
1ADVENTI LEVÉL • 2016/3

Ádventi gondolatok

Tervezze meg előre karácsonyát! December
napjaira előre beosztjuk teendőit, hogy
lakása és konyhája készen várja a vendégeket!
Ilyen és ehhez hasonló jótanácsokat
olvashatunk ezekben a hetekben magazinok-
ban, női lapokban, hogy a várva-várt ünnep
stresszmentes, szeretetteljes légkörben
köszöntsön be a családokban.

Nem tudom, hányan próbálják ki ezeket a
recepteket, és mekkora sikerrel. De azt
gondolom, hogy a karácsony pontosan a
fokozott elvárások, a készülődés terhe,
feszültsége miatt válik sok kapcsolatban,
közösségben nehezen elviselhetővé. Nem
véletlen, hogy egyre több család úgy dönt: az
ünnepeket egy wellness szállodában töltik,
ahol a háziasszonynak is van lehetősége a
pihenésre.

Pál apostol szava a Bibliából a belső
életünkre nézve tanácsol minket ezekben a
hetekben. Ha azt akarjuk, hogy csökkenjen a
stressz, a feszültség, a rohanás az ünnepek
előtt, úgy határozzuk el, hogy többet fogunk
imádkozni . Magunkér t , eg ymásér t ,
hazánkért, az emberiségért. Mert az
imádságra nem Istennek van szüksége, nem
őt változtatjuk meg vele, hanem nekünk.
Az Istennel való párbeszéd minket változtat
meg, bensőnket érinti.

Tanulságos, hogy őseink az éberségre
vonatkozó felhívást szó szerint értették és az
ádventi időszakban hajnalban mindenütt
imádságra hívtak a harangok Isten házába.
Minden nap elcsendesedéssel kezdődött. Ma,
karácsony előtt szinte minden nap az
üzleteket járjuk, hogy megfeleljünk magunk
és mások elvárásainak.

Pedig az imádkozó ember jobban tud hálát
adni Istennek azért, amije van. Az imádság
nem kötött szövegek ismétlése, hanem
lelkünk feltárása Krisztus előtt, aki a
testvérünk és közbenjárónk Istennél. Neki
elmondhatjuk félelmeinket, szoron-
gásainkat, anyagi gondjainkat. Ezek után
pedig megköszönhetjük neki ember-
társainkat, akikkel együtt mehetünk most is
az érkező Úr felé az ádventi úton.

Az imádságos csendben Isten megajándékoz
minket erejével, békéjével, bölcsességével,
hogy lelkünk megnyugodjon, kifényesedjen
és az ünnep valóban ajándék lehessen
számunkra, Isten szeretetének kiáradása.

Ámen.

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

„Az imádkozásban és a hálaadásban
legyetek kitartóak és éberek!„ (Kol 4,2)
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Karácsonyi gondolatok
„Megjelent a mi üdvözítő

Istenünk jósága és emberszeretete.” (Tit 3,4)

Megjelent! - Könyveket, hanglemezeket
reklámoznak ezzel a rövid, a kínálatban az
újdonságot ajánló felkiáltással.

Az apostol i s nóvumra hív ja fe l a
figyelmünket. Ő azonban nem egyszerűen
valami különlegességet, érdekességet,
gyűjtőknek szánt ritkaságot kínál, nem is a
saját portékáját akarja ránk tukmálni.

A történelem egyszeri, megismételhetetlen
eseményéről szól. Világot, embert, jövőt
formáló változásról tesz tanúságot.
A karácsonyi üzenet mára sem kihűlő óriási
lehetőségét adja tovább; Isten belenyúlt az
ember életébe, hogy értelmesé és tartalmassá
tegye.

Ez a híradás, amely az isteni közbe-
avatkozásról szól – benne Jézus betlehemi
jászlával és golgotai kereszt jével –
lehetetlenné teszi, hogy az ünnep, a
karácsony idill maradjon csupán, ami aztán
szépen lassan fényét vesztve kikopik az
é l e t ü n k b ő l . S o k k a l i n k á b b a r r a a
hétköznapinak tűnő igazságra hívja fel a
figyelmünket, hogy milyen elesettek vagyunk
mi emberek, és mégis milyen kegyelmes
hozzánk az Isten.

Raffaelonak van egy képe: „A pásztorok
tisztességtétele” a címe. Az istálló egy
rozoga, szegényes, nádfedeles pajta. Oldalai
hiányoznak, romosak.

A jelkép arról beszél, hogy amit mi emberek
építünk, és amire építünk – a magunk
szeretetéből , a magunk érzése iből ,
gondolataiból: az ilyen rozoga, düledező,
romos hiányos istálló.

De amit Isten ad: az élő valóság. Nem valami,
h a n e m Va l a k i . H a t a l m a s a j á n d é k .

A jászolban az igazi emberszeretet jelent meg
és született meg, akiben Isten minden emberi
szeretetet, humanitást felülmúló ajándékot
adott.

Karácsony ezért az irgalom ünnepe. Mert
Isten elénk siet, elénk jön. Nem tőlünk függ a
kapcsolatteremtés, a kapcsolatrendezés. Ő
ver hidat ég és föld között. Ő rendezi a
lehetetlen helyzetet, Ő bogozza ki az
összekuszá lódot t szá l aka t . Ő akar
megajándékozni a hétköznapokra szóló
szeretettel is.

Azért, hogy 2016 Karácsonya az újjászületés,
az új kezdet, az új lehetőségek, az új
fel ismerések felé vezessen. Nóvum,
személyesen a mi számunkra, a mi életünkre
nézve is.

Ámen.

Smidéliusz Gábor

forrás: Wikipédia
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Óévi gondolatok

Húsz évvel ezelőtt, a német határ közelében
található cseh kisváros, Cheb vendégeként
vettem részt egy nemzetközi keresztény
fesztiválon. A városka főterét teljesen
megtöltötték a különféle egyesületek
bemutatkozó standjai. Az egyiknél különös
„megmérettetésre” invitálták az arra járókat.

A kliensek cédulákra írhatták, mi az, amire
úgy tekintenek, mint életük legfontosabb
dolgaira. A legtöbben ilyeneket írtunk:
család, hivatás, baráti közösség, egészség,
biztos egzisztencia et cetera. Azután jött a
„mérlegelés”. Egy gerendából ácsolt kétkarú
mérleg egyik serpenyőjére ráültették a bátor
jelentkezőt. A másikba ezután a saját kézzel
írt cédulákkal felcímkézett zsákok kerültek.
Meghökkentő és elgondolkodtató volt az
élmény, amikor a felpakolt zsákok együttesen
is kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy
„felemeljék” az embert. Ekkor azonban,
amolyan váratlan „felmentő seregként” egy
sátorból, segítő kezeknek köszönhetően
újabb zsákok kerültek elő, ilyen feliratokkal:
Isten szeretete, bűnbocsánat, kegyelem…
S ahogy mindezek ott gyülekeztek az ember
számára oly fontos értékek serpenyőjében, a
mérleg túloldalán üldögélő egyszerre azt
érezhette, hogy megindul… Fölfelé.

Amikor egy-egy naptári év véget ér,
sokunkban valami hasonló mérlegelés féle
zajlik. Mit is hozott számomra ez az elmúlt
esztendő? Milyen eredményeket és sikereket?
Milyen harcokat és milyen próbákat?
Átéltem fontos találkozásokat csakúgy, mint
ve s z t e s é g e ke t . G a z d a g a b b l e t t e m
tapasztalatokkal, de el is kellett engedjek
dolgokat, amelyek azelőtt talán részét
képezték a mindennapoknak. De ez már a

múlt. Ami vissza nem tér. Lehet ebben a
visszatekintésben valami nyomasztó is.
Vajon mindez közelebb vitt az Istenhez?
Vagy inkább csak teherként cipelem
emlékeim között?

De most valaki újabb dolgokat rámol abba a
b izonyos képze le tbe l i se rpenyőbe.
A zsoltáros hord elő súlyos „zsákokat”.
Rajtuk ilyen feliratok olvashatók: „Isten
irgalma”, „az Úr kegyelme”, „hosszú
türelme”, „nagy szeretete”. Mintha csak arra
akarna fig yelmeztetni : „Ember! Ne
feledkezz meg ezekről sem! Hisz ezekben is
részed lehetett! Ezek is ott voltak veled az
elmúlt esztendő minden pillanatában!”
Ezek „társaságában” pedig valahogy
átértékelődik és új hangsúlyt, új értelmet
nyerhet minden, ami volt.

Az év végi mérlegkészítés idején ne felejtsük
hát el számba venni azt sem, hogy bizony,
idén is részünk lehetett az Úr irgalmában,
kegyelmében és hosszútűrő szeretetében. E
felismerés nyomán azután, a bízó hitet és
reménységet tápláló hála is megindul,
megindít… Bennünket… Fölfelé…

Cselovszky Ferenc
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„Irgalmas és kegyelmes az Úr,
türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsoltárok 103,8)
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Újévi gondolatok
Mit várhatunk a jubileumi évtől?
Hosszú évek óta készülünk a reformáció
jubileumára, és most, hogy az 500. esztendő
kapujához érkeztünk, megkerülhetetlen a
kérdés: mit várhatunk, mit remélhetünk ettől
az évtől, amelynek gyülekezetünk és egész
eg yházunk é l e t ében az ÜNNEP a
kulcsszava?

Ha felidézzük a mózesi törvényeket, akkor az
ötvenedik évvel kapcsolatban ezt a felhívást
olvashatjuk: „Örömünnep legyen az ötvenedik
esztendő…” (3Móz 25, 11) Ha az 50. év
örömünnep, akkor mennyivel inkább annak
kéne lennie az 500. esztendőnek?!

De vajon minek lehet, minek szabad
örülnünk? Nyilvánvaló, hogy parancsszóra
nem lehet igazán örvendezni. Meg kell találni
az öröm forrását, és ebben segíthet nekünk
az induló 2017-es esztendő bibliaolvasó
útmutató szerinti évi igéje, az ezékieli
prófécia bátorító ígérete: „Új szívet adok
nektek, és új lelket adok belétek.” (Ez 36, 26)
Urunk, jó orvosként nemcsak észreveszi, ha
megfárad a szívünk és a lelkünk, hanem kész
azt megújítani, ahogyan ennek boldog
megtapasztalásáról Pál apostol tanúskodik:
„mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem
az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

A reformációban Isten az egyház szívét
tisztította és gyógyította meg azzal, hogy
Jézus Krisztus keresztje került a centrumba,
a szív közepébe, amint ezt a Luther-rózsa is
gyönyörűen szimbolizálja.

Szabad örülni annak, hogy ez a gyógyító
folyamat egyre inkább átjárja a katolikus
egyházat is. Ennek biztató jelét láthattuk a
katolikus és evangélikus egyház vezetőinek
közös imádságában és nyilatkozatában

október 31-én, a lundi katedrálisban. Hazai
szinten is ezt a kiengesztelődést szeretnénk
folytatni a 2017-es ökumenikus imahét
országos nyitó istentiszteletén a Kálvin téri
református templomban, január 15-én este.

Az eredeti bibliai értelemben is a jubileumi év
örömének egyik fő forrása éppen az
adósságok elengedése, a kölcsönös
kiengesztelődés, a megbékélés lehetőségének
az ajándéka. Ehhez jól kapcsolódik az
jubileumi év mottója: „Isten kegyelméből
szabadon a szolgálatra”. Mivel Isten Jézus
Krisztusban megbékéltette magával a
világot, ezért mi is szabadok vagyunk az
egymás közötti kiengesztelődésre és
szolgálatra.

Isten tegyen minket 2017-ben valóban
szabaddá ajándékainak, köztük egymásnak is
az el- és befogadására!

Gáncs Péter
püspök
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500 évvel ezelőtt, 500 év óta… és ma?

Készülődünk, hiszen advent erről szól. Ünnepvárás időszaka van. 2016 adventjében egy
másik nagy készülődés és ünnepvárás is zajlik. Zajlik a szó szoros értelmében, hiszen
egyik esemény a másik után, nagy ötletek, tervek, elképzelések, programok,
pályázatok… mind-mind arccal 2017 felé, a reformáció jubileumi éve felé.

500 éve történt, 500 éve zajlik, s ha Isten
engedi és lesz élet a földön, akkor még
(legalább) 500 évre tervezünk. A megújulás
az élet jele. Ahol nincs megújulás, ismételt
újulás, ott pusztul az élet. Az Élet Istene
pedig újra meg újra belenyúl a történelembe
és megújít embereket, megújít népeket,
megújít egyházat. Nem mindig könnyű átélni
a pillanatot, a folyamatot, de visszatekintve
rájön az ember: van miért hálát adni.

A jubileum így mindenek előtt a hálaadás
a l k a l m a . É s z r e v e n n i , n y u g t á z n i ,
megköszönni Isten nagy tetteit. Embereket –
akiket ő adott, eseményeket – amiket ő
mozgatott, eredményeket – amiket Neki
tulajdonítunk. Hisszük, hogy ott, akkor a 16.
században Isten munkálkodott, s Lelke nem
csak teremtette, de meg is újította egyházát.
Hisszük, hogy az elmúlt fél évezred sok
részletében megmutatja Isten lábnyomát a
történelemben és az egyház történetében.

A jubileum a bűnbánat alkalma is. Emberi
gyengeségek, féltékenység, ellenségeske-
dések sora tette sötétté a századokat. Amit
Isten elkezdett, azt nem mindig folytattuk, s
néha pont a fordítottjára változtattuk.
Vétkeztünk ellene és vétkeztünk Isten
népének más tagjai és csoportjai ellen.
A megújulásból szakadás(ok) lett(ek).
A megújulásból megkeményedés, a Lélek
lendületéből tanok vagy dogmák, az nyitott
egymásra figyelésből pedig kiközösítés,
kiátkozás. Van miért bűnbánatot tartani! -
minden oldalon, minden szereplőnek.

A jubileumi év a nagy lehetőségek ideje. Isten
azért vezet egy mérföldkőig – most egy
jelentős állomásig –, hogy engedjen
v i s s za t ek in t en i , s eg í t s en megá l l va
megerősödni az identitásunkban, és hogy
figyelmünket a jövő felé irányítsa, előkészítve
az utat, jó irányba állítva a váltót, lehetővé
téve, hogy céltudatosan induljunk tovább.

Egyházunk ilyen szívvel készül az 500 éves
évfordulóra. Teszi ezt alapsejtjeiben, a
gyülekezetekben. Teszi ezt úgy, hogy területi
és központi programokat szervez. Teszi ezt
úgy, hogy a reformáció örökségét élővé téve
az egyház újításán munkálkodik. Programok,
tudatos jövőépítő koncepciók, kutatások,
kiállítások, művészi és tudományos eszközök
bevonásáva l rendezvények , krea t ív
lelkesedéssel tervezett, önazonosságunkat
erősítő, ökumenikus összetartozásunkat
mélyítő események – mind-mind ezt
szolgálják.

Magyar sajátosság, hogy az egyes protestáns
e g y h á z a k é v f o r d u l ó t e l ő k é s z í t ő
munkacsoportjai mellett – egyházi javaslat
nyomán – Magyarország Kormánya is
létrehozott egy Reformáció Emlék-
bizottságot, melynek célja és feladata, hogy
amellett, hogy az egyes egyházi közösségek
megemlékezéseit segítse, széles körben, az
egyház falain kívül is bemutassa a reformáció
értékeit. Leporolja a feledésbe ment
kincseket, felmutassa az egész nemzet
számára fontos értékeket és létrehozzon
olyan mai, 21. századi értékeket, amelyek

ADVENTI LEVÉL • 2016/3



Magyarországi
Evangélikus Egyház

6

méltók az örökségként kapottakhoz.
A magyar reformáció különösen is nagy
értékek hordozója. Az emlékbizottságnak
magasrangú egyházi és állami vezetők a
tagjai. Operatív csapata e sorok írójának
vezetésével szervezi és bonyolítja le a
programokat. Az előkészítő éveket is
beleértve több, mint ezer projekt, pályázat és
rendezvény mutatja az ünnep gazdag
t a r t a l m á t . H a n g ve r s e n y e k : „ z e n e i
hitvallások”, klasszikus- és könnyűzenei
rendezvények Kárpátmedence-szerte,
színházi előadások: „falujáró színház”,
kiállítások a Nemzeti Múzeumba és a helyi
kiállítótermekben, oktatási programok,
fiataloknak hirdetett kreatív programok,
i s k o l a i v e t é l k e d ő k , t u d o m á n y o s
konferenciák, kutatások és könyvkiadások,

megjelentetett albumok és ismeretterjesztő
kö t e t ek – é s még so ro lha tnánk a
végtelenségig.

A gazdag egyházi és társadalmi ünnepi
kínálat hátterében azonban egy igazi kérdés
húzódik meg: kihasználjuk-e ezt a szép kerek
é v f o r d u l ó t a r r a , h o g y m a g u n k
megváltozzunk, megújuljunk, élünk-e a
felkínált lehetőséggel, hogy családunk,
közvetlen kisebb és nagyobb közösségünk
megújuljon. Lesz-e, van-e ma reformáció?
Kér jük az eg yedül megúj í tani tudó
Szentlelket és tegyünk meg mi magunk is
mindent azért, hogy részesei lehessünk ma a
reformációnak!

Dr. Hafenscher Károly
evangélius lelkész, miniszteri biztos
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Minden támogatást ezúton is köszönünk!

Adója 1+1%-ának felajánlása

Ezúton i s megköszön jük mindazok
támogatását, akik adóbevallásuk elké-
szítésekor személyi jövedelemadójuk egy
százalékáról rendelkezve gyülekezetünk
alapítványát jelölik meg kedvezményezettként.

A 2016. évről készített adóbevallás alkalmával
is tisztelettel kérjük ezt a támogatást.

Insula Lutherana -
Evangélikus Sziget Alapítvány

Szeretettel emlékeztetjük Testvéreinket, hogy
a személy i jövede lemadó más ik eg y
százalékáról valamelyik egyház javára lehet
rendelkezni. Kérünk mindenkit, éljen ezzel a
lehetőséggel!

Adószáma : 18066995 - 1 -4 1

Techn ika i szám: 0035
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Késő délután érkeztünk meg Ebernbe, ahol a
gyülekezet néhány tagja és lelkészük fogadott
bennünket . Rövid ismerkedés után
elfoglaltuk szállásainkat, kinyújtóztattuk
magunkat majd este részt vehettünk az
eber n iek presb i t é r iumi ü lé sén . I t t
megismerhettük nem csak a vendéglátók
egyházi életében jelen lévő gondokat,
örömöket, hanem a közös terveket, jövőre
szerveződő programokat is, ahol a két
gyülekezet találkozik majd és együtt ünnepli
a reformáció 500. évfordulóját, - de a mi
lelkészünk is beszámolt a legutóbbi találkozó
óta történtekről, terveinkről, nehézsé-
geinkről és sikereinkről. Vendéglátóink
szeretettel emlegették ifjúságunkat, akik
náluk táboroztak idén augusztus 15-22.
között. Egyeztettük a 2017. augusztusban a
Deák téri gyülekezet által szervezett ifjúsági
hét programját és helyszíneit, valamint a
2017. július 6-9. között sorra kerülő
B o n y h á d i E va n g é l i k u s Ta l á l k o z ó
programját, amelyre az eberniek is nagy
izgalommal készülnek, legalább egy busznyi
gyülekezeti taggal.

E b e r n e g y i g a z i k i s g y ö n g y s z e m
Frankföldön, fabetétes régi épületekkel és
híres tornyokkal. A nagy katolikus tengerben
az evangélikus sziget tagja. Vendéglátóink
mindig büszkén hangsúlyozták, hogy ők nem
bajorok, hanem frankföldiek. Az evangélikus
hívek a II. világháború utáni betelepítéssel
kerültek ide, templomuk is csak körülbelül

50 éves, de közösségük igen összetartó és
gyarapodni igyekszik. Úgy érezhettük, mind
az őket ért örömökről, mind a nehézségekről
őszintén beszéltek velünk, úgy, ahogy
testvérekkel, és nem mint vendégekkel
szoktak.

A következő napon reggel Bayreuth-ba
indultunk a két lelkésszel, a testvér-
gyülekezeti fesztivál résztvevőiként.
A hatalmas és méltóságteljes gótikus stílusú
evangélikus templomban egy tűt nem
l e h e t e t t l e e j t e n i . Ö t ve n k ü l f ö l d i
testvérgyülekezet képviseltette magát, akiket
a világ minden tájáról hívott meg az

Fanfárok, tűzszerszám, őszi falevelek -
látogatás az eberni evangélikus testvéreknél

ADVENTI LEVÉL • 2016/3

Gyülekezetünk hat tagú delegációja október 29-én indult útnak, hogy meglátogassa az
eberni testvéreket és velük együtt részt vegyen október 30-án a Bayreuth-ban
megrendezett testvérgyülekezeti fesztiválon. A kis delegációnk vezetője – gyakorlati
értelemben is, hiszen az autót is vezette, amellyel utaztunk – Cselovszky Ferenc
lelkészünk volt.
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alkalomra a püspökség alá tartozó német
testvér-egyházközségük, ahogy bennünket
az eberniek.

Már a bevonulás is lélegzet elállító volt:
felsorakoztunk a templom bejárata előtt és a
fanfá rok je l en te t t ék érkezésünket .
Az istentisztelet német és angol nyelven
folyt, de a könyörgéseket, imákat és
felajánlásokat minden nemzet a saját nyelvén
is elmondta: portugálul, lengyelül, szuahéli
nyelven és magyarul. A küldöttségeket
egyenként szólították és nagy szeretettel
üdvözölte a vendéglátók nevében Dorothea
Greiner püspök asszony is. Az általunk
ismert és gyakorolt zenés istentiszteleti
rendhez képest feltűnő volt, hogy a
németországi evangélikus zenei szolgálatban
nem az orgonáé a főszerep: elsősorban a
fúvósok adják a zenei szolgálatot és
kísérik a gyülekezet énekét. Erősen ki
kellett engednünk a hangunkat, hogy a sok
trombita mellett kis küldöttségünk is
érvényesülhessen.

Az istentisztelet során adományokat hoztak
és jótékonysági árverésre ajánlották fel
azokat a vendégek és a vendéglátók.
A szertartás végén kivonultunk a templom
melletti kis térre, ahol a gyülekezet, a
járókelők, valamint a környékbeli lakók nagy
mulatságára igazi afrikai hangulatú piaci
árverés és alku következett. A tanzániai
evangélikusok küldöttsége vitte a szót,
srófolták egyre feljebb a licitet, a hölgyek
pedig hangos és jellegzetes hujjogással adták
át a nyertesnek a megszerzett darabot: volt
ott sütőtök, vegyes termények, egzotikus
gyümölcsök, de csodás afrikai kelmék és
selyemre festett képek is. A jótékony célokra
így végül jelentős összeg gyűlt össze.

Az istentiszteletet közös ebéd, majd a
vendégekkel szervezett beszélgetések és

műsorszámok követték. Közben kóstolót és
bemutatót, valamint vásárt tartottak a
vendégek, kis pultokat állítva mutathatták be
hazájukat. Kóstoltunk paradiót Brazíliából,
teát Tanzániából és megtekinthettük a
tűzgyújtás hagyományos módját, bot, száraz
levél és fakéreg felhasználásával, ahogyan azt
régen Új-Guineában csinálták, modern
tűzszerszámok nélkül. Mielőtt a várost
elhagytuk volna, megnéztük még a híres
Fesztiválpalotát, mely Richard Wagner
műveinek bemutatására épült és ma is 10 évet
kell várni az előjegyzett jegyekre, ha valaki itt
szeretné megtekinteni a mester valamelyik
operáját.

A vasárnap egy különleges, hegytetőn álló
kastélyban elköltött vacsorával és egy
éjszakai sétával ért véget, Bamberg lenyű-
göző városában. A régi városháza épületét
körbejártuk és ámulva csodáltuk különleges
stílusát. Az épület a korabeli püspöki birtok
és a független város határán épült, méghozzá
a Bambergen átvezető folyóba, a Rignitzbe,
egy mesterséges szigetre. Az épület mindkét
oldalán allegorikus jelenetek és olyan
építészeti részletek láthatók, amelyek
plasztikai elemekkel erősítik a térhatás
benyomását, mint a falsíkból szoborként
kidomborodó kis angyal lába, vagy
angyalszárnyak. Megtekintettük a dómot,
sétáltunk a szép régi belvárosi utcákon, majd
megnéztük az ismerős helyi sörfőző épületét
is, ahol a híres füstölt sör készül.

Hétfőn, a reformáció ünnepének napján a
Schwanberg i Evangél ikus Lelk iség i
Központba látogattunk el. A központban
d i akon i s s z ák é lnek é s do l g oznak ,
továbbképzéseket tartanak és lehetővé teszik
az evangélikus lelkészeknek, egyházi
segítőknek, hogy hozzájuk elvonulva
pihenjenek és töltődjenek fel újra hivatásuk
folytatásához.
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Pontban délben részt vettünk a havonta
egyszer tartott, a nem rendtag hívek által is
látogatható istentiszteleten. Az énekes
liturgiai rend itt is merőben eltért az általunk
megszokottól - gregorián dallamok, latin
szöveggel, - mely sokban idézte a mise
rendjét. Érdekes ellenpont volt ez éppen a
reformáció ünnepén, elgondolkoztatott és
beszé lgetésre indí tot t bennünket a
reformációról, az ellenreformációról és
annak különböző hatásáról a német és a
m a g y a r e g y h á z r a . S z e r é n y, d e a
vendéglátóink által hagyományos bajornak
mondott ebédet is kaptunk a Lelkiségi
Központban, majd körbe sétáltuk a
Schwanbergnek nevezett hegyet, és a
Freiwaldot, ahol különös új temetkezési
lehetőséget biztosítanak azoknak, akik
szeretnének eltérni a megszokottól. Az erdő
egy-egy fájának örökbefogadásával a
választott fa gyökereihez helyezik az elhunyt
hamvait, a fán pedig kis táblával jelzik, hogy
ki nyugszik alatta. Organikusnak és
környezetbarátnak tekintik ezt a temetkezési
módot, de nekünk az erdőről és az őszi
színekben pompázó falevelekről inkább a
pogány faistenségek és a Nibelung-ének
jutott eszünkbe.

Vacsoránkat egy hagyományos, igazi
fabetétes épületben álló kis falusi étteremben
költöttük el, ahol a falakat sörös festékkel
pácolták olyan barna színűre, amilyen
valószínűleg már 500 éve is lehetett. Este fél
8-kor már Rügheimbe, az istentiszteletre
kellett sietnünk, ahol a mi lelkészünk
prédikált német nyelven, a zsúfolásig telt
templomban. Nagy büszkeséggel hallgattuk,
és így tett a gyülekezet is. A háromemeletes,
festett karzatú, virágmotívumokkal díszített
szép régi templomban is a fúvósok adták a
zenei szolgálatot, de időnként az orgonával is
versengenünk kellett, hogy jól szóljon az

„Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök
Királyát!”.

A rügheimi gyülekezet testvérgyülekezete az
előző nap már megismert tanzániai
gyülekezet, így itt ismét velük ünnepeltünk.
Röv i d b e s z é l g e t é s köve t ke z e t t a z
istentisztelet után a tanzániai evangélikus
egyházat, a vendéglátókat és a magyar
egyházat foglalkoztató problémákról és
kihívásokról, melyből megtudtuk, hogy
Tanzániában az ál lam és a pol i t ika
befolyásolják erőteljesen a szépen fejlődő
evangélikus egyházat, valamint a földrajzi
széttagoltság nehezíti a gyülekezetek életét,
míg Európában az elöregedés és a fiatalok
eg yházi é letbe való bevonásának a
nehézségei a fő gondok.

Az ezt követő ünnepélyes fogadás után
visszatértünk Ebernbe és másnap reggel, egy
a közösségi házban az eberni gyülekezeti
tagokkal együtt elköltött reggeli után,
hazaindultunk. Nagyon köszöntük a
szívélyes vendéglátást, a szép és színes
prog ramot , és megbeszé l tük , hog y
mindannyian nagyon várjuk a következő év
eltervezett programjait, várjuk az ifjúságot,
és mi, felnőttek a Bonyhádi Találkozót is.
Amikor Bernd Grosser lelkész úrnak
mondtunk köszönetet, az időjárást is
dicsértük, amire vendéglátó lelkészünk
szerényen csak annyi t mondott : jó
kapcsolatai vannak odafönn.

Rendkívüli élmény volt a reformáció
bölcsőjéhez közel, a német testvér-
gyülekezettel megélni a reformáció ünnepét.
Szeretettel buzdítok mindenkit, hogy ha
teheti, menjen és keresse fel Luther életének
helyszíneit és kicsit ünnepeljen együtt az
ottaniakkal is.

Hildenbrand Katalin
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A Nemzetközi Gedeon Társaság

Néhány héttel ezelőtt a Gedeon Társaság tagjai keresték meg lelkészi hivatalunkat,
azzal a kéréssel, hogy szeretnék bemutatni a tevékenységüket és megnyerjék
gyülekezetünket munkájuk támogatására, lelki és anyagi értelemben egyaránt.

Az istentiszteletekre látogatók a hirdetés keretében kaphattak tájékoztatást erről a
szolgálatról, bibliaórásaink pedig egy jó hangulatú beszélgetés alkalmával is
találkozhattak a „gedeonitákkal”.

A téma és az általuk képviselt ügy sokakat megérintett a visszajelzések alapján, ezért
interjút készítettünk hírlevelünk számára is Vígh Attilával és Fülöp Tiborral, a Társaság
két vezetőjével.

Kedves Attila és Tibor, köszönöm, hogy
elfogadták meghívásunkat! Kérem
mutassák be a szervezetük munkáját
olvasóinknak!

Fülöp Tibor: A Nemzetközi Gedeon
Társaság több, mint 100 évvel ezelőtt alakult
meg. Két amerikai testvér alapította, akik
üzleti útjuk során a szálloda zsúfoltsága miatt
kényszerűségből egyetlen szobán kellett,
hogy osztozzanak. Gyorsan kiderült, hogy
mindketten rendszeres bibliaolvasók.
Beszélgetésük során arra a jutottak, hogy
nagy szükség lenne arra, hogy szállodákban,
kórházakban, iskolákban, börtönökben és
fegyveres testületekben elérhető legyen a
Szentírás, hogy igéjén keresztül Isten
megszólíthasson olyan embereket, akik még
nem ismerik őt. Elég egyér telműen
meghatározott alapelvek mentén hozták
létre a szervezetet.

Vígh Attila: Tulajdonképpen ezeknek az
alapelveknek a nyomán elfogadott ,
nemzetközileg egységes szabályzat alapján
végezzük ma is a tevékenységünket.

F.T.: A közösségünk tagjai olyan hívő
keresztyén emberek lehetnek, akik vallják,
hogy a Biblia Isten ihletett igéje, és személyes

Megváltójuknak tekintik Jézus Krisztust,
valamint szívügyük a Szentírás terjesztése.
Tagjaink befizetett éves díja fedezi a
bibliaadományozás költségeit.

V.A.: A feltételekhez tartozik még, hogy a
tarsaság tagja protestáns vállalkozó,
üzletember, vagy diplomás férfi lehet. Persze
nem egy elit társaságról van szó. Mégis
valóban, egyrészt az anyagi hátteret is
biztosítani kell, másrészt a célunk elérése
érdekében fontos, hogy a tagjaink jó
kapcsolatteremtő és építő képességgel
rendelkezzenek, hiszen szálloda-, kórház-,
iskolaigazgatókkal, rektorokkal kell tárgyalni
és lehetőleg meggyőzni őket ennek az
ügynek a fontosságáról.

Eszerint nők nem is vállalhatnak
szolgálatot?

F.T.: A feleségek segítő tagként vannak jelen
és vesznek rész a csoport munkáját
támogatva. Rájuk is komoly feladatok hárul,
hiszen ők látogatják a női börtönöket a
kórházak női osztályait is, ahol szintén nagy
szükség van a Bibliák kihelyezése. A kórházi
személyzettel való kapcsolattartásból is
kiveszik a részüket az asszonytestvérek.



Gedeon a Bírák könyvéből lehet ismerős.
Hogyan lett éppen ő a névadó?

V.A.: Gedeon nem szokásos fegyverekkel
harcolt. A csapata is kicsiny létszámú volt,
300 ember. Isten segítségével mégis
győzelmet arattak. Mi sem szokásos
eszközökkel érjük el az embereket. Nem
vagyunk igehirdetők vagy evangélizátorok,
egyszerűen csak az emberek kezébe adjuk a
Szentírást. Hiszünk abban, amit Isten
Ézsaiás prófétán keresztül üzent; hogy az Ő
igéje nem tér vissza üresen, hanem elvégzi a
maga munkáját. Ezért olyan embereket
próbálunk elérni, akik maguktól nem
keresnek közösséget, gyülekezetet. Talán
nincs is erre lehetőségük, alkalmuk sem, mert
például kórházban vannak.

Ú g y t e k i n t ü n k m a g u n k r a , m i n t a
gyülekezetetek kinyújtott kezére, abba az
irányba, ahova közvetlenül még a lelkészek
sem biztos, hogy eljutnak.

Nem egyházi intézményeket keresünk,
hiszen ott a helyben lévő közösség úgyis
g o n d o s k o d i k a l e l k i t á p l á l é k r ó l .
Természetesen konkurenciát sem szeretnénk
teremteni más egyházak által kiadott
Bibliáknak, hanem ezeken túlmenően
kínálunk lehetőséget.

Milyen a lelki élet a Társaságon belül?

V.A.: A Gedeon társaság jelenleg több, mint
200 országban működik. Magyarországon
1989 szeptember 29-én alakult az első
csopor tunk . Rendsze re sen vannak
összejöveteleink, -az említett szabályzat
szerint is – hetente imaközösségben
találkozunk. És havonta legalább egy
alkalommal megbeszéljük a teendőket,
aktuális feladatokat is. Az imaközösségben
nincs igemagyarázat. Nincs közöttünk
hitvita, függetlenül attól, hogy különböző

protestáns felekezetekből jövünk. Igét
olvasunk, kiválasztott szakaszt folyamatosan
egy megadott éves program szerint, ezt
követően pedig imádkozunk egymásért, a
fennálló problémákért és az egész munkáért.

Hogyan történik a kapcsolatfelvétel egy-
egy intézménnyel?

F.T.: Elég különböző módon. Vannak
sikeres és sikertelen próbálkozásaink
egyaránt. Az intézményvezetőket általában
telefonon vagy e-mailben keressük meg. Ha
hajlandók erre időt szánni, akkor létrejön a
személyes találkozás is. Természetesen
vannak visszautasítások, de itt van nagy
szerepe az imádságnak. Volt olyan kórház,
ahová hosszú időn át nem jutottunk be, de mi
kitartók voltunk, most már ők kérnek, hogy
vigyünk Bibliát. Hisszük azt is, hogy nem
csak a mi, hanem a gyülekezetek támogató
imádsága is nagy erőforrást, támogatást
jelent. Ezért is látogatjuk a gyülekezeteket,
hogy segítsenek ebben, vigyék Isten elé ezt a
szolgálatot.
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Az osztás azt jelenti, hogy a kórházi
ágyakon fekvők számára saját Biblia is
jut, vagy ez mindig ott marad az adott
intézménynél?

V.A.: A kiosztott Bibliák elvileg ott
maradnak a kórházban az éjjeliszekrényen.
A gyakorlat azt mutatja, hogy félévente-
évente elfogynak a készletek kórházban,
szál lodában egyaránt. I lyenkor újra
gondoskodnunk kell a pótlásukról.

Van visszajelzés a munkájukkal
kapcsolatban?

V.A.: Igen, kapunk visszajelzéseket. Éppen
ez az, ami bátorít minket abban, hogy
folytassuk a munkánkat. Természetesen ez is
úgy van, ahogy Jézus a példázatában mondja;
van útfélre hullott mag. Mi arra figyelünk, hol
ér el pozitív hatást.

Hogyan vált meggyőződéssé Attila és
Tibort számára, hogy feladatuk van
ebben a munkában?

V.A.: Nekem egy Amerikában élő magyar
testvérrel volt kapcsolatom. Többször járt itt
nálunk Magyarországon. Ő beszélt nekem a
Gedeon Társaságról, amelynek ő akkor már
évtizedek óta tagja volt. 89 tavaszán írt
nekem, hogy megadta a nevemet és a
c í m e m e t a G e d e o n Kö z p o n t b a n .
Augusztusban kaptam egy hivatalos levelet,
hogy szeptember 29-én a Buda Penta
szállóban valaki vár majd engem. Nem is
sejtettem, hogy mi lesz ebből. Kiderült, hogy
nemcsak nekem, hanem rajtam kívül 6
társamnak szólt a meghívás. A szervezet
európai vezetőjével találkoztunk. Kiderült,
hogy az a cél, hogy az első magyarországi
csoportot létrehozzuk. Az első hetekben
rögtön összejöttünk és imádkoztunk. Aztán
nemsokára kaptunk egy telefont, hogy
küldtek néhány száz, három nyelvű

szállodabibliát, kezdjük osztani őket. Ezek
még német, angol, francia nyelvűek voltak.
Így kezdődött. A következő lépés már az
volt, hogy valaki jelentkezett, hogy Győrben
van egy kamion Bibliával és az én címemet
kapta, intézzem a vámvizsgálatot és a
szállítmány elhelyezését, mert az autónak
este üresnek kellene lennie. Nem sokkal
később már hordtuk a vállunkon, mint a
hangyák a kartonokat és lepakoltuk nálam a
garázsba, a teraszra, ahol éppen volt hely.
Estére kiürítettük a kamiont. Így indult el a
szolgálatunk.

Kalandos.

V.A.: Igen, az volt. Később félévenként egy-
egy csoport alakult, Miskolcon, Győrben,
Pécsett, Kecskeméten, Szegeden. Mi
táboroknak nevezzük ezeket az angol
kifejezés után. Ma már 34 csoportot
számlálunk 350 taggal, a segítőkkel együtt.

F.T.: Én a Gedeon társasággal később
kerültem kapcsolatba, mint ahogy a Bibliát
megismertem. Először Németországban egy
szállodában találkoztam vele. Bevallom
akkor nem mozgatott meg különösebben,
mivel nekünk otthon mindannyiunknak saját
Bibliája volt. Később meg kellett értenem,
hogy vannak olyan helyzetek, amikor az
ember nem tudja magánál tartani a saját
Könyvét. Egy tragikus közlekedési baleset
u tán ker ü l t em kórházba . Sa jnos a
feleségemet az Úr ott a helyszínen elhívta
magához. A kórházban azon gondolkoztam,
hogy van-e értelme tovább az életemnek?
Bármilyen szomorú dolog is, de hívő
emberként is eszembe jutott az öngyilkosság.
Viszont olyan kórterembe kerültem, ahol az
ablakon lánc volt, sőt még le is volt lakatolva.
Előtte pedig nem sokkal ott jártak a
gedeoniták, akik Bibliát helyeztek el egy falon
lévő tartóba. Isten oda vezetett, hogy
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olvassam el az 55. zsoltárt. A 23. versnél
folytak a könnyeim, amikor azt olvastam,
hogy vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot
visel rólad. Bízzál benne, mert ő nem engedi,
hogy ingadozzon az igaz. 3 nap múlva
hazakerültem és az otthoni magányomban

két hétig többször is felbukkant ez az igevers.
A küzdelmeim és imádságaim során arra
jutottam, hogy megpróbálok ennek a
csoportnak, ennek a társaságnak segíteni.
Aztán amikor két hónap múlva sem léptem
semmit, akkor a gyülekezetünk isten-
tiszteletén éppen a Gedeon Társaság tagjai
voltak a vendégek, hogy beszámoljanak a
munkájukról. A szívem majd kiesett a
helyéről, szinte remegtem és nem tudom,
miről szólt az istentisztelet, de akkor úgy
éreztem, engem erre elhívott az Isten.

Így lett Tibor a Gedeon Társaság
pénztárosa. A Biblia kiadáshoz nyilván
komoly anyagi for rás szükséges.
Honnan teremtik ezt elő és évente hány
Bibliáról van szó?

V.A.: Pontos nyilvántartást vezetünk arról,
hol mennyi Szentírást osztottunk ki; az
elmúlt 27 év alatt a 3 milliót is meghaladtuk!!!
Most évente 120-150 ezer példányról
beszélünk. A kis zsebbibliák nettó előállítása
1,5 dollár, a nagyobbak nyilván ennek
arányában drágábbak.

F.T.: Mióta 1898-ban a Gedeon Társaság
megalakult 2 milliárd Bibliát adtak kézbe.

Most az a cél, hogy évente 20 milliót osszunk
ki a világban.

V.A.: Ennek a fedezetét valóban a tagdíjaink,
illetve magánszemélyektől, gyülekezettől
kapott adományok biztosítják, amelyek mind
a Biblia alapba kerülnek.

Hányféle Bibliát osztanak?

V.A.: A kicsi formátum kék és fehér kötésű.
Ezt az utóbbi t az egészségüg yben
dolgozóknak adjuk. A nagyobb A5-ös
változat a kórházi Biblia és a szállodákban
elhelyezett három nyelvű.

A fordítás pedig, ha jól tudom a Ravasz
László féle verzió…

V.A.: Igen, eredetileg a Károli fordítással
kezdtük, de a régies nyelvezet - főleg a diákok
körében - problémát okozott és nem akartuk,
hogy ez akadály legyen. Ezért hosszú harc
után sikerült Ravasz László örököseivel
megegyezni, hogy az általa lefordított
Újszövetséget használhassuk. A zsoltárok és
példabeszédek az maradt az eredeti Károli
féle fordítás.

Sok áldást kívánunk a munkájukhoz a
hírlevél olvasói nevében is!

Ha valakit közelebbről érdekel ez a szolgálati
terület a lelkészi hivatalban bővebb
információt kaphat.

A beszélgetőtárs Smidéliusz Gábor volt

Csak a hit adja meg nekünk a bizonyosságot, hogy lényünk Istennek
tetszik, mégpedig nem érdemünkből, hanem kegyelemből.

„Luther Márton:



Gyülekezetünkben történt
2015. december 1. 2016. november 30.–

Keresztségben részesültek:

Gyermekek
� Gyöngyösi Márton
� Horváth Iván
� Jeszenszky-Tóth Teodor Béla
� Dobos-Brolly Bence Tivadar
� Mathias Kovács Paulsen
� Lukas Kovács Paulsen
� Héja Lea
� Tóth Fanni
� Koslics Kornél
� Pechtol Zselyke Zoé
� Gere Barnabás
� Berke Blanka
� Szőke Róbert
� Százados Gréta Netti
� Végső Fanni
� Szántó Zoltán

� Bíró Olivér Lázár
� Szabó Rozina
� Csuka Marcel
� Bulkai-Götze Sámuel
� Vass Viktor Benjámin
� Vass Nimród Ármin
� Hamvai Tatjána
� Molnár Eliza Zsuzsanna
� Ringhoffer Hagen Olívia
� Szalay Canizales Santiago

Felnőttek
� Slachta Krisztina
� Gáspár Tamás
� Mándoki István András
� Debreczeni Karola Vanda

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

Konfirmációi fogadalmat tettek:

� Mihalics János
� Lévay Csaba Viktor
� Slachta Krisztina
� Gáspár Tamás
� Domonkos Frigyes Máté
� Domonkos Patrik Benedek
� Ecsedi Borbála
� Finta Csenge
� Koltai Kinga Anna

� Karvalits Borbála Luca
� Kövesdi Luca
� Mesterházy Barnabás György
� Tamás Orsolya Réka
� Tamás Panni
� Szebik Flóra
� dr. Demeter Zita Ildikó
� Mándoki István András
� Debreczeni Karola Vanda

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

� Incze Csaba – Zalán Eszter
� Bíró Krisztián – Kováts Ágnes
� Bolla Barnabás – Szolnoky Hanna
� Kulich Gábor – Majkut Sarolta
� Lopez Dániel – Katona Brigitta
� dr. Papp Gábor István –

dr. Rábai Krisztina
� Trajtler Gábor – György Boglárka
� Magyarits Tamás – Györki Györgyi

� Héja László – Szabó Diána
� Iglódi Attila – Marosán Enikő
� Christoph Krisztián –

Csomor Csilla Mónika
� Agócs Zsolt – Landauer Eszter
� Nico Degenkolb – Klein Judit
� Ferkelt Zoltán – Horváth Szandra
� Ricsovics Zsolt – Balogh Edit Gabriella
� Horváth Ákos – dr. Farkas Éva Marianna

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

Az örök élet reménységével
búcsúztunk:

� Mátraházi Irén (95)
� Suska Jánosné sz. Kapi Mária (81)
� dr. Hevesi István (90)
� Ungvári Gábor (68)
� Jankó Béláné sz. Kováts Katalin (83)
� Szita István Csaba (55)
� Szita István (91)
� Jordán Edit (74)
� Ferber Imre János (76)
� Rudas Gézáné sz. Rovó Erzsébet (67)
� dr.Breznay Béla (98)
� dr. Dóka József (89)
� Budai Mária (95)
� Huszthy Lászlóné

sz. Kovács Erzsébet (88)
� Marttiini Lauri Aleksanteri (85)
� Kalocsai Gyuláné sz. Reisz Terézia (89)
� Nagy András (71)
� Kelemen Béláné sz. Kaposi Éva (90)
� Paulik Pál László (90)
� Kalocsai Péter (69)

� Sántha Istvánné sz. Garay Katalin (79)
� Pásztor Tiborné sz. Poós Mária Irma (83)
� Wels Péter Mátyás (47)
� Selmeczi Jánosné

sz. Ökrös Edit Márta (83)
� Kálnay Zoltánné

sz. Debinszky Piroska (95)
� dr. Pataky Béla (87)
� Valovics Istvánné

sz. Földvárszki Mária (72)
� Lakatos Ibolya sz. Vass Ibolya (77)
� Rehák Tamás (78)
� dr. Demendy Zoltán (72)
� Somogyvári Jenőné sz. Kiss Margit (80)
� Sebők Józsefné sz. Zolván Judit (77)
� Monori Sándorné sz. Karsai Margit (88)
� Bartsch Iván (95)
� Gutman Beatrix (30)
� Krug Ferenc (84)
� dr. Magyar Istvánné sz. Karner Judit (74)

„Krisztus feltámadt a halálból, első
zsengeként a halottak közül.” (1Kor 15,12)
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A Fébé Segítő Szolgálat felhívása
„Amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.” (Lk 6,31)

A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület
nevében Madocsai Dániel ügyvezető levélben
kereste meg több más gyülekezettel együtt
Deák Téri Egyházközségünket is, kérve,
segítsünk ismertté tenni a Fébé Segítő
Szolgálat jövőre vonatkozó terveit.

Az egyesület az önkéntes segítségnyújtás
megszervezésével, támogatni szeretné a családokat
és egyedülállókat a mindennapi életben. Első, ez
irányban szervezett akciójuk azoknak kíván segíteni,
akik fekvő beteg hozzátartozójukat ápolják.

2017. január 21-én, szombaton, a Sarepta Budai
Szeretetotthonban 10-től 15 óráig olyan együttlét
megszervezésére kerül sor, melyben a konkrét
ápolási ismereteken túl, lelki közösséget is
megélhetnek a résztvevők. Kérik, hogy aki - akár
csak alkalom szerűen - de tud segíteni, vagy
bármilyen szempontból hozzá tud járulni a közös
munkánkhoz, jelentkezzen!

A jövőben az alábbi területeken szeretnék megteremteni a segítségnyújtás lehetőségét:

� egyedülállóknak bevásárlásban, takarításban, kísérésben,
� családoknak gyerekfelügyeletben, korrepetálásban, betegek gondozásában,
� rászorulók részére ruha- és élelmiszer osztásban,
� betegeknek, időseknek segédeszközök (kerekesszék, járókeret stb.) kölcsönzésében.

Várják tehát az alábbi elérhetőségeken mindazok jelentkezését, akik segítséget kérnek, vagy
segíteni tudnak!

E-mail: febe.egyesulet@gmail.com
Levélcím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 193.
Honlap: www.febeegyesulet.hu
Telefon: 06 20 500 7483

Az igazi alázat nem önmagával foglalkozik,
hanem szüntelenül elfoglalja magát a kicsinyek szolgálatával.

„
Luther Márton:
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Zarándoklat 2017.

Szeretettel hívjuk az érdeklődőket gyülekezetünk következő, a
reformáció 500 éves jubileumához kötődő tematikus kirándulására.

Tervezett utunkon annak próbálunk utána járni, hogyan jelent meg és vert
gyökeret a reformátori tanítás a történelmi Magyarország nyugati régióiban.

Az autóbusz kirándulás időpontja: 2017. május 22-28.

Az első négy éjszakára a kőszegi Írottkő Hotel lesz szálláshelyünk, innen
teszünk látogatást csillagtúra jelleggel a környék néhány, témánk szempontjából nevezetes
helyszínére.

Az út tervezett programja:

� 1. nap: Répcelak, Csánig, Kőszeg

� 2. nap: Sárvár, Nemeskér, Csepreg

� 3. nap: Németújvár (Güssing) – Felsőlövő (Oberschützen) – Városszalónak (Stadtschlaining)
– Góborfalva (Goberling)

� 4. nap: Sopron

� 5. nap: Kismarton (Eisenstadt) – Ruszt (Rust) – Fertőmeggyes (Mörbisch)

� Az utolsó két éjszakán a szállás – a szervezés jelenlegi állása szerint – a Pozsony melletti
Szentgyörgyön (Svätý Jur) lesz.

� 6. nap: Pozsony

� 7. nap: Pozsony, Győr

A részvételi díj, mely tartalmazza az útiköltséget, a szállásdíjat, a belépődíjakat és az étkezések
jelentős részét, .85.000 forint

Jelentkezni legkésőbb január 31-ig személyesen, 45.000 forint előleg befizetésével és a
jelentkezési lap kitöltésével lehet a Deák téri lelkészi hivatalban.

A részvételi díj hátralevő részének befizetése április 7-ig esedékes.

Szeretettel kérjük a jelentkezési határidő pontos betartását, mivel a szálláshelyeken történő
előzetes foglalások véglegesítéséhez szükség van a pontos létszám ismeretére. Visszalépés esetén
az addig befizetett összegből le kell vonjuk azt a díjat, amelyet a szállásadók a lemondás kapcsán a
szervező felé felszámítanak.

Reményeink szerint a korábbi erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és németországi gyülekezeti
kirándulásokhoz hasonlóan ez az út is építő közösségi élménnyel, tanulságos ismeretekkel és
felemelő lelki tartalommal ajándékozza meg a résztvevőket. Várjuk a leendő zarándokok
jelentkezését!

Az út szervezői nevében Cselovszky Ferenc
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Könyvajánló

Régóta ápolt hagyomány gyülekezetünkben, hogy egy a november 11-i Márton naphoz
közel lévő vasárnapon koszorút helyezünk el Luther templomunk udvarán található
domborművénél. Ilyenkor mindig elhangzik egy rövid beszéd, amelyben Luther
életének és munkásságának egy jellemző mozzanata elevenedik meg a hallgatóság előtt.

Idén november 20-án került sor erre a megemlékezésre. Ekkor kértünk áldást a megújult
Huszár Gál Könyvesbolt további szolgálatára és az ott dolgozók munkájára is. Nem
véletlen hát, hogy idén az emlékező gondolatok elmondására Fűkéné Menczer
Kornéliát, a könyvesbolt új vezetőjét kértük. A teljes beszédet, melyben indíttatást
kaptunk, hogy Luthertől alázatot, alaposságot, igényességet, helyes nyelvhasználatot,
és az ige terjesztése iránti igyekezetet tanuljunk, gyülekezetünk honlapján
(www.deakter.hu) tesszük elérhetővé. Az alábbiakban a beszéd egy részlete olvasható.

„Tudjuk, hogy szorosan összekapcsolódik
Luther munkássága és a könyvnyomtatás.
Már a bibliafordítás előtt is számos írása
jelent meg. Egyes tanulmányai 20-30 kiadást
értek meg 1518-1520 között. Hans Luft
wittenbergi nyomdája alig bírt a sok
munkával. Volt olyan könyve, amelyből öt
nap alat t 4000 példány fog yott e l .
De mindezt meghaladta az 1522 szeptem-
berében először megjelenő Újszövetség-
fordítás iránti érdeklődés. Három hónappal
az első kiadás után, 1522 decemberében már
újranyomásra volt szükség, mivel a
viszonylag magas ár dacára az első néhány
ezer példány pár hét alatt elfogyott.
A következő két évben mintegy 80 kiadást ért
meg Luther Újszövetsége. A te l jes
Bibliafordítás 1534-re készült el.

Manapság bizony nem kapkodják a
könyveket olyan sebességgel, hogy ilyen
gyorsan utánnyomást kellene készíteni.
Bizony nem mernék több ezer példányt
rendelni semmiből sem. Tudom, hogy
modern korban élünk, sokan az internetet
h a s z n á l j á k o l v a s á s h o z i s , m é g i s
megdöbbentő Luther életrajzában felfedezni
ezeket a számokat.

Az én szívembe Isten különös vágyat ültetett
a könyvek terjesztésére. A legjobban mégis
annak örülök – és ezt talán kollégáim
nevében többes számban is mondhatom:
örülünk - , amikor Bibliát vásárol nálunk
valaki. Ilyen alkalommal a vevő általában el is
meséli, kinek viszi, milyen alkalomra, és ez
remek beszélgetésindító...

Az Ige terjesztése nem csak nekünk, mint
könyvesboltnak, hanem mindannyiunknak
f e l a d a t a . H i s z e m , h o g y I s t e n a d
találékonyságot, és lehetőséget, hogy
melyikünk mi módon teheti ezt.”

A könyvesbolt ünnepi nyitva tartása:
� december 3-4.: 10-16
� december 10-11. és 17-18.: 10-18
� december 23.: 10-18
� december 24-29. között zárva tartunk!
� december 30.: 10-16
� december  31 és január 3. között

zárva tartunk!
nyitás: január  4., szerda 10 óra,
ezután a megszokott nyitvatartási
időben hétköznaponként 10-18 óráig
várjuk kedves vásárlóinkat!



Hírlevelünk olvasóinak Fűkéné Menczer Kornélia ajánl néhány könyvet a bolt ádventi kínálatából:

Kedves Testvérek!
Gondolom, nem vagyok egyedül, aki számára a karácsony elképzelhetetlen könyvek nélkül.
Ajándékötletként mindig ez az első, ami megfordul a fejemben. Manapság naponta jelenik meg
sok-sok új kiadvány. A bőség ilyenformán jó, mert van miből válogatnunk. Viszont nehezíti is a
feladatot, hiszen szeretnénk a legjobbat, legszebbet, legigényesebbet, és a túl sok lehetőség láttán
nehézzé válik a döntés. Szeretnék most kicsit segíteni a válogatásban, és ajánlani olyan
kiadványokat, melyeket én is szívesen látnék – talán látok is majd – a fa alatt.

Szép, meghitt ádventi időszakot, és békés, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!

Nagy szeretettel várunk mindenkit a Huszár Gál Könyvesboltban!

Gyerekeknek

Crystal Bowman, Christy Lee Taylor:
Nyisd ki a szíved! - Bibliai üzenetek kicsiknek

Felnőttként a Biblia napi olvasása mellett gyakran veszünk
kézbe áhítatos könyveket, igemagyarázatos füzeteket is. Miért
ne olvasnának szívesen vagy hallgatnának szüleik ölében ülve a
kicsik is olyan rövid üzeneteket, amelyek közelebb hoznak a
saját életükhöz egy-egy igeverset?
A Nyisd ki a szíved! színes, vidám rajzokkal illusztrált oldalai a
nég y-nyo lcéveseket seg í t i I s ten megismerésében .
Az igeverseket egyszerű, rövid mondatokból építkező üzenetek
világítják meg, és adnak sikerélményt a kezdő olvasóknak is.
A napi áhítatok rövid imádsággal és egy-egy érdekes feladattal
zárulnak.

Pároknak

Az 5 szeretetnyelv - az év minden napjára - Öröknaptár

Inspiráló idézetek pároknak az év minden napjára
Gary Chapman Az 5 szeretetnyelv - Egymásra hangolva című
könyve alapján. Szerelembe esni egy pillanat alatt lehet, de a
szeretetet frissen tartani egy életen át - az már jóval nehezebb.
Az öröknaptár bibliai idézetekkel és Chapman méltán világhírű
könyvéből származó gondolatokkal inspirálja a párokat a
szeretet megőrzésének és elmélyítésének művészetére.
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Szépirodalmat kedvelőknek

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni
Árnyékban éles fény vagy -
A Radnóti házaspár fényképei

Albumunkban a Radnóti házaspár, Radnóti Miklós és Gyarmati
Fanni fényképeiből válogattunk.
Bemutatjuk közös életük előzményeit, azokat a felvételeket is,
melyek gyermek- és diákkoruk, megismerkedésük, majd
jegyességük idején készültek. A fejezetek a költő, később a jegyes-,
majd házaspár közös sorsának fontos szakaszai köré épülnek fel,
melyekben először Radnóti Miklós, majd Gyarmati Fanni képeit
mutatjuk be. Életük összefonódásával egyre több a közös fotó is.
Külön fejezetben közöljük az abdai tömegsír exhumálásakor
előkerült, rongálódott képeket, melyeket Radnóti Miklós az utolsó
munkaszolgálatára magával vitt, továbbá az 1946 augusztusában, közös életük végén, a költő
újratemetése alkalmával készült hivatalos fényképfelvételekből néhányat. Albumunk végén egy-
egy fejezetet szenteltünk Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni családjának is. Ezek a képek egyrészt
önmagukban is érdekesek, másrészt szereplőikről, különösen Gyarmati Fanni családtagjairól
gyakran olvashatunk Naplójában és Radnóti Miklóssal váltott leveleikben is...

Elcsendesedéshez - mindenkinek

És képzeld, Uram…
A 21. század zsoltáraiból

Döbrentey Ildikó templomban, egyszerű, de annál bölcsebb és
nagyobb szívű emberek között elmondott imádságai a szabad imának
ezt a Miatyánkból, a zsoltárokból, az első keresztény imákból forrásozó
kútját nyitják meg újra.

Szívből ajánlom az ádventi időszakban elmélyüléshez, lelki
készülődéshez, és ajándékként is.
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CD

What a Friend We Have In Jesus
Lovely Country Gospel Music with Ghighi N. Iovin

Ezen a lemezen régi kedves énekeket hallgathatunk új
feldolgozásban. Felcsendül például a Mily nagy vagy te, Meg vagy-e
tisztulva, és számos ismert keresztyén dal.



Gyülekezeti munkaprogram
Mottó: ünnep

A programterv előzetes jellegű, egyes részletekben előfordulhat változás!
„Boldog az, aki Isten országának vendége” (Lukács 14,15)

NAP IDŐPONT ALKALOM HELYSZÍN

Hétfő 14.45-től Hittan 5-6 osztályosoknak hittanterem

Kedd 9 órától Kézimunka kör kisterem

11 órától Bibliaóra kisterem

16 órától Hittan 1-2 osztályosoknak hittanterem

17 órától Sarokkő csoport kisterem

19 órától Imakör klubhelyiség

19.30-tól Lutheránia próba nagyterem

Szerda 17.30-tól Hittan 3-4 osztályosoknak hittanterem

Csütörtök 9.30-tól Nyugdíjas klub klubhelyiség

18 órától Bibliakör kisterem

Péntek 18 órától Kisifi klubhelyiség

19 órától Nagyifi 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

Állandó gyülekezeti alkalmak
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GYÜLEKEZETI KÖR IDŐPONT HELYSZÍN

Ifjúsági kör December 16., péntek, 18 óra klubhelyiség

Bibliaóra és nyugdíjas klub December 20., kedd, 11 óra nagyterem
Udvaros Béla: Mécs László vigíliája és Ady karácsonya

Senior kör December 21., szerda, 19 óra Puskin u. 12.

Gyülekezeti körök karácsonyi együttlétei



December 20. 9 óra A Deák Téri Gimnázium Betlehemese a templomban
péntek

December 21. 16 óra A Kisdeák Evangélikus Óvoda
szerda karácsonyi istentisztelete a templomban

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

Január 16-21. 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
szerda

NAP IDŐPONT ALKALOM

Hétközi ünnepi istentiszteletek
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December 24. 12 óra Karácsonyi harangjáték koncert

15.30 Karácsonyi harangjáték koncert

16 óra Szentesti istentisztelet
igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva

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

11 óra Istentisztelet, úrvacsora – igehirdető: Gáncs Péter, püspök
(az istentiszteletet a Magyar Televízió közvetíti)

11 óra Gyermek istentisztelet a nagyteremben
igehirdető: Cselovszky Ferenc

18 óra Orgonazenés áhítat – 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 31. 18 óra Istentisztelet úrvacsora – igehirdető: Cselovszky Ferenc
Óév

Január 1. 9 óra Istentisztelet, úrvacsorával – igehirdető: Smidéliusz Gábor

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

18 óra Esti istentisztelet – igehirdető: Cselovszky Ferenc

Istentiszteletek az ünnepek alkalmával

NAP IDŐPONT ALKALOM

vasárnap
karácsony
1. napja

szombat
szenteste

hétfő
karácsony
2. napja



Bibliaórai és bibliaköri tematika (helyszín: gyülekezeti kisterem)

December 20. Udvaros Béla: Mécs László vigíliája és Ady karácsonya
kedd, 11 óra helyszín: nagyterem

Január 3. és 5. „Jézus nevében indulunk” (Lk.2,21-40)

Január 10. „Eljött a Világ Világossága” (Ézs.60,1-6)

Január 12. és 17. Lutherrel a hét bűnbánati zsoltárról – 6. zsoltár

Január 24 és 26. 32. zsoltár

Január 31. és február 2. 38. zsoltár

Február 7 és 9. 51. zsoltár

Február 14. és 16. 102. zsoltár

Február 21. és 23. 130. zsoltár

Február 28. és március 2. 143. zsoltár

Március 7. és 9. „Last minute” ajánlat – böjti utazás a megváltás világába
Meddig tart az ajánlat? (Zsid.1,1-3)

Március 14. és 16. Mibe kerül? (1Pt.1,17-21)

Március 21. és 23. Kinek szól az ajánlat? (Mk.16,15)

Március 28. és 30. Mit viszünk magunkkal? – Jób 1,20-21

Április 4. és 6. Hová is utazunk? (Jel.21,1-7)

ALKALOMNAP
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Január 9. 18 óra Presbiteri ülés
hétfő helyszín: gyülekezeti nagyterem

Február 13. 18 óra Presbiteri bibliaóra: „Provokatív ünnepvárás”
hétfő helyszín: gyülekezeti kisterem

Március 13. 18 óra Presbiteri ülés
hétfő helyszín: gyülekezeti nagyterem

NAP IDŐPONT ALKALOM

Presbiteri alkalmak

Február 12. 18 óra „A legszebb emberi tevékenység – a nevelés” (Luther)
Vendégünk: dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa

Asztali beszélgetések (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM



Zenei alkalmak a Deák téri templomban

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

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

December 25. 18 óra Orgonazenés áhítat
vasárnap Tüzes Marcell Sámuel és Ács Dániel orgonál

Január 15. 18 óra J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium IV-VI kantáták
vasárnap

Január 29. 18 óra Orgonazenés áhítat – Pálúr János orgonál
vasárnap

Február 26. 18 óra Orgonazenés áhítat
vasárnap A Zeneakadémia Egyházzene Tanszakának tanárai és hallgatói

Március 5. 11 óra Kantátás istentisztelet – J.S. Bach: Ich habe genug (BWV 82)
vasárnap

Március 26. 18 óra Orgonazenés áhítat
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM
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December 18. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Január 15. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Február 19. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Március 19. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

Istentiszteletek énekelt liturgiával



Vasárnapi gyermek-bibliakör alkalmai

A gyerekek a templomból a kezdő oltári szolgálat végén indulnak a foglalkozásra.
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December 20. 9.30 Karácsonyi együttlét

Január 5. 9.30 Olvassuk együtt! A Római levél

Január12. 9.30 Dévai Bíró Mátyás élete

Január 19. 9.30 Sárfalvi Ilona: Erdélyi képek

Január 26. 9.30 Luther: A keresztyének és Mózes

Február 2. 9.30 Olvassuk együtt! Az 1. Korinthusiakhoz írott levél

Február 9. 9.30 Bornemissza Péter élete

Február 16. 9.30 Thiering Etelka vetít

Február 23. 9.30 Luther: Mi az evangélium?

Március 2. 9.30 Olvassuk együtt! A 2. Korinthusi levél

Március 9. 9.30 Huszár Gál

Március 16. 9.30 Sárfalvi Ilona: magyarországi képek innen-onnan

Március 23. 9.30 Böjti versek

Március 30. 9.30 Luther: Tizennégy vigasztaló kép

Április 6. 9.30 Olvassuk együtt! A Galata levél

NAP

Nyugdíjas klub csütörtöki programjai (helyszín: klubhelyiség)

IDŐPONT ALKALOM

Január 15. 11 óra Keresztség (Mt 3,13–17 / Mt 28,16–20)

Január 22. 11 óra Gyógyulás ünneplése (Jn 5,1–9)

Január 29. 11 óra Az osztozás ünnepe (Jn 6,1–15)

Február 12. 11 óra Esküvő – házasság hete (Jn 2,1–12)

Február 19. 11 óra Élet ünnepe – (Jn 3,1–16)

Február 26. 11 óra Várakozás – böjt (Mt 6,16–18)

Március 12. 11 óra Közösség ünnepe – a közeledő Nagycsütörtök (Mt 26,17–29)

Március 19. 11 óra A gyász, mint ünnep – a közeledő Nagypéntek (Lk 23)

Március 26. 11 óra A közeledő anyák napja – (Lk 1,46–56 / Sám 2,1–10)

Április 9. 11 óra Megérkezés ünnepe – Virágvasárnap (Mt 21,1–10)

NAP IDŐPONT ALKALOM



December 19. 19 óra Irgalmas és hű főpapunk van /Jézus mint főpap
hétfő (szokottól eltérő időpont!)       (Zsid 2,17-18; 3,1-6; 4,14-16; 5,1-10)

Január 30. 19 óra Melkisédek rendje? Vallástörténeti háttér (Zsid 7)
hétfő

Február 20. 19 óra Az új szövetség (Zsid 8-9)
hétfő

Március 27. 17 óra Legyen gondunk egymásra! (Zsid 10,19-39)
hétfő

NAP IDŐPONT ALKALOM

Nikodémusok köre (beszélgetések a Bibliáról és önmagunkról)

December 21. 19 óra Adventi piknik a Puskin u. 12-ben
szerda

Január 25. 19 óra Szabadság és/vagy szolgálat?
szerda

Február 22. 19 óra Hit és/vagy cselekedet? Vendégünk: ifj. dr. Hafenscher Károly
szerda

Március 29. 19 óra „Trón és/vagy oltár?” - a lutheri kettős kormányzás
szerda

Senior kör (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM

Január 13. 10 óra Látogatás az Evangélikus Országos Múzeum
péntek új állandó kiállításán

Január 27. 10 óra Luther a keresztény ember szabadságáról
péntek

Február 10. 10 óra A Bálint-nap keresztény gyökerei
péntek

Február 24. 10 óra Luther a nevelésről, mint a legszebb emberi tevékenységről
péntek

Március 10. 10 óra „Vegyél kölcsön egy nagymamát!”
péntek beszélgetés egy nagymamával

Március 24. 10 óra Húsvét előtt
péntek

Baba-mama kör (helyszín: klubhelyiség)

NAP IDŐPONT ALKALOM
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Gyermek- és családi alkalmak

December 25. 11 óra Karácsonyi gyermek-istentisztelet a nagyteremben
karácsony

Január 8. 9 óra Családi istentisztelet:
Új kezdet - az új reménység ünnepe  (1Jn 2,8)

Január 28. 10 óra Családos délelőtt:
szombat látogatás egy belvárosi templomban az ökumené jegyében

Február 5. 9 óra Családi istentisztelet: A jótékony lelepleződés ünnepe
vasárnap családos délelőttel(2Kor 4,6)

Március 5. 9 óra Családi istentisztelet: Ünnep a kísértés legyőzőjével (Mt 4,4)
vasárnap

Március 25. 10 óra Családi délelőtt
szombat

Április 2. 9 óra Családi istentisztelet: Ünnepi szerepcsere (Mt 20,28)
vasárnap

ALKALOMNAP IDŐPONT

a szokottól eltérően
a hónap 2. vasárnapján!

December 26. 17 óra Beszélgetés Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
hétfő gyülekezeti lelkésszel

Január 30. 17 óra Vendég: Zászkaliczky Zsuzsanna, művészettörténész
hétfő

Február 27. 17 óra Vendég: Gimesi Zsuzsanna ny. református lelkész
hétfő

Március 27. 17 óra Vendég: Zászkaliczky Péter ny. evangélikus lelkész
hétfő

Magányosok bibliaórája (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM

Nem marad más tennivaló számunkra, mint hogy Istennek hálát
adjunk. Amik csak vagyunk, életünk és mindenünk Isten ajándéka.
Mert ő maga tölt el bennünket Szentlelkével, nyitja meg ajkunkat és
tölti be dicséretetekkel.

„
Luther Márton:
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