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Ádvent

A karácsonyra felkészítő ádventi idő alig
négy hét. A korai századokban hosszabb
volt, hasonlóan a böjti időszakhoz. Ebben az
évben viszont alig 30 nap.

Pedig éppen az idő az, ami a legdrágább.
Amivel a leginkább küzdünk. Hamar elillan
ez a tartalomban és lelkiekben sokat kínáló
pár hét is.

Az utóbbi években éppen ezért igyekszem
mindig kicsiket markolni, kóstolni. Egy-egy
gondolatot, érzést, motívunot felfedezni
amely végigkísérhet az ünnepig. Tudatosan
szűkítem a fókuszt, éppen azért, hogy szinte
kézzel fogható legyen a meditációm tárgya.

Így talán nem is annyira különös, ha azt
mondom most egyszerű, hétköznapi
tárgyakat választottam.

Az egyik egy nagy kék fazék, amelyet
anyukám háztartásából örököltem meg.

Vannak emlékeim gyerekkoromból, hogy a
tanyánkon ebben főtt a nagy kondér húsleves
vagy halászlé.

Azon a nyáron amikor Somogyvámosra
költöztem, egyszer meglátogattak a
barátaink és Nagytarcsáról érkezett édes
csemegekukorica melegedett benne. Most is
emlékszem, milyen jól esett. Talán azóta sem
ettem olyan jó kukoricát.

És biztos volt még sok-sok olyan alkalom
amikor használtuk, csak éppen maradt meg
bennem ennyire élesen, karakteresen.

Amikor Pestre jöttünk, majdnem a selejtezés
áldozata lett a kék fazék is. Aztán valaki
megkegyelmezett neki és nem került a
szemétbe.

Most azért vált fontossá, mert egy átalakítás
miatt több hete nincs gáz a lakásunkban.
A vizet is melegíteni kell. Utoljára szintén
gyerekkoromban fürödtem így.

A legnagyobb edény a kék fazék volt, amit
csodálatos módon még az indukciós lap is
elfogadott. Úgyhogy az egyik legfontosabb
hasznos eszközzé lépett elő a lakásban.
A hidegben átmelengető ádventi hírnökké
vált.

Nem jó tárgyakhoz kötődni. Mégis igaz lehet
az is, hogy még egy elhasználódott kék fazék
is eszköz lehet Isten kezében.

Aki ádventkor, karácsonykor ennél sokkal
többet ad nekünk. Önmaga érkezik, hogy
átmelegítse az életünket.

Smidéliusz Gábor

A kék fazék
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Karácsony
„…más úton tértek vissza hazájukba.” (Mt. 2,12b)

Gyerekként zavarba ejtően kínosnak
éreztem a karácsonyi történetnek ezt a
mozzanatát. Már eleve azt, ahogy ezek a
derék napkeleti bölcsek először Heródes
palotájában keresik a megszületett Királyt.
Hát milyen bölcsek azok – gondoltam, – akik
észreveszik ugyan az útnak indító jelet, utána
viszont ilyen nagyot tévednek útjuk igazi
célját illetően? Ennyire elvakítják őket az
elvárásaik, elképzeléseik, a megszokássá
formálódó tapasztalat, s a földhöz ragadt
gondolat, hogy a hatalom a palotákban lakik?
Drága ruhák, parancsszavak, intrikák és
előkelő külsőségek között?

Ezek az állítólagos bölcsek együtt esznek-
i sznak , udvar iaskodnak a számí tó ,
vérszomjas zsarnokkal, aki búcsúzáskor még
lelkükre is köti, hogy aztán feltétlen adják
tudtára a gyermek hollétét, hogy ő is
tiszteletét tehesse nála. Még jó, hogy jön ez a
jótékony álom. A kijelentés, ami kizökkenti,
észhez téríti, szemüket felnyitva más útra
indítja őket. S ez a változás, ez a fordulat ott
születik bennük, valahol a jászolbölcső
közelében.

Felnőttként mintha már kevésbé tűnne
ér thetetlennek a napkeleti mágusok
viselkedése. Sőt, nagyon is racionálisnak
tetszik. Nagy az ereje a bennünk élő
elvárásoknak, a dolgokról magunkban
alkotott képnek. Jöhet megannyi jel,
kijelentés, figyelmeztetés. Konokul követett
téves elképzeléseinktől, melyek szellemében
a világot, egymást, a szabadulást, a
boldogulás lehetséges útját szemléljük, nem
könnyű megszabadulni.

Most itt állunk, a jászolbölcső közelében.
Itt, ahol már történtek csodák. Ahol azok a

napkeleti vándorok is bölcsebbekké lettek.
Gondolták, hoznak valamit ajándékba.
Azután innen indultak el igazán gazdagon.
Nyomukban lépdelünk mi is az ünnepi
találkozás felé. Azt gondolva talán, hogy
m o s t m i a d u n k : i d ő t , f i g y e l m e t ,
bankkártyánk keretéhez mért ajándékokat.
Pedig minket is a Kijelentés vár. A testté lett
Igében. Hogy fényénél látásra nyíljon a
szemünk. Előítéletek tűnjenek, békétlenség
szűnjön, félelmek oldódjanak, s valami új,
krisztusi szülessen bennünk. Hogy az
ünnepből végül mi is „más úton térjünk
vissza” a mindennapokba.

Cselovszky Ferenc
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Óév

Szilveszter igazi kakukktojás az egyházi
esztendőben, amely lényegét tekintve
Krisztus-ünnepek sorozata, hiszen óév napja
az egyetlen olyan alkalom, amelynek nincsen
semmiféle üdvtörténeti vagy egyháztörténeti
gyökere. Valójában nem is ünnep, viszont
erős szekuláris kontextusa van. Meg-
kockáztatom, hogy talán többen ünneplik
meg a legkülönbözőbb módon, mint az
úgynevezett sátoros nagy ünnepeinket…
Éppen ezért fontos, hogy jó értelemben
kihasználjuk az óévben rejlő lehetőséget az
Isten előtti megállásra, önvizsgálatra és
hálaadásra. Mindebben sokat segíthetnek
nekünk énekeskönyvünk óév estére szánt
énekei.

Különösen is mély gyermekkori emlékek
kötnek a 175-ös énekhez, amely így
kezdődik: „Vándorlásunk esztendei gyorsan
jőnek, fogynak…” Nyíregyházán nőttem fel,
ahol szép hagyomány volt az éjfél előtti
istentisztelet, amelynek mindig ez volt a
kezdő éneke, ami akkoriban még a régi
fordítás szerint így indult: „Bujdosásink
esztendei…” Édesapám volt az igehirdető, én
pedig a kántor, akinek bőven volt ideje
„kigyakorolni” a régi magyar dallamot,
hiszen ez az ének 13 versszakkal szerepelt a
Keresztyén énekeskönyvben. Mindez a ma
használatos Evangélikus Énekeskönyvben
8 versre „karcsúsodott”, hiszen manapság
már „nem érünk” rá annyit énekelni, mint a
régiek…

Talán az is jellemző, hogy mely énekversek
maradtak ki. Például az eredeti ötödik vers,
amely így hangzott: „Próbára is gyakran tettél,
Láttuk villámidat, Ostoroztál és feddettél Sok

bűneink miatt.” Pedig ezek a sorok igencsak
aktuálisak lennének egy olyan viharos
esztendő alkonyán, amilyen 2015 volt.
Amikor először olvastuk az év igéjét a
befogadásról, még nem sejthettük, hogy
milyen kemény leckét kaptunk Pál apostoltól,
aki így bátorít: „Fogadjátok be egymást,
AHOGYAN Krisztus is befogadott titeket…”
(Rm 15, 7)

Ugyanakkor nemcsak Európa egét borítják
sötét fellegek, hanem óév este egyéni életünk
veszteségei is különösen ránk nehezednek.
Milyen szívbemarkolóan vallhatunk erről is a
már idézett ének hetedik versében: „Hány
kedvesünk velünk kezdte A búcsúzó évet, S most
takarja néma csendje Temető kertének…” Ennek
kissé ünneprontó folytatása is kimaradt a mai
„korszerű” változatból: „Ott mellettük nekünk
is már Készül tán sírhelyünk Új esztendőnk mire
lejár, Lehet, ott pihenünk…” (KÉ 156, 11)

De természetesen nemcsak múlandóságunk
megfontolásáról szól az óév este, hanem
örvendező hálaadásra is hív mindazért, amit
365 napon át kaptunk mennyei Atyánktól.
Erről is bátran zenghet az ének: „Vezérelted a
te nyájad Éjszakán, napfényben. Hála ezért méltán
fakad Híveid szívében.” (EÉ 175, 5)

S végül ne feledjük: szilveszter egy valódi
Krisztus-ünnep előestéje, vigíliája, hiszen
Újév, karácsony nyolcada, Krisztus szent
nevének ünnepe. Az Ő szabadító kegyelme
megújíthat minket. Ezzel a reménységgel
léphetünk az óévből az újba!

Gáncs Péter
püspök

Kakukktojás
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Újév Az év igéje:
„Ahogy az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.” (Ézs 66,13)

Ha elrejtem a könnyeimet, pedig nem is
kellene szégyellnem őket... tengerek mélyéről
segíts a partra! (Promise)

A vigasztalás éve jön. A mögöttünk levő
esztendő a keresztyének vértanúsága,
menekültek áradata, terrortámadások,
egyéni kudarcaink, veszteségeink hordozója
volt. Talán mi is elrejtjük könnyeinket,
próbálunk erősnek mutatkozni, szégyelljük
gyengeségünket, erőtlenségünket, mert a
világ azt követeli tőlünk, hogy legyünk
erősek, sikeresek, takarjuk el sérüléseinket.
Ezért nem merünk vigasztalókat keresni.
Ta l á n n i n c s i s e m b e r ü n k , a k i n e k
kiönthetnénk a szívünk, aki igazán
megértene és nem élne vissza bizalmunkkal.

Ki vigasztal?

Erre a kiáltásra felel a 2016-os év igéjével
Isten most minden sírónak. Van vigasztalód,
ember! Van, aki biztonságos partra segít! Egy
hasonlattal él a próféta: Ahogy életünkben az
anyánktól joggal várhatjuk el, hogy megért,
átölel és megvigasztal, mennyivel inkább így
t e s z Te remtő I s t enünk , ak i J é zu s
Krisztusban egészen közel lép az őt hívóhoz.
Emberré lett, és együtt érez bánatunkkal,
kör ü l vesz v ig asz ta ló sze re te téve l
mindenkor. Ugyanakkor isteni hatalmával
képes új kezdetet adni. Bátran kiálthatunk
hozzá, ígérte, meghallgat. Ezaz ószövet-
ségi mondat, amelyet Jeruzsálem népe kapott
a fogság után, amikor a romok között kellett
új életet kezdeni, a reménységet jelentette
akkor. A bocsána to t az e l ronto t t ,
jóvátehetetlen dolgokra, a megbékélést a
veszteségekkel, a gyász kietlen magányának a
végét. Nekünk pedig ma azt üzeni:
veszteségeinket, eltávozott szeretteinket

letehetjük Isten irgalmába. Isten odahajol a
síróhoz, és letörli könnyeit. Ezért mondja
Jézus boldognak azokat, akik sírnak (Mt 5,4).
Mert Isten maga adja a vigasztalást. Hisszük:
az Úr előtti sírás nem marad visszhangtalan.
Bármi is jöhet ebben az évben, karjaiban tart
minket, jó szülőként vigasztal.

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

Ki vigasztal?
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Mi újság a „Huszár Gál” háza táján?

Az Insula Lutherana Projekt keretében megújul a Huszár Gál Papír- és
Könyvkereskedés üzlethelyisége is. Az átépítés idejére a bolt – „társbérletben” a Kaláka
Zenebolttal – egy Bárczy István utcai helyiségbe költözött, melynek alapterülete
töredéke az eredetinek. Milyen áldozatokat követelt ez az átmeneti időszak?

Fánczi Györgyi, a könyvesbolt vezetője:
A bolt kiüresítését januárban kezdtük el.
A saját tulajdonú könyveket dobozoltuk a
bizományos készleteket pedig visszaadtuk a
tulajdonosoknak.

Fe l ke l l e t t bontan i a b izományos i
szerződéseket, megszűntek az évek óta tartó
üzleti partneri kapcsolatok. Bizony itt-ott
egy-egy könnycsepp is kicsordult. (Az egyik
ár uszá l l í tónk, korábban pincérként
dolgozott, hozott egy üveg pezsgőt.
Leültetet t minket az üzletben lévő
asztalkához, és úgy szolgálta fel, mint az
étteremben szokta. Csak vizespohárban.)

Az árukészletet olyan minimálisra kellett
redukálni, hogy elférjen a Bárczy István utcai
boltban. Fájó szívvel válogattunk. Rossz volt
búcsúzni a bolttól, amiről tudtuk, hogy
utoljára látjuk így, hiszen az átépítés után új
bútorok lesznek. Ezt a külsőt, ami 20 éven át
szolgált, nem látjuk többé.

Az átköltözésben segítettek a gimnázium
tanulói. A hely még annál is kisebbnek
bizonyult, mint hittük. Szinte csak egy
könyvespolcnyi területre korlátozódott.

Azt hittük, itt senki nem fog minket
megtalálni. Szerencsére azonban a hűséges
vásárlóink továbbra is be-bejöttek. Sajnos
mivel nem tudtuk kielégíteni az igényeket,
sok minden hiányzott a keresett árucikkek
közül, ezért a nyáron nagyon megcsappant a
vásárlások száma. Bizony alaposan hozzá
kellett nyúlni a bolt tartalék pénzéhez.

Hog yan készül tök az év legfor-
galmasabb időszakára, az Ádventre?

Nagy örömmel vettük, amikor a Kaláka
Zenebolt átköltözött Deák téri oldalra. Így az
általuk használt terület felszabadult. Azonnal
elkezdtünk áru után járni, hogy karácsonyi
anyaggal tölthessük fel a készletet.

Az árubeszerzés két hete folyamatosan tart.
Reggel nyitás előtt mindig valamelyik
nagykereskedésben kezdünk. A vidéki
kiadóktól érkeznek a csomagok.

A szépirodalom mennyiségét nem tudjuk
megnövelni, mert annyi helyünk nincs. Most
valóban egyházi könyvesbolt vagyunk, mert
szinte csak egyházi kiadványaink vannak.

Szerencsére azokat az igés naptárakat, igés
ajándék kísérőket, képeslapokat, amelyeket
sokan keresnek nálunk, ugyanúgy be tudtuk
szerezni, mint eddig. Figyeljük az újonnan
m e g j e l e n t k ö n y v e k e t . P r ó b á l u n k
utánamenni, és ha kisebb példányszámban is,
de szeretnénk, hogy jelen legyenek.
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M i k o r r a v á r h a t ó , h o g y v i s s z a -
költözhettek eredeti helyetekre, és
milyen reményetek van a jövőt illetően?

A visszaköltözés a következő év első
negyedében várható. Kíváncsian várjuk,
hogy milyen lesz a bolt új „ruhája”.
Reménykedünk, hogy a régi vevőink
visszatalálnak hozzánk. Természetesen
bővíteni kell a kínálatot. Újra kell építeni a
Huszár Gált. Talán az új külső új érdeklő-
dőket is vonzani fog.

Milyen újdonságokat ajánlanál azoknak,
akik Ádventben felkeresnek benneteket a
Bárczy utcában?

Az újdonságok terén elsősorban az egyházi
kiadványok közül ajánlanék néhányat.
Megjelent a Luther művei sorozatban egy
újabb kötet, amelyik a prédikációkat
tartalmazza. A sikeres Áldáskönyv, és
Remény s ég könyvek után hasonló
szerkesztésű könyv jelent meg Ünnepváró
címen. Sólyom Irén, Csorba István és Varga
Gyöngyi munkája. Említhetném még
Döbrentey Ildikó és Levente Péter közös

m u n k á j á t : Ő r a n g y a l o k s z e m é l y i
igazolvánnyal. Rövidesen megkapjuk a
Megtérések, ill. a Színek harmóniája
köteteket.

Kedves dolognak érzem, hogy sikerült
hoznunk a boltba az erdélyi testvérek által
kiadott egylapos evangélikus falinaptárt.

Munkátokhoz erőt és jó kedvet, valamint
áldott ádventi időt kívánok, a gyülekezet
nevében is!

Fánczi Györgyi üzletvezetőt
Cselovszky Ferenc kérdezte

Gyülekezetünk tagja, Dr. Bízik Zsófia ügyvéd gyülekezetünk tagjai
részére ingyenes jogi tanácsadást vállal.

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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E g y h á z i t ö r v é n y e i n k s z e r i n t a z
egyházközségek feladata, hogy tagjaikról
nyilvántartást vezessenek. Az egyház-
tagságról pedig annyit mond a törvény, hogy
az egyházközség tagja az, aki annak
gyülekezeti életében és fenntartásában lelki,
szellemi és anyagi erejéhez képest részt vesz,
és általában az egyházközség területén lakik.

A mi esetünkben, a Pesti Evangélikus
Egyház Deák Téri Egyházközség esetén, az
utóbbi feltétel sokaknál nem teljesül.
Budapest legkülönbözőbb pontjairól
érkeznek a hívek a vasárnapi istentiszteletre
és a hétközi alkalmakra. Az itt kereszteltek
vagy itt házasságot kötők jelentős része is
máshol lakik, nem a gyülekezet hivatalos
területén, ami Budapest VIII. kerületének
néhány háztömbjétő l e l tek intve az
V. kerületből, illetve a VI. és VII. kerületnek a
Nagykörúton belüli részéből áll.

A területi elvnél fontosabb az, hogy azokat a
testvéreinket tekinthetjük a Deák téri
egyházközség tagjainak, akik maguk ide
tartozónak érzik magukat, valamilyen
formában részt vesznek a gyülekezet
életében, és lehetőségeikhez mérten
a n y a g i l a g i s h o z z á j á r u l n a k a n n a k
fenntartásához. A lehetőségekhez mérten
azt jelenti, hogy természetesen az önálló
keresettel nem rendelkező megkeresztelt
gyermekek ugyanúgy a gyülekezet tagjai,
mint azok, akik jövedelmük egy részének
rendszeres felajánlásával biztosítják a lelkészi
szolgálat anyagi hátterét. Gyülekezetünk
presbitériuma nem állított fel szabályt arra
nézve, hogy évente mekkora egyház-
fenntartói járulékot vár el egy gyülekezeti
tagtól, hiszen annyira különböző helyzetben

élnek a hívek, de legalább az éves nettó
jövedelem 1 2%-a tekinthető irányelvnek.‒

Több olyan, Budapest más kerületében vagy
egy főváros körüli településen lakó
testvérünk is van, aki rendszeresen vesz részt
a Deák téri gyülekezet alkalmain, ugyanakkor
a lakóhelye szerinti gyülekezettel is tart
kapcsolatot. Ez nem kizáró ok. Ők
nyugodtan szerepelhetnek mindkét egyház-
község nyilvántartásában.

A gyülekezeti tagság egyben jogokkal is jár,
hiszen megint a törvénykönyvet idézve‒ ‒

az egyházközségi választásokon a választói
névjegyzékben szerepelő egyházközségi
tagoknak van választó és szavazati joga, a
választói névjegyzékbe pedig az egyház-
község nyilvántartásában szereplő nagykorú
egyháztagok kerülnek be.

A névjegyzéket, és így a nyilvántartást,
rendszeresen frissíteni kell. Évente egyszer a
vasárnap délelőtti istentiszteletek előtt vagy
után a templomban mindenki megtekintheti
azt, ami lehetőséget ad az adatokban
bekövetkezett változások jelzésére. Mivel az
adatok többsége majd két évtizede került be a
jelenlegi gyülekezeti nyilvántartásba, az
elnökség úgy ítélte meg, hogy szükség van
egy alaposabb frissítésre. Lehet, hogy többen
elköltöztek, másik újonnan kapcsolódtak be
a gyülekezet életébe, anélkül, hogy a
nyilvántartásunkba ez bekerült volna.
Frissített adatok a gyülekezeti tagokkal való
kapcsolattartást is javíthatják. Ennek alapján
készül ugyanis azoknak a címjegyzéke,
akiknek a gyülekezet hírlevelét postázzuk.
A konfirmáció idejének ismeretében tudunk
meghívót küldeni a jubi lánsoknak.
A telefonszám, illetve e-mail cím megadása

A gyülekezeti tagok nyilvántartásának frissítése
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meghívót küldeni a jubi lánsoknak.
A telefonszám, illetve e-mail cím megadása
pedig még szorosabb kapcsolatot, a
gyülekezeti alkalmakról való gyorsabb
tájékoztatást tenne lehetővé.

Ezért azt kérjük mindazoktól, akik a
gyülekezethez tartozónak érzik magát, hogy
nyilvántartásunk frissítése érdekében töltsék
ki az ehhez a gyülekezeti levélhez mellékelt
adatlapot, egy lapot a közös háztartásban élő
családtagokról. A felnőtt, külön háztartást
vezető családtagokról, kérjük, külön lapot
töltsenek ki, hiszen az ő egyházfenntartói
járulékukat is külön tartjuk számon.

A kitöltött adatlapot a vasárnapi isten-
tiszteletek idején a templomban kihelyezett

dobozokba lehet bedobni vagy postán
visszaküldeni a lelkészi hivatal címére:
1052 Budapest, Deák F. tér 4.

Ez a gyülekezeti levél olyanokhoz is eljut,
akik más gyülekezet tagjai, viszont szívesen
tájékozódnak a Deák téri gyülekezet életéről.
Tőlük azt kérjük, hogy amennyiben továbbra
is szeretnék postai úton megkapni a
gyülekezeti leveleket, ezt jelezzék az adatlap
alján lévő rész kitöltésével és vissza-
juttatásával.

Előre köszönjük gyülekezetünk minden
tagjának, hogy az adatlap kitöltésére fordított
néhány percnyi munkával segíti a gyülekezeti
élet jobb szervezését.

Az egyházközség elnöksége

Advent vagy ádvent?

Gyermekként csak á-val ejtve hallottam az
ádvent szót. Később értettem meg, hogy az
adventus Domini , az Úr el jövete le
kifejezésből származik, s ezért írják olykor
adventnek, és nem ádventnek. Nyilván
idegen eredete miatt a 19. század végéig, ritka
kivételtől eltekintve, advent volt az írott alak.
Azonban a 20. század elejétől az‒

evangélikus egyházban bizonyosan, de talán
szélesebben is, követve a magyar helyesírás
változásának általános tendenciáját ‒

fokozatosan terjedt az ádventként való írás.
Kovács Sándor 1901-ben Pozsonyban
megjelent Kis énekeskönyvében és az 1911-
ben kiadott Keresztyén Énekeskönyvben, az
úgynevezett Dunántúli Énekeskönyvben,
m e l y a m a h a s z n á l t E v a n g é l i k u s
Énekeskönyv szerkesztésekor az egyik
kiindulópontot jelentette, már ádvent

szerepelt, s ez így maradt énekeskönyvünk
2004. évi kiadásában is. Raffay Sándor
püspök is á-val írta a szót az 1932-ben
megjelent Ágendájában, amelyet évtizedekig
használtak a lelkészek. A 2007-ben
megjelent, gyülekezeti, illetve lelkészi
használatra készült liturgikus könyvben
azonban már advent áll , sőt Raffay
Ágendájára is Agendaként hivatkoznak.

Mi ennek az oka? Az utóbbi években a
Mag yarországi Evangél ikus Eg yház
Sajtóosztálya szigorúan ragaszkodott ahhoz,
hogy ott, ahol többféle megszokott írott
a l ak j a vo l t e g y s zónak , a Mag ya r
Tudományos Akadémia által kiadott
A magyar helyesírás szabályai (AkH) 1984.
évi 11. kiadása szótári részében, illetve a
Magyar helyesírási szótárban található alak
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szerepeljen a kiadványaikban. Ezekben
pedig, amint az AkH korábbi kiadásaiban is,
advent szerepelt. Tíz évvel ezelőtt az
Evangélikus Élet olvasószerkesztője a kiejtés
megváltozásával magyarázta ezt. Cikkét ezzel
zárta: „Végezetül azt mondhatjuk tehát,
hogy ki-ki ejtse a szót a számára természetes,
megszokott módon, írásban azonban
ragaszkodjunk a szabályzat által előírt
formához.” Pedig az, hogy a fenti művekben
nem szerepelt az ádvent szó, egyáltalán nem
jelentette azt, hogy az helytelen, nem
hsználható. Hiszen a Magyar értelmező
kéziszótárban akkor is megtalálható volt,
igaz azzal a megjegyzéssel, hogy nép, vagyis
országszerte ismert népi, népnyelvi alak.

Valóban advent lenne a helyes kiejtés, az
ádvent pedig a közbeszédben ugyan
használható, de művelt ember írásában
kerülendő népies alak lenne? Tapasztalatom
szerint egyházunkban ma is az á hanggal
ejtett alak az általános, sőt nem reprezentatív
felmérésem szerint katolikusok között is elég
gyakori. Az viszont igaz, hogy a köz-
beszédben évtizedeken keresztül nem
használták ezt a szót, s amióta újra megjelent
a rádióban és a televízióban, a bemondók
szinte kizárólagosan a helyesírási szótárból
vett írott alaknak megfelelően ejtik. Talán
ezért is, mert ez a szó nem volt benne a hallás
útján megtanult szókincsükben.

Hasonló okból, tehát a Magyar helyesírási
szótárra hivatkozva száműzték évek óta az
Evangélikus Élet oldalairól a keresztyén szót.
Csak keresztény alakban jelent meg, pedig
egyrészt a keresztyén szó akkor is ott volt a
Magyar értelmező kéziszótárban igaz,‒

hog y régies vag y protestáns val lás i
szóhasználatban megjegyzéssel , másrészt‒

etimológiailag is ez a helyesebb, hiszen
minket nem a kereszt miatt, hanem a
Krisz tushoz tar tozás mia t t h ívnak

christianusoknak, amiból a szó ty betűs alak
származik. Ezt még Pázmány Péter is jól
tudta, aki írásaiban mindig a keresztyén
olvasókhoz fordult.

Még szerencse, hogy a Biblia új fordítása
szerint is Jézust jeruzsálemi bevonulásakor
„Hozsánna a Dávid fiának” kiáltással
köszöntötték, és az énekeskönyvben is
bennmaradt sok énekünkben a halleluja szó,
pedig a helyesírási szótárak csak a hozsanna
és az alleluja alakot adták meg.

Nem járt ilyen jól az evangélizáció szó.
A szórólapok és az eseményről készült
beszámolók szerint október 10-én, a Deák
téren országos evangelizációt tartottak, noha
a helyszínen mindenki evangélizációról
beszélt. A magyar nyelvben gyakori, hogy
e g y i d e g e n e r e d e t ű s z ó h o s s z ú
magánhangzója egy képzett alakban
megrövidül. A szimfonikus zenekar
szimfóniát játszik, a mikroszkóppal
mikroszkopikus részecskéket vizsgálunk, a
szférából szferikus lesz, a méterből metrikus.
A nyelvtan szabálya i azonban nem
természettörvények. Gyakoriak a kivételek.
Az Akadémia tagjai akadémikusok, a jézusi
e va n g é l i u m r a é p ü l ó e g y h á z u n k a t
evangé l i ku snak nevezzük , é s nem
evangelikusnak. Ezért írhatjuk nyugodtan a
hitébresztő igeszolgálatot evangélizációnak,
noha a helyesírási szótár csak az evangelizál
igét tartalmazza.

Zavaró, ha egy idegen eredetű szót nem a
kiejtésnek megfelelően írjuk? Addig nem,
amíg a beszélő ismeri a helyes vagy a jól
körülhatárolható közösség által használt
kiejtést. A helyesírás változása egyértelműen
abba az irányba megy, hogy a megho-
nosodott kife jezéseket a kie j tésnek
megfelelően írjuk. Ezért írhatom ma a
szabályoknak megfelelően azt, hogy ezeket a
sorokat egy ímélhez csatolt fájlban küldöm el
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a lelkészi hivatalba. A magyar helyesírás
szabályai nyár végén megjelent 12. kiadása
nemcsak ezt engedi meg, hanem néhány, az
egyházi életben használt szó írásában is
változást hozott. A szótári részében az
advent címszó mellett egyenrangú alakként
jelenik meg az ádvent, a keresztény
címszónál pedig a keresztyén. Ezentúl a
hozsanna jó l e lk i i smere t t e l í rha tó
hozsánnaként i s, az a l l e lu j a ped ig
hallelujaként is. Az illetékes akadémiai
bizottság tagjaként talán nekem is volt ebben

némi szerepem. Azt, sajnos, nem sikerült
elérni, hogy az episztola mellett az epistola is
szerepeljen, ahogyan azt én az apostoli
levelekkel kapcsolatban mindig hallottam.

Keresztyén testvérek! Merjünk bátran
evangélizálni, ádventet ünnepelni, Istennek
hozsánnát kiáltani és halleluját énekelni
írásban és szavakban egyaránt!

Sólyom Jenő„Juhász Gyula:
Vízkeresztre

Jövének távol, boldog Napkeletről
Három királyok, híres mágusok,
Mert hírt hallottak a csodás Gyerekről,
Kiről legenda és jóslat susog.
Ki született szegényen Betlehemben,
Kit megöletne Heródes király
S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedve
Hoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár!
Szerecsen, indus, perzsa, mind csodálja
A Kisdedet, ki a jövő királya
S a csillagot, mely homlokán ragyog.
Ô édes, kedves. Bájolón gagyog
S egy pintyőkét néz, mely szent szeliden
A Szűz Mária vállán megpihen…

1924

Angelus Silesius:
Karácsonyi párversek

Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.
Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!
Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok.
Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,
S a porszem képtelen felfogni az eget?
Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed:
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.
Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.
Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.

Fordította: Csanád Béla

„
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Gyülekezetünkben történt
2014. december 1. 2015. november 30.–

Keresztségben részesültek:

Gyermekek
� Tóth Novah Sophie Mendeh
� Bábel Koppány
� Magyar Boglárka
� Fekete Anna
� Gerencsér Ilona
� Kelényi Noémi
� Dénes Liza
� Tiszai Péter Sámuel
� Magala Noémi Anna
� Berki Miranda
� Szekér Dávid Belián
� Stremnitzer Dóra
� Komáromi Tivadar
� Nemes Réka
� Horváth László Árpád
� Póczik Sonja Tea
� Póczik Emma Gréta
� Páter Benett
� Szalai Emma Sára
� Török Hanna

� Ihász Dóra
� Szabó Máté
� Tulipán Katalin Izabella
� Selényi Zsanna
� Kovács Lara Noémi
� Parti Leila
� Parti Lara
� Komáromi Rezeda
� Komáromi Jeromos
� Gémesi Anežka
� Nagy Zsófia Flóra
� Cserni Miranda
� Cserni Melitta
� Gondor Márton
� Jakab Levente

Felnőttek
� Gyula Nikoletta Edit
� Molnár Dorottya
� Szlezák Attila

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

Konfirmációi fogadalmat tettek:

� Hanny Zsófia
� Molnár Orsolya
� Pálmai Katalin
� Cselovszky Klára
� Schottner Kira Anna

� Schottner Kristóf
� Sebők Panna Ida
� Tóth Adél
� Thuránszky Mihály
� Jancsovics Gergely

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

� Lehotzky Tibor – Vajay Éva
� Pós Gergő – Jobbágy Karolina
� Hamvai Tibor Igor – Gyula Nikoletta
� Bárány Szabolcs Krisztián –

Bárdos Anikó Viktória
� Gerlei Gábor – Fekete Nóra
� Göllner Gellért Mátyás – Etényi Dóra
� Bábel Tibor –

Dr. Medgyesi Mónika Anita
� Pataki Gergely – Borókai Fanni
� Dombovári Gábor – Osváth Szulamit
� Semelin Hansen Martin – Olajos Ágota
� Gáspár Szabolcs – Dr. Váci Orsolya
� Szlezák Attila – Varga Márta
� Li Xiangyu – Fu Rui

� Harmati Béla István – Kunszabó Anna
� Marko Arja Lahti – Kirsi Viljanen
� Sascha Patrik Naujoks –

Révész Janet Gaby
� Gáti Tamás – Komáromi Édua
� Balogh Attila – Fellegvári Barbara
� Dr. Kovács Christian –

Dr. Csernitzky Dorottya
� Frenyó István Henrik – Hanny Zsófia
� Tóth Tamás – Berke Cecilia
� Mesterházy András Márk – Inotai Dóra
� Ambriskó Máté – Rozmis Zsuzsanna
� Oláh Géza – Konkoly Andrea
� Szarka István – Orbán Krisztina

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

Az örök élet reménységével
búcsúztunk:

� özv.Gyetván Istvánné
sz. Újhelyi Erzsébet (91)
� Dr.Cselyuszka Istvánné

sz. Szekér Margit (96)
� Suján Ernőné sz. Urblik Gyöngyi (89)
� Mezei Miklósné sz. Puskás Mária (85)
� D. Dr Nagy Gyula (97)
� Benyik Béláné

sz. Bartkó Eszter Ilona (87)
� Szathmári Dezső (87)
� Kővári Lászlóné sz. Tomsics Mária (94)
� Pajor Anikó Viktória (69)
� Horváth János (95)
� Tóth András (85)
� Dr. Pásztor Emil (88)
� Pröhle Henrikné sz. Samarjay Éva (99)

� Juhász Géza (86)
� Nemeskürty Istvánné sz. Illés Harriet(89)
� Kálmán Ilona (91)
� Herter Paula (79)
� Dr. Büki Béla (84)
� Mesterházy Gyula (100)
� Nagy Lászlóné

sz. Kelemen Kornélia (93)
� Dorkovics Györgyné

sz. Lengyel Mária (79)
� Cs. Kovács Ferencné

sz. Omlósi Ilona (73)
� Kecskés Lajosné sz. Németh Izolda (84)
� Szén Berta (91)
� Dr. Pintér Jánosné sz. Varga Gizella (78)
� Eördögh Attila (88)

„Krisztus feltámadt a halálból, első
zsengeként a halottak közül.” (1Kor 15,12)
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� Balog Lászlóné (71)
� Ajkay Zoltánné sz. Fabrizius Klára (99)
� Horváth Lajosné

sz. Kovácsik Angéla Angyalka Judit (75)
� Lisztmayer Henrik (73)
� Czeiter Andrásné sz. Varga Margit (86)
� Faludi Szilárdné sz. Szita Margit (89)
� Kurányi Lászlóné

sz. Simon Erzsébet (83)

� Erdei Antal (74)
� Luncz Károlyné sz. Szabó Márta (78)
� Mátis Katalin (72)
� Szenvedi Miklós (67)
� Dr. Horváth Ferencné

sz. Sátori Zsuzsanna (96)
� Bondár Gáborné sz. Lengyel Irén (94)
� Ozsváth András (86)

Ismét egy historikus orgona a Deák téren

Két és fél évvel ezelőtt tavasszal a Somogy
megyei Torvaj kis evangélikus templomának
orgonáját kapta meg néhány hónapra a
Deák téri gyülekezet. Idén november 12-én a
Balaton-felvidékről érkezett egy hasonló
vendég hozzánk. A sokak által ismert és
kedvelt nagyvázsonyi vár tövében áll egy kis
erődszerű evangélikus templom. Ennek az
orgonája került ideiglenes felállításra most
nálunk.

A hangszer az 1870-es években került a
nagyvázsonyi templomba, de építése a
restaurálási terv szerint 1833-ra tehető.
A felújítás során felmerült, hogy az
anyaghasználat és megmunkálás még ennél is
jóval korábbi eredetre utal. Nagyvázsonyban
egészen a II. világháborúig jól működött ez a
kis pozitív, de az elvonuló csapatok jelentős
károkat okoztak benne. Tovább romlott a
helyzet, amikor a megmaradt sípokat
fokozatosan ellopták a kis orgonából, így az
utóbbi évtizedekben már csak egy üresen
tátongó, többször átalakított orgonaház
árulkodott az egykori jobb időkről. A helyi
lelkész -aki maga is jól játszik orgonán- nem
nyugodott bele, hogy elvesszen egy ilyen
érték. Több éven keresztül töretlen
ügyszeretettel pályázott, hogy a felújításhoz

szükséges anyagiakat előteremtse a maroknyi
gyülekezet. Ehhez több nagylelkű felajánlás
is érkezett, többek között egy hollandiai
egyházzenész jóvoltából. Több lépcsőben
így újulhatott meg a nagyvázsonyi orgona.
A munkát -csakúgy, mint a torvaji orgona
esetében- az AerisOrgona Kft. végezte
Dr. Kor mos Gyula te r ve i a l ap ján .
Az igényesen díszített külső és az elmélyült
szakértelmet és jó ízlést tükröző orgonahang
ismét eredeti szépségét mutatja.

A nagyvázsonyi templomban tavasz végére,
nyár elejére biztosíthatók a felállítás ideális
körülményei. Addig itt, a Deák téren
gazdagíthatja zenei életünket.

A november közepi és végi zenés áhítaton
zeneakadémiai doktoranduszok, majd
orgonaszakos hallgatók már megszólaltatták,
és istentiszteleteinken is használtuk már.
A tél és a tavasz folyamán zenés áhítatokon,
istentiszteleteken újra és újra hallható mára
megelevenedett, friss hangja, és gyönyörköd-
hetünk művészi igényű külsejében.

Köszönet érte mindenkinek aki közre-
működött megújításában és lehetővé tette,
hogy ebben a Deák tér is részesedhessen!

Finta Gergely



Gyülekezeti munkaprogram
Mottó: „tanítványok vagyunk”

A programterv előzetes jellegű, egyes részletekben előfordulhat változás!
„Aki tanítványává lett az Isten országának, hasonló ahhoz a házigazdához, aki ót és újat hoz elő...” (Máté 13,52)

NAP IDŐPONT ALKALOM HELYSZÍN

Hétfő 16.15-től Hittan 3-4 osztályosoknak hittanterem

Kedd 9 órától Kézimunka kör kisterem

11 órától Bibliaóra kisterem

17 órától Sarokkő csoport kisterem

18.30-tól Imakör klubhelyiség

19.30-tól Lutheránia próba nagyterem

Csütörtök 9.30-tól Nyugdíjas klub klubhelyiség

18 órától Bibliakör kisterem

Péntek 18 órától Ifjúsági óra klubhelyiség

19.30-tól Lutheránia próba nagyterem

Vasárnap 9 órától Istentisztelet úrvacsorával templom

10.15-től Konfirmációi előkészítő klubhelyiség

11 órától Istentisztelet, úrvacsora templom

11 órától Gyermekbibliakör templom,
(kivéve a hónap első vasárnapján) kisterem

18 órától Istentisztelet templom
(kivéve az asztali beszélgetések vasárnapján)

Állandó gyülekezeti alkalmak

GYÜLEKEZETI KÖR IDŐPONT HELYSZÍN

Senior kör December 16., szerda, 19 óra Puskin u. 12.

Nyugdíjas klub December 17., csütörtök, 9.30 klubhelyiség

Ifjúsági kör December 18., péntek, 18 óra klubhelyiség

Hittanos és GYBK-s gyerekek December 19., szombat, 15 óra nagyterem

Gyülekezeti körök karácsonyi együttlétei

14 ADVENTI LEVÉL • 2015/3
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December 18. 9 óra A Deák Téri Gimnázium Betlehemese a templomban
péntek

December 18. 16 óra A Kisdeák Evangélikus Óvoda
péntek karácsonyi istentisztelete a templomban

Január 6. 11 óra és Vízkereszt ünnepi istentiszteletek
szerda 18 óra

Január 18-23. 18 óra Az ökumenikus imahét alkalmai belvárosi templomokban
hétfőtől szombatig (a részletes program a templomi hirdetőtáblán olvasható)

Március 15. 9 óra Istentisztelet a nemzeti ünnepen

NAP IDŐPONT ALKALOM

Hétközi ünnepi istentiszteletek

Gyermek- és családi alkalmak

December 19. 15 óra Gyermekkarácsony a nagyteremben
szombat

December 25. 11 óra Karácsonyi gyermekistentisztelet a nagyteremben
karácsony

Január 3. 9 óra Családi istentisztelet: „Fordulat” – ApCsel 9,3-5
vasárnap

Február 7. 9 óra Családi istentisztelet: „Hallóvá válni” – 1Sám 3,10
vasárnap Az istentiszteletethez kapcsolódó

családi délelőtt együttléte kb. 14 óráig tart

Március 6. 9 óra Családi istentisztelet: „Emberhalász” – Lk 5,8b.10b
vasárnap

Március 19. 10-től Családi délelőtt, mely közös ebéddel zárul
szombat 14 óráig Húsvéti barkácsolás

ALKALOMNAP IDŐPONT

December 28. 17 óra Évzáró beszélgetés egy Deák téri gyülekezeti lelkésszel
hétfő

Január 25. 17 óra Ifj. Trajtler Gábor: Csontváry művészete
hétfő

Február 29. 17 óra Gimesi Zsuzsanna ny. ref. lelkész:
hétfő Törökország – az apostolok nyomában

Magányosok bibliaórája (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM
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Bibliaórai és bibliaköri tematika (helyszín: gyülekezeti kisterem)

December 15 és 17. Egy elhívott édesanya (Lk 1,26-38)

Január 5. és 7. „Jöjj, és kövess engem!” (Mk 2,14)

Január 12 és 14. „Tegyetek tanítvánnyá minden népet!” (Mt 28,19)

Január 19. „Ti vagytok a föld sója, a világ világossága, a hegyen épült város.”
(Mt 5,13-14)

Január 26 és 28. „Közöttetek van...” (Lk 17,21)

Február 2 és 4. „Nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek.” (Lk 9,55)

Február 9 és 11. „Miről vitatkoztatok útközben?” (Mk 9,33)

Február  16 és 18. „Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a
kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,3)

Február  23 és 25. „Ha a ti igazságotok nem múlja felül a farizeusok igazságát...”
(Mt 5,20)

Március 1 és 3. „Vajon ki tudjátok inni azt a poharat...?” (Mk 10,38)

Március 8 és 10. „Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy
tegyetek.” (Jn 13,15)

Március 17. „Pihenjetek meg egy kissé...” (Mk 6,31)

ALKALOMNAP

Január 24. 18 óra Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Február 21. 18 óra Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

Ifjúsági istentiszteletek (a KÖSZI szervezésében)

December 20. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Január 17. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Február 21. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

Istentiszteletek énekelt liturgiával
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Zenei alkalmak a Deák téri templomban

December 20. 18 óra J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium I-III kantáták
vasárnap

December 24. 12 órakor Karácsonyi harangjáték koncert
szenteste, csüt. és 15.30-kor

December 27. 18 óra Orgonazenés áhítat – Dr. Finta Gergely orgonál
vasárnap

Január 10. 18 óra J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium IV-VI kantáták
vasárnap

Január 31. 18 óra Orgonazenés áhítat – Mekis Péter orgonál
vasárnap

Február 21. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap J.S. Bach: Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (BWV 131)

Február 28. 18 óra Orgonazenés áhítat – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
vasárnap orgona tanszakának közreműködésével

Március 13. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap J.S.Bach: Ich hatte viel Bekümmernis (BWV 21)

NAP IDŐPONT ALKALOM

December 14. 18 óra Presbiteri bibliaóra: Luther és a család
hétfő helyszín: gyülekezeti kisterem

Január 11. 18 óra Presbiteri ülés
hétfő helyszín: gyülekezeti nagyterem

Február 15. 18 óra Presbiteri bibliaóra: Luther a felettes hatalmakról
hétfő helyszín: gyülekezeti kisterem

Március 7. 18 óra Presbiteri ülés (a szokott rendtől eltérő napon!)
hétfő helyszín: gyülekezeti nagyterem

NAP IDŐPONT ALKALOM

Presbiteri- képviselő-testületi alkalmak

Február 14. 18 óra Az iszlám keresztyén szemmel –
Beszélgetés Dr. Fischl Vilmossal, a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának főtitkárával

Asztali beszélgetések (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM
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December 20. „Ma teljesedett be az írás...” (Lukács 4,14-21)

Január 10. Január 17. Január 24. Január 31.

Február 14. Február 21. Február 28.

Március 13. Március 20.

NAP

Vasárnapi gyermek-bibliakör alkalmai

A gyerekek a templomból a kezdő oltári szolgálat végén indulnak a foglalkozásra.

MOTTÓ

A gyermek-bibliakör tematikája a készülő
országos munkaprogramot követi.

December 24. 12 óra Karácsonyi harangjáték koncert

15.30 Karácsonyi harangjáték koncert

16 óra Szentesti istentisztelet – igehirdető: Cselovszky Ferenc

December 25. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva

11 óra Istentisztelet, úrvacsora – igehirdető: Gáncs Péter, püspök

11 óra Gyermekistentisztelet a nagyteremben
igehirdető: Smidéliusz Gábor

18 óra Esti istentisztelet – igehirdető: Smidéliusz Gábor

December 26. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával – igehirdető: Smidéliusz Gábor

11 óra Istentisztelet, úrvacsora – igehirdető: Cselovszky Ferenc

18 óra Esti istentisztelet – igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva

December 27. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap igehirdető: Dr. Magyarkúti Gyuláné Tóth Katalin

11 óra Istentisztelet, úrvacsora
igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva

18 óra Orgonazenés áhítat – igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva

December 31. 18 óra Óévi istentisztelet – igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva
Óév

Január 1. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
Újév igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva

11 óra Istentisztelet, úrvacsora igehirdető: Smidéliusz Gábor

18 óra Esti istentisztelet – igehirdető: Smidéliusz Gábor

Istentiszteletek az ünnepek alkalmával

NAP IDŐPONT ALKALOM

péntek
karácsony
1. napja

csütörtök
szenteste

szombat
karácsony
2. napja
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December 28. 19 óra A bölcsesség irodalom, virtuális bölcsesség
hétfő

Január 25. 19 óra A zsoltárok könyve és Jób, az imádkozásról
hétfő

Február 29. 19 óra Az evangéliumok, Jézus élete
hétfő

NAP IDŐPONT ALKALOM

Nikodémusok köre (beszélgetések a Bibliáról és önmagunkról)

December 16. 19 óra Adventi piknik a Puskin u. 12-ben
szerda

Január 27. 19 óra „Isten országa közöttetek van.” Lk 17, 21
szerda

Február 24. 19 óra „Nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek.” Lk 9, 55
szerda

Senior kör (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM

2015 a „reformáció és oktatás” éve, melynek mottója: „Tanítványok vagyunk”.
A Senior kör tematikája is e mottóhoz kapcsolódik: „Tanítványok a tizenkettőn túl”

Január 8. 10 óra Dackorszak
péntek

Január 22. 10 óra Kiborulhat-e anya?
péntek

Február 12. 10 óra Az iskolakezdés kihívásai
péntek

Február 26. 10 óra Anyukák egymás közt
péntek

Március 11. 10 óra Ünnepre készülünk
péntek

Baba-mama kör (helyszín: klubhelyiség)

NAP IDŐPONT ALKALOM
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Kapcsolat:
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

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

Impresszum

Adventi levél
A Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség
évente három alkalommal megjelenő hírlevele
2015/3. szám

Kiadványszerkesztés: Artraktív Bt.
Keskeny és Társai 2001 Kft.Nyomtatás:

Dec. 18. Karácsonyi együttlét

Jan. 8. Nehezen érthető bibliai igék

Jan.14. Luther prédikációi – magyarul

Jan. 21. Thiering Etelka vetít Erdélyről

Jan. 28. Tanítványok az Újszövetségből: Péter

Febr. 4. Nehezen érthető bibliai igék

Febr. 11. Hitvallási irataink: Az Egyezség könyve

Febr. 18. Sárfalvi Ilona vetít magyar kastélyokról

Febr. 25. Tanítványok az Újszövetségből: Pál

Márc. 3. Tavaszi versek, írások

Márc. 10. Luther a családról

Márc. 17. Thiering Etelka útibeszámolója

NAP

Nyugdíjas klub csütörtöki programjai (helyszín: klubhelyiség)

IDŐPONT ALKALOM

Szerkesztők:
Cselovszky Ferenc
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
Smidéliusz Gábor

Teológia és gasztronómia (főzőtanfolyam a klubhelyiségben)
Az épületben folyó építési munkálatok miatt ősszel technikailag nem voltak megoldhatóak az
alkalmak. A tanfolyam a tervek szerint januártól indul.

A kialakuló időpontok megtudhatók a lelkészi hivatalban a 483 2150-es telefonszámon, hivatali
időben (munkanapokon 9 és 13 óra között).
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Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör - A
18 óra: J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium VI-VI. Kan

ADVENTI LEVÉL • 2015/3
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