
Cikk főcíme 

Az ádventi sorozat sike-

rén felbuzdulva, böjt kez-

detén, február 26-28. kö-

zötti időszakban a Gyüle-

kezeti Ház nagytermében 

tartunk böjti előkészítő al-

kalmakat.  

Esti istentiszteleteinket 

ismét 18 órakor kezdjük 

vendég-igehirdetők szolgá-

latával, majd az igei alkal-

mat követően, kötetlen for-

mában lesz lehetőség a be-

szélgetésre, egy szerény 

szeretetvendégség kereté-

ben.  

Ezek az alkalmak egy-

ben előkészítői is a márci-

us 1-i böjtfői úrvacsorás 

istentiszteletnek. 
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Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt fél 

10-kor istentisztelet a temp-

lomban, kisgyermekek szá-

mára – a családi vasárna-

pok kivételével –külön gyer-

mekistentisztelettel 

• Keddenként délután 4 órá-

tól Bibliaóra a Gyülekezeti 

Házban 

• Szerdán este 6 órától aktív 

dolgozók Bibliaórája a Gyü-

lekezeti Házban 

• Pénteken este fél 7-től ifjú-

sági óra a Gyülekezeti Ház-

ban 

Böjti esték 

• Feb. 26. Szerda 18 óra Gyü-

lekezeti Ház, igehirdető: 

Szabó J. Róbert litéri lelki-

pásztor 

• Feb. 27. Csütörtök 18 óra 

Gyülekezeti Ház, igehirdető: 

Gondos Gábor zánkai lelki-

pásztor 

• Feb. 28. Péntek 18 óra Gyü-

lekezeti Ház, igehirdető: Kál-

mán Csaba Gábor alsóörsi 

lelkipásztor 

Áldás, 

Békesség! 

Böjti ráhangolódás 

Jó reménység szerint 

2020. szeptemberében 

megkezdi működését Isko-

lánk tagintézményeként az 

Óvodánk is. Ennek kap-

csán „ovikóstoló” program-

sorozatot indítunk leendő 

óvodásaink részére.  

Az első alkalom febru-

ár 22-én szombaton lesz 

10 órától 11 óráig a 

Gyülekezeti Ház nagy-

termében. Az érdeklődők 

farsangi álarc készítésben, 

és dalos játékokban vehet-

nek részt.  

Ezeket a foglalkozásokat 

Berki-Szabó Melinda, Fá-

bos-Prohászka Eszter és 

Szelesné Fehér Viktória, 

óvónők tartják. Az alkal-

makon jelen lesznek Rojtos 

Norbert igazgató és Bátki 

Dávid Géza gyülekezeti 

lelkész is, akik szívesen 

válaszolnak az érdeklődő 

szülők kérdéseire. 

További alkalmak lesz-

nek még március 21-én 

és április 25-én. Minden 

érdeklődőt szeretettel vá-

runk! 

Óvodába hívogató  



OLVASANDÓ: Mt 22,1-

14+Jel 19,1-10 (9) 

 

„Boldogok, akik 

hivatalosak a Bárány 

menyegzőjének vacso-

rájára!” 

 

Szeretett Testvéreim 

az Úr Jézus Krisztusban! 

 

Vannak különleges al-

kalmak az ember életében. 

Olyan alkalmak, amelyeket 

nem lehet kihagyni, nem 

szabad távol maradni, mert 

egyszeriek és megismétel-

hetetlenek. A születés cso-

dájától kezdve, a keresztelő, 

konfirmáció, első úrvacsora, 

a családtagjainkkal közös 

első úrvacsora, az esküvő, 

családalapítás, gyermeke-

ink születése, keresztelője, 

konfirmációja, első úrvacso-

rája esküvője, unokánk, 

dédunokánk életének ezen 

állomásai, az utolsó földi 

útig, amelyek mindegyikét 

átszövi Isten áldó jelenléte, 

s mindazon alkalmak is, 

amelyek más okból válnak 

különösen fontossá életünk-

ben. Első nap az iskolában, 

munkahelyen, és még sorol-

hatnánk. 

A különleges alkalmak 

teszik teljessé életünket, 

megadva azokat az emléke-

ket, azokat az élményeket, 

amelyek életünk meghatá-

rozó eseményeivé válnak. S 

ezek az események könnyen 

válhatnak úgy a mi életünk 

eseményeivé is, hogy nem 

vagyunk benne a főszerep-

lők, mert mások életének 

nagy eseményére lettünk 

meghívottak. S talán mind 

közül a legkülönlegesebb az 

esküvői meghívás, amelyről 

az imént felolvasott igever-

sek is szólnak. 

A királyi menyegző 

igazán különleges alkalom, 

amiről lehet némi elképze-

lésünk, hiszen az elmúlt 

években történt pár királyi 

esküvő, amely az egész vilá-

gon ismert lett. Pompás 

minden esküvő, de a királyi 

pompa azért egészen más 

kategória.  

A felolvasott igénk 

azonban a királyok királyá-

nak menyegzőjéről tanít 

minket, amelyre a meghívót 

mi is megkaptuk. 

Lakodalmi meghívást 

kapni mindenkor nagy 

öröm az ember számára. 

Hiszen jól esik tudni azt, 

hogy mások velünk együtt 

akarnak örvendezni azon a 

napon, amikor az ember 

élete egyik legfontosabb 

döntését hozza. Egy-egy 

ilyen meghívás mindig azt 

is jelenti, hogy fontosak va-

gyunk a másik számára, hi-

szen nem egyszerű feladat 

összeállítani meghívandók 

listáját, de aki valóban fon-

tos az mindig benne marad 

a névsorban. 

Ez a meghívás tehát 
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Igei útravaló – a január 19-én elhangzott igehirdetés  

mindenkor megtiszteltetés 

is egyben, amely azt is ma-

gában hordozza, hogy a la-

kodalomba nem lehet csak 

úgy odaállítani, hanem arra 

bizony fel kell készülni a 

vendégnek is. Időt kell rá 

szánni, rendbe kell hozni 

magunkat, ünneplőbe kell 

öltözni, illő ajándékról gon-

doskodni és így tovább. A 

meghívás ugyanis felelőssé-

get is ró ránk, de mindez 

eltörpül a megtiszteltetés és 

az öröm mellett, amelynek 

beteljesedése maga a me-

nyegzői vacsora, az asztal-

közösség, ahol az ember 

igyekszik, minden búját, 

gondját, baját félretenni, 

hogy tiszta szívvel örven-

dezhessen. 

Ez az a valóság, az az 

általunk is ismert kép, mely 

a Jelenések könyvének idé-

zett versében egyetlen szó-

ban tömörül: „Boldogok...” 

Igen, boldogok lehetünk, 

mert részesei vagyunk egy 

csodálatos meghívásnak, 

egy olyan rendkívüli alka-

lomnak, amely valóban ké-

pes feledtetni minden mást, 

és amely olyan örömöt és 

boldogságot hoz a mi éle-

tünkbe is, amelynél nincs 

nagyobb. 

Mert ez a meghívás azt 

hordozza magában a Jele-

nések könyvében, hogy fon-

tosak vagyunk Istennek. 

Hiszen keresztyén voltunk-

ból fakadóan, de akár a 
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kellős közepén, amikor se-

hol máshol nincs békesség 

és öröm, csak a Bárány me-

nyegzőjén, aki kívül marad, 

az a példázatokból ismert 

külső sötétségben marad, 

ahol boldogság és békesség 

hiányában csak sírás és fog-

csikorgatás van. 

Nekünk azonban Isten 

kegyelméből Krisztus által 

meghívásunk van arra a 

csodálatos alkalomra, ahol 

minden külső sötétség elle-

nére is világosság van, ör-

vendezés és ujjongás. Ez a 

boldogság pedig jelenünket 

is meghatározó reménység-

gel kell, hogy eltöltsön min-

ket. 

Isten közelségébe hív 

ugyanis ez a meghívás min-

ket, méghozzá a legbensősé-

gesebb közelségbe, ami egy-

úttal azt is jelenti, hogy ré-

szesei leszünk az Ő dicsősé-

gének, megigazító kegyele-

me teljességének, s annak a 

tökéletességnek melyhez 

fogható nincs a világon.  

Bízzuk hát életünket 

Istenre, hogy megismerve 

az Ő kegyelmének gazdag-

ságát, szeretetének mélysé-

gét, hatalmának végtelen 

erejét, tudjunk mindenkor 

előre tekinteni ama boldog 

jövendő felé, hogy Isten 

igazságának fényében lát-

hassuk életünk teljes való-

ságát, hogy lő tapasztalat 

legyen számunkra is: 

„Boldogok, akik hivatalosak 

a Bárány menyegzőjének va-

csorájára!” 

 

 Ámen. 
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mostani puszta jelenlétünk-

ből fakadóan is megkaptuk 

a meghívást a Bárány kirá-

lyi menyegzőjére. Fontosak 

vagyunk az élő Istennek, 

mert nem maradtunk le az 

Ő listájáról, ott vagyunk a 

meghívottak között, hogy 

Isten szent színe előtt ör-

vendezzünk és vigadjunk, 

hogy a boldogság teljessége 

a miénk is legyen, még ak-

kor is, ha közben a végítélet 

órái telnek. 

Hiszen e menyegző kö-

rül háborúk dúlnak, még-

hozzá a mennyei seregek 

vívják e háborút a gonosz-

ság minden erejével szem-

ben, olyan csatákban, me-

lyekbe belegondolni sem 

merünk. De a Bárány me-

nyegzőjén békesség van, s 

bizony „Boldogok, akik hi-

vatalosak a Bárány menyeg-

zőjének vacsorájára!” 

E boldogság elérésére 

mi is megkaptuk a meghí-

vót, hiszen homlokunkon 

nem a fenevad bélyege, ha-

nem a keresztség pecsétje 

van. Ha pedig meghívottak 

vagyunk akkor készülnünk 

is kell erre az alaklomra: 

rendbe kell tennünk dolga-

inkat nehogy abba a hibába 

essünk, mint a példázatbeli 

meghívottak, akik nem gon-

doltak bele abba, hogy egy 

igazi menyegző egyszeri és 

megismételhetetlen alka-

lom, ahová akkor kell men-

ni amikorra hívnak.  

Ha ott akarunk lenni, 

nem lehet semmi más fon-

tosabb, mert ha mi nem me-

gyünk könnyen kerülhet 

más a helyünkre. Még akár 

olyan is, akit mi lenézünk, 

vagy megvetünk, mert sze-

rintünk nem méltó. Csak-

hogy a vendégekről nem mi 

döntünk, hanem egyedül 

az, aki a meghívókat küldi. 

S az sem számít, hogy mi-

kor kapjuk ezt a meghívást, 

mert akár az utolsó pilla-

natban is válhat valaki 

meghívottá, mint ahogyan 

meglehet, hogy a legelsőnek 

meghívott személy sem lesz 

jelen a menyegzőn. 

Ma még a meghívások 

ideje van, s mily nagy bol-

dogság tudni azt, hogy mi is 

ott vagyunk a meghívottak 

között, hogy Isten számít 

ránk, hogy mi is beletarto-

zunk abba a családi, baráti 

körbe, akikkel Isten együtt 

akar örvendezni a Bárány 

menyegzőjének vacsoráján.  

Ennél már csak egy 

nagyobb boldogság van, ha 

majd jelen leszünk ott és 

akkor azon a menyegzőn. 

Ehhez azonban szüntelenül 

szemünk előtt kell legyen 

meghívottságunk valósága, 

hogy soha egyetlen pillanat-

ra se feledkezzünk meg ró-

la, s tudjunk valóban elké-

szülni illőképpen arra a 

napra, legyünk készenlét-

ben, nehogy úgy járjunk, 

mint egy másik menyegzői 

történetben a balga szüzek, 

akik bár egészen közel vol-

tak, mégsem álltak készen, 

s emiatt kívül maradtak. 

Ne feledjük a Bárány 

menyegzője nem a békesség 

korában lesz, hanem a vég-

ítélet legnagyobb csatáinak 
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Január végén lezárásra került az elmúlt év, 

és összeállításra kerültek az ehhez szükséges 

dokumentumok is. Sok tekintetben eredményes 

évet zárt egyházközségünk. Talán mind közül a 

legjelentősebb adat, hogy a tavalyi 293 fő he-

lyett 356 fő került, illetve maradt az egyházköz-

ség választói névjegyzékében. Igaz ehhez az is 

kellett, hogy a tavalyi évvel ellentétben idén 

nem töröltük azokat, akik az előző névjegyzék-

ben szerepeltek, de a tavalyi évre nem rendez-

ték fenntartói járulékukat, bízva abban, hogy 

hamarosan pótolják elmaradásukat. A fenntar-

tói járulék kívánatos mértéke továbbra is az 

egyháztag bevételeinek 1%-a. A tavalyi évben a 

befizetések átlaga: 13.657,- Ft/fő volt. 

Bibliavasárnap 

 

Március 1-én vasárnap ismét  

Bibliavasárnap lesz.  

Az istentiszteleti perselypénz  

teljes összegével a  

Magyar Bibliatársulat Alapítvány  

szolgálatát támogatjuk,  

amely a magyarországi  

protestáns és ortodox egyházak  

közös szervezeteként munkálja  

a Biblia fordításának  

és terjesztésének  

áldott feladatát. 

2020. március 6-án pén-

teken kerül megrendezésre  

az Ökumenikus Világima-

nap a Zimbabwei Imanapi 

Bizottság útmutatása 

alapján. Ennek a felekezet-

közi alkalomnak idén gyü-

lekezetünk biztosítja a 

helyszínt. Témája Jn 5,2-9 

a Bethesda-tavi gyógyítás 

története. 

Az imanapi adománya-

inkkal az Evangélikus 

Külmissziói Egyesület 

(EKME) gyógyító program-

ját támogatjuk. Az EKME 

tagjai évtizedek óta segítik 

az elhagyatottakat, nyo-

morban élőket. Közremű-

ködésükkel ezidőtájt is egy 

orvos csoport keresi fel a 

pártfogói programban 

részt vevő afrikai családo-

kat. Adományainkkal az 

általuk felírt gyógyszerek, 

vitaminok, roboráló szerek 

megvásárlását tesszük le-

hetővé a nyomornegyedek 

lakói számára. 

Jöjjünk és hívogassunk 

másokat is erre az alka-

lomra! 

Ökumenikus Világimanap Elkészült 

Nagy örömmel jelenthetjük ez-

úton is, hogy véget értek a fel-

újítási munkálatok a Gyüleke-

zeti Ház vizesblokkjában és 

konyhájában. 

Bár okozott némi izgalmat, 

hogy az imaheti szeretetven-

dégségünk előtti napra ígérték 

a bútorok és eszközök beszere-

lését, de a megtartott ígéret 

kapcsán éppen időben elké-

szült a legtöbb feladat. Azóta 

kisebb kiegészítésekkel vált 

teljessé az összkép. 

Reméljük gyakorta használhat-

juk majd gyülekezeti alkalmain-

kon a megújult konyhát is. 


