Tanítványok vagyunk
„Minden írástudó, aki tanítványává lett az Isten országának, hasonló ahhoz a házigazdához,
aki újat és ót hoz elő kamrájából.” (Mt 13,52)

Tanítványok vagyunk, ez a mottója az idei
munkaévünknek. Közvélekedés szerint a
tanítvány azt a célt tűzi ki maga elé, hogy
elér je mestere tudását, megkapja a
mester/master's fokot, vagy netán még meg
is haladja azt, fölébe kerülve tanítójának.
Az Isten országa tanítványának lenni ezzel
ellentétben élethosszig tartó tanulást, a
Mester követését jelenti, anélkül, hogy valaha
is meghaladhatnánk az Ő tudását,
képességeit.
Máté evangéliuma kapcsán érdemes
elgondolkodni Jézus hasonlatán, az egyes
kifejezéseket ízlelgetve, hogy rájöjjünk az
igaz tanítványság titkára.
A kamra azt a helyiséget jelenti a
hasonlatban, ahol az ókori emberek az
élelmet tárolták. Nem luxuscikkeket,
romlékony dolgokat, hanem az alapélelmet,
búzát, amit kézzel őröltek meg, sót, elálló
zöldségeket, terményeket, bort. A kamra

tartalma biztosította a család szükségleteit
szárazság, ínséges idők esetén. Ezért lehetett
onnan mindig ót, azaz régóta ott tartott, vagy
nemrég leszüretelt, eltett élelmet kihozni,
ahogy a szükség diktálta.
Az írástudók, Jézus korának képzett, a Tóra
értelmezésében jártas emberei jól ismerték
az Ószövetséget. Ezért ha az Isten országa
tanítványaivá váltak, az Ószövetséget és az
Újat egyaránt képviselni tudták,
tapasztalatuk tárházából meg tudták osztani
másokkal a szükséges tudást.
Az Isten országa kifejezés esetében arról az
országról, felségterületről beszélünk, ahol
Isten az Úr, az ő akarata valósul meg.
A tanítvány-lét azt jelenti, hogy igent
mondunk Isten akaratára életünkre,
jövőnkre nézve. Jézus szerint az Isten
ország a közöttünk és bennünk van
(Lk 17,21). Közöttünk, amikor az ő nevében
együtt vagyunk és imádkozunk, igéjére
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figyelünk. Bennünk, amikor hazatérünk és
otthon, vag y a munkahelyünkön
tanítványként élünk.
A tanítvány tehát olyan g azda, aki
rendelkezik tartalékkal, erőforrással a
h é t kö z n a p o k r a é s a s z ű kö s i d ő k r e
eg yaránt. Nem szegény, nincstelen,
otthontalan, hanem gazdagon megáldott, a
tanítványi léthez szükséges erőforrások
birtokában levő, abból másokat is
megelégíteni képes ember.
Az új és ó, amit a gazda előhoz, jelenti tehát a
teljes Szentírást, annak minden
gazdagságával, áldásával, ug yanakkor
értelmezhető úgy is, hogy a régi keresztyén
értékrend megbecsülése és megtartása
m e l l e t t k é p e s a l k a l m a z ko d n i a z ú j
helyzethez, felmutatni Isten igéjének mai
üzenetét, aktualitását, élhető voltát a modern
világban.

Mottónkhoz egy kép is tartozik, amely üres
széksorokat ábrázol. Tessék helyet foglalni!
Jézus mindannyiunkat meghívott
keresztségünk alkalmából, hogy legyünk
tanítványai. „Tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket...” (Mt 28,20).
A tanítványi életformához tartozik a
befogadás, a tanulás vágya. Leülni Jézus
mellé, ráfigyelve megtölteni kamránkat
ajándékaival, felfedezni a tőle kapott
erőforrásokat, a Lélek gyümölcseit, az élet
kenyerét, az élő vizet, ami biztosítja mindazt
számunkra, amire a tanítványi életúton
szükségünk van. Erre hívunk mindenkit a
gyülekezeti munkaterv gazdag kínálatával,
alkalmaink ismertetésével.
Tanuljuk együtt a Krisztust, hogy igaz
tanítványok lehessünk!
Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva

Mátraházi gyülekezeti hétvége
Időpont: 2015. november 6-8.
Mottó: „Tanítványok vagyunk”
Hívjuk gyülekezetünk családjait, kicsiket, nagyokat, egyedülállókat a Mátraháza-i Református
Konferencia-központba. A feltöltődést szolgáló bibliatanulmány, elcsendesedések, túra és
filmklub mellett szombat délután „Hivatás és elhívatás” címmel pódiumbeszélgetésre kerül sor.
Hitünk és hivatásunk kapcsolatáról beszélgetünk. Arról, ahogyan ezt egy orvos, egy művész, és
egy pedagógus tapasztalja.
Beszélgető társaink lesznek: Szűcs Petra tanárnő, Dr. Frenyó Sándor sebész, és
Dr. Finta Gergely orgonaművész. A gyermekeknek külön korosztályuknak megfelelő
foglalkozásokat szervezünk.
Elhelyezés: fürdőszobás, 2-3 ágyas szobákban
Részvételi díj: felnőtteknek 12.000 Ft, gyermekeknek (3-14 év) 4.000 Ft
Jelentkezés: október 20-ig 5.000 Ft előleg befizetésével a Lelkészi Hivatalban
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Elhúzódó építkezés
Ez év elején elkezdődtek az Evangélikus
Országos Múzeum átépítési és bővítési
munkái. Az első időszakban elvégzett
bontási munkákat követően, a valós
helyzettel szembesülve, sok kérdés merült
fel, amikre a tervekben nem volt megoldás.
A tervezői és szakértői egyeztetések közben
csak lassan tudott tovább haladni az
építkezés. A felmerült kérdések többségére a
tavasz folyamán folyamatosan megszülettek
a válaszok, íg y ezek eg yre kevésbé
akadályozták a munkavégzést. A munkák
sajnos továbbra is vontatottan haladtak, így a
korábbi problémák miatt amúg y is
ellehetetlenült nyár végi határidőt nem
lehetett tartani.
Emellett időközben siker ült további
forrásokat találni néhány eredetileg is
későbbre tervezett munkarész kivitelezésére,
az így elvégezhető munkák is további időt
igényelnek. Jelenleg gőzerővel folynak a
munkák, a kivitelező ígérete szerint október
hónapban be tudják fejezni a vállaltakat, és a
helyiségek a bútorozási, kiállítás-építési
feladatokra készen fognak állni.
Az előbbiekben leírt akadályok miatt sajnos a
gyülekezet életét jelentősen zavaró munkák
nem készülhettek el a nyár folyamán, az
iskolaév kezdetét követően is együtt kell élni
sok, a mindennapi életet megkeserítő
körülménnyel. Mindenfelé folyik az építés, ez
por ral, zajjal jár, most készülnek a
közműkiváltások, így a gáz- és elektromos
szolgáltatásban az egész épületet érintő
korlátozások, kimaradások lesznek.
Az idősek és a mozgásukban korlátozottak
számára nagyon fontos felvonó sem készült
még el, sőt a földszinten az oda vezető

folyosó átépítése is most folyik, amit a
főlépcsőház alatt végzett szerkezetépítési
munkák elhúzódása eddig nem tett lehetővé.
A mostanra feltorlódott munka
megszaporodott munkáskezet igényel, így a
kellemetlenségeket a nagyobb nyüzsgés és az
e miatt óhatatlanul nagyobb zaj és forgalom
is fokozza.
Remélhetőleg már további akadályok nem
merülnek fel, a kivitelező tartani tudja a
vállalt határidejét, egy bő hónap múlva
eltűnhetnek az állványok, kerítések,
építőanyag-halmok, és a megszépült
f ö l d s z i n t i r é s z e k ke l v i s s z a t é r h e t a
megszokott, nyugodtabb élet,
megkezdődhet a megújult terek berendezése
és használatba vétele.
Szepesfalvy Ákos
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Reformációi zarándoklat
Buszkirándulás, 2016. május 16-22.
Tavasszal 37 lelkes zarándok részvételével egyhetes autóbusz kiránduláson látogattunk
meg néhány – a reformáció történetében fontosnak számító – németországi helyszínt.
Luther lábnyomát kereshettük Erfurt utcáin sétálva, Eisenachban a városba latint
tanulni érkező kisdiák, Wartburg várában pedig a „György lovag” álnéven bujdosó
bibliafordító emléke lengett körül bennünket. Élvezhettük a frissítő Luthertrunk
aromáját a rödentali fogadóban, s a festői panorámát a coburgi vár falairól
körülpillantva. Végül „névadó” hitvallásunk városát, Augsburgot látogattuk meg. De az
út résztvevői számára felejthetetlen marad eberni testvérgyülekezetünk vendégszeretete
is, csakúgy, mint a velük átélt kirándulások Bambergben, s a frankok szent hegyén a
Staffelbergen. Már a hazafelé vezető úton többen megfogalmazták, milyen szívesen
folytatnák a Luther-városok meglátogatását. A tavaszi kirándulás tapasztalatain
fellelkesülve most újabb utat hirdetünk meg, a reformáció és a Luther életút északabbra
fekvő helyszíneinek felkeresésére.

A tervezett célpontok:
Zwickau – Ez az a város, amely Wittenberg
után másodikként fogadta be a reformáció
tanítását. Itt szolgált a reformáció egyik
megkerülhetetlen alakja, a rajongó Thomas
Münzer, de maga Luther is hirdette e falak
közt az igét.
Torgau – A várost „a reformáció dajkája”
névvel is illetik. Luther több írásának
kinyomtatása is e helyhez köthető.
A reformátor maga is többször tett látogatást
Torgauban. Itt született Katharina von Bora,
s itt található a sírja is.
Lipcse – E város egyeteme adott otthont
annak a disputának, melynek során Johannes
Eck vitázott a Luther, Melanchthon és
Karlstadt nevével fémjelzett refor m
gondolatokkal. Ugyanakkor az ötödik
evangélista, Bach életművének jelentős
korszaka is a lipcsei Tamás templomhoz
köthető.
Eisleben – Noha élete során csak néhány
hónapot töltött Luther e városban, mégis
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olyan fontos életrajzi események köthetők e
helyhez, mint születése és megkeresztelése
1483-ban, valamint 1546-ban bekövetkezett
halála.
Mansfeld – Itt áll az a ház, ahol Luther
g yermekkorát töltötte. Néhány hetes
korában költözött ide szüleivel. Apja e
városban jutott köztiszteletet kiérdemlő
pozícióba. A Luther emlékházat Európa
egyik legrégebben működő múzeumaként
tartják számon.
Lutherstadt-Wittenberg – Itt ringott a
reformáció bölcsője. Itt élt, prédikált és
tanított Luther. Itt látható a templomkapu,
melyre a hagyomány szerint kiszegezte
tételeit. Csalogató látnivaló a Fekete
Kolostor épülete is, amely a Luther család és
megannyi kosztos diák otthona volt.
A megfelelő szálláshelyek megtalálása és
lefoglalása még folyamatban van. A jelenlegi
tervek szerint Lipcséből, majd pedig
Wittenbergből kiindulva csillagtúra jelleggel
látogatnánk végig utunk célállomásait.

Részvételi díj

Az utazás részvételi díjával kapcsolatban –mivel a keretek még alakulóban
vannak– csak irányárat tudunk közölni. Ez az összeg tehát még változhat,
amennyiben a pontos árak ismertté válnak. Kedvező változást jelenthet, ha
sikerül az úthoz pályázati forrásból támogatást szerezni. Erről a
jelentkezők természetesen tájékoztatást kapnak.
Tájékoztató jellegű, nagyságrendi részvételi díj:
25.000 forint + 280 euró / fő
§ Részvételi díj 1. részlete: 25.000 forint / fő, mely előlegként rendezendő 2015. november 30-ig
§ Részvételi díj 2. részlete: 150 euró, befizetési határidő: 2016. február 1., hétfő, 13 óra
§ Részvételi díj 3. részlete: 130 euró, befizetési határidő: 2016. május 2., hétfő, 13 óra

Amennyiben az út költsége a fenti okokból csökkenne, ezt ebben a 3. részletben vesszük majd
figyelembe.
A jelentkezés módja:
jelentkezni a Deák téri lelkészi hivatalban az előleg befizetésével lehet
Jelentkezési határidő:
2015. november 30., hétfő, 13 óra
Tervezett maximális létszám:
40 fő, és a jelentkezések befogadása érkezési sorrendben történik
Várjuk az utazáson részt venni kívánó gyülekezeti tagok jelentkezését!

Ingyenes jogi tanácsadás a gyülekezet tagjainak
Gyülekezetünk tagja, Dr. Bízik Zsófia ügyvéd gyülekezetünk tagjai
részére ingyenes jogi tanácsadást vállal.
Főbb szakterületei:
§ ingatlan adásvételi szerződések, földhivatali ügyintézés,
§ gazdasági társaságok alapítása, módosítása,
§ családjogi ügyek,
§ munkajogi ügyek,
§ polgári peres és peren kívüli eljárások.
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38., 2. em. 5.
Tel./fax: 06 1 331 1614
Mobil: 06 20 341 5708
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Országos evangelizáció
Mottó: „Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni?”
Időpont: 2015. október 10. szombat, 10-16 óra
Helyszín: Budapest, Deák téri evangélikus templom
Program:
9.40

Éneklés a Korál-sziget együttessel

10.00

Köszöntés, ima – Szemerei János és Szeverényi János
Tanúságtétel – A miskolci Luther kórus
Igehirdetés – „Boldogok a tiszta szívűek” – Ittzés István

11.15

Szekciók, bibliakörök

12.45

Ebédszünet (az egyház szerény vendéglátást biztosít)

14.00

Tanúságtétel
Börtön után szabadon – Boros Lajos
Dr. Somody Imre közgazdász, a Centrál kávéház tulajdonosa

15.00

Igehirdetés – „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem!” – Sándor Frigyes
Úrvacsora – Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva

Gyermekfoglalkozás lesz a Kisdeák óvoda termeiben a gyülekezeti és missziói osztály
munkatársainak vezetésével. Gyülekező az I. emeleten.
Az alkalomra mindenkit szeretettel vár a Magyarországi Evangélikus Egyház Missziói
Bizottsága.

Istentisztelet a Kárpát-medencei
ökumenikus lelkésztalálkozón
2015. november 12.
Belváros-Lipótváros Kárpát-medencei testvérvárosainak lelkészei és papjai ökumenikus
találkozó keretében cserélik ki a hitoktatás és a felnőtt katekézis területén szerzett tapasztalataikat
november 10 és 13 között Budapesten. A konferencia résztvevői ökumenikus istentiszteletet
tartanak november 12-én, csütörtökön, 18 órakor a Deák téri evangélikus templomban.
Az alkalomra gyülekezetünk tagjait is szeretettel várjuk!
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Hálaadási vasárnap
2015. október 18.
Gyülekezetünkben évente két alkalommal nyílik lehetőség az egyházfenntartói járulékok
borítékba helyezésére. Az esztendő második félévben október 18-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!

Gasztronómia és teológia
Guth Gergely séf közreműködésével újabb hatrészes főzőtanfolyam indul gyülekezetünkben.
Az alkalmakra havi rendszerességgel, egy-egy előre egyeztetett hétfőn, 17 órától kerül sor.
A hely behatárolt voltára és a szükséges eszközigényre tekintettel a résztvevők száma korlátozott.
A jelentkezéseknél az érkezési sorrendet vesszük figyelembe. A sorozatra szeptember 30-ig
lehet jelentkezni a lelkészi hivatalban.
A részvételi díj, amely az elkészített ételek hozzávalóit fedezi, a hat alkalomra 10.000 forint.
A lapzárta után kialakuló időpontok iránt a hivatalban lehet érdeklődni.

Reformációi emlékfutás
2015. október 17.
Idén is megrendezésre kerül az immár hagyománnyá vált városligeti reformációi emlékfutás,
amelynek keretében a résztvevők 1517 méter lefutásával tisztelegnek a reformáció emléke előtt.
Az eseményre október 17-én, 10 órakor kerül sor.
Találkozás a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium előtt.
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Új alkalom indul! - Nikodémusok köre
A fiatalabb generáció számára ismerős lehet új körünk megnevezése. Valóban, ifjúsági
konferenciákon, a Szélrózsa ifjúsági találkozón már régóta közkedveltségnek örvend az az
alkalom, amely elsősorban fiatal felnőttek számára kínál lehetőséget a Bibliával való
ismerkedésre, közös dolgainkról való eszmecserére. Várunk minden nyitottan gondolkodó,
kérdező, gyülekezetünkbe új emberként becsatlakozó, tanulni vágyó, vagy egyszerűen csak egy
vidám keresztyén közösséget keresőt.
Tehát Nikodémusok köre minden hónap utolsó hétfőjén, ahol a tervek szerint ebben a
félévben az Ószövetséggel foglalkozunk majd és bennünket érintő témákról beszélgetünk
19 órától a gyülekezeti nagyteremben.
Külön szeretettel hívjuk a fiatal házasokat, a felnőtt korban konfirmált testvéreinket és a
közösségre vágyódó egyetemistákat.
A gyülekezet lelkészei

Gyerekek és tanítványok:
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. (Róm 8, 16)

Nemrég találkoztam egy szórólappal, amely
reklámozta egy új játszópark nyitását
gyerekek és felnőttek részére egyaránt.
Elgondolkodtam rajta. Fontos tehát, hogy
felnőtteknek is legyen egy játszópark. Miért
fontos ez? Visszavágyunk a felhőtlen játékos
gyerekkorba? A jó és ismert világ után
vágyunk, vagy talán éppen meg akarjuk élni
azt, ami belőle kimaradt?
Azt hiszem, mindnyájunkban él az ártatlan,
tiszta gyerekkép, amely előidézi azt az
életérzést, hogy az élet jó és biztonságos,
hogy rendje van a világnak, hogy valahová
tartozunk, törődnek velünk és szeretnek.
Világ, amelyben szabad a játékosság, az
önfeledtség, a fantázia és a mese. Ahol a jó
mellett ott a rossz is, de ahol a rosszat le lehet
győzni, és utána újra a jó rendje következik.
Talán pont ez a vonzó dolog a gyerekkorból?
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A felelősség nélküli világ, amelyben ki lehet
magunkat próbálni, mert ott van mellettünk
a szeretett személy, aki mindig segít,
ha baj van?
Van a gyerekkornak egy másik oldala is –
amely talán legjobban ébresztette fel
bennünk a felnőtt szabadság utáni vágyat –
az önállótlanság, az eng edelmesség
kényszere, a rászorultság a felnőtt segítségére
és gondoskodására. Ugyanakkor a szülői
szoros kapcsolatban, a szülők vigyázó szeme
alatt, ott kezd fejlődni a gyermek bizalma!
Ismerkedik új tárgyakkal, új barátságokat
tanul kötni, másik emberhez közeledni. Igen,
a gyerek rászorul mások kiigazítására, mások
segítségére és gondoskodására! És a felnőtt?
Amikor kisgyerekeket vittek Jézushoz, hogy
megérintse és megáldja őket, a tanítványai
próbálták ezt megakadályozni. Valószínűleg

a legjobb szándékkal. Hogy „ne zavarják
Jézust”, hogy „ne zavarják a többieket”,
merthogy „úgy sem értenének…”. És ezért
Jézus megharagudott a tanítványokra.
Magához hívta a gyerekeket, átölelte, rájuk
tette kezét és megáldotta őket!
Nem mi vagyunk-e sokszor ezek a szigorú
felnőttek saját magunk, de mások irányába is,
akik sajátos szabályainkhoz alkalmazkodva,
saját rendszerünkbe bezárva, nem halljuk a
kicsiny, tökéletlen, kiforratlan, rászorult
hangot belül, amely vágyik találkozni
Jézussal? Valamelyik rész nem bennünk
szorult-e éppen saját segítségünkre, hogy
megszólaljon? Hány kifogást találunk, hogy
ne találkozzunk Jézussal? Hogy ne kérjük
segítségét egy-egy konfliktusban?
Igen, a felnőtteknek is van szükségük
kiigazításra. Azt gondolom, hogy ami után a
felnőtt ember legjobban vágyódik, az nem a
felhőtlen játékosság, hanem éppen ez a
nyitott, valahol évek során elveszett bizalom,
aminek a segítségével az ember újra meg
szeretné keresni az Atyát, az igazi Mennyei
Atyját, az ember Teremtőjét, hogy bajbanörömben fenntartások nélkül oda tudjon
rohanni az Istenhez, hogy Ő megérintse,
átölelje és megáldja!

Ne legyünk ma mi magunk azok a felnőtt
tanítványok, akik eltiltják a gyerekeket
Jézustól. Ne építsünk gátakat, akadályokat és
tiltásokat ott, ahol Isten színe elé vágyunk!
Ne féljünk attól, hogy újra rászorultnak
érezzük magunkat, hiszen a Mennyei Atyánk
vár ránk.
Engedjük magunkat nem csak tanítványként,
de Isten gyermekeként is közeledni Hozzá,
mert ami nekünk fáj, az az Ő fájdalma is, és
ha mi elutasítjuk magunkat vagy másokat, Ő
szeretettel fogad. Jézus velünk marad ott,
ahonnan minden más ember, de mi magunk
is elmenekülnénk. Ott akar velünk találkozni,
ahol nem a saját erőink, elképzeléseink és
várakozásaink uralkodnak, hanem ahol a
hiányt, a szenvedést, a töredékest és gyengét
éppen megpróbáltuk elrejteni. Ott tud valódi
hatást gyakorolni ránk. Nem úgy, ahogy mi
akarjuk, hanem az Ő szerető akarata szerint.
Mert nem a saját tudásunk szerint vagyunk
Isten gyermekei és tanítványai, hanem Isten
Lelke által.
A Lélek az, Aki bizonyságot tesz a mi
lelkünkkel eg yütt ar ról, hog y Isten
gyermekei vagyunk, akik Róla tanúskodnak.
Dorota Pawerová
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Nyári gyülekezeti fotóalbum

Eberni bartátainkkal Esztergomba is
ellátogattunk egy kirándulás erejéig.

A júniusban Budapestre látogató
eberni testvéreinkkel a zsinagógában is jártunk.

Érkezés a badacsonyi kikötőbe egy kalandos
hajóutat követően.
Egy ifjú német kocsis a keszthelyi
Festetics kastélyban.

10
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A budapesti és eberni fiatalok kéz a kézben
mászták meg a Badacsonyt.
„Történelmi sétát” tettünk a Margit-szigeten is.

A csákvári gyerektábor résztvevői a
fazekasmesterség fortélyaival ismerkedtek.
A faluportya minden évben nagy élmény
nemcsak a gyerekek, de a vezetők számára is.

A közös játék nagy élményt jelentett a családok
számára táborhelyünk udvarán.

Kicsik és nagyok összehangolt evezőcsapásai
repítették a sárkányhajót Domboriban.
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Az ihletett igehirdető
Szeretettel köszöntjük Pintér Károly nyugdíjas lelkészt, aki ebben az évben töltötte be a
85. évét. Isten áldását kérjük életére ezzel a néhány sorral, ami az Evangélikus Életben
jelent meg tőle.

Úgy vélem, az ihletett igehirdetésnek van egy
tárgyi és egy spirituális feltétele.
A prédikáció tárg yi feltétele, hog y
mondanivalója nem állhat ellentétben a
Szentírással, Isten kinyilatkoztatott igéjével.
Reformátoraink azt vallották, hogy a
Szentírás önmagát értelmezi. Ez olyan
felismerés, amelyet ma sem mellőzhetünk.
Ebből az következik, hogy az igehirdetőnek
óvakodnia kell attól, hogy saját indulatai,
tetszése vagy nemtetszése határozza meg a
mondanivalóját. És elsősorban nem arra kell
törekednie, hogy „szép” beszédet tartson –
bár a prédikációja ne legyen pongyola vagy
hevenyészett beszéd –, hanem azon kell
fáradoznia, hogy Isten élő és ható igéjét és
üzenetét szólaltassa meg.
A prédikáció ihletettségének spirituális
feltétele pedig éppen az a törekvés, hogy az
igehirdetõ maga is „meghallja” és megértse
az üzenetet. Ez pedig azt jelenti, hogy
könyörögnie és tusakodnia kell azért, hogy
Isten világosítsa meg előtte az ige értelmét és
üzenetét. Kérnie kell a Szentlelket, aki
mindezt megcselekszi. Erről ír Pál a
korinthusiaknak: „…Isten titkos bölcsességét
szóljuk (…) Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a
Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még
Isten mélységeit is.” (1Kor 2,7.10)
A Szentlélek nemcsak a készülésben segíti az
igehirdetőt, de az „ihletett prédikációban”
megtapasztalható a jelenléte és ereje is.
Amikor az igehirdető meghallja és megérti
Isten üzenetét, akkor a szószéken nem
szabad bizonytalankodnia.
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Meggyőződésének és bizonyosságának át
kell sütnie a szavain, mondatain, mert nem
magát prédikálja, hanem Isten igéjét.
De az ihletett igehirdetés felelősséget ró a
hallgatókra is. Nem lehet az ilyen igehirdetést
másként hallgatni, mint ahogyan azt a
thesszalonikaiak tették. Pál szerint amikor
köztük prédikáltak az apostolok, szavaikat
egyenesen Isten üzenetének tulajdonították
a z o t t l é v ő k , f ü g g e t l e nü l a s z ó l ó k
személyétől. Az ilyen igehallgatás
kimondhatatlan öröm az igehirdetõ számára
is, mert valami olyan élményben lesz része,
mintha szeme láttára borulna virágba egy
kiszáradt fa, vagy fakadna fel egy kiapadt
forrás. Ilyenkor derül ki, hogy Isten igéje
valóban nem elszálló beszéd, semmibe vesző
szó, hanem teremtő erő, életet adó energia.
Bizony ujjong Pál is társaival együtt a
thesszalonikaiak fölött: „Ezért mi is szüntelenül
hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok
az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem emberi
beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként,
aminthogy valóban az, és annak ereje hat is
bennetek, akik hisztek.” (1Thessz 2,13)
Pintér Károly: Az ihletett igehirdető - részlet

Mesterek és tanítványok
Kedves Salamon! Téged félig viccesen,
félig komolyan békebeli időket idézve
maestronak szoktak szólítani azok, akik
szeretnek és ismerik a humorodat.
De komolyra fordítva a szót, lehet ma
még a klasszikus ér telemben vett
mesterekről beszélni? Hiszen mintha
mindenki a saját útját kívánná járni,
minták, példák ismerete követése nélkül.
A zene világára is ér vényes ez a
megállapítás?
Tanítvány az, aki a Mester életterhét magára
veszi. Mester pedig csak egy van a feltámadt
Krisztus, akinek életterhét közülünk senki
sem képes magára venni. Éppen ezért nincs
magasabb szint, amire ember eljuthat, mint a
tanítványság. Ezt fogalmazta meg számomra
döbbenetes világossággal Berczelly István
művész úr, aki amikor felkértem, hogy a
passióban énekelje el Jézus szerepét azt
válaszolta: "Valójában senki sem méltó, hogy
elénekelje Jézus szerepét."
Szorosabb ér telemben a mesterség
elsajátításának folyamatában mindenképpen
és a képzés minden szintjén, a zenei
fejlődésben ma is léteznek az élet más
területeitől eltérően klasszikus értelemben
vett mesterek.
Van-e jelentősége annak, hogy hogyan
fordulsz a tanítványaid felé és mi a célod?
Mi az, amit feltétlenül szeretnél átadni a
számukra?
Szeretném, ha megértenék, hogy a valóság
nem anyagi, hanem szellemi, amelyben a
világ az Isteni Szellem megnyilatkozása.
Ezért van az, hogy a zenében nem csupán
konkrét hangokat hallunk, hanem ezt a

magasabb valóságot is, amely az Isteni Lét
teremt ő megnyilatkozása, s amely nem
anyagi tudás, hanem szellemi kvalitás.
Ezt a kvalitást őrzi Johann Sebastian Bach
életműve, amely a tökéletességre és nem a
szépségre törekszik. A szépséget úgy tekinti,
mint a tökéletesség vonzerejét, mint a részek
ideális matematikai viszonyaitól való
függ ő séget, mint rendezettséget, mint
harmóniát, mint a minőségek
együttműködését és közösségét. Éppen ezért
művészetének célja nem esztétikai, hanem
metafizikai, amely visszavezeti az embert
valóságos eredetéhez. Kompozícióit nem az
érzékek g yönyörködtetésére alkotta,
melyeknek célja, hogy kellemes szép-érzést
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nyújtsanak, hanem mint amelyeket a
közlendő téma és tartalom logikája rendez el
és határoz meg, melynek következményeként a kompozícióban mindenkor
felrag yogó Rend, egyszersmind Bach
gondolkodásának rendjét is tükrözi. Bach
számára a legmagasabb rendű művészet az
I s t e n i t e r e m t é s, e z é r t a m ű v é s z e t
elválaszthatatlan a teremtéstől. A művészet a
teremtésből ered és ezért a teremtésre is utal
vissza. A művészet „az első tett” mozdulata.
E gondolkodás megértésének nehézsége
számunkra a modern kor diabolikus
jellegéb ő l ered, amely szétválasztja a
m ű vészetet és az életet. A diabolikus
eredetileg szétválasztást jelent és a modern
ember szétválaszt mindent, ami
principiálisan összetartozik. Nem csak az
életet a művészettől, hanem önmagát is isteni
eredetétől. Csakhogy a művészet annyit ér,
amennyit belőle élettervemmé tudok tenni.
Mert a művészet nem cél, hanem eszköz, de
olyan eszköz, amely az Üdvösségre vezet.
A felelősség valójában ijesztő, mert a feladat
nem kisebb, mint a tanítványt az Üdvösségre
vezetni, a teljesség megismerésére tanítani.
És egyszersmind nincs egyszerűbb ennél,
mert az Örök itt van közöttünk.
Azt kell megértenünk, hogy a művészet
mérték, rend és tudatosság, összeszedettség
és nem rombolás és nyugtalanság. A feladat
pedig: a mesterségnek, mint tudásnak a
birtokbavétele.
Ahogyan Aquinói Szent Tamás írja: a hit
lényege csakis a tudásban van "Crede ut
intelliges, intellige ut credes", mert hit által
értünk.
Teszel-e különbséget azok között, akik a
zenei hivatásra készülnek és akik pl. a
Lutheránia tagjaként ugyan jelentős
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zenei előképzettséggel rendelkeznek,
mégis inkább örömből és lelkesedésből
muzsikálnak. Mivel tudod őket
motíválni?
Ebben a kérdésben mindig Haydn tanítását
tartottam szem előtt, aki azt mondja, hogy a
hivatásos és az amat ő r muzsikust is
ugyanannak a lelkesedésnek és tűznek kell
áthatnia.
Bizonyos értelemben minden mester
tanítvány is egyben. Talán a hírlevél
olvasói részben sejtik is a választ, mégis
felteszem a kérdést; Te kit tekintesz
mesterednek, zenei és nem zenei
értelemben?
Mindenek előtt Isten gyermekének tartom
magam, ahogy a konfirmációi esküben
fogadtuk:
„Hálát adok Istennek, az én Teremtőmnek,
hogy engem a keresztség által gyermekévé
fogadott. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én
Uram és Megváltóm, aki nekem is
bűnbocsánatot szerzett a kereszten.
Vallom az evangélikus keresztyén egyház
tiszta és igaz tanítását, és hozzá hűséggel
r a g a s z ko d o m . K é r e m a S z e n t l é l e k
világosságát és erejét, hogy a bűn ellen
harcoljak, a szeretetben növekedjek, s a
hitben megálljak mindhalálig. Amen.”
Számomra ezek a szavak a belső építkezés
világos és egyértelmű életprogramját és célját
jelentik. Éppen ezért a bachi életműben
megfogalmazottakat nem zenei
érdekességnek, bámulatba ejt ő emberi
teljesítménynek, különlegességnek tekintem,
hanem az Isten hozzám intézett és rám bízott
üzenetének és szavának, amelyet feltétel és
kételkedés nélkül elfogadok. Éppen ezért
ar ra törekszem, hog y a Lutheránia

valamennyi megszólalása szenvedélyes és
személyes hitvallás legyen. Mert csak a
személyességnek van üdv-értéke.

hangzott el Magyarországon. A művek egész
sorának első hazai megszólaltatása éppen
ezért a Lutherániához köthető.

Emberi vonatkozásban ahhoz tartottam
magamat és ezt tanítom növendékeimnek is:
„Válassz magadnak olyan Mestert, akinek
elméje tiszta és szíve jó”.

A Budapesti Vonósokkal folytatott több éves
együttműködés gyümölcse a két együttes
már évek óta tartó közös sorozata, amely a
„Bach közelében” címet viseli. Ezeken a
hangversenyeken, amelyek a Csontváry
Művészeti Udvarházban és a Művészetek
Palotájában kerülnek megrendezésre, nem
csupán előadjuk az adott kantátát, hanem
zenei idézetekkel és képz ő m ű vészeti
alkotásokkal illusztrált magyarázatokat is
tartok, mint egy bevezetésként a mű zenei és
teológiai tartalmának megértéséhez.

Végül sokakat érdekel, milyen tervekkel
indul neki a Lutheránia a következő
munkaévnek, bemutattok-e majd újabb
kantátát, lesznek-e különleges
alkalmaitok az idén?
A hagyományos két karácsonyi koncert
mellett, amelyeken Bach teljes karácsonyi
oratóriumának mind a hat kantátája
megszólal, - az elő három december 20-án, a
második három 2016. január 10-én -, a János
passió is kétszer csendül fel virágvasárnap és
nagyszombaton.
A kantátazenés Istentiszteletek
sorozatunkban tovább folytatjuk azt a
munkát, amelynek célja, hogy Bach összes
egyházi kantátája megszólaljon a Deák téri
templomban, mégpedig azon a helyen, ahová
a Mester komponálta Fő Zenéit, a vasárnapi
Istentiszteleten. Ezt nag yon fontos
törekvésnek tartom, hiszen az egyházi
kantáták, amelyek a bachi életmű gerincét
alkotják, 90 százaléka még egyáltalán nem

Megtisztel ő felkérés a Bartók Rádió
„Zenebeszéd” sorozata is. Már eddig is több
el ő adást tartottunk, Bach Motettáiról,
kantátáiról, a János passióról és a H-moll
miséről. Idén a BWV 80-as „Ein feste Burg
ist unser Gott” kantátát elemzem majd.
2016 június első hetében kerül
megrendezésre a 27. Budapesti Bach Hét.
Július elején pedig a közép-európai
keresztény találkozó közös záró alkalmán a
külföldi kórusokkal közösen kerül előadásra
terveink szerint Kodály Zoltán Budavári Te
Deuma vezényletemmel. Ezek az év
kiemelkedő zenei eseményei.
Valójában azonban már 2017-re készülünk, a
Reformáció 500 éves jubileumának méltó
megünneplésére, amikor is szerte az
országban és a határokon túl is több
alkalommal Johann Sebastian Bach H-moll
miséjét szólaltatja meg a Lutheránia.
Köszönöm a riportot és Isten áldását
kívánom életedre, munkádra, a
Lutheránia szolgálatára!
dr. Kamp Salamonnal
Smidéliusz Gábor beszélgetett
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Szabó Lőrinc:

A szelíd tanítvány
Szebbek a szép tavaszi napoknál is, de szavaid, barátom,
hidegek, mint a vas, és még az éjszakánál is ijesztőbbek.
Minden este megáldalak álmaimban, te nem is tudsz róla.
Nem is tudod, mennyire szeretem okos szemeidet.
Azt szeretem benned, amit nem akarsz nekem adni,
a magányodat szeretem és lelked kételyeit,
mert örök szomorúság borzong benned,
mikor a Megismerhetetlen ajtait nyitogatod előttem.

„

„

Régóta enyém vagy. A Hegyen is te beszéltél velem?
Sokáig elvesztettelek, azért csábított a kentaurok
és pogány nők hívása.
Itt maradok veled. Hallak. Rád figyelek, de még
szégyenkezve és kissé tartózkodóan,
mint a virág, mely a februári nap simogatására nem mer
egészen kinyílni.
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Túrmezei Erzsébet:

Tanulgatom a csendet
Nézem a tó fodrozó tükrét,
a felhők , fények játékát a vízen,
szeptemberi fák színesedő levelét...
és tanulgatom a csendet
Nem az üreset , a némát:a beszédeset!
Hiszen Valaki mindig megszólal a csendben.
Tó tükrére, sirályok szárnyára,
hulló aranylevélre üzeneteket ír nekem.
Ölembe perdül egy őszi levél...
üzenetét betűzgetem

Gyülekezeti munkaprogram
Mottó: „tanítványok vagyunk”
„Aki tanítványává lett az Isten országának, hasonló ahhoz a házigazdához, aki ót és újat hoz elő...” (Máté 13,52)

A programterv előzetes jellegű, egyes részletekben előfordulhat változás!
Állandó gyülekezeti alkalmak
NAP

IDŐPONT

Kedd

9 órától

Kézimunka kör

kisterem

11 órától

Bibliaóra

kisterem

17 órától

Sarokkő csoport

kisterem

18.30-tól

Imakör

klubhelyiség

19.30-tól

Lutheránia próba

nagyterem

Csütörtök

9.30-tól

Nyugdíjas klub

klubhelyiség

18 órától

Bibliakör

kisterem

Péntek

18 órától

Ifjúsági óra

klubhelyiség

19.30-tól

Lutheránia próba

nagyterem

9 órától

Istentisztelet úrvacsorával

templom

10.15-től

Konfirmációi előkészítő

hittanterem

11 órától

Istentisztelet, úrvacsora

templom

11 órától

Gyermekbibliakör
(kivéve a hónap első vasárnapján)

templom,
kisterem

18 órától

Istentisztelet
(kivéve a hónap 2. vasárnapján)

templom

Vasárnap

ALKALOM

HELYSZÍN

A gyülekezeti hittanórák időpontjáról lapzártakor még folytak az egyeztetések az érintettekkel.
Az 1-2, 3-4, és 5-6 osztályos gyerekeknek indult gyülekezeti hittanórák időpontja megtudható a
lelkészi hivatalban (Tel.: 483 2150), illetve a templom előtt álló hirdetőtábláról.

Csendes hétvégék
IDŐPONT

HELYSZÍN

ALKALOM

Szeptember 25-26 . Csákvár

Csákvári óvodás családos hétvége

November 8-8.

Mátraháza

Csendes-hétvége

November 13-15.

Csákvár

Csákvári ifjúsági hétvége
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Bibliaórai és bibliaköri tematika (helyszín: gyülekezeti kisterem)
NAP

ALKALOM

Szeptember 8 és10.

Az elhívó Isten

Szeptember 15 és17.

Noé és az egyetemes szövetség, mint elhívás

Szeptember 22.

Ábrahám és az ősszülők – otthonról új hazába (ígéretek és áldás)

Szeptember 29.

József története – hivatás és az elhívatottság

Október 6 és 8.

Mózes – az elhívottak „prototípusa”?

Október 13 és 15.

A bírák, mint elhívott vezetők

Október 20 és 22.

Királyok hivatala és elhívatása (Saul, Dávid – meg a többiek)

Október 27 és 29.

A prófétai hivatás: Ámósz és Hóseás
(valláskritika és szociális felelősség)

November 3 és 5.

Istent látni: Ézsaiás és Ezékiel elhívása

November 10.

Jeremiás: a hivatás küzdelmei

November 17 és 19.

Jeremiás és az új szövetség

November 24 és 26.

Izráel népének elhívatása

December 1 és 3.

Egy elhívott útegyengető (Mt3,1-12)

December 8 és 10.

Egy elhívott apa (Mt1,18-25)

December 15 és 17.

Egy elhívott édesanya (Lk1,26-38)

Baba-mama kör (helyszín: klubhelyiség)
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Szeptember 18. 10 óra
péntek

„Egyszerűbb gyermekkor”
- avagy mitől lesz boldog egy gyermek?

Október 9.
péntek

10 óra

Az óvodakezdés rejtelmei

Október 30.
péntek

10 óra

„Mily boldog ház, hol befogadnak téged” hitünk megélése a családban

November 13.
péntek

10 óra

„Örök életében senki / csak óvodás nem lehet.”
(Vackor az első bében) – az iskolakezdés kihívásai

November 27.
péntek

10 óra

Testvérkapcsolatok

December 11.
péntek

10 óra

Családi hagyományaink és az ünnep
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Gyermek- és családi alkalmak
NAP

IDŐPONT

Szeptember 6.

9 óra

Szeptember 25-26.
péntek, szombat

ALKALOM

Családi istentisztelet: Tanévnyitó – Istenre
hagyatkozás – az értelmes bizalom (1Móz 12,1-4)
Csákvári óvodás családos hétvége

Október 4.
vasárnap

9 óra

November 1.
vasárnap

9 óra

November 6-8.
péntek-vasárnap

Családi istentisztelet: Hálaadás – Isten tesz alkalmassá!
(2Móz 3,11-12. 14) Az istentisztelethez családos délelőtt
kapcsolódik, mely közös ebéddel zárul.
Családi istentisztelet:
Temetőjárás – Gyengeségben az erő (Bír 6,15-16)
Mátraháza, csendes-hétvége

November 28.
szombat

15 óra

Adventi barkácsolás a nagyteremben

December 6.
vasárnap

9 óra

Családi istentisztelet: Advent - Világosság (Mt 5,14-16)

Ifjúsági istentiszteletek
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Szeptember 20. 18 óra
vasárnap

Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
„Az első találkozás – észrevettek” Igehirdető: Benkóczy Péter

Október 18.
vasárnap

18 óra

Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
„Találkozás az idegenekkel – Ki vagy? Kivagy?”
Igehirdető: Szabó B. András

November 22.
vasárnap

18 óra

Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
„Elszalasztott találkozás – Bevállalod?”
Igehirdető: Németh Zoltán

Asztali beszélgetések (helyszín: gyülekezeti nagyterem)
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Október 11.
vasárnap

18 óra

A „migráns-kérdés” humanitárius kihívásai – Vendégünk a
Magyarországi Evangélikus Egyház Diakoniai Osztálya és a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai

December 13.
vasárnap

18 óra

A 2015-ös reformációi zarándoklat emlékképei –
utótalálkozó és kedvcsináló a következő zarándoklat elé
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Vasárnapi gyermek-bibliakör alkalmai
NAP

„Ellesett tanítványi pillanatok”

ALKALOM

Szeptember 13. A terv – Elhívta őket, hogy vele legyenek (Mk3,14)
Szeptember 20. Kiválasztottalak – Láttalak a fügefa alatt (Jn1,48)
Szeptember 27. Kiválasztásom vezet engem –
a tanítványok kiküldése és visszatérése (Mk6,31)
Október 11.

Kiválasztottságunk összeköt minket a többiekkel –
Gyertek ti is segíteni (Lk5,7)

Október 8.

Összehozzuk – Jézus megsokasítja a kenyeret és a halat (Jn6,9)

Október 25.

A Mester nyomában – de hova vezetnek a nyomok? (Jn13,12)

November 8.

Tökéletlen népség – A tanítványok vitája arról, ki a legnagyobb (Mk9,33-34)

November 15. Tökéletlen népség – Hát még mindig nem értitek? (Mk4,38)
November 22. Tökéletlen népség – Egy test tagjai (1Kor12,4)
November 29.

Kegyelme éltet – Hozzá hasonlókká válunk (Rm8,29)

December.13.

Kegyelme formál – Valami elkezdődött (Fil1,6)

December 20.

A betlehemi fénysugár – láttuk az ő dicsőségét (Jn1,14)

(A gyerekek a 11 órai istentiszteleten a templomból a kezdő oltári szolgálat végén indulnak a foglalkozásra.)

Presbiteri- képviselő-testületi alkalmak
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Szeptember 26. 18 óra
szombat

Presbiteri csendesnap Csákváron

Október 12.
hétfő

18 óra

Presbiteri bibliaóra: Presbiteri bibliaóra: Luther a keresztségről

November 9.
hétfő

18 óra

Presbiteri ülés (gyülekezeti nagyterem)

December 14.
hétfő

18 óra

Presbiteri bibliaóra: Luther és a család

Nők Testvéri Szövetsége
NAP

IDŐPONT

Október 7.
szerda

16 óra
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ALKALOM

Találkozó

Zenei alkalmak a Deák téri templomban
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Szeptember 27. 11 óra
vasárnap

Kantátás istentisztelet
(J.S.Bach: Bringet dem Herrn Ehre seines Namens BWV148)

Szeptember 27. 18 óra
vasárnap

Orgonazenés áhítat: …és fúga
Almásy László Attila orgonál

Október 18.
vasárnap

11 óra

Kantátás istentisztelet
(J.S.Bach: Schmücke dich, o liebes Seele BWV180)

Október 25.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat: „Requiem aeternam…”
Jakab Hedvig orgonál – közreműködik: a Canticum Novum
Kamarakórus, vezényel: Török Ágnes

November 1.
vasárnap

11 óra

Kantátás istentisztelet
(J.S.Bach: Ein feste Burg ist unser Gott BWV80)

November 15.
vasárnap

11 óra

Kantátás istentisztelet
(J.S.Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV140)

November 15.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat: Bécsi klasszikus orgonazene
Péteri Dóra, Balogh Lázár és Sárosdi Dániel orgonál

November 29.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat: Mediterrán fuvallat
Tar Zita, Schallinger Artúr és Tabajdi Ádám orgonál

December 6.
vasárnap

11 óra

Kantátás istentisztelet
(J.S.Bach: Bereitet die Wege, bereitet die Bahn BWV132

December 11.
péntek

18 óra

Jótékonysági hangverseny a gimnázium javára

December 20.
vasárnap

18 óra

J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium I-III kantáták

Senior kör (helyszín: gyülekezeti nagyterem)
„A tanítványi élet kihívásai – ismert igék új megvilágításban”
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Szeptember 23. 19 óra
szerda

„Jöjj, és kövess engem!” Mk2,14

Október 28.
szerda

19 óra

„Tegyetek tanítvánnyá minden népet!” Mt28,19

November 25.
szerda

19 óra

„Ti vagytok a föld sója...” Mt5,13-14

December 16.
szerda

Adventi piknik a Puskin u. 12-ben
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Hétközi ünnepi istentiszteletek
NAP

IDŐPONT

Október 1.
csütörtök

18 óra

„Október a reformáció hónapja” megnyitó istentisztelet
igehirdető: Dr. Szabó István, református püspök

Október 23.
csütörtök

9 óra

Istentisztelet a nemzeti ünnep alkalmából

Október 31.

9 óra

Reformáció ünnepi istentisztelet úrvacsorával

szombat

11 óra

Reformáció ünnepi istentisztelet úrvacsorával

18 óra

Reformáció ünnepi istentisztelet

18 óra

Ökumenikus istentisztelet a Kárpát-medencei lelkésztalálkozó
résztvevőivel

November 12.
csütörtök

ALKALOM

Magányosok bibliaórája (helyszín: gyülekezeti nagyterem)
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Szeptember 28. 17 óra
hétfő

Sárfalvi Ilona: iráni úti beszámoló

Október 26.
hétfő

17 óra

Dr. Harmati Béla ny. püspök: A reformáció

November 30.
hétfő

17 óra

Gáncs Péter püspök: Adventi gondolatok

Nikodémusok köre (beszélgetések a Bibliáról és önmagunkról)
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Szeptember 28. 19 óra
hétfő

A Biblia 1. A Tóra / A tanítványság – gyógyulás

Október 26.
hétfő

19 óra

A Biblia 2. A próféták 1. / Bátorság és félelem

November 30.
hétfő

19 óra

A Biblia 3. A próféták 2. / Elégedettség és elengedés
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Istentiszteletek énekelt liturgiával
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Szeptember 20. 9 óra
vasárnap

Istentisztelet úrvacsorával

Október 18.
vasárnap

9 óra

Istentisztelet úrvacsorával

November 22.
vasárnap

9 óra

Istentisztelet úrvacsorával

Nyugdíjas klub csütörtöki programjai
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Szeptember 10. Tanítványok az Ószövetségből: Noé
Szeptember 17. Dél-Olaszország: Thiering Etelka vetít
Szeptember 24. Luther: A keresztyén ember szabadságáról
Október 1.

Tanítványok az Ószövetségből: Lót

Október 8.

Csontváry kiállítás megtekintése

Október15.

Sárfalvi Ilona vetít Erdélyről

Október 22.

Nehezen érthető bibliai igék

Október 29.

A reformáció üzenete

November 5.

Tanítványok az Ószövetségből: Ézsaiás

November 12.

Epidauros-i tücskök

November 19.

Thiering Etelka vetít

November 26.

Luther a jócselekedetekről

December 3.

Tanítványok az Ószövetségből: Jónás

December 10.

Sárfalvi Ilona vetít Ausztriáról

December 17.

Karácsonyi együttlét
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