
500 +. Közös gondolkodásra, új kezdetre,
tartalmas munkaévre hív mindannyiunkat a
különös mottó.

Az igei magyarázattal és a wittenbergi
magyar egyetemi diákközösség (coetus)
zász la jáva l k iegészülve lesz ig azán
megragadhatóvá az ötletgazdák szándéka.
A reformáció jubileumi éve, ünnepei,
találkozásai, eseményei után sem szakad meg
az irgalmas Isten megújító, ébresztő
munkája. Sőt éppen a következmények, az
eredmények, a hozzáadott érték az a plusz,
amivel igazán gazdagodhatunk, amiben
elmélyedhetünk.

Szerb Antal í r ja nag yszerű mag yar
irodalomtörténetében, hogy az 1500-as évek
végén „a magyar reformáció az ősforrásból
merített: Wittenbergből, Luther személyes
környezetéből hazaérkező diákok hozták
magukkal az új hitelveket. Többen állandó
érintkezésben maradtak Lutherrel és
Melanchthonnal. Magyarország akkori
Európa-közelségét bizonyítja, hogy az új
áramlat mily gyorsan és mily töretlenül
származott át magyar földre.”

Van, lehet tehát élet az „500” után is. Éppen
ezért a reformáció magyar vonatkozásai,
hatásai, jelentős személyiségeinek elénk
táruló életrajzai segítenek majd abban, hogy a
mi készségünk, nyitottságunk, érdek-
lődésünk is naprakész maradjon.

Hiszen ahogyan ők viharos századokon
keresztül megértették, megtanulták, hogy az
Isten igéje, az Írás beszéde mennyire fontos,
hogy érthető módon magyar nyelven is az
emberek kezébe kerüljön, nemcsak irodalmi,
vagy kulturális, hanem lelki értelemben is
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy benne marad-
junk a fősodorban; Isten kegyelmében.

Ahogyan sokszor teljesen a reménytelenség
küszöbhelyzetében találta magát a lutheri
reformáció ebben az országban, mégis Isten
mindig adott új lehetőségeket, ajtókat nyitott
meg, embereket győzött meg az igazságáról.

Ahogy a számarányát és helyzetét messze
meghazudtoló módon hatott az evangélikus
gondolkodás a környezetére, sőt alakította,
formálta még ellenfelei szemléletét is.

Úg y hog yne lehetne nekünk ma is
keresnünk, kutatnunk Isten jelzéseit,
komolyan venni a hívását, támaszkodni
kegyelmére, irgalmára?

A régi nagy hitvallók, az evangélium mellett
elköteleződött személyiségek, a hitükért
sokszor üldöztetést elszenvedett eleink, a
„bizonyságtevők fellege” vesz körül
bennünket. Ők a túloldalról szurkolnak
nekünk, hogy ne a jelen kedvezőtlen
körülményei, rossz statisztikák, vészterhes
jövőkép, hitetlenségünk, hanem Isten ma is
magával ragadó ereje g yőzzön meg
bennünket nagyszerű valóságáról.

500 +-osok! Kalandra fel!

Smidéliusz Gábor

„…akiket bizonyságtevők fellege vesz körül…”
(Zsid 12, 1)
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A reformáció  évfordulójának megünneplése
gyülekezetünkben különböző közösségekben

„Krisztus szabadságra szabadított meg
minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne
engedjétek magatokat újra a szolgaság
igájába fogni. „ (Gal 5,1)

„Az evangélikusság világméretű családja, a
Lutheránus Világszövetség útmutatása
alapján három kulcsszóban fogalmazzuk
meg az emlékezés alapvetéseit: ökumenikus
nyitottság, bűnbánati jelleg, naponkénti
megújulás. Teológiai gondolkodásunkat
árnyalhatják a 2017-es LVSZ-nagygyűlés
témái: Isten kegyelméből szabadon, valamint
az egyszerre gyakorlatias és biblikus altémák:
a megváltás nem bocsátható áruba, az ember
nem bocsátható áruba, a teremtés nem
bocsátható áruba.”

Ezekkel a szavakkal ajánlotta a 2017
januárjában megjelent püspöki körlevél
a gyülekezetek figyelmébe a reformáció
500. évfordulóját.

Gyülekezetünk tagja i közül többen
résztvehettek a január 6.-i állami ünnepélyes
megnyitó gálán, valamint a Berlini Egyházi
Napokon májusban, amelynek záró
istentisztelete a wittenbergi Elba-parti nagy
réten zajlott a jubileum jegyében. Többen
elutaztak Sárvárra és Sopronba, hogy
találkozzanak a reformációi kamion köré
szerveződött ünnepi és ökumenikus
programokon, ezáltal is megélve az ünnep
nemzetközi kisugárzását. Jelen voltunk a
bonyhádi kerületi missziói napon is.

Most azonban a gyülekezetünket közelről
érintő, a közösség által felkínált lehetőségek
megvalósulásáról szeretnék néhány szót
ejteni, hogy lássuk, milyen alkalmak nyíltak

meg előttünk, hogy a püspöki körlevél fent
említett célkitűzéseit helyi szinten is
megtapasztaljuk, szabadságunkért hálát
adjunk és hitünkben erősödjünk.

2016. ősze

Elsőként gyülekezetünk delegációjának
wittenbergi faültetéséről kell megemlékezni.
A Reformáció 500. évfordulójára a
Luthránus Világszövetség felhívására 500 fát
ültettek el Wittenbergben egyházak és
gyülekezetek. Testvérgyülekezeteinkkel
közösen mi is elültettünk egy ámbrafát a
Reformációi parkban a jubileum alkalmából.
Ennek párjához pedig pünkösdkor helyeztük
el a megemlékezést és a testvéri kapcsolato-
kat kifejező táblát udvarunkban.

A keddi és csütörtöki bibliakörökön bibliai
szakaszok segítségével kerestük a választ a
következő kérdésekre: milyen ünnepre
készülünk?, kell-e most is reformáció?,
aktuálisak az 500 évvel ezelőtti felismerések?
minek is a reformáció?

A nyugdíjas klubban folytattuk Luther
műveinek megismerését, a négy vigasztaló
zsoltár, a hét bűnbánati zsoltár, a Magnificat
magyarázata kapcsán. A reformátor művei
alapján arról beszélgettünk, hogy mit tanított
az imádkozásról, a Szentírásról.

Később a Sola Scriptura elve alapján Pál
l e v e l e i t t a n u l m á n y o z t u k , m a j d a
magyarországi reformátorok életével
ismerkedtünk.

A baba-mama kör foglalkozott Luthernek a
nevelésről szóló tanításával, beszélgettek a
szabadságról kifejtett nézeteiről is.
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Az ifjúsági körben reformáció a karikatúrák
tükrében, valamint jeles írók a reformációról
címmel voltak előadások.

Az őszi mátraházai gyülekezeti hétvége
témája is a reformáció és ünnep volt,
vendégünk Orosz Gábor Viktor teológiai
tanár volt.

Október 31-én hétfőn három istentisztelettel
vette kezdetét a jubileumi év.

A lundi ökumenikus jubileumi istentisztelet
eseményeiről több gyülekezeti közösségben
beszéltünk, videó részletet tekintettünk meg.

A Lutheránia énekkar reformációi pályázat
keretében Kárpát-medencei körútra indult,
hogy Bach H-moll Miséjének előadásával
ad jon hálá t Is tennek a refor máció
ajándékaiér t . Előadást tar tottunk a
reformáció énekeiről több gyülekezeti
körben is.

November 11-én megtörtént az Insula
Lutherana avatása és a reformáció jubileumi
évének ünnepélyes evangélikus megnyitása
templomunkban. Megkoszorúztuk Luther
domborművét udvarunkban, és Fűkéné
Menczer Kornélia, könyvesboltunk új
vezetője beszédet mondott Luther Szentírás
ér telmezéséről . Majd a Huszár Gál
Könyvesbolt megáldásával köszöntük meg
Istennek a megújult üzlethelyiséget.

Karácsonykor templomunkból volt az élő
televíziós közvetítés Gáncs Péter püspök,
gyülekezeti lelkész szolgálatával az örök
evangélium erejéről, amely ma is hat
közöttünk.

2017 tavasz

A Senior kör havonkénti alkalmain a
reformáció nagy teológiai kérdéseit vettük
elő: a szabadság és/vagy szolgálat, hit
és/vagy cselekedet, trón és/vagy oltár
címszavak alatt.

A magányosok bibliaórája meghívott
e lőadók szolgá latával temat izá l ta a
reformáció mai üzenetét.

A lelki töltekezés mellett zarándokútra
hívtuk immár harmadszor gyülekezeti
tagjainkat Luther nyomában ezúttal–

Nyugat-Magyarország és Burgenland-
Pozsony irányába indultunk egy busszal.
A reformáció magyar emlékeit keresve
döbbentünk rá, hogy milyen gazdag
kincseket hordozhatnak kicsiny falvak és
iskolák. Tapasztalataink nagyban inspirálták
a jubileumi év következő munkatervét is.

Résztvettünk az eg yházmeg ye ál ta l
szervezett pünkösd hétfői reformációi
missziói napon, amely a Reformáció-
parkban kezdődött közös emlékezéssel a
Fasorban. Öröm volt megtapasztalni a pesti
evangélikusok közösségét, a családok aktív
jelenlétét. Folytatása ennek a találkozónak
szeptember közepén a Kőbánya-Óhegy
parkban rendezett „Szólunk!” pesti
evangélikus missziói és családi nap,
gyülekezetünk részvételével.

A felnőttek számára kínált élményszintű
ünneplés mellett természetesen nem
maradtak ki a gyermekek és a fiatalok sem.
A gyermek bibliakörökön egész évben az
ünnep volt a téma. A nyári táborokban a
gyermekek Luther Márton életével és
tanításával ismerkedtek játékosan. Az ifjúság
a „Solákat” dolgozta fel sok izgalmas
beszélgetésben és interaktívan. A családos
tábor pedig a magyar reformáció észak-
magyarországi nyomait kereste a zempléni,
pusztafalui táborozás során.

Ismét átélhettük az eberni testvérgyülekezeti
kapcsolat megújító, örömteli ajándékát a
ba jor-mag yar jub i l eumi ta l á lkozón
Bonyhádon, ahová gyülekezetünkből szép
csopor t érkezett , hog y ta lá lkozzon



testvéreinkkel Németországból. A két
gyülekezet ifjúsága a balatongyöröki
táborban a reformáció és szabadság téma
k ö r é g y ű l v e s z e r z e t t é l m é n y e k e t
kirándulások, találkozások által a krisztusi
szabadság mai értelmezéséről.

Visszatekintve elmondhatjuk, hogy a
püspöki körlevél biztatása: „Bátorítjuk
közösségeinket az aktív részvételre, hogy a
reformáció jubileuma evangélikusságunk
megújulását szolgálhassa Isten dicsőségére”

nem maradt pusztába kiáltott szó a Deák
téren.

Természetesen az ünnepi év még nem zárult
le, hírlevelünkből is láthatók az előttünk álló
események , szere te t te l h ívog a tunk
mindenkit ezekre, a Krisztussal való
találkozásra.

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
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Reformációi zarándoklat
2017 májusában gyülekezeti zarándoklatunk
fókuszában az a kérdés állt, hogyan jelent
meg és vert gyökeret a reformátori tanítás a
történelmi Magyarország nyugati régióiban.
A vasi és Sopron környéki emlékhelyek
mellett ellátogattunk Burgenlandba is, végül
pedig két szép pozsonyi nap koronázta az
egyhetes tanulmányutat.

2018. május 7. és 13. között dél felé vesszük
az irányt. Idén a Vajdaság, Sztárai Mihály
reformátori tevékenységének helyszíne, a
Drávaszög, illetve a Muravidék protestáns
emlékeit szeretnénk felkeresni, sőt, terveink
szerint egészen a szlovén fővárosig,

Ljubljanáig eljut majd
zarándokcsapatunk.

Az út e lőkész í tése
jelenleg még folyamat-
ban van. A pontos
útvonal, a szálláshelyek
és a költség csak később
lesznek ismertté. Mégis,
hasonlóan az elmúlt évhez, hadd ajánljuk
már most a gyülekezet figyelmébe a
lehetőséget. Amint további részletek
körvonalazódnak, mindazoknak, akik ezt a
lelkészi hivatal felé jelzik, szívesen küldünk
további pontosabb tájékoztatást.

Luther Márton:

Ahol Krisztus jelen van, ott Ő mindig
szemben halad az árral.

A Miatyánk egymáshoz kapcsolja és
összeköti az embereket, úgyhogy
egyikük a másikáért és a másikával
együtt imádkozik, és olyan erős és
hatalmas lesz, hogy még a halált is elűzi.
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Gyülekezetünkben évente két alkalommal nyílik lehetőség az egyházfenntartói járulékok
borítékba helyezésére. Legközelebb várjuk ily módon mindazok adományát, akikoktóber 15-én
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
2017. október 15.

Janik Phlipsen: németországi valláspedagógus
gyakorlaton
Janik Phlipsennek hívnak, 24 éves vagyok.
A hetedik szemesztert végzem a nürnbergi
evangélikus főiskolán valláspedagógia és
egyházi képzés szakon.

Hálás vagyok a Deák téri Gyülekezetnek és
Cselovszky Ferencnek, hogy gyakorlati időm
egy részét Budapesten tölthetem. Az elmúlt
három hónapban megannyi benyomást
gyűjthettem itt, az „Evangélikus Szigeten”
if júsági- és családos táborokban, a
könyvesbol tban , a múzeumban, az
óvodában és az iskolában folyó vallási és
pedagógiai munka területén. Az eltelt idő
alatt megszerethettem az országot, a nyelvet,
de mindenek előtt a gyülekezet tagjait, a
munkatársakat, a gyerekeket és az ifjúságot,
úgy, hogy a búcsú nehezemre fog esni.
Együtt másztunk meg várakat, időutazáson
vettünk részt, áhítatokat és istentiszteleteket
ünnepeltünk, táncoltunk ügyetlenül és
zenéltünk élvezetesen, nyelvtörőket
gyakoroltunk, képeslapokat számolgattunk,
alkotva festettünk, cápákról és krokodilokról
énekeltünk, és még nagyon sok mindent
csináltunk. Magyarországi tartózkodásom a

végéhez közeledik, október 1-jén visszatérek
Németországba. Szeretnék köszönetet
mondani a vendégszeretetért, és már most
örülök annak, ha egyesekkel valamikor újra
találkozhatunk.

Egy német weboldal Petőfi Sándornak
tulajdonítja az alábbi idézetet: „Erfahrung ist
ein überreiches Bergwerk, aus dem viele
Menschen Lebensschätze ausgraben.”
(A tapasztalat olyan dúsgazdag tárna,
amelyből sokan hoznak fel élet-kincseket.)

Köszönöm nektek, Önöknek, hog y
tapasztalatokat gyűjthettem. Viszontlátásra!



Az érdekes, interaktív kiállítás leleményes
készítőitől többek között azt a feladatot
kaptuk, hogy alkossunk mondatokat magyar
te lepülések neveiből . Ha ennek az
információnak a birtokában olvassuk a fenti
címet, egészen más megvilágításba kerül
Kecskéd Baja. Karinthy kávéházában
alkalmazott állatismereteket is tanulhattunk
és kiderült, mit rejt a zsugorilla vagy a
karambolha kifejezés. Elképzelhettük milyen
lehetett a kilátás a munkácsi várbörtön
ablakából, anagrammák alapján kutathattuk
írók, költők neveit.

Táborhelyünk a gyönyörű zempléni
településen, Pusztafaluban az Öreg Bence
turistaházban volt, innen gyalogszerrel
jutottunk át a határ túloldalára, ahol az
Izra- tó környékének növényvi lágát
fedezhettük fel.

Göncön a huszita házban nemcsak azt
tudtuk meg, hogy a gönci hordó 136,6 liter,
vagyis két és fél akó, hanem hogy a vizsolyi
Biblia legalább annyira gönci is, hiszen Károli
Gáspár gönci lelkészként itt fordította
magyar nyelvre a Szentírást. A biblia-
kiállításon tanúi lehettünk, hogy a pergamen,
a kódex, a nyomtatott könyv, a festmény, a
metszet vagy a digitális adathordozó
eg yaránt a változat lan tar ta lom, az
evangélium alkalmas hordozóeszköze lehet.

Vizsolyban megcsodáltuk a legrégibb
fellelhető teljes szövegű, magyar nyelvű

Bibliát, amely a lelki ébredésben játszott
szerepén túl a magyar irodalmi nyelv
alakulásában is jelentős mérföldkőnek
bizonyult.

Bevettük a füzéri várat is, amely Perényi Péter
koronaőr, az egyik reformációt támogató
magyar főúr birtoka volt. A mohácsi vész
után ő maga menekítette ide a koronát. Aki
veszi a fáradságot az egyébként gyönyörű
kilátást kínáló, csodálatos természeti
környezetben emelkedő hegybérc csúcsán
épített vár megközelítésére, az sejtheti, hogy
milyen biztonságos menedéket kínált a
XVI. században ez az erősség.

6

ÖRVÉNYES PATAK LENTI GÖDRE
KECSKÉD BAJA
Nem nyomdahiba miatt került ide családos táborunk beszámolója elé címként, csupa
nagybetűvel írva ez a furcsa mondat. Július utolsó hetében a reformáció magyarországi
nyomait kutatva eljutottunk Kazinczy Ferenc széphalmi birtokára is, ahol
meglátogattuk a Magyar Nyelv Múzeumát.
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Táborunk elmaradhatatlan eseménye volt az
esti híradó, amelynek keretében a gyerekek
kreatív módon foglalták össze a nap
eseményeit.

Öreg Bence szekere, a patak, a saját készítésű,
kemencében sült langalló és az utolsó estén a
szülők szereplésével készült színdarab
– amely eg y „időgép” seg í tségéve l
visszarepítette a gyerekeket a reformáció
korába – sokáig emlékezetes nyár i
élményeink maradnak.

Smidéliusz Gábor

Reményik Sándor
A FORDÍTÓ
Károli Gáspár emlékezetének

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánhatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,
S vakmerőn méri Istenhez magát…
Az alkotás jaj, kísértetbe is visz.
A fordítás, a fordítás – alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig őt vinni, félig vele menni.
Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt,
A Kijelentés ős-betűire
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.

Látom: előtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket.
Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.
Ó be nagyon kötve van Jézusához,
Félig ő viszi, félig Jézus őt,
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél – magyarul.

„
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Olyan jó néha kicsit – legalább gondolatban
– visszamenni a nyárba! Az iskola ugyan csak
néhány hete tart, mégis, a megszokás, a rutin
olyanná varázsolja, mintha semmi sem
történt volna. Folytatjuk, ahol abbahagytuk:
mintha az a csaknem három hónap – három
villanás – egyszerűen csak a fejünkben
létezett volna. Most itt a klórszagú, belehelt,
apró tanterem a valóság, a tanárok szigorú,
vagy kevésbé szigorú hangja, dolgozatok és
felelések, peckes karók, pocakos hármasok,
dülleszkedő ötösök, szigorú korrektség és
kegyelemből megadott jobb jegyek...

Azonban mégis jó, mégis kell, mégis érdemes
visszatekinteni egy kicsit: mi is volt a nyáron?
Olyan távoli. Talán éppen ezért kellemes,
hiszen az emlékek megszépítenek sok
mindent, ami megszépítendő, habár jelen
esetben erre valójában nincs semmi szükség.
Igen, ez valahol a reklám helye is :
gyülekezetünk ifjúsága idén nyáron tartotta a

hetedik találkozóját az eberni, német
testvérgyülekezet fiatal jaival . Már a
kisiskolások is tudják: a hetes az egyik
l e g f o n t o s a b b m e s e s z á m – e n n e k
megfelelően remekül, mondhatni mesésen
telt az idei tábor (is. Nem mintha amúgy nem
lenne jellemző...)

Élénken él az emlékezetemben a pillanat,
amikor három évvel ezelőtt, egy ,,alapfokú”
némettudással a zsebemben, kissé szorongva
és nagyon kíváncsian a végtelen, mintegy
tizenkét órás út után a csicsergő, nevetgélő
csapat lány közé bújva leszálltam a vonatról.
Az első délutánon csak azt vizslattam, vajon
kihez kerülők? – Valahogy így érezhették
magukat most a német fiatalok is.

Megdöbbentő volt látni az új arcokat, akik
– bár nyelvi korlátokat nem kellett
áthidaljanak, de – féltek. Idegen ország,
idegen, nagy város, érthetetlen, csúf nyelv –
látni kellett őket két nap után!

Eberni testvérkapcsolati találkozó

ŐSZI LEVÉL • 2017/2
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Az aggodalmas, körbetekintgető kezdet után
lassan elkezdett vegyülni a társaság.
Balatongyörökön pedig, ahol a tábor
oroszlánrésze zajlott, valami láthatatlan,
óvatos burok mintha végképp elpattant
volna köztünk.

Szó sincs róla, nem írok le minden egyes apró
rezdülést, rövid beszélgetést, egymás mellé
sodródást a kiránduláson, azonban történt
valami, ami engem személy szerint jobban
meglepett, mint bármi más. Mert a német
fiatalok, gyerekek – elkezdtek magyarul
tanulni! Na nem C1-es szinten persze, és el is
hangzott a magyarok közt pár keserű tréfa
azzal kapcsolatban, hogy vajon nem azért
fogtak-e neki, mert annyira rosszul beszéljük
az ő nyelvüket, hogy egyszerűbbnek látják,
ha megtanulják a mienket, a valódi oka
azonban nem volt más, mint három kis
könyv. Három német-magyar szótár,
amelyek eredetileg ugyan a Magyarországon
tanuló német , ,Rel igionspedagoge”,
hittantanárnak tanuló Janik tulajdonát
képezték, az eleven, csivitelő lányokat
azonban ez nem zavarta különösebben.

Mit mondjak még? A hét végére, ha a
nyelvtörőkig nem is, de a köszönésig, sziá-ig,
hogy vagy-ig (szigorúan ,,hogí-vagí”-ként
ejtve) mindenki eljutott, még azok is, akik
nem tervezték nyelvtudásuk e téren való

gyarapítását, tekintve, hogy esténként
összeült a kis nyelvtanos kör, hogy fel-
felcsattanó kacagással javítgassák egymás
kiejtését vagy keressenek újabb szavakat az
elnyűtt kisszótárból.

Tábor határok nélkül. Tábor átszakított
nyelvi korlátokkal. Tábor Balatonnal,
templommal, hegymászással, énekkel,
zenével, tánccal, játékokkal, és az Úrral.
Ilyenkor érzi az ember igazán, ,,Itt az Isten
köztünk”, ahol az addig aggodalmas,

zárkózott emberek hirtelen megnyílnak
egymásnak – és ahogy az örök legszebb Wass
Albert-mesében – lehullik a szívükről egy-
egy rozsdás, nehéz lakat.

Cselovszky Katinka
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Reformáció 500:
katolikusként zarándokúton Wittenbergben

A reformáció ötszázadik évfordulója kapcsán a reformáció bölcsőjeként is emlegetett
Wittenberg városa május 20-tól szeptember 10-ig „a szabadság kapui” mottóval
világkiállításnak adott otthont. A világkiállítás lehetőséget kínált arra is, hogy a
földkerekség különböző tájain élő protestáns egyházak is bemutatkozzanak. Így került
sor augusztus 24. és 27. között a Wittenbergi Magyar Napokra, melynek kapcsán
magyarok népes csoportja látogatott a reformáció városába. Az ökumené jegyében a
protestáns zarándokokhoz több római katolikus testvérünk is csatlakozott. Dr. Réthelyi
Miklóst arra kértük, ossza meg élményeit, érzéseit, amelyeket római katolikusként élt át
a Wittenbergi Magyar Napok során.

Még alig pirkadt, amikor két autóbuszra való
zarándok gyülekezett korán reggel a Hősök
terén. Mi is hősöknek tekintettük magunkat,
hogy fel tudtunk kelni olyan korán reggel.
Útközben, a határ előtt még újabb
zarándoktársakkal gyarapodtunk. Amikor
már mindanny i an eg yü t t vo l t unk ,
ökumenikus reggeli áhítatban vehettünk
részt. Cserhátiné Szabó Izabella fóti
lelkészasszony és Kránitz Mihály atya,
katolikus teológia professzor gondolatai és
imái segítettek abban, hogy tudatossá váljék
bennünk utazásunk célja.

Még éppen időben érkeztünk Wittenbergbe,
a volt Ágoston-rendi kolostor, a Luther-ház
dísztermébe, hogy elérjük a megnyitó
ünnepséget. A németül és magyarul
elmondott ünnepi beszédek szónokai
valamennyien megemlítették azt a különös
kincset, Luther végrendeletét, amelyet a
Mag yarországi Evangél ikus Eg yház
kölcsönözött a Reformáció 500. év-
fordulójára emlékező ünnepség sorozat
szervezőinek. Az ünnepség az „Erős vár a mi
Istenünk” hitvallás-szerű eléneklésével ért
véget. A Luther-ház udvarán megterített
asztalok körül régi ismerősökkel lehetett
találkozni, ismeretlenekkel összeismerkedni.

A következő két napon számos, érdekes
program közül válogathattunk.

A városnézőket Makoviczky Gyula, nagy-
kanizsai lelkész testvérünk vezette remek
hangulatú bemutatással az Óváros egyik
végéből, a Vártemplomtól a másik végébe a
Luther-házhoz. A túrát nag ybátyja ,
Dr. Makoviczky József folytatta bemutatva a
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Luther-ház k incse i t é s tö r t éne té t .
A programban tervezett idő soha sem volt
elégséges, mindkét vezetőnk tudása még
több időt igényelt volna.

A Dómsátorban, a Luther-kertben iskolások
együttesei adtak elő tündéri jeleneteket.
Mezőberényből, Sopronból, Soltvadkertből
jöttek a fiatalok és tanáraik. A Dómsátor
körül, a Wittenbergbe érkező evangélikus
motorosokkal együtt vacsoráztunk péntek
e s t e . S z o m b a t d é l u t á n p e d i g a
Magyarországról Wittenbergig futó csapat
érkezését ünnepelhettük.

Mag yar és német teo lógusok és a
határterületeken kutatók tudományos
konferenciája szintén pénteken volt.
A konferencia témája: az evangélikus lelkész
szociális helyzete Németországban és
Magyarországon. A Kolozsvárról érkezett
Ősz Előd érdekes előadása szerint, míg az
evangélikus lelkész a polgárságot képviselte,
az erdélyi református lelkészek, Bethlen
Gábor rendelkezése nyomán, a kisnemesek
körébe tartozott.

Kimagasló kulturális eseményből mindkét
napra bőven jutott. A zsúfolásig megtelt,
gyönyörű gótikus Városi templomban
Fassang László orgonaművész koncertje
bűvölte el a hallgatóságot. Luther így írt a
muzsikáról: „Isten egyik legszebb és
legcsodálatosabb adománya a muzsika,
melynek a Sátán dühös ellensége, mert a
muzsika sok rossz gondolatot és kísértést
elűz, azért az ördög őt nem állhatja.” Mi is így
éreztük.

Másnap két részletet láthattunk a Martin
Luther élete című, Richly Zsolt befejezéshez
közel álló rajzfilmjéből. Az egyszerű, de erős
kifejező formákban, a hirtelen válto-
zásokban és remek karakterekben gazdag
film rengeteg gondolatot ébreszt a nézőben,

a történet és a mondanivaló kiegészítése
azután a nézőre marad. Ráadásként még
megnézhettük az 1926-ban készül t
némafilmet Lutherről. A mai szemmel nézve
feltűnően hosszú, a néma filmekre jellemző
kitartott jeleneteket, a színészek tekintete
által sugallt érzéseket fantasztikus erővel
egészítette ki Fassang László improvizációs
orgona játéka. A művész hűen követte a
történések szépségét, feszültségét vagy
drámaiságát. A muzsikából következtetni
lehetett az eseményekre még akkor is, ha
rövid időre behunytam a szemem.

A zarándokút csúcspontja a vasárnapi
istentisztelet volt. Magyarok és németek és
még mindenféle más nyelvet beszélő hívek
zsúfolásig töltötték meg a reformáció
kezdetét jelentő, buzogányszerű tornyával
világszerte ismert Vártemplomot. A német
énekeskönyvekből az itthon is sokat énekelt
énekeket, többek között Sztáray Mihály XVI.
századi, számunkra nagyon kedves énekét
éneke l tük . Fab iny i Tamás püspök
p r éd i k á c i ó j a a z imádság ró l s zó l t .
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Lukács 18:9-14 textus alapján Jézus a farizeus
és a vámszedő imádságának példázatáról
beszélt. A farizeus imádsága önmaga körül
forog, imájából kimarad Isten, és kimarad a
másik ember. A mélyen bűnbánó vámszedő
azonban Isten irgalmáért könyörög. Az igaz

imádság alanya
m á r n e m a z
ember, hanem az
irgalmas Isten.
A bűnbánó vám-
szedő imája arra
tanít, hogy tud-
junk őszintén így
könyörögni: Isten,
l é g y i r g a l m a s !
Fabiny püspök

Dietrich Bonhoeffer Etikájának víziójával, a
ma számára, számunkra tette egészen
személyessé a bűnvallást. Nap-nyugatnak
meg kell vallania Jézus Krisztustól való
elpártolását, „saját elnémulása folytán vétkes
lett az egyház a felelősségteljes cselekvés, a
helytállás bátorságának és elszántságának
elvesztésében. Nem volt kész szenvedi azért,
amit helyesnek ítélt”.

A zarándokútra magammal vittem, és az oda
úton olvastam Hermann-Josef Frischnek a
Reformáció 500. évfordulóhoz kapcsolódó,
nemrég megjelent könyvét Martin Luther és
Ferenc pápa fiktív levelezéséről. Sziporkázó
ötlet, kérdésekkel és válaszokkal teli levelek
váltják egymást Bruder Martin és Bruder
Franciskus között az ötszáz éven át épülő, és
ta lán most már lebontás a la t t á l ló
válaszfalakon át. Katolikusként, a középkori
belváros utcáit járva gyakran gondoltam
sajnálattal arra, hogy a XVI. századi lutheri
reformáció fogadására miért nem volt
Ferenc pápa lelkületű teológus a másik
oldalon. Azt is meg kellett állapítanom, hogy

a v i l á g h í r ű
V á r t e m p l o m
berendezésében
és liturgiájában
n a g y o n
katolikus temp-
l o m m a r a d t ,
reményt adva az
e g y m á s f e l é
köze l edéshez
n e m c s a k
külsőségekben,

h a n e m h i t ü n k k ö z ö s f o r r á s á n a k
megvallásában is.

A visszaúton, a közös feladatok felé tekintve,
Krán i tz Mihá ly a tya Emlékezés és
egységkeresés a reformáció 500. évfor-
dulóján című, ugyancsak frissen megjelent
könyvét lapozgattam. Az első fejezet valódi
wittenbergi olvasmány: A keresztény egység
95 tétele, II. János Pál pápa Utunumsint
enciklikája alapján. – El kellett jönnie az
500 . évfordulónak , hog y a dolg ok
felgyorsuljanak.

Fotók ezen az oldalon:
magyar reformátorok Wittenbergben:
Dévai Bíró Mátyás, Honterus János, Stöckel Lénárt
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Megtermi gyümölcsét - 25 éves bajor-magyar
testvérkapcsolati fesztivál Bonyhádon

Július 6. és 9. között a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium területén
mintegy négyszáz résztvevő ünnepelhette együtt a bajor-magyar evangélikus
partnerkapcsolat elmúlt negyed századának gyümölcseit. Sokan nagy utat tettek meg,
hogy ott lehessenek Bonyhádon. Németországból közel kétszázan, eberni
testvérgyülekezetünkből huszonöten utaztak a Völgységbe. A legmesszebbről mégis
talán gyülekezetünk jelenleg Franciaországban élő tagja, Frenyó Anna érkezett, aki
önkéntes segítőként vállalt szolgálatot a találkozón. Az alábbi írásban ő osztja meg
személyes élményeit, gondolatait, emlékeit, amelyeket a bonyhádi négy napról, s az ott
átélt találkozásokról útravalóként magával vitt.

Lángosevés nyári eső után. Jóféle házi
pálinka. Találkozás régről ismert, kedves
a r c o k k a l . S z o r g o s h a n g y á k , a k i k
előkészítették és menedzselik a fesztivált.
Izgalom, várakozás. Kisebb-nagyobb
malőrök, bosszankodás. Lelkigondozói sör.
Zseblámpás útmutatás a szálláshely felé az
éjjel érkező német buszból kiszálló,
elcsigázott, de jókedvű vándoroknak.

Áhítat és szimbólum: magnólia. A barátság
jelképe a németül beszélő magyar és a
magyarul beszélő német lelkésznő között. 25
év öröme, reménye, csalódása, fájdalma,
újraépítése, újra bizakodása, a csakazértis hit
abban, hog y megter mi g yümölcsét .
Mosolyba enyhülő arcélek: visszanéz, s látja
őket - szőkék, barnák, cserfesek a
gyümölcsök, snapchat-ezésből felnézve
incselkednek.

Viccelődések. Éneklések. Zeng a sátor. Nagy
beszélgetések a sörpadokon, régi és új
ismerősökkel. Luther sör. Jó itt nekünk.
Jó együtt.

Kiscsoportos beszélgetések. Diakónia,
szociális munka, menekültek, eszmecsere,
hog y keze l i az eg yház a he lyze te t
Németországban és nálunk. Félelmek.

Német kisváros szélére menekülttábor épül.
Nincs kapcsolat a menedékkérők és a helyi
lakosok között, mígnem focibajnokságot
rendeznek és kiderül, hogy remekül
szórakoznak együtt. Meglepetésükben
kommunikálni kezdenek. Miért nem látunk
titeket soha a városban napközben?
A postán, a, botban? Miért este jöttök ki,
csoportban? Félelmetesek vagytok!

Hogy miért? Nem ismerjük a nyelveteket.
Nem merünk egyedül kimenni napközben.
Nem akarunk zavarni titeket és kellemetlen
helyzetbe keveredni, mert nem értjük, amit
mondotok. Azért este megyünk ki, mert
addigra elcsendesül a város, hazamentek, mi
meg k imerészkedünk . Csopor tban ,
egymásból erőt merítve. Félünk tőletek.
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Fénykép a telefonon, német kisgyerek az
udvaron boldogan játszik afgán, bangladesi,
szír barátaival. A gyermekekben nincs
félelem.

Kérdés a németektől a magyarok felé.
Hogyan fér össze a szögesdrót kerítés és a
menekültek megalázása a tranzitzónában a
felebaráti szeretettel? Válasz: sehogy. Válasz:
félünk. Válasz: komplikált.

Záró istentisztelet, utópisztikus prédikáció
Michael Martin bajor egyházfőtanácsostól.
A partnerkapcsolat örömeiről, a szívélyes-
ségről, amit a bajor-magyar találkozó alatt
megéltünk - és az égető, aktuális kérdésekről
az európai szolidaritást illetően. Most távol
vannak az álláspontok. De eljön majd az a
nap és azon a napon majd egyetértés lesz a

németek és a magyarok között mindezt
illetően.

E sorok írója kétli, hogy ez a nap valaha eljön.
De ha egy kicsike lépést sikerült tenni a
dialógus, az előítéletek eloszlatása, a fals
hírekre alapozott populista félelemkeltés
ellensúlyozására, akkor elültettünk néhány
gondolatmagot, ami idővel, reméljük,
megtermi gyümölcsét.

Früchte tragen teremjetek gyümölcsöt,–

vagy fürchtet Ragen féljetek Ragentől.–

Búcsúölelések, kedves kis ajándékok,
aranyporos pezsgő, hálás tekintetek,
feltöltekezés utáni újraindulás.

Frenyó Anna

Mátraháza jubileumi gyülekezeti hétvége–

Időpont: 2017. november 10-12.
Mottó: reformáció és szabadság

Hívjuk Gyülekezetünk családjait, kicsiket, nagyokat, egyedülállókat a
Mátraháza-i Református Konferenciaközpontba hogy a jubileumi év kapcsán a

reformáció és a szabadság összefüggéséről gondolkodjunk.

A közösség megélését a korábbi évekhez hasonlóan idén is áhítatok, a természetben tett
séták, a Biblia tanulmányozása, gyermekeknek szervezett programok gazdagítják majd.

Vendégünk: Sefcsik Zoltán, szekszárdi lelkész

Részvételi díj 2 napra:

� felnőtt: 12.000 Ft

� Gyerek (14 éves korig): 5.000 Ft

Elhelyezés: fürdőszobás, 2-3 ágyas szobákban

Jelentkezés: október 14-ig az összeg befizetésével a
Lelkészi Hivatalban
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Interjú Borovitz Orsolya óvodavezetővel

Milyen indít tatás vezérel t , hog y
megpályázd a Kisdeák Evangélikus
Óvoda vezetői állását?

Amikor a pedagógusi pályát választottam,
nagy segítséget adott számomra a Várpalotai
Evangélikus Óvoda megalakulása, és az ott
elkezdődő és ott folyó munka. Nyári
gyakorlataimat is ott töltöttem, láttam, hogy
a gyermekek mennyire könnyen, természetes
módon fogadják az isteni közelséget, a hit és
a keresztény nevelés szeretetét. Eddig nem
volt lehetőségem evangélikus óvodában
d o l g o z n i , d e m i n d i g i s a z e g y i k
célkitűzésemnek tekintettem, mert láttam
Várpalotán, hogy ez jól működik.

Ahogy látom, a Kisdeák Óvodának nem
kisebb a célja és feladata, mint az apostolok
küldetése: ”Menjenek el tehát, teg yetek
tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az
Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én
parancsoltam nektek” (Mt.28, 19-20).

Ezt teljesen magaménak érzem, azonosulni
tudok vele, és szeretném tovább vinni a
jövőben is ezt a hitvallást, alapelvet. Mint
ahog y eddig i é le tem során számos
alkalommal hallottam az Úrvacsora végén az
elbocsátást, úgy nyílik meg újabb lehetőség,
alkalom a szolgálatra. Várpalotán, először
1993-ban, a konfirmációm alkalmával volt
lehetőségem megtapasztalni, Pintér Mihály
útra bocsátó áldását. Ő töltött velem a
legtöbb időt eg yház i szo lgá la ta im,
gyülekezeti életben való részvételeim során.
Kisgyermek koromtól nagy hatással volt
életemre, amikor megnyílt az ország első
evangélikus óvodája, ott voltunk mindketten.
A lelkészi ajánlásomat is tőle kértem az
óvodavezetői pályázatom mellé.

Életedben eddig mely közösségek
já t szo t tak k iemelkedően f ontos
szerepet?

Evangé l ikus csa ládból szár mazom,
számomra természetes, hogy Isten állandó
jelenléte velünk van, és hozzá már
kisgyermek korunktól fogva fordulhatunk.
Egyházi kötödésem elég jelentős. 1990- 2000
között minden nyáron, július hónapban részt
vettem a fóti kántorképző tanfolyamain.
( '90-ben 10 éves voltam) Ezeken a
tanfolyamokon nem csak zeneileg, de lelkileg
is sokat gazdagodtam nyaranként. Később
1995-ben meghívtak kántori szolgálatra, a
szomszédos Öskü községbe. Tíz évig,
2005-ig teljesítettem ott szolgálatot,
v a s á r n a p o n k é n t , ü n n e p n a p o k o n ,
gyülekezeti alkalmakon és esküvőkön.
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Ezalatt a kántorképzőben megszereztem
először a kántori bizonyítványt 1999
ápril isában, majd egy évre rá, 2000
áprilisában a kántori oklevelet is. Ezek után
Fóton, a júliusi kántorképző tanfolyamokon,
mint előadó vettem részt. Ott is mindig a
majdnem legkisebbeket kértem magamhoz,
nagyon szerettem velük foglalkozni,
harmóniumjátékra és egyházi énekekre
tanítani őket.

Időközben (1996-ban) csatlakoztam a
kántorképző kór usához, a Mandák
Kórushoz, akikkel elsősorban számos hazai
gyülekezetbe vittük a gyönyörű egyházi
kórusmuzsikát. Főiskolás éveimben voltam
tagja az Egyetemi Gyülekezetnek is, amit
akkor Lénárt Viktor vezetett, illetve az ottani
ÉgÍgérő Gospel Kórusban is énekeltem, de
hozzám az egyházi kórusmuzsika közelebb
áll. Ezen kívül részt vettem több zenei- és
ifjúsági táborban is, eleinte mint résztvevő,
később mint szervező.

2011-ben mentem férjhez. Férjem Borovitz
Péter rendőr-főtörzsőrmester, Budapesten
dolgozik egy kiemelt rendőri szervnél. Két
kisgyermekünk van. Milán 4 és fél, Kinga
3 éves. Mindketten óvodába járnak már.
2012 decembere óta Veresegyházon élünk, a
gyermekeink is itt lettek megkeresztelve.

Az új munkaévnek még igencsak a
kezdetén tartunk. Milyen benyomások
értek eddig?

Egy új kezdet mindig nehéz. Itt sem volt –
illetve itt sincs – másként. Sok az új feladat, a
kihívás, a tanulnivaló, de bátran vetem bele
magam az új dolgokba. Az elmúlt évben,
amíg tartott a gyesem csak a legfontosabb
feladatok ellátására mentem be az óvodába.
Azt tapasztaltam, hogy a kollégák rendkívüli
módon rugalmasan, egymásnak segítve,
összhangban oldották meg a rájuk nehezedő

feladatokat. Nem volt egyszerű az elmúlt
évük, érték őket atrocitások, jogtalan vádak,
szülői számonkérések, hirtelen megoldandó
napi feladatok. Mindent átvészeltek, ha
ellökték őket, felálltak, fantasztikusan
végigvitték az évet együtt, 6-an, és a mostani
beszoktatós időszakot is zökkenőmentesen
végzik. Mindannyian szívvel-lélekkel végzik
elhívatásukat, a gyermekek szeretik őket!

Nagy előnyünk, hogy ha sérelem ér minket,
tudunk kihez fordulni. A gyülekezetnek
lelkészei készséggel állnak rendelkezésünkre,
ha beszélgetésre, bíztatásra, lelki támogatásra
van szükségünk. Úgy érzem, kiváltságos
helyzetben vagyunk.

Hittel, bizalommal, ugyanakkor nagy
izgalommal indulok neki az évnek, de
nagyon örülök, hogy ide kaptam elhívást, és a
Kisdeák Ovi összehangolt csapatát
erősíthetem.

Isten áldása legyen munkátokon!

(kérdező: Cs.F.)

Luther Márton:

A keresztény ember nem
önmagában él, hanem Krisztusban
és a felebarátjában: Krisztusban a
hit által, felebarátjában pedig a
szeretet által. A hit által
fölemelkedik önmaga fölé, fel
Istenhez. Istentől pedig alászáll
ismét önmaga alá, a szeretet által,
és mégis Istenben, az isteni
szeretetben marad mindvégig.
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Program:

9.40 Éneklés Győri János Sámuel vezetésével

10.00 Köszöntés, ima – Szemerei János püspök és dr. Hafenscher Károly
Igehirdetés – „Új szívet adok nektek, új lelket adok belétek” (Ezékiel 36,26a)
Ulrich Parzany (tolmács: Bukovszky Ákos)

11.30 Bibliakörök, szekciók

12.45 Ebédszünet (az egyház szerény vendéglátást biztosít)

14.00 Tanúságtétel
„Mit tett velem az Isten?”
dr. Garádi Péter, Németh Mihály, Deme János

15.00 Istentisztelet úrvacsorával – Gáncs Péter
Igehirdetés - „Megbocsáttattak a te bűneid” (Lk 7,36-50) – Szeverényi János

Gyermekfoglalkozás lesz a Kisdeák óvoda termeiben KÖSZI vezetésével.
Gyülekező az I. emeleten.

Az alkalomra mindenkit szeretettel vár a
Magyarországi Evangélikus Egyház Missziói Bizottsága

Országos evangelizáció
Mottó: „Új szívet adok nektek, új lelket adok belétek”
Időpont:  2017. október 14., szombat, 10-16 óráig
Helyszín: Budapest, Deák téri evangélikus templom

Luther Márton:

Biztosnak és kétségtelenül
bizonyítottnak tekinthetjük, hogy a
lélek mindent nélkülözhet, kivéve
Isten Igéjét, amelyen kívül semmi
más nem segít rajta.

A hit szeretet nélkül nem elég,
nélküle valójában nem is hit, csak
látszathit, mint amiképpen a
tükörben látható arc sem valóságos
arc, hanem csak az arc látszata.
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Gyülekezeti munkaprogram
Mottó: 500+

A programterv előzetes jellegű, egyes részletekben előfordulhat változás!
„...akiket bizonyságtevők fellege vesz körül...” (Zsid. 12,1)

NAP IDŐPONT ALKALOM HELYSZÍN

Kedd 9 órától Kézimunka kör kisterem

11 órától Bibliaóra kisterem

19 órától Imakör klubhelyiség(a sorozat a tervek szerint október 3-án kezdődik)

19.30-tól Lutheránia próba nagyterem

Csütörtök 9.30-tól Nyugdíjas klub klubhelyiség

18 órától Bibliakör kisterem

Péntek 14.15-től Gyülekezeti hittan 4. osztályosoknak kisterem

18 órától Kisifi klubhelyiség

19 órától Nagyifi sekrestye

19.30-tól Lutheránia próba nagyterem

Vasárnap 9 órától Istentisztelet úrvacsorával templom

10.15-től Konfirmációi előkészítő klubhelyiség

11 órától Istentisztelet, úrvacsora templom

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

18 órától Istentisztelet templom

A időpontjáról lapzártakor még folytak az egyeztetések az érintettekkel.gyülekezeti hittanórák
Az általános iskolás korú gyerekeknek indult gyülekezeti hittanórák időpontja megtudható a
lelkészi hivatalban (Tel.: 483 2150), illetve a templom előtt álló hirdetőtábláról.

Állandó gyülekezeti alkalmak

Csendes hétvégék

Október 7. Csákvár Csákvári óvodás családos hétvége

Október 13-15. Csákvár Csákvári ifjúsági hétvége

November 10-12. Mátraháza Mátraházai csendes-hétvége

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

szeptember 12-14. A bizonyságtevők fellege (Zsid. 12,1)

szeptember 19-21. Dévai Bíró Mátyás – A magyar Luther (Róm 3,21-31)

szeptember 26-28. Faber Egyed – Harc a tévtanítás ellen (Kol. 2,8-15)

Október 3-5. Grineusz Simon – Jártasság az Isten dolgaiban (ApCsel. 18,24)

Október 10-12. Mária királyné – A nehézsorsú királyné (Zsolt. 37.)

Október 17-19. Ozorai Imre – A lelkek megvizsgálása (1Jn. 4,1-6)

Október 24-26. Gálszécsi István – Szorgalmas vigasztaló (1Thessz. 5,11)

November 2. Honterus János – Az Úr magyarországi evangélistája (Gal 1,6-9)

November 7-9. Révay Ferenc – Egy főúr, aki az igazságot keresi (Jn. 3,1-12)

November 14-16. Huszár Gál – Gallus Anaxius / Méltatlan Gallus (Lk. 24,35)

November 21-23. Stöckel Lénárt – A wittenbergi diák (Mt 16,13-19)

November 28-30. Cordatus Konrád – Sem magasság, sem mélység (Fil. 4,10-13)

December 5-7. Jön az Úr – tűzzel (Mal.3,1-7a)

December 12-14. Jön az Úr – vigasztalással és szabadítással (Ézs. 51,1-6)

ALKALOMNAP

Szeptember 23. 9 óra Presbiteri csendesnap Csákváron
szombat

Október 19. 18 óra Presbiteri bibliaóra: a presbiter esküje alapján: presbiterként az
hétfő Anyaszentegyházban – / hogy presbiteri tisztségemben /

egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom;

November 13. 18 óra Presbiteri ülés (gyülekezeti nagyterem)
hétfő

December 11. 18 óra Presbiteri bibliaóra: presbiterként a helyi egyházközségben -
hétfő gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem; / ebben

egyházi elöljáróimat / készségesen támogatom; (1Péter 4,7-11)

NAP IDŐPONT ALKALOM

Presbiteri alkalmak
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Zenei alkalmak a Deák téri templomban

Szeptember 24. 18 óra Orgonazenés áhítat: Janko Siroma (Szlovákia, Pozsony)
vasárnap

Október 1. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap J.S. Bach: Christus der ist mein Leben (BWV 95)

Október 15. 18 óra Orgonazenés áhítat:  Finta Gergely és a Pannonia Sacra
vasárnap Katolikus Iskola Énekkara, vezényel: Blazsek Andrea

Október 29. 18 óra Orgonazenés áhítat: Ester Moravetzová (Csehország, Prága)
vasárnap

November 26. 18 óra Orgonazenés áhítat:
vasárnap Michał Markuszewski (Lengyelország, Varsó)

December 3. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap J.S. Bach: Nun komm der Heiden Heiland (BWV 61)

December 3. 18 óra Jótékonysági zenés áhítat hajléktalanok javára
vasárnap Orbán Kornélia hárfaművész és barátai

December 15. 17 óra Jótékonysági hangverseny a gimnázium javára
péntek

December 23. 18 óra J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium I-III kantáták BWV 248
szombat

NAP IDŐPONT ALKALOM

Szeptember 27. 19 óra Luther és Ferenc pápa levelezése (dr. Réthelyi Miklós)
szerda Ökológiai megtérés (a teremtés hete)

Október 25. 19 óra Betű és/vagy Lélek? - lutheri bibliaértelmezés
szerda Vendégünk: dr. Bácskai Károly az EHE újszövetségi

tanszékvezető adjunktusa

November 29. 19 óra Luther ádventi prédikációja 1516. decemberében
szerda „...a szegényeknek hirdettetik az evangélium.” (Mt 11,5)

December 20. 19 óra „...lássuk, mit ad Istenünk Ő szent Fiában minekünk!”
szerda (Luther Márton) Ádventi, karácsonyi „piknik...”

helyszín: Püspöki Hivatal (Puskin u. 12.)

Senior kör (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM
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Gyermek- és családi alkalmak

Szeptember 3. 9 óra Családi istentisztelet: Lelkes tanulók (Kol 3, 16)
vasárnap

Szeptember 16. 10-17 óra Egyházmegyei családi- és missziói nap, Óhegy park
szombat

Október 1. 9 óra Családi istentisztelet: A magyar Luther (Jak 1, 3)
vasárnap

Október 7. Csákvári óvodás családos hétvége
szombat

November 5. 9 óra Családi istentisztelet:
vasárnap Sylvester és a hanyag nyomdász esete (1Pt 2, 9)

November 10-12. Mátraházai családos csendes-hétvége
péntek-vasárnap

December 2. 15 óra Ádventi barkácsolás a nagyteremben
szombat

December 3. Családi istentisztelet:
vasárnap Advent – Messziről csengő ének (Lk 1, 46-50)

ALKALOMNAP IDŐPONT

Október 14. Országos evangélizáció
szombat

Október 23. 9 óra Istentisztelet a nemzeti ünnep alkalmából
csütörtök

Október 31. 11 és 18 óra Reformáció ünnepi istentiszteletek
hétfő

November 11. 15 óra Márton napi országos megemlékezés a
szombat Deák téri templomban

NAP IDŐPONT ALKALOM

Hétközi ünnepi istentiszteletek

Október 8. 18 óra dr. Harmati Béla László: A Luther-képek Magyarországon
vasárnap

December 10. 18 óra A 2017-os reformációi zarándoklat emlékképei –
vasárnap utótalálkozó és kedvcsináló a következő zarándoklat elé

Asztali beszélgetések (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM
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Szeptember 10. Mátyás (Dévai Bíró, a „magyar Luther”, a rendíthetetlen hitvalló)(Máté 10,32)

Szeptember 24. János (Sylvester, a bibliafordító) - (Zsid 1,1-2)

Október 8. Lénárt (Stöckel, a tanító) - (Efezus 4,11-15)

Október 15. István (Gálszécsi, az énekeskönyv szerző) - (Kol 3,16)

Október 22. Gál (Huszár, a nyomdász) - (János 20,31)

Október 29. Mihály (Sztárai, a bátor egyházszervező) - (Márk 16,15)

November 12. Péter (Bornemisza, a nagy hatású igehirdető) - (2Tim 4,1-2)

November 19. Egyed (Faber, a híres vitatkozó) - (Efezus 6,14-15)

November 26. Gáspár (Heltai, a mesélve jobbító) - (Máté 13,1-3a)

December.10. Ádventi készülődés

December 17. Ádventi készülődés

NAP ALKALOM

Vasárnapi gyermek-bibliakör alkalmai

(A gyerekek a 11 órai istentiszteleten a templomból a kezdő oltári szolgálat végén indulnak a foglalkozásra.)
Első félévi témánk: „Jézus és Luther magyarországi tanítványai”

Nyugdíjas klub csütörtöki programjai

Szeptember 14. Sola Scriptura

Szeptember 21. Skócia 1. Sárfalvi Ilona beszámolója

Szeptember 28. A Kolosszéi levél

Október 5. Solus Christus

Október 12. 1-2 Thsszalonikai levél

Október 19. Thiering Etelka vetít: Németország 1.

Október 26. Az ökumenikus Luther

November 2. Sola gratia

November 9. 1-2- Timóteus levél

November 16. Skócia 2. Sárfalvi Ilona beszámolója

November 23. Egyház és egyházi hivatal ökumenikus értelmezése

November 30. A buddhizmusról

December 7. Sola fide

December 14. Az úrvacsora kérdései

December 21. Karácsonyi együttlét

NAP ALKALOM
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Szeptember 29. 10 óra „Új találkozás”
péntek

Október 13. 10 óra „Itt van az ősz...”
péntek

Október 27. 10 óra „Élő könyvtár” - kölcsönözz ki egy anyóst...
péntek

November 10. 10 óra „Mártonok öröksége”
péntek

November 24. 10 óra „Zengedezzünk néked, szép csillag!”
péntek

December 8. 10 óra Ádventi készülődés
péntek

NAP IDŐPONT ALKALOM

Baba-mama kör (helyszín: klubhelyiség)

Szeptember 25. 17 óra Gimesi Zsuzsanna ny. ref. lelkész: Étkek a Biblia korában
hétfő

Október 30. 17 óra dr. Harmati Béla: Wittenbergi éveim
hétfő

November 27. 17 óra Zoltán Irén: Mi Camino
hétfő

NAP IDŐPONT ALKALOM

Magányosok bibliaórája (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

Szeptember 25. 19 óra Luther tanítása ma: A Nagykáté: A Tízparancsolat
hétfő

Október 30. 19 óra Luther a Hiszekegyről
hétfő

November 27. 19 óra Luther a Miatyánkról
hétfő

NAP IDŐPONT ALKALOM

Nikodémusok köre (beszélgetések a Bibliáról és önmagunkról)
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