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A hit szerepe

Interjú Dr. BEER MIKLÓSSAL, a Váci Egyházmegye püspökével

„Az emberi kultúra útja a párbeszéd”
A hit 21. században betöltött szerepéről és a kor emberének ezzel kapcsolatos dilem-
máiról is beszélgettünk DR. BEER MIKLÓS püspökkel, a Váci Egyházmegye vezetőjével.

Sokan úgy vélik, hogy a hit szerepe modern
ko runkban visszaszorulóban van és a he lyét a
mai társadalomban például a tudo mány és a
fogyasztás veszi át. Mi erről a vé leménye?
Sokszor előkerült ez a kérdés az óráimon is,
amikor negyed évszázadon keresztül filozófiát
tanítottam az Esztergomi Hittudományi Fő iskolán.
Ott is elmondtam, hogy az élet, a vi lág megértése
különféle fokozatokon ke resz tül valósul meg.
A legközvetlenebb az érzékelés (látás, tapintás
stb.) szintje, magasabb szint a fogalmi szint, ami -
kor beszédben, fogalmakkal fejezzük ki tapaszta-
latainkat. Bárhol vagyunk is, a fogalmak ugyanazt
jelentik mindannyiunknak. Ezután következik az
úgynevezett tudományos ismeretek szintje, ahol
kísérletekkel tudunk jelenségeket leírni, de isme -
reteink rendszerezése továbbra is elválaszthatat-
lan az érzé keléstől, módszere ta pasz talati. De
ami kor már a nagy össze függé sek ről beszélünk, a
nagy kér déseket tesszük fel, az emberi létről, a tár-
sa da lom ról, a világegyetemről, ott kezdődnek a
filo  zófia alapkérdései. Minden tapasztalati isme -
retünk felett jönnek elő ezek a kérdések, amire a
tapasztalati világból már nem tudunk választ adni.
Mi a létünk értelme? Mitől va gyunk emberek? Itt
az élet titkait már csak elő ze tes megközelítéssel
tudjuk értelmezni. Pedig ezek az igazán érdekes
kérdések. Ez az előzetes megközelítés, nem más,
mint a hit. A hit és a tudo mány korábbi szem-
beállítása hibás koncepció volt. Más szintről be -
szé lünk, a mélyebb összefüggésekhez eleve elkö -
telezett ismeretre van szük ségünk és ez a hit sze -
re pe. Mint ahogy az em beri kapcsolatokban is bi -
zalmat előle ge zek valakinek, mondjuk egy házas -
ságban, úgy foga dom el a Szent Írásokban talál-
ható köz lé se ket is igaznak. Ennek magatartásom-
ban iránymutató jelentősége van. Ha elfogadom a
világ te remtőjé nek az örök Istent, akkor ebben az
irány ban is megkapom a válaszokat. 
Mai történelmi korunk azt sugallja, hogy előbb-
utóbb mindent tapasztalati úton meg fogunk
tudni. Ez illúzió, a kezdetet és a véget soha nem
fogjuk tapasztalati úton ellenőrizni. Az igazán
fontos kérdésekre csak a hit útján tudunk választ
kapni. A mai világunk lenyűgöző technikai és
lexikális tudása eltereli a figyelmet erről és illú -
zió ba ringat minket.

Olyannyira, hogy látványosan ürülnek ki a
templomok és öregednek a hívők csoportjai.
A technikai civilizáció eluralkodásának társa dal -
mi vetülete, hogy az emberek egymástól és az
élet legfontosabb kérdéseitől is elszakadnak. En -
nek a következménye, hogy már nemcsak egy -
más ra, hanem saját magukkal szembenézni
sincs idejük. A templom olyan hely, ahol az em -
 ber a kapcsolatait, önmagához való viszo nyát is
rendbe tehetné. Tagadhatatlanok a válság jelei,
templomokat rombolnak le, adnak más célra
hasz nálatba, főleg Nyugat-Európában. Ugyan ak -
kor én mégis optimista vagyok. Éppen az elural -
ko dó katasztrofális hatások, többek közt az öko -
lógiai katasztrófa, a globalizáció negatív hatásai
adnak reményt, hogy az embereket e problémák
felébresztik majd, hogy szükségük van arra, hogy
életük legfontosabb dolgaira időt szánja nak, visz -
sza találjanak a forráshoz, Istenhez. Ez egy fajta
lelki entrópia hatása, véleményem szerint.
Ebben a megújulásban van feladatuk az egy-
házaknak?
Az egyházi közösségeknek nagyon nagy a fele -
lős ségük, hogy magatartásukkal segítsék a többi -
e ket is a visszatalálásban. A mindennapi maga   tar-
tásra gondolok, a családban, a kapcsola taikban, a
munkahelyükön a hívő emberek nek, ahogy a
szóban is benne van, hitelesen kell képviselni a
meggyőződésüket. Számot kell tud niuk adni ar -
ról, hogy honnan van ennyi erejük. Ahogy Szent
Péter fogalmazta: „A ti szép élete te ket lássák!”.
A tet teikkel magasztalják Istent. Hogy tudjanak
önzetlenül segítséget adni a rászorulóknak, le -
mon dani vélt önző érdekeikről, előnyeikről. De a
segítségnyújtás igazi nagy lel kű sége, csak a belső
békéből, a belső egyensúlyból fakadhat.
Ön számos alkalommal is nyilatkozta, hogy több
út is ve zet het a hegyre. Mit ért ezen pontosan?
Egyre inkább foglalkoztat ez a kérdés. A pár be -
széd, a tolerancia a jövő egészséges társadalma
szempontjából alapfeltétel. Erről már van kon  k   -
rét tapasztalatunk, az ökumenikus mozgalom-
 ban már nem megváltoztatni akarjuk a másikat,
hanem önmagunk akarunk megváltozni, tanu-
lunk egymástól. Ez ad reményt ahhoz, hogy a
párbeszéd útja jó, folytatni kell. Amennyiben
maradunk a hasonlatnál, akkor ezt úgy tudom
érzékeltetni, hogy egy hegyre vezető úton is csak
a saját utunkat látjuk, az utak együttesét és a
hegy túloldalát sem látjuk a magunk helyéről.
De feltételezzük, néha hallunk is róla, hogy a
hegy másik oldalán is vannak emberek és ők is
felfelé indulnak. A világ egésze egy nagy hegy,

ahol túlmutatva a kereszténységen is akár, pél -
dául a keleti vallásokra, a hinduizmusra és még
sorolhatnám, milyen vallásokra, filozófiákra gon-
 dolva, sőt, egyáltalán bármilyen emberi kul túra,
minden gondolkodás járja az utat a hegy csúcs, a
lét kérdései felé. Odáig kell eljutnunk, hogy min-
degyiket tiszteljük, elfogadjuk, ugyan akkor min-
dez persze nem jelenti azt, hogy a saját meggyő -
ződésünket, hitünket, utunkat fel kellene ad-
nunk. Több út is jó lehet, több is célhoz érhet, de,
hogy mi vár ránk a hegy csúcsán, azt úton lévő -
ként, mi, egyszerű emberek nem tudhatjuk. 
Az ateisták is úton vannak?
Feltétlenül! Úton vannak azok is, akik önma gu -
kat nem tartják vallásos embernek. De lelkiis-
meretükben ők is keresik az igazságot. Ez egy
nagy titok, hogy ki és miért jut el a hitben való
látásmódhoz. Próbálunk az előítéletektől meg sza -
badulni. A párbeszéd ott indulhat el, ahol egy más
lelki-szellemi szintjéről együtt tudunk kiin dulni.
Egy nem hívő emberrel történő pár beszédnél is
vannak olyan egyetemes értékek, amiben maxi -
mális az egyetértés. Ilyen például a becsület, az
önzetlenség, a nagylelkűség. Az ilyen fogalmakat,
azok erkölcsi értékét minden ki érti.
Őszintén megmondom, engem nagyon lelke síte -
nek ezek a gondolatok. Olyan szép lenne, ha a
politikusok is eljutnának ehhez az elfogadó lelki
kultúrához szerte a világban. Az emberi kultúra
útja a párbeszéd és a tolerancia. Ebben a közeg-
ben már az erőszak értelmét veszti.
Változott-e az egyházak küldetése a modern
korra?
A jelenkor kihívása az egyházak felé, hogy le gye -
nek jelen a társadalom valós világában, a valós
problémák között. Lépjenek ki a temp lo mok ból.
Akik a templomban vannak, vigyék vissza a vi -
lágba a reménységük üzenetét, ve gye nek részt
tevékenyen a társadalmi problémák megoldá sá -
ban. Olyan gyakorlatias dolgokra gondolok, mint
a szegények, a betegek segítése. Hogy saját ma-
gunk magyar hazáját nézzük, itt van a cigányság
problémája. Még ma sem teszünk értük eleget,
ebben mindenkinek felelőssége van. Ezek félre -
ért hetetlen küldetései az egyházaknak a mo dern
korban is. Mi az Úristen előtt értékeljük az éle -
tün ket. Az anyagi javaink, képességeink, lehető -
ségeink csak kölcsönben vannak nálunk. Jo -
gunk, sőt kötelességünk megosztani azokat má-
sokkal.
Sok gondolkodó úgy véli, hogy a nyugati civi-
lizáció, amelynek alapja a kereszténység, fo -
lya  matosan hanyatlik, sőt haldoklik.
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Római Katolikus Egyház
Interjú MOLNÁR ZSOLT plébánossal

Véleménye szerint hány főt számlálhat most
Veresegyház katolikus közössége?
Nehéz megmondani, csak becsléseink vannak.
Amennyiben a megkeresztelkedettek számá -
ból indulunk ki, akkor az országos átlagnak
meg fe lelően a lakosság 60%-ról beszélhetünk.
Ha a vasárnapi három misénk résztvevőit néz-
zük, ak kor 900-1000 fő, viszont országos mé ré -
sek sze rint a katolikusok 8-10%-a jár csak
temp  lomba, de a templomba nem járók egy
része is vallásos a maga módján.
Őket el tudják érni valamilyen módon?
Ez kicsit olyan, mintha a koncentrikus körök -
ről beszélnénk. Van, aki egy-két alkalommal
jön éven te templomba és van, aki minden mi -
sén itt van, de a közösségben nem aktív. A hí -
vek eléré sé  ben döntő szerepet játszik a húsz -
nál is több se gítő közösségünk, hiszen az azok-
ban aktívan szolgálatvállalóknak általában a
családjához is eljut az üzenetünk.
Milyen hatása van ilyen szempontból az új
templomnak?
Egyértelműen pozitív, új lendületet vett a kö -
zös  ség élete. A három éves időszakban, amíg a
régit már nem tudtuk használni, ám az új még
nem volt kész, nagy nehézséget okozott, hogy
több hely színen tudtunk csak misézni. Ez úton
is sze retném kifejezni hálánkat református
testvéreink nek, hogy misézhettünk a reformá-
tus templ om ban. Amióta viszont megépült a
Szentlélek-temp lom, nemcsak visszatért a kö -
zös ség, hanem új tagokkal is bővült. A szépsé -
ge is sokat segít, hiszen gyakorlatilag idegen -
for galmi látványosság ként is sokan betérnek
hozzánk.
A reformátusoknál tett „albérletük” erősítette
a felekezetek közötti összetartást?
A segítségük egyértelműen elmélyítette a két
kö zösség közti kapcsolatot, erősítette azoknál
is az elfogadást, a felismerést, hogy ugyanazt
a Krisztust imádjuk, akiknek a hagyományos
gon  dolkodásmód miatt fenntartásaik voltak.
Az új templom esztétikailag mindenkinek,
mind a fia talok, mind az idősek számára is so -
kat nyújt. Mindenki elfogadta, megszerette.
Köszönet a ter vező Nagy Lászlónak, aki közös -
ségünk tagja. Mára úgy érzem a kávézó körüli
fenntartások is elsimultak. Lehet, hogy először
szo katlan volt, de erre vannak példák Olasz -

országban, Német or -
szág ban. Számunkra elsősorban közösségi te -
ret jelent, hiszen hitünkhöz a nyugodt beszél -
getés, megnyugvás is hozzátartozik. Ilyen
szem pontból fontos a fizikai tér is. Örömmel
ész lelem, hogy mára a fiatalok kedvelt helye
lett. Jó helyen vannak.
Országszerte öregednek a katolikus közös sé -
gek. Mi a helyzet Veresegyházon?
Talán a város jellegéből is adódik – 36 év az
átlag életkor –, hogy a misén is sok fiatalt látok,
főleg az esti hat órás mise kedvelt a körükben.
Közös ségeinkben pedig sok a kisgyermekes fi-
atal-kö zépkorú.
A fiatalok felé nyitásban meghatározó lehet a
Katolikus Gimnázium léte is.
Így van. Nagy csodákat élünk meg mosta ná -
ban. Fantasztikus, hogy a templomszentelés
után rö viddel elindulhatott a Katolikus Gim-
názium. Nyilván még sok minden kialaku ló -
ban van, de nagy lehetőség. Hangsúlyozom,
nemcsak ne künk, hanem a többi felekezet szá -
mára is, akik kel többször beszélünk is a hitélet
kialakításával kapcsolatban. Nagyon jó kezde -
ményezések van  nak a gimnáziumban, fontos,
hogy értéke ket akkor tudunk átadni, amikor az
emberi jel lem fejlődik.
Sokan úgy vélik, válságban van a katolikus
kultúra világszerte. Hogy látja ezt?
A mi dolgunk elsősorban az evangélium hirde-
tése. Nyilván ennek van egy kultúrateremtő ere -
je is, de ez nem valaki ellen irányul. Önmagában
van ereje. Programjainkkal is kifeje zetten az a
szándék, hogy értékeket mutas sunk fel.
Milyen szociális segítséget tudnak adni a rá -
szo rulóknak? 
Néhány példával szemléltetném. Nappali ellá -
tásban a Szent Pio Otthon gondoskodik az idő -
sek ről. Az egyházközség Karitász csoportja, túl
az anyagi segítségen (gyűjtés, kiosztás, külön-
fé le szerelési munkák stb.), szeretetet, törődést
is ad át. Az odafigyelés sokszor többet ér az
anyagi támogatásnál. Ezek főleg helyi prog -
ramok, de ezen túl a Szent Ferenc Kis Nővérei
segítségével támogatjuk a borsodi Arló mély -
szegénységben élőit. 
Rengeteg közösségük van.
A baba-mama csoporttól a bérmálkozó cso-
porton és lelkigyakorlatos csoportokon át, az

„Csodákat élünk meg

mostanában!”
Veresegyház – lélekszámát tekintve – legnagyobb egy-
házi közössége a Római Katolikus Egyházközség, mely -
nek plé bánosa, Molnár Zsolt atya szerint a közösség erő -
teljesen bő vü lőben van. Erről is beszélgettünk vele.

Az elkényelmesedett, elpuhult, elanyagiasodott
nyugati világ valóban önmagát emészti fel. Euró -
pa és benne a keresztény egyházak megúju lá sá-
 nak forrása az alulról szerveződő kiskö zösségek
léte. Azt mondhatjuk, hogy a mustármag re mény  -
sége van bennünk. Erre láthatunk szép példákat
itthon, Magyarországon is. Ha három-négy fiatal
család összekapaszkodik, összejárnak, beszél-
getnek, segítik egymást. Ezek je le ntik a megúju -
lást és az egyház újraébredését, nem más, mint a
személyes kapcsolatok. Ezek az egyéni tapaszta -
latok, amikor valaki lelki ö rök befogadással el -
köteleződik valaki iránt, ha fel karol, örökbefogad
valakit. Legyen egy saját szegényed, elesetted, el-
hagyottad, akiről te gondoskodsz! Akinek segí -
tesz újra megtanulni járni. Egy saját Lázárod. 
Eljátszom néha a gondolattal, hogy mennyi
pénz megy el luxusra, miközben mennyi-meny -
nyi emberen segíthetnének azok, akik anyagi ja -
vak ra, méregdrága utazásokra szórják el a lehe -
tő ségeiket, a vagyonukat. Saját országunkban,
hitünkben, egyházunkban is ez a megújulás
útja. A személyes törődés kultúrája újíthatja
meg világunkat. A szeretet vallása a keresz tény -
ség, ha kilépünk az önzéseink zónájából, egész,
ma valóban válságban lévő civilizációnk új élet -
re kel. Mint a mustármagból a növény.
A kereszténység nagy ünnepén, karácsonykor
rögzítjük ezt a beszélgetést. Hogyan éli meg,
készül rá személyesen?
Mindenekelőtt hálával. Tekintve, hogy nyugállo -
mányba készülök, így egyfajta számvetés is szá-
momra ez az időszak. Hálát adok a Jóistennek,
hogy 52 éves papi és 18 éves püspüki szolgálatot
kaphattam Tőle. A számadás hálaadása ez az
idő szak nekem, miközben természetesen egy
nagyon mozgalmas időszak is, hivatalomból kö -
vet kezően számtalan liturgikus szolgálatnak és
karitatív meghívásnak igyekszem eleget tenni.
Valóban fokozott tempójú, élményekkel teli idő -
szak a karácsony életemben. De közben lelkileg
is készülök a karácsonyra és visszatekintek el -
múlt éveimre. Hálás vagyok, hogy az Úristen
egyen gette az utamat, hogy ilyen sok lehetőséget
kaptam Tőle és most összegzem, hogyan tudtam
ezekkel élni. A karácsonyhoz számomra ez kap -
cso  lódik, ilyenkor talán van idő kicsit megcsen -
de sedni az embernek és megértenie, hogy az
Úr isten mindent odaadott nekünk, a mi felada -
tunk pedig annyi, hogy szeretnünk kell egymást.
Nyugdíjazási engedélyére vár. Mik a tervei a
jövőben?
Ó, sok tervem van! Ha egészségem engedi, ak kor
még rengeteg teendőm van. Nyugalmas, el mé-
lyült beszélgetéseket tervezek kedves bará tokkal,
ismerősökkel. Talán lesz időm számom ra kedves
eseményekre elmenni, olyan meg hí vásoknak ele -
get tenni, melyek a napi teendők sodrában ké -
sőbb re halasztódtak. Imádsággal, szeretettel, ba-
 rátsággal és elfogadással kívánok nyugdíjasként
is hitemnek megfelelően élni.            KOVÁCS PÉTER



utat ke resőkig és az utat meglelőkig terjednek
a le he tő ségek. Nálunk minden korosztályban
és élet helyzetben lévő segítő közösségre, lelki
ott honra lelhet.
Mi a tervük a régi templommal?
Érzelmileg is nagyon fontos számunkra, ezért
a szándék az, hogy a helyreállításkor megma -
radjon szakrális helynek, de a régészeti leletek
is bemutatásra kerülhessenek. A helyre állítás
nyil ván pénzkérdés, de eb ben teljes a konszen -
zus köztünk a város ve zetőivel. Ha megvaló-
sul, akkor például kör me netek esetében össze
tudnánk kapcsolni a múl tat a jövővel fizikailag
is, ugyanakkor kisebb egyházi eseményekre
(keresztelőkre, esküvők re) továbbra is alkal -
mas lenne.
Ejtsünk is szót az esküvőkről! A korábban
említett gyarapodás visszatükröződik az
esküvők számában is?
Több mint kétszeresére növekedett a korábbi-
hoz képest, gyarapodó egyházközségben é -
lünk. Nő az elsőáldozók, a bérmálkozók és a
jegyesoktatásban részt vevők száma is. Ez nyil -
ván a vá ros növekedéséből is adódik, de az
adatok azon túli gyarapodást is mutatnak.
Akkor jó most Veresegyházon plébánosnak
lenni?
Igen, áldott helyzetként élem meg. Számomra
a papi lét mindig is elsősorban a plébánosi
szolgálatot jelentette. Sokféle papi küldetés
lehet, például a szerzetesség, de számomra az
egyházközséget vezető szolgálat teljesíti ki a
kül detésemet. Ezen belül itt, Veresegyházon
kü lön öröm látni, hogy sokan vagyunk, akik -
kel lehet együtt dolgozni, hiszen a plébános
egye dül nem lenne elég. Az pedig, hogy megél-
het jük mun kánk gyümölcsét, a gyarapodást,
nagy áldás, igazi csoda!

KOVÁCS PÉTER
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Római Katolikus Egyház

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Cím: 2112 Veresegyház, Fő út 93. • Telefon: +36 28 589 540;  +36 20 910 45 09

E-mail: veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu 
Weboldal: http://www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu/

Vezető: Molnár Zsolt plébános

Közösségeink, csoportjaink:
BABA-MAMA KÖZÖSSÉG Leszák Vera 30 613 9458
BÉRMA CSOPORT Jácinta nővér 30 458 5660
BOLDOG ÖZSÉB KÖZÖSSÉG Fendler Oszkár 20 414 7551
CURSILLO CSOPORT Nagy László 20 426 3016
CSALÁDOS KÖZÖSSÉG Kákonyiné Szajkó Szilvia 30 382 8821
CSERKÉSZEK Juricsek Dominika 30 855 7845

Nagy Levente 30 185 1342
DICSŐÍTÉS Wirth Attila 30 296 4412
EGYHÁZI KÓRUS Helembai Erzsébet 30 521 7932
ÉLETIGE KÖR Rákóczi Bálint 20 984 9755
ELSŐÁLDOZÁSRA KÉSZÜLŐK Jácinta nővér 30 458 5660
FIATAL HÁZASOK KÖZÖSSÉGE Nagy Kata 30 440 1714

Nagy István 20 248 4048
GYEREK (ALSÓS) KÖZÖSSÉG Jácinta nővér + Basa Zsófia 20 484 4104
GYEREK (FELSŐS) KÖZÖSSÉG Jácinta nővér 

Prehoda Balázs 70 426 6364
GYEREK (ÓVODÁS) KÖZÖSSÉG Jácinta nővér + Bóta Júlia 30 223 0873
IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG Prehoda Balázs 70 426 6364

Zsákai Fanni
IMAISKOLA III. Zsolt atya 20 910 4509
IMAISKOLA I. Zsolt atya 20 910 4509
JÉZUS SZÍVE ZSOLOZSMA Leszák Lászlóné 20 828 4927
KÁJONI KAR Deme Csaba 30 928 4765
KALÁSZ KÖZÖSSÉG Varjú Lajosné 28 387 227
KARITÁSZ Pozsgai Henrietta 30 222 7127
MISSZIÓS KÖZÖSSÉG Leszák Lászlóné 20 828 9427
SZENT ANNA BIBLIAKÖR Nagy Istvánné 20 953 5355
SZENT MIHÁLY IMACSOPORT Wirth Attila 30 296 4412
SZENT RITA HOZZÁTARTOZÓI

CSOPORT Ferencz Dóra 30 315 4271
SZERETETLÁNG IMACSOPORT Varga Lajos 20 314 7720
ÚTKERESŐK Ferencz Zoltán 30 961 7429
ÚTON LÉVŐK Nádasdi Gábor 30 274 0431

SZENTMISÉK
vasárnap: 8.00, 9.30, 18.00

Hétköznap: hétfő, szerda: 10.00
(Amennyiben elmarad, a honlapon jelzik)

kedd, csütörtök, péntek: 18.30
szombat: 8.00

GYEREKMISÉK vasárnap: 9.30,
és a honlapon jelzett napokon

SZENTSÉGIMÁDÁSOK
csütörtök 19.00–20.00,
szombat 21.00–22.00

a Szentlélek templom kápolnájában.

GYÓNTATÁS
Minden pénteken 17.00–18.00 óra között

a Szentlélek-templomban.
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Református Egyház
Interjú FUKK LÓRÁNT lelkipásztorral

Veresegyház templomos hely, négy fele ke ze té -
nek öt templomáról ismert kisváros, ahol a ke -
resz tény hitvallás, a reformáció már régmúlt
idők től gyökeredzik. A reformátusok temploma,
II. József 1781-ben kiadott Tü rel mi Rendelete je-
gyében 1784 és 1798 között épült. Bár az erede-
tileg copf templomot 1911-ben neogótikus stílus -
ban átépítették, szépsé gében és egyszerű ségé -
ben még a mai napig is megőrizte az Úr Jézus
által az itt élő emberek hitét. Az elmúlt évszá za -
dok során voltak ne héz évek, évtizedek, amikor
az ország hatalma sai – „Akié a hatalom, azé a
vallás!” – elve alapján a hitük megtagadására
akar ták kény szeríteni Veresegyház reformátu-
sait. A sok lelki romboló törekvés csak ideig-
óráig érez tet te a hatását, összességében hiába -
való volt, a Veresegyházi Református Egyház köz -
ség a mai napig fennmaradt a hívők szabad val-
lás gyakorlásának útján. Fukk Lóránt lelk   i pász -
tor szerkesztésében „Tudja meg ezt a jövő nem -
 zedék” című, eredeti dokumentumok kal, fény -
ké pekkel illusztrált kötet 2017-ben a Reformáció
kezdetének 500. évfordulóján jelent meg. Olyan
gazdag, hiteles ismeret anyaggal, melynek kuta -
tására, a Veres egy há zi Református Egyházköz -
ség gyökereinek feltárására a szerző időt és fá -
rad ságot nem kímélve a lehető legmélyebbre
ásott. FUKK LÓRÁNT lelkész úrral a hivatalában
találkoztunk.

Kérem, beszéljen a történelmi gyökerekről.
Volt olyan időszak, amikor nem volt lel ké -
sze vagy temploma a gyülekezetnek?       
Amikor idejöttem Veresegyházra, kaptam egy
pecsétet, melyen az 1784-es dátum volt olvas -
ható. Később találkoztam néhány ér dekes
adattal, ami ezt az alakulási évszámot erő tel -
jesen cáfolta. Először is 1718-tól van anya köny -
vünk. Te hát ami nem létezik, an nak nem lehet
any akönyve, nekünk pedig van. Talál koz tam
1715-ből származó pe cséttel, az Egyház ke rü -
leti Jegy ző könyvekben 1626-os be jegy zéssel,
és találtam feljegyzést arról, hogy a gyüleke -
zetnek 1631-ben mű kö dő is ko lája volt. A gyü -
le kezet rajta van az 1605-ös Bocs kai Jegy zé -
ken, vala mint Sze gedi Kis Ist ván jegy zé kén is
az 1560-as évek ből, me lyen Duna mel lék leg -
régebbi gyü le kezetei szerepelnek. Olyan utalá-
sokra leltem, melyek sze rint Veres egyházon
már 1546-ban reformá tus gyülekezetnek kel-
lett lennie. 
Ettől kezdve követhető nyomon a veresegy-
házi gyülekezet, megtalálható az itt szolgáló
lelkészek jegyzéke. Írások bizonyítják, hogy
1546-ban András pap már biztosan itt volt Ve -
resegyházon. 1541-ben a török megszállta Bu -

dát, és mivel a katolicizmusban látták a tö -
rekvéseik legfőbb akadályát, megtiltották a ka-
tolikus papok működését a hódoltsági te rü -
leteken. Ennek következményeként le he tett
András pap a reformáció követője, mivel leg -
alább tizenhárom évig maradt. A ka tolicizmus
megerősödését követően a Váci Püs pökség az
1600-as évek elejétől folya ma to san felügyelte
a református egyházköz sége ket is. Veresegy-
ház lakossága ebben az idő szak ban, az év szá -
zad végéig protestáns ma radt. 
1718-ban Althann Mihály Frigyes váci püs pök,
a terület földesura, megtiltotta a birto kán a
protestáns gyülekezetek és temp  lo mok mű -
kö dését és idehelyeztek egy plé bá nost, aki a
kezdeti időszakban egyedül volt ka tolikus az
egész faluban. Ezt köve tően fo lyamatosan
bővült a katolikus hívők száma. Hatvanhat
éven keresztül, 1783-ig nem volt református
lelkész és tanító a fa luban.                                                                                               
Az anyakönyvi adatok mióta állnak ren-
delkezésre? Mikortól indult újra a reformá-
tus iskolai oktatás?
A Türelmi Rendeletet követően volt lehe tő ség
a gyülekezet újraalakításához. A katoli kus
plé bá nos az első református lelkésznek már
kiadta a reformátusok névsorát, akiket pász-
torolt. Így lettek meg a korábbi anya könyvek,
melyeket az első, 1783-ban ideke rült lelkész
elkezdett újra fel vezetni. Újra indult az iskolai
oktatás, mely egé szen az államosításig, 1948-
ig működött. 2007-ben új ra indítottuk az ok-
tatást. Harrach Péter or szággyűlési képviselő
úgy nyilatkozott: „Ez az ökumenikus refor-
mátus iskola, ahol a katolikusok is otthon
érzik magukat.” Az eltelt év tized is ezt bi-
zonyította, mert itt otthon ér zik ma gukat az
evangélikusok, a baptisták, a katolikusok is
ugyanúgy, mint a reformátusok. A fe le kezetek
között békesség van, ennek most volt egy
szép példája, amikor há rom éven át a miséket
a katolikus testvé rek a mi templomunkban
tartották.
Az elmúlt évek során számos hangver se ny -
nek adott helyszínt a református temp lom.
Mióta van orgonája a gyülekezetnek?
Az 1800-as évek végétől már volt saját orgo -
nánk, sajnos az első hangszert gyakran kel-
lett ja víttatni. Az idők folyamán elhasz ná -
lódott, a gyüle ke zet tagjai egyre kevésbé lel -
ték benne örö mü ket.  A mostani, új orgona
a város tá mo   ga  tá sá val 1995-ben készült el,
ettől kezdve élén kült meg a zenei élet.
Évente több hang ver se nyező mű vész meg-

for  dult a temp-
 lomunk  ban. Je-
len leg többségé ben
gyülekezeti szer  vezésű koncertjeink van-
 nak, de 2017-ben a koreai Immá nuel Kórus
is szolgált nálunk.                                                          
Veresegyház várossá válása, a lakosság bő -
vü lése mennyire befolyásolta a gyülekezeti
életet?
Amíg az elmúlt évtizedekben meg határozó
volt a tősgyökeres veresi lakosságnak a száma,
ez má ra átfordult. Jelen pilla nat ban a gyüle -
kezet lét  szá mát már nagyobb részben a vá -
rosba be költözöttek adják. So kan kerültek az
iskolán ke resztül a gyüle ke zet közelségébe,
jöttek az or szág minden területéről, ország -
határainkon túlról, Erdély ből és Kárpátaljáról
is. Tapasztala taim sze rint a beköltözöttek közt
nagyon sok a gyö kértelen ember, nagy a fel -
nőttképzésre való igény. Az elmúlt évek során
közel száz fel nőttet kereszteltünk és konfir-
máltunk. 
Kérem, beszéljen a gyülekezeti élet szer ve zett
programjairól.                                                              
Rendkívül összetett, gyakorlatilag összefo nó -
dik az iskolai élettel. Több olyan prog ramunk
van, melyet megpróbálunk réteg-al kalmakra
lebontani. Programjaink: Istentiszteletek (va -
sár napi, gyermek), családi va sár napok, csü -
törtöki bibliaórák, felnőtt képzések, csoportos
beszélgetős alkalmak, evan  gelizációs hetek,
idősek ott honának gon dozása, hittancsopor-
tok szervezése, gyer mek- és felnőtt kórusok,
gyülekezeti szer ve zésű zarándokutak, kirán-
dulások.
2015-ben egyhetes körutazáson jártak a
Szentföldön. 2018-ban nemrég tértek vissza
Törökországból. Milyen élményekkel, ta -
pasz talatokkal gazdagodtak?
Lelkileg ezek olyan élmények, amik az em-
be reket nagyon megfogják. A szentföldi za -
rán dok laton végig járhattuk azokat a he  -
lye  ket, ahol az Úr Jézus járt, megnézhettük
azo kat a helyeket, ahol az apostolok, a bib-
liai személyek éltek, pré dikáltak.
A mostani törökországi út is hatalmas él -
mény volt, mert több fele ke zet ből nyolc -
vannyolcan ott lehettünk. Nagyon fel emelő
ér zés, hogy olyan helyeken prédi kálhattam
Jé zus Krisz tusról, ahol a hátam mögött a
török félhol das zászló lengett. Feladatunk,
hogy róla tegyünk bizonyságot minden em-
bernek.

VERÉB JÓZSEF

Áldás, békesség!
„Minden kornak, sőt minden emberi életnek szüksége van
reformációra. El kell távolítanunk mindazt, ami elválaszt
minket az Úr szentségétől és szeretetétől.”

FUKK LÓRÁNT LELKIPÁSZTOR
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Református Egyház

REFORMÁTUS
LELKÉSZI HIVATAL

Cím: 2112 Veresegyház, Kálvin tér 2.
Telefon: +36 28 385 352
Weboldal: www.veresiref.hu
Vezető: Fukk Lóránt református lelkész

ÁLLANDÓ ALKALMAIK:
HÉTFŐ: 

HIVATALI IDŐ: 15.00–18.00

KEDD:
TANÁRI BIBLIAÓRA:

a hónap 1. keddjén 18.00
PRESBITERI BIBLIAÓRA:
a hónap 2. keddjén 18.00
CSALÁDI BIBLIAÓRA:

a hónap 3. keddjén 18.00
BABA-MAMA KLUB:

kéthetente: 9.30 – a gyülekezeti teremben

SZERDA:
NŐSZÖVETSÉG:

a hónap 1. szerdáján 18.00
FELNŐTT KÁTÉ: 18.00 

CSÜTÖRTÖK:
HIVATALI IDŐ: 15.00–18.00

BIBLIAÓRA: 18.00
KÓRUS: 19.00

PÉNTEK:
ISTENTISZTELET

VÁROSUNK KÉT IDŐSEK OTTHONÁBAN
(Őszi Liget Idősek Otthona,

Napsugaras Ősz Idősek Otthona)
havonta egyszer 10.00 

KISIFI: 15.00
KISKÁTÉ: 16.00

NAGYKÁTÉ: 17.00
IFJÚSÁGI BIBLIAÓRA: 18.00 

VASÁRNAP:
ISTENTISZTELET ÉS

GYERMEKISTENTISZTELET: 10.00
CSALÁDI VASÁRNAP:

a hónap 3. vasárnapján 15.00

A presbitérium tagjai 
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Evangélikus Egyház

A Veresegyházi Evangélikus Leány kö zös ség
kí vül-belül gyönyörűen felújított temp lo má-
 nak át adására éppen egy évvel eze lőtt, 2017.
december 2-án került sor ünnepi istentisz te -
let keretében. A 40 millió forintos beruházás
az ön kormányzat, a gyülekezet és az orszá-
gos egy  ház támoga tásával valósult meg. A kö -
zös  ség nyitottságát szimboli zál ja, hogy a kö -
rülötte lé vő kerítés is le bon tás ra került.
A temp lom alkalmi koncer tek nek is helyt ad.
A Lisznyai Sza bó Gábor Ze neiskola növen dé -
kei többször szerepeltek már itt. 
De kik is az evangélikusok? A Magyar or szági
Evan  gélikus Egyház a négy nagy ma gyar or -
szá  gi tör té nelmi egyház egyike. Be jegyzett
egy ház ként működik. A Magyar or  szági Re  for-
 mátus Egyház után a második legnagyobb
ma gyar országi pro tes táns egyház. Luther Már-
ton és az Ágostai hit val lás (augsburgi hitval-
lás, latinul: Confessio Au gustana) tanait kö ve-
ti, a XX. szá za dig gyakran ágostai hitvallású
evan  géli kus egyháznak, esetleg luthe rá nus
egy háznak is nevezték. Az egyház né  pét há -
rom nem zeti ség alkotja (magyar, né met, szlo -
vák), egyház köz ségeiben ma is hasz   nál ja a
nem zetiségi nyel veket igehirdetésben, litur giá -
ban. Vannak egyházi  és világi veze tő ik. Min-
den tisztségre nő is meg vá laszt ható. 
A Veresegyházi Evangélikus Leány kö zös ség
a Gödöllői Egyházközösséghez tarto zik. Lel -
ké sze Albert Gábor, világi vezetője Dr. Ba ra -
nyai Tamás. Kérdéseimre ALBERT GÁBOR
lel  kész úr válaszolt.
Hogyan határozná meg az evangélikus egyház
helyét, szerepét. Merre tartanak? 
Első renden Krisztus egyháza vagyunk, s mint
ilyen az anya szentegyháznak része. Kétezer éve
hirdetjük az evangéliumot és szol gáltatjuk ki a
szentségeket.
Mit kell tudni a veresegyházi evangélikus temp -
  lom történetéről? 
Templomunk 1929-ben lett felszentelve. Gyü le   -
kezetünk a Gödöllői Egyházközség Leánygyü -
lekezete lett és 1936-ban megvá lasztott lel  ké -
sze Erős Sándor volt, aki negy ven éven ke resz -
tül szolgált hűségesen. 
Lelkészi pályája miként vezetett Veresegyházra? 
2001-ben megüresedett a gödöllői lelkészi stá-
tusz. Ezt követően egy jelöltlistára kerültem, és
a 2002 májusában sorra kerülő vá lasztáson mel  -
lettem döntöttek.
Miért jó ma evangélikusnak lenni? 
Mert élhető és sokszínű egyház vagyunk. Tör -
ténelmünkből adódóan hazánk evangélikus sá ga
háromajkú (magyar, német, szlovák). Jel  lem ző
ránk az egymás értékeinek tisztelete és keresése.

Van-e idő a mai rohanó világban a hit gyakor -
lására?
Hitéletet, pontosabban annak lehetőségét tud -
juk biztosítani az embereknek. Fontos, hogy
tudjunk együtt „lelassulni”, időt szánni éneklés -
re, imádkozásra, szent pillanatok megélé sér e. 
Miből fakad az evangélikuso kat övező rokon-
szenv? 
Létszámarányosan kiemel ke dő en sok evan gé-
 likus található az irodalomban, művésze tek ben,
közéletben. (pl. Gundel Károly, Kan dó Kál mán,
Schulek Frigyes, Faludy György, Pe tő fi Sándor).
Talán, ezzel is összefügg.
Biztosítottak-e a leánygyülekezet műkö dé si
feltételei? Mire volna még szükség, miben szen -
vednek hiányt? 
Nagyon boldogok vagyunk, hogy milyen szép
lett meg   újult hajlékunk. Egy álom valósult meg.
Amennyiben tovább álmodhatunk, szeret nénk
istentiszteleten kívüli alkalmak megtartásául
szolgáló helyiségeket kialakítani. Jelenleg pl. sze -
retetvendégséget a szemben levő zeneis ko lá ban
vagy a templomkertben tudunk tartani.
A világon kb. 70 millió evangélikus van, eb -
ben a magyarok száma néhány százezer.
2004-ben 304 705, de 2011-re már 215 093 fő -
re csök kent. Mekkora a veresegyházi gyü  le -
ke  zet létszáma és korosztályi össze té tele?
Veresegyházon kb. 250 evangélikus van. A kor -
osztályi megoszlás mára teljesen vegyes, kö -

szön hetően azok-
nak a fiatal csalá-
doknak, akik ide
költöztek, és integ -
rálódtak a gyüle ke -
zet be.
Milyen esz kö zök kel te szik
vonzóvá a vallást a fiata lok kö rében?
Egyelőre szeretnénk mindig láthatók, hallha tók
lenni. Ha van városi fele ke zetközi alkalom, ott
jelen vagyunk.
Miben látja az okát, hogy a fiatalok kö ré ben
csökken a lelkészi pálya iránti érdek lődés?
Vannak-e nők ezen a pályán, be  töl tenek-e ma-
gasabb egyházi posztokat is?
Nem „divatpálya”. Nehéz eldönteni huszon éve -
sen, hogy valaki ezt az utat válassza. Kép zés  -
rendszerünk is megújulóban van, és talán be  ve -
zetik a már munka mellett elvé gez hető levelező
képzést. Elég sok női lelkészünk van.
Hogy készültek az adventi és a karácsonyi ün-
nepekre?
Minden ádventben, így idén is tartottunk kö zös
szeretetvendégséget, ami jó ráhangolódás volt
az ünnepi időszakra.                            RIMAI S. ÉVA

A reformáció örök

Beszélgetés ALBERT GÁBOR lelkésszel

VERESEGYHÁZI
EVANGÉLIKUS

LEÁNYKÖZÖSSÉG
Cím: 2112 Veresegyház, Nap utca 15.
Telefon: +36 20 824 8144
E-mail: thalyalbert@freemail.hu
Vezető: Albert Gábor evangélikus lelkész
Istentisztelet: minden vasárnap 8.30 órától

EVANGÉLIKUS KÖZPONTOK
Három püspök szolgálata irá nyít ja a gyüle -
ke  zetekben fo lyó mun kát. A há rom egyház -
ke rület székhelye (Bu dán, Győr ben és Pes-
  ten) lelki köz pont  ként is szolgál minden
evan gélikus számára. (del.evangelikus.hu,
eszak.evan gelikus.hu,  nyugat.lutheran.hu)
EGYHÁZUK ADMINISZTRÁCIÓS KÖZ -
PONT JA (orszagos.lutheran.hu) – Buda pes -
ten, az Üllői út 24.-ben – olyan szol gál tató
hely, amely segíti az egyházközségek és az
egyházi intézmények munkáját. A diakónia,
az építés és műemlék, a gazda sá gi, a gyer-
mek és ifjúsági munka, az ingatlanrendezés,
az oktatás és nevelés, az öku me né és a kül -
ügy, a missziói iroda, az informatika, a kom-
mu nikáció és média, a női missziói, és a kór-
  házlelkészi szolgálat mellett az Evangélikus
Külmissziói Egyesület (EKME), a bör tön lel -
készi szolgálat, az egyetemi gyülekezetek
mun kájának összefogása is ide tartozik.
A Zsinati Iroda, az egyházi testületek és bi-
zott ságok számára is e központ ad otthont.

„Erős vár a mi Istenünk!”
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Interjú BACSÓ BENJÁMIN lelkipásztorral

Kérem, meséljen először a baptista gyüle ke zet
hitéletéről. Milyen célok vezérlik önöket?
A gyülekezetünknek öt célja van. Az első, hogy
szeretnénk tanuló tanítványok lenni. Ez azt je-
lenti, hogy szeretnénk a lelki éle tünk  ben is fej -
lőd ni. Ehhez pedig szüksé günk van arra, hogy
többet tudjunk Istenről, jobban ismerjük a Bib-
liát és feladatokat vállaljunk, amelyek ez zel a
két területtel össz hang ban vannak. Egy na gyon
fontos ige szá  munkra így szól: „Az Iste nét is me -
rő nép, az felbátorodik és cselekszik.” 
A második, hogy tevékeny szolgálók is sze ret nénk
lenni. Ezen nem csak a közösség bel ső é pí tését ért -
jük, hanem azt, hogy a kör nye  ze  tünk ben meg lás-
 suk a szükségeket és tudjunk segíteni. Ilyen ala pon
működik pél dául Kará csony előtt a Cipősdo boz ak -
ció, vagy nyáron az Örömhír tá bo rok szer ve zé se,
és a bölcsőde lét rejötte is ilyen szükséget szolgál. 
A harmadik, hogy szeretnénk úgy élni, hogy Is ten
di csőségére legyen az, amit teszünk. Ahogy é lünk
eb ben a városban, ahogy tesszük a dolgun kat,
ahogy megéljük a hitéletünket, ezzel sze retnénk
Is ten felé mutatni. A negyedik célunkkal azt sze -
ret  nénk, hogy a zon em berek számára, akik fon to -
sak nekünk, az evan gélium tényleg egy örömhír
le gyen. Sze ret nénk abból a reménységből és hitből
adni, ami a mi életünket is döntően megváltoz-
tatta. Vagyis a gyü le kezet szeretné a hitét megosz-
tani, amit evangelizációnak szoktunk nevezni. 
Végül, de nem utolsó sorban az ötödik célunk, hogy
szeretnénk befogadó közösséggé válni és an nak ma -
radni, ahol otthon érezhetik magu kat az em berek. 
Hány tagja van a gyülekezetnek? 
A gyülekezet taglétszáma hetvenhét főt jelent most
egészen pontosan, de ők csak azok a ta gok, akik
bemerítkeztek. Rajtuk kívül vannak a gye re kek, a
családtagok, a hozzátartozók, akik időn ként meg-
fordulnak a gyülekezetben. Lét számuk a bemerít -
ke zett tagok számának a há romszo ro sa, tehát a
sza dai közösséggel együtt körülbelül kétszáz em -
ber van a gyüle kezet hold   udvarában. Ha ehhez
hozzá vesszük még a Felhőcske Bölcső dét, amelyet
a szadai és a veresegyházi gyüle ke zet hozott létre,
és amelyet a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval
közösen működtetünk, akkor még en nél is több
embert ér el a baptista kö zös ség. Ez most ki emel-
kedően fontos részét képezi a kö zösség éle té n ek. 
Számos programon vehetnek részt a gyüle ke -
zet tagjai korosztálytól függetlenül. 
Igen, ez így van. Minden korosztállyal külön foglal -

ko zunk, kezdve a kisgyerekekkel már egé szen há -
roméves kortól, az úgynevezett vasár napi is ko l á  -
ban, ahol a Biblia ismeret alapjaira tanítjuk meg

őket. Hatéves kor után a kisiskolások alkotnak egy
kiscsoportot, a felsősök szintúgy. Vala mint van egy
ifi csoportunk is, ahova 20-25 fiatal jár szombat es-
ténként. Ezen kívül több kisebb, úgyneve zett házi
csoportja is van a gyüle kezet nek. Ezek kü lön a fi-
atal házasok, a nyugdíjasok és az aktív dolgozók
számára szólnak. Továbbá természetesen hitok-
tatás is működik a közösségen belül, amelyhez le -
het csatlakozni. Főként álta lános is ko lások vesznek
részt rajta és igyek szünk együtt működni a Kato-
likus Gimnáziummal is. 
A gyülekezet egyik legizgalmasabb csoportja
a Royal Rangers keresztény cserkészet.
A Royal Rangers-t leginkább egy cserkészmoz ga-
 lomhoz lehetne hasonlítani. Ugyanazzal a mód szer -
tannal dolgozunk, de nem a cserké szet része. Ezen
keresztül is körülbelül száz em berrel va gyunk
kapcsolatban, egészen a ki csiktől a tizen éve  sekig.
Ők rendszeresen talál koznak, heti egy alkalommal,
amikor kimon dottan az ügyes sé güket igyekszünk
fejleszteni, valamint a cser ké szetből adódóan ki-
mondottan olyan dolgokkal foglalkozunk, amik ter-
mészetközeliek, amelyek bővítik a gyerekek tu dá -
 sát, de a kíváncsi sá gukat is kellőképpen kie lé gítik.
A közösségépítés közös tevé kenysé gek révén tör té -
nik meg, pél dául legutóbb itt az imaházban a range -
rek főztek egy főzőverseny keretin belül, öt csa pat-
ban. Ez volt eddig a legjobb hangulatú program. 
Házasoknak szóló programjaik is vannak.
Kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk a há zas sá-
gokra és az egészséges családokra. Éppen ezért idő -
közönként szoktunk tartani úgyne ve zett Mé zes
es té ket, amelyekre általában húsz há zaspár jön el.
Ezek nek az a célja, hogy a há zas sá gok erő sítése meg -
 történjen, így az es tek tema ti kája alkalomról alka-
 lomra változik. Van, amikor in kább önismereti, más  -
kor kifeje zetten a másik jobb meg ismerése vagy egy
adott probléma, mint a gyereknevelés körbejárása
kerül a középpontba. Ehhez kap cso ló dik egy olyan
intenzí vebb rész, amikor a há zas párokkal elme -
gyünk egy wellness hétvégre. Ezek a Mézes na pok.
Ilyen kor két napig kifeje zetten a házasságun kon dol-
 gozunk, problé má kat tá runk fel úgy, mint egy tré -
ningen. Van olyan gyü le ke zeti hét vé génk is, ami egy
há rom na pos ki rán du lás, egyfajta gyü    le ke  zeti tá bor.
Ezeken körül -belül százan szoktunk lenni. 
Ne feledkezzünk meg az ifjúsági csoportról sem. 

Az ifi alkalom szombaton este hat órától van, amely-
nek a célja, hogy a fiatalok közösségben legye nek
és jól érezzék magukat. A hitünk szem pont já ból
fontos értékeket vagy igazságokat pró bá ljuk kép -
viselni és megfelelően to vábbadni. A fi ata lok kal in-
teraktív beszélgetést folytatunk, de azért a szó ra  -
kozásnak is teret adunk. Van csocsó és pingpong -
asztalunk is.
A város életében milyen szerepet vállal a kö zösség?
Részt szoktunk venne azokon az esemé nye ken,
amelyek a város életében fontosak. Mi is en nek a
vá rosnak az építését, fejlődését szeret nénk se gí teni
és szolgálni. A Gyermeknapon mindig igyekszünk
ott lenni a Royal Rangers révén, és a Város ünnepen
is meg szoktunk jelenni. Emellett be kap csolódunk
a különböző prog ra mok ba, pél dá ul az imaház biz-
to sít he lyet a zeneis kola ha gyo mányos karácsonyi
kon certjeinek. 
A város többi gyülekezetével milyen az együtt -
működés?
Egyrészt az év elején szokott len ni az Ökumeni -
kus Imahét, amelyen nagyon aktív a közösségünk.
Más részt benne vagyok abban az ökumenikus
lelkész körben, amely a városban működik. Időről
időre talál ko zunk és próbálunk egy másnak a
segítségére lenni bizonyos kérdésekben, amelyek
össze köt nek bennünket. A katoli ku sok kal és a re-
for mátusokkal különösen jól műkö dünk együtt,
hiszen a Református Általános Is kolába több bap-
tista gyerek is jár, ahogy pedig már az előbb em-
lítettem a hitoktatás terén a Katolikus Gim ná zi-
ummal is kapcsolatban vagyunk. 
Említette a Cipősdoboz akciót. Idén is volt gyűjtés? 
Igen, továbbá ebben az évben szerveztünk a Fő té -
ren egy Veresi Advent című rendezvényt is.  Emel-
 lett a szo kásos helyeken is le le he tett adni a do bo -
zokat, ilyen például a böl cső de, az ima ház és re-
formátus iskola. A tapasztalatok sze rint a két gyüle -
kezet kö zel négy száz ajándék cipősdobozt szokott
össze gyűj teni, ami azt jelenti, hogy háromszáz -
négyszáz családnak tu dunk örömet szerezni kará -
csonykor, ami na gyon jó dolog.                     FÁRI FANNI

VERESEGYHÁZI
BAPTISTA GYÜLEKEZET

Cím: 2112 Veresegyház, Hajnal utca 2.
E-mail: benjaminbacso@gmail.com
Vezető: Bacsó Benjámin lelkipásztor
Telefon: +36 20 775 9855

Körülbelül százhúsz éve indult el Veresegyházon a baptista misszió, amelynek gyü le kezeti sajátossága,
hogy a felnőtt hitvalló keresztséget – a bemerítést – gyakorolják. A gyülekezet az elmúlt időszakban folya -
matosan nőtt és fejlődött. Több imaháza is volt. Az egyiket 1950-ben adták át, majd 2002-ben kezdődött meg
az új imaház építése, amely a város segítségével és a helyi gyülekezet adományaiból épülhetett meg és 2010-
ben sikerült átadni. A gyüle ke zet életéről Bacsó Benjámin lelkipásztorral beszélgettem. 

Tanuló tanítványok

Baptista Egyház
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Gyülekezetek

A Hit Gyülekezete bibliai hiten álló ke resz -
tény egyház. A pártállami években csak ille-
ga litásban működhetett, de a zaklatások el -
lenére dinamikus növekedésnek indult.  
1998 óta az egyszázalékos felajánlások alap -
ján a Hit Gyülekezete a negyedik legtámoga-
tottabb egyház Magyarországon. Isten tiszte -
leteit rendszeresen látogató hívek száma
meg  haladja a 70 ezer főt. 
A  közösség a hívek adományaiból tartja fenn
magát, és kiemelten fontosnak tartja a rászo -
ru lókon való segítségnyújtást (Hit Gyü le ke -
zete Szeretetszolgálata – HISZ). 

A fiatal generációk nevelése és támogatása a
gyülekezet számára is kiemelt fontosságú
kül detés. A közösség hit- és erkölcstan okta -
tói országszerte tevékenykednek állami fenn -
tartású általános iskolákban, emellett a gyü le-
kezet oktatási intézményfenntartó is. 
Az egyház közhasznúsága a helyreállt emberi
életekben mérhető leginkább. A Hit Gyüle -
kezete kezdettől erős, virágzó családok és si -
ke res polgárság megteremtésén mun kálko-
dik. A helyi közösségek rendszeresen részt
vesznek a településük közéletében, Veres-
egyházon többek között az évről évre a Föld

napján megrendezett várostakarításon, vala -
mint véradásokon.

Békés karácsonyi ünnepeket és sikeres új
évet kívánunk!

„És igyekezzetek a városnak jólétén, ... és
könyörögjetek érette az Úrnak; mert an -
nak jóléte lesz a ti jólétetek.” 

BIBLIA, ÓSZÖVETSÉG

Hit Gyülekezete Egyház
HIT GYÜLEKEZETE

ISTENTISZTELETEK:
hétfőnként (ünnepek kivételével) 19.15
Veresegyház Innovációs Központ, Kama-
raterem
Bővebben: www.hit.hu

A Jehova Tanúi egy vallási csoport, az amerikai
Jehovah's Witnesses, Watch Tower Bible and
Tract Society nemzetközi szervezete. Magyar -
or szágon 1989 óta egyházként van bejegyez -
ve.  Tartóz kodnak mind a felekezet, mind az
egy ház megneve zés től, magukat a „teokra ti -
kus ki rály ság” építői nek vallják. Jehova Tanúi
olyan embe rek világ mé retű keresztény kö zös -
sége, akik tevé kenyen Jehova Istenről és az em-
beriséget érintő szán dé káról a Biblia szerint
„tanús kod nak”. Saját állításuk szerint hitné ze -
teik kizáró lag a Biblián alapulnak.
Egy olyan világ szer te el terjedt csopor tot alkot-
nak, mely nek tagjai kö zött sokféle etni ku mú
és nyelvet beszélő ember van, mégis egy sé ge-
sek, mert kö zösek a céljaik. Hitnézeteik ter-
jesztésének legfőbb írott esz kö zei a jellegzetes

kép- és szövegvilágú kiadvá nya ik: tájékoz-
tatók, füze tek, könyvek, fo lyó iratok, me lyek
egy időben több száz nyelven, több millió pél   -
dányban jelennek meg és kerülnek terjesz tés -
re szerte a világon, több mint 240 or szág    ban
(Ma  gyar or szágon 1992 óta ingyenesen). Legis-
 mer tebb folyóiratuk az Az Őrtorony és az
Ébred je tek!, me lyek a 2010-es években havonta
228 nyel  ven, közel 53 millió példányban jelen-
nek meg.
Összejöveteli helyüket Királyság Teremnek ne -
ve zik. Ezek célszerűen berendezett oktatóhe-
lyek, melyek mindenféle egyházinak tartott
dí szítést (kereszt, oltár, ikonok, szentképek)
nél kü   löznek. Az emelvény felett az „évi szö -
veg” ol vasható, ami egy bibliai idézet. Az évi
szöveget a vezető testület határozza meg egy -
ségesen minden évben. 
A veresegyházi Királyság Termében hetente
egy al kalommal, vasárnaponként tartanak

össze jövetelt. Ezek so rán a tagok prédi ká  ló
szolgálatra való felké szí tése, a Biblia alapos
meg ismerése, a bibliai té má jú beszélge tések-
ben való jártasság elsajátítása a központi téma.
Az össze jöve te le ket imával és ének kel kez dik
és zárják. Éne  keik nem az úgynevezett keresz -
tény dal lam  kincs ből származnak, saját „Ki rály -
 ság éne  ke ik” vannak (A 135 éneket tartal  -
ma zó éne kes könyvük címe: „Énekeljünk Je-
hovának!”.) 
Ha Ön, kedves olvasó, nem Jehova Tanúja,
akkor is elmehet. Mindenkit szeretettel vár-
nak. A be lé pés ingyenes, és nincs pénz gyűjtés
sem.

RIMAI S. ÉVA

Jehova Tanúi
JEHOVA TANÚI

KIRÁLYSÁG TERME
Cím: 2112 Veresegyház, Lehár Ferenc u. 2.
Összejövetelek: vasárnap 16.30–18.30

Elsőáldozók szeretetvendégsége (agapé) 1935-ben Ágai László református lelkipásztor beiktatása – 1957

MÚLTIDÉZŐ                                                                                                                                       
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A „Jézus Él Közösség” Tóth Tibor vezetésével 2013
szeptemberében alakult meg a városunk ban. Lét-
számuk jelenleg mintegy 50 fő, de az or szág szá-
mos településén, így Pápán, Újszászon, Etyeken,
Esztergomban, Szombathelyen, Csá nyon, Vanyar -
con, Cegléden, Hatvanban, Pakson vannak cso-
port jaik. Tanításaikban a Biblia az irányadó, a teljes
evangéliumot fogadják el.
A szabadító szolgálat területén felekezettől füg -
get lenül érkeznek hozzájuk emberek. Állításuk
szerint életek, házasságok állnak helyre, számos

gyógyulás történt az imáik hatására. Mű kö dé sük -
höz állami támogatást nem kapnak, ado má nyok-
 ból tartják fenn magukat az „Égő Szívvel Magyar -
ország Ébredéséért” Alapít vá nyon keresztül. 
Eddig öt könyvet adtak ki: Úristen a te gyógyí tód,
Az átok felismerése, Szellemi feltérképezés, Épít -
kezzünk a kősziklára, Mikor lesznek meg ezek?
cím mel. Istentiszteleteiket Veresegyházon a Sza -
dai u 2. szám alatt tartják havi rendszeres séggel,
melyekre az ország minden tájáról érkeznek
hívők. Imaalkalmat hetente tartanak, télen fűtés
hiányában, a Fáy u 11. szám alatt. 
A gyülekezet vezetője Tóth Tibor, aki elvégzett
egy alapfokú Biblia-iskolát, majd az Alfa kur zust.

Kétéves képzésen tanult lelki gondozást és a sza -
badító szolgálatot. Közben elvégezte az evan gé -
lista, majd 2012-ben a lelkipásztori isko lát, ame -
lyen feleségével együtt vettek részt. Ta nulmá nyo -
kat folytatott a hároméves Maxwell vezető képző
iskolán és 2013 szeptemberében elkezdte a pró -
féta iskolát is. Az így szerzett isme reteket napon -
ta alkalmazza a gyakorlatban.
Mindenkit szeretettel várnak soraikban, akik elfo-
gadják az evangéliumot.                  RIMAI S. ÉVA

Nagy Gergely vagyok, a veresegyházi Új Tömlő
Agapé gyülekezet lelkipásztora. Hitelődeimet te -
kint ve negyedik generációs baptista származású.
Gyülekezetünk története talán szüleim meg té ré -
 sé vel, újjászületésével kez dő dött 1993-ban. 22 évig
voltak a helyi gyülekezet aktívan szolgáló tag jai,
közben mi is lassan fel cse peredtünk (4 fiútestvér)
és beálltunk a szolgálatba. Istentől kapott aján -
dé kainkat, látásun kat, lelkületünket vizsgálva
megértettük, hogy Isten új munkába akar beleál-
lítani minket. A családon belül kialakult egy di -
cső ítő csapat és engem elhívott az Úr lelkipásztori
szolgálatra, ezért elvégeztem a Baptista Teológia
lelkipásztor-szakát. Családom egy évig imádko-
zott azért, hogy Isten útra engedjen bennünket a
régi gyüle ke ze tünk ből. 2015 karácsonyán hang-
zott el az Úr elen gedő szava: „Krisztus hatalmat
ad arra, hogy kijö hessünk abból, aminek lenni
kény  szerültünk, és átalakulhassunk azzá, akinek

ő teremtett” – Mai ige 2016. jan. 10. 
Elköszönve régi gyülekezetünktől, kiléptünk a
nyílt a vízre. Első dolgunk az volt, hogy keres -
sünk egy hozzánk hasonló pünkösdi karizma ti -
kus közösséget. Szívünknek ez a vágya az Agapé
hálózaton belül valósult meg. 2016 tavaszán el -
kez dődött a gyülekezetplántálás. Kezdetben egy
családi ház nappalijában gyűltünk össze, később
összejöveteli helyünket az Innovációs Központ
egyik termében találtuk meg. 
Eleinte nem történt semmi különös, családun -
kon kívül csak néhány ember látogatta Istentisz -
teleteinket. Ilyenkor Isten igéje bátorított ben -
 nün ket: „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű
voltál, sokat bízok rád ezután…” – Máté 25:21. 
Egy év után megtörtént az áttörés. Isten elkez dett
munkálkodni, és a gyülekezet növekedésnek in-
dult. Jelenleg a gyülekezet alkalmait, a tag   sággal
és ismerkedőkkel együtt 25-35 ember látogatja.

Istentiszteleteink tüzesek és Szent  Szel lemmel áti-
tatottak. Úgy gondolom, hogy a tanítások tiszták,
és a dicsőítő csapat újra és újra bevisz minket
Isten jelenlétébe. Ez a gyülekezet egy örvendező
közösség, mert a Krisztus testé hez tartozunk és
ez mindennél többet ér. Alkal main kon helyet kap
az Isten igéjének meg vallása, a betegekért való
közbenjárás, az élő bizony ságtétel, a gyermek-
foglalkozás és a Prófétai szolgálat. Céljaink között
szerepel a szociális munka, keresztény rendez vé -
nyek szervezése, és ami a legfontosabb, Veresegy -
házon minél több embert elérni az Isten igéjével. 
Istentiszteleteink megtekinthetők a Youtube-on.
Összejöveteleink vasárnaponként az Innovációs
Központ 2. emeletén levő kamarateremben 16.30-
tól látogathatók.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Új Tömlő Agapé Gyülekezet
ÚJ TÖMLŐ
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Bemerítési szertartás a babtista imaházban Istentisztelet az evangélikus templomban – 1980-as évek
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