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2005. Húsvét- Feltámadás ünnepe
Még bennünk ragyog a karácsony fénye,
még most volt vízkereszt.
A böjti napok rohanva telnek,
már a húsvét közeleg.
Fenyőillat, öröm, kigyúló gyertyafény,
Virágos ünnep, szenvedés, vérző sebek,Magam előtt látom szenvedő arcodat,
Töviskoszorús fejed.
Félelem, sírás, sötétség,
mert a halál közeleg.
Kétségek, várakozás,
derengő hajnal, fénylő feltámadás.
Te voltál az első,
ki ezt az utat megtetted értünk,
Hajoljon meg ezért előtted fejünk, térdünk!
Ezért jöttél közénk.
Élet és halál Ura lettél.
Győztél.
Nem tudom, másnak két ünnep mit jelent:
Ajándékozás… tavasz… locsolkodás?Nekem bölcső, golgotai kereszt és feltámadás.
Kettő között az út oly nehéz nekünk,
mert akarjuk vagy sem, bizony gyakran
a bűn csapdájába esünk.
De Te vagy bizodalmunk, reménységünk.
A keresztfára vitted magaddal bűneink,
s kiomló drága véred árán megváltottál,
az örök élettel minket megajándékoztál.
Örömünnep, hála, hit, bizalom, békesség,
s még mit kérhetnénk?Áldás legyen mindannyiunkon húsvét ünnepén!
Zengjen szánk hálaéneket,
hisz nap mint nap megmutatod kegyelmedet.
Díszes üdvözlőlap helyett
E néhány sorral szeretnék kívánni
Áldott ünnepet.
Kohutné Drenyovszki Magdolna

Rövid tavaszi újságunk célja
húsvéti pillanatképet adni:
versek, gondolatok,
gyülekezeti alkalmak és
templomunk
bemutatásával.

KEZEK
Isten megteremtette az embert és kezet adott neki.
Kezet adott arra, hogy építsen,
de az ember megtanult rombolni.
Kezet adott arra, hogy simogasson,
de az ember megtanult ütni.
Kezet adott arra, hogy vigasztaljon, és ő bánt.
Kezet adott arra, hogy adjon, és ő megtanult lopni.
Kezet adott arra, hogy hívjon,
és az ember elutasítja magától a másikat.
Kezet adott, hogy fölemeljen, és ő sokszor tétlen marad,
Kezet adott arra, hogy az életet óvja, és ő megtanult ölni.
Kezet adott arra, hogy imádkozzon,
és ő megtanult átkozni.
Ezért Isten adott Valakit, akinek a keze:
Simogat- vigasztal– ad– hív- fölemel- áld.
DE a többi kéz átszegezte az Ő kezét.
Pilátus keze,
a katonák keze
a tanítványok keze
a mi kezünk
a te kezed,
az én kezem!

RENDSZERES
GYÜLEKEZETI ALKALMAK
KEDD
14.00 Nőegylet –csigapödrés, beszélgetés
(Várjuk azokat is, akik szeretnének egy délutánt
közösségben
eltölteni,
akár
kötésüket,
kézimunkájukat hozva, s velünk együtt vannak)
16.30 Esti áhitat
( Minden alkalom nyitott
az egész gyülekezet számára)
CSÜTÖRTÖK
16.00 –18.00 Evangélikus fúvóskör
16.00 Gyülekezeti bibliaóra
– A filippi levél alapján
PÉNTEK
17.00 Tizenéves bibliaóra
19.00 Felnőtt ifjúsági óra
SZOMBAT
9.00 Gyermekbibliakör
10.00 Konfirmandus óra
VASÁRNAP
9.00 Gyermek- és ifjúsági istentisztelet
(Családi istentisztelet )
10.00 Gyülekezeti istentisztelet
(Minden hónap első vasárnapján úrvacsoraosztással)
14.30 Német nyelvű istentisztelet
(Minden hónap első vasárnapján)
HITTANÓRÁK:
A Luther utcai óvodában minden kedden és
szerdán fél 9-kor van hittanos foglalkozás a
középsős és nagycsoportos ovisoknak.
Csütörtökön reggel 8-kor a speciális iskolában,
a Deák utcai iskolában
11.50-től a 2. osztályosoknak
12.45-től a 3-4. osztályosoknak van hittanórája.

Várom a jelentkezőket, bármikor be
lehet kapcsolódni!
Szeretettel hívunk, várunk és
bátorítunk mindenkit:
jöjjenek vasárnapi és hétközi
alkalmainkra is!

MEGHÍVÓ
Személyesen Neked!
Lehet, hogy már sokszor
elgondolkodtál azon, milyen jó
lenne elmenni egy gyülekezeti
programra, istentiszteletre vagy
csoportba, de még nem hívott senki.
Nem kaptál meghívót, mert a
szüleid sem járnak templomba. Idős
hozzátartozóid, talán maguk a
nagyszüleid is, úgy gondolják, Te
nem is vagy az ilyesmire nyitott.
Lehet, hogy túl elfoglaltnak látnak.
Nagyon fontosnak ítélik meg a
tanulmányaidat, munkádat. Azt
hiszik, Te úgy sem szakítanál időt
Istenre.
Ez most egy személyes meghívás
Neked. Ne törődj azzal, hogy nem
írtam rá a nevedet. Valaki igazán
ismer Téged, és Neked is mondja:
Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak
enyém vagy! Ézsaiás 43,1
Jöjj bátran! Kérdezz és figyelj,
mondd el a véleményed.
Hozd el az ötleteidet, kétségeidet, a
mosolyod, félelmeidet…
Mi várunk rád!
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Templomunk és gyülekezetünk története
Az oltárasztal és a szószék
Az oltárt már az őskeresztények is kiemelték
katakombáikban és bazilikáikban. Föléje diadalívet
készítettek, helyét jelképekkel és biblikus
jelenetekkel emelték ki. Később egyre díszesebb
felépítményekkel látták el: márványmennyezettel,
szobrokkal, festményekkel, keresztekkel. Ezzel
szemléltették az oltár jelentőségét a hívek előtt. A
szintén fontosnak tartott szószéket az oltárasztal
fölé helyezték. Úgy tartották, hogy az oltárasztal a
templom
belső
terének
megosztója
és
összekapcsolója. Rajta elölről a földi gyülekezet,
mögötte az égi gyülekezet és a trónoló Krisztus
képe van. Ahol a földi világ és az örök élet világának
építészeti tere találkozik egymással, ott van az
oltárasztal, hirdetve, hogy az oltáriszentség által
jutunk Istenhez. Jézus az, aki a földi élet és az örök
élet közötti halálhatárt áttörte, feltámadásával
(testével és vérével) bennünket is az üdvösség
világába emel.
A szószék kezdetben szorosan a falhoz épült. Alapja
trónszékhez hasonló, el nem mozdítható. Mivel az
őskeresztény istentiszteletek főalkotóeleme az
evangélizáló prédikáció, a szószék is szükségszerűen
a kultikus középpontban volt. Az első időkben egyegy istentisztelet prédikációs része két- sőt négy
órán át is eltartott, amikor a püspök és több
presbiter prédikált. A gyülekezet ezt nem unta, a
templomi beszédet Isten kinyilatkozásának tartotta.

Úgy hitték, hogy az evangélium hirdetése szakrális
értelmet kap, és éppen azzal különbözik az
őskeresztény templom minden mástól, hogy ott
Isten szavát hallani. A szószéknek nagy volt a
becsülete, némelyek Jézus trónját látták benne, a
prédikálóban pedig magát Jézust ismerték fel.
A magyarországi evangélikus templomépítés
virágkorában (a 18. század egészében és a 19. század
elején) szinte kizárólag szószékoltárok készültek,
amikor az oltárfalat a szószékkel egybe
szerkesztették, az oltárképet az oltárasztal felett
helyezték el.
A mi templomunk szószékoltárát Philipp
Neuschewender (feltehetően helybéli) építészmester tervezte és Wagner Péter kőműves készítette
el. Az oltárasztal íves, alacsony fallal kapcsolódik az
oltárfelépítményhez. Az oltárasztalról négyes
oszlopköteg emelkedik. A pillérek közé baldachint
emeltek amit az oszlopok lábazata kecsesen tart. Az
oltárfelépítményt egy csigavonalú díszítőtagozat
zárja le, melyet egy háromszögbe zárt
istenszemmotívum
napsugárdíszítéssel
tesz
mozgalmassá. A baldachinon a galamb motívuma
látható, mely a keresztény ikonográfiában a
Szentlélek szimbóluma. Láthatunk még szintén a
vakolatból kiképzett leveles motívumokat is, melyek
népi ihletésűek. A baldachin gúlaszerű befejezését
egy korona zárja le. Az egész építményt egy
mennyezetrózsa kapcsolja a mennyezethez, jobbról
és balról egy-egy fonott levélköteggel.
AZ Orlai Petrics Soma által megfestett oltárkép
1854-től 1971-ig az oltár közepén volt látható.
Akkor Kun Kaiser József lelkész vezetésével az
oltárt átrendezték, az Engedjétek hozzám a
kisdedeket című festményt az oltár mögötti falra
helyezték (jobb felöl), a másik oldalra a Herzbergerkriptából kihozott Thurmayer Sándor-festmény
került, ez Jairus lányának meggyógyításának
történetét eleveníti fel.
Az eredeti formáját kapta vissza templomunk,
amikor tavaly az oltárt felújították. Orlai Petrics
Soma különlegesen szép kidolgozású és eredeti
témájú oltárképe pedig régi helyére, az oltárasztal
fölé került vissza.
/készült: Bartóki József: A mezőberényi német evangélikus
templom; és az Evangélikus templomok című 1944-ben
megjelent kiadvány felhasználásával/

Szegfű Katalin
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IDŐSEBBEK
ÉS FIATALABBAK KEDVÉÉRT…

Forrás: Örömhír c. újság 1993. áprilisi száma

Feltámadt az ÚR! Bizonnyal feltámadt!

Asszony,mit sírsz ? " (Jn.20:15) hangzott el a
kérdés
húsvét
hajnalán hangzott
Mária Magdaléna
„Asszony,
mit sírsz?
" (Jn.20:15)
el a kérdés húsvét hajnalán Mária Magdaléna felé. Először az angyal, másodszor maga a
feltámadott
Úr kérdezett.
Jézus Máriát a nevénmaga
szólítja,
felé.Először
az angyal,másodszor
a mert a jó pásztor ismeri az övéit annyira, hogy a nevüket is tudja. A feltámadás a
legszemélyesebb
ügye
az
embernek.
Amikor
hitemmel
"megérzem", hogy Jézus nekem támadott fel és néven szólít engem, akkor lesz a
feltámadot Úr kérdezett.Jézus Máriát a nevén
feltámadás
számomra
valósággá.
Jézus
feltámadt,
a
sír
üres!
Az Élet győzött a halál felett!
szólítja,mert a jó pásztor ismeri az övéit
Jézus a feltámadása
után
a
mennyei
dicsőséget
árasztotta
magából.
Ekkor már nem szolgai formában volt közöttünk. A Vele találkozó
annyira,hogy a nevüket is tudja.
tanítványok imádó hódolattal borulnak le előtte Galileában. Így borul le előtte Tamás is: Én Uram, én Istenem!
A feltámadás a legszemélyesebb ügye az

Megrendítő azonban, hogy oly sokan folytattak és folytatnak harcot a feltámadás ellen. Az emberi szív kemény tud lenni és akkor sem
hisz, amikor fontos értesülést kap az üres sírról. A Jézus sírját vigyázó őrök lehettek volna a feltámadás első hírnökei. Ehelyett azonban a
hazugság követei lettek. A főpapok is hallották a bizonyságtételt, de nem hittek. Olyan harcot folytattak (és folytatnak) a feltámadás ellen,
amely nem fog leállni az idők végezetéig: a hazugság harcát. A húsvét reggele megosztotta a népet: Az egyik oldalon állnak a
Feltámadottat imádó asszonyok, a másik oldalon azok , akik a húsvét ellenére nem hisznek.
Az élő Jézusban hinni és Őróla bizonyságot tenni nem az emberi értelem dolga. A feltámadás hite Isten Lelkének ajándéka és csak Őtőle
lehet megkapni. Le tudom e győzni a kételkedést és hirdetőjévé válok- e a húsvéti örömhírnek? Melyik csoportjába tartozom az
embereknek? Azokhoz-e, akik nem hisznek a húsvét után sem, vagy pedig azokhoz, akiknek a feltámadás (a Feltámadott) élő hitet adott ?
Van e békességem? Olyan békességem, amely azoknak van, akiket Jézus átvezet a halálból az életre?
Szívos László
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A 2004. év anyakönyvi hírei:
A keresztség szentségében részesült:
Nagy Attila (* 1995. július 29.)
Pécsi Villő (* 2003. szeptember 10.)
Zolnai Réka (* 2003. november 13.)
Rauscher Evelyn(* 2003. július 31.)
Székely Csenge Kamilla (*2003. december 29.)
Kreisz Noémi (*2003. november 6.)
Piltz Mihály (*1991. szeptember 11.)
Piltz Katalin(*1995. augusztus 2.)
Aki győz azt öltöztetik fehér ruhába, annak nevét nem
törlöm ki az élet könyvéből Jel 3,5
Konfirmációi vizsgát tett:
Csirmaz Anna
Gál József
Várhegyi Anita
Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó
munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Fil 1,6
Házasságukra áldást kértek:
Printz János Márton és Körösi Márta (ökumenikus)
Balázs Péter Gschwindt Anikó
Hegedűs Csaba és Oláh Zita
Jobban boldogul kettő, mint egy, fáradozásuknak szép
eredménye van. Prédikátor 4, 9
A boldog feltámadás reménységével
temettük el:
Tóth Károlyné Bagi Magdolna 73 év
Barna Ádámné Frey Julianna 91 év
Krasztina Sándor 70 év
Hoffmann Márton 64 év
Gál Jánosné Stéfán Zsuzsanna 81 év
Gschwindt Mártonné Hoffmann Zsuzsanna 93év
Maczkó Rudolf 78 év
Erdei József 84 év
Gulyás Antalné Schulz Magdolna 77 év
Wagner Józsefné Eiler( Búza) Katalin 83 év
Weigert Márton 82 év
Borsi Lajos 82 év
Széplaki ( Schön) Lajos
Piltz Irén 90 év
Maléth Józsefné Piltz Magdolna 95 év
Kmetykó Jánosné Kiss Zsuzsanna 84 év
Barta Ádám Mihály 80 év
Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is él. Jn 11, 25

Rónay György: Laudes
Hajnalban a hegyoldal
csupa sugár, csupa rigódal
Harsog az ének, a fény
Habzik a fák levelén.
Kinézek az ablakomból.
A kertekben szinte tombol
Szikrázik, zeng az öröm:
„Köszönöm! Köszönöm!”
„Köszönöm, hogy ma is élek,
és, halovány kicsi lélek,
fű, fa, virág, fülemüle, sárgarigó,
dicsérhetem azt, aki Jó.
Azt, aki az életet adja,
S ami van, mind gondja van arra.
Ami van, mindent szeret ő
Hála neked, Virágölelő!”
Közben, mint egy zöld medence,
Mind több fénnyel telik egyre
A kert, s már ott csillog a hab
Egészen az ablak alatt.
„ Lelkem- mondom- nosza, rajta:
állj, be te is a karba
dalold velük együtt alét
ragyogó örömét.
Csízzel, csalogánnyal, sárgarigóval!
Csapj a magasba, lobogó dal!
Emeld, emeld, emeld az ég felé
a mindenség szívét!
A ha köztük netalán berekednél
Próbálj újra szerencsét a kicsinyeknél.
Nézd, ott pöröl egy csapat veréb:
Zengd azzal az Úr dicséretét”.

„… Hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem
ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá:
Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Ő azt gondolta,
hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: „Uram, ha te
vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetetd, és én
elhozom.” Jézus nevén szólította: „Mária!” Az
megfordult, és így szólt hozzá héberül: „Rabbuni!”ami azt jelenti: Mester. János evangéliuma 20, 14-16
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Egy nem szokványos húsvéti gondolatsor

szenvedést jelentett. Az ártatlanok, a bűntelenek,

„ Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy kicsi kovász

sajnálkoztak, vagy az öklüket rázták egy nyilvánvaló

az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy

gazember láttán. Kívülállóként nézték végig, mint sújt a

új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi

bárd vagy zuhan a guillotine. Némelyek hálát adtak, hogy

húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi

nem nekik kell közszemlére, és a világ előtti szégyenre

kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával,

adatniuk. Ha azzal dicsekszünk és ámítjuk magunkat,

hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. 1 Korinthus 5,

hogy Krisztus halálához semmi közünk, s mi magunk a
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jó emberek közé soroljuk magunkat, bizony nagyot

Hiányoznak az angyalok, nem hallunk a tanítványok

tévedünk: Te is ott voltál, én is ott voltam!

futásáról. Hol van szó a szeretet hatalmáról, ami legyőzi

c. Jézus a MI áldozati bárányunk, mindannyiunk vétkét vitte a

a halál? Sem önfeledt öröm, sem csodálkozással és

keresztre! Ennek következménye:... hogy akik élnek többé ne

döbbenettel vegyített halleluja. Nem Krisztus egyszeri

önmaguknak éljenek, hanem annak aki értük meghalt és

feltámadásáról,

hanem

a

feltámadás

feltámadt! 2 Kor. 5, 15 Tehát ne a rosszaság, hanem a

s

a

mi

tisztaság és az igazság uralkodjék az életünkben!

felszólít

a

Tartozom Jézusnak, aki az életét tette le helyettem

feltámadásra. Ugyanúgy ahogyan Efezus 5, 14.

váltságdíjul. Tartozom neki azzal, hogy Ő, az igazság

Ébredj fel, aki aluszol, támadj fel és fel és felragyog

uralkodjék bennem!

neked a Krisztus.

d. Romolhatatlan! Örökké való! Húsvét: kinek mi jut az

jelentőségéről

ír

feltámadásunkról.

Pál

apostol,

Egyenesen

Ugyanakkor meg is magyarázza a

feltámadás szükségességét, és hasznát.

eszébe? Tavasz? Aranyeső? Virágzás és újjáéledés?

a. Takarítás: Húsvét tájékán alapos nagytakarításra kerül

Tojásfestés és húsvéti nyuszi? Sonka és locsolkodás? A

sor: amit eddig nem lehetett látni a ködös borongós, gyér

húsvét az élet ünnepe. Az élet győzelméé a halál felett.

megvilágítású téli napokon, arra most szikrázó napfény

Valódi örömünnepnek kellene lennie, mert Jézus a

vetül. De ne csak kívülről legyen tisztogatás: belülről is.

halottak első zsengéjeként támadt fel a halálból, s aki

Hiszen ami a bűn sötétjében nem látszott, Krisztus

hisz benne, ha meghal is él. Bennünk romboló erővel

világosságában, sőt a húsvéti ragyogásban, az Ő

pusztít a sátán, de akiben Krisztus, a halál felett is

fényében most nyilvánvalóvá lesz! Amiről eddig nem

győztes Feltámadott Lelke van, az romolhatatlan!

tudtunk, az tudatosulhat bennünk: bűnben van az

e. kovász és mustármag! A kovász a kis tésztát is

életünk, és Krisztus meghalt azokért. Egy kicsi rossz,

megkeleszti: a bűn e kicsiben kezdődik s mily nagy lesz!

Ádám bűne futótűzként terjedt el a világon, a kicsiből

A feltámadás híre pedig először milyen lassan terjedt!

tömegmészárlás, békétlenség, belviszály és meg nem

Legyen bizonyságtevő, boldog hálaének az ajkunkon!

értés lett!

Valóban feltámadt az Úr! Ha a bűnnek, melyet legyőzött

b. Mindenkire érvényes felszólítás, hiszen Krisztus mindannyiunk

Jézus a kereszten ilyen a hatalma, akkor mennyivel

vétkét viselte magán! Nem jó dicsekvés, ha azt gondoljuk,

nagyobbnak kell lennie a Jézusban gyökeredző hit

minket nem érintenek ezek a szavak, mi jók vagyunk,

hatalmának. A kicsi hatalmas dolgokat visz véghez! A

vétlenek, másokhoz viszonyítva tiszták. A középkorban

maroknyi csapatból kinőtt a keresztyénség! Húsvét az

nagy népünnepély volt a kivégzésekkor. Körülállták a

élet ünnepe, legyen nekünk örökké élőknek a feladatunk

bitót és kiáltoztak, látványosság volt az, ami másnak

az egész világban szétszórni az örömhírét!

Lné SK
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