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Virágvasárnap

„Nézz a lábod elé!” Így figyelmezteti a szülő
gyermekét, aki bámészkodás közben már
megint beletrappolt egy pocsolyába,
belebotlott egy a többi közül kiemelkedő
macskakőbe. Igen, az ember hajlamos azt
gondolni, hogy a fontos, figyelemre méltó
dolgok lent vannak. Lent... Földközelben.
Az itt, a most, a megfogható világában.

A Szentírás a gyermeküket korholó szülőkkel
ellentétben egy másik irány felé vonzza
tekintetünket: „Nézzetek fel!” Hisz csak a
felfelé tekintő tud felül emelkedni az itt és
most beszűkült, érzéseket és gondolatokat
fogva tartó világán. Csak így válhat
horizontot tágító, plafont bontó tényezővé a
hit. Csak így lehet jelent formáló céllá az
eltökélt reménységgel várt jövő.

„Nézz fel!” Ezzel a hívással szólít meg
bennünket Jézus is, aki a Nikorémussal
folytatott éjszakai beszélgetésben ezt

mondja: „Ahogyan Mózes felemelte a kígyót
a pusztában, úgy kell az Emberfiának is
felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete
legyen őbenne.” (Jn3,14-15)

Felnézni az Emberfiára... Nem kevesebbet
jelent ez, mint a szenvedések legmélyebb
bugyraiban is meglátni Krisztusban a
mellénk szegődő segítőtársat. A mélyre vonó
indulatok közt is észrevenni felemelő
szeretetének szabadító, bennünk is változást
munkáló erejét. A napi gondok sűrűjéből is
feljutni az ünnep többet láttató magaslatára.

Az ünnepi hét megajándékozó megtapasz-
t a l á sa l ehe t számunkra i s, hog y a
Felemeltetett bennünket is felemel. Hogy
általa kiszabadítva a „lent” röghöz kötöző
világából egészen más perspektívából
láthatjuk az életet.

Cselovszky Ferenc
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Nagycsütörtök

Furcsa ünnep nagycsütörtök. Voltaképpen
kevesen tartják, megbújik szerényen
nagypéntek és húsvét árnyékában.

Hé tközn ap e s t e , e g yü t t g y ónó é s
úrvacsorázó gyülekezet. Átéljük Isten
kegyelmét, jelenlétét. Aztán Krisztust
magunkkal visszük otthonunkba. Mégis más
ez, mint a vasárnapi megszokott liturgikus
közösség. Súlyát, különlegességét pontosan
az emlékezés adja meg. Emlékezünk az
utolsó vacsorára. Arra, amelyen Krisztus
tanítványaival egy asztalhoz letelepedve
megáldotta a kenyeret és a bort. Júdás is ott
volt. Meg a nagyokat mondó Péter. A hitetlen
Tamás és az indulatoskodó, másokat
kirekesztő János és Jakab . Mintha(Lk 9,54)
magunkat látnánk. Nagycsütörtök este mi is
ott térdelünk önmagunk terhét hozva. Mégis
átéljük: a Mesternél van hely számunkra.
Nem zár ki senkit.

E g y ü t t e m l é ke z ü n k . A k ko r r é g e n
Egyiptomra, a csodálatos szabadításra, a
hajszálon múló megmaradásra. Ma együtt

Jézusra. Aki testének vallja a kenyeret és
értünk kiáradó életének a bort. Test és vér
együtt: Testvér. Jézus az úrvacsorában
testvérünk lesz és mi is egymás testvérei.
Nemcsak emlék tehát, hanem jelenlét, most
megvalósuló csoda.

„Éretted adatik, bűneid bocsánatára”. Ekkor
mindig Jézus keresztjére gondolok. A hídra
Isten és ember között, ami összekapcsol.
Az elénk jövő szeretetre, amely nem várja
meg, hogy mi lépjünk, tegyünk valamit a
kapcsolat helyreállításáért, hogy kiérde-
meljük irgalmát, hanem önmagát adja, hogy
szűnjön a hiány, az Isten éhség.

Nagycsütörtök, Jézus közel lép hozzánk,
elfogad, amint vagyunk és szeretetében
lehetővé teszi a változást, a gyógyulást, a
megújulást. Ezt jelenti kegyelme és irgalma
az úrvacsorában. Mindenkit hív.

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. (Zsolt 111,4)
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Nagypéntek „Én azonban nem kívánok mással dicsekedni,
mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével.”

(Gal 6, 14)

Ébresztőóra kelt fel legszebb álmunkból.
Egyre modernebb, elektronikus naptárunk
segítségével tervezzük meg a napjainkat,
heteinket. Okos eszközök segítenek testünk
egészségének megőrzésében, megmérik a
pulzusunkat, figyelik, hány lépést tettünk
meg napközben. Szerkesztjük a szöveget,
programozzuk a hangszereket, reptetjük a
d r ó n j a i n k a t . I g y e k s z ü n k m i n d e n t
megtervezni, leszervezni, kontrollálni.

Létezik azonban erő, amely túl van az emberi
erőfeszítések lehetőségén. Hatalmát, erejét
nem lehet éberséggel, fegyelemmel,
figyelemmel, koncentrációval, állandó
készenléti állapottal, virtuális valósággal
legyőzni. Az életünket ugyanis képtelenek
vagyunk „elmenteni másként...”. Sem a
modern ember technológiája, önbecsapási és
önmegváltási technikái, akár a jólét akár a
lelki béke megszerzésére tett erőfeszítései,
sem a pszichés terhek feloldására törekvő
elkötelezettség nem tud szembemenni az
egyetlen kontrollálhatatlan tényezővel: a
halál kiszámíthatatlanságával, végletes-
ségével és véglegességével.

A nagypénteki kereszt azonban nem
egyszerűen erős szimbólum, Jézus értünk
való halálát hirdető jelkép, nemcsak plusz jel
a sok negatívum ellenére, hanem annak a
fordulatnak a jele, amely azt hirdeti, hogy
változás következett be az élet és halál nagy
határmezsgyéjén. Jézus halálának teológiai,
üdvtörténeti és egyben egzisztenciális
j e l e n t ő s é g e va n . M i n ő s é g i u g r á s ,
paradigmaváltás történt, ami alapvetően
befolyásolja az életünket, a lehetőségeinket, a
perspektívánkat. Éppen abban, amiben a
legkiszolgáltatottabbnak érezzük magunkat;

a szenvedés, a betegség, a magány, a halál
sorsrontó erői között Jézus sorsközösséget
vállal velünk. A kereszt azt jelenti, hogy van
valaki, aki ezek között a romboló, negatív
e r ő k kö z ö t t s e m h a g y m a g u n k r a .
Ember társsá szegődik , ug yanolyan
kiszolgáltatottá válik mindezeknek, mint mi
magunk. Ugyanúgy meghal mint mi.
Csakhogy Ő ezen a terepen is kiismeri magát.
Az életnek ezt a legnagyobb krízisét is képes
kezelni, kézben tartani. Azért lehet a
segítségünkre, mert előttünk megjárta a
nehéz és minden tekintetben fájdalmas utat,
a halál útját. A halálos út végére érve azonban
visszatért.

Ezért hirdethetjük minden Nagypénteken
Jézus kereszthalálát, szenvedését, mert Ő az
úton lévők, élet és halál vándorainak igazi
vezetője. Nem idegen, hanem jól ismert
barát. Aki a formálódás útján is velünk
vándorol. Aki miatt nem hiábavaló és
céltalan az életünk. Aki életre hívó szavával
ébreszt, öröknaptárat tervez nekünk,
megőrzi, átmenti az egész-ségünket, akivel
igazán szárnyalhatunk és akinek húsvéti
öröméneke nem hallgat el.

Smidéliusz Gábor
igazgató-leklkész
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„Sötétségből...”

A legnagyobb reménytelenségben születik
meg a remény, a legnagyobb sötétségben a
fény.

Amikor eg y ik tan í tó e lmeg y, hog y
megkeresse a Másikat, sötétség borítja a
földet. Az idős ember sejti, hogy akivel
találkozni megy, nem egy hétköznapi ember.
Csodák történnek a jelenlétében, jelek,
amelyekre nincsen magyarázat. Amikor
később ott állnak egymással szemben: idős és
fiatal, két külön világ képviselője és tanítója, a
vén, az idős ember elé hirtelen az újjászületés
titka tárul. Mintha az ég találkozna a földdel,
az alkony a hajnallal, és mi – vele együtt –
valamiféle ívet járunk be, átérezve az új
fuvallat érintését, mi is bepillantást kapunk
Isten országának titkaiba. A szél fúj, a Lélek
lassan működni kezd, és a fény ellepi a
sötétséget.

Talán te is voltál már olyan helyzetben,
amikor dönteni kellett. Amikor valamilyen
okból, úgy ahogy volt eddig, tovább nem
lehetett folytatni. Amikor ott volt már a
szívedben az elhatározás, de az újtól, az
ismeretlentől és bizonytalanságtól való
félelem mégis visszatartott. Nehéz volt
megtenni az első lépést. Talán a második sem
volt könnyű. Mi az, ami ilyenkor előre visz?
Mi segít? És mi segített a történetbeli
Nikodémusnak, elindulni az éjszakába?
Elindulni inkább, mint ottmaradni?
7Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked:
Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj,8

amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod,
honnan jön, és hova megy: így van mindenki,
aki a Lélektől született.” Nikodémus9

megkérdezte tőle:

„Hogyan történhet meg mindez?” ( )Jn 3, 7-9

A szövegből nagyon keveset tudunk meg
erről. Nikodémus a farizeusok egyik
vezetője, aki közösségbeli pozícióját saját
tudásának, megbízhatóságának, hosszú
éveken át való ki tar tó munkájának
köszönheti talán. Amikor találkozni akar
Jézussal, idős ember már. Megvan a saját
helye és világlátása, és joggal lehet
feltételezni, hogy habozik és fontolgatja a
helyzetet, mielőtt útnak indult. De elindul, és
hamar kiderül, hogy az első bátor lépés után
ott vár rá a következő is: ő, a művelt előkelő
és talán magabiztos ember a Jézussal való
személyes találkozásnál egyszerre csak
bizonytalanná és tanácstalanná válik, hagyja,
hogy Jézus kezdeményezzen.

Vezetésre szorul. Úgy viselkedik, mintha
nem is tudná pontosan, mit akar kérdezni.
Nikodémus igazi kérdését Jézus válaszából
tudjuk csak meg! Mert Jézus rögtön a
lényegre tör: Ha valaki nem születik újonnan,
nem láthatja meg az Isten országát.

Vajon mi hagyjuk magunkat rávezetni
életünk kérdéseire? Meg tudjuk fogalmazni,
ami foglalkoztat életünk legsötétebb
óráiban? Kihez fordulunk segítségért?
Fordulunk egyáltalán valakihez? Mert a
választ csak akkor kapjuk meg, ha el kezdjük
keresni a kérdést.

Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja
meg az Isten országát. Igazi húsvéti kérdés
ez. A vén Nikodémus, idős kora ellenére
meglátta, amit kellett, mert elindult.
Az elindulás a sötétségbe egyszerre
elindulást jelentett számára a sötétségből.
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Megengedte annak a titokzatos Léleknek az
érintését, amely a szívet szeretettel átölelve új
távlátok felé visz. Ugyanakkor a Lélekkel az
eddigi életet is új fényben .látja meg Fel tudja
ezt a tudást használni? Nikodémus saját útján
alázatosnak és nyitottnak mutatkozott.

A bibliai történetből nem derült ki, hogyan
döntött, nyitva maradt a történet. János
evangéliumában még kétszer találkozunk
ilyen nevű emberrel, aki a tanítványok közé
tartozott. Ha valóban ő volt az, ez azt
jelentené, hogy Jézus mellett döntött és új
feladatok vártak rá a közösségében és a
magánéletében is. A Jézussal való találkozás
nem marad gyümölcs nélkül.

Hagyjuk mi is nyitva a saját élettörté-
netünket! A Szentlélek általi újjászületésnek
semmilyen feltétele nincsen. Bármikor
elkezdődhet. A szél arra fúj, amerre akar;

hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön,
és hova megy: így van mindenki, aki a
Lélektől született.” A Lélek hatása és
működése lassú és újjáteremtő. Tud szelíden
vezetni, kérdéseket szülni, válaszokat adni,
tud új értelmet adni az életünknek. Egyszer
csak megjelenik és simogatja a lelkünket.
Nem kell teljesítenünk, valamilyennek
mutatnunk magunkat, nem kell szebbnek,
jobbnak, de rosszabbnak sem látnunk
magunkat, mint amilyenek valójában
vagyunk. Isten úgy szeret bennünket,
ahog yan éppen vag yunk , o t t kezd
munkálkodni bennünk, ahol éppen Ő akar.
Talán itt és most.

C s a k e n g e d d a S z e n t l é l e k s z e l í d
munkálkodását és hagyd magad vezetni Isten
országába.

Dorota Pawerová

Idén hat fiatal készül Deák téri gyüle-
kezetünkben konfirmációra:

� Cselovszky Klára
� Sebők Panna Ida
� Schottner Kira
� Schottner Kristóf
� Thuránszky Mihály
� Tóth Adél

A konfirmációi vizsga április 18-án,
szombaton, 16 órakor lesz a gyülekezeti
nagyteremben, az ünnepi istentiszteletre
pedig 19-én, vasárnap 11 órakor kerül sor.

Külön is hívjuk a 19-i ünnepi istentiszteletre
mindazokat, akik idén konfirmációjuk kerek
jubileumát ünneplik. Őket hagyományaink
szerint az úrvacsoránál külön, évfolyamon-
ként szólítjuk majd.

Kérjük, gondoljunk konfirmandusainkra
imádsággal és szeretettel!

Konfirmáció 2015

„Szentháromság, egy Istenünk,
Imádságban téged kérünk,
Tekints rá e kis seregre,
Fogadd őket kegyelmedbe!”
(Evangélikus Énekeskönyv 301/1)



Hetven éve történt

1945. január 20.

Úgyszólván az első nap, hogy a hosszú
kényszerfogság után, a Margit-híd közelében
lévő bunkerból a napvilágra kerülök.

A Berlin-téren lopakodva, a fal mellett
húzódva osonok át, kilesve az alkalmas
pillanatot, amikor némileg szünetel a
Budáról jövő becsapódás.

A hóval borított tér közepén orosz
közlekedési rendőr irányítja – nem tudom,
kinek – a forgalmat, mert csak egy-egy
járókelő igyekszik elszántan keresztülhatolni
a gránátbecsapódásokon.

Pestről Budára, Budáról Pestre szüntelenül
lövik a várost. A Podmaniczky utca sarkán
egy nagy kráter, körülötte emberi hullák.

Alig 100 lépésnyire egy kapu alatt i
csoportosuláshoz közeledem, s akkor látom,
hog y eg y k imúl t ló t rancs í rozásán
mesterkednek, s boldog, aki egy darab
húshoz jut.

Megint 100 lépésnyire egy szilánktól sebzett
ember esik össze.

Az Andrássy úton, kis szántalpakon
deszkakoporsót húz – koráról ítélve – anya és
leánya.

Egy templomjavítás története
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Így jutok el a Deák téri templomhoz, és
megdöbbenve látom siralmas képét és
környezetét. Ott söpri a havat egy régi,
katonai esőkabátban, lehajtott szélű
kalapban valaki. Úgyszólván az egyetlen élet
a templom és a k iége t t városháza
környezetében.

Közelebb menve, felismerem a templom
lelkészét. A felismerés öröme, s egymás
környezete iránti érdeklődés után bemegyek
vele a templomudvarra. Tőle kapom az első
információkat, majd együttesen megyünk be
szemrevételezni a templomot. A kép, mely
odabent fogad, még a kiégett városképnél is
siralmasabb.

A töméntelen törmelék között alig lehet
felismerni az egymás hegyén-hátán heverő
padokat, melyeket a kókuszszőnyeg festett
vérpirosra. A mennyezet a padló romjain
hever.

Eltűnt az udvar felőli karzat is, a pillérekkel
együtt. Helyén egy nagy gödör tátong,
melyben két megrakott szénásszekér is
elférne. Az oltár mellett a délkeleti sarok
felett az egész tető hiányzik.

De minden rom felett épen áll büszkeségünk,
az oltárkép és az oltár, melyre – mint
reménysugár – beragyog a kék ég.

Itt megállunk, és szemlélődésünk eredmé-
nyeként azt állapítja meg lelkészünk –, nem
hiszi, hogy az idén lehet itt még isten-
tiszteletet tartani.

Felnézek az oltár felett beragyogó kék égre, s
merész elhatározással közlöm, – márpedig itt
nagypénteken istentisztelet lesz, ha a jó Isten
is úgy akarja!

A mai életkörülmények között már nehéz
elképzelni, hogy a nagy vonalakban fent
ismertetett feladat abban az időben milyen
problémát jelentett.

Alig pár héttel az ünnep előtt. Még az itthon
levő munkáskezek sem igen merészkedtek ki
az utcára, mert az állandó becsapódásokon
felül is veszélyes volt az utcán való járkálás.

Hogy kívánhattunk volna, tehát munkát
végeztetni és kivel –, élelem nélkül s a
legelemibb szerszám és anyag hiányában.
Mégis az Úr adta akaraterő legyőzte a
nehézségeket.

Bánkúty igazgatóval, Molnár Rudolffal s a
k a r n a g y u n k k a l m e g a l a k í t o t t u k a
„templomépítő bizottságot” –, ahogy
lelkészünk elkeresztelte.

Nem sokat tárgyaltunk, hanem munkához
láttunk. A parókia területén található lelkes
hívekkel elkezdtük a rom-eltakarítást.
Papjaink istrángot vettek a nyakukba s kis
parasztszekereket húzva, hordták ki a
törmeléket a Dunára.

Közben dilettáns iparosokra is szert tettünk
eg y műkedve lő ác s é s 2 kőműves
személyében, akik addig csak szemlélői
voltak a kőműves-iparnak. Anyagot is
szereztünk a Városliget mögötti anyagtelep
maradványaiból. Tégla, mész, gerenda is
jutott az építkezéshez.

Az aréna-úti aluljárónál tartott pihenő
közben meg is jegyezte egyik lelkészünk:
„Ki fogja évek múlva elhinni, hogy a barettes
pap nem halottat, hanem téglás szekeret
húzott – a nagyobb biztonság kedvéért.”

Hosszadalmas lenne az emberfeletti erőt
igénylő, megfeszített munka, s nem utolsó
sorban a helyzet adta leleményességek
leírása.

Csak epizódként említem meg, hogy amikor
már úgy látszott, hogy megnyertük a
tetőcsatát, és fedél van a fejünk felett, – a
böjti szelek egy szép napon nem csak az új
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munkánkat tették tönkre, hanem még az
ostrom alatt fennmaradt tetőrészt is
lesodor ták, – mintha még nag yobb
megpróbáltatást kívánt volna reánk mérni az
Úr, vizsgálva, nem csüggedtünk-e az
Ő szolgálatában. De az Ő segítségével ezt is
legyőztük.

Készen lett a szerkezet, de ekkor meg
50 tekercs kátránypapír megszerzése volt a
feladat, ami elképzelhető, mit jelentett,
amikor aranyláncokat adtak 1-1 tekercsért a
hajléktalanok. Nekünk pedig sem aranyunk,
sem pénzünk nem volt, de volt törhetetlen
hitünk, hogy itt is megsegít az Úr.

Segített is azzal, hogy küldött egy lelkes
hívőt , aki megmenekülése örömére
odaajándékozta az 50 tekercs papírt és a
kötőanyagot. Meg volt a papír, most már
mentesítve voltunk a beázástól, már csak a
biztonsági munkák voltak hátra, mert a
lelógó vakolattömbök veszélyeztették volna
a hívek életbiztonságát.

Ennek a munkának az elvégzéséhez azonban
egy 16 méter magas létrára volna szükség.
Már kaptunk volna, de probléma volt kihozni
a rejtekhelyéről, a nélkül, hogy a környezet

tudomást ne szerezzen a vagyont jelentő
raktárról. A sötétség leple alatt úgyszólván
kilopta tulajdonosa, s rendelkezésünkre
bocsátotta, egyházunk iránti szeretetéből.

Ünnep előtti napok voltak ezek, amikor már
inkább a t aka r í t á s r a ke l l e t t vo lna
gondolnunk, mikor a 16 méter magas egy
szál létrán, egy légtornász ügyességével
tüntette el a lógó vakolatdarabokat egy lelkes
hívünk. Úgyszólván a parókia minden tagja
ott állt, a kötelet és a létrát fogva, vigyázva a
magasban dolgozó életére.

Hála Isten, nem is történt semmi baj.

Nagycsütörtök reggelén a parókia apraja-
nagyja – s a hívek közül is sokan – nekiláttak a
takarításnak.

Alig mostuk le magunkról a kormot, piszkot,
már hívott is az idő a délutáni istentisztelet
szent igéjére.

Lelkészünk ajkáról felhangzott az Ige és a
hálaima, hogy a szent húsvét meghozta
templomunknak is a feltámadást.

Sipkói László

(Az emlékezés megjelent az Evangélikus Családi Lap, a Pesti Evangélikus Egyházközség 1947. évi pünkösdi
körlevelében. Szereplői: dr. Keken András lelkész, Molnár Rudolf segédlelkész, Bánkúty Dezső
leánygimnáziumi igazgató, Weltler Jenő karnagy.)

Adója 1%-ának felajánlása
Kérjük, a 2014-as személyi jövedelemadó
bevallásának benyújtásakor rendelkezzék
adójának 1+1%-áról, és lehetőség szerint
támogassa egyházunkat és alapítványunkat !

Minden támogatást ezúton is köszönünk!

Magyarországi
Evangélikus Egyház
Technikai szám: 0035

Lutheránia Egyházzenei Alapítvány
1052 Budapest, Deák F. tér 4.

Adószáma: 18098657-1-41
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Istentiszteletek: az óvóhelyen, majd az
iskolai tornateremben. Villany nincs.
Gyertyák égnek. Katakombai hangulat. De a
gyülekezet növekszik, s a remények is.

Hétköznapi alkalmak: a hívek hétköznap
is jönnek reggel 8-tól délután 4-ig.
Bibliaórára? Nem! Munkára! Gerendákat
cipelnek, törmeléket hordanak. Az ács-
munkát egy volt cipész végzi, roppant
ügyesen. Akrobataként járkál a templom
megrongált tetőszerkezetének gerendáin.
A kőműves valóságos kőműves, de öreg.
A maltert éppen ezért egy nyugalmazott
útbiztos rakja fel.

Egy nagyon használható gyülekezeti
munkás káderlapja:

Neme: ló.
Neve: ugyancsak Bandi.
Ára: egy liter rum volt és két kalap.
Szolgálata: Bandi bácsi igazgatása alatt
törmeléket szállít a Petőfi térre.
Jellemzése: klerikális (egy óvatlan pillanatban
m a j d n e m b e m e n t a S z e r v i t a - t é r i
templomba).

Offertórium: mivel építőanyag csak
aranyért vagy dollárért kapható, kérjük a
híveket, hogy az adakozásnál ezt vegyék
tekintetbe. A múlt vasárnapi offertórium:
3 aranygyűrű, négy arany fülbevaló, két
bross, 8 dollár, stb.

Ismét végzünk funkciókat: de arra kérjük
a fiatal párt és a tanúkat, hogy a biztonsági
okokból bezár t kapuk valamelyikén
intenzíven és folyamatosan zörögjenek. –
A gyászoló családot arra kérjük, hogy reggel
jöjjenek el a parókiára, innen együtt megyünk

az Újtemetőbe – gyalog. Ha szükséges,
elhunyt testvérünket kézikocsin vihetjük.

Megkezdtük a konfirmációi oktatást is:
a gyerekek akkor jöjjenek, amikor tudnak.
Óra után a gyermekek szöget fognak
egyenesíteni.

Végre egy örömhír: templomunkat annyira
sikerült helyreállítanunk, hogy nagyhét
csütörtökén az esti úrvacsorai istentiszteletet
már ismét ott tarthatjuk. Kérjük a híveket,
jöjjenek el a hálaadásnak erre a szinte nem is
remélt alkalmára.

(A hívek eljöttek. Mindenki sírt.)

Dr. Keken András, Bandi bácsi

Gyülekezeti élet 1945 tavaszán
Fiatalok előtt, 1965-ben elhangzott félig komoly, félig tréfás visszaemlékezés

Deák Ferenc utca a Deák Ferenc tér felé nézve,
háttérben takarva az Anker ház, 1945

Foto: Fortepan
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Óvodai jelentkezés

A Kisdeák Evangélikus Óvoda várja a 3-5 éves gyermekek jelentkezését a 2015-2016-os
nevelési évre. Az óvoda nem rendelkezik felvételi körzettel, így Budapestről és
vonzáskörzetéből várjuk az érdeklődőket.

A jelentkezés helyszíne: 1052 Budapest, Deák F. tér 4., II. emelet

A jelentkezés időpontja: 2015. április 23-án 8 órától 14 óráig és

2015. április 24-én 11 órától 17 óráig.

A jelentkezéshez szükséges köziratok, dokumentumok:

� keresztelési igazolás vagy
� lelkészi ajánlás vagy
� szülői motivációs levél,
� a gyermek lakcímkártyája,
� TAJ kártyája.

A jelentkezést követően döntés születik a felvételről,
melyről a szülőt írásban, határozat formájában értesítjük.

Ennek határnapja 2015. május 15.

További információ:
Fodorné Pecznyik Zsuzsa, óvodavezető és
Smidéliusz Gábor, igazgató-lelkész

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

Főbb szakterületei:

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

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

Ingyenes jogi tanácsadás a gyülekezet tagjainak
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Folyik a múzeum és könyvesbolt átépítése

A munkák a tervek szerint zajlanak, de a
gondos tervezés ellenére a régi épületben a
bontások során adódnak eltérések a tervben
elképzeltekhez képest; ezeket a tervezők és a
kivitelező szoros együttműködésével
korrigálni lehet. Az első fázisban az építkezés
nem jelentett nagyobb zavart – a zajon és
poron kívül – a ház lakói és használói
számára, azonban már megkezdődnek olyan
munkák is, amelyek komolyabb fennakadást
is jelentenek. Talán a legfontosabb most az,
hogy a nagy udvarról a lifthez vezető
folyosórészt fel kell bontani, hogy alatta
elkészülhessen egy pincehelyiség közlekedő
folyosóval és vizesblokkal. Ezen munkák
alatt a lift csak az első emeletről közelíthető
meg, ez sok embernek fog átmeneti
ke l l eme t l enség e t okozn i , a zonban
remélhetőleg hamar túljutunk ezen a
munkarészen, és ismét visszaállhat a
megszokott közlekedési rend.

A közeljövőben sajnos a földszinti WC-k
lezárására is számítani kell, de igyekszünk
elérni, hogy legalább az egyik meg-
maradhasson minél tovább.

A főlépcsőház alsó részét is érinti az átépítés,
ami ennek lezárásával fog járni, de erre csak
akkor kerülhet majd sor, ha már ismét
megközelíthető lesz a hátsó lépcsőház, hogy
az emeletekre való feljutás – ha nem is
zavartalanul, de folyamatosan – biztosítva
legyen. A Deák térről nyíló kapubejáróban,
illetve az udvarban közművezetékeket kell

majd építeni, így időszakosan ott is várható
korlátozás. Az átépítés részeként a lift
módosítása is szükségszerű, ezt a munkát a
kivitelező a nyári hónapokra tervezi,
várhatóan egy hónapig kell majd a liftet
nélkülözni.

Sajnálatos tény, hogy a felújítási munkák
megzavarják a ház életét, de az átépítés az
épület gazdagodását, evangélikusságunk
értékeinek reprezentatívabb megjelenítését,
a könyvesbo l t , va l amin t a K a l áka
zeneműbolt igényesebb elhelyezését
eredményezi, ezzel erősítve a gyülekezet
nyitottságát, jobb láthatóságát is.

Szepesfalvy Ákos
(az Egyházközséget képviselő műszaki ellenőr)

A rég tervezett átépítési munkák január elején kezdődtek el, először a múzeum és az
alatta lévő pincerész belső bontási munkáival. Az üzletek kiköltözését követően
bővülhetett a munkaterület, így jelenleg már majdnem a teljes Deák téri részt munkába
vehették az építők.
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Lelkészi hivatalunk új munkatársa

Január 1-től Inámi-Bolgár Ágnes személyében új gazdasági munkatárs segíti lelkészi
hivatalunk munkáját.

A „Deák téri” jelző nem számít számodra
újdonságnak munkahelyed megnevezésében.
Mesélnél a környékhez fűződő kapcsolatodról?

Először 2002-ben kerültem a Deák Térre a
gimnáziumba, akkor még, mint gazdasági
ügyintéző az akkor gazdasági vezető
dr. Nemesi Miklósné mellé. Abban az időben
még főiskola mellett ez nekem tökéletes volt.
Kicsivel több volt a szabadidőm, mint egy
hétköznapi munkahelyen, így a tanulásra
kellő gondot tudtam fordítani, és az akkori
főnökömtől és az iskola alapító igazgatójától
Schulek Mátyástól minden támogatást
megkaptam.

Úgy gondolom, egy ember életének egyik
legszebb szakaszát a főiskolai évek adják,
hiszen akkor fiatal, szabad, élettel, energiával
és reményekkel teli minden napja. A főiskola
befejezése után lehetőséget kaptam, hogy a
főiskolai végzettségemnek megfelelően
elhelyezkedjek, így elkerültem a Gundel
étterembe, ott szintén a gazdasági területre.
Aztán megszületett lányom, Anna, akivel
még ot thon vol tam g yes-en mikor
visszahívtak a gimnáziumba, az akkor
nyugdíjba menő Nemesiné helyére.

Ekkor már 2007-et írtunk, s én újra a Deák
Téren találtam magam. 2012-ben pedig
megszületett Bálint fiam, így egy rövid időre
megint el kellett szakadnom a Deák tértől.
2014. őszén pedig, mikor még Bálinttal
voltam otthon, újabb megkeresés érkezett,
de ekkor már a gyülekezet részéről,
Smidéliusz Gábor hívott, hogy lenne-e

kedvem most a gyülekezetben dolgozni. Én
azért sokat gondolkodtam, hiszen az évek és
a szívem is egy kicsit a gimnázium felé hajlott,
de végül igent mondtam.

Még csak néhány hete ismerkedsz új feladatköröddel.
Miben látsz új kihívást az iskolához képest a
gyülekezeti munkában?

Szerintem sokkal nagyobb feladat a mostani,
annak ellenére, hogy a számok kisebbek, de
amíg egy közoktatási intézmény költség-
vetési támogatásokból gazdálkodik, kiadásai
kötöttebbek, addig a gyülekezetet a hívek
tartják fenn. Ez pedig talán az igazi, szép
munka, úgy elosztani, beosztani a bevételt,
hogy amikor az elszámoltatás megtörténik,
ne rendüljön meg senkinek a bizalma az
emberben. Hiszen a gyülekezet bevételét
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hétköznapi emberek adják, abból a pénzből,
amit Ők keresnek, azok a nyugdíjas nénik és
bácsik fedezik, akik talán sokszor nehezen
összekuporgatott nyugdíjukból élnek.

Épületünk egy része jelenleg felvonulási terület. Sitt,
munkások, építőanyag, zaj, s a mindezekkel együtt
járó megannyi feladat részben ott „landol” a te
asztalodon. Mi az, ami bátorságot és erőt ad az új
kihívások közepette?

Először is leszögezném, hog y nem
gondolom, hogy bátor lennék, de talán ez
alatt a pár hét alatt amióta itt vagyok a
legfontosabb dolog, amit megtanultam, hogy
nem szabad félni a változástól. Persze lehet,
rosszul sül el valami, de még abból is
születhet valami jó.

A vízcsepp és az óceán
Jókívánság Dr. hc. Takácsné Kovácsházi Zelma 85. születésnepjára

„Talán eg yik leg intenzívebb Isten-
élményemnek nevezhetném, ami több éven
kere sz tü l i smét lődöt t ve l em nyár i
szabadságom első napján Balatonkenesén.
Rendszerint halálos fáradtan, teljesen
kimerültnek érezve magam érkeztem meg,
hiszen szabadság előtt lehetőleg mindent le
akar az ember zárni, ami folyamatban van.
A fáradtság és kimer ül tség néha a
kilátástalanság és kétségbeesés érzését
súrolja. Sohasem lesz már másképpen?

Megérkezésem után alig tíz perccel – akár 16,
akár 22 fokos volt a víz – már a Balatonban
úsztam. Messze beúszva hanyatt feküdtem a
vízen és szinte beleszédültem a tágasságba, a
fölém boruló „végtelen” égbolt nézésébe –
akár kék volt, akár borus, – és a testemet
hordozó víz ringatásának élvezetébe.
És akkor mindig elfogott a csodálkozás, hogy
miért érzem gyakran olyan nagy tehernek az
életet és miért látok benne annyi nehézséget.
Hiszen – szinte – minden rendben van,
minden szép és jó, gyengéden simogató és
átkaroló és valamilyen isteni erő hordoz és
szétoszlatja a gondokat. A víz lett Isten
szimbóluma számomra.

Dorothee Sölle írja, hogy nincs semmiféle
képe az öröklétről, s talán csak akkor
fantáziálunk róla túl sokat, ha kielégítetlen
maradt az életünk. Ő beéri azzal, ha egy
vízcsepp lesz az óceánban a többi
milliárdnyival együtt. Lehet, hogy igaza
van...”

(Dr. hc. Takácsné Kovácsházi Zelma: Isten,
akihez/amihez feltétlenül közünk van – részlet)

Hálát adunk Istennek szolgája köztünk
végzett munkájáért! Az Óceánnak a
Vízcseppért! Isten áldása legyen Zelma Néni
életén!
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Gyülekezeti munkaprogram
Mottó: „élet-idő”

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

NAP IDŐPONT ALKALOM HELYSZÍN

Hétfő 15.30-tól Hittan 5-6 osztályosoknak kisterem

16.30-tól Hittan 3-4 osztályosoknak kisterem

Kedd 9 órától Kézimunka kör kisterem

11 órától Bibliaóra kisterem

17 órától Sarokkő csoport - vezeti: Dorota Pawerová kisterem

18.30-tól Imakör klubhelyiség

19.30-tól Lutheránia próba nagyterem

Szerda 16 órától Hittan 1-2 osztályosoknak kisterem

Csütörtök 9.30-tól Nyugdíjas klub klubhelyiség

18 órától Bibliakör kisterem

Péntek 18 órától Ifjúsági óra klubhelyiség

19.30-tól Lutheránia próba nagyterem

Vasárnap 9 órától Istentisztelet úrvacsorával templom

11 órától Istentisztelet, úrvacsora templom

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

18 órától Istentisztelet templom

A nyári időszakban a csütörtök esti bibliakör kivételével a hétközi alkalmak szünetelnek!

Állandó gyülekezeti alkalmak
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Virágvasárnap 9 óra Istentisztelet úrvacsorával – igehirdető: Smidéliusz Gábor

március 29. 11óra Istentisztelet, úrvacsora – igehirdető: Cselovszky Ferenc

18 óra J.S.Bach: János Passió BWV 245 – igehirdető: Gáncs Péter

Hétfő 18 óra Böjti istentisztelet a Budapest-Fasori gyülekezeti
március 30. nagyteremben: Jézus passiója Lucas Cranach képei alapján

„A szenvedő Jézus” (Kálvária, 1505) Jn19,26-27
igehirdető: Gáncs Péter, püspök

Kedd 18 óra Böjti istentisztelet a Budapest-Fasori gyülekezeti
március 31. nagyteremben: „Jézus siratása” (Pieta) Jn19,38-42

igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

Szerda 18 óra Böjti istentisztelet a Budapest-Fasori gyülekezeti
április 1. nagyteremben: „A győzelmes Krisztus”

(Weimari oltárkép) igehirdető: Zászkaliczky PéterJn20,19-23

Nagycsütörtök 18 óra Úrvacsorai istentisztelet –
április 2. igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

Nagypéntek 9 óra Istentisztelet úrvacsorával – igehirdető: Smidéliusz Gábor

április 3. 11 óra Istentisztelet, úrvacsora – igehirdető: Gáncs Péter

17 óra Passióolvasás a nagyteremben – Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

18 óra Istentisztelet úrvacsorával – igehirdető: Cselovszky Ferenc

Nagyszombat 18 óra J.S.Bach: János Passió BWV 245
április 4. igehirdető: Smidéliusz Gábor

Húsvét 5 óra Hajnali istentisztelet úrvacsorával
vasárnap igehirdető: Smidéliusz Gábor, az alkalomhoz közös reggeli
április 5. kapcsolódik a klubhelyiségben

9 óra Istentisztelet úrvacsorával –
igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

11 óra Kantátás istentisztelet, úrvacsora
(J.S.Bach: Der Himmel lacht, die Erde jubiliert BWV 31) –
igehirdető: Gáncs Péter

11 óra Gyermek-istentisztelet a nagyteremben – Cselovszky Ferenc

18 óra Istentisztelet – igehirdető: Cselovszky Ferenc

Húsvét hétfő 9 óra Istentisztelet úrvacsorával –
április 6. igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

11 óra Istentisztelet, úrvacsora – igehirdető: Cselovszky Ferenc

18 óra Istentisztelet – igehirdető: Smidéliusz Gábor

NAP IDŐPONT ALKALOM

Nagyheti istentiszteletek részletes rendje
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Bibliaórai és bibliaköri tematika (helyszín: gyülekezeti kisterem)

Március 31. Jó-e ha tudjuk előre a jövőt? - Mt 16,21-23

Április 7. és 9. A tanítványok jövője – Jn 21,1-14

Április 14. és 16. Az egyház jövője – Csel 4,23-31

Április 21. és 23. A város jövője – Jer 29,4-7

Április 28. és 30. „Jóra fordítom sorsotokat.” Jer 29,8-14

Május 5. és 7. „Nem hagysz a holtak hazájában” - Zsolt 16,9-11

Május 12. „Légy csendben és várj az Úrra.” - Zsolt 37,4-7

Május 19. és 21. „Gondolj Teremtődre...” - Préd 12,1-7

Május 26. és 28. „Életre kelnek-e még ezek a csontok?” - Ezék 37,1-14

Június 2. és 4. „Letöröl minden könnyet a szemükről” - Jel 21,1-7

Június 9. és 11. „Íme, eljövök hamar” - Jel 22,6-7

ALKALOM

Június 12-től szeptemberig a keddi bibliaórák szünetelnek,
a csütörtöki bibliakör viszont egész nyáron át várja az érdeklődőket.

NAP

Gyermek- és családi alkalmak

Április 5. 11 óra Húsvéti gyermek-istentisztelet a nagyteremben
Húsvét vasárnap

Május 3. 9 óra Családi istentisztelet: Anyák napja
vasárnap „Egy anyai útravaló” (1Sám2,3-7)

Május 9. 10-14 óra Családos délelőtt, mely közös ebéddel zárul
szombat

Június 7. 9 óra Családi istentisztelet:
vasárnap Tanévzáró – „Jézussal mindvégig” (Mt28,16-20)

Június 12-13. Óvodás családos hétvége,
Csákvár óvodásaink és hozzátartozóik részvételével

ALKALOMNAP IDŐPONT
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Március 29. 18 óra J.S.Bach: János Passió BWV 245
Virágvasárnap

Április 4. 18 óra J.S.Bach: János Passió BWV 245
Nagyszombat

Április 5. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S.Bach: Der Himmel lacht, die Erde jubiliert BWV 31)

Április 26. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S.Bach: Wir müssen durch viel Trübsal BWV 146)

Április 26. 18 óra Orgonazenés áhítat – Alföldi Csaba
vasárnap

Május 3. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S.Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225)

Május 17. 18 óra Orgonazenés áhítat – Alföldy-Boruss Csilla
vasárnap

Május 24. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S.Bach: O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe BWV 34)

Május 31. 18 óra Orgonazenés áhítat – Árpás Miklós
vasárnap

Június 1-7-ig 19 óra A 26. Bach-hét hangversenyei a templom kapuján
minden este kifüggesztett plakát és a templomban kihelyezett

szórólapok szerint

Június 7. 19 óra A 26. Budapesti Bach-hét záró hangversenye, kantátaest –
vasárnap J.S.Bach: Christum wir sollen loben schon (BWV121)

Das neugeborne Kindlein (BWV122)

Június 28. 18 óra Orgonazenés áhítat – Németh Csaba
vasárnap

Július 26. 18 óra Orgonazenés áhítat – Varga Petra
vasárnap

Augusztus 16. 18 óra Orgonazenés áhítat – Mekis Péter
vasárnap

Augusztus 30. 18 óra Orgonazenés áhítat – Kelemen József
vasárnap

Nyári időben szerdánként 5 órai kezdettel 20 perces orgonameditációt is tartunk.
Alkalmainkra a belépés díjtalan. Művészeti vezető: Finta Gergely

NAP IDŐPONT ALKALOM

Zenei alkalmak a Deák téri templomban
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Április 19. 18 óra Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
vasárnap igehirdető: Pángyánszky Ágnes

Május 25. 18 óra Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
pünkösd hétfő igehirdető: Kadlecsik Zoltán

Június 21. 18 óra Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
vasárnap igehirdető: Mesterházy Balázs

NAP IDŐPONT ALKALOM

Ifjúsági istentiszteletek

Április 30. 16.30 Deák Téri Gimnázium ballagási istentisztelete
csütörtök

Május 14. 11 Mennybemenetel ünnepi istentiszteletek (délelőtt úrvacsora)
csütörtök és 18 óra

Május 25. 9, 11 Pünkösdi istentiszteletek (délelőtt úrvacsora)
hétfő és 18 óra

Június 19. 16 óra Deák Téri Gimnázium tanévzáró istentisztelete
péntek

Augusztus 20. 9 óra Istentisztelet a nemzeti ünnep alkalmából
szerda

NAP IDŐPONT ALKALOM

Hétközi ünnepi istentiszteletek

Április 13. 17 óra A sorozat idei utolsó alkalma a klubhelyiségben
hétfő

NAP IDŐPONT ALKALOM

Teológia és gasztronómia (helyszín: klubhelyiség)

Április 13. 18 óra Presbiteri bibliaóra: „A jövőből megértett múlt”
hétfő

Május 18. 18 óra Képviselő-testület éves rendes ülése
hétfő

NAP IDŐPONT ALKALOM

Presbiteri- képviselő-testületi alkalmak
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Március 29. Fontossá váló idő – ami a Nagyhetet „naggyá teszi”

Április 12. Formálódó magzat – Zsoltárok 139,13-16

Április 19. Számon tartott csecsemő – Ézsaiás 49,15-16

Április 26. Átkarolt kisgyermek – Márk 10,13-16

Május 10. Felnevelt ifjú – Példabeszédek 22,6

Május 17. Megváltozott felnőtt – 1Korinthus 13,11

Május 24. „Koronás” agg fő – Példabeszédek 16,31

Május 31. Évadzáró alkalom – összegzés

NAP ALKALOM

Vasárnapi gyermek-bibliakör alkalmai

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

Március 30. 17 óra Deák téri találkozás, majd részvétel a böjti istentiszteleten
hétfő a Fasori gyülekezet termében

Április 25. Kirándulás Veszprémbe
szombat

Május 25. 17 óra „A Lélek ajándékai” – vendég: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva
hétfő

Június 29. 17 óra „Képes beszámoló a reformációi zarándoklatról”
hétfő vendég: Dr. Szabó Cecília

NAP IDŐPONT ALKALOM

Magányosok bibliaórája (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

Április 19. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Május 17. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Június 21. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

Istentiszteletek énekelt liturgiával
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Április 8. 17 óra Evangélikus világgyűlés Budapesten, 1984
szerda

Április 15. 17 óra Új reménység, 1984 – 1989
szerda

Április 22. 17 óra Harc a megújulásért és az iskolákért, 1989 – 2000
szerda

Gyógyító és elgondolkodtató emlékezés (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM

Április 29. 19 óra 2015 – A fény nemzetközi éve (UNESCO) A fény titkáról
szerda beszélgetünk az orvossal (Réthelyi Miklós), a fizikussal

fizikussal (Sólyom Jenő) és a teológussal (Gáncs Péter)

Május 27. 19 óra Tanévvégi bizonyítványosztás a „Tanítványok Iskolájában”...
szerda

Senior kör (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM

Április 9. 9.30 Bibliaiskola: Jézus feltámadása az evangéliumokban

Április 16. 9.30 Luther: A német nemzet nemességéhez

Április 23. 9.30 Határaink – korlátaink

Április 30. 9.30 A XVIII. század egyháztörténete

Május 7. 9.30 Bibliaiskola: Márk evangéliuma

Május 14. 9.30 11 órakor mennybemenetel ünnepi istentisztelet

Május 21. 9.30 Sárfalvi Ilona beszámolója Iránról

Május 28. 9.30 A XIX. század egyháztörténete

Június 4. 9.30 Bibliaiskola: Lukács evangéliuma

Június 11. 9.30 Luther: Az egyház babiloni fogságáról

Június 18. 9.30 Útibeszámoló

Június 25. 9.30 Évadzáró és könyvajánló a nyárra

NAP

Nyugdíjas klub csütörtöki programjai (helyszín: klubhelyiség)

IDŐPONT ALKALOM
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Április 10. 10 óra Egy bibliai történet játékos, mondókázó feldolgozása
péntek

Április 24. 10 óra „Szülők egymás közt” – Örömforrások
péntek

Május 8. 10 óra Egy bibliai történet játékos, mondókázó feldolgozása
péntek

Május 22. 10 óra „Szülők egymás közt” – szót érteni a bábeli zűrzavarban
péntek

Június 12. 10 óra Évadzáró kirándulás
péntek

Baba-mama kör (helyszín: klubhelyiség)

NAP IDŐPONT ALKALOM

Csendes-hétvégék, nyári táborok

Március 30-tól Csákvár Konfirmandus tábor konfirmandusaink és
április 2-ig ifjúságunk részvételével

Június 12-13 Csákvár Óvodás családos hétvége óvodásaink és
hozzátartozóik részvételével

Június 21-27. Csákvár Gyülekezeti gyermektábor

Július 12-18. Csákvár Gyülekezeti ifjúsági tábor

Július 26-tól Fadd-Dombori Családos tábor
augusztus 1-ig

Augusztus első fele Testvér-gyülekezeti nomád sátortábor, melyre az
erdélyi Apácáról is várunk fiatalokat.tervezés alatt, időpont és helyszín később

Augusztus 16-23. Budapest, Német-magyar ifjúsági tábor az eberni
Gyenesdiás testvérgyülekezetünk fiataljaival

IDŐPONT ALKALOMHELYSZÍN

A táborokra történő jelentkezésről és az alkalmakkal kapcsolatos további részletekről
információk a lelkészi hivatalban kérhetők. Tel.: 06 1 483-2150, e-mail: deakter@lutheran.hu

Április 12. 18 óra Nők az egyházban – vendég: Brebovszkyné Pintér Márta
vasárnap

Május 10. 18 óra Szervezés alatt
vasárnap

NAP

Asztali beszélgetések (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

IDŐPONT ALKALOM
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Sören Kierkegaard

Hála mindenkor

Uram, Istenem!
Téged hív az ember az ínség napjain,

és neked tartozik hálával az örvendezés idején.
Milyen nagyszerű dolog hálát mondani,
amikor minden nehézség nélkül belátjuk,

hogy jó és tökéletes ajándékokkal halmozol el minket;
amikor maga a szív is készséggel belátja ezt,
és földhöz tapadt értelmünk is hozzájárul azonnal.
De még boldogabb, aki hálát ad akkor is,

ha élete szomorú marad.
Még boldogabb, aki hálát tud adni akkor is,

ha szíve elkeseredik és lelke elsötétül,
amikor a kétségek közt hányódó értelem hitszegővé lesz,
és az emlékezet feledékennyé válik,
amikor a szeretet rémülten visszaborzad,
és az okosság ellenáll,
nem is büszkeségből, hanem kedvetlenségből,

– még boldogabb, aki ilyenkor is hálát tud adni Istennek.
Mert az igazán szereti Istent.
Elmondhatja neki, a Mindentudónak:
„Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged!”

„
Hálaadási vasárnap: május 10.
Gyülekezetünkben évente két alkalommal nyílik lehetőség az egyházfenntartói járulékok
borítékba helyezésére. Az esztendő első félévben az adakozásnakmájus 10-re hirdetjük meg
ezt a módját.

Adományainkat a két délelőtti istentiszteleten a padokon elhelyezett borítékokba téve az
offertórium összegyűjtésekor a kosarakban helyezhetjük majd el. Kérjük adakozó testvéreinket,
szíveskedjenek a borítékban levő kísérő űrlapokat is kitölteni! Ezúton is köszönünk minden
támogatást és adományt!
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Reviczky Gyula

Húsvét

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámaszt az isten-ember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!

„Jókai Anna

Ima – virágvasárnap alkonyán

Istenem.
Az az alkony.
A földbe döngölt örökzöldek.
A már üres úton horpadt pléhdobozok zörögnek.
Hasadt nejlonzacskók a bokrokon fennakadva.
Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben.
Istenem.
Ez a piszkos alkony
a hamis csillogású nappal után –
Mert semmi sem volt a híg fényben valódi:
sem a csődület, sem az ujjongás,
sem az integető pálmaágak
sem a fejhangon intonált hozsanna.
Egy álságos jelenet mozgatott bábjai voltunk.
Nem itt dőlt el a sorsunk.
Istenem.
Alkony van.
Kivérzett eufória.
A tömeg berekedt.
Vedel, zabál:
vacsorál.
a tévé elé ül.
Új üvöltésre készül.
A „feszítsd meg” élvezetesebb.
A kereszthalál érdekesebb.
Istenem.
A nagypéntek a valóság.
Nem csap be engem.
A virágvasárnap illuzióját
engedd elfelednem.
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