
 

 

Budavári   Hírmondó 
A Budavári Evangélikus Egyházközség Hírlevele XIV. évfolyam 2009/1. szám Böjt-Húsvét 

„Igen, léteznek olyan emberek, akik ezt a világosságot nem látják, és még a napfényben is 
vakok, és megbotránkoznak. Ha istentelenek, akkor nyilvánvalóvá teszik, mekkora a sátán 
uralma és hatalma az embereken, amikor Isten legtisztább szavát sem hallják és nem is értik. 
Olyan ez, mintha valamilyen szemfényvesztés következtében valaki azt hinné, hogy a nap 
hideg szén, az aranyról pedig azt gondolná, hogy egy kődarab. Ha azonban hívők, úgy a vá-
lasztottak közé sorolandók, akik időnként tévedhetnek ugyan, de csak azért, hogy Isten ereje 
annál nyilvánvalóbbá váljék bennük, mely nélkül sem látni, de tenni sem tudnak semmit.” 

Luther Márton: A szolgai akarat 
  
 

Megvan az ideje a kövek összerakásának 
 

Küldetése elején Jézus visszautasította a Sátánnak 
azt a kísértését, hogy a – talán cipó formájú – kö-
vekből kenyeret varázsoljon. Más helyen azonban 
azt mondta tanítványainak, hogy Isten a kövekből is 
tud fiakat támasztani. 
„Nem hagynak belőled követ kövön, mert nem is-
merted fel meglátogatásod idejét...” – ezekkel a sza-
vakkal siratja meg Jézus Jeruzsálemet. „A kő, ame-
lyet az építők megvetettek, szegletkővé lett...” – az 
ő nagypénteki sorsát vetíti előre ez a bibliai ige. „Ki 
hengeríti el a nagy követ?” – ez már az asszonyok 
kérdése volt húsvét hajnalán. 
Az elmúlt hónapokban gyönyörű díszburkolat került 
templomunk elé a Bécsi kapu téren – itt megint más 
jelentést kap a kő. 
„Élő kövek egyháza”– ezt a címet viseli az a doku-
mentum, amely a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház 2017-ig terjedő stratégiáját kívánja meghatároz-
ni. 
A sokféle lehetőségből ezen a nagyhéten a szétszórt 
kövekre szeretnék utalni. Akikről Reményik Sándor 
csodálatos verse, a Kövek zsoltára is szól. 
Sokszor úgy érzed, életed romokban hever? Talán 
robbanásszerűen dőlt össze, mint ahogy a híradóban 
a dinamittal felrobbantott ház, némi tántorgás után, 
összerogy. Talán fokozatosan épült le: előbb egy 
kőcsipke tört le, a párkány sérült meg, aztán a falon 
támadt repedés, végül a fundamentum is süllyedni 
kezdett. 
Romhalmazzá váltak emberi kapcsolatok is. Már 
nem simul egymáshoz két kő, már nem illeszkedik 
két lélek. Valami elmozdult a helyéről. Mintha ki-
ütöttek volna egy téglát. Vagy talán a kötőanyag, a 
malter volt kevés? Áll a családi ház, de a család ro-
mokban hever. Kész a nyaraló, de nincs, aki birtok-
ba vegye. Panelrengetegben, mértani formák közt a 
lelkek egyre távolodnak egymástól. Elrontott barát-
ságok és elfuserált kapcsolatok. Tönkrement házas-

ságok és romokban heverő családok. Omladozó, 
vakolathullástól sebhelyes nemzet. Kő kövön nem 
marad. Egyéni életedet is ilyennek érzed: otromba, 
nehéz kőnek, amely belenehezült a sárba: fű és gaz 
nőtte már be. Vagy formátlan, éles kavicsnak érzed 
magad: picinek, amely említést sem érdemel. Csak 
csikorog, mint kés a tányéron. Odébb rúgják, elha-
jítják. „Éles kövek közt árnyékom csörömpöl.” A 
szétszórt kövek arra vágynak, hogy valaki össze-
szedje őket. 
Volt, hogy akadt egy-egy ember, akinek „lelke 
égett, szíve dobogott”, aki „elindult a köveket meg-
keresni”. „Külön dobban minden kicsi kő. És mégis-
mégis egy ütemre vertek.” „Ti templom lesztek!” 
Valaki egyenként vette kézbe és tisztította meg őket. 
Már rég nem a piszkot takarította le róluk, hanem 
szelíd kezével simogatta őket. Nem vagy ormótlan, 
szól az egyiknek, alapnak jó leszel. Nem vagy, mint 
hiszed, szánalmas és kicsi. Te ékes dísz lehetsz, 
mondja a másiknak. Sorra, mindegyikhez van szava. 
Azt mondja: milyen szép vagy. Milyen kedves a 
formád! Olyan, mint egy madár, egy felhő, egy só-
hajtás, egy könnycsepp, egy álom. Szükség van rád. 
Rád van szükség. 
Nem kell, hogy fájjon az ütés, a karcolás. Nem kell, 
hogy meghasadjon, széttörjön életed. Vége az om-
ladozásnak és a pusztulásnak. Felépülhetsz! Tartá-
sod lesz és erőd. Íved, szépséged és díszed. Ti szét-
szórt, szanaszét heverő kövek: egymásra találhattok! 
Élő kövek házává épülhettek. Vagy egyenesen 
templommá. Beletartozol Isten épületébe. Talán 
csak egy apró kő vagy, de nélkülözhetetlen. Weöres 
Sándortól tudhatod: „A por siet, a kő ráér.”  
Van időd. Istennek van ideje.  
Ő tudja, hogy megvan az ideje a kövek szétszórásá-
nak. És megvan az ideje a kövek összerakásának. A 
kövek, az élő kövek reménysége ez. 

Fabiny Tamás
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INTERJÚ 
 

„Katalizátor szeretnék lenni...” 
Beszélgetés dr. Nagy Gábor Tamással 

 
Dr. Nagy Gábor 
Tamás az I. kerület 
polgármestere, gyü-
lekezetünk tagja. 
Farsangkor kérdez-
tem őt hivatásról, 
vallásról, kikapcso-
lódásról, és a Bécsi 
kapu tér új köveiről. 

Ez már sokadik farsangunk itt ezen a patinás, kel-
lemesen tágas helyszínen. Ez Önnek köszönhető? 
Ez elsősorban a jó adottságokon múlik. Ha iskolai 
rendezvényekre, egyházi alkalmakra, bálokra kérik az 
aulát, szívesen adjuk. A Városháza az itt élőké. Nem 
csak egy hivatal, hanem közösségi élmények helyszí-
ne is. Polgármesterként arra törekszem, hogy az itt 
élők közösségé váljanak, hogy az egymás mellett élés 
együttéléssé változzon. Hagyományaink, nemzeti 
értékeink akkor élnek, ha éltetjük, műveljük őket. 

Tudja-e, szabad-e érvényesítenie vallásosságát a 
polgármesteri döntésekben? 
A vallás, a hit és a mindennapok világa nem válhat el 
egymástól. A hit áthatja az életünket, megjelenik a 
cselekedeteinkben, a világszemléletünkben. Ha vala-
kinek van egy szilárd értékrendje, akkor azt viszi ma-
gával mindenhová. Polgármesteri feladatomat szolgá-
latként fogom fel, egyfajta katalizátor szeretnék lenni, 
aki értékeket, irányt tud adni.  

A templomunk előtti tér szép új köveket kapott. Poli-
tikai oldalról vagy más egyházak részéről sérelmez-
ték-e, hogy ön elfogult volt, hogy pont az evangéli-
kus templomnál történt felújítás? 
Nem, sőt eddig csak dicsérő visszajelzéseket kaptam. 
Más kerületi templomok is kapnak támogatást. Segí-
tettük a kapucinus templom felújítását, a templomok 
díszkivilágítását, nemrég lett kész a krisztinavárosi 
templom toronyórájának javítása. Tavaly nyáron gáz-
vezeték-építés és újrakövezés miatt hónapokra lezár-
ták a Bécsi kapu teret. Azt gondoltuk, ha már folya-
matosan szépítjük a kerületet – kicseréljük a kandelá-
bereket, virágosítunk, helyreállítjuk a díszkorlátot és 
az obeliszkeket –, akkor már ne maradjon így ez a 
templom előtti keskeny, rossz járda sem. Ezzel a lát-
szatra „felesleges” díszkő-burkolattal nemcsak szépí-
teni akartunk, azt is szeretnénk kifejezni, hogy a gyü-
lekezet közösségteremtő hely. Azzal, hogy megna-
gyobbítottuk a járdát, teret nyitottunk a találkozásra 
templomon kívül is, ahol jó megállni, és pár percig 
beszélgetni egymással. 

Mivel foglalkozik akkor, amikor épp nem 
„polgármesterkedik”? Mi jelenti az Ön számára a 
kikapcsolódást? 

Mostanában kevesebb időm jut rá, de nagyon szere-
tek kirándulni, ahogy otthon mondjuk: „erdőzni”. 
Tehát nem is maga a túra a fontos, hanem a termé-
szetben való kikapcsolódás. Régebben rendszeresen 
úsztam, futottam. Ez jól átmossa az ember lelkét, nem 
csak a testét fárasztja el. Nagyon szeretek zenét hall-
gatni, olvasni. De azokból az eseményekből is tölte-
kezem, ahol polgármesterként veszek részt. Ha fel-
kérnek egy beszédre, belülről foglalkoztat az ügy, 
törekszem arra, hogy jól ki tudjam fejezni, ami akkor 
és ott nekem fontos.  

Van-e húsvéttal kapcsolatos élménye? 
A húsvét, amikor a tavasz visszavonhatatlanul meg-
érkezik, mindig szép élmény. A napfény az ablakon 
keresztül beragyogja az aranyvesszővel, barkával fel-
csinosított asztalt. Ez gyerekkori, nosztalgikus érzé-
seket ébreszt. Számomra emlékezetes egy húsz évvel 
ezelőtti nagypénteki virrasztás a Deák téri fiatalokkal. 
Olvastuk a Bibliát, verseket, idézeteket, és nagyokat 
hallgattunk. Mostanában a húsvét tartalmához leg-
többet az itteni húsvét-hajnali istentiszteletek adnak. 
Sötétben és csöndben kezdődik, és a fény megszüle-
tésével köszöntjük a feltámadást. Ilyen összefogott, 
szép liturgiát nem éltem át máshol. Évről évre tele 
van a templom, s utána az emberek nem sietnek, ha-
nem együtt maradnak és beszélgetnek. Ezt nagyon 
szeretem. 

Kosynus Tamás 

 

Túrmezei Erzsébet:  

Húsvét után 
 
Húsvét előtt… nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek. 
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét előtt… arcok, fakóra-váltak. 
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét előtt… kihamvadott remények. 
Húsvét előtt… egy nagy: Minden hiába! 
Bús eltemetkezés az éjszakába. 
 
De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 
Húsvét után el gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után futni a hírrel frissen. 
Húsvét után már nem kérdezni mit sem! 
Húsvét után új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, amely messze esnék. 
Húsvét után… erő, diadal, élet! 
 
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
akik még mindig húsvét előtt élnek. 
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MEGSZÓLAL A PRESBITER 

 
Dr. Bán Istvánné va-
gyok, gyógyszerész a 
Fővárosi Szent István 
Kórházban. Születé-
sem óta a gyülekezet 
tagja vagyok, itt kon-
firmáltam, itt esküd-
tünk férjemmel 1967-
ben. Három gyerme-
kem itt nőtt fel a gyü-
lekezetben, itt kon-
firmáltak, két lányom, 
Andrea és Borbála itt esküdött. Fiam, István or-
gonaművész, egyházzenész, a gyülekezet orgo-
nistája, Peskó György szeretett tanára és barátja 
utódjaként. Öt unokám van, ők is a gyülekezet 
tagjai, a csütörtöki és vasárnapi hittanórák rend-
szeres résztvevői. Már háromszor voltam velük a 
gyülekezeti hittantáborban, ahol lelkészeink sze-

rető és áldásos vezetésével az Úr ajándékaként 
élem meg az együttlétet és a lelki gazdagodást. A 
Schütz-kórusnak gyerekkorom óta tagja vagyok. 
Az ünnepi szolgálatok felemelőek, a próbák ben-
sőségesek, várjuk a lelkes fiatalokat közénk, mert 
lassan sajnos kiöregedünk... Tagja vagyok a ze-
nei munkacsoportnak, és ha időm engedi, részt 
veszek a diakóniai szolgálatban, a húsvéti és ka-
rácsonyi csomagok idősekhez és betegekhez való 
elvitelében. Második ciklusban vagyok presbiter, 
a szolgálatban tágabb családom: a gyülekezetem 
anyagi és lelki dolgait segíthetem, követhetem 
figyelemmel. Hálás vagyok az Úrnak és köszö-
nöm a bizalmat! 
 

Kegyelem 
 

Ha vár a feladat, ha sürget a munka, 
Ha testem és lelkem is erőtlen 

Az Úr a segítőm, ahogy megmondta 
S az Ő kegyelme elég nekem! 
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„A csapból is ez folyik már...” 
Néhány gondolat a válságjelenségekről 

 
A csapból is ez folyik már: „Válság, összeomlott az ingatlanpiac, hitel- és pénzügyi válság rázza meg a vilá-
got. A gazdasági krízis méretei olyanok, amilyeneket a mi generációnk még nem tapasztalt. Államcsőd is 
tapintható közelségben lehet.” – Félelmet keltenek ezek a hírek, s mindannyian tele vagyunk bizonytalan-
sággal.  

S közben elgondolkodom néhány jelenségen. Az egyházban mindig akkor volt ébredés, amikor a világra ne-
hezebb idők köszöntöttek. Érdemes megfigyelni az egyház történetét, mindig többen keresték az Isten 
közelségét akkor, amikor akár gazdaságilag, akár politikailag nehezebb idők jártak, amikor háborúk vagy 
csapások által lett érezhető, hogy a lét nem az ember hatalmában van.  

Igen! – mondjuk erre – ilyen az ember, a bajban odafordul az Istenhez. S bizony gyakran ostorozzuk azo-
kat, akik csak a bajban fohászkodnak… 

De mi van akkor, ha a válság éppen azért van, hogy az ember önértékelésében, magabiztosságában meginog-
jon? Ha minden Istentől van, és semmi nincs nélküle, akkor vajon nem lehet-e minden bajban, nehézségben, 
krízisben felfedezni azt, hogy Ő akar másfajta gondolkodásra, másfajta életvitelre, nagyobb emberségre 
és mélyebb lelkiségre vezetni?  

Amikor a válság hírei megrémisztenek, akkor sohase feledjük el, hogy minden válságnak valójában az Isten-
nel megromlott viszony az eredője.  

Böjt és nagyhét azonban arra emlékeztet, hogy ezt a minden rossznak eredőjeként meglévő válságot Jézus 
váltsága által győzte le.  Ezért bármi történik is a környezetünkben, bárhogy alakulnak a gazdasági és a 
pénzügyi mutatók, nem kell félnünk! Ő, a kereszten megbékélt Isten mindig velünk van!  

BI     
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Blázy Árpád, a kelenföldi gyülekezet lelkésze 
egyháztörténeti doktori munkáját Gryneus Simonról 
írta. Most ő közöl  egy rövid összefoglalást a 
gyülekezetünk alapköveit is érintő tudós, prédikátor 
munkásságáról. 
 

Simon Griner (Grynaeus) 
és Buda (1521–1523) 

 

 
Simon Grynaeus (gouache, papíron, 1530/1550) 

Mindenek előtt köszönetet mondok a lehetőségért, 
hogy a Budavári Hírmondóban is beszámolhatok a 
Simon Grynaeusszal (1494/95–1541) kapcsolatos ku-
tatásaimról. 

Kezdjük mindjárt a Griner/Grynaeus név használatá-
val. A humanista tanárrá lett ifjú Griner – követve ko-
rának antikizáló divatját – csak 1523-ban, Wittenberg-
ben változtatta nevét Grinerről Grynaeuszra. Azaz bu-
dai tartózkodása alatt egész biztos még eredeti nevét, a 
Grinert használta. 

Annak idején – teológus koromban – mindössze annyit 
tanultunk róla a teológián, hogy az 1520-as évek ele-
jén, mint iskolamester már lutheri tanokat is hirdetett 
az egyik budai iskolában. Érdekességként ua. hallhat-
tunk még arról is, hogy a Grynaeus nemzettség egyik 
ága ma is Budán él (pl. a neves – s vallására nézve 
evangélikus – neurológus-pszichiáter, Dr. Grynaeus 
Tamás). 

A kilencvenes évek elején azonban, elmélyülve a ma-
gyar szakirodalomban kiderült, hogy egyáltalán nem 
biztos, hogy Grynaeus járt Magyarországon – egész 
pontosan Budán. S ha mégis, akkor mikor és milyen 
céllal érkezett hazánk akkori székvárosába? Eltérnek a 
kutatók abban is, hogy Griner mikor hagyta el Budát, s 
mikor érkezett a reformáció fellegvárába, Wittenberg-
be? Máig kérdéses továbbá, hogy Grynaeus egyedül, 
vagy másodmagával, – a Luther-tanítvány, majd idő-
vel wittenbergi ill. jénai egyetemi tanárrá lett – Vitus 
Winsemiusszal (1501–1570) érkezett-e a magyar fővá-
rosba? A kérdések, kérdőjelek idővel még tovább sza-
porodtak: biztos, hogy Grynaeus a neves budai – né-
met – humanista iskola rektora volt, mivel erre nézve 
sem egységes a szakirodalom? Nem kevésbé izgalmas 
kérdés, vajon milyen kapcsolat fűzte Grynaeuszt Buda 
akkori humanista és köztudottan az új tanokra nyitott, 
reformszellemű szereplőihez, mint például 
Bartholomeus Francfordinus Pannoniuszhoz (1490-

15??[1536u]), Konrad Cordatuszhoz (1483–1546), 
Johannes Kreslinghez (1489–1549), vagy éppen Bran-
denburgi György őrgrófhoz (1484–1543)? S az oktatá-
son túl – vajon mivel tölthette szabadidejét a humanis-
ta iskolamester? Mondhatunk-e valami konkrétabbat 
Grynaeus és a híres Corvina-könyvtár vonatkozásá-
ban? A dolgozatban a fellelhető források alapján – 
többek között – ezekre a vitás kérdésekre próbáltam 
meg válaszolni. 

Kíváncsiságomat csak fokozta, hogy kiderült, a bázeli 
egyetemi könyvtárban őriznek egy olyan kéziratot, 
amely éppen, a kutatóknak már oly sok fejtörést oko-
zó, híres Dévai-értekezés, a Disputatio de statu… 
(Nürnberg, 1537) című műnek a teljes szövegét tar-
talmazza. 

A dolgozat felépítéséről 

Az értekezés alapvetően négy főfejezetre tagolódik (I–
IV.), melyek koncentrikus körökként kapcsolódnak 
egymásba. Az elsőben (I.) egy rövid várostörténeti 
vázlat olvasható középkori fővárosunkról, Budáról; a 
másodikban (II.) tekintettel Griner humanista voltára a 
magyarországi humanizmus első korszakát próbáltam 
meg röviden felvázolni; míg a harmadikban (III.) 
Griner budai iskolarektorságára gondolva, a magyar, 
és azon belül, a Budán folyó középkori oktatásra fóku-
száltam. Ezen előkészítő fejezetekbe ágyazódva kö-
vetkezik azután a dolgozat derekas része (IV.), mely-
ben megpróbáltam részleteiben is megvizsgálni és 
körbejárni Griner mindössze másfél-kétéves budai 
tartózkodását (rektorságát).  

Néhány kutatási eredmény 

Griner nevén túl kiigazításra került a humanista tudós 
évszázadokon át pontatlanul használt születési dátuma 
(1493 helyett 1494 szeptembere és 1495 márciusa kö-
zött). Fény derült arra, hogy a család első ősének, 
Griner apjának három fián túl volt még egy lánya is. 

A Griner budai tartózkodásával kapcsolatos eddigi két 
ismert forráson túl sikerült további kettőt találnom, 
melyek alapján teljesen egyértelművé vált, hogy 
Griner járt Budán, és a magyarországi városi humanis-
ta iskolák egyik legkiemelkedőbbike, a Buda főtemp-
lomához tartozó (a mai Mátyás-templom) Schola 
Beatae Mariae Virginis iskola rektora volt. Ezzel pár-
huzamosan az ifjú magiszter budai működésének idő-
keretei is pontosításra kerültek, azaz Griner bécsi mű-
ködését legkorábban 1520 decemberében, legkésőbb 
1521 nyarának elején fejezte be, s ezt követően érke-
zett Budára, ahonnan – Bécset érintve – legkésőbb 
1523 februárjában indult útnak Wittenbergbe. 

Egyértelműbbé vált, hogy Griner Bécsből miért éppen 
Budára jött iskolarektornak. Gondoljunk itt akár – a 
Budát is megjárt – legkedvesebb bécsi tanáraira és 
példaképeire, Joachim Vadianuszra (1484–1551), 
Georgius Collimitiuszra (1482–1535), vagy akár bécsi 
barátaira, a később szintén Budán működő, s már 
előbb említett Bartholomeus Francfordinuszra és 
Johannes Kreslingre, vagy az 1521-ben Németország-
ból ugyancsak Budára visszaérkező „földijére”, Bran-
denburgi György őrgrófra. 
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Továbbra is nyitott kérdés maradt azonban, hogy 
Griner másodmagával (Vitus Winsemiusszal), vagy 
egyedül jött Budára? 

Amennyiben Georgius Corenbechius Pannon(i)us – 
feltételezésünk szerint – valóban azonos az 1522. no-
vember 3-án, „Georgius kirenbeck Egenburgen” néven 
a wittenbergi egyetemre beiratkozott diákkal, úgy sike-
rült az egyetlen, – máig – név szerint is ismert budai 
Griner-tanítvány személyének kilététét némileg ponto-
sítanunk. 

A dolgozatban harmadik forrásként tárgyalt és Moses 
Maimonides: Logiká-ját tartalmazó Logica sapientis 
Rabbi Simeonis című irat (Bázel, 1527) alapján telje-
sen egyértelművé vált, hogy Grinernek ismernie kellett 
a Corvina-könyvtárat, sőt, sok más humanistához ha-
sonlóan, maga is kivette részét a „corvinamentésből”. 
A mű ajánlásából ugyanis kiderül, hogy Rabbi Simeon 
nem más, mint Grynaeus Simon, és az is, hogy a ki-
adás alapjául egy olyan héber kézirat szolgált, amelyet 
ő „mentett meg” és hozott el a budai Corvina-
könyvtárból. Az állítólagos könyvtárosi megbízás 
azonban, mely szerint Griner őre lett volna Buda várá-
nak eme világhírű, ám kezdeti pompáját fokozatosan 
elvesztő gyöngyszemének, valószínűtlen feltételezés-
nek bizonyult. 

Az eddig ismert források alapján azonban aligha lehet 
bizonyítani, hogy Grynaeus egyike lett volna azoknak, 
akik elsőként hirdettek lutheri tanokat Magyarorszá-
gon. Budai tanárkodásáról inkább csak annyit mondha-
tunk, hogy azt már egész biztosan tudatos humanista 
és – valószínűleg – az új, evangéliumi hitre nyitott 
szellemben végezte. 

Némileg világosabbá vált az is, hogy annak ellenére, 
hogy Griner Budát követően közel egy esztendőt töl-
tött Wittenbergben (1523/24), teológiai látásában szin-
te kezdetektől fogva mégis a reformáció helvét ágához 
állt közelebb. Erre vonatkozólag elég csak az 1519 
tavaszán (!) tett svájci (bázeli) útjára utalnunk, mely-
nek során Zürichben személyesen találkozott 
Zwinglivel, ill. az 1520-as évek közepétől kimutatható 
helvét irányú úrvacsora-nézeteire. 

Végül még egy adalék. Az értekezés Képek (VI.) című 
fejezetében először került publikálásra – többek között 
– néhány fotókópia a már említett és a bázeli egyetemi 
könyvtárban tanulmányozható Dévai-kézirat néhány 
oldaláról, melynek további tüzetesebb vizsgálata a 
későbbiekben esetleg újabb információkkal szolgálhat 
a Dévai-kutatásra nézve. 

Befejezésül még egy záró gondolat. A dolgozattal sze-
rettem volna hozzájárulni Grynaeus egykori bécsi ta-
nítványának, az immár 1529-től wittenbergi egyetemi 
tanárrá lett Jacobus Milichius (1501–1559) egyik pró-
fétainak is mondható és mestere munkáját méltató ki-
jelentésének valóra válásához: Ha munkádat korunk 
nem is fogja kellőképpen értékelni, az utókor majd 
annál inkább. 

Blázy Árpád 

Antoine De Saint-Exupéry imája 

Uram, nem csodákért 
és látomásokért fohászkodom,  
csak erőt kérek a hétköznapokhoz. 
Taníts meg a kis lépések művészetére! 
Tégy leleményessé és ötletessé, 
hogy a napok sokféleségében 
és forgatagában idejében rögzítsem 
a számomra fontos felismeréseket 
és tapasztalatokat! 

Segíts engem a helyes időbeosztásban! 
Ajándékozz biztos érzéket 
a dolgok fontossági sorrendjében, 
elsőrangú vagy csak másodrangú 
fontosságának megítéléséhez! 

Erőt kérek a fegyelmezettséghez 
és mértéktartáshoz, 
hogy ne csak átfussak az életen, 
de értelmesen osszam be napjaimat, 
észleljem a váratlan örömöket 
és magaslatokat! 

Őrizz meg attól a naiv hittől, 
hogy az életben mindennek 
simán kell mennie! 
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, 
hogy a nehézségek, kudarcok, 
sikertelenségek, visszaesések 
az élet magától adódó ráadásai, 
amelyek révén növekedünk és érlelődünk! 

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, 
akinek van elegendő bátorsága 
és szeretete az igazság kimondásához! 
Az igazságot az ember 
nem magának mondja meg, 
azt mások mondják meg nekünk. 

Tudom, hogy sok probléma 
éppen úgy oldódik meg, 
hogy nem teszünk semmit. 
Kérlek segíts, hogy tudjak várni! 

Te tudod, hogy milyen nagy 
szükségünk van bátorságra. 
Add, hogy az élet legszebb, 
legnehezebb, legkockázatosabb 
és legtörékenyebb ajándékára 
méltók lehessünk! 

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, 
hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen 
– szavakkal vagy szavak nélkül – 
egy kis jóságot közvetíthessek! 

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! 
Ne azt add nekem, amit kívánok, 
hanem azt, amire szükségem van! 

Taníts meg a kis lépések művészetére! 
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E s e m é n y n a p t á r 
2009.  B ö j t  -  H ú s v é t  

 
Böjt 1. vasárnapja 

Március 1. 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
16.00 – CSALÁDOS DÉLUTÁN  

„Totyogók istentisztelete”  
a kisgyermekes családok összejövetele 
’Gyógyulás a tóparton’ címmel. 

Március 3. kedd 
18.00 – BIBLIAÓRA 
18.30 – PRESBITERI GYŰLÉS 

Böjt 2. vasárnapja 
Március 8. 

Istentiszteletek a szokott rendben. 
18.00 – VESPERA  

Zsoltárénekes istentisztelet 
19.00 – FÉSZEKRAKÓ KÖR  

Fiatal házasok és házasságra  
készülők beszélgetése 

Böjt 3. vasárnapja 
Március 15. 

Istentiszteletek a szokott rendben. 
Az esti istentisztelet után: FÉRFI KÖR 
Téma: Férfi élethelyzetek – Félreállítottan 
 

 

Március 22. szombat 
Az országos hittanverseny 
egyházmegyei fordulója 

Budaörsön 
 

Böjt 4. vasárnapja 
Március 22. 

Istentiszteletek a szokott rendben. 
16.00 – GYÜLEKEZETI 

SZERETETVENDÉGSÉG  
’Egy csepp emberség és egyebek’ 
Vendégünk: Lengyel Anna, a Magyar 
Rádió munkatársa, a Déli egyházkerület 
felügyelője  
(A szeretetvendégség a 18.00 órakor kez-
dődő áhítattal zárul, így külön esti isten-
tiszteletet nem tartunk!) 

Böjt 5. vasárnapja 
Március 29. 
GAS vasárnap 

Gyűjtés a Gustav Adolf Segélyszolgálat 
javára! 

Istentiszteletek a szokott rendben. 
Budagyöngyén és a 11.00-kor kezdődő is-
tentiszteleten Bálintné Varsányi Vilma 
óbudai lelkésznő hirdeti az igét. 
 

 

Április 3. péntek  
16.30 – Ökumenikus keresztút-járás 

a Tabánban,  
a Krisztinavárosi katolikus gyülekezettel. 

  

Böjt 6. vasárnapja  
Április 5. Virágvasárnap 

Istentiszteletek a szokott rendben  
16.00 – CSALÁDOS DÉLUTÁN  

„Totyogók istentisztelete”  
a kisgyermekes családok összejövetele 
’Jézus lehajolt hozzánk!’ címmel. 

18.00 – Értitek, hogy mit tettem veletek? - 
Passiójáték az ifjúság szolgálatával 
(a nagyheti igehirdetés-sorozat kezdő 
alkalma) Igét hirdet: Balicza Iván 
 

 
ÖT NAP JÉZUSSAL 

Nagyheti kérdések  
virágvasárnaptól nagycsütörtökig 

Minden este 18.00 órakor  
istentisztelet a templomban 

 

Április 5. – Meddig mész Jézussal? 
Április 6. – Az életed Isten temploma 

vagy a rablók barlangja? 
Április 7. – Mennyit ér neked Jézus? I. 
Április 8. – Mennyit ér neked Jézus?  II. 
Április 9. – Van-e helyed Jézus asztalánál? 

Igét hirdet: Balicza Iván  
 

Nagycsütörtök 
Április 9. 

18.00 – az esti istentisztelet keretében 
 lábmosás liturgiája 

Nagypéntek 
Április 10.  

Istentiszteletek a szokott rendben. 
18.00 – Az istentisztelet keretében a Schütz- 

kórus szolgálatával, énekkari művekkel 
gazdagított passióolvasás lesz  
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Húsvét vasárnapja 
Április 12. 

05.00 – Húsvét hajnali liturgia  
felnőttkeresztséggel;  
utána közös reggeli a kápolnában 

Ünnepi istentiszteletek a szokott rendben 

Húsvét 2. napja 
Április 12. 

Délelőtti úrvacsorai istentiszteletek a szokott 
rendben. 
18.00 órakor kivételesen nem tartunk isten-
tiszteletet! 
 

Április 17-19. 
Péntek estétől vasárnap délig 

 „Jézus él, én is vele!” 
Gyülekezeti hétvége a piliscsabai Béthelben 

(Közösség, lelki töltekezés, pihenés, játék)   
A gyülekezet minden korosztályát szeretettel 

hívjuk és várjuk erre a közösség-építő alkalomra. 
Elszállásolás 1-2-3 ágyas, zuhanyzós szobákban.  

Jelentkezni április 12-ig lehet 
a lelkészi hivatalban.  

Április 19. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
11.00 – Vendégünk a lendvai gyülekezet 

 küldöttsége. 
Az esti istentisztelet után: FÉRFI KÖR 
Téma: Férfi élethelyzetek –Kísértések között 
 

Április 24-26. 
Péntek estétől vasárnap délig 

 NAGYOCSKA KÉPZÉS 
Ifjúsági vezetőképző 

 a Súri Evangélikus Gyülekezetben 

Anna-Maija Viljanen-Pihkala  
lelkész (Helsinki) vezetésével  

a már konfirmált fiatalok részére.  
Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban  

(korlátozott számban!) 

 
 

Április 25. szombat 
Gyülekezeti buszkirándulás 

 a Mura vidékére 

Jelentkezni április 10-ig  
(illetve a busz megteléséig) lehet! 

Április 26. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
11.00 – Az istentisztelet keretében a  

Szent Ignác Szakkollégium  
liturgikus kórusa szolgál  
Ruthner Judit vezetésével 
 

Május 1. péntek 
Gyülekezeti piknik Gödöllőn, 

a Madocsai család telkén  

10-17 óráig kötetlen együttlét,  
bográcsolás, játék, beszélgetés, éneklés, áhítat! 

Mindenkit szeretettel várunk 

Május 3. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben  
16.00 – CSALÁDOS DÉLUTÁN  

„Totyogók istentisztelete”  
a kisgyermekes családok összejövetele 

Május 10. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
Az esti istentisztelet után: FÉSZEKRAKÓ KÖR 

Fiatal házasok és a házasságra  
készülők beszélgetése 

 

 
 

Május 16-17.  
KONFIRMÁCIÓ 

Konfirmációs vizsga 
 – szombaton 16.00 órakor a kápolnában  
Konfirmációs istentisztelet 
 – vasárnap 11.00 órakor a templomban 
Imádságban hordozzuk a 9 konfirmandus  

fiatal életét és hitbeli növekedését! 
Vasárnap, az esti istentisztelet után: 
FÉRFI KÖR - Téma: Férfi élethelyzetek – 
Sikert sikerre halmozva 

 

Május 21. csütörtök  
Mennybemenetel ünnepe 

Istentiszteletek 11.00 és 18.00 órakor 
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TEOLÓGIA MINDENKINEK 
 
Hitvallásaink 

Az Ágostai Hitvallás Apológiája 
Hírmondónknak ebben a rovatában a Hitval-
lásokkal ismerkedünk. Előző számunkban az 
evangélikusság alapvető hitvallásáról, az Ágos-
tai Hitvallásról írtam, amelyben Luther munka-
társa, Melanchthon Fülöp az 1530-as wormsi 
birodalmi gyűlésen bemutatta a reformáció taní-
tását. 
Most az Apologiát, az Ágostai Hitvallás Vé-
delmező Iratát ismerjük meg. 
A wormsi birodalmi gyűlésen V. Károly német-
római császár jelenlétében az Ágostai Hitvallás-
ra a római katolikusok a Confutatio, magyarul 
Cáfolat elnevezésű irattal válaszoltak Ebben 
inkább ócsárló módon bírálták a reformáció ta-
nait. Az Ágostai Hitvallás világos, a vitatott hit-
tételeket tárgyilagosan vizsgáló téziseire nem 
válaszoltak, hanem tekintélyelven és lekicsiny-
lően utasították vissza azokat. A császár elfo-
gadta és kijelentette, hogy a római katolikusok-
nak van igazuk. Egyúttal felszólította az evan-
gélikusokat, hogy fogadják el a katolikus taní-
tást, ellenkező esetben a hatalom büntetésével 
kell számolniuk. 
Az evangélikusok a Confutatiot nem kapták 
meg írásban. Szóbeli és sikertelen egyeztető 
tárgyalások után Melanchthon csak kéziratos 
jegyzeteire támaszkodhatott. Mégis megírta az 
Ágostai Hitvallás védőiratát, az Apologiát, 
amelybe már beledolgozta a katolikus Cáfolatra 
adott válaszokat is. 
Az így elkészült Apologiát a birodalmi gyűlé-
sen benyújtották a császárnak. V. Károly az irat 
felé nyúlt, hogy átvegye, amikor testvére, Fer-
dinánd visszatartotta. Az Apologiával végül így 
már nem foglalkozott a birodalmi gyűlés, a ka-
tolikus Cáfolat maradt érvényben. 
Az Apologiának jellegzetessége, hogy éles han-
gon bírálja Rómát, de barátságos a római veze-
tőktől megkülönböztetett katolikus egyházzal 
szemben. 
Melanchthon célja az Apologia megírásakor 
egyrészt a katolikus Cáfolatra adott válasz volt, 
kimutatta a Cáfolat téves és eltorzított állításait, 
és az evangéliumi, reformátori tanítás bibliai 
helyességét. Ez a rendelkezésre álló nagyon rö-
vid idő, és annak ellenére, hogy Melanchthon 
szinte teljesen egymaga végezte el a munkát, a 
reformáció hívei körében annyira elfogadott 

lett, hogy amikor később aláírták az evangélium 
követői, maga Luther azt fűzte aláírásához: 
„Mindennel egyetértek. Magam sem tudtam 
volna jobban megírni, bár kétségtelen, hogy én 
nem tudtam volna itt-ott olyan szelíden szólni, 
mint Fülöp mester.” 
Ez a hitvallási irat igazi vitairat. Kétszázhetven 
oldalon végigtekinti a keresztény tanítás alapté-
teleit, közülük azokat a kérdéseket tárgyalja 
részletesen, ahol a reformátori tanítás tévedést 
vagy visszaélést lát a római katolikus tanítás-
ban. Nagyon alaposan, bibliai helyekkel, idéze-
tekkel alátámasztva, óegyházi teológusok taní-
tásait segítségül híva igazolja a reformációi 
evangélikus tanítások helyességét.  
Az Apologia igazi, toleráns irat. Megkülönböz-
teti azokat a tanításokat és hitéleti gyakorlato-
kat, amelyeket mindenképpen meg kell szüntet-
ni az egyházban, mert ellene vannak a Szentírás 
tanításának, ezekben nem lehet egyezkedni. De 
lehetőséget ad a párbeszédre, megegyezésre ott, 
ahol csak szokások különbözőségéről van szó. 
Ebből is kitűnik, hogy a reformációnak nem az 
volt a célja, hogy elszakadjon, és új egyházat 
hozzon létre. Luther és követői mindent megtet-
tek azért, hogy az egyház egy maradjon. Nem is 
rajtuk múlt, hogy nem így történt.  

Balicza Iván 
 

 
 

 

Képzeletbeli utazás Pál apostollal 
 

Családos és ifjúsági tábor a  
Budavári Gyülekezet szervezésében 

 

2009. június 21-28. 
Káptalanfüred 

 

Várjuk a kisgyermekes családokat, 
hittanos gyermekeket és az ifjúság tagjait! 

Elhelyezés 6-8 személyes faházakban,  
korlátozott számban: 2-3-4 ágyas szobákban 

(és sátrakban). 
Bibliai foglalkozások, közösségi játékok,  

balatoni fürdés, nagy éneklések, kirándulás,  
vetélkedők, s minden, ami egy jó táborhoz kell! 

 
A jelentkezési határidő: 2009. május  15. 
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Imahét a keresztények egységéért  
 

Évek óta hagyomány, hogy az év elején, január 
második hetében ökumenikus imahéten gondolha-
tunk erősebben a keresztények egységére. Mert 
hogy nincs egység – pedig a Lélek a Krisztus-
hívőket egységre hívja a hit, a remény és a szere-
tet jegyében. 
Az idei imahét tematikáját a koreai keresztény 
testvérek állították össze. Bence Imre esperes úr 
fordításában megjelent egy rövid, Isten segítségét 
kérő ének kottával, amit szinte minden helyszínen 
együtt énekelhettünk. A közös imádság és ének 
eggyé kovácsolhat bennünket. Hisszük? Akarjuk? 
Benyomásom szerint az idén mintha kevesebben 
vettek volna részt az alkalmakon. Igaz, hidegek 
voltak az esték, a templomok is többnyire. Lehet, 
hogy az ok más? 
Majdnem minden egyes templomban ugyanazok a 
személyek vettek részt az imaalkalmakon. A leg-
több helyen a helyi pap (lelkész) megfelelően 
előkészítette a „programot” (nyomtatott szöveg, 
énekek), és ennek következtében tényleg koncent-
ráltan szárnyalhattak a közösség építésére szolgá-
ló imák és énekek. Nekem a legjobban előkészí-
tett alkalomnak a mi Bécsi-kapu térink tűnt. (Le-
het, hogy elfogult vagyok...?)  
Csodálatosan szép bűnvalló, kérő és dicsőítő 
imádságokat hallottunk a különböző felekezetű 
papoktól, és imádkoztuk együtt a kiadott lapokról, 
vagy mondtuk a lelkész után a könyörgéseket. 
Minden felekezet templomában érvényesültek a 
helyi sajátosságok is. Kár, hogy nincs több közös 
énekünk – vagy talán csak nem használjuk eleget? 
Jó volt, hogy estéről-estére 5-8 lelkész állt az Úr 
asztala előtt, és vezette a közös imádkozásokat.  
Felemelő és hitet erősítő elbocsátó áldásokkal 
mehettünk haza minden nap. Megerősítést kap-
tunk: legalább egy kis mustármagnyi hitünk le-
gyen – ezt kérjük továbbra is –, hogy Isten orszá-
ga megszülethessen bennünk, katolikusokban, 
reformátusokban és evangélikusokban egyaránt, 
hogy ne a széthúzás, hanem az Úrban való egy-
ségre törekvés hathassa át lelkünket.  
Minden alkalommal imádság, kérés hangzott el az 
ország és a világ egyházi és világi vezetőiért is, 
hogy bölcsen hozhassák meg döntéseiket a maguk 
területén, a hitünk erősítésére, egymás szeretetére 
és országunk helyzetének javítására.  
Az egyéni és közösségi imádság erejét megta-
pasztalni kegyelem, amit meg is tapasztalhattunk 
a gyakorlatban.  

Dr. Urbán Jánosné 

 
Ambrosius imája:  
 
„Jézus Krisztus, Királyok Királya, emberek szaba-
dítója, Te megnyerted a halál csatáját és megnyi-
tottad a hívőknek a mennyek országát. Az Atya 
dicsőségében Isten jobbján ülsz. Hisszük, hogy 
ismét eljössz. Hozzád könyörgünk. Segítsd szolgá-
idat, akiket drága vérrel megváltottál. Kísérj min-
ket is örök dicsőségbe, szentjeid seregébe. Ural-
kodj a tieid felett, akik Benned hisznek, és emeld 
magadhoz őket mindörökre. Ámen” 
 

Ambrosius 334-ben szüle-
tett. Rómában retorikát és 
jogot tanult, majd politikai 
pályára lépett. Tehetsége 
révén hamarosan két itáliai 
tartomány vezetője lett. 
Megkeresztelése után, 
akarata ellenére 374-ben 
Milánóban püspökké szen-
telték. Szentelése után 
vagyonát szétosztotta, és 

teológiát kezdett tanulni. Szembeszállt az Arius-
féle racionalista, Jézus istenségét tagadó tév-
tanítással. Mindig a nép érdekét képviselte a ha-
talmaskodókkal szemben. Augustinus lelki átalaku-
lására is nagy hatással volt. Az istentiszteleteken 
ő honosította meg a gyülekezeti éneket. 397 
nagypéntekén Milánóban halt meg. Egész Itália 
gyászolta. 
 

Madocsai Miklós: Imádságmozaik I. kötetéből 
 

 
Részlet dr.Hafenscher Károly fenti könyvhöz írt 
előszavából: 
 
….II. János Pál pápa egy ökumenéről szóló po-
zitív írása végén ezt írja: „Hosszú, nehéz, gö-
röngyös út lesz az ökumené útja a 21. század-
ban”. Igaza lett. ….  
…. Van, aki bélyeget gyűjt, mások régi érmét, 
különös köveket…  Madocsai Miklós imádságo-
kat gyűjtött… ortodox, anglikán, római katoli-
kus fohászokat, református, evangélikus imád-
ságokat (legalábbis reflexiókat) közöl, az egész 
ecclesia orans anyagából… hogy olvasói… 
imádkozó életüket gazdagíthassák, és így talán 
szegényen is gazdagok lehetnek, mint ahogy 
imádság nélkül a gazdagok is szegények… 

VK 
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BEHARANGOZÓ 

Ökumenikus keresztút 
az idén április 3-án 

 
Vigassy Mihállyal, a krisz-
tinavárosi Havas Boldog-
asszony római katolikus 
templom plébánosával egy 
több éves ökumenikus ha-
gyományról beszélgettem. 
A plébános úr elmondta: 
körülbelül öt éve merült fel 
a gondolat, hogy közössé-
gük a keresztút megjelení-
tésének alkalmával kilép-
jen az utcára. Tehát a cél először is a misszió volt. 
Három évvel ezelőtt budavári evangélikus gyüle-
kezetünk is csatlakozott a kezdeményezéshez, 
nemrég pedig a Szilágyi Dezső téri református 
egyházközség is bekapcsolódott. Így egy olyan 
alkalom született, amelyen ez a három közösség 
együtt emlékezik meg Krisztus Urunk szenvedés-
történetéről – az időpont mindig a virágvasárnap 
előtti péntek délutánja. A plébános hangsúlyozta, 
mekkora örömöt jelent évről-évre gyülekezeté-
nek, és neki személyesen is, hogy protestáns test-
véreikkel együtt elmélkedhetnek a passióról. 

A 14 stációból kettő-kettő megjelenítését az evan-
gélikus és a református gyülekezet végzi, a többi-
nek a „gazdája” a krisztinavárosi plébánia egy-
egy csoportja. A felekezeti és korosztálybeli sok-
színűség a jelenetek előadásmódjában is tükröző-
dik – sokféle vers, ének, imádság szokta értel-
mezni a bibliai igéket, de szavalókórus és színi-
előadás is kommentálta már a szenvedés esemé-
nyeinek üzenetét. 
Vigassy Mihálytól azt is megtudtam: a mintegy 
150 résztvevő ökumenikus találkozása mellett az 
alkalom – az eredeti célnak megfelelően – misz-
sziói célt is betölt. Itt minden évben találkozik 
néhány olyan járókelő is a nagypénteki esemé-
nyekkel, aki talán nem így készült volna a nagy-
hétre. A közös út a Horváth-kerttől a tabáni ke-
resztig tart, körülbelül egy és negyed órán át. 
Az alkalmat idén is megszervezi a három egyház-
község. A keresztútjárás 2009-ben április 3-án 
(pénteken) délután fél ötkor indul a Horváth-
kerttől. 
Szeretettel várjuk a testvéreket erre a nagyhétre 
előkészítő közös elcsendesedésre! Az ökumené 
megélésének fontos lehetősége, hogy – 189-es 
énekünk szavaival élve – a királyi zászló mellett, 
a keresztfa titkának tündöklő fényében állhassunk 
meg együtt evangélikusok, katolikusok, reformá-
tusok.  

Tóth Károly
 

 
 

Krisztinavárosi Havas Boldogasszony 
katolikus templom 

 
Kányádi Sándor 
 

Tűnődve áll a férfi 
 

Forró galambvért hullat  
harmat helyett a hajnal; 
sunyít a fény a dombon, 
az akác összerezzen. 
 
Mezítláb megy a gyermek  
az ösvény még didergő, 
lúdbőröző porában, 
vérző sarkától szeplős 
lesz a behajló fűszál –  
 
Az ösvény még a régi,  
és vércseppektől rozsdás  
fűszálak hajlanak be;  
Jézus-vére-fű – mondják. 
 
Tűnődve áll a férfi, 
szeme az ösvényt szántja, 
bizonytalanul kérdi: 
az én vérem, vagy mégis a  
Megváltó vére volt? 
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Hírek - Hírek - Hírek - Hírek 
 2008. december 10-én egyházmegyei lelkész-gyűlés 
volt a gyülekezetünkben, amelyen Bence Imre 
esperes prédikált és a lelkészek együtt készültek az 
ünnepi igehirdetésekre. 

 2008. december 11-12-én Bence Imre a Pécsi 
Evangélikus Egyházközség meghívására az ottani 
gyülekezetben végzett ádventi evangélizációs 
szolgálatot.  

 Ádvent – gyülekezetünk látogató köre az ádvent 
során közel 80 beteg és magányos testvérünket 
kereste fel. Ezúton is várjuk azok jelentkezését, akik 
a látogatási szolgálatba a továbbiakban szívesen 
bekapcsolódnának!  

 A gyülekezet ifjúságának 18 tagja kirándulást 
szervezett Nagybörzsönybe, ahol a gyülekezet 
istentiszteletén együtt vettek részt.  

 2009. január 14-én egyházmegyei lelkészgyűlés volt 
a Budagyöngyén. Az istentiszteleten dr. Blázy 
Árpád kelenföldi lelkész, a Munkaközösség elnöke 
szolgált. Előadást tartott dr. Fabiny Tamás püspök.   

 Megalakult a gyülekezetünk gazdasági munka-
csoportja, amely 2009. január 15-én tartotta alakuló 
ülését. A munkacsoport elemezte a gyülekezet 
gazdasági helyzetét és felmérte lehetőségeit. 

 2009. február 6-án az egyházkerületi székházban 
köszöntöttük D. Szebik Imre ny. püspököt 70. 
születésnapja és dr. Fabiny Tamás püspököt 50. 
születésnapja alkalmából. Február 8-án D. Szebik 
Imrét az istentiszteletünkön is felköszöntöttük!  
Isten áldja meg egyházkerületünk vezetőit!  

 Február 11-én elkezdődött a nyári tábor elő-
készítése. A munkatársak 6 fős csapata megtekin-
tette a káptalanfüredi táborhelyet, hogy időben 
előkészítse a 2009. június 21-27. között tervezett 
gyermek- és ifjúsági tábort. 

 Készülünk a hittanversenyre: Idén is több 
hittanosunk készül az országos versenyre. Az 
egyházmegyei forduló március 21-én lesz.   

 Február 21-én Holger Manke, a német testvér-
gyülekezetünk teológusa és Lackner Eszter, 
evangélikus lelkész a budavári templomunkban 
kérte Isten áldását házasságára. Az esküvőjükön Dr. 
Fabiny Tamás hirdette az igét. Az esküvő és az azt 
követő fogadás új lehetőséget nyújtott a nürnbergi 
St. Sebald gyülekezet képviselővel való találkozásra 
is. Gyülekezetünk nevében ez úton is áldást kérünk 
Holger és Eszter életére és szolgálatára. 

 

 

Decemberi családos délutánunkat 
 egy csodálatos képkeret 

kölcsönzésével támogatta a  
RÁMA ART Művészeti Műhely  

(Budapest II. Kapás u. 45/b) 
Képkeretezés és tükörkészítés 

háznál vagy műhelyben.  
www.rama-art.com 

 

 

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 
 

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 
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Vidámság, móka, kacagás – a budavári evangélikusok farsangja 
 

Különös lények népesítették be az első kerületi önkormányzat auláját február 7-én délután 4 órakor. Jöttek tündé-
rek, ördöglányok, volt vasorrú bába és Törpilla, de sorolhatnám napestig az ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket. 
Ugyanis jelmezbált tartott gyülekezetünk. Igen, a gyülekezetünk, mert nemcsak gyerekek jöttek, hanem szüleik 
is. Még a felnőttek közül is beöltöztek néhányan. Például egy római polgár fogadott bennünket a bejáratnál, fele-
ségével együtt, hatodévesünk Tóth Károly és felesége, Mariann személyében.  

 
A színes felvonulást egy, a kicsiknek tartott táncház követte. Tarján Veronika népdalokat, népi mondókákat, kör-
játékokat tanított a gyermekeknek. Amelybe gyerekek és szüleik is önfeledten bekapcsolódtak. A legkisebb 
résztvevő – néhány hónapos kisbaba – édesapja kezében a körben állva a maga még messze nem egy évével úgy 
rázta kicsi lábait a zene ritmusára, hogy öröm volt nézni. Majd izgalmas percek következtek: kisorsoltuk a tom-
bolát. A tombolatárgyakat a gyülekezet tagjai adták össze, s a tombola bevételét a nagybörzsönyi lelkész kisfiá-
nak gyógykezelésére gyűjtöttük. Nagyon sokan nyertek értékes és mókás dolgokat. Aki pedig nem nyert, az lufit 
kapott. Aztán, nem kis ijedségünkre, néha egy-egy el is pukkant. Közben a büfében finomságok várták az éhese-
ket vagy a nyalánkságra vágyókat, vagy a szomjukat oltani kívánókat. A szomjoltásra szükség is volt, mert meg-
érkezett a Kontáros együttes és a Seremoj táncegyüttes, s moldvai csángó táncokkal növelték a hangulatot. A 
szép csángó népviseletbe öltözött fiúk és lányok közé beálltak a farsangi bál résztvevői is. Külön öröm, hogy 
polgármesterünk és családja is eljött és együtt ropta velünk a táncot. Szép délután volt, sokan voltunk együtt. 
(Egész este több mint 130 résztvevő fordult meg a farsangon!)  
A nap mottója az a gyermek-ének volt, amelynek a refrénje így szól: „Kisember, nagyember tapsolj és énekelj! 
Kisember, nagyember! Örül Isten neked!” Azt éreztük, Isten is mosolyogva néz ránk! 

BSZM 
 

 

 

2 x 1 % - Köszönet és kérés 
 

Köszönjük mindenkinek, hogy támogatta az  
Alapítványunkat az SZJA 1% felajánlásával!  

Az előző évben 2.765.000,- Ft-ot utalt át az APEH a 
felajánlások szerint, ezt az összeget elsősorban a 

gyermek és ifjúsági munka támogatására kívánjuk 
felhasználni. 

 

Kérjük, hogy az adóbevalláskor most is gondoljon az 
alapítványunk működésére és az Evangélikus  

Egyházra, bátorítsa hozzátartozóit, ismerőseit is a  
2 x 1%  felajánlására! 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház kódja: 0035 
A Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány 

adószáma: 18007545-1-41 
 

A felajánláshoz szükséges formanyomtatvány az 
APEH honlapjáról letölthető vagy  

a templom bejáratánál – kitöltve – megtalálható! 
 

Köszönettel: 
az Alapítvány Kuratóriuma 

 

A Szerkesztőség kérése! 
Az előállítási és terjesztési költségek várható további 
emelkedése miatt kérünk mindenkit, akinél megvaló-
sítható és egyben hajlandó is lemondani papíralapú 
kiadványunk olvasásáról, hogy térjen át weboldalunk 
olvasására, s döntését jelezze szerkesztőségünk felé e-
mailben a budavar@lutheran.hu címre. Hangsúlyoz-
zuk, hogy senkit nem kívánunk megfosztani lapunk 
olvasásának élményétől, ezért mindenkinek, aki nem 
jelzi, természetesen a továbbiakban is a szokott rend-
ben megküldjük az újságot. S ha valaki az elektronikus 
változatot választja, de a későbbiekben meggondolja 
magát, jelezheti ezt e-mailben vagy telefonon, és bár-
mikor újra feliratkozhat, visszairatkozhat postacím 
listánkra.  
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