
„Egy élet... kis idővillanás két Örökké-
valóság között.” Thomas Carlyle skót
történész gondolta így, akit 1845-ben
megjelent kiváló Cromwell-életrajzáról ismer
leginkább a világ.

Természetesen nagyon nem mindegy, hogy
arra a „két Örökkévalóságra” hogyan
tekintünk. Mit hiszünk az életünk eredetéről
és arról, hogy végül kinek a kezébe
tart minden...

A prédikátor könyvének alapállása az, hogy
ha az ember bölcsen és tudatosan szemléli a
környezetét, felfedezheti az alkotó, formáló,
a jelenségek és az életünk eseményei mögött
jelen lévő Isten munkáját. Ő rendezte el és
tartja fenn a világot. Lehetőséget, kereteket
adott a világnak, benne a mi életünknek is.

Ebben az előttünk álló munkaévben az idő
kérdését feszegetjük.

Mit rejt az idő a számunkra?

Hogyan értékeljük a múltat, a jelent, a jövőt?

Vajon fontosabb-e egyik a másiknál?

Mit kezdünk az idővel, amelyre sokan úgy
gondolnak, mint egy érből hatalmassá
duzzadó folyamra?

Az idő Isten nag yszerű ajándéka a
számunkra. Mégis gyakran eltévedhetünk
benne, akárcsak egy labirintusban.

Az idő is szolgálhatja a javunkat, de bele is
veszhetünk.

Könnyű beleragadni a múltba, elherdálni a
jelen lehetőségeit vagy félelemmel tekinteni
a jövő felé.

Pedig Istentől azért kaptuk azt a bizonyos
„kis idővillanást”, hogy értékekkel, kapcso-
latokkal, szeretettel töltsük fel. Ahogyan a
szeretet útravalójával érkeztünk és hiszem,
hogy Isten befogadó, magához ölelő
szeretetével vár bennünket majd egykor –
úgy a szeretettel megtöltött idő adja meg az
értelmét minden megélt pillanatnak.

Bár igaza van a prédikátornak – és sok
mindent nem érthetünk – a természetes
k iny i la tkoztatáson túl mégis van a
megismerésnek, megtapasztalásnak egy
másik útja is. Az igei, krisztusi, a hitből épülő
felismerés. Nem vagyunk magunkra hagyva
– a társakon túl Krisztust is kapjuk, aki azt
ígéri, hogy velünk van minden napon
a világ végezetéig.

Úr az idő felett, hogy ne elfollyanak a
napjaink, az óráink, hanem legyen tartalma,
sodrása mindannak amit cs inálunk,
önmagunkat és másokat is megtartó,
fenntartó módon.

Idő-villanás
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Smidéliusz Gábor
igazgató-lelkész

„Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember
mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott.” (Préd 3,11)
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Múlt-idő

Azok a régi idők... Olykor mintha teljesen
megszépülnének. Például amikor volt
katonatársak Háry Jánost megszégyenítő
színes fantáziával elevenítik fel a régi
„hőstetteket”. Feledve a honvágyat, a zsúfolt
körlet ellenére is lelket szomorító magányt, a
félelmeket és a megaláztatás pillanatait.

Azok a régi idők... Olykor mintha különös
örvényként húznák vissza az emlékezőt a
múlt dicső percei. Hogy a bizonytalan jövő, s
a zord jelen felszabadító ellenpontjaként
kínáljon menedéket a kor, amikor még fiatal,
egészséges, ereje teljében levő, aktív és
mindenképpen boldogabb volt. Sőt, aki nem
is élt még azokban a boldogabb, kiegyen-
súlyozottabb békeidőkben, a retro divatja
révén mégis megérintheti ama csodálatos
jobb kor köntösének szegélyét.

Azok a régi idők válhatnak persze nyomasztó
teherré is. Amennyiben hozzájuk kötődnek
az elkövetett hibák, a mulasztások, az
elszalasztott lehetőségek, az elrontott
alkalmak, a kudarcok, melyeket lelkiismeretet
terhelő koloncként vonszol az ember. Nem
csoda hát, ha van, aki szívesen feledné, de
legalább az elfojtás bezárt, s kulcsát vesztett
szobájába száműzné azt, ami volt.

Azok a régi idők... Válhat a múlt öröksége
szorongató rabtartóvá is. Amikor ifjú
szerelmesekre nehezedik a Montaguek és
Capuletek ősi viszálya. Az elvárás, hogy
beálljanak a sorba. Folytatva az apák harcait,
konf liktusait , megvédve igazukat és
becsületüket, tovább álmodva álmaikat és
megvalósítva vágyaikat. Akár vásott

fogakkal, az apák ette egres ízével a
nyelvükön. Csoda hát, ha olykor már-már
egész generációk tekintenek a múltat
végképp eltörölni akaró bizalmatlansággal az
apáik fémjelezte korra?

Azok a régi idők... Érzékletesen mutatja már
csak ez a rövid felsorolás is a régi korok
megíté lésének sokféleségéről , hog y
mennyire fontos kihívása életünknek a
múlthoz való viszonyunk rendezése.
Hog y ne vál junk a múlt foglya ivá .
Ugyanakkor elmenekülni se akarjunk az
ö rökség e lő l , ahonnan ku l t ú r ánk ,
i d e n t i t á s u n k , j e l e n ü n k g y ö k e r e i
táplálkozhatnak. Bizony az, hogy a múlt
dolgai az őket megillető megfelelő helyre
kerüljenek, s ezáltal nyomasztó teher helyett
erőforrássá válhasson „a régi kor”, mindez
komoly feladatot ró az ember vállára. Nem
véletlen, hogy a zsoltáros is - a hagyomány
szerint Mózes, Isten embere - egy tanulási
folyamatról beszél, amikor így fordul
Istenhez: "Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy
bölcs szívhez jussunk!" (Zsoltárok 90,12)

A 44. zsoltár fent idézett versében egy újabb
múltértékelő szemléletnek lehetünk tanúi.
A múlt itt az a területe életünknek, ahol
kirajzolódik számunkra mindaz, amit Isten
értünk véghez vitt. S ez a nézőpont ha lehet, a
zsoltár megírása után több évezreddel még
gazdagabb képet tár elénk. Hisz a Teremtő,
Gondviselő Úr alakja mellett már felvillantja
a Fiú alakját. Az együttérző Társat, az
irgalmas Segítőt, az áldozattól sem vissza
riadó Szabadítót. S mindez abban a drága
örökségben válhat sajátunkká, amely

„Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjaikban, a régi időkben.”
(Zsoltárok 44,2)
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nemzedék rő l nemzedék r e s z á l l va ,
tanúságtevők által jutott el mihozzánk is.
Hogy apáink elbeszélése révén magunk is
személyesen megszólított kortárs tanúi
lehessünk Isten nagy tetteinek.

Visszasírni? Végképp eltörölni? Lerázni?
Feledni? - Inkább megismerni, értékelni,

megbecsülve a megfelelő helyére tenni. Ez a
feladat, amelyet a múlt elénk állít. Hogy ami
volt, az számunkra se csalfa délibáb, se
rabtartó, se nyomasztó teher ne legyen.
Váljanak inkább tanító, segítő, erőforrást
kínáló ajándékká a régi idők.

Cselovszky Ferenc
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Jövő-idő

„Látom apát!” - kiáltja mellettem az ünneplő
tömegben egy gyermek. Rájuk nézek: egy
fiatal anya sodródik előttem a Duna parton
fiával az államalapítási ünnep forgatagában.
Arcukon öröm, látszik rajtuk az igyekezet,
hogy mindent megtesznek azért, hogy
odaérjenek az elöl haladó családfőhöz.

„Láttuk az Urat!”- mondják boldogan húsvét
után a tanítványok Tamásnak, aki lemaradt a
nagy eseményről, és most kétkedve hallgatja
a többieket. Nem sokkal ezután, maga Jézus
lesz az, aki mindent megtesz azért, hogy
meggyőzze szeretett tanítványát, és
találkozásuk új célt, perspektívát adjon
Tamás életének.

„Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent
életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.”
(Zsid 12,14.)

A Zsidókhoz írt levél szerzője is úgy beszél
Kr i sz tus meg lá tá sá ró l , min t o lyan
eseményről, amely képes most a jelenben
megváltoztatni életvezetésünket, kapcsola-
tainkat. A jövő, a Vele való találkozás
vonzásában átrendeződik a pillanat, a most
értéke, minősége. Érdekes módon nem
elméleti fejtegetésekben beszél ennek
fontosságáról, hanem gyakorlati síkon
közelíti meg. A levél olvasóit arra biztatja,

hogy törekedjenek a békességre és a szent
életre mindenki iránt.

Mit jelent ez ma, nekünk? Vizsgáljuk meg
életünket kapcsolataink hálózatában!
Jelenlétünk a családban a béke, vagy a
békétlenség forrása? Hogyan kezeljük az
otthoni konfliktusokat? Milyen lelkülettel
állunk munkánkhoz? A nyugtalanság,
szorongás, félelem légkörét árasztjuk mások
felé, vagy az Isten békességét, amely megőrzi
szívünket a romboló indulatoktól, keserű
gondolatoktól? (Fil 4,7)

És hogyan álunk a szent élettel? Vannak-e
jelenünkben szent dolgok, idők, eszmék
még? Vagy áthat mindent a kötelező
cinizmus? Törekszünk-e arra, hogy Isten
neve, a vasárnap, családunk, a testvéri
közösség jövőt építő értékként való
megkü lönböz t e t é s e fon to s l eg yen
számunkra? Készek vagyunk-e hitünk és
kapcsolataink ápolásáért akár áldozatot is
hozni? A cél Krisztus meglátása, ne feledjük.
A Vele való találkozás a jelenben és a
jövőben.

Milyen megnyugtató, hogy akárcsak Tamás
esetében, nemcsak mi vagyunk azok, akik
tehetünk valamit ezért a találkozásért. Jézus
maga jön felénk, és a másik emberben, az
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igehirdetésben, a szentségekben kezünkbe
adja magát, érezhetően, megfoghatóan, és
velünk járja az utat.

Mi lehet a keresztyén ember célja, jövőképe?
Bibliai nyelven nem más, mint amit már
Mózes kért az Úrtól annak idején: mutasd

meg nekem arcodat! (2Móz 33,18.20.)
A színről-színre látás, amely a tükör által
homályos képet felváltja majd (1Kor 13,12)
még előttünk van, törekedjünk tehát erre!

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
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Mátraházi gyülekezeti hétvége
Időpont: 2014. november 7-8-9.
Mottó: „Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő”, jövőnk Isten kezében
Vendégelőadó: Dr. Kamarás István író, szociológus

Hívjuk Gyülekezetünk családjait, kicsiket, nagyokat, egyedülállókat a Mátraháza-i Református
Konferenciaközpontba, hogy rábízzuk Isten hűségére a holnapot a közösség megélésével és a
Biblia tanulmányozásával!

Elhelyezés: fürdőszobás, 2-3 ágyas szobákban

Részvételi díj: felnőtteknek 12.000 Ft, gyermekeknek (3-14 év) 4.000 Ft

Jelentkezés: október 19-ig 5.000 Ft előleg befizetésével a Lelkészi Hivatalban

Ima-idő

Olyan jó kézbe venni a nyári emlékek képeit,
Uram. Ezen itt épp a soproni családos tábor
résztvevői mosolyognak rám. Szülők és
gyermekek.

Gyerekek, akik szeptembertől újra óvodába és
iskolába járnak. Bárcsak sikerülne gyermekeinket
Hozzád is közelebb szeretgetnünk! Hordozd
őket gondviselő jóságoddal! Adj türelmet és
bölcsességet azoknak, akik a Te utaidra tanítják
őket! Áldd meg a hitoktatói szolgálatot
óvodánkban, valamint kerületünk iskoláiban, ahol a hit- és erkölcstan órákon szólalhat meg a Te
hívásod! És áldd meg azokat az alkalmakat is, amikor a gyülekezeti hittan és gyermekbibliakör
foglalkozásain hallhatnak csodálatos tetteidről!

Vond magadhoz őket, és ne engedd nekem sem felednem, hogy értük kitartóan imádkozzak!
Ámen.
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Mi köze az időjárásnak az időhöz?

M.A.: Jó kérdés. Ezen őszintén szólva még
nem gondolkodtam. A kifejezés nyilván
sokkal ősibb, mint a mi szakmánk.
A meteorológia most már majdnem 100 éves.
Sőt modern értelemben véve inkább a
számítógépek megjelenésével kezdődött, a
II. világháborútól vett lendületet. A kifejezés
talán az örök változékonyságot jelentheti, a
sokéves megfigyelések eredményeinek
tükrében.

Hogy lett vonzó számodra ez a
foglalkozás?

Jó voltam földrajzból és a lehetséges irányok
közül a meteorológia ér intett meg.
Az egyetemen aztán gyorsan kiderült, hogy
ez tulajdonképpen leginkább matamatika és
fizika. A romantikusabb megközelítés az az,
hogy mindig is szerettem olyan témákkal
f o g l a l k o z n i , a m i k o r a j e l e n b ő l
köve t ke z t e t ü n k a j öv ő r e h i á n yo s
információk alapján és így próbálunk minél
jobb prognózist, előrejelzést, tippet adni.

Ez spekuláció?

Spekuláció, ez is jó szó. Az időjárás
e l ő r e j e l z é s b e n va n n a k m o d e l l e k .
Gyakorlatilag számítógépes programokként
kell ezeket elképzelni. Különböző területre

szólnak. Számos modell létezik; globális,
regionális, az egész bolygóra vagy éppen a
Kárpát-medencére vonatkozó. Vannak
nemzetközi összefogással létrejött modellek,
a mai felfogás szerint az angliai székhelyű
Európai Középtávú Előrejelző Központ
(ECMWF) az egyik legpontosabb. Ez egy
összeurópai szervezet, Magyarország is éves
tagdíjat fizet, mint ahogy más európai
országok is. Minden országból dolgoznak ott
emberek, hiszen közös Európai fejlesztés
eredménye ez. De az amerikaiaknak, a
kanadaiaknak és a japánoknak is van saját,

Idő-járás
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Beszélgetés Mesterházy András, meteorológussal

Munkaévünk témája az „élet-idő”. A múlt, jelen, jövő helyes értékelése nagy kihívás,
egyensúlyt teremthet vagy éppen labilitást eredményezhet, hogy miként kezeljük az
ajándékba kapott időt. A mindennapjaink alaphangulatát, tevékeny vagy éppen
visszahúzódó időszakaink változásait az időjárás is befolyásolja. Ma már külön
tudományág, a humán-meteorológia vizsgálja, hogyan hat ránk a légkör változása.
Mesterházy András meteorológust – akit gyakran a rádió hullámhosszán reggeli
indulás előtt az aznapi időjárási viszonyokra készülve hallgathatunk – kérdeztük
változatos munkájáról.
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akár egész földre előrejelzést készítő
model l jük . Ter mészetesen van lé t -
jogosultsága a kisebb modelleknek is,
a m e l y e k e g y a d o t t o r s z á g k i s e b b
meteorológiai fejlesztésének az eredményei.
Ez anyagi és személyügyi ráfordítás kérdése
is. Ezek közül mindegyik másban erős, de
mindenképpen hatalmas mennyiségű adatot
kezelnek. Elég bonyolult a fizikájuk is, hiszen
a légkört igyekeznek leírni, amely egy
kaotikus rendszer, bonyolult össze-
függésekkel. Ezeknek a működését az utóbbi
nagyjából 100 éveben azért már leírták,
kezdve a norvégokkal még a századfordulón.
Mégis ekkora adatmennyiség kezelése óriási
számítási kapacitást igényel.

A közvélemény számára ti a tolmács
szerepét is betöltitek. Az emberek
többsége azt várja egy meteorológustól,
hogy mondja meg milyen idő várható a
következő napokban. Hogyan működik
ez a tolmács szerep?

Igen, ezzel sokat küzdünk. A meteorológia
végtére is nem egy egzakt tudomány, mint
ahogyan mindenki szembesült már ezzel.
Általában 7-10 napot szoktunk mondani,
ennyire vagyunk képesek pontos, vagy
viszonylag pontos előrejelzést készíteni.
Télen már 3-5 napnak is szoktunk örülni.
Ennek az az oka, hogy az előrejelzésben a
hibák az idő előrehaladtával fokozatosan
nőnek és ezek nem kiküszöbölhető hibák.
Tehát van egy elméleti határ is, hogy meddig
tudunk prognózist készíteni. Én 1 hétnél
hosszabb előrejelzéshez nem adom a
nevemet, mert azzal csak a saját hitelemet
rontom.

Akkor Neked a hét a periódus.

Igen. Jellemzően olyan munkát végzek,

amely minden nap más. Legalább 5-féle,
egymástól kisebb nagyobb mértékben
különböző folyamatban veszek részt az
előrejelzés területén. Van benne néha
éjszakai vagy hétvégét érintő feladat.
A hétfőtől péntekig 8-tól fél 5-ig tartó
munkarendet nem ismerem, de ez nem is baj.
Minden nap más és ez így van jól. Egyik
kollégám szokta mondani, hogy nincs két
egyforma nap, hiszen ilyen időjárás még
sohasem volt. Ebben az a jó, hogy
m i n d e n n a p é r h e t n e k é l m é n y e k ,
benyomások. Folyamatos tanulás ez, ahol az
a siker mérőfoka, hogy az adott napi
prognózis jó volt-e vagy sem. Meg tudtam-e
fogalmazni jól vagy sem, amit leírtam azt
meg is lehetett-e érteni? Ezek az apró
eredmények mindenképpen szükségesek
ahhoz, hogy a szakmát szeressem. Ez
tipikusan olyan hivatás, amihez kell az eltelt
idő és a rutin, hogy én már ezt láttam, ezzel az
időjárási a helyzettel már egyszer találkoztam
és akkor a következmény ez és ez volt... Elég
gyors a visszajelzés. Pozitív visszacsatolás az
is, hogy a barátaim is számítanak rám. Ha
kirándulni, hegyet mászni, nyaralni indulnak
mindenképpen megkérdeznek előtte, milyen
idő is lesz a következő hétvégén az
Alpokban, a Tátrában vagy a Balatonnál. Ez
mindenképp jól esik és nyilván kihívás is,
hogy akkor pontosabban, koncentráltabban
utánanézzek. Ilyenkor éppen ezért az az
alapelvem, hogy csak akkor vállalkozom az
előrejelzésre, amikor dolgozom és az
információk birtokában vagyok. Ezt néha
nehezen is értik az emberek.

A baráti kör számára vagy a
Meteorológus.

Így mondhatjuk igen, ha dolgozom,
mindenféleképpen. Akkor mindenkinek a
számára nyitva áll a gmail, facebook chat.
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Ha már itt tartunk hogy fér ebbe bele a
vasárnap?

Jó tervezéssel, egy hónapos előretekintéssel.
Csakis így. Természetesen ez szokott
problémát is okozni, ha a baráti, családi kör
programjával ütközik a munkám. Színezi
még ezt az is, hogy kapcsolattartó vagyok az
operatív törzsnél is. Ez szintén egyfajta
készenléti állapotot jelent, például árvíz
idején. Havária szerencsére nem mindig van,
ennek ellenére az mindenképpen benne van,
hogy az egyébként is bizonytalan beosztás is
fel tud borulni. A Deák térre sem mindig
jutok el, amikor szeretnék, egyéb hobbyjaim,

mint a sziklamászás is a hétvégéhez
kapcsolódnak, de ha időm engedi - havonta
egyszer vagy kétszer - akkor mindenképpen
ott vagyok.

Ez a kötődés miért fontos neked?

Csupa olyan ember tartozik ide, olyan
embereket ismertem meg itt, akik nekem
fontosak. Akiket szeretnék megtartani a
barátaim sorában hosszú éveken át is. Én a
közösségért jártam, járok ma is a Deák térre.

Köszönjük a beszélgetést és sok örömet,
sikert kívánunk a munkádban és az
életedben!
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Gyülekezetünkben évente két alkalommal nyílik lehetőség az egyházfenntartói járulékok
borítékba helyezésére. Az esztendő második félévben október 19-re 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!

Hálaadási vasárnap
2014. október 19.

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

Főbb szakterületei:

� ingatlan adásvételi szerződések, földhivatali ügyintézés,
� gazdasági társaságok alapítása, módosítása,
� családjogi ügyek,
� munkajogi ügyek,
� polgári peres és peren kívüli eljárások.

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 2. em. 5.
Tel./fax: 06 1 331 1614
Mobil: 06 20 341 5708

Ingyenes jogi tanácsadás a gyülekezet tagjainak
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Országos evangelizáció
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Mottó: „Istennel egy szövetségben”
Időpont: 2014. október 11. szombat, 10-16 óra
Helyszín: Budapest, Deák téri evangélikus templom

Program:

9.40 Éneklés a Korál-sziget együttessel

10.00 Köszöntés, ima – Szemerei János
Noé bárkája
gyermekkantáta a kiskőrösi evangélikus óvodások és iskolások
közreműködésével
Vezető: Farkasné Gombár Ildikó és Fodorné Faragó Krisztina
Igehirdetés – Isten szövetsége a világgal (1Mózes9) – Gáncs Péter

11.15 Bibliakörök

12.45 Ebédszünet (az egyház szerény vendéglátást biztosít)

14.00 Tanúságtétel
Dr. Solt Pál, a legfelsőbb bíróság volt elnöke
Berecz András ének- és mesemondó

15.00 Igehirdetés – Az új szövetség – Sefcsik Zoltán
Úrvacsora
Ének – Új teremtés együttes

Gyermekfoglalkozás lesz a Kisdeák óvoda termeiben.
A 2-6 éveseknek a második emeleten, a 7-12 éveseknek az első emeleten.

Az alkalomra mindenkit szeretettel vár a Magyarországi Evangélikus Egyház Missziói
Bizottsága.
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Azóta rendszeresen élhetünk meg kisebb
létszámú találkozókat e testvér-kapcsolat
keretében. Fiataljaink minden év augusz-
tusában közös táborozáson vesznek részt,
hol itthon, hol pedig Németországban.
Eberni barátaink részéről viszont azóta is
újra meg újra megfogalmazódott a kérdés:
„Mikor viszonozzátok végre nagyobb
csoporttal is a 2012-es látogatást?”

A Re f o r m á c i ó 5 0 0 . j u b i l e u m á n a k
közeledtével egyre több gyülekezeti csoport
indul el a reformáció bölcsőjének számító
Németország, közelebbről pedig a Luther
életében is szerepet játszó helyszínek
meglátogatására. Egy tervezett németországi
buszkirándulással most két legyet szeretnénk
ütni egy csapásra. Luther zarándoklatot
szervezünk 2015 tavaszán azokra a
reformációi emlékhelyekre, amelyek eberni
testvérgyülekezetünk elérhető közelségében
találhatók. Ugyanakkor sort kerítünk arra,
hogy a rég megfogalmazott meghívásnak
most végre eleget tegyünk.

A tervezett út programja nagy
vonalakban az alábbi lesz:

Öt éjszakára a Keresztény Ifjúsági Egyesület
(CVJM) Eberntől alig tíz kilométerre

található altensteini konferencia központja
lesz szálláshelyünk. Erről a bázisról indulva
csillagtúra szerűen látogatjuk meg a környék
nevezetességeit, kitüntetett figyelmet
szentelve a reformációval kapcsolatba
hozható látnivalóknak. Noha a katolikus
püspöki székhely, Bamberg városa nem
kimondottan tartozik ezek közé, mégis vétek
l e n n e k i h a g y n i , m á r c s a k m a g y a r
vonatkozása miatt is. Hisz a pompás óváros
fö löt t emelkedő bamberg i dóm fő

Testvértalálkozó és reformációi zarándoklat
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Buszkirándulás 2015. május 11-17.

Emlékezetes eseményre került sor 2012 Jubilate vasárnapján az istentisztelethez
kapcsolódó rövid ünnepségen templomunkban. Partnerségi megállapodás került
aláírásra Deák téri Egyházközségünk és az észak-bajorországi frank kisváros,
Ebern evangélikus gyülekezete között. Miért éppen azon a napon? Ennek igen
praktikus oka volt. Akkor járt itt egy „tanulmányi kirándulás” keretében az ottani
gyülekezet autóbusznyi csoportja, s ez a tény biztosította, hogy ne csak az
aláírásnak helyszínt adó budapestiek, hanem német testvéreink is nagyobb
létszámban lehessenek jelen. Így tudatosíthatták a maguk számára ők is: létrejött
egy örvendetes kapcsolat.

Colegium Maius, Erfurt
Forrás: Wikipedia
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látványossága, az egyik oszlopot ékesítő
lovasszobor a legelfogadottabb vélekedés
szerint államalapító királyunkat, Szent
Istvánt ábrázolja. Egy kiadósnak ígérkező
kiránduló napon a szomszédos Thüringiába
látogatunk, hogy Luther nyomába szegődve
megálljunk Stotterheimnál, Erfurt kül-
városában azon a helyen, ahol a hagyomány
szerint a viharba került ifjú megfogadta,
hogy szerzetesnek áll. Meglátogatjuk egykori
alma materét, a Collegium maiust, amely
elpusztult ugyan a második világháború
ide jén , de eredet i for májában újra
f e l é p í t e t t é k . B e l e s z i p p a n t u n k a z
ágostonrendi kolostor levegőjébe, s
megnézzük Luther pappá szentelésének
helyét, az erfurti dómot.

Még ezen a napon tekintjük meg Eisenach
mellett Wartburg várát, ahol a reformátor
György lovag álnéven a Szentírás német
nyelvű fordításán dolgozott. Coburg
erősségében, ahol Luther az augsburgi
birodalmi gyűlés idején tartózkodott, gazdag
kiál l í tás őrzi a reformátor emlékét.
A tisztelgő emlékezet e vidéken nem csak a
kiállított műtárgyakban, hanem még egy sör
nevében is tetten érhető: Luthertrunk. Ezt a
nevet viseli a Grosch család tulajdonában
levő rödentali sörfőzde egyik kedvelt
terméke. E fogadó falai közt a hagyomány
szerint coburgi tartózkodásakor Luther is
megfordult. Ez az „emlékhely” is érdemes
arra, hogy csoportunk egy kicsit itt is
időzzön.

Augsburg, Ágostai Hitvallásunk névadó
városa viszonylag távol esik szállás-

helyünktől, ezért ide, a Szent Anna templom,
és a Lutherstiege nevet viselő kiállítás
megtekintésére már hazafelé teszünk kitérőt.
Ezér t az uto lsó é j szakát már nem
Altensteinban töltjük.

Az utazás persze – amint azt fentebb már
említettem – nem csak Luther zarándoklat-
ként, hanem mint testvér-gyülekezeti
találkozó is felfogható. Mennybemenetel
ünnepén az eberni templomban veszünk
részt istentiszteleten. E napon lesz
lehetőségünk, hogy közelebbről meg-
i sme rked jünk a középko r i óvá ro s
rendezetten elhelyezkedő kilenc tornya miatt
„legszebb frank tekepályaként” is emlegetett
településsel. S hogy ne csak az épületek,
hanem az itt élő kedves emberek is közel
kerüljenek hozzánk, este kedélyes baráti
együttléten élvezhetjük majd a gyülekezet
vendégszeretetét.

Az épített és az emberi környezet mellett
érdemes még e kedvcsinálónak szánt írásban
szót ejteni a gazdag természeti adottságokról
is. A sok kulturális találkozás mellett néhány
órát arra a kirándulásra is szánunk, amikor a
frankok szívéhez oly közel álló Staffelstein
kiugró sziklaplatójáról pillantunk majd
körbe, gyönyörködve a vidék szépségében.

Amennyiben ez a kirándulás kedvező
fogadtatásra talál és szép élményekkel
meggazdagodva térünk haza, természetesen
követheti majd e déli zarándoklatot egy újabb
utazás 2016-ban az északabbra fekvő
reformációi városokba is. Ez azonban hadd
legyen a jövő feladata.
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A legfontosabb tudnivalók

Részvételi díj: 95.000 forint három részletben, melyből az első részlet,

30.000 forint / fő a jelentkezéskor fizetendő előlegként.

A részvételi díj tartalmazza a fizetendő belépődíjakat, az utazási- valamint az étkezési
költségeket két kivétellel: egyénileg a bambergi és az augsburgi szabad programok során kell
majd vacsoráról gondoskodni. Ehhez igény szerinti zsebpénzre lehet szükség.

Részvételi díj 2. részlete: 30.000 forint, befizetési határidő: 2015. január 30., péntek, 13 óra.

Részvételi díj 3. részlete: 35.000 forint, befizetési határidő: 2015. április 30., csütörtök, 13 óra.

Indulás: 2015. május 11-én, hétfőn, kora reggel.

Szállás: hétfőtől szombat reggelig 2-3-4 ágyas szobákban, a CVJM altensteini konferencia
központjában, vizesblokkok a folyosón.

A szálláshely ágyneműt, reggelit valamint a programtól függően egyéb étkezéseket és
úticsomagot biztosít.

Szombaton szállás Augsburgban vagy környékén, jelenleg szervezés alatt.

Hazaérkezés: május 17-én, vasárnap a késő esti órákban

A jelentkezés módja: a Deák téri lelkészi hivatalban

Jelentkezési határidő: 2014. november 28. péntek 13 óra

Tervezett maximális létszám: 40 fő, a jelentkezések befogadása érkezési sorrendben történik.

Várjuk az utazáson részt venni kívánó gyülekezeti tagok jelentkezését!

Gasztronómia és teológia

A 6 alkalom részvételi díja 10.000 Ft. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban vagy az
info@deakter.hu email címen lehet október 12-ig.

A tanfolyam csak kellő létszám esetén indul, a korlátozott számú helyek betöltése a
jelentkezés sorrendjében történik. A tanfolyam esetleges további tudnivalóiról a
jelentkezetteket később értesítjük.

Az első négy alkalom időpontjai: október 20., november 3. és 24. és december 8., hétfő
esténként 17-20 óráig. Az utolsó két alkalom időpontját később hirdetjük.

Várunk minden teológiára éhezőt!

Szeretettel hívjuk az érdeklődőket a gyülekezet új és „ínyenc” alkalmára, melyen a
konyhaművészet és a teológia alapvető ismeretei kerülnének terítékre Guth Gergely
mesterszakács és lelkészeink vezetésével a nagyteremben.
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Würzburgban töltött időm

Németországi továbbtanulásom egy régóta
mélyen érlelődő tervem és szándékom volt.
Az itthoni képzések segítségével sokféle
oldalról, megközelítésből tanulmányoz-
hattam a zenét, most viszont a zene
egyházon belül betöltött funkciójára
kerülhet a hangsúly, az egyházzene
szerteágazó gyakorlatának elsajátítására.

A Lutherániában vállalt közreműködésem és
feladataim által már korábban bepillantást
nyerhettem a Deák tér zenei életébe, és
hallgatva az orgonista szolgálatát, a kantáták,
oratóriumok előadását egyre közvetlenebbül
megtapasztalhattam az itt folyó zenei munka
értékét és erejét. Amikor pedig 2009 őszén
Finta Gergellyel együtt elkezdhettem Deák
téri kántori szolgálatomat, teljes körűen
bekapcsolódhattam a gyülekezet zenei és
lelki vérkeringésébe. Ez a lehetőség döntő
hatást gyakorolt zenei jövőmről alkotott
elképzelésemre, beleértve a személyes zenei
képzést és az egyházzenei területen való
továbbtanulás fontosságát. Ösztönző
erőként nemcsak a személyes tanácsok
hatottak rám, hanem bizonyos zenei
k é s z s é g e k ( p l . a z i m p r o v i z á c i ó ,
harmonizáció, zeneszerzés) és elméleti
ismeretek elsajátításának a lehetősége is,
m e l y e k e t m i n d e n n a g y o b b z e n e i
h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő n é m e t
templomok egyházzenészeitől , azaz
orgonista és karvezető kántoraitól a
majdnem 500 éves korál alapú lutheránus
templomi zene megjelenése óta elvárnak.
Nálam mindez személyes felelősségtudattá
és belső elvárássá formálódott, hogy
alkalmasabb legyek a gyülekezetben folyó
egyházzenei szolgálatra, a zene hiteles
interpretálására és minden egyéb művészi

tevékenység mellett a Fóti Evangélikus
Kántorképző Intézetben folyó nevelő és
tanító munkára is.

A kül fö ld i org ona- és evangé l ikus
egyházzene-tanulás ötlete nem új, hiszen két
korábbi Deák téri elődünk, Zalánfy Aladár és
Tra j t le r Gábor is Németországban
mélyítették tovább tudásukat, különböző
híres mestereknél.

A múlt év őszén a würzburgi zeneművészeti
főiskolán tehát elkezdhettem a két tanévet
magába foglaló egyházzene-mesterképzést.
A würzburgi főiskolát professzorom,
dr. Christoph Bossert miatt választottam.
Tanulmányom előtt többször alkalmam volt
Magyarországon őt hallani, kurzusok és
előadások keretén belül az ő művészetéből,
kutatásaiból és elméleteiből ízelítőt kapni.
Az orgonaművészi, egyházzenei és teológiai
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tanulmányokat is végzett professzor
e lőadóművész i , o rg ona i smere t i é s
zeneirodalom-kutatás i szempontból
komplex tudást igyekszik hallgatóinak
átadni. (Sok zenetudományi szempontból
jelentős felfedezését először mi hallhatjuk,
melyeket izzó lelkesedéssel tár elénk.)
Kutatási területeiben kiemelt szerepet kap
például a bachi életmű, s komoly teológiai és
számmisztika alapú megközelítéseivel
forradalmian új fénybe helyezi J. S. Bach
gondolkodását és komponálási koncepcióját.
A művészethez való hozzáállásával bennünk
is hasonló minőségű attitűdöt alakít ki, és így
ki-ki a maga területén tovább fejlesztheti a
„szent zene” ér telmével és cél jával
kapcsolatos gondolatokat, és ezekből a
gyökerekből táplálkozva a 21. század
templomi zenéjének lehetséges útjait.

Az orgona- és egyházzene-tanszék sok
tanulmányi útra is lehetőséget ad, melyek
által számtalan német, historikus orgonával
és Európa legjelentősebb hangszereivel
ismerkedhetünk meg. Nemrég Észak-
Németországban is járhattam, ahol többek
közt az 1971-es építésű Deák téri neobarokk
orgona diszpozíciójának és hangképének
alapjául szolgáló Arp Schnitger (a barokk kor
leghíresebb észak-német orgonaépítője)
300-350 éves műemlék org oná iva l
foglalkozhattam.

A tanulás egyik izgalmas pontját képzi a
mesterképzés tanrendjében előírt ún.
egyházzenei fórum, melyen a tanárokkal
együtt a tanszék összes egyházzenész és
orgonista hallgatója (összesen mintegy 20 fő)
részt vesz. Ez a majdnem egész napos
alkalom teret enged aktuál is témák
felvetésére és megvitatására, zenét, egyházat,
művészetet érintő kérdések és ezeket
összekötő megoldások átgondolására és
megfogalmazására. Első alkalommal én

vezethettem a fórumot, melynek keretén
belül röviden beszámoltam a magyar
evangélikus egyházon belül folyó zenei
életről, a kántorok képzéséről és munkájáról,
és kitértem az új és még készülőben levő
kiadásokra is, melyekben hangsúlyt kap a mai
magyar zeneszerzők liturgiához kapcsolható,
21. századi zenei nyelve is.

Az intézmény sok külföldi hallgatót is
foglalkoztat. Ez a nemzetközi arány az
egyházzenészek, orgonisták között is jól
megfigyelhető: német, cseh, francia, japán,
ausztrá l és mag yar (eg y erdély i is )
nemzetiségű hallgatók kovácsolódunk össze
egy közösséggé az európai szakrális
zenekultúra környezetében.

A csoporttársak mellett egy másik tanulói
körrel is megismerkedhettem: azokkal a
N é m e t o r s z á g b a n t a n u l ó k ü l f ö l d i
ösztöndíjasokkal, akiket a Lutheránus
Világszövetség Német Bizottsága támogat.
Erre az ismeretségre egy Badenben tett
egyhetes egyházi körút adott lehetőséget,
melyre minden ösztöndíjas meghívást
kapott. A 40 fős csoport főként teológus
hallgatókból állt, de akadtak más, valamilyen
szempontból egyházhoz kapcsolódó
munkaágakra készülő hallgatók is, szinte a
világ minden tájáról.

Az elmúlt egy év alatt több evangélikus
gyülekezetben jártam, és helyettesként
Würzburg környéki falvakban kántorizál-
hattam is, megtapasztalva a lelkészek
szolgálatát és a gyülekezetek néha túlságosan
is aktív tempójú éneklését.

Örömmel tapasztaltam, hogy az ünnepekhez
kapcsolódóan nemcsak városi és gyülekezeti
kórusoktól hallhatunk széleskörű repertoárt,
hanem egy alulról szerveződő, főként zenei
főiskolás fiatalokból álló együttes (Bach-
kantáta klub) is színesíti Würzburg zenei
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életét, mely kórus munkájában kísérőként én
is közreműködöm, íg y a Deák tér i
kantátazenés istentiszteletek belső ritmusa
gyakorlatilag tovább él bennem, még ha a
körülöttem létrejövő hangzás másmilyen
karakterű is.

A második tanév sok egyéni feladatot is
tartogat számomra. Kutatási, elemzési
munkák és egyéb egyházzenei, intézményes
kereteken belül megvalósítandó projektek
várnak rám.

A Deák téri gyülekezetnek hálás köszönettel
t a r t o z o m , h o g y e z t a mu n k á m a t ,

t anu l á soma t s z e r ződé s em é l e tben
maradásával, megértéssel és bizalommal
támogatja és segíti!

Mikor itthon vagyok, örömmel csatlakozom
vissza a Deák téri szolgálatokba, mind
a Lutheránia munkájába, mind a gyülekezeti
alkalmakon történő szolgálatokba, és
várom, hogy egy új, remélhetőleg kibővült
s z e m l é l e t t e l a k ö v e t k e z ő t a n é v
eltelte után ismét a „közelben” folytat-
hassam a hangszerek mel let t zenei
tevékenykedésemet!

Mekis Péter

Kosztolányi Dezső:
Megállt az óra

Megállt az óra, és a mutató
halotti csöndben a hatosra néz.
Az óra áll, mindíg hat óra van.
Bármit teszel, az inga meg nem indul,
és a finom üveglemez alatt
oly szótlanul-nyugodt, mint a halott,
kit a koporsó ablakán tekintsz meg.

Az óra áll. És száll a pillanat,
eltűnnek a napok, múlik az év,
a század, ezred és az óra áll.
Az illanó idő szívdobbanása
remegve lüktet által a szobán,
s nincs semmi, semmi nesz, csak némaság.

A rémes éjfél csöndje sem ilyen.

Vár a kerék. S a rozzant szerkezetből,
a poshadó tétlenség börtönéből,
az öröklét nyugodt fuvalma megcsap.
Az óra áll, mindíg hat óra van.

„
Weöres Sándor:
Örök pillanat

Mit málló kőre nem bizol:
mintázd meg levegőből.
Van néha olyan pillanat
mely kilóg az időből,

mit kő nem óv, megőrzi ő,
bezárva kincses öklét,
jövője nincs és multja sincs,
ő maga az öröklét.

Mint fürdőző combját ha hal
súrolta s tovalibbent --
így néha megérezheted
önnön-magadban Istent:

fél-emlék a jelenben is,
és később, mint az álom.
S az öröklétet ízleled
még innen a halálon.
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Gyülekezeti munkaprogram
Mottó: „élet-idő”

A programterv előzetes jellegű, egyes részletekben előfordulhat változás!
„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz...” (Zsid.13,8)

NAP IDŐPONT ALKALOM HELYSZÍN

Hétfő 16.30-tól Hittan 3-4 osztályosoknak hittanterem

Kedd 9 órától Kézimunka kör kisterem

11 órától Bibliaóra kisterem

17 órától Sarokkő csoport kisterem

18.30-tól Imakör klubhelyiség

19.30-tól Lutheránia próba nagyterem

Szerda 16.30-tól Hittan 1-2 osztályosoknak hittanterem

Csütörtök 9.30-tól Nyugdíjas klub klubhelyiség

18 órától Bibliakör kisterem

Péntek 18 órától Ifjúsági óra klubhelyiség

19.30-tól Lutheránia próba nagyterem

Vasárnap 9 órától Istentisztelet úrvacsorával templom

10.15-től Konfirmációi előkészítő hittanterem

11 órától Istentisztelet, úrvacsora. templom

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

18 órától Istentisztelet templom
(kivéve a hónap 2. vasárnapján)

Az 5-6 osztályos gyerekeknek indult gyülekezeti hittanórák időpontja lapzártakor még
egyeztetés alatt van. Ezek az időpntok később megtudhatók a lelkészi hivatalban (tel.: 483 2150),
illetve a templom előtt álló hirdetőtábláról.

Állandó gyülekezeti alkalmak

Csendes hétvégék

Szeptember 26-27 . Csákvár Csákvári óvodás családos hétvége

November 7-9. Mátraháza Csendes-hétvége

November 14-16. Csákvár Csákvári ifjúsági hétvége

IDŐPONT ALKALOMHELYSZÍN
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Bibliaórai és bibliaköri tematika (helyszín: gyülekezeti kisterem)

Szeptember 9 és11. Kié az idő? – Lett-e parancsodra reggel? (Jób38,12)

Szeptember 16 és18. Élet-idő: börtön vagy iskola? – Hogyan múlnak esztendeink?
(Zsolt90,7-12)

Szeptember 23 és 25. Múltba vágyódók – Bárcsak! (Jób29,2-25)

Szeptember 30 és A terhelő múlt – Kitudódott! (2Móz2,11-14)
október 2.

Október 7 és 9. Szabadulás a múlt terheitől – Könyörülj rajtam! (Zsolt51)

Október 14 és 16. Elfeledett múlt – Ezt találtam... (2Kir22,1-20)

Október 21. Megőrzött múlt – Atyáink beszélték el... (Zsolt44,1-9 )

Október 28 és 30. Átértékelt múlt – Az is én voltam... (Csel22,1-21 )

November 4 és 6. A megedző múlt – Emlékezzetek! (Zsid10,32-39)

November 11 és 13. A múlt mint a tapasztalatok tárháza – Nincs új a nap alatt...
(Préd1,9-10)

November 18 és 20. A múlt mint a jelen építőköve – Ráépültetek... (Ef2,20-22)

November 25 és 27. Terhektől szabadító jelen (Lk 21, 28)

December 2 és 4. Változásra hívó idő (Lk 3, 2-6)

December 9 és 11. Tudatos jelenlét (Mt 25, 1-13)

ALKALOMNAP

Gyermek- és családi alkalmak

Szeptember 7. 9 óra Családi istentisztelet: „Kézben tartott idő”
(Zsoltárok 31,15-17)vasárnap

Szeptember 26-27. Csákvári óvodás családos hétvége
péntek, szombat

Október 5. 11 óra Hálaadó istentisztelet óvodásainkkal –
vasárnap „Erőt adó múlt” (Zsoltárok 143,5-6.10)

November 2. 9 óra Családi istentisztelet:
vasárnap „Visszavágyott múlt” (Jób29,2-6)

November 7-9. Mátraháza – csendes-hétvége
péntek-vasárnap

December 7. 9 óra Családi istentisztelet: „Ma van a kegyelem napja” (2Kor6,2)
vasárnap

ALKALOMNAP IDŐPONT



Zenei alkalmak a Deák téri templomban

Szeptember 21. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S.Bach: Wer Dank opfert, der preiset mich BWV17)

Szeptember 26. 18 óra Énekkari vendégszolgálat - a Deák Téri Gimnázium
péntek svédországi testvér-iskolájának kórusa énekel templomunkban

Szeptember 28. 18 óra Orgonazenés áhítat – Nagy Péter orgonál
vasárnap

Október 18. 18 óra Jótékonysági hangverseny a Deák Téri Gimnázium javára
szombat

Október 26. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S.Bach: Wo soll ich fliehen hin BWV5)

Október 26. 18 óra Orgonazenés áhítat – Zászkaliczky Tamás orgonál
vasárnap

November 16. 18 óra Orgonazenés áhítat – In memoriam Szokolay Sándor
vasárnap

November 29. 18 óra Reformáció és kultúra –
szombat hangverseny a Reformáció500 Emlékbizottság szervezésében

November 30. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J. S. Bach: Schwingt freudig euch empor BWV36)

November 30. 18 óra Orgonazenés áhítat – In memoriam Herbert Wulf
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

Szeptember 11. 18 óra „Idő-utazás” – visszatekintés a nyári német-magyar
vasárnap testvérgyülekezeti ifjúsági találkozóra. Az időgépet kezelik:

Smidéliusz Gábor és Cselovszky Ferenc

Október 12. 18 óra „Régi és új találkozása” – A Fatemplom Fesztiválról mesél
vasárnap Gryllus Dániel Kossuth Díjas előadóművész

November 9. 18 óra Beszámoló a Kormány Reformáció Emlékbizottságának
vasárnap munkájáról – vendégünk Ifj. Dr. Hafenscher Károly lelkész,

miniszteri biztos

December 14. 18 óra „Bibliai időfogalmak – Kronos & Kairos”. Vendégünk:
vasárnap Dr. Bácskai Károly adjunktus, az Evangélikus Hittudományi

Egyetem újszövetségi tanszékének vezetője

Asztali beszélgetések (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM
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Szeptember 21. 18 óra Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Október 19. 18 óra Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

November 23. 18 óra Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

Ifjúsági istentiszteletek

Október 19. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

November 23. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

Istentiszteletek énekelt liturgiával

Október 23. 9 óra Istentisztelet a nemzeti ünnep alkalmából
csütörtök

Október 31. 9 óra Reformáció ünnepi istentisztelet úrvacsorával
péntek 11 óra Reformáció ünnepi istentisztelet úrvacsorával

18 óra Reformáció ünnepi istentisztelet

NAP IDŐPONT ALKALOM

Hétközi ünnepi istentiszteletek

Szeptember 15. 18 óra Presbiteri ülés (gyülekezeti nagyterem)
hétfő

Október 13. 18 óra Presbiteri bibliaóra: „Közösségépítés élettörténetek által”
hétfő (Az Életképek c. könyv alapján, a gyülekezeti kisteremben)

November 15. Presbiteri csendesnap Csákváron
szombat

December 15. 18 óra Presbiteri bibliaóra: „Rendelt idő”
hétfő (Az Életképek c. könyv alapján, a gyülekezeti kisteremben)

NAP IDŐPONT ALKALOM

Presbiteri- képviselő-testületi alkalmak
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Szeptember 14. 1000 esztendő – 2Péter 3,8-9

Szeptember 21. 38 évnyi szenvedés után... – János 5,1-9a

Szeptember 28. 7 évenként – az elengedés esztendeje – 5Mózes 15,1-5

Október 12. 1 év türelmi idő – Lukács 13,6-9

Október 19. 40 nap az Isten hegyén – 2Mózes 24,12-18

Október 26. 30 napig Isten nélkül? – Dániel 6

November 9. 14 nap örömünnep – 1Királyok 8,22-65

November 16. 10 napos próba – Dániel 1,1-21

November 23. 7 nap Jerikó falainál – Józsué 6

November 30. 3 nap sötétség – Apostolok Cselekedetei 9,1-19

December 14. 2 nap Jézussal – János 4,1-42

NAP ALKALOM

Vasárnapi gyermek-bibliakör alkalmai

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

„Taníts úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt.90,12)

Szeptember 29. 17 óra „A bukott angyal” – vendég: Gimesi Jánosné ny. ref. lelkész
hétfő

Október 27. 17 óra Vendég: Dr. Harmati Béla ny. ev. püspök
hétfő

November 24. 17 óra „A hit mint állandó és mint változó az idők folyamán”
hétfő vendég: Takácsné Dr. Kovácsházi Zelma ny. ev. lelkész

NAP IDŐPONT ALKALOM

Magányosok bibliaórája (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

Szeptember 24. 19 óra Isten megismerése
szerda

Október 29. 19 óra Valódi énünk fölfedezése
szerda

November 26. 19 óra Önmagunkká válni
szerda

December 17. Adventi piknik a Puskin u. 12-ben
szerda

Senior kör (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM

Életformáló önismeret és istenismeret – David Brenner: Az önismeret ajándéka c. könyve alapján
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Szeptember 11. A XI. század egyháztörténete

Szeptember 18. Pál apostol nyomában Görögországban

Szeptember 25. Olvassuk együtt! A Jelenések könyve - múlt

Október 3. Az egyház és a rendszerváltozás az NDK-ban

Október 9. A XII-XIII. Század egyháztörténete

Október 16. Magyarországi elfeledett kastélyok - Sárfalvi Ilona vetít

Október 30. Luther Márton 95 tétele

Október 6. Olvassuk együtt! A Jelenések könyve - jelen

Október 13. A Pesti ev. egyház jeles képviselői a XIX. században

November 20. Erdélyi utazás – Sárfalvi Ilona vetít

November 27. Evangélikus Hitvallási irataink I.

December 4. Olvassuk együtt! A Jelenések könyve – jelen

December 11. A XIV-XV. Század egyháztörténete

NAP

Nyugdíjas klub csütörtöki programjai (helyszín: klubhelyiség)

IDŐPONT ALKALOM

Szeptember 19. 10 óra Élet-idő – évadkezdő beszélgetés

Október 10. 10 óra Egy bibliai történet játékos, mondókázó feldolgozása

Október 17. 10 óra Anyukák egymásközt... – beszélgetés

November 14. 10 óra Egy bibliai történet játékos, mondókázó feldolgozása

November 28. 10 óra Anyukák egymásközt... – beszélgetés

December 12. 10 óra Egy bibliai történet játékos, mondókázó feldolgozása

Baba-mama kör (helyszín: klubhelyiség)

NAP IDŐPONT ALKALOM
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