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Virágvasárnapi segélyhívás
„Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban.” (Mt 21, 9)
Hozsánna! Segíts nekem! Ments meg!
2022 nagyhetének elején nem pusztán
kötelező liturgikus elem, hanem nagyon is
aktuális és erőteljes ez a kiáltás.
A szorongás, a félelem, a világ, a következő
generáció élete iránti aggodalom újra
a hétköznapjaink része. Nem hittük, hogy a
21. században előfordulhat még velünk,
hogy a történelem újra ilyen erővel ránk
rúgja az ajtót.
Hozsánna! Mintha már el is felejtettük volna
ezt az ősi S.O.S. jelzést! Idegen a szánkban,
hiszen mi abban voltunk érdekeltek, hogy
minden problémánkat magunk oldjuk meg.
Ezért nem alapértelmezés, hogy kimondjuk;
segítségre van szükségünk!
De talán így is van jól, mert ezzel lehet ma is
– mint egykor – őszinte, szívből és nem
színből szóló ez a kiáltás. Hiszen kiderül,
hogy mennyire rászorolunk Isten irgalmára.
Jézus nem utasítja vissza az Őt köszöntőket.
Sőt nem sokkal később a korrekciót kívánó
farizeusokat figyelmezteti, hogy gyermekek
és csecsemők mondják ki, hirdetik Isten
dicsőségét. Hiszen az a szabadítás, amit Isten
készít, nem értelemmel, hanem csak szívvel
fogható fel.
Valóban nem értünk mindent. Nem értjük a
világunk, az életünk, a sorsunk visszáságait,
terheit, kudarcait. Ahogy egykor a sokaság, a
farizeusok, de még a tanítványok sem
értették, ami körülöttük zajlott. Kegyes
hagyományanyag, egyéni elképzelések és
elvárások széles skálája a kezdettől fogva a
mai napig egyaránt alkalmasak arra, hogy
félreértsük mindazt, ami nagyhéten értünk
történt.

A furcsa rejtőzésből, a csak félig dicsőséges,
szamárhátas bevonulásból éppen azt tanulhatjuk meg, hogy Isten szereti álarc mögé
rejteni vonásait, önmagát, cselekedeteit.
A jeruzsálemi utcán Jézus a messiási
reménységek hordozójaként, látszólagos
kiszolgálójaként jelenik meg. Kenyérkirályként, gazdasági, spirituális, politikai
vezetőként. Mindezeket bele lehet látni.
Hiszen az élet számos területén kell a
megváltás.
Valójában azonban benne Isten radikálisan
újat készít a számunkra, ami csak húsvét
fényében és a megszülető hit, az értelmes
bizalom atmoszférájában válik elfogadhatóvá és érthetővé.
De éppen ez lehet virágvasárnapi bátorítássá
a kusza, rendezetlen, feszült, fé-lelmekkel
teljes hétköznapjaink valóságában.
A legnagyobb felfedezésünk az lehet, hogy
Jézusban maga Isten közelít felénk. Jézus
keresztje Isten válasza, kimondott igenje a
segélyhívásunkra, mireánk, az életünkre
tekintve.
SMIDÉLIUSZ GÁBOR
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Nagycsütörtök – micsoda kiszolgáltatottság!
„Jézus felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és
elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel.” (Jn 13,4-5)
Törékeny, idős asszony, aki korábban mindig
erős volt. Néhány hónapja még el tudta
magát látni, bot nélkül sétált, vásárolt,
utazott. Egyik napról a másikra leromlott az
állapota, most ágyban fekszik egész nap és
segítségre szorul; etetni, öltöztetni, fürdetni
kell. Micsoda kiszolgáltatottság! Mégsem az,
mert gondoskodó kezek etetik, öltöztetik,
fürdetik minden nap. Emberfeletti munkát
végeznek a közeli és távoli családtagjai, akik
felváltva ott vannak mellette, hogy ha
fájdalma van, csillapítsák, ha egyedül érzi
magát, társai legyenek, ha a fekvésben
elfáradt a teste, lefürdessék. Kezek, szavak,
mozdulatok, amelyek életet hoznak a
megfáradt testnek és léleknek.
Pár hónapos kislány. Már kúszik-mászik,
nevet, gügyög. Szőke hajában rózsaszín
hajcsat, most éppen egy csillogó ruhácska
van rajta. Fekszik az ágyában és boldogan
néz bele a világba. Vidám lányka, akit etetni,
öltöztetni, fürdetni kell. Micsoda kiszolgáltatottság! Mégsem az, mert gondoskodó
kezek etetik, öltöztetik, fürdetik minden nap.
A szülők minden erejükkel azon dolgoznak,
hogy a kis gyerkőc jól érezze magát a
bőrében. Ha kell, nem alszanak, ott vannak
vele. Ha sír, megvigasztalják, ha éhes,
megetetik. Ha kell, tisztába rakják, megfürdetik. Kezek, szavak, mozdulatok, amelyek a
szeretetet teszik megtapasztalhatóvá
számára.
Tükörbe nézünk és talán azt látjuk,
bennünket nem kell etetni, öltöztetni,
fürdetni. Jézus felkel és odalép hozzád, hogy
megetessen, megitasson, felöltöztessen és
megfürdessen téged. Micsoda kiszolgálta-
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tottság! A világ Megváltója belealázkodik az
emberi testbe, hogy belülről formálja át,
újítsa meg, mossa tisztára a világunkat. Az Úr
szolga lesz értünk. Micsoda kiszolgáltatottság! Testét és vérét adja, hogy örök életünk
legyen és belőle táplálkozzunk. Saját
erőnkből erre nem lennénk képesek.
Mennyei fehér ruhát készít számunkra, és
megváltó szeretete tisztára mossa életünket.
Saját erőnkből erre nem lennénk képesek.
Micsoda kiszolgáltatottság! Mégsem az.
Kezek, szavak, mozdulatok, amelyek életet
hoznak a megfáradt testnek, léleknek, és a
szeretetet teszik megtapasztalhatóvá
számunkra.
KOVÁCS ÁRON
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Nagypéntek – Krisztusra mutató ének
„Jézus Krisztus megalázta magát és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,8)
Nagypénteki énekeink a kereszten függő
Krisztusról szólnak. Ezen az ünnepen
minden szem Krisztusra néz. A mai nap
egyik útmutató igéjében Pál apostol is egy
éneket idéz a gyülekezetnek. Ez egy Jézus
himnusz, ami az ő haláláról is szól, de Pál
kibővíti ezen a ponton a szöveget: ez a halál a
szégyenletes kereszthalál volt!
Figyeljünk most erre a régi őskeresztyén
énekre. Hogyan halad Jézus értünk az Atya
által kijelölt úton a kereszt, a halál felé?
Először is az alázat jellemzi magatartását. Jegyezzük meg, hogy Jézust nem
megalázták, nem is alázatoskodott a
hatalmasságok előtt, hanem ő maga döntött
úgy, hogy a szenvedés útját járva megalázza
magát Isten előtt. Mit jelentett ez? Egy olyan
döntést, hogy sorsát teljesen Isten kezébe
teszi le. Nem él saját hatalmával, erejével a
maga kedvére, javára. Ráhangolódik imádságban és figyelemben az Atya akaratára.
Elfogadja a szenvedést, a bajt is, mint élete
részét. Tudatos elszánás volt ez, nem a
körülmények kényszerítették rá. Az Isten
akaratát tette Jézus életében az első helyre,
saját vágyait, elképzeléseit pedig hátrébb
sorolta. Látható, hogy miért is áll olyan
messze a mai kor emberétől az alázat
gyakorlása. Hiszen mi először a magunk
érdekeit nézzük, utána esetleg a másokét.
Az ének folytatása sem könnyebb számunkra: Jézus értünk végigment az úton,
engedelmes volt halálig. Nemcsak elkezdte
azt, vagy beszélt másoknak a halálig tartó
engedelmességről, de végigküzdötte.
Szembenézett ennek során a halálfélelemmel, a szenvedéssel, a magánnyal, követői

részéről a meg nem értéssel, árulással, barátai
gyávaságával, hűtlenségével, és végül végtelen elhagyatottságával a kereszten. Halála
nem egyeszűen belenyugvás volt az elkerülhetetlenbe, nem is a szenvedésektől, fájdalmaktól való megszabadulás módja a számára.
Halála engedelmes igent mondás volt az
emberiség bűnből való megváltására.
Értünk vállalta a kereszt gyalázatát,
szégyenét.
Ahogyan Pál kiegészíti ezt az őskeresztyén himnuszt, az még inkább aláhúzza ezt:
Mégpedig a kereszthalálig! Jézus a
bűnözők, a lázadók szégyenletes halálát
halta Nagypénteken értünk. A gőgösek,
magabiztosak, másokat leuralók, Isten iránt
engedetlenek halálát halta helyettünk. Azok
miatt halt meg, akik magukat uraknak és
vezetőknek nevezték, de a rájuk bízottakat
csak a pusztulásba tudták magukkal rántani,
megmenteni nem. Azért halt meg, hogy
megszabadítson minket mindettől és élettel
ajándékozzon meg.
Jézus nagypénteki útja, amit végig
kellett járnia, a miénk is. De ne feledjük,
aki Isten előtt alázatos, azt nem tudják
emberek megalázni. Aki engedelmesen küzdi
meg Isten akaratát a mindennapokban, az
nem lesz g yeng e bábúja semmilyen
manipulatív rendszernek. Jézus halála
felszabadít arra a látásra, hogy nagypéntek
ünnepe valójában szabadulásunk napja. Isten
szeretetének a kézzelfogható jele életünkben.
Így lehet ez a nap, a mélypont ünnepélye,
húsvét fényében a hála teli emlékezés napja.
Ámen.
GERŐFINÉ DR. BREBOVSZKY ÉVA
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Húsvét – a félelem trónfosztása
„Hol a tövised, halál, hol a te fullánkod?” (Hóseás 13,14)
Egy kiskamasszal állok a sorban a budapesti
vidámpark egyik attrakciója előtt. Nekem,
bevallom soha eszembe nem jutott volna
felülni valami hasonló játékszerre, de mivel
neki sajnos igen, felnőttként kötelességemnek érzem, hogy vele tartsak. Utolsó
reményem a jegyszedő. Hátha kiszűri a
gyereket, és akkor én is megúszom. Jön a
kontroll. A kora miatt határeset, de a
magassága megfelel. Nincs mit tenni, be kell
szállni a hajóba.
Egy perc sem telik el, és a sűrített levegő
mellkasomra préseli a biztonsági hevedereket. Majd a megtermett acéltest fedélzetén
több tucat utasával zihálva, dohogva
mozgásba lendül. Először csak lassan,
óvatosan, a tartórudakon lógva hintázik
előre-hátra. Azután rátesz egy lapáttal. Egyre
magasabbra tör, mígnem egyszer csak
átfordul. Egy pillanatig fejjel lefelé lógunk
mindnyájan, földnek álló hajjal. Némelyek
zsebéből tárgyak potyognak a mélybe.
A szívem a torkomban dobog. Riadtan
várom a következő pillanatot, amikor a több
tonnás test újra nekilódul, és kezdetét veszi a
zuhanás.
Sokan sikoltoznak. Kicsit irigylem őket,
nekem nem jön ki hang a torkomon. Majd a
káoszban, a szűnni nem akaró sikítások
közepette egyszerre tisztán és érhetően
hallom, amint egy közelemben ülő fiú dacos
pimaszsággal újra meg újra ezt ordítja: „Csak
ennyit tudsz? Csak ennyire vagy képes?”
Soha nem értettem, mért keresik sokan
játékból a félelmet keltő helyzeteket. Hiszen
azokkal amúgy is tele van az élet. Jönnek, ha
nem is hívjuk őket. Elérnek bennünket
riasztó hírek, szorongató körülmények
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formájában. Telefonon érkező üzenetben,
újságok hasábjain, a képernyőkön keresztül,
vagy egy kézhez kapott lelet eredményeiben.
Nyomukban azután hamar megszületik
lelkünkben a félelem, amelyet a bizonytalan
jövő, a szeretteinkért való aggódás, vagy épp
a ránk váró szenvedés gondolata ébreszt.
Valahol e félelmek mélyén is ott rejlik az a
nagy, szívszorító zuhanás. A kiszolgáltatott,
tehetetlen sodródás a mélybe. A megszokott
és megszeretett addig volt létből a riasztóan
titokzatos megsemmisülésbe, a halálba. Így
kerül a halál tövise már az élet sűrűjében a
körmünk alá. Így pumpálja szívünkbe
fullánkja által bénító mérgét, a félelmeket.
De halljuk meg e lüktető világ nyugtalanító
lármáján keresztül is, azt az eltökélten dacos,
bátorító kiáltást! Isten Igéjében, az apostol
szavain keresztül tolmácsolva, aki húsvét
fényében új hittel és újult lendülettel formálja
ajkán az ősi, prófétai szavakat: „Halál, hol a te
diadalod? Halál, hol a te fullánkod?”
(1Kor.15,55)
Mintha csak ezt kérdeznék ők is, Hóseás és
Pál apostol: „Halál! Csak ennyit tudsz? Csak
ennyire vagy képes?” Hisz látják, hisz
mindketten felismerték, hogy a gondviselő
Isten mentő szeretetéből semmi nem
ragadhatja ki életünket. S ha van valami, ami
képes lehet elűzni szívünkből a félelmeket, az
a felismerés, hogy életünkben nem a halál
mondja ki az utolsó szót. Hogy Urunk
szeretete erősebb a halálnál.
Így történhet meg a Krisztus feltámadásának
örömhíre, és az abból megszülető húsvéti hit
hatására bennünk is a létünket nyomorító
félelem trónfosztása.
CSELOVSZKY FERENC

MEDITÁCIÓS SOROZAT

Gondolatok a 465. ének margójára
Béke legyen a nap alatt! Hírlevelünk szerkesztése idején a legidőszerűbb könyörgés az
eredetileg a karácsonyi evangéliumból (Lk 2, 14) kiinduló Glória-parafrázis, most igazi
böjti, húsvéti fénytörésbe kerül. A meditációk olvasása közben a cseh-testvérek dallama
is segíthet végiggondolni a verssorok üzenetét.

Emberek közt jóakarat…
Talán rég nem éreztük ennyire aktuálisnak
Evangélikus Énekeskönyvünk 465-ös számú
korálját, mint napjainkban. Nem csak a
békesség fogalma köré szerveződő éves
g yülekezeti tematika miatt, hanem a
szomszédos Ukrajnában dúló szörnyű
háború kapcsán is sokszor jut eszembe, egyegy alkalomra megfelelő éneket keresve
ennek a korálnak az első sorában megfogalmazódó vágy: „Béke legyen a nap alatt…”
Egy Szent-Györgyi Albertnek tulajdonított
mondás szerint „a békéhez nem bombák
kellenek, hanem jóakarat és emberi
együttérzés.” Talán úgy is fogalmazhatnánk,
hogy az igazi békét nem lehet külső
eszközökkel kikényszeríteni. A harcoknak
bombák és fegyverek által kieszközölt beszüntetése legfeljebb tűzszünetnek, fegyvernyugvásnak nevezhető, ám nemigen tekinthető valódi békének. Ha a békét csak külső,
kényszerítő körülmények tartják fenn, az
aligha válhat hosszú távon maradandóvá.
Csakis akkor lehet tartós a béke, ha gyógyulnak az érzések és gondolatok is, s ha a
korábban egymással szemben álló, ellenérdekelt felek között megszületik a valódi
kiengesztelődés. Amint arra a Nobel-díjas
tudós gondolata is rámutat, a békét leginkább
az munkálja világunkban, ha az ember szívében lakozó érzések és a minket mozgató akarat válnak „együtt-érzéssé” és „jó-akarattá”.
Nem véletlen hát, hogy az idézett korál
kezdő sorát követően így folytatódik: „Béke
legyen a nap alatt, Emberek közt jóakarat;

Szerezz köztünk békét, Urunk, Melyért
buzgón imádkozunk.”
A keleti szomszédunkban zajló háborúval
kapcsolatban g yakran hangzik el a
„békemisszió” kifejezés. Például olyankor,
amikor egy-egy befolyásosabb politikai
szereplő próbál személyes jelenléttel, vagy a
távolból, telefonon egyeztetve közvetíteni.
Vagy olyankor, amikor némelyek légi-, vagy
akár szárazföldi béketeremtő, békefenntartó
erők küldésének lehetőségéről beszélnek.
De most, a böjti időben nem szabad
megfeledkeznünk arról a békemisszióról
sem, amelyet a mi Urunk, Krisztusunk végez.
Nem bombákkal. Sem más fegyverekkel.
Még csak nem is szankciók kényszerítő
erejével. Ő a szenvedés útját járja végig,
együttérző közösséget vállalva minden
szenvedővel. Útján a jóakarat, az esendő
ember iránti mentő indulat vezeti. Célja
pedig a békesség. Hogy béke legyen a nap
alatt, az emberek között, az emberi
lelkekben, és megbékéljünk magával Istennel
is. Alakjában együtt érhetjük tetten az emberi
kiszolgáltatottságot, és az emberfeletti
módon győzedelmes, szabadító erőt. Az
értünk síkra szálló mentő indulatot, és a
bennünket is tettekre mozgósító elhívást.
A fájdalmak férfija, betegségünk ismerője
gyógyító orvosként lép közel hozzánk, hogy
rá tekintve, őt követve, áldozatából erőt
merítve szülessen az emberek közt jóakarat.
CSELOVSZKY FERENC
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Irgalmazz Jézus nékünk…
Legyetek irgalmasok! - mondja Jézus. Az
elmúlt hetek háborús híradásai, fotói sokszor
az ellenkezőjéről győztek meg minket.
Háborúban nincs irgalom. Nincs kegyelem a
kórházaknak, lakóházaknak, óvodáknak. De
még a természetnek sem. A győzelem vágya
mindent alárendel az erődemonstrációnak,
megfélemlítésnek. Az irgalom lényege pedig
éppen az, hogy bár megtehetném a másikkal,
elpusztíthatnám, hatalmamban van, de mégis
megszánom. Nem azért, mert logikus,
ésszerű, vagy megéri az irgalmat gyakorolni,
ellenkezőleg! Egyszerűen hallgatok a
szívemre. Engedem, hogy Isten szeretete
irányítsa azt az emberi indulatok helyett.
„Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is
irgalmas!” (Lk 6,36). Mégis! Az elmúlt
időszak tudósításai az érkező menekültek
fogadásáról, ellátásáról megannyi bizonyíték
arról, hogy nem veszett ki az irgalom a
földről. A 11 éves kisfiú, aki több ezer
kilométert tett meg egyedül, a karjára írt
telefonszámmal az emberek irgalmára bízva,
elérte célját. Eljutott szüleihez. A kismama,
akinek a határon indult meg a szülése, ép,
egészséges gyermeknek adott életet gondoskodó kezek által és bízhat a reményteljes
jövőben. Lehetne sorolni a példákat, ahogy
emberek százai tárták ki otthonukat
ismeretlenek előtt, gyűjtöttek adományokat,
vállaltak önkéntes munkát. Persze, aki akar
ellenpéldákat is találhat. De azt gondolom,
hogy könnyen belátható: ez a régies kifejezés
a közelmúlt eseményei hatására egészen új
tartalommal telt meg mindannyiunk
számára.
Ó, irgalmazz, Jézus nékünk! Hogyan
születik meg a szívekben a béke, a
bizonyosság, hogy van jövő, van remény
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mindennek dacára, hogy a szeretet nagyobb
a gyűlöletnél és a bosszúvágynál? Úgy, ha
Jézusra figyelünk, és tőle tanuljuk meg, mi az
irgalom. Ő, aki a megrepedt nádszálat nem
töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki,
aki kegyelmet és nem ítéletet hirdet, az Úr
kedves esztendejét a pusztulás helyett, ő
képes bennünket is megváltoztatni. A nagypénteki kereszten levette vállunkról a
bűneink terhét, és örök élettel ajándékozott
meg. Ez a kereszt üres, mert ő legyőzte a
gyűlöletet, a gyilkos indulatot, a halált, és
feltámadt. Húsvét ünnepe ma is hirdeti, hogy
Krisztus kezében van minden hatalom az
égen és a földön. Hatalmával pedig az
irgalmat teszi életünk alapdallamává. Aki
megtapasztalta az ő irgalmát, az tud igazán
könyörületes lenni testvérén. Annak ajkán
csendül fel a béke éneke, az Isten dicsérete
minden körülmény között.
GERŐFINÉ DR. BREBOVSZKY ÉVA

MEDITÁCIÓS SOROZAT

Hívek világosítója, igazságban megtartója...
„…öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.”
(Ef 4, 24)
Szoftverfrissítés. Ismerős lehet a kifejezés,
hiszen a legtöbben rendszeresen dolgozunk
számítógépekkel, okoseszközökkel. Vannak,
akik kifejezetten figyelik, követik, várják a
legújabb frissítéssel érkező újdonságokat.
Hasznosabb, ügyesebb megoldásokra,
praktikus, ötletes funkciókra mindig van
vevő. Akad azonban, akit bosszant, hogy
már megint megváltozott valami. Másként
néz ki a kezelőfelület, máshol találja meg az
addig megszokott, megtanult, begyakorolt
módon, könnyedén elérhető tartalmakat.
Az igazság az, hogy a folyamatos frissítések
amellett, hogy igyekeznek optimalizálni és
bővíteni az eszközünk képesség eit,
leginkább a biztonságos működést segítik.
Az elavult rendszer ugyanis sebezhető, ki van
téve a kártevők, vírusok, rosszakaratú
támadások veszélyének. Ennek nyilvánvaló
tünetei is vannak; az egész rendszer
megfárad, lelassul, használhatatlanná válik,
gyakran összeomlik.
Talán szokatlan az analógia, mégis érthető.
Pál apostol és a meditációsorozatunkat
inspiráló ének ötödik sora is egyfajta
szoftverfrissítést javasol. Éppen azért, hogy
megőrizhessük az eredeti funkciónkat,
mandátumunkat, identitásunkat ebben a
világban. Hiszen tudjuk, hog y az
emberségünket súlyos támadás érte.
A gonosz nagyon komoly sebezhetőségi
pontot talált és feltörte a biztonsági
rendszert, bejuttatva az életünkbe a bűn és
halál hatalmát. Az Isten iránti bizalmatlanság
és a zsigereinkben megbúvó hatalomvágy, az
Isten nélkül boldogulni vágyás súlyos
következményekkel járt. A saját vélt vagy
valós igazságunk érvényesítése, kikénysze-

rítése folyamatosan pusztítja a kapcsolatainkat és a környezetünket.
Szükségünk volt a frissítésre. Itt azonban
nem jöhetett szóba valami egyszerű grafikai
ráncfelvarrás, nem volt elég a hibajavítás,
toldozás-foldozás. Gyökeresen új, a
forráskódig lenyúló változtatásról lehetett
csak szó. A cél és a tét pedig az ember,
mindannyiunk életének és istenképűségének
a megmentése, megőrzése volt.
Isten nem bízhatta másra ezt a munkát, mint
a legalkalmasabbra; a saját fiára, Jézus
Krisztusra. Arra az új emberre, aki “nem
tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő
Istennel, hanem megüresítette önmagát,
szolgai for mát vett fel, emberekhez
hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta
magát, és engedelmes volt mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.” - ahogyan Pál
apostol gyönyörű Krisztus-himnuszából
tanulhatjuk.
Az apostol tehát nem arra bíztat, hogy
magunkat fejlesztgessük, hogy “igazabbak,
szentebbek és világosabbak” legyünk.
Hanem egyszerűen Krisztus-követésre hív.
Arra bíztat, hogy engedjük, hogy Krisztus
munkálkodjon bennünk, átjárja az életünket,
a hétköznapjainkat, az emberi kapcsolatainkat. Ő az egyetlen, aki képes kibékíteni
minket és a világot Istennel. Ő az, aki a
kereszten kiirtotta a bennünket fenyegető
erőket. Hiszen arra a cselre még a halál sem
számított, hogy Isten őt hekkeli meg, az ő
véglegesnek gondolt hatalmát töri fel
irgalmával és szeretetével.
SMIDÉLIUSZ GÁBOR
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Te vagy szívünk menedéke...
G y e r e ke k v i d á m a n f o g ó c s k á z n a k a
játszótéren. Cikáznak ide-oda, hogy ne
tudják elkapni őket. Fa mögé bújnak,
felugranak a mászókára, lecsúsznak a
csúszdán, próbálnak gyorsabbak lenni, mint
a fogó. Már majdnem utolérték az egyiket,
amikor hirtelen egy padhoz lép, leül rá és
elkiáltja magát: „Ház!”. A fogó tovább
szalad, nem foglalkozik már vele, mert ő
védett helyen, a „házban” van. A pad egyik
végében a fogócskázó kisfiú üldögél,
szemével követi, hogy merre jár a fogó és
mikor tud a biztonságot adó „házból”
továbbszaladni. A pad másik végében, egy
anyuka és két óvodáskorú gyermeke üldögél.
Az anyuka feszülten, kissé kétségbeesetten
telefonál, ha jól sejtem, ukránul beszél. Talán
az otthoniak hívták és arról beszélnek, hogy
mi van velük itt és mi a helyzet ott. Az is lehet,
férjét hívta, hogy megérkeztek, biztonságban
vannak. A mellette ülő két gyerkőc fáradtnak
és rémültnek tűnik. Szorosan egymás mellett
ülnek, mint a madarak este az ágon. Ott
ülnek a padon, a „házban” ők is, és a
fogócskázó kisfiú is. Biztonságban vannak
mindannyian. Az a fehér ütött-kopott pad a
„ház”, a menedék mindannyiuknak. A kisfiú
a pad egyik végében hirtelen felpattan és
elrohan. Az édesanya és a két gyermeke ott
maradnak. Még mindig telefonál, hevesen
gesztikulál, néha sír, néha nevet. Hangja
fáradt. Leteszi a telefont. Néhány percig csak
néz maga elé. Az anya átöleli a gyermekeit,
vesz egy nagy levegőt, feltápászkodnak,
otthagyják a fehér padot és indulnak tovább.
Remélem, otthonra, békére, fizikai és lelki
menedékre találnak.
Miután elmennek, odalépek én is a padhoz.
„Ház!” - mondom csak magamban, leülök és
végiggondolom, mennyi minden van, amiből
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szeretnék legalább egy pár pillanatra kilépni.
Hétköznapjainkban is annyi minden van,
amitől szeretnénk el- és megmenekülni. Egy
pad a játszótéren, ahol biztonságban érezheti
magát az ember. Egy pad a templomban,
ahova letelepedhetünk és érezhetjük, hogy az
Isten mellénk telepedik, és leveszi a lelkünkre
nehezedő terheket, félelmeket, életeket beárnyékoló bizonytalanságot. A biztonságot
adó padon ülve énekelhetjük: „Ó, szentséges
Szentháromság, Tőled ered minden jóság!
Te vagy szívünk menedéke, Legyen mind e
földön béke!”; és a zsoltárossal együtt
mondhatjuk: „Az elnyomottak menedéke
az ÚR, menedék a nyomorúság idején.”
(Zsolt 9,10)
KOVÁCS ÁRON

1%

TÁMOGATÁS

Rendelkezés személyi jövedelemadó
2x1 százalékáról
Felhívjuk a Testvérek figyelmét, hogy akik korábban valamely egyház javára
felajánlották adójuk egy százalékát, – amennyiben másként nem rendelkeznek – az adó
egyházak számára felajánlható egy százalékát idén is ugyanennek az egyháznak
folyósítják majd.
Az alapítványi egy százalékok esetében pedig évente újból szükséges
rendelkezni! Kérjük Testvéreinket, adóbevallásuk elkészítésekor legyenek erre
tekintettel!
Ezúton is megköszönjük mindazok támogatását, akik adóbevallásuk elkészítésekor
személyi jövedelemadójuk egy százalékáról rendelkezve gyülekezetünk alapítványát
jelölik meg kedvezményezettként. A 2021. évről készített adóbevallás alkalmával is
tisztelettel kérjük ezt a támogatást.
Azoknak is érdemes nyilatkozatot tenniük, akik bár adnak be adóbevallást, de
ténylegesen nem fizetnek adót, mert a Magyarországi Evangélikus Egyház utánuk is
jogosult az ún. kiegészítő támogatásra. Minden támogatást ezúton is köszönünk!

Magyarországi
Evangélikus Egyház
Technikai szám: 0035

Insula Lutherana Evangélikus Sziget Alapítvány
Adószáma: 18066995-1-41
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„Mindig is érdekelt, hogy mi történik a
gyülekezetben.”
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Prehoda Mariannt, gyülekezetünk presbiterét
80. születésnapja alkalmából. Ez a kerek évforduló jó apropót kínál ahhoz, hogy
elbeszélgessünk szolgálatáról gyülekezetünkben.
Kedves Mariann, amikor én 1990-ben
idekerültem a Deák téri gyülekezetbe,
úgy ismertelek meg téged, mint a
Magányosok bibliaórájának aktív szervezőjét. Kérlek beszélj arról, hogy kerültél a
Deák téri gyülekezetbe, és mi tartott itt
közöttünk?
PM: Kétszer jöttem ide a Deák térre.
Először, amikor 1950-ben Budafokról Pestre
költöztünk. A mamám elhozott a konfirmációi oktatásra 1955-ben Hafenscher
Károlyhoz, és onnan számítom, hogy a
gyülekezet tagja vagyok. A konfirmáció
nagyon megfogott, szorgalmasan jártam a
konfirmandus bibliaórára. Négyen voltunk
az osztályból, akik együtt konfirmáltunk.
Ezután családi okokból nem tudtam ide
jár ni, majd Olaszországba mentem
kiküldetésbe dolgozni. Visszatérve onnét a
Lutheránus Világszövetség 1984-es
nagygyűléséig családtagjaimmal inkább
katolikus templomba jártam. A budapesti
nagygyűlés tévében közvetített istentiszteletét egy rokonom biztatására azonban
megnéztem, és ez az alkalom annyira
megragadott, hogy addig igyekeztem, míg
sikerült belépőt szerezni a záró istentiszteletre. Ezután a rákövetkező vasárnap
eljöttem a Deák téri 9 órás istentiszteletre,
ahol találkoztam Legéndi Irmussal, akivel
együtt konfirmáltam, és együtt hallgattuk
Hafenscher Károly prédikációját. Ettől
kezdve megint folyamatosan jártam, és a
Deák térre tartozónak vallom magam.
A Magányosok bibliaóráját Nyírő Olgától
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vettem át. Ez a kör a hetvenes években indult
itt, Balta László testvérünk kezdeményezésére, melynek Harmati Béla akkori
gyülekezeti lelkész adott teret. A nyolcvanas
évek közepén miután én is bekapcsolódtam,
vállaltam, hogy Legéndi Irmával együtt
vezetjük tovább ezt a közösséget, az ő halála
óta pedig egyedül, immár több, mint 35 éve.
Minden hónap utolsó hétfőjén - a nyári
időszakot kivéve - találkozunk nemcsak
Deák téri kötődésű és nemcsak evangélikus
testvérek, hogy közösségben, előadásokat
hallgatva Isten igéjének biztató szavával
erősödve töltsük el az időt.

Szívügyed lett a Magányosok bibliaórája
mellett a csütörtöki bibliakör közössége
is. Emlékszem, szinte mindig elsőként
érkeztél és aktívan hozzászóltál a
témákhoz. Mi teszi vonzóvá számodra
ezt a közösséget?
1985-ben jöttem először el, mert azt
hirdették, hogy a csütörtöki órán a János
evangéliumából a passió történetről lesz szó,
ami akkor engem érdekelt. Azóta folyamatosan járok. Így a mai napon azt mondhatom,
hogy én vagyok a legrégebbi tagja a
csütörtöki körnek. Fontos nekem ez a
közösség is, a témák, amik előkerülnek, a
jóízű viták és beszélgetések. Jó érzés, hogy a
lelkészek is komolyan vesznek minket.
Összetartó a közösség, tartjuk a kapcsolatot
az alkalmon túl is, törődünk egymással.
Édesanyám is csatlakozott később, és hosszú
ideig együtt jöttünk ezekre az alkalmakra. Bár
fáradtnak érzem magam, amikor ide
érkezem, de egészen más ember leszek,
amikor egy óra múlva elmegyek. Mindig
felfrissülök és békességgel tölt el, ahogyan
egymással beszélgetünk.
A presbiteri szolgálatban is hosszú ideje
veszel részt. Milyen munkaterületeken
dolgoztál az elmúlt 30 évben?
Egészen pontosan 1992 óta vagyok presbiter. Június 12-én volt az alakuló ülésünk
Csákváron. Mindig is érdekelt, hogy mi
történik a gyülekezetben.
A csütörtöki körben is sok szó esett az
aktuális ügyekről, ezért szívesen vállaltam
feladatot a presbitériumban.
Vasárnaponként perselyeztem a templomban, az ige felolvasásában is részt vettem
az istentiszteleteken. Legkedvesebb feladatom mégis az volt, hogy Margit néninek,
Szabó Kornélnénak segítségére voltam, és
kísértem őt, a végén már autóval hoztam a

templomba. De ez valójában nekem volt
nagy nyereség, mert közel kerültem hozzá,
mély hitű ember volt, és később igyekeztem
mindenben az ő példáját követni. Ezen felül
az Insula Lutherána kuratóriumi tagjaként
képviselője vagyok az alapítványnak.
Valóban sokféle módon ig yekeztem
szolgálni az egyházat.
Hosszú éveken keresztül vállaltam telefon
ügyeletet is a lelkészi hivatalban, amikor
helyettesíteni kellett.
Kikre emlékszel szívesen, akik meghatározták hitedet és kötődésedet a Deák
térhez?
Nagyon sok nevet kellene felsorolni, a már
említett Legéndi Irma és Margit nénin kívül,
akik sokat formáltak hitemen. A lelkészek
neveit is sorolhatnám Hafenscher Károllyal
kezdve.
Mindegyikükkel volt személyes kapcsolatom, és sok tartalmas beszélgetés emléke
fűz hozzájuk.
Két év járványos időszaka után, egy
szomszédunkban dúló háború árnyékában Isten igéjébe kapaszkodunk
reménységért és erőért. Mi a kedves igéd
a Bibliából, ami erőt adott neked a nehéz
időkben is?
Az, amit minden vasárnap hallunk a
prédikáció végén, és amit ajánlásnak és
küldésnek tekintek a magam számára. Ez így
hangzik:
„Isten békessége, amely minden értelmet
meghalad, meg fogja őrizni szíveteket
és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”
(Fil 4,7)
Köszönöm a beszélgetést!
A beszélgetőtárs Gerőfiné dr. Brebovszky Éva volt.
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ADOMÁNY

„Imádkozzunk a békéért!”
Beszélgetés Cselovszkyné dr. Tarr Klárával, a Magyarországi Evangélikus Egyház
külügyi osztályának vezetőjével, gyülekezetünk tagjával.
Március 6-án vasárnap este, Deák téri
templomunk az ukrajnai menekültek
javára szervezett jótékonysági hangversenynek adott otthont. A fellépő
művészeknek, köztük a Lutherániának,
és a nagyszámú, áldozatkész gyülekezetnek hála, jelentős összeg, mintegy
1.920.000 forint gyűlt össze a rászorulók
megsegítésére. Az alkalmon, amelyen
Prőhle Gergely országos felügyelő
mondott köszöntőt, igehirdetéssel pedig
Fabiny Tamás elnök-püspök szolgált,
jelen volt Heinrich Bedford-Strohm, a
bajor evangélikus egyház püspöke,
valamint Michael Martin bajor egyházfőtanácsos is. Előbbi még a zenés áhítat
liturgiájában is részt vett, az elbocsátó
á l d á s e l m o n d á s á va l . M i n e k vo l t
köszönhető e két eg yházvezető
látogatása?
Prőhle Gergely országos felügyelő úr
kezdeményezésére hívtuk meg a bajor
egyház két vezetőjét, akikkel régóta jó
viszonyt ápolunk. 2015-ben, az első
menekült hullám idején Heinrich BedfordSrohm püspök volt már Magyarországon,
akkor a déli határnál tett látogatást. Ennek
nyomán hívtuk meg őket, hogy lássák, mit
tesz egyházunk és hogyan tudunk mind az
önkormányzatokkal, mind a segélyszervezetekkel karöltve egy emberként segíteni az
Ukrajnából menekülő embereken, akár
magyarok, akár ukránok vagy harmadik
országbeliek is legyenek. Mind a tartományi
püspök úr, mind egyháztanácsos úr számára
megindító volt mindaz, amit láttak, ahogy az
Ukrajnából érkezők átlépték a határt, ahogy
sírtak, hogy végre biztonságban vannak, és
ahogy az önkéntes segítők szívvel-lélekkel
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támogatták őket. Interjút is készítettek
menekültekkel, beszélgettek egy kárpátajai
roma családdal és három kijevi menekült
nővel is. Azt gondolom, jó, hogy saját
szemükkel látták, milyen összefogással
fordultak a magyarok a menekülők felé. Itt
szeretném kiemelni a nyíregyházi evangélikusok nagyszabású munkáját, akik három
határátkelőnél, Barabáson, Lónyán és
Kölcsén fogadták a menekülteket és
segítették a helybeli önkormányzatok
munkáját. Visszatérve a bajor vendégekre,
azért is jó, hogy eljöttek, mert főként
Heinrich Bedford-Strohm – mint az EKD
(Német Protestáns Egyház) tanácsának
korábbi elnöke, német szövetségi szinten is
jól ismert, az ő tolmácsolásában végre
pozitív híreket is hallhattak német
testvéreink Magyarországról.
Mint egyházunk külkapcsolataiért
felelős munkatárs te is jelen voltál a
határ nál tett látogatáson. Milyen
tapasztalatokat gyűjtöttetek az út során?

Nekem is nagyon megindító volt látni, ahogy
csupa asszonyok és gyerekek jöttek – elvétve
egy-egy idősebb férfi – és sírtak, amikor
megkapták az önkéntesektől az ajándék
gyümölcsöt, vizet, kekszet, édességet és
játékot. Még a kamasz fiú is sírt a hátsó
ülésen, amikor kézbe vette a játékmackót.
Nagyon jó érzés volt, hogy láttuk, hogyan
segítenek a magyarok az ukránokon, pedig a
kárpátaljai magyarok sokat szenvedtek az
elmúlt időszak radikális cselekményeitől. De
nem ez számít. Csak az számít, hogy a
menekülők túléljék és tudjanak új életet
kezdeni nálunk vagy másutt. Az egyik kijevi
menekült nő modellként dolgozott még egy
héttel korábban. Ő mesélte, hogy alig tudtak
eljönni Kijevből. Egyszerűen kimentek
édesanyjával a pályaudvarra egy bőrönddel és
felnyomakodtak valahogy a vonatra. Ők már
másnap utazni akartak tovább Franciaországba, hogy a fiatal nő folytathassa
karrierjét egy új életben. Megrázó volt a
történetük. Egy héttel később őutánuk már
azok jöttek belső Ukrajnából, akik maguk is
átélték a bombázásokat és ez elől menekültek, saját maguk is megtapasztalva a háborút.
Az emberben - látva az eseményeket - két
ellentétes érzés feszül egymásnak.
Egyrészt elszomorító tapasztalni a
kialakult háborús helyzet tragikus
következményeit. Másrészt viszont
felemelő érzés átélni, hogy mind ezek
nyomán mennyi segítő szándék, mennyi
együttérzés mozdult meg akár csak
szűkebb környezetünkben is. A máskor
belmissziói célokat szolgáló csákvári
táborhely például felajánlásra került
menekültek befogadására. Az ehhez
szükséges anyagi háttér biztosítására
vasárnaponként sikeres adománygyűjtés
folyik gyülekezetünkben. Április első
napjaiban a kerületi önkormányzattal
karöltve Belváros-Lipótváros kárpátaljai
testvérvárosába, Rahóra juttathattunk el
tar tós élelmiszer t, százezer forint

értékben. Te hogy látod, nemzetközi
szinten az összefogásnak és a szolidaritásnak milyen jelei tapasztalhatók?
A hozzánk hasonló kelet-közép-európai
országok mind fogadnak menekülteket.
A hírekben is látjuk, halljuk, hog y
Leng yelországban most már elérte a
kétmilliót az ukrán menekültek száma,
nálunk az ötszázezret lépte túl, de több
százezren mennek át Szlovákián, Csehországon és Románián is. Ezek az országok
mind összefognak és segítenek úgy, ahogy mi
is. Nyugatabbra tekintve pedig az egyházak,
segélyszervezetek azonnal küldték az anyagi
támogatást. A Magyarországi Evangélikus
Egyház elsőként a Szászországi Evangélikus
Egyháztól kapott tízezer euró azonnali

támogatást, de rögtön jelezték támogatási
szándékukat az Amerikai Evangélikus
Egyház, a Bajorországi Evangélikus Egyház
és a Vesztfáliai Protestáns Egyház. Mindenki
adakozik. Most az a feladat, hogy jól fel
tudjuk használni ezt az egyszerre beáramló
sokféle támogatást. Mi igyekszünk ezt úgy
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beosztani, hogy van olyan összeg, amit – bár
megpályázzuk - de majd csak fél év múlva
hívunk le. A MEE saját gyűjtést is indított és
abból is több mint harminc millió Forint jött
be a menekültek megsegítésére. Mindezen
kívül magánszemélyek is küldenek pénzt
Amerikából, Angliából, illetve volt olyan
házaspár, aki a kamion méretű lakóautóját
ajánlotta fel, őket tovább irányítottuk a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezethez.
Nagy a szolidaritás, de lassan ez is majd
csillapodni fog. Ezért kell józanul és
előrelátóan beosztani a támogatásokat és
ütemterv szerint dolgozni. Az a jó, hogy az
Evangélikus Diakónia most tudja igazán
hasznosítani a 2015-óta fenntartott a
menekült krízis központját, amely az elmúlt
időszakban a nálunk akkreditált menekültekkel dolgozott, most pedig az ukrán
menekülteket fogadja. Mivel a segítés is egy
szakma, fontos, hogy ezt önkéntesek mellett
főállású szociális munkások is végezzék és
irányítsák. Hiszen mindamellett, hogy étel,
szállás, gyógyszer kell először minden
hozzánk érkező, nehéz helyzetben lévő
embernek, egy idő után kell a tolmács, a
pszichológus, a lelkész is. Ezt kézben tartani
és koordinálni nem könnyű, ezt végzi az
Evangélikus Diakónia, amely szervezetünk a
külföldi támogatásokat is fel tudja használni
Budapesten, valamint Nyíregyházán és
környékén. Az is fontos, hogy bármely
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gyülekezet, amelyik menekülteket fogad be,
támogatást kaphat az Országos Egyháztól,
hog y fenn tudja tartani menekültek
fogadását. Büszke vagyok a Deák téri
gyülekezetre, hogy a csákvári házzal és
többféle támogatással, vagy a néhány hete
tartott jótékonysági koncert helyszíneként
mi is hozzájár ulunk a menekültek
segítéséhez.
Érkeznek-e aktuális hírek Ukrajnában
élő evangélikus gyülekezetekről?
Sajnos egyre kevésbé. A gyülekezetek
jórészével nincs kapcsolat. Sokan elmenekültek, de Pavel Shvarts, az Ukrajnai
Németajkú Evangélikus Egyház püspöke
Harkovba jár vissza, amikor a harcok miatt
megteheti. Ő és Dietrich Brauer, az Európai
Oroszország Evangélikus Egyház püspöke
az elmúlt vasárnap közösen szolgált a berlini
dómban és igét hirdettek a két ellenséges
ország képviselőjeként. Természetesen ők
nem ellenségek, hanem testvérek az Úr Jézus
Krisztusban. De nehéz azért hordozni ezt a
terhet, nehéz eldönteni, hog y kinek
nehezebb: annak, akit lőnek, vagy annak,
akinek el kell viselnie, hogy a testvérét lövik a
saját országából. Ők mégis képesek voltak
együtt imádkozni a békéért. Tegyük mi is ezt
és cselekedjük azt, amit a szívünk ebben a
helyzetben diktál.
A beszélgetőtárs Cselovszky Ferenc volt.

PROGRAM

Egyházmegyei családi- és missziói nap
Pünkösd hétfőn, az újpesti Rex Állatszigeten
Idén két év kényszerű szünet után ismét megrendezésre
kerül egyházmegyénkben a korábban már három
alkalommal megtartott családi- és missziói nap. Annak
é r d e k é b e n , h o g y m i n é l n a g yo b b s z á m b a n
ünnepelhessünk eg yütt Pünkösd hétfőn, az
egyházmegyei presbitérium arra kéri a gyülekezeteket,
hogy lehetőleg ne külön-külön tartsanak délelőtti
alkalmakat, hanem a közös, újpesti találkozást
támogassák.
A találkozó helyszíne, a Rex Állatsziget (1048 Budapest,
Óceánárok u. 33.) szép természeti környezetben, ugyanakkor
megfelelő infrastruktúrával vár kicsiket és nagyokat. Megközelíthető
autóval, kerékpárral, aki pedig a tömegközlekedést részesíti előnyben, a Keleti
pályaudvart és Hősök terét is útba ejtő 30-as autóbusszal juthat el a rendezvényre.
A nap igei mottója egy zsoltárvers:
„Ha kiárasztod Lelkedet, élet támad – megújul a földkerekség” (Zsolt 104)
Az istentiszteleten Deák László kispesti lelkész, espereshelyettes szolgál igehirdetéssel.
A megújulás fogalmának bibliai hátteréről Bácskai Károly egyetemi oktató (EHE) tart
bibliatanulmányt. „A konfirmáció helye és szerepe az egyház megújulásában” címmel
Pángyánszky Ágnes egyetemi oktató (EHE) vezet beszélgetést. „Az egyház szerepe a
teremtettséghez való viszonyunk megújulásában” témát körüljáró kerekasztal
résztvevői pedig egyházunk Ararát Munkacsoportja részéről Koltai Zsuzsanna, a
Hittudományi Egyetemről Szűcs Kinga, a házigazda Rex Állatsziget képviseletében
pedig Király Péter alapító lesznek.
A nagyszínpadon ifjúsági zenekarok szolgálnak majd, köztük Deák téri fiataljainkkal.
A szabadidős programok sorában szabadulószoba, játékos vetélkedők, kézműves
foglalkozások és az állatsziget egyéb látnivalói kínálnak tartalmas elfoglaltságot
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az egyes gyülekezetek, hasonlóan a legutóbbi
ilyen rendezvényhez önálló standokon mutatkozhatnak be. A résztvevőket az
egyházmegye ebéddel látja vendégül.
Szeretettel várjuk a Testvéreket!
A szervezők nevében: Cselovszky Ferenc, esperes
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ESEMÉNYEK

Konfirmáció
“Először lépek oltárodhoz, ki értem haltál, Jézusom.
Szent tested, véred bűntől oldoz, megőriz a keskeny úton;
Szegélyzi partját sok tövis, de örök üdvösségre visz.” (EÉ 300)
Quasi modo geniti vasárnapjának hétvégéjén 9 fiatal testvérünk konfirmációjára kerül sor
Deák téri gyülekezetünkben:
Azumah Felícia, Balog Bálint, Balog Réka, Fejér András, Gomez-Szalay Dániel,
Illés Áron, Kovács Petra, Szentirmai Réka és Zalán Benedek április 24-én, a 11 órás
istentiszteleten részesülnek először az úrvacsora szentségében.
A konfirmációi vizsgát április 23-án, szombaton 16 órakor tartjuk a gyülekezeti
nagyteremben.
Legyen konfirmandusaink és szeretteik életén Isten áldása!

Hálaadási vasárnap: május 1.
Gyülekezetünkben évente két alkalommal nyílik lehetőség az egyházfenntartói járulékok
borítékba helyezésére. Az esztendő első felében május 1-re hirdetjük meg az adakozásnak ezt a
módját.

„

Adományainkat a két délelőtti istentiszteleten a padokra készített borítékokba téve az
offertórium összegyűjtésekor a kosarakban helyezhetjük majd el. Kérjük testvéreinket, hogy a
borítékban lévő kísérő űrlapok kitöltésével jelezzék, hogy kinek a nevében adakoznak.
Ezúton is köszönünk minden adományt és támogatást!

Túrmezei Erzsébet
Feltámadt!
Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!
Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.

16
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Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.
Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!

ZENE

J.S.Bach: János Passió (BWV 245)
Előadások virágvasárnap, és nagyszombaton
2022. április 10., vasárnap, 18 órakor

2022. április 16., szombat, 18 órakor

Közreműködnek:

Közreműködnek:

Subedi Anna - szoprán

Bódi Zsófia - szoprán

Németh Judit - alt

Schöck Atala - alt

Szerekován János - tenor

Szerekován János - tenor

Farkas András - tenor

Farkas András - tenor

Hámori Szabolcs - basszus

Jel László - basszus

Jel László - basszus

Hámori Szabolcs - basszus

A belépés ingyenes.
A Lutheránia szolgálatairól további információk találhatók a lutherania.lutheran.hu weboldalon.
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Gyülekezeti munkaprogram
Mottó: „Békesség néktek!” (Lk 24, 36)
A programterv előzetes jellegű, egyes részletekben illetve a járványügyi helyzet
változásának következtében előfordulhat változás!
Az esetleges változásokról részletek a gyülekezet www.deakter.hu oldalán olvashatók.

Állandó gyülekezeti alkalmak
NAP

IDŐPONT

Kedd

10 órától

Kézimunka kör

kisterem

11 órától

Bibliaóra

kisterem

17 órától

Imakör

klubhelyiség

Csütörtök

Péntek
Vasárnap

ALKALOM

19.30-tól

Lutheránia próba

nagyterem

7.30-tól

Prima – liturgikus áhítat

templom

10 órától

Nyugdíjas klub

klubhelyiség

18 órától

Bibliakör

kisterem + online

18 órától

Tini ifi

klubhelyiség

19.30-tól

Lutheránia próba

nagyterem

9 órától

Istentisztelet úrvacsorával

templom

10.30-tól

Imakör

hittan terem

11 órától

Istentisztelet, úrvacsora

templom

11 órától

Gyermekbibliakör (kivéve a hónap első vasárnapján)

templom, kisterem

Baba-mama kör pénteki alkalmai (helyszín: klubhelyiség)
NAP

IDŐPONT

Április 8.

10 óra

Beszélgetés

Április 22.

10 óra

Beszélgetés

Május 13.

10 óra

Beszélgetés

Május 27.

10 óra

Beszélgetés

18
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ALKALOM

Nagyheti istentiszteletek részletes rendje
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Virágvasárnap 9 óra
április 10.
11 óra
18 óra

Istentisztelet úrvacsorával
igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
Istentisztelet, úrvacsora – igehirdető: Cselovszky Ferenc
J.S.Bach: János Passió BWV 245
igehirdető: Kondor Péter, püspök

Nagycsütörtök 18 óra
április 14.

Úrvacsorai istentisztelet – igehirdető: Kondor Péter, püspök

Nagypéntek
április 15.

17 óra
18 óra

Istentisztelet úrvacsorával – igehirdető: Smidéliusz Gábor
Istentisztelet, úrvacsora
igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
Passióolvasás a nagyteremben – Smidéliusz Gábor
Istentisztelet úrvacsorával – igehirdető: Cselovszky Ferenc

Nagyszombat
április 16.

18 óra

J.S.Bach: János Passió BWV 245 – igehirdető: Kovács Áron

Húsvét
vasárnap
április 17.

5 óra

Hajnali istentisztelet úrvacsorával
igehirdető: Kondor Péter, püspök
(az alkalomhoz húsvéti futás csatlakozik)
Istentisztelet úrvacsorával
igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
Istentisztelet, úrvacsora – igehirdető: Smidéliusz Gábor
Gyermek-istentisztelet a nagyteremben
igehirdető: Cselovszky Ferenc
Istentisztelet – igehirdető: Cselovszky Ferenc
Istentisztelet úrvacsorával – igehirdető: Cselovszky Ferenc
Istentisztelet, úrvacsora
igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
Istentisztelet – igehirdető: Smidéliusz Gábor

9 óra
11 óra

9 óra
11 óra
11 óra

Húsvét hétfő
április 18.

18 óra
9 óra
11 óra
18 óra

Gyermek- és családi alkalmak
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Április 17.
húsvét vasárnap

11 óra

Húsvéti gyermek-istentisztelet a nagyteremben

Május 1.
vasárnap

9 óra

Családi istentisztelet: A béke ölén – Ézs 66,12-13

Június 5.
vasárnap

9 óra

Családi istentisztelet: A békesség követei – ApCsel 1,4-8

HÚSVÉTI LEVÉL • 2022/1

19

Zenei alkalmak a Deák téri templomban
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Április 10.
virágvasárnap

18 óra

J.S.Bach: János Passió (BWV 245)

Április 16.
vasárnap

18 óra

J.S.Bach: János Passió (BWV 245)

Április 24.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat – Túri-Nagy János orgonál

Május 8.
vasárnap

11 óra

Kantátás istentisztelet –
J.S. Bach: Tritt auf die Glaubensbahn (BWV 152)

Május 15.
vasárnap

11 óra

Kantátás istentisztelet
J.S. Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 177)

Május 15.
vasárnap

18 óra

ÚJ/LÉLEK/ZENE - est

Május 29.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat – a Zeneakadémia Orgona Tanszaka

Június 6-tól 12-ig 19 óra
minden nap

A Bach-hét hangversenyei a templom kapuján kifüggesztett
plakát és a templomban kihelyezett szórólapok szerint

Június 12.
hétfő

19. óra

Kantáta est – J.S. Bach:Ich freue mich in dir (BWV 133)
J.S. Bach:Ach Herr, mich armen Sünder (BWV 135)

Június 26.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat – Bódiss Tamás orgonál

Július 6.
szerda

18 óra

Karosi Bálint orgonál

Július 31.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat – Kristófi László orgonál

Augusztus 28.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat

Alkalmainkra a belépés díjtalan.
Művészeti vezető: dr. Finta Gergely
További információk:
www.facebook.com/zenesahitat
www.facebook.com/Organ-Vespers-Budapest-Deak-ter
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Bibliaórai és bibliaköri tematika (helyszín: gyülekezeti kisterem)
NAP

ALKALOM

Április 26. és 28.

A béke, mint Isten adománya (Rm 5, 1-2)

Május 3. és 5.

A béke ismerete = Krisztus ismerete (2Kor 5,17–20)

Május 10. és 12.

Az egyház, amely a Miatyánkot imádkozza, Istenhez csak békéért
kiálthat (Mt 6, 10)

Május 17. és 19.

Isten dicsőségének és békéjének jelene (Jel 21, 5)

Május 24.

Hatalom és béke (Ézs 9, 5)

Május 31.
és június 2.

Az igazság békét teremt (Ézs 32, 17)

Június 9.

Béke és biztonság (Ézs 32, 18)

Június 16.

Béke a nyomorúság ellenére is (Jn 16, 33)

Nyáron szeptemberig a keddi bibliaórák szünetelnek, a csütörtöki bibliakör viszont egész
nyáron át várja az érdeklődőket.

Hétközi istentiszteletek
(A nagyheti alkalmak külön, az ünnepkör programjánál szerepelnek, a 19. oldalon)
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Április 27.
péntek

16 óra

Deák Téri Gimnázium ballagási istentisztelet és ünnepség

Május 20.
péntek

17 óra

Deák Téri Gimnázium év végi koncertje

Május 26.
csütörtök

11 és 18 óra

Mennybemenetel ünnepi istentiszteletek (délelőtt úrvacsora)

Június 6.
pünkösd hétfő

A délelőtti istentiszteletek az egyházmegyei családi- és
missziói napra tekintettel elmaradnak!

Június 21.
kedd

16 óra

Deák Téri Gimnázium tanévzáró ünnepély

Augusztus 20.
szombat

9 óra

Istentisztelet a nemzeti ünnep alkalmából
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Vasárnapi gyermek-bibliakör alkalmai
A gyerekek a templomból a kezdő oltári szolgálat végén indulnak a foglalkozásra.
NAP

Május 8.

ALKALOM

Jn 20,24-29 Kétely és bizalom

Május 15.

ApCsel 1,4-14 Áldás és békesség?

Május 22.

ApCsel 16,11-40 Béke a börtönben

Május 29.

1Kor 1,1-3 Levélben küldött béke

Presbiteri képviselő-testületi alkalom
NAP

IDŐPONT

Május 9.
hétfő

18 óra

ALKALOM

Képviselő-testület éves rendes ülése
helyszín: templom

Magányosok bibliaórája (helyszín: gyülekezeti nagyterem)
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Április 23.
szombat

9 óra

Az Evangélikus Országos Gyűjtemények meglátogatása
Dr. Hubert Gabriella vezetésével egyházunk Üllői úti
központjában

Május 30.
hétfő

17 óra

„Clark Ádám a skót-magyar mérnök”
előadó: Gimesi Zsuzsanna ny. ref. lelkész

Június 27.
hétfő

17 óra

Vendég: B. Pintér Márta lelkésznő

Nikodémusok köre (beszélgetések a Bibliáról és önmagunkról)
NAP

IDŐPONT

Április 25.
hétfő

19 óra

Május 30.
hétfő

19 óra
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ALKALOM

A témák az alkalmak résztvevőivel
egyeztetve kerülnek kiválasztásra

Nyugdíjas klub csütörtöki programjai (10 órától a klubban)
NAP

ALKALOM

Április 21.

Ukrajna története

Április 28.

Bence Ágnes vetít

Május 5.

Jelenések könyve

Május 12.

Iszlám és keresztyénség

Május 19.

Vetítés

Június 2.

450 éve született id. Lukas Cranach

Június 9.

A Jelenések könyve 2.

Június 16.

Vendég

Június 23.

Sárfalvi Ilona vetít

Június 30.

Évadzáró alkalom

Senior kör (helyszín: gyülekezeti nagyterem)
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Április 27.
szerda

18.30

Vendégünk: Gáncs Krostóf AMÖS kommunikációs
igazgatója

Május 25.
szerda

18.30

450 éve született id. Lukas Cranach

Csendes hétvégék és nyári táborok
IDŐPONT

HELYSZÍN

Április 11-14.

Balatonszárszó

ALKALOM

Konfirmandus tábor
konfirmandusaink és ifjúságunk részvételével

Június 19-25.

Csákvár

Gyülekezeti gyermektábor

Július 3-9.

Csákvár

Gyülekezeti ifjúsági tábor

Július 27-30.

Szarvas

Családos tábor

szervezés alatt
Augusztus 15-22.

Testvér-gyülekezeti Nomád Tábor
Ebern

Német-magyar ifjúsági tábor eberni
testvérgyülekezetünk fiataljaival

A táborokra történő jelentkezésről és az alkalmakkal kapcsolatos további részletekről információk a
lelkészi hivatalban kérhetők. Telefon: 483-2150, e-mail: deakter@lutheran.hu
Táborainkban nagycsaládok számára – egy felajánlásnak köszönhetően – a 3. testvértől már ingyenes a
gyermekek részvétele.
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A lelkészi hivatal nyitvatartása:
Minden hétköznap 9-től 13 óráig

