetőtáblán)

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet úrvacsorával
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Kantátazenés istentisztelet, úrvacsora
(J.S.Bach: Ich bin vergnügt mit meinem Glücke BWV84)
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör – Legyen meg a te
akaratod... (Mt 6,10)
18 óra: Orgonazenés áhítat
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Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör - A
18 óra: J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium VI-VI. Kan

Január 14-20. (folytatás)

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, énekes liturgiával
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör - Az egek hirdetik
dicsőségét... (Zsolt 19,2)
18 óra: J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium VI-VI. Kantáták (BWV248)



Január 28-február 3.

Hétfő 17 óra: Magányosok bibliaórája – Trajtler Dóra: Jeruzsálem templomai

Kedd 9 óra: Kézimunka kör

11 óra: Bibliaóra: Tit 3 – Gyakorlati kérdések a gyülekezeti közösség körül

17 óra: Sarokkő csoport

18.30: Imakör

19.30 Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub –
Az imádság helye a személyes lelki életben

19 óra: Házaspárok köre

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Reformáció és tolerancia
18 óra: Bibliakör: Tit 2-3 – Gyakorlati kérdések

Péntek 18 óra: Ifjúsági óra

19.30: Lutheránia próba

Vasárnap 9 óra: Családi istentisztelet úrvacsorával – „Átkelés a kapun”
Az istentisztelethez családos délelőtt kapcsolódik, mely közös ebéddel zárul
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Kantátazenés istentisztelet, úrvacsora
(J.S.Bach: Leichtgesinnte Flattergeister BWV 181)
18 óra: „Megálló” ifjúsági istentisztelet – Igehirdető: Smidéliusz Gábor

Február 5-10.

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Filemon levele – Közbenjárás a megtért bűnösért
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – A lelkigondozó gyülekezet

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Böjt az irodalomban
18 óra: Bibliakör: Filemon levele – Közbenjárás a megtért bűnösért

Péntek 10 óra: Baba-mama kör: Bibliai történet – Egy özvegyasszony két fillére
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba
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Február 5-10. (folytatás)

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet úrvacsorával

10.15: Konfirmációi előkészítő

11 óra: Istentisztelet, úrvacsora, Igehirdető: eberni testvérgyülekezetünk
búcsúzó segédlelkésze, Holger Manke

Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör – Isten szeretet... (1Jn 4,8)

18 óra: Asztali beszélgetés: „Testvérgyülekezeti együttműködés” találkozó az
eberni gyülekezet tagjaival

Február 11-17.

Hétfő 18 óra: Presbiteri bibliaóra

Kedd 9 óra: Kézimunka kör

11 óra: Bibliaóra:
Jakab személye, a „szalmalevél” – Jak 1,1-18 megállás a kísértésben

17 óra: Sarokkő csoport

18.30: Imakör

19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – Hogyan tudjuk közölni azt, amit szavakkal nem
lehet? - Szimbólumok, képek, jelképek

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Thiering Etelka útibeszámolója
18 óra: Bibliakör:
Jakab személye, a „szalmalevél” – Jak 1,1-18 megállás a kísértésben

Péntek 18 óra: Ifjúsági óra

19.30: Lutheránia próba

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, énekes liturgiával
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör – Velünk az Isten (Mt 1,23)
18 óra: Istentisztelet
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Február 19-24.

Kedd 9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra:  Jak 1,19-27 – Isten igazi ajándéka: az Ige
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – Kortársak megszólítása

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Protestáns kisközösségek
18 óra: Bibliakör: Jak 1,19-27 – Isten igazi ajándéka: az Ige

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 úrvacsorával
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora. Az istentisztelettel egy időben
gyermekbibliakör – Ahol ketten vagy hárman... (Mt 18,20)
18 óra: Orgonazenés áhítat

Február 25-március 3.

Hétfő 17 óra: Magányosok bibliaórája: Korálfeldolgozások mai köntösben

előadó: Smidéliusz Gábor, igazgató-lelkész

Kedd 9 óra: Kézimunka kör

11 óra: Bibliaóra: Jak 2,1-13 – A hit egységet követel

17 óra: Sarokkő csoport

18.30: Imakör

19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – Élmény-istentisztelet vagy istentiszteleti élmény?

19 óra: Házaspárok köre

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: A deuterokanonikus könyvek 2.
18 óra: Bibliakör: Jak 2,1-13 – A hit egységet követel

Péntek 18 óra: Ifjúsági óra

19.30: Lutheránia próba
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Február 25-március 3. (folytatás)

Vasárnap 9 óra: Családi istentisztelet úrvacsorával: „együtt az asztal körül”
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Kantátazenés istentisztelet, úrvacsora
(J.S.Bach: Widerstehe doch der Sünde BWV54)
18 óra: „Megálló” ifjúsági istentisztelet – Igehirdető: Kendeh K. Péter

Március 5-10.

Kedd 9 óra: Kézimunka kör

11 óra: Bibliaóra:  Jak 2,14-26 A cselekedetben meglátszó hit ment meg

17 óra: Sarokkő csoport

18.30: Imakör

19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – Mire jó a rítus?

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Múzeumlátogatás

18 óra: Bibliakör: Jak 2,14-26 A cselekedetben meglátszó hit ment meg

Péntek 10 óra: Baba-mama kör: Bibliai történet – A két ház

18 óra: Ifjúsági óra

19.30: Lutheránia próba

Szombat 10 óra: Családos délelőtt, amely közös ebéddel zárul

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet úrvacsorával

10.15: Konfirmációi előkészítő

11 óra: Istentisztelet, úrvacsora.

Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör –

Isten gyermekei vagyunk... (1Jn 3,2)

18 óra: Asztali beszélgetés – „terítéken a hit és erkölcstan oktatás”
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Március 11-17.

Hétfő 18 óra: Presbiteri ülés

Kedd 9 óra: Kézimunka kör

11 óra: Bibliaóra: Jak 3 – A nyelv bűnei és a bölcsesség ellentéte

17 óra: Sarokkő csoport

18.30: Imakör

19.30: Lutheránia próba

Szerda 18 óra: Életfonal klub – A Biblia és mi

Csütörtök 9.30: Nyugdíjas klub: Sárfalvi Ilona vetítéssel egybekötött útibeszámolója
18 óra: Bibliakör: Jak 3 – A nyelv bűnei és a bölcsesség ellentéte

Péntek 9 óra: Istentisztelet a nemzeti ünnep alkalmából

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, énekes liturgiával
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora.
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör – Abban mutatta meg
szeretetét... (Rm 5,8)
18 óra: Istentisztelet

Pesti Evangélikus Egyház, Deák téri Egyházközség
cím: 1052 Budapest, Deák F. tér 4.
tel.: 06 1 483 21 50
fax: 06 1 483 21 51
e-mail: info@deakter.hu
web: www.deakter.hu

Kapcsolat: A lelkészi hivatal nyitva tartása:
Minden hétköznap 9 - 13 óráig
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