
 

 

Budavári   Hírmondó 
A Budavári Evangélikus Egyházközség Hírlevele XIII. évfolyam 2008/4. szám Advent-Karácsony 

„Dávid királyi nemzetsége leszegényedett, lenézett volt, mint holt törzsök, úgy hogy nem 
volt már semmi remény vagy kilátás arra, hogy belőle nagy tekintélyű király származzék. S 
éppen akkor, amikor tekintélye a legmélyebbre száll alá, akkor jön el és születik meg a 
Krisztus a lenézett törzsből, igénytelen, szegény leánykától; abból a személyből fakad a 
vessző és virágszál, akit Annás vagy Kajafás úr leánya még arra sem méltatott volna, hogy 
legkisebb cselédje lehessen. Így irányul Isten munkája és tekintete a mélység felé, az embe-
rek munkája és tekintete pedig a magasba.” 

Luther Márton: Magnificat (Takács János fordítása) 
  
 

Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek 
nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nek-

tek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,10-11.) 
Angyal szállt át Betlehem mezeje fölött és megtorpant 
egy pillanatra. A sötét éjszakában is jól látta a parázsló 
tábortüzet és mellette a búskomor pásztorokat. Fárad-
tak voltak és elesettek. Magányosnak érezték magukat 
és féltek. Féltek a sötétben és féltették a bárányaikat. 
Féltek a farkasok üvöltése és a megélhetési gondjaik 
miatt. Féltek, mert ők sem tudták, hogy mit hoz a hol-
nap. Egymás felé sem voltak bizalommal. Nem jött 
álom a szemükre. Az angyal látta azt, hogy milyen el-
esett, reménytelen társaság gubbaszt a tűz mellett. Az 
egyik pásztor az utolsó ágacskát dobta rá a parázsra, és 
óvatosan összekotorta a parazsat, hogy lassabban ham-
vadjon el. Egy másik a szegényes vacsoráját majszolta, 
de tudta, hogy korgó gyomorral fog álomba szenderül-
ni. A harmadik csak úgy magában káromkodott egyet 
és szidta az uralkodót, akinek katonái a múltkor elhaj-
tották az egész nyáját. A negyedik fájdalmasan sóhaj-
tott, és beteg gyermekére gondolt. Él-e még, amikor 
legközelebb hazamegy a faluba? A többiek maguk elé 
meredtek reménytelenségükben, egymás felé nem is 
morrantottak, csak nézték a semmit.  
Egy angyal szállt át Betlehem mezeje fölött és meglátta 
a pásztorokat. Ezt az elesett, szegény, kisemmizett, re-
ménytelen társaságot. Nem volt kétsége afelől, hogy 
neki akkor és ott, ezeknek az embereknek kell elmon-
dani a rábízott szavakat: Ne féljetek! Örömhírt hoztam 
nektek. Nagy örömet hirdetek nektek... Megszületett a 
Megváltó. Az egész nép öröme lesz. Az angyal meg-
szólalt, a reménytelen és a fáradt arcokat látva egy ki-
csit remegős hangon, de aztán egyre erősebben zengett 
a hangja: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy 
örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő szü-
letett ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid város-
ában.” 
S lám, a magukba forduló pásztorok tekintete az égre 
emelkedett. És a fáradt pillantásokat élénk figyelés vál-
totta fel. Aztán megmozdul az egyik is, és a másik is. A 
félelem görcse oldódni látszott, már egymáshoz is mer-
tek szólni, és ők, a nincstelenek, a félelemben élők, a 

kisemmizettek, a megalázottak indultak lázas keresés-
sel a város istállói felé, mert megszületett a Megvál-
tó... 
Egy angyal száll át a mező felett, és látja az elesette-
ket, a nincsteleneket, az anyagi gondokkal küszködő-
ket, a gyászolókat és az aggódókat, a félelemben élő-
ket és a bizalmatlanokat. Ott pásztorok voltak. Itt pe-
dig mi vagyunk. S mi is reménytelen, sötét éjszakának 
gondoljuk mindazt, ami körülöttünk van. Csak sóhaj-
tozni tudunk, mert nem tudjuk, mit hoz a holnap. Csak 
nyögni tudunk, mert nem tudjuk, hogyan jövünk ki a 
hónap végére. Csak sírunk, mert elhagyottnak és meg-
alázottnak érezzük magunkat. Keserű gondolatok gyö-
törnek, mert széthullott a család, és éppen azok hiá-
nyoznak, akiknek mellettünk kellene lenni. Fájdalma-
ink vannak, és nem tudjuk, hogy van-e gyógyulás. 
Gyötrődünk és szenvedünk, mert a politikai hatalmas-
ságok velünk packáznak. 
Csak egy pillanatra kellene felnéznünk, csak egy pil-
lanatra kellene felemelnünk a fejünket, hogy ne a napi 
gondjaink gyötörjenek, hogy ne a társadalmi feszült-
ségek frusztráljanak, hogy ne az elfuserált kormányza-
ti akciók gyötörjenek! Mert az angyal elszáll a sötét-
ségben élők egén és meghirdeti a jó hírt: „Ne féljetek, 
mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az 
egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, 
aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”. 
Karácsony van, s mi kétezer éve tudhatjuk, hogy nem 
kell félnünk. Karácsony van, s mi tudhatjuk, hogy egy 
angyal szállt el Betlehem mezeje fölött. Jött és meg-
hirdette az elesettek felemelőjét, a megalázottak vi-
gasztalóját, az aggódók békességét, a nyugtalanok 
lecsillapítóját, és a reménytelenek reménységét. Meg-
hirdette Jézus születését.  
Egy angyal szállt el felettünk.... Hallod, testvér, mit 
mond?!   

Bence Imre 
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INTERJÚ 
 

A betlehemi csillag fényében 
Interjú Ponori Thewrewk Auréllal 

 
 
1921-ben született, 
felesége evangélikus 
volt. Csillagász, 
hobbija az egyiptomi 
hieroglifák. 
Bolygót is neveztek 
el róla, mely nap-
rendszerünk 45300. 
kisbolygója. A boly-
gó neve csak máso-
dik családneve, me-
lyet egyszerűen csak 
„török”-nek kell ej-
tenünk. Könyvet írt a betlehemi csillagról, és pla-
netáriumi igazgatósága alatt rendszeresen elő-
adásokat tartott a témáról. 

Karácsonyra készülvén én is erről kérdeztem. 
Jézus születését megelőzően ugye még nem vol-
tak keresztények, s azon a környéken nem várta 
senki jelentős ember születését. De pár ezer ki-
lométerrel odébb Szipparban vagy Babilonban 
csillagász papok vártak valakire. 
Ékírásos agyagtáblák maradtak Krisztus előtt 
(Kr.e.) 7-ből, melyek Kr.e. 6-ra vonatkozó csil-
lagászati előrejelzéseket tartalmaznak, melyek 
nyomatékosan háromszor is kitérnek arra, hogy a 
Jupiter és a Szaturnusz együttállásba fognak ke-
rülni, méghozzá a Halak csillagképében. Ez nem 
egy közönséges együttállás volt, mert akkor ez 
egy éven belül háromszor is megtörtént. Hasonló 
jelenség 860 évvel korábban volt, tehát már na-
gyon várták. A Jupiter a legnagyobb, a királyi 
csillag; a Halak csillagképe a születés jegye. A 
halak a halászokhoz, jelen esetben a Földközi-
tenger partjain élő halászokhoz is kapcsolhatóak. 
Ez Babilontól nyugatra esett, ahol föníciaiak, zsi-
dók, palesztinok éltek. A Szaturnusz pedig a 
szombati nap, és a szombati napot tisztelő nép, a 
zsidók csillaga. Tehát a jóslatuk szerint ott fog 
király születni, azt mondták, menjünk el s üdvö-
zöljük. Jeruzsálemben elkezdtek kérdezősködni, 
hogy hol van a megszületett király. Heródes ki-
kérdezte őket, elmondták, hogy a Jupiter anakro-
nisztikus kelése adaru hó 13-án történt, ami utol-
só hónapként az eggyel korábbi évhez tartozott, 
így nem csak az egy év alattiakat gyilkoltatta 
meg. 

Persze csak csillagászok szerint van összefüggés 
egy születési időpont és egy csillagászati jelen-
ség közt. Valószínű, hogy Jézus ezt megelőzően 
született. Egy bölcs feljegyzése szerint: „Tél volt, 
jött Jézus, és nyár lett.” – tehát tavasszal szüle-
tett. 

Akkor miért is ünnepeljük ezt decemberben? 
Az akkori napistenek születését a téli napfordu-
lókor ünnepelték. Ilyen volt Mitrász, aki római 
hívei szerint december 25-én született egy bar-
langban, anyja szűz volt. Ezt még a negyedik 
században is ünnepelték, amikor már a hivatalos 
vallás a kereszténység volt. Az egyház kereszté-
nyesítette ezt a pogány ünnepet azzal, hogy Jézus 
születését ide tették. 
Ehhez keveredik egy másik római, pogány 
örömünnep: a szaturnáliák, amikor megvendé-
gelték, megajándékozták egymást. 
A téli napforduló utáni első nap az új nap ünnepe 
is, az élet ünnepe. Az életet az el nem hervadó 
örökzöld növények szimbolizálják. A fenyőfaál-
lítás XVIII. századi német hatásra lett divat. 

Honnan ered az Ön különleges írású neve? 
Második családnevünket az erdélyi Ponori Péter-
nek köszönhetjük, aki törökországi raboskodásá-
ból szabadulva török ruhákat hordott, és török 
nőt vett feleségül. Ráragasztották a ’Ponori tö-
rök’ nevet. A név létrejöttekor a magyar nyelv-
ben még nem írtak ékezetes betűket. 

87 évvel a háta mögött, mit javasol a fiatalabbak-
nak? 
Az érdeklődést minden iránt meg kell őrizni, 
mert később ebből lehet kivenni azt, ami a leg-
jobban érdekel, és akkor azzal kell foglalkozni. 
Munkában csak az tudja megadni a boldogságot, 
ami érdekli az embert; függetlenül attól, hogy ez 
mennyi fizetéssel jár. A gyerek érdeklődését nem 
szabad elfojtani.  

Koszorú Tamás 
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MEGSZÓLAL A PRESBITER 

 
Tisztelt Gyülekezet, Kedves Testvérek! 
Ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat és a 
lehetőséget, hogy presbiterré választottak. Bízom 
benne, hogy a jövőben segíteni tudom a munkát, 
s a Gyülekezet életének javításához hozzá tudok 
járulni. 

Lukács András vagyok. 
Miskolcon születtem 
40 éve, ott is keresztel-
tek, s ott konfirmáltam. 
Több mint nyolc éve 
vagyok a Budavári 
Gyülekezet aktív tagja. 
Eddig igefelolvasással 

lektorként szolgáltam, énekeltem a Schütz kó-
rusban és a húsvét hajnali istentiszteleteken. Az 
év elején a Budapesti Egyházmegye gazdasági 
munkacsoportjának elemzési munkájában vettem 
részt, amely az esperesi körzethez tartozó gyüle-
kezetek pénzfelhasználási szokásait vizsgálta. 

 
 
 
Két évvel ezelőtt választott a Gyülekezet a Kép-
viselőtestület tagjának. 
16 éves Máté fiam a Deák Téri Evangélikus 
Gimnáziumban, 13 éves Dóri lányom pedig a 
Fasori Evangélikus Gimnáziumban tanul. 
A Szent István Egyetem Kereskedelmi és Vállal-
kozási Akadémiáját végeztem. A Budapest 
Airport Zrt-nél dolgoztam, majd az Epamedia 
Közterületi Reklámcégnél helyezkedtem el.  
Hiszem, ha Istenben való feltétlen bizalommal és 
derűvel tekintünk az életünkre, a nehézségek le-
küzdhetőek. Ha pedig mindezekből tanulva vál-
tozunk, akkor hasznára lehetünk az Úrnak céljai-
hoz. 
„…akik az Úrban bíznak, erejük megújul, 
szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lan-
kadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” (Ézs 
40,31.) 
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Áprily Lajos 
 

Karácsony-est 
 
Angyal zenéje, gyertyafény –  
kincses kezem hogy lett szegény? 
 
Nem adhattam ma semmi mást, 
csak jó, meleg simogatást. 
 
Mi győzött érdességemen? 
Mitől csókolhat úgy kezem? 
 
Simogatást mitől tanult? 
Erembe Krisztus vére hullt? 
 
Szemembe Krisztus-könny szökött? -  
kinyúló kézzel kérdezem. 
 
Áldott vagy a kezek között, 
karácsonyi koldus-kezem. 
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Részlet Bagár Iván 
evangélikus lelkész naplójából 

az ostrom idejéről 
 

1944. december 24. 
Délelőtt megtartottuk a 9-órai istentiszteletet (Glatz), 
11 órakor (én) (Offertorium: 1x100, 1x20, 1x10 és 
1x5 P.) Az úrvacsora kezdetekor nagyriadó, levonul-
tunk az óvóhelyre, ott tartottam az úrvacsorát, cca. 50-
en vettek. Délután fél 4-kor karácsonyest (Koren 
Emil). Ugyanakkor nagy becsapódás a Donáti utcá-
ban. Este 7-kor Karácsonyi est Feri bácsiéknál, ott 
vacsoráztam, a grófnő is velünk, alig végeztünk, jött 
Kiss Márton, hogy az oroszok lövik a Margit-körutat, 
le kell vonulni az óvóhelyre. Lementünk. A többiek 
ágyneműt is hoztak. Én csak csomagjaimat. Két padra 
hosszában két matracot tettem, ruhástól, nagykabátos-
tól lefeküdtem. Éjfél felé nagyon fáztam. Felmentem 
az előtérbe, s ott találtam Feri bácsiéktól egy szőnye-
get, levittem s azzal takaróztam. Feri bácsi a lakásban 
aludt. A szeretetháziak otthon maradtak. 

December 25. 
A 9-órás istentiszteletet megtartottuk (Gyimesy). A 
10-órás német istentiszteletre senki nem jött. A 11-
órás magyaron (Feri b.) szép számmal voltak. Úrva-
csora is volt. A leányok, akik svéd védnökség alá ke-
rültek, megérkeztek. Ők ideiglenesen a Nőegyleti 
szobába kerültek. Ebéden ismét Feri bácsiéknál vol-
tam. Ebéd után nagyon megindult a belövés. Lehoz-
tam egy ágyneműt, egy nagy kofferban két ruhát, fe-
hérneműt, élelmiszert, benne van a kis papi koffer 
reverendával és a szükséges könyvekkel. Tehát egy 
utazókosáron és a hátizsákon kívül, amikben szintén 
fehérnemű, cipők s szükséges holmik vannak (a háti-
zsákban van az ezüst is). Most mindez itt van, a nagy 
kofferban 2 db reverenda is van (Sikter, Glatz, de le-
het, hogy Koppányé is). 
Egész délután belövések voltak. Feri bácsi újra fent 
maradt. Éjjel, úgy 26. hajnal felé hatalmas robbanás 
hallatszott, utána feltárult az óvóhely ajtaja, amint a 
homályban először láttam, azt hittem, oroszok, pedig 
a rendőrök voltak, akik az iskolában lévő rendőri ru-
határat őrizték. Az iskola és a szeretetház közötti sa-
rokban a Fortuna-utcai oldalra nagy akna esett. Az 
iskolának és a szeretetháznak összes Fortuna-utcai 
ablaka betört. A szeretetháziak még fent aludtak. Még 
a spaletták is beszakadtak, s Anna testvér szobájába is 
sok szilánk esett. Reggelig már nem sok nyugtunk 
volt. A leányok leköltöztek az óvóhelyre, a férfiak 
pedig fel a nőegyleti szobába. Villanyunk, vizünk volt 
eddig, minden tartályunk tele volt.  

December 26. 
9 órakor az istentisztelet elmaradt, a 11-es megvolt 
(Jávor P.) úrvacsorával… Délután két nagy belövést 
kapott a Verbőczy utca. Az egyik a Zichy-ház sarkát 
érte, a másik a mellette lévő Pallavicini házat, az ab-
lakon ment be a földszinten, halott is volt, amint ké-
sőbb megtudtuk. Ezek a belövések tönkretették a vil-

lanyvezetékünket, villany nélkül maradtunk, a víz 
szolgáltatás is megszűnt. Ez a két belövés tönkretette 
úgy az emeleten, mint a földszinten az összes 
Verbőczy utcai oldalon. Szerencsére a belső ablakokat 
leszedtük, a felsőket pedig kinyitottuk. Az oroszok 
állítólag 25-én reggel már Budagyöngyénél voltak és 
elfoglalták a Bólyai Hadiakadémiát, a Zugliget felől 
jöttek. Ezt 25-én reggel Várkonyi telefonálta a Hű-
vösvölgyből. Ő 25-én délelőtt bejönni így már nem 
tudott, az istentiszteleteken Anna testvér kántorizált 
harmóniummal. 

December 27. 
Belövések. Vízhordás a Nándor laktanyától 
(Kapisztrán-téri víztartályból). Józsival, Mészáros 
Lacival fát és kokszot hordtunk szét. Az oroszok állí-
tólag a Rózsadombon vannak.   

December 28. 
Vízhordás, ami már 3. napja nincs, villany sem. Belö-
vések éjjel-nappal, a templomunk is belövést kapott. 
A templom fala mellé odaállt egy tank. A bástyáról 
lőnek a német ágyúk, s a Bécsi kapu közeléből külö-
nösen – épp ez a baj – mi a fellegvár kapujában va-
gyunk, s úgy látszik, várostrom készül. Összekötteté-
sünk a világgal még a telefon. Amennyiben kapcsol, 
újság, rádiónk nincsen. Gyertyafénynél kerülgetjük 
egymást a szűk helyen. De csak Isten segítsen tovább-
ra is. Feri bácsi egy éjjelt töltött velünk a Nőegylet 
szobájában, azóta ismét fenn alszik. 

December 29. 
Belövések hajnaltól fogva. Vízhordás. Különösebb 
esemény nem volt. Kiss ma itthon maradt a munka-
szolgálatból, megkísérelt villanyt átvezetni a szeretet-
házból, mert ott tegnap még volt villany. Mire azon-
ban elkészült, ott sem volt villany.  

December 30. 
Kiss ismét elment megkeresni munkaszolgálatos kol-
légáit, de nem találta meg őket. …Miután a budai csa-
tatéren keresztül visszaindult, közben rászakadt Budá-
ra – különösen a vári területre egy nagy pergőtűz. Po-
tyogott, mint a jégeső. A Zichy-ház tetején alig ma-
radt zsindely. A tornatermünket gránát belövés érte, a 
falat átütötte, tűz is támadt bent, azt eloltották.  Kiss a 
pergőtűz alatt valami kőfalhoz lapult az út mentén, 
majd 2 órai kalandos bújkálás után a budai harctéren 
keresztül hazaért. Az iskola pincéjébe német katonák 
készültek. Miután ebből is úgy látszott, hogy ezen a 
vidéken a várra, és talán különösen reánk várnak ne-
héz órák, 4 leány úgy határozott, hogy hazamegy. 
Hisz 5. napja nincs vizünk és 3. napja nincs villany. 
Úgyis napról napra nehezebb az élet. El is mentek, 
erre mi férfiak is leköltöztünk az óvóhelyre. Az elő-
térbe lehoztuk a szeretetház tűzhelyét, hogy most már 
a főzés is ott legyen. Még amit lehetett, lehoztunk. .... 

December 31. 
Belövések. Vízhordás a Nándor térről. 11 óra körül 
váratlanul jött víz. Nagy volt az öröm. Minden moz-
dítható edényt megtöltöttünk, s utána nagy mosakodás 
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volt. Közben e héten egyszer kaptam kenyeret (1kg). 
… 31-én egész nap súlyos belövések és géppuskázá-
sok repülőgépről. Kissék lakásukat csinálták odaát. 
…. Este 8-kor szilveszteri áhítatot tartottunk, utána a 
karácsonyfáról cédulákra írt igéket vett magának 
mindenki. Az enyém ez volt: Apost.Csel.16,32. 
„Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz mind te, 
mind a te házad népe.” 

Január 1. 
Mikor tegnap 31-én este már lefeküdni akartunk, úgy 
10 és negyed 11 között több erős robbanás hallatszott, 
megrázkódott még az óvóhely is. Pár perc múlva jött 
Kiss Márton, a templom telitalálatot kapott repülő-
bombától. Este csak azt láttuk, hogy a belsejét érte 
nagy kár. Ma január 1-én láttuk a szörnyű pusztítást: 
Templomunk egész belseje elpusztult. Az oltár dara-
bokra törve összedőlt. Az oltár feletti kis színes kerek 
ablak vasvédőjével együtt egyszerűen elrepült, a fa ott 
nagyon megrongálódott, kívülről ledőléssel fenyeget. 
A szószék darabokra zúzva lóg a levegőben, a papi 
szék forgácsra zúzva, a Mária Dorottya tábla is elre-
pült, a keresztelőkő darabokban.  A két padsor for-
gácsra törve, az 1. emeleti karzatok teljesen megsem-
misülve, egy pár vastagabb tartóváz maradt a falon, a 
padok ott is forgáccsá lettek. A második emeleti kar-
zat is éppen csak lóg a levegőben, az orgona még áll, 
de sípjai összezúzva, tönkre téve az egész. Az összes 
ajtó foszlányokban, még a nagy és erős templomkapu 
is. Az ablakok szinte tokkal együtt elrepültek. A 
mennyezet két helyen beszakadva. A sekrestye ro-
mokban, a sekrestyében lévő villanykapcsoló már-
ványtáblát is leszakította a robbanás. Az udvaron lévő 
ablakok is betörtek. Ugyanakkor a Verbőczy utcai 
Zichy-ház Veszprémi melletti vége szintén telitalála-
tot kapott. Az emelet teljesen összezúzva, még a föld-
szint is beszakadt. A templomban az oltárral szemben 
a romok között ott mered egy bomba, állítólag bedög-
lött, de lehet, hogy felrobbant, de rossz volt, mert lyu-
kas is két oldalt. A templom tehát két találatot kapott, 
a tető is két helyen szakadt be. Csillárok összetörtek, 
leszakadtak, a karzati gyertyák is. A vakolat majdnem 
mind lehullt. 

…Újév napján délelőtt tüzelőfát hordtunk a templom-
ból és a Verbőczy utcából, az utca tele romokkal, tég-
la, bútor, ablak, gyermekjáték-darabok. …. A múltko-
ri pergőtűz 11-felé kezdődött. Most is lesiettünk eb-
ben az időben. (Még ideírom, a múltkori pergőtűznél 
egyedül voltam, a másik pincébe vödörért mentem, 
mert én is szerettem volna vizet hozni. Mikor a pergő-
tűz elkezdődött, nem is tudom hogyan jutottam visz-
sza, csak arra emlékszem, hogy azt mondtam: Uram 
irgalmazz! Hogy miképpen értem ide, azt nem tudom, 
de itt voltam.) Jó, hogy most visszajöttünk, mert 11-
felé 3-4 hatalmas robbanás volt. Még nem tudjuk, hol 
és mit ért, de a templom pusztulásának hatása alatt 
mintha jobban félnénk, különösen az asszonyok, a 
nagytiszteletű asszonyt alig lehet megnyugtatni. Feri 
bácsi nyugtatgatja, majd énekelni kezdünk: „Súlyos 
napokban csak Jézusodra nézz!” Kint még tartanak a 
súlyos robbanások! Ma még nem ettem. 

… Ma, elsején reggel ismét volt víz, de délután már 
nem volt. Anna testvér ma reggel még tudott telefo-
non beszélni a József utcai otthonnal, Etel testvérrel, 
ez volt az utolsó összeköttetés a külvilággal, mert ez-
után már telefonálni sem lehetett. Villanyunk most 
sincs. Kissék a Verbőczy utcai oldalon a pincében 
rendeztek be maguknak lakást. … Ma 1-én a Toldy 
Ferenc utcából felköltözött ide egy család, egy ko-
lozsvári tanár, felesége, anyósa és 2 gyermek. Ko-
lozsvárról is menekültek, most meg innen kellett me-
nekülniük, mert most meg ezt a házat bombázták ösz-
sze. Dr. Simor Ferenc. Befogadtuk őket. Fent az elő-
térben most 14-en vannak a diakonissza testvérrel 
együtt, ott a „konyha” is, lent pedig 20-an vagyunk 
éjjel-nappal, veszélyes időben a fentiek is lejönnek. 
Megtudtuk, hogy a délelőtti nagy robbanásoknál az 
iskolával szembeni Fortuna utcai első ház (az  Ester-
házy-ék mellett, ahol valamikor Béldiék laktak) ka-
pott több repülőbombát. 
Kiss Józsi és Magda itt maradtak, Kissék is befogad-
tak egy ilyen menekült családot. Józsi és Magda ben-
ne vannak a 20-as létszámban. Megható volt ma az 
öreg fújtató Sándor bácsi. Eljött Újév reggelén, s mi-
kor meglátta a romtemplomot, keservesen zokogott. 
Feri bácsi kifizette neki a decemberi fújtatási díjat 
40.- P. járt volna neki, 50.- P.-t adott neki az egyház 
számlájára, s azt is megtoldotta10.- P.-vel. … Most 
délután 4 óra felé van. Kint aránylag csend van. Egy 
miniszteri tanácsos Feri bácsinak azt újságolta, hogy 
az oroszokat a Kuruclesi úttól pár száz méterre visz-
szaverték. Csend van kint, Uram, mit hoz a mai este?  

Január 1-én este 
6 órakor vacsoráztam. 4-6-ig beszélgetés volt. Feri 
bácsi a „Mennyei fény” című történetet olvasta, né-
metből fordítva. Utána két éneket énekeltünk: „Kicsi 
Betlehemben felhangzik az ének, Dicséret dicsőség a 
menny Istenének, hogy kit régtől fogva szívszorongva 
vártunk, megszületett, megváltója a bűnös világnak” 
és a „Csendes éj, szentséges éj” kezdetét. Kint csend 
volt.  Fél 7-kor kint voltam, olyan csend volt, mintha 
béke lenne, de most 7 után újra kezdődnek a távoli 
lövések. A többiek készülnek vacsorához, a Simor 
gyermeket pedig fekvőre, különösen a legkisebb, Fe-
rike. Isten legyen velünk! Jó éjt szeretteim!  
8-kor áhítatot tartottunk. A befejező ének a 86. sz. 
ének volt az „Énekem az Úr” füzetből: „Ó terjeszd ki, 
oh Jézus, oltalmazó szárnyad”. Háromnegyed 9-kor 
ismét kint voltam. Most is teljes csend van. Most hal-
lottuk, hogy a templomi robbanás és a ma délelőtti 
belövések következtében az iskola lépcsői is a leve-
gőben lógnak (az iskola 2-3-at kapott), az iskola pin-
céje pedig megrepedt. Ezért költöztek abból a néme-
tek vissza a Bécsi kapu tér 1-be. A Pallavicini-házban 
a múltkori akna belövésnek 2 halottja volt, mindkettőt 
ott a kertben temették el, pap és koporsó nélkül (2 
gyermek). Most lassanként egymás után nyugovóra 
térünk. Ha Isten jósága most minden további veszede-
lemtől megóv, s holnap újra felhozza rám kegyelmé-
nek napját, tovább folytatom az írást. „Terjeszd ki, oh 
Jézus, oltalmazó szárnyad!”. 
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E s e m é n y n a p t á r 
2008. Ádvent - Karácsony  

Ádvent 1. hete 
November 30. Vasárnap 

Istentiszteletek a szokott rendben. 
11.00 – Úrvacsorai istentisztelet 

és a konfirmandus csoport bemutatása 
18.00 – ÁDVENTI VESPERA  

Istentisztelet zsoltár-énekléssel 
Vezeti: Ferenczi Ilona 
Igét hirdet: Balicza Iván 
 

December 2. Kedd 
18.00 – ÁDVENTI ÉNEKLÉS 

Vezeti: Csorba István, karnagy 
18.30 – ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 

Orgonál: Finta Gergely 
Igét hirdet: Bence Imre 
 

A zenés áhítat után presbiteri gyűlés a kápolnában. 

Ádvent 2. hete 
December 7. Vasárnap 

Istentiszteletek a szokott rendben. 
Szupplikáció a gyülekezetben: Budagyöngyén 
9.00-kor és a Várban 11.00-kor. Az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem képviselője: Károlyfalvy 
Zsolt IV. évf. teológiai hallgató szolgál igehirde-
téssel. Az adományokat a lelkészképzés támoga-
tására gyűjtjük. 
16.00 – CSALÁDOS DÉLUTÁN  

Családok ádventi alkalma 
„Totyogók istentisztelete” 
’Egy különleges család’ címmel. 
Nagyobb gyermekeknek ádventi kreatív 
foglalkozás. 

December 9. Kedd 
18.00 – ÁDVENTI ÉNEKLÉS 

Vezeti: Csorba István, karnagy 
18.30 – ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 

Orgonál: Kővári Péter 
Igét hirdet: Tóth Károly 

 
December 10. Szerda 

19.00 – OKTATÁS felnőtt keresztségre 
és konfirmációra készülők számára 
 

 
Jótékonysági  

ORGONAKONCERT 
a Mátyás templomban 
Orgonál: Bán István 

 
 

Ádvent 3. hete 
December 14. Vasárnap 

Istentiszteletek a szokott rendben. 
18.00 – A SCHÜTZ KÓRUS ZENÉS ÁHÍTATA 

Ádventi-karácsonyi énekfeldolgozások –  
szólistákkal és kamarazenekarral 
Vezényel: Csorba István 
Igét hirdet: Bence Imre 

19.00 – FÉSZEKRAKÓ KÖR 
Fiatal házasok és házasságra készülő 
fiatalok beszélgetése „Vele megelégszem….” 

 

December 16. Kedd 
18.00 – ÁDVENTI ÉNEKLÉS 

Vezeti: Csorba István, karnagy 
18.30 – ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 

Orgonál: Bán István 
Igét hirdet: Bence Imre 

Ádvent 4. hete 
December 21. Vasárnap 

Istentiszteletek a szokott rendben. 

Szenteste 
December 24. Szerda 

 

15.30 – GYERMEKEK KARÁCSONYI 
SZOLGÁLATA 

16.00 – SZENTESTI ISTENTISZTELET 
ÚRVACSORAOSZTÁSSAL 
Igét hirdet: Bence Imre 

16.00 – SZENTESTI ISTENTISZTELET 
a Budagyöngyén 
Igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás 

24.00 – ÉJFÉLI ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Balicza Iván 

Karácsony 1. napja 
December 25. Csütörtök 

  9.00 – Budavár 
Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta 

  9.00 – Budagyöngye 
Igét hirdet: Bence Imre 

 11.00 – Budavár 
Igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás 

 18.00 – Budavár 
Igét hirdet: Bence Imre 

Karácsony 2. napja 
December 26. Péntek 

  9.00 – Budavár 
Igét hirdet: Bence Imre 

  9.00 – Budagyöngye 
Igét hirdet: Balicza Iván 

 11.00 – Budavár 
Igét hirdet: Balicza Iván 

 18.00 – NEM TARTUNK ISTENTISZTELETET 
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December 28. Vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
 

December 28-29. Vasárnap-Hétfő 
 Ifjúsági kirándulás és 

elő-szilveszter 
Nagybörzsönyben, a Reménység Házában. 

Ha hó van,  szánkózunk, 
 ha nincs hó, kirándulunk! 

Közösségi együttlét,  
játékok és lelki programok   

konfirmandusoknak – konfirmáltaknak. 
A helyszínről, a költségekről és az utazás  
részleteiről a jelentkezőket tájékoztatjuk! 

Óév este 
December 31. Szerda 

18.00 – Budavár 
Igét hirdet: Balicza Iván 

18.00 – Budagyöngye 
Igét hirdet: Bence Imre 

23.30 – Budavár 
Évbúcsúztató meditáció: Bence Imre 

Újév napja 
Január 1. Csütörtök 

 9.00 – Budavár 
Igét hirdet: Balicza Iván 

 9.00 – Budagyöngye 
Igét hirdet: Tóth Károly 

11.00 – Budavár 
Igét hirdet: Bence Imre 

18.00 – Budavár 
Igét hirdet: Tóth Károly 
 

Január 4. Vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
16.00 – CSALÁDOS DÉLUTÁN  

„Totyogók istentisztelete”:  
’A csillag különleges fénye’ címmel. 
A legkisebbek és családjaik alkalma. 

Vízkereszt ünnepe 
Január 6. Kedd 

Ünnepi istentiszteletek 11.00 és 18.00 órakor. 
Az esti istentisztelet után presbiteri gyűlés. 

Január 11. Vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
A 18.00 órakor kezdődő istentisztelet után 
FÉSZEKRAKÓ KÖR, a fiatal házasok és há-
zasságra készülő fiatalok beszélgetése. 

 

Január 18-25. 
vasárnaptól-vasárnapig 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 
Istentiszteletek a hét minden napján 

 a református, a görög-katolikus és a római katoli-
kus gyülekezetekkel közösen 

A részletes programot 
 és az istentiszteletek helyszínét  

szórólapokon és plakátokon tesszük közre! 

Február 1. Vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
18.00 – TAMÁS MISE 

Fiatalok és keresők istentisztelete 

Február 3. Kedd 
A 18.00 órakor kezdődő Bibliaóra után  
presbiteri gyűlés. 

Február 7. Szombat 
18.00 – GYÜLEKEZETI FARSANG 

Jelmezbemutató, tánc, játék. 
A gyülekezet minden korosztálya 
számára rendezett közösségi alkalom! 

Február 8. Vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
A 18.00 órakor kezdődő istentisztelet után 
FÉSZEKRAKÓ KÖR, a fiatal házasok és  
házasságra készülő fiatalok beszélgetése. 
 

Rendszeres alkalmaink a Bécsi kapu téren 
Istentiszteletek 

Minden vasárnap és ünnepnapon 
9.00 és 11.00 órakor úrvacsoraosztással, 

és 18.00 órakor 
Bibliaórai alkalmak 

Hétfő 19.00 – FIFE (Fiatalok és felnőttek) 
Kedd 9.00 – Imaóra 

Kedd 18.00 – Bibliaóra 
Csütörtök 10.00 – Nyugdíjas-klub 

Énekkari próba 
Szerda 18.00 – Schütz kórus próbája 

Ifjúsági órák 
Csütörtök 19.00 – Egyetemi ifjúsági kör 

Péntek 18.00 – Konfirmáltak (középiskolások) 
Gyermek alkalmak 

Vasárnap 11.00 – Óvodás gyermekmegőrző, 
Alsós és felsős hittan 

Hétfő 10.00 – Baba-mama kör (kéthetente) 
Csütörtök 16.30 – Alsós hittan 

Péntek 17.00 – Konfirmációs óra 
Rendszeres alkalmaink Budagyöngyén 

(Szilágyi Erzsébet fasor 24.) 
Istentiszteletek 

Vasár- és ünnepnapon 9.00 órakor úrvacsoraosztással 
Bibliaóra 

Hétfő 17.00 órakor 
Hittanóra 

Szerda 17.00 órakor 
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TEOLÓGIA MINDENKINEK 
 
Hitvallásaink 

Az Ágostai Hitvallás 
(Confessio Augustana, rövidítése CA, magyarul 
ÁH, németül Augsburger Bekenntniss AB) 
 
Az Ágostai Hitvallás az evangélikus egyház alap-
hitvallása. Mint a neve is mutatja, Augsburg (ma-
gyarul Ágosta) városában hozták nyilvánosságra. 
Története a következő:  
Luther Mártonnak a 1517. október 31-én a 
wittembergi vártemplom kapujára kiszögezett 95 
tétele, amelyekben a római katolikus egyház meg-
újítását szorgalmazta, gyorsan terjedtek egész Né-
metországban, és heves ellenállást váltottak ki a 
római egyház részéről. A pápa több kísérletet tett, 
hogy Luthert reformtanai visszavonására vegye rá. 
Luther és követői azonban meg voltak győződve, 
hogy tanításuk a Biblia alapján helyes, és Luther 
kijelentette, hogy csak akkor lenne hajlandó bármit 
is visszavonni, ha a Szentírás és a józan emberi ész 
alapján megálló érvekkel bebizonyítják ellenfelei, 
hogy tévedett. Ebben 
a megosztott hely-
zetben V. Károly 
császár összehívta 
Augsburgba a biro-
dalmi gyűlést, és fel-
szólította az evangé-
likusokat, hogy rö-
vid, világos megfo-
galmazásban terjesz-
szék elő, mit vall az 
„új hit”-nek nevezett 
reformáció. Ekkor az 
evangélikus hittu-
dósok, Luther, leg-
közelebbi munkatár-
sa, Melanchthon Fü-
löp, Justus Jonas és 
Bugenhagen összeál-
lították a legfonto-
sabb hittételeket. Az 
Ágostai Hitvallást 
végül Melanchthon 
Fülöp fogalmazta 
meg. Amikor Luther 
elolvasta a kész mű-
vet, azt írta: „Nekem 
tetszik, és nem tudok rajta semmit sem javítani, 
vagy változtatni”. Az így elkészült Hitvallást 1530-
ban terjesztették a császár és az augsburgi birodal-
mi gyűlésen megjelentek elé. Luther maga nem volt 
jelen, mert előzőleg a wormsi birodalmi gyűlésen a 
császár birodalmi átokkal sújtotta, ami gyakorlati-
lag a törvényen kívül helyezését jelentette. 

A császár nem engedte, hogy a Hitvallást a teljes 
gyűlés előtt olvassák fel, hanem a püspöki palota 
kápolnájában történt a felolvasás. Ide csak mint-
egy 200 ember fért el, de annál többen voltak az 
előcsarnokban, és az udvaron, sőt, a kívül rekedtek 
létrákat támasztottak az ablakokhoz, hogy jól hall-
hassák a felolvasást. 

Mit tartalmaz az Ágostai Hitvallás? 

Melanchthon törekedett arra, hogy bemutassa, 
nem „új hit” létrehozása, hanem az egyetemes (ka-
tolikus) hit megreformálása, a Szentírás tanításá-
hoz való visszatérés, az évszázadok óta kialakult 
visszaélések megszüntetése a reformáció célja. 
Ennek a szándéknak alapján a reformációt nyu-
godtan lehetne „reformkatolicizmusnak” is nevez-
ni. 

Ennek a törekvésnek felel meg a Hitvallás felépí-
tése is. Az ÁH 28 cikkből áll. Az első 21 cikk a 
közös, megegyezhető tételeket tartalmazza, ame-
lyek az ősi keresztény hitvallásokkal, az egyház-
atyák tanításaival teljesen egyeznek. A második 
rész 7 cikke a viszály okát képező ellentéteket tár-
gyalja. Ilyenek, hogy az úrvacsorát nem egy, ha-
nem két szín alatt (kenyér és bor) kell kiszolgáltat-
ni, a papi nőtlenség (coelibátus), a mise engesztelő 
áldozati jellege, a püspökök világi hatalma, a pápa, 
mint Krisztus helytartója, a kötelező fülbegyónás, 
a szentek segítségül hívásának gyakorlata, a tisztí-
tótűz, az emberi jócselekedetnek az üdvösségben 
való szerepe, – ezek mind a Szentírással ellenkező 
tanítások. Ezeket a kérdéseket egy, a pápa által 
összehívott egyetemes keresztény zsinaton kellene 
megtárgyalni. 

Az Ágostai Hitvallás hatása rendkívüli volt. Maga 
az augsburgi püspök is úgy nyilatkozott, hogy 
„Amit felolvastak, az való, az a tiszta igazság” A 
politika azonban mást mondott. A császár a római 
katolikus teológusokkal készíttetett egy cáfolatot, 
amelyet felolvastak az evangélikusnak nevezett 
reformáció híveinek, és a császár utasította őket, 
hogy ehhez tartsák magukat. Hiába írta meg 
Melanchthon erre válaszul a védőiratot 
(Apologia), ezt már nem engedték felolvasni, az 
ügy császári, hatalmi szóval le lett zárva. Ez a 
döntés alapozta meg a szakadást a római katolikus 
egyház és a reformáció, az evangélium hívei kö-
zött. 

Az Ágostai Hitvallás az evangélikus egyház leg-
alapvetőbb hitvallása ma is, régebben ezért nevez-
ték az evangélikus egyházat ág. hitv. ev. ref. (vagy 
még rövidebben á.h.ev.ref.), azaz ágostai hitvallá-
sú, evangéliumi reformált egyháznak. Ma, ha 
evangélikus egyházról beszélünk, ezt értjük alatta. 

Balicza Iván 
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Testvérkapcsolat – élőben 
 
30 fős budavári delegációnk négy napot töltött 
október végén Nürnbergben, a St. Sebald temp-
lom gyülekezetének meghívására. A meghívásra 
az adott alkalmat, hogy 25 éves lett a két gyüle-
kezet testvérkapcsolata. 

A találkozó csúcspontját a Holger Manke teoló-
gus által két nyelven vezetett ünnepi megemléke-
zés jelentette. Ezen a vendéglátók és a magyar 
vendégek részéről is több nemzedék idézte fel az 
elmúlt éveket. Tizenévesektől a nyolcvanasokig 
voltunk jelen! A visszaemlékezés vezérfonalát a 
Holger által összegyűjtött és kivetített fényképek 
adták, melyeknek jelenlévő szereplőivel el is be-
szélgetett. Így derült ki, hogy milyen sok áldást 
hozott a hosszú évek során ez kapcsolat, akár 
gyülekezeti szintre gondolunk, akár a tagok közti 
személyes barátságokra, vagy még messzebbre 
ható dolgokra. 
Az ifjúsági munkát mindkét oldalon megpezsdí-
tették a rendszeres csereutazások, közös táboro-
zások. A fiatalok mélyreható nürnbergi élménye 
nyomán vált nálunk is hagyománnyá a húsvét 
hajnali istentisztelet (azóta már több budapesti 
gyülekezetben bevezették). Ezeknek a tapasztala-
toknak nyomán épült meg a teaház, és vált szo-
kássá, hogy a gyerekek vasárnap gyertyával és 
áldással vonulnak át a hittan órára. Az ifjúsági 
cserék nagymértékben hozzájárultak a német 
nyelvtudás elmélyítéséhez is. 
A gyülekezeti kapcsolatnak köszönhetően lett a 
neuendettelsaui Laurentius gimnázium a Deák 
Téri Ev. Gimnázium testvériskolája. A diákok 
lehetőséget kaptak ennek keretében például arra, 
hogy néhány hétig kint járhassanak iskolába. 
Most éppen egy közös kórusprojektnek örülhet-
nek. 
Erős baráti kapcsolatok fűznek össze több csalá-
dot, személyes látogatásokra nem csak a gyüle-

kezeti cserén belül kerül sor. Otthonra találhat-
nak a vári testvérek Nürnbergben, és természete-
sen viszont. 
Még szakmai kapcsolat is kifejlődött a Magyar 
Gyógytornászok Társasága és a Nürnbergi 
Rheuma Therapie Zentrum között, ugrásszerű 
fejlődést hozva a rendszerváltás után a magyar-
országi gyógytornászképzésben.  
Nagy öröm volt a találkozás azokkal a német 
gyülekezeti tagokkal, akik a kezdeteknél jelen 
voltak, de később másfelé vitt útjuk. Számukra 
is nagy meglepetés volt, hogy „csapatuk” ismét 
összetalálkozott. Elhatározták, hogy együtt jön-
nek ismét Budapestre, felelevenítve a 18 évvel 
ezelőtti legelső ifjúsági cserék emlékeit. 
Megható volt megtapasztalni azt a testvéri szere-
tetet, amellyel a St. Sebald templom gyülekezete 
minket fogadott, körülvett Norbert Herzog és 
felesége, Renate vezetésével, és mint eddig min-
dig, a Dannenfeldt házaspár támogatásával. Kü-
lön hálával gondolunk a vendéglátókra, akik 
mindig együtt voltak velünk a programokon. 
Ebből volt bőven, mert többféle városnézési és 
templomismertető vezetés közül választhattunk, 
sőt, hangversenyen is voltunk. Közösen hallgat-
tuk a két nyelven tartott áhítatot megérkezésünk 
estéjén és pénteken a Coventry-kereszt előtt. 
Együtt vettünk részt a vasárnapi istentiszteleten, 
ahol D. Szebik Imre püspök úr prédikációja után 
megélhettük az úrvacsorai közösséget is. 
Hálával gondolunk mindarra a sok áldásra, me-
lyet a testvérkapcsolat jelent.  

Sólyom István és Ildikó 
 

A találkozóról részletesebb beszámoló jelent 
meg az Evangélikus Élet 2008. november 2-i 
számában.  
 

 



Budavári Hírmondó 10. oldal  XIII. évfolyam 2008/3 
.   

 

  

Családos délután – új formában 

Gyülekezetünkben minden hónap első vasárnapján 
családos délutánra várjuk a kisgyermekes családo-
kat. Az idén ősztől új formát kaptak ezek a délutáni 
alkalmak. Németországban nagy népszerűségnek 
örvend az ún. Krabbelgottesdienst, azaz a totyogók 
istentisztelete. Ez a műfaj elsősorban óvodáskorú 
vagy egy-két éves gyerekeknek és szüleiknek szól. Az 
eddigi két őszi alkalom során egy ilyen német 
Krabbelgottesdienst-füzetből fordítottunk le, és való-
sítottunk meg egy-egy programot. A forma neve is-
tentisztelet, viszont nincs benne klasszikus igehirde-
tés, hagyományos liturgikus elemek vagy igeolvasás. 
De az énekek, szövegek, játékok igei hátterű üzenetet 
állítanak a középpontba. 

Október első vasárnapján az aratási hálaadás volt a 
témánk. A délután csúcspontja az a játék volt, ami-
ben a gyerekek különböző, a kápolnában elrejtett 
zöldségeket-gyümölcsöket gyűjtöttek össze, aztán 
együtt csodálkoztunk rá, hogy milyen hasznosak 
vagy finomak, és mindegyikért Istennek lehetünk 
hálásak. Egy kis aratási táncot is eljártunk a gyere-
kekkel és néhány vállalkozó szellemű szülővel, de 
meg is kóstoltuk a krumplit és a sütőtököt. 

A november eleji téma is az Isten iránti hálához 
kapcsolódott. Két báb vendégszereplésével azt vet-
tük sorra, hogy mi mindenre tudjuk használni a ke-
zünket, lábunkat, testrészeinket, és hogy ezt is a te-
remtő Istennek köszönhetjük. Ezeket „dokumentál-
va” minden gyerek kezének körvonala egy nagy 
papírlapra is felkerült. 

Ebben a formában vagy stílusban fontos, hogy sok-
féle egységből álljon össze minden alkalom. Az 
énekek, imádságok, történetmesélés  mellett  mindig 

többféle formában is szerepet kap a gyerekek aktivi-
tása, legyen szó akár zöldségkeresésről, a bábokkal 
vagy a lelkészekkel való beszélgetésről, táncról 
vagy kézrajzolásról. Az eddigiek szerint legalább 
nyolc éves korig minden gyerek talál elég, a korá-
nak megfelelő érdekességet a délután során. A leg-
kisebbek csak táncolnak, vagy próbálják utánozni a 
nagyobbakat, a nagyobbak pedig sokféle játékban 
vehetnek részt. Mind a két alkalmon 40-50-en vol-
tunk együtt. 

Nagy segítséget jelent, hogy egy pedagógiailag jól 
átgondolt programot vehetünk át, ami rengeteg szí-
nes ötletet és a témákhoz kapcsolódó gyerekéneke-
ket is tartalmaz. 

Tóth Károly 

A 2008. november 2-i 
családos délután támogatója 

 

Zsófi  és Misi   báb 
ajándékozásával 

 

a Handpets Kft. volt. 
Cím: 2000 Szentendre, Dumsa Jenő u. 15. 

Telefon:26/373 746, Fax:26/373 746 
Mobil: 30/954 2584 

E-mail: info@handpets.hu 
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Advent a családban 
Már nem kicsik a gyermekeink, ennek ellenére az 
adventi időszakban mindig kitalálok valami krea-
tivitást, amivel együtt készülünk a karácsonyra, 
ami mutatja a napok előrehaladtát. Olyasmit, ami-
ben van játékosság is, mert játszani jó. Tavaly pél-
dául kivágtam filcből egy ház formát, ez volt a bet-
lehemi istálló. Fölerősítettem a falra. Letettem alá 
egy zacskóban filcdarabokat, ollót, ragasztót. Az 
volt a feladat, hogy egy valaki, akinek aznap ked-
ve, indíttatása van, készítsen egy figurát a betle-
hemi istállóba. Így népesedett be a kép állatokkal, 
pásztorokkal, a három királlyal, Máriával, József-
fel s Jézussal karácsonyra. Este együtt megcsodál-
tuk, néha jókat derültünk az alkotásokon. Voltak 
csinos, helyes, nagy műgonddal elkészített állatok, 
pl. nagy szarvú magyar tarka tehén. De voltak egy-
szerű vonalakkal, egyszerű formákkal sokat kifeje-

ző alakok. Az alkotásban mindig kifejezésre jutott 
az alkotó aznapi hangulata is. Soha nem beszéltük 
meg, ki és mit csinál. Egy este, karácsony közeled-
tével felkerült a képre Mária alakja. Egyszerű bar-
na ruhában, alázatos imádkozó pózban. Megnéz-
tük, elemeztük a képet, természetesen nem halálos 
komolyan, megszólal az egyik gyerek: ez egy pro-
testáns Mária. Én is gondoltam, hogy majd én ké-
szítem el Mária képét, mondta, de én a sok kis cif-
ra, mókás állat mellé egy díszes Máriát terveztem. 
Senki sem sértődött meg, mert megállapítottuk, 
hogy a kép a tarkasága ellenére, vagy éppen azért, 
mégis egységes. Igazi műalkotás lett, mert mi ké-
szítettük együtt. S amíg készítette valaki a figurát, 
maga is ott járt Betlehemben. S amikor este meg-
néztük, s elcsendesedtünk a készülő kép mellett, 
közelebb és közelebb kerülve időben karácsony-
hoz, közelebb kerültünk egymáshoz, s az Érkező-
höz is. S a kép élete még folytatódik. Már amikor 
készült, elhatároztam, hogy odaadom majd Kata 
keresztlányomnak születésnapjára. November vé-
gén született, most 9 éves. Éppen ádvent kezdetén 
adhatom át neki. A figurák leszedhetők. Így most ő 

kis húgával, másik keresztlányunkkal, Julikával 
együtt a mi általunk készített adventi házzal ké-
szülhetnek a karácsonyra. Kicsit mi is ott leszünk 
az adventjükben, s biztos nekünk is eszünkbe jut 
majd, vajon ma melyik állatot vagy pásztort teszik 
föl. Talán azt a nagy bajszosat, amelyiket apa ké-
szített? Apró ötletekkel szebbé tehetjük egymás 
számára az adventet. Hiszen Isten hatalmas ötlettel 
tette szebbé életünket: elküldte Jézust. 

Bencéné Szabó Márta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tóth Enikő 

Áldd meg, Uram! 
 
Uram, onnan fentről, gondolsz-e ránk? 
Uram, eljut-e még hozzád imánk? 
Uram, mondd, érted-e még, 
Uram, a szót, mit suttogunk feléd? 
 

Áldd meg Uram, a puszta földeket, 
S a felettük járó halk szelet, 
A tél fagyos, hideg leheletét, 
Ahogy a kopasz fák kérgét repeszti szét. 
 

És áldd meg Uram, a füstös kéményeket, 
S a kémények alatt a forró tüzeket, 
Áldd meg édesanyám drága, meleg kezét, 
Ahogy a friss levest boldogan méri szét. 
 

És áldd meg Uram, mind a gyerekeket, 
Az ünnepi fénytől csillogó szemeket, 
S őrizd meg szívedben a kigyúlt arcokat, 
Adj nekik örök, nagy varázsokat. 
 

És áldd meg Uram, mind a véneket, 
Az ősz halántékú, tudós bölcseket, 
S szürkülő íriszük kapjon újra fényt, 
Ó, adj nekik utolsó, végtelen reményt. 
 

És áldj meg engem, áldj meg, ha tudsz Uram, 
S vezesd a jó felé hányattatott utam. 
S adj nekem erőt tovább küzdenem, 
Vedd kezedbe bölcsen egyetlen életem. 
 

Add, hogy ami szép volt, ne csak hit legyen, 
Adj Uram, ó, kérlek, igazságot nekem. 
És adj az embereknek újra nagy célokat, 
S fordítsd felénk mindig tündöklő arcodat. 
 

S még a szobában élvezzük, ami jó, 
A világ lázas homlokára ráborul a hó. 
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A Lelkészi Hivatal  
(1014 Budapest I. Táncsics M. u. 28.) 

fogadóórái: hétfőtől péntekig 9.00-13.00 
vagy megbeszélés szerint. 
  és fax: 356-97-36 

Internet: http://budavar.lutheran.hu 
E-mail: budavar@lutheran.hu 

Gyülekezetünk lelkészei: 
Dr. Fabiny Tamás – püspök  394-23-35 

tamas.fabiny@lutheran.hu 
Balicza Iván – igazgató lelkész 

mobil: 06-20/824-20-70 
e-mail: balicza@t-online.hu 

Fogadóóra: kedd és csütörtök 9.00-13.00 
Bence Imre – lelkész, esperes 

mobil: 06-20/824-40-37  
e-mail: imre.bence@lutheran.hu 

Fogadóóra: hétfő 15.00-16.30 
szerda 9.00-13.00 

Bencéné Szabó Márta – lelkész    
mobil: 06-20/824-30-57 

Fogadóóra: péntek 9.00-12.00 
A Gazdasági Hivatal 

fogadóórái: kedd, szerda, péntek: 9.00-12.30 
Madocsai Zsolt – felügyelő 

Fogadóóra: minden hónap 3. keddjén 
18.00-19.30 között, 

előzetes időpont egyeztetéssel 
Kövesy Emese irodavezetőnél –  356-97-36 

Hírek 
 Szeptember 11-14-ig a német Gesellschaft zur 

Ausbreitung des Evangeliums (GAE) 
szervezésében a „Kisebbség – Európa sója” 
című konferencián Bence Imre – a magyar 
delegáció tagja – áhítatot tartott. A konferen-
cia vasárnapján pedig a marosvásárhelyi 
evangélikus gyülekezet tanévnyitó istentiszte-
letén szolgált igehirdetéssel. 

 Sztehló Gábor lelkész nevét kapta meg a 
korábbi Árnyas köz. Az utca-névadó ünnep-
ségen gyülekezetünket Bencéné Szabó Márta 
képviselte. 

 Október 4-én a veszprémi Érseki Főiskola és 
a Veszprém megyei Önkormányzat szerve-
zésében ökumenikus hitoktatói konferencia 
volt „Hogyan tanítsunk?” címmel. Bence 
Imre „A játék szerepe a hitoktatásban” 
címmel tartott előadást.  

 Október 5-én a hálaadó istentisztelet után 
avatta fel Dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester a templom előtt elkészített díszbur-
kolatot.  

 Október 6-án a Krisztinavárosi rk. templom-
ban Balicza Iván előadást tartott a „Biblia 
imakönyve a zsoltárok” címmel. 

 Október 6-án kezdődött templomunk 
előterének szigetelése és a torony felújítása. 

 Október 11-én Balicza Iván részt vett azon az 
ünnepségen, amelyen az I. kerületi lakosok 
köszöntötték Dr. Nagy Gábor Tamást, polgár-
mestersége 10. évfordulója alkalmából. 

 Október 15-én egyházmegyei közgyűlés volt 
az óbudai gyülekezetben, amelyen a gyüle-
kezetek képviselői elhatározták, hogy a 
lelkészek fizetését érintő új nyugdíj- és 
biztosító rendszer – a 2009. január 1-jén 
életbe lépő Szolidaritási Alap – kapcsán a 
gyülekezetek próbaköltségvetést készítenek. 

 Október 17-én a feltámadás evangéliumának a 
szavai vigasztaltak Réthy Zsolt egykori 
presbiterünk és képviselőtestületi tagunk 
ravatala mellett. Réthy Zsolt 77 éves koráig 
az istentiszteletek fáradhatatlan perselyezője 
volt.  

 Október 28-29-ig Balicza Iván a Sváb hegyi 
református gyülekezetben szolgált reformá-
ciói sorozaton.  

 Október 31-én, reformáció ünnepén 18.00 
órakor templomunkban az ifjúság tagjai a 
„Kilenc kő” című hangjátékkal szolgáltak. Az 
ünnepi alkalmat követően fáklyákkal és 
gyertyákkal vonultunk a Szilágyi Dezső téri 
református templomba, ahol az úrvacsorai 
istentiszteleten Bence Imre lelkész szolgált.  

 November 4-én képviselőtestületi gyűlés volt 
egyházközségünkben, amelyen ifj. Zászka-
liczky Pál a Szolidaritási Alapról adott 
részletes tájékoztatást, és amelyen a külföldi 
munkája miatt lemondott Varga Katalin 
presbiter helyére a képviselők Lukács Andrást 
választották presbiternek.  

 November 8-án Balicza Klárának és Wagner 
Szilárd lelkésznek Sopronban megszületett 
első gyermekük. Balicza Ivánék nagyszülők 
lettek! Isten áldja meg az egész családot!    

 November 11-én a munkatársak családias 
körében köszöntöttük Dr. Jász Klárát, gazda-
sági vezetőnket 70. születésnapja alkalmából. 
Istennek köszönjük meg a gyülekezetben 
végzett áldozatos, szakszerű szolgálatát.  
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