
Lukács evangéliumának 14. részében arról
olvasunk, hogy egy farizeus ebédelni hívja a
házába Jézust, aki elfogadva az invitálást, egy
szombati napon asztalhoz telepedik
vendéglátója otthonában. Jézus ezt a
helyzetet használja arra, hogy a vele levő
asztaltársaság figyelmét egy másik vendégség
felé irányítsa:

Isten vendégei vagyunk. Vendégek, akiknek
helyét, helyzetét a vendéglátó jelöli ki
asztalánál. Vendégek, akik nem mondhatják,
hogy nekem ez vagy az mindenképpen jár,
hiszen nem rangjuk vagy valamely érdemük
alapján let tek meghívva, hanem az
éhségüket, hiányaikat meglátó és azokon
meginduló, azokra megoldást, enyhülést
kínáló vendéglátó irgalmából. Ugyanakkor
az Úr meghívott vendégei számíthatnak a ház
urának gondoskodó szeretetére.

A Jézussal egy asztalnál ülők közül az egyik,
mintha csak megértené a Mester szavaiban
megfogalmazott örömhírt, kimondja azt a
mondatot, amelyet gyülekezetünkben az idei
munkaév vezérfonalául választottunk:
„Boldog az, aki Isten országának vendége.”
Ez a mondat indítja azután Jézust arra,
h o g y e l m o n d j o n e g y p é l d á z a t o t .
A meghívottakról, akiknek mindnek akadt
valami fontosabb, így azután nem mentek el a
nekik készített fogadásra. Helyettük pedig
jövevények és vándorok váltak a lakoma
vendégeivé.

Jézus ebben a példázatban rólunk beszél.
Rólunk, akiknek még ha olykor tele is van
mindenfélével a kezünk, mégis megannyi
h i ánnya l küzdünk . Ak ik é l e tu tunk
elágazásainál kezünket tördelve latolgatjuk:
vajon mere kellene tovább indulni, hogy ne

tévedjünk el. Rólunk beszél, akiknek annyira
tud hiányozni a megértés, az elfogadás, a
közösség, a békesség. Akik éhezzük a
boldogságot, a szeretetet, akik csalódások,
fájdalmas veszteségek sebeit cipeljük
lelkünkön. És úgy vágynánk arra, hogy
valami, hogy valaki mindezeket enyhíteni,
gyógyítani tudja. Rólunk beszél, akik
annyiszor topogunk egy helyben. Mert nem
tudjuk túltenni magunkat egy-egy kudarcos
élethelyzeten. Rólunk beszél, akik sokszor
vakok vagyunk az igazi célok meglátására.
A dolgok mögötti értelem felismerésére.
Egymás igazi megértésére.

Jöjjetek! Szegények, sántikáló megfáradtak,
vakok és éhezők. És telepedjetek ide
hozzám! Ezt az isteni hívást közvetítik az Úr
jóindulatának mindenkori hírhozói. Szolgái,
akiket azért küld az emberekhez, hogy azok
hírt kapjanak: Isten nem akar bennünket
magunkra hagyni. Isten segíteni akar nekünk.
Ő tápláló, erőt adó vendéglátónk. Éljünk hát

Meghívás egy ünnepi közösségbe
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a felkínált lehetőséggel! Mert igaza van annak
a vendégnek, aki így ujjong fel ott, a farizeus
házában: Boldog az, aki Isten országának„
vendége.”

Ez a példázat rámutat azonban arra is, hogy
mennyire nem mindegy, hogyan is reagálunk
az isteni hívásra. Mert ha valakinek
fontosnak hitt dolgokkal van tele a keze, az
nehezen viszonozza a felé irányuló hívogató
kéznyújtást.

Fel kell, hogy tegyük hát magunkban a
kérdést: Az én kezem vajon mivel van tele?
Olyan dolgokkal, melyektől talán segítséget
várok, azután kiderül, hogy megtartani aligha
tudnak? Dolgokkal, amelyekbe miután
belekapaszkodtam, egyszerűen a kezemben
maradtak, s most fölösleges teherként
hurcolom őket? Kudarcok, tévedések,
f á j ó e m l é ke k c s o m a g j á t c i p e l e m ?

Megválaszolatlan kérdések kétségbeejtő
listáját szorongatják ujjaim? Vagy kövér
ökörfogatok gyeplőjét? A munkaeszköz
elengedni nem bírt nyelét? Egy vaskos, teleírt
határidő naplót, vagy egy minden áron
magamhoz kötni vágyott társ kezét?

A példázatból végül kitűnik, hogy az
elutasítás, az érdektelenség, a közöny, sőt
még az ellenállás sem szegi kedvét Istennek.
Ő ilyen. Az asztalt megteríti. Az erőforrást
elkészíti. Tápláló ajándékait felkínálja. Hívó
szavát újra meg újra hallatja. Mert szívügye a
boldogulásunk. Hogy utunkon rendre
átélhessük a vele való találkozások ünnepi
örömét.

Bizony, boldog az, aki Isten országának
vendége!

Cselovszky Ferenc
igazgató-lelkész

A 382-es ámbrafa története

A fotó Lutherstadt Wittenbergben készült,
amikor gyülekezeti zarándok csoportunk
májusban a „refor máció városába”
látogatott. A fa, melynek árnyékában az
elmúlt évek során telepített Luther-kertben
megálltunk, a 113-as számot viselő hárs.
Egyike annak az 500 csemetének, amelyeket
a Lutheránus Világszövetség helyi akciója
keretében gyülekezetek, intézmények és
egyházi szervezetek fogadhatnak örökbe a
reformáció 500 éves jubileuma alkalmából
Wittenberg három parkjában. E hárs mellett
tábla hirdeti az ültetők kilétét: „Evangelisch-
L u t h e r i s c h e K i r c h e i n U n g a r n
(Magyarországi Evangélikus Egyház) –

Ittzés János püspök és Dr. Fabiny Tamás
püspök.”

A Luther-kert ötlete nagy tetszést aratott a
Deák téri zarándokok körében is. Különösen
akkor, amikor megtudtuk, hogy akár a mi
gyülekezetünk is örökbe fogadhatna egy fát.
Már a hazafelé vezető úton adakozás indult,
é s r ö v i d i d ő a l a t t ö s s z e g y ű l t a z
örökbefogadáshoz szükséges 500 euró.
Szintén még az úton megfogalmazódott a
gondolat, hogy ez a fa kifejezhetné – a Deák
téri udvaron 2011-ben elültetett hárshoz
hasonlóan – a testvérgyülekezeteinkkel
megélt közösséget is.



A zarándokok terve október 5-én, délután 14
órakor valóra válik. Wittenbergben, nem
messze az Új Városháza (Neues Rathaus)
épületétől, egy rövid áhítat keretében sor
kerül a 382-es sorszámot viselő ámbrafa
jelképes „elültetésére”. Az alkalmon, melyen
Isten igéjét Hans-Wilhelm Kasch, a
Lutheránus Világszövetség wittenbergi
központjának igazgatója hirdeti majd,
gyülekezetünk delegációja mellett jelen
lesznek apácai, csákvári, eberni és porvooi
testvérgyülekezetünk küldöttei is. Az erre
járók a fa mellett levő, az információkat
„tüchtig” takarékossággal összesűrítő táblán
ezt olvashatják majd németül:

500 Jahre Reformation – 500 Bäume in
Wittenberg / Ein Zeichen gewachsener
ökumenischer Gemeinschaft (500 éves
reformáció – 500 fa Wittenbergben / a
növekvő ökumenikus közösség jele)

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Budapest -Deák Platz , Ungarn, mit
Partnergem. Apáca, Siebenbürgen; Csákvár,
Ungarn; Ebern, Deutschland und Porvoo,
Finnland (azaz Budapest-Deák tér i
Evangélikus Egyházközség, Magyarország
és testvérgyülekezetei Apáca, Erdély;
C s á k v á r , M a g y a r o r s z á g ; E b e r n ,
Németország és Porvoo, Finnország)

Mivel a Lutheránus Vi lágszövetség
a k c i ó j á n a k a z i s r é s z e , h o g y a z
örökbefogadott wit tenberg i fáknak
világszerte „testvérei” is legyenek, a
közeljövőben egy Deák téri udvarunkon, a
kis hárs közelében elhelyezett táblán
szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy
ennek a fának immár van egy párja is,
Lutherstadt Wittenbergben.

Cselovszky Ferenc
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Születésnapi hálaadás

„Luther egész életében sokat beszélt
Istenről. Még többet Istennel. Imádkozó
ember volt. Ez életének, szolgálatának,
hatásának igazi titka. Az imádkozó Luther
arca nem egyik a sok lehetséges Luther arc
közül. Ez az alap – minden más vonás erre
kerül.

Többfelől közelítik ma Luthert: társadalmi,
lélektani, gazdasági, kulturális, történelmi
összefüggések felől. Mindez jogos és érdekes
eredményekre vezethet, de személyiségének
központjába behatolni csak az tud, aki már
felfedezte: Luther mindig Isten elé álló, Isten
előtt járó, Isten erejéből cselekvő, Istennek
felelős ember volt. Imádságos gyakorlata
nem magára erőltetett kegyes stílus,
életforma, hanem életeleme. Mindig
i m á d k o z o t t : ö r ö m b e n é s b a j b a n ,
e r e d m é n y e k é s k u d a r c o k k ö z ö t t ,
egészségben és betegségben, fiatalon és
idősen, egyedül és közösségben, életre
készülve és halálra szántan. A „Szüntelen
imádkozzatok” pálapostoli követelés eleven
illusztrációja lett.

A gyújtószavú igehirdető, a bölcs tanító, a
neves professzor, a híres egyházszervező, a
fé le lmetesen kemény refor mátor, a
rettenthetetlennek tartott hitvitázó mindig
g yer meki hangon imádkozik . Is ten
gyermekeként beszélget mennyei Atyjával.
Alázatos, mint aki tudja, hogy nem tud
mindent, az imádság iskolájába jár, de még
nem kapott végbizonyítványt, tanuló maradt,
holtig tanult.

Imádságai végén nincs ott az Ámen szó,
mintegy jelezve, hogy nekem magamnak kell
fo lytatnom a luther i sorokat , sa ját
gondolataimmal kell tovább imádkoznom,
néha rövid, néha hosszabb kiegészítésként és
csak azután mondhatom az áment. Mielőtt
közreadom ezt a gyűjteményt, kipróbáltam.
Jó a tapasztalatom: lehet ma is együtt
imádkozni Lutherral.”

Részlet dr. Hafenscher Károly: „Imádkozzunk
együtt Lutherral – ma is” című könyvéből, 13-14. o.
Budapest, 1983

Dr. Hafenscher Károly lelkész testvérünk július 6-án töltötte be 90. életévét. Hálaadással
gondolunk szolgálatára, és ez úton is Urunk gazdag áldását kérjük életére!
A megemlékezés kapcsán egy részletet olvashatunk egy írásából, amelyben Luther
imaéletét állítja az olvasók elé.

fotó: Cselovszky Ferenc

4 ŐSZI LEVÉL • 2016/2



Ki volt Huszár Gál?

(Az alábbiakban könyvesboltunk egyik korábbi dolgozójának visszaemlékezését
közöljük, melyben nem csak arról olvashatunk, hogy ki is volt a bolt névadója, hanem
arról is, mit jelentett, és mit jelent a Huszár Gál azoknak, akik ott dolgoztak, s így ez a
hely életük részévé válhatott.)

16 évig segítettem a Huszár Gál Evangélikus
Könyvesbolt munkáját gyülekezeti szolgá-
lattevőként. A bolt 1995. október 31-én
nyitotta meg kapuját a Deák téren. Egy
alkalommal telefonált valaki, aki Huszár
Gállal akart beszélni. Komolyan gondolta.

Ezek után feleljünk a kérdésre:
Ki is volt Huszár Gál?

„A reformáció idején élt a 16. században.
Katolikus papként kezdte munkáját, de a
reformáció szellemében munkálkodott.
Kiemelkedő reformátor, rektor, énekszerző
és nyomdász volt. Rendkívül művelt
embernek ismerték. Irodalmi művei:
„Prédikációs könyv”, Énekeskönyv,
Graduál, mely magába foglalja a lutheránus
istentisztelet rendjét. 1558-ban állította fel
nyomdáját. A hit dolgait illetően nyilvános
vitákra is hajlandó volt.” Az igazság
egyetemes normája egyedül a Szentírás –
vallotta. Jele a horgony és a rézkígyó volt,
amely Istenben való hitét és reményét
szimbolizálta. Rendszeres üldöztetésben,
zaklatásbanvolt része. Pestisjárvány áldozata
lett 1575. október 23-án.”

A H G kö n y ve s b o l t n e m e g y b o l t
hagyományos funkcióját töltötte be. Annál
sokkal többet jelentett. Szellemi műhely,
baráti kapcsolatok színtere volt. A vevők
nem csak vásárolni jöttek, ez kibővült a
segítségkéréssel, segítségadással, a magány
feloldásával, ismeretnyújtással, tájékoz-
tatással, vidám, de komoly beszélgetésekkel

is. Az ember úgy érezte, hazajött. Országos
összejöveteleken, karácsony táján zsúfolásig
megtelt az üzlet. Sokszor nehéz volt a sok-
sok kérés teljesítése, de egyben örömteli is.

Mindig szólt az alkalomhoz illő szép zene.

Valóban „Insula Lutherana” volt a
g yo r s é t t e r m e k s z o m s z é d s á g á b a n .
A z E v a n g é l i k u s M ú z e u m o t é s a
Könyvesboltot sok-sok pénzből felújították.
Már üzemel a KÖNYVESBOLT, neve
maradt: Huszár Gál.

„Legyen élővé és hatóvá az Ige. Az Ige
szolgálata könyvek, betűk segítségével is. Joel
könyve szerint az álmok Isten ajándékai is
lehetnek. Legyen Istennek hála, hogy egy
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álom megvalósulhatott: akkor is, mikor a
boltunk létrejött, és most is, amikor
megújult.”

(Zászkaliczky Péter evangélikus lelkész
gondolatai nyomán)

„Végy szállást a mi szívünkben
És szenteld meg örök Isten,
Hogy csak Tenéked szolgáljunk,
És nyugalmat Tőled várjunk”

HG énekeskönyve/EÉK.78./4.

Dénes Gyuláné, Piroska
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Köszönjük!

„Úgy gondolom, bárhol dolgozunk, Isten
azért áll ít oda, hogy testvéreinknek
szolgáljunk, és segítsünk, amennyire tőlünk
telik.”

Ezzel a mondattal zárta gyülekezeti
hírlevelünkben a vele készült, őt, mint a
„Huszár Gál” új dolgozóját bemutató
interjút Fánczi Györgyi, könyvesboltunk
egykori vezetője, húsz esztendővel ezelőtt.
Bő két évtized múltán, idén nyáron Györgyi
búcsút vett eddigi szolgálati helyétől. Ha
rövid értékelésre vállalkoznánk az itt eltöltött
időszakkal kapcsolatban, aligha találhatnánk
megfelelőbb summát, mint ami ebben az
egykor megfogalmazott vallomásban
sűrűsödöt t ös sze : I s t en tő l kü ldve
testvéreinknek szolgálni, és segíteni...

A vásárlók és a Deák téri gyülekezet nevében
kö s z ö n e t e t m o n d u n k G yö r g y i n e k
mindazért, amit ez a könyvesbolt, nem
utolsó sorban személyének köszönhetően
sokunknak jelentett: A Huszár Gál sokaknak
az a hely, ahová jó betérni. Ahol a tartalmas
könyvek mellett jó szót, lelki útravalót, vagy
éppen odafigyelő meghallgatást is kaphat az
ember. Ahol szívesen segítenek, ha egy
könyvet be kell szerezni, ha egy alkalomhoz
illő ajándékot kell találni, vagy ha épp egy
e d d i g i s m e r e t l e n s z e r z ő k a p c s á n

informálódnánk. Szerényen, szelíden,
ugyanakkor megingathatatlan odaszánással
vezette Györgyi az üzletet, akkor is, amikor a
legkevésbé sem volt könnyű talpon maradni
a könyvpiacon. Hűséggel végezte szolgálatát
a legnehezebb időben, az átépítés embert
próbáló szűk esztendejében is.

Köszönjük Györgyinek a két évtized minden
pillanatát. Köszönjük az őt szolgálatba állító
Úrnak, hogy adta nekünk. Kérjük Urunkat,
hordozza őt ezután is!

Búcsú Fánczi Györgyitől
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Reményteljes jövő
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól
az Úr –: Békességet és nem romlást tervezek, és
reményteljes jövőt adok nektek.” Jeremiás 29,11

Amikor könyvesboltunk új vezetőjét idekerüléséről, motivációjáról, előre tekintő
terveiről kérdeztük, helyzetével és a jövőre vonatkozó reménységével kapcsolatban ezt a
jeremiási igeverset idézte.

Május közepén gyülekezetünk elnöksége hirdetést
adott fel a Huszár Gál Könyv- és Papírkereskedés
megüresedő üzletvezetői munkakörének betöltésére.
Bevallom, nagyon reménykedtünk abban, hogy a
jelentkezők közt olyat is találunk majd, aki a
szakmai alkalmasság mellett evangélikus
gyülekezeti háttérrel is rendelkezik. Ez a várakozás
személyedben nagy örömünkre be is teljesült...

Fűkéné Menczer Korné l i a vag yok ,
evangélikus lelkészfeleség, édesanya,
könyvesbolt-vezető. Mindegyik fontos, és
mindegyik meghatározó az életemben.
Jelenleg Galgagután, egy Nógrád megyei kis
faluban élünk fér jemmel, és három
gyermekünkkel. Végzettségem szerint
tanítónő és német idegennyelv-oktató
vagyok. A főiskola elvégzése után 3 évig
tanítottam, aztán megszületett első
gyermekünk, majd őt követték a többiek.
13 évig otthon voltam velük. Ez is nagyon
szép időszaka volt az életemnek, amikor
azonban a legkisebb is iskolás lett, Isten elém
hozott egy lehetőséget egy könyvesbolti
eladói munka formájában. Akkor még nem
tudtam, hogy miért kerültem oda – utólag
látom Isten csodálatos vezetését ebben is – ,
csak azt tudtam, hogy a helyemen vagyok.
Mindig is fontos szerepet játszottak az
életemben a könyvek, még egy városi sétára
sem indulok soha olvasnivaló nélkül. Ha az
ember az egész napját könyvek között
töltheti, az Istennek valami egészen
különleges ajándéka.

Amikor az Evangélikus Életben felfigyeltem
az üzletvezetői munkáról szóló hirdetésre, és
megemlítettem a családnak, mindenki
azonnal arra biztatott, hogy pályázzam meg.
Ezután úgy felgyorsultak az események,
ahogyan - vallom - nem lehetett véletlen.
Ha én magam akartam volna kitalálni egy
nekem tetsző munkahelyet, nem tudtam
volna íg y időzíteni , ennyi részletet
összehangolni. Ezért amikor a felkérést
kaptam, hogy ha vállalom, jöhetek, nem
mondhattam nemet. Nem mondhattam
nemet valamire, amit az Isten nekem
előkészített. Bár időnként úgy éreztem, és
érzem, hogy alkalmatlan vagyok, az Ő
elhívása az, ami megerősít.
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Amikor az Evangélikus Életben felfigyeltem
az üzletvezetői munkáról szóló hirdetésre, és
megemlítettem a családnak, mindenki
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Ezután úgy felgyorsultak az események,
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volna íg y időzíteni , ennyi részletet
összehangolni. Ezért amikor a felkérést
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mondhattam nemet. Nem mondhattam
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érzem, hogy alkalmatlan vagyok, az Ő
elhívása az, ami megerősít.

Mik az első tapasztalataid, amelyeket az új
munkahelyeden eltöltött néhány hét során gyűjtöttél?

A Könyvesházban, ahol korábban három
év ig do lg oz tam, l ehe tőség em vo l t
beletanulni a könyves szakmába. Nagyon sok
mindennel foglalkoztam ott, amit most
hasznosítani tudok. Van még bőven
tanulnivalóm, ezt is érzem. De kész vagyok
arra, hogy tanuljak, és örömömet lelem
ebben a munkában. Nagy segítségemre van
Fánczi Györgyi, aki megosztja velem
tapasztalatait, és mindenben támogat.
Örülök annak is, hogy van egy biztos, a helyi
sajátosságokat jól ismerő, szolgálatra mindig
kész munka tá r sam, K a lapos Zso l t
személyében. Továbbá Isten gondoskodott
egészen különleges utakon arról is, hogy
Petri Dávidot idevezette. Ő jelenleg a másik
kollégám. Úgy látom, nagyon jó kis csapat
alakult így ki, és ez egyáltalán nem
elhanyagolható. Szívesen indul az ember
dolgozni, ha jó társakkal van körülvéve.

Sokszor hallani, hogy a könyves szakma manapság
nincs könnyű helyzetben. Hol látsz olyan kitörési

pontokat, olyan hangsúlyossá váló feladatokat illetve
lehetőségeket, amelyek a Huszár Gál Könyvesbolt
következő időszakában meghatározóak lehetnek?

A Huszár Gál Kft. működtetésében nagyon
sok lehetőséget látok. Bár valóban nincs
könnyű helyzetben a könyves szakma, azt
gondolom, a mi üzletünk speciális hely-
zetben van. Amellett, hogy terjeszthetjük az
igét, az igei könyveket, kiszolgálhatunk egy
szélesebb réteget is. Az evangélikus óvoda
kicsinyeitől kezdve a Deák téri gimnazis-
tákon át az idősekig szeretnénk minden
réteget megszólítani. Hiszem, hogy egy
keresztyén ember könyvespolcán a
kifejezetten vallási könyveken kívül sok
minden elfér: igényes szépirodalom, jó
szakácskönyvek, tanulást segítő kiadványok,
művészeti kiadványok stb. Ezért terveim
szerint ilyen irányban is bővítjük a kínálatot.
Megmaradt a papír-írószer részleg is,
kaphatók ajándéktárgyak, egyéb apróságok
is. A modern kor igényeinek megfelelően
elindult már Facebook oldalunk, kérem,
hogy ott is keressenek minket, valamint a
közeljövőben elkészül honlapunk is, és
reménység szerint hamarosan a webáruház is
beindulhat.

Ami még a munkámban külön örömet jelent,
az a vevőkkel való kapcsolat. Lépten-
nyomon jó beszélgetések alakulhatnak ki, és
ebben az üzletben a lelkigondozásnak egy
különös formája is működhet ezen keresztül.
Néha csak egy biztató szó formájában, néha
komolyabban, mélyebben. Ez az, ami miatt
még inkább érzem, micsoda szolgálati
lehetőséget kaptam ott, ahova Isten állított.

Kérem a testvérek imádságos támogatását, és
mindenkit nagy szeretettel várok a felújított
könyvesboltban!

kérdező: Cselovszky Ferenc



Gyülekezetünkben évente két alkalommal nyílik lehetőség az egyházfenntartói járulékok
borítékba helyezésére. Legközelebb várjuk ily módon mindazok adományát, akikoktóber 16-án
az egyházfenntartási hozzájárulás befizetésének ezt a módját választják.

Felajánlásainkat 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
2016. október 16.

Országos evangelizáció
Mottó: „Állj a lábadra! - Reformáció ma”
Időpont: 2016. október 8. szombat, 10-16 óra
Helyszín: Budapest, Deák téri evangélikus templom

Program:

9.40 Éneklés a Hermons zenekarral

10.00 Köszöntés, ima – Szemerei János, püspök és Szeverényi János
Tanúságtétel – Hermons
Igehirdetés: „Állj a lábadra” (ApCsel 14,8-10) – Győri János Sámuel

11.15 Szekciók, bibliakörök

12.45 Ebédszünet (az egyház szerény vendéglátást biztosít)

14.00 Tanúságtétel
Élet-halál élményeim – Czakó Gábor Kossuth-díjas író
„Emberfia, állj a lábadra!” - Lóczy Tibor lelkészi munkatárs

15.00 Igehirdetés: „Térjetek meg az élő Istenhez!” (ApCsel 14,11-18) –
Lupták György
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.
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Mátraháza jubileumi gyülekezeti hétvége–

Időpont: 2016. október 27-30.
Mottó: reformáció és ünnep, 10 év - 10 ige

Imm r 10 esztendeje, hogy a De k t riek lelkes csapata azá á é
ősz bek sz nt vel M trah z ra, a reform tus d lőbeö ö é á á á á ü  ü
l togat. K nyelm nkről, j ltart sunkr l a helyb lieká é ü ó á ó é
kedves munkat rsi csapata gondoskodik. Lelki kincseket,á
k z s s g e t , e l c s e n d e s e d s t a z h í t a t o k ,ö ö é é á
bibliatanulm nyok, vet lkedők s kumenikusá é é ö
istentisztelet alkalm val kaphatnak a r sztvevők.á é
Lelk szeink mellett vend g előad k jelenl te is sz nes ti aé é ó é í í
h t v g e p r o g r a m j t . T m n k e z t t a l aé é á é á ú
T ZPARANCSOLAT - a szeretet kettős parancs nakÍ á
t kr ben. Az hítatok, előad sok az Istenszeretet –ü é á á
emberszeretet k rd s t j rj k k r l. A jubileum ok n,é é é á á ö ü á
most k l nleges lehetős g, hogy egy nappal t bbetü ö é ö
lehet nk egy tt a M tra lelki t ltekez sre is alkalmasü ü á ö é
k rnyezet ben.ö é

Programelőzetes

Október 27. csütörtök
Este vacsor val s kezdő egy ttl ttel v rjuk azokat, akik m r kor bban szabadd tudj k tenniá é ü é á á á á á
magukat.

Október 28-29. péntek, szombat
A bibliatanulm nyok, előad sok, besz lget sek mellett lehetős g lesz r videbb-hosszabbá á é é é ö
kir ndul sokra, hiszen szeretn nk kihaszn lni a M tra adotts gait.á á é á á á

Október 30. vasárnap
K z s istentisztelettel z rul jubileumi egy ttl t nk.ö ö á ü é ü

A gyermekes csal dok sz m ra kedvezm nyt s koroszt lyos programokat k n lunk, deá á á é é á í á
term szetesen minden gener ci sz m ra nyitott az alkalom.é á ó á á

R szv teli d j:é é í
3 napra
felnőtt: 16.000 Ft, gyermek (3-14 év): 6.000 Ft

2 napra
felnőtt 12.000 Ft., gyermek (3-14 év): 4.000Ft

Elhelyezés: fürdőszobás, 2-3 ágyas szobákban

Jelentkezés: okt ber 10-ig, a r szv teli d j befizet se mellett a lelk szi hivatalban.ó é é í é é
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Nyári élménycsokor

A ny ri időszak gy lekezet nk let ben legal bb annyira sz nes, mint egy mezeiá ü ü é é á í
vir gf z r. Mik zben a templomőrők s a hivatal dolgoz i „hazai p ly n” teljes teneká ü é ö é ó á á í
szolg latot, addig t borainkban munkat rsaink s lelk szeink gyerekek, fiatalok,á á á é é
csal dok k z tt v gzik munk jukat. Id n t borvezetőinket, seg tőinket k rt k, hogyá ö ö é á é á í é ü
szem lyes lm nyeikkel s az ltaluk szervezett, vezetett t borra jellemző k ppelé é é é á á é
mutass k be a h rlev l olvas i sz m ra is a m g tt nk ll h napok esem nyeit,á í é ó á á ö ö ü á ó ó é
történéseit.

Deák tér és Fasor közös gyerektábora, június 19-25. Csákvár
Gábor megkeresett, hogy válasszak ki a nyári gyerek táborról egy jellemző képet és meséljek róla.
Nem tudtam egy képet kiválasztani, ugyanis az egész hét telis tele volt élménnyel, lelki táplálékkal,
beszélgetéssel, játékkal, mókával és kacagással. Ezért inkább készítettem egy montázst a
számomra legkedvesebb emlékképekből. Talán hosszú évek elmúltával idén először volt
teltházas a tábor, közel 45-en voltunk. Fantasztikus élmény évről évre. Minden gyerek külön
egyéniség volt, mindenki mindenkivel barátkozott, ismerkedett, jókat játszott és beszélgetett. A
hét végére egy közösséggé kovácsolódtunk össze.

A hét utolsó napjaira jóízű fáradság tölti el a lelkem minden évben. Mégis jó érzés az utolsó nap
azt hallani a gyerekektől, hogy miért nem két hetes a tábor, sőt inkább tartson egész évben és csak
néha látogassunk haza. Majd visszatérve a szürke hétköznapokba, napokkal a tábor után is, sorra
jönnek a szívet melengető telefonok és üzenetek a szülőktől/barátoktól, hogy nagyon köszönik,
hogy foglalkoztunk gyermekeikkel, és ők azóta is emlegetik a részleteket, tábori eseményeket,
énekelnek, imádkoznak az asztalnál és beágyaznak (ami talán a „szigorú” mindennapos
szobavizetek hozománya)… Én már karácsonykor elkezdek a táborra hangolódni, ugyanis a
gyerekek már akkor elkezdik kérdezgetni, hogy hány napot kell még aludni a „bibiliai táborig”. ☺

Szabó Dia
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Testvérgyülekezeti nomádtábor, augusztus 6-13. Bakony, Ördög-rét

„Tanulni jöttünk!” - Ez a mondat aligha lehet lelkesítő a nyár közepén, s valószínűleg a szervezők
népszerűségét is csak csorbítaná, ha így fogadnák a táborlakókat. Mégis ha ránézek erre a képre,
eszembe jut több ehhez hasonló, ahol apróságoktól tanulhatunk apróságokat - városoktól távol,
az erdő közepén. Sokszor valóban mi, nagyobbak a kisebbektől. Nem a dolgok mechanikáját,
technikáját, hanem leginkább az azokhoz való hozzáállást. Minden teendő, minden kihívás egy
közös játék.

Egyik legnagyobb élményem a hét közepén, egyetlen nap durcásan és kitartóan ömlő eső közben
történt. Amilyen morcos volt az eső, olyan mosolygósan mosogattunk mi fél tucatnyian.
A feladat végeztével pedig szemek csillantak fel fiatalos fogalmazással: Ez milyen jó volt!

Kis Bálint
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Ifjúsági tábor, július 10-16. Csákvár

A Játék, ami éltet,
Kinyílt tőle a képzet,
Az élményt nem feledem,
Mikor még lágy volt a fedelem,
S folyton csak játszottam én,
Szüleimnek kebelén

De most már benőtt a fedelem,
S talán néha azt hiszem,
Hogy a játék már unalmas,
Inkább a pénz a hatalmas.
Vagy talán bármi más.
A játék olyan óvodás!

„Játék, ami éltet”

Amikor az első őszi ifi alkalmon Feri megkérdezte a fiatalokat, hogy mondjanak egy
meghatározó eseményt az elmúlt nyárról, nagyon sokan említették a nyári ifis csákvári hetet. Idén
a játék témakört jártuk körül teológiai, lelki és a kisgyermekek legfontosabb, éltető tevékenysége
felől megközelítve: vagyis mi is sokat beszélgettünk, játszottunk. A legmeghatározóbb élmény a
közösség formálódása volt, az együttműködés öröme és a fiatalok egymással kötött barátsága.
A délutáni és esti csapatos vetélkedők alatt jól megmutatkozott, hogy a játék mekkora erővel
rendelkezik. A játékosok napról napra egyre jobban élvezték a játékokat, egy nagyon jó, aktív,
játékos közösség formálódott a héten. Az estéket Honthegyi Zsolt (bácsi) meséi koronázták meg,
ezek egy igazi játékvilágba repítettek minket, feledhetetlen élményt nyújtva az estére megfáradt
játékosoknak. A lelkiség megkoronázásáról pedig a Láthatatlan színház gondoskodott.

Frenyó Zsófia és Frenyó István

De e tábor megtanított,
Játszani kell itt és ott,
Mindegy, hogy mit mond nekem,
A tanár, az öreg, meg az egyetem,
Nem lehet abba hagyni,
Napestig kell játszani.

S, ha furcsán néznek ránk,
Vagy meg is dorgálnak tán,
Akkor is tudjuk már,
Nincs itt semmilyen határ,
Csakis így lehet szép az élet,
Tudjátok meg: A Játék, ami éltet.
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Családos tábor, július 17-23. Gyenesdiás

A foci EB alatt együtt szurkolt az ország, és együtt szurkoltak a hittan táborosok is Csákváron.
A közös focizást aztán a családos táborban is folytatták a szuper pályán. Teljes volt az egység:
kisebbek, nagyobbak, fiúk, lányok mind együtt rúgták a bőrt, és az biztos volt, hogy a gyerekeket
a pályán kell keresni, este pedig jöhet a mocskos lábak sikálása.

…aztán esténként mikor a gyermekek elcsendesedtek és álomra hajtották a fejüket, akkor a
felnőttek finom falatok és kortyok mellett vitatták meg az élet kisebb-nagyobb kérdéseit. Köztük
azt is, hogy hányadik családos tábora volt ez a gyülekezetnek, és jövőre egy jubileumi táborban jó
volna az időközben felcseperedett gyerekeket nevelő „régi” táboros családokkal is újra találkozni.

A gyenesdiási egy hét alatt jutott még idő szigligeti hajós kirándulásra, vasútmodell kiállításra,
titkos tesózásra, koncertestekre és számos izgalmas, emlékezetes programra.

Zalánné Olbrich Anikó
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Eberni testvérgyülekezeti ifjúsági tábor, augusztus 15-22. Ebern

Mindannyiunkban él egy kép, legendákból, régi történetekből, amelyek hercegekről, bárókról,
elvarázsolt kastélyokról mesélnek. Nos, mi találkoztunk egy igazi, hús-vér német gróffal!
Megmutatta nekünk családja egykori várát és ma is álló kastélyát is. Omladozó falakkal, házőrző
kutyával, titkos toronyszobával, gyilokjáróval, mely az egykori lovagterembe vezetne, ha nem
lenne ma már befalazva, hatalmas kerttel és mamutfenyővel a fáradt vendégek felüdülésére,
istállóval és egykori fogdával, amely ma üres és sötét, úgy, mint hajdanán. Egy csöpp ékszerdoboz
Frankföld közepén, amelyet a Rotenhanok egyik fia gondoz, és próbál megőrizni még az utókor
vágyakozó szemeinek. A grófot a kastély evangélikus temploma (XVII. sz.) előtt fogadtuk,
háromszoros felkiáltással. Egy barátságos kerti kiskapun át lépett közénk, hogy körbevezessen
minket, és meséljen nekünk.

Kis Réka
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Reformációi zarándoklat 2017. május 22-28.

A közelgő jubileumi évre készülve, az elmúlt
két esztendőben a reformáció fontos
németországi helyszíneire látogatott el
Deák téri zarándokok érdeklődő csoportja.
A két út során meglátogathattuk Luther
életének és a reformáció meghatározó
eseményeinek legfontosabb helyszíneit.
Mindkét utat, mint meggazdagító, egyben
közösségépítő alkalmat élhették át a
résztvevők. Ezért is fogalmazódott meg
többek részéről a gondolat: jó volna, ha a
reformáció 500 éves jubileumához kötődő
tematikus kirándulások folytatódnának.

Megkezdődött hát egy 2017. tavaszán,
május 22 és 28 között tervezett autóbusz
k i rándulás e lőkész í tése. Az utazás
fókuszában ez alkalommal az a kérdés áll,
hogyan jelent meg és vert gyökeret a
r e f o r m á t o r i t a n í t á s a t ö r t é n e l m i
Magyarország nyugati régióiban. Szeretnénk
felkeresni a hazai reformáció néhány
meghatározó helyszínét: Sárvár, Kőszeg,
Csepreg és Sopron, az artikuláris helyek,

Nemeskér és Nemescsó a határ innenső
oldalán vonzó célpontot kínálhatnak
utunkon. Ugyanakkor Manfred Koch
burgenlandi szuperintendens segítségével
igyekszünk összeállítani azon helyszínek és
érdekes látnivalók listáját is, amelyek a mai
Ausztria területén őrzik a reformáció
emléké t , Németú jvá r tó l (Güss ing )
Fe l sőőrön (Oberwar t ) , Fe l ső lövőn
(Oberschützen)és Várossza lónakon
( S t a d t s ch l a i n i n g ) á t K i s m a r t o n i g
(Eisenstadt). Az egyhetes zarándoklatot
terveink szerint egy pozsonyi látogatás
zárná.

Az út előkészítése jelenleg még folyamatban
van. A pontos útvonal, a szálláshelyek és a
költség csak később lesznek ismertté. Mégis,
hadd ajánljuk már most a gyülekezet
figyelmébe a lehetőséget. Amint további
részletek körvonalazódnak, mindazoknak,
akik ezt a lelkészi hivatal felé jelzik, szívesen
küldünk tájékoztatást.

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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Gyülekezeti munkaprogram
Mottó: ünnep

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

NAP IDŐPONT ALKALOM HELYSZÍN

Hétfő 14.45-től Hittan 5-6 osztályosoknak hittanterem

Kedd 9 órától Kézimunka kör kisterem

11 órától Bibliaóra kisterem

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 Kisifi klubhelyiség

19 órától Nagyifi kisterem

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

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

Állandó gyülekezeti alkalmak

Csendes hétvégék

Október 1. Csákvár Csákvári óvodás családos hétvége

Október 27-30. Mátraháza Csendes-hétvége

November 11-13. Csákvár Csákvári ifjúsági hétvége

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

Szeptember 6 és 8. Az ünnep az Újszövetség és az óegyház kontextusában
A kánai menyegző (Jn2,1-12)

Szeptember 13 és 15. A reformáció és a korabeli ünnepek viszonya
Az utálatossá váló ünnep (Ézs1,10-17)

Szeptember 20 és 22. A vasárnap
Az ünnepnap megszentelése (2Móz 31,13–17)

Szeptember 27 és 29. Az ünnep és az egyházi esztendő
Emlékezzetek tetteire! (Zsolt 105,1-6)

Október 4 és 6. A reformáció havában egyáltalán milyen ünnepre is készülünk? –
„Nem magunkat prédikáljuk” (2Kor 4,5)

Október 11 és 13. Kell-e egyáltalán most is reformáció?
„Emlékezzél vissza, honnan estél ki” (Jel 2,5)

Október 18 és 20. Aktuálisak az 500 évvel ezelőtti felismerések?
„A betű megöl, a Lélek pedig megelevenít” (2Kor 3,6)

Október 25 és 27. Minek is a reformáció? –„Az igaz ember a hite által él” (Róm 1,17)
– „A hit cselekedetek nélkül halott” (Jak 2,17)

November 3. Ünnepi helyszínek
Ünnep a természetben (Ézsaiás 43,16.18–21)

November 8 és 10. Ünnepi helyszínek
Ünnep a hegyen – Jézus megdicsőülése (Mt 17,1–13)

November 15 és 17. Ünnepi helyszínek
Ünnep az evangélikus templomban
„Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét.”
(Zsolt 26,8)

November 22 és 24. Ünnepi helyszínek – Ünnep otthonunkban
„Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az
Úr házában lakom egész életemben.” (Zsolt 23,6)

November 29 és dec. 1. Advent 1.
„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas.” (Zak 9,9b)

December 6 és 8. Advent 2. – „…egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket,
mert közeledik a megváltásotok.” (Lk 21,28)

December 13 és 15. Advent 3. – „Építsetek utat a pusztában az Úrnak!
Az Úr jön hatalommal.” (Ézs 40,3.10)

ALKALOMNAP
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Zenei alkalmak a Deák téri templomban

Szeptember 25. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S.Bach: Tue Rechnung! Donnerwort BWV 168)

Szeptember 25. 18 óra Orgonazenés áhítat:
vasárnap Bachtól Regerig – Kosóczki Tamás

Október 9. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S.Bach: Ich geh und suche mit Verlangen BWV 49)

Október 9. 18 óra Zenés áhítat: Két évszázad párbeszéde
vasárnap Közreműködők: Horvát Márton Levente – orgona;

Csereklyei Andrea – szoprán; Horváth Béla – oboa

Október 16. 18 óra Orgonazenés áhítat: Zene szomorúság idején –
vasárnap Kapitány Dénes

Október 30. 18 óra Orgonazenés áhítat: Esthajnalcsillag – Kéménczy Antal
vasárnap

November 27. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S.Bach: : Schwingt freudig euch empor BWV 36)

November 27. 18 óra Orgonazenés áhítat: Ádventi orgonazene
vasárnap Szabó Imre (Pozsony)

December 9. 17 óra Jótékonysági hangverseny a gimnázium javára
péntek

December 18. 18 óra J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium I-III kantáták BWV 248
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

Szeptember 24. 18 óra Presbiteri csendesnap Csákváron
szombat

Október 10. 18 óra Presbiteri bibliaóra: „Provokatív ünnepvárás” – Mit tartunk a
hétfő reformáció legmaradandóbb üzenetének ma?

November 14. 18 óra Presbiteri ülés (gyülekezeti nagyterem)
hétfő

December 12. 18 óra Presbiteri bibliaóra: „Provokatív ünnepvárás” – Nem lenne
hétfő jobb, ha inkább hadakoznánk minden változás ellen?

NAP IDŐPONT ALKALOM

Presbiteri alkalmak
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Gyermek- és családi alkalmak

Szeptember 4. 9 óra Családi istentisztelet: A találkozás ünnepe – Veni Sancte
vasárnap (Mk10,14)

Október 1. Csákvári óvodás családos hétvége
szombat

Október 2. 9 óra Családi istentisztelet: A teremtés ünnepe (2Kor 9, 8.11)
vasárnap

Október 27-30. Mátraháza, csendes-hétvége
csütörtök - vasárnap

November 6. 9 óra Családi istentisztelet: Ítéletből ünnep? (2Kor 6, 2b)
vasárnap

November 26. 15 óra Adventi barkácsolás a nagyteremben
szombat

December 4. 9 óra Családi istentisztelet: Advent -
vasárnap Az Eljövendő ünnepe (Lk 21,28)

ALKALOMNAP IDŐPONT

Október 9. 18 óra Novotny Zoltán beszámolója a riói olimpiáról
vasárnap

December 11. 18 óra A 2016-os reformációi zarándoklat emlékképei –
vasárnap utótalálkozó és kedvcsináló a következő zarándoklat elé

Asztali beszélgetések (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM

Október 8. Országos evangélizáció
szombat

Október 31. 9 óra Reformáció ünnepi istentisztelet úrvacsorával

hétfő 11 óra Reformáció ünnepi istentisztelet úrvacsorával

18 óra Reformáció ünnepi istentisztelet
Ökumenikus temetői áhítat – Újköztemető

November 1. 18 óra Ökumenikus temetői áhítat – Farkasrét
kedd

NAP IDŐPONT ALKALOM

Hétközi ünnepi istentiszteletek
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Szeptember 11. Ahol nagyon jól érezhetem magam – Gen 2,4–17

Szeptember 25. Az otthon biztonsága, fontos vagyok – Gen 12,1–3.7; 13,14–17; 17,7–8

Október 9. Járj nyitott szemmel: ez a világ Isten világa – Zsolt 104

Október 16. Ahol az ég és a föld összeér – 2Sám 7

Október 23. Mennyei Király, földi király – 1Sám 9,1–27; 10,1.17–27

Október 30. Hogyan lehetünk mi is Isten munkatársai? – 1Kir 3,1–15

November 13. Veled mindent újra kezdhetek, Istenem! – 2Kir 22–23

November 20. Ajándékba kapott ország – Zak 9,9

November 27. 1. Ádvent - Felragyogó világosság – Ézs 9,1–5

December.11. 3. Ádvent - A legkisebb város – Mik 5,1–4a

December 18. 4. Ádvent - Velünk az Isten – Ézs 7,14

NAP ALKALOM

Vasárnapi gyermek-bibliakör alkalmai

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

Nyugdíjas klub csütörtöki programjai

Szeptember 15. Thiering Etelka vetít a Szentföldről 1.

Szeptember 22. Jeromos, a bibliafordító

Szeptember 29. Írások, versek az őszről

Október 6. Zászkaliczky Péter Raffay Sándorról

Október 13. Isten a Fiú által szólt hozzánk – Zsidókhoz írt levél 1.

Október 20. Kalandtúra Indiában – Sárfalvi Ilona

Október 27. Luther: A hét bűnbánati zsoltár

November 3. Az angyalokról – Zsidókhoz írt levél 2.

November 10. Reformációi énekeink

November 17. Thiering Etelka vetít a Szentföldről 2.

November 24. Luther: Így imádkozzál!

December 1. Isten vándorló népe az időben

December 8. Luther Mangnificat magyarázata

December 15. Aranyháromszög, India – Sárfalvi Ilona

NAP IDŐPONT ALKALOM
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Szeptember 28. 19 óra Merre tart az életem? - Az emlékezés mint ünnep: 5Móz 8, 2
szerda

Október 26. 19 óra Már nincsenek álmaim? - A zarándokünnep: Zsolt126, 1-3
szerda

November 30. 19 óra Egyszerűbb élet utáni vágy - A szombat: 2Móz 31, 17
szerda

December 21. 19 óra Mennyit ér a karácsony? - Ünnepi útkészítés: Mt 3, 13
szerda Helyszín: püspöki hivatal, Puskin u. 12.

Senior kör (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM

(Az 500. évfordulóra készülve munkaévünk kulcsszava az ÜNNEP. Ennek gazdag tartalmáról
beszélgethetünk új sorozatunk keretében a bibliai ünnepek fényében)

Szeptember 30. 10 óra Fókuszban a könyvek és az olvasás szeretete –
péntek beszélgetőtársunk: Fűkéné Menczer Kornélia, a Huszár Gál

Könyvesbolt vezetője

Október 14. 10 óra Kik a boldogok? – Beszélgetés az éves vezérige kapcsán
péntek

Október 21. 10 óra Egyszerű, fejlesztő játékaink –
péntek a játékot Kelényiné Sólyom Iringó vezeti

November 11. 10 óra Vendégek Isten Országában –
péntek Beszélgetés az éves vezérige kapcsán.

November 25. 10 óra Hogyan készülhet gyermekünk az óvodai közösségbe? –
péntek Találkozás egy óvónővel

December 9. 10 óra Vendégvárás az ünnep előtt – kreatív ötletek
péntek

NAP IDŐPONT ALKALOM

Baba-mama kör (helyszín: klubhelyiség)
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Szeptember 26. 17 óra Kalandtúra Indiában – Sárfalvi Ilona beszámolója
hétfő

Október 31. 17 óra Luther, reformáció – vendég: Dorota Pawerova
hétfő

November 28. 17 óra Ádvent – vendég: dr. Harmati Béla
hétfő

NAP IDŐPONT ALKALOM

Magányosok bibliaórája (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

Szeptember 26. 19 óra Válaszkeresés identitás vesztésre
hétfő (bevezetéstan, preexisztencia) Zsid 1,1-4

Október 31. 19 óra Őrző angyalod vigyázzon rám!
hétfő a levél angelologiája Zsid 1,4-14

November 28. 19 óra Ne keményítsétek meg szíveteket!
hétfő Az üdvösség elvesztésének lehetősége Zsid 3,4-4,11

NAP IDŐPONT ALKALOM

Nikodémusok köre (beszélgetések a Bibliáról és önmagunkról)

Szeptember 20. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Október 18. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

November 22. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

Istentiszteletek énekelt liturgiával
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Pálos Rozita: Fohász

találj magadra bennem Uram
hogy létezzem
mielőtt leszáll az alkony

„
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