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Mozgalmas hetek-hónapok vannak mögöttünk. Egész biztos nem vagyok egyedül, mint 
aki értetlenül és aggódva hallgatta/hallgatja a média azon híradásait, melyek arról szólnak, hogy 
mikor, milyen formában – inkább vélt, mint valós okok miatt – próbálnak meg „kívülről” 
nyomást gyakorolni a magyar kormányra, hazánkra, s olykor párját ritkítja módon beleszólni a 
magyar gazdasági- és közéletébe. Ahogy a történelem során oly sokszor, most is hamar kiderült, 
hogy Európa népei közül melyik az, amelynek szíve együtt dobog s ver a miénkkel. Nem kis 
izgalmat okozott köztársasági elnökünk plágium-botránya sem, mely végül lemondással 
végződött. 

Egyházunk háza táján szétnézve ugyancsak mozgalmasan teltek és telnek a legutóbbi 
hónapok. Nem véletlenül, mivel a törvényeink által előírt és egyházunk különböző kormányzati 
szintjeit érintő tisztújítás van folyamatban. Gyülekezetünkben, kisebb-nagyobb feszültségtől 
kísérve már lezajlott a tisztújítás. Március 11-én tartottuk választó közgyűlésünket, amelyen 
megválasztottuk ill. újraválasztottuk tisztségviselőinket, presbitériumunk 23 fős tagságát, a 
bizottsági tagokat és a képviselőtestület tagjait. 

Mindezek mellett kell most nagyot ugorva a múlt esztendőre fokuszálnunk, és röviden 
számba venni és összefoglalni, mindazt, amiben részünk lehetett a Mindenható kegyelméből. Igei 
mottóul a 2011-es év vezérigéjét választottam, melyben Pál apostol ezt írja a Róma-belieknek 
(Róm 12,21): 

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval.” 

Ez az igevers vezeti be a Római levél nevezetes 13. fejezetét, amely oly sok fejtörést 
okozott és okoz mindmáig a történelem során keresztyéneknek és nem keresztyéneknek egyaránt. 
Luther Márton ragaszkodva a sola Scriptura elvéhez szakít azzal a augustinusi felfogással, mely 
a világot két részre osztja: a világ/Ördög birodalmára ill. a menny/Isten birodalmára. A 
reformátor Augustinus dualista látásmódja helyett Pállal teljes mértékben azonosulva 
határozottan foglalt állást amellett, hogy akár tetszik akár nem, mindkét birodalom: mind a világi 
mind a mennyei a Teremtő kezében és hatalmában van. Keresztyénként ellenállni a világi 
hatalomnak és rendnek igazán csak egy esetben van lehetőségünk, akkor azonban kötelességünk 
is, ha a hatalom visszaélvén Istentől kapott megbízatásával olyat kíván, ami egyedül Istent 
illet(ne) meg. Ilyen esetben inkább kell Istennek engedelmeskednünk, mint a császárnak (vö. 
Péter és az apostolok teljesen hasonló kijelentésével – ApCsel 5,29). A múlt század neves 
Luther-tanítványa és mártírteológusa, Dietrich Bonhoeffer is következetesen vallotta ezt. Amikor 
elérkezettnek látta a megfelelő alkalmat, nem félt szembe szállni az egyértelműen gonosz világi 
felsőbbséggel. Jól ismert hasonlatában arról szól, ha egy örült az autójával elkezdi halálra gázolni 
a járókelőket, akkor a keresztyénnek nem csak az a kötelessége, hogy mentse a még menthetőt, 
ill. hogy sebeket kötözzön, lelkiekben pásztoroljon, hanem hogy elejét vegye az ámokfutó emberi 
életeket sem kímélő örült száguldozásának. 

Ki-ki – velem együtt – saját életében tapasztalhatja meg, hogy a rosszat rosszal aligha 
lehet legyőzni, még kevésbé megszelídíteni. Ezt az intelmet az a Pál apostol mondja, aki maga 
eredetileg a Tórából jól ismert szemet-szemért, fogat-fogért erkölcsi rendet szívta magába. Ezen 
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meggyőződésén egyedül csak az a Jézus Krisztus tudott változtatni, aki egykor ott a damaszkuszi 
úton megállította őt, s csak ennyit kérdezett tőle: Saul, Saul miért üldözöl engem? 

Jó lenne, ha az apostol eme mondását nem hagynánk magunk mögött az elmúlt évre 
visszagondolva, hanem magukkal hoznánk és vinnénk mindaddig, amíg földi életünk tart. 
Megváltónkra utalva (vö. Lk 10,3) valaki ugyanezt egyszer így fogalmazta meg: aki mint bárány 
megy a farkasok közé, az legyőzi a farkasokat. 

E bevezető végén és a múlt esztendőről szóló gondolatokat megelőzően, mint mindig 
szeretnék hálás köszönetet mondani Mindazoknak: felügyelőknek, tisztségviselőknek, 
presbitereknek, munkatársaknak és a különböző szolgálati területeken hűségesen teljesítő minden 
kedves Testvéremnek (a Fraknó utcai szeretetszolgálat munkatársainak, a látogatóknak, a Gybk 
régi és új munkatársainak, az iratterjesztőknek, a farkasréti munkatársaknak valamint az imaóra 
tagságának) a múlt esztendőben végezett szíves, önzetlen és lelkes munkájukért-szolgálataikért. 

A teljesség igénye nélkül következzék most néhány konkrétum a 2011-es esztendőről. 

   

1. Személyi ügyek 

 

Hat év után, tavaly nyáron változás történt a gyülekezetünkben szolgálatot végző 
lelkészek összetételében. Joób Máté lelkész úr ugyanis a már 2008-ban elkezdett – az Ev. 
Hittudományi Egyetemen vállalt óraadói tevékenységén túli – világi másodállását (SE 
Mentálhigiéné Intézet) tavaly teljes állásra változtatta, s így július 31-ével lemondott a lelkészi 
állásáról. (Idézve az illetékes Fabiny püspök ezzel kapcsolatos levelét, e világi állás elvállalása 
egyben azt is jelenti, hogy a lelkész úr rendelkezési állományba került, és „egyházi személyként 
való biztosítása 2011. július 31-től megszűnt”.) 

Helyére augusztus 1-től Kovács Viktor beosztott lelkész érkezett a gyülekezetbe, aki nagy 
elszántsággal, ötletekkel tele vetette bele magát a gyülekezet életébe.  

Tavaly, Pünkösd ünnepén került sor, másodkántorunk, Pál Diana orgonaművész 
eskütételére és szolgálatba állítására. 

Júniusban hatodévesünk, Horváth-Hegyi Áron jeles minősítéssel fejezte be gyakorlati 
évét gyülekezetünkben. Július 2-án gyülekezeti kirándulást szerveztünk Nyíregyházára, ahol a 
népes csoport többek között részt vett hatodévesünk lelkésszé avatásán. 

Gyülekezetünk egykori munkatársa és hatodévese, Kulcsár Zsuzsa július 23-án 
templomunkban kötött házasságot Kalocsa Péterrel. A házasságszerző Isten áldja és vezérelje 
őket közös életútjukon (Préd 4,9)! 

A múlt év személyi krónikájához tartozik még többek között, hogy több hűséges 
gyülekezeti munkatársunkat, tagunkat kellet elkísérnünk utolsó földi útjára. A teljesség igénye 
nélkül hadd soroljam fel azokat a testvéreket, akiknek helye sajnos immár üresen marad 
templomunkban: dr. Martos Józsefné szül.: Sztrokay Piroska Zita (†96), Jásdyné Gajárszky 
Magdolna (†87), Dr. Győri József (†80), Formanekné Missura Mária (†49). Többükről 
megemlékező sorokat olvashattunk Hírleveleinkben.  Emlékük legyen áldott közöttünk!  

 
2. Néhány változás, újítás, újdonság 

 

Talán túlontúl hosszas előkészítés után is, 2011. január 1-étől a délelőtti 11 órás Isten-
tiszteletek kezdését ½ 11 órára változtattuk. Utólag úgy tűnik, hogy a kelleténél nagyobb volt az 
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aggodalom arra nézve, hogy vajon milyen fogatatása lesz ennek a testvérek között. Hozzám 
személy szerint a változtatással kapcsolatban nem érkezett semmilyen elmarasztaló megjegyzés, 
sőt az egyetértő vélemények mellett, sokan inkább azt jelezték, miért nem lehetett ezt már 
korábban bevezetni. Szíves köszönet testvéreink ez irányú rugalmasságáért! 

Tovább bővült gyülekezetünk amúgy is gazdag zenei élete! Gondolok itt mindenekelőtt a 
tavalyi böjti zenés estékre és a szeptemberben először megrendezésre került Nyitott templomok 
éjszakájára. Ehhez kapcsolódva említem meg, hogy gyülekezetünk presbitériuma tavaly rendezte 
a kántori tiszteletdíjat (havi 110.- EFt/két fő). Köszönöm Bence Gábor és Pál Diana pontos, 
színvonalas szolgálatát és szervezőmunkáját. 

Folytatódtak az Isten-tisztelet utáni Agapék sorozata is. Házigazdák voltak a szerdai 
bibliakör, az énekkar, a hétfői felnőtt és a pénteki kis ifjúság. Hogy a kitűzött célt, hogy ti. 
maradjon együtt a gyülekezet az Isten-tiszteletet követően, sikerült-e ezzel a kezdeményezéssel 
megvalósítani, erről megoszlanak a vélemények. 

A testvérek fizikai állapotának javítása, ill. testünk „karbantartása” érdekében két 
gyógytornász testvérünk (Kolba Hajnalka és Bence Zsófia) tavaly különböző jellegű 
mozgásprogramok szervezésébe kezdett. A szerdai női torna mára már kiforrott együttlétnek 
tűnik. Péntekenként kötetlen testedzésre kerül sor, és folyamatban van a idős testvéreknek tartott 
foglalkozás szervezése is. 

Talán mindenkinek feltűnt, hogy ősztől külsejében és arculatában is megújult gyülekezeti 
Hírlevelünk. Szíves köszönet a grafikus testvéreknek: Kovács Péternek és Zoltánnak (Inveszt-
Média Kft.), és természetesen a szerkesztőknek is, önzetlen, pontos munkájukért: Ittzés 
Szilviának, Mády Erzsébetnek, Ittzés-Venásch Eszternek és Ecsedi Klárának. 

Szeptembertől változás állt be a családi Isten-tiszteletek gyakorlatában. Az eddigiektől 
eltérően a diakónus lelkész mellett két gyülekezeti lelkész szolgál az alkalmakon.  

Tóthné Gaál Zsuzsa textilművész testvérünk újabb gyönyörű oltárterítőket készített, 
amelyek tavaly ádventben kerültek először használatba Farkasréten. 

Ősztől új arculattal és formában jelentkezik a TV11 egyházi műsora. Gyülekezetünkről is 
már több tematikus műsor készült, melyek megnézhetők az interneten (Őszi gyülekezeti hétvége: 
http://www.youtube.com/watch?v=WO9dlo_SvGk, Ádventi sorozat Kelenföldön).  

Tavaly gyülekezeti tagok olvasták az evangéliumot nagypénteken és szenteste. Ezek az 
alkalmak arra is szolgáltak, hogy kiderüljön, felügyelőink és gondnokunk mellett lennének-e még 
vállalkozó szellemű testvérek, akik szívesen részt vennének a mindenkori vasárnapi Isten-
tiszteleteken ige vagy imádság felolvasással. Örömmel számolhatók be arról, hogy ez év 
márciusában megalakult az IFA, az Isten-tiszteleti felolvasok alkalma, akik most áprilisban 
kezdték meg aktív szolgálatukat. Gondoljunk imádságban ere az új „munkaágra”, és kortól-
nemtől függetlenül hívom azon testvéreket ebbe a körbe, akik szívesen kivennék részüket ilyen 
fajta szolgálatból! (Időpont: hó első péntek, 19 óra) 

 

3. Jelesebb gyülekezeti alkalmak, események 

 

Szeretetvendégségeinket igyekszünk változatos módon szervezni. Ennek ellenére el kell 
mondanom, hogy a törzstagságon kívül újabb gyülekezeti tagokat nagyon nehéz megnyerni erre 
az alkalomra, – a fiatalabb nemzedékről nem is szólva. Jó volna ezen előbb vagy utóbb közösen 
elgondolkodnunk, miként lehetne esetleg egy kicsit frissíteni ezen a téren. Hadd soroljam fel 
azért a tavalyi előadóink névsorát: Kovács Sándor kárpátaljai szakértő, a Poézis együttes, a 
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Canterino és a Grádicsok énekkarral közösen, Prőhle Gergely helyettes államtitkár, Völgyessy 
Szomor Fanni énekesnő, az őszi alkalmakon pedig gyülekezetünk egykori hatodévesei. 

Az évenként ismétlődő alkalmak között csak felsorolom, hogy tavaly is helyet adtunk 
budai egyházmegye LMK-ülésének (február 8.), bekapcsolódtunk a Házasság hete februári 
sorozatába, volt irodalmi est (február 24.), női imanap (március 7.), tavaszi gyülekezeti 
hétvégék (április 8-10. és május 13-15.), ének- és zenekarunk évadzáró hangversenye (melynek 
vendége is volt, a koppenhágai Kantáta Kórus), székesfehérvári bibliaórások látogatása. 

Külön ki kell emelnem a nyugat-szlovákiai evangélikus egyházkerület püspökének, 
Milan Krivdának a látogatását gyülekezetünkben és pünkösd hétfői igeszolgálatát (június 12-
13.). 

Immár másodszor került sor a presbitérium kihelyezett félig-meddig csendesnap 
jellegű ülésére Farkasréten (szeptember 3.). 

Október első vasárnapján betakarítási hálaadó Isten-tiszteletet tartottunk a farkasréti és a 
Bocskai úti templomunkban. Őszi gyülekezeti hétvégénk alkalmai az új éves témának jegyében 
Reformáció és nők szerveztük (vendégünk volt dr. Varga Gyöngyi docens az EHÉ-ről ill. ekkor 
nyitottuk meg Krystyna Steffens festőművész(nő) kiállítását tanácstermünkben). És végül, de 
nem utolsó sorban említem a nagyon jól megszervezett és sikerült tavalyi hajléktalanok ill. a 
munkatársak karácsonyi összejöveteleit (december 15. ill. 20.). 

 

4. Röviden az ifjúsági és gyermekmunkáról 

 

Gyülekezetünk ifjúsága részt vett a tavaly januárban (14-16.) Piliscsabán megtartott 
egyházmegyei ifjúsági hétvégén. A gyermekek és az ifjak újra jó hangulatú farsangi együttlétet 
szerveztek (március 4.). Volt egyházmegyei hittanverseny Budaörsön (március 12.), húsvéti 
kézműves délután (április 15.), konfirmandus hétvége Béren (április 15-17.) és ádventi 
kézműves délután (november 26.). 

Örömmel számolhatok be a hétfői felnőtt ifjúság (HIFI) megerősödéséről. 2010 őszén 5-
6 aktív taggal vettem át ezt a közösséget, ma mintegy 15-20-an tartóznak ebbe a körbe. Tavaly 
élményekben gazdag kirándulást tettünk Fehérvárcsurgóra, és megkóstoltuk a finom móri 
borokat is. 

Hasonlóan jól működnek gyülekezetünk cserkész-őrsei is. A cserkész-gála mára már 
kinötte tanácstermünket. 

 

5. Ökumené, közegyházi-, vendég- ill. médiaszolgálat 

 

A kerületi ökumenikus imahét (január 16–23.) „… kitartottak az apostolok tanításában, 
…” címmel 7 este 7 különböző templomban tartottuk meg. A Szent Gellért plébánia adott 
otthont a kerületi ökumenikus lelkésztalálkozónak (március 2.), melyen a különböző böjti 
szokásokról beszélgettünk. 

Április 15-én II. János Pál pápa boldoggá avatása alkalmából a Szent Margit Gimnázium 
dísztermében megrendezett Ökumenikus Hálaadó Konferencia „kerekasztal-beszélgetésen” 
vehettem részt. 
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A fentebb már említett szlovákiai püspök, Milan Krivda mellett ugyancsak 
gyülekezetünkben vendégeskedett Barabás Attila tasnádi (Erdély) református lelkipásztor és 
családja (július utolsó hétvégéjén).  

A gyülekezet lelkészei és hatodévese tavaly márciusban-áprilisban tartottak áhítatokat a 
Szent Imre kórházban.  

Vendégelőadást tartottam a FÉBÉ konferencián (Missura Tiborral és ifj. Harmati Béla 
presbiter testvéremmel, június 24.), a gödöllői Szent István Egyetem Életkérdések című 
sorozatában (október 10-én, Jákob és József címmel) és a Károli Gáspár Református 
Egyetemen megrendezett Fiatal kutatók és doktoranduszok II. nemzetközi 
teológuskonferenciáján (október 15-én, Ki volt Simon Grynaeus? címmel. Ez utóbbi 
nyomtatásban is napvilágot látott in. Vidimus enim stellam eius…, Bp. 2011. 39–46.). 

Felségemmel kilenc alkalommal szolgálhattunk áhítattal az MTV Hajnali gondolatok ill. 
az Evangélikus magazin című műsorokban (Hajnali gondolatok: február 10, 18, 27., július 5, 12, 
18 és 24., Evangélikus Magazin műsor: július 3. és november 20.). 

 

6. Testvéregyházak 

 

Erdélyországi testvérgyülekezetünk (Sepsiszentgyörgy) tavaly nagy beruházásokba 
kezdett. Halaszhatatlanná vált a parókia tetőszerkezetének javítása. A vendégszoba átalakításával 
pedig készülőben van egy olyan napközi otthonos óvoda, melyben fogyatékkal élő gyermekekkel 
szeretnének foglalkozni. 

Finn testvérgyülekezetünk (Kulosaari) jelentős szervezeti átalakuláson ment át az elmúlt 
esztendőben. Betagozódtak egy sokkal nagyobb gyülekezetbe (Herttoniemi), melyhez 17.200 tag, 
három templom és egy kápolna, valamint kb. 40 munkatárs tartozik. Markku Rautiainen 
kezdetben beosztott lelkésszé lett, nyugdíjazás miatt azonban szeptemberben őt választották meg 
vezető lelkésznek Az új struktúrában ua. még egy észtországi testvérgyülekezettel (Simuna) is 
gazdagodtak. 

7. Zárszó 

 

A 2011-es zárszámadás részleteiről pénzügyi gondnokunk, Mády Rezsőné, Neki, Ittzés 
András felügyelő úrnak, Szepesfalvy Ákos műszaki gondnokunknak, Dr. Pusztay Leventénének 
irodavezetőnknek, Lehoczkyné Sári néni könyvelőnknek, és Schermann Ákos és Bajtai Sándor 
„mindeneseinknek”, szíves köszönetet mondok önzetlen, pontos és mindig naprakész 
munkájukért, szolgálataikért! 

Végül a Mindenható Urunké legyen mindenért a hála! Elnöktársammal együtt továbbra is 
kérjük Munkatársaink hűséges szolgálatát, a Testvérek töretlen egyházszeretetét és szíves 
áldozatvállalását! 

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval.” 

Blázy Árpád 
igazgató lelkész 


