
Evangélikus Hírlevél 2011. Nyár

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! –  
mondja a Seregek Ura.” Zakariás 4,6.

Mostanában, amikor ezeket a sorokat masszírozom be a billentyűzet-
be,  igen sok ünnepünk volt,  melyek még most  is  hatással  vannak 
rám. Gyülekezetünk átélhette a Húsvét hajnali istentiszteleten a feltá-
madás örömét, együtt ünnepelhettük Krisztus urunk győzelmét a ha-
lál  felett.  Nem  sokkal  később  konfirmációt  tartottunk,  amikor  is 
nyolc  fiatal  vallotta  meg  hitét  a  gyülekezet  nyilvánossága  előtt. 
A tanévzáró istentiszteleten ifjúsági énekekkel ünnepeltük Feltáma-
dott Urunk jelenlétét, s most itt a Pünkösd ünnepe, a harmadik legna-
gyobb ünnepünk. A Szentlélek kiáradásának, az egyház születésének 
ünnepe. Mindegyik a Szentlélek valamilyen különleges módon való 
megnyilvánulását jelenti. A Lélek, melyet Bibliánk oly sok néven ne-
vez, hogy munkásságának, működésének sokszínűségét kifejezze, s 
mi, olvasók valamiképpen felfoghassuk. Vigasztaló, Erő és Igazság 
lelke, Pártfogó. Azonban, ha a magunk erejére, lehetőségeire tekin-
tünk, sokszor elkedvetlenedünk. Annyi szomorúság és nyomorúság 
vesz körül bennünket ebben a világban. Fiatal pályakezdők munka-
helykeresése, helytállás a családban, anyagi kérdések és még annyi 
minden más, amely gyengít bennünket. És akkor itt van a Pünkösd, 
amikor Isten Szentlelkét  kiárasztja,  amikor minden olyan simának, 
egyszerűnek és egyértelműnek tűnik, minket meg az nyomaszt, hogy 
nem ezt tapasztaljuk életünkben. Imádkozunk, fogadalmakat teszünk, 
kérünk, elmegyünk istentiszteletre, megfeszítjük maradék erőnket is, 
és sokszor nem történik semmi. Nincs változás, nincs előrelépés. Egy 
helyben topogunk és az adósság, a tennivaló, a felelősség egyre nő. 
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Csoda,  hogy  konfliktusainkat  hatalommal  és  erővel  akarjuk 
rendezni? Egyszer, s mindenkorra. Néha meg majd összeroppanunk 
a teher  alatt.  Mintha  Isten  elbeszélne  mellettünk.  Nem értjük  mit 
mond?! Pedig Ő éppen erről beszél. A megoldásról. Az ember békes-
ségéről,  megújulásáról,  ünnepéről.  Arról,  hogy  nem  erőnket  kell 
megfeszíteni, nem hatalommal kell föllépni, hanem elfogadni az Ő 
győztes hatalmát. Ez a világ nem fog megváltozni. Az eszközei sem. 
Ugyanúgy hazugság, erő, pénz, hatalom lesznek, amivel manipulál, 
ügyeskedik. És Isten sem fog megváltozni. Ő továbbra is a szereteté-
vel, kegyelmével, irgalmával győzi meg az embert. Kezdi ott, hogy 
megláttatja velünk, mit tett értünk a golgotai kereszten. Hogyan ál-
dozta oda önmagát és hogyan bocsát meg nekünk Isten az Úr Jézus 
közbenjárására. És az Ő szeretetének tükrében látod a bűneidet nem 
kis véteknek, botlásnak, hanem halálosnak és menthetetlennek. Igen, 
azt, ahogyan feleségeddel beszélsz, azt, hogy miket engedsz meg ma-
gadnak, azt, hogy úgy gondolod, céljaidat csak hisztivel érheted el, és 
ha mégsem, akkor önsajnálatba keseredsz. De Isten folytatja azzal, 
hogy nem erőszakos. Sohasem. Illetve, de mégis! Ha nagyon szeret 
téged, és neked mégis nagyon kemény a szíved és a fejed, hogy meg-
értsd, mit akar. Akkor igen. Akkor lehet, hogy odasóz egyet neked. 
De nem ez az Ő stílusa. Ő inkább Lelkével győz meg. Szentlelkét 
küldi rád, hogy Jézushoz vezessen, hogy hidd, hogy tudd, nem hagy 
el soha és Krisztusban minden a tiéd! Van hatalma hogy meggyó-
gyítson, hogy erőt adjon, hogy utat mutasson, hogy bátorítson! De 
arra is van hatalma, hogy örök életet adjon. Eljutottál már ide, hogy 
csak ez számítson? Eljutottál már eddig az abszurd hitig?

És most nem egy siker-bizonyságtétel fog elhangzani. Hanem három. 
És ezek arról szólnak, hogy mégsem úgy alakultak a dolgok, ahogy 
szerették volna. És mégis. MÉGIS hisznek az Úrban, mert Ő jó. Csak 
a pillanatfelvételen ez nem látszik tisztán...
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Egy  édesanya.  Hívő  család.  Megtudják,  hogy  gyermekük  rákos. 
A kis 4 éves leányka. Mindent megtesznek, ami emberileg megtehe-
tő. Imádságaikban teljesen összetörnek az ÚR előtt. A gyülekezetük 
is imádkozik értük. Hónapok múlnak el. A helyzet egyre rosszabb. 
És végül a teljes gyász. Következő héten az asszony föláll az isten-
tiszteleten és bizonyságot tesz. Isten szeretetéről, a bűnbocsánatról és 
az örök életről. És arról, hogy az élet akármennyire abszurd, ő MÉG-
IS hisz.

Egy család. Édesapa, édesanya, négy gyerek. Kívülről szépek. Hívők, 
járnak templomba, gyerekek hittanra, minden. Belül szomorúság van 
és nihil. Apa karriert épít, anya szül és otthon van. Felszedett néhány 
kilót. Szeretetre vágyik. Apa meg elismerésre. Közben mindenki te-
szi a dolgát. Látszólag. A feszültség mégis egyre nő. Radikalizálód-
nak. A vitákban kinek van igaza? Már nem tudni. Mindenki hibás, 
mindenki gonosz, és a másik ellen van. Ki hiszi el, hogy mégsem? 
Csak megvakultak. Ki hiszi el, hogy másképp kellene? Vajon elvál-
nak?

Egy fiatal lány. Munkakezdő. Hamar kapott munkát, jaj, de jó! Egyre 
jobbnak tűnt minden, már tervezgetett is. Egyik nap ellopták a kocsi-
ját, másik nap közölték vele, hogy nem kell bemennie többet, mert 
mégsem megfelelő a munkakör betöltésére. Jönne haza, de a megál-
lóba érkező busz eláztatja, ahogy a pocsolyába belehajt. Totális csőd. 
Kudarc minden szinten.

Az  Úr  azért  küldi  Szentlelkét,  hogy  az  igazságot  megismerjük. 
És mindent, ami ennek a hátterében van. És hogy ettől ne elkesered-
jünk, hanem, hogy Ő elé leborulva hálát adjunk Neki mentő szerete-
téért.

Endreffy Géza
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Pünkösd előtt és után
a tanítványok egymás közt

Olyan jó volt Vele! Tapintat, szeretet,
figyelme, jósága betöltött, körülvett.
– Eddig volt! Itt hagyott! Csak emlékünk marad!?
– Pedig azt ígérte, hogy soha el nem hagy...!?
– Vissza a szakmához! Élményeknek vége!

Gondolt a tizenegy elment Mesterére.
Csendben beszélgettek bezárt ajtók mögött...
S hirtelen viharként zúgás erősödött.
Tetőt bontva rendült a ház, meg a szívek:
Szentlélek hatalma, s erő töltötte meg,
akiknek ígérte, akik az Úréi,
hogy bátran szóljanak, legyenek tanúi.

Főpapként ezt kérte Jézus az Atyától:
Őrizze övéit, óvja a Gonosztól! (Ján. 17, 15-17.)
S szülessenek tanúk, kik tanúktól hallva
„Jó hír”-t továbbadják, Őt, Jézust megvallva.

Első háromezret kövesse milliárd,
ki sok nehézben is imádta itt Urát.
Újonnan születtek. A Menny lesz lakhelyük,
örök béke, szépség. Mert az Úr lesz velük.

Budaörs, 2011. június 19. (Szentháromság vasárnap)

Vera néni
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Szilvágyi Flóra: Pünkösd
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Angyalok

Köszönetnyilvánítás azoknak, akiknek ismerve-ismeretlenül is 
köszönhetjük,  hogy  a  gyülekezeti  ház  felújítására  összegyűlt 
a pénz.

Valóban nagy fejfájást  okozott  egyházközségünk vezetőségé-
nek, hogyan vigyük a gyülekezet elé anyagi helyzetünket. Épü-
letünk felújításra szorul, a több, mint 100 éves gyülekezeti ház 
céljainkra való átalakítása óta nem javítgattuk. Mostanra sürge-
tővé vált a fűtésrendszer cseréje, felújítása és a nyílászárók javí-
tása. Épületünk helyi védettség alatt áll, ezért a felújításra pá-
lyázhattunk az önkormányzatnál is. Ezt meg is tettük, de az el-
nyert  összeg a  homlokzat  bizonyos részeinek javítását  fedezi 
csak.  Mindeközben  a  téli  hónapokban  irgalmatlanul  magas 
számláink voltak. Mit tegyünk? Képes-e gyülekezetünk a kiala-
kult helyzetet megoldani úgy, hogy a napi működésben se le-
gyen fennakadás? Ezért fájt a fejünk, s a terhet végül megosz-
tottuk a gyülekezettel. Három kijelölt vasárnapon hangzott fel 
a kérés: Segítsetek, testvérek, a  gyülekezeti  ház felújításában! 
Kérésünkre hamar érkezett válasz. A felajánlások közül kettő 
történetét szeretném megosztani a kedves Olvasóval.

Az első. Gyorsabb volt, mint a gondolat. Az első hirdetés után 
egy nappal juttatott el számunkra egy összeget, mely arra enge-
dett bennünket következtetni, hogy nem szabad ily nagy terhe-
ket  egyedül  hordozni.  Meg kell  ezeket  osztani,  hiszen az  Úr 
mindenkiben ott munkálkodik. A vasárnapi istentisztelet utáni 
napon már várt engem az üzenet, hogy gyülekezetünk egy na-
gyobb adományban részesült. Azonnal bementem a belső szo-
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bámba, ahol kicsinyhitűségemért és félelmeimért kértem bocsá-
natot az Úrtól, s hálát adtam Neki.

A második. Néhány nappal később. Hivatali időben csengetnek. 
Jaj, hát nyitva van az az ajtó! Lekászálódom a hivatalból, hogy 
kaput  nyissak.  Egy fiatalember  áll  ott,  akit  még nem láttam. 
Csak ennyit mondott: „Egy közös ismerősünk küldi e levelet.”, 
s már fordulna is el, hogy útjára menjen. Kérdezni nem nagyon 
tudtam, így az ajtót utána betettem. Nyitom a borítékot, mely-
ben csak egy mondat állott és egy összeg. Ismét lehuppantam 
a legközelebbi ülőalkalmatosságra, s imádkoztam. Azért kinéz-
tem még egyszer a kapu elé az utcára, hátha meglátom a fiatal-
embert, de ahogy jött, úgy el is ment. Csak az égre emeltem te-
kintetemet.

Mindkét adakozó a névtelenségbe burkolózva jár azóta is temp-
lomunkba. Ismerjük őket, tudjuk kik, csak azt nem tudjuk, hogy 
ők azok, aki ezen összegeket adományozták. Isten viszont jól 
ismeri  szívüket.  És  ez  csodálatos!  Mivel  tehát  személyesen 
megköszönni nem tudjuk az adományokat, ezért így szeretnénk 
ezt megtenni, ezzel a néhány megemlékező szóval.

Endreffíy Géza lelkész és a Gyülekezet Presbitériuma
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Bemutatkozik gyülekezetünk

A májusi Zákeus Körön gyakorló nagymamák (Nagyné, Zsuzsi néni 
és Korenné, Márti) osztották meg velünk gondolataikat a család té-
makörével kapcsolatosan; a család múltja, jelene és jövője címmel, 
illetve a családban betöltött helyükről, feladataikról. Az alábbi sorok-
ban Nagy Endréné, Zsuzsi néni kisebb tanulmányát, megtapasztalá-
sait osztjuk meg kedves Testvéreinkkel.

A CSALÁD
…ahogyan Isten megteremtette

A család összetételében évszázadok során sokszor változott, népek és 
korok szerint, de az alapja örök és szilárd, mert Isten teremtő akaratá-
ból lett.

Isten teremtő munkája 6. napján megteremtette az embert. Saját kép-
mására  teremtette,  férfivá  és  nővé.  Isten  megáldotta  őket,  és  ezt 
mondta:  „Szaporodjatok,  sokasodjatok,  töltsétek  be  és  hódítsátok 
meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a föl-
dön mozgó minden élőlényen.” 1Móz.1,28 Isten először a férfit, Ádá-
mot teremtette, majd ezt mondta: „Nem jó az embernek egyedül len-
ni, alkotok hozzáillő segítő társat.” 1Móz.2,18 Azt mondta az ember, 
legyen asszonyember a neve, mert férfiemberből vétetett.  Ezért  el-
hagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté. 
2Móz.2,23-24 Isten itt nem egy emberről, hanem egy férfiről és egy 
nőről,  az emberiségről  beszél.  Férfi  és nő együtt  az ember.  Mind-
egyik félember, hogy mégis egyek, ez az Istenre mutató jel.  Az Ő 
szeretetének jele, amivel egymás mellé rendelte a férfit és a nőt. Mi-
vel a saját képmására teremtette, ez nem külső hasonlatosságot jelent. 
Őt képviselik. A család nem öncélú közösség. Isten a maga dicsősé-
gére,  a  szeretetének  körforgásába  emelte  isteni  leheletével.  Isten 
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megáldotta a férfit és a nőt, amikor azt mondta: „Töltsétek be a föl-
det!” és megáldotta a családot és a születendő gyermekeket is. „Bol-
dog az ember, aki féli az Urat, és az Ő parancsolataiban igen gyö-
nyörködik.” 112.Zsolt.1

A család olyan isteni rend, amiben az ember a másik segítségével a 
szeretet által kibontakoztathatja önmagát. A házastársak kiegészítsék 
és  szeressék  egymást  kölcsönös  felelősségben,  egymást  vállalva. 
A nő nem szolgája,  hanem egyenértékű társa a férfinak.  A társunk 
nem  korlát,  nem megkisebbítés,  hanem  a  legönzetlenebb  segítség 
kell, hogy legyen Isten szeretetrendjében. Ebben a rendben a gyerme-
ket a család neveli fel, ad védelmet, otthont.

A bűnbe esés nemcsak az Istennel való kapcsolatot rontotta meg, ha-
nem az emberek (férfi és nő) kapcsolatát is. Megjelenik a bizalmat-
lanság: „Az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráz-
naság, lopás, gyilkosság, házasságtörés,  kapzsiság, csalás, irigység, 
istenkáromlás...” Márk.7,21-22

Ennek alapján felmerül a kérdés, hogy a család vált volna alkalmat-
lanná az emberi együttélésre? A visszaélések rombolják a családot. 
Az erő, a lehetőség, alkoholizmus, szabad szerelem, a jövő remény-
ségének elpusztítása, a megszületendő gyermekekért való felelősség 
megtagadása, az önmegvalósítás, önzés váláshoz vezetnek. Szétdúlni 
mindent, ami jó – marxista, anarchista tanok.

A család  a  társadalom alapegysége.  Sok baj  van  körülötte,  de re-
ménységünk abban van, aki teremtette az embert, és lerakta a család 
alapját. Mi a bűneset óta nem mehetünk hozzá. Ő jött el szeretettel 
a Krisztus Jézusban. Krisztusban a házasság és családi élet a bűnbá-
natra, bűnbocsánatra épül.

Ahová Isten kegyelmének és bocsánatának élő vize eljut, ott viruló 
élet fakad. „Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a há-
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zasélet legyen tiszta.” Zsid.13,4 „Öltözzétek fel az új embert, a szere-
tetet, könyörületes szívet, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el 
egymást, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbo-
csát nektek!”  Kol.3,12-13 Házastársak intése: „Engedelmeskedjetek 
egymásnak Krisztus félelmében!”  Ef.5,21 „Férfiak úgy szeressétek 
feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát 
adta érte.” Ef.5,25 „Az asszony tisztelje férjét.” Ef.5,33 „Gyermekek 
engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes.”

„Tiszteld apádat és anyádat” – ez az első parancsolat, amelyhez ígé-
ret fűződik – „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.” 
„Ti  apák,  pedig  ne  ingereljétek  gyermekeiteket,  hanem neveljétek 
az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” Ef.6.1-4

A házasság és a család ma

Az  emberek  úgy  gondolják,  hogy  a  világ  megváltozott,  és  ebbe 
a megváltozott világba sokak szerint a család nem illik bele. Ennek 
kereshetjük az okait. Mindenki igyekszik a magának megfelelő okot 
megtalálni. Pedig egyszerű. Elfordultunk Istentől, a bűn útját járjuk. 
Ebben segített  a társadalom változása,  például az ipari forradalom, 
a XX. század politikai viharai, a háborúk. A kommunizmus elvette 
a vallást, az Isten által adott rendet, de adott helyette káoszt, felszaba-
dítva az emberben rejlő vágyakat, a bűnt. A családi összharmóniát 
bomlasztotta a nők egyenjogúságának kivívása, mert nem mindenki 
hivatástudattól vezérelve választott pályát, munkát, sokan az anyagi 
függetlenségért tették ezt. Fokozódott a nők munkába állása a hábo-
rúk alatt és után. Egy kereső nem tudta eltartani a családot. A férfiak 
sok családban elvesztették a családfő szerepét. Ez lehetett valós vagy 
vélt elvesztés. A gyerekekre egyre kevesebb idő jutott. Megkezdődött 
a kulcsos korszak. Sok szülő fáradtságra, túlzott igénybevételre hi-
vatkozva egyre kevésbé vállalt még családi kapcsolatban is egy-két 
gyereknél többet. A családon belül nőtt a feszültség, mindenki a saját 
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elképzelése szerint próbált magának örömet, kikapcsolódást keresni. 
Szaporodott  a  válások  száma.  (100  év  alatt  kb.  25-szörösére  nőtt 
a válások száma.)

A felnövő nemzedék előtt nem volt egy harmonikus, szerető család-
kép. Ahol ez kivételesen megvolt, ott megtalálható volt a szülők val-
lásos hite, az idősebb generáció példaképe, a szeretet, egymásra fi-
gyelés, segítés.

A gyerekek a környezet hatása, a média vezetése által abban nőttek 
fel,  hogy: „most élsz,  élvezd az életet,  valósítsd meg önmagadat.” 
Nem kell a másikkal törődni, alkalmazkodni. Az irgalmas Szamaritá-
nus gúny tárgya lett, béna és szerencsétlen. A szinglik azt hitték, fő 
a karrier, partnert lehet találni bármikor, a tartós kapcsolat kötelezett-
séggel jár. A gyerek nyűg, teher, előbb a kocsi, a ház, a nyaraló volt 
sok fiatal párnál a cél. Ha ezek után Isten nem adott gyermeket, a hi-
bás Isten volt, ha egyáltalán hittek benne. Bár ilyenkor sokan „megta-
lálták” Istent.  Vagy, mire a csodás ház felépült,  a szülők elváltak, 
s ezt  a gyerekek megsínylették.  Egyik részük azt mondta,  hogy ha 
ő felnő, nem követ el ilyen hibát. A másik részük úgy érezte, hogy 
nem is létezik olyan, hogy egy életre szóló jóban-rosszban társ.

A mai család jellemzői:
• Újra házasodott, egymás és közös gyermekeit nevelő család.
• Az európai lakosság 90-92%-a család centrikus, de nem há-

zastársi kapcsolatban. A magyar fiatalok (25-28 év) 17%-a él 
házastársi kapcsolatban, 18%-a pedig élettársi kapcsolatban.

• Skandináv modell: szingli.
• Kitolódik a házasságkötés ideje. A lányok 25, a fiúk 28 év fe-

lett kötnek, ha egyáltalán kötnek házasságot.
• A csonka család. A válások száma kb. 100 év alatt 25-szörö-

sére nőtt, minden ötödik gyerek csonka családban él.
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A család funkciói:
• Pszichoszociális, ép és érett személyiség kialakítása.
• Hagyományok, értékek, normák átadása (mára ez meggyen-

gült).
• Szellemi és kulturális örökség átadása.
• Gondozó, ellátó szerep a gyerekek és idősek felé (utóbbi erő-

sen meggyengült: idős-otthonok, nyugdíjas házak).
• Reprodukció.

A családok 10-14%-a meddő. Ennek ellenére évente csak 200-300 
gyermeket fogadnak örökbe. Itt beszélni kell az abortuszról: 1956-
ban felszabadították az abortusz tilalmat. 50 év alatt 6 millió abortusz 
történt.  Nem támogatták  a  prevenciót.  2004-es  adatok szerint  Ma-
gyarországon a lányok 16 éves, a fiúk 17 éves korban kezdik a sze-
xuális kapcsolatot. (Vita volt arról, hogy a magzat mikortól személyi-
ség.  Az  egyházak  álláspontja  szerint:  a  fogantatás  pillanatától. 
Az egyház akkor nem tiltja  az abortuszt,  ha erőszak történt,  ha az 
anya beteg, vagy a magzat károsodott.)

Nagyon kevés a családsegítő központ, 5-6-szor többre lenne szükség.

1901-ben Széll Kálmán Gyermekvédelmi törvénye első volt a vilá-
gon. Módosításokkal 100 évig maradt érvényben. 1989-ben születik 
meg a New-York-i Gyermekvédelmi Egyezmény, amihez Magyaror-
szág 1991-ben csatlakozott. (Csak bántalmazás esetén kell a gyereket 
kivenni a családból.) Mára nőtt a gyermekbántalmazás aránya, a bán-
talmazások 80%-a 3-5 éves kor alatti  gyermekeket érint.  1948-ban 
a politikai vezetés úgy gondolta Magyarországon, hogy elhal a csa-
lád, csak a pedagógus foglalkozhat gyerekekkel, megszűnik az örök-
befogadás. Az 1980-as években jön újra létre a családsegítő központ.
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A mai társadalom materialista, egoista. A demokrácia jelszava alatt 
kialakult egy újfajta diktatúra. Az Isten nélküli társadalmat akaró em-
berek diktatúrája.

Mi mégis reménységben élünk, mert a keresztyén család sokak szá-
mára vonzó, még akkor is, ha sokan nehezen megvalósíthatónak lát-
ják. Tapasztaljuk, hogy a fiatalok körében van érdeklődés a házassági 
előkészítők iránt. Az utóbbi néhány évben látjuk, hogy egyre többen 
emelik fel szavukat a családok érdekében, és a politikai életben is 
fontos tényező kezd lenni az, hogy egy-egy politikai csoportosulás 
miként áll hozzá a családok támogatásához, a demográfiai válság ke-
zeléséhez, a családjogi törvények alakításához.

Hiszünk abban,  hogy a család  Isten  rendje  szerint  való,  és  látjuk, 
hogy sok igazi, identitását nyíltan vállaló keresztyén házaspár és csa-
lád él hazánkban. Az ő példájuk, tanúságtételük nem maradhat hatás-
talan a társadalomra.

Végül Isten igéjével fejezem be:

„...előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd 
hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istene-
det, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá...” 5Móz.30,19-20

Nagy Endréné, Zsuzsi néni
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2011 év igéje: „Ne győzzön le téged 
a rossz, hanem te győzd le a rosszat 

jóval” Róm 12,21

Papp Veronika rajza az év igéjéről:
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Kórustalálkozó Szentendrén

Cantate vasárnapján, május 22-én délután a szentendrei gyüle-
kezet adott otthont a Budai Egyházmegye énekkarainak 51. al-
kalommal megrendezett kórustalálkozójának. A néhány éve fes-
tői környezetben épült templomban a helyi gyülekezet énekka-
rán kívül az óbudai,  a budahegyvidéki és a budaörsi énekkar 
szolgált saját műsorszámmal. A bevezető és befejező kórusmű-
vet a négy énekkar együtt szólaltatta meg. Az igehirdetést Ben-
ce  Imre,  a  Budai  Egyházmegye  esperese  végezte.  A korábbi 
években a résztvevő énekkarok száma a duplája volt, idén azon-
ban különböző okok miatt lecsökkent ugyan a létszám, de így is 
jó volt együtt dicsérni az Urat, eleget téve a zsoltáros felszólítá-
sának:  „Énekeljetek  az  Úrnak új  éneket,  mert  csodákat  tett.” 
(Zsolt 98.1) A kórustalálkozó a helyi gyülekezet vendégszerete-
tének köszönhetően palacsintázással fejeződött be, mely jó al-
kalom volt a szentendreiek és a kórusok tagjai közti beszélge-
tésre, ismerkedésre. Jó volt együtt lenni ezen a szép vasárnap 
délutánon.

Turcsákné Táborszky Katalin
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Ittzés István bácsi, a februári MAG találkozóra írt, áldott gondolatai-
nak második részét olvashatjuk.

Budaörsi Evangélikus Gyülekezet „Mag” 
találkozójára

„Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva 
visszük eléd könyörgésünket.” Dániel 9,18

Mit tehet ebben a korban a ma egyháza, a mai keresztyén?

Ha valóban keresztyén, akkor pontosan tudja, hogy a lét, és a szemé-
lyes élet nem céltalan, hanem  nagyon is meghatározott Istentől elve 
elrendelt értelme van; maga Krisztus, és általa az örök élet. Tudjuk, 
hogy nem vagyunk egyedül ebben a harcban, sőt Ő hordoz bennün-
ket. Hatalmas eszköztár a Biblia, Isten Igéje a kezünkben van. Olyan 
szellemi  fegyver,  ami engem győz meg és  le,  aztán használhatom 
mások meggyőzésére, megmentésére. A keresztyén küldetés értelme 
az Élet! Isten maga az Élet! A keresztyén embernek tudnia kellene, 
hogy teljesen igaz: „nekem adatott minden hatalom mennyen és föl-
dön, mondja az Úr Jézus.” Semmi más alapja nincs az egyháznak, 
hanem pont ez az Istentől kapott hatalom, az Élet hatalma az Ige ál-
tal. Éppen a mai fiatalok látják már azt, hogy mennyire szüksége van 
az embernek Istenre, akit az előző nemzedékek kitagadtak.

Ha szellemileg sokakon „átgázol” e világ szellemisége, és kiéget, re-
ményt  vesztett  nemzedékek  jönnek  egymás  után,  hát  épen  őnekik 
szól az evangélium. A sötét háttéren felragyog az Élet  világossága. 
Hát ez az egyház és ez a gyülekezet küldetése ott, ahová állított min-
ket az Isten.
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Kétféle teológia

Luther  látta,  hogy az  egyház  előtt  kétféle  teológiai  út  kínálkozik: 
Ő ezt így fogalmazta meg: Teológia Gloriae, vagy a Teológia Crucis. 
A dicsőség vagy a kereszt teológiája: Péter, amikor meghallotta Jézus 
kijelentését, hogy szenvednie és megöletnie kell, akkor azt mondta: 
nem eshetik meg ez veled Uram! Jézus kísértőnek, sátánnak titulálja 
Pétert, mert emberek szerint gondolkozik. Mi nem értjük, sőt nem is 
akarjuk megérteni a kereszt teológiáját, mert ellenünk fordul, engem 
végez ki. Az önmegtagadás és nem az önmegvalósítás útja: „Ha va-
laki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a  
keresztjét, és kövessen engem.” Lukács 9,23

Ez az isteni elv, soha sem, ma meg különösen nem illik bele az em-
ber gondolkodásába. Az  élvezetek, az e-világi örömök világvallása, 
az én imádata, a siker hajszolása ellentétes Jézus Krisztus tanításával.

Ahogy Luther a régi katolikus egyházi utat ítélte a dicsőség útjának, 
úgy ma ez az egyházon belül – minden felekezetet beleértve – egyre 
jobban teret nyer. Ha valamitől, hát ettől lehet félteni a mai egyházat! 
A dicsőség teológiája, szemben a kereszt teológiájával, az un. kariz-
matikus vonalnak ez a legnagyobb veszélye. Nem ismerik fel, vagy 
nem is akarják felismerni, hogy a kereszt és kereszt hordozás nélkül 
nincs Krisztus-követés. Pál inti a korintusiakat:  „Mert úgy határoz-
tam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla  
is mint megfeszítettről.” 1Kor. 2,2

Aggasztó, hogy – felekezetektől függetlenül – már más Jézusról, más 
lélekről és más evangéliumról lehet hallani, de nincs más – írja Pál. 
Mit kell ezalatt érteni? Sokféle dolgot mondanak Jézusról, úgyhogy 
valóban nem az Ige Krisztusát, nem a Kereszt Krisztusát, hanem va-
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lamiféle csodatévő Jézust hirdetnek, aki minden e-világi kívánságot 
teljesít.

Maradj meg abban amit tanultál, mondja Pál Timóteusnak, és nekünk 
is.  Nagyon szeretném ha  megértenétek,  hogy nem kívül lévőként 
mondom ezeket,  hanem nagyon is  belülről.  Engem is megkísértett 
gyakran, hogy lelépjek a kereszt útról, és a saját dicsőségem útját ke-
ressem, mert ez illik a mi természetünkhöz, az én természetemhez.

Az utolsó idők egyháza, ha valamiben, hát ebben bukhat el, ha vala-
mi, hát ez kísért bennünket naponként, nem csak a világ részéről, ha-
nem a saját énem felől is. Sőt a hamis teológia felől is, keresztyén 
köntösbe öltöztetve.

Befejezésül

Sokszor gondolok rátok imádságaimban is. Be kell  vallanom, sok-
szor aggódva gondolok a jövő keresztyén nemzedékére, hiszen a mi 
nemzedékünk nagy része kihullott a rostán. Magamra nézve gyakran 
aggaszt,  vajon  nem találtatom-e  könnyűnek  az  igazság  mérlegén? 
Néha kétségbe is estem magam felől! Aztán jött az Úr Jézus, és meg-
mutatta sebeit, és megvigasztalódtam, az Ő sebei által gyógyultunk 
meg! Hát ez az igazi Evangélium, mert az Ő igazsága lehet a mi igaz-
ságunk!

Lélekben és imádságban veletek leszek Révfülöpön. Mindnyájatokat 
szeretettel köszöntelek:

Erős Vár a mi Istenünk!

Százhalombatta, 2011. február 24.

Ittzés István
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Lelkészünk 2010. szeptember – december között tanulmányútra Izra-
elbe utazott.

A kinti élményeiről interneten naplót, blogot, vezetett. Ezekből a be-
jegyzésekből szemezgettünk, hogy azok a kedves Testvéreink is ol-
vashassák lelkészünk gondolatait, akiknek nem áll módjában számí-
tógépet használni.

2010. szeptember 20. hétfő
Beit Elijahu – Illés háza

A Karmel hegy nyugati, Földközi tengeri partjainál, Haifa óvárosá-
ban a német kolóniában található ez a kis gyülekezet. Lélekszámra 
jóval kevesebben vannak, mint mi, az istentiszteleti létszám viszont 
hasonló. (Így a templomba járók aránya jobb, mint nálunk...)

Haifa második legidősebb messiási gyülekezete, több, mint 100 éves 
múltra tekinthet vissza. Egy hatalmas ház, melynek nyugati szárnyá-
ban  idősek  otthona  található  –  itt  holokauszt-túlélők  is  vannak  – 
a másik épületszárny a gyülekezeté. Az istentiszteleti hely egy nagy 
terem. Minden a célnak megfelelően van berendezve, amellyel azt is 
ki akarják fejezni, hogy a középpontban Jézus, a vele és az egymás-
sal való közösség van. Oltártér nincs. Egy menóra (egy hétágú gyer-
tyatartó, amely a Mózes által látott égő csipkebokrot szimbolizálja) 
van a lambéria tetejére odatéve. A gyertyák égnek. Liturgia nem na-
gyon van. Olyasmi, mint amikor ifis Istentiszteletet tartunk – énekek-
igék-imádságok  –  mégis,  az  egész  egységes.  Nem  szétszórt.  Sok 
a szolgáló. A lelkész sok időt tölt azzal készüléskor, hogy a szolgáló-
kat fölkészítse. Énekek vezetőit, imádságokat mondókat, igeolvasó-
kat, esetleg bizonyság tevőket. A Jézusban való hit itt életforma. Sen-
ki nincs magára hagyva, együtt tolják a szekeret. Nagyon sok a hét-
közi programjuk is. Különösen ilyenkor, a zsidó újév elején, amikor 
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4 nagy ünnepük is van. Közösen böjtölnek, kirándulnak, stb. Az Is-
tentisztelet 3 nyelven folyik. Héberül beszélnek, angolra és oroszra 
szinkron-tolmácsolnak.  A gyülekezet  jó  fele  orosz.  A felügyelő  is 
orosz. A lelkész háta mögötti falon két nagy kivetítőn megy az ének 
és  a  prédikáció  (illetve  annak  főbb  pontjai,  vagy  igéi).  A lelkész 
Smúél Aweida. Palesztin származású, második generációs Krisztus-
hívő. Az Istentiszteleteken ő dobol. Felesége norvég. Ő meg énekel.

Ez a gyülekezet, így ahogy van, csoda. (palesztin lelkész, orosz fel-
ügyelő, zsidó gyülekezet, amerikaiak és norvégok is a presbitérium-
ban...) Nagyon sokat kapok tőlük. Például innen vettem akkor a ná-
lunk már 3 éve alkalmazottakat, hogy a vasárnapi iskolások az Isten-
tiszteleten vegyenek részt az elején és áldással menjenek el. Nagyon 
ott van...

(folytatjuk)
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2011. május 22-én konfirmált fiataljaink és 
választott igéik

Fehér Márton
„Mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint 
a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” 
(Ézsaiás 40,31)

Füzesi Blanka
,,Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek 
én bennem.” (János 14,1)

Horváth Blanka
„Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten, nincs 
más.” (1Kir. 8,60)

Horváth Tamás
„Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.”
(Zsoltárok 37,5 Károli G. fordítása)

Inotay Júlia
„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket…” 
(Ézs. 66,13)

Németh Ádám
„Futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket.” (Péld 28,1)

Siposhegyi Zsolt
„Az Úr veletek lesz, ha ti is ővele lesztek. Ha keresitek őt, megtalál-
játok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket.” (2Krón. 15,2b)

Tiziker Norbert
Jézus mondja: „Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, 
amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtar-
tottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.” (Jel 3,8)
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Programok

Június 9. 17 óra
EBBE
Bp. Üllői út 24.

Június 18. 8-19 óra
Bibliaiskola „A” év

Június 17-20 óra
Konfirmációs utótábor
Balatonmáriafürdőn
a 2011-ben konfirmáltak részére

Június 18. 14 óra
Sajógömöri „Édenkert”
Gyermek és ifi alkalom

Június 19. 11 óra
Konfirmációs istentisztelet
Sajógömörön a budaörsi gyüleke-
zet szolgálatával

Június 20. 20 óra
GT férfikör
Törökbálinton, Red Baron

Június 27. – július 2.
Csendes hét
Piliscsaba
Budai-Pesti egyházmegye szerve-
zésében

Június 27. – július 1. 17-20 óra
DTC vezetőképző tábor
Esténként, Leadership Training 
Camp angol és magyar szolgá-
lókkal

Július 1-3.
GAW konferencia
Németország

Július 3-6.
Országos Missziói Konferencia
Piliscsaba
Evangélikus Missziói Központ 
szervezésében

Július 4-9. 8-19 óra
Bibliaiskola „A” év

Július 10-16.
Angol ifi tábor
Hosszúszó – Gömöri régió
13-18 éveseknek budaörsi segí-
tőkkel

Július 17-23.
Angol ifi tábor
Balatongyörök KIE
13-18 éveseknek
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Július 22-24.
Szórvány missziós alkalmak
Gömöri régió

Július 25-29.
Német napközis tábor
Budaörs
8-13 éveseknek

Július 25-30.
Gömöri gyerek és ifitábor
Kokava
Segítők mennek Budaörsről

Augusztus 1-6.
Családos gyülekezeti tábor
Balatonszárszó
Sajógömöriekkel közösen

Szeptember 3. 10 óra
Fiatal felnőttek alkalma

Szeptember 3. 18 óra
Zákeus kör

Szeptember 8. 17 óra
EBBE
Bp. Üllői út 24.

Szeptember 10. 8 órától
EKE bibliaiskolai vizsga

Szeptember 10. 15-20 óra
Édenkert fesztivál
Együtt a sajógömöriekkel

Szeptember 11. 10 óra
Tanévnyitó istentisztelet és a sa-
jógömöri gyülekezet látogatása
az Istentisztelet keretében, Rusz-
nyák Dezső nagytiszteletű ven-
dégszolgálatával

Szept. 11. 14. órától
Táboros utótalálkozó
Közös ebéd, programok, gömöri-
ekkel

Szeptember 13. 10 óra
Baba-mama klub

Szeptember 19. 19 óra
Szülői értekezlet
Kezdő konfirmandusoké

Szeptember 19. 20 óra
GT férfikör
Törökbálint, Red Baron
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Szeptember 24. 8-19 óra
Bibliaiskola „B” év

Szeptember 25. 10 óra
Hálaadó istentisztelet

Szeptember 25. 15 óra
Gyermek és ifi alkalom
Sajógömör

Szeptember 27. 10 óra
Baba-mama klub

Rendszeres alkalmak

Istentisztelet Budaörsön minden 
vasárnap 10 óra
Gyermek Bibliakör az Istentiszte-
let alatt

Istentisztelet Törökbálinton a hó-
nap első vasárnapján 830-kor.

Istentisztelet Biatorbágyon a hó-
nap második vasárnapján 830-kor.
Istentisztelet Herceghalmon a hó-
nap harmadik vasárnapján 15-
kor.
Kisifi pénteken, 17-kor
Nagyifi pénteken, 19-kor

Bu da ör s i  E va ng é l ik us  H í r l ev é l
a  B ud aö rs i  Ev an gé l i ku s  G yü le ke ze t  l a p j a

Fe le lő s  k i ad ó :  E nd re f f y  G éz a ,  l e l ké sz
F e l e l ős  sz e r ke sz tő :  K oc h i s  An d r ea

Tö rd e l ő  s ze rk es z t ő :  Ko ch i s  P á l  Z o l t á n
S ok sz o r os í t ás :  U nk  J án os
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