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A rendkívüli – télies – márciusi időjárás mellett három másik közelmúltbeli 
esemény foglalkoztat(hat) bennünket, melyekkel az evangélikus sajtó is részletesen 
foglalkozott. Az első a magyar kormány negyedik, eddigi legnagyobb (22 cikkből álló) 
Alaptörvény-módosítása (2013. 03. 11.). Alkotmányba iktatták többek között, hogy (1) a 
családi kapcsolat alapja a férfi és nő közötti házasság, illetve a szülő-gyermek viszony; (2) 
sarkalatos törvény állapítja meg az elismert egyházak körét; (3) a felsőoktatási tanulmányok 
állami finanszírozásának törvényi feltétele lehet a későbbi magyarországi munkavállalás ill. 
(4) az Alkotmánybíróság jogkörét érintő cikkek. A első két pontot keresztyénként 
messzemenően üdvözölni tudjuk: így a biblikus alapú családképet és az egyházakkal 
kapcsolatos pontosításokat. 

Hetekig tartotta lázban a világ közvéleményét XVI. Benedek pápa február 28-cal 
történt lemondása és az azt követő pápaválasztás. A Vatikánban összeült konklávé már a 
második napján meghozta döntését. Hiába a média okoskodása és találgatása, március 13-án 
az argentin jezsuita érsek, Jorge Mario Bergoglio lett Róma 266. püspöke. Az új katolikus 
egyházfő, I. Ferenc névválasztása sokatmondó: Assisi Szent Ferenc példáját követve 
mindenek előtt a szegények pápája szeretne lenni. 

A 2011 őszén lezajlott népszámlálás idén Nagycsütörtökön közzétett adatairól 
keresztyén szemmel már aligha lehet pozitívan nyilatkozni. A száraz statisztikai adatok 
szerint egy évtized alatt mintegy harmadával, egész pontosan 99 740 fővel (304 705-ről 214 
965-re) csökkent az evangélikusok száma Magyarországon. Olcsó vigasz lenne arra 
hivatkozni, hogy nagyjából hasonló tendencia figyelhető meg a református és a katolikus 
egyháznál is. Az adatok akkor igazán megdöbbentőek, ha a három történelmi egyház adatait 
vesszük górcső alá. Míg 2001-ben 7 486 462-en, addig 2011-ben 5 240 288-an jelölték be, 
hogy e három felekezet valamelyikéhez tartóznak. A 10 év leforgása alatt 2 246174 fővel 
csökkent a papíron keresztyénnek vallók száma… 

 Gyülekezetünkre térve feltétlen meg kell említenem templomunk 
akadálymentesítésének ügyét és az előttünk álló lelkészválasztást. Éppen ezért vezérigéül 
a hónap Igéjét választottam, melyről egy igen mély és elgondolkodtató beszélgetésünk volt a 
legutóbbi IFA, az Isten-tiszteleti Felolvasók Alkalmán. Pál apostol írja a kolossébelieknek: 

 

„Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne (ti. Krisztusban), erősödjetek meg a 
hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.” (Kol 2,7) 

 

Újra meg újra fontos tisztáznunk, hogy milyen alapokon nyugszik szolgálatunk? A 
keresztyén közösségnek „…más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus 
Krisztus” (1Kor 3,11). A benne való meggyökerezés és a Lélek által ébresztett hit az, mely 
indít és erőt ad ahhoz, hogy a gyülekezeten belül ki-ki elvégezhesse mindazt, ami Isten 
kegyelméből reá ruháztatott. Immár a tavalyi esztendőre gondolva: van-e hálaadás a 
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szívünkben? A Mindenható legyen kegyelmes hozzánk mulasztásaink/tévedéseink miatt, 
amit pedig el tudott végezni általunk, azért egyedül Övé legyen a hála!  Megváltó Urunk 
mondja: „Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok 
ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt” (Lk 17,10). 

A bevezető végén annak rendje és módja szerint hálás köszönetet szeretnék mondani 
Mindazoknak, akik valamilyen formában aktívan kivették részüket a gyülekezeti 
szolgálatból: lelkésztársaimnak, elnöktársamnak, a kibővített elnökség tagjainak, 
kántoroknak, egyházfiknak, a farkasréti munkatársaknak, az iroda vezetőinek, 
könyvelőnknek, tisztségviselőknek, presbitereknek és minden munkatársnak: köztük a 
Fraknó utcai szeretetszolgálat munkatársainak, a látogatóknak, az oktatásban résztvevőknek, 
az iratterjesztőknek, a szerkesztőbizottság tagjainak, a honlapgazdáknak, az imaóra 
tagságának). Mindarról, amiről most röviden szót ejtek a Mindenható kegyeleme és hűsége 
mellett részben csak azért lehetséges, mert gyülekezetünk munkatársai a múlt esztendőben is 
hozzátették az egészhez mindazt, amit hozzátehettek. Így akkor – a teljesség igénye nélkül – 
következzék most néhány konkrétum a 2012-es esztendőről. 

 

1. Személyi ügyek 

 

A még 2011 nyarán megüresedett parókusi állással kapcsolatban az előző 
presbitérium úgy döntött, hogy javasolja annak átminősítését másodlelkészi állássá, ill. a 
lelkészi állással kapcsolatos kérdések közgyűlés elé terjesztését a következő presbitériumra 
bízza (2011. 12. 08.). Ezt követően immár az új presbitérium tavaly április 24-i ülésén úgy 
döntött, hogy 2012-ben nem indítjuk el a lelkészválasztási folyamatot. Így történt, hogy 
Kovács Viktor testvérünket a nyár folyamán a Teológus Otthonba helyezték beosztott 
lelkésznek, helyére pedig augusztus 15-ével Gáncs Tamás lelkész érkezett feleségével, 
Andreával gyülekezetünkbe. Azóta – december 18-án – már megszületett Máté nevű első 
gyermekük is. A Mindenható áldása és kegyelme legyen az egész családdal!  

A múlt év elejének sajnos olykor indulatoktól sem mentes folyamata volt a 
presbiterek és képviselőtestületi tagok választása. Március 11-én a délelőtti Isten-tiszteletet 
követően megtartottuk tisztújító közgyűlésünket, majd rá két hétre az új tisztségviselők és 
presbiterek iktatását ill. az újraválasztottakkal, valamint a képviselőtestület tagjaival együtt 
mindannyian áldásban részesültek. A Mindenható áldása kísérje minden megválasztott 
testvérünk életét és szolgálatát, hogy mindannyian gyülekezetünk épülését szolgálhassuk. 
(Az immár beiktatott presbiterek ezt követően egy rövid kötetlen beszélgetésre és 
koccintásra gyűltek össze az igazgató lelkész lakásában.) 

Másfélévtizedes hűséges munka után – a tisztújítással párhuzamosan – 
irodavezetőnk, Pusztay Leventéné Márta néni nyugdíjba vonult, akit Mády Erzsébet 
testvérünk váltott fel. A következő Igével mondok köszönetet és kívánom a Mindenható 
további áldását és vezetését mind a leköszönő mind az új irodavezetőnknek: „Isten 
közelsége jó nékem! Istenbe az én Uramba vetem reménységemet” (Zsolt 73,28). 

Az új presbitérium már tavaly komolyan foglalkozott az idén bevezetésre kerülő 
kötelező erkölcstan vagy hit- és erkölcstan oktatásnak gyülekezetünkre vonatkozó 
konzekvenciáival. Ennek érdekében (2012. 06. 05.) felkérte az elnökséget, hogy az ifjúsági 
munkacsoport segítségével a 2012/2013-as tanévre részmunkaidős hitoktatót 
szerződtessen határozott időre (augusztus 15-től november 15-ig). Így érkezett 
gyülekezetünkbe Fekete Gy. Viktor hitoktató testvérünk, aki nagy elszántsággal próbált meg 
a kerület iskoláiban új evangélikus hittancsoportokat szervezni. Végül is a presbitérium által 
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elvárt legalább heti hat új hittanóra megszervezése az első három hónap alatt sajnos nem 
sikerült, a három új megtartását azonban a szerződés értelmében az egész tanévre vállalta. 

Gyülekezetünk karvezető kántora, Bence Gábor október közepétől ez év január 
végéig fizetés nélküli szabadságra utazott a finn jämijärvi gyülekezetbe.  Az itthoni 
szolgálatokat másik kántorunk, Pál Diana és segítői vállalták.  

Nemes Zsuzsa testvérünk több mint tíz éves hűséges szolgálat után októberben átadta 
a másodegyházfi teendőket Török Lajos testvérünknek. A hónap végén Farkasréten Sass 
Loránt presbiter testvérünknek mondott az elnökség hálás köszönetet a több évtizeden át 
végzett hűséges gondnoki munkájáért. Egyúttal áldással iktattuk be a szolgálat folytatóját, 
Sass Szilárd önkormányzati képviselő és presbiter testvérünket. Az áldó Igék: „A reménység 
hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.” (Zsid 10,23); 
„Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki benne bízik” (Zsolt 34,9). 

Gyülekezetünk rendszergazdája, Schermann Géza testvérünk németországi 
ösztöndíjat kapott, ezért áprilistól Pálmai Zsolt, végzős villamosmérnök testvérünk látja el 
ezen teendőket. Évek óta téma volt már gyülekezeti honlapunk arculatváltása, melyre 
szeptember elsejével került sor. A majd másfél évtizedig hűséges szolgálatot végző 
honlapgazdánkat, dr. Kotsis Domokost Nagy Attila testvérünk váltotta fel. Csak néhány 
újdonság: a vasárnapi igehirdetések egy-két nappal az elhangzásuk után (mp3 formátumban) 
újrahallgathatóak, emellett képtár és filmtár is található a menüpontok sorában. Miként azt 
presbitériumunk is megtette: szíves és hálás köszönet mind a leköszönő, mind a beálló 
testvérünknek! 

Tavaly két ideje korán elhunyt, régtől fogva hűséges munkatársunktól kellett végső 
földi búcsút vennünk: április 17-én Tóthné Gaál Zsuzsanna (72†) textilművésztől, 
szeptember 13-án pedig Bakula Katalin (67†) testvérünktől. „Kezedre bízom lelkemet, te 
váltasz meg engem, URam, igaz Isten!” (Zsolt 31,6) 

Augusztus 20-a alkalmából Kézdy Edit jegyző testvérünk, mint a Deák Téri 
Evangélikus Gimnázium igazgatója a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben 
részesült. Október 4-én pedig néhány diakóniai munkatárunk felköszöntötte gyülekezetünk 
legidősebb tagját, a 100 esztendős Valent Lajosné Zsuzsa nénit. Szívből gratulálunk! 

 

2. Néhány újdonság, újítás és változtatás  

 

Immár egy jó éve, hogy megalakult az IFA (Isten-tiszteleti Felolvasók Alkalma), 
mely azóta sok pozitív visszajelzést kapott. A mintegy 15 fős vegyes korosztályú csoport 
havonta találkozik, hogy beossza a következő hónap lektori szolgálatait (ige és 
imádságolvasás) ill. hogy aktuális gyülekezeti ügyekről vagy éppen egy-egy igéről 
beszélgessen.. 

Virágvasárnap (április 1-én) került sor az új urnatemető rész felavatására és 
átadására. A gyülekezet elnöksége köszönetet mondott a tervezőknek, Dr. Szabó Árpádnak 
és feleségének, Czirják Ágnesnek, a színes üvegablakok készítőjének, Borbás Dorka 
iparművésznek és a kivitelezést felügyelő Szepesfalvy Ákosnak. Az elkészült új szárnyon 3-
as és 5-ös urnák vásárolhatók, melyeket egyszer kell pénzben megváltani, a vétel után pedig 
25 évenként a család részéről bejelentéssel meghosszabbítani. A vételárakat az eddigi 2-es és 
4-es urnahelyekkel arányos módon állapította meg a presbitérium. 

Ehhez kapcsolódva említem meg, hogy szeptember elején (11-én) gyülekezeti 
fórumot tartottunk épületegyüttesünk akadálymentesítési lehetőségeiről. Az október 16-i 
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képviselő-testületi ülés hozzájárult ahhoz, hogy a gyülekezet a részleges akadálymentesítés 
engedélyezési terveit elkészíttesse és benyújtsa. Ehhez előzetesen – a 95 urnahely 
tulajdonosainak megkérdezése nélkül – jóváhagyta a fiatoronyban levő urnák áthelyezését, 
amennyiben a templomunk akadálymentesítéséhez ez szükséges. Az idei, március 19-i 
képviselő-testületi ülésen pedig megszületett az elvi döntés is templomunk 
akadálymentesítését illetően: a testület hozzájárult a déli fiatoronyban létesítendő lift 
megvalósításához. 

Jól sikerült a tavalyi gyülekezeti hittantáborunk (június 25–29), melyet új 
kezdeményezésként napközis formában tartottunk épületegyüttesünkben.  

Többek kérésének mérlegelése, az előző tanévbeli létszámcsökkenés és nem utolsó 
sorban a jó szándék vezérelt bennünket, lelkészeket akkor, amikor tavaly ősztől 
"vetésforgóban" kezdtük el tartani a családi Isten-tiszteleteket. A jelen tanév tapasztalatai 
alapján azonban sajnos mára kiderült, hogy Kelenföldön ebben a „műfajban” nem 
szerencsés, ha a többi Isten-tiszteletünkhöz hasonlóan ezen alkalmakat (is) a gyülekezet 
lelkészei felváltva tartják. Természetesen mi, lelkészek (is) levonjuk a következtetéseket, és 
imádságos együtt gondolkodást követően fogjuk majd a Mindenható kegyelméből és 
reménység szerint segítségével meghozni az őszi továbblépés módját. 

A tavalyi tanévnyitó családi Isten-tiszteletünkön használtuk először azt a vezeték 
nélküli mikrofont, melyet egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk adományozott 
gyülekezetünknek. Hálás köszönet az igencsak praktikus és más alkalmakon is 
(szeretetvendégség, közgyűlés, ökumenikus imahét stb.) jó szolgálatot tevő ajándékért. 

Novemberben – új kezdeményezésként – Pokoli kérdések címmel három részes 
asztali beszélgetést szerveztünk gyülekezetben. Az izgalmas téma életkorra való tekintet 
nélkül igen széleskörű érdeklődésre tett szert és sokakat megmozgatott és elgondolkoztatott. 
Olyan izgalmas teológiai kérdések kerültek elő, mint pl.: a szabad akarat, predestináció, örök 
pokol vagy egyetemes kiengesztelődés stb.  

Ugyancsak újdonságként október elején „Női kör” alakult gyülekezetünkben. 

 

3. Jelesebb gyülekezeti alkalmak, események 

 

Elődeinkre emlékeztünk! Január 22-én ünnepi Isten-tisztelet keretében 
gyülekezetünk egykori lelkészére, Kendeh Györgyre – születésének századik évfordulóján. 
Erre az alaklomra jelent meg Thurnay Béla testvérünk szerkesztésében a Nem nagyobb a 
szolga az ő uránál című újabb gyülekezeti kiadványunk. Március 31-én fórumbeszélgetéssel, 
emléktábla avatással és egyházzenei koncerttel emlékeztünk meg az ugyancsak 100 éve 
született Sulyok Imre karnagy-zeneszerzőről. Az emlékező koncertsorozat következő 
alkalmai június 2-án és október 13-án voltak kelenföldi templomunkban. (L. az Újbuda TV 
által készített beszámolót honlapunkon: média/filmtár.) 

A Házasok hete februári sorozatába bekapcsolódva Ötvened vasárnapján mintegy 
harminc testvérünk részesült újra a házasságot teremtő Isten áldásában. 

A tavalyi szeretetvendégségek előadói voltak: Veres Emese Gyöngyvér 
néprajzkutató, dr. Csepregi Zoltán egyháztörténész, dr. Szabó Máté az alapvető jogok 
biztosa, Adorjáni Dezső Zoltán a Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház püspöke és 
Riskóné Fazekas Márta, a Lepramisszió igazgatója. Engedtessék meg, hogy nagyszerű 
előadások közül külön is kiemeljem az erdélyi püspök Tolerancia Erdélyben – aktualitások 
és kihívások címmel tartott igazán figyelemreméltó előadását. 
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Áldás kísérte mind a böjti, mind az ádventi zenés estéket, melyeket Jézus jelenléte 
ill. Ádvent – ahogyan Ézsaiás látta címmel tartottunk. Ehhez kapcsolódva hadd soroljam fel 
azok neveit, akik tavaly szolgáltak közöttünk. Mindenekelőtt volt lelkészeink: Missura 
Tibor, Csepregi András, Szeverényi János, Orosz Gábor Viktor és Joób Máté (aki havi 
rendszerességgel vezeti az apakört is) mellett Kendeh K. Péter, Thurnay Béla, Adorjáni 
Dezső püspök, Veperdi Zoltán, Novothny Dániel, Bajuszné Orodán Krisztina és Koch 
Szilvia. A testvéregyházak képviseletében: Szederkényi Károly és Lak Gábor rk. lelkészek 
valamint Molnár Sándor református lelkipásztor. 

Áldás kísérte a tavaszi-őszi gyülekezeti hétvégéket és a másod ízben megrendezésre 
került szeptemberi Nyitott Templomok Éjszakáját. Vendégeink voltak – többek között – 
Fischl Vilmos, a MEÖT titkára, Pazár Béla Ybl-díjas építész, a My Friends vokál, Károly 
Edit énekművész és a Custos Viol Consort, valamint a Palinta társulat. (L. az Újbuda TV 
által készített képes beszámolót honlapunkon: média/filmtár) 

A leköszönő és új presbiterek egy részének köszönhetően november utolsó 
vasárnapján (11. 25.) újabb jó hangulatú Agapéra került sor tanácstermünkben.  

Karácsonyi alkalmak: a Fraknó utcai szeretetszolgálat Lázár Attila és felesége, 
Erzsike szolgálatával és vezetésével december 17-én tartotta a hajléktalanok karácsonyát, 
melyen az ott dolgozó munkatársak mintegy 30 rászorulónak kedveskedtek meleg étellel és 
ajándékcsomaggal. Másnap került sor az immár hagyományos munkatársi karácsonyra, 
melyen az elnökség egy-egy kiadvánnyal kedveskedve köszönetet mondott annak a mintegy 
70 testvérünknek, akik valamilyen formában önzetlenül veszik ki részüket a gyülekezeti 
munkából. 

 

4. Röviden a gyermek és ifjúsági munkáról  

 

Ahogy eddig is a Szent Imre Gimnáziumban oktatok evangélikus diákokat. Egy 
érdekes tendencia: évről évre többen vannak azok, akik felnőtten keresztelkednek és 
konfirmálkódnak. Tavaly a 17 konfirmandusból 7-en konfirmálkódtak a hagyományos 
módon és 10-en felnőtten. 

Emlékezetes alkalom volt a tavalyi cserkészgála, a gyermek-ifjúsági farsangi 
együttlét, a húsvéti / ádventi kézműves délután és a cserkészek által előadott szentesti 
rövid karácsonyi jelenetet, melyet ezúttal Végh Julianna tanított be. 

Örvendetes és biztató, hogy szeptember végén újraindult a szenior ifjúsági alkalom 
is. Így tavaly a három korosztályhoz tartozó fiataljaink velünk, a lelkészekkel együtt 
karácsonyoztak. 

A színjátszó-kör többször vitte nagy sikerrel színre Shakespeare Szentivánéji álom 
című darabját. 

Magam a szerdai bibliaiskola mellett a hétfői fiatal felnőttek (HIFI) csoportját 
vezetem heti rendszerességgel. Az előbbiben a bölcsesség irodalom két gyöngyszemével, a 
Példabeszédek és a Prédikátor könyvével ismerkedtünk. Hétfőnként pedig a Miatyánk 
kéréseit követően a Boldogmondások értelmezésébe kezdtünk. Nem maradtak el a havi 
önképzőkörök sem, amikor is a kör egy-egy tagja készül valami érdekességgel (pl. egy 
pszichológiai teszttel, filmmel, előadással, úti beszámolóval stb.). Emlékezetes marad a 
szomszédos izraelita gyülekezetbe tett látogatás ugyanúgy (február 20.), mint a Zebegényre 
és a Hegyestetőre tett nyári kirándulás (június 20.). 
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5. Ökumené, közegyházi- és vendégszolgálat 

 

Az ökumenikus imahét (január 16–22) alkalmából nálunk Dr. Szederkényi Károly 
rk. esperes,  a Szent Imre ill. a Szent Angyalok templomokban Kovács Viktor és Blázy 
Árpádné szolgált igehirdetéssel. (L. az Újbuda TV által készített képes beszámolót 
honlapunkon: média/filmtár). 

2012 a kerületi ökumené megelevenedésének éve! Negyedévenként újra egy-egy 
délelőttöt töltöttünk egymással igékről, aktuális témákról beszélgetve. A helyszívnek: nálunk 
(február 29.), a Szent Gellért plébánia (május 16.), a Szent Imre plébánia (október 3.) és a 
külső-kelenföldi reformátusok imaterme (december 5.). 

Ennek egyik gyümölcseként újra együtt tartottuk a reformáció ünnepét (október 31.) 
a külső-kelenföldi református testvérekkel. Molnár Sándor ref. lelkipásztor az egyházunk 
által kijelölt igeszakasz (Róm 3, 20–27) alapján hirdette az igét, ami előtt egy rövid 
megemlékezést tartottam Luther Márton doktorráavatásának 500. évfordulója alkalmából. A 
népes gyülekezet meghitt úrvacsora-közösségben is megélhette összetartozását. (L. az 
Újbuda TV által készített beszámolót honlapunkon: l. média/filmtár.) 

Ehhez kapcsolódóan megemlítem meg, hogy augusztus 13-án családommal 
meglátogattuk Milan Krivdát, a Kelet-szlovák evangélikus egyházkerület püspökét 
Zólyomban, aki – talán emlékszünk – 2011. Pünkösdjén szolgált nálunk igehirdetéssel. 

Február 14-én gyülekezetünk adott helyet a budai egyházmegye LMK-ülésének. E 
helyről is szíves köszönet az asszony-testvéreknek (Sutyinszki Katalinnak, Mády 
Rezsőnének, Pusztay Leventénének és Missura Tibornénak) az önzetlen segítségért és a 
fenséges szabolcsi habart paszulylevesért. 

Vendégszolgálatok: február 12-én az MTV evangélikus magazin-műsorban – áhítat, 
március 1-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai karán (Egy híres budai 
iskolarektor címmel) vetítettképes előadás, április 16-án a Farkasréti ökumenikus esték 
keretében (A feltámadás és örök élet hitvallásainkban címmel) előadás, május 13-án a 
Viersen-i evangélikus gyülekezetben (Észak-Rajna-Vesztfália) – konfirmációis szolgálat, 
október 14-én a pesterzsébeti evangélikus templomban a Halleluja énekeskönyv 
újrakiadásából megrendezett dicsőítő-délutánon – igei szolgálat.  

 

6. Zárszó 

 

A záró gondolat és áldáskívánás előtt csak utalok még arra, hogy gyülekezetünk 
anyagi és gazdasági helyzetének 2012-es alakulásáról gondnokunk, Mády Rezsőné 
részletesen beszámolt márciusi képviselőtestületi ülésünkön. 

 Az elején idézett vezérige arra a Krisztusra szeretné irányítani a figyelmünket, aki 
hiszem, hogy velünk volt az elmúlt esztendő minden nehézsége, vitája, csalódása és kudarca 
közepette ugyanúgy, mint annak eredményeiben, sikereiben, győzelmeiben és örömteli 
pillanataiban. Ezért reménységünket továbbra is egyedül Belé vetjük, aki „hű marad, mert ő 
magát meg nem tagadhatja” (2Tim 2,13). 

A gazdasági válságnak sajnos még mindig nincs vége, és hullámverése egyértelműen 
elérte gyülekezetünk hajóját is. Ezért felülvizsgálva kiadásainkat szeretnénk, ha 2013 a 
„karcsúsítás” éve lenne, amely irányába már konkrét lépéseket is tettünk és fogunk még 
tenni. Elnöktársammal együtt azért továbbra is kérjük a Testvérek gyülekezetünk irányába 
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megnyilvánuló egyházszeretetét, elkötelezettségét és szíves áldozatvállasát. Vagy ahogy az 
apostol buzdít: 

 „Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne (ti. Krisztusban), erősödjetek meg 
a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb” (Kol 2,7). 

 

Blázy Árpád 
igazgató lelkész 


