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ÜNNEP
„DICSŐÍTÜNK KRISZTUS, AKI VÉREZTÉL...” – NAGYPÉNTEK
Nagyné Szeker Éva, evangélikus lelkész

A Jézussal és evangéliumával való találkozás számos emberbõl valódi megütközést 

vált ki, elsõsorban a keresztre, a szenvedésre vonatkozó kijelentések. Jézus tudatában 

van, milyen nagy követelménnyel áll tanítványai elé, ezért is mondja: „ Boldog aki nem 

botránkozik meg bennem.” (Mt 11,6) Hogyan lehetséges, hogy az Isten Fia szenvedjen? 

Vajon Istennek nincs más választása, minthogy a szenvedés által üdvözítsen bennün-

ket? Ha Isten jó, akkor miért szenvedünk annyit ezen a földön?

A hívõ ember egészen más oldalról közelíti meg ezeket a szinte megválaszolhatat-

lan kérdéseket. Jézus, az Isten Fia és minden ember testvére, saját magára vállalta a 

kereszthalált (Zsid 12,2 ). Ezek szerint mind a kereszt, mind a szenvedés méltó az Isten 

Fiához, tehát tanítványaihoz, követõihez is. „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye 

fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen engem.” (Lk 9,23) Ezzel ugyan még nem ol-

dottuk meg a kereszt titkát, de megtaláltuk a választ a kereszt és a szenvedés értelmére, 

mely a krisztusi élet törvénye.

Isten, az Atya majd az örökkévalóság küszöbén megmutatja, miért vezetett bennünket 

a kereszt és a szenvedés útján. Egyelõre elég, ha tudjuk: Krisztus is ezen az úton járt, 

ez a mi üdvözítésünk, Krisztushoz hasonlóvá válásunk útja. Pál apostol ezt így fejezi ki: 

„szenvednünk vele (Krisztussal) együtt, hogy vele együtt meg is dicsõüljünk” (Róm 8,17)

„Dicsõítünk Krisztus, aki szenvedtél, és megváltást bûnbõl így szereztél!

Király vagy és Úr vagy örökre, tekints szánva minden bûnösre! Urunk, irgalmazz ne-

künk!” (Énekeskönyv 199.1)

Imádkozzunk ezért a bizonyosságért!

Megváltóm, Jézusom, szenvedésedre, halálodra és feltámadásodra akarok emlékez-

ni. Add, hogy megérintsenek és átjárjanak ezek a mély titkok. Nyisd meg a lelkemet, hogy 

fi gyelmes és megilletõdött legyek, tudjalak Téged dicsõíteni!

Jézust halálra ítélik 
Áldott légy Jézus, az igazságért, melyet kinyilvánítottál Pilátus íté-

lete által. Soha, egyetlen ember sem fogja megérteni a te igazsá-

god magasságát és mélységét. Kérlek taníts szeretni az igazságot 

akkor is, ha a hazugság megtéveszt vagy meg is félemlít.

Jézus magára veszi a keresztet
Áldott légy Jézus, a keresztért, mely szenvedésed által dicsõséges 

fává lett. A legszégyenteljesebb halál jelképe 

megváltásunk jelévé vált. Nyisd meg lelkem 

szeme világát, hogy meglássam kereszt ke-

ménységének és súlyának értelmét az éle-

temben. Add, hogy a Te lelkületeddel hor-

dozzam.

Jézus elesik a kereszt alatt
Áldott légy Jézus, hogy láthatom elesésed. Látom már, hogy nem 
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szükséges takargatnom a testi fáradtságot, a megtorpanást, az elesést. Adj világossá-

got, hogy a levertség óráiban még világosabban láthassalak.

Jézusnak segít Cirenei Simon
Áldott légy Jézus azokért az egyszerű emberekért, akik készek 

segíteni másoknak földi vándorlásukban. Mûvelj ma, általam is 

nagyszerû dolgokat. Nyisd meg Uram szememet, szívemet és 

keze met emberek keresztjének segítésére. Add, hogy enyhülést 

vigyek válságos percekbe.

Jézus vigasztal
Áldott légy Jézus vigasztaló és szelíd szavaidért.  Tölts el sza-

vaiddal, hogy cselekedetekre váltva úgy adhassam õket tovább, 

mint ahogy azt Te várod tõlem. Erõsítsd meg akaratomat, hogy 

valóságra váltsam a gyöngék felemelése, szomorúak vigasztalá-

sa, megalázottak gazságának védelme által.

Jézust keresztre feszítik
Áldott légy Jézus mindazok lelkierejéért, akiket ártatlanul elítél-

tek, hitükért és meggyõzõdésükért könyörtelenül megöltek. 

Tégy engem az igazságtalanságok meglátójává, békétlenkedõk 

kiengesztelõjévé.

 

Jézus meghal
Áldott légy Jézus a haldoklóknak nyújtott világosságért. Ha majd 

engem is legyõz a mulandóság ereje, és a halál megpróbáltatása 

miatt úgy érzem, hogy elsötétül elõttem az ég, világítsd meg örök 

célomat. 

Jézust leveszik a keresztrõl
Áldott légy Jézus mindazok könnyeiért és jóságáért, akik elkísérik 

az elhunytakat ebbõl az ingatag világból az Atya házába. Készíts 

fel, hogy miközben a múlandó világban já-

rok, megtanuljam szeretni és elfogadni az 

örök értékeket.   

Jézust sírba helyezik
Áldott légy Jézus, hogy feltámadásod által, reménységünk biza-

lomra változott. Múljon el bár minden, az örök élet ígéretébe vetett 

bizalmam ne inogjon meg soha.

Megváltónk kiomlott, drága szent vére mossa bûnös szívünk hófehérre! Keresztfádra né-

zünk most hittel: országodba, kérünk, segíts el! Urunk irgalmazz nekünk.(Énekeskönyv 

199. 5. vers)
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„ . . . félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt . . .” (Mt 28,8 )

Húsvét ünnepe az élet diadalünnepe a halál felett, az elnyomott igazság győzelme 

a gonoszság hatalmasságai felett, a vigasztalódás szivárványa a bánkódó szeretet 

könny cseppjei felett, hogyne volna hát az öröm ünnepe. 

Húsvét mégis tele van félelemmel. Bizonyos mértékben érthető az első szemtanúk 

ijedelme. Húsvét kísérőjelenségei ijesztően meglepőek. Semmi sem jelzi előre, hogy az 

öreg föld megrázza a hátát. Az őrök békésen bóbiskolnak. Az angyal sem kopogtat a 

sírt elzáró sziklán, hogy bejelentse érkezését. Egyszerre csak vakító fényárban ragyog 

a nyitott sír. Kisebb dolgok is megrezzentik az embert, ha hirtelen lepnek meg. A meg-

ijedés refl ex mozdulat. Senkinek sem tehetünk érte szemrehányást. Ha azonban az 

ijedtség félelemmé tudatosul, ott már baj van a bátorsággal. Amikor az ember lába alatt 

meg megmozdul a szilárd talaj, amikor az angyali jelenéssel a láthatatlan világ betör a 

láthatóba, amikor a halál suhintása érinti meg az embert, akkor a létében érzi megtá-

madva magát és éppen ezért fél. A katonák félelme, ijedtsége elgondolkodtató, hiszen 

hivatásuk volt a harc, ahol mindig készen kellett lenniük a váratlan, hirtelen események-

re, a harc ahol mindig a halál közelében jártak. Miért féltek az asszonyok? A angyal 

szelíden szólította meg őket és jó hírt mondott nekik: Jézus feltámadt, nincs a sírban. 

Félelmük oka önmagukban van. Félelmük belülről fakadt, rossz lelkiismeretük követ-

kezménye. Féltek a Krisztussal való találkozástól A lelkiismeret furdalás okát az angyal 

célzó mondatában találjuk: Jézus mindent előre megmondott. Miért nem emlékeztek 

erre vissza a nehéz órákban, miért gyászoltak úgy, mint akiknek nincs reménységük? 

Ha pedig eszükbe jutott, miért nem hittek abban, hogy akinek szájában álnokság nem 

találtatott, ebben is igazat mondott. A halott Jézusnak könnyebb volt végtisztességet 

éget adni, mint az élőnek – önnön hitetlenségük miatt – a szemébe nézni. Ma sem az 

az igazi oka a feltámadás tagadásának, hogy megmagyarázhatatlan, lehetetlen, hanem 

ugyanez a hitetlenség szülte félelem.

A Jézussal való találkozás elkerülhetetlen. Ha itt elbújok is előle, az utolsó napon meg 

kell jelennem előtte. De van lehetőségünk arra, hogy ne maradjak ebben a félelemben. 

Jézus az angyal ajkára adja a bátorítást: ti ne féljetek! Jézus elveszi azoktól a félelmet, 

akik a megfeszítettet keresik. Akik magukról csak azt tudják és vallják, hogy bűnösök, 

de a Megváltóról azt tudják és vallják, hogy a bűnösök barátja és megváltója. „Ha tél ezt 

mondaná: tavasz rejtőzik a szívemben, ki hinne neki? Húsvét azt hirdeti, hogy minden 

szenvedés, minden Golgota húsvétot hordoz a méhében” (K. Gibron) 

Mernünk kell hinni, hogy feltámadt, és futni a hírrel, hogy mindig előttünk megy, hogy 

mutassa az utat. Bátran és örömmel kell mondanunk: feltámadt, Jézus valóban feltámadt!

Áldott ünnepeket mindenkinek!

ÜNNEP
A GOLGOTA HÚSVÉTOT HORDOZ – HÚSVÉT
Nagyné Szeker Éva
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Tisztelt Ünneplő Gyülekezet, kedves 

Testvérek!

Nem kis megrendüléssel állok ma itt, 

abban a templomban, amelynek alap-

kövét nagyapám, néhai Zászkaliczky 

Pál, a Felső Pesti Evangélikus Egyház-

megye akkori esperese 1941. október 

12-én tette le. Abban a templomban, amelynek köveit feleségem családja – és így az én 

családom  – több nemzedék óta rendszeresen koptatja. Abban a templomban, amely 

esküvőnk és több gyermekünk keresztelőjének, számos úrvacsoravétel színhelye, és 

amely az elmúlt két évtizedben számomra is egyre inkább lelki otthonná vált.

Tudjuk azonban, hogy az egyház nem tégla és kövek, padló és padok. Így az előbbi 

mondatomat ki kell javítanom. Abban a templomban állhatok most, amely a számomra 

egyre inkább közösséget jelentő gyülekezet egyik lelki otthona (a másik három temp-

lom mellett).

Ezen a helyen és ebben az órában felügyelői programot illene adnom. Alapvető cé-

lom, hogy olyan segítség legyek a gyülekezet vezetésében, aki mellett a lelkészeink 

minél inkább lelkészi munkát tudnak végezni.

Olyan felügyelő szeretnék lenni, aki meg tud győzni másokat fontos célok érdekében, 

és meggyőzhető mások által, ha nincs igaza. Olyan, aki megszólít másokat, és megszó-

lítható bárki által. Olyan, aki jelen van a gyülekezet életében, osztja annak örömeit és 

viseli terheit. Szeretnék időnként részt venni Csabán, Hegyen és Ligeten is istentiszte-

leten, egyszer-egyszer meglátogatni a biblia- és ifjúsági órákat. Az Északi Egyházkerü-

let püspöke iktatásakor meghirdette a „beszélgető egyház” modelljét. Ennek jegyében 

szeretnék mind többetekkel beszélgetni, szót érteni gyülekezetünk életéről, jövőjéről.

A gyülekezet elsődlegesen lelki közösség. Ebben kell fejlődnünk és erősödnünk. En-

nek kell alárendelni minden tervünket. Akkor van értelme keresztúri új orgonáról, hegyi 

vizesblokkról, csabai házfelújításról, a ligeti telek beépítéséről, altemplomi kolumbári-

umról, gyülekezeti óvodáról, gondozó szolgálatról (és még sorolhatnám az ötleteket) 

gondolkodni, és ezeket megvalósítani, ha a falak között élet lesz. Élet pedig ott van, 

ahol Krisztus jelen van, ahol a hozzá ragaszkodók vannak együtt, ahol lépéseink egy-

ben az örökélet felé tett lépések is.

Mert csak olyan közösségben tudom elképzelni felügyelői szolgálatomat, amelyben 

nem a pletykák és rágalmak foglalkoztatják a tagokat, hanem a másik segítése és sze-

retete, Krisztus ügyének szolgálata. Ne feledjük Pál apostol intését, miszerint Krisztus 

törvényét egymás terhének hordozásával tudjuk betölteni (Gal 6,2). Vagy gondoljunk 

János szavaira, aki azt tanítja, hogy az Isten önfeláldozó szeretete minket arra kötelez, 

hogy egymást szeressük (1Jn 4,10–11). Mindenekelőtt azonban Jézus szavára fi gyeljünk: 

„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” 

(Jn 13,35) Ebből két dolog következik. Ha nincs közöttünk szeretet, nem vagyunk az ő 

tanítványai. Ha nincs közöttünk szeretet, akkor Jézust áruljuk el, mert elijesztünk másokat, 

ÚJ FELÜGYELŐ
FELÜGYELŐ-IKTATÁSI BESZÉD  
Zászkaliczky Pál
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és torz képet festünk róla a világ előtt. A szeretet viszont bizalmat szül elsősorban Isten 

velünk való szándéka iránt, de közöttünk, emberi kapcsolatainkban egyaránt.

Mindezeknek a fényében gondolom úgy, hogy szerencsés dolog a számomra ezzel a 

16 hónapos tört ciklussal indulni. A 2012-es általános tisztújításig visszalévő időre három-

szorosan is úgy tekintek, mint próbaidőre. Egyrészt kérdés, hogy meg tudok-e felelni a 

saját magam által támasztott elvárásoknak, hogyan illeszthető bele a felügyelői szolgálat 

az életembe és a családom életébe. Másrészt fontos kérdés, hogyan működik nagytiszte-

letű asszonnyal az elnökségi párosunk, mennyire tudunk egymást segítő szolgatársakká 

válni. Harmadrészt próbája ez az időszak annak, hogyan fogadja a gyülekezet az elkép-

zeléseimet, szolgálatomat. Mindezek fényében örülök, hogy „próbaidővel” indulhatok.

Kedves Testvérek! Két hete, reménység vasárnapján választott meg a közgyűlés fel-

ügyelőnek. Ma pedig ádvent első vasárnapja, az új kezdet, az új egyházi esztendő első 

napjának ünnepe van. Kérem, ebből senki ne vonjon le rövidzárlatos következtetést. 

Nem az én felügyelői szolgálatomra kell reménységgel tekinteni, nem az én szolgála-

tom indulása az új kezdet. Egyedül Krisztus legyen reménységünk, mert ő akar, és csak 

ő tud velünk és bennünk újat kezdeni.

Két hete, a választás napján az Útmutató szerint az ünnep igéje 2Kor 5,10-ből így hang-

zott: „Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé.” Pál apostol 

szava intelem és biztatás is egyben. Hadd válasszam ezt felügyelői szolgálatom kezdetén 

vezérigének. Úgy szeretnék minden lépést megtenni, minden döntést meghozni, minden 

testvérhez odafordulni, hogy erre az odaállásra készülök minden percben.

Két hete azt kértem a testvérektől, hogy ne a gratulációjukat, hanem az imádságukat 

fogalmazzák. Magamra nézve most sem kérek mást. Hordozzatok imádságotokban, 

nagy szükségem van rá. De ne csak engem, hanem családomat, a gyülekezet lelké-

szeit, minden tagját is, de leginkább mint Krisztus testét alkotó, egymást szerető tagok 

közösségét. Kérjétek el azt az erőt, bátorságot és bölcsességet, amellyel gyülekezetünk 

szolgálata végezhető. Kérjétek Isten Szentlelkét közösségünk építésére.

2010. november 28.

ALAPÍTVÁNYUNKRÓL
Szalay Lászlóné

A Rákoskeresztúri Egyházközség alapítványa, a Melczer Jánosról elnevezett közhasz-

nú szervezet, melynek  fő célja a gyülekezetünk kulturális, oktatási és vallási tevékeny-

ségének támogatása.

Ennek keretében az alapítvány hozzájárul könyvek, egyházi folyóiratok vásárlásá-

hoz, és a közösségi élethez kapcsolódó kulturális és gyermekfoglalkozásoknál használt 

egyéb beszerzésekhez.

A 2010. évben sikeres pályázat útján 215.000 Ft támogatáshoz jutottunk, és az 1%-os 

SZJA felajánlásokból  692.710 Ft érkezett a számlánkra, de ez utóbbi  összeg 240 ezer 

forint csökkenést mutat az előző évi felajánlásokhoz viszonyítva.

Az alapítvány éves pénzügyi beszámolóját minden érdeklődő megtekintheti  a gyü-

lekezetünk honlapján.  

Kérjük, hogy ebben az évben is támogassa gyülekezetünk Melczer János Alapítvá-

nyát, melynek adószáma: 18010035-1-42.
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MEGÚJULÓ HONLAPUNK
Balás Gyula

Szeretettel ajánljuk a Rákoskeresztúri Egyházközség megújult honlapját a testvérek 

fi gyelmébe, melynek WEB címe: http://rakoskeresztur.lutheran.hu. 

Röviden a változásokról:

Új arculat: A grafi kai tervezésnél fontos volt egyházközségünk jellegzetes négy 

temp lomos megjelenítése, és egy barátságos, harmonikus színvilág kialakítása, mely 

rokonságot mutat a Kereső szó kiadványukkal.

Technikai háttér: A honlap „motor ja” a Lutheran.hu szerver Plone rend szer szol gál-

tatása, amelyre az új arculat, és a saját igényeinknek megfelelő funkciók épülnek. Igye-

keztünk egy szer  kezetében is jól áttekinthető modern honlapot létrehozni.

Tartalom: A tartalmi feltöltést rovatgazdák végzik, akik igyekeznek a legfrissebb infor-

mációkat és a gyülekezeti életünk minden fontos programját a kedves érdeklődő testvé-

reinkkel megosztani.

A megújult honlap szolgáljon gyülekezetünk épülésére. Használjuk minél többen a 

honlap adta új információs lehetőséget!

1% FELAJÁNLÁSOK

Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1–1%-át egyházunk, illetve gyülekeze-

tünk alapítványa javára. Ez Önnek nem kerül többe, a kedvezményezetteknek azonban 

nagy segítség.

 A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035

 A Melczer János Alapítvány adószáma: 18010035-1-42

Erre a lehetőségre, kérjük, hívja fel családtagjai, barátai, ismerősei fi gyelmét is. Köszönjük.
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BEMUTATKOZÓ
KONFIRMÁCIÓRA KÉSZÜLÜNK

Aczél Anna
Konfi rmációra készülök, mert a családi hagyományt sze-

retném folytatni. Mert az Istenbe vetett hit fontos része az 

életünknek. Mert Istenhez mindig fordulhatok.

Fister Johanna
Megismerhetem közelebbről az evangélikus vallást, ami 

sokat jelentett, jelent a családnak az életében. Közelebbről 

megismerhetem a Bibliát, Jézust és rajta keresztül maga-

mat, ami további életembe támasz lehet, ahogy 

elődeimnek is volt.

Horváth Rita
Isten már a gyermekévé fogadott, mikor meg lettem 

keresztelve. Most, 2011 májusában a gyülekezet „nagy-

korú” tagjává fogad, a konfi rmáció után is részesülhetek az 

Úrvacsora szentségében. A konfi rmáció alatt megismerem 

és megerősítem a hitem alapvető ismereteit.

Lechner Henriett
Az én számomra konfi rmálásra készülni azt jelenti, hogy 

számot vetek eddigi életemről. Összegzem a hibáimat, eré-

nyeimet. A „számadás” után próbálok majd úgy élni, hogy 

Istennek is kedvére való legyen.

Janurik Tímea
Szeretek konfi rmációi órára járni, mert ott mindig valami 

újat tudok meg evangélikus hitünkről. Számomra a legjobb 

Luther életének tanulása volt, hiszen érdekes, fordulatos 

élete volt. A konfi rmációi dalok is tetszenek szöve gében is 

és dallamában is.

Lechner Dávid
Nekem azt jelenti, hogy megtanuljam, úgy kell élnem, hogy 

ha számot kell adnom az Úrnak, nyugodt lelkiismerettel és 

szívvel tehessem azt meg.
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Mukk Levente
Számomra a konfi rmáció a hitben való megújulást, megerő-

sí tést jelenti. Ezután vehetek úrvacsorát és keresztszülő 

lehetek.

Papp Marci
Nagyon izgulok, félek is egy picit, mert ki kell állnom sok 

ember elé. Szeretném ha sikerülne a konfi rmációm. Sokat 

tanulok előtte, hogy ne maradjak szégyenben. Erős vár a 

mi Istenünk, remélem velem lesz, és akkor biztosan bátrabb 

leszek.

Szeiffert Anita
...Kisgyerekként mindenkinek, akit egyáltalán megkeresz-

telnek, a szülei választanak vallást. Ilyen fi atalon hogy is 

szólhatnánk bele ebbe. De később, amikor nagyobbak 

leszünk, eldönthetjük, hogy szeretnénk-e a szüleink által 

választott vallást. A vallás megerősítése előtt sok fontos 

dolgot kell megtanulnunk. Én így a konfi rmáció előtt már 

sok mindent megismertem. Megismerkedtem a Bibliával, 

Jézus életével, magával a kereszténység történetével és 

ezek által valamennyire az emberiség történetével is.

Szűcs Lajos
A mi gyülekezetünkben nagyon fontos szerepet kap a 

közösség, az egymás megismerése, és ami a legfontosabb 

a szeretet. Nagyon örülök, hogy ennek a gyülekezetnek le-

hetek a részese. A konfi rmációm napját már nagyon várom, 

de nagyon izgulok is, mert lámpalázas vagyok és félek, hogy 

elfelejtem a szöveget. Anyukámmal sokat imádkozunk és ki 

szokott engem kérdezni. Éva néni, a lelkészem nagyon 

sokat segít nekem, mert egy kicsit szigorú, amit tudom, 

később nem bánok majd meg, mert nyugodt szívvel állhatok 

az Úr elé. Remélem a szüleim és a nagymamám büszkék lesznek rám és igyekszem 

felkészülten az Isten színe elé állni.

Tóth Bence
Konfi rmációra azért készülök, mert a szüleim is hitben nevel-

kedtek. A családban most is nagy szerepe van a vallásnak 

és a hitnek. Nagyapám a cinkotai gyülekezet presbitereként, 

nagynéném lelkészként is példát mutatnak nekünk és szüle-

im is hitben nevelnek.
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Idén Február ötödikén is megrende-

zésre került a már hagyománnyá váló 

Melczer-bál. A Vigyázó Sándor Műve-

lődési ház immáron második alkalom-

mal adott otthont a rendezvénynek. A 

művelődési ház színpadán ünnepélyes köszöntővel vette kezdetét a bál. Zászkaliczky 

Pál felügyelő szavait sokszínű műsor követte, benne 

néptáncosok, versenytáncosok, humorista és nemze-

tiségi műsor. Ezután a vendégsereg az ifjúság által fel-

díszített kisterembe vonult, ahol megterített asztalok, 

és welcome-drink fogadta őket.

Jó ebédhez szólt a nóta, és nem maradt abba a tá-

nyé rok kiürülése után sem. Míg a vendégek egy ré-

sze a tánctéren mulatott, az ifjúság tombolát árult. A 

nyeremények közt kisorsolásra került egy tűzzománc 

alkotás, és színházjegyek is a sok felajánlott értékes 

ajándék mellett. A fantasztikusra sikeredett bálért kö-

szönet mindenkinek, aki segített. 

Azoknak, akik még soha nem voltak, csak ajánlani 

tudom, mert remek kikapcsolódás, egy remek tár sa-

ság ban. Családom és én már 3 éve mindig részt ve-

szünk rajta, és ezt a szokást továbbra is megőrizzük.

BESZÁMOLÓ
MELCZER-BÁL
Himes Eszter

SZOLGÁLATAINK – 2010. november 1–2011. február 28.

AKIKET ISTEN GYERMEKÉVÉ FOGADOTT 
Nagy Márkó; Hagemann Márton Márk; 

Réffi  Zalán Bálint; Varga Krisztina; 

Dobos Vivien Mária

AKIKTŐL ELBÚCSÚZTUNK 
Leszinger Gyula (55); Márkó Gézáné sz. Szloboda Borbála (80); 

Varga Lászlóné  sz. Majer Rozália (85); Kovalcsik János(63); 

Lévainé Búzás Katalin (52); Sinkovits István (85); Vétek Károly (89); 

Majer Mihályné sz. Roszinszki Rozália (81) Szűcs Sándor (81); 

Termes Attiláné (73); Domak Józsefné sz. Kiss Terézia (71); 

Rétfalvi Andrásné sz. Tóth Katalin (91); Szabó Géza Károly (73); Ignácz Sándorné 

sz. Pribelszki Mária (87)
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Tudja, hogy mikor lesznek a gyülekezeti kirándulások? Tudta, hogy mikor volt a gye-

re kek ádventi kézműves délutánja, vagy a farsangi sokadalma? Ismeri a nagyheti al-

kalmak rendjét? Szeretne gyorsan és pontosan értesülni gyülekezetünkben megrende-

zésre kerülő alkalmakról? 

Szeretne bekapcsolódni gyülekezetünk „online vérkeringésébe”? 

Ha igen, akkor látogassa gyakran a megújult honlapunkat: 

http://rakoskeresztur.lutheran.hu

Ha igen, akkor iratkozzon fel a levelező listánkra, ehhez küldjön e-mailt a 

rakoskeresztur@lutheran.hu címre.

BÖJT–HÚSVÉT 
ÜNNEPI PROGRAMOK

A külön nem jelölt helyszínek esetén az alkalom a keresztúri gyülekezeti központban lesz.
 
Március 23, szerda 17 ó. Böjti esték sorozat. Igét hirdet: Tamásy Tamás zuglói lelkész
 
Március 27, vasárnap Szószékcserével egybekötött Gusztáv Adolf Segélyszervezet-i istentisztelet.
 Igét hirdet: Győri Gábor esperes (Rákoshegy, Rákoskeresztúr) és Bakay Beatrix   
 (Rákoscsaba, Rákosliget)

Március 30, szerda 17 ó. Böjti esték sorozat. Igét hirdet: Dr. Bácskai Károly tanszékvezető egyetemi tanár

Április 3, vasárnap Rákoskeresztúron az istentisztelethez csatlakozóan gyülekezeti közgyűlés.
 Tárgy: lelkész és felügyelői jelentés.

Április 3, vasárnap 16 ó. Szeretetvendégségen emlékezünk meg a 110 éve született Ordas Lajos püspökről.
 Előadó ifj. Zászkaliczky Pál.

Április 6, szerda 16 ó. Böjti esték sorozat. Igét hirdet: Szabó B. András pestújhelyi lelkész

Április 10, vasárnap Szuplikáció. Igét hirdet: László Lajos Gergely (Rákoskeresztúr, Rákoshegy) V. évf.
 és Pfeiffer Ottó (Rákoscsaba, Rákosliget)V. évf. teológushallgató.

Április 10, vasárnap 18 ó. Kákay István: Pilátus, Hét ima  Előadja: Poézis Együttes, Canterio Vegyeskar,  
 Grádicsok Kamarakórus

Árpilis 10, vasárnap Kézműves gyermekdélután.
15-18 ó. között 
Április 13, szerda 17 ó. Böjti esték sorozat. Igét hirdet: Solymár Péter újpesti lelkész

Április 17, virágvasárnap Televíziós közvetítés a rákoskeresztúri istentiszteletről.
11 óra Igét hirdet Gáncs Péter püspök.
 Csak a keresztúri templomban!
Április 18-22, nagyhét

Április 24, húsvét vasárnap reggel 5 ó. Húsvét hajnali ünnepi istentisztelet Rákoskeresztúron.

Április 24, 25  Húsvét ünnepe és másodnapja Mind a négy templomunkban ünnepi úrvacsorai
 istentisztelet, a szokásos rend szerint.

Hétfő
Rákoskeresztúr
18 ó.

Kedd
Rákoshegy
18 ó.

Szerda
Rákoscsaba
18 ó.

Csütörtök
Rákosliget
18 ó.

Péntek
Rákoskeresztúr 10.30 ó.
Rákoskeresztúr 18 ó.
Rákoshegy 9 ó.
Rákoscsaba 9 ó.
Rákosliget 11 ó.



ER S VÁR A MI ISTENÜNK!

    Gyülekezeti terjesztésben és használatra

Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség

1173 Budapest, Bakancsos utca 2.

Nagyné Szeker Éva tel. (+36 20) 824-8021, E-mail: eva.szeker@lutheran.hu

Felel s kiadó: Nagyné Szeker Éva

Szerkeszti: a gyülekezet média-csoportja

Gra  kai terv és tördelés: Balás Gyula és Erdészné Kárpáti Judit

Nyomdai kivitelezés: Áldási és Németh nyomda

Honlap:  http://rakoskersztur.lutheran.hu


