
A templomnyitásról személyes hangvételben… 
 

Szeretett Keresztyén Testvérek! 
 

Úgy gondoljuk, hogy Önökkel/Veletek 
együtt mindannyian Istenben bízva, 
reménykedve várjuk, hogy több mint 
egy év után ismét, a gyülekezet 
közösségében, ünnepi istentiszteleten 
vehessünk részt, és részesülhessünk az 

úrvacsora szentségében. A járványügyi rendszabályokat be-
tartva Pünkösd ünnepén éljünk a régóta várt lehetőséggel!  
 

"Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udva-
raidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templo-
mod szentségével! (Zsoltárok 65, 5)" 

dr. Nagy Lajos és neje 

* * * 
Online konferencia lesz „Párkapcsolati kultúra és demográfia” 
címmel 2021. május 27-29-én. Előadást tart több neves ha-
zai és külföldi előadó, valamint püspökeink mellett (Balog 
Zoltán, Steinbach József, Marton Zsolt) mi magunk is. Rész-
letes program: www.csaladtudomany.hu 

Szőke Attila és Etelka 
 
 

Ünnepi alkalmak: 
 

 bűnbánati hét áhítatai CSAK AZ INTERNETEN lesznek 
hétfőtől péntekig 18 órai kezdettel, 

 pünkösd vasárnap és –hétfőn úrvacsorás istentisztelet 
a templomban 10 órakor, 

 a konfirmáció vasárnap lesz. (Kérjük a testvéreket, 
hogy aki csak egy alkalommal tervez jönni, az in-
kább hétfőn tegye, a zsúfoltság elkerülése végett.) 

 
 

Pénztár az istentiszteletek előtt és után; külön szerdai ügye-
letet már nem tartunk. Adományt, egyházfenntartói járulé-
kot utalni is lehet: OTP 11742094-20165170 Köszönjük!
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“Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló 
zúgás támadt az égből.” (Ap. Csel. 2,2) 

 
Kedves Testvérek! Pünkösd ünnepe a beltagoké. Nem mintha 
lenne a keresztyén körökben kiválósági sorrend, egyszerűen 
a karácsonyi- és a húsvéti ünnepkör mellett ezt 
már nem szo- kás tudni, hogy miről is 
szól. Ahogyan egy hittanos 
fiúcska mond- ta: hiszen 
még ajándékot sem ka-
punk! Valóban, a megaján-
dékozottsá- gunk pün-
kösdkor kevés- bé megfog-
ható, akárcsak a fenti bibliai idézetben a szél. Ám ezért mély 
hálával tartozunk! Mert bár az ünnepi ajándék kézbeve-
hetetlen (szemben a karácsonyi kisdeddel), láthatatlan 
(szemben a golgotai kereszttel) – mégis ennek örülhetünk a 
leginkább. Miért? 

Karácsonykor Isten belebocsátkozott a világba, sebez-
hetővé, húsvétkor pedig elpusztíthatóvá tette önmagát. A 
pünkösddel beköszöntő új világkorszakban azonban már 
megfoghatatlan a jelenléte. Honnan jön? És merre tart? Nem 
testben mutatkozik, hanem Szentlelkében, így független tő-
lünk az ittléte. Képtelenek vagyunk kiszámítani, megmérni, 
műszereinkkel vizsgálni. Kisiklik a kezünk közül, „elszelel”. 
És ez így van nagyon jól! 

Hála érte, hogy végre nem bánthatjuk! Nem birtokol-
hatjuk. Hamis öntudatot nem biztosít, helyette alázatra 
késztet. Mert ki vagyunk szolgáltatva neki. Ha jön, itt van, ha 
megy, elárvulunk. Mennyire hálásak lehetünk ezért! 



A bűnismeretben jártas „beltagok” jól tudják, ha ember kezé-
re adatik, akkor mivé lesz az Isten. Ha újból eljönne, ma is 
megfeszítenénk. És ha ott állnék Pilátus udvarán, bizony, 
Barabbást kiáltanék… A Szentlélek különállósága azonban 
más, óvatosságra int. Öntörvényű, nem birtokolhatjuk, a jó-
nak cselekvését nélküle nem is remélhetjük. Őszintén: mire 
vagyunk képesek egyedül, emberi erőből? Ha nem tudjuk, 
akkor ő megmutatja; és szégyenkezünk, és oltakozunk, és 
levegő után kapkodunk…  

Pünkösd ajándéka a mély hála, hogy egyáltalán hallga-
tok rá, hogy őnála megmelegszik a szívem, megtüzesedik az 
életem. Néha szeretetre is képes vagyok! Oldódik a kőszívem, 
van lehetőségem bűneimre nemet mondani. És a pünkösd 
ajándéka a kíváncsiság is: mit tartogat még nekem a Szent-
lélek? Jaj, csak jöjjön! Remegjen bele az életem, mutatkoz-
zon meg félelmetes erőivel! Ha ezt szívből el tudod imádkoz-
ni, akkor már beltag vagy. Ámen! 

 Szőke Attila Szilárd 
 lelkipásztor 

 

 

Kedves Testvérek! 
 

Örömmel adunk hírt róla, 
hogy templomunk ajtaját új-
ra megnyithattuk a vasárna-
pi istentiszteletek alkalmára. 
Mivel a járvány sajnálatos 
módon még nem ért véget, 
azonban már többen vannak 
túl a testvérek közül a máso-
dik oltáson is, így elsősorban 
a templomi istentisztelet az ő 
számukra lehetőség. Tovább-
ra is el lehet érni otthonról  
az istentiszteleteket a 
YouTube csatornánkon. Mi-
vel a templom zárt tér, és fe- 

lelősek vagyunk egymásért, 
ezért az alábbi szabályozás-
sal tudjuk fogadni a testvé-
reket. Kérjük 
 az oltási igazolást elhozni 

és bemutatni, 
 szájmaszkkal érkezni és 

abban tartózkodni (lehető-
ség szerint FFP2-es le-
gyen), 

 a bejáratnál megérkezés-
kor a kézfertőtlenítőt 
használni. 

 az alkalom alatt halkan, 
visszafogottan énekelni.  

Az istentiszteleten részt ve-
vők létszámát egyelőre 50 fő-
ben maximáljuk. Kérjük a 
testvérek szíves megértését  

és együttműködést, hogy 
emberi számítások szerint 
biztonságban gyakorolhas-
suk a közösséget egymással. 

 
 

 Szőke Etelka 
 lelkipásztor 

 
 

************************************************* 
 

NYÁRI HITTANOS TÁBOR 
június 21-25. (hétfőtől péntekig) 

 

 
Szeretettel hívjuk fel a szülők figyelmét 
arra, hogy nyáron a gyülekezeti 

teremben napközis 
hittantábort szervezünk. 

Reménykedünk 
benne, kegyelmi 
időnk lesz, és a 
vírushelyzet lehetővé 
teszi, hogy a 
gyermekekkel együtt 
töltsük ezt a hetet. Minden további 
részletről idejében fogunk még konkré-
tumokkal együtt meghívót küldeni a 

családok részére. 
Kérjük, aki szívesen 
venné, hogy gyermeke 
részt vegyen a táborban 
erre az időpontra ne 
szervezzen családi nyara-
lást!  
 
 

Gyülekezetünk elérhetőségei: telefon: 06-20-55-86-011 
2600 Vác, Ősz utca 5. email: vacalsovaros.ref@gmail.com 


