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Húsvéti hit: Halálból az életre…

Komoly bibliatanítók szerint az Újszövetségben a feltámadás szónak 
három jelentése van. Jelenti először Jézus Krisztus testben való feltá-
madását a kereszthalála utáni harmadik napon, másodszor azt a nagy 
lelki fordulatot, amikor egy hitetlen ember hívővé lesz, végül pedig 
azt a bizonyos reménységünket, hogy a mi Urunk második eljövete-
lekor feltámadnak a halottak. Akik benne hittek, az örök életre, akik 
Őt visszautasították, az örök kárhozatra.

Egészen az első húsvétig mindenki meg volt győződve arról, hogy 
a világon a legnagyobb hatalom a halál. Halál ellen nincs orvosság, 
a halál elől senki sem menekülhet el. Jön a nagy kaszás, és minden-
kit, minden ellenállást legyőzve levág, királyt és szolgát, gyermeket 
és öreget, gazdagot és szegényt egyaránt. A halál a legnagyobb hata-
lom.

Jézus bebizonyította, hogy ez nem igaz. Ő erősebb, mint a halál. Föl-
di  életében  jelét  adta  ennek  azzal,  hogy  halottakat  támasztott  fel. 
Azok  a  halottak  azonban  utóbb  még  egyszer  meghaltak.  Amikor 
azonban Ő feltámadt, akkor Ő keresztül lépett a halálon, és végérvé-
nyesen legyőzte azt.

Amíg a földi testben élünk, addig a biológiai halál ténye megmarad, 
de húsvét óta tudjuk, hogy a hívőknek nem árthat a halál. Sőt még 
a meghalásunk is közelebb visz minket ahhoz a Jézushoz, akiben itt 
már hittünk, és akivel együtt jártuk a földi élet útját. Ezért írta Pál 
apostol  várható  kivégzése  előtt  a  Filippi  gyülekezetnek:  „Nekem 
az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!” (Fil. 1,21)
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A húsvéti hit az, hogy tudom, amikor a halál beledöfte fullánkját Jé-
zusba a kereszten, kiszakadt a fullánkja. Engem már nem ijeszt meg, 
mert tudom, hogy bűnön, poklon, síron, halálon egyedüli győztes az 
a Jézus, aki szeretett engem és önmagát adta értem, és akihez én tar-
tozom. Ezért nem árthat már nekünk a halál.

Halottból élővé tesz

A feltámadás második jelentése a nagy lelki fordulat.

A Biblia alapvetően fontos tanítása az, hogy az Isten ellen fellázadt 
ember lelkileg halottá vált.  Olyan, mint egy halott.  Nem hall,  nem 
lát, nem beszél. Lelkileg ilyenekké váltunk Isten nélkül.

Jézus azért jött utánunk ide a földre, hogy életre keltsen bennünket. 
Ő maga mondta többször: „Én vagyok a feltámadás és az élet.” Aki 
Jézussal a hit által kapcsolatba kerül, abba beleárad Jézus isteni élete, 
és az ilyen, addig halott ember megelevenedik, feltámad.

Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az ilyen ember elkezdi érteni Isten 
gondolatait.  Olvassa a Bibliát  és kihallja belőle az élő Isten hozzá 
szóló szavát. Addig ilyen nem volt. Tud beszélni. A halott nem tud. 
Tud mozdulni, amikor mozgósítják. Teszi azt, amit Isten neki mon-
dott. Örömmel engedelmeskedik. Él, lelkileg.

Ezt a fordulatot nevezi az Újszövetség újjászületésnek. A lelkileg ha-
lottból élővé, Isten ellenségéből Isten gyermekévé lesz az ilyen em-
ber, s kerül Jézus Krisztussal közösségbe.

Valóban hisszük-e?

A feltámadás szó harmadik jelentése az Újszövetségben az, amikor 
a történelem végén a mi Urunk Jézus Krisztus ismét megjelenik majd 
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ezen a földön nagy hatalommal és dicsőséggel, és feltámadnak a ha-
lottak.  Így beszél Ő erről: „Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az 
óra,  amelyben  mindazok,  akik  a  sírban  vannak,  meghallják  az  Ő 
hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik 
pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel.” (Jn. 5,28-29)

Az első tehát Jézus feltámadása. Csak azért lehet a másik kettő, mert 
ez megtörtént. A második a lelki feltámadás, amikor Krisztusban új 
életet kapunk, és ez az élet nem múlik el, és nem sérül a biológiai ha-
lál során sem. A harmadik jelentés: az Úr visszajövetelekor bekövet-
kező feltámadás. Akkor majd ez a mi nyomorúságos testünk az Övé-
hez válik hasonlóvá. Így írja ezt a Biblia: „Nekünk pedig a mennyben 
van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítő-
ül, aki az Ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló tes-
tünket,  azzal  az  erővel,  amellyel  maga  alá  vethet  mindeneket.” 
(Fil. 3,20-21)

A kérdés, hogy valóban hisszük-e, hogy Jézus csakugyan feltámadott 
a halála utáni harmadik napon, és ma is él és uralkodik? Ilyen élő Jé-
zusban hiszünk-e? Ha igazán komolyan vennénk ezt, az életünk szo-
rongatott  helyzeteiben sokkal  kevesebb félelem,  aggodalmaskodás, 
kétségbeesés,  csüggedés,  panaszkodás,  keserűség,  elégedetlenség 
lenne bennünk. És sokkal több hála, csendes öröm, élő reménység, 
belső stabilitás. Hiszen ahhoz tartozunk, aki feltámadásával legyőzte 
a halált is. Ahhoz, akinek adatott minden hatalom mennyen és föl-
dön.

Cseri Kálmán gondolatai alapján szerkesztette: Ferkó Dániel
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Túrmezei Erzsébet: ÉNEK A TÖVISKORONÁRÓL

Vannak koronák drága vert aranyból,
ragyogó, szemvakító színaranyból,
rajtuk ötvösök mesterkeze fárad.
Ámuló szemmel én mégsem csodálom,
Egyedül a töviskoronádat!

Vannak koronák kövekkel kivertek,
színesek, mint a friss tavaszi kertek.
De a legszebb rubinokat ott látom
égni, ragyogni napnál fényesebben
a Te tövisekből font koronádon!

Vannak koronák… vannak… lettek… voltak.
Elgurultak, mert trónok leomlottak,
amint a századot követte század.
Csak egyet nem tud idő eltemetni:
A Te tövisekből font koronádat!

Királyok töviskoronás Királya!
Engedd, hogy én is leboruljak áldva,
s a szívemből a hála és imádat,
mint illat szálljon és dicsérve zengje
egyedül a Te töviskoronádat!

Véred rubincseppjének ragyogása
Legyen elég nekem! Szemem ne lássa
világ virágait! Semmit ne lásson:
ott csüngjön boldog, örök ámulattal
egyedül a Te töviskoronádon.

S ha a tövisek, ahogy téged, engem
sebeznének, segíts akkor is zengnem,
mint aki meg nem tagad, el nem árul,
inkább megpecsétli hulló vérrel
az éneket a töviskoronárul.
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Bemutatkozik Gyülekezetünk

Rövid beszélgetés Dimény Gábor testvérünkkel a 
hónap első összevont ifi alkalmáról

Nemrégiben arra lettem, lettünk figyelmesek, hogy az ifi egy kicsit  
másképp működik, mint addig. Kérlek, avass be ebbe minket is!

– Minden hónap első  péntekén  összevont  ifi  alkalomra  kerül  sor. 
A fiatalabb és az idősebb ifi tagok együtt vesznek részt ezeken a kü-
lönlegesebbnek szánt alkalmakon, mint a megszokott péntekieken.

Mi ez a „különlegesebb” alkalom?

– Először filmklubnak indult, majd pedig átalakult Ifi Klubbá, ahol 
mindig más és más érdekes témákat próbálunk találni,  a témákhoz 
pedig előadókat.

Honnan eredt a filmklub gondolata?

– A pátyi gyülekezetbe jártam, amikor ez elindult. Egy igerész, Márk 
10, 46-52, a vak Bartimeus története alapján fogalmazódott meg ben-
nem. Ebben a történetben megfogott, hogy egy ember (vagy AZ em-
ber)  kiáltozik,  hogy Jézus  könyörüljön  rajta  és  gyógyítsa  meg,  de 
többen,  Jézus  társaságába tartozók szólnak rá,  hogy hallgasson el. 
Azok, akik Jézus tanítványaként jól érzik magukat és nem szeretnék, 
hogy Jézus rajtuk kívül mással is törődjön. Nem akarták, hogy Jézus 
nyisson.

Ez volt az a történet, amely elgondolkodtatott. Nagyon jó volt a pátyi 
gyülekezetben,  de  nem  éreztem  magunkat  nyitottnak  mások  felé. 
Megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy hibásak vagyunk ebben? 
Olyan jól érezzük magunkat egymással,  de idegenként  nehéz ebbe 
a jól összeszokott  társaságba bekapcsolódni.  Így alakult  ki bennem 
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az a gondolat, hogy szükség lenne egy missziós jellegű alkalomra, 
amely kívülállókat tud megszólítani, olyanokat, akiknek nincsen bib-
liai  alapjuk,  úgymond előképzettségük.  Akkor úgy tűnt,  hogy erre 
egy  keresztény  filmklub  alkalmas  eszköz.  Világi  filmeket  nézünk 
meg és beszélgetünk róla. Az alkalom végén zárásként elhangzik az, 
hogy keresztényként hogyan viszonyulhatunk a film mondanivalójá-
hoz, mint mond róla Isten Igéje.

Ezt Pátyon kezdtük el. Ekkor egy alkalommal a budaörsi ifi is jelen 
volt. Majd amikor ehhez a gyülekezethez kerültünk, felmerült hogy 
itt is jó lenne egy hasonló alkalom. Ez a szolgálat 2010. elején indult 
el olyan formában, hogy a hónap első péntekén összevont ifjúsági al-
kalmat tartottunk.

Ki és hogyan választotta ki a filmeket?

– Az akkori filmklubnak több vezetője volt és a filmeket közösen vá-
lasztottuk ki.

Miért alakult át inkább Ifi Klubbá?

– Megfogalmazódott  bennem az a gondolat, hogy a filmekben sok 
durva jelenet van és a képi elemek inkább megmaradnak a fiatalok-
ban, mint a keresztény összegzés, lezárás. Ennek hatására 2010. má-
sodik felétől alakult át Ifi Klubbá. Szándékunk volt, hogy az új alkal-
makon az Ige legyen középpontban.

Mint említettem, igyekeztünk izgalmas témákat találni, hozni. Ekkor 
ajánlotta fel Ittzés István bácsi, hogy van egy-két téma, amiről szíve-
sen tartana előadást az ifiben.

Ezek a péntekek mégis mennyiben mások, mint a kis és nagy ifi?

– Próbáljuk úgy tervezni, hogy aki nem rendelkezik vallásos háttér-
rel, az is megértse az ott elhangzottakat. Kötetlenebb hangulatot pró-
bálunk teremteni egy kis tea és harapnivaló segítségével is.
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Mik a tapasztalataid, az ifi hívogatására eljönnek-e a korosztályuk-
ból fiatalok?

– Előfordul, de nem nagy létszámmal, egy, maximum két új fiatal je-
lenik meg alkalmanként.

Mik a terveitek?

– Erre a félévre bizonyságtételeket gondoltunk. Fiatal hívő barátai-
mat hívom meg, mert úgy gondolom, hogy az elmondott személyes 
megtapasztalás jobban meg tudja szólítani a fiatalokat. Úgy egyeztet-
tem a barátaimmal, hogy a bizonyságtételük végén az ifisek kérdez-
hetnek tőlük.

A filmvetítésről teljesen letettetek?

– Szívesen vetítenék filmeket, azonban kevés olyan színvonalas alko-
tás van, amit erre alkalmasnak tartok. Most ezt a fent említett formát 
jobbnak látom. De lehet, hogy később változtatunk. Jelenleg a szol-
gálat  az  előadókkal  való  időpont  egyeztetésből,  szervezéséből  és 
a hirdetés feladataiból  áll.  A jövőben nagyobb hangsúlyt szeretnék 
fektetni a hívogatásra.

Köszönöm a beszélgetést! Isten áldása kísérje a Te munkádat is!

Az interjút készítette Kochis Andrea
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Telkibánya gyümölcse: a Zákeus kör

2004-ben a telkibányai családos táborban merült fel a résztvevőknek 
az igénye arra, hogy az ottani esti beszélgetéseket folytatni kellene 
hazatérve Budaörsön is. Ez a gondolat vezetett oda, hogy a heti rend-
szerességgel  megtartott  szerda  esti  bibliaórák  mellett  megalakult 
a minden hónap első szombatján találkozó csoport, mely a Zákeus 
kör nevet kapta, mivel a telkibányai családos tábor Zákeus történetét 
dolgozta fel.

A csoport közösen határozta meg a témákat, melyekről egy-egy cso-
porttag előadása, felvezetése után folyt a beszélgetés, ez jelenleg is 
így van. Az első összejöveteleken a lelkész, majd a felügyelő, illetve 
a hivatalvezető tartotta a bevezetőt az istentiszteletről, a gyülekezet-
ről.

Ezt követően egy sorozat indult „Hivatásommal az Urat szolgálom”, 
melyben a Zákeus kör tagjai sorban beszámoltak arról, hogy a min-
dennapjaikban hogyan élik meg a hitüket, az életben, a munkahelyü-
kön. Ez a sorozat igen népszerű volt, ennek kapcsán többen csatla-
koztak a „Mag”-hoz, többek között én is elmentem az egyik szombat 
este, s azóta is itt ragadtam. Ezek az alkalmak személyes bizonyság-
tételek voltak; egymás életéből okulhattunk és meríthettünk is. Volt 
egy olyan sorozat is ez után, melyben Klaus Duglas: Isten szereteté-
nek ünnepe című könyvét dolgoztuk fel fejezetenként. Ez nem volt 
olyan vonzó, ekkor kissé meg is csappant a látogatottság.

Próbálkoztunk  azzal  is,  hogy  külső  előadót  hívtunk,  ilyen  volt 
a „Természetgyógyászat egy keresztény orvos szemével”. Elég mar-
káns véleménykülönbségek alakultak ki az előadást követő beszélge-
tés során.

A  tavalyi  révfülöpi  „Mag”  találkozó  egyik  sarkalatos  pontja  volt, 
hogy a Zákeus kört fel kell rázni, s vonzóbbá kell tenni a gyülekezeti 
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tagok között. Ennek érdekében megbeszéltük, hogy egy olyan soro-
zatot kezdünk, melynek címe „A … a Biblia tükrében”.Ismertetem 
ezen belül az egyes alkalmak témáit és a bevezető gondolatok megfo-
galmazóit:

március A böjtről Horváth Ildikó

április A keresztyén ember és a politika Horváth János

május Az öregedésről Klucsik Jánosné

június A fogyasztói társadalom és 
gyermekeink anyagiakra való 
neveléséről

Inotai Balázs

szeptember A szegénységről Kecskés Balázs

október Evangélikus identitásunk 
mibenléte

Ittzés István

november Nemzeti öntudatunk Pinkóczi László

december Melanchton év Turcsákné 
Táborszky Katalin

január Élménybeszámoló lelkészünk 
izraeli tanulmányútjáról

Endreffy Géza

február Ökumené az Ökumenikus 
Imahéten kívül

Kecskés Balázs

március Nagy Zsolt úti beszámolója annak a jó két hónapnak a 
tapasztalatairól, melyet a Délkelet-Afrika partjai 
közelében elhelyezkedő Mayotte-szigeten szerzett 
kiküldetése során

Az idei „Mag” találkozón a Zákeus köri szekcióban többek között ar-
ról folyt a beszélgetés, hogy továbbra is körön belüli legyen a téma 
előadója, felvezetője, vagy kezdjünk olyan sorozatot, melyhez külsős 
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szakembert kérünk fel. Végül arra jutottunk, hogy az áprilisi, májusi, 
júniusi alkalmon közülünk tartja valaki a bevezetőt.

Áprilisban  izgalmas  témának  ígérkezik  a  „Kis  gyerek  kis  gond – 
nagy gyerek nagy gond”. Előadók: Garádiné Tünde és Horváth Já-
nos. Májusban gyakorló nagymamák (Nagyné Zsuzsi néni és Koren-
né Márti osztják meg velünk gondolataikat a család múltja, jelene és 
jövője címmel, illetve a családban betöltött helyükről, feladataikról.) 
Júniusban Forintos Péter sikeres keresztyén üzletemberként a pénzről 
és az üzletről fejti ki véleményét.

Ősztől szeretnénk felkérni Szalai Andrást – az Apológia Központ ve-
zetőjét – hogy az egyre jobban terjedő szektákról tartson nekünk so-
rozatot.

Arról még nem esett szó, hogy alkalmainkon sütemény és üdítő mel-
lett folyik a beszélgetés az adott témáról és esetleg más aktuális kér-
désekről  is,  végül  pedig  általában  imaközösséggel  fejezzük  be 
együttlétünket.

Remélem, fel tudtam kelteni a testvérek érdeklődését. Szeretnénk, ha 
minél többen csatlakoznának hozzánk!

Turcsákné Táborszky Katalin
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2011 év igéje: „NE GYŐZZÖN LE TÉGED A ROSSZ, HANEM 
TE GYŐZD LE A ROSSZAT JÓVAL” Róm 12,21

Krähling András rajza az év igéjéről:

Szeretettel tesszük közzé az év igéjéről Nóra testvérünk áldott gon-
dolatait (előzetes hozzájárulásával), amelyet az Asszonykör levelező 
listájára írt.

Kedves HCS!

Újévi  gondolataimat  szeretném  megosztani  veletek,  remélem  nem 
terhellek Titeket vele!

Nagyon  érdekesnek,  és  felettébb  figyelemre  méltónak  találtam  
a 2011-es év igéjét,  mert azt találtam, hogy 2004 óta – mióta Vili  
nélkül (a férjem, akit magához vett Istenünk), de Istennel élem az éle-
tem – mindig biztatós, dédelgetős igék voltak az évi igék. Rendesen ki  
is sajátítottam magamnak az összeset, ágyam fölé kiragasztgattam,  
mert emlékeztettek arra, hogy is vezet a mi Urunk.
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2004: „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.”  
Mk13,31

– Nekem az ég és a föld a férjem volt.

2005:  „Könyörögtem  érted,  hogy  el  ne  fogyatkozzék  a  hited.”  
Lk. 22,32

– Bizony így volt, könyörgött értem Jézus Krisztus és „fenn voltam  
vele a hegyen”! ☺ (Lk. 9,28-36)

2006: „Így szól  az  Úr:  Nem maradok el  tőled,  nem hagylak  el.”  
Józs. 1,5

– Nekem is „át kellett kelnem a Jordánon”, mint Józsuénak, és foly-
tatni  egyedül  –  de  lám,  még sem egyedül  –  a  gyerekeim  útjának  
egyengetését, és átélhettem Isten gondviselését.

2007: „Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjá-
tok!” Ézs. 43,19

– Dávid Kínába ment, Dani meg minden este bejött hozzám imádkoz-
ni.

2008: „Én élek, és ti is élni fogtok.” Jn. 14,19

– Ennek az eleje: „nem hagylak titeket árván…” pedig úgy éreztem,  
összecsaptak a fejem felett az APEH hullámai, és már-már a hitet-
lenségem is. Jézus pedig a Pártfogót ígéri!!!

2009:  „Ami  lehetetlen  az  embernek,  az  Istennek  lehetséges.”  
Lk. 18,27

– Végre nem magamért  aggódtam, hanem másokért  könyörögtem,  
mert neki minden lehetséges. 2010: „Ne nyugtalankodjék a ti szíve-
tek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” Jn. 14,1

– Mert megint aggodalmaskodtam, hitetlenkedtem, elfáradtam… és  
tessék Isten válasza!

12



Budaörsi Evangélikus Hírlevél – 2011. Tavasz

Most pedig mint egy felszólításként hangzik a 2011 év igéje,  hogy  
„NE GYŐZZÖN LE TÉGED A ROSSZ,  HANEM TE GYŐZD LE  
A ROSSZAT JÓVAL” Róm. 12,21

Elolvastam  a  szövegkörnyezetét,  és  csak  kapkodtam  a  levegőt!  
A Róm. 12, 9-21 szakasz végig felszólítás!!!! „A szeretet ne legyen  
képmutató – iszonyodjatok a gonosztól – legyetek gyengédek a test-
vér szeretetben – szolgálatkészségben fáradhatatlanok – az Úrnak  
szolgáljatok  – örvendezzetek  a reménységben – kitartóak  legyetek  
a nyomorúságban – állhatatosak az imádkozásban – áldjátok azokat,  
akik üldöznek – örüljetek az örülőkkel – sírjatok a sírókkal – egy-
mással egyetértésben legyetek – ne legyetek nagyra-törők – alázato-
sakhoz tartsátok magatokat – ne legyetek bölcsek önmagatok szerint  
– ne fizessetek rosszal rosszért – éljetek minden emberrel békesség-
gel – ne álljatok bosszút önmagatokért – sőt, ha éhezik ellenséged  
adj ennie…” és mind ennek összefoglalója az évi ige! Hát ez nem  
semmi, és azt hiszem észre kell vennem, hogy annyi kegyelmi ajándé-
kot kaptam már az Úr Jézus Krisztustól, hogy vége van a „dédelge-
tésnek”, Jézus sokkal többet szeretne adni magából, és kérni is. Azt  
hiszem a Róm. 12, 9-21 szakaszt  minden nap el  kellene olvasni!!!  
Csodálatosnak tartom az ilyen egyértelmű vezetést, de egyben alkal-
matlannak tartom rá magam. Egyedül Vele mehet a dolog, és ha el-
bukom, tudom hogy felemel!

Kívánok mindenkinek Istentől megáldott,  és vele járásban, tőle ka-
pott békés, boldog új esztendőt!

Puszi: Nóra
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MAG találkozó 2011, Révfülöp

Alig kezdődött el az idei év, a gyülekezet vezetőitől ötödik alkalom-
mal máris „MAGhívást” kaptunk Révfülöpre. (Vezetőink „Mag”-nak 
tekintik  azokat  a  kedves  Testvéreket,  akik  a  presbitérium  mellett 
a gyülekezetben működő különböző csoportok gondviselői, a gyüle-
kezet építésében szolgálatot vállalnak.)

Ha a 2011. évi MAG találkozóra gondolok, az EKE énekek közül, 
amelyet  az egyik áhítathoz  énekeltünk,  a  42-es  ének cseng vissza 
a fülembe: „Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van…”

Az Úr csodás működését megtapasztalni mindig nagy áldás!

A meghívó levélben az invitálás a testvérekkel – a sajógömöri testvé-
rekkel is – együtt eltöltendő hétvégére, az elmúlt év áttekintésére és 
tervezésre  szólt.  A  szolgálati  területünkből  fakadó  nehézségeket 
megosztani egymással, közösen az Ige fényében megoldásokat talál-
ni,  erősíteni  egymást.  Ahogy  a  meghívóban  is  szól  az  idézet: 
Gal. 6,2: „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus 
törvényét.”

Ildikó, Balázs és Zsolt kaptak felkérést reggeli, illetve esti áhítatra. 
Nagyon áldott, léleképítő bizonyságtételeket is tartalmazó gondolato-
kat kaphattunk Tőlük. Az áhítat előtt, ahhoz kapcsolódóan Marcsi ol-
vasott fel nekünk 1-1 maga választotta Zsoltárt. Ezért hála és köszö-
net illeti Marcsit!

Már megérkezésünk estéjén – pénteken – munkára fogott minket fel-
ügyelőnk. A fórumbeszélgetés fő vonala az arra adott válaszok, hogy 
„Hogy vagy, Testvér?” Vagyis lelki értelemben ki, mit hogyan ta-
pasztalt meg az elmúlt év során. Milyen áldásokat és nehézségeket 
kaptunk. Ez alól a megszólalás alól nem lehetett kibújni, mert Péter 
mindenkit megszólított. Bizony, ha nem név szerint kér fel megszóla-
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lásra, sokan szerénységből inkább a helyünkön maradunk. Pedig na-
gyon jó volt Testvéreink egymás gondolatait hallgatni!

Az előzetes  program szerint  a  szombat  délelőtt  témája  a  készülés 
a 2012-es  presbiterválasztásra.  Felügyelőnk  bevezető  előadását 
a presbiterségről  (Ki a presbiter?  Milyen a jó presbiter?)  követően 
Vera  néni  bibliai  igékre  hivatkozó  gondolatait  olvasta  fel  Lelké-
szünk. A gyülekezet vezetése elénk tárta, hogy jövőre az eddigi gya-
korlattól eltérően kívánják lebonyolítani a presbiterválasztást. Szom-
bat délután egy kicsit lazíthattunk. Pincelátogatásra mehettünk, bor-
kóstolóra. A kis borozgatás után ismét komoly munka következett, 
a múlt  lelki  kiértékelése.  Ezt a fórumot is felügyelőnk vezette,  aki 
mindegyik  csoport  vezetőjét  megszólaltatta,  kérve,  vázolják,  hogy 
milyen  áldással  és  milyen  nehézséggel  találták  szembe  magukat 
az elmúlt évben szolgálati területünkön. Már a szombati beszélgetés-
ben belefutottunk – amit vasárnap délelőtt folytattunk – az idei év 
tervezésébe. Így kristályosodott ki a Zákeus Kör idei, igen érdekes-
nek ígérkező programja. Aki pedig még nem értesült róla, most meg-
tudhatta, hogy a gyülekezet fiataljai közül néhányan milyen komoly, 
felelősségteljes szolgálatot teljesítenek Sajógömörben.

A kötött programon kívül az éjszakába futóan még volt alkalmunk 
egymással beszélgetni. Azonban mindig úgy indultam vissza a Mag-
találkozókról is, hogy „Hú, hát, még ezzel és ezzel a Testvéremmel 
nem is tudtam beszélgetni, pedig milyen jó lenne többet tudni róla, 
jobban megismerni!” Persze ez az érzés jellemző a családos táborok-
ra is!

Hála a Mennyei Atyának azért a megtapasztalásért, amit Balázs által 
az áhítatához választott EKE énekeskönyvből énekeltünk „Záporként 
hull  majd  az  áldás”.  „A záporozó  áldás”  nekem/nekünk  most  azt 
a sok befutott anyagot és ötletet jelenti, amelyekkel a Hírlevelünket 
színesíthetjük. Terjedelmi okok miatt kimaradt ebből a számból né-
hány, de reménység szerint ezek majd a későbbiekbe bekerülhetnek.
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Nagyon is igaz, amit Lelkészünk írt a Maghívó levélben, hogy „ki-
csiny gyülekezetünk az egyik szemünk fénye, a másik ugye a csalá-
dunké.”  Áldott  az  Úr  a  kicsiny  és  kicsit  nagyobb  családért,  azért 
hogy a Testvéreinkkel lelki közösségben lehetünk, együtt imádkoz-
hatunk és az „áldászáporért” hálát adhatunk!

Kochis Andrea

A gyülekezet vezetése a MAG találkozóra meghívta Ittzés István bá-
csit is. Sajnos más közegyházi szolgálata miatt nem tudott részt venni 
a hétvégi alkalmunkon. Áldott gondolatait  levél formájába öntötte, 
amelyet a MAG találkozón lelkészünk olvasott fel. István bácsi leve-
lét most kedves Testvéreink számára is közkinccsé tesszük.

A Budaörsi Evangélikus Gyülekezet „Mag” 
találkozójára

„Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva 
visszük eléd könyörgésünket.” Dániel 9,18

Bő  három  hónapig  szolgálhattam  közöttetek,  2010-ben.  Őszintén  
mondhatom, hogy szép emlékként  marad meg szívemben a veletek  
töltött  rövid  idő.  Beletekinthettem  a  gyülekezet  életébe,  és  éppen  
ezért  gondolt  elsősorban Felügyelő Úr arra,  hogy benyomásaimat  
mondjam el közöttetek. Ám a szolgálatok miatt csak írásban próbá-
lok eleget tenni ennek a nehéz kérésnek. Nehéz, mert azt tudom, hogy  
egy ilyen irányú megnyilvánulás sok felelősséget ró az emberre. Mi-
vel megszerettem a gyülekezetet, mégis szeretnék valami lelki képen  
hasznos dolgot elétek tárni.
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A gyülekezetről általában

Meggyőződésem,  hogy  sajnos  Evangélikus  Egyházunkban  nagyon 
kevés ilyen jól működő dinamikus gyülekezet van, ahol ennyi önkén-
tes szolgáló, és ilyen sokféle munkaág működik. Elsősorban Ti, akik  
a „MAG-találkozó” résztvevői  vagytok,  viselitek  felelős  szeretettel  
a gyülekezet gondját-baját, örömét, testi és lelki terheit, és áldásait.  
Tegyétek ezt továbbra is azzal a felelősséggel, hogy egykor Krisztus  
előtt kell számot adnunk szolgálatainkról, hiszen Övé az egyház.

A templom

A legnagyobb áldások között kell számon tartani, hogy a vasárnapi  
istentiszteleten  olyan szép számmal vesz részt  a  gyülekezet.  Külön  
öröm látni, hogy gyermekek és fiatalok, sőt a pici babák hangjától  
igazi otthonná válik a templom.

Az áldások áldása a vasárnapi gyülekezet, mert az Úrnak különleges  
ígérete fűződik hozzá: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek  
az én nevemben: ott vagyok közöttük.” Mt. 18,20

Az istentisztelet szent misztériuma megvalósul; a hirdetett ige krisz-
tusi szóvá lesz a Szentlélek által. „Az igehirdetésnek csak egyetlen  
célja van, hogy Krisztus eljöhessen azokhoz, akik az Ő hallgatására  
gyűltek össze… Az igehirdetés nem a múlt Krisztusáról szóló beszéd,  
hanem száj, amelyen keresztül a jelen Krisztusa ma az életet kínálja,  
– a szabadítás eszköze – az igehirdető szava támadás a börtön ellen,  
amely az embert fogva tartja” Gustaf Wingren, The Living Word

Mi ebben a gyülekezet, a „hallgatóság” szerepe? Nagyon nagy, hi-
szen a hittel  teljes  várakozás,  az  égre tekintő  tudatos  imádság és  
imádás nélkülözhetetlen eleme az igazi istentiszteletnek. A gyülekezet  
nem passzív hallgató, hanem aktív befogadója az Ige Krisztusának.

Spurgeon lelkészekhez beszélve mondta: „Úgy imádkozzatok, és pré-
dikáljatok, hogy ha nem követik megtérések, döbbenjetek meg, cso-
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dálkozzatok, és törjön össze szívetek! Úgy várjátok hallgatóitok üd-
vösségre jutását, mint ahogy az utolsó trombita szót harsogó angyal  
várja, hogy a halottak felébredjenek.” „Nagy ereje van az igaz em-
ber buzgó könyörgésének!” Jak. 5,16

Hála legyen az Úrnak, hogy megtapasztalhattátok,  milyen igaz ez:  
az Ige hatalma a gyülekezetben! Mert a mi Urunk a gyülekezetet te-
kinti jelen népének, és minden drága ígérete a gyülekezetre vonatko-
zik elsősorban.

Bibliaórák, kis közösségek

Természetesen, amikor gyülekezetről beszélünk, nem csupán a vasár-
napi istentiszteletek közösségéről van szó, hanem minden alkalom,  
amikor valóban Jézus nevében jövünk össze, mert  szeretjük, és ben-
ne és általa szerethetjük a testvért. „a mi közösségünk pedig, közös-
ség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal” 1Jn. 1,3b. Tehát  
akár bibliaóra, ifjúsági óra, vagy konfirmációs, vagy ifjú házasok al-
kalma stb. minden ilyen együttlét ebben a drága, és valóban isteni  
közösségben  kell  megvalósuljon.  Azt  gondolom,  hogy  ezt  egyen-e-
gyen tudatosan, hittel kell megélnünk. Hiszen a láthatatlanul jelenlé-
vő Úr megszenteli  alkalmainkat.  Ezeket  nem azért írom, mintha ti  
nem tudnátok, hanem szeretném, ha emlékeztetés által a hitetek mély  
meggyőződéssé váljon  ebben a  tekintetben  is.  Éppen azért  fontos,  
mert  a  budaörsi  gyülekezetnek  sok  ilyen  közösségi  alkalma  van.  
Magamról  tudom,  milyen  könnyen  csak  az  emberit  látom,  amikor  
testvéri közösségben vagyok. Ez nagy veszélye a gyülekezeti alkalma-
inknak, hogy már lényegében egymás kedvéért jövünk össze.  Köny-
nyen juthatunk oda, hogy éppen egyik vagy másik testvér, aki nem  
szimpatikus, elidegenít a közösségtől. Mármint olyan értelemben, ha  
ő ott lesz, akkor én nem szeretnék vele együtt lenni.  Ettől tökéletesen  
megóv bennünket az a hitbizonyosság, hogy Jézus ott van, akkor akár  
az ellenségem is ott lehet, akkor is szent és jó lesz az együttlétünk,  
mert nem csupán e-világi, hanem szó szerint „túlvilági” dimenzió-
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ban lehetünk együtt. Higgyétek el, ebben semmi túlzás vagy rajongás  
nincs, mert ezt maga az élő Úr ígérte nekünk. Sőt biztos vagyok ben-
ne, hogy ha minden alkalommal nem is, de gyakran magatok is meg-
tapasztaltátok, hogy egy bibliaórán, vagy házi összejövetelen, milyen  
valóságosan velünk van az Úr.

A közösségek szervezési dolgairól nem szeretnék írni, mert e tekintet-
ben csak tanulhattam tőletek.

Ma keresztyénnek lenni

Korszellem, vagy Szentszellem, szokták néha elővezetni azt a komoly  
teológiai és spirituális problémát, ami mellett egyetlen korban sem  
mehetett  el  az  egyház.  A  kor,  amelyben  élünk,  nagyon  komolyan  
meghatározza nem csak életünk külső kereteit, hanem szellemiségé-
vel, törekvéseivel, politikájával, társadalmi elvárásaival, erkölcseivel  
kikerülhetetlenül a kor gyermekeivé tesz  bennünket. Azt gondolom,  
soha az emberiség történelme során nem volt ilyen, lelki értelemben  
nehéz időszak. Korunk gondolkodása hedonista! A létezés értelmét  
az élet élvezésében tudják meghatározni. Minden korlátot és gátat tu-
datosan áttörnek és lerombolnak, ami vélhetően akadályozza, vagy  
zavarja a gyönyörszerzés bármelyik formáját. A. Huxley ezt úgy ha-
tározta meg, azért alkottam meg az értelmetlenség filozófiáját, hogy  
politikai és szexuális szabadságot  biztosítsak magamnak. Ha egyéb-
ként  életünknek  nincs  értelme:  akkor  együnk-igyunk,  mert  holnap 
úgyis meghalunk.  Kikerülhetetlen ennek sodró hatása, hiszen soha  
nem volt ilyen eszköztár az ember kezében, amivel szellemi szinten az  
egész emberiséget egy irányba mozgassa. A média hatalma elképesz-
tő, és olyan emberek uralják, akik hittel hiszik, hogy az ember élete  
a végsőkre tekintve céltalan.

Sajnos, a modern művészet is hatása alá került ennek a szellemiség-
nek. Már az ötvenes években Elvis Presley, aki a baptista gyülekezet-
ben nőtt  fel,  azt  nyilatkozza:  művészetem célja,  hogy leromboljam  
a keresztyén erkölcsiséget. A Beatles – írja Regimbal (a rock törté-
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netírója)  „igencsak  kiaknázta  a  fiatalok  lázadásának  valamennyi  
szempontját: a politikai, vallási, erotikus, ezoterikus és az egyértel-
műen  sátánista  vonásokat.  Népszerűbbnek  ítélték  magukat  Jézus  
Krisztusnál, továbbra is  szilárd meggyőződésük, hogy eszméik gyö-
keresen  átformálják  a  nyugati  világ  zenéjét  és  erkölcsiségét”.  
77. old. Ami akkoriban még a kezdeteket jelentette, az ma már való-
sággá lett, mármint abban az értelemben, hogy a körülöttünk lévő vi-
lág már alapjaiban szembefordult  a keresztyénséggel.  (lásd az EU 
Állásfoglalását) Poszt-keresztyén társadalomban élünk.

John Stott jellemzi a helyzetet, aki korunk egyik kiemelkedő keresz-
tyén gondolkodója: „A nehéz idők”, amelyek közt élünk, valóban na-
gyon nyomasztóak. Olykor úgy érezzük, hogy megbolondult a világ  
és az egyház; körülöttünk furcsa nézeteket hirdetnek, a mérce pedig  
igen alacsony. Vannak keresztyének, akiket már elsodort őrhelyükről  
a bűn és a tévelygés árja. Mások rejtekhelyekre vonultak, és a túl-
élésben reménykednek – amúgy már ők feladták volna régen. De nem 
ez a keresztyének útja. „De te – mondja nekünk is Pál, ahogy egykor  
Timóteusnak – állj meg erősen! Ne törődj vele, hogy az alkalmazko-
dás kényszere túl erős… Ne törődj azzal, hogy magadra maradsz bi-
zonyságtételeddel! Maradj meg abban, amit eddig is hittél! Tegyen  
az Isten Igéje téged Isten emberévé! Maradj hűséges hozzá és érett  
keresztyén válik belőled” (2Tim. levél magyarázat 93-94. oldal)

Terjedelmi okok miatt az I. rész vége.
Folytatás a következő számban.
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Beszámoló az idei évi hittanversenyről

Felkészítés:

Ebben az évben március 12-én, szombaton tartottuk a XX. Országos 
Hittanverseny Megyei fordulóját.

Sokan úgy gondolják, hogy a hitet nem lehet tanulni. Ez így is van: 
a hit Isten ajándéka. Ugyanakkor a hit hallásból van, a hallás pedig 
Krisztus beszéde által. (Róm. 10,17) Amikor az igére figyelünk, a hit 
érlelődik bennünk.

A hittanversenyre felkészülés január végén kezdődött. Ilyenkor szo-
kott az eddigi rend szerint folyó Istenről-tanulás új módot venni. Ad-
dig  ugyanis  korosztályonként,  az  ismeretszerzésben  az  életkornak 
megfelelő ismereteket nyújtó tankönyv mentén haladunk. A verseny-
re  viszont  az  1-4  osztályosoknak,  illetve  a  5-8  osztályosoknak 
8-8 bibliai igehely alapján kell felkészülni.

Ez meglehetősen összetett felkészülést jelent a tanító számára, mert 
ugyanazt a történetet, igét más-más módon lehet és kell közel vinni 
a különböző  tanulási  képességű  gyerekekhez.  (Az  elsősök  például 
még nem tudnak írni.)

A Mindszenty iskolában a heti 2 hittan óra előnyt jelent a tanulásban, 
ugyanakkor az önkormányzati iskolába járó hittanosok szüleinek vi-
szont jó lehetőséget ad a közös Igére figyelésben, hogy be kell (vagy 
kellene)  segíteni  a  tanulásban  gyermekeiknek.  Nekik  ugyanis  heti 
1 alkalommal van hittan órájuk.

A részvételi  szándék a  gyerekek  részéről  megosztott  volt.  Voltak, 
akik örömmel vették a „verseny” lehetőségét,  de volt akit riasztott 
a szó. Igyekeztem az „új”, először induló gyerekeknek biztatást adni, 
hogy ez nem „olyan” verseny.
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És valóban nem az. Igaz, hogy van pontozás, helyezés, továbbjutás, 
de nagyon fontos, hogy ezen az alkalmon a következő evangélikus 
nemzedék egy játékos együttléten vehet részt. Ami a játékosságot il-
leti:

A különböző budaörsi iskolákból jövő gyerekek egy csapatot alkot-
hattak, megismerhették egymást és a közös munka örömét. Örömöt 
jelentett, hogy testvérgyülekezetünkből, Sajógömörről is érkezett egy 
felsős csapat,  akik hűségesen már tavaly is  indultak ezen a verse-
nyen.

Lebonyolítás: Az alkalom szervezésével lelkészünk, Endreffy Géza 
már 10 éve van megbízva. Nem tudom, hogy számára mennyi mun-
kát jelent, de a résztvevők számából és az esemény összetettségéből 
nézve nagy feladatnak látom. Amit viszont tudok, mert tapasztaltam, 
hogy a gyülekezetünk, mint sok más helyzetben is, bizonyságot tett 
arról, hogy ez egy valódi közösség.

Az állomáshelyekre, az adminisztrációs munkákra, a megvendégelés-
re (ebéd), a helyszín (Mindszenty iskola) előkészítésére, majd rend-
betételére  mindig  ad  gyülekezetünkből  hálás  szívű  és  cselekvésre 
kész kezű-lábú testvéreket a Gondviselő.

Sajnos, továbbjutó csapatunk az idén nem volt.

Horváth Ildikó
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Itt van Isten köztünk

„Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van” 
(328. zsoltár)

„Bízzál az Úrban, rólad Ő meg nem feledkezik
Sorsod sötétlő árnya közt, Szent arca rejtezik.”

Szüleimnek volt  egy énekeskönyve,  amit  én kisgyerekként  mindig 
csodálattal néztem. Hófehér bőrkötésű könyv volt, rajta egy aranyo-
zott kehely, és egy nagy aranyozott csattal zárult. Ezt csak ünnepna-
pokon használták a szüleim, egyébként volt egy másik énekesköny-
vük is.

Teltek, múltak az évek, és bennem nem csökkent ez a szinte áhítatos 
érzés a fehér zsoltár iránt. Azután jött a háború, és mi a háború vége 
felé Újvidékről több állomáson át Mórig menekültünk. Apám ott azt 
mondta,  tovább nem megyünk, ha Isten úgy akarja,  akkor megtart 
bennünket. Nem igazán értettem még, hogy a fehér énekeskönyvet 
miért vittük mindenhová magunkkal, mint egy kincset, hiszen a vé-
gén már igazán nem sok mindenünk volt.

Mórnál a harc nagyon hosszú ideig tartott,  többször váltották egy-
mást a németek és az oroszok.

Én akkor 8 éves voltam, a szüleimmel egy borospincében laktunk, 
sok más emberrel összezsúfolva. Az oroszok sokszor jöttek az asszo-
nyokat összeszedni, un. „krumplipucolásra”. Gyerekfejjel nem értet-
tem, miért sírtak ezen. Egy reggel nagy lármára ébredtem, géppuskás 
katonák jöttek be a pincébe. Az egyik katona megállt az ágyamnál, és 
elkezdett kirángatni az ágyból. Úgy meg voltam rémülve, hogy még 
sírni sem tudtam. Anyám próbálta megmagyarázni, hogy csak 8 éves 
kislány vagyok, majd előrántotta a bőröndöt (nem értettem miért, hi-
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szen alig volt már benne valami). Az orosz katona odanézett, és ész-
revette a fehér énekeskönyvet a ruhák alatt. Félrelökte a ruhákat, és 
teljes szépségében ott ragyogott a könyv. A katona „burzsuj” felkiál-
tással kikapta könyvet a bőröndből, és már ment is kifelé, velem nem 
törődött. 

Akkor  az  egészből  nem  értettem  semmit,  csak  azt  láttam,  hogy 
anyám sírva fakadt, amikor az orosz katona elment. Még ma is előt-
tem van a kép, és csak évek múlva világosodott meg előttem Isten 
szándéka.  Azért  kellett  mindenhová  magunkkal  cipelnünk  a  fehér 
zsoltárt, mert Isten tudta, hogy azzal ment meg engem. Sok-sok év 
után tudtam igazán szívből hálát adni Szabadítómnak a csodáért.

Nagy Endréné, Zsuzsi néni

Lelkészi blog

Lelkészünk 2010.  szeptember – december  között  tanulmányútra Izraelbe 
utazott.

Megtapasztalásairól interneten naplót, blogot, vezetett. Ezekből a bejegyzé-
sekből szemezgettünk, hogy azok a kedves Testvéreink is olvashassák lel-
készünk gondolatait, akiknek nem áll módjában számítógépet használni.

2010. szeptember 8. szerda

áldás

Valami éneklés hallatszik a teremből. Péntek lenne, ifi lesz? Vagy az ének-
kar próbál? Mindjárt megnézem, csak ezt még befejezem, azt még leírom, 
hogy  el  ne  felejtsem,  hiszen  hamarosan  indulok  a  nagy  útra…  De  ezt 
az éneket ismerem is! „…őrizzen téged, őrizzen Ő, orcáját mennyekből…” 
Utána nézek, hogy mi is van! Benyitottam. És amit ott láttam az leírhatatlan 
volt. Számomra az elmúlt 14 év egyik csúcsa. Nagyon meghatódtam a gyü-
lekezet kedvességén, a sütiken, a figyelmességen, áldáskívánáson, a megle-
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petésen, a szervezésen, mindenen! Ez egy csoda! Isten áldja meg a gyüleke-
zetet, melynek tagja lehetek…

megérkeztem...

Amint ereszkedni kezdett a gép, és közeledtünk Tel Aviv felé és megláttam 
Izrael országát, megint elcsodálkoztam! Hogy lehet itt élni? Hogy lehet itt 
megélni? Az rendeben van, hogy a tengerpart mellett egy kicsit más a hely-
zet, mert itt munkát adhat a sok pihenni vágyó ember az itt élőknek, de ki-
csit beljebb? Hihetetlen az a kopár vidék, az a forróság, a tűző nap (felhő 
nuku, mintha mindig dél lenne, aztán egyszer csak lemegy a nap, mit le-
megy? Leesik!) ami látvány és érezvény az embert fogadja. Ez az ígéret 
földje? A tejjel és mézzel folyó Kánaán? Igen az! Mert ott az a kis szócska! 
Ha. Ha! Ha én leszek a te Istened! Akkor minden rendben lesz. Azóta, hogy 
földet értem és szállásomra eljutottam ez többször is az eszembe jut. Ha fe-
ledném, megyek egyet.  Járok egyet a tűző napon, saruval a lábamon föl 
a Karmel hegyre. 3 km a szállásomtól meredeken fölfelé. Hadd izzadjon 
az a Géza. Hadd tudja meg, hogyha más a helyzet, ha más a körülmény, 
az csak látszat. A valóság ugyanaz! Isten kegyelméből van minden! Csak 
én hozzászoktam a jóhoz. Hozzászoktam és már elvárom. Természetessé 
lesz az, ami mindig is kegyelem. Volt, van és lesz. A valóság mindig is  
a pusztaság. Nem a küzdelemért, az emberi erő megfeszítéséért, a bizonyí-
tásért. Nem! Hanem hogy tudjam, minden jó az Istentől van. A valóság, 
az az, ami nélküle van. A valóság a verejtékem, a szenvedésem, a bizonyí-
tási  kényszerem,  a  lustaságom  és  önzésem,  a  szeretet  utáni  vágyam és 
a szeretetadási képességem relativitása. Az igazság pedig Jézus, aki Isten-
ben van. Az, hogy Ő megment ettől a halálba beforduló léttől és rádöbbent, 
minden kegyelem! Hogy a legkisebb jónak, a legegyszerűbb kedvességnek, 
a  szeretet  legegyszerűbb  megnyilvánulásának  úgy  tudjak  örülni,  mint 
a szomjazó a korty víznek. A napon menetelő a kis árnyéknak. Hogy aztán, 
ha forrásra lelek, úgy örüljek neki, mint a megtérő Jézus szavának.

Folytatás a következő számban.
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Könyvajánló

Vetés és Aratás

Kedves testvérem!

Szeretnék a figyelmedbe ajánlani egy – bizonyára már sokak ál-
tal ismert – folyóiratot, amelynek címe: Vetés és Aratás.

Drága  nagymamámnak  köszönhetem,  hogy  évekkel  ezelőtt 
megismerkedhettem ezzel a kiadvánnyal, és azóta rengeteg is-
meret, és így áldás forrásává lett a számomra. Ezért szeretném 
most veled is megosztani az Evangéliumi kiadó által évente há-
romszor megjelentetett újságot.

Vetés  és  Aratás.  Férfiasan  bevallom,  nem tudom miért  is  ez 
a címe, de épp a minap gondolkoztam el azon, számomra mit 
jelent  vetés  és  aratás.  Pálnak  a  galatákhoz  írt  levele  jutott 
eszembe, amelyben így ír az apostol: „Ne tévelyegjetek: Istent 
nem lehet  megcsúfolni.  Hiszen amit  vet  az  ember,  azt  fogja 
aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztu-
lást;  aki  pedig  a  Léleknek  vet,  a  Lélekből  fog  aratni  örök 
életet.” Gal. 6,7-8

A szürke hétköznapokban annyi minden vesz körül minket, ha-
tással  van ránk,  elvonja  a figyelmünket  Istenről.  Szükségünk 
van tehát napi kapcsolatra, táplálékra, hogy helyt tudjunk állni 
a mindennapok  nehézségei,  kihívásai  közepette.  Ha  pusztán 
a vasárnapi igehirdetés jelentené a lelki táplálékot számunkra, 
az olyan lenne,  mintha egy héten egyszer ennénk. Lehetetlen 
lenne így  életben maradnunk,  és  ugyanígy lehetetlen  lelkileg 
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életben  maradnunk,  vagyis  keresztény  életet  élnünk,  ha  nem 
minden nap vesszük magunkhoz a lelki táplálékot, Isten igéjét. 
Azonban sokszor nagyon nehéz megérteni azt, sőt Isten Szent 
Lelke nélkül lehetetlen. Többek között ezért is szerettem meg 
ezt a kis folyóiratot, mert benne olyan bizonyságtételek, igema-
gyarázatok, életrajzok, kisebb történetek, tanmesék stb. találha-
tók, amelyek közelebb hozzák számomra a Szentírás üzenetét, 
és így könnyebben megérthetem azt.

Ezért szeretném most megosztani Veled, kedves Testvérem, ezt 
a  bátyám által  lelki  kincses  bányának nevezett  kis  újságot  – 
amit a kijáratnál lévő kerekasztalon találsz majd meg mindig – 
hogy növekedhess hitben,  kegyelemben,  szeretetben,  Isten is-
meretében.

Azonban kérlek, ne feledd el, hogy a Szentírás olvasását nem 
pótolhatja vagy helyettesítheti semmilyen könyv vagy kiadvány 
sem, nem véletlenül hívják a Bibliát a könyvek könyvének!

Ferkó Dávid
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Felhívás

Kedves Testvérek,  akik közvetlenül,  vagy áttételesen  kapcsolatban 
vagytok a Budaörsi Evangélikus Gyülekezettel!

A gyülekezet presbitériuma és a számvevőszék elnöke a legutóbbi 
3 presbiteri gyűlésen részletesen tárgyalta azt a beruházást, ami előtt 
állunk.

Ennek előzményei,  hogy évek óta pályázunk a helyi védettség alá 
tartozó gyülekezeti házunk és parókiánk utcafronti felújításáért, mely 
új lábazatot, vakolatot, utcafronti ablakokat és a nagykaput érinti. Be-
lül pedig tisztasági festést.  Sokan tudják a gyülekezetből,  hogy pl. 
a 6 ablak rendkívül rossz állapotban van – van, amelyiknek fája telje-
sen elkorhadt, és a kidőlés veszélye áll fenn – télen jön be rajtuk a hi-
deg,  a  fűtési  számláink  pedig  hatalmasak.  Idén  végre  nyertünk 
1,5 millió Ft-ot a várostól ezekre a munkákra. Isten csodája az, hogy 
amikor ezekről a munkákról beszéltünk az esperesnek, a Budai Egy-
házmegyétől is kaptunk 800 ezer Ft-ot. Ez azért is jól jött, mert a vá-
rosi támogatás mellé önrészt is „ragasztani” kell. A két összeg együtt 
a felújítás kb. 80%-át fedezi.

Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy köszönettel és hálaadással emlé-
kezzenek meg imáikban a kapott támogatásokért.

Ugyanakkor újabb gondok is felmerültek, melyek az épület fűtésével 
kapcsolatosak. A parókiát és a gyülekezeti házat két külön kazán fűti. 
Ezek  közül  az,  amelyik  a  parókia  melegéről  gondoskodna,  olyan 
öreg, hogy még abból az időből való, amikor az épületben óvoda mű-
ködött. Ez a kazán teljesen tönkrement, idén télen már nagyon rossz 
hatásfokkal működött. Ennek is, valamint a radiátorok szabályozha-
tatlanságának  is  volt  köszönhető,  hogy  a  lelkészlakás  földszintjén 
egész télen 15-16 °C volt. Unk János építészmérnök gondnokunk és 
Tátraaljai Zsolt épületgépész testvérünk felmérték az ezzel kapcsola-
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tos teendőket, és be is árazták azokat. Ennek megfelelően a régi ka-
zánt le kell cserélnünk, az újabbat, mely 12 éves, fel kell újítani és 
a lelkészlakás  radiátorait  szabályozhatóvá kell  tenni,  illetve a föld-
szinten újabbakat kell elhelyezni. Itt is javítani kell a nyílászárók szi-
geteléseit. A munkálatokat értelemszerűen nyáron kellene elvégeztet-
ni.

Az épület külső felújításából hiányzó kb. 20%, valamint a fűtéskor-
szerűsítés és felújítás 1 millió 800 ezer forintot tesz ki. A gyülekezet 
és az alapítvány számláján annyi pénzünk van, ami 2-3 hónapi műkö-
désre elég. Ebből tehát átcsoportosítani nem lehet. Mindezek alapján 
a presbitérium úgy határozott, hogy ezt a helyzetet a gyülekezet elé 
tárjuk,  kérve  testvéreink  anyagi  támogatását  és  imáit  ahhoz,  hogy 
ezeket a nagyon szükséges beruházásokat időben elvégezhessük.

Ez  ügyben  mindenkinek  a  lelkiismeretére  bízzuk  a  gyülekezet 
fenntartásán felüli adakozást. Ha valaki akar és tud bankon keresz-
tül utalni, annak ide írom a számlaszámunkat:  11742173-20135575 
Természetesen csekken és készpénzben is lehet adakozni. Az utalás-
kor, illetve a csekken kérjük a megjegyzésben feltüntetni, hogy: „fel-
újításra” szánják az összeget.

Kedves Testvérek! 

Amikor szívükre helyezzük és megosztjuk ezt a terhet Önökkel, ak-
kor azt kérjük, hogy Isten irányítsa gondolataikat az adakozáskor, és 
áldja meg adományaikat! Szomorú lenne, ha együttesen nem tudnánk 
ezt a problémát megoldani. A jelenlegi helyzet ellenére tudjuk, kinek 
a kezében vagyunk. Azt is tudjuk, hogy Isten számon tartja gyüleke-
zetünket.  Ezért  örülök,  és  tudjuk,  hogy  anyagi  dolgainkra  is  igaz 
a bibliai ige: „Istennek semmi sem lehetetlen” (Lk. 1,37).

Budaörs, 2011. április 7.

A Gyülekezet Presbitériuma
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1% – 1%

Rendelkezés az adó 2x1%-áról, melyre szeretnénk felhívni a kedves 
testvérek figyelmét. Szeretetükbe ajánljuk gyülekezetünk alapítványa 
(Erős Várunk, adószáma: 18691779-1-13) és az Evangélikus Egy-
ház (technikai szám: 0035) javára felajánlható adójuk 1-1%-át. Elő-
re is köszönjük e két szervezet számára történő rendelkezést. Fontos 
tudni, hogy a már beadott bevallás 1%-airól is lehet utólag rendelkez-
ni, ha ezt még nem tették meg – egészen május 20-ig. További infor-
máció  a  hivatalban Pinkóczy Lászlóné  Zsuzsától,  irodavezetőnktől 
kapható. (Az amúgy is befizetett adó első 1%-a kedvezményezettje-
ként gyülekezetünk alapítványa jelölhető meg, második 1%-a pedig 
az Evangélikus Egyház.) Mindkettő fontos, hiszen az első közvetle-
nül gyülekezetünkhöz érkezik és a lelki munkát segíti elő, a második 
alapján pedig az állam ítéli meg egyházunk támogatottságát. Egyhá-
zunk idei  egyszázalékos  kampányában a diakóniai  intézmények és 
ezeken belül is az egyház által működtetett anyaotthonok, családok 
átmeneti szállásai állnak a középpontban.

Ezért kérjük, a testvérek is tartsák fontosnak a „forintok eme hitvallá-
sát”.
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Közgyűlés

Február hónapban a szokásos éves közgyűlésünket tartottuk.

Budaörsi Evangélikus Egyházközség 
ZÁRSZÁMADÁS 2010 (TÉNY)

Év eleji pénzeszközök: 831.246,- Ft
Évi bevételek összesen: 11.379.989,- Ft
Évi kiadások összesen: 11.280.867,- Ft
Év végi pénzeszközök: 930.368,- Ft
Év végi bankszámla: 525.413,- Ft
Év végi házipénztár: 404.955,- Ft

Jelentősebb bevételek, Ft

Gyülekezeti tagoktól Persely:
egyházfennt. járulék:

adomány:
céladomány:

1.863.330
2.428.930
1.634.230

374.000

6.300.490

Belső egyházi forrás-
ból

működési támogatás, pályázatok 393.500

Központi támogatás hitoktatási díj és útiköltség 894.313

Saját alapítványtól 1.000.000

Továbbítandó bevéte-
lek

köt. offertórium:
GAS+szuppl.:
iratterjesztés:

148.450
50.300

147.705

346.455

Testvérgyülekezettől norvég+ sajógömöri 222.240

Átfutó tételek bérjárulékok 742.562
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A gyülekezeti tagoktól származó bevételek összege (6.300.490,- Ft) 
2010-ben jelentősen nőtt 2009. évhez képest (4.784.386,- Ft), de lé-
nyegesen meghaladta azt az összeget is, amit 2010-re a költségvetés-
ben beterveztünk (5.000.000,- Ft). Ez az összeg 2010-ben négy tétel-
ből tevődött össze: perselypénz,  egyházfenntartói járulék,  adomány 
és céladomány. Istennek legyen hála ezért a növekedésért, és köszön-
jük  mindazoknak,  akik  adományaikkal  segítették  gyülekezetünk 
munkáját és fennmaradását!

Jelentősebb kiadások Ft

Illetmények lelkész, hitoktató, hivatalvezető, kántor, 
egyházfi

4.857.230

Továbbítandó 
más egyházi 
szervnek

köt. offertórium, GAS, szupplikáció, 
iratterjesztés

321.419

Törvényes ter-
hek

adók, járulékok 1.225.375

Dologi kiadá-
sok

vagyonbiztosítás, közüzemi díjak, fűtés, 
világítás, irodaszer, bankköltség, felsze-
relések karbantartása, stb.

1.987.058

Gépjármű ktsg. üzemanyag, javítás, biztosítások 285.665

Továbbutalt tá-
mogatások

Árvízkárosultak, vörösiszap-károsultak, 
gömöri misszió, szárazdi misszió

624.000

Kölcsöntör-
lesztés

orgonahitel 370.000
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Budaörsi Evangélikus Egyházközség 
KÖLTSÉGVETÉS 2011 (TERV)

Év eleji pénzeszközök: 930.368,- Ft
Évi tervezett bevételek összesen: 11.332.612,- Ft
Évi tervezett kiadások összesen: 11.453.051,- Ft
Év végi várható pénzeszközök: 809.929,- Ft

Jelentősebb bevételek, Ft

Gyülekezeti tagoktól Persely:
egyházfennt. járulék:

adomány:

2.000.000
2.600.000
1.400.000

6.000.000

Belső egyházi forrás-
ból

működési támogatás, pályázatok 630.000

Központi támogatás hitoktatási díj és útiköltség 885.000

Saját alapítványtól és 
pályázatokból

700.000

Továbbítandó bevéte-
lek

köt. offertórium, GAS+szuppl., 
iratterjesztés

375.000

Átfutó tételek bérjárulékok 826.612

Pályázati pénzből épületfelújítás-önkormányzat 1.500.000

A 2011. év keretszámai nem térnek el jelentősen az előző évhez ké-
pest. Lényeges elem azonban, hogy 2011-ben megkezdődik az ablak- 
és homlokzatfelújítás. Ehhez a munkához 2010. évben 1.500.000,- Ft 
pályázati pénzt nyertünk a Budaörsi Önkormányzat megfelelő pályá-
zatán.
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Jelentősebb kiadások Ft

Illetmények lelkész, hitoktató, hivatalvezető, 
kántor, egyházfi

4.629.996

Törvényes terhek adók, járulékok 1.293.446

Dologi kiadások vagyonbiztosítás, közüzemi díjak, 
fűtés, világítás, felszerelések kar-
bantartása, stb.

2.205.000

Gépjármű ktsg. üzemanyag, javítás, biztosítások 342.900

Továbbutalt támo-
gatások

Árvízkárosultak, vörösiszap-káro-
sultak, gömöri misszió, szárazdi 
misszió

624.000

Kölcsöntörlesztés 440.000

Ablak- és homlok-
zatfelújítás

2.000.000

A várható kiadásoknál enyhe emelkedést prognosztizáltunk a fűtés-
világítás tételnél, ill. beállítottuk az ablak- és homlokzatfelújítás kivi-
telezésére 2.000.000,- Ft-ot.

Programok
Április 21. 18 óra
Istentisztelet
Nagycsütörtök ünnepe

Április 22. 18 óra
Istentisztelet
Nagypéntek ünnepe

Április 24. 4:30 óra
Feltámadási istentisztelet
Húsvét hajnalban

Április 30. 8-19 óra
Bibliaiskola „A” év

Május 3. 10 óra
Baba-mama klub

Május 5. 18 óra
Presbiteri gyűlés

Május 7. 10 óra
Fiatal felnőttek alkalma
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Május 7. 18 óra
Zákeus kör

Május 12. 17 óra
EBBE
Bp. Ülői út 24.

Május 16. 20 óra
GT férfikör
Törökbálint, Red Baron

Május 17. 10 óra
Baba-mama klub

Május 21. 8-19 óra
Bibliaiskola „A” év

Május 21. 15 óra
Konfirmációi vizsga,
utána szeretetvendégség

Május 22. 10 óra
Konfirmációi istentisztelet

Május 22. 16 óra
Egyházmegyei kórustalálkozó
Cantate vasárnapi kórus találkozó

Május 28. 10-16 óra
Egyházkerületi missziós nap

Május 28. 8-16 óra
Bibliaiskola „C” év

Május 28.
Baba-mama klub
Szombati családos kirándulás

Május 29. 15 óra
Gyermek és ifi alkalom
Sajógömör

Június 2. 18 óra
Istentisztelet
Mennybemenetel ünnepe

Június 2. 19 óra
Presbiteri gyűlés
Istentisztelet után

Június 4. 10 óra
Fiatal felnőttek alkalma

Június 4. 17 óra
Zákeus kör

Június 5. 10 óra
Tanévzáró, az istentisztelet keretében

Június 9. 17 óra
EBBE
Bp. Üllői út 24.

Június 18. 8-19 óra
Bibliaiskola „A” év

Június 17-20.
Konfirmációs utótábor a 2011-ben kon-
firmáltak részére
Balatonmáriafürdő

Június 18. 14 óra
Sajógömöri „Édenkert”,
továbbá gyermek és ifi alkalom

Június 19. 11 óra
Konfirmációs istentisztelet
a budaörsi gyülekezet szolgálatával
Sajógömör

Június 20. 20 óra
GT férfikör
Törökbálint, Red Baron

Június 27.- július 2.
Csendes hét a Budai-Pesti egyházmegye 
szervezésében
Piliscsaba
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Június 27- július 1. 17-20 óra
DTC vezetőképző tábor
Esténként, Leadership Training Camp 
angol és magyar szolgálókkal

Július 1-3.
GAW konferencia
Németország

Július 3-6.
Országos Missziói Konferencia
Evangélikus Missziói Központ szervezi
Piliscsaba

Július 4-9. 8-19 óra
Bibliaiskola „A” év

Július 10-16.
Angol ifi tábor 13-18 éveseknek buda-
örsi segítőkkel
Hosszúszó – Gömöri régió

Július 17-23.
Angol ifi tábor 13-18 éveseknek
Balatongyörök, KIE

Július 22-24.
Szórvány missziós alkalmak
Gömöri régió

Július 25-29.
Német napközis tábor 8-13 éveseknek

Július 25-30.
Gömöri gyerek és ifitábor budaörsi segí-
tőkkel
Kokava

Augusztus 1-6.
Sajógömöriekkel közös családos és gyü-
lekezeti tábor
Balatonszárszó

Rendszeres alkalmak
Istentisztelet Budaörsön minden vasár-
nap 10 óra
Gyermek Bibliakör az Istentisztelet alatt

Istentisztelet Törökbálinton a hónap első 
vasárnapján 830-kor.

Istentisztelet Biatorbágyon a hónap má-
sodik vasárnapján 830-kor.
Istentisztelet Herceghalmon a hónap 
harmadik vasárnapján 15-kor.
Kisifi pénteken, 17-kor
Nagyifi pénteken, 19-kor

B ud aö rs i  Ev an gé l i ku s  H í r le vé l
a  Bu da ör s i  E va ng é l i k us  Gy ü l ek ez e t  l ap ja

F e l e l ős  k i ad ó :  E nd re f f y  G éz a ,  l e l ké sz
Fe le lő s  s ze rk es z t ő :  Ko ch i s  A nd re a

T ör de lő  sz e r ke sz tő :  K oc h i s  Pá l  Zo l t án
So ks zo ro s í tá s :  Un k  Já no s
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