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a rákosmenti evangélikusok
értesítője

Alvilág, hol a te fullánkod?
Föltámadt Krisztus, és elbuktak a gonosz lelkek. 
Feltámadt Krisztus és örvendeznek az angyalok. 
Feltámadt Krisztus és diadalmaskodik az élet. 
Feltámadt Krisztus és semmivé lett a halál a sírnál. 
Feltámadt Krisztus a halálból és elsőszülött lett a 
holtak közül. 
Övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön-örökké!
Ámen.

(Aranyszájú Szent János)
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„Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt.” (Lukács 22,14)

Érdekes belegondolni, vajon miért soroljuk a csütörtöki eseményeket a passióhoz, 
Jézus szenvedéstörténetéhez. Lukács szerint a kovásztalan kenyerek, a pászka ün-
nepére ülnek asztalhoz, hogy – megfelelve a zsidó hagyományoknak – elfogyasszák 
az előírt vacsorát, emlékezve az egyiptomi kivonulásra, a rabszolgaságból való szaba-
dulásra. Szép ünnep, eleven szokásokkal. Miért szenvedés baráti körben egy lakoma, 
finom báránysülttel?

Jézus pontosan tudja, mi vár rá, hiszen erről korábban már többször beszélt a tanítvá-
nyainak. Sőt, azt is tudja, hogy közülük egy lesz az árulója. Azt is tudja, hogy amikor 
a vacsora során körbe adja először a megtört kenyeret, majd a borral teli poharat, 
hamarosan a maga biológiai valójában is megtörik a testét, és kiontják a vérét. Tudja, 
hiszen ezért jött Jeruzsálembe (Lukács 18,31–33).

Mire a vacsorára sor kerül, addigra az árulás is megtörtént, de vár rá még a magányos 
gyötrődés a Gecsemáné-kertben, az elfogatás és az első kihallgatás, majd a pénteki 
nap eseményei, amikor is kora délután felszögezik a keresztre, ahol néhány óra alatt 
kiszenved és meghal. De addig még, a fizikai szenvedésen túl át kell élnie a magány, 
az elhagyottság érzését, a gonosz tombolását, a hazug tanúk vádaskodását, az életét 
követelő főpapok gyűlöletét, Júdás árulását és Péter tagadását.

A közelmúltban láttam kedvenc festőm, El Gre-
co egy megrázó képét Péter könnyei címmel. A 
portré egy idős embert mutat, akinek arcán ott 
csillog néhány csepp könny. A háttérben a távol-
ban egy jelenet látható. Az ember a cím alapján 
azt gondolná, hogy Péter árulását látjuk szol-
gálókkal, kakassal, de nem. A háttérben Jézus 
térdel a kertben, imádkozik, és egy angyal áll 
mellette. Miért sír Péter? Mert nem állt a Mes-
ter mellett, amikor szüksége lett volna rá. Mert 
egyedül hagyta, mert gyenge volt és elaludt.

Nem így vagyunk ezzel mi is? Éppen akkor fordulunk 
el Urunktól, amikor az általa közvetített üzenet kelle-
metlen számunkra. Amikor simogat, gyógyít, amikor 
szépeket mond, azt szeretjük. De amikor önmagunk-
kal szembesít, amikor látjuk, hogy értünk és helyet-
tünk szenved, akkor inkább kimaradunk a történetből.

Pedig amit Jézus csütörtökön este tesz, az valóban értünk történik. Az utolsó vacso-
rán adja megtört testét, kiontott vérét. Ekkor rendeli az úrvacsorát, amely közösséget 
teremt közte és köztem, a mellettem térdelő és köztem, valamint az előre ment szeret-
teim és köztem. Időben és térben átfog mindenkit, aki hittel veszi azt bűnei bocsána-
tára. Ahogy az első szövetséget az áldozat vérével pecsételte el Isten (2Mózes 24,1–8), 
ugyanígy az új szövetséget is kiontott vérével pecsételi el a mi Urunk. Vigyázzunk, ne 
vesszen rajtunk kárba!

Az elmúlt év nyarán a képen látható ortodox monos-
tornak lehettem vendége néhány napig. Lenyűgözött 
az ottani táj szépsége, a nyugalom körülöttem, de leg-
inkább a templomokon és a hegy csúcsán megcsil-
lanó fémkeresztek látványa töltött el megelégedéssel. 
Furcsálltam ezt az érzést, de csak erősödött bennem, 
valahányszor a címben idézett korálének egyik sora 
eszembe jutott: „Legyen győzelmünk, add meg ezt, A 
diadalmas szent kereszt!” (EÉk, 189). Hogyan lehetsé-
ges ez? Tényleg megelégedéssel, sőt örömmel tölthet 
el, ha Jézus szenvedésére emlékezünk?  

Mindannyian tudjuk a kérdésre a választ. Merthogy 
nagypénteket mi már húsvét felől visszatekintve szem-
léljük. Tudjuk, hogy Jézus feltámadott, győzött a bűn 
és a halál hatalmán. Nekünk diadalt aratott urunk van, 
és ez valóban büszke örömmel tölthet el. Ahogyan 
majd zeng is énekünk húsvét ünnepén, betöltve temp-
lomainkat: „Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! Dicsőséggel fényes a diadalod!” (EÉk 388) 
Jézus nem maradt a kereszten, nem fekszik a sírban, mert feltámadott, Ő él. 

Ám nagypéntek nem csupán húsvét felől szemlélve, hanem önmagáért is lehet az ör-
vendezés ünnepe. E kijelentésen talán most megbotránkozik a kedves olvasó. Hogy 
lehet örömről írni akkor, amikor Nagypénteken minden gyászba borul?! Régen a hívek 
feketébe öltözve jöttek a templomba, ilyenkor eltűnt a virág, az oltárképet letakarták, 
volt ahol még a gyertyát sem gyújtották meg.  A mára már elfogyóban lévő néme-
tajkú gyülekezetekben használt nagypénteki  elnevezés is hűen tükrözi az érzéseket:  
Karfreitag – a gyász napja. 

De ma sincs másként: az oltár terítője fekete és a passiótörténet, Jézus szenvedésének 
története hangzik el templomainkban. Gyászolunk, megszomorodunk. De miért is kell 
megszomorodnunk?  Saját bűneink miatt. Azért, mert Jézusnak miattunk és értünk 
kellett szenvednie, és halálra mennie. Luther Márton így ír erről egyik prédikációjában: 
„A Krisztus szenvedését akkor szemléljük helyesen, ha rá figyelve megrémülünk, és lel-
kiismeretünk kétségbe ejt.” (Sermo Krisztus szent szenvedésének szemléléséről, 1519)

Akkor hol itt a felszabadult öröm? Hol van a vigasztalás gyászunkban? A válasz a kér-
désre Jézus halálában van. Ugyanaz a mondat, amely az előbb ítéletünk volt, most a 
felmentésünkké lett: Jézus értünk szenvedett.  Nagypénteken bizony örvendhetünk, 
hogy Isten szeretete győzedelmeskedett a bűn feletti haragján.  Jézust küldte a halálba, 
hogy mi Urunk vére által megmeneküljünk és elnyerjük az örök életet.  A keresztfa titka 
ez: Isten nagyon szeret. Ez a szeretet egyszerre megszégyenítő és egyszerre felemelő. 
Így lesz nagypéntek ünnepe egyszerre gyász és öröm. Megrémít, kétségbe ejt bűneink 
miatt, és mégis vigasztal, mert annak tündöklő bizonyosságával tölthet el, hogy Isten 
megmentett bennünket.

Nagycsütörtök

ELJÖTT AZ ÓRA
Zászkaliczky Pál

Nagypéntek

KERESZTFA TITKA TÜNDÖKÖL
B. Pintér Márta
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70 évvel ezelőtt Ordass Lajos (1901–1978) a szegedi Csil-
lag börtönben élte át húsvét ünnepét. Az evangélikus püs-
pököt a kommunista hatóságok 1948 őszén letartóztatták, 
és koholt vádak alapján, koncepciós perben 2 évi fegyház-
ra ítélték. Büntetéséből 1950 májusában szabadult Vácról. 
Időközben az evangélikus egyház különbírósága elmoz-
dította őt hivatalából. Hat évre teljes visszavonultságba 
kényszerült. 1956 október elején állami és egyházi részről 
is rehabilitálták. Másfél évig ismét püspökként szolgált. 
1958 nyarán újra félreállították és kényszernyugdíjazták. 
Az egyházvezetésbe soha többé nem térhetett vissza. 

Az ünnepre készülve olvassuk együtt a mártírsorsú püs-
pök második félreállítása idején, 1958–59-ben írt húsvéti 
elmélkedését! 

Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. (János 14,18) 

Uram! 

Húsvét számodra a győzelem napja volt. Világossá vált: Te megverted a bűnt, le-
győzted a halált és új élet ajándékát hoztad mindazoknak, akik benned hisznek. 
Minden szavadra, tettedre, egész életedre mennyei Atyád a föltámadással adta meg 
„Ámen”-jét. 

Tanítványaid ezt élték át Húsvétkor. Ezért lett számukra ez az ünnepek ünnepe. 
A szomorúságuk oszlott széjjel. Te közvetlenül Nagypéntek előtt vigasztalgattad 
őket ezzel a mai igéddel. Amikor árvaságuk mégis bekövetkezett, vigasztalanok-
nak érezték magukat. Igen! Húsvét nélkül visszahullottak volna – reménytelenül – a 
régi életbe. Emléked talán egyszer-egyszer fölragyogott volna előttük. De a halott 
emléke nem életerő! Árvaságukat csak Te oszlathattad el. Te kellettél nekik. 

Uram! 

Tudom, mi az árvaság. Tőled távol hullani. De – hála neked – ismerem a húsvéti 
örömöt is, amely az árvaság kínzó gyötrelmét föloldja. Hiszen itt vagy velem min-
dennap. Utat mutatsz. Vigasztalsz. Naponként megbocsátod bűnömet. Harcom-
ban támogatsz. És hittel hiszem: a halálon is átvezetsz.  

Húsvét hete, szombat

Megjelent: Ordass Lajos: Útravaló az év minden napjára. Harmat–OLBK,  
Budapest, 2001. 168. o. 

Összeállította: Mirák Katalin 

Húsvét

RENDBONTÓ FORDULAT 
Nagyné Szeker Éva

„Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál 
és a pokol kulcsai.” (Jelenések könyve 1,18)
A párizsi székesegyházban történt a múlt század elején, hogy a húsvéti szertartás 
közben valaki felszaladt a szószékre és onnan hangosan kiabálni kezdte, hogy nincs 
Isten, meghalt az Isten. Természetesen mint rendbontót hamarosan kivezették a temp-
lomból. Mivel a sajtóban is megjelent az ügy, így egy rövid időre odafigyeltek erre a 
személyre. Rajta kívül még vajon hányan gondolják és kommunikálják ugyanezt a kör-
nyezetükkel írásokban, előadásokban, viselkedésükkel a mindennapokban – mindez 
mégsem számít rendbontásnak.
A Főtanács tagjai azért ítélték halálra Jézust, mert az Isten Fiának mondta magát. A 
vallásos zsidók számára elképzelhetetlen volt, hogy Isten emberi testbe alázkodjon. 
Amikor pedig Jézus a kereszten a halálba hanyatlott, az mindennél nagyobb „bizo-
nyíték” volt az Ő istensége ellen. A kereszten kimondott utolsó szó mint valami kü-
lönös halálsikoly hasított bele a levegőbe. Azon kevesek, akik ott mertek maradni a 
Mesterrel, a saját szemükkel láthatták Uruk halálát, de nem sokáig. Jézus hallgatása 
nem tartott sokáig. Éppen csak addig, ameddig azt előre megmondta: három napig. 
A jeruzsálemi bevonuláskor Jézust Messiásként köszöntötte a nép nagy része, ezért 
a farizeusok követelték, hogy hallgattassa el őket, csitítsa le a rendbontókat. Az élő 
Jézusról örömmel kiabálni – ez is rendbontásnak számított.
Nincs Jézus! Meghalt a Krisztus, mert nagypénteken megölték. Az emberré lett Krisz-
tust igen, de az események egészen rendbontó fordulatot vettek. Nagypénteken még-
sem lett Jézus életének vége. Isten a halál örökre megsemmisítő rendjét megbontotta 
és Jézus feltámasztásával megajándékozta a világot az örök élet új rendjével. Jézust 
az ember nem tudta, és nem tudja eltemetni. Éppen ezért lehet, minden kételkedés és 
kritikus elutasítás ellenére írásokban, előadásokban, viselkedéssel a meggyőződést 
„kiabálni”, templomban és templomfalon kívül: Jézus él!
János apostol, a Jelenések könyvének írója volt az egyik, aki egykor a kereszt mellett 
állva látta, mi történt, látta, ahogy meghalt Jézus. De János megkapta azt az ajándékot 
is, hogy láthatta Patmos szigetén – ahová éppen azért száműzték, mert húsvét hajna-
lától kezdve meggyőződéssel hirdette, hogy Jézus él – Jézust ragyogó dicsőségtől kö-
rülvéve. Beszélgető közelségből láthatta és hallhatta Jézusnak a halál feletti győzelmét 
kinyilvánító szavait. Ezek a szavak nem öntelt teljesítmény-bejelentések, hanem biztató 
szavak, melyekre nemcsak János evangélistának volt nagy szüksége, hanem azóta is 
mindenkinek. Megajándékozott a megváltott élet örömével minket. Ne félj! Nincs okod 
kétségbe esni, földi életed próbatételei közepette sem, és az utolsó szívdobbanáskor 
sem! Az emberek könyveket, dalokat, verseket írnak, létrehoznak épületeket és tár-
gyakat, alkotnak, és ezzel az emlékük fennmarad. Jézus életműve elsősorban nem az 
emlékezésért volt, hanem a Benne való hitért.
A költő, mivel csupán önmagára tekint, nagyon keservesen fogalmaz A Remény tragé-
diája című versében: 
„Szemünk a remény kulcslyukán át a paradicsomba kukucskál, s borzongunk kukán: 
nincs kulcsunk más, csak a halál, e zár-robbantó bomba.” 
Jézus él! Ő van! Ő maga az üdvösségünk és örök életünk kulcsa.

FOGSÁGBAN IS SZABADON
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Mi mind Krisztus testének tagjai vagyunk, akik kiegészítik egymást – vallja Pál 
apostol nyomán a tősgyökeres keresztúri családból származó Balog Melinda, 
aki a közgazdaságtan és a pszichológia területén szerzett tudását is szolgálatba 
állítja a gyülekezet javára.

Kérlek, mutatkozz be röviden!

Harmincöt éves vagyok. Anyukám révén tősgyökeres 
evangélikus keresztúri családból – a Schleckmann 
és a Burger család rokonságából – származom. 
Édesapám Békés megyéből való, református, és a 
rákosligeti református gyülekezet oszlopos tagja, az 
ottani énekkarban is szolgál. Itt, Rákoskeresztúron 
nőttem fel, és egészen huszonkilenc éves koromig 
a szüleimmel laktam. Jelenleg Zuglóban élek, de a 
gyülekezethez hű maradtam: most is ide járok a gyü-
lekezet alkalmaira és a vasárnapi istentiszteletekre. 
Egyébként alapvégzettségem szerint közgazdász 
vagyok, pályázatírással foglalkozom: támogatási ké-
relmeket írok vállalkozásoknak, közszféra szerveze-
teknek, alapítványoknak, magánszemélyeknek. Ha 
minden jól alakul, akkor idén júniusban fogok diplo-
mát szerezni egy egészen más területen: pszichológiát hallgatok, ezen belül fejlődés- 
és gyermekklinikai szakra járok, és a továbbiakban pszichológusként szeretnék elhe-
lyezkedni. Öt éve vagyok együtt a vőlegényemmel, idén szeretnénk összeházasodni.

Miért érzed szükségét a templomba járásnak?

Mindig vallásos család voltunk, de idővel vallásosból hívővé váltunk. Magától értetődő 
volt, hogy gyermekbibliaórára jártam és konfirmáltam, de mint sok kamasz, a konfir-
máció után egy időre kimaradtam a gyülekezetből. Azután tizenhét-tizennyolc éves ko-
romban magamtól elkezdtem visszajárogatni a rákoshegyi templomba, ahol akkoriban 
Marschalkó Gyula bácsi szolgált lelkészként. Mindig olyankor jelentem meg, amikor 
valamilyen krízis volt az életemben: időnként igénybe vettem a Jóisten segítségét. Az-
tán rájöttem, hogy ez már nem elég. Nevezhetjük megtérésnek is azt a folyamatot, ami 
bekövetkezett az életemben. Huszonhét-nyolc éves koromban kezdtem aktívan részt 
venni a gyülekezet munkájában, és most már nem is tudom elképzelni az életemet 
anélkül, hogy templomba, illetve más gyülekezeti alkalmakra járjak. Ez a lelki táplálék 
számomra. Úgy gondolom, hogy amikor az Istennel való kapcsolat szorossá, intimmé 
válik, akkor az ember vágyik is arra, hogy ezt a kapcsolatot egy közösségben élje meg, 
ne csak egymaga az otthoni imában vagy vasárnaponként az istentiszteleten.

Milyen szolgálatokat, feladatokat vállaltál a gyülekezetben?

Eleinte az énekkarban énekeltem. A rákoshegyi templomban egy alkalommal előttem 
ült Ani néni (Marschalkó Gyula felesége), aki az istentisztelet után megfordult, és hatá-
rozottan felszólított, hogy másnap jelentkezzek az énekkarba, mert szép hangom van. 
Meg is jelentem az énekkaron, és egészen addig kitartóan jártam, amíg az énekkart 

Gyuszi bácsitól átvette Takács Dóri, majd ő elment babázni a kisfiával. 

Ezzel párhuzamosan történt, hogy felkérést kaptam lelkészasszonyunktól, Szeker Évá-
tól, hogy legyek tagja a Podmaniczky János Alapítvány kuratóriumának. Emellett ön-
kéntesen vállaltam, hogy a gyülekezet és az alapítvány pályázati lehetőségeit figyelem, 
illetve megírom a pályázatokat.

Kovács Áron volt lelkészünk kérdezett meg tavaly arról, hogy vállalnám-e a presbiter-
séget. Erre először nemleges választ adtam, mert nem éreztem magam érettnek a fela-
datra. Azután rájöttem, hogy a Jóisten azt szeretné, hogy én ne csak töltekezni, hanem 
szolgálni is járjak ide. Így most én vagyok a legfiatalabb presbiter. Az ifibe is járok, és a 
pszichológiai tanulmányaimból merített csapatépítő játékokat, foglalkozásokat hozok 
a fiataloknak.

Szerinted egy presbiternek mi a feladata, küldetése? 

Nekem nagyon fontos az az igeszakasz, amikor Pál azt mondja, hogy mi mind Krisztus 
tagjai vagyunk. Ez így van a gyülekezetben is, de a presbitériumra is igaz: mindany-
nyiunknak megvan a talentuma, és ha kellő önismerettel látjuk, hogy miben vagyunk 
erősek, akkor nagyon sokat tudunk adni a gyülekezetnek, illetve segíteni a lelkésznek 
és a felügyelőnek a feladatok megosztásával. A presbiter feladata az, hogy a gyakorlati 
munkában segítsen. 

Hogyan jött az az ötlet, hogy pszichológiát tanulj?

Nagyon sokáig a racionális agyféltekém volt az erősebb. Az iskolában is a reál tan-
tárgyakból voltam jobb, és a gondolkodásom is rendszerszemléletű, racionálisabb. 
Viszont ahogy elkezdtem dolgozni, és elég fiatalon vezető pozícióba kerültem, arra 
lettem figyelmes, hogy személyközpontú vezető vagyok: nagyon sokat foglalkozom a 
beosztottjaim lelki világával. Ekkor elgondolkoztam, hogy más területet keressek. Azt 
is éreztem, hogy nem biztos, hogy még 20-30 évig kitart a lelkesedésem a pályázat- 
írásban, illetve nyilván változik is majd a pályázati környezet. Talán a Jóisten rendezte 
úgy egy napon, hogy halljam a rádióban, hogy aznap van az utolsó jelentkezési nap a 
felsőoktatási intézményekbe. Akkor jött egy sugalmazás, hogy a pszichológia jó lehet 
számomra. Felvettek, és az első perctől kezdve úgy éreztem, hogy a helyemen vagyok. 

Az alapképzésen a hála érzésével kapcsolatban írtad a szakdolgozatod. Ponto-
san mit vizsgáltál?

A dolgozatomban azt feltételeztem, hogy a hála mint pozitív érzelem csökkenti az alap-
szorongást, növeli az élettel való elégedettséget és a lelki megküzdőképességet. A lel-
ki megküzdőképesség azt jelenti, hogy egy lelki megrázkódtatás vagy nehezebb idő-
szak után milyen könnyen regenerálódik az ember lelke. Egy kísérleti helyzetet hoztam 
létre: arra kértem embereket, hogy negyven napon keresztül vezessenek hálanaplót. 
Egy kis füzetbe három-öt olyan dolgot kellett feljegyezni, amiért ők aznap hálásnak 
érezték magukat. Nemcsak a hálanaplózás okozta változást vizsgáltam a fent felsorolt 
tényezőkben, hanem arra is kíváncsi voltam, hogy van-e különbség a vallásos és a nem 
vallásos emberek esetén. Az eredményeim érdekesek voltak. A Jóisten demokratikus 
gondolkodásának köszönhető, hogy a hálanaplózás a vallásosoknál és a nem vallá-
sosoknál ugyanolyan mértékben növelte a hála érzését. A pszichológia azt mondja, 
hogy a hála az egy más (élő vagy élettelen) létezőre irányuló pozitív érzelem. Én úgy 
gondolom, hogy a hála a lélek egyik gyümölcse, és ez ugyanúgy megtalálja azt is, aki 
nem vallásgyakorló. 

Interjú Balog Melindával

A LEGIFJABB PRESBITER
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Minden péntek délután 17 órakor maroknyi fiatalok közössége gyülekezik össze a Ba-
kancsos utcai parókián. Mi csak sejtjük, hogy miért jönnek el hétről hétre, de érezzük, 
hogy valami és valaki összetart bennünket. Balog Melinda, Bősze Veronika és Magyari 
Márton – az ifjúsági órák vezetői – egyszerre igyekeznek helyet és időt adni, lehetősé-
get biztosítani arra, hogy a gyülekezet fiataljai egy nehéz hét után jól érezzék magukat, 
(társas)játékok és foglalkozások segítségével élményekhez jussanak, hogy kortársaik-
kal erősödjék kapcsolatuk, és új barátságok szülessenek. S ami a legfontosabb, hogy 
kapcsolatuk Istennel egyre csak nőjön. 

Az ifjúsági óra tehát arra van, hogy a fiatalok jól érezzék magukat. Mindenki jól érezze 
magát és ebben a helyzetben megtaláljuk magunkat Isten gyermekeiként. Még akkor 
is, amikor vele kapcsolatosan olyan sok kérdés forog a fejünkben. Mert az ifjúsági óra 
tele van élettel, dinamizmussal, mozgással, ötletekkel, mint ahogy életkoruknál fogva 
a fiatalok is tele vannak mindezzel. Nem kell másképpen viselkedni az ifiken, felnőttes 
pózokat felvenni, hanem megtölteni fontos és örökkévaló tartalommal a saját személyi-
ségünket, a saját vágyainkat. 

A mi ifink sokszínű. Állandóan változó, programjaiban is, résztvevőiben is, és a sütemé-
nyeket tekintve is. Mindig jönnek újak, más-más vezeti le az alkalmakat – nincs meg-
szokottság, egyhangúság. Mert a fiatalság sem egyhangú és unalmas. Mi olyan ifjúságit 
álmodtunk meg, amelyik sokféleképpen ad élményeket: mindenekelőtt örömöt, közvet-
lenséget, őszinteséget, egymásra találást, barátságokat, esetleg szerelmet. Igyekszünk 
vonzóvá, hívogatóvá tenni, ahová nem szégyen elhívni másokat, mert nem hittérítés 
folyik ott, hanem Isten bemutatása, jobb megismerése a közösségen, egymáson és 
az igén keresztül. 

A 2018-as év számai:

A 2018-as év egyenlege a kolumbáriumhoz kötődő bevételek és kiadások nélkül 3,9 m Ft  
plusz értéket mutat. Ez annak köszönhető, hogy a tavalyi pünkösdi adomány összegét, 
1,6 m Ft-ot az egyházközség működésére fordítottuk, a  finn testvérgyülekezetünktől 
1,6 m Ft, a kerületi önkormányzattól 450 ezer Ft, ill. egy magánszemélytől a rákoslige-
ti templom padfűtésének javítására 230 ezer Ft támogatást kapott egyházközségünk. 
A kolumbárium 2018-ban került aktiválásra, annak minden költségével (19,5 m Ft), és 
minden eddigi bevételével együtt, amely a 7,8 m Ft értékű sírhely-megváltásokból ered. 
A megvalósításhoz 10 m Ft visszatérítendő támogatást kapott egyházközségünk a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyháztól, amelyből 2 m Ft-ot már visszafizettünk. A további 
8 m Ft visszafizetését (évenként 1 m Ft-ot) egyházközségünk a kolumbárium további 
bevételeiből szándékozik kiegyenlíteni. 

A 2019-es tervekről: 

Kiadásainkat tekintve idén két fő területre kell koncentrálnunk:

Bizonyára minden testvérünk értesült már a rákoskeresztúri templom és parókia be-
ázásáról. A templomban a családi istentisztelet alatt esett le a vakolat, és a szószék 
előtt szolgálók testi épségét közvetlenül veszélyeztette. A parókia emeleti lakásainak 
falai végig nedvesek, de a beázás következménye a pincehelyiség vizesedése, dohos, 
penészes szaga is. Ezt idén feltétlenül meg kell oldanunk!

A parókia vizesblokkja teljes felújításra és átalakításra szorul. Nem elégséges a női és 
férfi részben található egy-egy WC, ahol a szellőztetés sincs megfelelően megoldva. 
Hosszú ideje sok kellemetlenséget okoz ez a helyzet, de azt is meg kell említeni, hogy 
jelen állapotban a mozgáskorlátozottak számára sem tudunk elfogadható megoldást nyújtani.  

Hiszem, hogy az idei pünkösdi adományt a fentiek megoldására kell meghirdetnünk! 
Továbbra is kérjük és hálás köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldo-
zatvállalását az idei évben is!

TALÁLKOZNI ISTENNEL –  
IFJÚSÁGI ÓRÁK RÁKOSKERESZTÚRON

Magyari Márton GAZDASÁGI HELYZET, TERVEK
Sámel László

Fontos a jó hangulat, a jó közösség – de természetesen az ifjúsági órák elsődleges célja 
az Istennel való kapcsolat elmélyítése. Ez megtörténhet a tanításon, az imaközösségen, 
a beszélgetéseken keresztül, mégis talán a legerőteljesebben a szeretetközösségen ke-
resztül. Talán a legfontosabb az, hogy soha ne tévesszük szem elől ezt a legfontosabb 
célt: az Úrral való találkozást. Minden más ebben eszköz, az ehhez vezető út része – de 
ez a valóságos tapasztalat az egyetlen, amely megkülönbözteti az ifit minden más ifjú-
sági szórakozástól vagy időtöltéstől. 

Kérjük a gyülekezeti tagokat, hogy hordozzák imádságukban a keresztúri ifjúságot, s 
azt a 24 konfirmandust, akik hamarosan az ifjúság tagjaivá válnak. 

Itt jelezzük, hogy idén Rábcakapin 2019. július 14–21 között tartjuk az ifjúsági táborun-
kat. A további részletekről gyülekezetünk facebook oldalán találhatnak bővebb információt. 

A hálával ugyanakkor a leköteleződés érzése is együttjárhat.

A hálának az evolúciós vetülete is ezt mutatja. A különböző törzsek, emberi csoportok 
számára a túlélést szolgálta a szívesség, amelyet egymásnak adtak, így lekötelezve a 
másikat az együttműködésre. Ugyanakkor a hála intim dolog is, mert ha kifejezem a 
hálámat, megnyílok, elismerem a gyengeségeimet, a másik emberre való ráutaltságo-
mat is. A Jóisten előtt ezeket félelem nélkül feltárhatjuk. 

Most Húsvétra készülünk. Melyik a legkedvesebb ünneped a húsvéti ünnepkörből?

A böjti időszakot nagyon szeretem, annak ellenére, hogy evangélikusként nem tartjuk 
a klasszikus értelemben vett húsböjtöt. Azt gondolom, hogy a böjt során lemondunk 
valami olyanról, ami néha előbbre van számunkra, mint a Jóisten. Én nem húsböjtöt 
tartok, hanem például az egészségtelen ételeket hagyom el. Idén pedig azt találtam 
ki, hogy pletykaböjtöt fogok tartani. A húsvét hajnali istentiszteletet is mindig nagyon 
várom. Remek ötlet volt, hogy ezt bevezették a gyülekezetben.

Készítette: Koczor Kinga
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KOLUMBÁRIUM

Az urnahelyek megváltásával kapcsolatban várunk mindenkit 
a lelkészi hivatal nyitva tartási idejében, hétköznaponként 9–13 
óra között, vagy a lelkészekkel történt előzetes egyeztetés után  
(tel.: 06 -1-256-4224).

Felhívjuk azok figyelmét, akik korábban máshol elhelyezett 
urnát szeretnének áthozni a temetőnkbe, hogy a 145/1999. 
(X.1.) Korm. rendelet 18.§ (7) pontja szerint a megváltásért 
fizetett díj időarányos részét a temető üzemeltetője köteles 
visszafizetni.

„Feltámadt Krisztus! – Valóban feltámadt!” 
Húsvét hajnali istentisztelet 

2019 április 21. Húsvétvasárnap reggel 5 órakor  
a rákoskeresztúri evangélikus templomban 

A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma az egyház háztartá-
sáról szóló 2000. évi I. törvény 22.§ (2) bekezdésében foglalt feladatának eleget 
téve az alábbiakban határozza meg az egyházközség nagykorú tagjai számá-
ra az egyházfenntartási hozzájárulás mértékét. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy 
egyházfenntartási hozzájárulásuk 2019-től kezdve érje el legalább a következő  
mértéket: 
nyugdíjasnak, egyedülállónak, önálló keresettel nem rendelkezőnek:  
havonta 600 Ft/fő
keresettel rendelkezőnek: havonta 1.500 Ft/fő
presbitereknek: havonta 2.500 Ft/fő
Arra kérjük a testvéreket, hogy az egyházfenntartási hozzájárulás összegét lehető-
ség szerint több részletben fizessék be, például havonta vagy negyedévente. Hálás 
köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását.
A fenntartói járulék átutalással is fizethető a gyülekezet bankszámlaszámára: 
11717009-20004934

KERESZTELÉS: 
Hrenkó Csaba Gyula, Hrenkó Zalán Géza

ESKETÉS: -
TEMETÉS:
Holbis Györgyné sz. Pálmai Julianna (90), Frantner Piroska (73), Baran 
Pálné sz. Schlekmann Zsuzsanna (87), Klecker Miklósné sz. Alföldi Irén 
(80), Hollósy Józsefné sz. Tihany Tünde Erzsébet (62), Tóth Lászlóné 
sz. Pupek Borbála (87), Zöld Istvánné sz. Gémesi Erzsébet (83), Pusztai 
Ferencné sz. Fekete Lenke (80), Szeverényi Andrásné sz. Gulyás Ilona 
(93), Blaskovics József János (69), Hargitay Györgyné sz. Kis Judit (98), 
Schleckmann Mihály (76), Malik Pál (74), Kovács Istvánné sz. Sajben 
Katalin (89)

SZOLGÁLATAINK 
2018. OKTÓBER 28. –  2019. MÁRCIUS 8.GYÜLEKEZETI ÉLET –  

PROGRAMOK MÖGÖTTÜNK 

Sámel László 

2018. DECEMBER 2.: Ádventi, kézműves gyerekdélután Keresztúron 
a gyülekezeti teremben. Közreműködött Völgyessy Szomor Fanni 
előadóművész. 

2018. DECEMBER 6., 13., 20.: Ádventi esték. Igét hirdettek:  
dr. Magyarkutiné Tóth Katalin lelkész, Cselovszky Ferenc esperes és  
Blatniczky János Dániel lelkész.

2019. JANUÁR 1.: Újévi, úrvacsorai istentisztelettel kezdtük meg az 
idei évet.

2019. JANUÁR 6.: Vízkereszti úrvacsorai istentiszteletek temploma-
inkban.

2019. FEBRUÁR 17.: Bekapcsolódva az országos Házasság Hete 
programba az istentisztelet keretében mind a négy templomunkban 
megáldottuk mindazon házastársakat, akik hálát kívántak adni az 
együtt töltött évekért és további közös életútjukra Isten áldását kérték.

2018. DECEMBER 9.: Szeretetvendégséget tartottunk Keresztúron, 
melyen „Gyalogosan Jakab apostol sírjánál” címmel ifj. Zászkaliczky 
Pál és Mirák Katalin úti beszámolóját hallgathattuk meg.

2018. DECEMBER 16.: Ádventi egyházzenei áhítat Rákoshegyen. 
Közreműködött Mekis Péter orgonaművész, igét hirdetett Magyari 
Márton. Rákoskeresztúron a Vadalmák énekegyüttes tartotta jubi-
leumi koncertjét.

2018. DECEMBER 24–26.: Karácsonyi istentiszteletek templomaink-
ban. Köszönetet mondtunk Kissné Bartos Gizellának, Füzesi Attilá-
nak és Sziklai Istvánnak a templomi fenyőfákért, és mindazoknak, 
akik a karácsonyfák felállításában segítséget nyújtottak.

2018. DECEMBER 30.: Gyászistentiszteleten emlékeztünk meg 
azokról, akiket 2018-ban az Úr magához szólított.

2019. JANUÁR 20–27.: Ökumenikus imahét

Az imahét nyitó alkalmaként Kovács Béla 
László mutatta be Ki-ki miért? c. könyvét 
Keresztúron a gyülekezeti teremben.

A megváltás ideje 25 év, ami meghosszabbítható.  
Az urnafülkék díja: egyszemélyes 130.000 Ft,  
kétszemélyes 200.000 Ft, négyszemélyes 350.000 Ft.
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március 31. Böjt 4. vasárnapja: szuplikáció (istentisztelet teológus hallgató igehirde-
tésével) 

március 31. 15–18 óra: húsvéti kézműves délután (Rákoskeresztúr, gyülekezeti terem)

április 4. 17 óra, április 11. 17 óra: Böjti esték a rákoshegyi evangélikus templomban

április 14. 10.30: Virágvasárnap – Családi és ifjúsági istentisztelet (Rákoskeresztúr, evan-
gélikus templom) 

április 14. 16 óra: zenés áhítat – Szurasenkó Dániel fuvolaművész koncertje (Rákoshegy, 
evangélikus templom) 

április 15–19. Nagyhét: esténként passióolvasás 
hétfő: Rákoskeresztúr 18 ó. 
kedd: Rákosliget 18 ó. 
szerda: Rákoscsaba 18 ó. 
csütörtök: Rákoshegy 18 ó., úrvacsorai istentisztelet 
péntek: R.keresztúr 10.30 ó. és 18 ó., Rákoshegy 9 ó., Rákoscsaba 9 ó., Rákosliget 11 ó.

április 21. Húsvétvasárnap reggel 5 ó: hajnali ünnepi istentisztelet (Rákoskeresztúr, 
evangélikus templom) 

április 21. és április 22.: Húsvét ünnepén és másodnapján úrvacsorai istentiszteletek: 
9 óra Rákoshegy; 9 óra Rákoscsaba; 10.30 Rákoskeresztúr; 11 óra Rákosliget

április 27. 9 óra: konfirmációi beszámoló

április 28. 10.30: konfirmációi istentisztelet (Rákoskeresztúr, evangélikus templom) 

június 17–22.: Hittanos tábor - Gyenesdiás 
július 14–21.: Ifjúsági tábor - Rábcakapi 

Gyülekezeti terjesztésben és használatra

A Kereső Szó megjelenését a 
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja

ERŐS VÁR 
A MI ISTENÜNK!

Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
1173 Budapest, Bakancsos utca 2.
Nagyné Szeker Éva tel.: (+36 20) 824-8021, e-mail: eva.szeker@lutheran.hu
Felelős kiadó: Nagyné Szeker Éva
Szerkesztette: Mirák Katalin
Grafikai terv és tördelés: Szetlik Péter Tibor
Nyomdai kivitelezés: Ook-Press Kft. 
Honlap: http://rakoskeresztur.lutheran.hu
facebook.com/rakoskereszturievangelikusegyhazkozseg
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