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„Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital.” (Jn 6,55)
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Életet életért

„Jézus Krisztus váltságul adta önmagát 
mindenkiért.” (1Tim 2,6)

Círusz, a nagy perzsa király egy had
járata során foglyul ejtett egy örmény 
fejedelmet és annak családját. Hosszú 
tárgyalás után a király megkérdezte a 
legyőzött fejedelmet, hogy mit tud fel
ajánlani szabadulásukért cserébe. A feje
delem mindenét felkínálta, amije volt. 
Ebben a pillanatban azonban előállt a 
fia, és bátran odaállt a nagy király elé. 
Bár ő nem volt része apja bűnének, de 
fiatal felesége is a foglyok között volt. 
Círusz megkérdezte a trónörökös ifjút 
is, hogy mit adna azért, hogy felesége 
megmeneküljön a rabszolgaságtól. A 
trónörökös minden késedelem nélkül 
bátran válaszolt:

– Az életemet adnám oda, hogy meg
mentsem őt!

Círusz erre nagylelkűen az egész csalá
dot váltságdíj nélkül szabadon engedte. 
Később, a fiatal trónörökös faggatta 
 feleségét, hogy félte? És hogy tetszette  

neki a nagylelkű király nemes tette? A 
felesége ezt válaszolta:

– Én egyáltalán nem őt néztem, hanem  
azt, aki az életét felkínálta értem, hogy 
megmentsen engem a rabszolgaságtól.

Ennek a fiatal trónörökösnek a szere
tete csak gyenge kép az Isten Fiának 
felmérhetetlen szeretetéhez képest, aki 
azért jött, hogy mindannyiunkat meg
szabadítson a bűn és a halál rabságából.  
Szükségünk van ma is Krisztus szaba
dítására, hiszen annyi minden vonja el 
figyelmünket róla. Egy ünnep mindig 
alkalom a megállásra, a velünk történt 
események átgondolására, és arra, hogy  
erőt merítsünk a tovább induláshoz. A 
feltámadott Úr ma is képes mindenkit, 
aki kéri, megerősíteni, lelkével meg
ajándékozni, erővel felruházni, hitre 
juttatni. Kívánom, hogy éljük át egyen
egyenként, de gyülekezetként is, hogy 
Krisztus része mindennapjainak; él
jünk úgy, hogy Urunk szeretete kárba 
ne vesszen rajtunk.

Blázy árpádné

Nincs új a nap alatt?!

Egy 85 évvel ezelőtti székfoglaló margójára

Gyülekezetünk egykori felügyelője, dr. Kring (Komjáthy) Jenő táblabíró az 1939. május 
2-án megtartott díszközgyűlésén mondta el székfoglaló beszédét, amely nyomtatásban is 
napvilágot látott. E beszéd több érdekes és máig aktuálisnak mondható gondolatot tartal
maz – ezekből szemezgettünk.
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Gyülekezetünk egykori felügyelője 
székfoglaló beszéde elején mindenek
előtt hálaadással emlékezik meg elődjé
ről, Zsigmondy Dezsőről, majd néhány 
„futó pillantást” vet hazánk és közegy
házunk akkori helyzetére. Legfonto
sabbnak a szeretet parancsát tartja, 
melynek minden tettünkben irányadó
nak kell lennie. Éppen ezért szomorúan  
állapítja meg, hogy „Most bizony elég 
sivár a közéletünk, mert nincs meg 
bennünk az egymás iránti szeretet és 
bizalom. Mikor minden magyarnak 
boldognak kellene lennie és le kellene 
borulni az Isten végtelen kegyelme 
előtt, hogy hálát adjon: sokszor a gyűlöl
ködés lesz úrrá sorainkban, magyar a ma
gyar ellen támad, gyanúsít, vádol és 
kétségbe vonja a legtisztább szándékot 
is, pedig voltaképpen egyet akar… A 
bizalmatlanságnak és gyűlölködésnek 
ezt a szellemét ki kell irtani, s a hazasze
retetet minden magyarban oly fokra 
kell emelni, hogy az háttérbe szorítson 
minden más érzést és önös érdeket.”

A közegyházi életre fókuszálva így 
folytatja: „Itt van… a Szent Imre város
nak elnevezett városrészben a két pro
testáns templom és pedig egészen kö
zel egymáshoz. Harangjaink minden 
vasárnap harmóniába zúgnak össze, de 
kérdezem: lélekben is közel vagyunke 
egymáshoz és megvane köztünk a kö
zös ideál szolgálatához szükséges 
egyetértés?… A… rendszeresített együttes  
reformációi emlékünnepek nem elegendők 
az együttérzés és együttműködés külső  

kifejezésére, ha
nem… be lehet
ne vezetni, hogy  
presbitériuma
ink és nőegylete
ink is néha közös 
megbeszélésre… 
jönnének össze,  
ahol a bennün
ket közösen ér
deklő kérdéseket megbeszélhetnénk.”

A gyülekezeti életre mutatva két je
lentős momentumot lát, az egyik a tíz 
éves templom, a másik a lelkipásztor
választás. A templom megteremtette 
annak lehetőségét, hogy a hívek vasár
naprólvasárnapra testvéri közösség
ben összejöhessenek, és hogy a hívő 
 lélek Istenre találjon „a közös áhítatban, 
valamint Isten igéjének hallgatásában”.

Hálát ad továbbá, hogy Isten „megmu
tatta nekünk azt a férfiút, akit oda kellett 
állítanunk e szép jövőre hivatott gyüleke
zetnek az élére” és hogy az egyházközség  
szeretetintézményei virágoznak.

A problémák sem kerültek szőnyeg 
alá. Legnagyobb gond az évekkel ko
rábban a gyülekezet által kölcsönként 
felvett 22.800 dollár tőke és kamat
részleteinek a törlesztése. Tovább nehe
zítette a gyülekezet anyagi helyzetét a 
templom „építésből kifolyólag egy 
 perünk elvesztése, amely mintegy 
50.000 pengőt vitt el.” Bár „a jelenté
keny össze get sikerült letörlesztenünk, 
eközben azonban elmaradtunk a köl
csön kamatainak fizetésével, de a múlt 
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évben lefizettük a hátralékos kamat
részleteket is és most már csak a folyó 
kamatokat fizetjük és pedig féléven
ként kb. 612 dollárt… Ott tartunk te
hát, hogy számolva egy bizonyos rend
kívüli fővárosi segéllyel, összes kiadásain
kat fedezni tudjuk a normális költségvetés 
keretei között.”

Szólt az egyházfenntartásról is: 
„minden évben előfordul, hogy az adók 
egy része egy egyháztag elszegényedé
se vagy ismeretlen helyre távozása foly
tán be nem hajtható. Találkozunk azon
ban olyanokkal is, akik egyházi adóju
kat meg tudnák fizetni, de indokolat 
lanul megtagadják a fizetést.”

És végül még két érdekesség. Ekkor
tájt határozta el a gyülekezet presbité
riuma „az oltár előtti kerítés létesítését”. 
Komoly vita folyt továbbá arról is, hogy 
milyen alkalmak megtartására alkal
mas és hivatott a templom melletti ta
nácstermünk? Szükségesnek látták 
ezért egy gyülekezeti ház vagy terem 

magvalósítását, mivel „ma már alig 
képzelhető élénk gyülekezeti élet olyan 
helyiség nélkül, ahol műsoros vagy 
egyéb összejöveteleket lehet tartani. 
Csak a kényszerűség szoríthatott ben
nünket arra, hogy az ilyen összejövete
leket, melyek bármennyire is az egyház 
céljait szolgálják, de néha mégis erősen 
világi jellegűek, itt ebben a templom 
kiegészítő részét képező úgynevezett 
tanácsteremben tartsuk.” Ebből az álom
ból sajnos azóta sem lett valóság…

A Mindenható ajándékozzon nekünk 
kellő bölcsességet, szelídséget és aláza
tot, hogy méltóképpen folytathassuk 
az eleink által elkezdetteket. „Ezért, 
szeretett testvéreim, legyetek szilár
dak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok 
mindenkor az Úr munkájában, hiszen 
tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiá
bavaló az Úrban” (1Kor 15,58).

Blázy árpád

Ui.: Az idézetekben használt dőlt betűs 
írás az eredetiben is dőlttel szerepel…
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Zsidók Jézusért

2014. március első szombatján egy igen érdekfeszítő előadást hallhattunk a Zsidók Jézusért  
Misszió munkatársától, Tar Katától.  Erről a misszióról mi lelkészek már többször hallot
tunk gyülekezeti tagoktól, így kíváncsian vártuk, hogy kik ők, és mi a küldetésük. Az alábbi-
akban magát az előadót faggattuk szolgálatáról, a misszió hivatásáról.

„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, 
elsőként zsidónak, de görögnek is.” (Róm 1,16)

– Hogyan kerültél kapcsolatba a 
misszióval? 

– A zsidó misszióval először 1998ban  
kerültem kapcsolatba. Akkor egy skót 
misszióba kapcsolódtam be, Ian 
Campbell testvér vezetésével. Ennek 
gyümölcse lett a Menóra Messiási Kö
zösség. 2004től 2010ig a Scheiber 
 iskolában tanítottam angolt. Ekkor is a 
szívemben volt a zsidó nép üdvösségé
nek ügye, de a zsidó iskolában kevésbé 
tudtam nyíltan szólni Jézusról. Megtet
tem ezt akkor, amikor elbúcsúztam 
 tőlük, hogy csatlakozzam a Zsidók Jézu
sért Misszióhoz. A misszió európai 
igazgatójával, Avi Snyderrel egy közös 
ismerős révén találkoztam.  Egy rövid 
beszélgetés elég volt ahhoz, hogy a szí
vemben szunnyadó tűz újra fellobbanjon.  
Avi személye hiteles volt és inspiráló. 
Meghívott egy londoni kampányukra, 
hogy magam is belekóstoljak a misszió 
munkájába. Tudtam, hogy ez nagy ki
hívás lesz, minimális tapasztalatom 
volt az utcai evangelizálásban, és nem 
is nagyon hittem benne, mégis elfogad
tam a meghívást. Igazam volt: valóban 

nagy kihívás volt. Viszont azt is megta
pasztaltam, hogy a nyilvános bizonyság
tétel és evangéliumhirdetés biblikus, és 
Isten áldása van rajta. Ezt tette Jézus, 
ezt tették az apostolok.

– Mi a misszió célja?
– Így hangzik a küldetési nyilatkoza

tunk: „Létezésünk célja, hogy Jesua 
(Jézus) messiási voltát megkerülhetetlen  
tényezővé tegyük világszerte élő zsidó 
népünk számára.”

– Miből áll a tevékenységetek?
– Ezt a célt igyekszünk minden lehet

séges módon elérni. A leggyakoribb 
módja ennek az, hogy azokban a nagy
városokban, ahol legalább 25.000 zsidó 
ember él, évente legalább egyszer evan
gelizációs kampányt szervezünk. A pó
lónkon viseljük, hogy kik vagyunk és 
kiben hiszünk. Forgalmas közterülete
ken szórólapokat osztogatunk, melye
ken az utca emberét az őt foglalkoztató 
témákból kiindulva igyekszünk meg
szólítani, és arra biztatjuk, hogy gon
dolkozzon el az evangélium igazságain. 
Minden szórólapunk tartalmaz egy ige
magot, amit elhintve a szívekbe, re
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ménységünk lehet, hogy sok ezek közül  
ki fog hajtani, és gyümölcsöt fog te
remni. Igyekszünk meg is szólítani 
azokat, akikben némi érdeklődést lá
tunk. A beszélgetés célja, hogy beszél
getőtársunk dióhéjban hallhassa az 
evangéliumot. Ha nyitott erre, elérhető
séget kérünk, és további irodalmat kül
dünk neki postán, majd igyekszünk 
 tovább szolgálni felé, egészen a megté
résig és tovább. Ma Isten kegyelméből 
14 országban vannak jelen a misszioná
riusaink, többek között Izraelben és a 
volt Szovjetunió országaiban. Magyar
országon a legfiatalabb a missziónk. 
Ezen a nyáron is tervezünk evangelizá
ciót Budapesten Élet a halálból címmel.  
A szórólapozáson túl szeretnénk ke
resztény testvéreink minél több talen
tumát felhasználva zenével, tánccal, 

képzőművészettel, költészettel, színját
szással, és más egyéb módon felhívni 
Budapest lakosainak figyelmét: Jézus 
él, és ezt a generációt is magához hívja. 
Általa van ma is út az Atyához, a bűne
ink bocsánata és örök élet. Ő Izrael 
Messiása és a világ Megváltója. Szíve
sen vesszük önkéntes testvérek (a zsidó  
származás nem, viszont a Jézusban, 
mint Megváltóban való hit alapkövetel
mény) jelentkezését a kampányban, az 
utógondozásban illetve a háttérmunká
ban (adminisztrációs és praktikus) való  
részvételre. A kampány július 23tól 
augusztus 9ig tart.

Ízelítőként itt látható a tavalyi kampá
nyunk összefoglalója: http://www.
youtube.com/watch?v=eYG3J2kPNhs.

Az interjút Blázy Árpádné készítette.
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Karácsonytól húsvétig

A következőkben az elmúlt időszak gyülekezeti eseményeire tekintünk vissza. A résztve
vők, szervezők tollából származó írások segítségével mi is feleleveníthetjük emlékeineket, 
élményeinket, illetve képet kaphatunk azokról az alkalmakról is, ahol személyesen nem 
tudtunk jelen lenni.

Fiatalos kórusmuzsika

A 2013-as ifikarácsony vendége volt a Pax et Bonum Kamarakórus Thurnay Viola 
vezetésével. Karácsonyi darabokkal tették meghittebbé a kisifi, nagyifi és szenorifi közös 
ünneplését. A mini koncert után a kórus tagjai az ifisekkel együtt melegszendvicseztek, 

és még sokáig beszélgettek a mécsesekkel megvilágított gyülekezeti teremben.

Csigalassúsággal Betlehembe?

2013 szentestéjének ünnepi istentiszte
letén Andorka Eszter A hosszú út Betle-
hem be című darabját adták elő gyüleke
zeti hittanosaink – mégpedig bábelő
adás formájában. A történet Szófia,  a 

csiga útját me séli el, aki sok izgalmas 
találkozás után jut el végül a jászo lig. 
Esztus darab ja egyszerre szól felnőttek
nek és gyermekeknek, ezért könnyen 
célhoz érhetett az üzenet az ünnepi 
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 alkalmon a mintegy három
száz fős gyüle kezet minden 
egyes tagjához, kortól függet
lenül. A bábokat a szereplő 
gyere kek szülei készítették hi
hetetlen kreativitással, míg a 
paraván Schermann Ákos keze 
munkáját dicséri. A sok humorral fű
szerezett, de egyben izgalmas teológiai 
kérdéseket is feszegető bábjátékot hit
oktatónk, Bedecs Réka vezetésével sok
sok önkéntes segítségével tanítottuk 
be. Különleges ízt adott a jeleneteknek 
nagyifi seink átvezető zenéje. A darab  
végére a szerep lőkkel együtt minden 
 jelenlévő átélhette, hogy mit is jelent el

jutni Hozzá, a betlehemi  gyermekhez. 
Mert bár az út Őhozzá különböző ki
nekkinek az életében – van, akinek 
csigalassú és van, akinek szélsebes, 
van, akinek egyirányú és van, akinek 
kacskaringós –, de egyvalami közös 
mindannyiunk útjában, életében,  élet
útjában: Ő ott vár az út végén.

Gáncs Tamás

Farsangi mulatság

Február 14én mesehősök lepték el a 
tanácstermet, hiszen Shrek, a nagy, 

mogorva, zöld óriás elutazott, így szabad  
volt a mulatozás. Játékmesternek a 

Vakegereket hívták, akik a jel
mezverseny után farsangi játé
kok sokaságával szórakoztatták 
az összegyűlteket. A zenéről 
Shrek lakótársa, a bolondos Sza
már gondoskodott. Minden 
rendben  ment, amíg Csizmás 
Kandúr meg nem éhezett, és 
megpróbálta serpenyőjébe  csalni 
a Vakegereket. Minden mesehős 
azért küzdött, hogy megmentsék 
cincogó barátaikat.

A legnagyobb zűrzavarban ér
kezett haza Shrek, aki döbbenten 
állt a hívatlan vendégek előtt. 
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Szamár szabadkozva magyarázkodott a 
titokban szervezett farsangról. Mind
annyian azt gondolták, hogy Shrek 
megjelentével véget ér a mulatság. De 
kiderült,  hogy tévedtek, s a mogorvának 

hitt házi gazda nem is olyan veszedel
mes: együtt folytatták a táncos játéko
kat. A haspók Csizmás Kandúrt pedig 
egy üveg friss tejjel kárpótolták.

Bence KaTa

Cserkészgála

Az elmúlt évek alatt kialakult és meg
szilárdult a cserkészgála szokásrendje. 
A szomszédos református gyülekezet 
altemplomában igényes színpad és néző
tér fogadta a 32. számú Dévai Bíró 
 Mátyás cserkészcsapat tagjait és hozzá
tartozóikat. Nagyszülők, szülők és uno
kák közösen örvendeztek azon, hogy 
végignézhetik a cserkészélet elmúlt 
évének jellegzetes jeleneteit. Minden 
aktív őrs csak rá jellemző külön produk
cióval szórakoztatta a jelenlevőket. A 
kiscserkész korosztályú fiúk, a Pingvi
nek a nagyotmondó juhászlegény mesé
jét vitték színre, amit az újonc lányok, 
a Cseresznye őrs foszforeszkáló tánca 
követett. A Kullancsok jelenetsora a 
 lazsáló őrs táborozását jelenítette meg. 
A Borsó őrs lányai végül megszabadul
tak az állandó csuklástól. A legfiatalab

bak, a Citrom őrs lányai az ismert ba
bamondókát nagyították szín pad mére
tűvé: Hüvelykujjam almafa… A Vad 
gesztenye őrs nagylányai fergeteges pohár
dobolással kísérték a csapatról szóló 
csasztuskájukat. Őket a Királykobra 
őrs követte, akik példát adtak arra, mi
ként lehet egy tábortüzet tréfás jelene
tekkel emlékezetessé tenni. A műsort 
a vezetőség – a Kisvakond őrs – jelene
te zárta: emberméretű marionettek 
szavalták el a Nyúlból lett antilop mesé
jét. Az izgalmak után az egész csapat 
felszabadultan nézte végig azt a film
összefoglalót, ami az elmúlt év legfon
tosabb programjait idézte fel érdeklő
dőknek és a cserkészeknek egyaránt. 
Az est bevétele a jövő évi táborhoz 
szükséges felszerelés beszerzését segí
tette.

BG

A zenekar Finnországban

A kelenföldi evangélikus gyülekezet 
zenekara február 15től 1 hetet töltött 
Finnországban, ahol több istentisztele
ten szolgált.

Gyülekezetünk kántora, ének és zene
karunk vezetője, Bence Gábor 2012 
 végén 4 hónapot töltött és szolgált 
Jämijärviben, Finnországban, Tamperé től  
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nem messze. Hazatérte után lelkesen 
mesélt a finn faluról és a templomi kó
rusról, a gyülekezet kedves tagjairól. 
Azt tervezgettük, egyszer közösen is 
megnézzük ezt a mesés kis falut.

Az általa vezetett kórust 2013 szep
temberében látta vendégül a  kelenföldi 
gyülekezet, és most kerülhetett sor ar
ra, hogy a mi gyülekezetünk zenekara 
is elláto gasson hozzájuk.

Sajnos nem minden tagunk  tudott 
velünk tartani, volt, aki nem tudott 
szabadságot kivenni, és volt, aki az ön
költséges utat nem engedhette meg 
magának.

Hosszas szervezés után végül február 
15én, szombaton délután elrepültünk 
Finnországba. Három napot töltöttünk 
Jämi järviben, szolgáltunk a vasárnapi 
fő istentiszteleten, és egy önálló kon
certet is adtunk. Ottlétünk rövidsége 
ellenére is igen gazdag programban le
hetett  részünk, megnéztük a helyi 
 fedett sípályát, fakutyáztunk Jämi befa
gyott taván,  és szaunáztunk az erdő kö
zepén. Bőséges ellátásunkról szállás
adó családjaink és a gyülekezet gondos
kodott.

Az út tervezése során felmerült, 
hogy esetleg Turkut is útba ejthetjük, 
ahol egy régi kedves barátom az 
egyik evangélikus gyülekezet lelké
sze. Megkeresé semre nagy örömmel 
válaszolt, biztatott, hogy menjünk, és 
hogy a végső döntést megkönnyítse 
számunkra, pénzt  is pályázott – és 
nyert – a zenekar ott tartózkodása 

költségeinek fedezésére.
Végül heten mentünk tovább Turkuba,  

ahol szintén nagy szeretettel fogadtak 
minket. Az ottani gyülekezet családjai
nál laktunk. Két istentiszteleten ját
szottunk: a Mihálytemplomban egy 
szerda esti, és a dómban egy csütörtök 
déli istentiszteleten, valamint egy re
kreációs központ közösségi termében a 
vendégek részére tartott áhítaton. Meg
lepő és örömteli volt számunkra, hogy 
– bár nem testvérgyülekezetünk –, mind
két istentisztelet után többen odajöttek 
hozzánk s elmondták, ismerik a kelen
földi gyülekezetet, és a gyülekezet több 
tagját név szerint is emlegették.

Bízunk benne, hogy utunkkal és 
szolgálatunkkal tovább erősíthettük a 
finn és a magyar evangélikus gyüleke
zetek közötti jó kapcsolatot.

A jämijärvi gyülekezet egy kis csoport
ja májusban ismét Kelenföldre  látogat.

Zenekarunk a Jämijärviben játszott 
műveket március 23án, a Turkuban 
játszott műveket pedig március 16án 
adta elő templomunkban a fél 11es 
 istentisztelet keretében.

Beczner BarBara 
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Krisztus Kultúrán Keresztül

TAVASZI GYÜLEKEZETI HÉTVÉGE

Balatonszárszó, 2014. április 25–27.

• Krisztusarc az éneklők arcán?  
 – Bence Gábor

• A Krisztusarc változásai a képzőművészetben protestáns szemmel  
 – Schneller János

• Krisztusképek a két világháború közötti zsidó irodalomban  
 – Gombocz Eszter

Program péntek 18 órától vasárnap ebédig.
Gyerekeknek külön foglalkozások, szombat délután kirándulás, pihenés. Minden
kit szeretettel várunk: időseket és fiatalokat, családosokat és egyedülállókat!

Helyszín: Evangélikus Konferencia és Missziói Otthon, Balatonszárszó, Jókai u. 41. 
Elérhetőségek: 84/563950; http://balatonszarszo.lutheran.hu.
Utazás vonattal vagy autóval.
Vonat indul a Déli pályaudvarról 13.30kor (érk. 15.19kor) vagy 15.30kor (érk. 
17.19kor) (mai, 03. 27. menetrend szerint). Vissza 14.37kor (érk. 16.34kor).

Árak (két napra szállás, étkezés, idegenforgalmi adó):
dolgozóknak 12 800 Ft, nyugdíjasoknak, kismamáknak, gyermekeknek, diákok
nak 6800, illetve 6000 Ft, 3 éves kor alatt ingyenes.
Aki rászorul, további anyagi támogatást kaphat a gyülekezettől. Anyagi okok 
miatt  senki ne maradjon itthon! A kéréseket Gáncs Tamás és Blázy Árpád 
 lelkészeknek jelezzék!

Jelentkezés az istentiszteletek után vagy hétköznap irodai időben, a lelkészi 
 hivatalban 2000 Ft előleg befizetésével.
Különleges kérdések ügyében információ: Gáncs Tamás 20/8243703.



HÁROM NEM
ÉS HÁROM IGEN

KRISZTUS MEGKÍSÉRTÉSEIBEN

Zenés böjti esték
a kelenföldi evangélikus templomban

szerdánként 18 órakor
( 1114 Budapest, Bocskai út 10.)

Március 12.
Nagyböjti orgonamuzsika I.
Pál Diana (orgona)
Igét hirdet: Simon Attila evangélikus lelkész

Március 19. 

Castaneae Fasoriensis
Művészeti vezető: Nováky Andrea

Igét hirdet: Simon Attila evangélikus 

lelkész

Március 26.
Leopold Mozart Zeneiskola Kamarakórusa 
Művészeti vezető: M. Losonczy Katalin  
és Ó. Pál Judit

Igét hirdet: Simon Attila evangélikus 
lelkész

Április 2. 
Budajenői Énekes Iskola
Művészeti vezető: Szombatfalvy Csilla  
és Kozma Anikó

Igét hirdet: Kovács Viktor evangélikus 
lelkész

Április 9.
Dániel-játék
13. századi misztériumjáték

Csonka Szabina Babett, Veres Borcsi, 

Bubnó Tamás, Farkas Domonkos, Kocsis 

Csaba és Mezei János főszereplésével, 

 valamint a Budapesti Énekes Iskola pesti 

és albertfalvi tagozata tanulóinak 

 előadásában
Művészeti vezető: Bubnó Tamás  

és Mezei János

Április 16.
Nagyböjti orgonamuzsika II.
Elekes Zsuzsa (orgona)
Igét hirdet: Rozs-Nagy Szilvia evangélikus  lelkész

„Jézus Krisztus az idei böjti időszakban álljon  előttünk úgy is, mint a nemet mondás művésze.”
Gáncs Tamás evangélikus lelkész,  a böjti sorozat házigazdája

http://kelenfold.lutheran.hu/
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Böjti zenés esték a kelenföldi evangélikus templomban 

Az idei böjti sorozatunk címe – Három 
nem és három igen Krisztus megkísértései
ben – utal egyrészt Krisztus megkísér
tésének jól ismert történetére (Mt 4,1–
11) és a benne található három nemet 
mondásra, másrészt három olyan fon
tos igent mondásra, amikor Jézus az 
adakozásról (Mt 6,3–4), a megbékélés
ről (Mt 5,23–24) és az imádságról 
 (Mt 7,7–8) tanít a Hegyi beszédben. A 
cím jelzi azt a nagyon lényeges tényt is, 
hogy Jézus egész földi élete tele volt 
 kísértéssel – erre a pontra mutat rá a 
többes szám („megkísértéseiben”).

A hatrészes sorozat első három al
kalmán Simon Attila lelkész hirdeti 
 Isten igéjét Mt 4,1–11 alapján, Jézus há
rom nemet mondásáról a pusztában. A 
negyedik estén Kovács Viktor, gyüleke
zetünk volt beosztott lelkésze szolgál 
(Mt 6,3–4 alapján). Az ötödik alkal
mon hangzik el a Dániel-játék egy rövid 
igei bevezetővel (Mt 5,23–24 alapján). 
Az utolsó, nagyheti istentiszteletünkön 
pedig Rozs-Nagy Szilvia lelkész prédikál 
közöttünk (Mt 7,78 alapján).

Keresztény egyházunk régi hagyo
mánya énekes iskolák (scholák) alapí
tása. Ezek a scholák az élő zenelitur
gia, istentiszteleti zenekultúra nagy
becsű hagyományának őrizői, fenn 
tartói, nélkülözhetetlen alkotói. Eme 
iskolák szép hangú diákjai nemcsak 
 általános zenei képzésben részesülnek, 
hanem rendszeresen vesznek részt az 

istentiszteletek liturgiájában is. (Talán 
sokak számára ismert, hogy a nagy tör
ténelmi hagyományokkal rendelkező 
lipcsei Tamástemplom énekes iskolá
jának vezetője egykor Johann Sebastian 
Bach volt.)

2014 tavaszán Kelenföldön vendége
ink lesznek három budapesti énekes 
 iskola növendékei: a Budapesti Énekes 
 Iskola, a Budajenői Énekes Iskola és a Fa
sori Gimnázium diákjai. A szerda estén
ként 6 órakor kezdődő istentisztelete
ken az újraéledő egyházi hagyomány 
képviselői, a zeneliturgia továbbélését 
létükkel biztosító énekes iskolák litur
gikus szolgálatainak lehetünk részesei. 
A Leopold Mozart Zeneiskola Kamara-
kórusa ismert zsoltárok feldolgozásaiból,  
az ünnepi időszak énekeiből ad elő vá
logatást.

A böjti sorozat kezdő és záró isten
tiszteletén az orgonáé lesz a főszerep: 
Pál Diana, gyülekezetünk orgonistája 
és Elekes Zsuzsa nemzetközi hírű orgona
művész játszik az egyházi év e kiemelt 
ünnepi időszakának irodalmából.

Jézus Krisztus az idei böjti időszak
ban álljon előttünk úgy is, mint a nemet  
mondás művésze! Legyen Isten áldása 
sorozatunkon, gyülekezetünkön, böjti 
felkészülésünkön! SDG!

pál diana orGonisTa-KánTor  
és Gáncs Tamás lelKész
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Üzenet a távolból

Többször ellátogattam már gyülekeze
tünk honlapjára. Nagyon informatív. 
Megtudhatjuk, mik az éppen aktuális 
alkalmak, olvashatunk templomunk 
történetéről, lelkészeinkről. A színes 
képtár mellett újra olvashatjuk a korábbi  
hírleveleket, és meghallgathatjuk a 
 korábbi igehirdetéseket.

Sokszor gondolkoztam azon, hogy 
vajon hányan hallgatják a templom 

honlapján lévő igehirdetéseket? Illetve 
azok, akik meghallgatják, akkor miért 
nem jönnek el, hiszen jobb közösség
ben lenni és együtt megélni, meghall
gatni, mint otthon, esetleg egyedül.

Arra nem is gondoltam, hogy esetleg 
eljön az az idő, amikor én leszek abban 
a helyzetben, hogy nem tudok eljutni a 
vasárnapi istentiszteletre. Ám az életem  
úgy alakult, hogy elköltöztem Buda

pestről Londonba, ami önmagá
ban nagy változás volt. Többek 
között azért is, mert amíg otthon 
majdnem minden vasárnapi isten
tiszteleten részt vettem, itt nehe
zen találom az egyházat, ahova 
tartozhatnék.

Néhány hónap után észrevet
tem, hogy valami hiányzik, de ak
kor még nem tudtam megmonda
ni, hogy pontosan mi is az. Csak 
később érintett meg a gondolat: a 
lelki táplálékot vontam meg ma
gamtól, és eszembe jutott a hon
lap! Eszembe jutottak az igehirde
tések. Meghallgathatom őket, 
bármikor, bármennyit!

Az első igehirdetésben, amit le
töltöttem, Árpád épp a vir tuális 
világról beszélt, ahol minden ren
delkezésünkre áll. Mosolyogtam. 
Nagyon hálás voltam. Mennyi 
munka lehet az igehirdeté sek rög
zítésén túl a vágáson, feltöltésen  
át abban, hogy szinte napra ké
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A Lepramisszióról 2014-ben

Hármas kerek évfordulót ünnepelt 
idén ez a mozgalom. Január 26án em
lékeztünk meg arról, hogy 140 évvel 
ezelőtt indította el ezt a munkát egy ír 
fiatalember néhány barátjával együtt, 
létrehozva az „Indiai Leprások Misszió
ját”. 140 év során milliókhoz jutott el a 
segítség a Nemzetközi Lepramisszión 
keresztül.

A Magyarországi Lepramisszió negy
ven évvel ezelőtt indult, amikor Dobos 
Károly ref. lelkész kapott Istentől elhí
vást arra, hogy bekapcsolódjon ebbe a 
munkába. Szívós szervező munkával 
gyűjtötte a támogatókat, missziós isten
tiszteleteket tartott. Sok embert tudott 
megmozgatni a kézzel kötött fáslik lehe
tőségével, melyeket azután postai úton 
juttattak el a betegeknek. Sok ezer külön
böző felekezetű magyar ember ismerte 
meg így a leprások helyzetét, még határa
inkon túlról is.

Ekkor kapcsolódott be a kelenföldi 
gyülekezet is ebbe a nem látványos, ám 
annál hasznosabb munkába. Gyüleke
zetünk asszonyai hosszú éveken ke
resztül kötötték a fáslit a leprában 
szenvedő betegeknek. Amióta pedig a 
magas postaköltség miatt a fáslik ki

küldését megszüntették, pénzado
mánnyal támogatjuk ezt a szolgálatot. 
Gyülekezetünk eme áldozatos szolgála
tát figyelembe véve, két kelenföldi tag 
is bekerülhetett a Lepramisszió vezető
ségébe: Missura Tiborné, számvevő 
 bizottsági tag, kurátor és Blázy Árpádné,  
lelkészi kurátor.

 Természetesen idővel ez a szervezet 
is fejlődött, alakult. Mivel egyetlen 
olyan ország vagyunk Közép és Kelet
Európában, ahol ez misszió működik, 
tagja lettünk a Nemzetközi Lepramisz
sziónak. A Magyarországi Lepramisz
szió negyven éves fennállását április 
6án, délután 4 órakor ünnepeljük meg 
a VI. ker. Vörösmarty u. 51 szám alatt. 
Ezen a Nemzetközi Lepramisszió veze
tője és több tagország igazgatója is jelen  
lesz. Várjuk erre az érdeklődőket.

A harmadik kerek évforduló pedig a 
hatvan éve megrendezésre kerülő lepra
missziós világimanap. Fontos, hogy 
imádkozzunk betegségben, szükség
ben lévő testvérekért, hiszen, ha mást 
nem is tehetünk, de ezt megtehetjük. 
Az imádságnak pedig óriási ereje van, 
és ezt láthatjuk ebben a szolgálatban is.

missura TiBorné

szen rendelkezésre állhasson, s hogy 
akár én is itt meghallgathassam.

A honlap lehetőséget ad arra, hogy 
akkor is részese lehessek a vasárnapi 

igehirdetésnek, együtt imádkozhassak 
a gyülekezettel, ha testben nem vagyok 
jelen. Ez nagy öröm számomra.

cziKora BeaTrix
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Női kör

anya, Margot Kässman Anyák a Bibliában  
c. könyvéből, és ennek kapcsán beszél
getünk például a nagycsalád örömeiről 
és terheiről (Lea), az anyósmeny 
 viszonyról (Naomi) vagy az elárvult 
anyáról (Éva).

Az utolsó összejövetelünkön – erre a 
cikkre készülve – megkérdeztem, hogy 
kinek miért jó ebbe a körbe járni. A vá
laszadók mind azt fogalmazták meg, 
hogy jó együtt lenni, jó megtapasztal
ni, hogy a problémáinkkal nem va
gyunk egyedül, és jó ezeket megoszta
ni, megbeszélni egymással.

missura Johanna

Amikor gyerekeink kicsik voltak, rend
szeresen elhoztuk őket hittanra, cser
készetre. Miközben vártunk rájuk, sok 
mindent megbeszéltünk, nemcsak a 
gyereknevelési és háztartási gondokat, 
hanem örömeinket és bánatainkat is 
megosztottuk egymással.

Mára már megnőttek a gyerekek, így 
ezek a találkozások is megritkultak, 
ezért úgy gondoltuk, hogy kellene egy 
olyan kör, ami a középkorú asszonyok 
problémáival foglalkozik. Egy éve já
runk össze havonta egyszer, minden 
hónap harmadik hétfőjén. A beszélge
tések kiindulópontja mindig egy bibliai 

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves szüleinket, keresztszüleinket, ro-
konainkat, gyülekezetünk presbitériumát és gyülekezetünk tagjait a 
konfirmációnkra. Május 17-én, szombaton délután 5 órakor a tanács-
teremben számot adunk mindarról, amit eddig tanultunk. Vasárnap, 
18-án pedig a fél 11-kor kezdődő ünnepi istentiszteleten először járu-
lunk az Úr szent vacsorájához és belépünk gyülekezetünk felnőtt tagjai 
sorába.

A konfirmációi vizsgára a Konfirmációi káté anyagából készültünk fel, 
de felelevenítettük mindazokat a bibliai történeteket is, amelyeket 
hittanórán, gyermekbiblia körön tanultunk sok-sok éven át.

Március végén konfirmációs hétvégét tartottunk Balatonbogláron. 
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Tíz éve Kelenföldön konfirmált „öregek” találkozója februárban

Kérjük a gyülekezet imádságos szeretetét, hogy lelkileg is megerő-
södve tudjunk erre a  jelentős eseményre készülni.

Balogh Levente, Garancsi Ábris, Harmati Eszter, Holló Attila,
Kovács Zsombor, Nagy Veronika, Végh Erzsébet, Zacher Enikő, Zacher Noémi 
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Gyülekezetünk az anyakönyvek tükrében – 2013

A keresztség szentségében részesültek:

Varga Barnabás, dr. Botvay András, 
Györök Péter Pál, Léhner Viktor, Pásztor  
Eszter Laura, Schmidt Krisztián, 
Lasztóczi Blanka Mária, Ali Marietta, 
Kerekes Katalin Gabriella, Szabó Zalán,  
Szabó Márton Zoltán, Juhász Balázs 
Ákos, Burján Barnabás, Hézer Judit, 
Németh András Vencel, Varga Linda 
Nóra, Miklóssy Lea, Miklóssy Panni, 
ThraneNielsen Krompaszky Sophie 
Anna, Bednárik Lotti, Gáncs Máté, 
FinszterZarnóczay Maxim, Izsák Lili 

Nóra, Böröczky Ábel, Nótár András 
Benett, Kincses József Tibor, Gombos 
András László, Schneller Lujza Rebeka,  
Sült Ádám Levente, Szenti Boglárka, 
Pecznik Zara Viktória, Brolly Eszter 
Teodóra, Kalocsa Bence Mátyás, Komjá
thy Márton, Bárány Dávid Gábor, Gyenes  
Natasa, Kővölgyi Zétény, Sárhelyi Máté 
András.

Adja a Teremtő Isten, hogy az ítélet napján 
e nevek felolvastassanak az Élet Könyvéből!

Konfirmációban részesültek:

dr. Botvay András, Györök Péter Pál, 
Léhner Viktor, Ali Marietta, Kerekes 
Katalin Gabriella, Gortvai Eszter Sára, 
Bretz Árpád, Csorba Vince, Golyha 

Zita,  Ittzés Ambrus, Pálmai Dóra, 
Hézer Judit,  Kincses József Tibor.

Isten tartsa és őrizze meg a gyülekezet előtt 
fogadalmat tett testvéreinket!

Házasságot kötöttek:

Morótz Péter és Kicsi Hajnal Mónika, 
dr. Geiszer Balázs és Győri Júlia, Idei 
Tibor és Ráth Katalin, Mezőcsáti Attila 
és Stefanidesz Beáta, Nagy Attila és 
 dr. Meskó Eszter Éva, Sailor Craig Alan 
és Kővári Gyöngyvér Katalin, Nyéki 
Csaba és Sulyok Petra, Mayer Balázs 
László és Tóth Enikő, Héja Gábor és 

Bence Zsófi Anna, Safranyik László és 
Takács Emőke, Lukácsi Péter és Hézer 
Judit, Kása Dezső és Mihály Angéla, 
TóthFalussy András és Horváth Lídia, 
Szeverényi Áron és Franziska Friderieke 
Hanselmann, Ecker Dániel és Wagner 
Zita, Lelkes Gábor és Kerekes Katalin, 
DunaiKovács Tamás és Bencze Anna 
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Szilvia, Balogh Gábor és dr. Kiss 
 Gabriella, Kovács Gábor és Hrumó 
Bettina, Juhász Attila és Zsámboki 
 Erzsébet, Gombos Attila és Varga 
 Tímea Krisztina, Szigeti Márton Géza 
és Kerekes Boglárka Eszter, Győry 

 Attila és Zelencsuk Tímea, László
Pitzer Kristóf és Bernvalner Anita.

A Mindenható Isten áldja meg szeretettel és 
hűséggel a házastársakat!

Halottaink:

Kurcz Vilmosné szül. Grolmusz Margit 
(†87), Mór Kálmánné szül. Hoffmann 
Julianna (†93), Parragh László (†88), 
Pál Károlyné szül. Erdődy Katalin 
(†66), Daróczi Antalné szül. Göndös 
Erzsébet (†90), Kövesdi Ferencné szül. 
Kresnyavi Erzsébet (†87), Simon Lajosné  
szül. Saáry Valéria (†86), Kiss Dezső 
(†92), dr. Reif Márton (†89), Egervári 
László (†91), Könnyű Pálné szül. Zsirai 
Margit (†95), Baky Gyuláné szül. Bihary  
Erzsébet (†76), Szalay Miklósné szül. 
Kessler Gyöngyi (†82), Fekete Ervin 
(†70), Nagy Béláné szül. Hencz Terézia 
(†95), Esztergály Gyula Dezső (†95), 
Csermák Hugóné szül. Fábri Ilona 
(†88), Molnár Tibor (†61), Szilassy 
 Jánosné szül. Vásárhelyi Zsuzsanna 
(†87), dr. Káldosi Rudolf (†92), Arleth 
Zsuzsa (†65), Bagi István (†81), dr. 
Szatmári Istvánné szül. Joó Etelka 
 Mária (†76), dr. Ambrózy Pál János 
(†80), Horváth Lajos Györgyné szül. 
Rezutsek Ilona (†89), Zarnóczay Lajosné  
szül. Bánfi Mária (†76), Kurek Sándor 
(†85), Palányi Gézáné szül. Varga Ibolya  
(†86), Landauer Imréné szül. Szankovics  

Erzsébet (†82), Czeiter György (†85), 
Csepela Árpád (†73), Bucher József 
(†83), dr. Simonyi Viktor (†67), dr. 
Csirmaz Jánosné szül. Sotkovszky Ilona  
Terézia (†82), Bolemányi Irén (†84), dr. 
Korompay Györgyné szül. dr. Várallyai 
Edit (†88), Veréb Ignácné szül. Hannusz  
Gizella (†87), Ács Lászlóné szül. Gór 
Magdolna (†81), Horváth Miklós (†95), 
Walent Lajosné szül. Rideg Zsuzsanna 
(†101), Hajba István (†68), Ranovszky 
Lászlóné szül. Turna Mária (†93), 
GabányiSzathmáry Béla (†61), Szeifert 
Gyuláné szül. Altzibler Magdolna 
(†85), Somkuti Gabriella Klára (†84), 
Uzoni Lászlóné szül. Koltai Ilona (†95), 
Kemencei Mihály (†84), dr. Kerekes 
Lászlóné szül. Tomasik Margit (†91), 
Hegedüs Istvánné szül. Wanderer Éva 
(†67), Petrovics Lajos (†93), dr. Missura 
Jenő (†84), Nagy Dezsőné szül. Amtmann  
Erzsébet (†95), Németh Árpád (†82).

Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az 
élet. Aki hisz énbennem, ha meghal is, él! 
(Jn 11,25)
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GYÜLEKEZETÜNK KÖLTSÉGVETÉSE

(1000 Ft-ra kerekítve, kivonat)
2013. évi 

zárszámadás 
2014. évi 

terv
BEVÉTELEK
Gyülekezeti tagoktól (egyházfenntartás, adomány, 
céladomány, perselypénz)

12 054 12 410

Gyülekezeti tagoktól (áldozati vasárnapi gyűjtés) 1 712 1 800
Gazdálkodásból (bérleti díjak, urnatemető stb.) 6 222 7 180
Központi támogatás (hitoktatás, orgona felújítás) 1 247 800
Külső támogatás (önkormányzat, pályázatok) 13 517 8 000
Saját alapítványtól 537 500
Átfutó és továbbítandó tételek (kötelező  
offertóriumok, járulékok, iratterjesztés)

2 739 2 865

Összesen (kerekítések nélkül) 37 615 141 33 555 000

KIADÁSOK
Illetmények (lelkészek szolgálati és hitoktatási díja) 7 898 8 700
Illetmények (egyéb alkalmazottak) 4 708 4 900
Törvényes terhek (befizetendő járulékok) 2 175 2 320
Dologi kiadások (fűtés, világítás, víz, posta, 
telefon, útiköltség, biztosítás stb.)

4 209 4 190

Más egyh. szervnek (orsz. egyhm-i jár., isk. fennt., 
más gyül.)

746 771

Továbbítandók (kötelező offertóriumok, irat-
terjesztés stb.)

1 101 1 085

Javítás, karbantartás, felszereléspótlás, leltári 
tárgy beszerz., új létesítm.

8 356 14 100

Szeretetszolgálat, segélyek, teológus 13 200
Belmissziós kiadások (hírlevél, gyerekmunka, 
 színjátszók, táborok)

945 910

Családsegítő, testvérgyülekezet, kántorátus, 
 zenei élet stb.

985 1 220

Összesen (kerekítések nélkül) 32 293 363 39 671 165

PÉNZESZKÖZÖK 2013. december 31én: 8 799 387 Ft 
(az akadálymentesítésre ez évben fordítandó összeggel)
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Néhány gondolat a számokhoz:

A 2013 évi bevételek 90%ra teljesül
tek, ebből a gyülekezeti tagok befizetései  
91,5%. A gazdálkodás bevételei 83,5%, 
az urnafülkék értékesítése terv alatti. 
A külső támogatás az akadálymentesí
tésre kapott 11,6 millió Fttal (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 5 millió, 
Szerencsejáték Zrt. 6,6 millió), és egyéb  
kisebb pályázatokkal értendő. A gyüle
kezeti tagok adományainál évek óta 
érezhető a visszaesés.

2013-ban a kiadásaink a tervhez 
képest 90%on zártak. Az illetmények 
94,8, a dologi kiadások 108, a bel
misszió, egyéb kiadások 89%on telje

sültek. Az akadálymentesítés első üteme,  
beleértve a lépcső alatti urnafülkék át
helyezését és a liftakna kialakítását, 
terv szerinti.

A 2014. évi tervben a kiadásainkat 
a zárszámadás számai szerint terveztük.  
Az akadálymentesítést a pályázatok el
nyerése (elmúlt évi és ez évben 7 millió 
Ft XI. kerületi önkormányzati támo
gatás) alapján folytathatjuk. 

Hálás köszönetet mondunk híveink
nek az adományokért, imádságokért, 
mindkettőre igen nagy szükség van! 
Továbbra is mindenkinek a szívére 
helyezzük gyülekezetünk anyagi és 
lelki életét, békességét.

Mády Rezsőné

Építkezéseink

Rövid beszámoló az elmúlt évben el
végzett építési, felújítási munkákról

Hasonlóan a tavalyi, emeleti ablak
felújításhoz, a fővárosi önkormányzattól  
elnyert pályázati támogatásból idén a 
földszinti lelkészlakás (Blázy) és az egy
házfilakás ablakainak felújítását tudtuk  
elvégezni. Ezzel a Magyari István utcai 
oldalon valamennyi lakás külső nyílás
záróit sikerült felújítanunk (hőszigetelő  
üvegezés, záródást javító gumitömítések,  
mázolás).

A földszinti lelkészlakásban meghibá
sodott gázkészüléket cserélnünk kellett. 

A legnagyobb építkezés a templom 
akadálymentesítésének első fázisa volt. 

A torony déli oldalán húzódó lépcső el
bontásával és a pincefödém megbontásá
val kialakítottuk azt a helyet, amelyben 
a felvonó fog elhelyezkedni. Ennek érde
kében, az urnatemetőben a felvonó te
rületére eső fülkéket áthelyeztük az új 
részbe. Mindezen munkákat az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától elnyert 
pályázati összegből (5 millió forint) 
tudtuk finanszírozni.

Az akadálymentesítési munkák foly
tatásának sokáig jogi akadálya volt. 
Felvonóra építési engedélyt a hatóságok  
közötti jogköri viták miatt nem adtak 
ki, nem tudták eldönteni, hogy ez melyik  
hatóság feladata lenne. Mivel ez végre 
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rendeződni látszik, a közben kiválasz
tott és megrendelt felvonótípusra ponto
sítva ismét nekikezdhettünk az engedé
lyeztetési eljárásnak. Ez jelenleg folya
matban van. Közben folyik a további 
tervezés, hamarosan folytatni tudjuk a 
helyszíni építési munkákat is annak az 
acélszerkezetnek a beépítésével, amely
ben a felvonó járni tud majd. További 
feladat lesz az elektromos vezetékek ki
építése is.

Az akadálymentesítés keretében a 
Magyari István utcai szárny előkertjé
nek felújítását is el kell végezni, a kert
kapu átalakításával, a járda átépítésével,  

a kukák kulturált elhelyezésével, bele
értve a szelektív hulladékok gyűjtésére 
szolgálókét is. (Ezek kihelyezése hama
rosan várható.) Ezt a kertrészt elképzelé
sünk szerint minden tekintetben kultu
ráltabbá szeretnénk tenni, így a fedett 
kerti beszélgetőhely átépítését is tervez
zük, amely sajnos mára elég ingataggá 
vált.

Mindezen munkákra külső céltámoga
tási források állnak rendelkezésünkre. 
Bízunk benne, hogy újabb akadályok 
már nem kerülnek elénk, és nyárra be
fejezhetjük az építkezést.

szepesfalvy áKos
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Hírek, események

• Ezúton is szívből gratulálunk dr. 
Galli István testvérünknek, presbite
rünknek, a gyülekezet jogtanácsosá
nak abból az alkalomból, hogy március 
15én állami kitüntetésben részesült.

• Köszönetet mondunk Mády Erzsé-
bet testvérünknek a hírlevél szerkesz
tőségében végzett hűséges munkájáért.

• November és december péntekein 
gyülekezetünk lelkészei tartottak kór-
házi istentiszteleteket a Szent Imre 
Egyetemi Oktatókórházban.

• December 1jén, az egyházi esz
tendő első napján emlékeztünk meg 
farkasréti templomunk felszentelésé
nek 19. évfordulójáról. Az igehirdetés 
alapigéje Hóseás próféta könyvéből 
(Hós 14,2–10) hangzott arról, hogy 
 Isten Jézus Krisztusban kinyilatkoz
tatott szeretetét és figyelmét minden 
körülmények között magunkénak tud
hatjuk.

• Ugyanezen a vasárnapon délután 
tartotta Újbuda Önkormányzata a 11. 
kerületi adventi ünnepi gyertya-
gyújtást, melyen a testvéregyházak 
képviselői mellett Blázy Árpád mondta 
el gyülekezetünk nevében ünnepi kö
szöntőjét.

• Lázár Attila testvérünk szervezésé
ben december 5én tartottuk meg a haj-
léktalanok karácsonyát a Fraknó utcai  
szeretetszolgálatunkban. Hordozzuk 
imádságban az ott folyó áldozatos és 
egyre nélkülözhetetlenebbé váló szolgá
latot!

• Advent harmadik hetének estéin 
tartották gyülekezetünk különböző 
körei (a hétfői nagy ifjúság (FIFA), a 
gyülekezet munkatársai, a bibliaiskola 
és az ifjúság tagjai) a maguk meghitt 
karácsonyi összejöveteleit.

• Január első keddjének délelőttjén 
ökumenikus lelkésztalálkozóra került  
sor gyülekezetünk tanácstermében, 
melyen a kerület lelkészei a 2014es 
ökumenikus imahetet (január 20–25.)  
készítették elő. Az imahetet, melynek 
témájául a korinthusi levél egyik 
 nagyon aktuális verse szolgált: „Hát 
 részekre szakítható-e Krisztus?” (1Kor 1,13),  
idén komoly érdeklődés kísérte. A szol
gálattevők: Tölgyesi Alberik O. Cist 
(római katolikus káplán, nálunk), Fábián  
Sándor (baptista lelkipásztor, Ildikó 
 téri református templom), Faragó 
 Dávid (református lelkipásztor, Szent 
Gellérttemplom), Dr. Szederkényi 
 Károly (esperesplébános, baptista 
templom), Blázy Árpád (evangélikus 
lelkész, Szent Imretemplom), Makláry 
Ákos (görög katolikus parókus, farkas
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réti templom) és Molnár Sándor (refor
mátus lelkipásztor, Szent Angyalok
templom).

• Februári szeretetvendégségün-
kön dr. Harmati Béla László, az Evan
gélikus Országos Múzeum igazgatója 
volt a vendégünk, aki Érték(t)rend cím
mel tartott vetített képes előadást.

• Február 4én gyülekezetünk volt a 
házigazdája az egyházmegyei lelkész-
gyűlésnek.

• Bekapcsolódva a házasság heté-
be, idén már két februári vasárnapon is 
hálát adtunk a házasságot szerző és 
megtartó Isten végtelen kegyelméért. 
Mintegy harmincöt házaspár, illetve 
 özvegy testvérünk erősítette meg há
zassági szövetségét az oltár előtt áldás
vétel formájában.

• Február 28án a 1012 évvel ez
előtt Kelenföldön konfirmáltak egy 
csoportja találkozott gyülekezeti ter
münkben. A kötetlen együttléten kiki 
beszámolt röviden, hogy mi is történt 
vele azóta. A résztvevők tervbe vették 
ugyanakkor, hogy nyár elején újra 
 találkoznak, remélve, hogy akkorra 
majd azok is szabaddá tudják tenni ma
gukat, akik most kimentésüket kérték.

• A középkör alkalmain vendég 
előadóink voltak: dr. Fabiny Tibor pro
fesszor (január), dr. Agod Anett lelkész 

(február) és Szabó B. András lelkész 
(március). Májusi vendégünk Várady 
Endre baptista lelkipásztor lesz. Az idei 
tanévben témánk: Jakab levele.

• Kerületi lelkésztalálkozóra ke
rült sor március 12én a Szent Angya
loktemplom plébániáján. A jó hangu
latú együttléten kerületünk különböző 
felekezetű papjai a kevésbé ismert böj
ti szokásokról beszélgettek egymással.

• Márciusi szeretetvendégségün-
kön Tar Kata a Zsidók Jézusért Misszió 
misszionáriusa volt a vendégünk, aki 
Jézus a zsidó húsvétban címmel tartott 
előadást.

• Március 5én a Szent Margit Gim
názium protestáns hittanosai a szoká
sos tavaszi lelki napon vettek részt, 
ahol Fűtő Róbert lelkész tartott beszél
getéssel egybekötött előadást.

• Március 10én a hétfői bibliaóra 
keretében bekapcsolódtunk az ökume-
nikus világimanap rendezvénysoro
zatába. Az alkalmon Blázy Árpádné 
Egyiptomról vetített képes beszámolót 
tartott, illetve igehirdetéssel is szolgált.

• Március 16án, a böjti idő második 
vasárnapján szupplikáció volt gyüleke
zetünkben, melyen Komáromi Benedek  
ötödéves teológus hallgató hirdette 
 Isten igéjét közöttünk.
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• Március 18án lelkészünk, Blázy 
Árpád Isten akarata – legyen meg a Te 
akaratod címmel a cinkotai gyülekezet 
böjti sorozata keretében szolgált ige
hirdetéssel.

• Március 19én este kiállítás-
megnyítóra került sor tanácstermünk
ben. Tóth Sándor textilművész testvé
rünk Stációk című kiállítását Fehér 
Charlotte magyar–hittan tanár nyitotta 
meg. A kiállítás májusig tekinthető 
meg.

• Március utolsó péntekén egy kis 
agapé keretében ünnepelte 2. születés
napját az IFA (istentiszteleti felolva-
sók alkalma).

• Március 28. és 30. között konfir
mandusaink Blázy Árpádné vezetésé
vel Balatonbogláron konfirmandus 
hétvégén vettek részt. A vasárnapi is
tentiszteleten igehirdetéssel, énekkel, 
igeolvasással szolgáltak.

• Április 5. és 9. között a Nemzetközi  
Lepramisszió elnöksége Budapesten 
ülésezett. Az ülés különböző alkalmain  
részt vett a Blázy lelkész házaspár és 
Missura Tiborné testvérünk.

• Áprilisi szeretetvendégségünkön  
vendégünk volt Riskó János református 
lelkipásztor, aki A presbiterek szerepe a 
gyülekezetépítésben címmel tartott elő
adást.

• Április 11én, péntek délután 16 
órától húsvéti kézművesdélutánt 
szerveztünk gyülekezetünk gyermekei 
számára.

• Húsvétvasárnap délelőtt, a ½ 11 
órás istentisztelettel párhuzamosan 
gyermek-istentisztelet is lesz. Kérjük 
a szülőket, hogy gyermekeikkel a 
templomba érkezzenek.

• Május 17–18án tartjuk gyülekeze
tünkben az idei konfirmációt. (Meg
hívót l. külön.)

• Május 24. és 25. között gyülekeze
tünk szeniorifije csendeshétvégén vesz 
részt a balatonboglári gyülekezet ven
dégeként.

• Az idei napközis hittantábort 
 június 23. és 27. között tartjuk épület
együttesünkben.
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Vendégként a presbiterek között

rádöbbenhetünk, hogy sokszor a tudat
lanság vagy a tények félig való ismere
te, félreértése okozott és okoz zavart és 
vitát egyházunkban a legkülönfélébb  
témákban.

A minden alkalommal megrendezett 
presbiteri fórum is nagyon áldott lehe
tősége egymás és az egyház jobb meg
ismerésének.

De nemcsak az előadások és a fórum 
jelentik a feltöltődést ezeken az alkal
makon, hanem a reggeli és esti áhítatok,  
melyek során különböző liturgikus for
mákat, közösségi imamódokat van 
 alkalmunk megismerni. Tartottunk 
áhítatot napfelkelte táján a közeli rom
templomban vagy a Balaton partján, de 
használtuk az elcsendesedéshez a 
GyLK Lutherlitániáját, melynek segít
ségével széleskörűen tudunk imádkoz
ni az egész teremtett világért. A vasár
napi istentiszteletre készülés kapcsán 
megismerkedhettünk az istentisztelet 
részeivel, jelentőségükkel, így sokkal 
mélyebb átéléssel tudtunk együtt ün
nepelni.

Mindazt, amit eddig leírtam, kiegé
szíti az a szeretetteljes légkör, ami kö
rülveszi a résztvevőket az intézmény 
dolgozói részéről. Révfülöpön minden
ki szeretettel várt és fogadott barátnak 
érezheti magát.

-ive-

A révfülöpi presbiterképzőről 2011 te
lén hallottam Jány Attilától, aki azóta 
már gyülekezetünk egyik presbitere, és 
nagyon felkeltette az érdeklődésemet, 
hogyan is zajlik a presbiterképző tanfo
lyam. Kiderült, hogy a képzést 2010ben  
indította útnak egyházunk. Célja, hogy 
gyülekezeteink presbiterei konfirmációi  
ismereteiket felfrissíthessék, kibővít
hessék, ezáltal megerősödjenek hitük
ben és evangélikus identitásukban.

Úgy alakult, hogy idén, ha kicsit ven
dégként is, de alkalmam van részt ven
ni a már három hétvégésre bővült kép
zésen. Különböző „tantárgyakat” hall
gatunk, mindnek megvan a maga 
előadója, a végén pedig vizsgával zárul 
a tanfolyam. A témák sokszínűek. Há
rom nagy csoportba oszthatjuk őket: 
biblikum (az Ó és Újszövetség ismere
te), egyháztörténet és egyházi tanítás 
(dogmatika, keresztény etika), illetve a 
mai egyház életével foglalkozó témák 
(itt gondolhatunk gyülekezetépítésre, 
misszióra, egyházunk felépítésére stb.) 
Az előaadók (Vető István, Isó Dorottya,  
GregersenLabossa György, Tubán 
 József, Garádi Péter, Szakács Tamás, 
ifj. Hafenscher Károly, Fabiny Tibor) 
gondoskodnak arról, hogy a sokszor 
hatalmas témák átláthatók és befogad
hatók legyenek a hallgatóság számára. 
Az előadói magyarázatok során arra is 
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Kötelező (?) hitoktatás

avagy egy rendelet napos és árnyas oldalai

A közelmúltban több fórumon is szóba 
került az iskolákban kötelezővé tett 
hit és erkölcstanoktatás kérdése.

Mint ismeretes, a most folyó iskola
évben az elsős és ötödikes gyermekek 
részére kezdődött meg ennek a tárgy
nak az oktatása. Szabadon választható, 
hogy a valamelyik felekezet által meg
tartott, vagy az iskola erre szakosodott 
tanára által tartott órára íratják be a 
gyermekeket, természetesen az iskola 
által tartott órán nincsen hitoktatás, 
ott csupán erkölcstant oktatnak. Ezek 
az órák a gyermekek órarendjébe illeszt
ve folynak, döntően a hétköznap dél
előtti időszakban. Az idei év szeptembe
rétől újabb két – elsős és ötödikes – év
folyam csatlakozik a már megindult 
rendszerhez, így négy év elteltével 
mind a nyolc évfolyam bekapcsolódik.

Teljesen egyeznek a vélemények ar
ról, hogy ez a változás egy óriási misz
sziói lehetőséget nyitott az egyházak 
számára, felkínálva a gyerekek és raj
tuk keresztül a szülők megszólításának 
lehetőségét. A gyakorlati megvalósítás 
azonban számos problémát is felvet, 
főként evangélikus egyházunkban, de 
helyenként a nálunk nagyobb történel
mi egyházakban is. Azon gyülekeze
tekben, ahol van saját fenntartású iskola,  
ott már eddig is folyt ilyen oktatás, így 
kicsit könnyebben tudják a többi isko

lát is ellátni, feltéve, ha van jelentkező 
azokban. Ahol csak egykét iskola van, 
és nagyobb részarányban élnek evangé
likus családok, szintén egyszerűbb a 
helyzet. Nehéz, és olykor lehetetlennek 
is látszik viszont azokban a gyülekeze
tekben az oktatás megszervezése, ahol 
egyfelől szórvány helyzetéből adódóan 
csekély a tanulók között az evangélikus 
egyházzal szimpatizáló család (szándé
kosan írok szimpatizálót, mert ezeken 
a helyeken a gyülekezethez tartozók 
még inkább elenyésző arányúak, de a 
szimpatizánsok megszólíthatók lehet
nek), másfelől sok, egymástól földraj
zilag is jelentős távolságra lévő iskolá
ban kell nagyjából azonos időpontok
ban hittanórát tartani.

További nehézség, hogy itt egyegy 
osztályban gyakran csak egy, legfeljebb 
két gyermek választja az evangélikus 
hitoktatást, ami egyrészt a gyermekek 
számára is rossz lehet, mert kiszakítva 
a megszokott osztályközösségéből ma
gánóra jellegű oktatásban részesül, 
másrészt elaprózza a korlátozott oktatói  
kapacitást. Több helyen a gyülekezet 
lelkésze az oktatási feladat ellátása ér
dekében oly sok hittanórát vállal, hogy 
az az egyéb gyülekezeti munka (felké
szülés, látogatás) rovására megy, hi
szen fizikai és szellemi teherbírása a 
lelkésznek is véges.
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Egy biztos, hogy emberi ésszel nem 
tudjuk megjósolni, hogy a Szentlélek 
mikor, hol és hogyan szólít meg embe
reket, de alapküldetésünk mindenképp 
az evangélium örömhírének tovább
adása, amit jó lenne ezen a csatornán 
keresztül is megtennünk.

Gyülekezetünk is a nehezebb helyzetű
ek közé sorolható. Az idei évben három 
lelkészünk és egy részmunkaidős hit
oktató munkatárs fejenként 46 órát 
tud ellátni hetente. Így is sok iskola ki
marad, egyrészt a kapacitáshiány vagy 
az órák ütközése miatt, másrészt mert 
nincs jelentkező minden iskolában. Ezt 
talán az is okozza, hogy már a beiratko
zásoknál sem tudunk mindenütt kellő 
hangsúllyal megjelenni, hisz a kerület 
mintegy húsz iskolájában nem tudnak 
hitoktatóink egyszerre jelen lenni.

A gyülekezetek munkatársaival, ve
zetőivel és lelkészekkel e témáról folyt 
beszélgetések során sem sikerült a fel
vetődött problémákra az egyetlen jó 
megoldást megtalálni, viszont több, to
vábbgondolásra érdemes gondolatot 
szeretnék megosztani, hogy a közös 
bölcsességünk által további ötletek 
születhessenek, azon kívül pedig az eb
ben a munkában segíteni tudók és vál
lalók is megismerhessék gondjainkat.

• További kisegítő oktató, akár fel
készítő alkalmakon erre a munkára 
 alkalmassá tett „civil” munkatársak 
bevonásával.

• Gyülekezetünk pedagógus tagjai
nak bevonása.

• A területünkön működő iskolák
ban dolgozó tanárok közül az erre 
 alkalmasak felderítése, megkeresése, 
felkészítése, bevonása az oktatásba.

• A gyermekek minél nagyobb 
 részének az iskolai hitoktatást helyet
tesíteni tudó gyülekezeti hittanórára 
vagy vasárnapi gyermekbibliakörre 
 hívogatása. (Az iskolával köthető olyan 
megállapodás, hogy a gyermek nem az 
iskolában jár hittanórára, hanem a 
gyülekezetben.)

• A beiratkozásokkor az iskolákban 
a gyülekezet képviseletének biztosítása 
önkéntes munkatársak bevonásával. 
(Ez alkalmi feladat, kizárólag a beirat
kozás vagy szülői értekezlet idejére.)

• Az oktatásba esetleg jelentkező 
kismama gyermeke részére a hittan
órák idejére gyermekfelügyelet meg
szervezése.

Mindezek csupán felvetődött ötletek, 
minden további javaslat, jelentkezés 
nagy segítség lehet a most szinte meg
oldhatatlan nagyságúnak látszó feladat 
megoldása irányában. Mindemellett 
fontos, hogy gyermekeinket, unokáin
kat és az ismeretségünkben lévő gyer
mekeket és szüleiket erősen biztassuk 
az evangélikus hitoktatás választására.

Egy dolog azonban a továbbgondo
lásnál is fontosabb, mégpedig az, hogy 
minél több imádság erősítse ezt a mun
kát, hiszen ami emberi tudásunkkal 
most komoly kihívásnak látszik, az 
Urunk segítségével nagy áldássá válhat. 

szepesfalvy áKos
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Hallgrímur Pétursson: Passió-énekek

Harmadik ének (Jézus Urunk halálküzdelme a kertben)

1 Lelkem, szítsd föl újra hangod,
Mert van itt még mit mondanod:
Jézusból a gond kicsordult,
Háromszor is visszafordult.
Övéi nem virrasztottak, 
Péterrel együtt aludtak.

2 Jézus magában vándorol,
Csalódás várja mindenhol.
Bármerre megy, úgy találja,
Minden kapu be van zárva.
Testét, vérét, összes csontját
Kínzó fájdalma járja át.

[…]

4 Tükörkép ez – megmutatja:
Akiken Isten haragja,
Azoknak nincsen vigaszuk,
Sehol a földön támaszuk.
Kegyelem nélkül nem marad
Csak nyomor, kín és kárhozat.

[…]

7 Te, Uram, kínban szenvedtél,
S engem bűnből kimentettél.
Fölötted az ég beborult,
Énfölöttem égi fény gyúlt.
Téged mindenki elhagyott,
Engem Isten megragadott.

8 Jézus haláltusájában
Kimondhatatlan áldás van.
Halálomat, sírhelyemet
Szép puhára vetette meg.
Lenyugtathatom fejemet,
Uram örök győzelmet vett.

[…]

10 Ádám vétke bajt okozott,
E világra átkot hozott.
De mióta Jézus vére
Pergett le a föld rögére,
Nemzedékről nemzedékre
Áldást aratunk belőle.

11 Jézus! Halálverítéked
Életem pecsétjévé lett.
Vérverítéked hullása
Az én szíven gyógyulása.
Félelmednek verítéke 
Nyomán száll lelkembe béke.

[…]

(Az izlandi költő versciklusát gyülekeze
tünk egykori lelkésze és egyházunk egykori 
püspöke, Ordass Lajos fordította le. A mű 
tavaly ősz óta új kiadásban is kapható, 
 melyet Probstner János grafikái díszí-
tenek.)
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Hivatali rend

A lelkészi hivatal nyitva tartása:
Hétfő–péntek 9–13 óra,
Szerda 17–19 óra

Lelkészek beosztása:
Gáncs Tamás: szerda 17–19 óra, péntek 10–12 óra
Blázy Árpád: kedd 1012 óra, szerda 1012 óra
Blázy Árpádné: hétfő 10–12 óra, csütörtök 10–12 óra

Fraknó utcai szeretetszolgálat: Fraknó u. 32., tel.: 2038365
Kedd 14–17 óra között

Telefonszámok

Lelkészi hivatal .................................... 20/8242907; 1/3612159 
Gáncs Tamás igazgató lelkész .............. 20/8243703
Blázy Árpád parókus lelkész................ 70/5711685; 1/3850244
Blázy Árpádné másodlelkész ............... 70/5404340
Schulek Mátyás diakónus lelkész ........ 20/8245000
Bence Gábor kántor, karnagy .............. 20/8244524
Pál Diana kántor .................................. a lelkészi hivatalon keresztül
Sutyinszki Katalin egyházfi ................. 20/8242125



A kelenföldi evangélikus gyülekezet  
istentiszteleti rendje 

2014. április

Április 20. Húsvét ünnepe
8 óra úrv. Gáncs Tamás
9 óra (Farkasrét) úrv. Blázy Árpádné
10.30 óra (gyermek) Blázy Árpád
10.30 óra úrv. Gáncs Tamás
18 óra Blázy Árpádné

Április 21. Húsvét második napja
8 óra úrv. Blázy Árpád
9 óra (Farkasrét) úrv. Gáncs Tamás
10.30 óra úrv. Blázy Árpád

Április 27. Húsvét ünnepe utáni első 
vasárnap

8 óra úrv. Blázy Árpádné
9 óra (Farkasrét) úrv. Kovács Viktor
10.30 óra úrv. Blázy Árpádné
18 óra (vespera) Schulek Mátyás

Farkasrét: XI. Németvölgyi u. 138.

Április 6. Böjt ötödik vasárnapja  
(Judica)

8 óra úrv. Blázy Árpád
9 óra (Farkasrét) Missura Tibor
9.30 óra úrv. (családi) Gáncs Tamás
10.30 óra úrv. Blázy Árpád
18 óra (vespera) Gáncs Tamás

Április 13. Böjt hatodik vasárnapja 
(Palmarum)

8 óra úrv. Gáncs Tamás
9 óra (Farkasrét) Blázy Árpádné
10.30 óra úrv. Gáncs Tamás
18 óra (vespera) Blázy Árpádné

Április 17. Nagycsütörtök
18 óra úrv. Gáncs Tamás

Április 18. Nagypéntek
9 óra (Farkasrét) úrv. Missura Tibor
10.30 óra úrv. Blázy Árpádné
18 óra (passióolvasás) Blázy Árpád


