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UNALMAS BÖJT HELYETT

Böjtben vagyunk. Megint eltelt egy esztendő.
 Ismétlődik. Nem unalmas ez? A böjtöt átélőnek, megélőnek nem unalmas ez a 40 nap.

Sokkal inkább meggazdagító, megerősítő, felismeri böjtben az ember újra, hogy 
személy szerint számon tart az Isten!

Uram! Sokszor szaladtam. Munkából munkába, gyermekeim mellől vagy éppen
a gyermekemhez.

Sokszor szaladtam a gondolataim elől. Magamat is riasztott a felismerés, hogy 
mindig csak szaladok, futok valami elől és soha nem érkezem célba. 

Szeretnék most leülni. Jézust hallgatni. Szeretnék most imádkozni.
Böjt van, te számon tartasz engem, meghallgatsz.

Uram segíts, hogy Hozzád szóljak! Ámen.   

Áldott Böjti időt, és Húsvétot kívánunk szeretettel: Klimentné Ferenczy Andrea



Egy konferencia margójára
Lelkészünk megtisztelő és kedves felkérésnek eleget téve, február elején Révfülöpön, az evangélikus oktatási központban 
„küldöttként”, nyitott szívvel és fülekkel vehettem részt az országos -immáron második alkalommal szervezett- egyházfi 
konferencián.

Jegyzeteim alapján összeállított írást sok szeretettel ajánlom minden, a megújulásra nyitott, a gyülekezetért tenni akaró fiatal, vagy 
nyugdíjas, kisgyermekes, vagy éppen családot tervező, konfirmált, vagy konfirmálás előtt álló gyülekezeti tag számára, aki a hétköznapi 
életét a hitünk alapelvei alapján próbálja élni a körülöttünk lévő csodálatos, de mégis nehézségekkel teli világban.

Kívánom, hogy ez által bátorodjunk, erősödjön a hitünk és épüljenek emberi kapcsolataink is!
___________________________________________________________________________________Molnár Mária

Szépség és harmónia az igényes Isten szolgálatában
Fehér Károly, nyugdíjas lelkész előadása -

Isten önmagával szemben igényes. Amikor Isten a világot alkotta, látta, hogy jó, az utolsó nap, hogy igen jó. (I. 
Mózes 1:31)
Isten gyönyörködik az alkotásában. A szép megéneklését a 104. Zsoltárban olvashatjuk.
Isten a szolgálatára is igényes, amit a népe végez felé. Ilyenek az istentisztelet emberi és tárgyi kellékei, amit 
hosszasan sorol Mózes a III. könyvében. Ezek mind szép tárgyak, esztétikumot tanítanak, a szolgálatra alkalmas, 
praktikus eszközök, célszerűek és jók.

Az édenkertben Isten és ember harmóniáját a bűn borította fel, a jó és a szép harmóniája megszűnt. Az ember 
bűnbeesése miatt lett a szimfóniából kakofónia.
Ez a kettőség megfigyelhető az Újszövetségben, az evangélisták passió-leírásaiban, amelyek kemény, tényszerű, 
leíró jellegűek; valamint Pál leveleiben, amelyek szinte himnikusak.
Hasonlóan az Úr eljöveteléről szóló írásokban is megjelenik ez a kettősség: Ézsaiás 53.-ban a Messiás leírásánál, 
ami nem gyönyörködtet, de az áldozatosság szépségéről szól és vele szemben a 45. Zsoltárban a királyi menyegző 
bemutatásánál, ami önmagában pompás és szép.

Az istentiszteletben Isten dicséretét, az imádságot ne csak prózaian mondani akarjuk, dallammal emeljük föl, 
ahogy a szép szárnyat ad, megemeli az igazat. Sokszor a szép dallam juttatja eszünkbe a szöveget. Az ember 
átformálódik az ének és a próza által, hagyjuk, hogy formáljon minket, hogy felszabadítson az Isten szolgálatára.

A templomi kellékek között lehet-e szép egy feszület?
Aki meghalt értünk a kereszten, az feltámadt dicsőségben. Egy üres keresztbe 
mindent bele lehet magyarázni, amelyiken a korpusz rajta van, az a kereszt már 
nem üres, abba már nem lehet semmit se belemagyarázni. A szép feszület illik az 
oltárra, a szenvedés letagadhatatlan nyomorúsága és a feltámadás dicsősége 
éppúgy benne van.

A szép nem csicsás. Az oltárt nem díszítjük, hanem szolgáljuk. A kevesebb 
sokszor több. Vigyázzunk, hogy az oltár ne legyen virágbolti kirakat, az oltáron az 
a szép, hogy tágas, van szabad hely. Az oltár igazi dísze maga a kehely és a 
patena. Az egyszerűség szépsége látszódjék az oltáron, engedjük az oltárt 
látszani.
Amikor az oltárhoz közeledünk, leegyszerűsödünk. Ezt az érzést váltja ki 
belőlünk az egyszerű fehér vászonterítő, ami mindig ragyogó tiszta, erős textília. 
Régen ez mindig hófehér len vászonból, gyolcsból készült. Szimbóluma az 
embernek is: mire a len növényből egy ragyogó fehér kelme lesz, addig át kell 
mennie sok folyamaton, például az áztató gödrön, ahol a növényi enyv kioldódik 

(ez a folyamat kimondottan, gyomorforgatóan bűzös), majd megszárítják, megtörik, tilolják, hosszú vas tüskés 
gerebeneken kifésülik, fehérítik. Ugyanígy az ember is egy életút alatt mi mindenen megy keresztül, amíg Isten elé 
érkezik...

A harmónia Isten helyreállító szeretetének bizonyítéka, ahogy a Jakab levélben mondja „Menjetek el 
békességgel”(Jakab 2:15-16). De ha a feltételeket nem adjuk meg ehhez, akkor a tetteink nem támasztják alá a 
szavainkat. A szép és a harmónia egysége az, ha a szívünk érzése és az abból fakadó tetteink megegyeznek a 
szavainkkal.

A szép és a harmonikus még előttünk van, de az előízét már érezhetjük, amikor az Isten szentségének dicsőítését 
átéljük.



B Ö J T -  b e n

Nyitott templomajtó a böjti időben, március hónapban 
minden vasárnap és hétfőn este 5-6-ig. Bejöhetsz imádkozni, letérdelhetsz az imazsámolyra 
és megszólíthatod Urunkat, Istenünket. Tartalmas csendben lehetsz. A templomi csendben, 

feltöltekezhetsz. A padokra imádságokat teszünk..

 KÉ Z M Ű V E S K E D É S
Virágvasárnap, március 28-án, délután 15:3o-tól, fél négytől várjuk a családokat! A felnőttek 
számára Kunczius Ida nyugdíjas tanítónő beszél az életéről. A gyermekekkel húsvéti, tavaszi 

díszeket készítünk.

B Ö J T I  T A N Í T Á S - áldozat

Rozmaringos báránycomb mézes fokhagymával

Hozzávalók: 1 kicsontozott báránycomb, 2-3 ágacska rozmaring, 4 fej fokhagyma, 1 dl olaj, 1 vöröshagyma, 1 evőkanál 
kristálycukor, 1 evőkanál méz, őrölt bors, 2 dl fehérbor
Elkészítés: A sütést megelőző napon a báránycombot lehártyázzuk, a felesleges faggyútól megtisztítjuk. Sóval, borssal és 
rozmaringgal bedörzsöljük, majd egy mélyebb tálba helyezzük. Teszünk mellé 4-5 gerezd aprított fokhagymát és egy 
megtisztított, cikkekre vágott vöröshagymát, nyakon öntjük olajjal, majd jól letakarjuk, és a hűtőben egy éjszakát állni 
hagyjuk. Másnap a húst tepsibe helyezzük, ráöntjük az olajos páclevet, és 135-140 fokos sütőben kb. 2 és fél óra alatt 
megsütjük. Sütés közben a pecsenyelével, és a fehérborral szorgalmasan locsolgatjuk. A maradék fokhagymát megtisztítjuk, 
gerezdekre szedjük. A cukrot egy kisebb serpenyőben karamellizáljuk, hozzáadjuk a mézet, a fokhagymagerezdeket, enyhén 
megsózzuk. Aláöntünk egy fél deci fehérbort, és lassan, gyakran megkeverve beforraljuk. A báránypecsenyét a mézes fokhagyma 
kíséretében, forrón tálaljuk.

EVANGÉLIKUSOK FIGYELMÉBE !!!

Gyülekezetünk alapítványa várja az 1% felajánlását, amit a templomtoronyra gyűjtünk. 
Adószáma:18617247-l-ll, Neve: Molnár Gyula Evangélikus Alapítvány

Isten igéjét hallgatjuk, hogy megértsük húsvét lényegét. Miért van áldozat? Erre 
a kérdésre keressük a választ három pénteken át, március 12.-én, 19.-én, és 26.-án, 
este fél 6-tól a templomban.

Húsvétí asztal

Az egyházaknak adható 1%-hoz, a Magyarországi Evangélikus Egyház száma 0035



A PRESBITERIUM DÖNTÉSEI
Gyülekezetünk képviselői február 26-án tartottak zárszámadó és költség-előirányzó ülést. Áttekintették az elmúlt év 
bevételeit, kiadásait, és megvitatták ebben az esztendőben milyen feladatok előtt áll a gyülekezet. 
Egyházközségünknek öt bevételi forrása van: egyházfenntartói járulék, adomány, perselypénz, céladomány és 
közcélú adomány. Nem kevesen vannak, akik a gyülekezet fenntartását komolyan, felelősséggel gondolják. Úgy 
gondoljuk azonban, hogy az áldozatvállalás, a terhek osztozásából mindenkinek ki kell vennie a részét, hiszen 
valamilyen formában mindenkinek szüksége van az egyházra, a lelkészre, a templomra, legyen az például egy 
esküvőhöz szükséges keresztelési igazolás. A gyülekezet nem él, ha nincs egyházfenntartói járulék fizetés. A 
presbitérium ezen az ülésen sorra értelmezte, majd mindenkivel ezúton szeretné megismertetni, hogy mi mit jelent, 
illetve miből él a gyülekezet, milyen kötelezettségei vannak.
Egyházfenntartás: A nevében is benne van, számlát, kötelezettségeket fizetünk belőle. A Magyarországi 
Evangélikus Egyház működéséhez, intézményeinek, országos irodájának, az esperesi hivatalnak a működéséhez 
járulunk hozzá. Ebből fizeti a gyülekezet a lelkészt. Az egyházhoz tartozó ingatlanokat fenn kell tartani, meg kell 
óvni, gondozni kell. Valamikor tizedet fizettek az emberek, és nem roppantak bele. Valahol adónak is nevezik, adó, 
azaz amit Isten ad, abból egyfajta kötelezettség, adózási tevékenység, megszabott mérték szerint.
Egy evangélikus, bárhol él, úgy illik, hogy fizet egyházfenntartást. Gyülekezetünkben ennek mértéke ajánlott az 
egyházkerület rendelete alapján.

Személyre szabva kevesebb, mint 50 e Ft havi jövedelem esetén 250 Ft havonta, így 3000 Ft az éves összeg
50 - 100 e Ft közötti jövedelemnél havonta 1 000 Ft 12 000 Ft éves összeg
101- 150 e Ft közötti jövedelemnél havonta 2 250 Ft 27 000 Ft éves összeg
150- 175 e Ft havonta 3500 Ft, azaz 42 000 Ft az éves összeg
176-200 e Ft havonta 5 000 Ft, azaz 60 000 Ft az éves összeg
201-225 e Ft havonta 6 750 Ft, azaz 81 000 Ft az éves összeg ..
226-250 e Ft havonta 10 000 Ft, azaz 120 000 Ft az éves összeg
251-275 e Ft havonta 13 750 Ft, azaz 165 000 Ft az éves összeg,
276-300 e Ft havonta 18 000 Ft, azaz 216 000 Ft az éves összeg .

Lehet, hogy változtatni kell eddigi szokásainkon, át kell értékelni egész életünket, komolyan kell venni, hogy Isten ad 
mindent, és ha adunk, kétszeresen kapunk Tőle. Míg hirtelen kimondjuk, hogy ennyit nem lehet, nem tudok, észre 
sem vesszük, hamar hogyan adunk ki olyanra pénzt, amit megbánunk. . Mikor azzal áltatjuk magunkat ezt nem tudom 
teljesíteni, valójában kesergünk. Amikor azonban a belső igényünk azt diktálja, ennek így kell lennie, egyszerre más 
érzés kerít hatalmába. Nem elégedetlenül kesergő, hanem megelégedettséggel élő, és ekkor válunk Istennek hálás 
emberekké. Istennek nem tartozhatunk, mert ha igen, magunk látjuk az életünkben, mi minden látja kárát, és nem 
sikerül. Istennek nem tartozhatunk, mert ha igen, magunk látjuk az életünkben, mi minden nem sikerül.

Isten fizesse meg és köszönjük azoknak, akik az egyházfenntartói járulékot az ajánlás alapján fizették 2009-ben!

Adomány: Megfogalmazott cél nélkül, valamilyen okból, hálából, örömmel adományoz valaki. Pl: Házassági 
évforduló, gyermek születése, emlékezés valakire, eredmény, siker esetén. Az adni szeretnék tudata.

Persely: Mindenki lelkiismeretére van bízva, mennyit tesz. Havonta egy vasárnap perselypénzét tovább kell 
küldenünk. Célok, nyugdíjas lelkészek megsegítése, ifjúság támogatása, teológia működése stb...

Céladománv: Adott célra, egyéni felajánlás.  Valaki által kitűzött cél segítése. Jelen esetben például a 
keresztelőkancsó, de bármi más lehetne ilyen. Mivel csak pohár van.

Közcélú adomány: A presbiterium, vagy a gyülekezet által meghatározott cél érdekében adott támogatás. Ebben az 
évben fűtés kialakítás a gyülekezeti teremben és a folyosón, miután kétszer is szétdurrant ezen a télen a vízcső a 
gyülekezeti folyosón. Szükséges még csillár az oldalhajóban és szeretnék egységesíteni a padra a párnákat, 
szivacsokat.
500 ezer forintot irányoztunk elő, amiből megvalósítható lenne ebben az évben a fűtés, és a csillár, ehhez várjuk az 
adományokat!
Zárszó: amire költünk, azt magunkénak érezzük, ahhoz a szívünk is ragaszkodik. Itt is igaz a Jézusi szó: ahol 
kincsed, ott a szíved. Csak jó szívből lehet adni, fizetni, ha az egyházról van szó. Nem gondolhatjuk, a Szentlélek 
életben tartja. Ahhoz, hogy megmaradjon az egyház, legyen lelkész ahhoz a jelen nemzedéknek hozzá kell járulnia.

BANKSZÁMLASZÁMUNK MEGVÁLTOZOTT! Száma: 58600575-11179869
A nyomdai munkát felajánlotta: VIAMED-2008 Kft www.viamed.hu

http://www.viamed.hu

