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Jézus mondja: „Bizony hamarosan eljövök! Ámen.” Jel 22, 20 

Hamarosan? Vajon mennyit kell várni? Jézus azt mondja, hogy sem a 
napot sem az órát nem tudjuk, éppen ezért mindig készenlétben kell várnunk 
rá́. 

Természetesen, ha valakit nagyon várunk, akkor készülünk az érkezésére. 
Úgy ahogy ádventkor meggyújtjuk koszorúinkon a gyertyát és igyekszünk 
kigondolni, és megvenni lehetőségeink szerint ajándékainkat. Talán előre 
elgondoljuk azt is, hogy hogyan is zajlik majd az ünnep, kik lesznek velünk, 
és kik nem. Bizony jó várni azokra, akiket már rég láttunk, vagy akikkel olyan 
keveset vagyunk együtt. Jó ünnepelni, jó együtt lenni azokkal, akiket 
szeretünk. 

Jézus is azt ígéri, hogy eljön. Eljön egyszer úgy hogy mindenki 
megláthatja, ugyanakkor érkezik folyamatosan nap, mint nap, mióta karácsony 
estéjén eljött hozzánk, és emberré lett. Várhatjuk a mindennapjainkban, 
ünnepeinken, kapcsolatainkban, családban és magányunkban is. Fogadhatjuk 
Őt családtagként, barátként. Jézus olyasvalaki, akinek örülhetünk, ha velünk 
van. Ezért hangzik az egész gyülekezet egybehangzó válasza a Jelenések 
könyvéből: „Jöjj, Uram Jézus!” 

Akkor lesz igazán ünnepűnk, ha Ő velünk van a szeretetben, az egymás 
iránti odafigyelésben. Így legyen Istentől megáldott ünnepünk!  

Kocsik Mónika 
 

Áldott adventi napokat, karÁcsonyi 
örvendezést és az Úr kegyelmében gazdag 
boldog Új esztendőt kívÁnunk valamennyi 

testvérünk szÁmÁra! 
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2000-ben avatott lelkésszé D. 
Dr. Harmati Béla püspök úr a 
Déli Evangélikus Egyházkerület püspökeként, majd a Pécsi Evangélikus 
gyülekezetben kezdtem meg segédlelkészi szolgálatomat, azután 2002-ben 
kerültem nem messze onnan a bonyhádi gyülekezetbe, ahol 3 évig szolgáltam, 
majd 2005-ben kerültem a komlói gyülekezetbe önálló lelkészként. 

 Ez idő alatt végeztem el a Pécsi Tudományegyetem francia nyelv és 
irodalom bölcsész tanár szakát, mivel teológus éveim alatt 1998-ban 
ösztöndíjasként tanultam Franciaországban, Strasbourgban a teológiai 
fakultáson. A nyelv és francia kultúra szeretete arra késztetett, hogy elvégezzem 
ezt a szakirányt is. Így tanítottam francia nyelvet évekig a mezőtúri Teleki 
Blanka Gimnázium és Szakiskolában, ugyanis Komlóról Gáncs Péter – a Déli 
Evangélikus Egyházkerületi püspöke – kérésére 2007-ben a Mezőtúr- 
Gyomaendrőd gyülekezetekbe mentem, ahol 2014-ig szolgáltam. Innen 
kerültem vissza Budapestre, ahol főállású hitoktatóként tevékenykedtem először 
a XVII-XVIII. kerületi iskolákban, majd a XVI. kerületben.  

Idén nyáron szólított meg azzal a kérdéssel Dr. Fabiny Tamás az Északi 
Evangélikus Egyházkerület püspöke, hogy nem vállalnám-e a hatvani és a 
gyöngyösi gyülekezetekben a lelkészi szolgálatot? Én szívesen mondtam igent. 
Mint a leírtakból is látszik, az ország sok területén jártam, ahonnan 
tapasztalatokat is tudtam gyűjteni, ezért ezeket a tapasztalatokat 
szeretném e két gyülekezeteben felhasználni, kamatoztatni Isten 
dicsőségére és Isten áldását kérni e két kedves gyülekezet életére.  

Bemutatkozás :  
Kocsik Mónika vagyok, 
Budapesten születtem, 1973. május 
9-én, itt végeztem iskoláimat is. 
2018 augusztus 26-tól érkeztem a 
Hatvan – Gyöngyös evangélikus 
gyülekezetekbe. 
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BESZÁMoLÓK AZ oRSZÁGoS EVANGÉLIKUS ESEMÉNYEKRŐL 
 

Tisztelt Olvasó! 
 A Magyarországi Evangélikus Egyház november 23-24-én tartotta 11. 

zsinati ülésszakát. Az ülésszak fő napirendje az országos tisztségviselők 
választása és a 2019. évi költségvetés megtárgyalása volt. 

 A bevezető áhítatot Gáncs Péter lelkészi korelnök tartotta János 15. 16. 
versét vette igehirdetése alapjául: Nem ti választottatok engem, hanem én 
választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek * és 
gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek 
az Atyától † az én nevemben, megadja néktek. 

 A déli egyházkerület korábbi püspöke önvizsgálatra késztető 
prédikációjában arról beszélt, hogy szükség van stratégiára, struktúrára, 
anyagiakra, de a lényeg és a legfontosabb, hogy Jézus Krisztus legyen a 
központban! Elgondolkoztató megjegyzése volt, hogy a Magyarországi 
Evangélikus Egyház intézményeiben ma körülbelül ugyanannyi ellátott (ápolt, 
gondozott, tanuló, óvodás) van, mint ahányan vasárnaponként templomba 
járnak, mintegy 18 ezer fő. 

 A 65 fős zsinat valamennyi tagja jelenlétében a zsinat lelkészi elnöknek 
dr. Hafenscher Károlyt, nem lelkészi elnöknek Abaffy Zoltán választotta, 
elnökhelyettes Aradi András és dr. Ittzés András lett. 

 Ezután választott a zsinat elnök-püspököt. Az egyedüli jelölt az e 
tisztséget korábban is betöltő dr. Fabiny Tamás volt, akit a szavazatok 
kétharmadával megerősítettek e tisztségében. Szokásjog szerint a legrégebben 
hivatalban lévő püspököt választja a zsinat elnök-püspöknek, most is így történt. 

 Az országos felügyelői tisztségre három jelölés érkezett Font Sándor déli 
egyházkerületi felügyelő, Prőhle Gergely korábbi országos felügyelő és dr. 
Prőhle Péter személyében. Az egyházunkban eddig szokatlan kampányt követő 
választás végül Font Sándor és Prőhle Gergely között két fordulóban dőlt el, 
minimális többséggel Prőhle Gergely lett újra az országos felügyelő. 

 Ezt követően az országos ügyész és a számvevőszék elnöke, majd a 
bizottságok elnökei és az egyházi bíróság tagjai és jegyzői kerültek 
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megválasztásra. 
Ezután a jövő évi költségvetést tárgyalta a zsinat. Az előterjesztő 

tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az elmúlt évben az Állami Számvevőszék 
részletes vizsgálatot folytatott az Országos Irodában, ami kifejezetten elismerő 
és más egyházak számára is követendő megállapításokkal zárult. 

 A költségvetés vitája során szembesültünk néhány lényeges számadattal. 
Így például azzal, hogy az országos egyház kiadásainak 90 százalékát állami 
támogatás fedezi, igaz, hogy a kiadások 75 százaléka az államtól átvett 
feladatok ellátását finanszírozza (diakónia, oktatás). A zsinat megnyugtatóan 
vette tudomásul, hogy a kiadások fedezete megvan, az országos egyház jelentős 
– elsősorban oktatási célú – tartalékkal rendelkezik. 

Megtudhattuk, hogy éves szinten országosan mintegy 450 millió Ft a hívek 
befizetése, az egyházfenntartói járulék, ami természetesen a gyülekezetek saját 
bevétele. Elhangzott az is, hogy ha a fenntartói járulékot fizető keresők az 
országos átlagkereset 2,3 %-át, a nyugdíjasok pedig az átlagnyugdíj 1,5 %-át 
fizetnék járulékként, akkor ez éves szinten mintegy 3 milliárd Ft bevételt 
jelentene! Egyértelmű, hogy a nagyobb bevétel növelné az országos egyház 
anyagi mozgásterét, több juthatna például gyülekezetépítésre, missziós 
feladatokra! 

 Szombaton ünnepi istentiszteleten került sor a megválasztott 
tisztségviselők beiktatására, eskütételére. Fabiny Tamás elnök-püspök a csend, a 
befelé fordulás fontosságáról és az imádság jelentőségéről beszélt, kérve, hogy 
imádkozzon a zsinat és valamennyi hívő a választott vezetőkért, a vezetők pedig 
egymásért és a hívekért. Mindennapi viaskodásainkon túlmutatva idézett Babits 
Mihály egyik verséből: 
  
Ki állíthat jobbra vagy balra engem? 
Labdázzatok, mindenkié vagyok! 
Csak majd az Isten 
ha az Itélet trombitája szól, 
állítand jobbra vagy balra. 
A többi: játék. (Noha sírnom kell rajta.) /Jobb és Bal 1929/ 
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Prőhle Gergely beiktatását követően az egyház, mint közösség erejéről és 
jelentőségéről beszélt. Szorgalmazta a különböző hátterű, nézetű, kapcsolati 
rendszerrel bíró vezetők közötti együttműködést, azt kérte, hogy „ne 
akadályozzuk, hanem segítsük a szentlélek munkáját!” 

                     Lejegyezte dr. Székács György újraválasztott országos ügyész 
  
Beszámoló a felügyelők országos konferenciájáról 
Révfülöp, 2018.11.09-11. 
 

A találkozót a Magyar Evangélikus Egyház Országos Felügyelő Titkársága 
szervezte. A korábbi konferenciák tematikájába több olyan napirend került, amit 
„külsős” előadók töltöttek ki, előadás formájában. Ezen kívántak változtatni 
azzal, hogy a résztvevőket gyülekezetük bemutatására biztatták. 

A mostani alkalmat Michael Martin bajor egyházfőtanácsos indította el, aki 
ismertette a „világiak” szolgálatát, egyházában. Az előadásból kiderült, hogy 
hasonló gondokkal küzdenek a testvér egyházban is: csökkenő létszám, kevés 
szolgálattevő, alul finanszírozottság, gyülekezet építési nehézségek stb. 
Ismertette az egyház kísérletezéseit, amely a civilek és önkéntesek minél 
szélesebb körű bevonására és a lektori rendszer kiszélesítésére alapul. 

A második nap húzósra sikerült. Négy témakört határoztak meg a 
szervezők, amit egy nyugalmazott és egy aktív püspök, valamint egy lelkész, 
illetve a zsinat nem lelkészi alelnöke vezetett fel, rövid, gondolatébresztő 
bevezetővel. A cél az volt, hogy a kb. 100 fős felügyelői csapat valamennyi 
tagja szóhoz jusson az alábbi, tervezett témakörökben: 
1. Missziós célok a gyülekezetekben. 
2. Feladatmegosztás a gyülekezetekben. 
3. Gyülekezeteink gazdálkodása. 
4. Gyülekezetek és intézményeinek a kapcsolata. 

A magas részvételi arány miatt 1-1- témakörben 25-25 felügyelőnek vált 
szükségessé időt biztosítani, továbbá tartalékolni kellett időt az előterjesztő és a 
moderátor reflektálására is. Ez azt jelentette, hogy 1 főre kb. 4-5 perc jutott. Én, 
személy szerint a missziós témakörben szerettem volna a bemutatkozást 
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megvalósítani, de az ülésrend miatt nem kerülhettem sorra, ezért a gazdálkodási 
tevékenység keretén belül, az anyagyülekezeti és leánygyülekezeti viszony helyi 
sajátosságait ismertettem és rövid átfogó képet vázoltam a gyülekezetünkről. 

Általános véleményként fogalmazódott meg mind a szervezők, mind a 
résztvevők oldaláról, hogy a konferencia eredményes volt. Folytatni kell azt a 
gyakorlatot, hogy ne csak előadók és hallgatók legyenek, hanem a leginkább 
érintettek, (presbiteri tagok) kapjanak szót, a mindennapi gyülekezeti életet be 
kell mutatni, a felszínre kerülő helytelen gyakorlattól meg kell szabadulni, a 
célra vezető, használható kísérleteket, munkamódszereket át kell adni 
egymásnak, azt közkincsé kell tenni.  

Az országos vezetés a helyi tapasztalatok alapján, akár rendszer szintű 
döntéseket is hozhat, feltárulhatnak számukra olyan területek, ahol valamilyen 
módon be kell avatkoznia. Értékelésében Prőhle Gergely országos felügyelő 
rámutatott, hogy a tematikában szereplő témák feldolgozása során többször is 
utalás történt Michael Martin által előadottakra, valamint a sok-sok vitaindító 
személy, moderátor és gyülekezeti képviselő megnyilvánulása tartalmazott 
azonos gondokat, hasonló próbálkozásokat. Tehát világosan kirajzolódtak a 
nehézségek, a lehetőségek, a követendő módszerek. 

A konferencia résztvevői kulturált elhelyezési, kielégítő élelmezési 
körülmények között töltötték idejüket. Lelki egyensúlyukról pénteken és 
szombaton áhítat, vasárnap pedig úrvacsorás istentisztelet keretében 
gondoskodtak. Újdonság volt a részemre, hogy az alkalmakon a „zöld” 
liturgikus könyv használatával ismerkedtünk, ami egyfajta nyitást jelent az 
ökumenikus istentiszteleti gyakorlat felé. 

                                                                              Kovács Ottó hatvani felügyelő  
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Hívogató 
 

Az elmúlt évben az örök élet 
reménységével tértek haza 
Urukhoz: 

Vass Zoltán Antal – Hatvan 

Dr. Koren János László– 
Gyöngyös  

Bálint Ilona – Gyöngyössolymos 

Borbély Lajosné – Gyöngyös 

Laukó Sándorné – Hatvan 

Sas Anita – Jászberény 

Drotár Balog István – Hatvan  

Jézus mondja:  

„AKI hISZ ÉNBENNEM, hA 
MEGhAL IS ÉL. ”JN 11,25B 

Ünnepi alkalmaink 
Szeretetvendégség: 
Hatvanban december 8-án 
szombaton, 16 órakor. Vendégünk 
lesz Lindákné János Zsuzsanna 
lelkésznő Hévízgyörkről. 
Gyöngyösön december 2-án 
vasárnap közvetlenül a 11 órás 
istentisztelet után. 
Szenteste  
Hatvanban 15 órakor, a 
hittanosok, fiatalok szolgálatával, 
Gyöngyösön 17 órakor. 
Karácsony ünnepén 
Hatvanban 9-kor 
úrvacsoraosztással, 
Gyöngyösön 11-kor 
úrvacsoraosztással. 
Karácsony 2. napján Hatvanban 
9-kor a gyülekezeti teremben 
Óév napján Hatvanban 16 órakor 
a gyülekezeti teremben 

Újév ünnepén Hatvanban 9-kor a 
gyülekezeti teremben 
Gyöngyösön 11 órakor  
Újév utáni első vasárnap 
2019. január 6. az esztendő első 
úrvacsorai alkalma: 
Hatvanban 9-kor 
úrvacsoraosztással, 
Gyöngyösön 11-kor 
úrvacsoraosztással 
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Istentiszteleteink 
 

Hatvanban: Minden vasárnap és 
ünnepnap 9-kor, a hónap első 
vasárnapján Úrvacsoraosztás. 
(Hatvan, Úttörő utca 5.) 

Gyöngyösön: Minden vasárnap és 
ünnepnap 11-kor kezdődik a 
Gyülekezeti házban. Minden hónap 
első vasárnapján Úrvacsoraosztással. 
(Gyöngyös, Arany János utca 6. 

Hétközi alkalmak:  

Kedd 10 óra Biblióra Hatvan 

Szerda 15 óra Konfirmációi óra 

Péntek 13.45 -kor Gyermek 
bibliakör 

            16 óra Ifjúsági óra  

Valamint, hitanórák Hatvanban 
keddenként a Kodály Zoltán 
Általános iskolában, a Százszorszép 
óvodában. 

Gyöngyössolymoson a Nagy Gyula 
katolikus Általános Iskolában 
keddenként és csütörtökönként 

 

Felnőtt keresztelésre, konfirmációra 
történő felkészítés külön egyeztetés 
alapján. 
 

Minden alkalmunkra szeretettel 
hívogatunk 

 
Megköszönjük mindazok 

munkálkodását, akik gyülekezeti 
életünk bármelyik területén segítettek 

A gyülekezet vezetősége 
 

Szerkesztette: Hlavacska András 
másodfelügyelő és Kocsik Mónika lelkész 

 
 

 

Hivatali elérhetőségek:  

Hivatal:06/37 342 199  

Mobil:06/20 8245227 (nem 
flottás mobil) 

mkocsik@gmail.com 

3000 Hatvan, Úttörő utca 5. 
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