Látó-határ
Elnézegetem a nyár fényképeit. Utazások,
találkozások, örömös percek állóképpé
nag yított, albumba tehető, másokkal
interneten, Facebook-on megosztható
élményei. A látható emlékei a múló időnek.
Lám, nem hiába telt a nyár, fénye, illata,
ragyogása felidézhető egy-egy kép kapcsán.
Vagy mégsem?

közösség iránt, ami nem lehet része az
elmúlásnak, a felejtésnek. A látóhatár ugyan
lezárja a beláthatóság körét, de egyben ki is
jelöli azt a horizontot, amin túl lehet és kell
lépni, ha többre törekszünk, az örökkévalót
keressük.
Új munkaévünk témája a „Látó-Határ”.
Az, ami előttünk van, ami behatárol, egyben
további kutatásra is serkent. Túl életünk
„Látó-Határán” vár ránk az Isten országa.
Hétköznapi feladataink, terheink, gondjaink
f e l l e g e i m ö g ö t t r á n k r a g yo g I s t e n
szeretetének napja.
A munkaév igei mottója Pál apostol
meggyőződését tárja elénk, hogy van tovább,
a láthatón túl, - ami most lehet gyönyörű,
vagy gyötrelmes, - Isten láthatatlan világa
velünk van. A láthatókról kell, hogy
eszünkbe jusson a valóság, Jézus értünk
vállalt halála és feltámadása, melynek ereje
nem ideig való, hanem örök.

Nem a láthatókra nézünk, hanem a
láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók,
a láthatatlanok pedig örökkévalók.
2 Kor 4,18
Számomra a fénykép korántsem adja vissza a
valóságot. A szemem másra emlékszik,
többre, színesebbre, mélyebb távlatokra,
kedvesebb arcokra, g ondolattal teli
tekintetekre. A nyárból ami látható a
képeken, halovány árnyéka csak a valónak,
az eseménynek, ami mögötte van. A látható
mégis a láthatatlanra mutat, arra, amit
emlékeimben őrzök, ami zsigereimbe
vésődött. A láthatót nézve feltámad bennem
a vágy a találkozás, a megélt szeretet, a

Ebben a munkaévben Jézus példázatai
a nyári képekhez hasonlóan akarják figyelmünket a bibliaórákon és az istentiszteleteken az Isten országára, igéjére,
életünkben való jelenlétére irányítani, hogy
éljünk erejéből.
Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra!
Gerőfiné dr Brebovszky Éva
lekész
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A torvaji orgona a Deák téren
Rendhagyó történet kezdődött április közepén a Deák téren. Néhány hónapra
különleges látogató érkezett templomunkba, új színt hozva az amúgy is
élénk zenei életbe.
A S o m o g y m e g y e i k ö z s é g , To r va j
műemlékorgonája áll a Deák téri oltár
mellett.
A hangszer a 18. század közepén épült,
építője ismeretlen. Korának jellegzetes
típusa: pedál nélküli ún. pozitív, hat
regiszterrel. Az 1800-as évek második
felében került az akkor épült torvaji
templomba. Sajátsága hogy a szószék mellett
került elhelyezésre, így a korabeli kántortanító az igehirdetés előtt és után néhány
lépést megtéve láthatta el másik fontos
feladatát: a gyülekezeti ének kíséretét. Ez az
elhelyezés akusztikailag is nagyon kedvező,
hiszen az orgonahang a legközvetlenebb
módon, szemből érte a híveket. Az elmúlt
évtizedekben ez az értékes hangszer elhanyagolt állapotba került, használhatatlanná vált.
Egy nagylelkű magánadománynak és az
Evangélikus Egyház kiegészítő támogatásának köszönhetően vált lehetővé
restaurálása.
A restaurálási tervet a Magyarországi
Evangélikus Egyház műemlék-orgona
felügyelője, Kormos Gyula készítette.
A munkát az AerisOrgona Kft. végezte
maradéktalanul tiszteletben tartva a korabeli
anyaghasználatot, technológiát és művészi
ízlést. A sérült sípok és egyéb alkatrészek
kijavításra, a hiányzók pótlásra kerültek.
Több, később felvitt festékréteg eltávolítása
után láthatóvá vált az orgonaház eredeti, zöld
márványfestése is. (Szekrényrestaurátor:
Erdei Barna) Külső és belső így eredeti
pompájában és teg yük hozzá, mai
elevenség g el hirdeti az ig azi ér ték
időtállóságát.
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Fotó: AerisOrgona

Mivel a restaurálási munkák – rendhagyó
módon – több hónappal az előírt határidő
előtt elkészültek, lehetőség nyílt arra, hogy
mielőtt saját helyére visszatérne a torvaji
orgona, a Deák téren mutatkozzon be
szélesebb nyilvánosság előtt. Április 21-én a
zeneakadémia orgonaszakának tanárai,
Fassang László és Szabó Balázs valamint
hallgatóik, Mészáros Zsolt Máté, Monostori
Ferenc és Tóka Ágoston szólaltatták meg.
Azóta három zenés áhítat keretében szólalt
meg, a családiasabb hangulatú nyári
orgonameditációk többségén pedig idén ezt
használták a közreműködők. Rendszeresen
kíséri a családi és liturgikus istentiszteleteket
is. Igényes, művészi külsejével, páratlanul
eleven hangjával, ideális elhelyezkedésével
hamar belopta magát kicsik és nagyok,
szakmabeliek, zenekedvelők és gyülekezeti
tagok szívébe.
Tudjuk, hogy ennek a hangszernek ittléte
ideiglenes, visszavárják a torvaji templomba.
Kívánjuk, hogy ott is sokak épülését szolgálja
majd! De már most érezzük, hogy hazatérése
után nekünk hiányozni fog…
M. J., F. G.

Lassítás, alkotás, feltöltődés...
Beszélgetés Smidéliusz Gábor igazgató-lelkésszel
Szeptember elseje óta miért nem hallunk a Deák téri
szószéken?
Éppen 10 évvel ezelőtt ker ültem a
Deák térre. Gyorsan és tartalmasan telt el ez
az idő. A gyülekezeti munka mellett sok
önkéntes feladatot is vállaltam, ezek közül
kiemelkedő volt két cikluson keresztül a
Szélrózsa ifjúsági találkozók koordinálása.
2009 óta az igazgató lelkészi feladatkört is
ellátom. Nem szégyenlem kimondani:
elfáradtam és kaptam néhány figyelmeztető
jelet is. A környezetemben vannak olyan
emberek, akik segítettek, tanácsoltak. Így
érlelődött meg az elhatározás, hogy néhány
hónapra érdemes volna lassítani, mással
foglalkozni. Ezért kértem és kaptam egy
kreatív alkotói ösztöndíjat az egyházkerülettől, amelynek a célja a reformáció
500. évfordulójára készülve egy Luther darab
létrehívása.
A Korál-sziget zenekar munkájának
folytatásaként, a Luther énekek dallamait
feldolgozva igyekszünk majd bemutatni a
refor máció ma is eleven és aktuális
szellemiségét, hitbeli felismeréseit, ember- és
Istenképét, az énekek szövegeibe sűrített
teológiáját. Januárig ig yekszem ezzel
foglalkozni, anyagot gyűjteni, töltekezni,
alkotni, hogy azután talán frissebben
visszaállhassak a gyülekezeti munkába.
Hogyan sikerül megoldani a helyettesítésedet?
Hogy a rengeteg feladat között hosszú távon
működjön a „négyesfogat” - néhány szívesen
látott igehirdető meghívásától eltekintve –
a kollégák vállalnak most többet. Hálás
vagyok és köszönöm is mindhármótoknak,
hog y az istentiszteletek, bibliaórák,

közösségi alkalmak sűrűjében mégis
zökkenőmentesen ter vezhető volt az
előttünk álló negyedév, tulajdonképpen „egy
mindenkiért, mindenki egyért” alapon. Jó
megélni, hog y a Deák téren ilyen
csapatmunka és szolidaritás tapasztalható.
Felügyelő úrral abban állapodtunk meg,
hogy három hetente a szokott módon
elnökségi ülést is tartunk, hog y a
folyamatban lévő ügyeket is áttekintsük.
Mennyiben lehet modell mások számára is ez a
Deák téri „kísérlet”?
Tőlünk nyugatra bevett szokás, hogy
meghatározott ciklikusságot követve, főként
a segítő hivatásban dolgozók számára
lehetőséget biztosítanak az ún. „sabbatévre”, hosszú szabadságra. Ez nálunk még
luxusnak tűnik, pedig sokat segíthet a kiégés
elkerülésében. Egészen friss tapasztalatom

ŐSZI LEVÉL • 2013/2

3

17 év lelkészi munka után néhány normális,
a családdal együtt töltött hétvége minden
feszültségtől mentesen, szinkronban a
környezetemmel. Tudom, hogy amikor
lelkésznek szegődtünk, vállaltuk a vele járó
életmódot is, de bizonyos értelemben ez
kiszolgáltatottá is tesz bennünket. Mi sem
vagyunk szuperhősök és néha elfáradunk.
Ezt szabad komolyan venni és ha nem is

sabbat-évet, de néhány hónapra érdemes
más felé fordulni, alkotni, impulzusokat és
inspirációt gyűjteni, pihenni. Én úgy látom,
hogy erre sok lelkésznek szüksége lenne, és
ha nem is gyülekezeti, de egyházmegyei,
egyház-kerületi szinten megoldható lenne az
anyagi feltételek megteremtése és a
helyettesítés is.
Smidéliusz Gábort Gáncs Péter kérdezte

Mátraházi gyülekezeti hétvége
2013. november 8-9-10.
Úton a Cél vonzásában
Nagy utazók a Bibliában
Vendégeink: Bálint Zoltán és Bálintné Kis Beáta, missziói utazók
Hívjuk Gyülekezetünk családjait, kicsiket, nagyokat, egyedülállókat a Mátraháza-i református
lelkészüdülőbe, hogy együtt örüljünk, és útra keljünk lélekben Isten felé a Biblia segítségével.
Elhelyezés: fürdőszobás, 2-3 ágyas szobákban
Részvételi díj: felnőtteknek 12.000 Ft, gyermekeknek (3-14 év) 5.000 Ft
Jelentkezés október 13-ig 5.000 Ft előleg befizetésével a Lelkészi Hivatalban

Hittan órák és konfirmációi előkészítők
a Deák téri Gyülekezetben
Hittan órák
1-2. osztályosok: szerdán 16.30-kor
3-4. osztályosok: csütörtökön 16.30-kor
5-6. osztályosok: pénteken délután
Konfirmációi előkészítők (választható időpontok):
péntekenként:
16 órakor
vasárnaponként: 10.15-kor
Mindegyik alkalom helyszíne az első emeleti hittanterem.
Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket!
4
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Hálaadási vasárnap
2013. október 20.
Gyülekezetünkben évente két alkalommal nyílik lehetőség az egyházfenntartói járulékok
borítékba helyezésére. Az esztendő második félévben október 20-ra hirdetjük meg az
adakozásnak ezt a módját.
Adományainkat a két délelőtti istentiszteleten a padokon elhelyezett borítékokba téve az
offertórium összegyűjtésekor a kosarakban helyezhetjük majd el. Kérjük adakozó testvéreinket,
szíveskedjenek a borítékban levő kísérő űrlapokat is kitölteni! Ezúton is köszönünk minden
támogatást és adományt!

„

A köznapiról és a látomásról

“Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezőben, a
mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerűt. Mert a csoda nem
valamilyen égzengéses pillanat, mikor megnyílnak az egek, kürtök recsegnek, ködök szállanak,
sírok felnyílnak, s a zűrzavarban felhangzik Isten szava: nem, a csoda legtöbbször egészen
csendes. Átmégy egyik szobából a másikba, s látsz valamit: egy ember arckifejezését; egy tárgy
elhelyezését; s egyszerre feltárul előtted e tárgy igazi értelme és viszonya a világhoz; egy ember
hangját hallod, mint soha azelőtt, s a közömbös szavakon túl megérted ez ember titkát; a csoda
mindig ennyi csak. Nem belevakulni a valóságba, a mindennaposba….”
(Márai Sándor: Füves könyv)
Ingyenes jogi tanácsadás a gyülekezet tagjainak
Gyülekezetünk tagja, Dr. Bízik Zsófia ügyvéd gyülekezetünk tagjai
részére ingyenes jogi tanácsadást vállal.
Előzetes bejelentkezés szükséges a 06 20 341 5708 -as telefonszámon.
Főbb szakterületei:
§ ingatlan adásvételi szerződések, földhivatali ügyintézés,
§ gazdasági társaságok alapítása, módosítása,
§ családjogi ügyek,
§ munkajogi ügyek,
§ polgári peres és peren kívüli eljárások.
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 2. em. 5.
Tel./fax: 06 1 331 1614
Mobil: 06 20 341 5708
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Nyári pillanatfelvételek
Hála a testvérgyülekezeteink gyermekeivel közösen átélt nyári táboroknak, egyre több
barátság szövődik, melyek tekintet nélkül az országhatárokra, összekötnek fiatalokat.

Az erdélyi Apácáról hosszú évek óta
érkeznek résztvevők a „testvérgyülekezeti”
jelzőt éppen ezáltal kiérdemlő nomád
táborunkba.

talán megláttat valamit e táborok határok
felett átívelő határtalan jókedvéből, a megélt
közösség öröméből, s a táguló horizont
gazdagító élményéből.

Idén a Hont közelében fekvő Kútberek
festői kör nyezete adott otthont az
ősemberek nyomába szegődő TNT
résztvevőinek.

Csente Flóra: Egy ősember naplójából
A reggeli áhítat, a közös éneklés szép indítása
volt a táborozó ősemberek napjainak
Kútberek darazsas rétjein. A nyári hőségben
végeérhetetlen méták és restik között csak
egy kis kézműveskedésre pihent meg a tábor.
Csak a felduzzasztott patak vize nyújthatott
enyhülést a forróságban. Az esti mesék után,
a tábortűz mellett népdalokat is énekeltünk.

Eberni barátainkkal pedig idén harmadik
alkalommal szerveztünk közös táborozást,
amelynek tematikáját ez alkalommal a
Bajorországot hazánkkal összekötő Duna
szolgáltatta. E két felvillanó „hangulatkép”

6
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Frenyó István: Azért jó dolog...
Azért jó dolog a Deák téri és az Eberni
g yülekezet eg yüttműködése, mert
megmutatja, hogy ezek mögött a gyönyörű
nagy, hangzatos szavak - mint testvérkapcsolat, együttműködés - mögött valós
tartalom van. Sok nagy kezdeményezés
indult már a világban, s állt is le, mert nem
volt a szavak mögött semmi, nem voltak
mögötte emberek, lelkek.
Itt ezzel ellentétben megtapasztalható, hogy
ha emberek szíve-lelke benne van egy
együttműködésben, akkor valós, hosszú távú
kapcsolatok létesülhetnek.

akár úgy, hogy nem is értik pontosan a
szavakat, de mégis értik egymást. Így volt ez
Csákváron is, ahol mi, a Deák téri és az eberni
ifjúság tagjai találkoztunk, beszélgettünk,
művelődtünk, s építettük kapcsolatainkat.
Közösen énekeltünk, magyarok németül,
németek magyarul, csobbantunk az addigra
kiürült partú Velencei-tóban, ping-pongoztunk, amíg csak szemünk le nem
csukódott, s néha tábortűz körül, néha
anélkül csökkentettük le a több mint
800 km-es köztünk levő távot nullára.

Felemelő élmény látni, ahogy németek és
magyarok, németül tudók és nem tudók
együtt táboroznak, játszanak, beszélgetnek,
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Tiztenöt éves a Kisdeák Óvoda
Óvodánk alapításának 15. évfordulója alkalmából
programgazdag ünnepi találkozóra került sor
szeptember 14-én, szombaton.
A hálaadó istentiszteletet követően felidézték közös
emlékeiket az intézmény első óvodásai, akik – mint azt a
mellékelt fotó is mutatja – sokat változtak azóta.
A színes zenei-, táncos- játékos programok mellett a
résztvevő gyerekek, szülők és óvodai dolgozók fotók és
régi videofelvételek segítségével eleveníthették fel az
elmúlt másfél évtized emlékezetes pillanatait.
Köszöntésül most két óvodásunk édesanyjának,
Liszicza Szilviának közöljük különleges „receptjét”.
A Kisdeák Óvoda születésnapi tortájának hozzávalói:
Egy zsák vidám és hangos gyermekzsivaj,
Két evőkanál csákvári családos hétvége,
Három kisebb méretű fegyelem,
Négy tasak nagyon erős adag hit,
Öt csipet összetartás,
Hat kiló szeretet,
Hét marok bizalom,
Nyolc deka türelem,
Kilenc csepp megértés,
Tíz púpozott kávéskanálnyi családos istentisztelet,
Tizenegy késhegynyi kitartás,
Tizenkettő teáskanálnyi megbocsátás,
Tizenhárom közepes méretű szülői együttműködés,
Tizennégy deci egymásra figyelés,
Tizenöt szem nyugalom és béke.
Mindezeket összedolgozva megkapjuk
a különleges csemegét.

8
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Boldog
születésnapot

15.

kívánunk!

Gyülekezeti munkaprogram
Mottó: „Látó-határ”
A programterv előzetes jellegű, egyes részletekben előfordulhat változás!
„Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra...” (2Kor4,18)
Ötéves sorozatunk az utolsó állomásához ér. A korábbi munkaéveknek irányt adó fogalmak
(elmélyülés – megismerés – megerősödés – együttműködés) után az idei évben a „látóhatár” képe
köré épül éves munkatervünk. „Látóhatár”, ebben a szóban izgalmasan találkozik a „látás”, ami
számunkra a valóság megismerésének egyik fontos lehetősége, és a „határ”, ami pedig éppen
hogy korlátainkra, s a határon túli titkok ismeretlen világára utal.
Gyülekezeti köreinkben a látható és láthatatlan határterületeire látogatunk. A látható egyházban
élő közösségekként keressük a Szentírásból táplálkozó hit többlet látását, valamint azt, hogy a
láthatatlan meglátásából fakadó változás hogyan lehet világunkban talán éppen rajtunk keresztül
is láthatóvá.

Szeptember 23-29.
Kedd

Szerda

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra, A mustármag és a kovász (Mt13,31-33)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba
16.30: Hittan 1-2 osztályosoknak
18 óra: Életfonal klub – Az igehirdetés felelőssége
19 óra: Senior kör (az egykori házaskör helyén)
1Kor13 „Tövis a testben?” (1. rész)

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Kirándulás
16.30: Hittan 3-4 osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A mustármag és a kovász (Mt13,31-33)

Péntek

10 óra: Baba-mama kör: „Értékes könyvek a láthatáron”
vendégünk Fánczi Györgyi, a Huszár Gál Könyvesbolt vezetője
délután: Hittan 5-6 osztályosoknak
16 óra: Konfirmációi előkészítő
18 óra: Ifjúsági óra
Máltai útibeszámoló Pál apostol hajótörésének helyszínéről
19.30: Lutheránia próba
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Szeptember 23-29. (folytatás)
Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, igeh: Dr. Magyarkúti Gyuláné Tóth Katalin
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Kantátás istentisztelet, úrvacsora
(Herr Gott, dich loben alle wir BWV 130), igehirdető: Zászkaliczky Péter;
párhuzamosan gyermekbibliakör – A Tábor hegyen – látni az Úr dicsőségét
(Lk9,28-36)
18 óra: Orgonazenés áhítat: Szilágyi Gyula – „...Chromatica”
igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva

Szeptember 30. - Október 6.
Hétfő

17 óra: Magányosok bibliaórája: Széchey Béla József –
Etika-, hit és erkölcstan oktatás, teremtés gondozói szemmel

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A rejtett kincs és a drága gyöngy (Mt13,44-46)
17 óra: Sarokkő csoport
18 óra: Ökumenikus istentisztelet a Deák téri templomban a reformáció
havának kezdetén, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
szervezésében
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2 osztályosoknak

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Az Apostolok cselekedetei 1.
16.30: Hittan 3-4 osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A rejtett kincs és a drága gyöngy (Mt13,44-46)

Péntek

délután: Hittan 5-6 osztályosoknak
16 óra: Konfirmációi előkészítő
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap

9 óra: Családi istentisztelet, utána családos délelőtt: „Szükség és bőség
között” – Péld30,8b-9, igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora, igehirdető: Gáncs Péter
18 óra: Istentisztelet, igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva
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Október 7 - 13.
Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A kerítőháló (Mt13,47-50)
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 a kortárs kultúra

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: A keresztyén egyház az első század végén
16.30: Hittan 3-4 osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A kerítőháló (Mt13,47-50)

Péntek

10 óra: Baba-mama kör:
Egy bibliai történet játékos feldolgozása – vezeti: Liszicza Szilvia
délután: Hittan 5-6 osztályosoknak
16 óra: Konfirmációi előkészítő
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Szombat

9.30: Országos evangélizáció a Deák téri templomban

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, igehirdető: Cselovszky Ferenc
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvecsora, igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva
párhuzamosan gyermekbibliakör – Határok ember és ember között:
Példázat a féltékeny testvérről (Lk15,11-32)
18 óra: Asztali beszélgetés: „Fasang Árpád, a közéleti ember” – Dr. Réthelyi
Miklós mint UNESCO nagykövetre, Zászkaliczky Péter pedig mint
egyházközségünk presbiterére emlékezik az öt éve elhunyt Fasang Árpádra
Október 14-20.

Hétfő

18 óra: Presbiteri bibliaóra: „Örömmel adom örökségül”
Utópia, valóság és lehetőség a gyülekezeti pasztorációban

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Az elveszett juh (Lk15,1-7)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba
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Október 14-20. (folytatás)
Szerda

16.30: Hittan 1-2 osztályosoknak

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Az ökumené és az új pápa
16.30: Hittan 3-4 osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: Az elveszett juh (Lk15,1-7)

Péntek

délután: Hittan 5-6 osztályosoknak
16 óra: Konfirmációi előkészítő
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet énekes liturgiával és úrvacsorával,
igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora, igehirdető: Cselovszky Ferenc;
párhuzamosan gyermekbibliakör – Határok ember és ember között:
Egy vámszedő és a „rendes” emberek (Mt9,9-13)
18 óra: Megálló ifjúsági istentisztelet, igehirdető: Kovács Viktor

Háladási
vasárnap

Október 21-27.
Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Az elveszett drahma (Lk15,8-10)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

9 óra: Istentisztelet a Nemzeti ünnep alkalmából

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Őszi versek, olvasmányok
16.30: Hittan 3-4 osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: Az elveszett drahma (Lk15,8-10)

Péntek

10 óra: Baba-mama kör: „Táplálkozásunk górcső alatt” - az egészséges
táplálkozás kérdéséről beszélgetünk Dr. Bence Zsófia gyermekorvossal
délután: Hittan 5-6 osztályosoknak
16 óra: Konfirmációi előkészítő
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

12

ŐSZI LEVÉL • 2013/2

Október 21-27. (folytatás)
Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával
igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora, igehirdető: Dr. Szabóné Mátrai Marianna;
párhuzamosan gyermekbibliakör – Határok ember és ember között:
Mi és ők – a tanítványok Samáriában (Lk9,51-56)
18 óra: Orgonazenés áhítat: Matthias Pech – „Barokk orgonazene reformáció
ünnepére”, igehirdető: Dr. Harmati Béla

Október 28 – November 3.
Hétfő

17 óra: Magányosok bibliaórája: Dr. Harmati Béla – Téma: „reformáció”

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A tékozló fiú (Lk15,11-32)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30 Hittan 1-2 osztályosoknak
18 óra: Életfonal klub: Mitől biblikus egy igehirdetés?
19 óra: Senior kör (az egykori házaskör helyén)
1Kor13 „Tövis a testben?” (2. rész)

Csütörtök

9 óra: Reformációi istentisztelet úrvacsorával, igehirdető: Cselovszky Ferenc
11 óra: Reformációi istentisztelet, úrvacsora, igehirdető: Gáncs Péter
18 óra: Reformációi istentisztelet úrvacsorával
igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva

Vasárnap

9 óra: Családi istentisztelet: „Kétség és remény között” – Mk9,14-27
igehirdető: Cselovszky Ferenc
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Kantátás istentisztelet, úrvacsora (Wohl dem, der sich auf seinen Gott
BWV 139), igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva
18 óra: Istentisztelet, igehirdető: Cselovszky Ferenc
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November 4-10.
Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11óra: Bibliaóra: Főhelyek és meghívottak (Lk14,7-14)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2 osztályosoknak
18 óra: Életfonal klub: A kor és az igehirdetés kapcsolata

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Az Apostolok cselekedetei 2.
16.30: Hittan 3-4 osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: Főhelyek és meghívottak (Lk14,7-14)

Péntek

10 óra: Baba-mama kör: Egy bibliai történet játékos feldolgozása
vezeti: Liszicza Szilvia
délután: Hittan 5-6 osztályosoknak
18 óra: Ifjúsági óra
Gyülekezeti csendes-hétvége kezdődik Mátraházán
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, igehirdető: Gáncs Péter
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora, igehirdető: Gáncs Péter
párhuzamosan gyermekbibliakör – Jézus a „határsértő”:
Jézus és a Samáriai asszony (Jn4,1-30)
18 óra: Asztali beszélgetés: „A reformáció 500 éves jubileumának
előkészületei” - Vendégünk: Dr. Fabiny Tamás, püspök
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„

1Kor 13,12
„Mert most tükör által homályosan látunk,
akkor pedig színről színre...”

November 11-17.
Hétfő

18 óra: Presbiteri ülés

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Az ajtónálló (Mk13,32-37)
17 óra: Sarokkő csoport
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2 osztályosoknak

Csütörtök

9.30 Nyugdíjas klub: A keresztyén egyház a 2. században
16.30: Hittan 3-4 osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: Az ajtónálló (Mk13,32-37)

Péntek

délután: Hittan 5-6 osztályosoknak
16 óra: Konfirmációi előkészítő
19.30: Lutheránia próba
Ifjúsági csendeshétvége Csákváron, vasárnapig

Szombat

10 óra: Családos délelőtt - kirándulással

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet énekes liturgiával és úrvacsorával
igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora, igehirdető: Cselovszky Ferenc;
párhuzamosan gyermekbibliakör:
Jézus a „határsértő”: Jézus és a házasságtörő asszony (Jn8,1-11)
18 óra: Megálló ifjúsági istentisztelet, igehirdető: Solymár Péter

„

Zsid 11,1
„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem
látható dolgok létéről való meggyőződés.”
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November 18-24.
Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A szőlőmunkások bére (Mt20,1-16)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30 Hittan 1-2 osztályosoknak
18 óra: Életfonal klub: Az igehirdető megfáradása, az igehirdetés megújulása

Csütrötök

9.30: Nyugdíjas klub: Látóhatár tágító énekeink
16.30: Hittan 3-4 osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A szőlőmunkások bére (Mt20,1-16)

Péntek

10 óra: Baba-mama kör: „Határvillongások” – a gyermekek közti agresszió
kérdéseiről beszélgetünk Roszik-Volovik Xénia gyermekpszichológussal
délután: Hittan 5-6 osztályosoknak
16 óra: Konfirmációi előkészítő
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, igehirdető: Cselovszky Ferenc
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Kantátás istentisztelet, úrvacsora (Wachet auf, ruft uns die Stimme
BWV 140), igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva; párhuzamosan
gyermekbibliakör – Jézus a „határsértő”: A tizedik leprás (Lk17,11-19)
18 óra: Orgonazenés áhítat: Szabó Balázs – „Zsoltár-fantáziák”
igehirdető: Gáncs Péter
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„

Zsid 11,3
„Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava
alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.”

November 25 – December 1.
Hétfő

17 óra: Magányosok bibliaórája: vendégünk Gáncs Péter, püspök

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: Az utolsó ítélet (Mt25,31-46)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2 osztályosoknak
19 óra: Senior kör (az egykori házaskör helyén)
1Kor13 „Tövis a testben?” (3. rész)

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Luther és a zsidók
16.30: Hittan 3-4 osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: Az utolsó ítélet (Mt25,31-46)

Péntek

délután: Hittan 5-6 osztályosoknak
16 óra: Konfirmációi előkészítő
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Szombat

15 óra: Adventi barkácsolás a gyülekezeti nagyteremben

Vasárnap

9 óra: Családi istentisztelet, utána családos délelőtt: „Ég és föld között” –
Kol1,12-15, igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Kantátás istentisztelet, úrvacsora
(Nun komm, der Heiden Heiland BWV 61), igehirdető: Gáncs Péter
18 óra: Istentisztelet, igehirdető: Cselovszky Ferenc

„

1Jn 4,20
"Ha valaki azt állítja, hogy: "Szeretem az Istent", de
testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét,
akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát."
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December 2 – 8.
Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A tíz szűz (Mt25,1-13)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
19.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2 osztályosoknak
18 óra: Életfonal klub: Adventi énekek üzenete

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: Az Apostolok cselekedetei 3.
16.30: Hittan 3-4 osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A tíz szűz (Mt25,1-13)

Péntek

délután: Hittan 5-6 osztályosoknak
16 óra: Konfirmációi előkészítő
18 óra: Ifjúsági óra
19.30: Lutheránia próba

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet úrvacsorával, igehirdető: Cselovszky Ferenc
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora, igehirdető: Joób Máté;
párhuzamosan gyermekbibliakör – Határátkelés ég és föld között:
Jézus bemutatkozik Názáretben (Lk4,14-21)
18 óra: Asztali beszélgetés: Keresztények, protestánsok Koreában –
Vendégünk: Joób Máté, aki egyházunk küldötteként a közelmúltban részt vett
az Egyházak Világtanácsa (EVT) koreai naggyűlésén.

„

Róm 8,24-25
„Mert üdvösségünk reménységre szól.
Viszont az a reménység,amelyet már látunk, nem is reménység.
Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie?
Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk.”
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December 9-15.
Hétfő

18 óra: Presbiteri bibliaóra: „Örömmel adom örökségül”
A lélekápolás különböző színterei

Kedd

9 óra: Kézimunka kör
11 óra: Bibliaóra: A bezárt ajtó (Lk13,24-30)
17 óra: Sarokkő csoport
18.30: Imakör
9.30: Lutheránia próba

Szerda

16.30: Hittan 1-2 osztályosoknak

Csütörtök

9.30: Nyugdíjas klub: A keresztyén egyház a 3. században
16.30: Hittan 3-4 osztályosoknak
18 óra: Bibliakör: A bezárt ajtó (Lk13,24-30)

Péntek

10 óra: Baba-mama kör
délután: Hittan 5-6 osztályosoknak
16 óra: Konfirmációi előkészítő
18 óra: A Deák Téri Evangélikus Gimnázium jótékonysági hangversenye
19.30 Lutheránia próba

Vasárnap

9 óra: Istentisztelet énekes liturgiával és úrvacsorával
igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva
10.15: Konfirmációi előkészítő
11 óra: Istentisztelet, úrvacsora, igehirdető: Cselovszky Ferenc
párhuzamosan gyermekbibliakör – Határátkelés ég és föld között:
Angyali Jelenés Máriánál (Lk1,26-38)
18 óra: Megálló ifjúsági istentisztelet, igehirdető: Dr. Varga Gyöngyi
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A többi kegyelem
A félelem s az álom
volt apám és anyám.
A folyosó meg a
kitáruló vidék.
Így éltem. Hogy halok meg?
Milyen lesz pusztulásom?
A föld elárúl. Magához ölel.
A többi kegyelem.
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A lelkészi hivatal nyitva tartása:
Minden hétköznap 9-től 13 óráig

