
 

 

 
 

 

 
 

(1Pt 1,3) 

 
 Hogyan érzem magam húsvét ünnepe után? Ünnep volt a húsvét? Együtt volt a család? Mit üzent 

személyesen Isten, igéje által? Erősödött a hitem? 

 Sok-sok kérdés és mindegyik engem céloz meg, a válaszadás joga és kötelessége az enyém. Mert 

válaszolnom kell, nem odázhatom el. Péter nagycsütörtökről nagypéntekre virradó tragédiáját ismerjük. Az a 

fránya kakas megszólalt, és aki az életét is kész lett volna Mesteréért adni, keserves sírás közepette menekült 

el. Ő az, aki húsvét után hálát ad az újjászületéséért, új életet kapott. A feltámadott Jézus békességgel 

köszönt, és békességet hoz. Békességet hoz a közelieknek, Jánosnak és az 

asszonyoknak, akik az utolsó pillanatig kitartottak mellette, és a 

távoliknak, a tizenegynek. Igen, nem tévesztettem el a számot, szerintem 

Júdásnak is békességet hoz, mert neki az árulás feladata adatott meg.  

 Békességet hoz nekünk, a Tamásoknak, akik nem tudunk minden 

élethelyzetben rendületlenül hinni, bennünk élnek kételyeink. Péter a 

feltámadás reménységével bíztat? A nagyhéten hívtam fel idős 

ismerősömet, akivel sokat munkálkodtunk együtt egyházi kiadványok 

kiadásán. Régóta közel vagyunk egymáshoz lélekben, ezért a jelenlegi 

távolság sem akadály egy bizalmas beszélgetésre. Most is beszélgettünk 

sok mindenről, családról, unokákról és dédunokákról, de a hogy vagy 

kérdésemmel ismét megnyitottam a lelkét. Készülök haza, elfáradtam – 

kezdte vallomását – egész életemben Istent szolgáltam, amikor nem volt 

szabad, akkor is. Ismerem az összes éneket, a Bibliát többször olvastam, 

hívő embernek tartom magamat, de  most az út végén félek – fejezte be szomorúan.  

 Tudom, hogy mit érez? Milyen az élet és a halál kapuja közelében lenni, amit az ember feneketlen 

szakadéknak sejt és oly távoli a mennyország kapuja? Elmondtam, hogy Jézus feltámadása a mi 

reménységünk, hogy az Ő érdeméért mi is az örökélet részesei leszünk, de szavaim hátterében éreztem az ő 

félelmét a „szakadékról”.  

 Ne szégyelljük félelmeinket, mert azok legyőzése erősít meg bennünket az élő reménység 

elfogadásában. Áldjuk és magasztaljuk Istenünket, aki megment bennünket az örök haláltól. 

Jakab Béla 

     



Túrmezei Erzsébet 
 

 
 

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.  

Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.  

Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.  

Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.  

Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.  

Húsvét előtt… kihamvadott remények.  

Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”  

Bús eltemetkezés az éjszakába. 
 

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!  

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!  

Húsvét után… futni a hírrel frissen!  

Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!  

Húsvét után… új cél és új sietség!  

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!  

Húsvét után… erő, diadal, élet! 
 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,  

Akik még mindig húsvét előtt élnek. 
 

 

 
 

 
 

2016. március 24-én, nagycsütörtökön, az úrvacsorás istentisztelet idején a Budapest Pride meleg 

esküvőt szervezett közvetlenül a Deák téri evangélikus templom elé. Ezzel kapcsolatban 

gyülekezeteink tagjai tiltakozásokat juttattak szerkesztőségünkbe, amelyeket az alábbiakban 

változtatás nélkül közlünk. 

 
 

 2016. március 25-én, nagycsütörtökön, a közízlést romboló, provokatív események zajlottak központi 

templomunk, a Deák téri evangélikus templom előtt. Erről több internetes portál is beszámolt. 

 A Magyarországi Evangélikus Egyház megválasztott országos felügyelő-helyetteseként valamint a 

Déli Egyházkerület felügyelőjeként szeretném kifejezni felháborodásomat. Sajnos csak ennyit tehetek... 

Radosné Lengyel Anna 
 

 2016. év Nagycsütörtök, este 6 óra. Magyarországi Evangélikus Egyház földrajzilag legközpontibb 

templomában, a Deák téren ünnepi istentisztelet úrvacsorával. A templom bejárata előtt két azonos nemű 

szereplő a Budapest Pride szervezésében egy figyelemfelkeltő esküvőt tart, pontosan az istentisztelet 6 órás 

kezdésével azonos kezdéssel. Ifjú pár, gyűrűfelhúzás, csók, csokordobás, csokorelkapás. Keresztyén templom 

előtt, a legfőbb ünnepkör egy kiemelt istentisztelete közben.  

 Apró kitérő: jogállamiságunk egyik pillére a rendfenntartás, melynek egyik nélkülözhetetlen eszköze 

a megkülönböztetésül szolgáló rendőri formaruha. A ma már nem használt formaruha változatok is ezen 

fontos intézményre utalnak. Budapest Pride a rendőrség eszményképét is bevonta saját közéleti–politikai 

játszmájába.  

 Mikor jutunk el odáig, hogy a keresztyénség társadalmi tanításaiból legalább azokat tiszteletben 

tartsák, amely tanítások az izraelita és muszlim tanításokban is ugyanúgy vagy talán még szigorúbban 

szerepelnek? De még ha nem is tartják tiszteletben a mi másságunkat, keresztyén vallásunkat, legalább ne a 

nagycsütörtöki istentisztelet közben, ott rögtön a templom főbejárata előtt gyalázzanak! Milyen alapon 

várják el, hogy ne gyalázzák az ő lelkületüket, ha ők odaállnak a legfőbb helyre és legfőbb időben a mi 

lelkületünket gyalázni? Nagyhét van, ez nem játék. 

Prőhle Péter 

 (Forrás: evangélikus.hu) 



 

 
  

 Április 17-én egyházközségi közgyűlést tartunk. A közgyűlés keretén belül tartjuk meg a 

gazdasági beszámolót, valamint a presbiter és pótpresbiter választást és beiktatást. A közgyűlés után 

gyülekezeti ebédet tartunk, amelynek előkészítésére kérünk segítséget és süteményeket. Töltsük együtt ezt a 

vasárnap délelőttöt. 

Gyülekezet Vezetősége 

 
 

 
 

 A gyülekezet vezetősége húsvétvasárnap kéréssel fordult az egyházközség tagjaihoz.  

 Az alagsor felújításának örömébe ürüm vegyült, mert az átadás óta egy kisebb és egy nagyobb 

szennyvízbetörés történt a hatalmas torrenciális esőkhöz hasonló csapadék visszaáramlása miatt. Az alagsor 

tervezésekor kimaradt a visszazáró szelep szerelésének szükségessége, 2015-től csak ilyen szerkezettel 

szabad tervezni. Felvetődhet a vétkes keresése, de attól nem oldódnak meg a gondjaink. Természetesen 

jelezni fogjuk a tervező irodának kifogásunkat.  

 A gyülekezet segítségét kérjük a szerkezet utólagos beszereléséhez, ezért hoztunk létre egy 

adománydobozt az egymillió kétszázezer Forint összegyűjtésére. A gyűjtés egy hónapig tart, május elsején 

zárul. Minden adományt nagy szeretettel fogadunk. Május 8-án közöljük a gyűjtés eredményét. 

 

 

 

 

 

  Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan Johannával. 

  Szerda 9.30 – Bibliaóra. 

  Szerda 10 óra – Baba-mama kör Anettel. 

  Csütörtök 15 óra – konfirmációi oktatás. 

  Szombat 10 óra – Országos Hittanverseny Piliscsaba. 

  Szombat 10 óra – gyászszertartás a templomban. 

 

 
 

 

Mennyei Atyánk! 

Te egyszülött Fiadat feltámasztottad a halálból, és általa bennünket is újjáteremtesz:  

kérünk, add meg mindazt, amit gyermeki bizalommal kérünk. 

Segíts, hogy ne csak hallgatói legyünk igédnek, hanem szüntelenül növekedjünk általa a hitben, 

és többé ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadott. 

Ámen. 
(Evangélikus liturgia – általános könyörgő imádságok) 

 

 

 


