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„A keresztyének egyetlen és legfőbb vigasza ugyanis az, hogy minden nyomorúságukban tudják, Isten nem hazudik, hanem megváltoztathatatlanul mindent
véghezvisz akarata szerint, s akaratának sem ellenállni, sem azon változtatni
vagy azt megakadályozni nem lehet.”
Luther Márton: A szolgai akarat (Weltler Sándor fordítása)

Nem vagy egyedül!
December igéje: Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek –
mondja megváltó Urad. (Ézs 54,7)
Milyen hosszú tud lenni egy szempillantás, amikor veszélyben vagyunk. Amikor a kisgyermek a
tömegben eltűnik az édesanyja szeme elől, csak
egy szempillantásra, csak éppen eltakarta valaki.
Rémes filmkockák peregnek le az ember lelki
szemei előtt. Jézust is elveszítették a szülei egy
alkalommal, 12 éves korában. 3 napig keresték.
Milyen mélységeket élhetett át Mária. Jézus is
átélte a legnagyobb elhagyatottságot a kereszten.
Így kiáltott fel: én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engem? Az elhagyatottság érzése mindenki számára ismerős. Átéli a kisgyermek, amikor először viszik óvodába, tehát már egészen
kicsiként. Megéli a kamasz, amikor azt érzi, hogy
őt senki sem érti meg, s hozzá hasonló problémákkal senki sem küszködik. Átélheti az ember a
házasságban, a családban is, hogy elhagyatott.
Megéli a munkahelyén, hogy magányos. Még a
gyülekezetben is lehet, hogy van, aki hiába keres
társakat. Atomizálódott világról beszélünk, ahol
minden darabjaira hullott. Elszigetelődünk, egymás mellett élünk, de nem egymással közösségben. S ehhez még a technika csak hozzátesz negatív értelemben. Virtuális barátságokat, ismeretségeket kötünk. És sorolhatnánk a közhelynek számító, de életünket fájdalmasan érintő tényeket.
Akkor ez az ézsaiási ige is azt vizionálja, hogy
még Isten üzenete is az, hogy elhagy. Még ez is,
még az Isten is, mi jöhet még? Egyébként is sokszor van az embernek olyan érzése, hogy már az
Isten is elhagyott. S miért érezünk így? Mert nehezednek a gazdasági viszonyok? Mert nem jövünk ki a gyerekkel, a házastárssal? Mert valami
betegség környékezett meg? Mert úgy általában
nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk? Mi
valóban nagyon tudjuk sorolni a hiányainkat. De
Isten csak egy szempillantásnyi elhagyatottságról
beszél, aztán nagy irgalommal való összegyűjtés-

ről. Nekünk is erre kellene emlékeznünk. Ezért,
ezekért a pillanatokért hálát adni. Isten összegyűjtötte a népeket Jézus jászolágya körül. Odaterelte
a pásztorokat, a világ távoli sarkából a napkeleti
bölcseket. S azóta is emberek millióit gyűjtötte
Jézus köré Isten Szentlelke. Összegyűjt bennünket, hogy ne legyünk magányosak. Összekapcsol
bennünket egymással. Egyikünk kezét a másikéba
teszi, hogy érezzük egymás keze melegét, a vér
lüktetését. S magához kapcsol bennünket, kezünket a kezébe veszi, hogy érezzük keze melegét,
hogy átmelegedjünk, hogy érezzük vére lüktetését, mert élő Urunk van, aki emberré lett, gyermekké, hogy testvérünk legyen. Hogy kistestvérünk legyen, s úgy örüljünk neki, ahogyan a
gyermek örül a családba érkező testvérkének.
Majd felnőve bennünket segítő, emelő, átkaroló,
mellénk mindig odaálló testvér legyen, hogy ne
legyünk elhagyatottak. S ez az ézsaiási üzenet
már a megváltást is előre vetíti. Emberré lett,
hogy itt legyen a földön, hogy érezze az ember a
keze melegét, a vére lüktetését, azét a vérét, mely
kifolyt értünk. Ilyen közel jött az Isten, hogy mi
ne legyünk magányosak, elhagyatottak. Összegyűjt most bennünket is a jászolbölcsőnél. Boruljunk hát le mi együtt, fogjuk meg egymás kezét,
hogy senki ne legyen magányos. Ámen
Bencéné Szabó Márta

A Hírmondó olvasóinak, a gyülekezetünk minden
tagjának áldott karácsonyt, lélekben megerősítő
ünneplést kívánunk. Küldetésünk, feladatunk teljesítéséhez erőt, lendületet, és az élethez örömöt
Jézus szeretete adjon mindannyiunknak az új évben is!
Az egyházközség lelkészei és munkatársai.
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Fr. Philipp Seher:
Várni…, várni…, várni…

A budavári evangélikus templom
építőkőzetei

Gyakran tűnődöm azon, hogy ki vár kire. Valahogy az
jut erről eszembe, amikor egy kisfiú és egy kislány
fogócskázik, és a kisfiú addig kergeti a kislányt, míg
végül a kislány fogja meg őt. Én várom az Urat, vagy
az Úr vár rám? Olyan az Úr, mint egy kislány, aki egy
nyilvánvaló helyre bújik el, például egy levelek nélküli
faág mögé, és teljesen izgatott, amikor megtalálják?
Én vagyok a kereső? Én vagyok az, akit meg kell találni? Manapság elzarándokolhatunk majdnem minden
szent helyre a földön. De a helyzet az, hogy sokkal
nyilvánvalóbb helyeken kell kutatnunk. Milyen nyilvánvaló helyre bújna el Jézus? Egy fogadóba? Egy
istállóba? Egy barlangba? Egy jászolágyba? Azt gondolom, ezt a kérdést magunkkal kapcsolatban kell feltennünk. Hová és hogyan bújunk mi el? Eltemetkezünk egy halom munkába? Állandóan elfoglaltak vagyunk? A kertben? Bármilyen területre fókuszálhatnék
most. Úgy döntöttem, hogy arról beszélek, amikor
múltbeli sérelmeink és sebeink mögé bújunk. Azt
mondják, hogy a sebesült farkasok egy sarokban húzódnak meg. Vonyítanak és morognak, hogy védjék a
sebet. Ha közeledsz, az üvöltés vadabb lesz és mérgesebb. A farkas tudatában az ádáz harag elrejti a sebet.
Senki sem férkőzhet közel hozzá! Látom Istent, amint
egy levél nélküli faág mögött rejtőzik, izgatottan várva, hogy rátaláljanak, mi pedig az ugatásunk és morgásunk mögé bújunk. Senki sem jöhet közel. Akkor
most hogyan fogunk összetalálkozni? Jogos, vagy nem
jogos csaholásunk közepette csak várunk, várunk és
várunk. Mint egy elkényeztetett gyermek hisztérikus
dühkitörését ki kell várnunk, míg vége lesz, hogy aztán észrevehessük a faágat. Az Úr ott áll mindvégig,
még mindig izgatottan, hogy rábukkanunk. Imádságaink nem a sebeink letagadása. Imádságunk egy meghívás arra, hogy vállaljuk a kockázatot és találjunk egy
új módot a fájdalom meggyógyítására, azáltal, hogy az
ág mögé tekintünk. Segíts ezt az Ádventet a várakozás
imádságos idejévé tenni, hogy megláthasd, ki talál
meg kit. Nem várakoznál azért, hogy esetleg az Úr
találkozhasson veled?
Fordította: László Virgil

A templom építőkőzeteit földtörténeti korok szerint
áttekintve a következőket mondhatjuk:
Kívül a templom kapubetéte, lépcsője és lábazatburkolata, belül az oltártér talapzata, lépcsője, valamint a
keresztelő medence 180 millió éves jura időszaki
ammoniteszes mészkőből készült. Az ipari nevén „vörös márvány” a külső lábazat burkolatokon erősen kifakult, míg a templombelsőben megőrizte eredeti színét. A külső lábazaton – a Bécsi kapu tér felé néző
középső ablak alatt – látható 40 cm átmérőjű és a
templomkapuhoz vezető középső lépcső jobb sarkában
látható 20 cm átmérőjű Ammonites kőbél, valamint az
oltártér mészkövének ammoniteszei a jura időszak
gazdag tengeri élővilágára utalnak.
A szentségek kiszolgáltatásakor vajon gondolunk-e
arra, hogy ez a Gerecse hegység területét a földtörténet
középkorában, a jura időszakban elborító, nagy viharokat is megért tengerben keletkezett, márványként
fénylő csiszolt mészkő ma már nem a háborgó tenger
üledékét, hanem a megbékélést és a nyugalmat jelképezi.
A templom tégláit a 34 millió évvel ezelőtt a budai
oldalt is elborító középső-oligocén tengerben leülepedett „kiscelli” agyagból égették. A 100 évvel ezelőtti
térképek a mai Széll Kálmán tér és a Mechwart liget
területén agyagfejtőket jelölnek, de nagy valószínűség
szerint a templom téglái – miként a bányászkalapácsos
téglabélyegek is jelzik – a Kiscelli-fennsík déli lábánál
működött Salgótarjáni Téglagyárból kerültek ki.
A templom bejáratát szegélyező két oszlop, valamint a
három oldaloszlop korinthoszi oszlopfőjét és posztamensét a 13 millió évvel ezelőtt a Budai-hegységet
körülvevő
felső-miocén
szarmata
emeletbeli
cerithiumos durva mészkőből faragták. E jól faragható
kőzet kevésbé áll ellen az időjárás viszontagságainak,
miképpen az a Fortuna utca 25. sz. alatti lelkészlakás
külső lábazatburkolatán is látszik. A posztamenseken
közelről jól látható Cerithium csigák tömege a kiédesedő tenger élővilágának egyedi gazdagságát jelzi.
A templom kaputerét a több százezer éves forrásvízi
(más néven édesvízi) mészkőből álló lapok borítják. A
karzatokra vezető lépcsőket is forrásvízi mészkőből
faragták. A forrásvízi mészkövek visszautalnak arra a
közeli, élővizet adó hévforrás tevékenységre, melynek
kiválásai a templom fundamentumát is alkotják.
A templomot felépítő kőzetek, adott esetben – miként
azt Lukács evangéliuma 19. rész 40. versében és
Reményik Sándor: Kövek zsoltára című, a kolozsvári
evangélikus templom 1929. december 1-jei centenáriumára írt költeményében is olvashatjuk – önmaguk is
kiálthatnak, illetve „Isten, ha akarja, a köveket Dobogtatja meg a szívek helyett.” A budavári templom
kövei is velünk együtt szólalnak meg, emlékezve a
múltra és a jövőbe vetett hitünkre.
Dr. Vitális György
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„Élő kövek”
„Az az ember keresett, s megtalált.
És azt mondta nekünk: Ti templom lesztek.
Falakká fogtok összeállani,
És visszaveritek az Ige hangját”
Reményik Sándor: Kövek zsoltára
Ahogy templom építőkövei sorakoznak szépen egymás
mellett és hol egyszerű, hol bonyolultnak tűnő struktúrában elrendezve alkotják magát a szent épületet, úgy
épül fel az egyházi szervezet is „élő kövekből”. Itt is
ugyanaz a rendező elv: az egymással kapcsolatban lévő
alkotóelemek hierarchikus tagoltságban vannak. Minden változás, megmérettetés nemcsak az egyén, nemcsak a vezetőség, hanem a közösség próbája is. Mivel
2012 evangélikus egyházunkban a választás éve, imádságos szívvel arra kérjük most minden kedves Testvérünket, hogy „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek
fel lelki házzá” (1Pét 2,5).
A gyülekezeti választás hivatalos – és beszédes – megnevezése:
Tisztújítás!
A megnevezésben fontos szó, az újítás! A jelenleg
tisztséget betöltőknek nagy felelőssége, hogy hátratekintve megvizsgálják, hogy megtettek-e mindent, ami
elvárható volt tőlük, amire hat évvel ezelőtt megbízást
kaptak! De feladatuk van az új jelöltek TestVéri fogadásában, felkészítésben, a TestVéri közösség építésében. Az újítás nem okvetlenül jelent személycserét,
önmagunk megújulására is szükség van. Fontos, hogy a
résztvevők érezzék a „társszolgálatra” való készülést.
Ahhoz, hogy a gyülekezet szervezeti és lelki működése
a három igénynek (Isten, egyház, gyülekezet) megfeleljen, fontos, hogy kellőképpen ismerjük egymást és az
eklézsiát. Hiszen csak így fogjuk tudni, kiválasztani
minden egyes helyre azt a „megfelelő követ”, ami szépen, harmonikusan illeszkedik a már meglévő „lelki
templomépület tömegébe”.
A tisztségviselők megválasztása előre meghatározott
ütemterv szerint történik. A gyülekezetektől az országos szintig a megbízatás hat évre szól. Fontos cél a
stabilitás, a garantált megújulás, és az átlátható, kiszámítható, egyértelmű választás.
A presbitérium által elfogadott 2012. évi ütemterv
Jelölőbizottság felállítása, választási szabályrendelet elfogadása
2011. november 8.
(képviselőtestület)
Jelöltekre ajánlások gyűjtése
2012. január
Jelöltek félnapos együttléte
2012. január 29.
Presbiterképzés (két napos)
2012. február 17-18.
Jelöltek bemutatkozása, szeretet2012. március 11.
vendégség
Gyülekezeti hétvége a jelöltekkel
2012. március 24-25.
(Piliscsaba)
Gyülekezeti választó közgyűlés* 2012. március 31.
Új tisztségviselők, testületek
2012. április 1.
beiktatása
* ez választja meg az egyházmegyei felügyelőt, esperest,
az egyházmegyei küldötteket és az országos felügyelőt

Az egyházközségünkben a következő tisztségek kerülnek megválasztásra:
felügyelő, másodfelügyelő, gondnok
tisztségviselők (jegyző, jogtanácsos,
számvevőszéki elnök)
presbiterek
képviselőtestületi tagok (munkacsoport vezetők,
munkacsoport tagok)
Jelölőbizottság
A tisztújítási folyamat legfontosabb testülete a jelölőbizottság. Az általános tisztújítás során az illetékes
egyházi önkormányzat közgyűlése 5 tagú jelölőbizottságot választ, hatéves időtartamra. Ez a testület szavazatszámláló (szavazatbontó) bizottságként is működik,
tagjai más tisztségre is megválaszthatóak. A jelölőbizottság Elnökét a tagok maguk közül választják.
A választás rendje
Jelölést bárki – írásban és szóban is – adhat le a jelölőbizottság részére, az előre meghatározott határidőig.
Az egyházközségi közgyűlés határozatképes, ha szabályszerűen, a közgyűlés napját megelőző két egymás
utáni vasárnap az istentiszteleten történő kihirdetéssel
vagy az ülés előtt tizennégy nappal kiküldött meghívóval írásban hívták össze, és azon az egyházközség
választói névjegyzékében szereplők legalább a presbitérium létszámával azonos számban jelentek meg (minimum 25 fő, a tisztségben lévő presbitereken kívül).
A szavazás titkos, szavazólapokon történik. Ezek begyűjtése a számlálóbizottság feladata, akik ezt követően megvizsgálják az érvényességet és elvégzik az öszszeszámlálást. A szavazólapokra minden jelölt rákerül,
aki jelölést kapott, a feltételeknek megfelel és elvállalta, hogy megválasztása esetén betölti a tisztséget. A
szavazó listán minimálisan 75 gyülekezeti tagnak kell
szerepelnie (képviselőtestületi tagok száma), a jelöltek
maximális száma nem megkötött.
Választói névjegyzék
Ebben azok az egyházközség nyilvántartásában szereplő
nagykorú tagok szerepelhetnek, akik 2011. január 1. és
2012. január 31. között egyházfenntartói járulékkal
vagy adománnyal támogatták a gyülekezetet vagy annak alapítványát. A választói névjegyzék a gyülekezet
irodájában megtekinthető, lezárása február utolsó napján történik.
A választásokról és a szavazásról szóló 2005. évi VII.
törvény teljes szövege a
http://zsinat.lutheran.hu/torvenyek/2005.-vii.-torveny-azegyhazi-valasztasokrol/2005.-vii.-torveny linken érhető el.
A szegletkő már letétetett, s aki hisz abban, meg nem
szégyenül (1Pét 2,6)!
A közgyűlés által elfogadott dokumentum alapján készítette
Váradi Adél
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Emlékezés Várady Lajosra
Személyes hangú levelet kaptam október elején.
Néhány sorát – beleegyezéssel – most közreadom:
Leírni is sok, hogy édesapám,
ha élne, már 100 éves lenne.
Az én szememben még mindig
az a nemcsak fiatalos, de tetteiben valóban fiatal, lendületes férfi él, aki annyi mindent
tett gyülekezetéért, egyes emberekért, a közegyházért.
Ami beárnyékolja a képet, az
ő "beszervezett múltja" az én
szememben emberi tragédia,
ahol nem állta meg a próbát, de ki tudja, volt-e másik út. A dokumentumok elolvasása és kijegyzetelése
után (mert ezt annak idején a Levéltárban megtettem) azt látom, hogy gyülekezetének nem ártott,
egyes gyülekezeti tagoknak sem (ahogy ezt a vele
foglalkozó kutató sejtette), sőt az összefüggések ismeretében azt mondhatom, hogy szorult helyzetéből
is igyekezett közössége számára mind több jót kihozni... Nagyon szeretném, ha a megemlékezés úgy
történne, hogy mindenki hallhassa, aki istentiszteleten volt aznap.
Azt, hogy születésnapja a reformáció ünnepkörén
belül van, Ő mindig áldásnak tekintette, szeretném
tehát, ha 30-án, vasárnap lenne megemlékezés minden istentiszteleten, ima vagy beszéd formájában.
Ezekkel a sorokkal keresett meg leánya Fasang
Árpádné Várady Zsuzsa, s személyes kérését magamévá tettem, hisz egy közösségnek emlékezni
kell a múltjára. Még akkor is, ha a múltat nem látjuk
tisztán. Emlékezésünk nem lehet ítélkezés, hisz ez
nem a mi dolgunk, és úgy tekinthetünk a történelemben munkálkodó Istenre, mint aki tud jót kihozni
abból, amit emberek vagy rendszerek elrontanak.
Az istentiszteleten ezekkel a szavakkal emlékeztünk
egykori lelkészünkre:
A mai istentiszteletünkön emlékezünk meg Várady
Lajosról, egyházközségünk egykori lelkészéről, aki
100 évvel ezelőtt, 1911. október 29-én született.
Teológiai tanulmányait Sopronban végezte el, 1934ben avatta őt lelkésszé Raffay Sándor püspök.
Tápiószelén és a Fasorban volt segédlelkész, majd
Csepelre került, ahol a gyülekezet megszervezése és
önállósítása volt a feladata. 1952-ben alakult meg a
Budai Egyházmegye, ennek az egyházmegyének első
esperese lett. Éppen ezért szorgalmazták, hogy a
Várba kerüljön. 1953-ban iktatták be a vári lelkészi
állásba. A következő évben, a vári gyülekezetben
drámai esemény történt. Kivált a Sréter Ferenc által
vezetett ébredési csoport. Váradyra maradt a feladat, hogy igehirdetésével, szívós kitartó munkájával újra megtöltse a templomot. Kész volt harcolni
azokért, akik mellőzést szenvedtek, segíteni ott, ahol
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azt máshonnan nem várhatták, így erősítette meg
újra a gyülekezetet. Közben vigyázott arra, hogy a
tisztét ne veszélyeztesse, ezért óvakodott attól, hogy
akár az állam, akár az egyházvezetéssel szembe kerüljön. Szolgálata révén újra indult az imaóra, felépült a háborúban megsemmisült orgona, s elkezdődött Csorba István vezetésével a Schütz kórus munkája. Mellette szolgált Madocsai Miklós segédlelkészként.
Várady Lajos 1971 májusában váratlanul hunyt el.
Látnunk kell, hogy közegyházi tevékenységétől függetlenül gyülekezetünk folyamatos épüléséért sokat
tett, és Istennek adhatunk hálát a közöttünk végzett
szolgálatért, Isten irgalmába ajánlva emlékező,
most köztünk lévő szeretteit.
Gyülekezetépítő munkájának emlékét egy alapítvány
is őrzi, amelynek kamatából a gyülekezetünk jó képességű fiataljai kapnak évente egyszer támogatást.
Bence Imre
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A reformáció ajándéka
Előadás a reformáció ünnepén
a budavári gyülekezetben, 2011. október 31-én
Kedves Gyülekezet, kedves Testvérek!
Ma „születésnapot” ünnepelünk. Arra a napra emlékezünk, amikor Luther Márton nyilvánosságra hozta
95 tételét. Ezzel az eseménnyel kezdődött a reformáció. Ha valakinek születésnapja van, akkor az
ünnepi beszédben azt is elmondjuk, hogy mi az,
amit az ünnepelt a többi ember számára jelent, mi
az, amit ő ad a többieknek. Ezért én most arról szeretnék beszélni, hogy mit kaptunk mi a reformáció
révén. Van néhány dolog, ami manapság már olyan
természetes és magától értetődő számunkra, hogy el
is felejtettük, hogy azt a reformációnak köszönhetjük.
1. A reformáció Isten ajándéka
Fontos, hogy tudjuk azt, hogy a reformáció nem
„emberi kéz munkája”. Nem Luther Márton, Ulrich
Zwingli vagy más reformátor, vagy fejedelem, császár vagy a pápa eredménye. Az élő Isten az, aki
úgy dönt, hogy közelebb kerül az emberhez, és ez
által az egyház megújulását indítja el. Ha most Lutherről beszélünk, azt kell mondanunk: az ő, Istennel folytatatott, személyes küzdelme vezetett el a
reformációhoz. Luther a reformátori felismeréseit
nem „kidolgozta”. Az, hogy Isten a Krisztusban ad
nekünk kegyelmet, és hogy csakis a hitünk és nem a
tetteink által válunk igazzá Isten előtt. Ezzel a felismeréssel tulajdonképpen Isten megajándékozza
Luthert: „Isten megkönyörült rajtam” írja Luther
visszatekintve. Azáltal, hogy Isten felnyitotta a
szemét, a Szentírásban arról az Istenről olvas, aki a
Krisztusban közel került hozzánk, emberekhez.
2. Isten beszéli a mi nyelvünket is
A reformáció maradandó eredménye a biblia fordítása. Luther ezzel megalapozta a közös német nyelv
fejlődését. Így Luther munkája nem csupán a teológusok, hanem a nyelvészek számára is nagy jelentőséggel bír. Luthernek persze mindezzel határozott
célja volt. Meg volt győződve arról, ha mindannyian
olvashatjuk és értjük Isten igéjét, akkor az evangélium mindenkit meg tud győzni, és mindenkiben hitet
fog ébreszteni. Az olvashatóság és a megértés a feltétele a hitre jutásnak. A reformáció hatással volt a
római-katolikus egyházra is, ahol a II. Vatikáni zsinat óta a misét már nem latinul olvassák, hanem az
adott ország nyelvén. A mi helyzetünkre vonatkoztatva azt mondhatjuk: Isten a magyarokhoz magyarul, németekhez németül beszél, Pál apostol szavai
szerint: „A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; (…) mindenkinek
mindenné lettem…” (1Kor 9, 20-22).
3. Isten énekeit énekeljük
A Torgau-i vártemplom avatásán (1544-ben) Luther
így fogalmazta meg, hogy mi az épület legfőbb célja: „semmi más ne történjék itt, mint hogy a mi
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Urunk beszéljen hozzánk az Ő szent igéjén keresztül, és mi is beszélhessünk hozzá imádságban és
énekben.” Luther így definiálja az istentiszteletet.
Az istentisztelet egy párbeszéd: az örök Isten beszél
hozzánk, emberekhez – igéjén, a prédikáción keresztül.
És mi szintén beszélünk az Istenhez – imádsággal és
énekkel. Az istentisztelet tehát nem a lelkész előadása, hanem egy párbeszéd Isten és ember között.
Ahhoz, hogy mi is válaszolhassunk Istennek Luther
és a reformátorok énekeket írtak, és így a gyülekezet
részesévé válhatott az istentiszteletnek. A dallamok
sokszor ismert népi dallamok voltak, amikhez Luther vallási szöveget írt. Ezzel az istentisztelet hasonlóvá vált az első gyülekezetek istentiszteletéhez,
ahol az ének nagyon fontos szerepet játszott: „A
Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy,
hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.” (Kol 3,16)
4. Isten emberré lesz – és gyermekké is
A reformációnak köszönhetően fontosabbak lettek a
gyerekek.
Már Jézus emlékezteti a tanítványait: „Bizony,
mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem
megy be abba” (Mk 10,15). A reformáció óta egyre
fontosabb feladattá vált, hogy a hit tanait továbbadják a fiatal generációknak. Martin Bucer, a
straßburgi reformátor ötlete volt a konfirmáció. A
Krisztusba vetett hit befolyásolja a gyermeknevelést
is. Érdekes Luther kijelentése: „Krisztus, aki az emberhez akart közel kerülni, emberré lett. Tehát, ha
mi a gyerekekhez akarunk közel kerülni, nekünk is
gyermekké kell lennünk.” Krisztus emberré válásának tehát következményei vannak arra, hogy mit is
értünk gyermeknevelés alatt, illetve annak módszereire.
5. Isten mindenütt a világban szól hozzánk
Nem sokkal a reformáció kezdete után már egész
Európából özönlöttek az egyetemisták Wittenbergbe
tanulni, közöttük sok magyar diák is. A reformáció
hamarosan európai mozgalommá vált. Az összekötő
kapcsot a krisztusi evangélium jelentette, különbözőek voltak viszont a megjelenési formái. Ezen a
téren a reformátorok igen toleránsak voltak. Az
Ágostai hitvallás alapján (1530-as birodalmi gyűlésen) a tiszta evangélium és a szentségek evangélium
szerinti kiszolgáltatása az egység jele, és nem az
„egyen” ceremóniák. Különbözőek a formák és a
nyelv, de egy a krisztusi hit, ez volt a reformátorok
véleménye. Egy Úrhoz tartozunk, annak ellenére,
hogy más a nyelvünk, a történelmünk, a mentalitásunk és a kultúránk – de mindannyian az Ő hívását
követjük és Ő az, akinek a szenvedése, halála és
feltámadása jelenti számunkra az életet.
Johannes Erlbruch
a budavári németajkú
evangélikus gyülekezet lelkésze

.
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Eseménynaptár
2011. ÁDVENT-KARÁCSONY
November 26. szombat
16.00 – Ádventi barkácsolás, kézműveskedés
a hittanos gyermekek részére
November 27. vasárnap
ÁDVENT 1. vasárnapja
Istentiszteletek a szokott rendben
11.00 – az istentisztelet keretében
a konfirmandus csoport bemutatása,
a Schütz kórus szolgálata –
Liszt és Mendelssohn művek
18.00 – Ádventi vesperás-zsoltárénekléses
istentisztelet – Ferenczi Ilona vezetésével
December 2. péntek
18.00 – Orgonazenés áhítat
Kővári Péter orgonaestje,
Krohovay Marcell (ének) és
Kiss Kamilla (fuvola) közreműködésével
December 4. vasárnap
ÁDVENT 2. vasárnapja
Istentiszteletek a szokott rendben
16.00 – Családos délután – kisgyermekes családok
találkozója, az ún. Totyogók istentisztelete. Nagyobb gyermekek számára a gyermekénekkar
próbája. Vendégünk a Mikulás!
December 6. kedd
18.00 – Bibliaóra
19.00 – Presbiteri gyűlés
December 9. péntek
18.00 – Orgonazenés áhítat
Bán István orgonaestje
Kiss Kamilla (fuvola) közreműködésével
December 11. vasárnap
ÁDVENT 3. vasárnapja
Istentiszteletek a szokott rendben
16.00 – Szeretetvendégség
Richly Zsolt a készülő Luther-rajzfilmjéről
tart előadást. A rajzfilmből részleteket is
megtekinthetünk. A szeretetvendégség keretében nyitjuk meg a „Tél-család-ünnep”
című fotókiállítást a templomban.
18.00 – Ifjúsági istentisztelet a budavári fiatalokból
szerveződött együttes szolgálatával
19.00 – Fészekrakó kör – Fiatal házasok és
házasságra készülő fiatalok alkalma
Téma: A házasság létszakaszai: Az elmélyülés
szakasza
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December 15. csütörtök

19.30 – Házas-kör
Témánk: Megerősödés a hitben és az
állhatatosságban
December 16. péntek
18.00 – Orgonazenés áhítat
Virágh András Gábor orgonaestje
December 18. vasárnap
ÁDVENT 4. vasárnapja
Istentiszteletek a szokott rendben
11.00 – az istentisztelet keretében a Schütz kórus
szolgálata – Charles Gounod: G-dúr mise (No.6)
Vezényel: Bán István
19.00 – Férfikör
December 24. szombat
SZENTESTE
A Bécsi kapu téren:
15.00 – Gyermekek karácsonyi szolgálata
a kápolnában
16.00 – Ünnepi istentisztelet
Igét hirdet: Balicza Iván
24.00 – Éjféli istentisztelet
Igét hirdet: Bence Imre
Budagyöngyén:
16.00 – Ünnepi istentisztelet
Igét hirdet: Fabiny Tamás
December 25. vasárnap
KARÁCSONY 1. napja
A Bécsi kapu téren:
9.00 – Igét hirdet: Balicza Iván
11.00 – Igét hirdet: Bence Imre
18.00 – Igét hirdet: Balicza Iván
Budagyöngyén:
9.00 – Igét hirdet: Bence Imre
December 26. hétfő
KARÁCSONY 2. napja
A Bécsi kapu téren:
9.00 – Igét hirdet: Bence Imre
11.00 – Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta
18.00 – Igét hirdet: Bence Imre
Budagyöngyén:
9.00 – Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta
December 28-30.
Az ifjúsági kör téli kirándulása és előszilvesztere
Kemenesmihályfán
Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet!
Részleteket az ifjúsági órákon és
szórólapokon adunk közre.
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December 31. szombat
ÓÉV ESTÉJE
A Bécsi kapu téren:
18.00 – Igét hirdet: Bence Imre
23.30 – Igét hirdet: Balicza Iván
Budagyöngyén:
18.00 – Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta
2012. Január 1. vasárnap
A Bécsi kapu téren:
9.00 – Igét hirdet: Bence Imre
11.00 – Igét hirdet: Balicza Iván
18.00 – Igét hirdet: Bence Imre
Budagyöngyén:
9.00 – Igét hirdet: Balicza Iván
Január 3. kedd
18.00 – Bibliaóra
19.00 – Presbiteri gyűlés
Január 6. péntek
VÍZKERESZT ünnepe
11.00 – Istentisztelet
18.00 – Istentisztelet
Január 8. vasárnap
Vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
16.00 – Családos délután – kisgyermekes családoknak az ún. Totyogók istentisztelete. Nagyobb gyermekeknek a gyermekénekkar
próbája.
18.00 – Ifjúsági istentisztelet
19.00 – Fészekrakó kör – Fiatal házasok és
házasságra készülő fiatalok alkalma
Január 14. szombat
16.00 – Közösségépítő alkalom konfirmandusok
és fiatalok részére
Január 15. vasárnap
Vízkereszt ünnepe utáni 2. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
19.00 – Férfikör
Témánk: Felkészülés egy váltásra: nyugdíjba menni – egy fordulópont ajándékai
és kihívásai (4 alkalomból álló sorozat –
Dr. Joób Máté vezetésével)
Január 15-22.
Ökumenikus imahét
Közös imádkozás a keresztyén egységért római katolikus, görög katolikus és református testvérekkel.
Az alkalmak pontos rendjéről és időpontjáról
plakáton és szórólapokon adunk tájékoztatást
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Január 20. csütörtök
19.30 – Házas kör
Témánk: Megerősödés a reménységben
Január 29. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
16.00 – Lelki alkalom
a 2012-es tisztújítás jelöltjeinek
Február 4. szombat
15.00 – Gyülekezeti farsang
Kisgyermekes családok, hittanosok és fiatalok közösségi alkalma jelmezbemutatóval,
közös játékokkal és az Áldomás táncház által
szervezett néptánc tanulással
Február 7. kedd
18.00 – Bibliaóra
19.00 – Presbiteri gyűlés
Február 11. szombat
16.00 – Közösségépítő alkalom konfirmandusok
és fiatalok részére
Február 12. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
18.00 – Ifjúsági istentisztelet
19.00 – Fészekrakó kör – Fiatal házasok és
házasságra készülő fiatalok alkalma
Február 16. csütörtök
19.30 – Házaskör
Témánk: Megerősödés az egymás iránti
szeretetben
Február 19. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
19.00 – Férfikör
Témánk: Felkészülés egy váltásra: nyugdíjba menni – egy fordulópont ajándékai
és kihívásai (4 alkalomból álló sorozat – Dr.
Joób Máté vezetésével)
Február 26. vasárnap
BÖJT 1. vasárnapja
Istentiszteletek a szokott rendben
18.00 – Böjti vesperás-zsoltárénekes istentisztelet

Keresse gyülekezetünket az
iWiW és a Facebook
közösségi portálokon is!

.

Budavári Hírmondó
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:
Balicza Iván – igazgató lelkész
356-97-36/15
e-mail: balicza@t-online.hu
Fogadóóra: kedd 9.00-13.00
szerda 9.00-13.00
Bencéné Szabó Márta – lelkész
356-97-36/18
Fogadóóra: csütörtök 9.00-13.00
Bence Imre – lelkész, esperes
356-97-36/18
e-mail: imre.bence@lutheran.hu
Fogadóóra: hétfő 9.00-13.00 és 14.30-16.30
péntek 9.00-13.00
Egyeztetés alapján a lelkészek a megadott
fogadóórákon kívül kereshetők

Dr. Fabiny Tamás – püspök
394-23-35
tamas.fabiny@lutheran.hu
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

**************************************

Felhívjuk beteg vagy idős testvéreink figyelmét,
akik az ádventi időben, karácsony ünnepére
készülve szeretnének otthonukban úrvacsorával élni,
telefonon egyeztethetnek időpontot, és a lelkészek
szívesen meglátogatják őket.
Telefon (hétfőtől-péntekig): 356-9736
délelőtt 9-13 óra között.

**************************************
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Állandó alkalmak
Istentiszteletek
Vasárnap és ünnepnapon:
9.00 és 11.00 órakor úrvacsoraosztással
és 18.00 órakor
Bibliaórai alkalmak
Hétfő 19.00 – Fiatal felnőttek (FIFE)
Kedd 9.00 – Imaóra
Kedd 18.00 – Bibliaóra
Csütörtök 10.00 – Nyugdíjas-klub
Énekkari próba
Vasárnap 19.00 – Schütz kórus próbája
Kedd 19.00 – Gospel kórus próbája
Ifjúsági órák
Csütörtök 19.00 – Kapu kör
(Egyetemista korosztály 30 éves korig)
Péntek 18.00 – Középiskolás korosztály
(13-20 éves korig)
Gyermek alkalmak
Vasárnap 11.00 – Óvodás gyermekmegőrző
alsós és felsős hittancsoportok
Hétfő 10.00 – Baba-mama kör
(kéthetente – minden hónap 2. és 4. hétfőjén!)
Csütörtök 17.00 – Alsós hittan és felsős hittan
Péntek 16.00 – Konfirmációs óra
Cserkészet
Hétfő 16.15 – leányőrs összejövetele
Csütörtök 17.00 – fiúőrs összejövetele
Rendszeres alkalmak a Budagyöngyén
Istentisztelet
Vasárnap és ünnepnapon:
9.00 órakor úrvacsoraosztással
Bibliaóra
Hétfő 17.00
Hittanóra
Szerda 17.00 – Alsós gyermekek számára
Havi rendszeres alkalmak
Minden hónap 1. vasárnapján 16.00 órától Családos délután – totyogók istentisztelete (legkisebb
gyermekek és szüleik közösségi alkalma)
és gyermekénekkar
Minden hónap 2. vasárnapján 19.00 órakor az
istentisztelethez kapcsolódva: Fészekrakó kör
(fiatal házasoknak és házasságra készülő fiataloknak)
Minden hónap 3. vasárnapján 19.00 órakor
az istentisztelethez kapcsolódva: Férfi Kör
(beszélgetős alkalom férfiaknak)
Minden hónap 3. csütörtökjén 19.30-tól
Házaskör
Felnőttek részére keresztelői és konfirmációi
felkészítés tartunk. Jelentkezni személyesen és
telefonon lehet a lelkészeknél. A felkészülés
személyes beszélgetéseken és a hétfői FIFE alkalmon történik!
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A Férfikör hirdetése:
Felkészülés egy váltásra: nyugdíjba menni
– egy fordulópont ajándékai és kihívásai
A férfiak számára a társadalmi-munkahelyi szerep
elvesztése – főleg, ha minden átmenet nélkül történik – nagyobb identitásválsággal járó folyamat, mint
a nőknél, akiket jelentős mértékben kárpótol a családi szerepvállalás. Sokunk által tapasztalt tény,
hogy a nők mintha jobban alkalmazkodnának megváltozott szerepeikhez. Talán ezekről a változásokról többet is beszélnek egymás között… Ezért lehet
jelentősége egy olyan férfiakból álló körnek, amelyben meg lehet beszélni a fordulóponttal kapcsolatos
gondolatokat, félelmeket, nehézségeket, és ahol
együtt lehet keresni a válaszokat a felvetődő kérdésekre.
A már meglévő kör tagjait – akár kiegészülve néhány új, személyesen megszólított taggal – egy beszélgetés-sorozatra invitáljuk, amelyen alkalmanként egy-egy témát dolgozunk fel. Az esték előtt
egy héttel mindenki kapna néhány oldal olvasnivalót, amely segítséget jelenthet a témára történő ráhangolódásban.
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EVANGÉLIKUS MŰSOROK
A MAGYAR TELEVÍZIÓBAN
December 11. Gyóni Géza
A korábbi 26 perces műsor ismétlése
az m1-en és az m2-n is.
A versek felvétele többek között a
Bécsi kapu tér alatti pincében készült.
December 18. Evangélikus magazin
Az adventi műsor az m1-en és az m2-n
is látható.
December 24. Hajnali gondolatok
(evangélikus) Az m1-en és az m2-n is
általában 5.30-kor kezdődnek a
3 perces áhítatok.
December 25. Evangélikus templomok
Három evangélikus templomot mutatunk be
a 18 perces műsorban.
Az adás az m1-en és az m2-n is látható lesz.

I. alkalom:
Kicsoda a férfi? – Meddig férfi a férfi?
A férfi archetípusok: a király – a harcos – a mágus –
a szerelmes
A férfi szerepek egyoldalúvá válása – „a macsó”
A hiányzó férfi szerepek: különösen az apa és a
nagyapa
II. alkalom:
Pozitív és negatív „öregedési minták” áttekintése
Történetek az apákról – mi mit láttunk?
A szép öregedés ajándékai
III. alkalom:
Mitől férfi a férfi? – Az értékünk nem a hasznunk.
Külső és belső elvárások
Önmegvalósítás helyett öntranszcendálás
Teljesítmény helyett termékenység
IV. alkalom:
Újratalált kapcsolatban.
Megismerem-e még a feleségemet?
Mit kezd a feleségem velem?
Most leszek csak igazán nagyapa?
Időpontok:
Január 15.
Február 19.
Március 18.
Április 15.

vasárnap 19.00
vasárnap 19.00
vasárnap 19.00
vasárnap 19.00

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET A
MAGYAR RÁDIÓBAN
December 25-én, Karácsony ünnepén
az MR1 Kossuth adón 10.04-től
hallhatnak karácsonyi evangélikus istentiszteletet a
budahegyvidéki templomból.
Igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás püspök.

.
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Nürnbergi impressziók
„Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan
egy testté kereszteltettünk meg…”
(1Kor 12,13)
Új barátságok; felismerések, tapasztalatok; lelkiszellemi feltöltődés; mézeskalács-illat és édeskolbász-íz… Mindezt megélhette-átélhette nyolcfős kis csapatunk Nürnbergben november első
hetében, testvérgyülekezetünknél vendégeskedvén.

Érkezésünkkor Gerhard Schorr lelkész és német
testvéreink meleg szavakkal és cseresznyés süteménnyel fogadtak bennünket. Néhányunkat már
régi barátként köszöntöttek – lévén szó akár huszonöt éves barátságokról is – másokkal most
találkoztak először. Néhány nap múlva, búcsúzáskor azonban már mindnyájunktól „régi barátként”
köszöntek el…
Az érkezést követő napon megkezdtük „lelkiszellemi tankjaink” feltöltését. Régi zsidó temetőben jártunk Iphofban, majd ellátogattunk a
„Communitaet Casteller Ring” evangélikus női
szerzetesrend kolostorába. Részt vettünk a nővérek déli istentiszteletén, akik meg is vendégeltek
minket. Délután az egyik nővér elvitt bennünket a
„Friedwald”-ba, a „békesség erdejébe”, egy sajátos temetőbe, ahol a sírkövek élnek, hiszen azok
különféle fajtájú, formájú és korú fák: így láttunk
„családi fákat”, „pár-fákat”, barátok fáit. A kereszténység és a panteizmus érdekesen elegyedett
a hulló falevelek között…
Következő nap folytatódott szellemi barangolásunk. Egy közeli városka, Bad Windsheim templomának festményeiben, domborműveiben, oltárképében, padlásán és padjai között kutattuk evangélikus gyökereinket, és mintha egyre több részlet
került volna a helyére a szívünkben és a fejünkben… Kiadós ebéd után szabadtéri néprajzi múzeumban sétálhattunk, megcsodálhattuk a régi vízimalmot, a középkori parasztházikókat; láthattuk,
milyen kis „kutyaházban” aludt a pásztor a mezőn.
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Ezen a napon százéveket ugrottunk vissza az időben, és raktuk össze magunkban, mint egy kirakós
játékot, hogy hogyan éltek - éreztek - hittek - gondolkodtak elődeink; onnantól kezdve, hogy miért a
protestáns templomokban jelentek meg először a
padok, egészen addig, hogy miért voltak koromsötétek a középkori parasztházak kis konyhái.
Este visszatértünk a mai Nürnbergbe, és másnap
kedvünkre bolyonghattunk a városka utcáin. Betérhettünk a számos kis mézeskalácsboltba, megkóstolhattunk a különféle Wurst-okat; felfedezhettük a
helyi piacot, felkapaszkodtunk a várhegyre. Időutazásunk mintha továbbra sem ért volna véget –
Nürnberg épületeiben ugyanis a régi és az új sajátosan és harmonikusan keveredik: a várost a második
világháborúban nagyon súlyos bombatámadások
érték, ebből a helyzetből álltak talpra és állították
helyre, ami korábban érték volt. Nem lemásolták a
középkori házakat, hanem azoknak stílusát, színvilágát átvéve újat alkottak, egy új kor követelményeinek megfelelően s munkájuk eredménye valóban
magával ragadó lett!
Időutazásunk este közös fényképnézegetéssel zárult,
magunk is felvillantottunk néhány emléket a budavári
gyülekezet múltjából, beszélgettünk a jelenről, együtt
gondolkodtunk a testvérgyülekezetek közötti kapcsolat
jövőjéről. Úgy éreztük, ők megértettek bennünket, mi
pedig őket. Ezért jöttünk.
Visszaindulásunk előtt német testvéreinkkel közös
istentiszteleten vettünk részt, a kenyeret és a bort
hatalmas körben állva vettük magunkhoz, kihez
németül szólt ekkor a lelkész, kihez magyarul, ez
volt az egyetlen különbség! Ezzel az érzéssel szívünkben indultunk haza, és mindnyájan éreztük –
tudtuk: ezt a kapcsolatot folytatni kell, ezért tenni
kell – a jelenlegi „szövetségeket” fenntartva és
újakat hozva létre. Hálásak vagyunk Istennek és
kinti barátainknak, hogy valóban átélhettük, megtapasztalhattuk és felismerhettük: „mindnyájan egy
Lélekkel itattattunk meg”. (1Kor 12,13) Köszönjük!

Tóth Katinka
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Nagyvelegi hétvége
Gyülekezetünk ifjúsági körének néhány tagja egy
hideg, de napsütéses októberi hétvégét töltött
együtt Nagyvelegen a soproni ifjúsággal. Nálunk
már szokássá vált, hogy minden évszakban van
valamilyen közös kirándulás, és ehhez társultak
idén Sopronból is. Hogy miért? Mert két évvel
ezelőtt a formálódó soproni ifi hozzánk jött eltanulni a hatékonyan működő ifjúsági közösség titkát. Azóta rendszeresen tartjuk egymással a kapcsolatot, és számos közös programon erősítjük
egymást – immáron kölcsönösen.
Nagyveleg mint táborhely sok budavári fiatal és
felnőtt számára ismerős lehet, hiszen a kezdeti
időkben nyári hittanos táboraink itt kerültek megrendezésre. A falu és környékének csodálatos
hangulata azokat is megragadta, akik csak az elmúlt években jártak itt, és még nem nosztalgikus
szemmel tekintettek e helyre. Így hát kézenfekvő
volt a két évvel ezelőtti őszi hétvégénkhez hasonlóan idén is Nagyvelegre jönnünk.
Együttlétünk fő témáját az úgynevezett Facebookjelenség vizsgálata adta. A jelenlévők közül egy
kivételével mindenki „fent van” a Facebookon, és
napi rendszerességgel használja is azt. De vajon
van-e ennek értelme? Milyen céllal „megyünk
fel” a Facebookra? Megkérdezni a házi feladatot,
csevegni a barátainkkal, „lájkolni” egymás új képeit és bejegyzéseit? Vagy egyszerűen csak saját
életünket akarjuk görcsösen megosztani másokkal? Egyáltalán mennyire hiteles az a kép, az az
„arc (face)”, amelyet nyitott könyvként közvetítünk magunkról a világ felé? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kerestük a választ beszélgetéseink során.

Budavári Hírmondó

Abban is egyetértettünk, hogy sokszor nem a valódi
önmagunkat adjuk a Facebookon, hanem egy bizonyos normát követve akar mindenki másnak látszani, mint ami. Végül érdekes módon éppen az a
gyerek váltott ki elismerést egy másik gyerek szemében, aki a sok noszogatás és rábeszélés ellenére
elég erős volt ahhoz, hogy ne regisztráljon fel a
Facebookra.

Ifijeink személyes kapcsolata úgy tűnik tovább fog
erősödni a következő hónapokban. Már most két
közös alkalom van kilátásban. Az egyik december
közepén a soproni „koszorúcska-bál”, a másik pedig az előszilveszteri együttlét Kemenesmihályfán.
Kövecses László

Scholz László

Eszmélet
Magában véve nem jó, nem is rossz
a csöppnyi Perc,
mely épp legördül hozzám
az Idő láthatatlan fonalán.
Üresnek látszik. Nem tudom, még mit hoz.
Édeset – keserűt?
Galambot – keselyűt?
Burukkol nékem vagy belém tép?
Neve végül is “kár” lesz
avagy “becses érték”?

Válaszaink egész megnyugtatóak voltak, senkinél
sem merült fel a kóros Facebook-függőség gyanúja, már csak azért sem, mert mindenki kibírt két
teljes napot nélküle. Azt azért leszögeztük, hogy
jobb előnyben részesíteni a személyes találkozást
az internetes csevegésnél, és jobban hozzájárul
egy barátság megerősödéséhez, ha valóban faceto-face (szemtől-szembe) osztjuk meg egymással
élményeinket.

Midőn most még semmit sem sejtetőn
legördül ide hozzám
a láthatatlan Idő-fonalon,
minden azon fordul meg:
mit hoz,
s én hogyan fogadom.

.
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Hírek - Hírek - Hírek – Hírek
Bence Imre és Bencéné Szabó Márta október
1-jén a soproni Hunyadi János Evangélikus
Óvoda szülői hétvégéjén tartott előadást „Ahol
a te kincsed” címmel.
Október 5-én 42 németországi lelkész, a
bambergi egyházmegye lelkészi közössége látogatott gyülekezetünkbe. A találkozón Bencéné
Szabó Márta lelkész és Kövesy Emese irodavezető adott vetített képes tájékoztatást gyülekezetünk életéről.
Október 11-én elkezdte munkáját a Budai
Gospel. Az új Gospel-kórus minden héten
kedden 19.00 órakor tartja a próbáját, Veres
Andi vezetésével.
Október 12-én Bence Imre, október 19-én pedig Balicza Iván tartott áhítatot a Rózsák terei
Kollégiumban.
Ifjúsági találkozó volt Nagyvelegen a „pénteki
ifi” szervezésében. Gyülekezetünkből 15 fiatal
vett részt a találkozón Bence Imre vezetésével,
a soproni gyülekezetből 16-an jöttek el,
Mátisné Schlögl Patricia és Biczóné Pityer
Gabriella pedagógusok vezetésével. A találkozón elsősorban Jézus példázataira figyeltünk.
A beszélgetés fő témája a Facebook jelenség
volt. A találkozó keretében Bence Imre a
Nagyvelegi Evangélikus Egyházközség istentiszteletén szolgált igehirdetéssel.
Október 16-án szeretetvendégségen találkozott
a régi és az új Schütz-kórus, amelyen a régi
időkre emlékezve adtak hálát a közös szolgálat
áldásaiért. Áhítattal Balicza Iván igazgatólelkész szolgált. Az alkalom szervezője Csorba
István ny. karnagy volt.
Október 20-án Bence Imre esperes megbeszélést folytatott Bajúszné Orodán Krisztina kórházlelkésszel a budai kórházakban folyó lelki
munkáról. A kórházlelkészek szolgálatát önkéntes látogatók hatékonyan tudják segíteni,
ezért gyülekezetünkből is várjuk azokat a jelentkezőket, akik szívesen kapcsolódnak be az
önkéntes látogatók közösségébe. Elképzelések
szerint 2012 elején egy ún. evangélikus gyászfeldolgozó csoport is elkezdheti a lelki munkáját.
Október 24-én westfáliai egyházi vezetők tettek látogatás gyülekezetünkben. A német gyülekezet részéről Johannes Erlbruch, a mi részünkről Balicza Iván köszöntötte őket.
Október 28-án reformációi csendesnap volt a
Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, amelyen Bence Imre esperes is csoportbeszélgetést
tartott az érettségi előtt álló diákoknak.

Balicza Iván igehirdetéssel szolgált Nyíregyházán, a nagytemplom 225 éves jubileumára
szervezett ünnepségen.
Istentisztelet keretében emlékeztünk meg
Várady Lajos egykori lelkészünk születésének
100. évfordulójáról, október 30-án.
Reformáció ünnepén – október 31-én – együtt
ünnepeltünk a Szilágyi Dezső téri Református
Gyülekezettel és a Német Ajkú Gyülekezet
tagjaival. Igét hirdetett: Illés Dávid, református
esperes, előadást tartott Johannes Erlbruch,
német lelkész.
Testvérgyülekezeti látogatást tett a nürnbergi
St. Sebald gyülekezetnél gyülekezetünk küldöttsége: Balicza Iván, Ferenczi Ilona, Czenthe
Miklós, Kövesy Emese, Lovay Mátyásné,
Miklós István és felesége, valamint Tóth Katinka.
A november 8-án tartott közgyűlés elfogadta a
„Gyülekezeti tisztújítás keretei” c. dokumentumot, amely a 2012. évi tisztújítás menetét,
valamit Egyházközségünk Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását foglalja
magában. A dokumentumok a honlapon olvashatók teljes terjedelmükben. A közgyűlés
megválasztotta a Jelölő Bizottságot, amelynek
tagjai Balicza Gábor, Bencéné Szabó Márta,
Madas Zsuzsanna, Táborszky László és Stúr
Dénes lettek.

FELHÍVÁS!
A tisztújítás évében a gyülekezet különböző
testületeihez (képviselőtestület,
presbitérium, számvevőszék) és tisztségekre
(felügyelő, másod-felügyelő, gondnok,
jegyző, jogtanácsos és számvevőszéki elnök)
kell jelölteket állítani.
Szeretettel kérjük a gyülekezetünk minden
tagját, hogy a választásokat segítendő
legkésőbb 2012. január 20-ig adják le
jelöltjeik nevét a Jelölő Bizottságnak
címezve a Lelkészi Hivatalban.

Budavári Hírmondó
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