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Virágvasárnap

„Amikor gyermek voltam, úgy gondolkoztam, mint
gyermek...” - Pál apostol vallomása igaz
ünnepeink összefüggésében is. Gyermek-
ként mást jelentett számomra virágvasárnap
ünnepe, mint most, felnőtt fejjel.

Nyíregyházán nőttem fel, ahol szép
hagyomány volt, hogy a virágvasárnapi
istentiszteleten a gyermekek a nagytemplom
karzatán, padokra felállítva, zengő énekkel
köszöntöttük a gyülekezetet a jól ismert
Jézus-énekkel:

„Paradicsomnak te szép élő fája,
Ó, drága Jézus Istennek Báránya,
Te vagy lelkünknek igaz Megváltója, Szabadítója.”

Ilyen módon is emlékeztünk és emlékez-
tettünk arra, hogy azon az első virág-
vasárnapon gyermekek éneke köszöntötte a
jeruzsálemi templomba érkező Jézust. Így
számunkra, gyermekek számára felhőtlenül
szép tavasz i örömünnepnek tűnt a
virágvasárnap, amelyet követett a várva várt
húsvéti szünet az iskolában…

Később, az érettségi után Budapestre
ker ü l tem az Evangél ikus Teológia i
Akadémiára, és hamarosan igazi lelki
otthonra találtam a Deák téri gyülekezetben.
Itt, a Lutherániában tanultam meg, hogy
virágvasárnap nemcsak a gyermekek
örömünnepe lehet, hanem a nagyhét, a
passió nyitánya, amelynek igazi felütése Bach
János passiója.

Ennek fenséges nyitó tétele elénk festi a
Jeruzsálem kapujánál hömpölygő tömeget,
és a monumentális kórustétel szövege
távlatokat nyit egészen a húsvéti feltámadás

dicsőséges győzelméig: „Urunk, mi
Uralkodónk, kinek dicsősége betölti az egész
Földet, mutasd meg a Te szenvedésed
által, hogy Te, az igaz Isten Fia minden
időkben, a legnagyobb megaláztatásban is
megdicsőülsz.”

Ne feledjük: virágvasárnap is, mint minden
vasárnap, a feltámadás örömének előízével
ajándékozhat meg minket.

Gáncs Péter

Passió-nyitány
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Nagycsütörtök

Különleges asztalközösségre kapunk
meghívást.

A vendéglátó Házigazda pontosan,
gondosan, nagy szeretettel készítette elő ezt a
találkozást. Egyedülálló meglepetéssel
készült; amit máshol nem kaphatunk, nem
ízlelhetünk meg.

Megterített asztalának vendégei lehetünk, a
legbensőségesebb, legintimebb körben,
amely mégis minden tekintetben nyitott azok
számára, akik elfogadják és komolyan veszik
a hívást.

A megterített asztal két vége a múltba és a
jövőbe ér. Egykor Jézus és tanítványai az ősi
hag yomány szer int az előírásoknak
megfelelően, az ünnep liturgiáját követve
költötték el a szabadulásra emlékeztető
páska-vacsorát, amelynek a kereteit mégis
szétfeszítette Jézus ígérete és az újszövetség
igéje.

A Jelenések könyve pedig már a hit nyelvének
jövő idejét használja. Ehhez kevés a földön
ismert szókincsünk, bármennyire is
választékosan fejeznénk ki magunkat.
A látnok János mégis igyekszik továbbadni
azoknak, akik csak ezen az elégtelen
nyelven értenek; vigasztalásul és erősítésül.
A boldog ünnep már elkezdődött! Az asztal
megterítve vár!

Ez az örömteli kiálltás, asztalhoz-hívás
fantasztikus módon viszont már a jelenben is
hangzik. A teríték gazdagságából az asztal
bőségéből már itt és most is részesülhetünk,
kóstolhatunk, gyarapodhatunk. Bűn-
bocsánatot és erőt nyerhetünk.

Jézus asztalánál jelen lenni tehát nemcsak az
emlékezést vagy az asztal örökkévalóságba
nyúló meghosszabítását jelenti, hanem azt,
hog y bűnbánatra és bűnbocsánatra
szorultságunk közepette a teljes közösség
előízét tapasztalhatjuk. Még folyik a
küzdelem, még nagyon is reálisan érzékeljük
ezt a mindennapok testet-lelket amortizáló
valóságában, mégis az úrvacsorában a jövő
zálogát vesszük a megtört kenyérben és
borban.

„Boldogok, akik hivatalosak...” Mert a Vele
való asztalközösségben az értünk önmagát
odaadó, az élet kenyérévé lett Győztessel,
mint jó ismerőssel találkozhatunk.

Egyre erősödő reménységünk lehet, hogy
ahogyan itt is, úgy odaát is az Ő asztalának
vendégei lehetünk – örömmel, szabadon,
boldogan – mel le t te ; har móniában
önmagunkkal, megbékélve másokkal.

Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!” (Jel 19,9)
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Smidéliusz Gábor
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Nagypéntek

Ez a zsoltár egy bajba jutott ember imádsága,
egyben a kereszten szenvedő Jézus imádsága
is. Ő is e zsoltárnak a szavaival imádkozik,
melynek képei megrendítően egybeesnek
passiója képeivel: Átszegezett kezek, szájat
cserepessé tévő szomjúság, szétosztott
ruhák, sorsvetéssel gazdára lelt köntös,
kificamított végtagok sajgó fájdalma, és a
csúfolódva szidalmazók gyűrűje, mind
nagypéntek képeit idézik fel.

De amikor a Megfeszített e szavakkal
imádkozik, nem pusztán egy bajba jutott, s e
bajban magára maradt ember panasza szólal
meg. A megfeszített Isten Fia szavaiban az
Isten szívének belesajdulása kap hangot:
A távolság ténye - és a közelség vágya.

Krisztus keresztjén elénk tárul az Isten és
ember közti távolság ténye. A távolság,
amelyet az Istentől elforduló, s előle
menekülő ember okoz. Aki vágyaitól hajtva
egyre messzebbre merészkedik a tévelygés
erdejében. Aki Isten figyelmeztető szavában
sokszor csak a tiltást és korlátozást érzékeli, s
ezért inkább befogja a fülét. Aki féltékenyen
védi életterét az őt szerinte megrövidítő és
függőségben tartó befolyástól. Ez az ember,
amikor szembesül Jézusban a nagybetűs
Emberrel, rémülten eszmél a köztük levő
távolságra. A jóság tükrében meglátva a
romlottságot, az irgalom tükrében felfedezve
az irgalmatlanságot. A tökéletesben a
tökéletlent. S az ember, szembesülve azzal,
hogy milyennek is kellene lennie, hogy
mennyire eltávolodott a jótól, további
távolodással válaszol.

Kilöki, elhallgattatja, kitaszítja az Emberfiát,
mint valami zavaró tényezőt. Jézust kiviszik a
városból, a falon kívülre. Hogy ott irtsák ki

m a g u k k ö z ü l . Va n e b b e n v a l a m i
elgondolkodtató, szimbolikus. Ebben,
ahogyan az ember igyekszik kiiktatni,
eltávolítani az istenit a mindennapjaiból.
Az istenit, ami önmagával szembesíti, ami
emberségére kérdez, ami önvizsgálatra és
megtérésre hív.

Igen, a kereszten szenvedő Krisztus
belekiáltja ebbe a világba az Isten és ember
közötti távolság fájdalmát. De rajta keresztül
szólal meg legmegragadóbban és legszívszo-
rítóbban Isten közelség iránti vágya is. Hogy
részese legyen az ember életének.

A kereszten Isten már nem törvényt adni jön.
Nem követel. A kereszten Isten emberi
sorsunkban részesedik. A félelemben, a
né lkü lözé sben , a szenvedésben , a
magányban osztozik. A haláltusában is
emberként vesz részt. S ha felismerjük az
Isten Fiát a falon túlra kivető kezek
mozdulatában az ember Isten elől menekülő
szándékát, a kereszten függő Megfeszített-
ben Isten embert kereső vágyát érhetjük
tetten. A vágyat a közelségre.

A vágyat, hogy közel legyen minden
szenvedőhöz, segítségre szorulóhoz,
nélkülözőhöz. Az elmúlás terhe alatt riadtan
roskadóhoz. Minden emberhez. Még az előle
menekülő, őt félreértő távolságkeresőkhöz is.

A kereszten Isten Fia magára veszi
g ond ja inka t -ba j a inka t . Bűne ink és
múlandóságunk általunk legyőzhetetlen
t e r h é t . H o g y á l t a l a g y ó g y u l j u n k .
Gyógyuljanak szándékaink. S gyógyuljon a
látásunk. Hogy a távolodás vágyát az Isten-
közelség vágya váltsa fel a mi életünkben is.

Cselovszky Ferenc
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Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen!
Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre! (Zsolt22,12.20)
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Húsvét

Nem messze a Pantheon híres épületétől
található Róma egyetlen gótikus temploma, a
Santa Maria Sopra Minerva. Ez a templom
rejti Michelangelonak egy kevésbé ismert
szobrát, a Feltámadt Krisztust. A műről a
szakirodalom így nyilatkozik: egészen
ú j s z e r ű f e l f o g á s b a n á b r á z o l j a a
Feltámadottat, a sebek nem láthatóak, a
szabadon á l ló Megvá l tó könnyed
mozdulattal karjában tartja keresztjét. Ez a
pozíció az alkotó mester feltámadásba vetett
mély hitét fejezi ki. Michelangelo a
győzelmes Krisztusnak, a jóság, a szenvedés
és a türelem szépségbe öltözött Krisztusának
a képét kívánta megalkotni.

Húsvét ünnepe ennek a rejtett Krisztus
arcnak a felfedezése. Ha Krisztusról csupán
úgy gondolkodunk, szólunk, mint egy
tör ténelmi alakról , eg y val lás nag y
tanítójáról, példaképről, akit követni
akarunk, akkor mi is a holtak között holtat
kereső húsvét hajnali asszonyok útját járjuk.
Ők azt gondolták, hogy nem maradt más
feladatuk, mint a sírgondozás, a szeretett
halott emlékének ápolása.

Sokszor az egyházról is így vélekednek az
emberek: egy szép hagyomány, hit ápolása
történik ott. Műemlék épületek, furcsa
ruhájú emberek, megnyugtató szertartások.
Ha csak ez volna a valóság, már régen eltűnt
volna a keresztyénség. Ámde Krisztus
feltámadt! Ezért templomaink nem temető
hangulatot árasztanak, hanem az életnek, a
közösség ünnepeinek adnak teret. Mert Ő
jelen van közöttünk! Minden vasárnap,
minden istentisztelet, nemcsak a húsvéti

ünnepi, óriási lehetőség, hogy a hangzó
evangéliumban, az úrvacsora szentségében
találkozzunk a Feltámadott, élő Úrral!
H i t ü n k e r ő s ö d h e t , r e m é n y s é g ü n k
kiteljesedhet: hiszen Isten megtartotta
igéretét. Az Élet legyőzte a halált. Jézus
megszabadít bűneinktől és örök életet ad
nekünk is. Ránk is vonatkozik az angyali szó:
ne a holtak között keressük Őt.

A sírjából kilépő, keresztjét immár győzelmi
jelként hordozó Úr nem a múltban, hanem a
jelenben szólít meg minket. A mi Urunk és
Szabadítónk is akar lenni. Itt jár előttünk,
ismeri félelmeinket, rettegésünket a haláltól,
szenvedéstől. Maga is megtette ezt az utat
nagypéntektől húsvét vasárnapig. De
feltámadt, legyőzte a halált, úrrá lett poklon,
gonoszságon, bűnön, halálon. Ezért ezen az
ünnepen együtt ujjong az angyalokkal a
húsvéti gyülekezet, hirdeti az Élő diadalát a
halálon. Kapcsolódjunk be mi is.

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
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Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, mert feltámadt. (Lk 24,5-6)

Foto: Wikipédia
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2016. november 11-én, Márton napon nyílt
meg újra a felújított és kibővített Evangélikus
Országos Múzeum. Az Insula Lutherana
– azaz az Evangélikus Sziget – részeként a
múzeum a templom és az iskola között
helyezkedik el fizikailag, de szellemi
értelemben is. Mint ahogy az új állandó
kiállítás címe is mutatja – Luther öröksége –
feladatának tekint i ennek a gazdag
örökségnek az ápolását, bemutatását és
megosztását a látogatókkal . Már az
ablakspalettákon lévő idézetek is üzenetet
kö z ve t í t e n e k , e l g o n d o l ko z t a t n a k ,
hívogatnak. Luther öröksége mindmáig élő,
hatása , je lentősége a 16. századtól
meghatározó, mely társadalmunk, európai
kultúránk szerves részét képezi.

A múzeum most elkészült új állandó
kiá l l í t ása , szak í tva a hag yományos
eg yháztör ténet i k iá l l í tás i model le l ,
rendhagyó narratíva mentén mutatja be ezt
az örökséget. A „főtér”, a „templom” és a
„ház” metaforája köré építi azt a képet,
melyet nyújtani kíván a magyarországi
evangélikusokról. Az első részben az
evangél ikus eg yház és az ál lam, az
evangélikus közösség és a társadalom
találkozási pontjait járjuk végig. A második

részben az evangélikus liturgia elemeivel,
tárgyaival és az egyházművészet kiemelkedő
darabjaival találkozhatunk. A harmadik
részben a személyes vallásosságot mutatjuk
be a nemzedékek és az életfordulók
szemszögéből. A múzeum pinceszintjén
található egy különálló, a többi résztől
jelentősen elkülönülő kiállításrész, a Sztehlo-
Keken emlékszoba. Itt Sztehlo Gábor és
Keken András lelkészeknek, a vészkorszak
alatt végzett embermentő munkájuknak
állítunk rendhagyó emléket.

Hogy a viszonylag kis területen többlet
információt is tudjunk adni a látogatóinknak,
viszonylag nagy szerepet szánunk a
multimédiának, az interaktivitásnak.
Kihúzható fiókok, megfogható játékok,
digitális eszközök révén mélyedhetünk el az
általunk választott tartalmakban.

Ha felkeltettem érdeklődését, látogasson el
hozzánk, hogy ne csak tanúja, hanem részese
is lehessen Luther örökségének. A kiállítás
készítői: Zászkaliczky Zsuzsanna, Kertész
Botond és Harmati Béla László.

Dr. Harmati Béla László

Újra nyitotta kapuit az
Evangélikus Országos Múzeum
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2017 nagyhetében a bibliai textusok mellett Luther gondolatai segítenek elmélyülni a
passió életünket alapjaiban érintő, feszítő eseményeiben, teológiai összefüggéseiben.

A témákat és Luther idézeteket a közelmúltban az Élő víz füzetek sorozatban,
Reuss András szerkesztésében megjelent „Csak Krisztus légyen Mesterünk” kötetből
válogattuk.

Nagyheti igehirdetési sorozat
a Budapest-Fasori Gyülekezet termében (1071 Budapest, Damjanich u. 28/b)

Hétfő (április 10., 18 óra)
Önmagát maradéktalanul megüresítette...

„...Nem tartott vissza semmit, amit nem adott volna nekünk.”

„...Megváltott engem bűntől, ördögtől, haláltól és minden nyomorúságtól.” (Nagy káté, 1529)

Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem
megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt;
megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. (Fil. 2, 6-8)

Igehirdető: Smidéliusz Gábor

Kedd (április 11., 18 óra)
Szenvedett

„Krisztus szenvedésének legfőbb haszna ugyanis abban mutatkozik meg, hogy önismeretre juttat. Elborzaszt
önmagadtól és összetör.” „Nem is lehetséges, hogy Krisztus szenvedését magunktól alaposan meg tudjuk fontolni.
Istennek kell jelen lennie szívünkben, amikor erről elmélkedünk.”
(Sermo Krisztus szenvedésének szemléléséről, 1519)

Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen
minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint. (1Pt 3, 18)

Igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

Szerda (április 12. , 18 óra)
Megfeszíttetett

„Csak a megfeszített Krisztusban van az igazi teológia és istenismeret.” (Heidelbergi disputáció, 1518)

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak
éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. (1Pt 2, 24)

Igehirdető: Gáncs Péter
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Óvodai jelentkezés

A Kisdeák Evangélikus Óvoda várja a 3-5 éves gyermekek jelentkezését a 2017-2018-as
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: 2017. április 11-én, kedden 9 órától 16 óráig és

2017. április 12-én, szerdán 9 órától 16 óráig.

A jelentkezéshez szükséges köziratok, dokumentumok:

� a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
� TAJ kártyája,
� lakcímkártyája,
� oltási kiskönyve és
� keresztlevele (ha van).

A jelentkezést követően döntés születik a felvételről,
melyről a szülőt írásban, határozat formájában értesítjük.
Sok szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szeretteiket!

További információ telefonon: 06 1 483 2160

Quasimodogeniti vasárnapjának hétvégéjén három fiatal
testvérünk konfirmációjára kerül sor Deák téri
gyülekezetünkben: Balogh Emese, Jakab Bence és
Taba Dávid április 23-án, a 11 órás istentiszteleten
részesül először az úrvacsora szentségében.
A konfirmációi vizsgát április 22-én, szombaton
16 órakor tartjuk a gyülekezeti nagyteremben.
Külön is hívjuk a 23-i ünnepi istentiszteletre mindazokat,
akik idén konfirmációjuk kerek jubileumát ünneplik.
Őket hagyományaink szerint az úrvacsoránál külön,
évfolyamonként szólítjuk majd. Konfirmandusaink, a
jubilánsok, és az eseményben érintett családok életére
Isten áldását kérjük!

Konfirmáció 2017

Füle Lajos
Isten ereje

Az erőtlen ereje nő,
ha hinni kezd, félnie nem kell.
A hit a legnagyobb erő;
Isten ereje - az emberben.

„



Gondolatok a reformáció kezdetének
500. évfordulója kapcsán

1. Nyilvánvalóan jogos az évforduló kapcsán
a történeti narratíva szem előtt tartása.
Hogyan is történt? Miféle impulzusok
indulnak ki a múltból a mai időkre nézve,
amelyek kimutathatóan a reformációban
gyökereznek? Erre a kérdésre a történészek
eltérő válaszokat adnak, de tudjuk, egyetlen
helyes olvasata a reformáció eseményeinek
nincsen, nem is lehet.

2. Fontos szempont ugyanakkor az
ökumenikus értelmezése is az akkor
történteknek. 2016. október 31-én Ferenc
pápa részt vett Lundban az evangélikus
dómban a refor máció emlékévének
ünnepélyes megnyitóján. Luther munkás-
ságát ezen az ökumenikus istentiszteleten
pozitívan értékelte, és az egyház meg-
újításának szükségessége mellett tette le
voksát. Ezzel kifejezte, hogy a reformáció
ökumenikus ügy, és az istentiszteleten való
résztvételével jelezte az egyházak közti
kiengesztelődés, megbékélés vágyát.

3. A protestáns egyházi álláspont a
reformáció mai értékeléséről úgy hangzik,
hogy a reformáció rejtett utakon jelentős
impu lzusoka t adot t a moder n kor
létrejöttéhez, a szabadság, együttműködés,
képzés, gazdaság, demokrácia, a nők helyzete
terén. A modern társadalom mai napig
ezekből az impulzusokból táplálkozik.
A Lutheránus v i l ágszövetség 2017
májusában, Namíbiában megrendezésre

kerülő nagygyűlésének témája is ezt emeli ki:
Isten kegyelme által megszabadítva.

4. Az evangélikus teológusok állásfoglalása
szerint a reformáció a megigazulás tanával az
evangélium egzisztenciális magyarázatát
találta meg, amelyre figyelni mindig aktuális
és üdvös, mert Isten az egyes embert váltja
meg. A reformátori teológia lényegi döntései
az egyéni felelősségre, a lelkiismereti
szabadságra helyezik a hangsúlyt az
intézmény és az egyes személy, az egyház és
az állam, a törvény és az evangélium
feszültségével kapcsolatban. Erre utalnak a
híres „sola-k”: az egyedül hit által, egyedül
kegyelemből, egyedül Krisztus által
elnyerhető üdvösségről, amiről a Szentírás
tanúskodik.

5. Fel kell tenni magunknak is a kérdést:
az 500 éves évforduló gazdag kincseiből mire
tesszük a hangsúlyt? A múltba nézésre?
A sajnálkozásra az ökumenikus kapcso-
latainkban megtapasztalt hiányok megléte
miatt? Az önkritikára igehirdetésünk,
tanításunk, egyházunk jelen állapota miatt?
Vagy azt keressük, ami épít, segít egy globális
világban megélni evangélikus hitünket?

Mi l yen örökö l t k incseke t aka r unk
megosztani egymással és továbbadni a
következő generációnak? Mi segít megőrizni
identitásunkat, hogy ne olvadjunk bele sem a
reformátusok sem a katolikusok többségi
egyházába hazánkban? A szélsőséges
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A reformáció 500-adik jubileumához közeledve jogos a kérdés, mennyiben releváns még
ma az evangélikus egyház számára mindaz, ami egykor történt, milyen szempontból
érdemes foglalkozni vele, emlékezni rá?



nézetek között mi evangélikusok mindig
középen haladtunk. Úgy látom, ma is sokan
igénylik ezt a fajta józan, egészséges hitet,
egyházi gyakorlatot, amely ránk jellemző.

Ez az örömteli evangéliumi szabadságban,
ny i tot tságban, a Szent í ráshoz va ló
ragaszkodásban, Krisztus személyének

meghatározó voltában jelenik meg leginkább
ma számunkra. Jó lenne ezt kifelé is
megélnünk. A reformáció 500 éve kezdődött
el, de bennünk és közöttünk is folytatódnia
kell ennek a megújulási folyamatnak, hogy
száz év múlva is lehessen mit ünnepelni.

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
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Hálaadási vasárnap: május 7.
Gyülekezetünkben évente két alkalommal nyílik lehetőség az egyházfenntartói járulékok
borítékba helyezésére. Az esztendő első felében az adakozásnakmájus 7-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!

Beharangozó: Reformáció500
Pünkösd a Reformáció Parkban 2017. június 5-én 10-től 17 óráig

Pesti evangélikusok és Erzsébetváros protestáns gyülekezetei együtt egész napos színes
programmal készülünk a közös ünnepre. A reformáció üzenetét közvetítő Parkban, a Budapest-
Fasori Evangélikus Gimnázium és templom épülettömbjében lehetőség lesz találkozni,
ünnepelni, lelkiekben erősödni, akár rossz idő esetén is.

Program:

� 11 óra, istentisztelet: Gáncs Péter elnök-püspök hirdeti Isten igéjét

� Egész napos programok a gyermekeknek: állatsimogató, ugrálóvár és felfújható
mobiltemplom várja a legkisebbeket

� Evangélikus és református fenntartású iskolák diákjai készülnek bemutatkozókkal, a hittanos
korosztály számára sok meglepetéssel.

A nap programjában változatos koncertekkel, fórumbeszélgetéssel és könyvvásárral minden
korosztály számára lesz felfedezni való.

Találkozzunk 2017. június 5-én a Városligeti fasorban a Reformáció Parknál!

További információ: facebook.com/bpfasor/events
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„Alkalmasabbak és hajlamosabbak vagyunk a kétségbeesésre, mint a
reménykedésre. Mert a remény a Szentlélektől jön, és az ő műve, a
kétségbeesés pedig a mi lelkünkből jön, és a mi erőink műve és
cselekedete; ezért is tiltotta meg Isten a legsúlyosabb fenyíték és
büntetés terhe alatt. Az, hogy inkább hiszünk a fenyegetésnek és
megtorlásnak, mint a biztatásnak és jutalomnak, nem egyéb, mint
maga az ész és az emberi lélek. Remélni és hinni más, mint okoskodni
és spekulálni.

Az ész a halált látja maga előtt; lehetetlenség, hogy ettől meg ne
rémüljön. Másfelől nem tudjuk elhitetni magunkkal, hogy Isten Fiát
adja értünk, úgy, hogy szívből mondhatnánk: 'Kedves, jó Isten, nem
hiába hagytad, hogy Fiadat megfeszítsék.' De hát az minden emberi
értelem fölött áll, hogy ennyire irgalmas, nem az én cselekedeteim
miatt, hanem az ő kedves Fiának kedvéért. Ez nem fér az ember
fejébe.” (Luther: Asztali beszélgetések)

Lutheri gondolatok „
„Az emberi akarat egyáltalán nem működik közre az ember
megtérésében és igazzá válásában, és nem járul hozzá, nem tevőleges
oka az igazzá válásnak, hanem csak szenvedőleges. Ő az anyag,
amelyben kifejti hatását a Szentlélek, ahogyan a fazekas az agyagból
fazekat készít, éspedig azokban is, akik neki ellenszegülnek, és vele
szembeszállnak, ahogyan Pálban is. Miután pedig a Szentlélek
kifejtette hatását az ilyen ellenszegülő akaratban, utána azt is előidézi,
hogy az emberi akarat hozzá igazodjék, és összhangba kerüljön vele.”
(Luther: Asztali beszélgetések)

„

„Márpedig olyannak kell tekintenünk Krisztust, mint aki magára
öltötte a mi testünket és vérünket, és ugyanígy magára öltötte a mi
összes bűnünket, elítéltetésünket, halálunkat, mindenféle
balszerencsénket és szorongattatásunkat, és mindezeket önmaga által
a mi javunkra elemészti, legyőzi, és úrrá lesz mindezek fölött, ők pedig
a lábánál fognak heverni.” (Luther: Asztali beszélgetések)
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Bajor-magyar partnerkapcsolati ünnep
Bonyhád, 2017. július 6-9.
„Früchte tragen” - „Megtermi gyümölcsét” (Zsolt1,1-3)

Immár negyedik alkalommal kerül sor a
bajor és magyar evangélikus egyház között
25 éve fennálló partnerkapcsolat közös meg-
ünneplésére. 2002-ben Schrobenhausen,
2007-ben Balatonföldvár, 2012-ben
Nürnberg, idén pedig Bonyhád lett e
találkozó helyszíne. A Bonyhádi Petőfi
Sándor Evangél ikus Gimnázium és
Kollégiuma ideális helyszínnek ígérkezik.

Többek számára talán emlékezetes, hogy a
nürnbergi találkozón már gyülekezetünk
tagjai is úgy vehettek részt, mint egy élő
testvérkapcsolatot ápoló gyülekezet
képviselői, hiszen nem sokkal e találkozó
előtt jött létre testvérkapcsolatunk a
frankföldi Ebern gyülekezetével.

Eberni testvérgyülekezetünkből várhatóan
népes, 26 fős delegáció érkezik a bonyhádi
találkozóra. Lehetőség lesz partner-
kapcsolatunkat eg y közös standdal
bemutatnunk, és előkészülőben van egy
közös zenei produkció is. Fontos lenne, ha az
alkalmon minél több Deák téri testvérrel
találkozhatnának az ezért nagy utat vállaló
eberni barátaink.

A találkozó szervezői lelki útravalók,
kirándulások, koncertek, beszélgetések és a

személyes találkozásra, feltöltődésre
lehetőséget kínáló gazdag programok
előkészítésével hívogatják a magyar és a
német résztvevőket. A német nyelvtudás
hiánya nem jelent akadályt, hisz a találkozó
kétnyelvűsége és a tolmácsolás a németül
nem beszélők számára is élvezhetővé teszi
majd az alkalmakat.

Az eredeti jelentkezési határidő ugyan már
elmúlt, a szervezők azonban Húsvétig
meghosszabbították e lehetőséget. Így
kérjük, aki szívesen részt venne ezen a
találkozón, jelezze szándékát a lelkészi
hivatalban. A részvételi díj 8000 forint, de
lehetőség van arra is, hogy aki nem tud az
egész rendezvényen jelen lenni, csak egy
bizonyos időszakban látogasson el
Bonyhádra.

A programmal és egyéb tudnivalók-
k a l k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó k a
http://www.evangelikus.hu/bajor-magyar-
testverkapcsolati-talalkozo-2017-ajanlas
weboldalon olvashatók.

Várjuk a jelentkezéseket személyesen, a
deakter@lutheran.hu levélcímen, illetve
telefonon a +36-1-483 2150 számon.



Hírek az erdélyi Apácáról

„A templom és parókia a lat t i ta la j
megcsúszása miat t , eg yre nag yobb
repedések jelentek meg, úgy a parókia mint a
templom falain. A 2013-as statikai felmérés
alapján, ha a repedések nem lesznek kijavítva,
akkor az 1794-ben leégett és 1804-ben
szentelt új templom, valamint az 1806-ban
újraépült parókia épületei, vissza nem
fordítható károsodásokat szenvedhetnek.
Ennek megfe le lően meg próbál tunk
megoldásokat keresni. 2016-ban sikerült egy
felújítást támogató Európai Uniós pályázatot
megnyernünk, de bármennyire szépnek
tűnik, mégis vannak buktatók.

Kiderült, hogy a torony felújítása csak akkor
támogatható, ha az egyházközség igazolja a
torony fölötti tulajdonjogát, ami kiderült,
nem is olyan egyszerű, mert a templom-
együttes rendelkezik telekkönyvi és helyrajzi
számmal, de az elbíráló bizottság kérése,
hogy a templomtesttől különálló torony és
védfal is, külön legyen telekkönyvezve. Így a
támogatást a torony felújításától megvonták.
A parókia helyrehozásánál is vannak
meglepetések, ug yanis a támogatás
engedélyezi a falak, tető, javítását, nyílászárak
cseréjét, belső javításokban viszont a
gépészetet és hozzá szükségesek beszerzését
nem. Magyarul- van tető, ajtó, ablak, padló,
belső javítások, padlók, de nincs fürdőszoba,
csempe, fürdőszobai kellékek, fűtés. Ezek

megvalósí tásához próbálunk anyagi
forrásokat keresni, akár pályázatok, akár
támogatások útján.”

Hogy együttérzésünk gyakorlati területen is
megnyilvánulhasson, adománygyűjtést
hirdetünk Deák téri Egyházközségünkben
az apáca i tes tvérg yülekezet javára .
Mindazok, akik szívesen támogatják a
tervezett felújítási munkákat, adományukat a
templomunk oldalsó kijáratánál ezzel a céllal
megjelölt perselybe helyezhetik Húsvét
vasárnaptól Pünkösd vasárnapig. Lehetőség
van az adományok lelkészi hivatalban való
személyes, illetve átutalással történő
befizetésére is gyülekezetünk számlaszámára
(Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri
Egyházközség 11707024-20104508), ez
esetben viszont kér jük , fe l té t lenül
szerepeljen a megjegyzés rovatban az
„adomány Apácára” megjelölés.

Minden felajánlást ezúton is köszönünk!

Nem is olyan régen a Deák téri parókia épületben végzett felújítási munkák során
megtapasztalhattuk, hogy egy ilyen átalakítás a megannyi várható áldása mellett bőven
tartogat próbákat is az épületet használó közösség számára. Érthető tehát, ha bizonyos
együtt érző aggodalmat is keltett az Apácáról Budapestre is eljutó hír, hogy erdélyi
testvérgyülekezetünk épületein is hamarosan felújítási munkák kezdődnek. Simon
László lelkészt arra kértük, röviden számoljon be a küszöbön álló épületfelújítási
munkálatokról.
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Gratulálunk!

Karnagyunk az MTI-nek adott nyilatkoza-
tában kiemelte:

A reformáció 500 éves évfordulóján mint a
Lutheránia Ének- és Zenekar karnagya
elsősorban úgy tekint a kitüntetésre, mint a
reformáció egyetemes szellemi értékeit
elismerő támogatásra a magyar művelődés
részéről, ami az ő esetükben J.S. Bach
életművének ápolását és a magyarországi
Bach-kultusz életben tartását jelenti.

A kórus és a zenekar, a szólisták és a
közönség, amelynek tagjai rendszeresen
részt vesznek a karácsonyi oratórium-
előadásokon, a János és a Máté passió
rendszeres év i megszóla l ta tásán , a
kantátazenés istentiszteleteken és a Bach-hét
rendezvénysorozatán, mind ennek a szellemi
közösségnek a tagjai. „Úgy tekintem, hogy
ennek a szellemi erőnek, közösségnek,
centrumnak a támogatása és elismerése ez a
díj” - hangsúlyozta.

A Budapesti Bach-hetet azzal a céllal
indították útjára 28 évvel ezelőtt, hogy
J.S. Bach hangszeres művei is méltó helyen
szólaljanak meg és azért alapították meg a
Magyar Bach Társaságot is, hogy Bach
életművét zenei, szellemi és történeti
egységben ápolhassák.

„A mester az alfa és az omega a zenében,
minden muzsikus tudja ezt” - hangsúlyozta,
hozzátéve: ezt a különleges szellemi erőt
boldogan ápolják. (Forrás: MTI)

dr. Kamp Salamon, a Lutheránia Ének- és Zenekar Liszt Ferenc-díjas karnagya, a
Magyar Bach Társaság alapítója és elnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Karmester és Karvezető Tanszékének egyetemi tanára, karnagyi-, művészeti vezetői
munkája, valamint értékes zenepedagógusi tevékenysége elismeréseként Kossuth-díjat
vehetett át március 15-én. A kitüntetéshez a Deák téri gyülekezet, és minden
templomunkhoz kötődő zeneszerető ember nevében ez úton is szívből gratulálunk!
Karnagyunk életére és szolgálatára Urunk gazdag áldását kérjük!
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Oltalom a zivatarban II.

Re m é n y s é g ü n k s z e r i n t e b b e n a z
esztendőben megjelenik a pesti evangélikus
egyház 20. századi képes története.

A könyv a korábban
megjelent gyüleke-
zettörténeti sorozat
b e f e j e z ő k ö t e t e .
A sorozat első kiad-
ványá t id . Fab iny
T i b o r e g y h á z -
történész professzor,
egykori presbiterünk
írta, Az első kövek
c í m m e l 1 9 9 9 - b e n
jelent meg. Ez a kötet a pesti evangélikus
egyház múltját a kezdeti megalakulástól a
D e á k t é r i t e m p l o m f e l é p í t é s é n e k
befejezéséig tárgyalja.

A következő kötet 2011-ben a templom
felszentelésének 200. évfordulójára jelent
meg. Az Oltalom a zivatarban címmel
megjelent könyv a 19. század történetét öleli
fel. Született egy képes album a Lutheránia
énekkar egy évszázados történetéről is,
amelyik 2004-ben jelent meg, a megalakulás
századik évfordulóján.

A készülőben lévő – a sorozatot lezáró –
kötet időrendje a 20. század kezdetétől
1956. december 31-ig tart. Ekkor váltak el

egymástól – és lettek függetlenek –
a korábban szervezetileg egységes fasori és a
Deák téri lelkészkörök, amit 1953-ban az
angyalföldi, a kőbányai, a zuglói, a
ferencvárosi és a józsefvárosi gyülekezetek
önállóvá válása előzött meg.

A Pesti Evangélikus Egyház 20. századi
korszakának történetébe tehát nemcsak az
tartozik, ami a Deák téri egyházrészben
történt, hanem mindaz, amit az egykori pesti
evangélikusság együtt vállalt fel és közösen
hozott létre: a Fasori Gimnázium és
templom felépítésétől a kőbányai és
ang ya l fö ld i templomokig , a zug ló i
templomtelken felépített Kakas Lídia
szeretetotthontól a gyülekezeti újságokig.
Természetesen a kötet döntő hangsúllyal a
Pesti Evangélikus Egyház központjára, a
Deák tér re f ig ye l : le lkészeinkre és
felügyelőinkre, püspökeinkre és nevezetes
alkalmakra, ünnepeinkre és hétköznapi
eseményekre, a külső és belső változások
mellett a maradandó üzenetre.

A 20. századi képes gyülekezettörténet
méltán fogja a tervezett Oltalom a
zivatarban II. címet viselni. Az előző kötet
címének továbbhordozása egyrészt kifejezi,
hogy elválaszthatatlan egységben van az
előző kötettel, hiszen annak egyenes
folytatása. Másrészt Istenre utal, aki oltalma
volt egyházunknak a viharos 20. században
is, megtartva minket két világháború és két
diktatúra időszakában, megszentelte
ünnepeinket és őrzött a hétköznapokban.

A könyv Isten segítségével a reformáció
500. évfordulójának esztendejében jelenik
meg.

Zászkaliczky Péter
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Mindazon testvéreink számára, akik szívesen
támogatnák az idén megjelenő gyülekezet-
történeti könyv kiadását, szeretnénk erre egy
speciális lehetőséget felkínálni. Lelkészi
h ivata lunkban mód nyí l ik „támogatói
példányok” előjegyzésére. A darabonként 5000
forintos áron így „előre megvásárolt”
könyvekből befolyt összeg, hozzájárulhat a
kötet mielőbbi megjelenéséhez. Így a majdani
olvasók azzal a jóleső érzéssel vehetik kézbe
saját példányukat, hogy annak megjelenésében
nekik is tevőlegesen részük lehetett.

Egy-egy példány előjegyzésére kétféle módon nyílik lehetőség:

� személyesen a lelkészi hivatalban, illetve

� a támogatásra szánt összeg gyülekezet számlájára történő átutalásával
(Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség 11707024-20104508).

Ez utóbbi esetben kérjük feltétlenül feltüntetni az „Oltalom a zivatarban II.” vagy „támogatói
példány” megjegyzést.

A könyv kiadásához nyújtott segítséget minden támogatónak ez úton is köszönjük!

A gyülekezet elnöksége

Felhívás „támogatói példányok” előjegyzésére

Boldogok, akik házadban laknak,
szüntelenül dicsérhetnek téged!

Boldog az az ember, akinek te vagy ereje,
aki a te utaidra gondol. (Zsolt84,5-6)

Boldog szü le tésnapot k ívánunk
Zászkaliczky Péter lelkészünknek, aki
áprilisban tölti be 80. életévét!

Isten áldása legyen életén, és Szerettei
életén!

Köszöntés
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J.S.Bach: János Passió (BWV 245)

Előadások:

április 9-én, virágvasárnap, és 15-én, nagyszombaton,
18 órakor a Deák téri evangélikus templomban.

Közreműködik:

� Bódi Zsófia - szoprán

� Bakos Kornélia - alt

� Megyesi Zoltán - tenor (virágvasárnap)

� Szerekován János - tenor (nagyszombat)

� Berczelly István - basszus

� Jekl László - basszus

� Mekis Péter - orgona

� Lutheránia Énekkar

� Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok

� Vezényel: dr. Kamp Salamon

A belépés ingyenes.

A Lutheránia szolgálatairól további információk találhatók a lutherania.lutheran.hu weboldalon.

Adója 1+1%-ának felajánlása
Ez úton is megköszönjük mindazok támo-
gatását, akik adóbevallásuk elkészítésekor
személyi jövedelemadójuk egy százalékáról
rendelkezve gyülekezetünk alapítványát jelölik
meg kedvezményezettként. A 2016. évről
készített adóbevallás alkalmával is tisztelettel
kérjük ezt a támogatást.

Szeretettel emlékeztetjük Testvéreinket, hogy a
személyi jövedelemadó másik egy százalékáról
valamelyik egyház javára lehet rendelkezni.
Kérünk mindenkit, éljen ezzel a lehetőséggel!

Minden támogatást ezúton is köszönünk!

Magyarországi
Evangélikus Egyház
Technikai szám: 0035

Insula Lutherana -
Evangélikus Sziget Alapítvány

Adószáma: 18066995-1-41
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Gyülekezeti munkaprogram
2017. április - augusztus
Mottó: ünnep

A programterv előzetes jellegű, egyes részletekben előfordulhat változás!

„Boldog az, aki Isten országának vendége” (Lukács 14,15)

NAP IDŐPONT ALKALOM HELYSZÍN

Hétfő 14.15-tól Hittan 1. osztályosoknak kisterem

Kedd 9 órától Kézimunka kör kisterem

11 órától Bibliaóra kisterem

16 órától Hittan 4. osztályosoknak kisterem

17 órától Sarokkő csoport kisterem

19 órától Imakör klubhelyiség

19.30-tól Lutheránia próba nagyterem

Csütörtök 9.30-tól Nyugdíjas klub klubhelyiség

16 órától Hittan 3. osztályosoknak kisterem

18 órától Bibliakör kisterem

Péntek 18 órától Kisifi klubhelyiség

19 órától Nagyifi klubhelyiség

19.30-tól Lutheránia próba nagyterem

Vasárnap 9 órától Istentisztelet úrvacsorával templom

10.15-től Konfirmációi előkészítő klubhelyiség

11 órától Istentisztelet, úrvacsora templom

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

18 órától Istentisztelet templom
(kivéve az asztali beszélgetések vasárnapján)

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: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

április 9. 11 óra Istentisztelet, úrvacsora – igehirdető: Smidéliusz Gábor

18 óra J.S.Bach: János Passió BWV 245
igehirdető: Cselovszky Ferenc

Hétfő 18 óra Böjti istentisztelet a Budapest-Fasori gyülekezet termében:
április 10. igehirdető: Smidéliusz Gábor

Kedd 18 óra Böjti istentisztelet a Budapest-Fasori gyülekezet termében:
április 11. igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

Szerda 18 óra Böjti istentisztelet a Budapest-Fasori gyülekezet termében:
április 12. Igehirdető: Gáncs Péter, püspök

Nagycsütörtök 18 óra Úrvacsorai istentisztelet
április 13. igehirdető: Smidéliusz Gábor

Nagypéntek 9 óra Istentisztelet úrvacsorával – igehirdető: Smidéliusz Gábor
április 14. 11 óra Istentisztelet, úrvacsora – igehirdető: Gáncs Péter

17 óra Passióolvasás a nagyteremben – Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
18 óra Passiójáték mozgássérült fiatalok és barátaik előadásában

a MEVISZ szervezésében, istentisztelet úrvacsorával
igehirdető: Cselovszky Ferenc

Nagyszombat 18 óra J.S.Bach: János Passió BWV 245
április 15. igehirdető: Gáncs Péter

Húsvét 5 óra Hajnali istentisztelet úrvacsorával
vasárnap igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
április 16. az alkalomhoz közös reggeli kapcsolódik a klubhelyiségben

9 óra Istentisztelet úrvacsorával
igehirdető: Cselovszky Ferenc

11 óra Kantátás istentisztelet, úrvacsora
(J.S.Bach: Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen BWV 145)
igehirdető: Gáncs Péter

11 óra Gyermek-istentisztelet a nagyteremben
igehirdető: Smidéliusz Gábor

18 óra Orgonazenés áhítat – igehirdető: Cselovszky Ferenc

Húsvét hétfő 9 óra Istentisztelet úrvacsorával – igehirdető: Cselovszky Ferenc
április 17. 11 óra Istentisztelet úrvacsorával

igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

18 óra Istentisztelet – igehirdető: Smidéliusz Gábor

NAP IDŐPONT ALKALOM

Nagyheti istentiszteletek részletes rendje
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Április 9. 18 óra J.S.Bach: János Passió BWV 245
Virágvasárnap

Április 15. 18 óra J.S.Bach: János Passió BWV 245
Nagyszombat

Április 16. 11 óra Orgonazenés áhítat
Húsvét vasárnap Fassang László, Pétery Dóra és Szilágyi Gyula

Április 30. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S. Bach: Ich bin ein guter Hirt BWV 85)

Április 30. 18 óra Orgonazenés áhítat
vasárnap Tóka Ágoston és Béres Tímea

Május 7. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S. Bach: Gott soll allein mein Herze haben BWV 169)

Május 14. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S. Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225)

Május 28. 11 óra Orgonazenés áhítat
vasárnap (J.S. Bach: Sie werden euch in den Bann tun BWV 183)

Május 28. 18 óra Orgonazenés áhítat
vasárnap Mareen Osterloh (Ausztria – Mörbisch)

Június 5-11-ig 19 óra A 28. Bach-hét hangversenyei a templom kapuján
minden este kifüggesztett plakát és a templomban kihelyezett

szórólapok szerint

Június 5. 19 óra J.S. Bach: h-moll mise (BWV 232)
hétfő

Június 11. 19 óra Kantátaest-J.S. Bach: Gott Mit Fried und Freud ich fahr dahin
vasárnap (BWV 125) Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (BWV 126)

Június 25. 18 óra Orgonazenés áhítat
vasárnap Erich Türk (Románia – Kolozsvár)

Július 30. 18 óra Orgonazenés áhítat
vasárnap

Augusztus 27. 18 óra Orgonazenés áhítat
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

Zenei alkalmak a Deák téri templomban

A nyári időszakban, június 14-től, szerdánként 5 órai kezdettel 20 perces orgonameditációt is tartunk.
Alkalmainkra a belépés díjtalan.
Művészeti vezető: Finta Gergely
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Bibliaórai és bibliaköri tematika (helyszín: gyülekezeti kisterem, 18 óra)
„Luther énekek”

Április 11. EÉK 214 Jézus Krisztus, Üdvözítőnk – 1Pt3,18-22

Április 18. és 20. EÉK 215 Jézus Megváltónk sírba szállt – Kol1,8-15

Április 25. és 27. EÉK 247 Mi valljuk: hiszünk Istenben – Mt10,32-33

Május 2. és 4. EÉK 318 Jer, örvendjünk keresztyének – Fil4,4-7

Május 9. és 11. EÉK 291 Adj békét a mi időnkben – Jn14,27

Május 16. és 18. EÉK 72 Miatyánk, ki vagy mennyekben – Mt6,7-15

Május 23. EÉK 257 Lásd meg a mennyből Úristen – Zsolt14

Május 30. és június 1. EÉK 232 Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét – Lk11,9-13

Június 6. és 8. EÉK 255 Tart meg Urunk – Ézs41,10-13

ALKALOM

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

NAP

Április 24. 17 óra Smidéliusz Gábor: Zene és evangélium (helyszín: kisterem)
hétfő

Május 6. Kirándulás Várpalotára
szombat

Június 26. 17 óra Gerőfiné dr. Brebovszky Éva:
hétfő Nők a reformáció korában (helyszín: nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM

Magányosok bibliaórája (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

Április 9. Megérkezés ünnepe – Virágvasárnap (Mt21,1-10)

Április 16. Húsvéti gyermek-istentisztelet

Április 23. Konfirmáció – a hitvallás ünnepe (Mt10,32-33)

Április 30. Az irgalmasság ünnepe (Lk6,36-38)

Május 14. Az éneklés ünnepe (Zsolt100)

Május 21. Az imádság ünnepe (1Tim2,1-4)

Május 28. Mennybemenetel ünnepe (Csel1,4-12)

NAP ALKALOM

Vasárnapi gyermek-bibliakör alkalmai

A gyerekek a templomból a kezdő oltári szolgálat végén indulnak a foglalkozásra.
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Május 5. 17 óra Deák Téri Gimnázium ballagási istentisztelete
péntek

Május 25. 11 Mennybemenetel ünnepi istentiszteletek (délelőtt úrvacsora)
csütörtök és 18 óra

Augusztus 20. 9 óra Istentisztelet a nemzeti ünnep alkalmából
szombat

NAP IDŐPONT ALKALOM

Hétközi ünnepi istentiszteletek
(A nagyheti alkalmak külön, az ünnepkör programjánál szerepelnek)

Május 15. 18 óra Képviselő-testület éves rendes ülése
hétfő

NAP IDŐPONT ALKALOM

Presbiteri- képviselő-testületi alkalmak

Május 21. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Június 18. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

Istentiszteletek énekelt liturgiával

Május 14. 18 óra Énekek teológiája – beszélgetés Ócsai Zoltán lelkésszel
vasárnap

NAP

Asztali beszélgetések (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

IDŐPONT ALKALOM

Április 24. 19 óra Krisztus keresztje – a Zsidókhoz írt levél 12. fejezete
hétfő

Május 29. 19 óra A keresztyén ember élete – a Zsidókhoz írt levél 13. fejezete
hétfő

Nikodémusok köre (beszélgetések a Bibliáról és önmagunkról)

NAP IDŐPONT ALKALOM
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Április 26. 19 óra Születhetnek-e ma is új evangélikus gyülekezetek?
szerda A pesti gyülekezetplántálások esélyei...

Május 31. 19 óra Reformáció500, mint új pünkösd?
szerda Tanévzáró Te Deum pünkösd „ádventjében”...

Senior kör (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM

Április 20. 9.30 Thiering Etelka vetítése

Április 27. 9.30 Sztáray Mihály élete

Május 4. 9.30 Az Efezusiakhoz írt levél

Május 11. 9.30 Luther M. Négy vígasztaló zsoltár

Május 18. 9.30 Sárfalvi Ilona vetítése Erdélyről

Május 25. 9.30 Mennybemenetel ünnepi istentisztelet 11 órakor

Június 1. 9.30 A Filippiekhez írt levél

Június 8. 9.30 Méliusz Juhász Péter élete

Június 15. 9.30 Luther: A szép Confitemini

Június 22. 9.30 Nyári versek, könyvek

Június 29. 9.30 Záró együttlét

NAP

Nyugdíjas klub csütörtöki programjai (helyszín: klubhelyiség)

IDŐPONT ALKALOM

Április 7. 10 óra Ünnepi ügyeskedés
péntek

Április 21. 10 óra Csak Krisztus legyen Mesterünk
péntek beszélgetés Luther gondolatairól

Május 12. 10 óra Beszélgetés dr. Finta Gergely orgonaművésszel – a zenéről
péntek

Május 26. 10 óra Csak Krisztus legyen Mesterünk
péntek beszélgetés Luther gondolatairól

Június 9. 10 óra Évadzáró kirándulá
péntek

Baba-mama kör (helyszín: klubhelyiség)

NAP IDŐPONT ALKALOM
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Csendes-hétvégék, nyári táborok

Április 10-13. Csákvár Konfirmandus tábor konfirmandusaink és
ifjúságunk részvételével

Május 13. Csákvár Óvodás családos hétvége óvodásaink és
hozzátartozóik részvételével

Június 18-24. Csákvár Gyülekezeti gyermektábor közösen a Fasori gyülekezettel

Július 9-15. Csákvár Gyülekezeti ifjúsági tábor

Július 23-29. Zemplén, Családos tábor
Pusztafalu

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

Augusztus 14-21. Budapest, Német-magyar ifjúsági tábor az eberni
Balatongyöröktestvérgyülekezetünk 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

Táborainkban nagycsaládok számára – egy felajánlásnak köszönhetően –
a 3. testvértől már ingyenes a gyermekek részvétele!

Gyermek- és családi alkalmak

Április 10 11 óra Húsvéti gyermek-istentisztelet a nagyteremben
Húsvét vasárnap

Május 9. 9 óra Családi istentisztelet családos délelőttel
vasárnap „Változást hozó ünnep” (2Kor5,17)

Május 13. 9 órától Csákvári óvódás-családos nap
szombat

Június 4. 9 óra Családi istentisztelet
Pünkösd vasárnap „A Galamb, a Szél és a Tűz ünnepe” (Zak4,6)

Június 5. 10-17 óráig Családos programok a Reformáció Parkban
Pünkösd hétfő

NAP IDŐPONT ALKALOM
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