
Így ment el a börtönben levő 
lelkekhez is, ... (1. Pt 3:19) 

 
Alászállt a poklokra – valljuk az Apostoli Hit-
vallás szavaival. A Szentírás más szakaszai 
mellett a fenti igére támaszkodik a hitvallás. 
Jézus elment a börtönben levő lelkekhez is. Az 
ige értéséhez jó ismernünk az antik világ há-
romszintes világképét: a földi élettér fölött a 
menny – Isten országa, a földi élettér alatt a 
pokol – a halottak birodalma. A pokol nem a 
kárhozottak szférája a Hitvallás szavaiban, 
hanem a halottak birodalma, ahol minden mu-
landó várja feltámadását, Isten országának 
teljességét. A börtönben lévő lelkek lakóhelye 
– mondja a Péter levél –, akik nem ismervén 
Jézust, a reménytelenség börtönébe zárva vár-
ják szabadításukat. Ide szállt le Jézus. 
Elment a börtönben lévő lelkekhez – mondja 
Péter levele. Így fejezi ki Jézus halálát. Alá-
szállt a poklokra – mondja az Apostoli Hitval-
lás. Micsoda mélység! Jónás a tenger mélyére 
süllyedve kiáltja: Mélységbe dobtál, a tenger 
közepébe, és áradat vett körül. Minden ha-
bod és hullámod átcsapott fölöttem. Én már 
azt gondoltam, hogy eltaszítottál magadtól, 
és nem láthatom többé szent templomodat. 
(Jón 2:4-5) Jónással együtt sokan élik át, hogy 
az Isten elhagyta őket, hogy a szenvedések 
legmélyére kerültek. Mások felett a gondok 
hullámai csapnak át, a tennivalók áradata lepi 
el őket. Nincs kilátás. Ami felettük átcsapott, 
elzárja a levegőt, a fényt. És vannak, akiket 
felingereltek, és indulataik habjai tajtékzanak. 
Tehetetlen düh fojtogatja őket mások hibái, 
szándékos gonoszságai miatt. Néhányan pedig 
saját hibáik miatt, elrontott életük miatt, rossz 
döntéseik miatt – mint Jónás – kerülnek a ten-
ger közepébe, a bűntudat vagy a valós bűn, 
mint hínár fonja át és húzza le őket a mélybe. 
Amikor Jézus „alászállt a poklokra”, akkor 
minden szenvedés legmélyére szállt. És mint 
egy nagy kéz, tartja azokat is, akik úgy érzik, 

„lesüllyedtek a hegyek alapjáig, örökre bezá-
rult mögöttük a föld” (Jón2:7). 
Alászállt a poklokra. Jézus halála valóságos 
halál – vallja a Hitvallás. Meghalt. Ahogy az 
ember meghal. A Hitvallás megelőző szavai – 
megfeszítették, meghalt és eltemették – ebben 
a halott voltában rajzolják elénk Jézust. Min-
den történik vele. Ebben a mondatban azonban 
már Ő a cselekvő. Alászállt a poklokra. Mert 
bár „megölhették hitvány zsoldosok, és 
megszünhetett dobogni szíve” (Pilinszky), 
mégis él Ő, halálával legyőzte a halált, és mint 
élő, mint győztes ment el a halottak birodalmá-
ba, a börtönbe lévő lelkekhez, és hirdette – 
hirdeti nekünk is – az örök élet igéjét. 
Alászállt a poklokra – nem lesüllyedt, nem 
tehetetlensége taszította mélybe. Hanem élettel 
telve szállt alá. Így lett reménysége élőknek és 
holtaknak. A feltámadás csodája nem akkor 
kezdődik, amikor a mi számunkra is láthatóvá 
válik. Az élet győzelme már akkor végbe-
megy, amikor nekünk még láthatatlan. Jézus 
halála törte meg a halál erejét, amikor alászállt 
a poklokra, kitárta az élet kapuját. Ezt a hitval-
lást énekelhetjük húsvéti, szép himnuszunk-
ban: Jézus, Megváltónk sírba szállt, Bűnünkért 
hullott vére, Ámde levert poklot, halált Har-
madnap reggelére. Ezen örvendezhetünk, És 
dicsérhetjük Istenünk. Zenghet a halleluja! 
Halleluja! (EÉ 215) 
 
Imádkozzunk! 
Élet Istene, Jézus Krisztus a te erőddel leszállt 
a halál birodalmába, hogy megtörje a halál 
hatalmát. Add, hogy mi, akik a haláltól való 
félelem rabjai vagyunk, erősen álljunk meg 
abban a hitben, hogy Krisztus megnyitotta az 
élet kapuját, és örök életre szabadította meg 
övéit. Élő Isten, te vagy a mi reménységünk 
most és mindörökké. Ámen. 
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2020.01.23. Szent Imre templom, igét  
hirdetett: Szász Zoltán református lelkész 
Téma: Megbékélés 
 
A 2020-as Ökumenikus Imahét első napján 
tartott liturgiában a város katolikus, reformá-
tus, evangélikus, baptista lelkipásztorai szol-
gáltak és imádkoztak a keresztény felekezetek 
híveivel együtt.  
A hét idei anyagát a máltai keresztény egyhá-
zak készítették, amelyet Szent Pál hajótörés-
ének története nyomán a Megbékélés, Megvi-
lágosodás, Remény, Bizalom, Erő, Vendég-
szeretet, Megtérés és Nagylelkűség kulcssza-
vak köré építettek fel. 

  
Röviden így szól a bibliai történet: 
Pált börtönévei után más foglyokkal együtt 
Rómába viszik hajón. Amikor Kréta szigete 
mellett hajóznak, heves vihar tör ki. A szél 
úgy tombol, hogy nem tudják kormányozni a 
hajót. Minden rakományt és a hajó nélkülöz-
hető alkatrészeit a vízbe dobják, hátha segít. 
De ahogy múlnak a napok, a fedélzeten lévők 
elveszítik minden reményüket, hogy még 
megmenekülhetnek. Akkor Pál feláll, és így 
szól: Egyikőtök sem veszíti el az életét; csak a 
hajó vész oda. Mert múlt éjjel eljött hozzám 
Isten angyala, és ezt mondta: „Ne félj, Pál! 
A római császár elé kell állnod. És Isten meg-
ment mindenkit, aki veled együtt van a hajón.” 

Tizennégy nappal a vihar kitörése után a 
hajó zátonyra fut, a hullámok erejétől a hajó-
test darabokra hullik. Ám a hajó 276 utasa 
mind sértetlenül partot ér, ahogy az angyal 
megígérte. (ApCsel. 27, 18-26) 

A nap témája a megbékélés, a rakomány 
kidobása volt; Szász Zoltán idézettel kezdte az 
igehirdetést a hajótörés történetéből: „A vihar 
hevesen hányt-vetett bennünket, ezért másnap 
kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a 
hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel… 
Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt kö-
zöttük, és így szólt: Az lett volna a helyes, fér-
fiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el 

Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt 
a kárt.”  
A református lelkész így magyarázta a bibliai 
idézetet: 

Életünk jelképesen ez a háborgó tenger, 
ami tele van számtalan lényegtelen apróság-
gal, és sajnos csak a halál közelsége késztet 
sokakat az igazán lényeges dolgok megkeresé-
sére, és a haszontalanságoktól való megválás-
ra. Miért állnak elő életünk viharai? A hajósok 
tudtak az előre jelzett viharos időjárásról, ám a 
profit, az üzlet fontosabb volt számukra, mint 
a saját biztonságuk. Vajon a mi életünkben a 
fontossági sorrend hogyan alakul? Profit vagy 
az emberi élet, egyéni haszon vagy egy kisebb
-nagyobb közösség szolgálata kerül előre? 

Azt hiszik sokan, hogy Isten kikerülhető, 
van más megoldás a bajainkra, fájdalmainkra. 
A „bogyók és kenőcsök korában” élünk. Az 
orvostudományt magasabbra helyezzük, mint 
a Teremtőt. Ám az elkerülhetetlen halál ráéb-
reszt az emberi tudás végességére, és vigasz-
talhatatlanoknak érezzük magunkat a termé-
szet szigorú törvényével szemben. Jézus feltá-
masztásával az Atya bizonyította, hogy éle-
tünknek nincs vége a halállal, és Ő mellettünk 
áll, védelmez az odaát lévő világban is. Csak 
az istenhit adhat vigaszt a halállal szemben. 

„A zuhanó repülőgépen nincsenek ateis-
ták” - mondja a népi bölcsesség. Nem az utol-
só pillanatban kéne hitre jutni. A hit életerőt 
ad, ami évekkel is meghosszabbíthatja pl. az 
orvosok által végstádiumú beteg földi létét. 

A mai világrend helyett helyesebb volna a 
„világrendetlenség” fogalmat használni. Hit-, 
érték-, és mindenféle válság uralkodik, a test 
dolgai előtérbe kerülnek a lélek dolgaival 
szemben. Pedig „az Úr nem a derekunkat fog-
ja mérni, hanem a szívünket”, amikor elé ál-
lunk. Nem baj, ha szépek és sikeresek akarunk 
lenni, de ezt ne a lelki gazdagodásunk rovásá-
ra próbáljuk megvalósítani. Tartsunk helyes 
mértéket és arányokat a test és lélek, az önző-
ség és az önzetlenség, a föld és a menny dol-
gaiban! 

Végül az igehirdető a nap témája kapcsán 
kiemelte, hogy az örök élethez először meg 
kell békélnünk Istennel. „Krisztus kereszthalá-
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la által békéltette meg a bűnös embert Isten-
nel.” - Amikor megbékélünk Istennel, akkor 
tudjuk elfogadni önmagunkat, megbékélni 
önmagunkkal. Viharok vannak és lesznek, de 
az Istennel mindig békességben lehetünk. A 
vihart nem tudjuk elkerülni, de nem mindegy, 
hogy Krisztus ígéretébe kapaszkodva ragad-
juk-e meg az Ő békességét. 
Az imahét első alkalmán az ökumenikus kórus 
szolgált Dóczi István vezényletével, Tóka Sza-
bolcs orgonakíséretével. A karzaton énekelve 
négy darabbal  – köztük Händel Alleluja és 
Schubert Sanctus c. műve – emelték az isten-
tisztelet lélekhez szóló erejét. 
 
2020.01.24. Baptista imaház, Kerekasztal 
beszélgetés 
Téma: Remény 
Jelenlévők: Bencze András evangélikus-, Ber-
ze János református-, Révész Lajos baptista-, 
Tóth Tamás katolikus lelkészek. Moderátor: 
R.L. felesége, Révész Szilvia, aki a kérdéseket 
intézte a lelkészekhez. 
  

Révész Lajos felidézte a máltai keresztény 
gyülekezetek által választott történetet, a re-
ménység téma kapcsán így magyarázta: 

Pál táplálta a reményt az emberekben a 
túlélésre az angyali üzenet alapján, miszerint a 
császár elé kell járulnia Rómában. Pál bízott 
Isten elhívásában, és egyetlenként a 275 két-
ségbeesett társával szemben nem adta fel a 
reményt, lelket öntött a többiekbe is. A meg-
próbáltatásokat felülírja a remény, ami odaköt 
a reményt adóhoz, Istenhez. A remény itt 
iránytűként funkcionál, hogy hova kell tarta-
nunk. Isten a biztos pont, akinél lehorgonyoz-
hatunk. Ha ezt ma is elfogadnánk, nem biztos, 
hogy ennyire virágoznának a biztosítótársasá-
gok, mert innen reméljük a biztonságunkat… 
Isten bojtárai a reménytelen helyzetek. Ezek 
vezetnek vissza minket Hozzá. 

  
A beszélgetés kérdései és a válaszok: 

R.Sz.: Mi a reakciónk a váratlan helyzetek-
ben? 

T.T.: Nem baj, ha nem tudjuk a választ, 
mert a szenvedés nehéz téma. Az első reakci-

ónk szinte mindig a kétségbeesés. Nem hasz-
nálnak a keresztény tanítások sem ilyenkor, 
miszerint az Úr csak olyan terhet rak ránk, 
amit el tudunk viselni. Benne kell maradnunk 
a valóságban, meg kell engednünk, hogy rosz-
szul érezzük magunkat egy ideig. Majd tuda-
tosul bennünk, hogy honnan kell továbblépni, 
és bár az idő nem old meg semmit, de a saját 
munkánkhoz, ami kivezet a krízisből, és ami-
ben Isten segít minket, időre van szükség. 

R.Sz.: Saját életében volt-e reménytelen 
helyzet? 

B.J.: Mindig tudatosítsuk magunkban, 
amikor látunk, hallunk egy fájó helyzetet, 
hogy ez velünk is megtörténhet, mert ez segít 
elfogadni és kezelni, ha valóban minket sújt 
majd valami. Fiam, Barnabás Down-
szindrómásként született, amit tragédiaként 
éltem át először, és a gyász feldolgozásának 
fázisain mentem át az elutasítástól, az elfoga-
dásig. Az Úr segít, „a csemete, amit ültet-
tem…” szavával biztosít róla, hogy minden az 
Ő ítéletén alapul, és úgy lesz, ahogy Ő mond-
ja. Isten segítsége átformált, megváltoztam és 
bíztam az Ő ígéretében, ahogy Ábrahám. 

R.Sz.: Miért engedi Isten megtörténni az 
ilyen helyzeteket? 
B.A.: Nem tudom a helyes választ. A 20. szü-
linapomra, amikor valami miatt bennem ösz-
szeomlott a világ, egyik egyetemista társamtól 
kaptam egy igét: „Célt téveszt minden fegy-
ver, amit ellened kovácsolnak”. Dühös lettem, 
„hiszen éppen most értek el a fegyverek, és 
szúrtak halálra!” – ezt gondoltam. Nyolc év-
nek kellett eltelnie ahhoz, hogy megsejtsem, 
hogy igaz Isten igéje. Tényleg megtartott, és 
átsegített a nehéz időn is. Lassan megértettem, 
hogy minden cselekedetének oka és célja van. 
Azt szeretném megosztani, hogy Isten beszél-
gető Isten, szóba áll velünk, nem hagy ma-
gunkra, bármilyen rosszat is tettünk vagy bár-
milyen nagy legyen is a fájdalmunk. Ez segít, 
hogy kívülről tekintsünk magunkra, a helyze-
temre, ne a saját valóságunkban tekintsük csak 
magunkat. Ez a külső nézőpont segíthet kiutat 
találni a krízisből, ha nem is olyan könnyen, 
mint Münchhausen bárónak, aki a hajánál 
fogva húzta ki magát  mocsárból. 

 3 



Az Ige segít más nézőpontból látni a hely-
zetünket. 

R.Sz.: Erőss Zsolt felesége úgy magyaráz-
ta hegymászó férje tragikus halálesetét, hogy 
alá vagyunk vetve a fizikai világ törvényei-
nek, „mert egy bukott világban élünk”. 

T.T.: A „miért”-ek boncolgatásának nincs 
sok értelme, hiszen ha tudom a választ, akkor 
sem lesz könnyebb az adott krízishelyzetet 
megoldani, és nem fog kevésbé fájni. Inkább a 
„hogyan”-okon van a hangsúly. Hogyan lehet 
továbblépni? Ezzel foglalkozzunk inkább. 

R.Sz.: Legreménytelenebb sokaknak az 
átkelés az örökkévalóságba, a szükségszerű 
halál. 

B.A.: A halál ma tabutéma, félünk tőle és 
inkább nem beszélünk róla, mert nincs igazán 
megnyugtató válaszunk. Én úgy vélem, hogy 
teljesen meghalunk, a lélek nem röppen a 
mennybe, amiben sokan vigaszt látnak. Azért 
nem, mert az egész lényünk bűnös – testünk 
és lelkünk –, így nem örökölheti Isten igaz 
országát. De hiszek abban, hogy Isten új életre 
támasztja a halottat. Ahogy Krisztus, mi is 
meghalunk és feltámadunk. Az örök élet csak 
Jézus Krisztust illeti meg – s akik Jézushoz 
köttettek a keresztség és a hit által, akik Jézu-
séi, azok Jézussal együtt öröklik azt. 

T.T.: A héten egy hat hónapos kisbabát 
temettem el. A szülőkkel beszélgetve bizony-
ságra leltem a halál mibenlétének egyik meg-
határozásában, miszerint a halál megszabadu-
lás is. A kisbaba sokat szenvedett, és a szülők 
megkönnyebbülésről beszéltek a távozásakor, 
nem kell tovább tehetetlenül nézni gyermekük 
kínjait. A Szentírás is azt mondja Ádám és 
Éva történetében, hogy az Úr addig bünteti az 
embereket szenvedéssel, amíg meg nem hal-
nak. Tehát a halál a büntetés vége, nem pedig 
a büntetés fokozása. Kiszabadulunk a test és a 
korlátok börtönéből. 

R.Sz.: Valaki így fogalmazott a halálról: 
„Belegyógyult az örökkévalóságba. A halál 
nem pont, hanem kettőspont, nem lezár vala-
mit, hanem épp ekkor kezdődik valami új, 
amire valójában teremtettünk.” 

R.L.: A miértek beleragasztanak az adott 
krízishelyzetbe, és nem látjuk a dolog végét. 

Ám a remény és a hit megerősít minket afelől, 
hogy a történéseket nem a fatalitás, a véletle-
nek okozzák, hanem valaki kézben tartja a 
dolgokat. 

B.J.: A Jelenések könyve is ezt erősíti 
meg, ott is látszik a történet vége, a remény-
ség átjuttat minket az igazságtalanságokon és 
a miérteken. Persze bűnbánatot tartani nem 
árt, de nem jó ha ez pusztító önvádba csap át. 
A próbákat Isten állítja elénk, és megítél min-
ket a teljesítményünk szerint. 

T.T.: Bevallom, néha sajnos elbizonytala-
nodom abban, hogy létezik-e örök élet… Így 
én már annak is örülök, ha legalább Isten látja 
a történet végét… 

R.Sz.: Hogyan segíthetünk másoknak a 
krízishelyzetekben? 

R.L.: Azzal biztosan nem, hogy elmon-
dom, én mit csináltam egy hasonló helyzet-
ben. 

B.J.: Meg kell hallgatni szenvedő ember-
társunkat és megérteni, miért viselkedett így 
vagy úgy. Majd a gyász folyamatának lépcsőit 
végigjárni, hogy megtaláljuk, hol van az el-
akadás az illetőnél, és ekkor, itt kell segíteni a 
továbblépésben neki. 

B.A.: Évekkel ezelőtt unokatestvérem 18 
éves fia meghalt. Nagyon megrázott az eset, 
mert a lányaim is épp annyi idősek voltak. 
Amikor próbáltam együttérzésemet kifejezni, 
azt mondta unokatestvérem: nem szabad 
együttérezned! Ne is próbáld elképzelni, hogy 
te is elveszítheted a gyereked. Mégis segít a 
részvét, hogy részt veszünk a másik fájdalmá-
ban, ez vigasztal. Valamennyi terhet talán 
sikerül így átvállalnunk tőle. 

T.T.: Én gyakran csak sírok, nem tudok 
megszólalni. Nem akarok okoskodni, magya-
rázkodni. Érdemes ilyenkor egy öleléssel biz-
tosítani a szenvedőt a támogatásunkról. És 
engedni, hogy odamenjen hozzá Isten…  
 
2020.01.25. Evangélikus templom, Ifjúsági 
kórusok szolgálata, Bencze András lelkész 
igehirdetése 
Téma: Erőforrás 
16.30-18.00 és 19.00-20.30 között a különbö-
ző felekezetek ifjúsági kórusainak vezetésével 
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Istent dicsőítő énekeket énekelhettünk, fel-
emelő volt a csordultig megtelt templom kö-
zösségének ereje. Néhány idézet az énekek-
ből: 

„… ez a hús-vér templom érted van, a tűz 
benne érted ég…” (Budai úti református ifjú-
ság) 

„…halleluja, a halál vesztett, életet ad drá-
ga véred…” (baptista ifjúság) 

„… és hirtelen egy mennyei kéz megáld, 
Jézus az, aki segít. És hirtelen a mennyei erő 
leszáll, Jézus jön és meggyógyít…” (Jézus 
szíve templom, katolikus ifjúság) 

  
A két énekes blokk között került sor 18.00 

órakor az istentiszteletre, ahol Bencze András 
lelkész hirdette az igét, melynek témája ez 
alkalommal: Isten, mint erőforrás. A máltai 
keresztények által választott bibliai történet 
kibontásaként a lelkész felidézte, hogy a vi-
harban hánykolódó hajón az emberek már 14 
napja nem ettek, ugyanakkor senki nem tétlen-
kedett, mindenki tette a dolgát, hogy megme-
neküljenek. Ekkor szólt Pál: „Egyetek!” A mi 
életünk is fáradozások közepette telik, nem 
várhatjuk ölbe tett kézzel a jövőt, ám ehhez 
erőre van szükségünk. Sokszor kevésnek bizo-
nyul az emberi erő, és ilyenkor a kitartásért, a 
további lelki erőért Istenhez, mint erőforrás-
hoz fordulhatunk. Ő lelki táplálék számunkra. 

Bencze András beszélt a gyülekezetünk 
egy családjáról, akikre 3 hónapja hasonló vi-
har csapott le, mint a bibliai hajósokra. Egy 
három éves kislány daganatos megbetegedése 
kapcsán igyekeztek minden emberileg megte-
hetőt megtenni. A családnak erőre van szüksé-
ge a továbbiakhoz, és ehhez meríthetnek Pál 
szavaiból, „Egyetek!”. Az úrvacsorára utal Pál 
apostol. Jézus Krisztus teste és vére, a látható-
vá vált Ige, ami szilárdan nekünk adatott, köz-
vetíti Isten megmentő irgalmát és üdvözítő 
erejét.  
  
2020.01.26. Széchenyi úti református temp-
lom, Spányi Antal megyéspüspök  igehirde-
tése 
Téma: Megtérés 
Szász Zoltán református lelkész az istentiszte-

let elején felidézte az ökumenikus imanapok 
korábbi témáit, és rámutatott, hogy Isten gyak-
ran kontrasztokon át mutatja meg magát. Bé-
kétlenség közepette vezet minket a megbéké-
lés (1. nap témája) felé, reménytelen helyzetek 
kialakításával a remény (2. nap témája) felé, 
erőtlenség érzésével terel minket az erőforrás 
(3. nap témája) felé, és ha az elveszettséget 
éljük át, akkor fogjuk igazán a megtérést (4. 
nap témája) megtapasztalni. A hajós holland 
nép egy mondása szerint „Isten senkinek nem 
ígért viharmentes hajózást, csak biztos kikö-
tést”. Ne várjunk tehát mi sem sima, nehézsé-
gektől mentes utat Istentől, mert éppen ezek a 
megpróbáltatások fognak megerősíteni min-
ket, illetve annak bizonysága, hogy az Úr vé-
gig velünk van, támogat és szeret, bárhogy is 
szerepeljünk.  
Az istentisztelet során az ökumenikus kórus is 
szolgált öt színvonalas énekprodukcióval, 
továbbá egy vers is elhangzott egy nyugdíjas 
hívő tolmácsolásában, Füle Lajos: Futás cím-
mel. 

Spányi püspök úr a napi témát egy evangé-
liumi részlettel kezdte: „ … ha nem lesztek 
olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be a 
mennyek országába…” Vagyis a kicsi a legna-
gyobb, ő fog csak bejutni Isten országába. Mit 
teszünk mi? Méregetjük egymást, ki a jobb, és 
véleményezünk mindent, de ítéleteinknek 
nincs köze az igazsághoz. Az apostolok is 
méregették egymást, ki a legnagyobb. Mind 
arra számított, hogy ő a legnagyobb, és így 
biztosan bejut… Azt is mondja az Úr, „ha 
nem tértek meg, nem juttok be…”. Mi a meg-
térés? Szívünk és elménk megváltoztatása. 
Isten egy új életprogramra szólít meg minket, 
ami egy hosszú, egész életen át tartó megtérés. 
Új embert kell öltenünk magunkra, Krisztusba 
kell öltöznünk, aki életét adta másokért, min-
denkiért. Új szempontunk kell legyen, hogy 
nem vagyunk az igazság birtokában, és nem 
vagyunk semmivel sem a többiek előtt. A di-
csekvés hiábavaló és szégyenletes. A megtérés 
a Krisztus felé hajózást jelenti, a navigációs 
eszközeinket felé kell hangolnunk. 

Változnunk kell. Nekünk kell változnunk. 
Krisztus ebben segít; formál minket szereteté-
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Füle Lajos: Futás 

Fut a gyermek a labda után 
leszegett fejjel, tűzpirosan, 
se lát, se hall, csak egyre rohan. 
Guruló labda lett a világ, 
szüntelen űzi, hajtja a vágy, 
száz utcán, téren, 
ezer veszélyen, 
millió anyai kétségen át, 
gyönyörűszépen 
s balga-bután 
fut a gyermek a labda után... 
 
Fut az ember az élet után... 
Leszegett fejjel gyötri magát 
kincseit egyszer csakhogy elérje, 
kergeti álma, hajtja a vére. 
Kenyér gurul a lába előtt, 
vagyon gurul a vágya előtt, 
hírnév, dicsőség álma előtt. 
Rohan utánuk éveken át, 
a fogyó úton, életen át, 
száz utcán, téren, 
ezer veszélyen, 
millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen 
s balga-bután 
fut az ember az élet után... 
 
Fut az ISTEN az ember után, 
mert mindent lát és szánja nagyon, 
guruló szívét csakhogy elérje, 
hogy fut utána, hull bele vére! 
Ott fut az utcán, 
ott fut a téren, 
egész világon, 
sok ezer éven, 
sok mérhetetlen, 
megérthetetlen, 
keresztre írott szenvedésen át, 
hulló Igével, 
kiontott vérrel, 
viszonozatlan, 
mély szerelmével 
fut az ISTEN az ember után... 

 
 
 
 

vel, kegyelmével, vígasztal, gyógyírt ad,  fel-
emel. Formál a felebarátaink által is, akik kö-
szönnek, visszamosolyognak ránk és partnere-
ink jóban-rosszban. Az Úr formál továbbá 
minket életünk próbáival, nehézségeivel is, 
melyekkel nem összeroppantani akar minket, 
hanem megújítani. A szenvedés osztályrésze 
volt Jézusnak, Pálnak is. Isten rejtett kincseit 
egy újfajta látásmóddal tudjuk felismerni. 
„Milyennek lát engem Isten?” – ezen elmél-
kedjünk ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, 
milyennek látom magam, vagy milyennek lát-
nak mások? Embertársainkat is ezzel az új lá-
tásmóddal kellene szemlélni, meg kéne látnunk 
bennük Istent, és Jézusban a teljességet. 

A megtérés tehát újjászületés, nem pusztán 
külső szokások megváltoztatása, de egy lénye-
gi belső változás, ami a gondolkodásunk meg-
változtatásával kezdődik. Ehhez egyrészt nyi-
tottságra van szükség, figyelni Istenre, meg-
érezni, hogy mit vár tőlem, és nem arra, hogy 
mi mit akarunk. Kell hozzá továbbá az a kész-
ség, hogy ne csak magunkra, de másokra is 
szeretettel figyeljünk (a családtól egészen a 
bűnösökig), lássuk meg bennük a jót. És végül 
kell hozzá a szolgálat, hagyni hogy Isten esz-
közei legyünk felebarátaink javára. Áradjon ki 
a jóság a szívünkből, tegyünk jót mindenkivel, 
akivel csak lehet és amikor csak lehet. 

Új szív, új gondolkodásmód, új élet kell, 
belsőleg kell megváltoznunk. Ez az újjászüle-
tés szenvedés is egyben, hiszen harcolnunk 
kell önmagunk ellen, le kell mondanunk a földi 
javakról és az önzésről. Így tudjuk csak Jézus 
Krisztust befogadni. 
Pál Korintosziakhoz írt 1. leveléből idézett a 
püspök beszéde végén az emberi fejlődés útjá-
ról: „Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, 
mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy 
gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig 
férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgo-
kat. Mert most tükör által homályosan látunk, 
akkor pedig színről színre; most töredékes az 
ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, 
ahogyan engem is megismert az Isten. Most 
azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e 
három; ezek közül pedig a legnagyobb a szere-
tet.” (1 Kor 13, 1-13)    
        Kontó Gizella 
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Megváltoztatott Miatyánk? 

Az Evangélikus Élet 2020. február 16-23-i 
száma tájékoztat arról, hogy római katolikus 
testvéreink az olasz nyelvű Miatyánk 6. kéré-
sét megváltoztatják, s Húsvéttól kezdve a „ne 
vígy minket kísértésbe” kérés helyett ezt 
mondják: „ne engedj bennünket kísértésbe 
jutni”. Francia nyelven már 2017. ádventje óta 
így imádkozzák a Miatyánkot, ám a többi 
nyelv egyelőre megmarad a hagyományos 
fordításnál római katolikus testvéreink közös-
ségeiben. 
Jakab levele nyíltan mondja is – amit katoli-
kus testvéreink most a fordításban érzékeltet-
nek – hogy Isten a gonosszal nem kísérthető, 
és ő sem kísért senkit a gonosszal (Jk 1:13). 
Azonban mind az Ószövetség, mind az Újszö-
vetség bőven mond el olyan történetet, amikor 
maga Isten visz valakit kísértésbe. Az ószö-
vetségi József történetében például József 
határozottan kimondja: „nem ti küldtetek en-
gem ide, hanem Isten” (1. Móz 45:8). Pedig 
tudjuk, József útja Egyiptomba próbák és kí-
sértések egész sorát rejtette: rabszolgaságot és 
a hatalommal való visszaélés lehetőségét, bör-
tönt és kétségbeesés kísértését. Tudjuk, hogy 
saját testvérei adták el őt kereskedőknek. Jó-
zsef mégis élete minden pillanatát Isten veze-
tésének vallotta. 
S ebben is előképe lett ő Jézusnak, akit Júdás 
elárult, akit a főpapok halálra adtak, akit Pilá-
tus közönyössége keresztre juttatott – akit 
mégis az Atya adott oda értünk, és Ő támasz-
totta fel – miként Józsefnek is az Atya adott 
hatalmat és dicsőséget – hogy népének, ne-
künk menedékünk legyen. 
Nem tudom, nyelvtanilag szabad-e úgy fordí-
tani a Miatyánk 6. kérését, ahogyan római 
testvéreink mondani szeretnék – bár a szó 
szerinti fordítás egyértelműen a hagyományos 
szöveget igazolja. De két veszélyt látok ebben 
a változtatásban. Az egyik, hogy valaki két-
ségbe vonhatná Isten korlátlan szabadságát, 
szuverenitását. Mintha nem volna hatalma és 
joga bennünket kísértésbe vinni. Mintha a 
sátán nem volna az Ő uralmának alávetve. És 
ebből következik a másik veszély. Ugyanis 

ezáltal valakiben kétséget támasztanánk afelől, 
hogy az Úr, aki minket kísértésbe visz, ki is 
tud hozni onnan. Mert akinek hatalma van 
kísértésbe vinni, annak van hatalma abban 
megtartani és abból megszabadítani is. Az Úr a 
mennyek országába vezet még akkor is, ha 
mélységeken és homályon át visz is utunk. 
Nem tudjuk, miként alakul magyar nyelvterü-
leten az Úrtól tanult imádság sorsa. Reméljük, 
továbbra is együtt tudjuk mondani katolikus 
testvéreinkkel. De a 6. kérés evangéliumát 
mindenkor hordozzuk szívünkben! 
 
   Bencze András 
 
 

„ Nem jó a lelkésznek egyedül 
szolgálni… Képezzünk mellé 

munkatársakat!” 
 
Az írásunk címében megfogalmazott megálla-
pítás és felszólítás, a munkatársképzés koordi-
nálására, szervezésére felkért Gáncs Péter püs-
pök úr levelének mottója. A képzett gyüleke-
zeti munkatársakra és presbiterekre minden 
gyülekezetnek szüksége van. Minden képzés, 
tanulás, Isten ígérete szerint is javunkra válik. 
„Én, az Úr vagyok a te Istened, arra taníta-
lak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, 
amelyen járnod kell.” (Ézs. 48,17) 
A mi gyülekezetünkből  két fő  (Prépost Ká-
rolyné, Prépost Károly) vesz részt a Gáncs 
püspök úr által vezetett, a korábbi – Szebik 
Imre püspök úr által tíz évig vezetett – formá-
hoz képest megújított rendszerben zajló mun-
katársképzésen. A Révfülöpön tartott presbiter 
képzésen  eddig 11 fő vett részt,  akik sikere-
sen el  is végezték azt. 
A munkatársképzésben már négy alkalmon 
résztvevő (még két alkalom most tavasszal  
lesz) két fő, valamint a  2019-es évben végzett 
két  presbiterünk (Némedi Zoltán, Németh 
Balázs) erről  szóló  írását, a képzésekről meg-
fogalmazott gondolatait az alábbiakban közöl-
jük: 
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társadalomban”, mindnyájunknak szüksége 
van arra, hogy Krisztus gyülekezete ne csak 
befogadó, növekvő, hanem egyben másokról 
is gondoskodó közösség legyen. 
Az érdeklődő, figyelmes, egymásra figyelő 
személyekre, és közösségekre szükség van, de 
szükséges olyan felkészített munkatársak szol-
gálatba állítása is, akik készek és képesek   
elérni a rászoruló embertársainkat a gyüleke-
zetben éppúgy, mint annak környezetében. 
Ennek a célnak az elérését szolgálja a gyüle-
kezeti munkatársak képzése. 
Gyülekezeti  menedzsment: 
A képzés során megismerkedünk a stratégia 
és projekttervezés, valamint a pályázatírás 
alapjaival, a csoportban való munkálkodás 
lehetőségeivel, szabályaival. Jézus is csapat-
ban gondolkodott. tanítványokat hívott el, 
akiket mások tanítvánnyá tételére küldött ki. 
Gyülekezeteink egészséges működése ma sem 
képzelhető el lelkes és ugyanakkor felkészült/
felkészített munkatársi közösségek nélkül.  
A csak „fogyasztókból” álló gyülekezet előbb 
utóbb önmagát is „elfogyasztja” Az alkalma-
kon elkészítjük egy minta gyülekezet szük-
ségleteit felmérő, fejlesztési  igényeit, céljait 
meghatározó stratégiát, illetve az azt megva-
lósító projekte(ke)t. Otthoni gyakorlati munka 
keretében lehetőség van, a lelkésszel, gyüle-
kezettel együttműködve, a gyülekezeti straté-
gia alapjainak lerakására, gyülekezeti projek-
tek végiggondolására, megtervezésére 
Több előadásban örömmel fedeztem fel, hogy 
a gyülekezeti szolgálatom során (mint másod-
felügyelő) a mi gyülekezetünkben már a gya-
korlatban is találkoztam az ott elhangzottak-
kal. A tanultakat, gyakorlati feladatok megol-
dásában, már ott az oktatáson, és a „házi fel-
adatként” megkapva, az itthoni munkában 
tudom elmélyíteni. 
A gyülekezeti munkatárs-képzés három őszi, 
és három tavaszi alkalomra van tervezve. Ed-
dig négy hétvégi alkalmunk volt. Sajnos a 
még betervezett két alkalom, a rendkívüli 
egészségügyi helyzet miatt, bizonytalan időre 
fel lett függesztve. 
 
 

A szakirányú gyülekezeti mun-
katárs-képzésről  

 
A képzés címéből is kiolvasható, hogy nem 
minden résztvevő hallgatja ugyanazokat az 
előadásokat. A tanfolyam, szekciókban zajlik, 
és négy konkrét területet ölel fel, melyek a 
következők:  
Gyermekmunka, ifjúsági munka, gyülekezeti 
szeretetszolgálat és gyülekezeti menedzsment. 
A képzési napok minden alkalommal áhítattal, 
és közös „alapozással” kezdődnek a templom-
ban. 
Az áhítatot Gáncs Péter püspök úr, a közös 
előadást Németh Zoltán lelkész, a missziói 
osztály vezetője tartja.  
Az első előadásának alapgondolata 
„Evangélikusnak lenni jó”, melyet egy kerek 
előadásban ki is fejtett. 
Egyensúlyi helyzetek jellemzőek egyházunk-
ra: 
 
Tradició - Korszerűség 
Egyén - Közösség 
Szabadság - Kötöttség 
 
Az „alapozó előadások” után válnak szét a 
hallgatók a négy szekcióra. Mi (Prépost Ká-
rolyné) a gyülekezeti szeretetszolgálat, és 
(Prépost Károly) a gyülekezeti menedzsment 
szekciók előadásait hallgatjuk.  
Nem  vállalkozhatunk az előadásokon hallot-
tak részletes leírására, hanem azokat a szá-
munkra megfogalmazódott fontos gondolato-
kat adjuk tovább, melyből érződik, hogy miért 
is jó ezeken a képzéseken részt venni.  
Gyülekezeti szeretetszolgálat: 
A képzésünknek  gondoskodó gyülekezet cí-
met is adhatnánk.  Az idősek, nélkülözők, 
magányosak segítését célozza meg,  a diakóni-
ai teológiát erősíti. 
Az előadások olyan gondolatokat ébresztettek 
bennem, hogy nemcsak a konkrétan rászoru-
lók, hanem a mai jellemző életmód mellett 
mindenkinek szüksége van a figyelmességre, a 
közösség törődő magatartására. 
Kis  túlzással azt mondhatjuk, hogy a „beteg 
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Presbiterképzésről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház – több 
évre visszamenően – minden évben meghirde-
ti a három konzultációból álló presbiterkép-
zést. A képzés helye: Révfülöp Ordas Lajos 
Evangélikus Oktatási Központ. A képzés cél-
ja, hogy magas színvonalú tudást, ismereteket 
adjon mindenkinek, aki presbiteri szolgálatra 
készül, vagy abban már aktívan tevékenyke-
dik. 
A három hétvége – péntek estétől vasárnap 
délig tartó időszak – nagyszerű alkalom a fel-
töltődésre, a külvilágtól elvonultan a keresz-
tyén hit tanításainak megismerésére, az abban 
való elmélyedésre, elmerengésre. Eközben 
pedig maradandó élményekkel gazdagodva 
megismerhetjük testvérgyülekezeteink életét, 
gondjaikat, örömeiket és ötleteiket. Megoldási 
javaslatokat kaphatunk mások példáit megis-
merve a saját gyülekezetünknél jelentkező 
problémák megoldásához. 
A 2019. évben a konzultációs időszakok az 
alábbiak voltak: szeptember 20-22.; október 
11-13.;  november 15-17. 
A képzésben való jelentkezéshez lelkészi aján-
lás is szükséges, amit részünkre Bencze And-
rás lelkészünk örömmel adott meg. A képzés a 
résztvevők számára teljesen ingyenes, a szál-
lást és étkezést az országos egyház biztosítja. 
A konzultációkkal kapcsolatos, részletes tud-
nivalók az Evangélikus Élet aktuális számában 
minden évben megtalálhatók. 
A mi csoportunk 20 főből tevődött össze és az 
ország különböző helyeiről – Cinkota, Szek-
szárd, Veszprém, Mezőberény, Rákospalota, 
Fót, Székesfehérvár – érkeztünk. 
Így, a kötetlen, vacsora utáni esti beszélgeté-
sek során lehetőségünk volt a már fentebb is 
említett gyülekezeteink közötti ismerkedésre, 
személyes barátságok kialakítására. 
A konzultáció teljes anyagának ismertetését 
mellőzve, csak az általunk legfontosabbnak 
ítélt témakörök az alábbiak voltak: 
-rendszerszemléletű gyülekezetépítés 
-honnan-hová, hova tartozunk 
-mit tanít az egyház 
-hit és vallás fogalma 

-az Életkönyve (Lutheránus Új Szövetség) 
-apostolság, Krisztus központúság 
-közösség építés 
-keresztyén etika 
-az úrvacsora 
-a misszió 
-magyar evangélikus egyháztörténet 
-beszélgetés a presbiteri szolgálatról 
 
A témák előadói nagy tudással rendelkező, 
általában a témakörben kutatást végző és azt 
publikáló testvérek voltak.  
Dr. Hafenscher Károly EHE tanszékvezető, 
(egyben tanfolyamvezető és „házigazda”) 
Dr. Garádi Péter Evangélikus Belmissziói 
Baráti Egyesület elnöke ... 
Tubán József lelkész 
Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő 
Isó Dorottya lelkész 
Majorosné Lasányi Ágnes az EPSZTI 
(Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató 
és Továbbképző Intézetet)igazgatója 
Dr. Bácskai Károly  Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetem tanszékvezető tanára 
Dr. Fabinyi Tibor egyetemi tanár 
Gregersen-Labossa György lelkész 

 
A tartalmas előadások, konzultációk és 

baráti beszélgetések mellett jutott idő kirándu-
lásra is. Megtekintettük a révfülöpi „rom-
templomot” és ellátogattunk a tihanyi apátság-
ba is, ahol – Dr. Hafenscher Károly jó kapcso-
latának köszönhetően – Kiss Domonkos OSB 
atya kalauzolt bennünket. Ezt követően a ba-
latonfüredi evangélikus templomban tettünk 
látogatást, ahol a gyülekezet lelkésze fogadott 
bennünket és rövid ismertetőt tartott.  

A tanfolyamot 29 kérdésből álló írásos 
záróvizsgával és a képzést igazoló oklevél 
átvételével fejeztük be. A révfülöpi tartózko-
dásunk alatt olyan közösség kovácsolódott 
össze, akik szoros kapcsolatot tartanak egy-
mással a Google Csoportok ”Presbiterképzés 
2019” csoportban. 
Összetartozásunkat, egymás iránti érdeklődé-
sünket mi sem tanúsítja jobban, mint a 2020. 
április 17-19. között megszervezett, Révfülö-
pön tartandó Presbiteri Találkozó. 
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Bátorítunk és bíztatunk másokat is a jelent-
kezésre és a tanfolyam elvégzésére, mivel az 
ott szerzett tudás és ismeretanyag birtokában 
még többet tehetünk gyülekezetünkért és szol-
gálatunkhoz erőt és hitet nyerünk. 

A képzésekről szóló ismertetést az alábbi 
gyülekezeti tagok írták:  
 
 Prépost Károlyné, Prépost Károly,  
 Némedi Zoltán, Németh Balázs  
 
 

Csurgói Szeglet 
 

Kivonat a gondnoki beszámolóból  
2019-2020. évre 

 
A templomunk állapota változatlan. Felada-
taink: 2020. évben az északi oldal szivárgójá-
nak feltárása, hibáinak kijavítása. A lepörgő 
festés visszaállítása. 
 
A gyülekezeti ház állapota elfogadható 
- A folyosói rész gipszkartonozása, festése 
esedékes 
- A teremben tisztasági meszelés előtti faljaví-
tások tavasszal, határozathozatal a 3 utcafronti 
ablak cseréjéről, a következő években való 
pályázatokhoz.  
- Télen elfagyás nem történt, viszont az épület 
fagymentesen tartása költséges volt, így az 
infralámpás megoldás mellett döntöttünk. 
Előtte kisteljesítményű hősugárzót vásárol-
tunk és az üzemelt. A Szieszta gázos kályha 
eladási árából finanszíroztuk. Most a gyer-
meksarkot fűti istentiszteletek alkalmával. 
- Konyhában a gáztűzhely tönkremegy, egy 
két lapos főzőlap kapott helyet ott. A mű-
anyag poharak helyett (mellé) üvegpoharakat 
szereztünk be.  
 
A lakás állapota állandó karbantartás alatt 
- A nyári tábort és a szállást észrevette az épü-
let. A szobák falai elkoszolódtak, a dugaljak 
kiszakadtak, kevés is van belőlük, az ágyak 
huzatai tisztításra szorulnak, a függönyök 
elszakadva, az ágynemű egy része cserére 
szorul. 

- A konyha tisztasági festésre érett, a padló-
burkolat lerakására előkészített állapotban 
van. A teafőző eltörött, a minigrill nem hasz-
nálható, az evőeszközök egy része a nem ren-
deltetésszerű használattól rozsdás, vagy kicse-
rélték más fajtára.  
- A fürdő felújítása elkezdődött.  Ajtócsere, 
teljes kibontás, új zuhanykabin építése, csem-
peburkolat készítése belmagasságig, taposó 
csere, mosdó és szekrény beállítása, festés és 
mázolás az idei cél. Ehhez segítségre van 
szükség, hogy nyár elejéig, a szezon beálltáig 
elkészülhessen. Az összepakolásban, cipeke-
désben Piják Attila presbiter segítséget nyúj-
tott. 
- Az épület padlásának és hátsó részének ta-
nulmányozása, ha elbontásra kerül a fáskamra. 
 
Udvar 
- A beteg fák, cserjék kivágása, hepe-hupák 
eligazítása, fűnyírás. 
- A lakás hátuljának tereprendezése, vízkifo-
lyás felderítése, utca felüli lezárása kerítéssel, 
virágoskert gondozás. 
 
Temető 
Ellenőrzés ősszel volt, mindent rendben talál-
tak, a nyilvántartásunk és annak vezetése pél-
daértékű. A református testvérekkel közösen 
szállíttattuk el a szemetet és semmisítettük 
meg az éghető hulladékokat. 
Két temetésünk volt. Molnár Józsefné Zsófi 
nénitől 2019-ben, Tokos Tibor testvérünktől 
2020. március 7-én vettünk végső búcsút.  
 
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy imádságban 
hordozzák terveinket, illetve lehetőségeikhez 
képest az egyházfenntartói járulék befizetésé-
vel, adományokkal is segítség a munkák miha-
marabbi elkészülését. 

 
Szeretettel: Szabó Attila gondnok 
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Hatalmas összeget nyertünk, 
de nekünk is tenni kell hozzá!  

 
Az Evangélikus Egyházunk Építési és Ingat-
lanfejlesztési Osztálya által kiírt pályázaton 15 
millió forintot nyertünk el a gyülekezeti há-
zunk energia megtakarítási terveinek megvaló-
sítására. Az épületünk külső nyílászáróinak 
cseréjét, a fűtés, valamint a meleg víz ellátás 
korszerűsítését szeretnénk elvégezni. A gyüle-
kezeti házunk szentelése, és beköltözésünk 25 
éve, ősszel történt. Az akkori műszaki színvo-
nalon beépített szerkezetek mára elavultak. 
Istennek hála, a jelentős összeg jókor érkezik. 

A presbitérium tagjaiból alakult öt tagú 
műszaki bizottság és az egyházközségünk 
elnöksége több hónapja dolgozik a vállalko-
zók megkeresésén, árajánlatok bekérésén és 
azok kiértékelésén. A presbitérium február 3-i 
és február 27-i gyűlésén döntött a nyertes vál-
lalkozók kiválasztásáról. A nyílászárók cseré-
jét Fehér Ferenc és Fehér Attila Csákvári asz-
talos vállalkozók végzik el, mert a legkedve-
zőbb 12 millió forint összegű árajánlatot ad-
ták. Meggyőződtünk arról, hogy megbízhatók, 
kiváló minőségű nyílászárókat készítenek. Ők 
gyártották a templomunkon cserélt ablakokat 
is. Minden külső ajtó és ablak hossztoldott 
borovi fenyőből, 92 mm profilméretben, ipari 
lazúrral lakkozott kivitelben, három-rétegű, 48 
mm vastagságú hőszigetelő üvegezéssel, kor-
szerű vasalatokkal készül. A szerződést meg-
kötöttük, a helyszíni felmérést elvégezték, a 
gyártás előkészítésén dolgoznak. Ígéretük sze-
rint a nyári időszakban az új nyílászárók be-
építése megtörténik. 

Hosszas egyeztetések és elemzések után a 
presbitérium döntött, hogy a teljesen elhaszná-
lódott három kazán cseréje helyett a városi 
távfűtési hálózatra kapcsoljuk a gyülekezeti 
házunkat. A Széphő Rt.-nél folytatott vezetői 
egyeztetésen és levelezésen a megoldás mód-
jai és bekerülési költségei tisztázódtak. A gyü-
lekezeti házunk méretei és az átadott éves gáz-
számlák összege alapján kiszámolták, hogy a 
távfűtés költsége sem lehet  drágább mint a 
jelenlegi fűtési költség.  A hőszolgáltató térí-

tésmentesen kiépíti azt a közel 100 m-es veze-
téket, mellyel a fűtési és használati meleg 
vizet a pincénk faláig elhozzák. Egyházközsé-
günknek kell kifizetni azt a 80 KW teljesítmé-
nyű hőközpontot, melyet a kazánházunkba 
telepítenek. Ez a hőkapacitás nem csak a gyü-
lekezeti házunk teljes hőigényét tudja biztosí-
tani, hanem a templomunk később megvaló-
sítható meleg levegős fűtését is lehetővé teszi. 
A hőközpont, a számunkra kedvező áralku 
miatt, bruttó három millió forintba kerül. 
Amennyiben ezt a berendezést, a megvalósí-
tást követően vagyonilag a Széphőnek átad-
juk, nem kell fizetnünk évente üzemeltetési, 
karbantartási és távfelügyeleti díjat sem. Min-
den ilyen jellegű költség a szolgáltatóé.  
A hőközponthoz csatlakozóan az épületen 
belül ki kell építetnünk egy ellátó vezeték-
rendszert, melyen a használati meleg víz és a 
fűtési meleg víz eljut az öt fogyasztási helyre, 
melyek a két emeleti lakás, a földszinti háló-
zat ketté bontva és a pince. Ezekkel a közvet-
len vezeték kiépítésekkel, és a termosztátok 
által vezérelhető szelepek beépítésével lehető-
ségünk nyílik a fűtési körök ésszerű, takaréko-
sabb szabályozására, ezzel a helyiségek hasz-
nálatához igazodó fűtési igény ellátására.  
Jelenleg a teljes földszint és a teljes pincei 
szintet egy termosztát vezérli a nagyteremből, 
mely miatt feleslegesen fűtünk nem használt 
tereket. Ezt követően három egységként külön 
programozhatóvá válik a földszinti nagyte-
rem, külön az iroda és kisterem, valamint a 
pince is önállóan leválasztódik.  
A THERMOPRO 2007 Kft. által adott és 
egyeztetett árajánlat szerint a kiépítés gépész 
költsége: 2.795.000,- forint. Ehhez járuló vil-
lamos anyagok és a munkák díját – a magát 
megnevezni nem kívánó – presbiter testvé-
rünk adományként vállalta. Köszönjük ezt a 
nagylelkű felajánlást. 

A fentiekben ismertetett beruházási beke-
rülési költségek 2,8 millió forinttal meghalad-
ják az elnyert 15 millió forintot. Azonban a jól 
hőszigetelő nyílászárókkal és a takarékosabb, 
szabályozhatóbb fűtésrendszerrel évek alatt 
jelentősebb rezsiköltséget takarítunk meg.   
A templom későbbi fűtéskorszerűsítésének  
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esélyét megteremtjük. Nem szennyezzük köz-
vetlen belvárosi környezetünket a három ké-
ményből kibocsátott füstgázokkal.  

A 25. évfordulónkon hatalmas lehetőség 
adatott számunkra a jelentős összeg elnyerésé-
vel, azonban ennek megvalósításához gyüleke-
zetünk áldozatvállalására is szükség van. Ké-
rem testvéri közösségünket az összefogásra. 
Imádságban hordozzák terveinket, a megvaló-
sításához Istenünk egyező akaratát és segítsé-
gét kérjük. A presbitérium és lelkészünk felha-
talmazása alapján kérem egyházközségünk 
tagjait, hogy ebben az esztendőben az egyház-
fenntartói járulékon felül, jelentősebb célado-
mányokkal segítsék a program megvalósítását 
a takarékosabb jövő érdekében. 
„Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te 
nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyör-
géseinket  „  (Dán 9,18c) 
 
Erős vár a mi Istenünk! 
                                                                                                                 
        Kiss László felügyelő 
 
 

Virág Jenő:  
Dr. Luther Márton önmagáról 

A parasztlázadás idején 
 
Az evangéliumot nem lehet többé terjedésében 
megállítani. Sok lelkész hatalmas erővel hir-
dette az igét szerte Európában. Wittenberg lett 
egy időre a szellemi központ. A jövendő veze-
tői, az egyetemi hallgatók seregestől özönlöt-
tek a reformáció tűzhelyéhez. Luther életében 
hazánkból is 166 hallgató iratkozott be a wit-
tenbergi egyetemre. 

Nagy szomorúság töltötte el Luthert a pa-
rasztság szörnyű terheinek láttán. Az elnyoma-
tás 1525-ben pusztító lázadást váltott ki. Az 
uralkodók vérbe fojtották Luther többször 
kénytelen volt állásfoglalását kifejezni. Ő Isten 
igéjének fényében mindkét félnék egyaránt 
megmutatta hibáit és túlzásaik elhagyását 
kívánta. 

A parasztlázadás idején a lázadó parasztok 
közt voltam. Keresztülmentem közöttük éle-

tem és testem veszélyeztetésével. A thüringiai 
parasztokat magam is megismertem; minél 
inkább intette és tanította őket az ember, annál 
csökönyösebbek, büszkébbek és eszeveszet-
tebbek lettek. Mindenütt olyan szertelenek-
nek, dacosoknak mutatkoztak, mintha minden 
kegyelem és irgalom nélkül meg akarnák őket 
fojtani. Nordhausenben egy prédikáció alatt, 
melyben a megfeszített Krisztus képére mutat-
va türelemre intettem őket, lármáztak a pa-
rasztok. Egyesek csengettyűkkel csörömpöl-
tek. Ha ott egyetlen ember kardot rántott vol-
na, a többiek is utána mentek volna. Nem cso-
da, hogy a parasztok így fellázadtak, mert 
nincs senki, aki őket komolyan kormányozná 
és fegyelmezné. Csupán szánalomra méltó 
helyzetüknek lehet betudni, hogy ők, akiket a 
hatóságok annyira elhanyagoltnak, nem 
dühöngenek még sokkal szertelenebbül. 

A Németbirodalom ugyancsak megjárta. 
Ma a hercegek és az urak tudatlanok. Semmit 
sem tanultak, nem is akarnak, azt hiszik, hogy 
az nekik szégyen. Ezért nem tudnak kormá-
nyozni. Legfőbb buzgóságuk, legelőkelőbb 
tanulmányuk és gyakorlatuk a nagy ménlova-
kon való nyargalás, a lakomázás, a szerencse-
játék, a vadászat, az alattvalóknak szükségte-
len adókkal való megterhelése, a nyúzás és a 
zsarolás. Közben a nemesek kormányoznak, 
az urakat nyomorúságba döntik, amint a mi 
kegyes hercegünkkel, János választófejede-
lemmel tettek Meiningen előtt a parasztláza-
dáskor, amikor őt egész seregével fegyverek 
elé állították és menekülést parancsoltak. Má-
tyás, a magyarok királya volt az igazi jó ural-
kodó, aki az ilyesmit megbüntette. 

Azt tartom, hogy az én szászországi ural-
kodóm az Ótestamentumban Ezékiás lett vol-
na, ha arra került volna a sor. Mert amikor 
tanácsomat kérte, hogy hozzájáruljon-e a pa-
rasztság 12 pontjához, amelyeket 
Meiningennél terjesztettek elébe, én erről erő-
sen lebeszéltem. Készségesen igazat adott 
nekem, de hozzáfűzte: "Isten fejedelemmé tett 
engem és sok lovat adott. Ha nem akar ennek 
meghagyni, szívesen fogok nyolc vagy négy 
lovon közlekedni." Ezt mondta nekem a feje-
delem. Keresztyéni, istenes felelet volt és 
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sokan leérettségiztek, ezáltal jobb életkilátása-
ik lehetnek. A program büszkeségei két fiatal, 
akik jelenleg egyetemi tanulmányaikat folytat-
ják és ezt kizárólag a program segítségével 
tehetik. 

Mellékeljük Bálintné Bea karácsony előtt 
íródott levelét az utazási előkészületekről. Aki 
többet szeretne tudni a misszióról vagy támo-
gatná munkájukat, információkat talál az 
EKME honlapján. 
Erős vár a mi Istenünk! 
 
            Mészáros Magdolna, Szinnyei Katalin 
 
 
Kedves Pártfogók, Támogatók! 
 

Kedves Barátaink! 
 
Karácsonyi ünnepség 2019 
És ez már így lesz karácsonyig? – méltatlan-
kodtam a múlt héten – karácsony előtt három 
héttel – rutin bevásárlásomból hazatérve. 
Nyüzsgés, tolakodás, megrakott bevásárlóko-
csik, ajándék-hegyek. Amikor leültem a lapto-
pomhoz, Isaiah lelkésztől, a kenyai szolgálat 
kinti vezetőjétől várt levél, benne a decemberi 
12-i karácsonyi ünnepség költségvetésének 
terve. 
Mint az utóbbi 13 évben minden december-
ben, lesz ebéd és lesz ajándék. A kinti önkén-
tesek azt kérdezik: – Vásárolhatunk ajándékot 
a 41 gyerek számára fejenként 1.680 kenyai 
shillingért (Ksh) (kb. 5.000 Ft)? 
 

Igen. Az adományokból és az Evangélikus 
Külmissziói Egyesület segítségéből (EKME) 
futja rá. 
 

De mi is ez az ajándék? Hadd másoljam ide a 
listát: 
 

1. Sugar 2 kgs Ksh. 250 (kristálycukor) 
2. Cooking Oil 2 ltrs Ksh. 350 (főzőolaj) 
3. Wheat flour 2 kgs Ksh. 260 (búzaliszt) 
4. Maize flou r 2 kgs Ksh. 240 (kukoricaliszt) 
5. Bar soap 2 kgs Ksh.320 (mosószappan) 
6. Salt 1 kg Ksh. 65 (só) 
7. Baking powder Ksh. 35 (sütőpor) 
8. Green grams 2kgs Ksh. 160 (mungóbab) 

nagy alázatosság volt benne. A parasztok 
ugyanis azt kívánták tőle, hogy csak négy ló-
val járjon. 

A három szekta: a Münzeré, a sakra-
mentáriusoké és az újrakeresztelőké nagy kárt 
okozott az evangéliumnak. A sátán az evangé-
liumot igen erősen akadályozta terjedésében a 
bandák és a parasztok lázadása által is. 
 
 

Beszámoló az EKME 
csendesnapjáról 

 
„…az Úr szól, és hívja a földet napkelettől 
napnyugatig” Zsolt 50,1b 
A kedves olvasó figyelmébe szeretnénk aján-
lani evangélikus egyházunk egyik egyesületét, 
az Evangélikus Külmissziói Egyesületet 
(EKME). Hosszú múltra visszatekintő szerve-
zet, melynek célja egyházunk külhoni misszi-
ós munkáját segíteni. Számos elkötelezett test-
vér tevékenysége tette hitelessé, közülük Bá-
lint Zoltán és Beáta jelenleg is tartó missziós 
munkája, Nairobi nyomornegyedében folyta-
tott támogató tevékenysége. 

2020. február 29-én volt az EKME kül-
missziói csendesnapja, ahol többek között az 
előző nap Kenyából hazaérkezett EKME 
missziós csapat beszámolóját hallgathattuk 
meg. Az utat sikeresnek ítélték, a csapat orvos 
tagjai 45 gyerek általános vizsgálatát végezték 
el. Meglepő tapasztalatuk az volt, hogy a vi-
szonyokhoz képest meglepően jó egészség-
ügyi állapotban voltak, 3 beteget szűrtek ki. 
Nairobi nyomornegyedében ebédeltetést és 
tanulást támogató programjuk van, ezt Ma-
gyarországról jelenleg 18 gyülekezetből 98 
támogató segíti. Ellenőrizték a támogatott 
gyerekek tanulmányi eredményeit, iskolai 
munkáját, 3 napos kirándulásra vittek egy gye-
rekcsapatot. Kenyában sem az oktatás, sem 
más jóléti dolgok nem velejárói az életnek, itt 
a gyerekek-és a felnőttek nagy része is a min-
dennapi betevő falatért küzd. Számunkra el-
képzelhetetlen nyomorban élnek, minden fo-
rint támogatás jó célra megy és van haladás a 
gyerekeknél. A támogatott gyerekek közül 
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Nagyon boldog lesz mindenki, hogy ilyen 
szép ajándékot kap, de én felajánlottam, hogy 
a keretet megtoldjuk 100-100 shillinggel, és 
azért valami finomságot is tegyenek a cso-
magba.  
 

Nyári szünidő és a jövő tanév 
Kenyában a tanév október végén befejeződött, 
most nyári szünidő van. Január 6-án nyitnak 
újra az iskolák, és a tandíjakat az első héten be 
kell fizetni. Ezért ha lehet, még karácsony 
előtt átutaljuk a 41 gyerek első harmadéve 
fedezéséhez szükséges összeget. A tandíj táb-
lázatokat a kinti önkéntesek összeszedték és 
beszkennelve elküldték nekem, ez alapján 
készítettem el a teljes költség-tervezetet 2020-
ra.  
 

A gyerekek általában jól tanultak, több közü-
lük kimagaslóan szorgalmas, és akadnak 
gyengébbek is. A nyolcadik osztályt négyen 
fejezték be (Denis Kimathi, Griffins 
Odhiambo, Daniel Makau és Emily Chaptoo), 
ők most azt várják, melyik középiskolába hív-
ják őket (bonyolult, eredményeken alapuló 
rendszer). Hárman érettségiztek (Paul Obare, 
Elijah Wambete és Ofright Achieng), náluk 
nagy kérdés a hogyan tovább. Mivel Kenyá-
ban az érettségi után hónapokig, akár egy évig 
is gondolkodnak a fiatalok (és várnak az érett-
ségi eredményeikre, amit van, hogy májusban 
adnak ki), velük februárban lesz alkalmam 
elbeszélgetni terveikről, lehetőségeikről.  
 

Megvalósul a tábor! 
Lesz lehetőség beszélgetni, mert februárban 
ismét személyesen találkozhatunk velük! Isten 
segítségével megvalósul az immár egy éve 
dédelgetett tervünk: meglátogatjuk a gyereke-
ket, és megint elvisszük őket egy 3 napos tá-
borba. 2015-ben, első táborunk csodálatos 
élmény volt gyerekeknek, felnőtteknek egy-
aránt (csatolom az Evangélikus Életnek akkor 
írt beszámolómat). De ez most egy különleges 
tábor lesz. Ezúttal 12-en utazunk Kenyába 
Magyarországról (mindenki a saját költségén), 
többek között orvosok, szakápolók. Így a gye-
rekek az igei alkalmakon, az éneklésen, a vi-
dám játékon, vetélkedőn és számos más, érde-

kes programon kívül részt vesznek majd egy 

orvosi vizsgálaton is, általános állapotukat 
javító, immunerősítő, roboráló szereket kap-
nak, és ha szükséges, kisebb betegségeik, 
sérüléseik ellátásban részesülnek.  
 

Ajándékokkal is szeretnénk meglepni őket, 
cipőt, iskolatáskát, tanszereket, édességet 
kapnak, és ha futja a keretből, meleg plédeket 
is viszünk. A kenyai nyár utolsó heteire esik 
látogatásunk (február második fele), eljövete-
lünk után Kenyában rövidesen kezdődik a tél. 
Bár senki ne gondoljon havazásra és mínusz 
fokokra az Egyenlítőn, de télen, az esős év-
szak idején éjszaka ott is hűvös van, nyirkos a 
levegő. A pártfogolt gyermekek lakáskörül-
ményei között (sokszor befolyik az eső a te-
tőn) éjszaka sokat fáznak, és általános a sú-
lyos köhögés (sok évvel ezelőtt egyik pártfo-
golt kislánynak a TBC-ből való kikezelését 
finanszíroztuk). Az egészségügyi felszerelés 
és az ajándékok szabályszerű szállításában – 
azt reméljük – a Külügyminisztérium lesz 
segítségünkre.  
 

A táborra és az ottani szolgálatokra mindenki 
nagy izgalommal és szorgalommal készülő-
dik. Kis csapatunk február 28-án, pénteken 
érkezik haza, biztos vagyok benne, hogy tele 
élményekkel, mesélni valóval és sok új fény-
képpel. Aki szeretné frissen hallani a beszá-
molót, már február 29-én, szombaton meg-
teheti: Az EKME éves csendesnapja / köz-
gyűlése ezen a napon lesz, délelőtt 10 órától 
Budapesten, a Deák téri gyülekezet 
temében. Szeretettel hívunk mindenkit erre a 
különleges alkalomra. A programról és a rész-
letekről külön küldünk meghívót.  
 

Kérjük a Testvéreket, hogy imádkozzanak 
ennek az utazásnak minden részletéért és 
minden résztvevőéért, bölcsességért, védele-
mért, Urunk áldásáért.  
 

Áldott karácsonyt és boldog, békességben 
töltött újesztendőt kívánva szeretettel  
 

 
Nyíregyháza, 2019. december 
 
  Dr. Bálintné Kis Beáta,  
  az EKME Afrika- referense 

 14 



Kérés a Magyarországi  
Evangélikus Egyház  

gyülekezeteihez 
 
Kedves Testvérek! 
 
A hazánkat is elért koronavírus-járvány köze-
pette a helyzet napról napra rosszabbodik. 
Egyházunk püspökeiként úgy ítéljük meg, 
hogy ma már többre van szükség, mint amit 
korábbi útmutatásunkban és ajánlásunkban 
megfogalmaztunk. Gyülekezeti tagjaink – 
különösen is a leginkább kiszolgáltatott idősek 
– iránti felelősségünk tudatában, valamint a 
magyar társadalom többi csoportjával való 
szolidaritás jegyében ezért nehéz szívvel, de 
nyomatékosan tanácsoljuk az egyházközsé-
geknek, hogy 2020. március 16-tól kezdve 
bizonytalan ideig, de legalább virágvasár-
napig ne tartsanak sem istentiszteleti, sem 
egyéb gyülekezeti alkalmat. 
 
A temetésekre is csak szűk körben kerüljön 
sor. Elfogadjuk azon egyházközségek dönté-
sét, amelyek már március 15-én sem tartanak 
istentiszteletet, a többi gyülekezettől pedig azt 
kérjük, hogy ne legyen úrvacsoraosztás, kézfo-
gás, a hívek lehetőleg 2 méter távolságban 
legyenek egymástól, és a létszám ne haladja 
meg a kormány által közösségi alkalomra 
meghatározott 100 főt.  
 
A lelkészektől változatlanul azt kérjük, hogy 
lelkigondozó odaadással figyeljenek a hívekre, 
különösen az idősekre, a betegekre és az egye-
dül élőkre. Éljenek az online közvetítés vagy 
akár a hagyományos média (pl. leírt igehirde-
tések) eszközeivel. A gyülekezetek különösen 
is figyeljenek arra, hogy hol tudnak segíteni a 
rászorulóknak: bevásárlásban, postai vagy 
gyógyszertári ügyintézésben és hasonlókban. 
A kormány utasításait a személyes kapcsola-
tok elkerülésére – beleértve adott esetben az 
önkéntes karantént – vegyük nagyon komo-
lyan, és ezek megtartására kérjünk másokat is. 
 
Egyházunk részéről hamarosan külön tájékoz-

tatást adunk azzal kapcsolatban, hogy miként 
folyhat a távoktatás az egyházi iskolában és a 
hittan alkalmain, illetve javasolni fogunk szá-
mos konkrét segítési formát, egyebek mellett 
annak érdekében, hogy a gyermekes egészség-
ügyi és rendvédelmi, valamint egyéb dolgozó-
kat miként segíthetjük abban, hogy felelősség-
teljes hivatásukat be tudják tölteni. 
 
Urunk mindnyájunkat próbatételek elé állít 
ezekben a hetekben. Ilyen körülmények között 
nehéz döntéseket is kell hoznunk, ám meggyő-
ződésünk, hogy ezzel neki, az élet Urának en-
gedelmeskedünk, valamit egész népünkkel is 
közösséget vállalunk. Egy ideig ugyan nem 
tartunk nyilvános istentiszteletet, de hitelesen 
megélhetjük azt, amit Pál apostol okos isten-
tiszteletnek nevez (Róm 12,1). 
 
Erős vár a mi Istenünk! 
 
Budapest-Győr, 2020. március 14. 
 
        Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, 
        Kondor Péter püspök, 
        Szemerei János püspök 
 
 
 
 
Kérjük testvéreinket, hogy a különleges 
helyzetre való tekintettel, figyeljék az egy-
házközség hirdetéseit, amelyeket a gyüleke-
zet Facebook oldalán olvashatnak.  
A cím az impresszumban megtalálható, de 
gyülekezetünk honlapjáról is el lehet ide 
navigálni. 
Videós istentiszteleteinket Facebook olda-
lunkon, valamint utólag az alábbi elérhető-
ségen tekinthetik meg: 
 
https://szekesfehervar.lutheran.hu/html/
videok.html  
 
               Bencze András 
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Szeretettel kérjük, támogassa adója 1%-ával egyházunkat és alapítványunkat!  

Magyarországi Evangélikus Egyház Technikai száma: 0035 

„Egymásért Élni” Alapítvány adószáma: 18480067-1-07 

Alapítványunk bankszámlaszáma: 10200232-29375211 

Egyházközségünk bankszámlaszáma: 11736116-20082422  

RENDSZERES ALKALM AK A GYÜLEKEZE TBEN 

Impresszum: a kiadásért Bencze András lelkész felel, Mobil: (06) 20 824 3301, E-mail: bencze.andras@lutheran.hu 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 1. Tel.: (22) 506 677, Fax: (22) 506 678, E-mail: szfvar@lutheran.hu 
Honlap: http://szekesfehervar.lutheran.hu,  
Facebook oldal: https://www.facebook.com/SzekesfehervariEvangelikusEgyhazkozseg  

 

Adatvédelmi tájékoztatás a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség Gyülekezeti Hírmondójával kapcsolatban 
 
 A Gyülekezeti Hírmondó rendszeres olvasójaként szeretettel köszöntjük. Ön a gyülekezeti tagok nyilvántartásáról készült listában 
megadta a lakcímét. Évente négy alkalommal erre a címre eljuttatjuk Önnek gyülekezeti újságunkat. 
 Az európai és magyar adatvédelmi jogszabályoknak (GDPR) való megfelelést, az átláthatóság, a magán- és hitélet védelmét, az Ön 
személyes adatainak biztonságára vonatkozó felelősségünket kötelező érvényűnek tartjuk. 
 Tájékoztatjuk, hogy az Ön címét a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség irodai számítógépén tároljuk, és azt harmadik fél szá-
mára nem adjuk ki. Az adatkezelés célja, hogy a Gyülekezeti Hírmondót rendszeresen olvasó egyháztagok, az abban található hitéleti íráso-
kat, és információkat megkapják.                                                                  A Gyülekezeti Hírmondóra vonatkozó adatkezelés egészen addig 
tart, amíg a listáról történő törlését nem kéri tőlünk. E-mail címünk: szfvar@lutheran.hu    
         Erős vár a mi Istenünk! 

Április 5.        9:00 Virágvasárnap, Családi Istentisztelet a gyülekezeti házban 
Április 5.    18:00 az evangélikus és gárdonyi kórus közös koncertje 
Április 6.    18:00 Nagyhétfő, Nagyheti áhítat a gyülekezeti házban 
Április 7.    18:00 Nagykedd, Nagyheti áhítat a gyülekezeti házban 
Április 8.    18:00 Nagyszerda, Nagyheti áhítat a gyülekezeti házban  
Április 9.    18:00 Nagycsütörtök, az Úrvacsora szerzésének ünnepe, Istentisztelet a templomban 
Április 10.    11:30 Nagypéntek, Istentisztelet a templomban 
Április 10.    18:00 Passió olvasás 
Április 11.      3:30 Nagyszombat, Feltámadás liturgia 
Április 12.    10:30 Húsvét, Istentisztelet 
Április 13.    10:30 Húsvét hétfő, Istentisztelet 
Április 18.    16:00 Konfirmációi vizsga 
Április 19.    10:30 Konfirmációi Istentisztelet 
Május 3.     10:30 Anyáknapi Családi Istentisztelet a templomban 
Május 30.      Pünkösdi felvonulás 
Május 31.     10:30 Pünkösd, Ünnepi Istentisztelet 
Május 31.     Nagyvelegi hittan tábor jelentkezési határideje 
Június 1.    10:30 Pünkösd hétfő, Ünnepi Istentisztelet 
Június 14.     10:30 Tanévzáró családi Istentisztelet a templomban 
Fehérvárcsurgón  
Vasárnaponként 9 órakor tartunk istentiszteletet. 
Havonta egy alkalommal – a hónap 3. vasárnapján – kézműveskedéssel és más interaktivitással  
gazdagított családi istentiszteletet tartunk 17 órai kezdettel. 
Nagypénteken és Húsvét vasárnap 9 órakor tartunk istentiszteletet. 
Gárdonyban 
Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 9 órakor van istentisztelet a Bóné Kálmán utcai református  
templomban. 
Húsvét vasárnap is 9 órakor tartunk istentiszteletet. 
Sárosdon 
Istentiszteleteinket a következő időpontokban tartjuk: 
Április  12. Húsvétvasárnap 16 h 
Április  25. Szombat 10 h keresztelői istentisztelet 
Május   10. vasárnap 16 h 
Május   31. Pünkösd 16 h  
 
 
 


