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Szeretett Gyülekezet!
„Nemrég született. Most, eleinte oso-
nó léptekkel, majd az üldöző fegyve-
resek ritmikus, trappoló futásában 
megindult ellene a végső roham” – 
fogalmaz a nagyböjtről szóló írásá-
ban Vasadi Péter. És valóban, mintha 
most lett volna karácsony, a születés 
ünnepe, és immár közeledünk a böjti 
időszak végéhez, eljön a nagypéntek 
és a húsvét, a halál és a feltámadás. 

A mostani gyülekezeti Hírlevél – 
mint a Hangolóban említett átkelés – 
összekötő szerepet játszik a két ünnep 
között: visszatekintünk az adventi és 
karácsonyi időszak néhány eseményé-
re és az azóta eltelt időre, és előre né-
zünk a húsvét, sőt, az azt követő tava-
szi napok felé. A különböző rovatok, a 
képek és hírek reméljük, hogy ezúttal 
is építő és érdekes olvasmányt nyújta-
nak mindnyájunknak. 

Különleges eseményként számo-
lunk be a hat évenkénti tisztújítás 
eredményéről. Hordozzuk imád-
ságban a március 11-én beiktatott, 
újonnan megválasztott egyházközsé-
gi tisztségviselőinket, elöljáróinkat. 
Legyen Isten áldása szolgálatukon és 
életükön! 

Változás ebben a számban, hogy 
sok évi áldozatos (a szó minden ér-
telmében) munka után Ecsedi Klára 
jelenleg nem tudja tovább vállalni a 
tördelés feladatát. Szeretnénk megkö-
szönni Klári hét éves hűséges szolgá-
latát a Hírlevél szerkesztőségében; há-
lásak vagyunk neki az eddigi sok se-
gítségért és reméljük, hogy megtalál-
juk azt, aki átveszi tőle ezt a munkát.

A szerkesztőség nevében áldott 
húsvéti ünneplést kívánunk minden 
testvérünknek!  
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Húsvét az Ünnepek Ünnepe. Nincs pár-
ja a világon annak az üzenetnek, hogy 
valaki megjárta a halált, majd feltámadt 
és visszatért onnan. A keresztyénség az 
első Húsvét óta tanúskodik eme ésszel 
fel nem fogható csodáról. Többé nem 
az elmúlásé, nem az enyészeté és nem 
a halálé a végső szó, hanem a Minden-
ható szent Istené, az Élet Uráé, aki nem 
hagyta Egyszülöttjét, Jézus Krisztust a 
sírtengerben, hanem harmadnapra fel-
támasztotta!

Ez a harmadnap oly nagy jelentő-
séggel bírt az első keresztyének életé-
ben, hogy a harmadik parancsolatot 
maguk mögött hagyva nem átallották 
a hét első napját, a vasárnapot ünnep-
pé tenni. E jelentős változtatásra való-
színűleg többek között Mesterük adha-
tott bátorítást, aki nem eltörölni jött a 
törvényt, hanem betölteni, s mi több, 
kiegészíteni. Jézus Krisztus az új paran-

csolatban saját megváltói művét tette 
zsinórmértékké: „Új parancsolatot adok 
néktek, hogy szeressétek egymást: ahogy 
én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek 
egymást” (Jn 13,34)!

Nem csoda ugyanakkor az sem, 
hogy Húsvét bámulatos s egyben fen-
séges diadaláról, az öröklétről csak ha-
sonlatok, allegóriák, érzések, paradoxo-
nok, s olykor egymásnak is ellentmon-
dó kifejezések által lehet tanúskodni. 
Valahogy úgy, ahogy egyik kedves ver-
semben Pilinszky János tette: 

Egyenes labirintus 

Milyen lesz az a visszaröpülés,
amiről csak hasonlatok beszélnek,
olyanfélék, hogy oltár, szentély,
kézfogás, visszatérés, ölelés,
fűben, fák alatt megterített asztal,
hol nincs első és nincs utolsó vendég,
végül is milyen lesz, milyen lesz
e nyitott szárnyú emelkedő zuhanás,
visszahullás a fókusz lángoló
közös fészkébe? - nem tudom,
és mégis, hogyha valamit tudok,
hát ezt tudom, e forró folyosót,
e nyílegyenes labirintust, melyben
mind tömöttebb és mind tömöttebb
és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.

E költői sorok segítsenek újra kinek-
kinek rácsodálkozni Húsvét varázsá-
nak innen és túli titkaira!

 Blázy Árpád

Innen és túl

HANGOLÓ
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BESZÉLGETŐSAROK

Sok éves hűséges irodai munka 
után érezte úgy Mády Erzsébet 
(Tubi), hogy új kihívásra van szük-
sége. Köszönettel tartozunk neki 
mindazért a sok munkáért, amivel 
a lelkészek és a gyülekezet mun-
káját segítette, és minden jót és 
sok örömet kívánunk neki az új 
feladathoz!

Helyét az irodában február elsejével 
Rákóczy-Kiss Eszter vette át, vele be-
szélgettünk.

‒ Kedves Eszter, a tisztújítással kap-
csolatban ugyan már röviden bemu-
tatkoztál, de megtennéd, hogy néhány 
rövid mondatban újra összefoglalod, 
amit legfontosabbnak tartaszt magad-
dal kapcsolatban?

‒ Magamról a legfontosabbnak min-
dig azt tartom, hogy három lánygyer-
mek büszke édesanyja vagyok. Az itteni 
munkába állásom előtt otthon voltam 
főállású anyaként, mivel a legkisebb lá-
nyom szeptembertől kezdte az óvodát. 
Főiskolai tanulmányaimat a University 
of Hertfordshire budapesti képzésén 
végeztem, ahol általános üzleti szakon 
végeztem. A tanulmányaimat angol 
nyelven folytattam. Érden élünk csa-
ládommal, de a kerülethez több szál-

lal kötődünk, itt nőttem fel, testvérem 
most is itt él. Mindhárom lányom itt ta-
nul, illetve jár óvodába. A gyülekezet-
nek hét éve vagyunk tagjai, két nagyobb 
lányom cserkészkedik.

‒ Hogyan került szóba, hogy elvál-
lald az irodai munkát, és mi indított 
rá, hogy elfogadd a felkérést?

‒ Tavaly ősszel került szóba először, 
hogy érdekelne-e engem ez az állásle-
hetőség, mivel Tubi váltani szeretne. 
Én nagyon megörültem a lehetőség-
nek, mert épp négy órás állást szeret-
tem volna. Külön öröm számomra, 
hogy a szívemnek kedves emberek-
kel dolgozhatok együtt és megismer-
hetem a gyülekezet azon tagjait is a 
munkám által, akiket eddig nem is-
mertem, mert más vonalon kötődünk 
a gyülekezethez.

Új arc az irodában 
Beszélgetés Rákóczy-Kiss Eszterrel
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BESZÉLGETŐSAROK

‒ Pontosan mi tartozik a munkakö-
rödbe? Ezek közül mi az, ami leginkább 
közel áll a szívedhez?

‒ Munkakörömhöz tartozik a lelké-
szi hivatal adminisztrációjának vezeté-
se, a gyülekezet pénzügyeinek admi-
nisztrációja, a gyülekezet működésé-
ből adódó irodai munka, befizetések 
nyilvántartása.

‒ Ugyan még csak pár hét telt el, de 
mik az eddigi tapasztalataid?

‒ Nagyon jók az eddig tapasztala-
taim, mindenki nagyon segítőkész és 
türelmes velem. Egyelőre nagyon kell 
koncentrálnom, hogy mit és hogyan 
csináljak, de minden segítséget meg-
kapok, hogy zökkenőmentes legyen a 
váltás. Nyilván idővel belerázódom. 
Élvezem a munkát, sokszínű és válto-
zatos. A gyülekezet ügyeivel kapcso-
latban felmerülő kihívások kezelése is 
a feladataim közé tartozik, pont úgy, 
mint a lelkészek munkájának segítése. 
A gyülekezet tagjai megtalálnak a lel-
készi hivatalban munkanapokon reg-
gel kilenc és délután egy óra között, 
ha bármiben a segítségükre lehetek. 

‒ A Hírlevélen keresztül mit „üzensz” 
a gyülekezetnek, hogyan tudjuk legin-
kább segíteni a munkádat, és hogyan 
imádkozzunk érted?

‒ Megköszönöm, ha imádkoznak 
értem, hogy minél gyorsabban bele-
rázódhassak új munkakörömbe. 

– Köszönjük a beszélgetést!
 -BD-

42 év kelenföldi 
szolgálat
Nyugdíjas lelkészünk, Missura Tibor 
novemberben töltötte be 85. életévét, 
és decemberben, 42 év lelkészi szol-
gálat után úgy döntött, hogy „leteszi a 
lantot”, vagyis befejezi gyülekezetünk-
ben végzett szolgálatát. Ebből az alka-
lomból kértük meg, hogy beszéljen az 
itt eltöltött hosszú életpályáról, illetve 
olyan eseményekről, amelyekre szíve-
sen emlékszik vissza. Végül egy három 
részes, különböző történeteket felele-
venítő visszaemlékezés született, ame-
lyet sorozatként olvashatnak a kedves 
testvérek. Mi, lelkésztársai köszönjük 
a sok segítséget, az áldozatkészséget, 
mellyel sokszor kisegített bennünket, 
és kívánjuk, hogy a jó Isten továbbra 
is vigyázzon rá és szeretteire.  

 Blázy Márti
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Akik a Bibliájukat rendszeresen 
olvassák, azok számára nem új, 
hogy a történelem lapjait szüksé-
ges forgatni. Az utóbbi hónapok-
ban a bibliaolvasási Útmutató 
alapján Mózes könyvét olvastuk 
folyamatosan. Ott Mózes emlé-
kezik vissza az egyiptomi kiszaba-
dulás történetére, a 40 éves hosz-
szú útra a pusztában. Ma sokan 
ugyan kijelentik, hogy nem érde-
mes a múlttal foglalkozni, az már 
elmúlt és nem jön vissza soha. 

Az igaz, hogy nem jön vissza, de ta-
nítani akar, hogy a jövőnket jól for-
máljuk. Mózes emlegeti a csodákat, 
amiket átéltek. Ezek az események azt 
mutatják, hogy van Isten, törődik ve-
lünk, nem hagy el és megsegít. Noha 
nem látom Istent, mégis építhetek 
rá. A levegőt sem látjuk, mégis élünk 
vele. Ezért ha magunk előtt nehézsé-
geket látunk, remélhetjük Isten segít-
ségét is, - mert eddig is megtapasz-
taltuk a segítségét – így könnyebben 
indulunk az útra. A bizakodó remény-
ség mindenkor szükséges az életünk-
ben, mert ha csak a negatív dolgokat 
látjuk, a betegségeket és a nehézsége-
ket, csak azokat emlegetjük, akkor az 

életünk a boldogtalanságba és a de-
presszióba fut.

Most azokra a „csodákra” emlékez-
tetek, amit az egész kelenföldi gyüle-
kezet átélt. Látszólag nem látványo-
sak és sokan már el is felejtették. De 
emlékezzünk, hogy megérezzük Isten 
közelségét, megsegítő kegyelmét, és 
ezért merjük nyugodtan rábízni jö-
vőnket. Bizony élő, és hozzánk közel 
lévő Urunk van. 

Isten áldó jelenlétét érezhettük a 
gyülekezet beteggondozói munkájá-
nak kialakulásában és fejlődésében. 
Eredetileg egy szokványos bibliaóra 
volt hétfőn esténként. Akkor még 
nem kellett félniük a nyugdíjasoknak 
sem az esti kimeneteltől és tévéadás 
sem volt hétfőnként, ezért nem siet-
tek haza a résztvevők. Először csak 
beszélgettek a résztvevők az igema-
gyarázat után a gyülekezet dolgairól, 
majd a hónap első alkalma spontán 
átalakult imaközösségé. A konkrét 
imatémák emlegetése átalakította a 
beszélgetéseket beszámolókká, hogy 
kinél milyen gyógyulás vagy változás 
állt be, miért lehet hálát adni és mi-
ért kell imádkozni. Többen elkezdték 
a környékükön lakó hittestvéreket is 
látogatni, a gyülekezeti körlevelet ház-

Tanít a történelem
I. rész
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hoz vinni, amiből ismeretség született 
és többször közös templomba járás is. 
A beszámolók pozitív kicsengése in-
dított egyre többeket a bibliaórán a lá-
togatásokra.

Így egyre több rászoruló került a lá-
tókörünkbe, akiknél a fizikai segítség 
is szükségesnek látszott. Ekkor szüle-
tett meg az a gondolat, hogy 4 órában 
a gyülekezetünk alkalmaz egy ápo-
lásban gyakorlott személyt, aki na-
ponta több helyen is be tud segíteni. 
(Görbitzné Éva, majd mások). Ezzel 
több évtizedes beteggondozói mun-
ka kezdődött. Az imaórák lassan az 
egész gyülekezet tevékenységét átölelő 
alkalmakká váltak.

Szinte észrevétlen kezdődött és bő-
vült a kórházi munka. Az természetes 
volt, hogy a rendszerváltás előtt a lá-
togatási időben bementünk az egyes 
gyülekezeti betegekhez. Ezek nem 
voltak könnyű alkalmak, mert akkor 

még a szobákban 6-8 beteg feküdt, 
akikhez látogatási időben jöttek a ro-
konok is, mert csak a látogatási időben 
– hetente négyszer 2 órára – lehetett 
belépni a kórházba. Itt úgy beszélni a 
nagyothalló beteggel, hogy ne „zavar-
ja” az ott lévő, esetleg látogatóként ott 
tartózkodó öntudatos párttagot, aki-
nek kartonlapján jó pontként szere-
pelt, ha tiltakozott a „fekete reakció” 
tevékenysége ellen, bizony nem volt 
könnyű. Az orvosoknak is nehézséget 
jelentett, ha ilyen üggyel kellett fog-
lalkozniuk. Amikor „látható” egyházi 
cselekményre, beteg-úrvacsoráztatás-
ra került a sor, akkor külön engedélyt 
kellett kérni az osztályos orvostól, aki 
legtöbbször, a látogatási idő utáni idő-
re adott engedélyt, többször semleges 
helyet megadva: a folyosó végére vagy 
az orvosi szobába. A rendszerváltozás 
után kértünk és kaptunk lehetőséget a 
nyilvános kórházi szolgálat végzésére, 
amit aztán a reformátusokkal és a bap-
tistákkal közösen meg is szerveztünk 
a Tétényi úti kórházban (ma Szent 
Imre kórház.). Többen jelentkeztek a 
nyugdíjasok közül, hogy hírül viszik 
a betegeknek az istentisztelet idejét és 
több épületben segítik őket eljutni az 
összejövetel helyére. Ezt a szolgálatot 
20 évig végezték. 

Bizony szabad és jó a „véletlenek-
ben” is meglátni Isten megsegítő ke-
gyelmét, és megélni Isten közelségét! 

 Missura Tibor
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MONTÁZS

Az idei Ádventben három, Jézus 
Krisztusra mutató zsoltár tanított 
bennünket a szerdánkénti zenés 
esteken arra, hogy az Eljövendő 
maga Jézus Krisztus. 

Bod Péter így foglalta össze a Biblia ta-
nítását az Úr Jézus Krisztus eljövetelé-
vel kapcsolatban: „A mi Urunk Jézus 
Krisztusnak négy adventusa vagyon. 
Először, midőn testben megjelent. Má-
sodszor, midőn a szívbe bészáll és az 
embert megtéríti. Harmadszor, midőn 
halála óráján elmegyen az emberhez, 
és negyedszer, midőn eljön ítéletre.” 
Ez ugyan nem hangzott el így az aláb-
bi igehirdetések egyikében sem, de ez 
a négy, már megtörtént, és ezután be-
következendő esemény fel-felvillant a 
Zsoltárok üzeneteiben.

Zsolt 23: A Jó Pásztor (Győri János 
Sámuel) – Az ÚR az én pásztorom, nem 
szűkölködöm. Megverem a pásztort, és 
elszélednek a nyáj juhai. De miután fel-
támadtam, előttetek megyek Galileába ‒ 
köszönjük Máté, hogy mindig hozzáte-
szed, hogy ezek azért történtek, hogy be-
teljesedjék az írás. Isten azt mondta, hogy 
nem jó az áldozat, és a legnagyobb ál-

dozatot hozta, feláldozta önmagát. Jézus 
Krisztus pásztorból Isten Báránya lett. 
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a 
földet ‒ ez még hátravan. Ígéret: Az ÚR 
házában lakom. Az én pásztorom az Úr!

Zsolt 22:  A Megváltó (Solymár Pé-
ter) – A mi Urunk a sötétségben ablako-
kat nyit, de van, hogy ezek közben be is 
zárulnak. Az első az anyaméhben. A kö-
vetkező már a földi életünkben: Uram, 
ne légy távol! Velünk voltál nemzedék-
ről nemzedékre, légy Szabadítónk az el-
jövendő időben is (vö. Jézus=Szabadító 
– Mt 1,21). A harmadik ablak: hirde-
tem nevedet testvéreimnek, dicsérlek 
a gyülekezetben. És végül a negyedik: a 
jövő ablaka. Jézus Krisztus a kereszten 
imádkozta: Én Istenem, én Istenem, mi-
ért hagytál el engem? Tovább gondolva 
az elhangzottakat, azt is ebben a zsoltár-
ban olvassuk, hogy „Megosztoznak ru-
háimon, köntösömre sorsot vetnek”. Le-
hetetlen nem Jézus Krisztusra gondolni 
ennél a mondatnál.

Zsolt 2: Az Eljövendő (Péter Zoltán) 
– A trónöröklés földi és mennyei rend-
je: a földi királyok, uralkodók, politiku-
sok szervezkednek, intrikálnak, keresik 
az esetleges örökös kegyeit. Jézus Krisz-
tus születése, tanítása, csodái, szenve-
dése, halála és feltámadása óta a kép ki-
merevedett, megállt. Mi tudjuk, hogy ki 
az igazi Király, az Élet Fejedelme. Még 
nem látjuk teljes hatalmát, de tudjuk: az 
Ő szeretete mindennél nagyobb hata-
lom. Hidd el, hogy Ő lesz az, aki végül 

Zsoltárok 
az Eljövendőről
Ádventi sorozat 2017
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győz. Koldusok vagyunk, de Isten maga 
jött értünk. Jézus Krisztus maga mellé 
ültet minket a trónra. Kegyelem Kirá-
lya, Élet Fejedelme, Pantokrátor, azaz Ő 
a mindenség Ura. Karácsony ünnepén - 
milyen csodálatos - folytatódott a Zsol-

tárok könyve Jézus Krisztusra vonatko-
zó üzeneteinek hirdetése a 111. zsoltár 
alapján: Gondoskodott népe megvál-
tásáról, örökre elrendelte szövetségét, 
szent és félelmetes az ő neve.

 Asztalos György (presbiter)

Szubjektív középkör

Igazgató lelkészünktől, Tamástól meg-
lepő felkérést kaptam szubjektív beszá-
moló írására a munkaév első feléről: 
miért pont én, amikor a Középkör va-
lamennyi tagja biblikus témában sokkal 
tájékozottabb nálam, arról nem is be-
szélve, hogy egy éve sem vagyunk ta-
gok (avagy már mindenki írt cikket a 
Hírlevélbe?). Tovább lépve belekapasz-
kodom a szubjektivitás lehetőségébe.

Témánk az Énekek éneke volt, amit 
– bevallom – előítélettel vártam. Tanul-
mányaim alatt a Bibliáról csak azt hal-
lottam, hogy az legfeljebb történelmi és 
irodalmi szempontból értékelhető, ez 
utóbbi kijelentés erre a könyvre illett is. 
Az erőltetett átvitt értelmezéseket pedig 
nehezen fogadom be.

Tamás felvezetése roppant alapos 
volt. Meglehetősen sok a bizonytalanság 
az Énekek éneke körül, emiatt érdemes 
volt az összes lehetséges feltételezést ösz-
szegyűjteni. Az írások keletkezési idejére 
is több dátum van (legfeljebb a délelőtt 
fél 11-ben lehet egyetértés…). Arra is 
akad néhány variáció, hogy miért ke-

rült be a kanonikus gyűjteménybe, kik 
a szereplői. Mélyrehatóan körbejárta al-
legorikus, liturgikus, dramatikus és lírai 
szemszögből is. Szóval, aki ennél többet 
tud erről a témáról összeszedni, az csal 
(bár azt megtudtuk, hogy Clairvaux-i 
Bernát másfél fejezetből 86 prédikációt 
írt, de egyiket sem ismertük meg). Nem 
is csoda, hogy telitalálatos totót senki 
sem ért el a „kurzus” végén.

Ráadásként Tamás dr. Pángyánszky 
Ágnes teológiai tanárt is rá tudta venni, 
hogy a záró alkalomra hasonló precizi-
tással készüljön fel témánk prédikációs 
lehetőségeiből. Általa bővült allegori-
kus ismeretünk a paradicsomi állapot 
vágya és visszaállítása kapcsán.

Az előadások és a vidám, de érde-
kes beszélgetések alakítottak: elfoga-
dom, hogy az önzetlen, teljes és hűsé-
ges szerelemnek létjogosultsága lehet a 
Bibliában, az Isten szerinti élet útmu-
tatójában. Az is kiderült, hogy bár sok-
féle közösség része voltam, de nagyon 
hiányzott felnőtt életemben ez a gyü-
lekezeti forma. Most rátaláltam, jobb 
későn, mint soha! 

 Tóth Ferenc

MONTÁZS
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A budai baptista gyülekezetbe tizenhat 
év őrbottyáni szolgálat után érkeztem 
családommal együtt 2017 augusztu-
sában. Feleségemmel és három felnőtt 
gyerekemmel igyekszünk beépülni a 
közösség életébe, szolgálatába. Min-
den ismeretlen volt a számunkra: az 
imaház, az otthonunk, lelki testvérek, 
istentisztelet, a város, a közlekedés.

Kíváncsian vártam az imahetet; va-
jon barátságosak a lelkészek, hamar 
szót értünk, lelkesek, befogadóak, segí-
tőkészek? Örömmel érzékeltem szere-
tetüket az első levéltől kezdve. Sok se-
gítséget kaptam a számomra teljesen új 
helyzetben, hogy bár izgalommal telve, 
mégis az Igére és a szolgálatomra tud-
jak koncentrálni. Szabadságot is kaptam 
tőlük, hogy a lehető legőszintébben hir-
dethessem Isten üzenetét a legnagyobb 
templomban. Remélem nem bántottam 
meg senkit a nyíltszívűségemmel. Em-
lékszem, hogy az imahét első estéjén 
milyen őszintén szólt az igehirdető saját 
gyengeségéről. Ő engem is inspirált. Kö-
szönöm. Azt hiszem, ez segít a ma em-
berének felismerni saját erőtlenségün-
ket, Istenre szorultságunkat. Azt vallom, 
hogy az egyenes, szeretettel mondott be-
széd hasznos. Kell, hogy a Biblia tükör 
legyen életünk számára.

Azt is vártam, hogy vajon hányan 
fogunk találkozni egy ilyen nagy vá-

rosban, kiket érdekel az Ige, imádság, 
közösség? Elsősorban az idősebb kor-
osztályt láttam. Ma még nem tudom, 
hogyan lehetne vonzani a fiatalokat, 
de nagyon szeretném! Különös él-
mény volt a reformátusok templomá-
ban lenni. Örültem, amikor hallottam 
az egyenkénti hangos imádságokat. 
A testvériségtől minden este meleg kéz-
fogással búcsúzhattunk.

Beleláttam, hogy a lelkészek, pa-
pok milyen sokrétű munkát végez-
nek a gyülekezet és a társadalom éle-
tében. Volt, aki a családjáról is beszélt, 
hiszen mi is gyerekeket nevelünk. 
A lelkipásztorokkal való utolsó talál-
kozásunk, egy finom vacsora mellett, 
felszabadult lehetett, minden görcstől 
mentes. Csak úgy tisztelhettük és sze-
rethettük egymást.

Kívánom, hogy a hirdetett Ige és a 
közösség élménye maradjon emlékeze-
tünkben, formálja át életünket, állítson 
szolgálatba minket, hiszen így lehetünk 
Megváltónk valódi küldöttei a váro-
sunkban. Bárcsak minél több embert 
megnyernénk Krisztusnak – olyanokat 
is, akik ma még menekülnek a hittől, 
esetleg kiábrándultak a gyülekezetből!

Legyetek áldottak és Jézus jó képvi-
selői ebben a világban! Jövőre újra talál-
kozunk, ha az Úr akarja és élünk.

 Kotán Béla baptista prédikátor

Ökumenikus élményeim – Imahét 2018 

MONTÁZS
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– Nem hangzik rosszul…
– Akkor várlak jövő vasárnap!
– Várj! Persze, persze, de tulajdonkép-
pen miről is beszélsz?

Na, igen. Sokszor hajlamosak va-
gyunk elfelejteni, hogy ami számunkra 
természetes, az másoknak nem feltét-
lenül az. Vannak kifejezések, melyek a 
mi szókincsünkben gyermekkorunk óta 
megtalálhatók, de valaki még csak nem 
is hallott róla. Lehet, hogy sokszor ezzel 
van a baj. A kommunikáció hiányával. 
Milyen sokszor akadályt képez! Miért 
is várjuk el, hogy az ezer teendő, prog-
ram, feladat mellett az emberek még 
arra is szakítsanak időt, amiről azt sem 
tudják, micsoda. 

– Igazad van, ne haragudj! Máris 
kifejtem! Képzeld, a kelenföldi evan-
gélikusoknál az a hagyomány, hogy 
a hónap első vasárnapját kivéve, a 
fél 11-es istentisztelettel párhuza-
mosan, az alagsorban, a gyülekeze-
ti teremben a gyerekeknek is nyúj-
tunk lelki táplálékot. A „gyébéká” a 
gyermekbibliakör rövidítése, ami tu-
lajdonképpen egy játékos együttlét, 
ami közben megismerik a gyerekek a 
bibliai történeteket. Közös énekléssel, 
játékkal, beszélgetéssel, izgalmas fel-
adatokkal, kézműveskedéssel várjuk 
a gyerekeket, ahol lehetőségük nyílik 
barátaikkal találkozni, vagy épp úja-

kat szerezni. Három éves kortól egé-
szen konfirmációig szívesen látunk 
bárkit, és biztosítani tudlak, hogy 
életkornak megfelelő, izgalmas, játé-
kos tevékenykedésben lesz része!

– Tényleg nem hangzik rosszul… 
sőt így még jobban! Már csak egy 
kérdésem marad: Kikre is bízom rá a 
gyermekeimet?

– Igen tudom, ez sem utolsó szem-
pont. Őszintén mondom, hogy nem 
kell aggódnod, szuper csapatot mutat-
hatok be neked. Az óvodás korosztály-
lyal felváltva Harmati Eszti és Bence 
foglalkozik, akik ‒ velem együtt ‒ a 
gyermekbibliakörön nőttek fel, vala-
mint jómagam, Ittzés Eszter óvoda-
pedagógus. Az iskolásoknak Harma-
ti Dóri és Rákóczy-Kiss Eszter teszi 
felejthetetlenné a vasárnap délelőttje-
iket, illetve Szontaghné Kocsis Dorka 
néni nyugdíjas tanító és Gueth Niki 
gyógypedagógus vezeti be a gyereke-
ket a Biblia rejtelmeibe. Természete-
sen rugalmasan kezeljük a helyzetet, 
általában ketten vagyunk ott, egyvala-
ki az ovisokkal foglalkozik, egyvalaki 
pedig az iskolásokkal. Az elején közös 
énekléssel hangolódunk az alkalomra, 
Dorka néni, Bali Cili zenetanár, vagy 
jómagam vezetésével.

– Köszönöm szépen, így már min-
den világos! Ott találkozunk! 

 Ittzés Eszter
 fiktív beszélgetése egy kelenföldi 

anyukával.

Gyere GyéBéKá-ra!

MONTÁZS
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A böjti elcsendesedés kérdése min-
den évben téma ifjaink körében. Ho-
gyan lehet még jobban Istenre figyel-
ni, milyen böjti fogadalmam legyen, 
vagy egyáltalán kell-e, szüksége van-e 
Istennek a böjti fogadalmakra? Idén a 
cserkészvezetőink kezdeményezésére 
böjti lelki napot tartottunk Piliscsa-
bán. Csatlakoztak hozzájuk kisifiseink 
és konfirmandusaink is. A vicces, csa-
patépítő, vidám közösségi játékoknak 
köszönhetően a 28 fős 
csapat hamar összerázó-
dott, és lelkesen követték 
vezetőik utasításait. Az 
este folyamán láthatatlan 
színház, valamint lelki 
meditációs ösvény segít-
ségével figyelhettünk az 
igére és az elcsendesedés-
re. Másnap reggel áhítat 
után csoportokban foly-
tatódott a program, amit 
aztán lelkes hóember ké-
szítés követett a piliscsabai konferencia 
telep udvarán. A vonaton hazafele még 
beszélgettünk, hogy mi minden történt 
velünk röpke 24 óra alatt. Örömmel fo-
galmazták meg néhányan: nem bánták 
meg, hogy számos más lehetőség mel-
lett ezt a programot választották; hogy 
pörgés, számítógép, baráti találkozó 
helyett kicsit kiszakadtak a hétközna-

pi rutinból és az „odafelvalókkal” fog-
lalkoztak. Nekik így lett teljes a böjti 
időszak. Álljon itt néhány megjegyzés 
gyermekeink megfogalmazásában.

„Nekem a láthatatlan színház tet-
szett a legjobban, mert érdekes érzés 
volt bekötött szemmel érzékelni a dol-
gokat.” (Sz.K.)

„Jó volt a hangulat, a játékok is na-
gyon, és a végén még hóembert is épí-
tettünk!” (S.Sz.B.)

„Jó volt egy kicsit kiszakadni és 
együtt lenni. Nehéz nem közhelyet 
mondani, de tényleg az egész nagyon 
jó volt. Feltöltődtem és szerintem a 
többiek is.” (I.K.)

Köszönet a szervezőknek és hála a 
lehetőségért, amelyet a Refomáció 500 
pályázaton nyert összeg biztosított. 

 Blázy Árpádné

Mi a böjt célja?

MONTÁZS
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„Megújulás az evangélikus sajtóban” 
címmel tartotta a Kelenföldi Evangé-
likus Gyülekezet március harmadikai 
szeretetvendégségét. Az est meghí-
vott vendégei Kézdi Beáta és Stifner-
Kőháti Dorottya voltak, az Evangéli-
kus Információs Szolgálat munkatár-
sai, akikkel az egyházi kommuniká-
ció jövőjéről Gáncs Tamás igazgató 
lelkész és Harmati Dóra, gyülekezeti 
presbiter beszélgettek. 

Ritkán adódik lehetőség arra, hogy 
a sajtó munkatársai közvetlenül talál-
kozzanak közönségükkel, ennek leg-
nagyobb bizonyítéka a hallgatóság fel-
fokozott érdeklődésében mutatkozott 
meg. A vendégeket ostromló renge-
teg kérdés lehetőséget adott arra, hogy 
egy kicsit nagyobb rálátása legyen az 
olvasó- és hallgatótábornak a háttér-
ben zajló munkafolyamatokra. 

A beszélgetés alatt szóba került az 
online és nyomtatott sajtó egymáshoz 
való viszonya és jövője, mely témában 
sok radikális megnyilatkozást hallani a 
világi sajtóban is. Kézdi Beáta szerint 
bár a nyomtatott sajtó egy lassú haldok-
láson megy keresztül, azonban nem le-
het végleg eltemetni, hiszen a rádió is 
szilárdan megállja a helyét a televízió 
és az internet okozta versenyben. A té-

mával kapcsolatban Stifner-Kőháti Do-
rottya megjegyezte: „Nem szeretnék 
és nem is tudok egy olyan Evangélikus 
Egyházat elképzelni, ahol nincsen egy 
nyomtatott sajtóorgánum sem, hiszen 
erre szükségünk van.”

Felvetődött a vidéki hírek és a bu-
dapesti vízfejűség problematikája is, 
hiszen a fővárosi székhelyű újságírók 
érthető módon nehezebben tájéko-
zódnak a tőlük távolabb eső esemé-
nyekről, azonban a mérleget a szemé-
lyes kapcsolatokon keresztül beáram-
ló információkkal, hírekkel egyensú-
lyozzák ki.

Az egyik legtöbbet vitatott kérdés 
a különféle médiumok célközönsége-
ire vonatkozott. Olvassák-e a fiatalok 
a magazint, vagy csak online kom-
munikálnak? A helyzet ennél persze 
komplikáltabb, hiszen nem lehet ki-
zárni az idősebbeket a honlapok ol-
vasóközönsége közül, ahogyan a fia-
talokat se a rádió hallgatótáborából. 

A kérdések sorának azonban véget 
kellett vetni, de az élénk érdeklődés 
arra a következtetésre juttatta a részt-
vevőket, hogy érdemes a témának a to-
vábbiakban is több figyelmet szentelni. 

 Harmati Dóra
Forrás: evangelikus.hu

Kinek szólunk? 
Beszélgetés az egyházi sajtó jelenéről és jövőjéről

MONTÁZS
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A kertünk tele van gyönyörű hóvi-
rágokkal. Idén különösen korán ki-
bújtak a földből a zöld hajtások. Há-
roméves unokámmal vizsgáljuk a 
hófoltokból kibukkanó növényeket. 
– Nézd, ez itt a hóvirág. És innen fog 
kibújni a fehér kis virág – mutatok a 
zöld levelek közt a virágkezdeményre. 
– Aha, magától – feleli Gergő.

Esténként nagyon szereti nézeget-
ni a Holdat. Rendszeres esti prog-
ram, hogy az emeleti ablakon kiné-
zünk, és megkeressük, hogy hol van 
és milyen alakot ölt éppen. – Hú, 
ma de szép fényesen világít! Látod 
ott azt a kiflit? Napról-napra dagad-
ni fog, és nemsokára telihold lesz… 

– Igen – ámul Gergő –, magától. Pár 
nap múlva legkisebb unokámra vi-
gyázok. Kettesben ülünk a kanapén, 
ölemben a három hónapos kisbaba. 
Játszunk, nevetgélünk, tornázunk, 
nagyon jól lehet kommunikálni vele. 
Ámulok és bámulok, hogy életében 
még csak anyatejet kapott, és mégis 
hihetetlen tempóban gyarapszik, fej-
lődik, okosodik. Magától… – cseng 
a fülembe Gergő mondása. És köz-
ben egy fohász fogalmazódik meg a 
szívemben:

Uram köszönöm, hogy körülöt-
tünk oly sok minden magától nő, 
pompázik és ragyog. Segíts, hogy mi-
nél többet meg tudjunk őrizni terem-
tett világod szépségéből!

 Bence Judit

Magától

Harmadnap hajnalán

„Elered az eső. A testre tapadt vércsí-
kokat lemossa. Elkövetkezik az első 
nap. A második. A harmadnapra vir-
radó hajnalon történik valami. Egybe-
hangzó tapasztalatok szerint ezt így kell 
mondani: a Keresztrefeszített, aki Isten 
fiának mondta magát, halottaiból föltá-
madt. Ezen a tettén megfordult az egész 
emberiség sorsa. Reményei – titokza-
tos módon – ténnyé váltak: az ember 
örökéletű. Aztán jött az ötszázadik, a 
tízezredik nap. Mindent és mindenkit, 
ami s aki látszat szerint túlélte azt a ha-

lált, azt a halottat, maga alá temet az 
idő, őt egyedül nem. Föltámadásából 
élet fakad. S mint a napfölkelte, eljut 
mindenhová. Életéből új halálok kelet-
keznek, s ezekből tömérdek új élet. Az 
öröklét igéi már millióknál vannak, s a 
milliók új millióknak hirdetik, szünte-
lenül, s lassan átformálódik a földön (és 
a mennyben is) az élet. Megjelenik az 
Úr kis fehér kenyérben, és kimondha-
tatlan bőségben adja magát annak, aki 
éhezi a szeretetet, a jóságot, az igazsá-
got. Ezentúl aki kér, őt kapja. Aki keres, 
őt találja. Aki zörget, annak ő nyit ajtót.”

 Vasadi Péter: A szív tágassága

LÉLEKEMELŐ
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Negyedik húsvétunkra készülünk Ka-
nadában. Ezt nagyon furcsa leírni, hi-
szen bár rengeteg minden történt ve-
lünk, mégis úgy tűnik, mintha csak pár 
napja érkeztünk volna meg Budapest-
ről. 

Ittlétünk legelején igyekeztem éle-
tünk minden részét megszervezni. Ez 
majdnem sikerült is, egy dolog maradt 
ki: a templom. Találtam ugyan egy gyü-
lekezetet, ahová elmentünk párszor, de 
mivel sajnos nem volt náluk vasárnapi 
iskola, kislányaink pedig nehezen ül-
nek végig egy istentiszteletet, így elég-
gé hébe-hóba tudtunk csak elmenni. 

Két évvel ezelőtt, húsvét vasárnapon 
egyedül mentem templomba. Váltottuk 
egymást Bálinttal: én mentem a közeli 
templomba délelőtt, amíg ő vigyázott a 
gyerekekre. Délután pedig én marad-
tam otthon, amíg Bálint elment a na-
gyon távoli, magyar nyelvű istentiszte-
letre.

Délelőtt az utcán alig páran téblá-
boltak, és a templomunk (egy óriási, 
gyönyörű centrális épület) kongott az 
ürességtől. Sírva mentem haza. Jézus az 
életét áldozta értünk, és ez senkit nem 
érdekel. 

Elhatároztam, hogy az én gyerme-
keim nem nőhetnek így fel. Szervezett 
GYBK-kutatásba fogtunk, végigjár-
tunk minden, ésszerű távolságban levő 

templomot, ahol még tartanak vasárna-
pi iskolát. Meglepően kevés van.

Végül egy baptista gyülekezetnél 
kötöttünk ki, ahol nagy szeretettel fo-
gadtak minket. Emma oszlopos tagja 
lett a vasárnapi iskolának, a karácsonyi 
műsorban is szerepelt, a most két éves 
Márti pedig lelkesen nyüstöli a legki-
sebbeknek fenntartott játékszobában a 
plüssöket. Hálát adok Istennek, hogy 
nem engedett el minket, még akkor 
sem, amikor nekünk minden fonto-
sabbnak tűnt, mint Őrá figyelni.

Eddigi tapasztalataink alapján (ami 
Ottawa belvárosára koncentrálódik, te-
hát nem éppen reprezentatív) sajnos el-
mondható, hogy a húsvét ünnepe nem 
sokat jelent az itteni átlagembernek. 
Még kevesebbet, mint karácsony. 

Decemberben, „hála” a minden ajtó-
ban ácsorgó Santa Clausnak, legalább 
mindenki észreveszi, hogy valami tör-
ténik. Húsvétkor azonban még ennyi 
sincsen. Bár csokinyuszikat itt is lehet 
kapni, a legtöbben pusztán örömmel 
nyugtázzák, hogy egy pénteki napon 
nem kell dolgozni menni. Ennyi.

Hogy adjuk tovább az örömhírt? 
Hogy mondjuk el az embereknek úgy, 
hogy érdekelje őket? Gyermekeim mi-
att soha nem foglalkoztatott jobban ez 
a kérdés, mint most.

 Török Lili

Húsvét a tengeren túl

KITEKINTŐ
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A Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség tisztújító közgyűlése 
2018. február 11-én az alább felsorolt testvéreket választotta meg 
az egyházközség tisztségviselőinek és testületeibe. Március 11-én 
a 10:30-kor kezdődő istentiszteleten iktattuk be a megválasztottakat. 

A presbitérium nem lelkészi tagjai: 
Dr. Asztalos György  Dr. Kotsis Domokos 
Dr. Bence Gábor  Mády Rezsőné 
Bence Kata  Pál Diana 
Dr. Benyó Imre Aladár  Pap Kinga Marjatta 
Bernhardt Dóra  Rákóczy-Kiss Eszter 
Dr. Galli István  Sass Szilárd 
Dr. Harmati Béla László  Schermann Sándor 
Harmati Dóra  Sulyok Petra 
Dr. Ittzés András  Szepesfalvy Ákos 
Ittzés Eszter  Tóth Ferencné Bence Ágnes 
Kósa Zsuzsanna  Véghné Pozsgai Olga 

Tiszteletbeli presbiterek: Ihrig Dénes, Missura Tiborné,  
Sass Lóránt, Schulek Mátyás  
A presbitérium póttagjai: Bagi Tamás, Dr. Ittzés Gábor, 
Szontagh Tamásné Kotsis Dorottya 

Egyházközségi tisztújítás 

Tisztségviselők 

Felügyelő:
Szepesfalvy Ákos 
Másodfelügyelő:
Dr. Harmati Béla 
László és Pap Kinga 
Marjatta 
Pénzügyi gondnok:
Sulyok Petra 

Pénztáros:
Rákóczy-Kiss Eszter 
Kántor:
Dr. Bence Gábor 
és Pál Diana 
Számvevőszék elnöke:
Kósa Zsuzsanna 
Diakóniai munkatárs: 
Tóth Ferencné Bence 
Ágnes 

Jogtanácsos:
Dr. Galli István 
Jegyző:
Dr. Benyó Imre Aladár 
és Schermann Sándor 
Ifjúsági munkatárs: 
Ittzés Eszter 
Missziói 
munkatárs:
Dr. Asztalos György
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A képviselő-testület nem lelkészi tagjai:  
Dr. Asztalos György  Mády Rezsőné
Balogh Ferencné Piroska  Martos Pálné
Dr. Bence Gábor  Missura Tiborné
Bence Kata  Mocskonyi Melinda
Bence Zsófi  Mohácsi Lajosné
Dr. Benyó Imre Aladár  Pál Diana
Bernhardt Dóra  Pap Kinga Marjatta
Brolly Áron  Pelikán Pálné
Egerszegi Béla  Péterfia Miklós
Fehér Ernőné  Portik Ágnes
Dr. Galli István  Dr. Prőhle Péter
Győri Józsefné dr. Drenyovszky Irén  Rákóczy-Kiss Eszter
Dr. Harmati Béla László  Rezessy Miklós
Harmati Béláné  Sass Lóránt
Harmati Dóra  Sass Szilárd
Ihrig Dénes  Schermann Ákos
Inotainé Sólyom Éva  Schermann Sándor 
Dr. Ittzés András  Schulek Mátyás
Ittzés Dániel  Sulyok Petra
Ittzés Eszter  Dr. Sulyok Zoltán 
Dr. Ittzés Gábor  Szabó Kinga 
Ittzés Szilvia  Szepesfalvy Ákos 
Ittzés-Venásch Eszter  Szontagh Tamásné Kotsis Dorottya 
Kolba Hajnalka  Tóth Ferenc 
Dr. Korompay H. János  Tóth Ferencné Bence Ágnes 
Kósa Zsuzsanna  Vághelyi Gábor 
Dr. Kotsis Domokos  Végh Anna 
Mády Katalin  Véghné Pozsgai Olga 

A jelölőbizottság tagjai az igazgatólelkész mellett: Dr. Galli István, 
Harmati Béláné, Rákóczy-Kiss Eszter és Schermann Sándor 
A számvevőszék tagjai az elnök mellett: Egerszegi Béla, 
Gangelné Ludvig Dóra, Juhász Mária és Tóth Ferenc 
Egyházmegyei küldöttségi tagok: Inotainé Sólyom Éva és Schermann Ákos 
Egyházmegyei küldöttség póttagjai: Bagi Tamás, Dr. Mocskonyi Miklós 
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2017-ben, a reformáció 500. évfordulója 
évében még a szokásosnál is élénkebb 
gyülekezeti élet folyt, rengeteg gondosan 
megtervezett és kivitelezett programmal 
‒ valamint több karbantartási és felújítá-
si feladattal. 

A sok lelkes gyülekezeti vezető és ak-
tív gyülekezeti tag segítségével mindeh-
hez sikerült a költségvetést is pozitívan 
tartani. A cikk írásakor még nincsenek 
végleges 2017-es számaink, de az előze-
tesek is igen kedvező képet mutatnak.

Gyülekezeti tagjainktól az adomá-
nyok (ideértve az egyházfenntartói já-
rulékot, a perselypénzt, az egyéni és 
céladományokat) meghaladták a 2016-
os 16,5 millió forintot, így a konzerva-
tívabban tervezett 15 millió forintnál 
kedvezőbben alakultak a gyülekezeti 
tagoktól származó bevételek. Ebben 
benne van, hogy egy pszichodráma 
csoport és a Láthatatlan Színház járt 
rendszeresen a gyülekezetbe, s az ő 
adományaik is itt láthatók. Ez havi 
szinten 20-30 ezer forint. 

Mindez azért nagyon fontos, mert 
miután elkülönítettük a céladományo-
kat, a fennmaradó összegből tudjuk 
fizetni lelkészeink és szolgálattevőink 
bérét, juttatásait, illetve a hitéleti prog-
ramokhoz kapcsolódó vendéglátást, 

ajándékokat. Az ingatlanbérleti-díjak kis 
mértékben emelkedtek, és az urnahely 
értékesítés is a szokásos módon alakult, 
ez a két tétel is jelentősen - 7,5 millió fo-
rinttal – járult hozzá 2017-es terveink 
megvalósulásához. 

Az évfordulónak köszönhetően több 
rendkívüli pályázati lehetőség is adott 
volt, így az általában elérhető, zenei éle-
tet, ifjúsági munkát támogató önkor-
mányzati és egyházi kiírások mellett (az 
Újbudai Önkormányzattól nyári táborra 
150 ezer, zenei életre 250 ezer forintot, 
az egyházmegyétől hitoktatásra 48 ezer, 
zenei életre 250 ezer forintot, missziós 
pályázaton a Hírlevélre 50 ezer forintot 
kaptunk) nagyobb pályázati pénzeket 
is sikerült megszereznünk. A szarvasi 
kórustalálkozó utazási költségéhez 130 
ezer forint pályázati forrást kaptunk a 
Magyarországi Evangélikus Egyháztól. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház 
Reformációi Emlékbizottsága 212 ezer 
forinttal támogatta a Lukács Passió elő-
adását. A Reformációi Emlékbizottság-
tól kaptunk a sárvári kirándulásra 400 
ezer, a gyülekezeti hétvégére 900 ezer fo-
rintot – ez utóbbiból finanszíroztuk töb-
bek között a biblia kiállítás megvalósítá-
sát, a Reformáció szimfónia előadását, a 
közös gyülekezeti ebédet.  

Pénzügyi beszámoló
Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség – 2017. év
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Nemcsak a hitélethez, hanem a 
mindehhez hátteret nyújtó épülete-
ink fenntartásához, karbantartásához 
is pályázati pénzekre van szükség, és 
2017-ben ezen a téren is nagyobb volu-
menű beruházások történtek: a Budai 
Egyházmegye 500 ezer forinttal támo-
gatta épület-felújításunkat, illetve erre 
fordítottuk az áldozati vasárnapi bevé-
tel egy részét. A Fővárosi Önkormány-
zattól – utófinanszírozásban – 1,5 mil-

lió forintot kaptunk ablakcserére, ez a 
munka folyamatban van.

Kisebb tételeket is említsünk: a hit-
tanterembe új tábla került, az emlék-
év alkalmából színesben nyomtattuk 
a Hírlevelet, időről időre szükséges a 
hangszerek hangolása, javítása.

Immár harmadik év volt, hogy saját 
naptárat adtunk ki, valamilyen szem-
pontból a gyülekezethez köthető kép-
anyaggal. 

Gyülekezetünk 2018-as naptára az őszi Biblia-kiállítás anyagának felhasználásával készült
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A rendszeres kiadások között a rezsi 
tételeken túl megjelenik a lift felül-
vizsgálatának negyedéves költsége, s 
ezek mellett alkalmi kiadások is van-
nak: különféle eszközök (fűtés, irodai 
eszközök) karbantartása, pótlása.

A 2018-as évre tervezett munkák-
hoz már két sikeres pályázatunk van: 
egyrészt a Farkasréti templom felújí-
tására a református testvérekkel kö-
zösen, illetve a kelenföldi épület kar-
bantartására önállóan Újbuda önkor-
mányzatától kaptunk forrást, más-

részt a templomkert rendbetételére, a 
játszótér felújítására a Johannita Lo-
vagrendtől érkezett támogatás.

Összességében hálásak lehetünk az 
elvégzett munkákért és az ehhez kap-
csolódó források rendelkezésre állá-
sáért. 

A tervekhez képest kicsit kedve-
zőbben alakult a 2017-es év költség-
vetési szempontból, köszönet érte az 
ezért dolgozóknak és a felelősségteljes 
gyülekezeti adományozóknak.

 Sulyok Petra

Az anyagiak margójára

A zárszámadás előzetes számait vizs-
gálva örvendetes megállapítani, hogy 
gyülekezetünk gazdálkodása stabilnak 
mondható. A részleteket is ismerve saj-
nos a kép már nem ilyen megnyugtató. 
A mindennapok kiadásain felül igen ki-
szolgáltatottnak látszik helyzetünk, és ez 
leginkább az ingatlanjaink fenntartásá-
ban érződik. Épületeink karbantartására 
csak akkor tudunk költeni, ha erre cél-
zott támogatást sikerül elnyernünk.

A számok tanulmányozása arra a szo-
morú eredményre mutat, hogy gyüleke-
zeti tagjaink komoly anyagi felelősség-
vállalása – amiért nem győzünk eléggé 
hálát adni Urunknak – nem elegendő az 
általános fenntartási kiadásainkhoz sem. 
Testvéreinktől származó adományok – 
amelybe az egyházfenntartásra érkező 

befizetéseket, a különféle adományokat 
és a perselypénzeket mind beleérthetjük 
– az éves gazdálkodásunk 60 %-át sem 
fedezik, bérleti díj, urnatemetői bevétel 
és pályázati támogatások nélkül nem fi-
nanszírozható gazdálkodásunk. Az ado-
mányok a lelkészek és egyéb szolgálat-
tevőink bérére adnak fedezetet, a dologi 
kiadások – elsősorban a közüzemi díjak 
– fedezetéhez már az egyéb bevételeink-
re van szükségünk. Ezt azért tartom saj-
nálatosnak, mert emiatt a gyülekezet az 
elsődleges küldetése hátrányára a „gaz-
dálkodó egyház” képét mutatja.

Adja Urunk, hogy megtartó kegyel-
me és szeretete iránti hálánkat tudjuk 
kifejezni azzal is, hogy szeretett gyüle-
kezetünk, templomaink működése za-
vartalan legyen. Ez a mi felelősségünk, 
saját közösségünk eltartása rajtunk áll.

 Szepesfalvy Ákos felügyelő
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BESZÉLGETŐSAROK

A keresztség szentségében 
részesültek
Ocskai Rozália, Ocskai Flórián, 
Ocskai Zsófia, Kiss Apollónia, 
Hlomus-Noszlopi Aidan, Zentai 
Dániel Attila, Varga-Krizmanics 
Sára, Bak Mihály, Mészáros Do-
rottya, Gáti Berta, Szabó Janka 
Györgyike, Szabó Vince Balázs, 
Varga Benedek, Morótz Mátyás 
Álmos, Bodnár Bálint, Nagy Ani-
kó, Kovács Tamás, Nagy Éva, Ko-
vács Zsófia, Garamvölgyi Mira, 
Kovács Emília Viktória, Jáno-
si Zsolt, Széll Julianna, Mauch 
Flinn Lemmy, Érdi Léna, Érdi Ger-
da, Hochstein Márk Tamás, Köl-
csey Simon, Csápány Nikoletta, 
Agócs Helga, Denesi Tibor, Graf 
Bertalan, Ittzés Kornél Barnabás

Konfirmáltak

Ocskai-Nagy Eszter, Bölönyi 
Ádám, Joób Ambrus, Szabó Bo-
tond, Szepesfalvy Luca, Vécsey 
Réka Zsuzsanna, Nagy Anikó, 
Nagy Éva, Kovács Tamás, Jánosi 
Zsolt, Bali Cecília, Csépány Niko-
letta, Agócs Helga, Denesi Tibor

Házasságot kötöttek

Dr. Inotai András – Ratting Ani-
ta, Ludvig István – Buchan Gyön-
gyi, Friedrich Dániel – Csizsinszky 
Dóra, Sütö-Nagy Ádám – Pados 
Eszter, Drencz Tamás – Blága 
Brigitta Renáta, Erdőfi Pál Dá-
niel – Kerényi Anna Zsófia, Fél 
Szabolcs – Bukovszky Klára Jo-
hanna, Gyeskó Tamás – Gyányi 
Gabriella Eszter, Sipiczki Gábor 
– Komornik Andrea, Szederké-
nyi János – Thurnay Júlia Anna, 
Baky Zsolt – Demeter Dóra, Dr, 
Finiszter Tamás – Zarnóczay Szil-
via, Petőcz Zsolt Ádám – Lehocz-
ki Szilvia, Dr. Ráskai Csaba – Dr. 
Újszászi Andrea, Mindák Gergely 
– Szilágyi Csilla, Gyenes Márton 
– Betyárisz Fotini Izabella

Halottaink

Dzúr Magdolna( †91), Fodor 
György ( †86), Turcsányi Gyu-
la (†92), Bodor Jánosné (†68), 
Kuklis Ferenc (†93), Kuklis Fe-
rencné (†93), Molnár Éva (†71), 
Molnár Veronika (†73), Vásár-
helyi Mihály (†91)  

Gyülekezetünk az anyakönyvek 
tükrében - 2017
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Halottaink

Óvári Gusztáv (†72), Dr. Osz-
vald Péterné (†87), Széll Lajos-
né (†88), özv. Cserhalmi Imréné 
(†94), Dr. Császár Imréné (†83), 
Dr. Kisfalvy Tibor (†90), Kisfalvy 
Erzsébet (†82), Falvay Géza (†95), 
Kassai Mihály (†101), Pusztai 
Aladárné (†89), Nyéki Tamás 
(†83), Kis Béláné (†84), Törzs Jenő 
István (†68), Pétervári Ferencné 
(†89), Rózsás Lászlóné (†86), Dr. 
Kabai Jánosné (†77), Juhász Sán-
dorné (†87), Dr. Madarász Gyu-
la (†89), Papp Károlyné (†78), Ha-
raszti Ferencné (†89), Pál Aba 
György (†82), Tomcsányi Gábor 
László (†91), Dr. Vándor Antal-
né (†84), Osvald Zoltán (†86), 
Szontagh Tamás (†75), Székely 
Géza Gyuláné (†78), Ujvári Bélá-
né (†96), Kutasi Pál (†91), Szöllő-
si Lajosné (†81), Sindely Zsuzsan-
na (†84), Dr. Eiler Erzsébet (†80), 
Sass Jánosné †85, Petőcz István-
né †96, Tóth Jánosné †98, Zsák 
György Emil †84, Egyedi József 
Attila (†47), Miklya Pál István 
(†91), Mórocz Csaba (†47), Bakay 
Zoltán (†93), Tepliczky János 
(†82), Liptai Antal (†90), Kövesi 
Gusztávné (†83), Dr. Szabó Sán-
dor (†89), Stráner –Kenessey Fri-
gyes (†37), Dr. Dobos Gáborné 
(†74) 

Úton Jézussal. Böjti elmélke-
dések muzsikával szerdánként 
18 órakor a Kelenföldi evangé-
likus templomban (1114 Bu-
dapest, Bocskai út 10)

Február 21. Igét hirdet: Blázy árpádné evangé-
likus lelkész (Mk 1,12–13)

Február 28. Igét hirdet: riskóné Fazekas Márta 
református lelkész (Mk 1, 21–22). Közreműkö-
dik: Bence zsóFia – oboa, Gadó Benedek – cselló, 
Bence GáBor – spinét

Március 7. Igét hirdet: kocsis taMás görög 
katolikus lelkész (Mk 2, 1–12. Közreműkö-
dik: Bali cecília és sereG zsuzsanna – blockflöte 
és zongora

Március 14. Igét hirdet: Blázy Árpád evan-
gélikus lelkész (Mk 2, 18–22). Közreműkö-
dik: Beczner BarBara és szűcs kinGa – hege-
dű, HocHstein lili – blockflöte, GeiGer GyörGy 
– zongora

Március 21. Igét hirdet: Gáncs taMás evangé-
likus lelkész (Mk 4, 35–41). Közreműködik: 
prőHle katalin és Fejér orsolya – hegedű, Fejér 
andrás – harsona, Fejér áGoston – klarinét, pál 
diana – orgona

Március 28. Passiójáték mozgássérült fi-
atalokkal. Közreműködik: a MEVISZ Bárka 
csoportja
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December 17-én a Gombkötő Beáta 
hitoktató-lelkészünk által írt Többdi-
menziós karácsony című karácsonyvá-
ró színdarabot adták elő hittanosaink 
a fél 11-es istentiszteleten. 

Január 5-én a Himfy utcai cisztercita 
plébánián gyűltek össze a kerület lel-
készei az ökumenikus imahét előké-
szítésére, melyre „Jobbod, Uram, dicső 
az erőtől…, jobbod kitűnik erejével…” 
(2Móz 15,6) címmel január 22–26 kö-
zött került sor Újbudán. Igehirdetéssel 
szolgáltak: Huszár Lőrinc O.Cist (rk. 
káplán), Kocsis Tamás (görögkat. káp-
lán), Kotán Béla (baptista lelkipásztor), 
Dr. h.c. Molnár Sándor (ref. lelkipásztor) 
és Dr. Blázy Árpádné (ev. lelkész). Az al-
kalmakat minden este kötetlen-testvéri 
agapé követte. Az ökumenikus imahét 
perselypénze 134.445.-Ft volt, amit ez-
úttal kárpátaljai magyar testvéreknek 
továbbítottunk.

Január 12-én a budapesti evangéli-
kus nyugdíjas lelkészkör meghívá-
sára Gáncs Tamás lelkészünk Mária 
Magdolna az apostolok apostola cím-
mel tartott előadást a Deák Téri evan-
gélikus gyülekezetben. Az alkalmon a 
nyitó áhítatot Rezessy Miklós, gyüle-
kezetünkben is szolgáló nyugdíjas lel-
késztestvérünk tartotta. 

Január 16-án Dr. Hoffmann Tamás 
polgármester és Dr. Simicskó István 
miniszter meghívására a polgármes-
teri hivatalban találkoztak Újbuda 
egyházi vezetői. A találkozáson gyü-
lekezetünket Gáncs Tamás igazgató 
lelkész képviselte. 

Január 25-én a Fehér Kavics Kelenföl-
di Református Óvodában tartott szü-
lői értekezleten Gáncs Tamás tartott 
nyitó áhítatot. 

Január 26-án gyülekezetünk számve-
vőszéke tartott egyeztetést pénzügye-
inkről egyházközségünk elnökségé-
vel, pénzügyi gondokával, valamint 
új irodavezetőjével.
 
Január 28-án, vasárnap délután temp-
lomunk adott otthont a Leprások Vi-
lágnapja alkalmából tartott rendez-
vénysorozatnak.

Lebenswenden im Film (Filmes életfor-
dulatok) címmel január 31– február 7. 
között került megrendezésre München-
Pullachban a Német Egyesült Evangé-
likus Egyházak (Vereinigte Evangelisch-
Lutherische Kirche Deutsch land) sok-
színű és tartalmas tanulmányi kurzusa, 
melyen lelkészünk, Blázy Árpád is részt 
vehetett. 

Gyülekezetünk életéből

HÍREK, ESEMÉNYEK
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Február 1-től a lelkészi hivatal veze-
tését Rákóczy-Kiss Eszter irodavezető 
vette át. Februárban Mády Erzsébettel 
közösen vitték a szolgálatot, március 
1-től pedig Eszter egyedül. Köszönjük 
Mády Erzsébet hatéves hűséges szolgá-
latát és kérjük Isten áldását életére, új 
munkájára!

Február 2-án és március 2-án a 
lakásifiken Egyház és politika témában 
tartottunk két részes beszélgetést, ké-
nyes kérdéseket is érintve. 

Február 3-án Miskolcon találkoztak 
az Északi Evangélikus Egyházkerület 
gyülekezeti elnökségei, ahol részt vett 
egyházközségünk vezetése is.  

Február 4-én a „farsangi” családi is-
tentiszteleten előadtuk a Ninive örö-
me, Isten humora című bábdarabot, 
melyet Bence Kata és Gáncs Tamás 
írt Jónás könyve alapján. A bábdarab 
szereplői voltak: Gombkötő Beáta, 
Vincze Délia, Portik Ágnes, Végh Jú-
lia, Szepesfalvy Luca, Ittzés Klára és 
Komáromi Benedek.  

Február 7-én Kelenföldön, március 
7-én Budahegyvidéken tartott ülést a 
Budai Evangélikus Egyházmegye Lel-
készi Munkaközössége (LMK). A már-
ciusi alkalmon Gáncs Tamás tartott elő-
adást Mária Magdolna történetének ér-
telmezési lehetőségei címmel.  

Február 9-én farsangot szerveztünk 
gyülekezetünk gyermekeinek.

Február 9-én, pénteken, A Középkö-
rön Dr. Fischl Vilmos, a Magyarorszá-
gi Egyházak Ökumenikus Tanácsá-
nak (MEÖT) főtitkára az ökumené 
realitásáról, kihívásáról osztotta meg 
gondolatait, március 9-én Molnár Lil-
la lelkésznő, doktorandusz Téboly és 
igazság határán – húsba vágó kérdé-
sek a 2 Királyok 6-ban címmel tartott 
előadást. 

Február 18-án délután gyűltek össze 
a Páros-kör családjai gyülekezeti ter-
münkben, amikor is többek között a 
házasélet szépségeiről és nehézségeiről 
osztották meg személyes tapasztalatai-
kat a résztvevők.

Február 21. és március 28. között tart-
juk idei zenés böjti sorozatunkat Úton 
Jézussal címmel. Az alkalmak szer-
dánként, 18 órakor kezdődnek temp-
lomunkban, zenével gyülekezetünk-
ben zenélni tudó családok szolgálnak. 
(Részletes program a 21.oldalon.) A záró 
alkalmon, március 28-án mozgássérült 
fiatalok passiójátékát láthatjuk, amit 
szeretetvendégség követ.

Február 25-én szupplikáció volt 
gyülekezetünkben, ahol Nagy Sza-
bolcs végzős teológus hirdette Isten 
igéjét. 

HÍREK, ESEMÉNYEK
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Február 27-én A reformáció kezdetei 
Budán címmel lelkészünk, Blázy Ár-
pád vetítettképes előadást tartott a bu-
davári gyülekezetben.

Márciusban lelkészeink újra áhítato-
kat tartottak a Duna Televízió Hajna-
li gondolatok című reggeli műsorában 
(március 11., 15. és 21.)  

Március 2-án és 3-án cserkészveze-
tőink szervezésében cserkész, konfis, 
ifis lelki napot tartottunk Piliscsabán.  

Március 9-én lelki napot tartottunk a 
Szent Margit Gimnázium protestáns 
tanulóinak, ahol ezúttal a párválasz-
tás volt a téma.

Filmklub! A Fiatal felnőttek (FIFA) 
tavaszi alkalmain három Bergman 
film kerül vetítésre és megbeszélésre 
(Szemben önmagunkkal, Őszi szoná-
ta ill. Fanny és Alexander).

Március 12-én Dr. Halászlaki Csaba 
belgyógyász-szakorvos Orvosetikai 
kérdések címmel tartott igen érdekes 
előadást a Férfikörön.

A gyülekezetünkben tartott őszi 
Biblia-kiállítás anyaga Az Írás, ami 
összeköt címmel újra látható lesz az 
Újpesti Kulturális Központ Új Galéri-
ájában. A megnyitóra március 19-én 
került sor. A kiállítás megtekinthető 
április 4-ig, munkanapokon 9–18 óra 
között.

Március 23-án, pénteken délután  
4 órától húsvéti kézműves foglalko-
zást tartunk a gyülekezeti teremben.

A virágvasárnapi bevonulásra márci-
us 25-én, délelőtt fél 11-re várjuk gyüle-
kezetünk gyermekeit (és természetesen 
szüleiket), akik egy énekkel szolgálnak 
istentiszteletünkön.

Április 18-án az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetem dísztermében, a 
Dies Academicus keretében avatják a 
teológia doktorává Gáncs Tamás lel-
készünket, aki disszertációját 2017. 
december 11-én védte meg. 

Konfirmandusaink idei beszámoló-
ja április 28-án szombaton délelőtt 10 
órakor lesz tanácstermünkben, a kon-
firmációra pedig másnap a 10.30-as 
istentiszteleten kerül sor. 

Március 5-én hazatért Teremtő-
jéhez Dr. Solymosi János Pál 
testvérünk, gyülekezetünk tiszte-
letbeli presbitere. Temetése már-
cius 24-én, szombaton 11 órakor 
lesz templomunkban. 

†
Az Örökkévaló adjon vigasztalást 
a családnak és közösségünknek!

HÍREK, ESEMÉNYEK
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Hol volt, hol nem volt, 
meséken innen és túl

Tavaszi gyülekezeti hétvége 
Balatonszárszó, 2018. április 13–15.

áhítatok • istentisztelet a Balaton-parton
interaktív előadások • beszélgetések • fórum
közösségépítő játékok • gyermekprogramok

sportolás • pihenés • csendes percek
táncház • borkóstoló • az év legjobb pogácsái

E G Y  M E S É S  H É T V É G E
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A gyerekek karácsonyi műsora közelebb hozta a karácsonyi történetet

 NÉZEGETŐ

Kisebbek és nagyobbak mind jól szórakoztak a gyülekezeti farsangon
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A márciusi szeretvendégségen: Harmati Dóra, Kézdi Beáta és Stifner-Kőháti Dorottya

Kiscsoportos munka az ifis hétvégén

NÉZEGETŐ
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Az újonnan választott presbiterek eskütétele az új tisztségviselők március 11-i beiktatásán

NÉZEGETŐ

Ajánlók

Szita István festőművész, teológus Kép-
írással mondom el című kiállítása március 8-án 
nyílt meg az Evangélikus Országos Múzeum-
ban a Pro Cultura Lutherana Alapítvány szer-
vezésében. A kiállítás június 2-ig látogatható 
hétfő kivételével 10 és 18 óra között. Az Evan-
gélikus Élet egy régebbi számában Schneller 
János részletesebben is bemutatja Szita Ist-
ván munkásságát: http://www.evangelikus.
hu/hianypotlo-hianyok-szita-kiallitas



Út a hajnalba (Szent István Társulat, 2018) 
„A húsvéti ünnepkör eseményei – kiváltképp a 
keresztre feszítés jelenete és a sírból harmad-
napon kilépő Krisztus – gyakran ihletették 
meg a nyugati kultúra alkotóművészeit. A kö-
tet a legszebb húsvéti elbeszéléseket gyűjti 
csokorba: az írók között vannak, akik nyíltan 

vállalták keresztény meggyőződésüket, mint 
Boldog Salkaházi Sára, Lev Tolsztoj vagy Sel-
ma Lagerlöf, de helyet kapott a szerzők kö-
zött Anatole France, Émile Zola, Kaffka Margit 
és olyanok is, akiknek műveiben a keresztény 

szellemiség ritkán ke-
rült felszínre. 

Jézust és az evangé-
liumok ismert szereplő-
it jeleníti meg az első 
novella-ciklus, majd a 
középkor világát idé-
ző történeteket olvas-

hatunk, s végül Szolzsenyicin novellája a 20. 
századba kalauzol bennünket. A kötet, amel-
lett, hogy a prózairodalom klasszikusai kaptak 
benne helyet, igen alkalmas arra, hogy ünnepi 
olvasmányként szolgáljon mindazok számára, 
akik szeretik a szép – vagy éppen elgondolkod-
tató történeteket.”
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Március 18.
Böjt ötödik vasárnapja 
(Judica)

igét hirdet
8 óra, úrv.  Blázy árpádné

9 óra (Farkasrét)   Blázy árpád

10.30 óra, zenés, úrv.  Blázy árpádné

18 óra, vespera   Blázy árpád

Március 25.
Böjt hatodik vasárnapja 
(Palmarum)

igét hirdet
8 óra, úrv.  Gáncs taMás

9 óra (Farkasrét), úrv.  rezessy Miklós

10.30 óra, úrv.,  
gyermekek bevonulása    Gáncs taMás

18 óra, vespera  rezessy Miklós

Március 28.
Nagyszerda, Mozgássérült passió

igét hirdet
18 óra, zenés böjti sorozat   Blázy árpádné

Március 29.
Nagycsütörtök

igét hirdet
18 óra   Blázy árpád

Március 30.
Nagypéntek

igét hirdet
9 óra (Farkasrét), úrv.   rezessy Miklós

10.30 óra, úrv.  Gáncs taMás

18 óra, passióolvasás  Blázy árpádné

Április 1.
Húsvét ünnepe

igét hirdet
8 óra, úrv.  Blázy árpádné

9 óra (Farkasrét), úrv.    Blázy árpád

10.30 óra, úrv.   Blázy árpádné

10.30 óra,
gyermekistentisztelet   Gáncs taMás

18 óra,   Blázy árpád

Április 2.
Húsvét 2. napja

igét hirdet
8 óra, úrv.  Blázy árpád

9 óra (Farkasrét), úrv.    Gáncs taMás

10.30 óra, úrv., örömzene    Blázy árpád

A kelenföldi evangélikus gyülekezet
istentiszteleti rendje és beosztása
2018. március

„Bizony, Isten 
Fia volt ez!”

 (Mt 27,54)
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Telefonszámok

Lelkészi hivatal  ...............................................................................  1/361-2159 
Gáncs taMás igazgató lelkész  ..........................................................  20/824-3703
Blázy árpád parókus lelkész  ....................................... 20/824-2907; 1/385-0244
Blázy árpádné másodlelkész  .............................................. 20/391-3711 (flottás)
GoMBkötő Beáta hitoktató  ................................................................  20/824-8072
Vincze délia hitoktató  .....................................................................  20/282-6220
Bence GáBor kántor, karnagy  ..........................................................  20/824-4524
pál diana kántor  ....................................................  a lelkészi hivatalon keresztül
száraz szaBolcs egyházfi  .................................................................  20/527-8571
török lajos másodegyházfi  ............................................................  20/464-4554
portik áGnes pályázati és kommunikációs referens  .........................  20/380-0852

Lelkészi hivatal: 
1114 Budapest, Bocskai út 10.
Hétfő–péntek 9–13 óra,
Csütörtök 17–19 óra.

Lelkészek beosztása:
Gáncs taMás: szerda, csütörtök 10–12 óra,
Blázy árpád: kedd, péntek 10–12 óra,
Blázy árpádné: hétfő 10–12, csütörtök 17–19 óra.

Hivatali rend

Kelenföldi Evangélikus Hírlevél  
A Budapest-Kelenföldi 
Evangélikus Egyházközség 
ingyenes lapja

1114 Budapest, Bocskai út 10., 
kelenfold@lutheran.hu, 
http://kelenfold.lutheran.hu
Fent vagyunk a Facebookon:
Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet
Szerkesztőség: Bernhardt dóra, 
Blázy árpád, Blázy árpádné, Gáncs tamás, 
harmati Béláné, ittzés-Venásch eszter, 
szaBó KinGa

Szerkesztőségi ügyekben kereshető: 
Bernhardt dóra (dorabe3@gmail.com)

Megjelent 1300 példányban.
Egy példány nyomdai előállítási 
költsége 100 forint. A lap készítéséhez 
adományokat elfogadunk, melyeket 
a templomi perselybe kérünk betenni.

Felelős kiadó: szepesfalVy áKos 
Nyomdai előkészítés: szaBó d. Károly

Nyomdai kivitelezés: VareG hunGary Kft. 
(www.vareg.hu)
Felelős vezető: eGyed márton




