
RENDSZERES PROGRAMJAINK 

Vecsésen minden vasárnap 10 órakor istentisztelet  

- a hónap első vasárnapján úrvacsoraosztás, a hónap második 

vasárnapján családi istentisztelet 

- minden hónap 4. vasárnapján a születésnaposokat köszöntjük fel, 

és az istentisztelet után együtt maradunk egy kis teára, sütizésre és 

beszélgetésre 

- csütörtökön 10 órakor bibliaóra 

- kéthetente csütörtökönként 4 órakor baba-mama kör  

- szerdán ½ 5-kor énekkar  

- hétfőn ¾ 7-kor konfirmációi óra 

- havi rendszerességgel ifjúsági óra 

Gyálon a hónap 1. és 3. vasárnapján ½ 3-kor istentisztelet 

- a hónap harmadik vasárnapján úrvacsoraosztás  

- kedden 3 órakor bibliaóra  

A gyáli gyülekezeti alkalmakat a Zrínyi utcai református 

imateremben tartjuk.  

Üllőn a hónap 1. vasárnapján 4 órakor istentisztelet 

Az üllői alkalmainkat a Kossuth utcai református templomban 

tartjuk. 
 

ÜNNEPI ALKALMAINK 

Nagycsütörtökön este 6 órakor úrvacsorai istentisztelet Vecsésen  

Nagypénteken délelőtt 10 órakor passióolvasásos istentisztelet 

úrvacsoraosztással Vecsésen; este 1//2 8-kor az Epresben Ökumenikus 

keresztút.                             

Húsvétvasárnap 10 órakor Vecsésen istentisztelet úrvacsoraosztással 

                          ½ 3 órakor Gyálon istentisztelet úrvacsoraosztással 

                          4 órakor Üllőn istentisztelet úrvacsoraosztással 

Húsvéthétfőn 10 órakor Vecsésen istentisztelet úrvacsoraosztással 

Április 14-én délelőtt 10 órakor az istentisztelet keretében mutatjuk be a 

gyerekekkel a húsvéti színdarabunkat.  

Május 20-án, pünkösdhétfőn 10 órakor konfirmációi ünnepséget tartunk, 

amelyre szeretettel hívjuk a konfirmációjuk kerek évfordulóját ünneplőket 

is.      

Kérjük, hogy aki tud beteg, ágyhoz kötött testvérünkről,  

aki szívesen venné, hogy az ünnepi időszakban meglátogassuk, 

vagy szívesen venne úrvacsorát, jelezze! 

V E L E 
 

A Vecsési Evangélikus Egyházközség Lapja  

IV. évf. 1. szám      2013. Húsvét 

 

 

EGY BÚZASZEM SEGÍTSÉGE 
HÚSVÉTI ÜZENET 

 

„Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de 

ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti; aki 

pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt.”  (Jn 12,24) 

 

Az életem egyik alapvető kérdése az, hogy ki vagyok. Hallom a 

nevem, ahogy megszólítanak, már jó néhány évtizede ismerem, 

megbarátkoztam vele, mégis újból és újból szeretném megtalálni 

magam, kibontakoztatni identitásomat, megnyerni szabadságomat, 

rátalálni önmagamra. Szeretném tudni, hogy kit rejt a név, hogy mi a 

dolgom a földön, hogy miért élek. Élni szeretnék elsősorban.  

A fogyasztói társadalom szerint akkor vagyok értékes, ha jól 

teljesítek, ha sikeres, vonzó, okos, tanult és csinos vagyok, ha el tudom 

magam adni a munkaerőpiacon, ha teljesítményemmel kitűnök az 

emberek közül. Félelmemben, hogy elvesztem meg nem talált önmagam, 

hatalmi csatározásokba szállok be, hogy érvényesüljek, akár otthon, akár 

a munkahelyemen. Ha netán megbetegszem, fizetésképtelenné leszek, 

mindenhol értéktelenné válok. Ez olyan rettegéssel tölt el, hogy képes 

vagyok mindent megtenni az egészségemért, az állásom megtartásáért. 

Hol van már a szabadságom, amely arról szólna, hogy ebben az 

életben csak azt csinálom, amit szeretnék, amihez kedvem van, amiben 

örömömet lelem, csak azért teszek valamit, mert meg vagyok győződve 

róla, hogy jó? Rég eladtam magam, és rég nem az vagyok, akinek 

lennem kellene.   

A János evangéliumából való mondatokat Jézus mondja, amikor 

már Jeruzsálemben van, és az emberek ünnepre készülődnek. Jézus is 



készülődik: a halálra készül, miközben az emberek mint csodatevő 

gyógyítót szeretnék látni.  

Jézus a küldetésről szól. Búzaszemként határozza meg magát és 

küldetését. Micsoda dialektika ez! Arról szól, hogy csak a halál révén 

lesz nyilvánvalóvá, érthetővé küldetése; egész lényének titokzatossága 

és értelme akkor lesz mindenki számára elérhető, felfogható, amikor 

meghal a kereszten. A búzaszem léte nem egy évenként megismétlődő 

természeti jelenség felidézése. Jézus halála egyszeri esemény, amely 

megtöri a megszokott körforgásokat, amelyik valóságos életet, 

üdvösséget, boldogságot ad a benne hívőnek. Azt mondja, hogy csak az 

ő halála révén lesz mindenkinek élete.  

De mi köze hozzám ennek a 

Jézusnak? Mi köze a problémáimhoz, az 

identitáskeresésemhez, a félelmeimhez, 

a hatalmi harcaimhoz? Valóban meg 

tudna váltani búzaszem-halála az életre? 

Jézus azt mondja, aki szereti az 

életét, elveszti azt. Csak csodálom 

Jézust, hogy nem ragaszkodik az 

életéhez, hogy odaadja értem. 

Önféltésemben alig hallom meg a 

mondatait, hogy aki görcsösen 

kapaszkodik valamibe, legyen akár az az 

élete is, az csak vesztese lehet ennek a 

görcsös ragaszkodásnak.  

OLVASTAM EGY ANEKDOTÁT, AMELYBEN EGY ATEISTA 

HEGYMÁSZÁSKOR LEESIK A SZIKLÁRÓL. ZUHANÁS KÖZBEN ELKAPJA EGY 

KIS FA ÁGÁT. MIKÖZBEN OTT LÓG AZ ÉG ÉS A MÉLY SZAKADÉK KÖZÖTT, 

ÉRZI, HOGY NEM LESZ SOKÁIG EREJE KAPASZKODNI. EKKOR ESZÉBE JUT 

VALAMI: „ISTEN!” – KIÁLTJA TORKASZAKADTÁBÓL. CSEND. SEMMI 

VÁLASZ. „ISTEN!” – KIÁLTJA MÉG EGYSZER – „HA LÉTEZEL, MENTS MEG, 

ÉS ÉN MEGÍGÉREM, HOGY HINNI FOGOK BENNED, ÉS MÁSOKAT IS A TE 

HITEDRE FOGOK TANÍTANI.” ISMÉT CSAK CSEND. MÁR MAJDNEM 

ELENGEDI AZ ÁGAT KÉTSÉGBEESÉSÉBEN, AMIKOR EGY HATALMAS HANG 

DÖRÖG VÉGIG A VÖLGYÖN: „MINDEGYIK EZT MONDJA, AMIKOR BAJBAN 

VAN…” – NEM, ISTENEM, NEM!” – KIÁLTJA MOST MÁR REMÉNYKEDVE A 

HEGYMÁSZÓ. „ÉN NEM OLYAN VAGYOK, MINT A TÖBBIEK. LÁTOD, 

HALLVÁN HANGODAT, ÉN MÁR EL IS KEZDTEM HINNI BENNED. MOST MÁR 

SZABADÍTS KI INNEN, ÉS HIRDETNI FOGOM NEVEDET AZ EGÉSZ FÖLDÖN.” 

„JÓL VAN” – MONDJA ERRE A HANG – „MEGMENTELEK: ENGEDD EL AZ 

ÁGAT!”„HOGY ENGEDJEM EL AZ ÁGAT?” – KIÁLTJA TÉBOLYULTAN AZ 

EMBER – „HÁT AZT HISZED, HOGY MEGÖRÜLTEM?” 

Hát megőrültem, hogy mindent, ami eddig biztonságot adott, azt 

elengedjem, feladjam? Jézus azt mondja, ha teljesen rá merem bízni 

magam, ha merem értelmezni önmagamat úgy, mint Isten teremtményét, 

ha el merem engedni a tévhiteimet, az életről szóló paradigmáimat, a 

saját magamba, a teljesítményembe vetett hitet, a társadalom által belém 

nevelt elveket, és merek belékapaszkodni, akkor megtudom, mi az, hogy 

megnyerem magamat az örök élet számára.  

HEINRICH BUHR BOLDOGSÁG ÉS TEOLÓGIA CÍMŰ MŰVÉBEN ÍR EGY 

FIÚRÓL, AKI A VIZSGAIDŐSZAKBAN TELJESÍTMÉNYŐRÜLETBE ESETT. AZ 

APJA AZT KÉRTE TŐLE, HOGY KEZDJEN EL ÚJBÓL LOVAGOLNI, HÁTHA AZ 

SEGÍT MEGSZABADULNI ETTŐL. DE Ő ELLENÁLLT. EGY ALKALOMMAL A 

FIÚ ÖSSZETALÁLKOZOTT EGY EMBERREL, AKIT NEM SOKKAL ELŐBB 

LEVETETT A LOVA, MAJD ELNYARGALT. A FIÚ A LÓ KERESÉSÉRE INDULT. 

EGÉSZ ÉJJEL KERESTE, MÍG AZ EGYSZER CSAK SZEMBEJÖTT VELE. AKKOR 

A FIÚ FELUGROTT A LÓRA, ÉS ELINDÍTOTTA. ÖNFELEDTEN LOVAGOLT. 

NEM A TELJESÍTMÉNYÉRT, A GYŐZELEMÉRT HAJTOTT, HANEM AZZAL AZ 

ÖRÖMMEL, HOGY SEGÍTETT VALAKINEK. 

A történet ugyanazt mondja, amit Jézus egyetlen mondattal akar 

nekem elmondani. Ha nem teljesítményből élek, ha nem magamért élek, 

hanem észreveszem a másikat, és képes leszek a másikért cselekedni, ha 

csak úgy ajándékként fogadom és élem meg az életet, akkor kezd el 

bennem teremni a búzaszem-Jézus, aki meghalt értem, hogy nekem 

életem legyen.  

Kimegyek a kertbe, elvetem a virágmagjaimat. Remélem, hogy 

néhány hét múlva gyönyörködhetem bennük. Jézus nem kérdezte, hogy 

gyönyörködhet-e majd bennem, hogy van-e értelme, hogy meghaljon 

értem, csak ment Jeruzsálembe, hogy megkínozzák, hogy keresztre 

feszítsék. Értem tette. Érted tette.    

Heinemann Ildikó 

lelkész 
 



ÉLETREVALÓ, GYERMEKKÖZPONTÚ, BIBLIKUS 
GONDOLATOK A HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁKRÓL 

 

Jövő szeptembertől bevezetik az általános iskolákban a kötelező 

erkölcstanoktatást. Egyelőre csak az elsős és az ötödikes gyerekeknek lesz 

ilyen órájuk, az ő szüleik választhatnak: vagy erkölcstan vagy hit- és 

erkölcstan órára járatják a gyermeküket. Ez utóbbi a hittanóra „utódja” az 

iskolákban, azzal a különbséggel, hogy az órarendbe lesz iktatva, tehát lehet 

az első, a második, a harmadik órában is. De ugyanúgy a hittanár vagy a 

lelkész tartja ezt az órát, amelynek tartalma kibővül: ezentúl a keresztény 

hit kérdései mellett hangsúlyosan foglalkozunk erkölcstani kérdésekkel is. 

Így az erkölcstanórára járó gyerek megtanulja majd, hogy mi a család és a 

barátság, a hit- és erkölcstanórára járó társai pedig ugyanezt József és 

családjának története, valamint Dávid és Jonátán barátsága kapcsán fogják 

felfedezni. Viszont csak az utóbbiak fognak arról is hallani, hogy miért 

fontos a megbocsátás, mit jelent szabadnak lenni életünk terheitől, bűneitől, 

vagy arról, hogyan tapasztalható meg Teremtőnk szeretete. Éppen ezért 

ÉLETREVALÓ az evangélikus hit- és erkölcstanoktatás. Olyan értékeket 

mutat meg, amelyek nélkülözhetetlenek a boldog, kiegyensúlyozott élethez. 

Hittanóránk emellett GYERMEKKÖZPONTÚ is: gondosan elkészített 

tanterveink, tankönyveink és tanítási 

módszereink nemcsak a gyerekek életkorához 

alkalmazkodnak, hanem az adott csoporthoz és az 

egyénekhez is. Sokszor fordulunk alternatív 

módszerekhez, gyakran bibliodráma keretében 

dolgozzuk fel a tananyagot. Minden órán számos 

illusztrációval tesszük érthetővé az ismeretlen 

fogalmakat, a régi történeteket. A legtöbb tanórát 

énekléssel gazdagítjuk, amely az emberi 

szellemet és lelket felszabadítja, és segíti a 

csoport tagjai közötti szorosabb kapcsolat kialakulását. Fontosnak tartjuk az 

élményszerű oktatást. 

A hit- és erkölcstanórák tárgya Jézus élete és tanítása, az önismeret, 

az emberi kapcsolatok, illetve a közösség és a környezet jelentősége 

életünkben. Ugyanakkor az oktatás BIBLIKUS: minden témát egy-egy bibliai 

történettel, történetfolyammal világítunk meg. A gyerekek természetesen 

sokat profitálnak majd később is abból, hogy az európai kultúra alapját 

képező Biblia szövegét ismerik és jól értelmezik.  

A hit- és erkölcstanórára való jelentkezésről a szülő dönt az elsős 

gyermek beiratkozásakor, illetve az ötödikes gyerekek szülei május 20-ig 

nyilatkoznak választásukról az iskolában. Nem követelmény a keresztség, 

bárkit szívesen látunk óráinkon. 

Koczor Kinga 

hitoktató  

 

MIÉRT TARTOM FONTOSNAK,  

HOGY A GYERMEKEM HITTANÓRÁRA JÁRJON? 
 

 

„Úgy gondolom, hogy a gyermekeim lelki fejlődésében 

meghatározó szerepet kap a hittan. A bibliai történeteken keresztül 

olyan viselkedési normákat, tanulságokat ismernek meg, amelyek 

egész életükben elkísérik őket, segítenek Isten parancsolatai szerint, 

testvéri szeretetben élni, jobb emberré válni. A gyülekezetben 

hallgathatják az örömhírt, megtapasztalhatják közösségformáló 

erejét, a közös imádság örömét.” 

Schmidt Károly, mérnök, közgazdász 

 

„A családban hosszan visszamenően evangélikus vallású 

mindenki, így az evangélikus hit iránti elkötelezettség mély 

gyökereket vert bennünk. Természetesnek tartjuk a 

hittörténet megismerését és a tízparancsolat örök 

igazságának átélését.” 

Csirkovics Katalin, tanár 

 



„Gyermekeink felnőtté válásukig sok kisebb-nagyobb közösségnek a tagjai. 

Szülői felelősségünk, hogy a sok testet és elmét fejlesztő tevékenység 

mellett időt és teret biztosítsunk nekik arra is, hogy megismerkedjenek Isten 

igéjével és a keresztény értékekkel, tanításokkal. 

Mi, vecsésiek, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 

lelkésznőnk kiemelt hangsúlyt helyez arra, hogy gyermekeink megtalálják 

helyüket az evangélikus közösségben. 

A konfirmáció az az esemény, amikor a fiatalok a gyülekezet tagjai 

előtt bizonyságot tesznek hitükről. Fontosnak és meghatározónak tartom ezt 

a pillanatot gyermekeink életében, hiszen Istennel és a gyülekezettel való 

közösségük olyan erős kötelék lehet majd számukra, amelyre bizton 

számíthatnak, bárhová sodorja is őket az élet. Köszönjük lelkésznőnk e 

téren végzett fáradhatatlan munkáját.” 

Tóthné Almássy Mónika, kórházpedagógus 

 

 

 

VALLÁSI TÖMÉNYSÉGBEN 
HEINEMANN ILDIKÓ LELKÉSZNŐVEL BESZÉLGETTÜNK IZRAELI ÚTJÁRÓL 

 

Hogyan készültél izraeli utadra? 

Mindig vágytam a Szentföldre, és amikor novemberben felvetette az egyik 

ismerősöm, úgy éreztem, hogy nekem szól ez a hívás. Gyalogtúrára 

készültünk: Jeruzsálemtől dél felé haladva a sivatagon keresztül, 

kisvárosok, kibucok érintésével tizenkét napon keresztül napi huszonöt 

kilométert akartunk megtenni húsz kilós hátizsákokkal. Komoly 

erőpróbával kellett szembenéznem. A készülés során végig úgy gondoltam, 

hogy a Szentföld valamilyen változást fog előidézni az életemben, a 

gondolkodásomban, a lelkemben. Ehhez képest három nap után kiderült, 

hogy sokkal lassabb vagyok, mint az útitársam. Úgy döntöttem, hogy nem 

csinálom végig a túrát, és egyedül visszautaztam Jeruzsálembe. 

 

 

Nem csalódtál magadban, hogy nem tudtad kiállni a próbát? 

Nem, sőt úgy éreztem, hogy nagyobb próba áll most előttem. Hiszen addig 

volt velem egy ember, aki remekül tudott angolul, aki tudta az útvonalat, 

aki ismerte Izraelt, megmondta, hogy hol étkezünk és hol szállunk meg. A 

döntés után viszont csak magamra hagyatkozhattam.  

 

Szerinted Isten olykor szándékosan próba elé állít minket? 

Én úgy gondolom, hogy semmi sincs véletlenül. Mi, emberek szeretjük 

megtervezni a dolgainkat. Sokszor azt is eltervezzük, hogy Isten milyen 

módon fog hozzánk szólni, mintegy irányítva őt. Isten mégis másképp intézi 

a dolgokat. Ráadásul úgy tűnhet nekünk, hogy véletlen volt az egész, vagy a 

saját akaratunkból adtunk fel valamit. Lehet, hogy Isten azért alakította úgy, 

hogy egyedül maradjak, mert beszéde volt velem, vagy így akarta elérni, 

hogy megváltozzak.  

 

Mi volt rád a legnagyobb hatással Izraelben?  

Ami legjobban meghatott, az a siratófal volt: az az áhítat, ahogy az emberek 

álltak ott, és a fal felé fordulva héber imakönyveiket és a Szentírást 

olvasták, ahogy a kéréseikkel teli papírjaikat bedugdosták a fal réseibe. 

Nem is tudom pontosan, hogy először hogy találtam oda a falhoz… De 

akkor egyből sírva fakadtam a látványtól. Olyan érzésem volt, hogy itt az 

imádságnak ereje van. Mintha az egész helyet betöltötte volna Isten 

jelenléte. 

 

Úgy gondolod, hogy vannak helyek, ahol Isten mindig ott van? 

Szerintem Isten mindenhol ott van. Viszont személyfüggő, hogy hol érzem 

ezt. Nekem eddig nem voltak nagy templomélményeim, inkább a 

természetbeni dolgokkal kapcsolatban volt olyan érzésem, hogy Isten jelen 

van. Ilyen volt Izraelben a – szabad ég alatt álló – siratófal, a Jordán, a 

Genezáret-tó, a Holt-tenger és Masada város erődje. Ez utóbbiba csaknem 

ezer zsidó menekült a római fennhatóság idején. A magas hegyen álló 

várban évtizedeken keresztül fenn tudták volna tartani magukat, ám a 

rómaiak 73-ban utolsóként bevették ezt az erődöt is. A több száz zsidó nő, 



férfi és gyerek a római szolgaságtól félve az öngyilkosságot választotta. A 

zsidó-római háború ilyenfajta befejezése mélyen megülte a lelkemet. Ahogy 

az erőd falai közt jártam, megelevenedtek előttem azok az emberek, akik ott 

éltek és haltak meg hazájukért, zsidóságukért, vallásukért.               

 

Megváltozott a Jézus életéről alkotott képed? 

Nem. De jó érzés ott járni, ahol Jézus is megfordult. Természetesen semmi 

sem olyan, mint Jézus idejében, csak Kapernaumban vannak meg az ő 

„nyomai”: Péter háza és a zsinagóga maradványai. A Genezáret-tó is 

némiképp visszaadja a kétezer évvel ezelőtti látványt. Sok helyen csalódik 

az ember: a Via dolorosa például valójában nem az az út, ahol Jézus vitte a 

keresztet. Ez az útvonal most gyakorlatilag egy bazársor, amin az arab és 

zsidó árusok nekünk, keresztényeknek kegytárgyakat adnak el. János sem 

ott keresztelt, ahol ez a Jordánnál – egy kiépített partnál – ki van jelölve. De 

nem a történelmi hűség számít, hanem a légkör. Számomra megható volt a 

csoportos Via dolorosa-járás: a stációknál a zarándokok mindig énekeltek, 

felolvastak a Bibliából. Legalább három ilyen csoportot végigkísértem, mert 

érdekelt, hogy mi történik ott velük. A Jordánnál pedig tanúja voltam, hogy 

hívő orosz emberek fehér ruhát öltve, a keresztelésükre emlékezve 

bemerültek a vízbe. Megindító élmény volt. 

 

Jeruzsálemben töltötted időd nagy részét. Milyennek találtad a várost? 

Jeruzsálem óvárosa négy negyedre – keresztény, zsidó, arab és örmény 

negyedre – van felosztva, és ennek megfelelően más-más 

jellegzetességekkel bírnak. A siratófal mögötti Templom-hegy már arab 

fennhatóság alatt van, és dzsámi áll rajta, amibe csak muszlimokat 

engednek be. A Királyok völgyében is különleges kontraszt volt, hogy a 

síremlékek mentén kiépített turistaút mellett közvetlenül ott egy muszlimok 

lakta sor – a mai valóság a maga szegényes, romos házaival, szeméttel teli 

udvaraival.  

Azt figyeltem meg, hogy egy népet úgy lehet igazán megismerni, ha 

a temetőt, a piacot és a mindennapi élet színtereit figyeljük meg. A 

jeruzsálemi piac felér egy aromaterápiával: a fűszerek és a szárított 

gyümölcsök illata nagyon intenzív, a 

férfi kofák pedig hangosan kiabálva 

kínálják portékáikat.  

Csodálattal töltött el, hogy a 

zsidók mennyire megtartják a 

szombatot. Tanulhatnánk tőlük. A 

sabbát péntek este kezdődik, és 

ilyenkor nagyon sok fiatal énekel és 

táncol a siratófalnál. Többségében 

férfiakat lehet látni – 

elgondolkodhatnánk, hogy a 

kereszténység hogyan vált ennyire női 

vallássá. Szombaton megáll a villamos, bezár a buszállomás, leállnak az 

autók, zárva vannak az üzletek – ezt használják ki az arabok.  

Én az iszlám negyedben egy ifjúsági szálláson laktam, ahova elég 

sűrűn érkeztek új emberek: Japánból, Franciaországból, Argentínából, a 

világ összes tájáról. Nagyon sokan visszajárnak a városba. Egy belga 

asszony mesélte, hogy már tizenhétszer volt Jeruzsálemben – megfogta az 

ország hangulata, hatása. Előfordul, hogy az emberek a Jeruzsálem-

szindróma tüneteit mutatják: a tömény vallási jelenlét miatt elkábulnak, 

egyesek Isten emberének érzik magukat és prófétálni kezdenek.  

 

Találkoztál evangélikusokkal Jeruzsálemben? 

Az óvárosban van lutheránus gyülekezet, sőt két templom is található itt. A 

kisebben egy amerikai stílusú – egyesült evangelikál, lutheránus és 

református – gyülekezet tartott istentiszteletet, a nagyobb templomban egy 

német istentiszteleten vettem részt. Teljesen más volt a kettő. A német 

szertartáson a nálunk is megszokott tekintély és távolságtartás volt jellemző 

– bár ezt a templom nagysága is okozhatta. Az amerikai alkalomnak nagyon 

vidám volt a hangulata. A különbség a zene hangulatából is adódott, hiszen 

az amerikaiak szintetizátorral kísért énekei vidámabbak voltak, mint a 

német korálok. A lelkész megszólalása is más volt: az albában szolgáló 

amerikai sokkal lazábban beszélt, mint a Luther-kabátos német kollégája. 



Az amerikai szertartás sokkal felszabadultabban zajlott, még az 

úrvacsoraosztásnak is inkább örömujjongás jellege volt, nem úgy, mint a 

németeknél, ahol ugyan az oltárnál körbeállva úrvacsoráztak a hívek, mégis 

a bűnbánat volt hangsúlyos. 

Koczor Kinga 

Forrás: evangelikus.hu 

 

 

GYÜLEKEZETI MOZAIK 
VÁLOGATÁS MÚLTBELI ÉS JÖVŐBENI ESEMÉNYEINKBŐL 
 

Mögöttünk… 

 

 Január végén FARSANGot ültünk.  

 Februárban a Vecsési Zeneiskola KONCERTjét hallgathattuk meg 

templomunkban. Kapcsos Emese, Pribelszki Viktor és Kun Veronika 

hangversenye méltó nyitánya volt a böjti időszaknak. 

 

Előttünk… 

 

 Április 14-én délelőtt 10 órakor lesz a HÚSVÉTI SZÍNDARAB előadása. 

Közreműködik gyülekezetünk énekkara is. 

 A Vecsési Evangélikus Missziói Egyház hivatalosan 1923. 

pünkösdhétfőn alakult meg. A gyülekezet 90 ÉVES ÉVFORDULÓjának 

méltó megünneplésére készülünk ősszel. 

 Május 20-án 10 órakor KONFIRMÁCIÓI ÜNNEPSÉGet tartunk. Idén nyolc 

tanuló részesül először az úrvacsorában. Az ünnepre hívjuk a 

konfirmációjuk kerek évfordulóját ünneplőket is. 

 Badacsonylábdihegyen tartjuk IFJÚSÁGI TÁBORUNKat június 24-29. 

között.   

 NAPKÖZIS TÁBORUNK július 8-12. között lesz. A 12 éven aluli 

gyerekeket várjuk ebbe – a templomkertben tartott – táborba.  

 

GYEREKSAROK 
1. Kösd össze az összetartozó szótagokat! Tizenhárom nevet találhatsz így. 

TA- -TYÁS JÁ- BER- -TA- JÚ- 

-RÁS PÉ- -KAB -NOS -TÉ -LÖP 

-US -DE- AND- MÁ- FÜ- SI- 

-TER JA- -MÁS MÁ- -DÁS -KAB 

TAD-  -MON -LAN  JA- 

 

2. Jézusnak csak 12 tanítványa volt. Ki lehet az a Mátyás? A Bibliából 

kiderül: ApCsel 1, 21-26 

3. Ki az a két tanítvány, aki odafutott Jézus sírjához, amikor hírt kaptak 

róla, hogy a sír nyitva van? Rakd sorrendbe a betűket, és megtudod: PTEÉR 

és OSJÁN  

4. Nem csak férfiak hallgatták és követték Jézust. Ha az ábrák kezdőbetűjét 

összeolvasod, megkapod egy női tanítvány nevét. Sok sikert! 
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