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PÜNKÖSD

A KÖRÜLÍRT LÉLEK
Darvas Anikó

„A

mikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a
helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek
szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.
Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden
nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar
keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.” (ApCsel 2,1–6)
Hasonló… valami olyasmi... amire szavak sincsenek, csak érzések kavarognak. Épp fordítva, mint szerelmet vallani vagy káromkodni idegen nyelven – ott megvannak a szavak, és mégis, az igazi érzelmi töltetet nem képesek tolmácsolni. Valahogy szürkébb a
„szeretlek”, és a megtanult „csúnya” szavak nem adják a dühnek, a feszültségnek azt a
robbanását, amit az anyanyelvünkön kimondott szitkozódás. Szavak maradnak az évtizedek alatt hozzájuk tapadt érzelmek nélkül. Pünkösdkor pedig éppen fordítva, ott állnak a
tanítványok, és átélnek valamit, amire nincsenek szavak. Amit csak hasonlóval és valamivel tudnak utólag elmesélni. Amit csak körülírni lehet, de pontosan elmondani nem. Azok
számára, akik nem voltak ott és nem élték át, csak hasonlatokat lehet mondani: olyan
volt, mintha zúgott volna a szél … valami lángnyelvek szálltak le… Ahhoz, hogy beszélni
tudjunk egymással, kellenek a közös tapasztalatok, a közös valóság, amire megegyezés
alapján ugyanazokat a hangsorokat használjuk – a piros, gömbölyű, kicsit savanykás,
kicsit édes gyümölcsöt almának nevezzük. El tudom mesélni a vele kapcsolatos tapasztalataimat, meg tudok osztani egy receptet, tudok kérni belőle egy kilót. A pünkösddel,
azzal az első pünkösddel kapcsolatban, akik átélték, ezt nem tudják megtenni. Olyan
tapasztalat, élmény részeseivé váltak, amihez még hasonlót sem láttak soha életükben,
ezért aztán elbeszélhetetlen. Paradox módon mégis, mivel hatalmas élményt jelentett számukra, roppant erős a késztetés, hogy mégis elbeszéljék.
Hasonlítják hát, amihez tudják – szélhez, lánghoz.
Beszédes képek ezek. Se a szél, se a láng nem
megfogható, érezzük, tapasztaljuk a hatását,
de hiába nyújtjuk utána a kezünket, nem
tudjuk megragadni. Átéljük a szél érintését,
érezzük az erejét, próbálunk neki ellenállni vagy ráfekszünk, és suhanunk vele, de
kezünk közé nem kaphatjuk. Érezzük a
láng melegét, látunk a fényénél, nyújthatjuk felé a kezünket, de „testét” mégse
ragadhatjuk meg. Tökéletes képek a
láthatatlan és megfoghatatlan Lélek
leírására. Ő mintegy Isten második
szerelmi vallomása, akit mindenki a maga nyelvén érthet meg: aki a szavak értője, hát a
leírt igéből, aki az értelmével kutat, az a világ szépségéből és rendjéből.
„Szeretlek.” Hány helyen bukkansz rá Istennek erre az üzenetére?
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PÜNKÖSD

VAJON MI TÖRTÉNT RÓMÁBAN?
Fodor Krisztina Dóra

A

pünkösd jelentősége nemcsak vallási és teológiai értelemben véve fontos, hanem
a történelemben is, hiszen ezzel indult útjára egy új vallás: a kereszténység, amely teljesen új szemléletet hozott a Római Birodalom életébe. Néhány évszázad alatt uralkodó
vallás lett, maga mögött hagyva a pogány kultuszokat. A Szentlélek kiáradása az apostolokra hatalmas energiát szabadított fel: Pünkösd napjától számítva az első néhány
évben Kis-Ázsiában, majd néhány évtizeden belül a Birodalom szívében, Rómában is
megjelent a kereszténység.
A római gyülekezetet a hagyomány szerint Péter apostol alapította, bár ez történetileg nem támasztható alá. Minden jel arra mutat, hogy a kis római gyülekezet a kezdet
kezdetén önállóan szerveződött, bevándorlók és kereskedők által, akik a Birodalom
úthálózatán – lüktető vénáin – keresztül vitték magukkal az új hitet. Pál apostol, hogy
előkészítse római látogatását, írt egy levelet az ottani helyi gyülekezet számára Kr. u.
58-ban – ez a levél maradt ránk a Bibliában.
Az Apostolok cselekedetei az első és legfontosabb egyháztörténeti mű. Ez alapján
tudjuk, hogy Pál apostolt hosszas viszontagságok után végül 60-61 körül Rómába vitték. Péter hollétéről azonban még Lukács sem ír. Ha mindenáron apostoli alapításhoz
szeretnénk kötni a római gyülekezetet, akkor ez Pál érdeme, hiszen ő volt az első apostol, aki megérkezése után ott térítésbe kezdett. Először felkereste a város zsidó lakosait,
akik elkergették, majd szavát – a Szentlélek hangját – meghallották a pogányok. A térítésbe később kapcsolódott be Péter apostol, aki Pál után érkezett Rómába. A Szentlélek hatása olyan erős volt, és olyan sokan tértek meg az Úrhoz, hogy ez a császár
számára tűrhetetlenné vált a Birodalom fővárosában. Nero császár (54-68) ezért keresztényüldözést rendelt el, bűnbakként áldozva fel a keresztényeket. Az üldözés több évig
is eltarthatott (64/65–68), amelyben a két apostol is életét vesztette. A rendelet sokkolta
a keresztényeket, ugyanakkor nem jelentette a római gyülekezet teljes pusztulását.
Nero halála után, a 68–69-es években négy császár váltotta egymást pár hónapnyi uralkodás után, ami teljes káoszhoz, polgárháborúhoz vezetett. Mindezek mellett a
zsidók is lázadást robbantottak ki a Birodalom keleti felében. Végül a Flavius dinasztia
első uralkodója, Vespasianus császár (69–79) fojtotta el a lázadást és teremtett békét a
Birodalomban. Fia, Titus – a későbbi császár (79-80) – 70-ben leromboltatta a jeruzsálemi templomot. E két uralkodó idején a viszonylagos nyugalom és béke a kereszténység további terjedését vonta maga után: nem csak számbelileg gyarapodott, hanem a
társadalmi rétegeket átjárva a legfelsőbb körökben is megjelent. Domitianus császár
(81–96), a Flavius dinasztia utolsó tagja – akit gyakorta hasonlítanak Neróhoz – szintén keresztényüldözésbe kezdett. János apostolt Patmos szigetére száműzte – ahol az
apostol megkapta a Jelenések könyvének kijelentéseit. További keresztény személyeket
is száműzött más különböző szigetekre. A császár unokahúga, Domitilla a történeti és
régészeti bizonyítékok alapján keresztény személynek tekinthető, ahogyan férje, Flavius Clemens is. Domitianus császár fia még fiatalon elhunyt és nem maradt trónörököse,
ezért örökbe fogadta Domitilla és Flavius Clemens két fiát. A történet vége sajnos nem
ennyire szép, mert a császár Flavius Clemenst kivégeztette, Domitillát pedig száműzte.
A két kisfiú további életét sajnos nem ismerjük, Domitianus meggyilkolása után pedig
új dinasztia került a Birodalom élére. Vajon a gyermekek mely vallás követői lehettek…?
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EVANGÉLIUM – ÖRÖMHÍR

A SZENTLÉLEK TARTJA?!
Erdészné Kárpáti Judit

„E

zt már csak a Szentlélek tartja!” – mondogatják az emberek akkor, ha valami
láthatóan majd’ szétesik, mert elvásott, megrepedt, csak egy cérnaszál tartja egyben.
„Ha rálépek arra a fahídra a patak felett, alattam már biztos le fog szakadni.” „Ha még
egyszer beteszem a mosogatógépbe ezt a tálat, biztos nem egyben veszem ki...” „Ha
még egyszer magamra veszem ezt így, akkor nem fogok csodálkozni, ha gomb híján
nyitott kabáttal jöhetek haza.” Ismerjük ezt a szófordulatot. Én viszont vitatni szeretném,
hogy jól értjük-e.
Egy reggel nagyon nehezen indult a családunk az iskolába, a munkába. Korán keltünk, sietni kellett, ünneplő kell, mert fényképezés lesz, és vidd a pénzt az ebédbefizetésre... Reménytelennek tűnt az egész. Elég hamar mindenki morcos lett a nagy sietségben, és egymás piszkálásában: „Gyere már!” „Hova tetted?” „De én nem voltam...”
És egyáltalán. Nem jó alap ez a sikeres, időben való elindulásra. És arra sem, hogy
istengyermekségünkhöz méltóan, örömmel vágjunk a napnak, és szeretetben váljunk
el egymástól.
A Szentlélek pedig – sok egyéb mellett – éppen az ilyen helyzetekbe kész belépni.
Már az is az Ő, a harmadik isteni személy műve, hogy eszembe jutott, hogy a szokott
túlpörgés helyett egy imát mormoljak el (bár ez is egy „elvesztett” perc...) mindannyiunkért, a helyzetért. Valódi csodának fogtam fel, és igen, rácsodálkoztam, hogy milyen
módon oldódtak fel a görcsök, hogy került elő
mégis készen, időben mindkét gyerek, és milyen
furcsa, nem szekálták tovább egymást. Megjavult
minden, mert a jót kezdte súgni a szívekbe a Lélek, és mi is elkezdtünk hajlani a szavára.
Már egyedül, munkahelyem felé sétálva, az
érzelmi hullámvasút után lassan felocsúdva jelentettem ki magamban: Hát ezt a reggelt csak
a Szentlélek tartotta meg így! Egyből átszűrődött
a gondolataimba a másik, szokásos jelentése a
mondásnak, és ott jöttem rá, hogy milyen fonák
dolog a Szentlélekről így beszélni, ahogy általában értjük, használjuk a szófordulatot.
Kiszámíthatatlannak érezzük Isten jelenlétét,
segítő szándékát? Azért, mert csak ott tud hatékonyan munkálkodni, ahol én leengedem a kezem és nem akadályozom nagy „buzgalmammal”? Amikor én tehetetlenné válok és kérem, hogy Ő végezze el, amit én nem
tudok: adjon békét, ötletet a szeretetteli megszólaláshoz, türelemhez?
Nem lehet, hogy már sokkal hamarabb, és sokkal teljesebben át kellene adnunk
Istennek az irányítást? Csodásan vezetne Lelkével, ebben biztos vagyok! Bár „csak” a
Lélek tartaná az életünket! Sokkal stabilabbá válna...
Hiszen Jézus ígérte: „Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek,
hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert
nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.”
„Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.” (János 14,16–18)
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IFI – ÖRÖMÖK, PROBLÉMÁK…
Kovács Áron

S

ok örömmel és sok kihívással találkozom az ifjúság körében végzett munka során.
Szeretném az örömöket és a kihívásokat, a problémákat is közelebb hozni a Kereső Szó
olvasóihoz.
Minden korosztály számára fontos a közösségélmény megtapasztalása, különösen
is meghatározó ez a fiatal generációknál. Ebben az életszakaszban alakulnak ki azok
a kapcsolatok, amelyek a későbbiekben jelentős mértékben befolyásolják az ember
életét. Ezért nagy hangsúlyt fektetek a munkám során a közösségépítésre.
Több olyan programot szerveztem az utóbbi időben, ahol lehetőség nyílt arra, hogy
formálódjon az ifis közösség. Jártunk teaházban, cukrászdában, voltunk közösen moziban és múzeumban, de jártunk „szabaduló szobában” is. Adventben együtt felfedeztük
Bécs városát és túráztunk a Budai-hegységben is. Ezek nem csupán ismeretterjesztő
programok, szabadidős tevékenységek voltak, hanem minden ilyen ifis esemény mögött lelki és teológiai tartalom és üzenet volt. Ezt a célt szolgálják a péntek esti beszélgetések is. Sok értékes élményt élhettünk át ezeken az alkalmakon. Rengeteg jó
tapasztalat kötődik ezekhez az alkalmakhoz.
Ezeknek a programoknak a látogatottsága teljesen változó, huszonöt és néhány (12) fő között mozog a létszám. Ez sajnos igencsak csekélynek mondható, ennél jóval
többen konfirmáltak az elmúlt 10-15 évben. Bőven vannak még, akiket el lehetne érni.
Igyekszem mindent megtenni, hogy minél többen értesüljenek az ifjúság programjairól.
Az elmúlt években összegyűjtöttem azoknak a fiataloknak az elérhetőségét, akik a látókörömbe kerültek. Egy közösségi oldalon majdnem 100 gyülekezetünkhöz tartozó fiatal
kap hétről hétre információkat az ifjúsági programokról. Fontosnak tartom, hogy minél többekkel személyesen is tartsam a kapcsolatot. Próbálok mindent megtenni azért,
hogy virágzó ifjúsági munka bontakozzon ki a gyülekezetünkön belül.
Azt tapasztalom, hogy azok a fiatalok maradnak meg a gyülekezet vonzásterében,
akiknek a szülei is jelen vannak a gyülekezetben. Fontos a lelkészi munka, de a család segítő háttere nélkül nagyon nehéz a közösségépítés. Számtalanszor tapasztalom,
hogy a hittanórák és az ifjúsági programok a fontossági sorrend legvégén kullognak.
Tisztában vagyok azzal, hogy egy mai fiatalnak rengeteg teendője van, de ha azt tapasztalja, hogy a szülők mindent a gyülekezeti programok elé sorolnak, akkor igen
nehéz azt elérni, hogy mindezek ellenére fontosak legyenek az ifjúsági alkalmak.
Törekszem arra, hogy minél értékesebb és tartalmasabb programokat szervezzek a
gyülekezet fiataljainak. A szülőket, nagyszülőket bíztatom arra, hogy segítsék a lelkészeket ebben a munkában személyes példamutatásukkal.
Rákoskeresztúron minden pénteken este 6 órától várjuk a fiatalokat az ifjúsági
órára. Gyülekezetünk ifjúsági nyári tábora augusztus 15–20 között lesz Bakonybélben. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági fesztivál pedig ebben az évben a Mátrában
lesz július 27–31. között. A táborokkal és az ifjúsági órákkal kapcsolatos kérdésekkel forduljanak hozzám bizalommal.
aron.kovacs@lutheran.hu +36–20/824–4912
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KONFIRMANDUSAINK – 2016

Herczog Zsombor
Különben mindenki
éljen úgy, ahogy az
Úr adta neki, s ahogy
az Isten hívta.
(1Kor 7,17)

Cseppely Dóra
Erõm és pajzsom az ÚR,
benne bízik szívem. Õ
megsegített, ezért vidám
a szívem, és énekelve
adok neki hálát.
(Zsolt 28,7)

Hullán Bánk
Te pedig a szívben
levõ igazságot kedveled, és a bölcsesség
titkaira tanítasz engem. (Zsolt 51,8)

Kovács Bendegúz
Aki hisz õbenne, az nem
jut ítéletre, aki pedig nem
hisz, már ítélet alatt van,
mert nem hitt az Isten
egyszülött Fiának nevében. (Jn 3,18)

Lengyel Csenge
És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot
ismerek is, és minden
bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes
hitem van is, úgyhogy
hegyeket mozdíthatok
el, szeretet pedig nincs
bennem: semmi vagyok. (1Kor 13,2)
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Roszinszki Szabolcs
Lelkemet felüdíti, igaz
ösvényen vezet az õ
nevéért. (Zsolt 23,3)

Lengyel Máté
A szeretetben nincs félelem, sõt a teljes szeretet
kiûzi a félelmet; mert a
félelem gyötrelemmel jár,
aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.
(1Jn 4,18)

Nagy Zoé
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet,
e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.
(1Kor 13,13)
Rábai Gábor
Jézus ezt mondta neki: „Ha lehet valamit tennem? – Minden
lehetséges annak, aki hisz.”
(Mk 9,23)

Roszinszki Zsófia
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok,
és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok
nektek. (Mt 11,28)

Tízmár Zsolt
Elég neked az én kegyelmem, mert az én erõm
erõtlenség által ér célhoz.
(2Kor 12,9)
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HÁLA ISTENNEK, KÖSZÖNET A TESTVÉREKNEK
ANYAGI ÜGYEINK 2015-BEN
Zászkaliczky Pál

A

2015-ös év gazdasági szempontból az egyik legnagyobb megrázkódtatást, egyben a legmegszégyenítőbb örömöt is hozta gyülekezetünk számára. Mint arról már istentiszteleti hirdetésben is szóltunk, az egy évvel ezelőtti brókerbotrányok egyikének
tartalékunk is áldozatául esett. Leszámítva a tartalék anyagi biztonságot jelentő voltát,
ennek a helyzetnek két további negatív hatása lett. Elvesztettük azt a lehetőséget, hogy
kisebb-nagyobb átmeneti folyó finanszírozási problémák esetén az éppen hiányzó öszszeget innen pótoljuk ki, másrészt elestünk a folyó bevételeink között nem elhanyagolható kamattól is.
A presbitérium gyors döntéseket hozott. Segítségért elsősorban a gyülekezeti tagokhoz fordultunk, de támogatás céljából tárgyaltunk az egyház vezetőivel is. Ugyanakkor
elhalasztottuk a tervezett rákoshegyi fejlesztést is, és az áldozati vasárnapot a működésünk stabilizálására hirdettük meg.
Kétszer ad, aki gyorsan ad – tartja a mondás, amelynek igazsága ismét nyilvánvalóvá
vált. A helyzetnek az istentiszteleti hirdetésben való feltárását követő 10 napon belül
számos adomány érkezett, köztük egy 500, egy 250 és két 100 ezer forintos. Több
olyan család is elkezdett a felnőtt tagjai után egyházfenntartási járulékot fizetni, ahol
ez eddig nem volt rendszeres gyakorlat. A karácsonyi Kereső Szó mellé tett levélben
azon családokat külön megszólítottuk, ahonnan az elmúlt néhány évben nem érkezett
befizetés. Így közel 50 fővel nőtt meg az egyházfenntartók száma.
Mindezek eredményeként a 2015-ös év gazdálkodását 2.367.000,- Ft többlettel zártuk. A presbiteri ülésekre rendszeresen készítek kimutatásokat az anyagi ügyeink alakulásáról. Ebben 2001-ig visszamenőleg elemzem a bevételi és kiadási adatainkat. Az
elmúlt 15 évben csupán 4-szer fordult elő pozitív egyenlegű évzárás, de ezek között
sem volt még soha ekkora a többlet.
Abban a megszorult helyzetben, amiben voltunk, az ember csak megszégyenülve áll egy ilyen eredmény előtt. Hálát adunk Istennek, hogy velünk volt a nehéz időben, és felébresztette sokak felelősségérzetét. Köszönjük az adakozó testvéreknek,
hogy meglátták gyülekezetünk nyomorúságát, és nem kis anyagi áldozatot vállaltak.
Megtapasztalhattuk azt, hogy sem máskor, sem most nem számíthatunk senki másra,
csak megtartó Urunkra, és önmagunkra. A nehéz időkben külső segítséget alig kaptunk, kizárólag egyes programokra (pl.: gyerektábor) tudtunk pályázni, és az orgona
felújítására kaptunk támogatást. Az egyházközség működésének biztosítását nekünk
magunknak kell biztosítanunk.
A mi elvesztett vagyonunkra is vonatkozik a kárpótlási törvény, amelynek megfelelően az első hatmilliós összeget már megkaptuk.
A fent leírt eseményeknek egyéb következményei is lettek. Alaposan áttekintettük
egyházközségünk kiadásait, vajon nincs-e pazarlás, túlzó költekezés. Erre a vizsgálatra a presbitérium küldött ki egy bizottságot, akik megállapították, hogy a kiadások
indokoltak, a gazdálkodás takarékos. Ugyanakkor a négy templom és a nagy gyülekezeti ház fenntartása, valamint a két lelkész és a világi munkatárs alkalmazása folyamatosan jelentkező jelentős anyagi teher. Mindezek azonban részben a múltból örökölt
kötelezettségek, részben a jövő építésének zálogai.
Bízunk abban, hogy a fokozott tájékoztatásnak is pozitív a hatása. A Kereső Szó
lapjain évek óta beszámolunk gazdálkodásunkról, az istentiszteleti hirdetésekben fo-
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lyamatosan adunk tájékoztatást anyagi helyzetünkről, és erre a honlap Anyagi ügyeink
rovatát is felhasználjuk. Meggyőződésünk, hogy a pontos elszámolás és a gazdálkodási átláthatóság eloszlatja a téves feltételezéseket, és megmutatja az adakozónak, hogy
pontosan mire is költjük a gyülekezet pénzét.
A 2015-ös év kiadásai között semmi rendkívüli, szokatlan tételt nem találunk: fizettük
a rezsit, a lelkészeket, a törvényes adókat és járulékokat. Beruházást nem hajtottunk
végre, és csak a legszükségesebb javításokat, felújításokat végeztettük el.
BEVÉTELEK

2015. TÉNY

Gyülekezeti tagoktól

2016. TERV

12 864 000

11 300 000

669 000

600 000

3 515 000

2 045 000

907 000

830 000

17 955 000

14 775 000

Illetményekre kiadások

6 857 000

7 077 000

Törvényes terhek

1 217 000

1 285 000

Dologi kiadások (rezsi, biztosítás, stb.)

2 871 000

2 568 000

Átfutó tételek, központi járulék

Gazdálkodásból bevételek
Külső forrásból (állami, egyházi, pályázat, testvérgyülekezet)
Átfutó tételek bevételi oldalon
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
KIADÁSOK

1 005 000

830 000

Javítás, karbantartás, tatarozás költségei

974 000

2 291 000

Segélyekre kiadás

170 000

120 000

Egyéb kiadások (testvérgyülekezet, táborok,
misszió, orgona)
KIADÁS ÖSSZESEN:
EREDMÉNY

2 494 000

542 000

15 588 000

14 713 000

2 367 000

62 000

Mint a táblázatban látható, az idei terv sem tartalmaz semmi rendkívülit, ugyanakkor
szeretnénk befejezni a 2014-ben megkezdett fejlesztésünket, a rákoshegyi templom
vizesblokkjának kialakítását. (Az erről szóló felhívás lapunk másik helyén olvasható.)
Ezen kívül is sok munka vár még ránk, már most körvonalazódnak a jövőre, és azután
szükséges felújítások.
Isten áldását kérjük gyülekezetünk tagjaira, köszönjük áldozatkészségüket, és várjuk
idén is egyházfenntartási hozzájárulásukat, adományaikat. Bízom abban, hogy jövőre is
hasonlóan szép adatokról számolhatok be.
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Kedves Testvérek!
Az egyházközség Presbitériumának döntése értelmében 2016-ban is meghirdetjük az
áldozati vasárnapot Pünkösd ünnepére. Szeretnénk befejezni a két éve elkezdett fejlesztést, azaz a folyóvíz bevezetését és egy mellékhelyiség kialakítását a rákoshegyi
Tessedik téri templomban.
Az áldozati adomány bevételéből a Presbitérium a rákoshegyi templomban kialakítandó vizesblokk kivitelezését, és az ehhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulást kívánja fedezni.
A gyülekezethez való tartozás önkéntes döntés, a közösségi életben való részvétel
egyéni elhatározás kérdése. Őseink örökségének őrzése, a jövő nemzedékek elhivatottságának ápolása azonban sokunk mai kötelessége.
Kérjük, hogy a fenti célra szánt adományát ebben a borítékban hozza el valamelyik
pünkösdi istentiszteletre, vagy juttassa el a lelkészi hivatalba.
Erős vár a mi Istenünk! Köszönettel a Presbitérium nevében:
Nagyné Szeker Éva
lelkész

Zászkaliczky Pál
felügyelő

K

érjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója kétszer 1%-át alapítványunk és egyházunk javára, és erre a lehetőségre hívja fel rokonai és ismerősei figyelmét is.
Melczer János Alapítvány: 18010035-1-42
Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035

A

z egyházfenntartási hozzájárulás összege a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközségben:
önálló keresettel rendelkezőknek:

1.000, Ft / hónap

önálló keresettel nem rendelkezőknek
(nyugdíjasoknak, nagykorú diákoknak):

500, Ft / hónap

presbitereknek:

1.500, Ft / hónap

Köszönjük, hogy a gyülekezet közösségéhez való tartozását a hozzájárulás befizetésével is kifejezésre juttatja!
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HÍVOGATÓ

PROGRAMJAINK

Május 8. 16 óra, Rákoshegyi templom: egyházzenei áhítat. Közreműködik: Pál Diána
(orgona) és Székács Barbara (ének).
Május 14. de. 9 óra, Rákoskeresztúr: konfirmációi beszámoló
Május 15. Pünkösd vasárnap: ünnepi úrvacsorai istentisztelet Rákoshegyen, Rákoscsabán, Rákoskeresztúron, Rákosligeten a szokott rend szerint
Május 16. Pünkösd hétfő: ünnepi úrvacsorai istentisztelet
Rákoshegyen, Rákoscsabán, Rákosligeten a szokott rend szerint,
Rákoskeresztúron 10:30-kor konfirmációi istentisztelet

Táboraink:
A nyári hittanos tábort június 19–június 25. között tartjuk Gyenesdiáson. Jelentkezni
Nagyné Szeker Éva lelkésznél (tel. 06–20/824–8021), vagy az eva.szeker@lutheran.hu
címen lehet.
A gyülekezeti ifjúsági tábort (a már konfirmált korosztály részére) augusztus 15–20.
között tartjuk Bakonybélben. Jelentkezni Kovács Áron lelkésznél (tel. 06–20/824–4912),
vagy az aron.kovacs@lutheran.hu címen lehet.

SZOLGÁLATAINK
2016. február 16 – 2016. április 15.

KERESZTELÉS
Tótok Szandra, Tóth Bendegúz, Miszori Márk Tamás, Harmati Krisztián
Norbert, Sipiczki Vanda Luca

TEMETÉS
Szombath Árpád (85), Tóth Zsuzsanna (54), Ferenczy Zoltánné sz. Kapeller Erzsébet (86), Kókai László (48), Jármai Sándorné sz. Balog Mária (87),
Duhony Istvánné sz. Majer Zsuzsanna (85)
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ERŐS 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
)HOHOĘVNLDGy1DJ\Qp6]HNHUeYD
6]HUNHV]WĘ0LUiN.DWDOLQ
*UD¿NDLWHUYpVW|UGHOpV%DOiV*\XODpV(UGpV]Qp.iUSiWL-XGLW
Nyomdai kivitelezés: Áldási és Németh nyomda
Honlap: http://rakoskeresztur.lutheran.hu

