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Az április havi igénk Máté evangéliumának legvégéről való. Akkor mondja 

ezeket a biztató szavakat Jézus, amikor feltámadását követően kiküldi az 

apostolokat, hogy tanítsanak minden népet. Máté külön nem számol be a 

mennybemenetelről, de tudjuk, hogy ezek Jézus búcsú szavai. Megígérte, 

hogy igazán sosem leszünk magányosak, mert örökké társunk az úton. Tud-

juk, hogy velünk van, azonban a nehéz napokon valójában érezzük-e ezt?  
  

Múltkor vonatoznom kellett egy igen zaklatott napon, és elképzeltem, hogy a 

srégen szemben lévő ülésen maga Jézus ül és utazik velem, és így imádkoz-

tam hozzá. Erős megnyugvást adott. Képzelődtem vagy valóban így volt? 
 

Eszembe jut egy szép ifjúsági ének. ,,Mindennap veled leszek, fogom a kezed, 

csak őrizd meg mindig tisztán a szíved!” Krisztussal való napi szeretetközös-

ségünk megélésének akadályai a nehézségeken és az azok szülte aggodalmon 

túl a bűneink. De hogy kell érteni ezt az éneksort? Csak akkor lesz velem, ha 

tiszta a szívem, vagyis nem vétkezem? Szerintem nem, hiszen Jézus 

a ,,bűnösök barátja”, a tékozló fiúk és lányok megkeresője. Bűneim ellenére 

szeret engem, azonban ennek felismeréséhez szükséges az a törekvésem, 

hogy igyekezzem megőrizni tisztán a szívem. Kell az a szándékom, hogy a 

bűneimet bánom, és meg akarok változni, hagyom, hogy Isten megváltoztas-

son. Ha nem engedem, hogy a problémák egy ,,minden mindegy” állapotba 

soroljanak, akkor egyszer csak kinyílik a szemem, és életem vasúti kocsijá-

ban meglátom, hogy ,,Velem vándorol utamon Jézus, Ez a vigaszom, baj, ha 

jő. Bármi súlyosak rajtam a terhek, Segít hordani, ott van Ő, Segít hordani, 

ott van Ő.” 

 

Rab Ferenc 

A fenti cím a tíz tételes ORATORIUM ANASTASIS könnyűzenei kompozíció három 

kiragadott sorát idézi.  A nyitány, a ködös hajnalból a ragyogó húsvéti reggelre ébredő 

világot tárja elénk. Ezt követően az időben visszalépve tudatos elgondolás alapján írtam 

meg a  ׁשמע יׂשראל
,
 SÖMA JISZRAEL jelenetet. Fennkölt papok ajkáról hangzik a 

zsidók „Miatyánkja”- Halld Izrael Jachve az egyetlen! Az eseménytelennek látszó 

szombati nap három dimenzióját jeleníti meg ez a tétel: a vallás (zsidó papok), a világ 

(Pilátus) és a pokol (Belzebub) nagyszombatja. Jézus az Apostoli Hitvallás szerint 

„alászállt a poklokra”, ezért a római hedonizmust idéző klubzene után következik a po-

koljelenet, melyben Belzebub szájába nem fantáziált szöveg került, hanem a gadarai 

ördöngös szavai: Tudom, ki vagy, Jézus Krisztus, hagyjál nekem békét! A kárhozatban 

megszólaló Üdvözítő szavai pedig az evangéliumból valók: Jöjjetek énhozzám, akik 

megfáradtatok! Ma már alig van evangélikus gyülekezet, ahol nagyszombatot megün-

neplik. Kár, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a mély üzenettel rendelkező esemény-

nyel.   

A húsvéti öröm lassan hatja át a lelkeket. A balzsamozásra igyekvő húsvét-reggeli asz-

szonylábak kvartpárhuzamára lüktet a ritmus, melyet az angyal állít meg. A zárt ajtók 

félelmét Mária Magdaléna szép pentatonos bizonyságtétele oldja föl. A kételkedő Ta-

mást idéző tétel a tapasztalás és tapintás világában toporgó keresztyénségünket kívánja a 

magasságos Szentháromság Istenig emelni fortisszimós zenekari effektusokkal. Az ifjú-

ság kedves énekévé vált „Tegnap még a csüggedésben éltem én” dal megírására annak 

idején az egyik kórustag szomorúsága késztetett. A régi „Hermons-sláger” fejezi ki só-

várgó vágyunkat, hogy egykor az üvegtenger partján a mennyei kórusban zenghessük a 

Mózes és a Bárány énekét. (Jel 15,3) A szaggatott páros-nyolcados lüktetést sok-sok 

hegedű hivatott életre kelteni egy nagy szimfonikus zenekarral. 

A Hermons három oratóriuma közül az Anastasis ősbemutatója Nagytarcsán volt 1973. 

április 8-án. Most két előadással lépünk a gyülekezetek elé: Pestszentimrén (04.21) és 

Pestszentlőrincen (04.28) Reménységem, hogy az Oratorium Incarnationis 2019. vízke-

reszti fölvétele után  a föltámadási oratóriumot is sikerül rögzíteni az utókor számára.   
 

Győri János Sámuel 
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01. hé 18.00 - Tere-tori 

04. csü 15.00 - Bibliaóra 18.00 - BÖJTI SOROZAT– 2. Kispesten 

05. pé 18.00 - Énekpróba + imakör 

06. szo 9.30 - Ifjúsági kör  

07. va BÖJT 5. vasárnapja 

 10.00  - istentisztelet  + úrvacsora 

  Találkozás a bíróval és a Bíróval! + BÁBOZÁS 

08. hé 18.00 - Tere-tori 

11. csü 15.00 - Bibliaóra 18.00 - BÖJTI SOROZAT– 3. Pesterzsébeten 

12. pé 18.00 - Énekpróba + imakör 

13. szo 9.30 - Ifjúsági kör  
  

14. va VIRÁGVASÁRNAP 

 10.00  - istentisztelet  + úrvacsora  

 Születésnaposok köszöntése  

15. hé 18.00 - Tere-tori 

18 csü 18.00 - ÉLET KENYERE - rendhagyó úrvacsorai alkalom 

19 pé 10.00 - NAGYPÉNTEK - PASSIÓ OLVASÁS + ÚRVACSORA 

 Nagypéntek munkaszüneti nap, ezért csak délelőtt lesz istentisztelet! 
 

21. va FELTÁMADÁS ÜNNEPE-1. 

 5.00 - Hajnali virrasztás  

 10.00 - istentisztelet  + úrvacsora  

22. hé FELTÁMADÁS ÜNNEPE-2. 

  10.00 - istentisztelet  + úrvacsora  

23. ke 17.00 - Bibliaiskola 

25. csü 15.00 - Bibliaóra   

22. pé 18.00 - Énekpróba + imakör 

27. szo 9.00 - 16,00 PRESBITERI-MUNKATÁRSI NAP  
  

28. va Húsvét u. 1 vasárnap 
 10.00  - istentisztelet   

 ORATÓRIUM ANASTASIS 

29. hé 18.00 - Tere-tori 
 

 

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK  

AZ ÉLŐ KÖVEK TEMPLOMÁBA  
1183 Pestszentlőrinc, Kossuth tér 3. 
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MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK  

A  KASTÉLYDOMBI LUTHER KÁPOLNÁBA  
1188 Pestszentimre, Nemes u. 62. 

31. va Böjt 4. vasárnapja - Laetare 

 10:30 Istentisztelet 

03. sze 10 óra – Bibliaóra 

04. csü 18:30 – LÉLEGZÉS imakör 

06. szo 16 óra – KIKÖTŐ – Házasok köre 

07. va Böjt 5. vasárnapja - Judica  
 

 10:30 – istentisztelet + úrvacsora 

10. sze 10:00 – Bibliaóra 

11. csü 18:30 – LÉLEGZÉS imakör 
 

14. va Böjt 6. vasárnapja - Palmarum 

 10:30 Istentisztelet  

A Luther Kápolna felszentelésének 1. évfordulója  

Igét hirdet: Gáncs Péter ny. püspök 

Szeretetvendégség 

       SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

18. csü 18:30 – Nagycsütörtök 

19. pé 10:30 – Nagypéntek - passióolvasás 
 

21. va  Húsvét ünnepe 

5:00 – Húsvét hajnali ökumenikus istentisztelet   

a Református Templomnál 

 10:30 Istentisztelet + úrvacsora  

 17 óra – Feltámadási oratórium 
 

22. hé Húsvét 2. napja 

10:30 Istentisztelet + úrvacsora 

24. sze 10 óra – Bibliaóra 

25. csü 18:30 – LÉLEGZÉS – imakör 
 

28. va Húsvét ünnepe utáni 1. vasárnap 

 10:30 – Istentisztelet 

 16 óra – KIKÖTŐ – Házasok köre 

01. sze 10 óra – Bibliaóra 

02. csü 18:30 – LÉLEGZÉS - imakör  


