Virágvasárnap
Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette
zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá
lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden
névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv
vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
(Filippi 2, 5-11)
„Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.”
A Pál apostol tolmácsolásában felcsendülő,
az őskeresztyénség eg yik leg régibb
hitvallását is magában hordozó Krisztus
himnusz és Pilinszky négysorosa különös
módon cseng egybe.
Mindkettő arra a Jézusra mutat, aki az igazi
emberséget élte elénk. Olyan mélyre hajolt,
hogy fel tudjon emelni a röghöz
kötöttségből. Egészen felvállalt minket,
szóba állt velünk, olyan utat járt be értünk,
amely a teljes kiszolgáltatottsághoz, az
emberlét nyomorúságainak mélységeihez
vezetett. De éppen ez a lefelé tartó út vezet
aztán felfelé, hogy megtörténhessen az
egyedülálló csoda; vele együtt átlépjük a halál
árnyékát.
Kierkegaard írja:
”Krisztus megalázta magát, nem megaláztatott.
Ebben különbözik véghetetlen különbségben minden
embertől, hogy a megaláztatásnak önként vetette alá
magát”
Minden amit Jézus tesz, mond, tanít azért
döbbenetesen autentikus, mert „átjön rajta”
Isten ereje, szeretete, igazsága. Szinkronban
marad Istennel, egészen a halálig menően.

Pál hozzáteszi; a kereszthalálig, amely
semmiképpen sem a szép halál területe. Nem
hősként hal meg mint a spártaiak, akiknek
megjegyzi a nevét az utókor.
A virágvasárnapi út azonban nem ér véget a
mélybe vezető útszakasszal. Mert az
önmagát megüresítő, kereszthalálig
engedelmes ember Jézus és a megdicsőített,
Húsvétkor igazolt Úr ugyanaz a személy.
Erről tanúskodik az első keresztyének
hitvallása: Jézus Krisztus Úr! Mégis Úr! Ez a
bizonyosság lehet egészen személyessé a
számunkra 2016 nagyhetében is, mint akiket
Pilinszkyvel együtt a szamárháton ülő mester
vezet a rosszból a jó, a csúfságból a szép felé.
A halálból az életre.
Smidéliusz Gábor
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Nagycsütörtök

„E pohár amaz új szövetség az én vérem által.” (1Kor 11,25)

Minden úrvacsorakor halljuk ezeket a
szavakat: új szövetség. De vajon mit értünk
alatta. A politika szakkifejezésévé vált a
szövetséges hatalmakról, csapatokról,
segítségnyújtásról való beszéd. De a jelentés
ismerős: szerződés alapján elköteleződés a
másik felé, amely életre-halálra szól. Amikor
Jézus új szövetségről beszél az utolsó
vacsorán, melyet vérével pecsétel meg, akkor
ő is a közösségre, tanítványaira és az őket
követők hosszú sorára gondol.
A héber szövetség szó magyar jelentése:
ünnepélyes elkötelezés. A Bibliában sokféle
szövetségről olvashatunk. Isten Noéval
kötött szövetsége életet jelent a világnak
(1Móz 9). Az Ábrahámmal kötött szövetség
az áldás kiáradását indítja el a föld minden
népére (1Móz 12 és 15). Mózes és a nép a Sínai
hegyen köti meg Istennel az „ó”-szövetséget,
melynek alapja a törvény és az állatáldozat
(2Móz 20), következménye a kiválasztottság.
Mindegyikben azonban közös vonás, hogy
Isten a kezdeményező, ő mond igent az
ellene lázadó, mégis nála segítséget kereső
emberre.
J é z u s ú j s z öve t s é g e i s ü n n e p é l y e s
elköteleződés Isten oldaláról a mi javunkra.
Ennek szimbóluma az úrvacsora kelyhe,
amelyet régi ikonokon és a középkorban
gyakran ábrázoltak úgy festményeken, hogy
Krisztus alakját helyezték a belsejébe. Így
bemutatva, hogy az ő élete az ára az új
szövetségnek Isten és az emberiség között.
Azért új ez a szövetség, mert felülmúlja a
régit. Nem igényel több áldozatbemutatást,
hatása nem korlátozott térben és időben.
Mindenkinek felkínálja a bűnök bocsánatát
és az örök életet.
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Jézus az úrvacsorakor mindenkit meghív az
oltárhoz, aki részesülni kíván ennek a
szövetségnek az erejéből.
Amikor nagycsütörtök este a gyülekezet
úrvacsorai közösségében megkapjuk a
kelyhet, Jézust fogadjuk be bensőnkbe.
Titokkal állunk itt szemben.
Nem tudjuk, hogyan, mi módon, de ez a
kehely összekapcsol minket Krisztussal és
eg ymással eg y testvéri közösségbe.
A Beleznay Miklósné által 1787-ben az első
evangélikus istentiszteletre adományozott
úrvacsorai kehely, ami a képen látható, pedig
egybeköt minket a Pesti Evangélikus Egyház
alapítóival, a több mint 200 éves múltunkkal
és reménység szerint a jövővel, a mindenkori
konfirmandusokkal. Gondoljunk erre ma,
nagycsütörtök estéjén: Isten megtartotta
szövetségét velünk. Legyen nekünk is drága
kincsünk ez az új szövetség, éljünk
megerősítő áldásából.
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

Nagypéntek
A kettéhasadó kárpit örömüzenete
Már kis gyermekként is megmozgatta
fantáziámat a nagypénteki drámának egy
jelentéktelennek tűnő eseménye, amiről
Máté így számol be „És íme, a templom kárpitja
felülről az aljáig kettéhasadt…” (Mt 27, 51)
A passióban nincsenek lényegtelen
epizódok! A kettéhasadó kárpit nem
kevesebbet jelent, minthogy Jézus halálával
szabad az út az Isten világát jelképező
szentek szentje felé, ahová a főpap is évente
csak egyszer léphetett be az engesztelés
ünnepén. Krisztus főpapi áldozata viszont
mindenki számára megnyitotta az Istenhez
vezető utat.
Fontos szimbólum, hogy a kárpit felülről
nyílik meg. Nem az ember próbál utat törni
az ég felé, ahogyan ezt a bábeli toronyépítés
kudarcánál láthattuk, hanem amint Jakab
apostol tanít: „minden jó adomány és tökéletes
ajándék onnan felülről a világosság Atyjától száll
alá…” (Jak 1, 17)
Az idei nagyhéten kétszer is hallhatjuk a
János passióban, ahog yan az ötödik
evangélista, Bach egy hátborzongató, felülről
lezúduló futammal festi meg a kárpithasadás
drámai pillanatát.
De ha valaki nem lát elég jól a fülével, annak
segíthet az oltárképünket nagypéntektől
húsvét hajnalig eltakaró, mély titkot sejtető
sötét lepel üzenete a hatalmas fehér
kereszttel. Ez a beszédes szimbólum a
keresztfa titkát hirdeti, ahogyan erről egyik
legszebb húsvéti himnuszunkban énekelünk:
„Keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni
szállt, s megtörte holta a halált.” (EÉ 189, 1)

Fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Olyan ez a ragyogó fehér kereszt, mint egy
biztatóan kitáruló ajtó- vagy ablakrés, melyen
keresztül út nyílik a halál sötét éjszakájából a
feltámadás hajnala felé.
Mi, deák tériek olyan szerencsések vagyunk,
hogy nagypénteket és nagyszombatot
leszámítva, az esztendő többi napján a
Tábor-hegy, a megdicsőülés hegyének
lábánál ülhetünk templomunk oltárképe
előtt, jó reménységgel várjuk, hogy a
kárpitszakadás után ránk virrad húsvét
hajnala. Újra felnézhetünk g yőztes,
megdicsőült Urunkra, aki ígérete szerint
előttünk jár, vezet minket, és velünk martad
minden napon, ha az Ő küldetésében járunk.
Gáncs Péter
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Húsvét – halljuk, ahogy kattan a zár!
Csatt! Az ajtó bevágódott mögöttem.
A kulcs? Az viszont bent maradt. Mi lesz
most? Nyomasztó érzés. Valaki még kinyitja
nekem ezt a bezáródott ajtót?
Zárt ajtó. Kifejező szimbólummá is válhat
számunkra ez a kép. Amely korlátokról,
elakadásról, szorongató-, kétségbe ejtő
helyzetekről beszél. A tehetetlenség
felismeréséről. Arról, hogy bele ütköztem
egy akadályba. Egy gátba, amely megállít.
Amely akár utam végét is jelentheti.
Bárcsak lenne valaki, akinek a zárt ajtóhoz
kulcsa van!
Zárt ajtók. A fogságba esés jelei. Előttük állva
az emberben megfogalmazódik a „vége,
nincs tovább” szívbe markoló gondolata.
Az érzés, amely erőt vehetett volna a
Pátmosz szig etén raboskodó János
apostolon is. Csak hogy neki más adatik:
Látás. A felszabadító felismerés, hogy a kulcs
Jézusnál van. A kulcs, amely életünket is
sokszor pokollá tevő ajtókat képes felnyitni.
Jézusnál, akinek személyében számunkra is
kitárult egy ajtó a Mennyei Atya felé. Aki
emberi szavakkal, ismerve, s megértve
viszonyainkat személyesen szól hozzánk.
Jézusnál van az a kulcs is, amely azt az ajtót
nyithatja ki, amely bennünket egymástól
elválaszt. Amit magunkra zártunk, vagy talán
rácsaptunk a másikra. Mert nem akartunk
bajlódni, szembesülni vele. Mert íg y
kényelmesebb. Hisz a másik megismerése és
megértése feladatot ad. Jézus személyében
kulcsot kapunk egymáshoz is. Az elfogadó
szeretet kulcsát.
Jézusnál vannak azok a kulcsok is, amelyek
leoldhatják a feltett bilincseket. Jézus képes

szenvedélyek rabjait bátorrá tenni arra, hogy
merjenek pótszerek nélkül élni.
Jézus leoldhatja lezárt ajkak bilincseit.
Szájakat nyithat fel, melyeket bezárt a
félelem, az érdek, a közöny. Jézus felnyithat
magányossá tevő ajtókat is. Hisz benne társra
lel minden elhagyatott. S az ő testében, az
egyház sokféle tagból álló közösségében
alkalmat kínál, hogy emberek átéljék és
gyakorolják az összetartozást.
Jézus jelenlétében felnyílhatnak rejtélyeket,
titkokat rejtő ajtók is. Feltárulhat szavak,
igék, korábban meg nem értett dolgok
értelme is. S ami a szenvedő, a lét határaival
szembe kerülő ember számára talán a
legerőteljesebb üzenet, a feltámadott
Krisztus ajtót nyit az elmúlás emelte
tehetetlenség konok falán. A halál falán.
Hogy már itt láthassuk: ami ott túl van, nem
az örök sötét, hanem az atyai házban
számunkra elkészített hely.
A köröttünk becsapódó ajtók közt örök
örömhírként szólalhat meg számunkra a látó,
János felismerése, a húsvéti evangélium
üzenete, Jézus bíztató szava: „Ne félj! Halott
voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam
vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Jelenések 1,18)
Cselovszky Ferenc
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Pünkösd 2008
„...eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek...” (ApCsel 1,8)
Római romokat kutattak régészeink valahol
Óbudán. Az egyik téglán furcsa írásra
bukkantak, a híres Sator-nég yszögre.
A huszonöt betűből álló latin szöveg
érdekessége, hogy a négyszög minden
irányban, balról jobbra, felülről lefelé,
jobbról balra és alulról felfelé, tehát négy
irányban is olvasva mindíg ugyanazt a
szöveget adja:
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Béke idején a római katonák építkeztek és az
ismeretlen harcos a még lágy tégla anyagába
karcolta bele a szöveget. Ezt a téglát
kiégették, beleépítették a falba és onnan
került elő kereken 1900 év után.
A latin szöveg nem igazítja el az olvasót.
A magyar jelentés sem: Arepo földműves
(sator) tartja (tenet) a munkákat (opera)
kerekeket (rotas). A titokzatos négyszög
Óbudán kívül több más római kori emléknél
is megjelent, így Pompeji városában falra írva
vagy nyakban hordható amulettekre vésve.
A lelet korát azért tudjuk meghatározni, mert
nem akármilyen épületből került elő.
Az Aquincumban állomásozó római seregek
parancsnoka palotájából, akit Kr.u. 117-től
kezdve Hadrianus római császár néven ismer
a történelem. Tehát ez év előtt keletkezhetett
az írás.

Ma már ismert a titokzatos négyszög
jelentése is. Rejtett keresztyén azonosító jelet,
hitvallást kell látnunk benne abból az időből,
amikor üldözték Jézus Krisztus követőit.
A megfejtés a következő:
Azaz: Pater noster, Mi Atyánk és mellette
még A és O, az ábécé első és utolsó betűje, a
Kezdet és a Vég. Ugyanannyi és ugyanazok a
betűk!
Bizonyosra vehető tehát, hogy a mai
Budapest területén az első keresztyén, aki
jelet adott hitéről és magáról, 117 előtt élt itt.
Római katona volt, talán Palesztinából,
Görögországból vagy Itáliából származott.
Azt sem tudjuk, vajon a titkos jel segítségével
rátalált-é valakire, másra, aki szintén Jézus
követője volt, azaz létre jött-e keresztyén
közösség, gyülekezet Aquincumban..
Az üldözések idején más titkos jelekről is
egymásra ismertek a keresztyének. Ilyen volt
a hal jele, mert görögül a szó betűit, ichtys,
rövidítésnek olvasták és ennek jelentése
„Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó”.
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szeretetünket és reménységünket az egykori
római katonához hasonlóan abba a
környezetbe, ahol élünk, ahogyan a Hegyi
Beszédben mondja Jézus: „...úgy ragyogjon a
ti világosságotok az emberek előtt, hogy
lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti
mennyei Atyátokat” (Máté 5,16).

A mögöttünk levő kétezer esztendő gazdag
változatossággal mutatja föl a keresztyénség
történetében a Jézusról való tanuskodás
sokféle for máját. Ide sorolhatjuk a
templomokat, katedrálisokat, művészeti
emlékeket, irodalmi és teológiai tudományos
alkotásokat. Figyelnünk kell azonban arra,
hogy Mesterünk szava, ...”eljön hozzátok a
Szentlélek és tanuim lesztek”., olyan
léleképítésről és közösségépítésről szól,
amelyikben az emberi, kortársi
tevékenységen van a hangsúly. Bele kell
„karcolni” hitünket, meggyőződésünket,

Ma hazánkban, de általában másutt is sokan
megkérdőjelezik az ünnepeket. Mit is jelent
karácsony, húsvét? Pünkösd ünnepének
mondanivalója még inkább homályos.
Ebben a helyzetben benne van az elmúlt
hatvan év egyházi ünnepeket „átíró”
törekvése és a spirituális ünnepi tartalmakat
materiális javakká formáló gyakorlata. Sokak
szerint az ünnep csak bőséges ételt- italt és
„szent lazsálást” jelent! Vajon tudunk-e úgy
pünkösdöt ünnepelni, hogy megmutatjuk
környezetünknek, „nemcsak kenyérrel él az
ember” ? Az egyház születésnapján, az első
gyülekezet megalakulására emlékezve így
fogalmaz a költő:
„Pünkösd szele rezget fákat, füveket,
a Szent-Lélek gyújt most piros tüzeket
Vigaszunkra Krisztus küldi őt nekünk,
Hogy csak jóra nyissuk szívünk és eszünk!”
(Sántha György, 1958)
Dr. Harmati Béla
ny. püspök

Dr. Harmati Béla püspök úr életére szeretettel kérjük Urunk áldását 80. születésnapja
alkalmából. Deák téri templomunkban május 8-án, Exaudi vasárnapján, a 11 órás
istentiszteleten szolgál igehirdetéssel.
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Felhívás a gyülekezet tagjaihoz
Az ádventi hírlevélben az egyházközség elnöksége arra kérte a gyülekezet tagjait, hogy
egy adatlap kitöltésével segítsék az egyházközség tagjai nyilvántartásának frissítését.
Szeretnénk ismét felhívni a figyelmet: egy ilyen akció csak akkor lehet eredményes, ha a
gyülekezet minden tagja válaszol, azok is, akik úgy gondolják, hogy nincs szükség adataik
frissítésére, hiszen azok évek óta változatlanok, s különben is a lelkészek jól ismerik őket.
Ugyanakkor az elég jelentős számú nem válaszoló többségénél nem egyértelmű, hogy azért nem
jött válasz, mert az előbbi okok miatt feleslegesnek érezte a válaszadást, vagy azért, mert el sem
jutott hozzá a kérés.
Éppen ezért a jelenlegi hírlevélhez mellékletként csatoljuk az elnökség korábbi levelét, annak a
templomi hirdetésekben jelzett javított változatát, valamint az adatlapot. Kérjük a gyülekezet
mindazon tagjait, akik az ádventi hírlevélben megjelent felhívásra eddig nem válaszoltak, hogy
vagy a mellékelt adatlapot kitöltve és visszajuttatva, vagy interneten, a deakter.hu
honlapon közöljék vagy erősítsék meg adataikat, hogy valóban friss, megbízható, a
kapcsolattartást megkönnyítő nyilvántartással rendelkezzünk gyülekezetünkről. Köszönjük!
Az egyházközség elnöksége

Hálaadási vasárnap: április 24.
Gyülekezetünkben évente két alkalommal nyílik lehetőség az egyházfenntartói járulékok
borítékba helyezésére. Az esztendő első félévben április 24-re hirdetjük meg az adakozásnak
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!

Nagyheti igehirdetési sorozat
„Passiótörténet a zsoltárok hangján” címmel tartanak nagyheti igehirdetési sorozatot Deák téri
templomban március 21-22-23-án, hétfőn, kedden és szerdán, 18 órai kezdettel Simon Attila,
Pelikán András és Aradi György, a Budapest-Fasori gyülekezet lelkészei.
A Deák téri és Fasori gyülekezet közös böjti alkalmára minden érdeklődőt szeretettel várunk!
(A sorozat részletes programja megtalálható a gyülekezeti munkaprogram nagyheti
istentiszteleteket felsoroló részében.)
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„Ti vagytok a Föld sója”
Közép-Európai Keresztény Találkozó Budapesten
Sokan emlékeznek még talán Wroclawra
azok közül, akik 2014 júliusában azért
látogattak a festői szépségű lengyel városba,
hogy ott három napot töltsenek a keletközép-európai országok evangélikus, illetve
más protestáns felekezetű egyháztagjaival
együtt. Egyházunk akkor mintegy 360 taggal
képviseltette magát.
Wroclaw 2016-ban Budapestre jön. De
írhatnánk úgy is, hogy Görlitz, Prága,
Pozsony, Drezda és Wroclaw együtt jönnek
Budapestre, hogy ismerkedjenek a magyar
protestantizmus történetével, tapasztalatot
szerezzenek az itteni egyházak életéről, s
átéljék a közösséget Krisztus testének
tagjaiként.
A következő Közép-Európai Keresztény
Találkozó 2016. július 7-10. között kerül
megrendezésre. A nemzetközi előkészítő
bizottságok döntése alapján a találkozó
mottója Jézus kijelentése: „Ti vagytok a Föld
sója” (Mt 5,13). Az ötszáz éves reformációi
jubileumra való készülés mellett a diaszpórák
és a kisebbségek jelentik majd a találkozó fő
témáját. Helyszínül részben a Tüskecsarnok,
az ELTE néhány előadóterme és sportpályái,
valamint több budapesti templom szolgál
majd. A várhatóan mintegy 3-4000 résztvevő
– ebből 5-600 fiatal – elszállásolására főként
környező kollégiumokban lesz lehetőség.
A tervezett program szerint alkalom nyílik
lelki elmélyülésre, szellemi feltöltődésre és
kötetlen szórakozásra is. A különböző
panelbeszélgetések, előadások, koncertek,
workshopok mind segítenek majd, hogy
valódi sóvá és világossággá váljunk a
világban.
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Fontos, hogy a budapesti gyülekezetek tagjai
közül is minél többen részt vegyenek
lehetőleg az egész találkozón. Ugyanakkor
lehetőség van arra is, hogy rövidebb időre is
kilátogassunk a programokra. A szombati
nap részvételi díjából a többi
eg yházker ülethez hasonlóan a Déli
Eg yházker ület hívei is kedvezményt
kaphatnak. Ezt a díjmérséklésre vonatkozó
igényt a regisztrációnál lehet jelezni.
A látogatók mellett – amint ez a Deák téri
istentiszteleteken a hirdetésekben több
alkalommal elhangzott, – számítunk
önkéntes segítők jelentkezésére is.
Részvételi szándék esetén jelentkezni az
interneten, a
www.foldsojatalalkozo.hu/regisztracio
oldalon lehet március 31-ig.
További információ és részletes program a
www.foldsojatalalkozo.hu honlapon
található.

A Deák téri templom szintén a találkozó
helyszínei közt szerepel:
Július 8-án, pénteken 9 órától énektanulásra,
fél 10-től pedig egy reggeli áhítatra várják az
érdeklődőket. 14:30 és 17:30 között a
környező országok orgonaművészeinek
közreműködésével orgonaprogramra,
19:30 és 21:30 között pedig nemzetközi
kórusok koncertjére kerül sor a Deák téren.

Vasárnap, a 11 órás istentiszteleten
várhatóan a találkozó résztvevői közül sokan
megjelennek majd. Az előzetes jelzés szerint
nagyobb csoport érkezésére számíthatunk
apácai testvérgyülekezetünkből is. Így a Föld
sója találkozó keretében egyben lehetőség
nyílhat Deák téri gyülekezetünkben a
testvérkapcsolatok megélésére is.
Cselovszkyné dr. Tarr Klára

A szombati énektanulás a tervek szerint
fél 9-kor, az áhítat pedig fél 10-kor kezdődik
majd.

Konfirmáció 2016
Ez év április első hétvégéjén tizenkét fiatal
testvérünk konfir mációjára kerül sor
Deák téri gyülekezetünkben:
§ Domonkos Frigyes Máté
§ Domonkos Patrik Benedek
§ Ecsedi Borbála
§ Finta Csenge
§ Karvalits Borbála
§ Koltai King Anna
§ Kövesdi Luca
§ Mesterházy Barnabás
§ Rókai Dorina
§ Szebik Flóra
§ Tamás Panni
§ Tamás Orsolya Réka
április 3-án, a 11 órás istentiszteleten részesül
először az úrvacsora szentségében.

Örök, dicső tekintetedből,
én Istenem, fénylő Napom,
sugarat hordok a szívemben
sötét, ködös, nagy utamon.
A Te szemed reám tekintett:
Ím, az enyém is ég, ragyog.
Beboríthat mindent az éjjel:
Fényedből egy sugár vagyok.

„

Túrmezei Erzsébet
Sugarat hordok

A konfir mációi vizsgát április 2-án,
szombaton 16 órakor tartjuk a gyülekezeti
nagyteremben. Kedves színfoltja lesz az idei
konfirmációnak, hogy az alkalomra testvérgyülekezeti csoport érkezik a németországi
Ebernből, hog y eg yütt ünnepeljék
gyülekezetünk életének e fontos eseményét.
Külön is hívjuk a 3-i ünnepi istentiszteletre
mindazokat, akik idén konfirmációjuk kerek
jubileumát ünneplik. Őket hagyományaink
szerint az úr vacsoránál külön,
évfolyamonként szólítjuk majd.
Konfirmandusaink, a jubilánsok, és az
eseményben érintett családok életére Isten
áldását kérjük!
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Óvodai jelentkezés
A Kisdeák Evangélikus Óvoda várja a 3-5 éves gyermekek jelentkezését a 2016-2017-es
nevelési évre. Az óvoda nem rendelkezik felvételi körzettel, így Budapestről és
vonzáskörzetéből várjuk az érdeklődőket.
Nyílt nap és ismerkedés: 2016. április 4-én és 5-én, 9 órától 11 óráig
A jelentkezés helyszíne: 1052 Budapest, Deák F. tér 4., II. emelet
A jelentkezés időpontja: 2015. április 15-én 12 órától 17 óráig és
2015. április 18-án 10 órától 17 óráig.
A jelentkezéshez szükséges köziratok, dokumentumok:
§ a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
§ lakcímkártyája és
§ TAJ kártyája,
§ keresztelési igazolás vagy
§ lelkészi ajánlás vagy
§ szülői motivációs levél,

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

Ingyenes jogi tanácsadás a gyülekezet tagjainak
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
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Evangélikus Biblikus Szabadegyetem
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói hívnak minden érdeklődőt az Evangélikus
Szabadegyetem induló kurzusára, amelyen tudományos igényességgel és a Biblia iránti
hagyományos evangélikus elkötelezéssel kínálunk lehetőséget ismeretszerzésre és
ismeretbővítésre.
Első képzési időpont: 2016. április 4., hétfő, 17 óra
Majd ezt követően az előadások heti egy alkalommal, keddi napokon,
17 órától 18.30-ig tartanak.
A teljes kurzus ára: 5000 Ft, mely 10 alkalmat tartalmaz
Egy előadásra szóló napijegy: 700 Ft
Az órák helyszíne: Evangélikus Hittudományi Egyetem
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
A képzésben résztvevők tanúsítványt szerezhetnek, amennyiben részt vesznek az összes
óraszám 70%-án és a kurzus végén kitöltik az önellenőrző tudástesztet.

Tematika
Bibliai korés vallástörténet
„A Biblia világát ugyanolyan
emberek népesítették be,
mint mi. Küzdöttek a
túlélésért, ettek, ittak,
dolgoztak, szerettek és
örültek, bánatuk volt és
sírtak. Ebbe a világba
tekintünk be három
alkalommal.”

Bibliaismeret

Biblia a történelemben

„Hogyan keletkezett a
Biblia? Miként tárja fel
Istent? Hogyan viszonyul az
élet nagy kérdéseiről?

„Hogyan érkezett meg a
Szentírás a világ különböző
térségeibe, s miként találta
meg helyét a kultúrák
sokaságában?

E három csomópontot
tárgyaljuk a bibliai teológia
szem-szögéből.”
Varga Gyöngy

Miért mondjuk, hogy az
evangélikusság „az ige
egyháza?”
Korányi András

Kőszeghy Miklós

HÚSVÉTI LEVÉL • 2016/1
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Pozsonyi teológiai tanárból pesti lelkész
150 éve született Raffay Sándor
A Deák téri gyülekezeti teremben látható, Raffay Sándorról készült nagyméretű
festmény mindenkire maradandó benyomást tesz. „Életének és szolgálatának
legjellegzetesebb vonása az, hogy ő az erő embere volt. Szép, férfias, magyar arcán az erő
nyugalma honolt” – írta róla az Új Harangszó újság megjelent cikkében Keken András,
amikor 1947-ben Raffay Sándor 81 éves korában az öröklétbe távozott. Most születésének
150. évfordulóján emlékezünk arra, aki a pesti egyházközség Deák téri lelkészi körének
37 éven át lelkésze, a bányai egyházkerületnek 27 évig volt püspöke.
Raffay Sándor 1866. június 12-én született
Cegléden. A pesti egyházközség 1908-ban
választotta meg lelkészének. Beiktatásán
Róma 1,14-17 alapján arról prédikált, hogy
ezen „az országos hírű elődök által
megnehezített feladatú szószéken” Pál
apostollal egyezően neki is az evangélium
hirdetése az egyedüli küldetése. S ahogyan
Pál apostol ennek hirdetésével egyaránt
adósa volt az ige szerint görögöknek és
barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak,
ő sem tehet mást „itt az ország szívében, ahol a
társadalmi, művészeti, irodalmi, tudományos élet
vezető elemei a kevésbé iskolázott néppel együtt
alkotják azt a közösséget, amelynek az isteni
gondviselés az élére állított. […] Amíg ezt az
evangéliumot veszem ajkaimra, addig lesz ereje az én
szómnak –, nem az emberi szó miatt, hanem az
evangélium igazsága miatt… az evangéliummal
ajkamon, szívemben indulok el lelkipásztori tisztem
hűséges teljesítésére.”
Mindmáig megválaszolást igényel az a
kortársakban is megszületett kérdés, vajon
mi késztette Raffay Sándort arra, hogy a
teológiai tanári hivatását felcserélje a pesti
magyar egyház lelkészi állásával? Tizenkét
éven át volt a pozsonyi teológiai akadémián
az Újszövetség és elméleti teológia tanára.
Életének pozsonyi időszakáról több helyen
és alkalommal úgy nyilatkozott, hogy
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rajongva szerette munkakörét. Professzori
munkásságát nagy irodalmi tevékenység
jellemezte, önálló művei mellett több
folyóiratban is rendszeresen jelentek meg
tanulmányai. Néhány munkatársával
Theológiai Szaklap néven egy folyóiratot
alapított, amelynek 12 éven át volt
szerkesztője és kiadója, eljövetele után pedig
a lap hamarosan meg is szűnt. A pesti hívásra
mégis – magyarázatra szorulóan – igennel
válaszolt.
A kérdésre maga szolgált felvilágosítással,
amikor 1931-ben gyülekezetünkben 40 éves
lelkészi jubileumát ünnepelték. A gimnázium
dísztermét zsúfolásig megtöltő ünnepi

gyűlésen egymás után húsz köszöntés
hangzott el: szólt igazgató lelkész és esperes,
gimnáziumi igazgató és szeretetházi vezető,
megszólították az énekkarok és a cserkészcsapatok nevében, a hitoktató testület és az
egyesületek részéről. Raffay Sándor válaszát,
egész életére szóló visszatekintését a
nyilvános presbiteri ülés jegyzőkönyve a
következőkben rögzítette: „Hogy én lelkész
lettem, azt a jó Istennek köszönhetem.
Áldom is érte igaz, őszinte hálaadással. Hogy
Budapestre ker ültem, azt is neki
köszönhetem. A lelkészi pályára reákényszerített egy próbával, amely alatt talán más
összetört volna, én megerősödtem. Amikor
Budapestre szántam el magam, az egy
véghetetlen nehéz lelki megpróbáltatásnak
az eredménye volt. Családomból három
hónap alatt négy embert veszítettem el.
Édesapámat, édesanyámat. Nem voltam
soha gyenge szívű ember, de ez megrázott
engemet. De akkor elképzeltem, hogy én, aki
teológiai professzor vagyok, ilyen véghetetlenül nehéznek tartom a keresztet, amit Isten
egy ember lelkére elhelyez, akkor határoztam
el magamat arra, hogy elmegyek vigasztalni a
vigasztalásra szorulókat, és prédikálni
fogom, hogy nincs erős ember, csak nagy
kegyelem van, és nincs vitéz ember a világon,
aki szembe tudjon szállni az élet minden
ostromával, mert az egyetlen győző az, aki őt
megsegíti. Így kerültem Budapestre.”
Tudományos munkálkodását gyülekezeti
lelkészként sem hagyta félbe. Hittankönyveket írt és konfirmációi kátét. Imádságos
könyveket adott ki és prédikációinak köteteit.
A lelkészek részére Ágendát állított össze, a
gyülekeztetek részére pedig új istentiszteleti
rendet. Ez először a pesti egyház templomaiban került próbaképpen beveze-tésre,
majd az itteni kedvező fogadtatása után az
egész országban. Egy teljes élet munkája volt

a görög eredetiből fordított Újtestamentum.
Amikor 1929-ben megjelent, harminc
esztendei munkája gyümölcseként ajánlotta
fel egyházának, de élete végéig tovább
dolgozott rajta. Nyolcva-nadik
születésnapján, 1946. június 12-én ezt írta be
naplójába: „Ma az az ör öm ért, hog y
ötvenesztendei szakadatlan munka után befejeztem
az Újtestamentum fordítását. Bár szolgálnám vele
Isten és az evangélium ügyét.” Életének utolsó
éveit fizikailag tehetetlen, nagy fájdalmakkal
járó, ágyhoz kötött betegként élte –,
miközben még fordította a Bibliát.
Hasonlóan lehetetlen részletesen szólni egy
rövid cikk keretében további tevékenységről
is. Az 1915-ben megindított Budapesti
Evangélikusok Lapja szolgálatáról, amit az
első világháború után – Budapesti jelző
nélkül – országos szolgálatra bocsátott.
Hasonló hetilap volt 1925-től az Evangélikus
Családi Lap, ami 1944. végéig, Budapest
ostromáig került hetente a pesti családok
asztalára. Csak utalni lehet számos egyesületi
munka megindítására, vagy a reformáció
400 éves évfordulójára, 1917. október 31-re
elkészült K akas Lídia g yülekezeti
szeretetotthon átadására és szolgálatára.
Sokoldalú, sokszínű, szerteágazó
tevékenysége a készülőben lévő gyülekezettörténeti kötetben kerülhet részletes
megörökítésre. Az Isten felé kimondott hála
és köszönet azonban itt is teljes lehet a másfél
évszázaddal ezelőtt született Raffay Sándor
életéért, gyülekezetünkben és egyházunk
egészében végzett szolgálatáért.
Zászkaliczky Péter
(Raffay Sándor egykori lelkészünkről
április 10-én, 18 órakor, az Asztali
beszélgetések alkalmán emlékezünk meg a
gyülekezeti nagyteremben.)
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J.S.Bach: János Passió (BWV 245)
Előadások:
március 20-án, virágvasárnap, és 26-án, nagyszombaton,
18 órakor a Deák téri evangélikus templomban.
Közreműködik:
§ Bodrogi Éva - 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
E z ú t o n i s m e g kö s z ö n j ü k m i n d a z o k
támogatását, akik adóbevallásuk elkészítésekor
személyi jövedelemadójuk egy százalékáról
rendelkezve gyülekezetünk alapítványát jelölik
meg kedvezményezettként. A 2015. évről
készített adóbevallás alkalmával is tisztelettel
kérjük ezt a támogatást.

14
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Magyarországi
Evangélikus Egyház
Technikai szám: 0035
Insula Lutherana Evangélikus Sziget Alapítvány
Adószáma: 18066995-1-41

„

Francis Jammes:
Ima azért, hogy a szamarakkal mehessen a
Paradicsomba

Add meg, Uram, hogy olyan napon szólítson el az ég,
amikor porzik az ünnepi vidék.
Szeretnék, ahogy itt lent szoktam, valami
kedvemrevaló utat választani
a Paradicsomba, nagy csillagokkal rakottat.
Fogom majd botomat, megyek az országútra,
Görgey Gábor:
s így szólok a szamarakhoz, barátaimhoz:
Még ma
Francis Jammes vagyok és az égbe indulok,
mert a Jó Isten a poklot nem ismeri.
Nem a szétfoszló álomsemmiben,
S folytatom: Jöjjetek, kék ég barátai,
nem a vágy mézeskalácsországába jutva be,
kik csak fületekkel hessentitek, szegények,
nem a javulás labirintusán végigtapogatózva,
szelíd állatok, a bögölyt, botot s a méhet…
nem a kikövetkeztetett gondolatok szerint,
Óh hadd lássam velük együtt Szent Színedet,
hiszen úgy szeretem, amikor fejüket
lehajtják szelíden, és megállnak, keresztbe
téve kis lábukat, hogy reszket az ember szíve.
Előtted állok majd, s mögöttem a fülek ezre
s mind, kik kosarakat cipeltek görnyedezve,
vagy tollseprős kocsit húztak, s bádogkocsit,
púpos kannák előtt roskadozó csacsik,
tömlőhasú terhes nőstények, rogyadozók,
s akiknek lábszárán kis nadrágocska lóg
kék és szivárgó sebeik miatt, melyeket
kimarnak és körülülnek makacs legyek.
Hadd járuljak, Uram, eléd e bús seregben.
S add meg, hogy angyalod bennünket elvezessen
a lombos patakokhoz, ahol cseresznye leng dús
fürtökben, sima, mint a kacagó leányhús,
és add meg, hogy a lelkek édenében égi
vized fölé hajolva, olyan legyek én is,
mint ők, akik szelíd s nagy szegénységüket
az örök szeretet tükrében nézegetik.
Fordította: Szabó Lőrinc

nem mítikus áttételeken át,
nem az anyagmegmaradás elve alapján,
nem irodalmilag és nem jelképesen,
nem is jövőre és nem is holnap, hanem
még ma
velem leszel a paradicsomban

„
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Gyülekezeti munkaprogram
2016. március - augusztus
Mottó: „Isten országa”
„Aki tanítványává lett az Isten országának, hasonló ahhoz a házigazdához, aki ót és újat hoz elő...” (Máté 13,52)

A programterv előzetes jellegű, egyes részletekben előfordulhat változás!

Állandó gyülekezeti alkalmak
NAP

IDŐPONT

Hétfő

16.15-tól

Hittan 3-4 osztályosoknak

hittanterem

Kedd

9 órától

Kézimunka kör

kisterem

11 órától

Bibliaóra

kisterem

17 órától

Sarokkő csoport

kisterem

18.30-tól

Imakör

klubhelyiség

19.30-tól

Lutheránia próba

nagyterem

9.30-tól

Nyugdíjas klub

klubhelyiség

18 órától

Bibliakör

kisterem

18 órától

Ifjúsági óra

klubhelyiség

19.30-tól

Lutheránia próba

nagyterem

9 órától

Istentisztelet úrvacsorával

templom

10.15-től

Konfirmációi előkészítő

klubhelyiség

11 órától

Istentisztelet, úrvacsora

templom

11 órától

Gyermekbibliakör
(kivéve a hónap első vasárnapján)

templom,
kisterem

18 órától

Istentisztelet
(kivéve az asztali beszélgetések vasárnapján)

templom

Csütörtök
Péntek
Vasárnap

ALKALOM

HELYSZÍN

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

Nagyheti istentiszteletek részletes rendje
NAP

IDŐPONT

Virágvasárnap 9 óra
március 20.
11óra
18 óra

16
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ALKALOM

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

Nagyheti istentiszteletek részletes rendje
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Hétfő
március 21.

18 óra

Böjti istentisztelet a Deák téri templomban
Passiótörténet zsoltárok hangján - Zsolt 118,19-29
igehirdető: Simon Attila, Budapest-Fasori Gyülekezet

Kedd
március 22.

18 óra

Böjti istentisztelet a Deák téri templomban
Passiótörténet zsoltárok hangján - Zsolt 22,2-20
igehirdető: Pelikán András, Budapest-Fasori Gyülekezet

Szerda
március 23.

18 óra

Böjti istentisztelet a Deák téri templomban
Passiótörténet zsoltárok hangján - Zsolt 31,1-6
igehirdető: Aradi György, Budapest-Fasori Gyülekezet

Nagycsütörtök 18 óra
március 24.

Úrvacsorai istentisztelet
igehirdető: Cselovszky Ferenc

Nagypéntek
március 25.

Istentisztelet úrvacsorával
igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
Istentisztelet, úrvacsora, igehirdető: Cselovszky Ferenc
Passióolvasás a nagyteremben – Cselovszky Ferenc
Passiójáték mozgássérült fiatalok és barátaik előadásában
a MEVISZ szervezésében, istentisztelet úrvacsorával
igehirdető: Smidéliusz Gábor

9 óra
11 óra
17 óra
18 óra

Nagyszombat
március 26.

18 óra

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

Húsvét
vasárnap
március 27.

5 óra

Hajnali istentisztelet úrvacsorával
igehirdető: Cselovszky Ferenc
az alkalomhoz közös reggeli kapcsolódik a klubhelyiségben
Istentisztelet úrvacsorával
igehirdető: Smidéliusz Gábor

9 óra
11 óra

11 óra
18 óra
Húsvét hétfő
március 28.

9 óra
11 óra
17 óra
18 óra

Kantátás istentisztelet, úrvacsora
(J.S.Bach: Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen BWV 145)
igehirdető: Gáncs Péter
Gyermek-istentisztelet a nagyteremben
igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
Orgonazenés áhítat, igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
Istentisztelet úrvacsorával – igehirdető: Smidéliusz Gábor
Istentisztelet úrvacsorával
igehirdető: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
Magányosok köre:
beszélgetés dr. Magyarkúti Gyuláné Tóth Katalin lelkésznővel
Istentisztelet – igeh.: dr. Magyarkúti Gyuláné Tóth Katalin
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Bibliaórai és bibliaköri tematika (helyszín: gyülekezeti kisterem)
NAP

ALKALOM

Március 22.

Itthon és otthon – a meghasadt kárpit két oldalán

Március 29. és 31.

Az ember otthona: az Édenkert

Április 5. és 7.

Tejjel és mézzel folyó föld – az otthon ígérete

Április 12. és 14.

Küzdelmek az élettérért: Józsué – Bírák kora

Április 19. és 21.

A monarchia világa: Saul, Dávid, Salamon

Április 26. és 28.

Az állam – egy álom?

Május 3.

Hazátlanul

Május 10. és 12.

Újra otthon

Május 17. és 19.

A realitáson túl vagy éppen az igazi realitás? – A messiási ígéretek

Május 24. és 26.

Az apokaliptika különös hagyománya

Május 31. és június. 2.

Mennyország a magasban?

Június 7. és 9.

Mennyország a szívben? - A V betű üzenete

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

Gyermek- és családi alkalmak
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Május 27.
11 óra
Húsvét vasárnap

Húsvéti gyermek-istentisztelet a nagyteremben

Április 23.
szombat

10 óra

Családos délelőtt, kirándulás

Május 1.
vasárnap

9 óra

Családi istentisztelet: Követés (Lk5,27-32)

Május 28.
szombat

10 óra

Családos délelőtt, kirándulás

Június 5.
vasárnap

9 óra

Családi istentisztelet: Tanévzáró – Útravaló (Lk10,1-2)

18
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Zenei alkalmak a Deák téri templomban
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Március 20.
Virágvasárnap

18 óra

J.S.Bach: János Passió BWV 245

Március 26.
Nagyszombat

18 óra

J.S.Bach: János Passió BWV 245

Március 27.
vasárnap

11 óra

Kantátás istentisztelet
(J.S.Bach: Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen BWV 145)

Március 27.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat, húsvéti orgonazene - Pál Diana
közreműködik: Szalkay Dávid, trombita

Április 24.
vasárnap

11 óra

Kantátás istentisztelet
(J.S. Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225)

Április 24.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat, orgonamuzsika Hollandiából - Hans Jansen

Május 15.
vasárnap

11 óra

Kantátás istentisztelet – (J.S. Bach: Ich liebe
den Höchsten von ganzem Gemüte BWV 174)

Május 15.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat, pünkösdi orgonaest - Kecskés Mónika

Május 29.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat, három generáció - Gárdonyi Dániel

Június 6-12-ig
minden este

19 óra

A 27. Bach-hét hangversenyei a templom kapuján
kifüggesztett plakát és a templomban kihelyezett
szórólapok szerint

Június 12.
vasárnap

19 óra

A 27. Budapesti Bach-hét záró hangversenye, kantátaest –
J.S.Bach: Liebster Immanuel, Herzog der Frommen BWV 123;
Meinen Jesum lass ich nicht BWV 124)

Június 26.
vasárnap

14.30

Orgonazenés áhítat

Július 8.
péntek

18 óra

Orgona-délután a környező országok orgonaművészeinek
közreműködésével a Föld sója - Közép-Európai Keresztyén
Találkozó keretében.

Július 17.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat

Július 31.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat

Augusztus 28.
vasárnap

18 óra

Orgonazenés áhítat

Nyári időszakban, június 15-től,
szerdánként 5 órai kezdettel
20 perces orgonameditációt is tartunk.
Alkalmainkra a belépés díjtalan.
Művészeti vezető: Finta Gergely
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Ifjúsági istentiszteletek
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Április 17.
vasárnap

18 óra

Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
Téma: Újratalálkozás – Te itt? – Igehirdető: Balogh Éva

Május 22.
pünkösd hétfő

18 óra

Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
Téma: A Nagy Találkozás – 100% – Igehirdető: Szántó Enikő

Június 19.
vasárnap

18 óra

Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
Téma: Búcsúzás – Ég Veled! – Igehirdető: Kadlecsik Zoltán

Presbiteri- képviselő-testületi alkalmak
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Április 11.
hétfő

18 óra

Presbiteri bibliaóra

Május 9.
hétfő

18 óra

Képviselő-testület éves rendes ülése

Hétközi ünnepi istentiszteletek
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Április 29.
péntek

17 óra

Deák Téri Gimnázium ballagási istentisztelete

Május 5.
csütörtök

11
és 18 óra

Mennybemenetel ünnepi istentiszteletek (délelőtt úrvacsora)

Május 16.
hétfő

9, 11
és 18 óra

Pünkösdi istentiszteletek (délelőtt úrvacsora)

Június 21.
kedd

16 óra

Deák Téri Gimnázium tanévzáró istentisztelete

Augusztus 20.
szerda

9 óra

Istentisztelet a nemzeti ünnep alkalmából

Teológia és gasztronómia (helyszín: klubhelyiség)
IDŐPONTOK

Április 4.
hétfő, 17 óra
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Április 18.
hétfő, 17 óra
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Május 2.
hétfő, 17 óra

Május 23.
hétfő, 17 óra

Vasárnapi gyermek-bibliakör alkalmai
NAP

ALKALOM

Március 20.

Isten háza – a templomtisztítás története

Április 10.

Atyám, bocsáss meg nekik – A gonosz szolga példázata (Mt 18,21–35)

Április 17.

Ma velem leszel – Zebedeus fiainak kérése (Mt 20,20–23)

Április 24.

Szomjazom – Az irgalmas samaritánus (Lk 10,25–37)

Május 15.

Pünkösd (ApCsel 2,1-14)

Május 22.

Beteljesedett – Jézus meggyógyítja a bénát (Mt 9,1–8)

Május 29.

Évzáró alkalom

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

Istentiszteletek énekelt liturgiával
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Április 17.
vasárnap

9 óra

Istentisztelet úrvacsorával

Május 15.
vasárnap

9 óra

Istentisztelet úrvacsorával

Június 19.
vasárnap

9 óra

Istentisztelet úrvacsorával

Magányosok bibliaórája (helyszín: gyülekezeti nagyterem)
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Március 28.
hétfő

17 óra

Húsvét hétfő
Vendégünk dr. Magyarkúti Gyuláné Tóth Katalin, lelkész

Április 25.
hétfő

17 óra

Takácsné Kovácsházi Zelma: A gnoszticizmus

egyik májusi
szombat

egész nap

Kirándulás Szentendrére, a Skanzenbe

Június 27.
hétfő

17 óra

Vetítés a májusi reformációi tanulmányút képeivel
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Nikodémusok köre (beszélgetések a Bibliáról és önmagunkról)
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Április 25.
hétfő

19 óra

Pál levelei – a misszionárius Pál

Május 30.
hétfő

19 óra

A Jelenések könyve, forgatókönyv a világ végéről

Senior kör (helyszín: gyülekezeti nagyterem)
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Március 30.
szerda

19 óra

A Feltámadott „hűlt helye...” (Jn 20, 1-10 / Lk 24, 31-35)

Április 27.
szerda

19 óra

„Minden rossz gyökere a pénz szerelme...” (1Tim 6, 10)
A pénz mint teológiai probléma, doktori értekezéséről
beszélgetés Szabó B. Andrással

Május 25.
szerda

19 óra

Reformáció és nemzet: sok nyelv, egy ház, egy Lélek
tanévzáró Bábeltől pünkösdig (1Móz 11, 1-9 / ApCsel 2)

Nyugdíjas klub csütörtöki programjai (helyszín: klubhelyiség)
NAP

IDŐPONT

Március 31.

9.30

ALKALOM

Az eleve elrendelésről

Április 7.

9.30

Mesterek és tanítványok: Ambrosius- és Augustinus

Április 14.

9.30

Luther az éneklésről

Április 21.

9.30

Sárfalvi Ilona vetít Magyarországi kastélyokról

Április 28.

9.30

Misszió és migránsok

Május 5.

9.30

Mennybemenetel ünnepére tekintettel elmarad

Május 12.

9.30

Mesterek és tanítványok: Bach és Zalánfy Aladár

Május 19.

9.30

Raffay Sándor, Zászkaliczky Péter előadása

Május 26.

9.30

Luther Isten akaratáról

Június 2.

9.30

Nehezen érthető igék

Június 9.

9.30

Mesterek és tanítványok: Petz Samu és Sándy Gyula

Június 16.

9.30

Prágai beszámoló Sárfalvi Ilona

Június 23.

9.30

Luther a Bibliáról

Június 30.

9.30

Évadzáró együttlét
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Baba-mama kör (helyszín: klubhelyiség)
NAP

IDŐPONT

ALKALOM

Április 8.
péntek

10 óra

A mesélés és annak fontossága

Április 22.
péntek

10 óra

A környezettudatosság gyakorlati megvalósulásai

Május 13.
péntek

10 óra

Generációk közti viszony a családban

Május 27.
péntek

10 óra

Szülés és születés

Június 10.
péntek

10 óra

Orvosi kérdések

Asztali beszélgetések (helyszín: gyülekezeti nagyterem)
NAP

IDŐPONT

Április 12.
vasárnap

18 óra

ALKALOM

150 éve született Raffay Sándor – vendég: Zászkaliczky Péter

Csendes-hétvégék, nyári táborok
IDŐPONT

HELYSZÍN

Március 21-24.

Csákvár

Konfirmandus tábor konfirmandusaink és
ifjúságunk részvételével

Április 22-23

Csákvár

Óvodás családos hétvége óvodásaink és
hozzátartozóik részvételével

Június 19-25.

Csákvár

Gyülekezeti gyermektábor közösen a Fasori gyülekezettel

Július 10-16.

Csákvár

Gyülekezeti ifjúsági tábor

Július 17-23.

Gyenesdiás

Családos tábor

Augusztus első fele
tervezés alatt, időpont és helyszín később

Augusztus 15-22.

ALKALOM

Testvér-gyülekezeti nomád sátortábor, melyre az
erdélyi Apácáktól is várunk fiatalokat.

Ebern
Német-magyar ifjúsági tábor az eberni
Németország testvérgyülekezetünk fiataljaival

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
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A lelkészi hivatal nyitva tartása:
Minden hétköznap 9-től 13 óráig

