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LELKÉSZI BESZÁMOLÓ A 2009-ES ESZTENDŐRŐL 

(Képviselőtestületi ülés, 2010. március 16.) 
  

"Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel! 

 – mondja a seregek Ura." (Zak 4,6) 

 

2009-ről sokaknak a rendszerváltozás húszadik évfordulója, másoknak a gazdasági 
világválság jut eszébe. Nem is csoda(!), hiszen aligha telt el nap az elmúlt másfél esztendőre 
visszagondolva, hogy a médiában, sajtóban ne esett volna szó mindkettőről. 2010-et írunk, s a 
válságnak még koránt sincs vége – legalább is – itt a Kárpát-medencében. 

Vannak soraink között talán, akik most azt gondolják magukban, söprögessen ki-ki a 
maga háza táján! Beszámolóm bevezetőjében ezért én sem a fent említett témakörökkel 
szeretnék foglalkozni! A 2009-es polgári esztendőre protestáns keresztyénként visszagondolva 
ugyanis sok minden más is eszünkbe juthat! Csak kettőt hadd említsek ezek közül: 2009 
mindenek előtt Kálvin év volt (Genf reformátora 1509-ben, azaz 500 éve született), magyar 
evangélikusként pedig nem lehetett nem megemlékezni a sokunk számára oly felejthetetlen és 
bizonyosan emlékezetes budapesti LVSZ Nagygyűlésről (VII.), mely negyedszázada, 1984. 
július 22 – augusztus 5-e között került megrendezésre az akkor még álló impozáns 
sportcsarnokban. 

Mivel ez utóbbiban gyülekezetünk is érdekelt volt, néhány gondolat erejéig hadd 
idézzem fel e világgyűlést és az azt megelőző nemzetközi evangélikus ifjúsági világtalálkozót. 
A külföldi delegátusok képviselői a nagygyűlés második vasárnapján (július 29-én) evangélikus 
gyülekezeteinkbe látogattak el, hogy ismerkedjenek a hazai evangélikusság helyzetével. 
Számtalan külföldi lelkész szolgált országszerte igehirdetéssel, így Kelenföldön is. A 
nagygyűlésnek köszönhetően Bajkáné Fehér Katalin, a sepsiszentgyörgyi missziói gyülekezet 
akkori lelkésznőjén keresztül pl. lehetővé vált az 1940-ben kötött erdélyi testvérkapcsolatunk 
újrafelvételére, mely néhány éven belül ismét gyümölcsözővé vált, s azóta is tart. 

A világtalálkozót megelőző ifjúsági találkozón küldöttként, a nagygyűlésen pedig 
steward-ként (rendezőként-segítőként) magam is részt vehettem. Fényképarchívumom egyik 
féltve őrzött felvétele az ekkor készült ifjúsági csoportkép, amellyel kapcsolatban számtalan 
szép emlék elevenedik fel bennem. Óriási élmény volt egy 300 fős nemzetközi (több mint 70 
országot képviselő) keresztyén ifjúsági-csapat tagjának lenni, közösen dicsőíteni Istent, 
imádkozni, együttgondolkodni az élet nagy kérdéseiről, vitázni és véleményt cserélni. Mindezt 
ua. a BME falai között(!), ahol alig néhány évvel korábban, mint a villamosmérnöki kar 
hallgatója a természettudományok mellett mi tagadás, kénytelen-kelletlen a dialektikus 
materializmus ateista elveit is próbálták elfogadtatni velünk. Az ifjúsági találkozó alatt 
különösen két fiatallal kerültem szorosabb, baráti kapcsolatba: az egyikük Izraelből érkezett 
(Muna Hanna Issa), a másik Szingapúrból (Terry Kee). Életre szóló örök emlék és élmény 
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marad a velük töltött majd egy hónap(!), a beszélgetések, városnézés, kirándulások és nem 
utolsó sorban a nyelveken-szólás azon fajtájának átélése, amikor is estéről-estére ki-ki a saját 
anyanyelvén (arabul, kínaiul ill. magyarul) mondta el egyéni imádságát, amit azután az angol 
nyelvű Miatyánk közös elmondásával zártunk. 

A nagygyűléssel kapcsolatban is engedtessék meg még egy gondolat. A már 
elmondottakhoz hasonlóan ugyancsak feledhetetlen emlék marad a nagygyűlés nyitó ill. záró 
Isten-tisztelete a Bp.-sportcsarnokban. Tízezer ember (!), és mind evangélikus – egy egyházi 
alkalmon a rendszerváltozást megelőzően, egy sportarénában, melynek igei részét a rendszer fő 
propaganda eszköze, az akkor még csak két csatornával rendelkező MTV is közvetített. 
Imádkoznak, keresztyén énekeket énekelnek, hitvallást tesznek, sőt igét hallgatnak, és szinte 
csodával határos módon, aránylag rövid időn belül a tízezer ember úrvacsorával is él. S mindez 
a vasfüggöny mögött! Nem tisztem egészében értékelni a 84-es nyár ezen egyházi eseményeit, 
tény azonban, hogy ez volt a leges-legelső olyan keresztyén világtalálkozó, mely magtartásra 
kerül(hetet)t az akkori un. keleti-blokkban. Ma már az sem kérdés, hogy az LVSZ budapesti 
nagygyűlésnek köszönhetően újabb rés keletkezett és kezdett el tátongani a korábbi évtizedek 
alatt kelet és nyugat között emelt s sokáig lebonthatatlannak tűnő magas falon.  

E rövid visszaemlékezés után most koncentráljunk a mögöttünk lévő 2009-es polgári 
esztendőre! Gyülekeztünk életét és szolgálatát tekintve több vonatkozásban is 
megtapasztalhattuk a választott vezérige igaz voltát: "Nem erővel, sem hatalommal, hanem az 
én Lelkemmel! – mondja a seregek Ura" (Zak 4,6). Mindaz, amiről a következőkben röviden 
említést teszek, ebben az évben is csak azért lehetséges, mert egy olyan közel hetven fős lelkes 
munkatársi gárda áll egyházközségünk mögött, akik soraiban ki-ki a maga képessége és 
vállalása szerint igyekszik a tőle telhető legjobbat teljesíteni. Köszönet önzetlen munkájukért, 
szolgálatukért! 

És akkor a teljesség igénye nélkül következzék néhány konkrétum!  

 

 

1. Személyi ügyek 

 

Kezdjük mindjárt egy örömteli hírrel! Az elmúlt esztendőben újabb lakóval gyarapodott 
épületegyüttesünk: 2010. június 11-én megszületett Joób lelkész úrék harmadik, Jana nevű 
kislányuk. A Teremtő áldása és szeretete kísérje és vezérelje az egész családot! 

A születés mellett több szomorú haláleset is történt. Kerületi ökumenikus 
lelkésztalálkozóink három hűséges tagját is magához szólította Megváltó Urunk: elhunyt Dr. 
Kerekes Károly O.Cist főapát, Rázmány Csaba unitárius püspök és Dr. Lipp László gyülekezet 
szervező lelkész. A Mindenható tegye áldottá emléküket és az általuk elvégzett szolgálatokat! 

Örömmel számolhatok be arról, hogy Missura Tibor lelkész testvérem mellett az elmúlt 
ősztől diakónus lelkészünk, Schulek Mátyás is újra végez igehirdetői szolgálatot 
gyülekezetünkben. Mivel nem kaptunk az idei munkaévre hatodévest, segítségük 
nélkülözhetetlen, és ezért külön köszönet illeti őket! 

Az áprilisi presbiteri ülésen Joób Máté lelkész úr újabb kéréssel fordult a 
presbitériumhoz. Kérte, hogy a Semmelweis Egyetemen végzett munkáját, mely heti 
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szabadnapja mellett további egy nap távollétet igényel, folytathassa. A presbitérium a 
következő határozatot hozta: „A presbitérium engedélyezi Joób Máté lelkésznek, hogy a 
Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében 2008. júniusa óta végzett munkáját az eddigi 
keretek között tovább folytassa.” 

Egy még 2008-as presbiteri határozatot alapján gyülekezetünk presbitériuma 
ugyanakkor – Bence Imre esperes elnökletével – újra tárgyalta a másodlelkészi státusz 
létrehozásának kérdését. A lelkészválasztó közgyűlésre november 15-én került sor, melyen 
gyülekezetünk közgyűlése Blázy Árpádnét (106 igen, 14 nem) másodlelkésszé választotta.  A 
beiktatásra december 12-én került sor templomunkban. 

Mekis Péter testvérünk a Deák téri gyülekezetben felkínált állás miatt 2010. januári 
hatállyal lemondott 2006 húsvétja óta végzett kelenföldi másod-kántori szolgálatáról. 
Köszönetet mondok köztünk végzett három éves szolgálatáért, és a Teremtő további áldását 
kérem orgonaművészi pályájára!  

Szomorúan kellett tudomásul vennünk, hogy Dr. Erdődi Tiborné, Judit néni tíz éves 
hűséges szolgálat után egészségi okokra való tekintettel lemondott a Fraknó utcai 
szeretetszolgálatunk vezetéséről. Urunk gondoskodó, végtelen szeretetét fedezhetjük fel 
ugyanakkor abban, hogy Lázár Attila testvérünk személyében éppen most (alig két éve 
költöztek Kelenföldre) sikerült megfelelő, szakképzett utódot találni eme felelősségteljes és 
egyre inkább fontossá váló szolgálat élére! Az átmeneti időszakot követően mind Judit néninek, 
mind Lázár Attila testvérünknek áldáskérés formájában – istentisztelt keretében – szeretnénk 
kifejezni hálás köszönetünket! 

Abbaffy Zoltán presbiter testvérünk december 7-én kelt levelében, arra való tekintettel, 
hogy „az eltelt esztendőben nem tudtam megfelelni a magammal szemben felállított 
elvárásoknak… ill. más, egyéb elfoglaltságaim…” miatt lemondott presbiteri és egyben az 
ifjúsági felelősi megbízatásáról. Gyülekezetünk színjátszó körének vezetését és irányítását 
azonban teljes erővel továbbfolytatja. 

A személyi ügyek végén egy újabb örömteli hír. Bence Zsófi testvérünket az augusztus 
végi istentiszteletünk keretében áldással bocsátottuk útra Kenyába, ahol a Ev. Külmissziói 
Egyesület égisze alatt szeptember 1-től Nairobiba utazott. A kiküldetés megvalósulását többek 
között gyülekezetünk is támogatta (50.000.- Ft-tal). A külmissziói szolgálat időközben véget 
ért, és Zsófi szeretetvendégség keretében számol majd be afrikai útjáról. 

 

 

2. Néhány újdonság, újítás 

 

A még 2008 őszén meghirdetett logó-pályázatra 7 pályamunka érkezett, egy-egy 
pályázó több változatot is készített. A győztes, Csorba Perl János pályaműve templomunk 
rózsa-ablakának stilizált változatát ábrázolja, mely alapján már elkészült gyülekezetünk új 
pecsétje. 

Régi hagyományt követve folytattuk a Gyülekezeti liturgikus könyvvel való 
ismerkedésünket. Kántorunk, Bence Gábor irányításával a vasárnap délelőtti istentiszteletek 
elején havonta megtanulhatunk egy-egy új éneket. 
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Az év elején érdekes felmérés készült egyházközségünk életéről és az abban folyó 
munkákról-szolgálatokról. A kérdőívek kiértékelésére a tavaszi szárszói gyülekezeti 
hétvégeinken került sor. Részben a beérkezett kérdőívek alapján időközben elkészült a 
presbitérium által is jóváhagyott – négy évre szóló – gyülekezeti stratégia. A különböző 
témaköret érintő elképzelések megvalósításának módjáról szeretnénk majd együtt gondolkodni 
az idei áprilisi gyülekezeti hétvégénken. 

Az őszi (hetedik) gyülekezeti hétvégénken (október 16–18) egy régi elképzelésünk 
valósulhatott meg, amikor is vendégül láthattuk sepsiszentgyörgyi testvérgyülekezetünk népes 
küldöttségét. A visszajelzések alapján sikerült számukra kirándulással (Gödöllő) egybekötött 
tartalmas és emlékezetes programot szerveznünk. E helyről is külön köszönet illeti a 
vendéglátásban résztvevő családokat!   

Tavaly került első ízben megrendezésre a Mátyás-napi cserkész-est, melyen 
gyermekeink-ifjaink színvonalas programmal szolgáltak közöttünk. 

A tavalyi egyházmegyei szószékcsere hétvégéjén lelkészeink a budafoki és a 
budahegyvidéki lelkésztestvérekkel cseréltek aznapra szolgálati helyet. 

Új kezdeményezésként két ízben tartottunk teázással egybekötött vasárnap du-i 
találkozót fiatal házasoknak.  

Kéri Ádám testvérünk nagy odaadással és szakértelemmel restaurálta azokat az 
olajfestményeket-portrékat, melyek ősz óta tanácstermünk falát ékesítik. A festmények 
keretezése, tanácstermi elhelyezésük, valamint az iroda előterében látható képcsarnok 
Schermann Ákos keze munkáját dicsérik. 

 

 

3. Jelesebb gyülekezeti alkalmak és események 

 

Énekkarunk nyolc felejthetetlen, koncertekkel-szolgálatokkal egybekötött napot töltött 
augusztusban Norvégiában (többek között: Lusterben és Bergenben). Őszintén mondhatom a 
tanácstermi fénykép-kiállítás képei (ugyancsak Schermann Ákos jóvoltából) mindannyiunkban, 
akik még nem járhattunk e távoli skandináv országban felkeltették az érdeklődést. 

Ehhez kapcsolódóan mondok köszönetet gyülekezetünk karnagyának, Bence Gábornak 
a gyülekezetünkben folyó színvonalas zenei életért. Az ünnepi ill. havi szolgálatokon kívül 
nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy sokan várják az immár hagyományos őszi egyházzenei 
hangversenyünket, mely őszi gyülekezeti hétvégénk álladó és mindig népes hallgatóságot vonzó 
ünnepi alkalmává nőtte ki magát. 

A már említett kérdőívekből egyértelműen kiderült, hogy még mindig gyülekezetünk 
egyik legkedveltebb alkalma a szombat délutáni szeretetvendégség. Az elmúlt év vendégei 
voltak: Petrőczi Éva irodalomtörténész, költőnő (Előadói est), Dr. Aradi Éva indológus (A 
szkítáktól a magyarokig), D. Keveházi László lelkész (Száz éve született Sztehlo Gábor), Lázár 
Attila diakónus (Gyújts tűzet a szívemben!) és Veress István lelkész (Lázárcsoda faluhelyen? – 
szórványgyülekezetek életesélyei) 
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A Középkör estéin gyülekezetünk tagjai osztották meg gondolataikat az vegyes 
korosztályú hallgatósággal. A témák és az előadók: A nagy stílusváltás, Európa zenéje a 16–17 
század fordulóján – Bence Gábor; Beszélgessünk az alkoholizmusról – Ittzés Szilvia; 1517–
1917–2017: Küldetés, kihívás és kísértés – Prőhle Péter; valamint Nagy Imre újratemetése – 
Ittzés Gábor. 

A Nők világimanapján Gerőfi Gyuláné, Deák téri lelkésznő szolgált közöttünk. 

Sokakat megmozdított a tavalyi böjti evangélizációs sorozatunk, melyet „Milyen az 
igazi Krisztus?” címmel Ittzés István lelkésztestvérünk tartott. Az ádventi sorozatot „Akiket 
nagyon vártak (Izsák, Sámuel és Jézus Krisztus)” címmel tartottuk, melyen ugyancsak 
vendégigehirdetők szolgáltak: Cairns-Lengyel Henriett (Kötcse), Lampért Gábor (Siófok) és 
Fodor Viktor (Pesthidegkút). 

Két igen emlékezetes és örömteli alkalomra került sor tavaly Farkasréten. Augusztus 2-
án Peter Holby, norvég lelkész és kedves felesége, Bakay Tímea szolgáltak közöttünk. 
November 29-én pedig református testvéreinkkel együtt közös istentiszteleten és 
szeretetvendégségen adhattunk hálát a 15 éves ökumenikus templomunkért. Az igehirdetés 
szolgálatát Illés Dávid, református esperes végezte. 

További emlékezetes alkalmak, melyeket ezúttal csak felsorolok: a kézimunkakör 
húsvéti és ádventi kiállítása-vására; tavaszi kertrendezés; a hajléktalanok ill. a munkatársak 
karácsonya decemberben. 

E témakör végén teszek említést gyülekezetünk imaköréről, mely Győriné Dr. 
Drenyovszky Irén testvérünk vezetésével működik. Ily módon is szeretném kifejezésre juttatni e 
lelki alkalmak fontosságát és jelentőségét. Az együttlét elején mindig előkerülnek beteg, nehéz 
helyzetbe került gyülekezeti tagjaink nevei, gyülekezeti csoportok, akikért azután annak 
reményében imádkozunk közösen, hogy a Jézus nevében elmondott imádság meghallgatásra 
talál Urunknál. 

 

 

4. Ifjúsági és gyermekmunka 

 

A hagyományos gyermekfarsangunkon tavaly is szépszámú gyermek és szülősereg 
tölthette felhőtlen hangulatban a február 20-ai délutánt. 

A húsvéti és ádventi kézműves (április 3. ill. november 28.) délutánok igazi missziói 
alkalmak, melyeken gyülekezeti hittanosainkon túl más gyermekek is szívesen részt vesznek 
szüleikkel együtt. 

Az kisifisek egy csoportja részt vett a március 7-én megtartásra került országos 
bábversenyen, ahol az általuk előadott jelenetet a zsűri külön díjjal értékelte. 

A kisifjúsággal két kiállítást is megtekintettünk a múlt esztendőben: a Sztehlo-kiállítást 
az Evangélikus Múzeumban (június 5.) ill. jártunk a Terror-házában (december 4.). 

A közös hittan- és kisifistábort – június 22–27 között – Agárdra szerveztük. Meg kell 
vallani a serdülő fiatalokkal, különösen a fiúkkal manapság nem egyszerű egy alapvetően lelki 
épülést szolgáló tábor megtartása. Fontos lenne ezért pedagógusaink bevonásával újragondolni, 
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hogy a hagyományos tábor-forma helyett milyen más lehetőségek vannak arra nézve, hogy 
kamasz ifjainkkal – saját otthonuktól távol – majd egy hetet töltsünk együtt. A 21. század 
kamaszainak hiperaktivitása, szókimondó, néha szó szerint szemtelen lázadása – úgy gondolom 
– jól ismert minden mai gyakorló szülő előtt.  

 

 

5. Média-, vendég- ill. közegyházi szolgálat 

 

A magyarországi evangélikus templomokat bemutató sorozat keretében került 
sugárzásra az MTV 1 és 2-es csatornáján a kelenföldi templomunkról készült rövid és igazán 
szép összeállítás, mely rendszergazdánk, Dr. Kotsis Domokosnak köszönhetően megtekinthető 
a gyülekezeti honlapunkon! A Kossuth rádió evangélikus félórájában bemutathattuk a 
Kelenföldi ízek című kiadványukat, melynek első kiadása rövid időn belül elfogyott. Örömmel 
jelenthetem azonban, hogy tavaly augusztusban elkészült az receptes könyv utánnyomása.  

Két kerületi ökumenikus lelkésztalálkozóra került sor: tavasszal nálunk, az ősz 
folyamán pedig a Himfy utcai Ciszterci Rendházban. 

 A 2008-as Torockószentgyörgyi (Erdély) lelkészkonferencia folytatásaként tavaly a 
Kolozsvári Ev. Egyházmegye lelkészei látogattak el hozzánk, és tartottunk egy nagyon 
építőjellegű és jó hangulatú közös LMK ülést június 15–17 között Piliscsabán. Ennek 
köszönhetően június 14-én Mátyás Attila nagyváradi lelkész szolgált igehirdetéssel 
Kelenföldön.  

Gyülekezetünket is képviselve szolgálhattam igehirdetéssel vagy tarthattam vetített 
képes előadást doktori értekezésemről Pesthidegkúton, az országos irodában, Kővágóörsön, 
Cserfalván (Kárpátalja), Piliscsabán és Gödöllőn.  

November 5-én a Dunáninnen – Dunántúl… 275 éves a protestáns egyházak földrajzi 
beosztása címmel a hittudományi egyetemünkön megrendezésre került magyar tudomány 
napján A második Carolina Resolutio (1734. X. 20.) címmel tarthattam vetített képes előadást. 

November 28-án Jány Gusztáv, vezérezredes kivégzésének 62. évfordulója alkalmából 
sírjánál dr. Galli Istvánnal és dr. Hautzinger Gyula nyá. ezredessel együtt újabb megemlékezést 
tartottunk.  

 

 

6. Röviden az elmúlt esztendő anyagi vonatkozásairól, beruházásairól és 
felújításairól 

 

Isten iránti hálával oszthatom meg a testvérekkel, hogy a gazdasági válság tavalyi évét 
különösebb nehézség és nagyobb deficit nélkül zárhattuk. Ennek legfőbb oka az lehet, hogy 
áldozatvállaló testvéreink tavaly is erejükhöz mérten támogatták szeretett egyházközségünket, 
vagy talán úgy is fogalmazhatok: az válság által indukált többletkiadásokat nem a 
gyülekezetünknek szánt adományaikon spórolták meg. Ennek köszönhetően a 2009-es 
zárszámadás deficitje nem haladta meg a 100.000.- Ft-ot, egész pontosan 94.739.-Ft volt. Nem 
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vagyok gazdasági szakember, de egy 26 millió Ft-os költségvetésnél, figyelembe véve 
országunk gazdasági helyzetét ez igazán nem mondható nagy különbségnek (össz. bev. 2009-
ben: 26.452.438.-Ft; össz. kiad. 2009-ben: 26.547.177.- Ft). 

A tavalyi áldozati vasárnapi gyűjtésünket március 22-én tartottuk, melynek eredménye 
nagyságrendben a korábbi évhez hasonló összeg volt (össz.: 2.330.410.-Ft). 

Itt kell szíves köszönetet mondanom azon Testvéreinknek, akik tavalyi adójuk egy 
százalékát templomépítő alapítványunknak ajánlották fel. Az 1%-os falajánlásokból tavaly 
658.396.- Ft folyt be, mely 180.000.- Ft-tal több a 2008-ban befolyt összegnél (egész pontosan: 
478.591.- Ft), és közel 300.000.- Ft-tal haladja meg a 2007-es ugyanezen összeget. 

A költségvetés részletesebb ismertetésére Mády Rezsőné, pénzügyi gondnokunk 
jóvoltából a beszámoló után kerül majd sor. Neki, irodavezetőnknek, Dr. Pusztay Leventénének 
és könyvelőnknek, Lehoczkyné Sári néninek e helyről mondok szíves köszönetet egész éves 
önzetlen, pontos és naprakész munkájukért! 

Műszaki gondnokunk, Szepesfalvy Ákos részletesen beszámol majd a tavalyi esztendő 
műszaki beruházásairól, felújításairól. Az egyik nagyszabású (25 millió Ft körüli) 
beruházásunkat azonban hadd emeljem ki. Tavaly megkezdtük urnatemetőnk bővítési 
munkálatainak előkészítését, melyhez szervesen kapcsolódik majd templomunk akadálymentes 
megközelítésének kialakítása is. A tervezésben oroszlánrészt vállaló építészházaspárnak, Dr. 
Szabó Árpádnak és kedves feleségének, Áginak ugyancsak köszönetet kell mondjak önzetlen 
munkájukért! Örömmel számolhatok be ezzel kapcsolatban még arról is, hogy beadott 
pályázataink pozitív elbírálást nyertek el. Az egyik a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt 
pályázatnak köszönhetően a nyertes iparművész, Borbás Dorka készíti el az urnatemető 
bővítményének két ólomüveg díszablakát (az elnyert összeg: 2 millió Ft). A Oktatási és 
Kulturális Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk alapján pedig 4 millió Ft-ot sikerült 
elnyernünk, melyet a teljesítés arányában kapunk meg az urnatemető bővítésére.  

Végezetül Mindenható Urunké legyen egyedül a köszönet és a hála, hogy végigkísért 
bennünket e gazdaságilag igencsak válságos múlt esztendőn, és hogy szeretetét, kegyelmét 
ennek ellenére újra meg újra érezhettük! Elnök társammal együtt továbbra is szeretettel kérjük 
Munkatársaink hűséges szolgálatát és Testvéreink eddig is megnyilvánuló egyházszeretetét, 
valamint szíves áldozatvállalását! 

Nem tudjuk, nem is tudhatjuk, hogy mit hoz az újévezred első dekádjának záró 
esztendeje, azt azonban már számtalanszor megtapasztalhattuk, hogy: "Nem erővel, sem 
hatalommal, hanem az én Lelkemmel! – mondja a seregek Ura" (Zak 4,6). Így legyen ez a 
2010-es esztendőben is! 

 

Blázy Árpád 
igazgató lelkész 

 

 


