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Jézus mondja: „Ami lehetetlen az embernek, Istennek lehetséges.” 
Lukács 18,27. 

 
 

Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban! Ami ige az év igéjeként szerepel, az így igaz! 
Tudjuk jól, hiszen Isten szava ez, de pontosan így volt és van ez gyülekezetünk életében is. 
Lehetetlennek tűnik egy gyülekezetet építeni, lehetetlennek tűnik embereket lelki 
táplálékkal folyamatosan ellátni, lehetetlennek tűnik mindig mindent jól csinálni, szervezni, 
ugyanolyan lelkesedéssel és kitartással végezni. Pedig ezt várjuk el. Egymástól és magunktól 
is. Kimondatlanul is ott van ez mozdulataink hátterében, szépen, vagy kevésbé szépen 
megfogalmazott körmondatainkban. Közben hiába szembesülünk önmagunk korlátaival, 
szolgálatunk határaival, saját magunk elé állított célok és elképzelések is csak tovább űznek, 
hajtanak bennünket, miközben bűneink, engedetlenségünk és sokszor tehetetlenségünk is 
deprimál, lehúz, lenyom bennünket. Küzdünk. Eredményként pedig a sok vallásos 
cselekedet, alkalom is megjelenik a számlán, melyet törlesztenünk kell. Igen, a rengeteg sok 
alkalom. Milyen megdöbbentő, hogy Jézus szava, mely az év igéje is volt 2009-ben éppen az 
önigaz fiatalembernek szól, aki magát máshogy nem is tudja látni igazán, csak jól. Mi pedig 
néha új erőre kapva indulunk, néha leeresztett kézzel állunk meg, néha tétovázunk és 
kreativitásért könyörögve az ég felé emeljük tekintetünket. S érezzük: lehetetlen. A 2009-es 
esztendő is lehetetlen volt. De Istennek nem volt az! Elindultunk egy úton, amin hiszem, 
hogy járnunk kell. Hiszem, hogy a gondok és a problémák nem azért vannak, mert nem jó az 
irány, hanem mert ilyen kedvesek vagyunk Mennyei Atyánk előtt. Összehozott egy jó kis 
anyagot, masszívat és határozottat, akiknek még igencsak tanulnia kell, mit is jelent Isten 
jelenlévő országában együtt élni, munkálkodni. Mit jelent az irgalmasság, szeretet, türelem 
és jóság. De egyáltalán: Mit jelent az, hogy Isten igéje ma is, most is, a megtérésem után is 
vigasztal és ítél? Az új életben is. Mit jelent az óemberünkkel küzdeni? Istennek és Istennél 
lehetséges. Mert vannak megtérések! Vannak gyógyulások! Ma is! Olyan kijózanító, vagy 
éppen mélységes boldogságra okot adó az a sok hétfői együttlétem felügyelő úrral. 
Hányszor oltottuk le egymást: van ennek másik oldala is, testvér! De hányszor láttattuk meg 
egymással az el- elbújó, szemmel nem látható áldást, értéket, Isten Szentlelkének jelenlétét? 
Mert Istennek lehetséges. Igen, ő az, aki újakat hozott és régieket megtartott, Ő volt, ki 
megújított és Ő az, aki mindig magára tereli a figyelmünket, nehogy mások miatt 
eltévedjünk, letévedjünk, megbotránkozzunk, vagy kétségbe essünk. Vagy ne is imádjunk és 
csodáljunk másokat. Hozzád van szava az Úrnak! Igen, ez volt számomra a legjellemzőbb a 
2009-es esztendőben, amit, mint e gyülekezet lelkésze láttam és érzékeltem. Úton vagyunk. 
Együtt. Néha pusztában, néha oázisban. De van ígéretünk, melynek része, hogy együtt kell 
eljutnunk Őhozzá és addig együtt kell mozognunk Őbenne. Látva ezt és tudatosítva kell 
továbblendülnünk a 2010-es esztendőbe. Egyúttal tisztelettel és szeretettel köszönöm meg 
felügyelőnknek dr. Garádi Péternek és a hivatalban hozzám közel álló munkatársaimnak 
Pinkóczy Zsuzsának és édesanyjának Dr. Nagy Endrénének a hivatali munkát. Ugyanúgy 
köszönöm a presbitériumnak és a munkatársi és szolgáló közösségnek az imádságos és aktív 
munkát és támogató hátteret. Istennek adok hálát a gyülekezet lelkesedéséért és 
növekedéséért. 
 
Istentiszteleti alkalom: 64 Budaörsön; 15 Törökbálinton; 14 Biatorbágyon; Herceghalom 15; 
rendes és nagyünnepi, átlagos istentiszteleti látogatottság 60-94 fő. Előfordult hogy egy 
egyszerű vasárnapon 130- fölött voltunk. 
 



Úrvacsorai: 17 alkalom (Bián mindig van úrvacsora), átlagosan 40-45 fő. Ez évi 700 fő; 
Szórványokban nagyünnepen van úrvacsora. 
Rendkívüli alkalmak: tanévzáró istentisztelet volt június 14-én; tanévnyitó istentisztelet 
szeptember 13-án; Húsvét hajnali Istentisztelet; Ifjúsági; Ökumenikus; Aratási Hálaadás 
szept. 27 gömöri testvérekkel; Ökumenikus Imahét 5 alkalom volt, nálunk a keddi és ezúttal 
is a baptista gyülekezet is házigazdaként jeleskedett a szerdai napon; Aliansz Imahétre 
meghívás dr. Garádi Péter felügyelő meghívás Biatorbágyon; 
Zenei alkalmak: Zeneiskola orgona szak; 4 koncert orgonazenés és klasszikus zenei; 
Édenkert szeptember 12-én; Cantate vasárnapján egyházmegyei közös éneklés 
Pesthidegkúton, ahol énekkarunk is jelen volt. 
Vendég Igehirdetők, helyettesítők: helyettesítő: 6 alkalommal; 1 GAS szószékcsere Érddel; 
szupplikáció december 13-án Molnár Lilla; Pintér Károly evangelizációt tartott november 23-
től 25-ig. 
Hétközi Alkalmak: Bibliaórák este 6, szerdánként, nyáron is folyamatosan. Lelkipásztori 
beszélgetések 90 bejegyzett + táborok + időponthoz nem kötöttek. Lelkipásztori Látogatások: 
38. 
Egyéb alkalmak: Révfülöp MAG február 20-22-ig; Gyülekezeti Családos Tábor Horányban 
összesen 150 fővel; Szentírás Szövetség angol tábora; Zákeus kör minden hónap első 
szombatján; Fiatalok kirándulása, konfirmandus tábor; ősszel Táboros utótalálkozó nálunk 
sajógömöriekkel!; Nyugdíjas szeretetvendégség tavasszal és karácsonyi ünnepség; Ádventi 
Barkácsolás és Vásár; Presbiteri gyűlés 10; október 31-én reformációi istentisztelet nálunk 
norvég püspöknő látogatásával; Országos Hittanverseny megyei fordulója márciusban; DTC 
júliusban. 
Engem hívtak: előadás-evangélizáció: Kolping budaörsi egyesület nagyböjti lelki sorozata, 
Kamaraerdei Szoc. Otthonban tavasszal; Ökumenikus gyertyagyújtás minden ádventi 
szombaton; Fébé; Galgaguta; Piliscsaba konferenciák; Pécsett zsidó-cigány gyülekezetben; 
Nyíregyházán evangélizáció. Újdonság, hogy Budaörsön és Nyírtelken EKE Bibliaiskola 
előadások Ószövetségből. Házi Csoport az ifi vezetőkből; megalakult a GT; FiFeK jó 
közössége alakult ki; esperesi vizitáció áprilisban, amiből azóta sem épültem föl; Budaörsi 
rádióban szakértő lettem; BVTV-ben előfordultunk többször is;  
Gyülekezeti kirándulások: Sajógömörben testvérgyülekezeti kapcsolatok építése végett 
júniusban. Konfirmációt mi tartottuk! 
Keresztelés: 14. Temetés: 5. Esketés: 4. Konfirmáció: 6 (május 9-10.) 
Hittan: heti 19 óra, volt kezdetben, de Horváth Ildikó segítségével heti 12 órára csökkent 
hittanóráim száma; Ildikó átvállalt 6+6 órát. Vasárnapi Iskola átlagosan 10-12 gyermek, 
Nagyné Kántor Éva és Löflerné Szárai Krisztina presbiterek, Horváth Ildikó illetve Molnár 
Kati. 
Külföldi utak, kapcsolatok: Norvégok látogatása püspöki szinten; október 31-én. 
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