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A hívı ember legnagyobb reménysé-
ge a feltámadás. De mit is jelent ez 
pontosan? Mit tanít errıl a Szentírás? 
A z  ú j s z ö v e t s é g i  „ h é 

ánásztászisz” ( = feltámadás ) 
szónak három jelentéstartalma 
van. Az alábbiakban ezeket fog-
juk megvizsgálni és 
megnézzük, hogy 
milyen üzenetük 
van. 
1. A feltámadás szó elsı jelen-

tése Jézus Krisztus testi feltáma-dására vonatkozik. A nagypénte-
ki borzalmat követı harmadik 
napon Jézus Krisztus megjelent 
elıbb az asszonyoknak, azután a 
tanítványainak, végül pedig több 
száz embernek. "Békesség nék-
tek!" - ezek voltak elsı szavai. 
Békesség néktek. A csalódott, 
megkeseredett, szomorú tanítvá-
nyok elképedtek. Arról mindnyá-
jan tudtak, hogy az Úr feltámasz-
totta a naini özvegyasszony egy 
szem fiát, Jairus zsinagógafı tizenkét 
éves kislányát és a négy napos halott 

Lázárt, ám arról nem is álmodtak, 
hogy az Úr maga támad föl a halálból, 
pedig errıl több alkalommal is szólt 

nekik. "Békesség néktek!" - 
hangzott a húsvéti örömhír elsı 
üzenete a tanítványokhoz. Bé-
kesség néktek! 

A húsvét a békes-
ség ünnepe. Jézus 
Krisztus él. Nem 
maradt a halálban. 

Sajnos ma azért van mégis annyi 
békétlenség, nyugtalanság világ-
szerte, sıt gyülekezet-szerte, 
mert korunk nagy betegsége a 
félelem, begyőrőzött az emberi 
szív legmélyebb rejtekeibe. Ma 
már mindenki fél valamitıl. Sok-
szor nem is alaptalanul. Félünk 
attól, hogy elveszítjük munkahe-
lyünket. Félünk a jövıtıl, a meg-
élhetés, család, gyermekvállalás 
nehézségeitıl. Félünk a másik 
szemébe nézni, félünk az újtól, a 
változásoktól, mert bizonytalan-

nak tőnik minden. Létformánkká lett a 
félelem. S mivel a félelem egyik leg-

Textus:  „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, 
ha meghal is, él”   János 11:25 
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fıbb mozgató rugónk, ezért erıszako-
sak, önzık, rosszindulatúak, békétle-
nek vagyunk. 
"Békesség néktek!" - mondja Jézus. 

A húsvét a békesség ünnepe, nem a fé-
lelemé. A mi Urunk feltámadt, él. Aki-
nek az életében Jézus Krisztus uralma 
megvalósul, annak a békesség öröme 
tölti el a lelkét. "Krisztus feltámadott,/ 
Kit halál elragadott;/ Örvendezzünk, 
vigadjunk,/ Krisztus lett a mi Urunk,/ 
Halleluja!" (185. Dicséret) 
2. A feltámadás szó második jelen-

tése arra utal, hogy Jézus második el-jövetelekor föltámadnak a halottak. 
Jézus errıl így szól: "Bizony, bizony, 
mondom néktek: aki hallja az én igé-
met, és hisz abban, aki elküldött en-
gem, annak örök élete van, sıt ítéletre 
sem megy, hanem átment a halálból az 
életre… Ne csodálkozzatok ezen, mert 
eljön az óra, amelyben mindazok, akik 
a sírban vannak, meghallják az ı hang-
ját, és kijönnek. Akik a jót tették, az 
életre támadnak fel, akik pedig a rosz-
szat cselekedték, az ítéletre támadnak 
fel." (Jn. 5:24, 28-29)  
Minden halott feltámad tehát. Van-

nak, akik az életre, ık azok, akik hittek 
az egyszülött Fiúban, és vannak, akik a 
kárhozatra támadnak fel, ık nem hittek 
az Úrban. Akik hittek Jézusban, enge-
delmesek voltak neki, azoknak megad-
ja majd az ún. dicsıséges testet. Hogy 
az milyen lesz, azt pontosan nem tud-
juk, lényeg az, hogy mi nem csak a lé-
lek halhatatlanságát hisszük, hanem 
hisszük azt is, hogy a feltámadás után 
megmarad az ember személyazonossá-
ga. Ez új létforma, ebben a dicsıséges 
testben élünk örökké Krisztussal. 

Húsvét másik nagy örömüzenete az, 
hogy Jézus Krisztus, aki legyızte a ha-
lált, megnyitotta a mennyek országá-
nak kapuit minden egykor és ma benne 
hívı elıtt. Nem pont van a földi élet-
nek a végén, hanem kettıspont, hiszen 
van folytatás. Az élet reménysége va-
lóra vált: szoros, békés, boldog együtt-
létbe kerülhetünk, immáron elválaszt-
hatatlanul az élet Urával, Jézus Krisz-
tussal. 
3. Végül a feltámadás szó harmadik 

jelentése a megtérésre irányul. Amikor a hitetlen ember felismeri, hogy Jézus 
élı Úr, és vele kapcsolatba kerül, ezt 
megtérésnek, lelki feltámadásnak ne-
vezzük. A lelki halál, érzéketlenség 
állapotából átkerül az élet állapotába, 
és közösségre jut Krisztussal. 
Földi életünk felelıssége abban rej-

lik, hogy miképpen viszonyulunk az 
élet Urához, magyarán, igent mon-
dunk-e Krisztusra vagy sem. Nincs 
purgatórium, tisztítótőz, ahonnan az 
elhunytak lelkei a még élık imádságai 
révén a mennyekbe juthatnának. Aki 
hisz az egyszülött Fiúban, üdvözül. De 
a Krisztusba vetett hitünknek most kell 
megnyilvánulnia, és nem majd ekkor 
meg akkor. Minden halogatás hátteré-
ben Krisztus tagadásunk áll. Gyakorta 
tapasztaljuk, hogy rengetegen panasz-
kodnak Magyarországon. Akár okkal, 
akár ok nélkül teszik, sajnos népbeteg-
séggé vált az elégedetlenség keserő 
hangoztatása. Sokan csak így sóhajta-
nak fel: pokol az életem. Már most ér-
zik az Isten-nélküliség kínzó elıszelét. 
Milyen lesz az, amikor már semmit 
sem lehet tenni? Amikor az Istenhez 
fordulásra már nem lesz lehetıség, 
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mert a pokol kínja elnyel mindent? 
(Olvassuk el Lk. 16:19-31-et!) 
Húsvét harmadik jó híre tehát, hogy 

van új, megváltott élet! Istennel együtt 
való élet! 
A feltámadás bibliai szavának ez a 

három jelentése van és ezek legfıbb 

üzenetei. Gondolkozzunk rajtuk! És 
hirdesse minden újonnan született lé-
lek: feltámadott az Úr! Üres a sír! Fel-
támadott! 
Soli Deo Gloria! 
 

Péterffy György 
beosztott lelkész 

I. Amit érdemlek.  
Hiszitek-e, hogy az Istentıl igazságban, 

szentségben és ártatlanságban teremtett 
elsı embernek esete folytán ti magatok is 
mindenestıl  fogva gyarlók, esendık és 
bőnösök vagytok, kik saját erıtıkbıl Isten 
ítélıszéke elıtt meg nem állhattok, sıt 
büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek?  

Én ezt hiszem és vallom. 
A bőnbánó imádságban már elzokog-

tam méltatlanságomat. Most mégegy-
szer elibém áll ennek a méltatlanság-
nak oka és következménye. Azért áll 
elibém, nehogy azt higyjem, hogy én 
csak érzem bőnös voltomat, de a való-
ságban talán nem is vagyok az. Még 
azt vélhetném, hogy ez a bőnbánat jól 
áll nekem, érdememül tudható be, s 
valaki meg is tudna gyızni róla, hogy 
túlzok, mikor vádolom magamat. Kö-
zös hitvallásunknak ez az elsı cikke 
megmutatja nekem, hogy az én méltat-
lan voltom olyan valóság, melyen nem 
változtathatok, s olyan következmé-
nyekkel jár, amelyeken nem segíthe-
tek. 
A bőn rajtunk nem a mi szerzemé-

nyünk, találmányunk, hibánk. Úgy 
örököltük, ahogy emberlétünk egyéb 
külsı és belsı alkotó elemét. Hozzátar- 

tozik a természetünkhöz, hogy rosszra 
hajlunk, képtelenek vagyunk magunk 
erejébıl jóra, Isten törvényeit nap-nap 
után általhágjuk. Úgy vesszük át ezt a 
terhet, mint valami roppant adósságot s 
megtetézve adjuk át maradékainkra. 
Aki embertıl embernek született: az 
gyarló, esendı és bőnös. 
Óh, ha minden hajlandóságunkkal 

úgy éltünk volna, ahogy élni szoktunk 
a rosszra való hajlandósággal! Ha egy 
embert megkennének egy olyan finom 
anyaggal, amelyhez tárgyakról, a leve-
gıbıl minden szenny reátapad, az 
ilyen ember talán az Északi-sarkon, 
vagy egy üvegbúra alatt sem maradna 
meg tisztán; de milyenné válik akkor, 
ha különös leleménnyel kikeresi azo-
kat a helyeket, ahol a legtöbb a por, a 
szenny, a sár. Így vagyunk a lelkünk-
kel. Még ha üveg alá is tennénk, akkor 
is megteremne bennünk a bőn, mert a 
természetünk romlott, belülrıl hajt ki a 
rossz gondolat, gonosz szó és átkos 
cselekedet. Hát még akkor, ha keres-
sük és fokozzunk a kísértéseket, mint 
ahogy az ember mindennapi élete nem 
egyéb, mint keresése és fokozása a kí-
sértéseknek. Leleményesen, erıszako-
san és konokul egyre jobban beszeny-

Elıkészület az Úr vacsorájához 
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nyezzük magunkat. 
Most így kell megállnunk Isten ítélı-
széke elıtt. 
Egészen biztos, hogy mi vár reám. Ha 
Isten a szerint mér, amint megérdemel-
tem, - már pedig mérhet-e másképpen 
az Örök Igazság? – az ítélet nem kétsé-
ges. Csak büntetés várhat reám. 
Mi ez a büntetés? Nem lehet más, 
csak halál. Se bírsággal, se fogsággal, 
sem fenyítékkel ezt a bőnt megtorolni 
és ezt a romlottságot meggyógyítani 
nem lehet. Ennek csak egy büntetése 
lehet, az, hogy a fellázadt teremtmény 
széttörik, az emberi alkotás visszájára 
fordul: fájdalommal és jajgatva porrá 
lesz újra, ami porból vétetett. 
De ha csak eddig volna! Megvizsgá-
lom magam és rájövök, hogy nem a tes-
temben volt a hiba, hanem a lelkemben. 
Nem a kezem a gyilkos, hanem a lel-
kem, mert nem a kezemben lakik a ha-
rag, hanem a szívemben; a kezem csak 
engedelmeskedett a lelkemnek. Nem a 
szemem a hibás a gonosz kívánságo-
kért, hanem a lelkem, mert ha vak vol-
nék, az a gonosz kívánság más eszköz-
zel és más módon, de éppen olyan bő-
nösen érvényesülne. A test széthullásá-
val, az elsı halállal a lázadó ember bő-

ne, a halhatatlan lélek istenellenessége 
megtorolva és kiengesztelve nincs. 
Azért a büntetés nem testi halál, hanem 
lelki halál. A lelki halál pedig a kárho-
zat. Az az állapot, amikor tudjuk, hogy 
a lelkünk meghalt a feltámadás remény-
sége nélkül és örökre szenvedünk az 
égetı tudat miatt. Az az állapot, amikor 
a léleknek már nincs reménysége és 
nincs lehetısége; késı a bánat és a vád, 
s éppen ezért ezerszer igaz, fellebbez-
hetetlen megmásíthatatlan az ítélet. Az 
az állapot, amikor reménytelenül kívül 
esünk Isten szeretetének kerítésén. Ki-
vettetünk az İ atyai hajlékából a külsı 
sötétségre és nincs visszatérés, nincs 
változás. Nem tudok panaszkodni, nem 
lehet már lázadozni, igazat kell adnom 
annak, ami velem történt és mégsem 
tudok belenyugodni. Kínom csak azért 
nı, mert már régen elérte a legmaga-
sabb fokot.  
Mi az, amit én érdemlek! Büntetést, 
halált és kárhozatot. 
 

Részlet Ravasz László: Isten rostájában 
címő könyvébıl; II. k. 5-7. old. 

 

[Az írás további fejezeteit — II. Amit 
nyerek; III. Amit remélek; IV. Amit ígé-

rek — soros hírleveleinkben közöljük] 

A Húsvét elıtti negyven napos nagy-
böjt idıszakában járunk már ugyan, 
mégis gondolatban térjünk most vissza 
a 2006-os esztendıbe. Hálás szívvel és 
alázatos lélekkel emlékezzünk vissza a 
tavalyi esztendı gyülekezeti eseménye-
ire.  
A vasárnap délelıtti istentisztelet az 

az alkalom, amikor lehetıség szerint az 
egész gyülekezet együtt van a temp-
lomban (gyermekek a gyülekezeti te-
remben) és gyülekezetünk minden réte-
ge együtt hallgatva az Igét, gyakorolja a 
közösséget.  
Kedd esténként Bibliaiskola kereté-
ben vettük kézbe a Szentírást. Ezeken 

Hálás visszatekintés  
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az alkalmakon gyarapodhatunk az Ige 
ismeretében, Isten üdvtervének a meg-
értésében, a végén pedig konfirmálhat-
nak azok a felnıtt testvéreink, akiknek 
életében erre még nem került sor. Ta-
valy pünkösd elsı napján, az istentisz-
teleten öten vallották meg Jézus Krisz-
tusba vetett hitüket. Isten iránti hálával 
és nagy-nagy örömmel hallgattuk vallo-
másukat Isten életükben megtapasztalt 
cselekedeteirıl. 
Szerdai nyugdíjas délelıttjeinken 

2006-ban is készültek fáslik leprások 
számára. Ezek aztán egyházunk Lepra-
missziójának közvetítésével jutnak el a 
betegekhez. Legyen áldott Istenünk 
azért, hogy e kör tagjai a többi napon is 
gondolnak egymásra. Telefonon és sze-
mélyesen is felkeresik egymást. 
A csütörtöki bibliaóráinkon Pál apos-

tolnak a Filippibelieknek írott levelét 
tanulmányoztuk közösen. Az esztendı 
második felében pedig az Efézusiaknak 
írott levelet kezdtük el olvasni.  
Izgalmasabbnál izgalmasabb kérdé-

sekre kaptunk választ ezeken az esté-
ken, mint például: hogyan lehetünk 
megelégedett emberek?  
Az elmúlt években konfirmált ifjak 

alkalma a péntek esti ifjúsági bibliaóra. 
(Természetesen szeretettel várunk és 
hívunk ide minden tizenévest!) Ez az az 
életkor, amikor választ keresünk az élet 
nagy kérdéseire: kik is vagyunk, miért 
élünk, hol a helyünk. De jó, ha már ah-
hoz tudunk fordulni ezekkel a feszítı 
kérdéseinkkel, Aki az igazi választ tud-
ja adni nekünk: az élı Istenhez. Ponto-
san azért, mert a nagy keresésben min-
dent szeretnének kipróbálni, mindig 
újabb és újabb dolgok izgatják, csábít-

ják érzékeinket, nem könnyő letenni a 
voksot az Úr mellett. Napjainkban pe-
dig azt tapasztalják maguk körül, hogy 
egyre kevesebben vannak, akik egyálta-
lán elkötelezik magukat valami vagy 
valaki mellett. Gondoljunk rájuk imád-
ságainkban minél gyakrabban. 
A péntek esti bibliakör a 30-40 év kö-

rüliek alkalma. 2006-ban csatlakoztak 
hozzájuk az azelıtt ifjúsági bibliaórára 
járó huszonévesek.  
Istentiszteleteket tartottunk - kéthe-

tente - a Kamaraerdei és a Rupphegyi 
Idısek Otthonában. Hasonló jellegő in-
tézmény nyílt 2006-ban Kamaraerdın a 
Zombori utcában. Ebbıl az otthonból 
az érdeklıdı reformátusokat elvisszük 
autóval a Kamaraerdei Idısek Otthoná-
ban tartott istentiszteleteinkre. 
A hittanosokat és szeretteiket minden 

hónap (nyári hónapok kivételével) utol-
só vasárnap délutánjára családi isten-
tiszteletre hívtuk. Ezeken az alkalma-
kon az evangélium elsısorban a gyer-
mekek nyelvén hangzott. Április végén 
a Mezıgazdasági Múzeumot tekintettük 
meg a legkisebbekkel együtt. Május 20-
án pedig a lakótelepi Bleyer Jakab Isko-
la focipályáját népesítették be: apák és 
fiaik rohantak a labda után… Azért a 
háló sem maradt rezdületlen. 
Február utolsó szombatján konfir-

mandus találkozóra vártuk az elmúlt 12 
esztendıben konfirmált fiatalokat. Az 
egész napos rendezvényt az ifjúsági 
bibliaórára járó ifjainknak köszönhet-
tük. Szívet melengetı volt látni nagy-
szerő szervezésüket! 
Március elsı vasárnapján gyülekeze-

tünk pedagógusai találkozhattak egy-
mással s meghívott elıadókkal szeretet-
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vendégség keretében. 
Május 14-én délután ünnepség kereté-

ben adtunk hálát Istennek új orgonán-
kért. Pál Diána orgonamővész szólaltat-
ta meg, bemutatva azt is, mi mindent 
tud ajándékba kapott hangszerünk.  

Lassan már hagyomány gyülekeze-
tünkben, hogy valamelyik júniusi pén-
tek estéjén a vállalkozó kedvőek ma-
gukra kanyarintják hátizsákjaikat és át-
ruccannak Makkosmáriára. 2006-ban is 
így történt. Ennek eredményeképpen 
23-án este könnyő nyári esı közepette 
szalonnát sütöttünk az említett helyen. 

Nyári gyülekezeti csendeshetünket 
július 3-9. között Harkány közelében a 
Lantos Lovastanyán töltöttük. Délelıt-
tönként az egyház, a gyülekezet külde-
tésérıl beszélgettünk. Délutánonként 
lovas kocsival jártuk a környéket, lova-
goltunk, hajókáztunk a Dráván, bibliai 
akadályversenyen próbáltuk ki testi-
szellemi kondíciónkat. Szeptember 17-
én szeretetvendégség keretében osztot-
tuk meg az ott kapottakat, átélteket 
azokkal, akik nem tudtak eljönni a 
csendeshétre. 

Szeptember utolsó vasárnapja is kü-
lönleges nap volt számunkra. A délutá-
ni családi istentisztelet után teljesen ki-
ürítettük a templomot, az utána követ-
kezı napokban ugyanis elkezdıdött 
templomunk felújítása. Vasárnapi isten-
tiszteleteinket ettıl kezdve egészen ka-
rácsonyig az evangélikus templomban 
tartottuk. Áldja meg Urunk evangélikus 
testvéreinket gazdagon azért, hogy se-
gítségünkre siettek! 

A felújítási munkák miatt az ıszi 
evangelizációs istentiszteleteket is 
(szeptember 25-29) az evangélikus 

t e mp lo mban  ünnepe l t ük  me g 
Zsengellér József pápai teológiai pro-
fesszor szolgálatával. 

Október 15-én délután dr. Ladányi 
Sándor budapesti teológiai professzor 
tartott elıadást közöttünk szeretetven-
dégségen az 1956-os forradalomra való 
emlékezés jegyében.  

Örökkévalóság vasárnapján mindnyá-
junkhoz, de közöttünk különösképpen 
is a gyászolókhoz szólt Isten vigasztaló 
beszéde. Kegyelettel emlékeztünk 
azokra, akiket az élet Ura az elmúlt esz-
tendıben hívott haza.  

Advent elsı vasárnapján este zenés 
áhítaton Kiss Zoltán és felesége orgo-
najátékában gyönyörködhettünk.  

Jézus Krisztus mennybemenetele elıtt 
meghagyta követıinek: „Elmenvén, te-
gyetek tanítványokká minden népe-
ket…” Missziói parancsa bennünket, 
mai keresztyéneket is kötelez: környe-
zetünkben hirdessük az evangéliumot. 
Ehhez azonban - elıször is- kapcsolatba 
kell lépnünk a körülöttünk élıkkel. Ez-
zel a céllal szerveztük meg azt az ad-
venti kézmőves délelıttöt, melynek 
helyszíne a lakótelepi Közösségi Ház 
volt.   

Az elmúlt esztendıben gyülekeze-
tünkben 13 keresztelés volt (köztük egy 
felnıtt is). Házasságkötésére Isten áldá-
sát négy pár kérte. Vigasztalásul 47 te-
metésen hirdettük Isten Igéjét. 

Köszönöm közvetlen munkatársaim-
nak: lelkész társaimnak, megbízott 
gondnokunknak, orgonistáinknak, gyer-
mek– és ifjúsági munkásainknak, pénz-
tárosunknak, iratterjesztınknek és a 
Presbitériumnak a segítségét, hőségét 
és szolgálatát.  
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Úgy gondolom én is, jó lenne már ki-
csit megállni, megpihenni, rendezni so-
rainkat, de azt hiszem, mégis azoknak 
van igazuk, akik azt javasolják, hogy itt 
az utolsó nagy munka, a lépcsıház fel-
újítása elıtt, már nem érdemes abba-
hagyni, különösen, hogy az önkor-
mányzat az idei esztendıre is ötmillió 
forint támogatást ígért. 
2006. legnagyobb és leglátványosabb 

munkája a templomtér felújítása volt. A 
szeptember végén megkezdett munká-
latok során elıször eltávolítottuk a lam-
bériát és a régi padlót, ill. az az alatt 
lévı feltöltést. Eredeti terveink szerint 
egy lépcsıfokkal alacsonyabbra szeret-
tük volna tenni a padlószintet, de ez a 
feltárás közben meghiúsult: az Úrasztali 
részen nagy fesztávolságban elhasznált 
vasúti sínek tartották a födémet, elérve 
a feltöltés tetejét. A statikai szakvéle-
mény szerint hálásak lehetünk Urunk-
nak, hogy senki alatt sem szakadt be ez 
a nagyon gyenge födémszerkezet. Meg-
erısítésre 26 db acél gerenda került be-
építésre a szükséges vasbetonlemezek 
készítésével egy idıben. A „rombolá-
sok” közé tartozik még az ólomüveg-
ablak számára a déli oldalfal kibontása, 

és szintén ezen az oldalon nyitottunk 
nyílást a szellıztetı ventillátornak. A 
plafon egyenetlenségeit gipszkarton ál-
mennyezettel tüntettük el, ami kényel-
mes és gyors lehetıséget biztosított az 
erıs- és gyengeáramú hálózat szerelésé-
re is. A többi részen az elektromos há-
lózatot a falba süllyesztettük, a teljes 
vezetékrendszert lecseréltük, és az erıs-
áramú hálózat mellett a gyengeáramút 
is kiépítettük. Ez utóbbi ad lehetıséget 
a hangosításra, a templomban történı 
események felvételére és/vagy alagsor-
ba, internetre továbbítására ill. templo-
mi vetítésekre. A szószék melletti abla-
kot úgy „falaztuk be” gipszkarton le-
mezzel és kızetgyapottal, hogy az kí-
vülrıl ne legyen látható, megtartva az 
eredeti utcaképet, és lehetıséget bizto-
sítva az ablak egyszerő és gyors vissza-
állítására. Az oldalsó bejárat ajtajának 
nyílásirányát a biztonsági elıírásoknak 
megfelelıen megfordítottuk, és azt tőz-
biztosra cseréltük.  A padlóra nagy 
kopásállóságú laminált parketta került, 
felújítottuk a bejárati ajtót, a dobogót, a 
szószéket, az úrasztalát és új mózesszék 
készült. A festés, mázolás után felke-
rültek a függönyök, az új lámpatestek, 

Istennek hálát adva köszönjük a rend-
szeres és alkalmi szolgálatokat és ado-
mányokat gyülekezetünk minden tagjá-
nak, akik sokat segítettek imádságok-
kal, látogatásokkal, szeretetszolgálati 
munkákban, úrasztali jegyek adomá-
nyozásával, mőszaki és javítási munkák 
elvégzésével, hírlevelek kézbesítésével, 
vásárlásokkal, természetbeni adomá-

nyokkal (pl. süteményekkel)… 
Bocsánatot kérek mulasztásainkért, 
hibáinkért és ha véletlenül vagy félreér-
tésbıl valakit akaratunk ellenére meg-
bántottunk volna. 
Minden kedves testvéremnek  Áldott 

Húsvétot kívánok! 
 

Petıné Püski Ilona 
vezetı lelkész 

… építkezünk … 2006 … építkezünk … 
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és a parketta védel-
mére új szınyegeket 
fektettünk le. 
Az alagsorban ki-

cseréltük az iroda- 
és konyhaajtót, a 
konyhába bútort, 
asztalt és székeket 
vettünk, és felszere-
lésre kerültek a radi-
átorok is. 
A munkálatok zö-

mét Budaörs Város 
Önkormányzata fel-
újításra adott ötmil-
lió forintos támo-
gatása fedezte. Ta-
valyi bevételeink és 
kiadásaink alakulá-
sát zárszámadásunk 
mellékelt kivonata 
tartalmazza. 
Külön ki kell 

emelnem azoknak a 
Testvéreknek a 
munkáját, akik in-
gyen, szolgálatból 
különösen sokat tet-
tek templomunk 
megszépüléséért . 
Ha mindezeket a 
munkákat meg kel-
lett volna fizetnünk 
másfél-két millióval 
több lett volna a 
költségünk. Köszönet illeti a tervezıt, a 
statikai szakvélemény készítıjét, az 
ólomüveg-ablak és lámpabúrák adomá-
nyozóját, a villanyszerelıt, a kımőves 
munkák végzıit, az anyagbeszerzıket 
és az asztalosokat! 

Sokkal kevésbé látványos, de gyüle-
kezetünk jövıbeli életét alapjaiban 
meghatározó kérdésben is fontos lépé-
sek történtek az elmúlt évben: Elekes 
Laci bácsi elkészült azokkal a tervváz-
latokkal, melyek lehetséges megoldást 

 Személyi kiadások
Lelkészek helyi javadalma 2,840,435 Ft
Javadalmak nyugdíjintézeti fenntartói járulékai 727,505 Ft
Alkalmazottak javadalmának közterhei 72,814 Ft
Személyi kiadások összesen 3,640,754 Ft
Gyülekezeti élet kiadásai
Szeretetvendégségek, gyülekezeti napok 63,814 Ft
Gyülekezeti misszió 179,368 Ft
   ifjúsági munka 23,107 Ft
Legátumok 40,000 Ft
Gyülekezeten belüli szeretetszolgálat 59,360 Ft
Gyülekezeti újság + Iratterjesztés 117,372 Ft
Gyülekezeti élet mőködtetése 249,668 Ft
Gyülekezeti élet kiadásai összesen: 732,689 Ft
Igazgatási kiadások
Irodaszerek + iroda fenntartása 67,120 Ft
Posta és telefon költség 486,638 Ft
Banki költségek 33,893 Ft
Kiküldetési és közlekedési költségek 112,694 Ft
Újságok elıfizetése 55,126 Ft
Egyházközségi könyvtár gyarapítása 27,868 Ft
Igazgatási kiadások összesen 783,339 Ft
Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása
Gyülekezeti ház karbantartási és fenntartási költségei 124,470 Ft
Gyülekezeti ház közüzemi költségei 471,176 Ft
Egyházi ingatlanok biztosítási díjai 74,232 Ft
Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása összesen: 669,878 Ft
Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei
Templom felújítási költségei 4,906,262 Ft
Gyülekezeti ház felújítási költségei 746,221 Ft
Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei5,652,483 Ft
Közalapi hozzájárulás 410,354 Ft
Egyéb kiadások
Adományok és segélyek 151,145 Ft
Kölcsönök törlesztése 500,000 Ft
Egyéb kiadások összesen 651,145 Ft
Az egyházközség 2006. évi saját kiadásai összesen 12,540,642 Ft
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İsszel egyik gyülekezeti tagunk kérdést 
szegezett nekem: „Itt miért nincs kórus?” 
Nem kellett kétszer mondani, gyorsan 
összeszedtem pár kottát, és egy óra múlva 
már kettesben énekeltünk. Néhányan rög-
tön csatlakoztak hozzánk és lelkesen da-
loltunk. Ezután a vasárnapi istentisztele-
teken hirdetni kezdtem: kórust szándéko-
zunk indítani, amelybe mindenkit szere-
tettel várunk. Valóban komolyan gondol-

tam, hogy korosztálytól, nemtıl, zenei 
elıképzettségtıl függetlenül mindenki 
helyet kaphat a kórusban, hiszen ez a 
gyülekezeti alkalmak ünnepélyességének 
emelésére, elsısorban Isten szolgálatára 
mőködne, és nem koncertek elıadására. 
De ki tudhatja?!  
Lelkesen jöttek is az énekelni szeretı 

hölgyek, urak, gyermekek, és szépen éne-
keltünk az Adventi gyertyagyújtáson a 

kínálnak a templomtér 
lényeges bıvítésére az 
udvarba tervezett temp-
lomépülettel. Miután 
Budaörs fıépítész asz-
szonyának megmutat-
tuk ezt az elképzelést, 
majd megkaptuk a vá-
rosvezetés támogatását 
is ingatlanunk beépített-
ségének növeléséhez, a gyülekezet vé-
leményét kértük ki. Az ıszi Rendkívüli 
Hírlevelet teljes egészében ennek a kér-
désnek szenteltük. A mellékelt kérdı-
ívekbıl mostanáig azonban csak 51 db 
érkezett vissza. Ezúton is szeretném 
megkérni minden kedves Testvéremet, 
hogy szánjon néhány percet a kérdıív 
kitöltésére és visszajuttatására, hogy a 
döntés mindannyiunké legyen! 
Az 51 vélemény a választói névjegy-

zékben szereplık, mintegy egynegyedét 
teszi ki, ha pedig a kiküldött körlevelek 
számához viszonyítjuk, akkor kb. 10% 
Templomunk további sorsára vonatko-
zó kérdésre a következı eredmény szü-
letett (az elsı szám az adott variációkat 
megjelölık száma, a második az annak 

megvalósítását támogató felajánlások 
összeg ezer Ft-ban): 
Jelenlegi fenntartása: 8, 4973; Jelenlegi 
bıvítése: 38, 221; Új telken új temp-
lom, régi gyülekezeti ház: 3, 58; Új tel-
ken új templom, új gyülekezeti ház:    
0, 0; 
 
„Ha az ÚR nem építi a házat, hiába 

fáradoznak az építık. Ha az ÚR nem 
ırzi a várost, hiába vigyáznak rá az 
ırök.” (Zsoltárok 127,1) De fáradoz-
nunk, izzadnunk és gondolkoznunk ne-
künk kell!  
Eredményes kérdıívkitöltést, és Isten-

tıl megáldott ünnepeket kívánok! 
 

Dr. Dankházi Zoltán 
mb. gondnok 

 

 
Egyházfenntartói járulékok 1,447,566 Ft
Gyülekezeti(templomi) perselypénzek 1,495,201 Ft
Nem templomi perselypénzek 410,476 Ft
Adomány Isten dicsıségére 132,000 Ft
Céladományok (építkezésre) 310,224 Ft
Térítések alkalmazottaktól 275,108 Ft
Támogatások, kölcsönök 5,520,000 Ft
Hitoktatói díj egyházmegyétıl, stólamegváltás 1,445,339 Ft
Az egyházközség 2006. évi saját bevételei összesen 13,070,190 Ft

Gyülekezeti  kórus  születik 



10 

római katolikus templom melletti adventi 
koszorúnál. Mintegy 10 - 15 fı közötti 
kóruslétszám volt, ami kezdetnek jónak 
mondható!  
Az ünnep után januárban kezdtük meg a 

próbákat a vasárnapi Istentiszteletek elıtt. 
Sajnos többen elmaradtak mondván nekik 
ezek az énekek túl nehezek, vagy csak 
nem értek oda idıben a próbára, és ezzel 
lehetetlenné vált, hogy komolyabban ha-
ladjunk, mert újra meg kellett tanulnunk 
azt, amit már egyszer átvettünk. Több 
kórustag – érthetıen – nemtetszését, 
elégedetlenségét fejezte ki, hogy 
ez nem korrekt velük szemben. 
Persze nem egyszerő kórust 
elindítani! Sok lelkes, 
megbízható tag kell hozzá, 
aki valóban komolyan veszi ezt 
a szolgálatot! Ezért szeretném nyo-
matékosítani, hogy aki úgy érezte szá-
mára egy kicsit gyors volt a tanulási fo-
lyamat, vagy nem ment olyan ügyesen, 
mint azt a szomszédjától hallotta, ne ke-
seredjen el és jöjjön vissza, mert ha van 
kitartása mindent meg fog tudni tanulni! 
Azért is hangsúlyozom ezt, mert már ha-
todik éve éneklek amatır kórusban, ahol 
a többség nem tud kottát olvasni. Hallás 
után tanuljuk be a mőveket, és nagyon 
ritkán volt olyan probléma, hogy valaki 
kijelentette volna, ı ezt vagy azt a dara-
bot képtelen megtanulni! Pedig valóban 

nehéz darabokat is éneklünk, például J. S. 
Bach: Magnificat címő mővét, ami zene-
karkísérettel szólalt meg a koncerten! 
Nagyon fontos lenne tehát, hogy 10-15 

megbízható és rendszeresen megjelenı 
taggal tudjuk folytatni a próbákat, hogy 
valóban legyen értelme a befektetett idı-
nek! 
A kórus feladatának szánjuk, hogy ün-

nepi Istentiszteleteken, Úrvacsorás Isten-
tiszteleteken énekeljen a templom-

ban, és koncerteken vegyen 
részt. 
Jó alkalom lenne az április 

14-i Áriaest templomunkban, ahol három kiváló énekes fog fellépni! Erre 
az alkalomra az iskolai kórussal egye-
sítve erıinket el tudnánk énekelni né-

hány jól megtanult éneket! 
Ezúttal is nagyon köszönöm a megbíz-

ható kórustagoknak, hogy eddig is rá-
szánták az idejüket a próbákra, és arra 
kérem ıket, hogy ık is lelkesítsenek test-
véreket és legyenek türelemmel, amíg ezt 
a szőkös idıszakot „átvészeljük” és na-
gyobb létszámmal próbálhatunk a továb-
biakban, de sajnos ez nem megy úgy, 
mint a karikacsapás! 
A próbák a vasárnapi Istentisztelet elıtt, 

9 órától vannak. Húsvétvasárnap is sze-
retnénk énekelni az úrvacsoraosztás alatt! 
Attól a J. S. Bach-tól szeretnék idézni, 
aki majdnem minden vasárnapra új kantá-

 

 

április 2-6.     18:00       Bőnbánati istentiszteletek 
április 14.      18:00       Jótékonysági koncert 
                                       Áriaest a református templomban 
április 28.      16:00       Konfirmációi vizsga 
április 29.      10:00       Konfirmációi ünnepi istentisztelet 
május 6.         16:00       Családi istentisztelet: Neheztelés vagy megbocsátás 
május 17.       18:00       Áldozócsütörtöki istentisztelet 

Fontosabb  gyülekezeti alkalmaink 
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Azt hiszem minden testvér életében fontos kérdés volt mikor, vagy éppen most 
foglalkoztatja, vagy majd fontos lesz, esetleg újra fontos a megtérés. Mindenkinek 
meg kell harcolnia a maga „hitharcát”, de ha kaphat ehhez segítséget, útmutatást, az 
szerintem nagyon jó. Cseri Kálmán Foltozni vagy átöltözni címő írásában feltett és 
fel nem tett kérdéseinkre is választ kaphatunk. Mindenkinek ajánlom.  
A gyülekezeti tagok közül sokan élnek házasságban, illetve fiatalok, akikre még 

ezután vár ez az életközösség. Tudjuk, hogy házasságban élni csodálatos dolog, de 
nem könnyő. Sokszor nem is értjük, mi történt velünk és társunkkal. Miért nem 
mőködnek a dolgok úgy ahogy szeretnénk? Miért érezzük úgy, hogy már nem szeret, 
és mi sem szeretjük férjünket, feleségünket? Van, aki végsı elkeseredettségében már 
a válásra is gondol. Ne tegye! Van megoldás! Olvassák el Gary Chapman Egymás-
ra hangolva címő könyvét, és megváltozhat az életük.  
Nincs tökéletes ember így tökéletes szülı sem létezik. De biztos vagyok benne, 

hogy minden szülı jót akar a gyermekének. Gyermekeinknek, ha kicsik, ha nagyok 
sıt, ha már felnıttek, akkor is szükségük van a mi /szülık/ közbenjáró imájára. 
Stormie Omartian Az imádkozó szülı hatalma címő könyvében bemutatja, hogyan 
imádkozhatunk gyermekeinkért minden életkorban és bármely kihívásban. 
  A fenti könyvek megvásárolhatók illetve megrendelhetık az iratterjesztınél a 

templomunkban. 

Csendeshét 2007 
Ez évi csendeshetünket július 9. (hétfı) és július 15. (vasárnap) között a 2006. évi 

helyszínen, a Harkány közelében (Godisa és Matty települések között) lévı Lantos-
Lovastanyán rendezi az egyházközösség és a Pro Ecclesia Budaörs Alapítvány. 

A lelki feltöltıdésen túl szabadidıs programokkal, kötetlen beszélgetésekkel, 
testvéri közösségben tölthetnek el egy hetet kicsik és nagyok. 

Részvételi  díj  felnıtteknek:  22.000,- Ft.;  fiataloknak  (turista  szálláson) 
19.000,- Ft.; 10 éven aluliaknak 12.000,- Ft. A jelentkezéseket április 30-ig várja 
Varga András gondnok testvérünk. (Tel: 06-20/921-1293)  

Személyi jövedelemadójuk 1+1%-ának felajánlásával nemes célokat tá-
mogatnak azok, akik ezt a Magyarországi Református Egyház (technikai kód: 0066) 
és a Pro Ecclesia Alapítvány (adószáma: 19182315-1-13) javára teszik. Kérjük 
kedves Testvéreinket, minél többen éljenek e lehetıséggel. Felhívjuk a figyelmet az 
APEH útmutatóban foglaltak pontos betartására annak érdekében, hogy az összegek 
eljussanak a kedvezményezettekhez. 

Adorjánné Mátyási Edit 

tát, korálelıjátékot írt, és akinek mindkét 
passióját hallgatva átérezhetı Krisztus 
kereszthalálának fájdalma és valósága: 

„A zene célja Isten dicsérete, és a lélek fel-
frissítése.” 

Péterffy Piroska 

Könyvajánló 
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április 1.                                         10:00                    Istentisztelet 
április 2-6.                                      18:00                    Bőnbánati istentiszteletek 
április 6. Nagypéntek                   10:00                    Istentisztelet, passió 
                                                        18:00                    Istentisztelet 
április 8. Húsvétvasárnap            10:00                    Úrvacsorás istentisztelet 
április 9. Húsvéthétfı                   10:00                    Úrvacsorás istentisztelet 

(Kérésre beteg vagy idıs testvéreinknek az Úrvacsorát házhoz visszük!) 

Illyés Gimnázium péntek  7:30  
Herman O. Ált. Iskola  péntek  12:30  alsós 

13:00  felsıs 
Kesjár Cs. Ált. Iskola hétfı 13:45 
Esze T. u-i Ált. Iskola kedd 13:45 
Rózsa u-i  Ált. Iskola szerda 13:45 
Bleyer J. Ált. Iskola csütörtök 13:45 
Mindszenty J. Ált. Iskola órarend szerint, délelıtt  

hétfı                                    18:00             Istentisztelet 
kedd                                    18:30             Bibliaiskola 
szerda                                   9:00             Nyugdíjas délelıtt 
csütörtök                            18:00             Gyülekezeti bibliaóra 
péntek                                 17:00             Gyermek konfirmációi elıkészítı 
                                             18:00             Ifjúsági bibliaóra (tizenévesek) 
                                             19:00             Bibliakör 
vasárnap                               9:00             Énekkari próba                  
                                             10:00             Istentisztelet 
                                             10:00             Gyermekóra 

Gyülekezetünket a Pro Ecclesia Budaörs Alapítvány is támogatja. 
  Az Alapítvány kuratóriuma ezúton is köszöni a közvetlen támogatásokat és az 1%-ok 

felajánlásából befolyt adományokat. Kérjük támogassa Ön is gyülekezetünk épülését, szépülését! 
  Az alapítvány számlaszáma: 11742173-20011765; adószáma: 19182315-1-13. 

Budaörsi Református Egyházközség 
2040 Budaörs, Clementis L. u. 5. 

Tel/fax: (23) 415 205 
Internet: http://www.refbudaors.hu 
e-mail: gyulekezet@refbudaors.hu 

Szerkesztı: 
Dr. Györgyjakab Endre 
Felelıs kiadó: 

Petıné Püski Ilona 
Tördelés: 
Homonnay-Beke Enikı 

és Homonnay Ádám 


