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{hangoló}

Húsvét elmarad(hat), de…

{beszélgetősarok}

„Az idei húsvét is elmaradhat” – 
olvasom az ostoba, lélekmérgező 
bulvárcímet, amiben persze meg-
bújik némi részigazság. Már tavaly 
sem ülhettük meg „szokott” mó-
don a sonka, a tojás és a locsolko-
dás „ünnepét”. Erre most is kevés 
az esélyünk. Akkor hát indokolt a 
szorongó önsajnálat, a pesszimis-
ta félelem? Kutatók megállapítása 
szerint az emberi agy úgy tapad a 
félelemre, mint a tépőzár. Ferenc 
pápa a pesszimizmust általunk (!) 
becsukott ajtóhoz hasonlítja, amit 
félünk kinyitni, nehogy valami 
újat találjunk a küszöbünkön…

Pedig a közelgő Ünnep örömüze-
nete éppen arról szól, hogy kitárul 
az ajtó, megnyílik a sír: Ő nincs itt, 
feltámadt, előttetek megy! Lehet, 
hogy az idén sem lesz még hagyo-
mányos húsvétunk, de Krisztus 
2021 járvány sújtotta tavaszán is 
feltámadott, élő Úr! A John Len-
non által (is) megfogalmazott pro-
fán evangélium ma is vigasztal „A 
végén minden rendben lesz. Ha 
nincs rendben, akkor az még nem 
a vég.” Jézus feltámadása nem 
csupán egyéni, hanem csapatgyő-
zelem, amennyiben Hozzá tar-
tozunk, egy csapatban játszunk. 
Ahogy Scholz László húsvéti éne-

ke hirdeti: „a Győző életet kínál 
győzelméből ma néked.” 

Richard Rohr, ferences író Az 
egyetemes Krisztus című könyvé-
ben meglepő egyszerűséggel így 
vall a feltámadás misztériumáról:  
„A feltámadás mindössze a meg-
testesülés logikus végkövetkezteté-
se. Ha Isten lakozik az anyagban, 
akkor magától értődő módon hihe-
tünk a test feltámadásában.”

Minderről éppen a kelenföldi 
gyülekezetnek talán nem is kell 
többet írnom. Hiszen oltárképün-
kön a minket, mai Tamásokat is 
kereső, és féltő szeretettel magá-
hoz ölelő feltámadott jó Pásztor 
tekintetével szembesülhetünk. 
Reméljük, minél hamarabb nem 
csupán virtuálisan, online, hanem 
újra személyesen, élőben találkoz-
hatunk az Élővel templomunkban!

Az idei „megszokott” húsvét 
ugyan elmaradhat, DE a Feltáma-
dott nem marad el mellőlünk! Ő 
velünk vándorol a halál árnyéká-
nak völgyében is, és újra elvezet 
az Élők - Kelen – földjére :-)

 Gáncs Péter

Otthon,mégis együtt 
interjú Asztalos György presbiterünkkel 

Három évvel ezelőtt kezdte 
meg Asztalos György presbi-
terünk a missziói munkatársi 
szolgálatát. Ezekről az évekről 
és személyes tapasztalatairól be-
szélgettünk.

– Hogyan írta át a járvány a mis�-
s�iós terveidet?

– Röviden vázolom, milyen volt a 
missziói szolgálat a járvány előtt. 
Amikor három évvel ezelőtt a gyü-
lekezeti missziói munkatársi szol-
gálatomat megkezdtem, akkor fő-
ként arra éreztem elhívást, hogy 
a gyülekezet tagjait otthonukban 
meglátogassam. Természetesen 

előzetesen telefonon vagy e-ma-
il-ben megkerestem őket, és idő-
pontot kértem egy személyes láto-
gatáshoz.

-  Volt, aki elhárított azzal, hogy 
családi vagy más nehézség mi-
att most nem alkalmas a látoga-
tás. Később megismételve a ké-
rést, általában megint hasonló 
volt a válasz.

-  Előfordult, hogy értetlenségét 
fejezte ki valaki, hogy hiszen 
neki nincs szüksége egy ilyen 
látogatásra, miért nem fordulok 
azokhoz, akiknek van.

-  Volt, aki azt kérte, ne egyedül 
menjek, és hálás vagyok tár-
samnak, aki ilyenkor készsége-
sen elkísért, hogy ez ne legyen 
akadálya a látogatásnak.

-  Akik fogadtak, ők is többnyire a 
„formálisan vallásos” kategóri-
ába tartoztak, noha szerepeltek 
a gyülekezet névjegyzékében.

Nem ítélkezem, küldő Uramra 
bízom további életútjukat. Esetleg 
felveszem az imalistára, hogy ké-
sőbb is imádkozzam értük. 

A látogatás legelején mindig meg-
kérdeztem, hogy szabad-e imád-
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{beszélgetősarok}{beszélgetősarok}

kozni. Ebbe a meglátogatott álta-
lában nem szokott bekapcsolódni, 
esetleg váratlanul is éri, és ez nem 
baj. Nagy öröm viszont, ha csat-
lakozik valaki a háziak közül az 
imádságomhoz. Ezzel szeretném 
segítségül hívni a küldőmet, Jézus 
Krisztust, és tudatosítani a házi-
akban is, hogy akinek a nevében 
jöttem él, és maga is jelen van a 
beszélgetésünkön.

Ezután udvariasan, de azért 
határozottan igyekszem a beszél-
getést mélyebb lelki kérdések felé 
terelni, miközben vendéglátóm a 
felekezeti körülmények, az egy-
házzenei kötődés, más gyüleke-
zetekhez és felekezetekhez fűző-
dő kapcsolatai, és egyéb kevésbé 
„veszélyes” témákról beszél. Egy 
szűk óra alatt – ha szóhoz jutok 
– bizonyságot teszek Jézus Krisz-
tus haláláról és feltámadásáról, 
elmondok néhány alapvető igét a 
megtérésről, az újjászületésről, és 
egy evangéliumi igehirdetés-köte-
tet, meg egy hírlevelet adok aján-
dékba, hívom az alkalmainkra, 
majd elköszönök. Természetesen 
– ha nem is minden esetben – elő-
fordul, hogy testvérként tudtunk 
beszélgetni.

Ezenkívül más megkeresések-
ben is részt vettem; keresztelők, 
konfirmációk évfordulói alkalmá-

ból ajándék átadása, vagy meghívó 
kézbesítése (szintén többségében 
a gyülekezethez „lazán” kötődő 
családok esetében). Az úgyneve-
zett „közös istentiszteletek” va-
sárnapjain az elmaradt reggeli is-
tentiszteletre jövőket a templom 
előtt igyekeztem fogadni, és hívni 
őket fél tizenegyre – szintén kevés 
eredménnyel. Bizonyságtételre, 
imádkozásra ritkán adtak alkal-
mat, inkább sietve távoztak.

Nos, ezek a szolgálati lehető-
ségek 2020. márciusától telje-
sen megszűntek, de nem akarom 
emiatt egyedül a járványt okolni. 
Tudom, hogy sok minden az én 
mulasztásom, gyávaságom, hűt-
lenségem, bűnöm miatt maradt 
abba. Kérem, és remélem az Úr 
bocsánatát ezekre.

Azóta telefonon olykor felhívok 
egy-egy gyülekezeti tagot, de in-
kább csak ismerőseket, hiszen a 
fent leírt beszélgetéshez hasonlót 
szinte lehetetlen telefonon megva-
lósítani.

– Hogyan jött a különböző online 
imakörök ötlete?

– Az első telefonos gyülekeze-
ti imakört 2020. április 2-án tar-
tottuk. Ötletre szinte nem is volt 
szükség, adva volt a havi első csü-
törtöki imaóra. Mivel személye-
sen nem lehetett, helyette telefo-
non imádkoztunk együtt. Győriné 
Irénke korábban is beszámolt ar-
ról, hogy egy-egy távoli testvérrel 
olykor a telefon segítségével imád-
kozik, és az is előfordult, hogy va-
lamilyen aggasztó hírről telefonon 
velem beszélve is azt javasolta, 
hogy most rögtön imádkozzunk 
együtt. Most már lassan egy éve 
minden csütörtökön megtartjuk a 
kört, sőt további tagokkal bővülve 
két egymás utáni háromnegyed 
órás alkalmat tartunk összesen 
kb. tízen. A folyamatosságot Mis-
sura Tibor lelkészünk, és felesége, 
Mária képviseli. Áldások, melye-
ket tapasztaltunk:

-  Olyan idős, vagy távol élő test-
véreink is újra részt tudnak 
venni, akik a gyülekezeti te-

rembe nem tudtak eljönni.
-  Új testvérek csatlakoztak, 

olyan is van, akit nem tudok 
magam elé képzelni, mert csak 
a nevét és a telefonszámát tu-
dom, de imádságaiban mi is 
gyönyörködhetünk.

-  A velünk imádkozók közül töb-
ben magányosak, terheket, be-
tegségeket hordoznak, szeret-
teik megtérését várják.

A presbiteri imaközösség ösz-
szehívását alig két héttel később 
kezdtem. Hála Istennek a presbi-
tériumból többen fontosnak tart-
ják ezt a szolgálatot, és rászánnak 
hetenként 45 percet a közös imád-
ságra. A meghívót egy-két nappal 
előbb küldöm ki minden presbi-
ternek, az Útmutató keddi napra 
kijelölt egyik igéjéből választva. 
Nyáron, az első hullám végén ab-
bahagytuk, és novemberben kezd-
tük újra. Vannak rendszeresen 
részt vevők, és néhányan, akik 
ritkábban, összesen 9-en voltunk, 
akik már legalább egyszer bekap-
csolódtak.

– Milyen es�kö�öket tudtál alkal-
ma�ni a kapcsolattartásra?

– A csütörtöki gyülekezeti ima-
kör esetében a telefonos konfe-
renciahívást választottam, mivel 
az ide bekapcsolódó testvérek egy 
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része idős, talán nincs is számító-
gépe. Ennek a módszernek hátrá-
nya, hogy egy időben legfeljebb öt 
vonalat kapcsolhatok össze, akik 
velem együtt hatan saját telefonju-
kon hallják egymást.

– Volt-e előzménye ezeknek az al-
kalmaknak?

– A havonkénti gyülekezeti 
imaórához éppen 25 éve csatla-
koztam. Nagyon hálás vagyok Is-
tennek, hogy Győriné Irénke néni 
azóta is hűségesen vezeti ezt a kö-
zösséget, és lelkészeink felváltva 
vettek részt rajta. Éppen a napok-
ban voltam tanúja, hogy nemcsak 
leírja és elküldi a bevezető áhítat 
szövegét (a lelkészeknek is), ha-
nem a számítógép nélkülieknek 
egyenként telefonon felolvassa 
már előző nap.

A presbiteri imaközösséget 2013-
ban az akkori gyülekezeti válság 
idején kezdtük tartani a gyűlések 
előtt, akkor még természetesen 
személyesen.

– Hogyan alakul a keddi presbite-
ri imakör?

– A presbiteri imaközösséget 
számítógépes videokonferencia 
alkalmazás segítségével tartjuk. 
Általában ezt a sorrendet követjük 
nemcsak a presbiteri, de a gyüle-

kezeti imakörben is: ének, beveze-
tő áldás (pl: Kegyelem nékünk és 
békesség Istentől, a mi Atyánktól 
és az Úr Jézus Krisztustól), beve-
zető imádság, rövid beszélgetés a 
kijelölt igéről, kikért, milyen ügye-
kért, alkalmakért imádkozzunk, 
közös imádság, Mi Atyánk együtt, 
lassan, tagoltan, záró áldás (pl. az 
ároni áldás). Ne érezzük kínosnak, 
ha valaki hosszabban imádkozik, 
hanem figyelemmel és türelmesen 
hallgassuk, és együtt mondjunk a 
végén áment. A csöndet se restell-
jük!

Ugyancsak természetesen fo-
gadjuk, ha valaki jelen van ugyan, 
de hangosan egyáltalán nem 
imádkozik. Évekkel ezelőtt volt a 
havi csütörtöki imaóráinknak egy 
kedves résztvevője, aki – emléke-
zetem szerint – soha nem imádko-
zott hangosan, esetleg egy éneket 
javasolt az alkalom végén, mert 
gyönyörű hangja volt, és a Lu-
therániában énekelt. Már régen el-
hunyt, de ma is emlékszem rá.

– Számodra miért fontos az ima-
közösség, mi ennek a szerepe egy 
gyülekezet életében?

– Az imádkozás a hívő élet lé-
legzetvétele. Jézus nem a közös 
imádságot kárhoztatja, hanem a 
képmutatást, és ettől valóban óva-

kodnunk kell. De a gyülekezetnek, 
egy bibliaórai közösségnek, egy 
presbitériumnak igenis szabad, 
sőt kötelező közösen is imádkoz-
ni. Jézus többször mondja: Imád-
kozzatok!

– Van-e olyan megtapasztalásod, 
amikor úgy érezted, Isten csodá-
latos módon meghallgatta a kö-
zös könyörgéseteket?

– Említhetem az ima csodás 
meghallgatásának, amikor Cegléd-
ről hazafelé a gyülekezeti busz ke-
reke leszakadt. Nem imádkoztunk 
előzőleg kifejezetten azért, hogy 
ne szabaduljon el a kerék, vagy 
ha már elszabadul, senkinek ne 
történjék baja, de nem lett: az Úr 
megmentett bennünket. Tavaly, 
év végén átélhettük azt is, hogy a 
kis újszülött, aki rögtön születése 
után súlyos életmentő műtéten 
esett át, meggyógyult. Nem tud-
hatjuk, hogy akkor is így történt 
volna, ha nem imádkozunk rend-
szeresen érte.

– Kicsit személyesebb területre te-
relve a szót. Melletted ülve, egyik 
unokád is bekapcsolódott már a� 
imakörbe. Talán nem mindenki 
tudja a gyülekezetből, hogy fele-
ségedet és Téged egyre népesebb 
család ves� körül. Nincs nagyobb 

öröm annál, mint ha egy nagy-
szülő az imaközösséget a gyerme-
keivel, unokáival együtt is megél-
heti. Hogyan valósul e� meg a Ti 
életetekben?

- Valóban nagy öröm számomra, 
ha közös bibliaolvasás, imádkozás 
lehetősége adódik gyerekeinkkel, 
unokáinkkal. Mivel nem lakunk 
együtt, erre olyankor kerülhet sor, 
ha egy közös családi hétvégén va-
gyunk együtt, vagy nálunk vacso-
ráznak, nálunk alszanak. Én buz-
gón imádkozom értük naponta, 
hogy mielőbb mind Jézus Krisztus 
követői, az Isten országának bol-
dog polgárai lehessenek.

Semmiért se aggódjatok, ha-
nem imádságban és könyörgés-
ben mindenkor hálaadással tár-
játok fel kéréseiteket Isten előtt 
(Fil 4:6) – ezzel az igével szeret-
ném biztatni a testvéreket, hogy 
alakítsanak hasonló közösségeket, 
vagy csatlakozzanak hozzánk (kü-
lönösen a presbiteriben van bőven 
hely)!

 az interjút készítette: 
Harmati Cili

{beszélgetősarok}{beszélgetősarok}
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{lélekemelő}{lélekemelő}

„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilin-
cseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és 
összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be há-
zadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz 
el testvéred elől!” (Ézs 58,6-7)

1. KINCSGYŰJTÉS

Van-e a világon százszázalé-
kosan biztonságos hely? Elsőre 
talán egy széf jut az eszünkbe, 
mely nemcsak hogy feltörhetet-
len, de befalazva mozdíthatatlan 
is! Ismerjük azonban, s nem csak 
a ponyvaregényekből a mackófel-
törőket, akik előtt nincs akadály! 
Nincs az a kód vagy zár, melyet fel 
ne törnének.

Ugyanezt tapasztalhatjuk a szá-
mítástechnika világában is. Le-
veleinket, személyes adatainkat 
különböző jelszavakkal őrizzük, 
szervereken tároljuk és elzárjuk 
mások elől. Ám mindenki tudja 

jól, a világhálón a hekkerek előtt 
aligha van akadály…

Jézus a Hegyi Beszédben tanít 
bennünket egy minden tekintet-
ben biztonságos helyről! Igaz, ez 
nem itt a földön leledzik, hanem 
fent, az ő mennyei Atyja országá-
ban. Így olvassuk: Gyűjtsetek ma-
gatoknak kincseket a mennyben, 
ahol sem a moly, sem a rozsda nem 
emészti meg, és ahol a tolvajok 
sem törnek be, és nem lopják el (Mt 
6,20).

De vajon milyen kincsekről be-
szél Megváltónk? Feltétlen olya-
nokról, melyek örömet szereznek 
a mennyei gyűjtőhelyen. Ezek a 
kincsek az irgalmasság és könyö-
rület tettei. Az utolsó ítélet jézusi 
példázatának summája így hang-
zik: Valahányszor megtettétek 
ezeket akár csak eggyel is az én 
legkisebb testvéreim közül, velem 
tettétek meg (Mt 25,40).

Minél többet gondolkodunk, an-
nál világosabb lesz, hogy e meny-
nyei kincs nem más, mint az egy-
más iránti jézusi szeretet, mely 
kitárja a látóhatárt! Ahol ez konk-

retizálódik, nemcsak hogy meny-
nyei kincseket gyűjt magának az 
ember, hanem szívbéli örömöt is 
– ott, ahol valósággá vált.

A böjt igazi alkalom az elcsen-
desedésre, önvizsgálatra, Istenke-
resésre és Krisztusra figyelésre. 
Természetesen – evangélikusként 
– mi is tehetünk fogadalmakat, le-
mondhatunk valamiről, mi több, 
tartózkodhatunk bizonyos szo-
kásainktól. Ez azonban sose le-
gyen öncélú! Lemondásunk úgy 
segíthet a mennyei kincsek gyűj-
tésében, ha az általa nyert drága 
időt Istenre és Megváltónkra való 
figyeléssel: igeolvasással, igehall-
gatással és imádsággal töltjük. 
Áldott böjti időszakot kívánok a 
kedves testvéreknek ebben a még 
tartó, s már a tavalyi böjtben is-
mertté vált rendkívüli helyzetben.

 Blázy Árpád

2.  SZEMÉLYES ÚTSZÉLI  
KERESZTEK SÓHAJA

Minden egyes alkalommal le-
lassítok az autóval, ha egy-egy 
személyes keresztet látok az út 
mellett. Valahogy az az érzésem, 
mintha azt jeleznék ezek a keresz-
tek, hogy lassítani kell, mert az 
élet drága. Minden egyes kereszt 

egy-egy balesetben elhunyt em-
lékét őrzi, de az emlékezésen túl 
tudatosan felkavarja az embert 
ott legbelül, és felteszi a kérdése-
ket: Miért pont neki kellett meg-
halnia? Hova száguldok, amikor 
várnak rám otthon? Kié lesz a 
következő kereszt? Milan Kunde-
rának, a világhírű cseh írónak van 
egy számomra oly kedves köny-
ve, melynek ez a címe: Lassúság. 
Kundera a műben összefüggést 
talál a lassúság és az emlékezés, 
valamint a gyorsaság és a felej-
tés között. Azt gondolom, nagyon 
igaza van. Az emlékezéshez las-
súság, az emlékezéshez idő kell. 
Az emlékezéshez le kell lassulni, 
az emlékezéshez időt kell rabolni, 
méghozzá saját magamtól. „Las-
síts le egy percre ember, leelőzted 
magad!” – írja Kiss Tibor az egyik 
dalszövegében, rámutatva ezzel 
korunk talán legnagyobb kísérté-
sére, a rohanásra. Le kell lassul-
ni, mert lelassulás nélkül nincsen 
szinkron, nincsen harmónia, és 
nincsen emlékezés sem. Csak a le-
lassulás művészetének elsajátítá-
sa adhat esélyt arra, hogy valami 
tényleg történjen velem egy-egy 
útszéli keresztnél, a nagypénteki 
keresztnél, a húsvéti keresztnél. 

Ünnepre készülünk, a feltáma-
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dás ünnepére, mely ünnep csak ak-
kor, és csak úgy tud igazán hatni, 
megérinteni, felkavarni, átmosni, 
megtisztítani, ha előkészítjük azt. 
Ha adunk időt és teret a felkészü-
lésre. Ne rohanjunk át rajta, mint-
ha nem történt volna semmi! Ha 
kísért is minket a rohanás, merjük 
azt mondani: távozz tőlem! 2021 
böjtje most van! Éljünk vele! En-
gedjük, hogy gyógyítson! Hiszem 
és látom, hogy van mit gyógyítani! 
Ebben segíthet nekünk az a Názá-
reti Jézus, aki egy új dimenzióba 
emelte a böjtöt. Ne menjünk el a 
böjt mellett, mint ahogyan sokan 
cinikusan mennek el egy-egy út-
széli kereszt mellett! Álljunk meg, 
legyünk csendben, merjük meg-
szólítani Őt! Ne rohanjunk, vagyis 
ne felejtsünk! Lassuljunk le, vagy-
is emlékezzünk! Ezt suttogják az 
útszéli személyes keresztek is. 
De ahhoz, hogy meghalljuk ezt a 
sóhajt, közel kell menni a kereszt-
hez. Lelassulva. Őhozzá lassulva.  

 Gáncs Tamás

3. ÚTON

Mózes azt mondta: „Ha nem jön 
velünk a te orcád, akkor ne is vigyél 
tovább bennünket!” (2Móz 33,15)

A böjti időszak olyan, mint egy 
nagy út, amit szeretnénk megten-

ni, de nem siettethetjük az „oda-
érést”. Nem szállhatunk be egy ta-
xiba, vagy fel egy vonatra, ezen az 
úton gyalog kell végigmennünk, 
lépésről lépésre. Sokan nekivág-
nak évről évre a böjti útnak, de ez 
igazán egy olyan belső „utazás”, 
ahol az egyetlen igazi útitársunk 
csak Jézus Krisztus lehet.

 Mózest Isten arra hívta, hogy 
új haza és új élet felé vezesse a 
választott népet. Mózes nagy fel-
adattal áll szemben, amelynek 
már az elején beismeri, hogy egye-
dül nem fog menni. Hogy Isten 
nélkül, ha lehetne sem lenne érde-
mes elindulni, sem a böjti utunk-
ra, sem életünk bármely más út-
jára, vállalására. Mert mondhatja 
valaki, hogy nem hisz Istenben, 
hogy nem akar tudni Istenről, le-
het hátat fordítani, de attól még 
nem változik meg az a tény, hogy 
Isten mindenhol ott van. Az em-
ber nemcsak vele, hanem benne 
él. Mózes felismerésében pedig 
benne van a ragaszkodás, és a tisz-
tánlátás abban, hogy szükségünk 
van nemcsak Isten vezetésére, 
hanem a jelenlétére is. Nemcsak 
azért, hogy sikerüljenek dolgok, 
hanem azért, mert Vele lenni jó.

Az életünk során újra és újra 
útra kelünk, magánemberként és 
a gyülekezet közösségével is. Ho-

gyan indulunk neki mindennek, 
mi van a szívünkben? Mózes el-
hívásakor érzi, hogy az előtte álló 
út és feladat meghaladja erejét. 
És Isten erre az Ószövetség egyik 
legszebb mondatát válaszolja: 
„Megnyugtat téged, ha az orcám 
megy veletek?” Megnyugtat min-
ket az az ígéret, hogy Isten ott lesz 
velünk a mindennapi vállalásaink-
ban, és ott lesz velünk a böjtünk-
ben is? Ott lesz velünk a Golgota 
felé tartó úton, ott lesz velünk az 
önmagunkba nézés pillanataiban 
is, ott lesz velünk, ha összeroska-
dunk a terheinktől és a bűneink-
től. Ott lesz és felemel, és Jézus 
Krisztus keresztje felé fordítja a 
tekintetünket. „Megnyugtat té-
ged, ha az orcám megy veletek?”

Nemcsak azért, hogy túléljük a 
nehéz helyzeteket, nemcsak azért, 
hogy jól döntsünk, hanem azért 
is, mert Istennel járni jó. Mert Is-
ten közelsége szeretet, békesség, 
böjtben és azon túl is. Ámen                 

 Molnár Lilla

4.  SZEMEM AZ ÚRRA NÉZ  
SZÜNTELEN

Ködösek a napjaink, a heteink, 
a hónapjaink. Sőt, az elmúlt egy 
évet is a sötét felhők sokasága jel-
lemezte.

Mikor a zsidóság a pusztában 
vándorolt az ígéret földje felé, fo-
lyamatosan ehhez hasonló szürke 
felhőkkel kellett megküzdeniük 
a szívükben. Ott volt bennük az 
állandó bizonytalanság: vajon mi 
lesz velünk most? Vajon van-e kiút 
a veszélyes, végtelen pusztából? 
Vajon tényleg eljöhet-e a szabadu-
lás, tényleg eljöhet-e az, hogy az 
ígéret földjén lehetünk?

Az egyiptomi fogságból való sza-
badulás kezdete óta Isten éjsza-
kánként látványos tűzoszloppal 
vezette a népét. Bármikor merül-
tek is fel ezek a kételyek bennük, 
az éjszaka sötétségében és csen-
dességében mindig ott volt ez a 
tűzoszlop, ami mutatta az irányt. 
Ami emlékeztette őket arra, hogy 
mit tett velük Isten és mi az, ami 
még előttük áll.

A böjti időszak közepének, a 
harmadik vasárnapnak felirata a 
következő: Szemem az Úrra néz 
szüntelen. Életünk nehézségei-
ben és mélységeiben is jelen van 
Isten tűzoszlopa, világossága, ami 
minket is megerősít, számunkra 
is erőt ad. Törekedjünk arra, hogy 
ezt észrevegyük, hogy szüntelen 
Őrá nézzünk. 

Imádkozzunk! Istenünk, aki a 
világosság forrása vagy, sokszor 
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felnyitod a szemünket, hogy átlás-
sunk zavaros ügyeken, hogy hinni 
merjünk, dacolva minden bizony-
talansággal. Hadd lássuk azt a 
fényt, amely Krisztusban ragyog, 
és minden éjszakát elűz! Ő a mi vi-
lágosságunk mindörökké. Ámen. 

 Nagy Szabolcs

5. PILINSZKY JÁNOS:  
LUKÁCS MARGÓJÁRA  
(részletek)

„Mikor Jézus asztalhoz ül, már 
első szavával elárulja szeretetét: 
“Vágyva vágytam arra, hogy el-
fogyasszam veletek ezt a húsvéti 
vacsorát…” Az utolsó alkalom fel-
menti minden további “halogatás” 
alól; többé nincs miért “türtőz-
tetnie” magát. Végre bevallhatja 
örök vágyakozását, hogy velünk 
lehessen. S hozzáteszi: “…mi-
előtt szenvedek”. E kettő ugyan-
is egy. Minden szeretet tragikus; 

nincs szeretet tragédia nélkül. 
És Istennek még csak választása 
sincs, hogy elfogadja a szerete-
tet, vagy elutasítsa a tragédiát, 
mivel ő maga a szeretet. Innét az 
alázatos, szinte bebocsátásért és 
elfogadásért könyörgő “intoná-
lás”, az egyedül lehetséges Isten 
szájából: “Vágyva vágytam arra, 
hogy elfogyasszam veletek ezt a 
húsvéti vacsorát…” (...) Minden 
szeretet tragikus a földön. S for-
dítva is: szeretet nélkül nincs tra-
gédia. Szeretet nélkül az élet lehet 
szenzációs és unalmas, értelmes 
és értelmetlen, de sohasem tra-
gikus. A szeretet nem arra való, 
hogy a szenvedést föloldja. Épp 
ez a szeretet titka. Egyedül sze-
retve tapasztalhatjuk meg a halál 
végleges tragikumát, s az öröklét 
realitását. Élet és halál, öröm és 
szenvedés egyedül szerető szívek 
számára valóság. (...) Az utolsó va-
csora az isteni “sűrítés” csodája.”

Kaleidoszkóp
Tükörcserepek a Fővárosi Protestáns Kántorátus 25 évéből

A gyülekezet online felületein 
jelen lévők és hetilapunk olva-
sói a jubileum felvezetéseként 
már bőséges olvasnivalót kap-
tak a témában – kérésre néhány 
szempontot hadd tegyek még itt 
is hozzá a történethez.

Kihagyhatatlan részletek
A karanténidőszakban a gyüle-

kezeti videókból is jobban meg-
ismert együttes 1996. február 4. 
óta a tanév minden vasárnap es-
téjén többszólamú énekével vezet 
közös zsoltározó istentiszteletet 
templomunkban. „Közös”, hiszen 

a gyülekezet aktív bekapcsolódá-
sa az imádság folyamatába kulcs-
fontosságú. Szolgatársaink a lel-
készek – Schulek Matyi bácsitól 
Rezessy Miklóson át a legifjabb 
nemzedékig – és az énekesek, akik 
akár csak néhány alkalommal, 
vagy évek hosszú során át meg-
tapasztalhattak itt valamit Isten 
titkaiból. Az itt megfordult, 100 fő 
feletti énekescsapat tág ölelésű, 
születési idejük 1945 és 2002 közé 
esik. Bence Gábor alapítókarnagy 
huszonkét évig vezette az együt-
test: mintegy 800 kelenföldi ves-
pera valósult meg a keze alatt.

A 25 éves hálaadó alkalom énekesei

HAJNALI GONDOLATOK – DUNA TV (5.50-KOR)
Március 2. – Nagy Szabolcs
Március 11. – Molnár Lilla
Március 15. – Blázy Árpád
Március 22. – Gáncs Tamás

Április 4. – Gáncs Tamás
Április 10. – Blázy Árpád
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nek lenni azonban mást is jelent: 
egész héten foglalkoztat a vasár-
nap igerendje és az arra való zenei 
reflektálás. A megvalósítás sokfé-
le gondja közt ez az igazi ajándék 
ebben a szolgálatban.”

Személyesen pedig még ennél 
többet is merek mondani: az aján-
dék mindannyiunk számára az, 
hogy az Úr házában lakhatunk 
minden időben.

 Pap Kinga Marjatta

{montázs} {montázs}

A lényeg
A szolgálat során vérünkké vált 

az egyházi év ritmusa: nemcsak 
a jól ismert nagy ünnepekkel, ha-
nem megannyi apró részletével, 
teológiai hangsúlyával. Fülünkbe 
csengenek az egyes ünnepekhez 
kapcsolódó emblematikus művek, 
a 25 év alatt elhangzott 450 önálló 
mű kiemeltebb darabjai.

A vasárnapi igehallgató is gyak-
ran megfigyeli, hogy az ó- és új-
szövetségi, levélbeli igék hogyan 
kapcsolódnak egymásba, az ün-
nep énekével együtt kaleidoszkóp-
ként kirajzolva az adott vasárnap 
képét. Az igehirdetésre ráfelelő 
ének(vers) szövegét is jól tudjuk 
kapcsolni a prédikáció gondolatai-
hoz. Az esti alkalmakon még több 
tétel szolgálja az ige kibontását: a 
motetták, a kórusművek válasz-
tása természetesen az én igeér-
telmezésemet is tükrözi az adott 
pillanatban. Izgalmas, amikor a 
lelkész adott esetben egészen más 
logika alapján indul el az alapigé-
ből, vagy éppen egyeztetés nélkül 
is maradéktalanul kapcsolódnak 
egymásba a zenei és prózai meg-
szólalások.

Az alapítás ideje hetvenedva-
sárnap – nem tipikusan kiemelt 
ünnep. Mivel évről évre erre az 
időszakra esik az évfordulós ves-

perasorozat, tavaly erről írtam 
a záródolgozatomat az EHE egy-
házzenei pedagógus-továbbkép-
zésén, vizsgálva a vasárnap teo-
lógiai magját, ige- és énekrendjét, 
a kapcsolódó feldolgozásokat és a 
gyakorlati, pedagógiai vonatkozá-
sokat. A kevésbé látványos „ün-
nepek” finom összefüggéseiben 
elmélyülve válik világossá, hogy 
az üdvtörténet életünket egészé-
ben is meghatározó, nagy keretét 
az egyházi évben a hagyományok 
mentén részletekre lebontó folya-
mat minden elemében tartogatja a 
lényeg megragadásának lehetősé-
gét.

Az ünnepi kötet (mely kérésre 
korlátozott számban kézbe vehe-
tő!) szerkesztői előszavában ezt 
írom: „alapító énekesként az évek 
során rengeteget tanulhattam el-
sősorban stílus- és repertoáris-
meret terén. Az együttes vezetőjé-

Napzáró imaóra  
a Nyitott templomok éjszakáján

Online bibliaóra sorozat: Bibliakuckó
Lelkészeinknek, hittanárainknak 

és lelkes segítőiknek köszönhető-
en februártól minden szombaton 
bekukkanthatunk a Bibliakuckóba, 
amely zenével, imádsággal és egy-
egy bibliai történettel örvendezteti 
meg a gyermekeket.

A sorozat nézői így nyilatkoztak 
a Bibliakuckóról:

„Hiányoznak a mindennapjaink-
ból a közös alkalmak, találkozások. 
A szombathoz már hozzátartozik 
a Bibliakuckó, a gyerekek nagy 
örömmel várják mindig az újabb 
történetet, éneklést, közös imádsá-
got! Sokszínű, szemléletes, köszön-
jük Mindenkinek!” Nádasi Violetta

"A Bibliakuckónak nagyon örül-
tem, s a gyerekek is nyitottak vol-
tak arra, hogy együtt megnézzük. 
Volt ének, amit Dani is ismert, s be-
kapcsolódott. Alkalmanként részt 

vesz az imában is. Tetszik, hogy 
van a történethez illusztráció, s a 
hossza pont annyi, amit egy aktív 
ovis is kibír egyhelyben. Néhány 
ovis társunk anyukája hasonlóan 
nyilatkozott, miután megosztot-
tam velük a programot." Sulyok 
Petra

„Nagyon örülök, hogy minden 
héten egy újabb bibliai történettel 
ismerkedhetnek meg a gyermeke-
im, amiket ráadásul izgalmas ké-
pekkel, bábokkal színesítenek az 
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előadók, így mindig szívesen ül-
nek a képernyő elé. A fülbemászó 
dallamokat néha később is dúdol-
ják, vagy kérik, hogy „Hallgas-
suk meg megint Lillát és Szabit!”  

Reméljük, hamarosan személye-
sen is összegyűlhetnek újra a 
gyermekek, de addig is köszönjük, 
hogy ilyen formában is gyarapo-
dik a tudásuk!” Bodnár-Illés Zsófi

“Szuper a könnyed műfaj, a játé-
kosság, ami leköti őket, ugyanak-
kor roppant igényes és változatos. 
A gyerekek szerint pedig viccesek 
a dalok.” Portik Ágnes 

„A fiaim iskolájában sajnos ka-
pacitáshiány miatt nincs evangé-
likus hittan, én viszont fontosnak 
tartottam, hogy megismerkedje-
nek a korosztályuk számára fon-
tos bibliai témákkal, ezért koráb-
ban a havonta szombatonként 
megtartott bibliaórákra jártak. 
Most pedig örömmel várják min-
den héten a Bibliakuckó követ-

kező részét. Megkérdeztem őket 
is, miért szeretik a Bibliakuckót. 
Robi (7) azt mondta, ő azért, mert 
számítógépen lehet nézni és jók a 
történetek, amikről szó van. Dani 
(9) szerint mindig érdekesek a 
történetek és jó, ahogy különböző 
módon vannak előadva (pl. bá-
bozás, vagy tárgyakkal illusztrál-
va).” Pusztainé Pelikán Dóra

Bence Zsófi gyermekei, Lea (5) 
és Gergő (6) ezekért szeretik a 
Bibliakuckót:

•  Mert nagyon jó, hogy mesélnek 
nekünk minden szombaton.

•  Mert a Szabolcs jól gitározik és 
a Lilla szépen énekel.

•  Mert érdekesek a történetek és 
a Bartimeusban nagyon tetsze-
nek a rajzok.

•  Mert a kedvencem a Bartimeus 
és nagyon szeretem, amikor 
meggyógyítanak egy bénát.

•  Mert utána egész nap énekel-
jük az "Olyan örömöt, mint a 
forrás"-t.

•  Mert megismertük a Gáncs  
Tamás hangját.

{montázs} {montázs}

Cserkészet és vírus
Az idei tanévet nagy lelkesedés-

sel kezdtük el a csapatban, renge-
teg tervünk volt. Nagy öröm volt 
mindenki számára, hogy a tavaszi 
online őrsgyűlések után újra sze-
mélyesen tudtuk megtartani az 
alkalmakat. Sajnos ez a lehetőség 
csak pár hétig tartott, de annak 
a pár személyes találkozásnak is 
már nagyon örültünk. 

Ebben az évben az a szokatlan 
számunkra, hogy szinte csak őrsi 
közösség van, az egész csapat 
nem tud találkozni. Az idei évkez-
dő napot online formában való-
sítottuk meg, az őszi portyánkat 
őrsi kirándulásokkal helyettesí-
tettük, míg a téli kirándulás csalá-
di programmá alakult át. Idén egy 
régi hagyományt, a gálaestet is 
felelevenítettük online formában, 
amit egy idősebb őrs szervezett. 
Minden őrsnek egy produkciót, 
videót kellett készítenie, amit kö-
zösen néztünk meg online keretek 
között. 

Én úgy gondolom, hogy rengeteg 
nehézsége volt ennek a félévnek, 
de nagyon sok mindent tanul-
tunk, amit remélhetőleg tovább 
tudunk vinni a következő félévre 
is. Rájöttünk, hogy mennyire fon-
tos az őrsi alkalmak, kirándulások 
gyakorisága, hogy egy-egy online 
alkalom kis energiabefektetéssel 
mennyi mindent tud nyújtani. 
Leginkább talán arra döbbentünk 
rá, hogy bár nehéz így fenntartani 
és sokszor elfogy a lelkesedésünk, 
de mindez még így online formá-
ban is megéri.

Szerintem mindannyiunk nevé-
ben írhatom, hogy alig várjuk már 
azt a pillanatot, amikor egy tábor-
tűz körül ül az egész csapat, fel-
szabadultan, újra együtt. 

 Zacher Enikő

Idei böjtünkben Tóthné Bence Ágnes ötlete nyomány cserkészeink 
meglátogatták idösebb gyülekezeti tagjainkat. A “küszöbköszöntès” 
egy apró cserép viràggal és lelkészeink böjti írásaival kívánta segí-
teni az elmélyülést ebben az idöszakban. 
Köszönet a közreműködőknek!
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120 éve, 1901. február 6-án született 
Ordass Lajos

Ordass (ekkor még Wolf) Lajost, 
az egykori bányai egyházkerület 
esperesét az 1941. szeptember 11-
ei kelenföldi közgyűlés hívta meg 
Ceglédről a megüresedett lelkészi 
állásba. A gyülekezet vezetősége 
– tanulva az előző lelkészválasz-
tás heves csatározásaiból – úgy 
döntött, hogy ezúttal meghívással 
tölti be a mindössze 50 évesen és 
tragikus körülmények között éle-
tét vesztett Szántó Róbert (†1941. 
június 28.) lelkész helyét. Gyüleke-
zetünk második parókus lelkésze 
mindössze tíz évig szolgálhatott 
közöttünk.

Ordass Lajos beiktatására 1941. 
november 2-án került sor, aki 
ugyancsak tíz évi ceglédi szolgá-
lattal a háta mögött mondott igent 
a kelenföldiek meghívására. Szán-
tó Róbert olykor patetikus és szug-
gesztív igehirdetései után Ordass 
Lajos egy egészen más stílust kép-
viselt. Szinte rezzenéstelen arccal 
és mozdulatlan merevséggel tárta 
fel hallgatói előtt egy-egy igesza-
kasz üzenetét és mélységét.

Négy éves szolgálata éppen a 2. 
világháború idejére esett, ezért 
nem véletlen, hogy a lelkipásztori 
munka mellett alapvetően a sze-
retetszolgálattal, és a háború ál-
dozatainak és hozzátartozóiknak 
gondozásával és megsegítésével 
telt. Emellett minden tőle telhe-
tő segítséget megadott a vallásuk 
vagy származásuk miatt üldözöt-
teknek. Kapcsolatban állt a svéd 
nagykövetséggel, ahonnan „véd-
leveleket” kért és kapott számos 
család számára (l. Betérők anya-
könyve). Munkatársaival fontos-
nak tartotta a gyári munkások 
evangelizálását. A háború ellenére 
töretlenül reménykedve a jövőben, 
óvodát nyitottak a tanácstermünk 
alatti alagsorban, amely sajnos 
csak 1949-ig működhetett.

1944-re a háború pokla a székes-
fővárost is elérte. Wolf (=Farkas) 
Lajos a Wermacht március 19-i 
bevonulásakor nyújtotta be ma-
gyarosítási kérelmét, hogy addigi 
nevét Ordassra változtassa. Az en-
gedélyt októberben kapta meg.

Ordass Lajos a szószéken

{montázs}

A kitelepítéseknek, a menekü-
lésnek és a halálos áldozatoknak 
köszönhetően ebben az időszak-
ban megcsappant a gyülekezet 
létszáma, s a bombázások egyre 
nehezebbé és veszélyesebbé tették 
a mindennapi életet.

Ordass Lajos a ceglédiekkel is 
tartotta a kapcsolatot. Szeptem-
beri ottjártakor megdöbbentő és 
borzalmas eseményekről értesült 
(a háború áldozatairól, elhurcol-
takról, megszégyenítettekről és 
létbizonytalanságról).

A külső teher mellé egy-kettőre 
személyes is párosult. Hűséges 
felesége bekerült a Kútvölgyi úti 
– 1 évvel korában megnyílt – Or-
szágos Tisztviselői Betegsegélye-
ző Alap kórházába. Így az ostrom 
alatt majd két hónapig nem talál-
kozhattak. Ezt az időszakot a mai 
urnatemetőnk helyén lévő egy-
kori pincében négy gyermekével 

együtt vészelte át.
A harcok elcsitulását követően 

nagy erőkkel megkezdődhetett az 
épületegyüttesünkön az ostrom 
során keletkezett károk helyreállí-
tása: például a templomtető rend-
behozatala, mely munkából a lel-
készek mellett a gyülekezeti tagok 
(fiatalok és idősek egyaránt) kivet-
ték részüket. Állítólag a templom 
körzetében talált fel nem robbant 
bombákat maga Ordass Lajos 
gyűjtötte össze, és vitte el a gyűj-
tőhelyre. Mindemellett megkez-
dődhetett a szó szerinti lelki mun-
ka is az özvegyek, hadirokkantak 
és kenyérkeresetüket elvesztettek 
között. 

1945 nyarán D. Dr. Raffay Sán-
dor egyre súlyosbodó betegségére 
való tekintettel lemondott püs-
pöki tisztéről. A választás során 
azután nagy többséggel a bányai 
egyházkerület kelenföldi lelké-

Ennek kapcsán emlékezünk meg a közöttünk végzett majd négy éves 
szolgálatáról. Elhangzott az Evangélikus Magazin februári adásában.
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Emlékezünk - Elhunyt Bencze Imréné 
Ruttkay Miklian Ágnes

szét, Ordass Lajost választották 
meg utódjául. A beiktatásra 1945. 
szeptember 27-én került sor a 
Deák téren. Az ezután következő 
hányatott, küzdelmes évekről-év-
tizedekről rengeteg forrás, meg-
emlékezés olvasható.

Befejezésül hadd idézzem egy, a 
személyiségéről és kegyességéről 
sokat eláruló kijelentését, ami ak-

kor hangzott el, amikor tudomásá-
ra jutott, hogy őt választották fő-
pásztorul: Jobb lenne nem talpon, 
hanem térden állva fogadnom e 
döntést!

Emléke legyen áldott közöttünk!

 Blázy Árpád

Életének 86. évében, 2021. március 9-én elhunyt Bencze Imréné Rutt-
kay Miklian Ágnes, egykori pesterzsébeti és kelenföldi papné. Teme-
tése március 26-án, pénteken 15 órakor lesz a pesterzsébeti evangéli-
kus templomban, szűk családi körben. 
Ittzés Szilvia emlékezik reá.

Kedvenc nénim volt.
Ági néni volt az a néni az éle-

temben, akiről már nagyon hamar 
eldöntöttem, hogy ha öreg korára 
ágynak esik és ápolni kell, akkor 
majd szeretnék én is jelentkezni 
segíteni, hogy valamennyit vissza-
adhassak abból, amit kaptam tőle. 
Erre így végül nem kerülhetett sor, 
hirtelen került kórházba, és bár a 
műtét után egy hónapig küzdött 
még, csak gyerekei tudták meg-
látogatni utolsó napjaiban. Mást 

nem engedtek be hozzá, hiszen a 
világjárvány idejében ment el eb-
ből a világból.

Az nem is akkora baj, hogy végül 
nem szorult hosszan tartó ápo-
lásra. De azért egy kicsit szívesen 
ápoltam volna, vagy legalább azt 
az sms-t egy nappal előbb kellett 
volna elküldenem neki, amit már 
régóta tervezgettem. Így most a 
megkésett sms helyett személyes 
hangú visszaemlékezéssel igyek-
szem feleleveníteni a papné, is-
kolatitkár, gyülekezeti munkatárs 
és igazi misszionárius alakját, aki 
persze édesanyja, testvére, anyó-
sa, nagymamája és dédnagyma-
mája is volt sokaknak.

Ezen a ponton azonban elakad-
tam, hiszen nem nekrológot vagy 
hivatalos életrajzot készülök írni. 
Persze utánanézhetnék a fontos 
adatoknak az életében, de szá-
momra az alakját nem ezek adják 
vissza, a lényegét nem ezek az 
adatok ragadják meg. Hanem mi 
is? Hát mondjuk az, hogy ehhez a 
szöveghez is lenne hozzáfűzniva-
lója, lenne néhány ötlete, hogy mit 
lehetne még beletenni – de persze 
eleve mondaná, hogy ne róla írjak, 
hanem Krisztusról meg az Igéről, 
az a lényeg. Tényleg az volt a lé-
nyeg az életében.

Krisztus volt a lényeg, amikor 

Budapesten, a kelenföldi gyüle-
kezetben, ahol férje, Bencze Imre 
1966–1991-ig volt lelkész, gyer-
mekbibiliakörbe jártam a hetve-
nes években. Ági néni mint papné 
tartotta nekünk, gyerekeknek a 
bibliaórákat, és hát máig azokat 
a bibliai történeteket ismerem a 
legjobban, amiket ő tanított. Volt 
benne egyfajta lényeglátás, aho-
gyan tanított, úgy éreztem mint 
gyerek, hogy ez most valami na-
gyon fontos. Itt figyelni kell.

Mire kellett figyelni? Inkább 
kire, mert Ági néninek, mondhat-
ni, ez volt a mániája: a Krisztushoz 
vezetés. Kreativitása, energiája, 
tenni akarása és frissessége pe-
dig ragadós volt, odaadása tettre 
késztetett. Az ő közelében nem 
lehetett takarékmódban marad-
ni, rá kellett kapcsolni, ha tartani 
akartad a tempót.

Máig megvannak azok a gépelt, 
sokoldalas passiószövegek, ami-
ket a nyolcvanas évek aktív ifjú-
sági életében előkészítettek Imre 
bácsival, hogy előadjuk őket a 
passióolvasási körútjainkon. Vagy 
hány egykori kelenföldi gyüleke-
zeti tag, család és gyerek ápol szép 
emlékeket Ági néni és Imre bácsi 
súri heteiből, hétvégéiről, amik, 
mai szemmel nézve, szabályos 
missziói konferenciáknak számí-



Kelenföldi evangélikus hírlevél     2322     Kelenföldi evangélikus hírlevél  

tanának! Eleve mekkora ötlet volt 
1981-ben a súri üres parókia meg-
szerzése a gyülekezet számára! 
Kellett hozzá némi merészség és 
kreativitás, hogy a kedvezőtlen 
egyházpolitikai hangulatban még-
is megtalálják a módját a belső 
missziónak. Súr lett a helyszín a 
lelki és testi töltekezésre, a Biblia 
tanulmányozására fiatalnak és 
idősnek egyaránt.

Amikor már nagylányként, segí-
tőként vettem részt a gyerektábo-
rokban, a legtöbbet Ági néni esté-
be nyúló előkészítőiből, személyre 
szabott igéiből kaptam, amikkel 
készültünk a másnapi bibliakörök-
re, akadályversenyekre, játékokra. 
Egy ilyen nyári gyerektábor heté-

nek a végén kaptam tőle azt a jé-
zusi igét egy kis kartonlapon, hogy 
„Ha azokat szeretitek, akik szeret-
nek titeket, mi a jutalmatok?” (Lk 
6,32) Nagyon mély benyomást tett 
rám ez a gondolat, máig őrzöm 
az üzenetet és a felszólítást, ami 
azonban akkor meghökkentett. Ez 
volt Ági néni: végigdolgoztuk az 
egész hetet, kimerültünk a hangos 
és izgága gyerekseregtől, az állan-
dó készenléttől, a nyolcvanas évek 
falusi komfortjától, és meg vol-
tunk magunkkal elégedve, hogy 
milyen rendesek vagyunk. És Ági 
néni erre mivel zár? Azzal, hogy 
nem elég. Ez nem elég, ennél több 
kell, majd azokat is kell szeretni, 
akik nem szeretnek. Krisztus útja 
arra van.

{montázs}{montázs}

Ági néni kedves is volt, igen, de 
komolyan is vette az embert, és ez 
volt a fontosabb. Amikor megszer-
vezte, hogy mint kelenföldi fiatal, 
járjak rendszeresen egy idős né-
nihez, aki németül szeretne tár-
salkodni, és akkor mindketten jól 
járunk, akkor úgy éreztem, komo-
lyan vesz engem, és így én is ko-
molyan vettem a rám bízott fela-
datot. Amikor gondja volt rá, hogy 
a különböző – ifjúságnak, házas-
pároknak, nyugdíjasoknak, pres-
bitereknek – szóló alkalmakra a 
lelki táplálék mellett testi táplálék 
is jusson, akkor ez is a gyüleke-
zeti tagok és alkalmak komolyan 
vételét jelentette. Amikor utolsó 
előtti kelenföldi évében mint egy-
házfi az esküvőnkön, a bevonulás 
előtt még odajött hozzánk, hogy 
elmondja: ne felejtsünk el felnéz-
ni a karzatra, amikor megszólal 
az énekkar, akkor komolyan vett 
minket is, és az énekkar munkáját 
is. És ez jólesett.

Meghatározó élmény volt, nem 
csak számomra, hogy mindkét 
lelkészcsalád – Benczéék mellett 
Missura Tibor bácsi és Mária néni 
is – hívogató, nyitott, otthonos 
parókiát alakítottak ki. Mindkét 
lelkészlakás nyitva állt, odavon-
zódott az is, aki nem is akart. Ági 

néninek gondja volt rá, hogy a 
nappalijukban vendégül látottak-
nak otthonos hátteret biztosítson. 
Ott szövődött újra a sepsiszent-
györgyi kapcsolat, ott terítettek 
az LVSZ-nagygyűlés külföldi ven-
dégeinek, ott alakult az új finn 
barátság a Helsinki melletti kulo-
saari gyülekezet vendégeivel. Oda 
jártak a szüleim házaskörbe, ott 
voltak a megbeszélések, az előké-
születek, ott találkoztak egymás-
sal a gyülekezet tagjai. Ugyanak-
kor nem volt ez afféle nyomasztó 
és pedáns minta-háziasszonyság, 
sőt: Ági néni konyhájában a taka-
rékosság, a praktikum és gyorsa-
ság mindig előnyt élvezett, és eb-
ben is volt valami üdítő.

Ági néni a magyar lepramisszió 
munkása is volt. Ő Dobos Károly-
tól tanult, én meg tőle hallottam 
először arról, hogy miért is fontos 
ez a távoli probléma. Rajta láttam, 
milyen az, amikor valaki a Krisz-
tus-követés következményeként 
elkötelezi magát távoli és látszó-
lag megoldhatatlan feladatok mel-
lett. Alapító tagja, később szer-
vező titkára volt az Evangélikus 
Külmissziói Egyesületnek, és tőle 
tanultam, hogy miért is fontos a 
külmisszió: a külmisszió többek 
között a belmisszió miatt fontos. Ági nénivel Suron
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Csak az erős, imádságos háttér 
tud kiküldeni bárkit is bárhova.

Ági néni szeretett intézni, szer-
vezni, problémákat nem megol-
datlanul hagyni, néha talán túlsá-
gosan is. De a motor, ami hajtotta, 
Krisztus volt, és ez érződött a je-
lenlétén, a szavain, a tettein. Fő 
célja a férje, Imre bácsi szolgála-
tának támogatása volt, később pe-
dig özvegyen is megtalálta a szol-
gálati területeit – Krisztus ügyét 
szem előtt tartva mindenkor és 
mindenben.

Ági néni már nincs, már nem 
tudom tőle megkérdezni, hogyan 
is voltak a dolgok régen. Ez nagy 
veszteség. De Ági néni élete nyere-
ség volt mindenkinek, aki kapott a 
lényeglátásából és tenni akarásá-
ból. Ő maga persze ezt visszauta-
sítaná, és azt mondaná, hogy az 
ő élete Krisztus, és másnak is Ő 
legyen. 

2021. március 13.

 Ittzés Szilvia
evangelikus.hu

Ezerhétszáz évvel ezelőtt, Kr.u. 
321. március 3-án nyilvánította 
I. (Nagy) Konstantin császár az 
egész Római Birodalom számára 
ünnepnappá a vasárnapot. Az év-
forduló alkalmából a Németországi 
Egyesült Evangélikus-Lutheránus 
Egyház és más német egyházak 
vezetői közös nyilatkozatot adtak 
ki, amelyben felhívják a figyelmet 
a pihenőnap jelentőségére és arra, 
hogy fontos megvédeni a vasárna-
pot; nemcsak a bibliai teremtéstör-
ténetben, illetve Krisztus feltáma-
dására való emlékezésben játszott 

szerepe miatt, hanem mert a testi 
és lelki élet védelmét és így az em-
ber valódi „szabadságát” szolgál-
ja; szabadságot a munka rabsága, 
a mindent a hatékonyságnak alá-

A vasárnap „évfordulója”

Szerbia

rendelő szemlélet alól. Különösen 
fontos a megállás, a munka és pi-
henés ritmusának megtartása ma, 
amikor a digitális átállás miatt 
egyre többen otthonról dolgoznak 
és amikor így még könnyebben 
egybefolynak a hét napjai.

A nyilatkozat kitér arra is, hogy 
a keresztény egyházak kiállnak 

amellett, hogy a vasárnapi munka 
csak a szükséges feladatok ellátá-
sára korlátozódjon, és hogy a pihe-
nőnap mindenki számára elérhető 
legyen.

Forrás: https://www.ekd.de/sonn-
tagsruhe-63261.htm

Konstantin császár kolosszális  
szobrának részlete (Róma)

A Szerbiai Augsburgi Hitvallású 
Szlovák Evangélikus Egyház (Slo-
venská evanjelická augsburgského 
vyznania v Srbku) ebben az évben 
ünnepli 100 éves jubileumát, ami-
nek mottójául azt a Luthernak tu-
lajdonított kijelentést választotta, 
hogy „Ha tudnám is, hogy holnap 
elpusztul a világ, még akkor is ül-
tetnék egy almafát.” Egy fiatal voj-
vodinai lelkész, Miroslav Ponjičan 
nemcsak egy almafát ültetett, 
hanem elindított egy mozgalmat, 
amelynek keretében az egyház 
29 gyülekezete 2020 november 
és 2021 február között, a 100 éves 
évfordulóhoz kapcsolódóan száz-
száz, összesen 2900 almafát ülte-
tett, mégpedig olyan ősi fajtákból, 
amelyeket egy, a különböző fajták 
megőrzésével foglalkozó faiskola 
segítségével válogattak.

Az akcióba sok gyermeket von-
tak be, akik szüleikkel együtt egy 
közös információs beszélgetésen 
vettek részt; a fiatalokkal pedig az 
almafához kapcsolódóan egy, a hit 
és a teremtett világ megőrzésének 
témáját körüljáró istentiszteleti al-
kalmat is szerveztek.
Forrás: https://www.lutheranwor-
ld .org/news/serbia-apple-tre -
es-sign-faith-and-creation

 Bernhardt Dóra
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A Magyarországi Luther Szövetség 
és az Evangélikus Országos 
Gyűjtemény nyilvános előadásai az 
Evangélikus Országos Múzeumban

Kovács Viktor: Gyógyító örömhír

A pandémia ellenére megren-
dezésre kerülnek a most már ha-
gyományosnak mondható előa-
dások. Elővigyázatosságból, meg 
természetesen a múzeum bezárá-
sa miatt a három tavaszi előadás 
felvételről, online lesz csak meg-
tekinthető, míg az őszre tervezett 
előadások már a múzeum előadó-
termében is meghallgathatók lesz-
nek. Március 25-én, csütörtökön 
18.00 órától lesz elérhető/meg-
nézhető Dr. Blázy Árpád előadá-
sa: Eucharisztia/Úrvacsora az 
I-III. században. Április 29-én 
18.00 órától Dr. Krisch András 
előadása következik: A soproni 
népszavazás és az evangéli-
kusság címmel. Május 27-én Dr. 
Remenár Krisztina tart online 
előadást: Hlboky György dal-
lamgyűjteménye címmel. Szep-
tember 30-án Dr. Béres Tamás 
előadása lesz meghallgatható, 
terveink szerint már a helyszínen 
is, melynek témája: Bonhoeffer 
mai értelmezése. Ezt követi ok-

tóber 28-án Dr. Csepregi Zoltán 
előadása: A nyugalom napja a 
wittenbergi reformátoroknál 
címmel. 2021 utolsó alkalma Dr. 
Krähling János előadása lesz 
november 25-én, melynek címe:  
A türelmi rendelet előtti evan-
gélikus templomépítészet a 
Kárpát medencében. 

Természetesen ezek az előadá-
sok is megtekinthetők lesznek ké-
sőbb felvételről is. 

 Harmati Béla László 

„Az egyház primér feladata az 
evangélium hirdetése. Ez az esetek 
túlnyomó többségében azonban 
nem a magas szószékekről, s nem 
is a katedrák tanító-kinyilatkoz-
tató világából történik, hanem a 
betegágy mellett, a rászoruló ol-
dalán állva, a segítségért kiáltót 
meghallgatva és neki az örömhírt 
tolmácsolva.” – írja dr. Hafenscher 
Károly, Kovács Viktor ajkai lelkész 
praktikus füzetének előszavában. 
Ezzel a pár mondattal egyúttal meg 
is magyarázza a kötet tartalmát jól 
tükröző címadást. Olyan liturgiát, 
imádságokat, énekeket találunk a 
kiadványban, melyek megszólítják 
a betegségben szenvedőket és azo-
kat is, akik a betegekhez, haldok-
lókhoz szólnak. Elmélyült segítsé-
get kaphatnak lelkészek, laikusok 
és családtagok is, akik támaszt, 
vigasztalást, reménységet szeret-
nének vinni a szenvedőknek Isten 
igéjén keresztül. 

A szerző egy rövid bevezetőben 
a gyógyítás, gyógyulás Jézushoz 
köthető alapvetésére és gyakor-
latára reflektál, majd pedig egy 
amerikai alapokon nyugvó meg-
újulás-liturgiával vezeti a beteget 
és „társát” igeszakaszokon, imád-
ságokon és énekeken keresztül. 

Különleges eleme ennek a liturgi-
ának a kézrátétel és olajjal megke-
nés, ami az áldást és a bűnbocsá-
natot, gyógyulást jelképezi Jézus 
Krisztusban. 

A válogatott énekek közt talá-
lunk Taizé-ből valókat, ifjúsági 
énekeket, korálokat és recitálha-
tó zsoltárokat is. Az imádságok a 
könyv szerzőjén kívül többek kö-
zött Ordass Lajostól és Raffai Sán-
dortól származnak. 

„Minden embernek szüksége van 
gyógyulásra az élet valamely terü-
letén. Éppen ezért a gyógyítás min-
dig is az egyház alapmozdulatai 
közé tartozott. Az apostoli csodák, a 
hívő életekben megnyilvánuló jelek, 
vagy az évszázadok alatt létreho-
zott szociális-medikális intézmény-
rendszerek mind-mind a Nagy Gyó-
gyítóra mutatnak.

Ez a kiadvány sem akar mást 
tenni, mint az igén, az imádságon, 
az éneken, a szentségen és a talál-
kozáson keresztül Krisztusra mu-
tatni.” (hátsó borító)

 Molnár Lilla

Következő oldal
fotó: evangelikus.hu
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{nézegető} {nézegető}
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ahol hálát adtunk a Fővárosi Protestáns Kántorátus negyedévszázados szolgálatáért
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Kántorátus 25
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{nézegető}

Maradjatok meg szeretetemben, 
és sok gyümölcsöt teremtek (Jn 
15,5–9) címmel került megrende-
zésre az idei ökumenikus ima-
hét (január 18–24.)  A járványügyi 
helyzetre való tekintettel kerüle-
tünk lelkészei idén online formá-
ban tártak elénk egy-egy rövid igei 
gondolatot. Szolgálattevők voltak: 
Kelemen Imre rk. plébános, Kocsis 
Tamás görögkatolikus lelkész, Ko-
tán Béla baptista lelkész, Huszár 
Lőrinc O.Cist rk. káplán, Molnár 
Sándor ref. lelkipásztor, valamint 
lelkészeink Blázy Árpád és Gáncs 
Tamás. A videóüzenetek utólag is 
bármikor megtekinthetők gyüle-
kezetünk YouTube-csatornáján.

Január utolsó vasárnapján temp-
lomunk adott otthont a Leprások 
Világnapja ünnepi alkalmának.

Köszönetet mondunk Portik Ág-
nes és Rákóczy-Kiss Eszter szol-
gálatáért, akik lelkészi hivata-
lunk hűséges munkatársai voltak 
éveken keresztül, Ági pályázati 
referensként, Eszter irodavezető-
ként. Ági február közepén, Eszter 
március végén tette le a szolgála-
tot. Legyen Isten gazdag áldása 
életükön.  Ági munkáját Máthé 

Eliza hitoktatás-történelem sza-
kos egyetemi hallgató vette át, 
Eszter pozíciójának betöltése fo-
lyamatban van. 

Köszöntjük két felnőtt test-
vérünket, Tost Nándor Pált és 
Máhli Balázst, akik több hónapos 
előkészítő után (január 24-én ill. 
február 14-én) részesültek temp-
lomunkban a keresztség szentsé-
gében és konfirmációi áldásban. 
Az áldó Igék: Jézus szava: Nem ti 
választottatok ki engem, hanem 
én választottalak ki titeket, és 
arra rendeltelek, hogy elmenje-
tek és gyümölcsöt teremjetek, és 
gyümölcsötök megmaradjon (Jn 
15,16); és az apostolé: Meg vagyok 
győződve arról, hogy aki elkezd-
te bennetek a jó munkát, elvégzi 
Krisztus Jézus napjára (Fil 1,6). 
Felkészítőjük Blázy Árpád volt.

Február 3–24. között négyrészes 
online bibliakört tartottunk a 
zoom alkalmazás segítségével. Té-
mánk ezúttal Jónás könyve volt.  
A sorozat egyes alkalmait (sor-
rendben) Molnár Lilla, Nagy Sza-
bolcs, Gáncs Tamás és Blázy Ár-
pád tartották.

Gyülekezetünk életéből

{hírek, események}

Világimanap festmény

Virágvasárnap templomunkból közvetített istentiszteletet élőben a Duna Tv  
(Bolla Zsuzsanna képei)

Lakásifi

Konfi+



Kelenföldi evangélikus hírlevél     3332     Kelenföldi evangélikus hírlevél  

Februárban indult útjára a Ke-
lenföldi Bibliakuckó, amely egy 
gyermekeknek szóló online soro-
zat, melyben munkatársaink il-
lusztrációkkal, zenével színesítve 
egy-egy bibliai történetet monda-
nak el. A sorozat házigazdái: Vég-
hné Pozsgai Olga, Molnár Lilla és 
Nagy Szabolcs. 

Az MTVA Evangélikus Magazin 
című februári adásában születé-
sének 120. évfordulója alkalmából 
megemlékezés hangzott el Ordass 
Lajos kelenföldi szolgálatáról (l. 
cikket). A márciusi adásban pe-
dig egy, a lelkészeinkkel készített 
interjú volt látható, melyben be-
mutatták a Jóbbal a karanténban 
címmel nemrég megjelent kiadvá-
nyunkat. Az interjú szintén meg-
tekinthető YouTube-csatornán-
kon.

Február 23-án Keczkó Pál esperes 
meghívására a budahegyvidéki 
bibliakör vendége volt Gáncs 
Tamás lelkészünk, aki Apostolok 
apostola címmel tartott előadást 
Mária Magdolna szerepéről az 
evangéliumokban.  

Március 5-én László Imre, Újbu-
da polgármestere (online for-
mában) fogadta gyülekezetünk 

elnökségét, Gáncs Tamást és Sze-
pesfalvy Ákost. Az egyeztetés kö-
zéppontjában az országos egyház 
óvodafejlesztési terve állt, mely-
nek keretében új óvoda építésére 
kerülhet sor a 11. kerületben. A 
konstruktív beszélgetés előremu-
tató eredményeket hozott.  

Március 5-én tartottuk templo-
munkban világimanapi isten-
tiszteletünket. Az alkalmon 
igehirdetéssel Keczkó Szilvia bu-
dahegyvidéki lelkésznő szolgált, a 
liturgiát, mely sok laikus felolvasó 
részvételével zajlott, Molnár Lilla 
vezette. 

Március 7-én szupplikáció volt 
gyülekezetünkben. Wachter Bal-
dó végzős teológus hallgató hir-
dette közöttünk Isten igéjét. A 
perselypénzt az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetemen folyó mun-
kára gyűjtöttük. 

A gyülekezet presbitériuma feb-
ruár 9-én és március 23-án ülé-
sezett, ahol elfogadta a tavalyi 
zárszámadást és az idei költségve-
tést. A testület úgy döntött, hogy 
a megüresedett másodlelkészi ál-
lás betöltésének folyamatát Mol-
nár Lilla lelkésznővel folytatja.  
A márciusi ülésen jelen volt  

{hírek, események} {hírek, események}

Homoki Olga és Keczkó Pál az 
egyházmegye, és Bak Péter az 
egyházkerület részéről.

Március 25-én tartották a Ma-
gyarországi Luther Szövetség 
és az Evangélikus Országos 
Gyűjtemény által A Reformáció 
öröksége 2021 címmel idén is meg-
rendezésre kerülő nyilvános előa-
dássorozat első alkalmát – online 
formában. Ezen Az Eucharisztia 
/ Úrvacsora az első három szá-
zadban címmel lelkészünk, Blázy 
Árpád tartott vetített képes előa-
dást, mely YouTube-csatornán-
kon ugyancsak visszanézhető.

Jakab böjtje - a mi böjtünk cím-
mel tartottuk idei zenés, öku-
menikus böjti sorozatunkat, 
mely a tavaly a járvány miatt fél-
behagyott sorozat folytatása volt.  
Az első alkalmat jelenléti, a többi al-
kalmat online formában hirdettük 
meg. Igehirdetőink voltak: Végh 
Zsuzsanna református lelkésznő, 
Fehérváry Jákó bencés szerzetes, 
Németh Zoltán evangélikus lelkész 
és Dr. Khaled A. László metodis-
ta szuperintendens. Muzsikával: 
Ecsedi Zsuzsa, Ecsedi Klára, Né-
meth Zsuzsanna, Németh Sándor 
és a Pax et Bonum Kamarakórus 
szolgált. A sorozat házigazdája 
Gáncs Tamás, a művészeti vezető-
je Németh Sándor volt. 

Népmozgalmi adatok 2020

Esketések 2020
Hajabács Balázs - Vida Sára Zsófia
Vághelyi Gábor - Szóka Ágnes
Pécsi Szabó Dénes – Gyüdi Melitta
Vincze Zoltán – Kecskés Nóra
Ignácz András – Urbán Henrietta
Szilágyi Domokos – Józsa Melinda
Formanek Dániel – Landler Anett
Blázy András Péter – Varga Andrea
Gombos Gergely – Bence Kata  
Ágnes

Majoros Ádám – Jankura Borka
Zacher Viktor – Seres Eszter
Békés Márton -Kepe Nóra
Polonyi Dániel – Dr. Vörös Lilla  
Erzsébet
Pálmai Zsolt Tibor – Balogh  
Zsuzsanna
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{hírek, események}

Keresztelők 2020
Daher Ahmed Richard; Daher Renáta;
Alsousou Rawah; Daher Rashed;
Ittzés Julianna Mária; Szóka Ágnes;
Gáncs Martin Gábriel; Kalapos Alíz;
Molnár Katalin; Nemes Ábel  
Benjámin; Major Tamás; Szabó Lotti;
Széll Veronika; Bogáth Fanni;
Bódi Gergő Gyula; Bódi Mira;
Virji Áron; Juhász Dániel Attila;
Cseke Blanka Kamilla;
Dorogi Bálint Sándor;
Halászlaki András;
Balogh Dalma; Pusztay Jázmin;
Baktay Ágnes Júlia;
Magyar Ákos Márk;
Ocskai Donát; Ignácz Júlia;
Barát Áron; Gáncs Dorka;

Felnőtt konfirmáció
Dr. Bogáth Fanni  
Szóka Ágnes

Halottaink
Tóth Tiborné Szabó Erzsébet †75;
Dr. Csaba Lászlóné  
Rigó Erzsébet †84;
Mallasz Ottó Alfréd †72;
Dr. Szemessy Tiborné  
Keresztkúti Janka †91;
Dr. Szapár Endréné †83;
Kuklis Iván †89;
Hidl Lajosné Domafalvy Irén †95;
Schuszter Ferencné †80;
Lám István Géza †76;

Szabolcs Levente †76;
Zwada Ildikó †73;
Pelikán Pál †75;
Czifferi Béla †62;
Fander Éva †95;
Demény Ottóné Pálfalvy  
Erzsébet †94;
Pós Rezsőné Mészáros Blanka †93;
Dr. Kovács Dezső †93;
Gáncs Aladárné Hybl Klára †92;
Czeiter Györgyné Nagy Katalin †84;
Kutasi Pálné Füleki Irén †82;
Dr. Schulek Elemér †91;
Pálmai Tiborné  
Kopiás Ilona Etelka †90;
Wenzel Gottfried †88;
Prőhle Henrikné Bányai  
Zsuzsanna †81;
Dr. Merényi Miklósné Péli  
Róza †94;
Károly Józsefné Balla Ibolya †86;
Bán Mária Magdolna †79;
Gelleyné Fekécs Edina †73;
Orendi Katalin Matild †78;
Czunyi Sándorné Varga Irma †78;
Stráner Zoltán István †81;
Dr. Nagy Kornél István †67;
Zsáry Gyuláné Széll Ida †94;
Valtinyi Dániel József †78;
Gyömörey Attila Miklós †77;
Kovács Györgyné Guts Márta †81;
Liska Sándorné Hutter Ibolya †80;
Horváth Józsefné Kovács  
Ildikó †78;

Telefonszámok:
Lelkészi hivatal      1/361-2159
Gáncs Tamás igazgató lelkész     20/824-3703
Blázy Árpád parókus lelkész     20/824-2907
Molnár Lilla beosztott lelkész    20/824-6202
Buday Dorka hitoktató     20/824-5370
Bedecs Réka hitoktató      20/775-3891
Bence Gábor kántor, karnagy     20/824-4524
Németh Sándor kántor     20/824-2762
Máthe Eliza pályázati referens    20/339-3569
László Dávid egyházfi      70/426-2859
Müller György kertész, karbantartó    20/573-3140

Hivatali rend
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Fent vagyunk a Facebookon: Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet

Szerkesztőség: Bernhardt Dóra, Bodnár-Illés Zsófia, Blázy Árpád, Gáncs Tamás, 
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Szerkesztőségi ügyekben kereshető: Bodnár-Illés Zsófia (tsofizz@gmail.com)
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Felelős kiadó: Szepesfalvy Ákos; Nyomdai előkészítés: Kovács András;
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Kelenföldi evangélikus hírlevél  
A Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség ingyenes lapja

A lelkészi hivatal az új koronavírus járvány miatt zárva tart. 
A munkatársak otthonról dolgoznak, telefonon,  
e-mailen elérhetőek. 

Lelkészi hivatal:
1114 Budapest,
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{hasznos}




