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„Lenyúlt a magasból, 
és fölvett, a nagy 
vizekből kihúzott
engem.” 
(Zsolt 18,17)
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Az új évezred rohanó világának egyik találmá-
nya a három az egyben termékek megjelenése. 
Kinek van ma még ideje arra, hogy például 
a kávéját kedélyesen, nyugodt körülmények 
között fogyassza el? Sietni kell, sürögni-fo-
rogni, nehogy lemaradjunk valamiről. Ezt 
orvosolandó jelent meg a piacon – a teljesség 
élményét ígérve – a „3 in 1” kompakt csoma-
golású koffeincsoda. Az éppen egy-egy adag 
kávét tartalmazó tasakocska magába foglalja a 
tejport és a cukrot is. Nincs is másra szükség, 
csak egy csésze forró vízre, s máris kész a napi 
erőforrás.
Közismert, örök érvényű bibliai mondás: 
Nincs új a nap alatt (Préd 1,9b)! Reformáto-
runkra, Luther Mártonra utalva ezért eszünk-
be juthat, hogy ha „három az egyben”-ről még 
nem is, ám „három a kettőben”-ről, vagy „ket-
tő az egyben”-ről már ő is tudott. Évszázado-
kon át húzódó komoly vita övezte például a 
szentségek számát. Hány is van pontosan: öt, 
hét, tíz vagy éppen tizenkettő? Luther mint 
a teológia doktora s a Szentírás magyarázója 
fontosnak tartotta e kérdéskör újragondolását. 
Két alapelvet határozott meg. A szentség attól 
szentség, hogy Krisztustól rendeltetett (szer-
zési ige), és látható jele van. E kritériumok 
szűrőjén csak két – korábban is – szentségnek 
tartott cselekmény akadt fenn: a keresztség 
és az úrvacsora. Látható jel híján – többek 
között – kihullott az addig mindenki által 
szentségnek tartott gyónás is, azzal a refor-
mátori megjegyzéssel, hogy az továbbra is az 
úrvacsora(vétel) elengedhetetlen (elő)feltétele. 
Élve a fenti paradigmával, a gyónáshoz kötött 
úrvacsora szentsége ezért „kettő az egyben” (2 

in 1). Az evangélikus szentségtant illetően pe-
dig a gyónás „három a kettőben”…
Folytatva időutazásunkat ugorjunk vissza az 
egyházatyák korába. Hamar kiderül, hogy ők 
is tudtak már a „Három az Egyben” elvéről. 
Igaz, kezdetben heves vita övezte a Szenthá-
romság titkát: vajon milyen kapcsolatban áll 
az Atya a Fiúval és a Szentlélekkel? Ámbátor 
a Szentháromság kifejezés nem szerepel a Bib-
liában, e három személy összetartozása mégis 
kétségtelen tény a keresztyén hívő számára. 
Sokféleképpen próbálták ezt szemléltetni. Az 
egyik mindmáig legtalálóbb hasonlat talán a 
napé. A nap a Teremtőhöz hasonlóan hatal-
mas és megfoghatatlan, elég csak belenéznie 
az embernek, és máris megvakul. Fénye nél-
kül viszont semmilyen élet sem létezne boly-
gónkon. Az élet Fénye, Világossága maga a 
Fiú, aki így azonosította magát: Én vagyok a 
világ világossága (Jn 8,12). És a Szentlélek? A 
Szentlélek nem más, mint a nap éltető melege 
és ereje. Sugárzik, árad, és képes az emberek 
gondolkodását átformálni, a kőszívet hússzív-
vé változtatni (Ez 36,26).
Végül álljon itt egy ritkábban idézett apostoli 
mondat, melyen keresztül egyértelműen visz-
szaköszön a keresztyén „Három az Egyben”: 
„A kegyelmi ajándékok között ugyan különb-
ségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különb-
ségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr 
ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő 
megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mind-
ezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz” (1Kor 
12,4-6). Áldott, szép nyarat kívánok minden 
kedves Olvasónknak, szeretettel:

Blázy Árpád

Három az Egyben
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Az úgy volt, hogy három nő – egy nagymama 
és két nagynéni – elindult egy ovis lánnyal és 
egy ovis fiúval Szárszóra. És izgultak, hogy 
minden jól sikerüljön, és a gyerekek a szüleik 
nélkül is jól érezzék magukat.
A megérkezés már egyből jó volt, mert olyan 
szobát kaptak, ahol lépcső is volt, és a gye-
rekek rögtön elkezdtek fel-alá mászkálni 
a lépcsőn, és nagyon tetszett nekik a hely. 
De nemcsak a szoba tetszett nekik, hanem 
a Balaton-part is, ahol a három nő folyton 
hosszú botokat keresett, hogy a gyerekek 
horgászhassanak velük levél-halakra, és vi-
gyázó szemmel figyelték őket, miközben 
néha kicsit merészen lépkedtek a vízközeli 
sziklákon.
A horgászás mellett még kedvenc elfoglaltság 
volt a csocsó, amiben mindannyian – kicsik 
és nagyok – együtt ügyesedtek, és a biciklizés, 

mert szerencsére mindkét ovis talált pont neki 
való biciklit a helyben lévők közül.
Közben persze zajlottak a programok: inter-
aktív esti áhítat férfiról és nőről, elképesztően 
okos és szellemes gyerekhozzászólásokkal. Az-
után szintén interaktív előadás az Istent kö-
vető férfiról, amiben az derült ki, hogy a nők 
az egyházban az együtt érző tulajdonságokat 
tartják fontosnak, a férfiak pedig saját magu-
kat meccskedvelő, söröző lényként definiál-
ják, és így kicsit problémás a férfi helye a női 
túlsúllyal rendelkező egyházban...
És aztán eljött az este, a fektetés ideje. A 
nagymama elvitte lefeküdni a két gyereket, 
a két nagynéni meg csatlakozott a vidám esti 
társasági élethez, ahol újabb és újabb nők 
kérdezték őket arról, hogy minden rendben 
folyik-e, elalszanak-e a gyerekek, nincs-e 
szükségük segítségre, és hol késik a nagy-

Szárszóról szubjektíven
– avagy 21. századi nők és gyerekek a gyülekezeti hétvégén
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Mozgalmas hetek-hónapok vannak mögöt-
tünk. Hozzám hasonlóan egész biztos mások 
is értetlenül és aggódva hallgatták/hallgat-
ják azon híradásokat, amelyek arról szólnak, 
hogy mikor, milyen formában próbálnak meg 

– inkább vélt, mint valós okok miatt – „kívül-
ről” nyomást gyakorolni a magyar kormány-
ra, hazánkra, s olykor párját ritkítja módon 
beleszólni a magyar gazdasági és közéletbe. 
Miként a történelem során oly sokszor, most 

Az itt olvasható lelkészi beszámolók gyülekezetünk képviselő-testületi ülésén hangoztak 
el 2012. április 10-én. Hírlevelünkben rövidített formában közöljük őket.

Lelkészi beszámoló 2011-ről

mama. Vagyis rengetegen szurkoltak nekik, 
hogy a gyerekek békésen elaludjanak a szüle-
ik távollétében is.
Éjszakába menő beszélgetések zajlottak, ahol 
új ismerősöket szereztek, olyan gyülekezeti 
tagokkal beszélgettek, akikkel eddig sosem 
vagy csak ritkán. És nagyon örültek az új is-
meretségeknek, teljesen fellelkesültek tőlük.
Aztán másnap folytatódtak a programok, ami-
ken vagy részt vettek a nők, vagy horgásztak-
csocsóztak-bicikliztek közben a két ovissal.  
A gyerekvigyázók ezalatt játékokkal, vetélke-
dőkkel, mindenféle programmal kötötték le 
a többi gyereket. De egy-egy lurkó időnként 
odaszaladt a két ovishoz, ismerkedtek, beszél-
gettek, együtt játszottak velük.
A nap folyamán gyülekezeti tag áhítatán le-
hetett részt venni, vendégelőadót lehetett 
hallgatni a keleti kultúrában élő nőkről és 
kelenföldi előadót a reformációhoz kapcso-
lódó Habsburg Mária királynéról. El lehetett 
látogatni Siófokra, de lehetett alternatív prog-
ramokat is tartani. Aztán este egy színes-ízes 
vetélkedő keretében mérték össze tudásukat 
és kreativitásukat a kelenföldi csapatok, ahol 
sokféle ismeretre és képességre volt szükség, és 
ami kimondottan vidámra sikeredett.
Hallottak még előadást a drámai sorsú Árva 
Bethlen Katáról és Túrmezei Erzsébetről is, 

csak hogy tudatosítsák: a női sors sokaknak 
sokféle történelmi korban nehéz volt, de az 
Istenbe vetett hit erőt adhat a nehéz idősza-
kokban, sőt... Még bizonyságtevő életre is fut-
ja belőle.
Aztán eljött a második este, amikor tovább 
lehetett folytatni az ismerkedést, beszélgetést, 
és a közeli Bujdosó pincészet borainak ízlelge-
tését, ami csak még nyíltabbá és vidámabbá 
tette a társaságot, és felfedezték, hogy mind-
annyian szeretik a jó bort.
Aztán lett este és reggel, a harmadik nap. El-
fogyasztották a szokásos szárszói szuper finom 
reggelit és ebédet, megtartották a záró isten-
tiszteletet, összecsomagoltak, és elintegették 
egymást.
Még valamit el kell, hogy mondjon az egyik 
nagynéni: hazaérve a kisebbik óvodás, aki ed-
dig nem használt pedálos biciklit, bejelentet-
te, hogy nincs többé szüksége pedál nélküli 
futóbiciklire, mert Szárszón megtanulta te-
kerni a pedált, és ezentúl ő is „rendes” bicik-
livel közlekedik.
A hétvége címe ez volt: IGEnek és NEMEK 
az egyházban. A három nő és a két gyerek így 
összegezte a hétvégét: EZ IGEN! Mert mind-
annyian nagyon jól érezték magukat.

Mády Erzsébet
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is hamar kiderült, hogy Európa népei közül 
melyik az, amelynek szíve együtt dobog s ver 
a miénkkel…
Beszámolóm igei mottójául a 2011-es év ve-
zérigéjét választottam, melyben Pál apostol 
ezt írja a Róma-belieknek (Róm 12,21):
„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd 
le a rosszat jóval.”
Ki-ki saját életében tapasztalhatja meg, hogy a 
rosszat rosszal valóban nem lehet legyőzni, még 
kevésbé megszelídíteni. Ezen intelmet az a Pál 
apostol mondja, aki eredetileg a Tórából jól is-
mert szemet-szemért, fogat-fogért erkölcsi ren-
det szívta magába. E meggyőződésén egyedül 
Jézus Krisztus tudott változtatni, aki miután 
megállította őt a damaszkuszi úton, csak ennyit 
kérdezett: Saul, Saul, miért üldözöl engem?
Jó lenne, ha az apostol mondása az elmúlt év-
vel együtt nem válna történelemmé, hanem 
életünk végéig elkísérne. Aki mint bárány 
megy a farkasok közé, az legyőzi a farkasokat 
(vö. Lk 10,3). 
Szeretnék hálás köszönetet mondani Mind-
azoknak: felügyelőknek, tisztségviselőknek, 
presbitereknek, munkatársaknak és a külön-
böző szolgálati területeken hűségesen teljesítő 
minden kedves Testvéremnek (a Fraknó utcai 
szeretetszolgálat munkatársainak, a látoga-
tóknak, a GyBK régi és új munkatársainak, az 
iratterjesztőknek, a farkasréti munkatársak-
nak valamint az imaóra tagságának) a múlt 
esztendőben végezett szíves, önzetlen és lelkes 
munkájukért-szolgálataikért.
Következzék most néhány konkrétum a 2011-
es esztendőről.

1. Személyi ügyek

Hat év után változás történt a gyülekezetünk-
ben szolgáló lelkészek összetételében. Joób 
Máté lelkész úr a 2008-ban elkezdett – az 
Evangélikus Hittudományi Egyetemen már 
korábban elvállalt óraadói tevékenységén 

túli – világi másodállását (SE Mentálhigiéné 
Intézet) tavaly teljes állásra váltotta, s július 
31-ével lemondott lelkészi állásáról. Idézve 
Fabiny püspök ezzel kapcsolatos levelét: e vi-
lági állás elvállalása egyben azt is jelenti, hogy 
a lelkész úr rendelkezési állományba került, és 
„egyházi személyként való biztosítása 2011. 
július 31-től megszűnt”.
Helyére augusztus 1-től Kovács Viktor beosz-
tott lelkész érkezett a gyülekezetbe, aki nagy 
tenni akarással vetette bele magát a gyüleke-
zet életébe. 
Tavaly, Pünkösd ünnepén került sor másod-
kántorunk, Pál Diana orgonaművész esküté-
telére és szolgálatba állítására.
Júniusban hatodévesünk, Horváth-Hegyi 
Áron jeles minősítéssel fejezte be gyülekeze-
tünkben végzett gyakorlati évét. Július 2-án 
gyülekezeti kirándulást szerveztünk Nyíregy-
házára, ahol a népes csoport – többek között 
– részt vett hatodévesünk lelkésszé avatásán…
A teljesség igénye nélkül hadd soroljam fel 
azon hűséges gyülekezeti munkatársak ne-
vét, akik helye sajnos immár üresen ma-
rad templomunkban: dr. Martos Józsefné 
szül.: Sztrokay Piroska Zita (†96), Jásdyné 
Gajárszky Magdolna (†87), Dr. Győri József 
(†80), Formanekné Missura Mária (†49). Em-
lékük legyen áldott közöttünk! 

2. Néhány változás, újítás, újdonság

2011. január 1-étől a délelőtti 11 órás Isten-
tiszteletek kezdését ½ 11 órára változtattuk. 
A változtatással kapcsolatban hozzám semmi-
lyen elmarasztaló megjegyzés nem érkezett… 
Szíves köszönet testvéreink rugalmasságáért!
Tovább bővült gyülekezetünk zenei élete! 
Gondolok itt mindenekelőtt a tavalyi böjti ze-
nés estékre és a szeptemberben először megren-
dezésre került Nyitott templomok éjszakájára. 
Ehhez kapcsolódva említem meg, hogy gyü-
lekezetünk presbitériuma rendezte a kántori 
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tiszteletdíjat (havi 110.- EFt/két fő). Köszönöm 
Bence Gábor és Pál Diana szolgálatait.
Folytatódott az Isten-tisztelet utáni Agapék 
sorozata… A testvérek fizikai állapotának 
javítása érdekében két gyógytornász testvé-
rünk (Kolba Hajnalka és Bence Zsófia) ta-
valy különböző jellegű mozgásprogramok 
(női torna és kötetlen testedzés) szervezésébe 
kezdett.
Ősztől külsejében és arculatában is megújult 
gyülekezeti Hírlevelünk. Szíves köszönet a 
grafikus testvéreknek: Kovács Péternek és 
Zoltánnak (Inveszt-Média Kft.), és természe-
tesen a szerkesztőknek is: Ittzés Szilviának, 
Mády Erzsébetnek, Ittzés-Venásch Eszternek, 
Ecsedi Klárának.
Szeptembertől – a korábbiaktól eltérően – a 
családi Isten-tiszteleteken a diakónus lelkész 
mellett két gyülekezeti lelkész szolgál az al-
kalmakon. 
Tóthné Gaál Zsuzsa textilművész testvérünk 
újabb gyönyörű oltárterítőket készített a far-
kasréti oltárra.
Ősztől megújultak az Újbuda TV egyházi 
programjai. Gyülekezetünkről több temati-
kus műsor készült, melyek megnézhetők az 
interneten (Őszi gyülekezeti hétvége, Ádventi 
sorozat Kelenföldön – http://www.youtube.
com).
Nagypénteken és szenteste gyülekezeti tagok 
olvasták az evangéliumot. Örömmel számol-
hatok be arról, hogy ennek kapcsán ez év már-
ciusában megalakult az IFA, az Isten-tiszteleti 
Felolvasók Alkalma. Kortól-nemtől függetle-
nül hívom erre azon testvéreket, akik szívesen 
vállalnának ilyenfajta szolgálatot! (Időpont: 
hó első péntek, 19 óra.)

3. Jelesebb gyülekezeti alkalmak, esemé-
nyek

A Szeretetvendégségekről el kell monda-
nom, hogy a törzstagságon kívül újabb gyü-

lekezeti tagokat nagyon nehéz megnyerni 
erre az alkalomra. Előbb vagy utóbb jó volna 
közösen elgondolkodnunk azon, hogy miként 
lehetne egy kicsit frissíteni ezen a téren. Hogy 
a kínálattal lett volna a baj, döntse el ki-ki 
maga – vendégeink voltak: Kovács Sándor 
kárpátaljai szakértő, a Poézis együttes, Prőhle 
Gergely helyettes államtitkár, Völgyessy Szo-
mor Fanni énekesnő, az őszi alkalmakon pe-
dig gyülekezetünk egykori hatodévesei…
Külön kiemelem a nyugat-szlovákiai evan-
gélikus egyházkerület püspökének, Milan 
Krivdának pünkösdi látogatását gyülekeze-
tünkben (június 12-13.).
Őszi gyülekezeti hétvégénket Reformáció 
és nők címmel már az új éves témánk jegyé-
ben szerveztük (vendégek voltak dr. Varga 
Gyöngyi docens és Krystyna Steffens festő-
művész).
A Fraknó utcai szeretetszolgálatunk mun-
katársai (Lázár Attila vezetésével Bakay 
Zoltánné, Bence Istvánné, Czike Sándorné, 
Kalabusz Jánosné, Lázár Erzsébet, Mohácsi 
Lajosné, Péterfia Miklós és Dr. Sikó Zsuzsa) 
továbbra is nagy gonddal és lelkiismeretesen 
végzik a hajléktalanok közötti egyre égetőbbé 
váló szolgálatukat. Jól sikerült a tavalyi haj-
léktalanok és a munkatársak karácsonyi 
összejövetele.

4. Röviden az ifjúsági és gyermekmunkáról

Gyülekezetünk ifjúsága részt vett a piliscsa-
bai egyházmegyei ifjúsági hétvégén. A gyer-
mekek és az ifjak újra jó hangulatú farsangi 
együttlétet szerveztek. Volt cserkészgála, 
egyházmegyei hittanverseny Budaörsön, 
konfirmandus-hétvége Béren, húsvéti és 
ádventi kézműves délután.
Örömmel számolhatok be a hétfői felnőtt 
ifjúság (HIFI) megerősödéséről. 2010 őszén 
5-6 aktív taggal vettem át ezt a közösséget, 
ma mintegy 15-20-an tartoznak ide. Kirán-
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dultunk Fehérvárcsurgóra, ádventben pedig a 
Mezőgazdasági Múzeumot látogattuk meg….

5. Ökumené, közegyházi, vendég-, illetve 
médiaszolgálat

A kerületi ökumenikus imahéten túl újra 
felelevenítettük a kerületi ökumenikus lel-
késztalálkozókat.
Április 15-én részt vehettem a II. János Pál 
pápa boldoggá avatása alkalmából a Szent 
Margit Gimnázium dísztermében megren-
dezett Ökumenikus Hálaadó Konferencia 
„kerekasztal-beszélgetésén”…
Missura Tiborral és ifj. Harmati Béla pres-
biter testvéremmel együtt szolgálhattunk a 
FÉBÉ-konferencián. Vendégelőadást tarthat-
tam a gödöllői Szent István Egyetem Élet-
kérdések című sorozatában és a Károli Gáspár 
Református Egyetemen megrendezett Fiatal 
kutatók és doktoranduszok II. nemzetközi teo-
lóguskonferenciáján. Felségemmel kilenc al-
kalommal szolgálhattunk áhítattal az MTV 
Hajnali gondolatok, illetve az Evangélikus ma-
gazin című műsorokban.

6. Testvéregyházak

Erdélyországi testvérgyülekezetünkben (Sep-
siszentgyörgy) halaszhatatlanná vált a pa-

rókia tetőszerkezetének javítása. Készülőben 
van továbbá egy napköziotthonos óvoda, 
melyben fogyatékkal élő gyermekekkel sze-
retnének foglalkozni.
Finn testvérgyülekezetünk (Kulosaari) be-
taglalódott egy sokkal nagyobb gyülekezet-
be (Herttoniemi), melyben szeptembertől 
Markku Rautiainen testvérünk lett az igazga-
tó lelkész.

7. Zárszó

Szíves köszönetet mondok a felügyelő úrnak, 
Ittzés Andrásnak, gondnokainknak, Mády 
Rezsőnének és Szepesfalvy Ákosnak, iroda-
vezetőnknek, Dr. Pusztay Leventénének, a 
számvizsgáló bizottság elnökének, Metzlerné 
Bíró Máriának, könyvelőnknek, Lehoczky-
né Sári néninek és „mindeneseinknek”, 
Schermann Ákos, illetve Bajtai Sándor testvé-
reinknek a munkájukért!...
Elnöktársammal együtt továbbra is kérjük 
munkatársaink hűséges szolgálatát, és a test-
vérek töretlen egyházszeretetét, szíves áldozat-
vállalását!
„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd 
le a rosszat jóval.”

Blázy Árpád
igazgató lelkész

A tavalyi munkaév a látogatás jegyében telt. A 
stratégiában megfogalmaztuk, hogy gyüleke-
zetünkben fokozott hangsúlyt kap az úgyneve-
zett „peremen élő evangélikusok” megtalálása, 
megszólítása, gyülekezetünkbe való integrá-
lása. A látogatócsoportnak én lettem kijelölt 

felelőse, így a 2011-es évet ez a munkakör ha-
tározta meg leginkább. Sok nehézséggel kell 
megküzdeni ezen a téren, ahogy más szolgálati 
területnél is; most látszik igazán, hogy milyen 
nagy a mozgás a kerületben: költözés, megvál-
tozott cím adta nehézségek (például meghal 

Lelkészi beszámoló a 2011-es munkaévről
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valakinek az evangélikus hozzátartozója, a cím 
ugyan él, de már nincs kit ott meglátogatni).

Az elmúlt háromnegyed év számadata:

Missuráné, Mária néni (alkalmanként 
Bakula Katalinnal vagy férjével, Missura 
Tiborral) adminisztrációja szerint (mely 
adminisztráció a lelkészi naplóban talál-
ható) ebben az évben 101 alkalommal lá-
togatott, több alkalommal betegeket, il-
letve olyanokat, akik már nem vagy csak 
nagyon ritkán jutnak el a gyülekezetbe. 
Több esetben házi áhítatra és úrvacsora-
osztásra is sor került.

Jómagam 92 esetben voltam látogatni. En-
nek majdnem a fele (44) olyan testvér vagy 
fiatal házaspár, akik szorosan nem kötődnek a 
gyülekezetünkhöz. Ezek a látogatások is szé-
les skálát ölelnek fel: beszélgetés, lelkipásztori 
beszélgetés, aktív segítés, házi áhítat úrvacso-
rával.

Tavasszal folytatódott az előző munkaév-
ben megkezdett irodalmi esték sorozat. 
Februárban Wass Albert hányattatott sor-
sáról, márciusban Tormay Cécile irodalmi 
alkotásáról hallgattunk nagyszerű előadá-
sokat Takaró Mihály irodalomtörténész-
től. A kezdeményezésnek sokan örültek, és 
folytatást kérnek; a kulturális pályázatra 
azonban – más gyülekezeti alkalmat előtér-
be helyezve – nem adhattuk be ez irányú 
kérelmünket. Az alkalmak újraindításához 
támogatókat keresünk.

A női imanap alkalmából Gulácsiné Fabulya 
Hilda lelkésznő volt a vendégünk.

A Szent Margit Gimnázium evangélikus 
tanulóinak két alkalommal tartottam lelki 

napot (reggel 9–14 óráig) a gyülekezetünk-
ben.

Júniusban, mint eddig már sokszor, vendé-
gül láttuk a székesfehérvári bibliakörösöket. 
Egész napos kirándulásunk során megláto-
gattuk a Szent István-bazilikát, majd pedig a 
Magyar Nemzeti Galériában a híres Munká-
csy-trilógiát néztük meg.

Július elején gyülekezeti kirándulást szer-
veztünk Nyíregyházára, ahol délelőtt részt 
vettünk hatodévesünk, Horváth-Hegyi Áron 
lelkésszé avatásán, délután megtekintettük 
Nyíregyháza nevezetességeit.

A kézimunkakör jóvoltából elkészültek az 
új énekeskönyvek hímzett borítói. Ezek 
az énekeskönyvek új motívummal ellátott 
borítót kaptak, és a gyülekezeti teremben 
vannak.

Az adventi sorozat szervezése ebben az évben 
nekem jutott osztályrészül. Négy alkalmat 
tartottunk, melyen szomszédos, más feleke-
zetű lelkészek osztották meg velünk adventi/
karácsonyi gondolataikat. Így vendégül lát-
tuk Tóth Ipoly O. Cist. plébánost, Molnár 
Sándor református lelkészt, Léta Sándor uni-
tárius lelkészt. Az alkalmakat a templomban 
tartottuk.

Karácsonyi műsort idén is a cserkészvezetők 
készítettek: Bence Katának köszönjük az áldo-
zatos munkát.

A gyülekezet képviselőjeként többször vettem 
részt különböző önkormányzati rendezvé-
nyen, például a lengyel–magyar barátságfánál 
igei szolgálat, adventi gyertyagyújtás, imád-
ság- és igeolvasás különböző helyeken, külön-
böző „munkavacsora vagy koccintás” stb.
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Nekem kicsit eltérő a helyzetem, mert én nem 
tudok egy egész évről beszámolni, hiszen csak 
2011 augusztusában érkeztem a gyülekezetbe. 
Azonban ha az attól eltelt időt kellene össze-
foglalnom, akkor ezt nagyon röviden öt pont-
ban tehetem meg.

1. Az igehirdetés szolgálata:

Igehirdetési szolgálataimat az egyházközség-
ben lévő rend alapján végezem. Különös gon-
dot fordítok az igehirdetések minőségére, fel-
készültségére, az „emberi oldalra”, legyen szó 
akár vasárnapi „fő istentiszteletről” vagy akár 
egy kedd reggeli megbeszélés áhítatáról.

Specifikus feladatom az igehirdetés szolgála-
tán belül a családi istentisztelet, amely felada-
tot a presbitérium ajánlata alapján kaptam. A 
gyülekezetben eltöltött időm jó része „kísérle-
tezéssel” telt – a családi istentisztelet kapcsán 
–, de a márciusi alkalommal már egy állandó-
sítható liturgia szerint zajlott az istentisztelet. 
Erre azért volt szükség, mert a családi isten-
tisztelet (szerintem eléggé méltatlan módon) 
két másik istentisztelet közé van „beszorítva”, 
és a rendelkezésre álló idő mindössze 60 perc. 
Egyedül nem is sikerült volna ezt a feladatot 
megoldanom, úgyhogy ezúton is hálás köszö-
nettel tartozom Ittzés Szilviának és Bence Gá-
bornak, akikkel együtt dolgoztam ez ügyben.

Az igei alkalmak közül még kiemelem a 2012. 
évi böjti sorozatot, amely zenés evangelizáció 
volt. E sorozat tematikája Jézus jelenléte volt. 
Öt böjti csütörtökön foglalkoztunk ezzel a té-
mával.

2. „Rotációs” alkalmak:

Több olyan alkalom van gyülekezetünkben, 
amelyet rotációban vezetünk a lelkész kol-
légákkal. Ilyen például a hétfői és a szerdai 
bibliaóra, a csütörtöki kóruspróba stb. Ezen 
alkalmak célja nyilván a változatosság; mind-
egyikre becsülettel felkészültem. Igazán azok 
tudják megítélni a munkámat, akik részt 
vesznek az alkalmakon, úgyhogy ezúton is 
köszönöm és kérem a visszajelzéseket – akár 
pozitívak, akár negatívak.

3. Felelős alkalmak:

Három olyan alkalom van a gyülekezetben, 
amelyért minden tekintetben én vagyok a 
felelős. A farkasréti hittan, a ifjúsági óra és a 
„középkör”.

A farkasréti hittant magam szerveztem meg 
2011 szeptemberében. Iskolai hittannak in-
dult két fővel, jelenleg öt bejegyzett tanulóval 
gyülekezeti hittanként működünk a farkas-
réti templom gyülekezeti termében minden 

Lelkészi beszámoló a 2011-es munkaévről

Számos más feladatról is szólhatnék, de szol-
gálatom más munkaterületén végzett min-
dennapos feladataim (mint például ügyeleti 
idő megtartása, adminisztráció, hittanórák, 
kazuális szolgálatok, lelkipásztori beszél-

getés, istentisztelet, bibliaórák tartása stb.) 
megegyeznek az eddigi években végzettek-
kel.

Blázy Árpádné
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pénteken 16 órától. A csoport vegyes (1–5. 
osztályosok), ennek megfelelően nem alkal-
mazható egyetlen hittankönyv sem, úgyhogy 
minden egyes alkalomra egy feladatlapot ál-
lítok össze, amely minden korosztály számá-
ra – pedagógiailag és életkorilag – megfelelő 
feladatokat tartalmaz. Ezeket a feladatokat 
szívesen közkinccsé teszem, amelyet szabadon 
felhasználhatnak a gyülekezetben szolgáló lel-
készek, illetve utódaim.

A hittanoktatáshoz tartozik az, hogy 
menyasszonyom, Sterczer Rita is bekap-
csolódott a gyülekezeti hittanoktatásba: 
gyermekbibliakörös csoportot (GYBK) vezet 
a vasárnapi fél tizenegyes istentisztelettel pár-
huzamosan.

Az ifjúsági órák változó lendülettel folynak 
a gyülekezetben. A „klasszikus” értelem-
ben vett ifjúság (középiskolás korosztály) 
számára minden pénteken tartok ifit, ahol 
kezdetben témákkal, majd karácsony óta 
igeszakaszokkal foglalkozunk. A létszá-
munk nagyjából 15-20 fő, egy-egy alkal-
mon pedig 4-8-an vagyunk. A „senior” 
(húszas-harmincasok) ifi pedig időszakosan 
gyűlik össze. Tudomásom szerint négyszer 
találkoztak, mióta én itt vagyok, ebből két-
szer az én vezetésemmel.

A „középkör” alkalmai havi rendszerességűek, 
minden hónap második péntekén este nyolc 
órától. A Cselekedetek könyve a téma, minden 
alkalmon egy-egy részletét dolgozzuk fel. A lét-
szám változó, nagyjából 5 és 10 között mozog.

4. „Láthatatlan” alkalmak (kazuálék, láto-
gatások, egyéb)

Kazuálék: 
Az itt töltött szolgálati időszakomban már el-
végzett kazuális szolgálatok:

Temetés: 1, gyermekkeresztelés: 1, felnőtt ke-
resz telés: 1, esketés: 0.
A gyülekezetben lévő szolgálati időszakom-
ban elvégzendő, előre látható kazuális szolgá-
latok (2012. augusztusig):
Temetés: 4, gyermekkeresztelés: 1, felnőttke-
resz telés: 3, esketés: 2.

Látogatások: 15

Sajnos a látogatások száma messze elmaradt 
attól, amit szerettem volna, de ennek részben 
én vagyok az oka. Másfelől pedig a látogatás-
ra alkalmas időszakok (délután, este) amúgy 
is nagyon telítettek már gyülekezeti progra-
mokkal. De mindenesetre ezen igyekszem 
változtatni.

Statisztika: 

A digitális szolgálati napló szerint a gyülekezeti 
tevékenységek megoszlása kategóriák szerint:

Igei szolgálat közösségben 25,4 %
Kazuálék  0,8 %
Személyes találkozások, beszélgetések  23,8%
Egyéb ügyek (főleg az alkalmakra készülés) 
 50,0%

5. Hiányosságok, kudarcok

Nemcsak az elért eredményekről, hanem a 
kudarcokról vagy éppen olyan dolgokról is 
kell beszélni, amelyek nem vagy nem olyan 
formában valósultak meg, ahogyan elképzel-
tem/elképzeltük.

Ez két ponton nagyon súlyos: az egyik a hit-
oktatás, a másik az ifjúsági munka. Kelen-
földön mindig is nagyon nagy és jó ifjúsági 
élet volt, de most szembe kell néznünk azzal, 
hogy ez a múlté. Nyilván van egy mag (8-
10 fő), akik mindig itt lesznek, bárhogyan is 
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alakulnak a dolgok, de nem hinném, hogy 
ez lenne a cél. Annyi bizonyos, hogy amit az 
ifjúsági bizottsággal kitaláltunk és megter-
veztünk (ifjúsági mentori rendszer, diakónia) 
nem vagy nem egy szűk év alatt megvalósít-
ható projekt. Ez utóbbi tény szóljon mentsé-
gemre is.

A hittanoktatás. Egy hittanórát sikerült meg-
szerveznem a gyülekezetben. Sokkal többet 
szerettem volna. Öt iskolában jártam, de csak 
a Farkasréti Általános Iskolával sikerült dű-
lőre jutnom. Ezen a ponton is hadd magya-
rázzam a bizonyítványom. Frissen idekerülve 
még annyira nem láttam át a helyzetet – ma 
már másképpen csinálnám.

De a hitoktatás kérdését mindenképpen ko-
molyan kell venni, főleg abban az esetben, 
hogyha ténylegesen kötelező lesz a hittan- és 
etikaoktatás, mert akkor egy rossz stratégiával 
több ezer (!) gyereket veszthetünk el!

Végül hadd köszönjem meg mindenkinek az 
áldozatos munkáját, akik mind a gyülekezet-
be való beilleszkedésbe, mind pedig a későbbi 
munkámban segítettek, támogattak. Jó átélni 
az Isten áldását és vezetését az alkalmakon, 
szolgálatokon.
 
Köszönettel,

Kovács Viktor

•  Az új presbitérium április 24-i ülésén több-
ségi szavazással úgy döntött, hogy a tavaly 
megüresedett parókus lelkészi állás esetleges 
átalakításával, illetve betöltésével kapcsolat-
ban most nem kíván lépéseket tenni. Bár a 
presbitérium kérte egyúttal az egyházkerü-
let püspökét, hogy Kovács Viktor kelenföldi 
szolgálatát a következő munkaévre hosszab-
bítsa meg, a június elején megkapott értesí-
tés szerint beosztott lelkészünk itteni meg-
bízatása augusztus 14-én megszűnik, mert 
utána az Evangélikus Hittudományi Egye-
temen fog szolgálatot ellátni. Az új beosztott 
lelkész személyéről hivatalos értesítést még 
nem kapott a gyülekezet.

•  A június 5-én tartott presbiteri ülésen tá-
mogatást kapott a gyermek- és ifjúsági 
munkával, valamint a hitoktatással fog-

lalkozó munkacsoport javaslata, hogy a 
gyülekezet augusztustól a három lelkész 
mellett – részállásban – külön hitoktatót is 
alkalmazzon.

•  Galli István jogtanácsosi és presbiteri tiszté-
nek megtartása mellett lemondott másodfe-
lügyelői tisztségéről.

•  Megtartották alakuló ülésüket a tisztújítás 
során megválasztott kisebb testületeink is: 
április végén a jelölőbizottság, amely elnö-
kének Jány Attilát választotta, május elején 
pedig a számvevőszék.

•  Mennybemenetel ünnepén beiktatták hiva-
talába egyházmegyénk új elnökségét, Bence 
Imre esperest és Némethyné Uzoni Hanna 
felügyelőt.

Személyi, testületi hírek
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Előrehozott időponttal, de annál nagyobb lelkesedéssel készül a 
színjátszó kör a komoly kihívásra! Heti kétszer többórás próbák, 
rendezői elképzelések, díszlet- és jelmezkészítő workshopok, napi 
körlevelek és egyre komolyodó izgalom – ez jellemzi a színjátszó kör 
tevékenységét hónapok óta.
Szeretettel és a közönséget maximálisan komolyan véve nyújtják át 
Shakespeare eme remekművét, ráadásul eredeti, régies fordításban. 
Mivel a színészek már mind megbarátkoztak a darab nyelvezetének 
szépségével is, bíznak benne, hogy a nagyérdemű közönség is egy-
ből beleszeret a shakespeare-i világba! Ők mindenesetre már rabjaivá 
váltak!
Michael Ende-mese, amerikai bűnügyi dráma, Weöres Sándor-da-
rab – ebbe a sorozatba nagyon szépen illik a legújabb mű.
Fogadjuk a csapatot szeretettel és nyitott érdeklődéssel, hiszen ők a 

mi fiataljaink!        
        

-isz-
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Képek gyülekezetünk életéből

A bővített urnatemető egyik 
szárnya az angyalokkal

A új urnatemető átadásán 

A jövő reménységei 
Balatonszárszón
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Kezdő szeretetkör

Prőhle Péter áhítatot tart

Vendégelőadónk, a MEÖT 
főtitkára, Dr. Fischl Vilmos
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A siófoki templomnál

Gyermekbeszámoló

Felolvasók az istentiszteleten



16 KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS HÍRLEVÉL • 2012. nyár

Úrvacsoraosztás

Szárszó 2012 – csoportkép
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Konfrmandusok első úrvacsoravétele

Az idei konfirmandusok
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Bátraké a jövő!

A Sulyok-emléktábla 
templomunk falán

A hétfői ifi záró grillpartija 
zuhogó esőben
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Az idei balatonszárszói hétvégét a tanév mottó-
jának (Reformáció és nők) fényében rendeztük 
meg. A színvonalas előadásokon túl játékra, 
vetélkedőre is sor került. Ennek egyik pontja, a 
„ki vagyok én” kapcsán több ismert és kevésbé 
ismert reformáció korabeli nő került elénk. Né-
hány fontosabb jellemzőjük megismerése után az 
ő személyüket kellett kitalálni. A teljesség igénye 
nélkül íme néhány…

Ónod várában születtem. Korán árvaságra 
jutottam, ezért tizenhat évesen férjhez adtak. 
Harminckét évig éltem boldog házasságban. 
Isten négy fiúval áldott meg bennünket, saj-
nos csak kettő érte meg a felnőttkort. A fér-
jem Erdély fejedelme lett, oda költöztünk, de 
szívünk csücske mindig is családi birtokunk 
maradt. Férjem halála után visszaköltöztem, 
és a város kollégiumának híressé tételén mun-
kálkodtam. Minden erőmmel és lehetősé-
gemmel pártoltam és segítettem a reformáció 
törekvéseit, és egy vallásos jellegű művet is 
írtam (Moses és az Prophéták). Ki vagyok én? 
(Lorántffy Zsuzsanna)

Erdélyben születtem, Székelyföldön. Anyám 
hozzáadott kedvenc mostohafiához, aki a ka-

tolikus hitet követte; nagyon nehezen egyez-
tem bele ebbe a frigybe. A házasságunk nem 
tartott sokáig, mert férjem korán elhalálozott. 
Életem során sok fájdalom ért. Meghalt két 
férjem és négy gyermekem. Két gyermekemet 
erőszakkal elvették tőlem, hogy azokat katoli-
kus hitre neveljék. Egyetlen támaszom ezek-
ben a nehéz időszakokban a hitem volt, amit 
védelmeztem, és annak terjedését segítettem. 
(Árva Bethlen Kata)

Az ecsedi kastélyban nőttem fel. Családom 
irigylésre méltó pozíciót töltött be az akkori 
társadalomban. A „Fekete Bég” néven ismert 
nagy hatalmú férfiúnak lettem a felesége. A 
férjem egy gyönyörű birtokot adományozott 
nekem. Mivel ő sokat háborúzott, én a bir-
tokra költöztem, ahol magányosan tengettem 
napjaimat. Igyekeztem a környék szegényeit – 
főleg asszonyait és a fiatal lányokat – segíteni, 
felkarolni. Mindenféle képtelen rágalmakkal 
illettek, amiért aztán börtönbe kerültem. Hi-
ába volt gazdag és befolyásos a családom, több 
mint négy évig vártam sorsom jobbra fordulá-
sát. (Báthory Erzsébet)

(A vetélkedőt Blázy Árpádné állította össze.)

Szárszói vetélkedő

Az idei év az evangélikus egyházban és ennek 
nyomán gyülekezetünkben is a „Reformáció és 
nők” címet viselte. A márciusi szeretetvendégsé-
gen dr. Csepregi Zoltán egyháztörténész tartott 
előadást erről a témáról; az alábbiakban az 
előadáshoz készített jegyzeteiből adunk közre 
néhány részletet.

„... pietás, politika, perverzió ...”
 a protestáns papnéktól Péter pápán át  

a csejtei rémig

„Hogy nők prédikáljanak vagy szentsége-
ket szolgáltassanak ki, a reformátoroknál 
szóba sem jött” – él a kategorikus fogalma-

Reformáció és nők
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zással Ingetraut Ludolphy a Theologische 
Realenzyklopädie cikkében, hogy aztán né-
hány különleges kivételt fűzzön a tételhez (pl. 
apácák gyóntatása, bábák által végrehajtott 
szükségkeresztség). Dévai Mátyás ezzel szem-
ben nyilvánvalóan komolyan gondolta 1533-
ban Johannes Fabri bécsi püspöknek adott 
válaszait: az asszonyok taníthatnak a maguk 
módján, és ha már egyszer prédikálhatnak, 
miért ne gyóntathatnának?! [...]
Magyarázatot adhatna Dévai magatartásá-
ra, ha az anabaptistákéval rokon álláspontot 
tulajdonítanánk neki. Akárcsak a valdensek 
vagy a táboriták, az anabaptisták 
is teret biztosítottak nők egyházi 
szolgálatának, s ennek megfele-
lően sok nő szenvedett közülük 
vértanúságot.[...]
A wittenbergi vagy a helvét 
irányzatban azonban más volt a 
helyzet. Jóllehet a legtöbb kézi-
könyvben vagy tanulmányban 
kísért a sztereotíp állítás, „a női 
emancipáció útját a reformáció is egyengette”, 
a közelkép ennél kiábrándítóbb. A leegysze-
rűsítő megállapításoknak kétségkívül kedvez 
az a körülmény, hogy egyes rendkívül ex-
ponált, ugyanakkor elszigetelt adatok meg-
erősíteni látszanak ezt a pozitív benyomást: 
például néhány kivételes egyéniség (mint 
Katharina von Bora) vagy magas társadalmi 
állású személyiség népszerűsége, elismertsége 
akár saját korában, akár az utókor ítéletében 
(mint Argula von Grumbach, Elisabeth von 
Rochlitz, Elisabeth von Braunschweig, Peré-
nyiné Frangepán Katalin, Nádasdyné Kani-
zsai Orsolya, Majláthné Nádasdy Anna). [...]
Tény, hogy az egyetemes papság gondolata 
teológiailag felértékelte a női hivatásokat (ki-
fejezetten a háziasszonyét és a cselédlányét is), 
és a papok házasságának elterjedése új érvé-
nyesülési lehetőséget nyitott meg a nők szá-

mára, a papnéi pályát. A másik oldalon lát-
nunk kell viszont, hogy a teológiai felértékelés 
nem vezetett szükségszerűen emelkedéshez a 
társadalmi presztízsben, és az új kibontakozá-
si lehetőségek megnyílásával legalább ugyan-
ennyi zárult be (pl. női szerzetesrendek).
[...]
Bármennyire dicséretes, hogy a legtöbb ma-
gyar reformátor halhatatlan lelket tulajdo-
nít a nőknek haláluk után, ez nem változtat 
azon, hogy életükben többnyire nem látnak 
mást bennük, mint a bűn inkarnációját. Me-
lius Juhász Péter számára az asszony már nem 

egyszerűen a bujaságnak, hanem a 
pápizmusnak és az eretnekség-
nek emblémájává is lett. [...]
A vizsgált probléma tekinteté-
ben az egyetemes papság teoló-
giai programja a kulcsfogalom. 
Luther a szerzetesek fogadal-
maival és a papok szent cselek-
ményeivel többek között éppen 
a háziasszony és a szolgálólány 

mindennapi tevékenységét mint Isten szemé-
ben semmivel sem értéktelenebb szolgálatot 
állítja szembe. [...] 
Ahogyan a népfelség elve elvezet a képvi-
seleti demokráciához, úgy alakul a witten-
bergi reformátoroknál az igehirdetésről és a 
szentségek kiszolgáltatásáról vallott felfogás. 
Szerintük valamennyi keresztény megkapta 
Krisztustól a kulcsok hatalmát, a missziói pa-
rancsot (benne a keresztelés feladatát) és a ke-
nyér megtörésének hagyományát, de a jó rend 
kedvéért ezeket átruházzák elhívott, kiválasz-
tott „szolgáikra”. Dogmatikailag valamennyi-
en papok, de egyházjogi értelemben már csak 
az általuk megbízottak a lelkészek. 
Ingetraut Ludolphy szemléletes példákon 
mutatja be, hogy maga az egyetemes papság 
programjának meghirdetője, Luther milyen 
korlátok között alkalmazta saját tételét. Lu-
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ther számára a rend és a tisztesség követel-
ménye jelentett gátat a program kiterjesztése, 
azaz a nők papi szolgálata előtt. Ha prédikál-
nának, ez sértené a megszokás által szentesí-
tett közrendet és közerkölcsöt, botránkozást 
támasztana – ezzel eljutottunk az evangéliumi 
szabadságnak szeretetből fakadó korlátjáig, a 
hitben gyengék védelmezéséig. [...]
Ezzel szemben áll az, amit Dévai a nőknek 
mint az egyetemes papi rend tagjainak az egy-
házi szolgálatáról akár Johannes Fabri püspö-
köt is provokálva állít: 
„Az asszonyok taníthatnak a maguk módján, 
ahogy Pál írja Titusnak: az öregasszonyok 
tanítsanak a bölcsességre, még a férfit is, ha 
tudatlannak bizonyulna. Így tanítja Priscilla 
és Aquila Apollóst az Úr útjára, de a gyüle-
kezetben tiltja ezt az apostol. Egyébként, ha 
prédikálhatnak, miért ne szolgáltathatnák 
ugyanígy ki a szentségeket szükséghelyzet-
ben, hisz az asszonyok most is megkeresztelik 
az újszülöttet, ezek [a papok] meg anabaptis-
ták módjára újrakeresztelik őket. Egyébként, 
hogy az asszonyok által megkeresztelt csecse-
mők újrakeresztelésében mekkorát tévednek 
és ezzel a donatizmus hibájába esnek, nem itt 
kell kifejtenem.” 
Ugyanígy a gyónás kérdéséről: „Szükséghely-
zetben bármelyik keresztény, az asszonyok is 
meghallgathatják a gyónást. Ha prédikálhat-
nak, miért nem adhatnának tanácsot vagy 
vigasztalhatnának magánbeszélgetésben.” [...]
Nyilvánvalóan más-más személyes tapasztalat 
és kreatív vízió áll a két gondolkodásmód mö-
gött. Dévai családi állapotáról szinte semmit 
sem tudunk. Ez a „semmi” egyben nagyon 
beszédes adat: a magyar reformátort egy el-

lenfele sem vádolta a cölibátus megszegésével, 
soha nem kényszerült látványos magyarázko-
dásra, mentegetőzésre vagy éppen ellentáma-
dásra ebben a kérdésben. Kézenfekvő a követ-
keztetés, hogy egész életében nőtlen maradt. 
Ha ezzel a feltételezéssel olvassuk a hatodik 
parancsolat magyarázatát Dévai magyar ká-
téjából, az a benyomásunk, hogy Dévai ön-
magára mondja: keveseknek adatott meg a 
szüzesség ajándéka, hogy Istent annál készsé-
gesebben szolgálhassák.
Komolyan mérlegelni kell azt a körülményt, 
hogy Dévai bécsi kihallgatása, illetve annak 
utólagos megörökítése idején (1533–1536) 
Magyarországon politikai bizonytalanság és 
belháborús állapot uralkodott, három nagy 
török hadjárat és a két koronás király között 
állandóan változó hadiszerencse nyomait és 
terheit nyögte az ország, nagy volt a vérvesz-
teség, a rombolás és a mentális krízis. Szük-
séghelyzet valóban (és talán folyamatosan) 
fennállhatott, és ami talán komolytalanul, 
játékos gondolatként, szándékosan harsány 
túlzásként merült fel pár évtizeddel korábban 
Luther wittenbergi dolgozószobájában – ho-
gyan aktivizálódhatnának a nők keresztény 
hittestvéreik között – ez Dévai helyzetértéke-
lése szerint reális eséllyé érett. 
Többször megfogalmazódott már a feltétele-
zés, hogy az új hit terjesztői között Magyar-
országon férfiakat és asszonyokat egyaránt 
találunk. Az itt ismertetett Dévai-gondolatok 
mindenképpen alátámasztják ezt a reformá-
cióképet.

Csepregi Zoltán
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A Hírlevelünk bo-
rítóján látható ol-
tárterítővel emlé-
kezünk alkotójára, 
Tóthné Gaál Zsu-
zsa textilművész-
re, gyülekezetünk 
régi és hűséges tag-
jára, aki férjével és 
két lányával együtt 
évtizedeken át épí-
tette a kelenföldi 

közösséget – imádsággal, jelenléttel, gyerek-
munkában vállalt szolgálattal és oltárterítők 
szövésével.
Munkássága Istent dicsérő művészet nemcsak 
azért, mert munkáinak jó része templomok 
oltárait díszíti, hanem azért is, mert „világi” 
témái és az általa használt színek változatos-
sága is a teremtett világ harmóniáját, Isten 
csodálatos bölcsességgel megalkotott min-
denségét törekszenek visszaadni a szövés, a 
természetes gyapjú, a saját festésű fonal mű-
vészi alkalmazásával.
Egy olyan gyülekezeti tagunk szavaival bú-
csúzunk tőle, aki a gyerekfoglalkozásokon 
ismerte meg őt: „Zsuzsát nem ismerhettem 
közelről, gyülekezetbeli ismeretségünk során 
mégis nagyon sokat kaptam tőle. Mindig 
emlékezni fogok arra az előadására, amit a 
gyermekeink részére tartott az üvegablakok-
ról, karácsonyra készülődve. A kísérő diák 
mondanivalói, látványai nagyon megfogtak 
éppúgy, mint az, hogy ahányszor csak talál-
koztunk, mindig ugyanazzal a kedvességgel, 
őszinte érdeklődéssel fordult felénk. Édes-
apám halálakor ő vigasztalt, beszélt arról, 
hogy szüleink, szeretteink halálunk után is-

mét velünk lesznek, mégpedig ép, tökéletes 
testben. Ha Zsuzsára gondolok, az jut eszem-
be, mennyi örömmel ajándékozott meg. Ezek 
szép emlékek, és mindig azok is maradnak.”
Zsuzsát ismerve, bizonyságtevő életét és ha-
lálát látva, teljes bizonyossággal vallhatjuk: 
„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak 
meg…” (Jel 14,13)

-isz-

Tóthné Gaál Zsuzsa
(1940–2012)
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A májusi családi istentiszteleten kedves megle-
petéssel készültek a gyerekek: Hargitai Gyula 
fiatalon elhunyt költő gyerekverseiből adtak 
elő egy csokorra valót. A versek tavaszváró 
hangulata szépen egészítette ki a prédikáci-
óban elhangzott anyák napi gondolatokat és 
az egy-egy szál tulipánt, amelyet az édesanyák 
kaptak. Azonban talán nem is tudja minden-
ki, hogy a néhány perc alatt elhangzott versek 
mögött milyen sok munka állt. Ha sorra vesz-
szük, talán nem is hinnénk!
Az ötletgazda gyülekezetünk egyházfija, 
Sutyinszki Katalin: ő talált rá a versekre. Ő 
biztatta a Kelenföldön eltemetett fiatal költő 
gyászoló édesanyját, hogy milyen szép műsor 
készül. Ő tanította be a gyerekeket, gyakorolt 
velük egyénileg heteken át, csiszolta a vers-
mondásukat.
A versekre – a korábban gyülekezetünkhöz 
kötődő – Csorba István írt dallamot, ezzel a 
dallammal énekelhettünk közösen két verset 
is. Bence Gábor a családi istentiszteleteken ál-
landóan szolgáló kis zenészcsapat saját hang-
szereire írt kíséretet. Így már igazi zeneművé 
léptek elő a versek.
Ráadásképp a versekhez komoly kiadvány 
is készült: majdnem harminc költemény ol-
vasható a padokra kitett, kis, fénymásolt 
füzetkében, melyben volt segédlelkészünk, 
Balog Eszter igen hangulatos, kedves és játé-
kos rajzai díszítik a verseket! Középen pedig 
várt a meglepetés: két üres oldal díszes keret-
ben a következő felirattal: „Ide te rajzolj vala-
mit édesanyádnak!”
Az édesanyák nevében (is) köszönjük minden-
kinek, aki emlékezetessé tette az idei májusi 
első vasárnapot!

-isz-

Anyák napja
– Hargitai Gyula verseivel –
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Kedves Testvérek!

Nagy szeretettel hívok mindenkit a 
Dunapartitúra kelenföldi gyülekezeti tá-
borba. Az utóbbi hetekben kikristályosodott, 
hogy három korcsoportban lesznek a gye-
rekek: óvodások (nagy csoportba menőktől 
fölfele), alsó tagozatosok és felső tagozatosok.
Így három csoportban, de egy időben és egy 
helyszínen akarjuk majd feldolgozni József és 
testvéreinek történetét. Tesszük mindezt kre-
atív hittanóra, sportjátékok és a zene segítsé-
gével.
A táborral kapcsolatban néhány hasznos in-
formáció:
Időpontja: június 25–29., 8.00–17.30
Helye: a Bocskai úti parókia
Étkeztetés: Kérek minden szülőt, hogy a 
gyermekeknek tízórait csomagoljanak min-
dennapra. Az ebédet hozatjuk, és az uzsonnát 
is mi biztosítjuk.
Kivétel itt is a szerdai nap, mert akkor nagy 
szeretettel várjuk a kedves szülőket, hozzátar-
tozókat a kirándulásra. Arra a napra tízórait és 
ebédet is kellene csomagolni.
Zenei rész: Az előzetes felmérés alapján négy 
hangszert lehet majd tanulni a táborban: zon-

gora, gitár, dob (és ütős), furulya. Ezekre lehet 
jelentkezni.
A tábor díja: 5000 Ft/fő/tábor, de lehetőség 
van arra, hogy akár csak egy napra is jöjjön 
valaki, de nagyon bátorítok mindenkit, hogy 
aki csak tud, végig legyen ott. Előleget szeret-
nénk majd kérni, ennek befizetési határideje 
minél hamarabb, összege: 2000 Ft. Nekem 
kellene odaadni személyesen, ha lehet, ha 
nem, akkor leadni a résztvevő(k) nevével ellá-
tott borítékban a lelkészi hivatalba.
A hatályos jogszabályok szerint orvosi alkal-
massági papírra van szükségük azoknak, 
akik táborozni mennek. Ez nem lehet a tábor 
kezdeténél három napnál régebbi. Kérek min-
denkit, hogy ezt vegyük komolyan, és min-
denki rendelkezzen ilyen igazolással.
Jelentkezési lapot szívesen küldök minden-
kinek, aki e-mailt ír nekem a kovacsviktor.
lutheran@gmail.com címre. Kérek minden-
kit, hogy ha több gyermeke jön, akkor mind-
egyiknek külön töltsön ki egy lapot. 
További információkat szívesen adok e-mail-
ben vagy akár személyesen is.

Kovács Viktor
beosztott lelkész

Gyülekezeti hittantábor

A tavaszi hónapokban (március–április) gyü-
lekezetünk lelkészei tartották a kórházi áhí-
tatokat a Szent Imre-kórházban.

A Szent Imre Gimnázium evangélikus tanulói 
március 28-án lelki napot tartottak a gyüle-
kezeti termünkben.

Március 30-án húsvéti kézművesdélutánra 
került sor gyülekezetünk népes gyermekcso-
portja számára. Köszönjük a munkatársak 
szíves segítségét!

Március 30-án tavaszi nagytakarítás volt 
épületegyüttesünkben és a hozzá tartozó ker-

Hírek, események
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tekben. Szíves köszönet mindazoknak, akik 
kivették részüket a munkálatokból.

Április óta három testvérünk szolgál a vasár-
nap délelőtti istentiszteleteken ige- és imád-
ságolvasással. Az IFA (istentiszteleti felolva-
sók alkalma) minden hónap első péntekén 19 
órakor tartja nyitott összejöveteleit a lelkészi 
hivatalban. Bátorítunk mindenkit a jelentke-
zésre, aki szívesen részt vállalna ebben a szol-
gálatban!

Gyülekezetünk eddigi rendszergazdája, dr. 
Schermann Géza testvérünk németorszá-
gi ösztöndíjat kapott, ezért áprilistól Pálmai 
Zsolt végzős villamosmérnök testvérünk látja 
el ezen teendőket. Szíves köszönet mind a le-
köszönő, mind a most szolgálatba álló testvé-
rünknek!

Április 1-jén a délelőtti istentiszteletet köve-
tően meghitt ünnepség keretében avattuk 
fel urnatemetőnk új szárnyát. Köszönetet 
mondtunk a tervezőknek, dr. Szabó Árpád-
nak és feleségének, Czirják Ágnesnek, va-
lamint a színes üvegablakok készítőjének, 
Borbás Dorka iparművésznek és a kivitelezést 
felügyelő Szepesfalvy Ákosnak. Az elkészült 
szárnyon 3-as és 5-ös urnák vásárolhatók 
örökös megváltással. Az árakat az eddigi 2-es 
és 4-es urnahelyekkel arányos módon állapí-
totta meg presbitériumunk.

Április 10-én megemlékezést tartottak a 
2010-es lengyel repülőszerencsétlenség áldo-
zatai emlékére ültetett barátság fánál, ahol 
a kerület lelkészei igei szolgálatot végeztek. 
Gyülekezetünket Blázy Árpádné képviselte.

Április 10-én tartottuk az új összetételű kép-
viselő-testület első ülését, melyen többek 
között beszámolók hangzottak el a lelké-

szektől (lásd részletesen is) és Mády Rezsőné 
gondnokunktól.

Április 16-án Blázy Árpád a farkasréti öku-
menikus esték keretében A feltámadás és örök 
élet hitvallásainkban címmel tartott előadást.

Április 20–22. között nagy sikerrel újra Ba-
latonszárszón került megrendezésre a tavaszi 
gyülekezeti hétvégénk. (Lásd a képes beszá-
molót.)

Meghívásra a Blázy lelkész házaspár május 
13-án a vierseni evangélikus gyülekezet 
(Észak-Rajna–Vesztfália) konfirmációi isten-
tiszteletén szolgált.

Április 24-én, illetve május 8-án tartotta az új 
összetételű gyülekezeti jelölőbizottság, illetve 
számvevőszék alakuló ülését. A jelölőbizott-
ság dr. Jány Attilát választotta elnökéül, míg a 
számvevőszék vezetője – a tisztújító közgyűlés 
választása alapján – továbbra is Metzlerné Bíró 
Mária.

Május 16-án újabb kerületi ökumenikus 
lelkésztalálkozóra került sor a Szent Gellért-
plébánián. Témánk volt: Milyen formában van 
jelen egyéni életünkben, egyházközségünkben a 
média, az internet világa? Hogyan hasznosítjuk 
ezek vívmányait az evangelizációban?

Május 19–20-án tartottuk az idei konfirmá-
ciót gyülekezetünkben. Hét ifjú testvérünk 
tett fogadalmat: Babusa Karolina, Frizon 
Marco, Köteles Kata, Lengyel Orsolya, Nagy 
Márton, Perjési Lőrinc és Tóth Benjámin. 
Blázy Árpádné irányítása mellett ebben az 
évben is Bonnyai Zsuzska hitoktató segí-
tett a felkészítésben. Ezúttal a konfirmandus 
szülőktől 35 darab új énekeskönyvet kapott 
ajándékba a gyülekezetünk. Hálát adunk Is-
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tennek, hogy a felnőtt fiatalokkal együtt idén 
már 15-en konfirmálkodtak.

Hosszú évek után Fábián Sándor személyé-
ben újra van saját prédikátora a baptista 
testvéreknek. Beiktatására május 19-én ke-
rült sor.

Pünkösd ünnepén három felnőtt testvérünk 
részesült a szent keresztségben és konfirmált.
Az idei autóbuszos gyülekezeti kirándulá-
son a Károli-Biblia szülőhelyére, Göncre és 
Vizsolyra látogattunk el.

Június 30-án lesz a hétfői felnőtt ifjúság (hifi) 
kirándulása Zebegény és környékére.

Lelkészi hivatal   06/20 824-2907, 361-2159 
Blázy Árpád igazgató lelkész  06/70 571-1625, 385-0244;
Blázy Árpádné másodlelkész  06/70 540-4340
Kovács Viktor beosztott lelkész  06/20 824-3310 
Schulek Mátyás diakónus lelkész  06/20 824-5000
Ittzés András felügyelő  06/20 824-4576
Inotainé Sólyom Éva  06/30 327-2900
Bence Gábor kántor, karnagy   06/20 824-4524
Pál Diana kántor  06/30 981-1980
Sutyinszki Katalin egyházfi  06/20 824-2125

Telefonszámok

A „szárszói gyülekezet”
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