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RENDSZERES PROGRAMJAINK 

Vecsésen minden vasárnap 10 órakor istentisztelet  

- a hónap első vasárnapján úrvacsoraosztás, a hónap második 

vasárnapján családi istentisztelet 

- csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra 

Az ádventi időszakban szombat délután 15 órakor tartjuk a karácsonyi 

színdarab próbáját, amelyre várjuk a gyerekeket.  

Talentum sorozat december 10-én 18 órakor SZVORÁK KATALIN 

népdalénekes, alternatív Kossuth-díjas művész a vendégünk a JAM-házban.  

 

Gyálon a hónap 1. és 3. vasárnapján 14:30 órakor istentisztelet 

- a hónap harmadik vasárnapján úrvacsoraosztás  

- kedden 15 órakor bibliaóra  

A gyáli gyülekezeti alkalmakat a Zrínyi utcai református imateremben tartjuk.  

 

Üllőn a hónap 1. vasárnapján 16 órakor istentisztelet 

Az üllői alkalmainkat a Kossuth utcai református templomban tarjuk. 

   

ÜNNEPI ALKALMAINK 

Vecsésen december 12-én FABINY TAMÁS püspök és BENCZÚR 

LÁSZLÓ egyházkerületi felügyelő a vendégünk. A családi istentiszteleten 

püspök úr szolgál igehirdetéssel. 

December 24-én 15 órakor szentesti ünnepély a gyerekek színdarabjával   

December 25–26-án 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással  

December 31-én 17 órakor óév esti istentisztelet gyertyagyújtással. Ezen az 

istentiszteleten emlékezünk az ebben az évben elhunytakra.  

Január 1-jén 10 órakor újévi istentisztelet úrvacsoraosztással 

Január 6-án, Vízkereszt ünnepén este 18 órakor istentisztelet 

Gyálon december 25-én 14:30 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással 

Üllőn december 25-én 16 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással 

 

Kérem, hogy aki tud beteg, ágyhoz kötött testvérünkről, (vagy 

önmaga az,) aki szívesen venné, hogy az ünnepi időszakban meglátogassam, 

vagy szívesen venne úrvacsorát, jelezze! Nagy öröm számomra, ha valaki 

felhív és kéri, hogy látogassam meg, beszélgessek el vele.  

Heinemann Ildikó lelkész 

 

VELE 
A vecsési evangélikus egyházközség lapja  

I. évf. 1. szám      2010. Advent 

 

AZ IGE TESTTÉ LETT 
Karácsonyi üzenet 

 

Örülök annak, hogy azoknak az embereknek, akik 

megítélték, hogy melyik könyvek tartozzanak a Bibliánkba, volt 

bátorságuk négy evangéliumot beletenni, mert csodálatosan 

gazdaggá tették számunkra a jézusi mondanivalót. Ha a négy 

evangéliumot összehasonlítom, tanulmányozom, négy fantasztikus 

tanúvallomás bontakozik ki a szemem előtt. Meglátom, hogy 

melyik szerző számára mi volt fontos, mi volt a legfontosabb. A kis 

különbségek sosem töltöttek el kétséggel. Sőt lehet, hogy az sokkal 

gyanúsabb lenne, ha mind a négy evangélium szóról szóra 

megegyezne. Ha négyen ugyanannak a történetnek vagyunk 

részesei, biztos, hogy mind a négyen másképp meséljük el a 

történetünket, hiszen mindegyikünk másképp éli át az adott 

szituációt. És ez jól van így.  

Karácsony történetét a négy evangéliumból csak kettő 

jegyezte fel: Máté és Márk. János evangéliuma pedig a karácsony 

tartalmára koncentrál: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott…” 

(Jn1,14) Az idei karácsonyi várakozásban különleges módon hatott 

rám ez az ige.  

János evangélista teológus. Az érdekli, azt fogalmazza meg, 

hogy kicsoda Jézus. Számára nem érdekes, hogy hol, mikor, milyen 

körülmények között született meg Jézus, de fontos számára, hogy 

mindannyian tudjuk: ő a testté lett Ige. Az ige a magyar nyelvtan 

meghatározása szerint cselekvést, történést, létezést kifejező szó. De 

nemcsak a nyelvtanban, hanem egyházi nyelvünkben is gyakran 



VELE – a Vecsési Evangélikusok Lapja                                                                                                                        VELE – a Vecsési Evangélikusok Lapja 

 

 

használt szó – gondoljunk csak igehirdetés szavunkra. Az ige görög 

eredetije a Logosz szó. A LOGOSZ jelentését azonban a jobb 

érthetőség kedvéért inkább így fordítanám: SZÓ. Karácsonykor 

ugyanis alapvető változás megy végbe az üdvtörténetben, Isten és 

ember kapcsolatában. Isten mondanivalója hozzánk, felénk, nekünk 

nem puszta szó, hanem testi valóság: az Élet Szava már nemcsak 

hallható, hanem látható és tapintható, élő, érzékelő, halandó test.  

Számomra éppen ezért csodálatos ünnep a karácsony: azt ünneplem, 

hogy az én Istenem nem egy elvont fogalom. Az én Istenem nem 

egy távoli, az ember életével nem törődő, vagy éppen azzal 

játszadozó közömbös Mindenható, hanem egy velem hasonló sorsú, 

a halálnak, a szenvedésnek kiszolgáltatott ember, aki átérzi a 

fájdalmam, a félelmem, a küszködésem, aki velem van harcaimban, 

aki ugyanúgy jött erre a világra, ahogy én jöttem, aki kisbaba 

korában ugyanúgy sírt, ahogy én tettem. Ha megszólítom, tudom, 

hogy mindent tud rólam, mindent ért bennem, hogy jobban ismer, 

mint én magamat. Tudom, hogy közel van hozzám, hogy találkozni 

akar velem. Emberként akar találkozni velem, hogy megértsük 

egymást, hogy felfedezzem, mennyire szeret.  

Számomra kedves történet, amit Lukács és Máté feljegyez – 

szívesen olvasom, beszélek róla, adom elő a történetet a 

gyerekekkel, de a lényeg mégis csak ez: Istenem emberré lett. 

Értem, miattam, hogy velem legyen.      

Heinemann Ildikó  

lelkész 

 

 

 

VECSÉSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

2200 Vecsés, Károly u. 24.  06 29 350 371  

Heinemann Ildikó lelkész  06 20 7700 442 

 ildiko.heinemann@lutheran.hu 

vecses.lutheran.hu 

GYÜLEKEZETI SZELETEK  

Ízelítő a közelmúlt eseményeiből 

 

Öregkori örömök 
Idősek teadélutánja 

 

Egy szép októberi vasárnap délután 

lelkésznőnk indíttatására szerveztünk egy 

időseknek szóló teadélutánt. Komoly 

hívogatás előzte meg az alkalmat. Ott voltak 

előző lelkészeink is, remélvén sokakkal a 

találkozást. A beszélgetés témája a Prédikátor könyve 12. fejezete 

volt, amely költői gyönyörűséggel írja le az öregkor nehézségeit, 

valóságát, ami okot adhatna a megszomorodásra. Oly jó volt ezután 

lelkésznőnk megszólítása, hogy személy szerint mindenki mondjon 

egy-egy örömöt életének jelenlegi szakaszából! Mindenki tudott is 

mondani. Hiszem, hogy ezáltal Isten felemelte tekintetünket az Ő 

jóságának, gondviselő szeretetének meglátására. 

Mint sok időst ismerő (magam is az vagyok), látom, 

mennyire sokan magányosan, bezárkózottan, panasszal megtelve 

élnek, néha annak ellenére, hogy van családjuk. S amikor ilyen 

alkalmakon keresztül is kínálkozik a lehetőség a magány 

feloldására, közösségre, kérem: merjenek nyitni a másik ember felé!  

De mindezeken felül a legfontosabb, hogy keressük a 

Gondviselő Istennel való közösséget. Életkorunkból fakadóan is 

közeledünk az Úr előtt való megállásra: “Mert mindnyájunknak 

leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé.” Bár bűneink 

elítélnek minket, a kereszten értem és érted meghalt Jézus 

megváltott az örök kárhozattól. S csak egy a szükséges: hidd el ezt 

teljes szívedből! 

Kókai Ilona 
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5. oldal 

Máté  

(8 éves) gondolatai a karácsonyi színdarab 

próbájáról: 

„A színdarabpróbán nagyon jó volt, mert 

találkoztam a Kingáék macskájával. Ákossal sokat 

játszottunk, és a nagyobb fiúk még teát is főztek. 

Még a próbán jó volt játszani és próbálni.” 

 

Babett (7 éves) 

gondolatai a 

karácsonyi 

színdarab 

próbájáról: 

„Próbán éneklünk, 

csocsózunk és 

harmóniumozunk.” 

Csocsó és klarinét  
Ifjúsági hétvége Vecsésen 

 
- résztvevői impresszió - 

 

Meghívód érkezett egy eseményre – olvasom a Facebook 

közösségi portál kezdő lapján, majd egy kattintás után nyugtázom, 

hogy az egyházi programok szervezői is rájöttek már, hogy megéri 

jelen lenni a világhálón. A vecsési ifjúsági alkalmakra is így 

hívogatnak minket: modern felületen, fiatalosan, ugyanakkor 

tartalmas mondanivalót ígérve. Már harmadszorra kapok olyan 

meghívót, ami ifjúsági hétvégére invitál: szombaton beszélgetés, 

játékok, ének, zene, ízletes vacsora, a vadonatúj csocsó 

kipróbálásának lehetősége, nem utolsósorban pedig a másnapi 

istentiszteletre való felkészülés, majd este filmklub a program; 

vasárnap pedig családi istentisztelet. 

Minden úgy is történik aznap, ahogy elképzeltem. Kivéve, 

hogy mikor belépek, a délutáni színdarabpróbáról ottmaradt húsz 

gyerek még a gyülekezeti teremben futkározik, 

ugrál és visong. Alig bírjuk hazazavarni őket, de 

most már végre a miénk – kicsit idősebbeké – a 

terep. A beszélgetést érdekes igehelyről indítjuk: 

az Emberfia eljöveteléről szól a kiválasztott 

szakasz. Sokaknak a 2012 című film jut eszükbe, 

másoknak Noé bárkája, van, aki az aktuális 

történésekre gondol: a cunamikra, a földrengésekre, a háborúkra. – 

Ne aggodalmaskodjunk, – hangzik végül Heinemann Ildikó 

lelkésznő szava – bízzunk benne, hogy Isten ilyen események 

között is számon tart minket. –  Az esti vacsoránál olyan sokan 

vagyunk, hogy a hosszú, megterített asztalnál nem fér el egyszerre 

mindenki.  

A közös filmnézés rövidítette éjszakának korán kelés vet 

véget, a templomban a családi istentiszteletre érkeznek már a 

gyerekek: ki-ki gyakorolni akarja, amit felolvas majd. A zenészek 

behangolják a gitárt, a klarinétot, kicsit sajnálkozunk, hogy a 

furulyistánk nem tudott eljönni, de azért lelkesen elpróbáljuk az 

énekeket. Ideje a projektort is beélesíteni, hiszen diabemutatón 

képekkel, szövegekkel, kivetített kottákkal segítjük, hogy mindenki 

követni tudja a liturgia menetét.  

Van egy kis izgalom, de aztán minden és mindenki a helyére 

kerül. Az idősebbek is bátran éneklik már a gitáros énekeket, a 

gyerekek pedig megtalálják a hagyományos énekeskönyvben a 

megfelelő dallamokat. Az interaktív igehirdetés idejére már 

mindenki feloldódni látszik. A családi istentiszteletek külön 

tematikája szerint most a házépítők példázatáról gondolkodunk, az 

előtérbe sorban belépő gyerekek a szemléltető eszközöket 

vizsgálják meg: a kifogyott tollat, a lyukas kesztyűt és az eltört 

csavarhúzót. Hiába van megfelelő eszközünk valamihez, ha nem 

tudjuk használni. Ugyanígy: hiába ismerjük meg a bibliai 

történeteket hittan órán, ha nem tudjuk használni tudásunkat. Ha 

viszont tudjuk, hogy Istent ismerhetjük meg ezekben a 

történetekben, ismereteinkkel biztos alapot vethetünk hitünknek. Ha 

élünk azzal, amit Jézus tanít nekünk, boldogok lehetünk.  

Biztos alapot jelent a biztos közösség is, ezért térünk vissza 

jövő hónapban is, hogy az ifjúsági hétvégén találkozzunk. 

   Koczor Kinga Dóra 

(Megjelent az Evangélikus Élet 2010. dec. 5-i számában) 
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Máté (8 éves) 

 gondolatai a balatoni nyári táborról: 

 

„A táborban nagyon jó volt, mert 

felmászhattam a fára, és ezt dúdolhattam: 

Ildikó néni a legjobb tanár és itt jó lenni 

vele. 

A hittanról a táborba sokan nem jöttek el, 

úgyhogy reménykedek, hogy majd többen 

jönnek el. Az előző táborban az apukám 

felégette a tarlót, és hordani kellett rá a 

vizet. Nagyon jó volt!” 

Adrienn (13 éves)gondolatai a karácsonyi 

színdarab próbájáról:  

„A próbán mindig jó a hangulat, és nem 

nevetünk ki senkit, ha valamit nem mond jól!!! 

Mindig van enni- és innivaló. Amikor végeztünk 

a próbával, és amíg nem jönnek értünk, lehet 

csocsózni és más szórakoztató játékok is várnak 

ránk. Ildi néni nagyon-nagyon kedves, és Kinga 

is nagyon kedves, és tud gitározni, és a 

többiekről ne is beszéljünk!!!” 

Rebeka  

(9 éves)gondolatai 

a karácsonyi 

színdarab 

próbájáról: 

 

„Vidám mindig a 

hangulat. Szoktunk 

játszani a végén. 

Mindig szoktunk 

énekelni.” 

Fanni (7 éves) gondolatai a családi istentiszteletről: 

„Kinga néni gitározott. A házi az volt, hogy milyen 

anyagból készült a házunk, ezt nekem apa elmondta. 

A falon a képek között volt olyan ház, ami két fal 

között volt, meg volt vörösiszapos is.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akire többet bíztak… 
Dr. Solt Pál a Talentum estén 
 

Talentum és adottság. Mindkét szót gyakran használjuk a 

hétköznapi életben is. Valakinek a rendkívüli képességét, tehetségét, 

rátermettségét szoktuk ezekkel a szavakkal kifejezni. Olyan emberre 

gondolunk, aki kiemelkedik a többiek közül, valami rendkívüli 

képességgel rendelkezik, aminek köszönhetően példaképként 

tekinthetünk rá. A talentum szó nekünk, hívő embereknek mást is 

jelent. Jézus példázata szerint keresztény emberként nem elegendő 

az, ha megelégszünk azzal, hogy valamilyen adottság birtokában 

vagyunk: azt arra kaptuk, hogy embertársainknak szolgáljunk vele.  

Talentum – ezzel a címmel rendezzük meg már rendszeresen 

a művelődési házban alkalmainkat, amelyeken olyan emberekkel 

találkozhatunk, akik rendelkeznek talentummal és valamilyen 

adottsággal is.  

Legutóbb Solt Pál, volt legfőbb ügyész volt a vendégünk. 

Nagyon kellemes hangulatban telt az előadás, engem nagyon 

megfogott, amikor több alkalommal is barátainak szólított minket. 

Igen, barátok vagyunk. Abban a Krisztusban, aki megszólított 

mindannyiunkat. Természetesen valakinek többet adott – de azt sem 

öncélúan: többet is vár el tőle. Talán a hangja is messzebbre 

hallatszik annak az embernek, akire mint közszereplőre, jobban 

figyelnek. Solt Pál világi értelemben is rendkívüli pályát futott be. 

Megtudhattuk, hogy felnőtt fejjel lett kereszténnyé, és 

munkásságának java részét akkor végezte, amikor Magyarországon 

nem nézték jó szemmel, ha valaki keresztény. Állami tisztviselőként 

állandó konfliktust jelentett számára a saját elveinek és a hivatalos, 

állam által képviselt nézeteknek az összehangolása.  

Megható volt szerénysége is: önmagát nem állította be 

hősként. Az előadás egyik fő üzenete az volt, hogy ha keresztények 

vagyunk, a tetteinknek, az egész életünknek beszélnie kell. Majd ha 

Sára (7 éves) 

gondolatai a hittanról: 

„Hát én nagyon 

szeretem a hittant, és 

főleg a próbákat, és 

mindent szeretek a 

hittanban. És szeretek 

csocsózni!” 
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kérdezik, akkor tegyünk bizonyságot, de semmiképpen nem szabad 

hivalkodó, erőszakos módon hangot adni a nézetünknek.  

Számomra mindig nagy élmény, ha olyan emberekkel 

találkozhatok, akik a világban élnek, világi hivatást választottak, és 

így élik meg a hitüket.  

Nagyon fontos, hogy ne csak vasárnaponként legyünk hívők, 

abban a pár órában, amíg a templomban vagyunk. Az a hétnek a 

kezdete, Isten üzenetéből a többi napon is táplálkozhatunk. Minden 

helyzetben, döntéseinkben tükröződnie kell, hogy Krisztushoz 

tartozunk. Szerintem az az ember tudja ezt hitelesen tenni, aki maga 

is a világban van: az élethelyzete, gondjai, problémái hasonlók a 

világi emberekhez. A különbség abban van, hogy mi Krisztusból 

merítünk erőt, tőle kérünk tanácsot, hozzá fordulunk.  

Remélem, hogy ezeknek a péntek esti alkalmaknak 

mindannyiunk számára van üzenete, és lelkileg gazdagítja a 

látogatókat.        

Matusik Ágnes 

      

Vele 
Vallomás egy beszélgetésről 

 

Mindig nagy tisztelettel adóztam azoknak az embereknek, 

akik a gondok, nehézségek ellenére is töretlen hittel élnek, akik 

elfogadják Isten akaratát, akik nem azt kérdezik: Miért pont én? 

Miért pont velem? hanem azt mondják, így kellett lennie. 

Sajnos én magam nem ilyen vagyok. Gyermekkoromban 

nem kaptam vallásos nevelést, családom nem élt keresztény életet. 

Bizonyára nem véletlen, hogy ennek ellenére hinni kezdtem, illetve 

életutamon olyan emberekkel találkoztam, akiknek a személyisége, 

gondolkodása és hite, és az események, amelyeket átéltem, 

segítettek észrevennem, hogy Isten hív engem. Ezért is 

keresztelkedtem meg 29 éves koromban. Azt hittem, ez mindig így 

marad. Az életemben csupa jó dolog történt, boldog időszak 

következett. Aztán történt néhány esemény, szomorúság, haláleset, 

amelyek kételkedővé tettek, de üressé is. Én is feltettem a 

kérdéseket: Miért pont én? Hisz semmi rosszat nem tettem! Miért 

kell szenvednem? Miért kapom a büntetéseket? Egyvalamit 

azonban megtapasztaltam: a kétkedés közepette űr keletkezett 

bennem, hiányérzetem támadt. Rájöttem, hogy minden kétkedés 

ellenére hiányzik a Hit, a kapcsolat Istennel, az, hogy része legyen 

az életemnek: hiányzik a „VELE–érzés”.  

Ezért is lehet, hogy – bár nem tartozunk az evangélikus 

közösséghez – részt vettem férjemmel együtt az evangélikus 

közösség adventi beszélgetésén. Rengeteg gondolatot kaptunk, ami 

a hitünket erősíthette, és különösen szívembe markolt, hogy az ima, 

ami elhangzott a beszélgetés végén, nyomtatott formában évek óta a 

pénztárcámban hever. Nagyon mélyen érintett, hogy ezt az imát újra 

hallottam, mert bár nálam van, régen olvastam el. Köszönjük a 

lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen az alkalmon. Sokat jelentett 

számunkra.       Egy résztvevő 

 

Köszönet 

Nagy szeretettel és örömmel mondok köszönetet mindenkinek, aki szívén 

viseli gyülekezetünk anyagi terheit, és adományaival hozzájárul ahhoz, 

hogy gyülekezetünk fennmaradjon. Vannak olyan emberek, akik erő felett 

támogatják gyülekezetünket. Meghat, amikor látom a nyugtákon, 

átutalásokon, banki kivonatokon az összegeket. Érzem, hogy mennyi 

szeretet van egy-egy adomány mögött. Jó érzés, hogy sokan tartják 

fontosnak, hogy gyülekezetünk anyagilag stabil legyen, és hogy ki tudjuk 

fizetni a rezsiszámlákat és a lelkészfizetést. Köszönöm. Kérem, hogy ha 

tehetik, továbbra is támogassák gyülekezetüket, gondoljanak 

templomukra, lelkészükre, hiszen evangélikus testvéreimé mindkettő. 

Éljenek azzal a lehetőséggel, hogy van templomuk, járjanak ide! Éljenek 

vele, hogy van lelkészük, hívjanak fel és hívjanak meg, beszélgessünk! 

Keressék az Istennel és a közösséggel való találkozás alkalmait! Végül 

kérem, imádkozzanak értem és közösségünkért!  

Szeretettel: Ildikó, a lelkészük 
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…a városban 

 Gyereknap: a városi gyereknapon 

egy kézműves sátorban vártuk a 

kreatív fiatalokat. 

 Talentum: az evangélikus 

gyülekezet és egyesülete, a Sátor 

Egyesület havonta rendezi meg a 

tehetséges és hívő emberek 

előadóestjét. Következő alkalom: 

december 10-én 18 órakor a 

művelődési házban. Szvorák 

Katalin népdalénekes beszél 

életéről. 

 Lelkészi közösség: havi 

rendszerességgel jön össze a városi 

ökumenikus lelkészkör.   

  

…az interneten 

 vecses.lutheran.hu: 

honlapunkon az aktuális 

programokról is lehet 

tájékozódni, de találunk 

fényképeket, 

élménybeszámolókat is. 

 www.evangelikus.hu: az 

országos honlapon az 

evangélikus egyház híreit 

olvashatjuk. 

 

…az egyházmegyében 

 Bényei találkozó: ebben az évben 

testvérgyülekezetünkkel, Bényével 

kétszer is meglátogattuk egymást. 

 Missziói nap: Vecsésen rendezték 

meg júniusban az egyházmegyei 

missziói napot, amely során 

kérdőívekkel kutattuk a lakosság 

véleményét az egyházról. 

 Regionális Ifjúsági Nap: három 

egyházmegyei gyülekezet 

összefogásából jött létre ez a 

találkozó, amely során legutóbb 

Maglódon voltunk együtt. 

 

A TEMPLOM FELÚJÍTÁSÁRÓL 
 

Az őszi lelkészi körlevélben már írtam arról, hogy elkészült 

templomunk kibővítésének a terve. A tervező, Szrnka János készítette 

el a látványtervet is. Ahogy az alábbi képen látható, templomunk 

kívülről is megszépül. Az ablakok megnagyobbodnak, az épület szép 

faborítást, díszítést kap. Templomterünket a szükségnek megfelelően 

könnyebben nyithatjuk meg, és tehetjük tágasabbá.  A kibővített részen 

helyet kapnak a mosdók és a konyha is. A padlástérben lesz helyük a 

gyerekeknek, az ifjúságnak és raktárnak is. A korszerűsítést 

természetesen nem tudjuk saját erőből megvalósítani, számítunk az 

Országos Egyház támogatására. Ezért a nyár folyamán elkészült 

terveket pályázatra adtuk be az egyházhoz. Ha nyerünk ezen a 

pályázaton, és az Országos Egyház illetékes építési hivatala egyetért 

terveinkkel, akkor anyagilag nagymértékben segíti építkezésünket, de 

önrészre is szükség lesz. Mindenkitől várjuk az ötleteket ahhoz, 

hogyan lehetne ezt a pénzt előteremteni. A pályázatok jó esélyt 

jelentenének, de rá kellene találni a megfelelőkre. Biztos van köztünk 

olyan, aki munkájából adódóan ezekkel foglalkozik. Várjuk az építő 

ötleteket! 

Heinemann Ildikó 

 

 

GYÜLEKEZETÜNK… 

Gyülekezetünk nemcsak a hagyományos alkalmakban él: sokszor 

veszünk részt egyházmegyei rendezvényeken, szervezünk 

programokat a városban, és jelen vagyunk az interneten is.  
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