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Életjel
Amikor ezt hallották, mintha szíven találták 
volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi 
apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” 
38 Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és 
keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus 
Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és 
megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39Mert 
tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mind-
azoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív 
magának az Úr, a mi Istenünk.”  Apostolok 
cselekedetei 2,37-39

Tomas Alva Edisonról, akit főként a vil-
lanykörte feltalálójaként tartunk számon, 
feljegyezték, hogy több ezer próbálkozás után 
sikerült tökéletesen működő szénszálas izzót 
készítenie. Mennyi kitartásra és hitre volt szük-
sége ahhoz, hogy újra és újra nekiveselkedjen 
a munkának, feledve a fájó kudarcok sorozatát, 
addig a napig, amíg végül megszületett a ma 
ismert villanykörte őse. A fény ott pislákolt, 
ragyogva, először csak a szobát tette világossá, 
aztán a tudós szíve is felragyogott, majd pedig 
sok-sok otthon. 

Ma pedig számunkra természetes, hogy 
ott a lakásaink falán a villanykapcsoló, egy 
mozdulat és világosság gyúl. Közben átala-
kult annyi minden, már az izzószálak helyét 
gyakran energiatakarékos fénycsövek, ledes 
égők veszik át. Azt, hogy mi történik a fizika 
törvényei szerint az üveg búrák alatt, kevesen 
tudjuk. Mégis igaz, hogy el sem tudjuk kép-
zelni világunkat nélkülük. Mindennapjaink 
részévé vált, ez a fényforrás. Használjuk, nem 
is gondolunk a feltalálóra, az elszánt próbál-
kozások sorozatára. Pedig autóink fényszórói, 
városaink utcalámpái, és még felsorolhatatlanul 
sok dolog,mind-mind ehhez a történethez 
kapcsolhatók.

Egy fordulat, és események egész láncolata 
indul el. Úgy, ahogyan ez a Szentlélek „műkö-
désbe lépése” kapcsán is történt. Edison izzói 
nem önmagukért jöttek létre, hanem, hogy 
megvilágítsák számunkra az utakat, a személyes 
teret. Emellett a fény mellett tájékozódhatunk, 
a belátható irányokba elindulhatunk, felismer-
hetjük a sugarak által megvilágított személyeket, 
helyzeteket…A bennük lévő energia mégsem 
a sajátjuk, hozzá kell, hogy kapcsolják őket az 

energiaforráshoz, akkor tudják betölteni azt a 
„feladatot”, amiért létrejöttek.

Nem látjuk az energiát, ami átjárja őket, de 
látjuk a fényt, a hatást, amit rájuk gyakorol. 
Péter pünkösdi beszéde után ezt a hatást ta-
pasztalhatták meg mindazok, akik hallották 
beszédét.

Valaki egyszer azt mondta: legnehezebb 
hinni a Szentlélekben. Az Atya Isten mun-
kája, bölcsessége, hatalma látható a természet 
világában is, Krisztus valóságáról történelmi 
emlékek tesznek bizonyságot, de a Szentlélek 
valóságáról csak személyes élmény, tapasztalat 
mentén győződhet meg valaki.

Ezért kevesen vannak, akik az Apostoli Hit-
vallás harmadik hitágazazát:” Hiszek Szentlé-
lekben” -olyan őszinteséggel és határozottsággal 
tudnák vallani, mint azt, hogy hiszek Istenben 
és hiszek Jézus Krisztusban. Pedig épp a lélek 
az, Aki oda kapcsol minket az „erőforráshoz”. 
Vigasztaló, Pártfogó, Ügyvéd – minden for-
mában egy irányba állít: arccal, hittel, teljes 
önátadással és figyelemmel Jézus felé.

Szentlélek nélkül hiába áll a templom, hi-
ába vannak egyházak, hiába működnek drága 
fölszerelésű, gazdag szeretetintézmények, 
iskolák. Ha viszont a lelkületet a „Lélek” ha-
tározza meg, áldássá válnak a közösség és az 
egyén számára is. 

Mi kell ehhez? Gyakran mi is szembesülünk 
azzal, hogy mennyi próbálkozáson vagyunk 
már túl. Szeretnénk hitelesen képviselni azt 
a keresztény meggyőződést, ami bennünk él. 
Mélyen vágyunk rá, hogy gyermekeinkkel, 
unokáinkkal, szeretteinkkel és barátainkkal 
együtt legyünk istentiszteleteken. Jó lenne azt 
látni, hogy gyarapszik a gyülekezet.

Keresztelők alkalmával sokan ígéretet tesz-
nek, nem más, mint az élő Isten színe előtt 
arról, hogy a gyermekeket megismertetik 
hitünk alapjaival, aztán jönnek az ünnepi 
találkozások, ajándékozások és ez az ígéret 
valahogy elfelejtődik.

Többen pedig arról panaszkodnak, hogy 
hiába – nem érdeklődnek az őket körülvevő 
családtagok, barátok a Krisztus-hitről, és még 
az is megtörténik, hogy mindenféle más „spi-
rituális körökben” keresgélnek. Próbálkoznak 

beszélni velük erről, de az elutasítás faláról 
visszapattannak a próbálkozások, aztán inkább 
nem hozzák szóba többé.

Hogyan továbbb?
Az első Pünkösd alkalmával, a jeruzsále-

mi templomban összegyülekezett több ezer 
embernek a Szentlélekkel való betöltését, 
hitrejutásukat, az előzte meg, hogy a jelen-
lévők hallgatták Péter apostol prédikációját, 
amint hatalmasan, bátran bizonyságot tett a 
megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról.

Később is a Szentírásban mindenkor azt 
olvassuk, hogy a Lélek mindig azután tölte-
tett ki egy-egy embercsoportra, miután azok 
hallgatták a Krisztusról szóló bizonyságtételt, 
az Igét! Ebből az látszik, hogy a Krisztusról 
szóló beszéd, vagyis az Ige és a Szentlélek 
szoros kapcsolatban vannak egymással. Vagy 
úgy is mondhatnám, hogy a Szentléleknek 
eszköze az Ige. A Szentlélek pedig Krisztus-
hoz vezet el, az ő szavaira, tetteire emlékeztet, 
krisztusivá formál.

A Krisztusról való beszéd emberi szavaiban 
is benne rezdül az Isten Lelke, csak ki kell 
érezni belőle, és ki is érzi belőle mindenki, aki 
figyelemmel, teljes odafordulással, imádságos 
áhítattal hallgatja. Az első mozzanat tehát az, 
hogy kitesszük magunkat Isten igéjének, és 
komolyan vesszük mindazt, amit általa meg-
értettünk.

A pünkösdi út első és legnagyobb lépése, ha 
közel engedjük magunkhoz az Igét, az isteni 
szót, a megfeszített és feltámadott Jézusról 
szóló örömhírt. Második lépésként pedig 
megvalljuk, hogy erre miattunk is szükség volt 
– a mi életünk elhibázottságai, sebzettségei, 
érdes szavaink, méltatlan tetteink mind-mind 
okozói annak, ami történt. Még akkor is így 
van ez, ha nem álltunk ott, a kivégzők között, 
annak idején.

Csak ezután jöhet a harmadik lépés, amikor 
átélhetjük mi is az újjászületés örömét. Merjünk 
hinni abban, teljes elszántsággal, hogy sok-sok 
emberi meddő próbálkozás után, egyszer fény 
gyúl – lélekben, szobában, életben. 

Jövel Szentlélek Úristen!
Szilák-Túri Krisztina

evangélikus lelkész

„Szentlélek, Lelke Atyának s Fiúnak, Jöjj sebes zendülő szélszárnyakon!”
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Kevés olyan szívmelengető ünnep van, mint az Anyák napja. Ekkor 
köszöntjük édesanyáinkat, megköszönve nekik mindazt a szeretetet 
és gondoskodást, mellyel születésünk óta elhalmoztak bennünket. 

Az anyák tiszteletére rendezett ünnepségeket először az ókori 
Görögországban tartották tavaszonként. Angliában, az 1600-as 
években, a kereszténység elterjedésével az ünnep vallási színeze-
tet is kapott. 

Akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák va-
sárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze 
dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek és a 
napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra 
elkészítették az anyák sütijét az édesanyák számára. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta 
az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival össze-
kapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos 
iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.

Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy április utolsó nap-
jaiban köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat. Így történt ez az 
idén is. Április 28-án délelőtt ünneplőbe öltöztek a gyermekek és 
felnőttek. A hetek óta tartó készülődés, ajándékkészítés, ének- és 
verstanulás után, elérkezett a köszöntés napja. Mind a négy cso-
portban izgalomtól, örömtől csillogó gyermekszemek lesték, hogy 

megérkezett-e édesanya és nagymama. Odaadóan, lelkesen, meleg 
szeretettel hangzottak a köszöntések, melyek hatására az anyukák, 
nagymamák szeme többször is könnytől fénylett. A megható mű-
sorok végén a saját készítésű ajándékok és egy szál virág átadása 
közben, boldogan ölelték gyermekeiket magukhoz az édesanyák, 
nagymamák.

Igaz, hogy mire ez az újság megjelenik, már elmúlik Anyák napja, 
de úgy gondolom, hogy a velünk élő és az élők sorából elköltözött 
édesanyákért, nagymamákért napi feladatunk hálát adni a Jóistennek.

Evvel a kis köszöntővel utólag is szeretettel köszöntünk minden 
kedves édesanyát és nagymamát:

Egy kis verset súgott nekem 
A szerető szívecském, 

Megtanultam s el is mondom 
Édesanyák ünnepén. 

Reggel imám azzal kezdem, 
Este azzal végzem, 

Az én édes jó anyámat 
Áldd meg s tartsd meg Isten.

Anyák napja az óvodában
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Az idei hittanverseny témája „az idő” köré 
szerveződött. A teremtéstörténettől kezdve, 
Mózesen, Józsuén és a Prédikátor köny-
vén keresztül eljutottunk Jézus tanításáig 
a „bibliai idő” fogalmával kapcsolatban. 
Megtanultuk, hogy „kezdetben teremtette 
Isten a mennyet és a földet” (1Móz 1,1) és 
hogy „megvan az ideje minden dolognak az 

ég alatt” (Préd 3,1b) és ezt is: ne aggódjunk 
a holnapért.

A kerületi hittanversenyt Aszódon ren-
dezték meg, ahol három korosztályban 
képviseltük iskolánkat. Az 1-2. osztályos 
korcsoportban négy másodikos diák: Danyi 
Janka, Illés-Nagy Maja, Prazsák Nikolett és 
Tóth Ádám első helyezést értek el. Szintén 
egyházkerületünk legjobbjai lettek az 5-6. 
osztályosok: Czerman Nikoletta, Kőházi 
Eszter, Szelei Laura és Tokai Lili. A 3-4. 
osztályos csapatunk: Fazekas Julianna, Iker 
Flóra, Kovács Dániel és Takács Edina ne-
gyedik helyezést értek el.

Két csapat tehát továbbjutott az országos 
versenyre. A sok-sok készülés (betűsaláta, 
egérrágta Biblia, leporelló-készítés) után 
izgatottan indultunk útnak Soltvadkertre 
április 18-án. Innen is szép eredmények-
kel tértünk haza. Az 5-6.-os csapat: Niki, 

Eszter, Laura és Lili harmadik helyezést, 
a 2.-os csapat: Janka, Maja, Niki és Ádám 
negyedik helyezést értek el. A verseny után 
meglátogattuk Magyarország egyik legjobb 
fagyizóját Soltvadkerten, ahol sárkánygyü-
mölcs fagyit ettünk. 

Mindannyiunk élete Isten áldó kezében 
van, a teremtett világ csodáira való rácsodál-
kozásban és a gondviselésben ezt élhetjük 
át napról napra. 

Dikasz-Ivanics Melinda

Cantate Domino
Budapesten 2015. április 18-án a Deák Fe-
renc téri evangélikus templomban került 
megrendezésre az Evangélikus Általános 
Iskolák I. Kórustalálkozója. A rendezvényt 
Gáncs Péter elnök-püspök és Prőhle Ger-
gely országos felügyelő is köszöntötte, 
majd a nyolc iskolából érkezett több mint 
200 gyermek énekelte el az Erős vár a mi 
Istenünk kezdetű himnuszunkat. 

Iskolánk Campanella gyerekkórusa és a 
Tini énekkar is kapott meghívást erre az 
alkalomra. Hónapokig készültünk, hogy 
intézményünket méltón képviselhessük. 
Büszkén mondhatom, hogy énekkarosaink 
remekül szerepeltek. Külön köszönjük 
Endreffy Attila tanár úrnak, hogy vállalta az 
énekkar zongorakíséretét. Áprilisban volt a 
Tessedik Sámuel Általános Iskola rendezé-
sében a kistérségi népdaléneklési verseny. 
Iskolánkat sok jó hangú dalos képviselte. A 
szoros versenyben Szabó Bogdán 7. osztá-
lyos tanulónk különdíjat kapott.

Húsvét utáni 4. vasárnap – május 3-án 
–, Cantate vasárnapján hagyományosan az 
egyházmegye énekkarainak találkozóján vet-
tünk részt Cegléden. Köszönjük az éneklő 
felnőttek és szorgalmas diákok munkáját. 
„A zene lelki táplálék, és semmi mással nem 
pótolható. Aki nem él vele: lelki szegénységben 
él és hal.” (Kodály Zoltán)

Hepp Éva

A komáromi Monostori Erőd Hadkultúra 
Központ pályázatot írt ki „Egységben az 
erő(d)!”címmel olyan gyermek és ifjúsági 
projekt elkészítésére, amelynek témája az 
egység és közösség. A pályázatról levél ér-
kezett iskolánkba, melynek elolvasása után 
elhatároztuk, hogy megvalósítjuk a projektet 
a 6. és 7. osztályos diákokkal.

A beadási határidő előtt egy hónappal 
kezdtük el a munkát. Először osztályfőnöki 
órán ötletbörzét tartottunk, anyagot gyűj-
töttünk Komáromról, az erődről, majd 
megpróbáltuk átértelmezni a feladatot a mi 
közösségünkre. A megvalósítás folyamatát 
képekkel, filmmel és prezentációval egy-
ségbe foglalva dokumentáltuk.

Sok jó ötlet született. A hatodikosok 
puzzle-t készítettek a komáromi erőd-
rendszerről. A kirakó minden darabját 
más tanuló készítette el. Mázás Kíra rajza 
a Monostori Erőd élethű mása lett, vala-
mint a két osztály tanulói rajzos formában 
elkészítettek egy leporelló-füzért az erőd 
történetéről, majd képeslap-üzeneteket 
írtak egy képzeletbeli barátjuknak a régi 
idők komáromi életéről.

Mivel a feladatot komplexen értelmeztük 
a tanórákon is az „egység” és az „erő(d)”, 
a közösség és az egyén viszonya került 
előtérbe. Nyelvtanórán szólásokat, szó-
összetételeket gyűjtöttünk, majd a sza-

vak jelentését próbáltuk többféle módon 
értelmezni. Sok vidám percet szerzett 
számunkra a közös feladat. Nevettünk 
a pontosan ránk illő anagrammán: a mi 
osztályunk „az dőreségben egy”=„egység-
ben az erőd”. Az „erő” végig velünk volt 
a megvalósítás közben. A közös munka 
nemcsak a tanórákon, hanem a szabadidős 
programokon is megvalósult.

Végül elkészült az „élővár” az iskola ud-
varán. Ezt az alsó és felső tagozat diákjai 
együtt alkották meg. Az egységet jelképező 
gyerekerőd a „Mi erős várunk”, hiszen a mi 
közösségünk ereje ebben rejlik. Így született 
meg egy vidám, közös alkotás keretében a 
pályázat formába öntése.

A pályázatot kreatív és vizuális zsűri bírálta 
el. Tudtuk, hogy sok iskola jelentkezett az 
országból, de reménykedtünk, hogy a lelkes 
munka meghozza az eredményt.

És meghozta. Az általános iskolai kategó-
riában elsők lettünk. Nyereményünk 50 fő 
részére ingyenes belépő az erődbe, valamint 
vezetett erődtúra, interaktív foglalkozás, és 
a két osztály kisvonatos városnézésen vehet 
részt Szlovákiában és Komáromban. Az 
eredmény megtekinthető a www.erod.hu 
oldalon, valamint az „Egységben az Erő(d)!” 
facebook oldalon képek láthatók a projekt 
megvalósításáról.

Fehérné Skrada Éva

Pályáztunk – megnyertük – kirándulunk

„Életem ideje kezedben van!” (Zsolt 31, 16 a)
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A klubban minden hónapban megünnepeljük 
a születés és névnapokat.

Az ide járóknak ez a hely a második ott-
hona. A virág, amit itt kapnak, a szívből jövő 
szeretet és a megemlékezés pótolja a családi 
köszöntést, mert sajnos vannak olyanok, 
akiket a család, ,,elfelejt” felköszönteni.

A most felköszöntött klubtagok között, 
van olyan, aki 91., 85., 81. évét töltötte be. 
Hála az Istennek mindegyik jó egészségnek 
örvend, pedig mindegyik idősünk sok tra-
gédiát élt már meg.

Az ünnepelteknek a virágot az intézmé-
nyünk vezetője és a lelkésznő adta át sok-sok 
öleléssel és szeretettel. A felköszöntöttek 
süteménnyel, üdítővel, egy kis kontyalá-
valóval köszönték meg a megemlékezést.

Pár hónappal ezelőtt lelkésznőnk be-
vezette a klubban tartott Úrvacsorás Isten 
tiszteletet. Ez nagyon jó ötletnek bizonyult, 
mert a klubtagok egyre nehezebben tudnak 
eljutni a templomba. Így minden hónapban 
a klubtagok egy-egy alkalommal Úrvacsorát 
vehetnek és áldozhatnak is a Katolikus mise 

alkalmával.
Ezeken az alkalmakon szinte mindenki 

megjelenik. Az ünnepek vidám hangulatban, 
énekléssel, csevegéssel telnek. Ezt a hagyo-
mányt szeretnénk hosszú ideig megőrizni.

Koska Mihályné
klubvezető

Szentlélek, Lelke Atyának s Fiúnak, Jöjj sebes zendülő szélszárnyakon! Gyúljon 
ki lángod bennünk, mint kigyúltak Kettős tüzes nyelveid egykoron! Egy akarattal 
együtt vagyunk híven, Egy, csak egy óhajtás mindenik szívben: Jer, töltsd be népe-
det, Szentlélek Isten!

Megfeszítettük Jézust gonosz kézzel, Isten azonban Úrrá tette őt. Isten jobbjáról, Krisztus, 
ha lenézel, Szánd meg a bűntől megkeseredőt. Küldd el Szentlelkedet megtérésünkre, Pünkösd 
legyen vétkeink igaz tükre – Tisztítsd meg népedet, Szentlélek Isten!

Nékünk lett az ígéret s fiainknak, Mindenkinek, kit még elhív az Úr. Újjászült gyermekek 
bölcsői ringnak, Az anyaszentegyház így gyarapul. Ó, de hány lélek bolyong messze szórva, 
Mennyi pogány vár még a hívó szóra - Gyűjtsd össze népedet, Szentlélek Isten!

Szent keresztségünk a váltság pecsétje, Üdvösségünknek első záloga. Bűnbocsánatnak oltári 
szentsége A Krisztustól szerzett szent vacsora. Mindkettőt használd föl minden hívek közt 
Igéddel együtt, mint drága szent eszközt – Építsd meg népedet, Szentlélek Isten!

ApCsel 2. Scholz László 1911-2005. 
(Evangélikus Énekeskönyv 245. ének)

Ünnepelt a Káldy Zoltán Szeretetotthon Nappali Klubja
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K Ö Z Ö S S É G I  É L E T

Kedves Keresztyének!

Ezt a küldetést bízom rátok – tulajdonképpen nevezhetitek a nagy 
misszióparancsnak is. El kell mennetek mindenkihez mindenhová, 
és hívjátok őket, hogy legyenek az Én tanítványaim. Keresztel-
jétek meg őket, és tanítsátok meg arra, hogy engedelmeskedjenek 
mindannak, amit nektek parancsoltam.

Ne felejtsétek el! Mindig ott leszek veletek, hogy segítsek, egészen 
a világvégéig. Soha el nem hagylak, sem el nem vetlek titeket, mert 
szeretlek benneteket. Kérlek, ne hagyjatok el engem!

  Teljes szeretetemmel:
Jézus Krisztus

******

Kedves Jézus Krisztus!
Ezennel visszaigazoljuk, hogy megkaptuk a korábbi értesítésedet. In-
dítványod egyszerre érdekes és felcsigázó; azonban megfelelő létszámú 
személyzet híján, valamint egyéb anyagi és személyi szempontokat 
figyelembe véve, úgy véljük, hogy jelenleg nem tudunk kellő figyelmet 
fordítani a felhívásodra.

A terv kivitelezhetőségének tanulmányozására egy bizottságot 
hoztunk létre. Egy beszámoló fog készülni róla, melyet majd vala-
mikor a gyülekezet elé tárunk. Biztosíthatunk arról, hogy gondosan 
mérlegelni fogjuk, és a vezetőségünk imádkozni fog érted és azon 
fáradozásodért, hogy további tanítványokat keress.

Nagyra értékeljük, hogy kész voltál megosztani ötleteidet, és 
amennyiben úgy döntenénk, hogy valamikor a jövőben vállalko-
zunk ennek a projektnek a megvalósítására, meg fogunk keresni.

Szívélyes üdvözlettel:
A keresztyének

******

Lelkészként sokszor találkozok azzal a kérdéssel: hogyan épül a 
gyülekezet? Van-e egyáltalán épülés? Gyülekezetépítés? Hol vannak 
a fiatalok? Hol a jövőnk? Hadd válaszoljak erre egy kérdéssel; te 
hogyan válaszoltál Krisztus missziói parancsára, hogy menj el, és 
tégy tanítványokká másokat? (Lásd Mt 28,19-20.) Mert amíg erre 
a kérdésre csak elméleti szinten ötletelgetünk, addig az, vélemé-
nyem szerint, nem is csak terv, hanem csak álom; nincs mögötte 
cselekvés, tett.

Pedig Jézus a mennybemenetelekor nem szó nélkül távozott. 
Azt az igét hagyta örökül, amely Mt 28-ban található, s amelyet 
talán sokan memoriterként is ismerünk, megtanultuk. A missziói 
parancsként ismert szövegrész minden keresztény ember feladata 
és küldetése: „tegyetek tanítvánnyá minden népet.” A húsvét evan-
géliumát, a feltámadás és bűnbocsánat örömét tovább kell adni! 
Akinek az életét Jézus szava határozza meg, aki megértette, hogy 
mit jelent az Ő halál feletti győzelme a személyes életünk szem-
pontjából, az nem teheti meg, hogy nem adja tovább ezt a jó hírt.

Eszembe jut erről egy történetet, ami két barátnőről szól. 
Közülük az egyik aktív gyülekezeti tag volt, hívő keresztény, a 
másik pedig ateista, aki még büszke is volt arra, hogy az ilyen 
badarságoknak, mint a hit és vallás, meg Isten akarata, nem dől 
be. Aztán egyszer ez a hitetlen lány barátnője unszolására elment 
egy ifjúsági istentiszteletre. Meg volt győződve, hogy unalmas 
lesz az egész, de mivel jóban voltak, vele tartott. Hiába akart 
kívülálló maradni, hiába nézte kezdetben gúnyos nevetéssel az 
éneklő gyülekezetet: az igehirdetés, az úrvacsorai közösség, a 
gyülekezet légköre olyan hatással volt rá, hogy legközelebb már 
kevesebb unszolásra is eljött. 

Aztán már külön szólni se kellett neki. Végül akkor is eljárt a 
gyülekezeti alkalmakra, ha épp barátnője nem ért rá, s megmaradt 
a közösségben! 

Aztán egyszer ez a lány a szintén hitetlen szüleit is magával hív-
ta, akik egy idő után szintén a gyülekezet aktív tagjai lettek, és így 
tovább. Isten élő igéje, amely ma is munkálkodik közöttünk, képes 
embereket megszólítani, megtartani. És akit tényleg megszólít, az 
olthatatlan vágyat érez arra, hogy ezt a jó hírt elmondja!

Mennybemenetel az apostoli küldés, szolgálatba állítás végső 
mozzanatának tekinthető, s ezáltal az apostoli szolgálat ünnepe is. 
Hisz a győzelmi diadalt vinni kell szerteszét. Jézus története nem 
a kereszten ért véget. Nem a megalázott, a meghurcolt, lenézett 
ember, aki a kereszten halt meg, hanem a dicsőséges király áll 
most előttünk. És nekünk erről kell bizonyságot adnunk, erről a 
győzelemről kell beszélnünk, és hirdetnünk mindenkinek. Mint a 
csatából hazatérő hírnök, aki viszi a győzelmi jelentést a népnek. És 
igen! Ilyenek vagyunk mi is. Ilyenekké kell válnunk. A  feltámadott, 
dicsőséges Krisztust hirdetni. Mennünk kell, amerre csak tehetjük, 
s elmondani ezt a csodás diadalt az embereknek. Aki Jézus oldalára 
áll, a Győztes, a Király, a Bajnok oldalára áll. 

A győztes oldalra pedig a megtéréssel lehet állni. A megtérés 
pedig azt jelenti, hogy az egy, élő és igaz Istent szolgálod. És ezt 
nem lehet passzív módon, csupán tervezgetéssel végezni (amint 
ez a fent leírt válaszlevélben is látszik). Ettől nem lesz növekedés, 
nem lesz még gyülekezetépítés sem!

Missziói lélekre és aktivitásra is szükség van a növekedéshez. 
Legyen természetes egymás erősítése, hívogatása. Odafigyelés nem 
csak az én személyes kapcsolatomra Istennel, hanem a körülöttem 
élő emberekére is; családomra, szomszédomra, ismerőseimre, 
munkatársaimra. Próbáljuk őket is bevonni gyülekezetünkbe! 
Találjuk meg a gyülekezet kapcsolatát a „külvilággal”! Én hiszem 
azt, hogy Isten Szentlelke, amelyet Pünkösd óta áraszt ránk 
mennyei Atyánk, áldássá teszi munkánkat a ránk bízott küldetés 
elvégzésében. És akkor nemcsak mi fogjuk építeni ezt a gyüleke-
zetet, hanem Isten is.

Ha viszont semmit nem teszünk a gyülekezetért, kívülállók 
maradunk és soha nem fogjuk átélni azt, amit Pál apostol ír a 
korinthusiaknak, és amit mi is megtapasztalhatunk: „Én ültettem, 
Apollós öntözött, de a növekedést az Isten adta.”. 

Bajnóczi Márió
lelkész

Leveled jött!
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ÉLETJEL • AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 
Felelős kiadó: Alberti Evangélikus Egyházközség. Képviseli: Túri Krisztina evangélikus 
lelkész. Felelős szerkesztő: Kovács Zoltán.  Szerkeszti  a szerkesztőbizottság.  A címlap-
grafika Várhelyi György szobrászművész és Hepp Ildikó munkája. Készült: Apáti Nyomda, 
Cegléd. • Tel: 53/313-565

HIVATALI IDŐ
Hétfő és péntek: 9-13 óráig

Telefonszám: 06-53-370-179
Túri Krisztina lelkész:  

06-20-824-65-05
Bajnóczi Márió lelkész:  

06-20-824-40-35
Elérhetőség: albertielh@lutheran.hu

Honlapcím:  
www.albertievangelikus.hu

Az egyházfenntartó gyülekezeti 
tagok számára szolgáltatási díjak 

2014-től
Sírásás 12.500 Ft
Urnás sírásás 5.000 Ft
Sírhely: 1-2. sor  11.000 Ft
Sírhely: 3. sortól 10.000 Ft
Sírhely regisztrációs díj 2.000 Ft
Ravatalozó használati díj 2.000 Ft
Hűtőhasználat napi díja 1.500 Ft
Harangozás 600 Ft
Emlékharangozás 3.000 Ft
Temetés utáni szemétdíj 2.000 Ft

****
Egyházfenntartói járulék

Aktív dolgozók részére 5.000 Ft
Nyugdíjas, GYES, munkanélküli, 
18 évet betöltött diák 3.500 Ft

A TEMETŐ  
NYÁRI NYITVA TARTÁSA

Minden nap 7-20 óráig
Temetőgondnok: Andó Csaba
Elérhetősége: 06-20-775-37-19

Fontosabb óvodai időpontok:
2015. május 26-án gyermeknap az óvodában.
2015. június 6-án (szombat) 9 órakor évzáró 
és ballagási ünnepély.
2015. június 12. (péntek) nevelés nélküli nap 
az óvodában.
2015. június 15 (hétfő) - július 17-ig (péntek) 
nyári zárva tartás. 
2015. július 20. (hétfő) nyitás az óvodában.

ÁLLANDÓ ALKALMAK

Hétfő reggel 7:45: Iskolások hétkezdő áhítata 
a templomban
Kedd-péntek 7:55-től: Reggeli áhítat a gyü-
lekezeti teremben
Csütörtök 17 óra: Bibliaóra a gyülekezeti 
teremben
Péntek 18 óra: Énekkari próba a gyülekezeti 
teremben
Szombat 16 óra: Ifjúsági óra a gyülekezeti 
teremben
Vasárnap de. 10 óra: Istentisztelet a templom-
ban, vele párhuzamosan gyermek istentisztelet 
a gyülekezeti teremben
Vasárnap du. 17 óra: esti Istentisztelet a gyü-
lekezeti teremben
Minden hónap 2. szombatján 10 órakor Baba 
Mama kör az óvodában
Minden hónap 3. szombatján 14 órakor Szösz-
mötölő Kézműves Klub a Szeretetotthonban
ADJON ÉLETJEL-ET, ÉS JÖJJÖN EL 

ALKALMAINKRA!

Az idei konfirmandusok 
névsora:
Bágyi Viktor

BraBander alex

drunek luca

kóródi laura

Meljan Flóra

Misák dorina

Molnár reBeka

Móricz ádáM

néMeth krisztina

Pásztor diána

Petró Péter

seBők Viktor Patrik

szelei laura anett

zátrok Balázs


