Gondolatok egy kulcslyuk előtt
Számos Jézus születését ábrázoló régi
műalkotáson találkozunk ezzel a
motívummal: az istálló ablakán vag y
megbontott tetején, netán a romos falakon
tátongó résen át emberek, állatok, vagy
éppen angyalok kukucskálnak, fürkésző
pillantásokat vetve a jászolban fekvő
Kisdedre, s a körötte zajló eseményekre.
Akár a gyermekek, akik a kulcslyukra
tapasztott szemmel lesik, hátha sikerül
elcsípni eg y-eg y apró mozzanatot a
titokzatos tör ténésekből, melyek a
nappaliban zajlanak, Szenteste délutánján.
„Ejnye! Ne leskelődjetek! Még elriasztjátok
az angyalokat!” - korholja ilyenkor sok szülő
a gyermekét, még ha lelke mélyén érzi is:
addig jó, amíg ott él benne a kíváncsi
érdeklődés a karácsonyi éj titka iránt.
Isten különös kegyelme ez: réseket nyit
számunkra, melyeken át bepillantás nyílhat
érzéseinek és szándékainak világába.
Amolyan különleges „spirituális
kulcslyukká” válhat számunkra az inkarnáció
evangéliumi története, mely látni segít
minket. Többet látni. Bepillantani innen, a mi
olykor szorongatóan kilátástalan immanens
világunkból az ő tágas térre vivő országába.
Jézusban, a testté lett Igében így tárja fel
előttünk Isten szeretetének titkát, terveit,
érzéseit. Hogy ki is ő, s hogy mi a terve
velünk, emberekkel. Hog y milyenek
lehetnénk, s milyen távol is vagyunk ettől
valójában. Hogy mennyire fontosak vagyunk
számára, s hogy mi mindent kész megtenni
értünk, hogy visszaszeressen, s hogy újjá
teremtsen bennünket.

Itt van hát az ünnep. Hagyjuk, hogy erőt
vegyenek rajtunk újra azok az izgalommal
párosuló gyermeki vágyak! Ne restelljük
arcunkat az ünnep ajtajának szorítva
szemünket a kulcslyukra tapasztani. Egészen
közel hajolva, torkunkban dobogó szívvel
vár va, hog y meg ragadjon az elénk
táruló kép. S hogy általa ma is, velünk is,
történjen valami.
Cselovszky Ferenc
lekész

Lenyűg öző látvány! Amely ha nem
szalasztjuk el, meghatározó tényezőjévé,
erőforrásává válhat életünknek.
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Missziói szolgálat Afrikában
Nagy érdeklődést váltott ki a mátraházi gyülekezeti hétvégén dr. Bálint Zoltán és
felesége, Kis Beáta beszámolója hét év és hét hónapos kenyai tartózkodásukról.

Már korábban is szolgáltak külföldön.
A nyolcvanas évek második felében kezdték
6 éves szolgálatukat Zimbabwében, a
Lutheránus Világszövetség küldetésében, a
kilencvenes évek végén pedig 4 évig Pápua
Új-Guineában dolg oztak a Bajor, a
Magyarországi és a Pápua Új-Guineai
Evangélikus Egyház partneri megállapodása
alapján. Mindkét országban a mérnöki
munka, a hívő ember bizonyságtétele és a
szociális segítő és tanító tevékenység töltötte
be mindennapjaikat.
Zoltán vízmérnök, aki az elmúlt években egy
ENSZ-program vezetőjeként Szomália
vízkészletének felmérését irányította.
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A Szomáliában már állandósult zűrzavar
miatt Nairobiban, Kenya fővárosában
laktak, íg y nem voltak állandó életveszélyben. Bekapcsolódtak az Uhuru
(Szabadság) sugárúti angol nyelvű
evangélikus gyülekezet életébe. Beáta, aki
tanárnő, itt talált missziói lehetőséget, a
gyülekezet Heart to heart (Szívtől szívig)
alapítványának munkájába kapcsolódott be.
A beszámoló gyülekezeti tagjaink színes
divatbemutatójával kezdődött, akik
különböző társadalmi rétegek jellemző
ruháiba öltöztek.
Élmény volt látni a képeken a kis néger
gyermekeket, amint két kézzel (ahogy náluk

szokás) tömik magukba a kását. Nincs
válogatás és eldobott étel, de vannak csillogó
szemek, gyermeki mosolyok és vidám közös
játék. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy a mi
adományunk is értékes lehet: 100 forintból
kitelik egy gyermek napi ebédje. Ugyan ez
csepp a tengerben, de ott kell segíteni, ahol
tudunk.
A kenyai munka anyagi hátterét az
Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
nyújtja. Az EKME egyházi törvényeink
szerint „egyházi egyesület”. Egyházunk ezen
a szervezeten keresztül igyekszik teljesíteni a
missziói parancsból (Mt 28,19) származó
kötelességét. Évente több mint 3 millió
forintot küldünk Nairobiba, ennek töredéke
az országos egyház támogatása, döntő
többségét a külmisszió iránt elkötelezett
testvérek adják össze. Mintegy 40 testvérünk
havi rendszerességgel ad 3000 forintot erre a
célra, míg mások eseti adományokkal
járulnak hozzá ehhez a szolgálathoz.

megvalósult zuhanyozóban tisztálkodni
tudnak. És igyekszünk visszavezetni őket a
társadalomba.
Támogatunk börtönben lakó asszonyokat.
Segítünk asszonyokat keresethez jutni: aki
varrógépet kap a munkakezdéshez, a kapott
támogatást visszafizeti, ebből egy újabb
asszony kap „kezdőtőkét”.
Akik nem tudtak ott lenni Mátraházán, azok
is részesei lehetnek az élménynek, mert Beáta
megírta a kenyai évek történetét. Könyve
(Újra Afrikában) a Bálint házaspár
magánkiadásaként jelent meg, a költségeket
ők fedezték. Mindenki, aki megveszi, a teljes
vételárral a kenyai munkát támogatja, mert
azt az EKME kapja.
Itt most csak a kenyai munkára utaltam, arra
is szinte csak címszavakban, de vannak
elkötelezettségeink Kongóban, Indiában,
Nepálban is, és határainkon túli magyar
testvéreink felé is.

Kenyában sok az árva gyermek, sok szülő az
AIDS áldozata lett. A gyermekeket rokonok
fogadják be, akik általában a várost övező
bádogvárosban laknak.
A gyermekek reggel és este kapnak valamit
enni, de ebédelni csak akkor tudnak, ha
szereznek valamit. Heti öt alkalommal
mintegy 40 gyermek kap a gyülekezetben
egyszerű meleg ételt.
Lehetővé tesszük mintegy 25 gyermek
tanulását a tandíjuk megfizetésével, a
családjuk segélyezésével, esetenkénti
r uhavásárlással. Tanulmányaik után
munkahelyhez tudnak jutni.
A gyermekek beépülnek a gyülekezetbe,
szünidőben és karácsony előtt összejönnek,
elmondják örömeiket és g ondjaikat,
közösséget alkotnak.

A világ számos országához hasonlóan – a
Püspöki Tanács határozata szerint – a jövő
évtől vízkereszt ünnepét a külmisszió
napjaként is ünnepeljük egyházunkban,
amikor a gyülekezetek figyelme egyházunk
külmissziói szer vezetének munkájára
irányul. Az Evangélikus Élet vízkereszti
számában bővebben olvashatunk majd az
EKME tevékenységéről, a húsvétig terjedő
időszakban adománygyűjtés is lesz minden
gyülekezetben.

Utcán élő fiatalok a segítségünkkel

EKME 1085 Budapest, Üllői út 24.

Sok a feladat – szükség van azokra, akik
imádságukkal és adományukkal felvállalják a
külmisszió ügyének szolgálatát. Jó szívvel
hívogatja ezek közé minden olvasóját e sorok
írója.
Zalán Péter, az EKME világi társelnöke
zalanpeter@index.hu
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Közép-Európai Keresztyén Találkozó
(Christliche Begegnungstage)
A Keresztyén Találkozók szervezése rögtön
a rendszerváltás után, 1991-ben kezdődött a
Görlitzi Evangélikus Egyház meghívására az
ún. Dreiländereck-ben (három ország
sarkában): Csehország, Lengyelország és
Németország (Szászország) találkozásánál,
Görlitzben. A találkozókon kezdetben csak
ez a három eg yház vett részt (szász
evangélikus, lengyel evangélikus és a
Csehországi protestáns egyházak). Később
szélesedett ki közép-európai szintűvé az
összejövetel.
2005-ben Prágában rendezték meg a
Keresztyén Találkozót, a házigazda egyház
(cseh testvérek) meghívta a szomszédos
egyházakat is: Szlovákia, Magyarország,
Ausztria, Bajorország, Szászország
evangélikus egyházait. Ebben az évben
kapott meghívást er re találkozóra a
Magyarországi Evangélikus Egyház. Ekkor
vált a kezdeti három szomszédos országot
összefogó találkozó közép-európai szintűvé.
A háromévente megrendezésre kerülő
találkozó következő állomása Pozsony volt
2008-ban, a Szlovákiai Evangélikus Egyház
szervezésében, majd 2011-ben Drezdában
rendezték meg a Kirchentag keretén belül.
Ide az összes partneregyházát meghívta a
rendező Szászországi Evangélikus Egyház: a
balti országok mellett Oroszország, Ukrajna,
Grúzia, Románia, Moldova, Szlovénia,
Szerbia, valamint a korábbi résztvevő
ország ok: Szlovákia, Mag yarország,
Ausztria, Bajorország, Szászország
protestáns egyházait.
Az immár mintegy háromezer résztvevős
találkozó legközelebbi alkalma
4
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2014. július 4-6-án kerül megrendezésre
Wroclawban (Boroszló), Lengyelországban,
a házigazda ezúttal a Lengyel Evangélikus
Egyház lesz. A találkozó témája: szabadság,
huszonöt évvel a rendszerváltás és tíz évvel
az EU tagság felvétele után.
Az egyházi mottó:
Szabadon Krisztusban! (Gal 5,1)
„Krisztus szabadságra szabadított meg
minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne
engedjétek magatokat újra a szolgaság
igájába fogni.”
Cselovszkyné dr. Tarr Klára

Jelentkezés:
Online: www.wroclaw2014.net
Határidő: 2014. március 31.
Személyesen: a Lelkészi Hivatalban
(gyülekezetünk tagjainak)
Határidő: 2014. március 21.

Örökbe kapott karácsonyi gondolatok
Az alábbiakban részleteket olvashatunk egykori Deák téri igehirdetők prédikációiból,
felidézve, hogyan szólalt meg korukban az örök karácsonyi evangélium.

Raffay Sándor
Nekünk, a huszadik század ingadozó keresztyéneinek semmi
jogunk nincsen azt kérdezni Jézustól: Te vagy-e az eljövendő,
vagy mást várjunk? Inkább azt kell ádventi alázattal és komoly
magunkba szállással kérdeznünk: Mi vagyunk-e azok, Uram,
akikhez eljöttél, vagy más népet készítesz magadnak e földön
a te megdicsőítésedre?
...Ha egyszer megkérdeznék azok, akikkel együtt élsz, az a kör,
amelyben mozgasz, azok az emberek, akikkel együtt dolgozol:
Hát te ki vagy? Tudnál-e akkor Jézussal felelni: Íme, az én
igazolásom azokban van, amiket nyomomban láttok!
...Ítéljetek rólam azok után, amiket magatartásom és életem
mutat? Mert ez az igazi emberi, ez az igazi keresztyén hívatás
ezen a földön: követe és útegyengetője lenni az Úr Jézus
Krisztusnak.

Ordass Lajos
Uram, tégy engem karácsonyi emberré. Mária alázatát, József
engedelmességét, a pásztorok hűségét add a szívembe. És így
elkészített szívembe jöjj el te magad. Ahol te vagy, ott van
angyaljárás. Virrasztó töprengésem sötét éjszakájába fényt
hoznak. nyomorúságom tehetetlen sóhaját fölviszik a
hatalom Urához és helyébe cserébe tőle erőt, és örömöt
hoznak. nem miattam jönnek hozzám. hanem miattad teszik
boldoggá életemet.
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Keken András
A betlehemi csoda külső körülményei egyszerűek, sőt
szegényesek. A bizánci császárok mellékneve
„Porphirogenitus”, bíborban született volt. Isten Fia nem
született bíborban. Első földi lakhelye nem királyi palota volt,
hanem istálló. Bölcsője nem aranyból készült műremek,
hanem jászol. Körötte nem birodalmi előkelőségek állottak,
hanem az istálló jámbor lakói. S akikhez születésének híre
elsőnek jutott el, egyszerű pásztor emberek voltak. Már a
születésnek ezek az egyszerű körülményei is mutatják, hogy
Isten Fia valóban emberi sorsot vállalt: olyat, aminő a miénk,
egyszerűt, szenvedőt, gondokkal teltet, küzdelmeset. Így lett ő
valóban mindnyájunk barátja, testvére, példaképe.
Számunkra a karácsonyi történet a világ és az élet
legörvendetesebb eseménye. A csoda mindig megriasztja az
embert, titkos erők, rejtelmes hatalmak jelenvalóságát érzi
meg benne. Félelmetes titok és rejtelem van abban, hogy egy
egyszerű szülőktől származó, szegény gyermekről azt
hirdetik, hogy ő az Isten Fia, akiben megnyílt számunkra az ég.
A pásztorok is megriadtak a mennyei fényesség láttán. De az
angyal azt hirdette nekik és hirdeti azóta is minden félő szívű
embernek: Ne féljetek, örömet hirdetek! Örömöt hirdetni: ez
az evangélium s ennek az evangéliumnak az a tartalma, hogy a
Dávid városában született Úr Krisztus a mi Megtartónk. Csak
annak van igazi karácsonya, aki tud örülni ennek az
örömhírnek.

Karácsonyi oratórium a Deák téri templomban
I.-II.-III. Kantáták

IV.-V.-VI. Kantáták

2013. december 22, vasárnap 18 óra
Közreműködik:
Zádori Mária – szoprán
Németh Judit – alt
Megyesi Zoltán – tenor
Berczelly István – basszus

2014. január 12, vasárnap 18 óra
Közreműködik:
Zádori Mária – szoprán
Czabán Angelika – szoprán
Németh Judit – alt
Megyesi Zoltán – tenor
Jekl László – basszus
Lutheránia Énekkar
Budapesti Vonósok
Mekis Péter – orgona
Vezényel: Dr Kamp Salamon
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Gyülekezetünkben történt
2012. december 1.- 2013. november 30.
Keresztségben részesültek:
Gyermekek
§ Bogschütz Alma
§ Gaál Panni Jázmin
§ Botyánszky Dalma Jázmin
§ Illés Barnabás
§ Bábel Anna
§ Tóth-Ruttkay Ákos
§ Kovács Márk
§ Pintér Máté
§ Schiszler Tamás Gábor
§ Egervári Roland
§ Ivády Nóra
§ Pechtol Nimród Levente
§ Pozderka Csanád Ádám
§ Marton Gellért Imre
§ Szendvei Zsófia
§ Szekér Hélia
§ Zsurek Márton Gábor

Konfirmációi fogadalmat tettek:

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül...”
(Mk 16,16)
§ Schmidt Lujza Janka
§ Mándi Levente Máté
§ Mándi Jázmin Anna
§ Pintér Alma Veronika
§ Kuti Franceska Lynne
§ Vasvári Fülöp Péter
§ Vasvári Vince Pál
§ Radics Borbála Róza
§ Németh Hanna Sára

Felnőttek
§ Lakatosné Turai Elisabeth
§ Horváth Máté
§ Virág László
§ Barcz-Szabó Zita Borbála
§ Szekeres Ágnes

„Légy hű mindhalálig és neked
adom az élet koronáját.” (Jel 2,10)

§ Horváth Máté

§ Nagy Emőke

§ Azumah Felicia Benice

§ Osváth - Bíró Zsófia

§ Bábel Anna

§ Tenczer Márton Soma

§ Cselovszky Katinka

§ Zováth Evelin

§ Ecsedi Zsófia

§ Virág László

§ Hezam Nóra Laura

§ Barcza - Szabó Zita Borbála

§ Kövesdi Máté

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

Házasságukra Isten áldását kérték:
§ Keszthelyi István - Büchlein Márta

§ Trajtler Gergely - Kalocsai Diana

§ Karl Ottó - Király Patricia

§ Szabó József - Bihari Veronika

§ Gémesi Márk - Rákosi Zsuzsa

§ Dr. Gyimóthy Roland - Holczinger Anikó

§ Mucsy János Imre - Joós Dorottya

§ Berhidai Dániel Péter -

§ Héja Gábor - Bence Zsófi Anna
§ Káli Károly - Rozmis Barbara

§

§ Gróf István Ferenc - Németh Edina

§

§ Berke Balázs - Kraicsi Réka Györgyi

§

§ Kjetil Tangen Kvalnes - Vas Andrea

§

Az örök élet reménységével búcsúztunk:

Szigeti Szamantha Bernadett
Tóth Gábor - dr. Enzsöl Mariann
Schiess Timmy Michael - Kóczián Anita
Thomas Groth - Fejes Orsolya Sarolta
Németh Tamás - Szabó Mariann

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

§ Szigethi Gyuláné (91)
§ özv.Krämer Lászlóné (64)

§ Kemenes Géza (68)

§ Radnai György Lajos (84)

§ Gryllus Vilmos (91)

§ Somogyvári Jenő (88)

§ Nagy Imréné (94)

§ Vörös Illésné (77)

§ dr. Lipcsey Árpádné (92)

§ Dely Péter András (78)

§ dr. Gyárfás Ferencné (84)

§ Dr. Kulcsár Péter (78)

§ dr. Nagy Gyuláné (91)

§ Németh Andorné (88)

§ Lehotzky Egyedné (89)

§ Budai Vilmos (89)

§ Kiss Béláné (87)

§ Vigh Ilona (89)

§ dr. Nyáry Pálné (96)

§ dr. Hüvösvölgyi Mihály (93)

§ Dankó Zsigmondné (89)

§ Csilló Mihály (89)

§ dr. Balogh István (81)

§ Vilics Gyuláné (93)

§ Simon András (74)

§ Rácz Árpád Attila (64)

§ Gál Katalin Mária (89)

§ Erzse Mihály (91)

§ Petrovai Tibor (71)

§ Horváth László Lajosné (93)

§ Gaal Antalné (94)

§ Potyanek Sándorné (93)

§ Molnár Józsefné (91)

§ Tokaji-Nagy Györgyné (78)

§ Molnár Sándor (63)

§ Farkas Tiborné (83)

§ Tarján Dániel (64)

§ Élő Zoltán (77)

§ Delbó Zoltán (84)

§ Somogyi Józsefné (82)

§ Lesták Katalin (92)
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§ Stenczel Klára (84)

§ Ruttkay Attila (69)

§ dr. Pásztó Péterné (79)

§ Szalóky Károly (82)

§ Témun Boldizsárné (88)

§ Baumgartner Rezső (83)

§ Kós Annamária (66)

§ Vajda Jenőné (90)

§ Pröhle Sarolta (61)

§ Chemez Dénesné (82)

§ Marsall László (80)

§ Vörös Sándor (70)

§ Csákvári Péterné (73)

§ Mészáros Lajosné (84)

§ dr. Erdélyi Istvánné (93)

§ Dr.Goszleth Tiborné (99)

§ Dévényi Alajosné (92)

§ Vimláti Pál (67)

§ Dr. Illés Edit (90)

§ Makkay Lászlóné (86)

Jubileumok
150 éve született Gárdonyi Géza
Munkásságából elsősorban regényeit tartjuk számon, költeményei kevésbé közismertek.
Adventi levelünkben két versét idézve emlékezünk rá.
Kezdő tanítónak
Mikor először lépsz az iskolába,
legyen arcodon Jézus nyájassága:
szólítsd köréd a kisgyermekeket,
és simogasd meg kezecskéjüket.
S ha látsz közöttük rútat, rongyosat,
gyermeki arccal búbánatosat,
ismerd meg benn a korán szenvedőt, –
s öleld magadhoz, és csókold meg őt.

Útra-készülődés
(részlet)
Beteg vagyok. Talán meg is halok.
Künn csöndes téli éj van. A kályha morog.
Jégfátyol fehérlik az ablakomon.
Imádkozom:
Miatyánk Isten, Mindeneknek Atyja,
kihez hajlunk, mint a fű a Nap felé,
az én szívem kétség nem szorongatja,
midőn indulok végórám elé;
a halál nékem nem fekete börtön,
nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:
egy ajtó bezárul itt-lenn a földön,
s egy ajtó kinyílik ott-fenn az égen, –
ez a halál.
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„

Egyházak és iskolák találkozása
Nyáron még alig tudtam elképzelni, mit
hoznak számomra az első szeptemberi
napok az iskolákban. A 'kötelezően
választható” hit- és erkölcstan órák most
először jelentek meg az órarenden belül az
általános iskolák első és ötödik osztályaiban.
Ily módon én is mint hittantanár része lettem
az iskolák életének. Vártam, mi és hogyan
fog megvalósulni az iskolák igazgatóival,
tanáraival és a gyerekek szüleivel tavasszal
elkezdődött párbeszédből és milyen lesz a
találkozás magukkal a gyerekekkel, akikről ez
az egész szólt.

Örülök, hogy voltak, akik ebben valódi
készséget és együttműködést tanúsítottak.

Talán nem tévedek, ha feltételezem, hogy
picit hasonlóan érezhették magukat az
iskolák ig azg atói, az ott dolg ozó
pedagógusok, az erkölcstan tárgy tanítói,
illetve az osztályfőnökök, tehát mindazok,
aki azon fáradoztak, hog y a májusi
j e l e n t ke z é s e k a l a p j á n a kö t e l e z ő e n
választható hit- és erkölcstan órák tanítását
beillesszék az iskola tanrendjébe. Nem kis
munka ez, ha arra gondolunk, hogy a
különböző felekezetekhez tartozók száma
különbözik, és szinte biztos hogy nem
ugyanabba az osztályba kerülnek az azonos
felekezetű g yerekek. Talán általános
gyakorlata az, ami nagyon jól működik az
V.-VI. kerületi iskolákban, hogy a hit- és
erkölcstan órák a párhuzamos osztályokban
ug yanabban az időben vannak az
órarendben. De mindez még mindig nem
lenne garancia arra, hogy egy hittantanár el
tudjon látni minden hozzátartozó gyereket,
ha nem létezne együttműködés ennél
magasabb szinten is az iskolák között.
A területünkön működő majdnem minden
iskola más napra tette a hittanóráit, nagyban
megkönnyítve a munkánkat.

Semmilyen kezdet nem zökkenőmentes,
ahogy itt sem volt teljesen az, de 3 hónap
elteltével, lassan látszik, hogy kialakult egy
rend. Az iskolákban természetessé vált a
hittantanárok megjelenése. A tanárokkal való
kapcsolat kedves és érdeklődés jellemzi.
A hittan órákra örömmel készülődő és a
f o l yo s ó n e g y m á s m e l l e t t s o r a ko z ó
különböző felekezetű gyerekek látványa
pedig szívmelengető. Így is megvalósulhat az
ökumené.
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A törvény lehetővé teszi a hittanórák
gyülekezeti helyszíneken való megtartását is,
és ez talán természetesebb útja annak, hogy a
gyermek a gyülekezeti élettel is találkozzon.
Ugyanakkor sokkal nagyobb szervezést és
több időt igényel a dolgozó szülőktől,
nemcsak több, de egy gyerek esetében is.
Az idén egy gyerek él azzal a lehetőséggel,
hogy a kötelezően választható hittanon a
Deák téri gyülekezet épületében vegyen
részt.

A Deák téri Gyülekezethez területileg hat
V.-VI. kerületi iskola tartozik: Váci Utcai
Ének-Zenei Általános Iskola, Hild József
Általános Iskola, Szemere Bertalan Általános
Iskola és Gimnázium, Szent István Általános
Iskola és Terézvárosi Két Tannyelvű
Általános Iskola és a Ward Mária Általános
Iskola és Gimnázium. A kötelezően
választható, iskolákban tartott hittan órákra a
2013/2014 tanévben 9 fő jelentkezett. Ez azt
jelenti, hogy a fakultatív és a gyülekezeti
hittanórák mellett majdnem mindegyik
területi iskola első osztályában elkezdődött
az idén az evangélikus hitoktatás. Mindezért
Istennek legyen hála.
Dorota Pawerová

Gyülekezeti munkaprogram
Mottó: „Látó-határ”
A programterv előzetes jellegű, egyes részletekben előfordulhat változás!
„Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra...” (2Kor4,18)
Az alábbiakban napi bontásban közöljük a következő hírlevelünk tavaszi megjelenéséig
tervezett gyülekezeti alkalmainkat. Együttléteinkre, istentiszteleteinkre szeretettel
várunk minden érdeklődőt!

December 16 - 22.
Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A megbízott szolga (Lk12,41-48)
15 óra: A Nők Testvéri Szövetségének látogatása a
hűvösvölgyi Diakonissza Otthonban
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2 osztályosoknak
18 óra: Életfonal klub: Adventi együttlét
19 óra: Senior kör – Adventi együttlét a Puskin u. 12-ben

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: karácsonyi együttlét
16.30: Hittan 3-4 osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A megbízott szolga (Lk12,41-48)

Péntek

9 óra Deák Téri Evangélikus Gimnázium
karácsonyi istentisztelete betlehemezéssel
16 óra Kisdeák Evangélikus Óvoda karácsonyi istentisztelete
18 óra: Ifjúsági óra - karácsonyi együttlét
19.30: Lutheránia próba

Szombat

15ó Gyermekek karácsonyi együttléte a nagyteremben

Vasárnap
Advent 4.

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, igehirdető: Cselovszky Ferenc
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora. – Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva –
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör – Az üzenet formáló ereje:
Mária változása (Lk1,39-55)
18 óra: J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium I-III. Kantáták (BWV 232) –
Igehirdető: Gáncs Péter
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December 23 - 29.
Kedd
Szenteste

12 óra: Karácsonyi harangjáték koncert – Trajtler Gábor
15.30: Karácsonyi harangjáték koncert – Finta Gergely
16 óra: Istentisztelet – Igehirdető: Cselovszky Ferenc

Szerda
Karácsony
1. napja

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával – Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Gáncs Péter
párhuizamosan gyermek-istentisztelet a gyülekezeti nagyteremben –
Igehirdető: Cselovszky Ferenc
18 óra Istentisztelet – Igehirdető: Cselovszky Ferenc

Csütörtök
Karácsony
2. napja

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával – Igehirdető: Gáncs Péter
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
18 óra: Istentisztelet – Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával – Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Cselovszky Ferenc
18 óra: Orgonazenés áhítat – Wagner Szilárd: Karácsonyi orgonazene –
Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

December 30. - Január 5.
Hétfő

17 óra: Magányosok bibliaórája –
óévi beszélgetés Gerőfiné dr. Brebovszky Éva lelkésznővel

Kedd
Óév

18 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Gáncs Péter

Szerda
Újév

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával – Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Smidéliusz Gábor
18 óra: Istentisztelet – Igehirdető: Cselovszky Ferenc

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Újévi történetek
18 óra: Bibliakör: A két testvér (Mt21,28-32)

Péntek

18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap

9 óra: Családi istentisztelet – „Távolság és közelség között” (Mt2,1-12) –
Igehirdető: Smidéliusz Gábor
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Gáncs Péter
18 óra: Istentisztelet – Igehirdető: Cselovszky Ferenc
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Január 6 - 12.
Hétfő
Vízkereszt

11 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Cselovszky Ferenc
18 óra: Istentisztelet – Igehirdető: Smidéliusz Gábor

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A toronyépítés és hadviselés (Lk14,28-33)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Nehezen érthető bibliai történetek
16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A toronyépítés és hadviselés (Lk14,28-33)

Péntek

10 óra: Baba-mama kör: Egy bibliai történet feldolgozása –
Játszóház bábokkal, mondókákkal, dalokkal.
16 óra: Konfirmáció
16.15: Hittan 5-6. osztályosoknak
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával –
Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Smidéliusz Gábor
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör – Átértelmezni a törvényt:
Jézus szombaton gyógyít (Lk6,6-11)
18 óra: J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium VI-VI. Kantáták (BWV248) –
Igehirdető: Cselovszky Ferenc
Január 13 - 19.

Hétfő

18 óra: Presbiteri ülés

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A játszó gyermekek (Mt11,16-19)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2 osztályosoknak
18 óra: Életfonal klub: Az igehirdetés és az ökumené
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Január 13 - 19. (folytatás)
Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: A keresztyén egyház a 4. században
16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A játszó gyermekek (Mt11,16-19)

Péntek

16 óra: Konfirmáció
16.15: Hittan 5-6. osztályosoknak
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Szombat

10 óra: Családos délelőtt, amely közös ebéddel zárul

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, énekes liturgiával –
Igehirdető: Smidéliusz Gábor
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Kantátás istentisztelet, úrvacsora (J.S.Bach: Ich steh mit einem Fuß im
Grabe BWV 156) – Igehirdető: Pataki Albert
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör – Távoliakból közeliek:
„Bekényszerített” vándorok (Lk14,15-24)
18 óra: „Megálló” ifjúsági istentisztelet – Igehirdető: Szántó Enikő

Január 20 - 26.
Hétfő

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

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Az adós szolga (Mt18,21-35)
17 óra: Sarokkő csoport
19.30: Lutheránia próba
18 óra: Belvárosi ökumenikus imaheti istentisztelet
(Helyszín a templomi hirdetőtáblán)

Szerda

16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Belvárosi ökumenikus imaheti istentisztelet
(Helyszín a templomi hirdetőtáblán)

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Miért is jó együtt imádkozni?
16.30: Hittan 1-2 osztályosoknak
18 óra: Belvárosi ökumenikus imaheti istentisztelet
(Helyszín a templomi hirdetőtáblán)
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Január 20 - 26. (folytatás)
Péntek

10 óra: Baba-mama kör: Beszélgetés dr. Finta Gergely orgonaművésszel
zenélésről, zenei nevelésről, családról.
16 óra: Konfirmáció
16.15: Hittan 5-6. osztályosoknak
18 óra: Belvárosi ökumenikus imaheti istentisztelet
(Helyszín a templomi hirdetőtáblán)
19.30: Lutheránia próba

Szombat

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

Vasárnap

9ó Istentisztelet úrvacsorával
Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
10.15 Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Cselovszky Ferenc
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör – Megbocsátott vétkek:
Új élet kezdődik (Lk19,1-9)
18 óra: Orgonazenés áhítat – Bán István orgonál – Igehirdető: Gáncs Péter

Január 27 - február 2.
Hétfő

17 óra: Magányosok bibliaórája: ifj. Trajtler Gábor – Munkácsy Mihály

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A terméketlen fügefa (Lk13,6-9)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Életfonal klub: Az igehirdetés „mestersége”
19 óra: Senior kör

Csütörtök

9.30 Nyugdíjas klub: Madách Imrére emlékezünk
16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A terméketlen fügefa (Lk13,6-9)

Péntek

16 óra: Konfirmáció
16.15: Hittan 5-6. osztályosoknak
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba
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Január 27 - február 2. (folytatás)
Vasárnap

9 óra: Családi istentisztelet – „Elfásultság és vidámság között” (Péld17,22)
Az istentisztelethez családos délelőtt kapcsolódik, mely közös ebéddel zárul
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora
18 óra: Istentisztelet

Február 3 - 9.
Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A bolond gazdag (Lk12,13-21)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2 osztályosoknak

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Reformáció és kultúra
16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A bolond gazdag (Lk12,13-21)

Péntek

16 óra: Konfirmáció
16.15: Hittan 5-6. osztályosoknak
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör – Legyőzött elemek:
Jézus lecsendesíti a tengert (Mt8,23-27)
18 óra: Asztali beszélgetés – „Megnyíló határok”
(25 éve csatlakozott hazánk a Genfi Menekültügyi Egyezményhez)
Vendég: Pröhle Gergely helyettes külügyi államtitkár
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Február 10 - 16.
Hétfő

18 óra: Presbiteri bibliaóra: Igehirdetés, lelkigondozás, tanítás

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A gazdag és Lázár (Lk16,19-31)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Nehezen érthető bibliai történetek
16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A gazdag és Lázár (Lk16,19-31)

Péntek

10 óra: Baba-mama kör: Egy bibliai történet feldolgozása –
Játszóház bábokkal, mondókákkal, dalokkal
16 óra Konfirmáció
16.15: Hittan 5-6. osztályosoknak
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, énekes liturgiával
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Kantátazenés istentisztelet, úrvacsora
(J. S. Bach: Nimm, was dein ist, und gehe hin BWV 144)
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör – Legyőzött indulatok:
Mi van a visszanőtt fül mögött? (Lk22,47-51)
18 óra: „Megálló” ifjúsági istentisztelet – Igehirdető: Mézes Zsolt
Február 17 - 23.

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A tolakodó barát (Lk11,5-8)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: A keresztyén egyház az 5. században
16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A tolakodó barát (Lk11,5-8)
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Február 17 - 23.
Péntek

16 óra: Konfirmáció
16.15: Hittan 5-6. osztályosoknak
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Szombat

10 óra: Evangélikus Külmissziói Egyesület Közgyűlése

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora.
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör –
Legyőzött halál: Jézus feltámasztja a naini ifjút (Lk7,11-17)
18 óra: Orgonazenés áhítat

Február 24 - március 2.
Hétfő

17 óra: Magányosok bibliaórája: Dr. Hafenscher Károly – Ünnepeink értelme

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A hamis bíró (Lk18,1-8)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Életfonal klub: Az igehirdetés mindennapisága
19 óra: Senior kör

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Jeles évfordulók
16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A hamis bíró (Lk18,1-8)

Péntek

10 óra: Baba-mama kör: A világ 1 méter magasból, a kis gyerekek és nagy
kutyusok perspektívájából – beszélgetés Kemény Ágnessel, aki kerekesszékkel
közlekedik a városban
16 óra: Konfirmáció
16.15: Hittan 5-6. osztályosoknak
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba
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Február 24 - március 2. (folytatás)
Vasárnap

9 óra: Családi istentisztelet: „Képmutatás és őszinteség között”
(Mt23,27-28)
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora
18 óra: Istentisztelet

Március 3 - 9.
Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Halálfélelemben (Zsolt6)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Készülünk a nők imanapjára
16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: Halálfélelemben (Zsolt6)

Péntek

16 óra: Konfirmáció
16.15: Hittan 5-6. osztályosoknak
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör – Másként látni a szenvedést:
Meglátni a cselekvő Istent (Jn9,1-7)
18 óra: Asztali beszélgetés – Személyiségformálódás és színjátszás az
iskolában. Vendég: Korompayné Sebestyén Nóra magyartanár és a Deák Téri
Gimnázium Színjátszókörének diákjai
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Március 10 - 16.
Hétfő

18 óra: Presbiteri ülés

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Hallgatás és bűnvallás (Zsolt32)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Életfonal klub: Igehirdetés a szenvedés idején

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Nehezen érthető bibliai történetek
16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: Hallgatás és bűnvallás (Zsolt32)

Péntek

10 óra: Baba-mama kör: Egy bibliai történet feldolgozása
Játszóház bábokkal, mondókákkal, dalokkal.
16 óra: Konfirmáció
16.15: Hittan 5-6. osztályosoknak
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Szombat

9 óra: Istentisztelet a Nemzeti ünnep alkalmából

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, énekes liturgiával
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora. Az istentisztelettel egy időben
gyermekbibliakör – Másként látni a földi javakat: Okosan vagy bolond
módon birtokolni (Lk12,13-21)
18 óra: Istentisztelet

Március 17 - 23.
Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Betegség, kimerültség (Zsolt38)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2 osztályosoknak
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Március 17 - 23. (folytatás)
Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: A keresztyén egyház az 6. században
16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: Betegség, kimerültség (Zsolt38)

Péntek

16 óra: Konfirmáció
16.15: Hittan 5-6. osztályosoknak
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Szombat

10 óra: Családos délelőtt, amely közös ebéddel zárul

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, énekes liturgiával
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Kantátazenés istentisztelet, úrvacsora
(J. S. Bach: Widerstehe doch der Sünde BWV 54)
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör – Másként látni a nagyságot:
Hogy lesznek a kicsik nagyok (Lk22,24-26)
18 óra: „Megálló” ifjúsági istentisztelet – Igehirdető: Kendeh K. Péter

Március 24 - 30.
Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Hűtlenség (Zsolt51)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Életfonal klub: A releváns igehirdetés

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Böjti szívet nyitogató énekeink
16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: Hűtlenség (Zsolt51)

Péntek

10 óra: Baba-mama kör: „Ikrekkel az élet”
Beszélgetés Koltainé Somogyi Lillával
16 óra: Konfirmáció
16.15: Hittan 5-6. osztályosoknak
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba
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Március 24 - 30. (folytatás)
Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora
Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör – Másként látni egymást:
Mi is úgy, ahogy Jézus minket (Jn13,34-35)
18 óra: Orgonazenés áhítat

Március 31 - április 6.
Hétfő

17 óra: Magányosok bibliaórája: Roszik-Volovik Xénia gyermekpszichológus
– Generációs problémák

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Csüggedés, szorult helyzet (Zsolt102)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub - János passió
16.30: Hittan 1-2. osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: Csüggedés, szorult helyzet (Zsolt102)

Péntek

16 óra: Konfirmáció
16.15: Hittan 5-6. osztályosoknak
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap

9 óra: Családi istentisztelet:”Jó és rossz között” (Mt25,31-46)
Az istentisztelethez családos délelőtt kapcsolódik, mely közös ebéddel zárul
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora
18 óra: Istentisztelet
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Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör - A
18 óra: J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium VI-VI. Kan

Jubileumok
150 éve született Rónay György, író és költő
Mintegy tucatnyi költeménye a korábbi években már megjelent gyülekezeti leveleinkben.
A kerek évfordulón most egy rövid írásával emlékezünk meg róla.

Ajándékok hava
December az ajándékozás hónapja.
Ha szétnézel estefelé az utcán, férfiakat és nőket látsz, amint kisebb-nagyobb csomagokkal
megrakodva sietnek hazafelé, s ajkuk körül a jóság titokzatos mosolya bujkál.
Az üzletek tele vannak. Amott egy férfi gondterhelt arccal női sálakat vizsgálgat, emitt egy nő
nyakkendők közt válogat. Most mindenki a másik ízlésére kíváncsi, a másik örömének nyitját
keresi.
A diák megáll a kirakat előtt, s a világosságban megszámolja a pénzét. Hónapok óta gyűjti.
Nézi az árakat s töpreng, hogyan ossza be vagyonát, hogy mindenkinek jusson valami
meglepetés. Anyának, apának, testvéreknek.
Ott az üveg mögött kövér mackók üldögélnek a neonfényben. Napernyő alól bokorugró
szoknyás hajasbabák kacérkodnak velük, de hiába: a dörmögők közönyösen bámulnak a
semmiségbe. Alighanem azokat a kirakathoz nyomott kis orrokat sem látják, melyek kerek
párafoltocskákat fújnak az üvegre s nagy álmélkodásban.
Egy földszintes ablak mögött szemüveges nénikét látsz, kezében kötéssel; éppen a szemeket
számlálja, s magában a napokat, karácsonyig. Hogy elkészüljön addigra a munkával: a kötött
kabáttal a menyének.
Nagypapák, nagymamák feje fő a forró gondban: mije nincs még a kisunokának, s minek
örülne a legjobban? Ez az anyóka már hónapok óta ki se lépett a házból, csupa köszvény,
csúz, szaggatás – hja, lelkem, így van ez, ha megöregszünk –, de most egy délután, sötétedés
előtt átbaktat ide a szomszédba: valami finom cukorkát, Ilonka lelkem … s boldog izgatottan
az a kis öreg szíve, míg a százesztendős bukszában kotorászik, nehogy túl sokat mondjon az
Ilonka s teljék mind a húsz dekára a dédunokának …
December az ajándékozás hónapja. A világ megváltozik. Nézz körül: egyszerre mindenki jó
lett. Az emberek mosolyognak: nem bírják tovább titkolni, hogy jók. Hogy nem arra
születtek, hogy bántsák egymást, hanem arra, hogy örömet szerezzenek egymásnak. Eddig
olyanok voltak, mint a nyers kamaszok: érdességgel leplezték a gyöngédségüket. De most
hiába, kitör belőlük a jóság. S mintha az egész esztendő mulasztásait akarnák jóvátenni:
lelkendezve rohannak örömet szerezni.
Vigyázz, nehogy meglökd ezt a férfit, amint csomagokkal teleaggatva törtet előre az utcán!
A szívét viszi a hóna alatt, ajándékba.
(1954. december)
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Üdvösség
Csak azért
az egyetlen napért
érdemes volt megszületnem,
amikor szeretni tudtam,
és szeretnek-e, nem kérdeztem.
Csak ennyi történt teljes életemben,
egyébkor szakadékba buktam.
Csak azért
az egyetlen napért
érdemes volt megszületnem.

„

Száz éve született Weöres Sándor, költő
Gazdag életművéből két rövid vers idézi fel emlékét.

Rongyszőnyeg
(részlet)

Én is világot hódítani jöttem,
S magamat meg nem hódíthatom,

Csak ostromolhatom nehéz kövekkel,
Vagy ámíthatom és becsaphatom.
Vajha én is úr akartam lenni;
Ó bár jó szolga lehetnék!

De jaj, szolga csak egy van: az Isten,
S uraktól nyüzsög a végtelenség.
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A lelkészi hivatal nyitva tartása:
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