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Az én időm még nincs itt, 

nektek azonban minden idő alkalmas. (Jn 7,6)
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Szeretett gyülekezet!

Az új tanév és új gyülekezeti munkaév 
kezdetével néhány újítást vezetünk be 
a Hírlevélben is. A világosabb szerkezet 
és jobb átláthatóság kedvéért ezentúl 
terveink szerint állandó „rovatokba”  
foglaljuk a különböző cikkeket, híre
ket, képeket.

A Hangolóban olvashatjuk a „ráhan
goló” bevezető áhítatot, amit a Beszél
getősarok című rovatban egy vagy több, 
valamilyen módon a gyülekezethez 
 kötődő személlyel való interjú  követ. A 
Hírlevélben továbbra is fontos szerepet 
játszik a gyülekezeti eseményekről 
 való tudósítás – ezekről a Montázs cím

szó alatt olvashatnak, míg a Kitekintő 
rovat nemcsak a gyülekezet, de az 
 ország határain is túlmutatva, hazai és 
külföldi érdekes vagy tanulságos egy
házi eseményekről számol be. A Lélek
emelő cím alatt olyan teológiai és lelki
ségi írásokat, idézeteket gyűjtünk 
 össze, amelyek elgondolkoztatnak, és 
hitünk elmélyítésében segíthetnek. 
 További rovatokon is gondolkodunk – 
de ez egyelőre legyen meglepetés!

Jó olvasást kívánunk!

A szerkesztőbizottság nevében:
Gáncs Tamás és BernhardT dóra
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Becsöngettek

Itt a szeptember – gyermekeink, uno
káink újra útra kelnek. Vannak, akik 
várják, mások irtóznak a tanévkezdés
től. Az ellenőrzők még üresek, nincs 
bennük sem érdemjegy, sem beírás. A 
felnőttek gyakran irigykednek. Milyen 
jó lenne, ha szeptemberben nem csak a 
diákok indulhatnának tiszta lappal.

Időbeosztásunk is megváltozik. 
Gyakran hallani: Nincsidőm! Ám va
jon ez nem csak egy olcsó ki jelentés, 
ami egész pontosan azt jelenti, 
hogy: a másik emberre, Rád nincs 
időm? Időnk ugyanis van: egy 
évben 365 nap, s annak 
minden egyes napján 24 
teljes óra.

Jézus Krisztus egyszer így 
szólt tanítványaihoz:
Az én időm még nincs itt, nektek

azonbanmindenidőalkalmas(Jn 7,6).
Nektek, Neked és nekem azt üzeni 

Jézus ezen az őszön: mindenidőalkal
mas. Igen, legfeljebb egy falióra vagy a 
karóránk áltathatná magát – ha képes 
lenne rá –, hogy nincs ideje, mivel 
 körbejáró mutatói mindig ugyanabba a 
pozícióba térnek vissza.

Az ember élete másképpen működik. 
Mi mindig előre haladunk – az általunk 
kitűzött cél felé, és semmit sem tu
dunk visszahozni abból, amit már egy
szer magunk mögött hagytunk. Töb

bek között ez teszi életünket igazán 
komollyá és értékessé. Az elfecsérelt s 
elszalasztott idő ugyanis visszahoz
hatatlan.

Mint mindent, az időt is Teremtőnk
től kaptuk. Elsősorban arra, hogy 
 megismerjük és felismerjük Jézus 
Krisztusban az Élet Fejedelmét, e világ 

Megváltóját.
Azénidőmmégnincsitt – 
mondta Jézus egykor, s 
ezzel egyértelműen 
megváltói művére, 
Nagypéntekre és az első 

Húsvét ra  uta lt . 
 Meghalt értünk, 
 elszenvedte a bűne
inkért járó bün
tetést, és feltámadá
sával elhozta az örök 

életet – az időtlen lé
tet.

Valóban nincs időnk? Míg 
tart a ma, míg dobog a szívünk az idő
ben, addig éljünk a nagy lehetőséggel, 
hogy legyen időnk Jézusra, az élet 
 beszédének meghallására, s mi több, 
egymásra. Legyen időnk az új tanévben 
is a megbocsá tásra, szeretetünk kifeje
zésére és  annak megélésére. Mert Jézus 
így  biztat: nektek azonban minden idő
alkalmas!Ámen.

Blázy árpád
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Interjú hatodévesünkkel,  Bedecs Rékával

– Kedves Réka, először is sok sze-
retettel köszöntünk itt a kelenföldi 
evangélikus gyülekezetben! Az első 
kérdésem talán sablonos, de engem 
tényleg érdekel. Miért és hogyan 
döntöttél úgy, hogy lelkész leszel?

– Azt gondolom, ez egy olyan mély, 
az ember lelkének legbensőbb szférájá
ban zajló élmény, amit szavakkal csak 
nagyon felületesen és töredékesen 
 lehet körülírni. A szüleim nem különö
sebben vallásosak. Kis koromban a 
nagymamám sokat tett azért, hogy ki
alakuljon bennem az Istenhez és gyü
lekezethez való kötődés érzése. Így 
 kamasz koromban már tudatos döntés 
volt részemről, hogy egyházi gimnázi
umban szeretnék továbbtanulni. A 
soproni  Líceum azonban nem egy 
puszta iskola volt számomra, hanem az 
Istennel és önmagammal való kapcso
lat műhelye is. Ott vált egyértelművé, 
hogy a lelkészi pálya az én hivatásom. 
Aztán tizennyolc éves koromban volt 
egy krízis az istenkapcsolatomban, 
aminek a végén elköteleződtem az 
Örökkévaló felé. Úgy is mondhatnám, 
hogy felnőtté vált az addig gyermeki 
hit. Azt gondolom, egy keresztény nem 
spórolhatja meg, hogy tudatosan dönt
sön Isten mellett!

– Mit élveztél legjobban a teológia 
tanulmányaid alatt? Mi volt a leg

nehezebb? Mi fog legjobban hiá-
nyozni, és mi nem fog hiányozni?

– Leginkább a rendszeres teológiai 
tárgyakat (filozófiát, dogmatikát, eti
kát) és a lelkigondozástant (poi
menikát) szerettem. Illetve mindig 
 nagyon érdekelt a többi  világvallás kul
túrája. A héberrel viszont kezdetben 
meggyűlt a bajom. Jó ideig tartott,  mire 
ráállt a gondolkodásom. De remek 
 tanárunk volt, és végül nagyon meg
kedveltem a nyelvet.

– Mit vársz ettől a Kelenföldön 
 eltöltendő évtől?

– Azt várom, hogy szép lassan teoló
gusból lelkésszé válok. Tapasztalni, 
próbálkozni, tanulni, fejlődni szeret
nék. Nagyon hálás vagyok azért a segítő
készségért, nyitottságért, amit ezzel 
kapcsolatban a mentorom, az itt szol
gáló lelkészek, munkatársak, és első
sorban a gyülekezet részéről napról 
napra megtapasztalok.

– Ha meglenne rá a lehetőséged, 
min változtatnál, vagy mit vezetnél 
be Kelenföldön?

– Nagyon szeretném, hogy többet 
 legyen nyitva a templom. Szerintem a 
protestáns felekezetek gyülekezetei 
ilyen szempontból túlságosan zártak. 
Kevés szükségesebb dolgot tudnánk 
felkínálni egy több milliós város lakói
nak, mint Isten csendjét.
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– Szerinted hogyan lehet a 
mai emberekhez közelebb 
hozni a Jézusban való hitet, 
az egyházat?

– A hit nagyon intim dolog, 
ezért személyesnek és közvet
lennek kell lennünk ha tanú
ságot teszünk, vagy másokat 
kísérünk ezen az úton. Az egy
ház esetében nehezebbnek 
 látom a helyzetet. Számomra egy tabu
mentes krisztusi közösség kialakítása a 
legszimpatikusabb út. Ehhez azonban 
óriási bátorságra lenne szükség a klé
rus részéről.

– Mit csinálsz legszívesebben a 
szabadidődben? Van egyáltalán sza-
badidőd? Fontose ez egy lelkész 
számára – hogyan töltekezhet fel 
egy lelkész testileg, lelkileg, érzel-
mileg?

– Engem leginkább a ta
lálkozások tudnak feltölteni.  
Ahogy az Istennel való 
kapcsolatomat ápolom, 
úgy szükségem van a ma
gammal és a barátaimmal 
eltöltött minőségi időre is. 
Hogy ezen belül épp mihez 
van kedvem, az viszont 
 abszolút hangulatfüggő.

– Nagyon köszönöm, hogy egy ki-
csit megismerhettünk, remélem, 
hogy az elkövetkező hónapokban ez 
még jobban így lesz, és a gyülekezet 
több tagjával közelebbi – nem csak 
munka, hanem emberi, testvéri, ba-
ráti – kapcsolatba is kerülsz majd. 
Isten áldja meg számodra ezt az 
évet, és tegyen áldássá itt köztünk!

Az interjút készítette:
BernhardT dóra
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Csodabogár kihajózott Kelenföldön

Jézus gyógyításai, Gedeon gyapjúja, feltámadás, a tenger lecsendesítése, 
5000 ember megvendégelése – egy kelenföldi gyermeknek nem jelenthet 
gondot megtalálni ezeknek a bibliai történeteknek a lényegét. Ha megkér-
deznénk tőlük, nagy valószínűség szerint a válasz ennyi lenne: csoda. Ebben 
az évben a csoda fogalma új értelmet nyert a kelenföldi gyülekezetben, és a 
június 2327. között tartott napközis hittantáborban. (EvangélikusÉlet)

„Minden évközi családi istentiszteleten 
egyegy csodát jártunk körül. Ennek a 
témának a lezárásaként szerveztük 
meg idén ismét a napközis hittantábort 
a kelenföldi gyülekezetben.” – mondta 
el Gáncs Tamás igazgató lelkész, a 
 tábor vezetője. „Ez egy 
csodálatos év volt” – 
olvashattuk a plakáto
kon, ezért a tábor is a 
Csodabogárkihajózikcí
met kapta. A Csoda
bogár – miként tavaly 
dr. Seuss – ebben a tá
borban is kulcsszerep
lője volt a tábor életé
nek. A gyerekektől 
szerzett értesülések 
alapján Csodabogár fi
guráját Zahorecz Pál 
alakította, de ezt sem 
megerősíteni, sem meg
cáfolni nem kívánjuk. 
Egy biztos: Csodabo
gár mindennap megjelent, szemébe ló
gó csápjaival, nagy szárnyai val és két, a 

kelleténél nagyobbra nőtt metszőfogá
val. Mindenki észrevette őt, egyedül 
sajnos Zahorecz Pali nem,  hiszen – ki 
tudja miért – pont mindig akkor tűnt el,  
amikor Csodabogár megjelent. Ő ebből 
a cikkből utólag  értesülhet Csodabogár 

kinézetéről…
A tábor bibliai 

alaptörténete Jónás  
próféta könyve 
volt. Minden reggel  
énektanulással és 
áhítattal kezdtük a 
napot, melyben a 
hét folyamán végig
követtük Jónás út
ját. Ezután elmélyí
tő feladatok segí
tettek a gyerekek 
nek  abban, hogy 
korcsoportonként 
gondolkodjanak a 
történeten. Dél
után a sok játékban  

nemhogy kifáradt, de – érthetetlen módon  
– erőt gyűjtött gyerekek hatalmas elán
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nal ordították ismét a „táborslágert”. A 
Gáncs Tamás szövegére e sorok írója 
által írt éneket idén is a tavalyihoz 
 hasonló lelkesedéssel énekelték a tábo
rozók. A végére kollektív ordításba 
 átcsapó bluesszerű dal Jónásról szólt.

A csodák az egész tábor programját 
behálózták. Kedd délután egy zsonglőr 
látogatott el hozzánk, aki először 
 bemutatót tartott. A gyerekek példát
lan csendben figyelték, hogy vajon a 
zsonglőr óriás egykerekű biciklijén be 
foge férni a gyülekezeti terembe. Be
fért. Sőt, a feje és a plafon közti 510 
centiméter arra is elég volt, hogy még 
34 labdát is dobáljon. A bemutató 
után két csoportban a gyerekek is 
 kipróbálhatták a zsonglőr kellékeit, sőt 
azt is megtapasztalhatták, hogy való
ban csodálatos képességeket igényel 
56 labdát a levegőben tartani.

Ha csodákról van szó, akkor mi más 
juthatna eszünkbe, mint a Csodák 
 Palotája?! Így a szerdai napot arra szán
tuk, hogy a reggeli áhítat után buszra 
üljünk, és a világban uralkodó fizikai 
„csodákat” nézzük meg. A Csodák 

 Palotájának szinte minden egyes játé
ka, eleme egyegy olyan érdekességet 
mutat be, mely a teremtett világ csodá
latos mivoltát dicséri. A rengeteg szín, 
hang, érdekes kísérletek mind abba 
 engedték betekinteni a kisebbeket és 
nagyobbakat is, hogy a teremtett világ
ban milyen fantasztikus törvényszerű
ségek uralkodnak.

A csodálatos év méltó lezárása volt ez 
a tábor, amiért nagyon hálásak vagyunk  
a Teremtő Istennek. Nem is gondoltuk 
volna, hogy az egyik legnagyobb csodát 
a végére tartogatja. Hiszen a tábor be
fejezése előtt öt(!) perccel született 
meg Emma, akit nővérei, Luca és Hanga  
már napok óta izgatottan vártak. Így 
velük együtt élhettük át egy kisbaba 
születésének az örömét. A szervezőket 
pedig ezúton szeretném megkérni, 
hogy az első napon játszott „Kinek 
hány testvére van?” című játék ered
ményeit utólag vizsgálják felül. Lehet, 
hogy megfordulna az állás. Mindeneset
re, Luca és Hanga csapatai a jövő évi 
táborban plusz egy pontról indulnak.

hajduch-szmola paTrik

Az erdőben jó a kedv

Igen, igen. A Dévai Bíró Mátyás 
 cserkészcsapattal idén is remek tábort, 
 remek élményt hoztunk össze. Mielőtt 
ez még nagyon nagyképűen hangzana, 
hangsúlyozom, hogy a tábor hangula
táért nemcsak a vezetők felelősek, 

 hanem minden egyes cserkészünk 
 hozzátesz az erdő és a csapat képéhez. 
Egy cserkésztábor, egy csapat, de egy 
őrs is, mint egy család üzemel együtt 
egy tábor folyamán.
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Ennek megfelelően vannak súrló
dások is, azonban nekem bármelyik 
őrstagom mosolyt tud csalni az arcomra  
egy kedves szóval, egy jó poénnal vagy 
azzal, hogy egy ínycsiklandó vacsorát 
hozunk össze az őrssel közösen.

Jójó, de hogyan is néz ki egy cser
késztábor, miben különbözik ez egy 
gyülekezeti, vagy egy iskolai tábortól, 
mitől olyan szép ez az egész?

Először is, (bár gondolom, sokan 
tisztában vannak vele), teljesen nomád 
körülmények között élünk. Ez a sátoron  
kívül különböző olyan építményeket 
jelent, amiket mi készítünk, mi „épí
tünk” fel az erdő fáiból, széldeszkából, 
spárgából. Asztalt, hozzá padot, amin 
étkezni tudunk, tűzrakót, amin el 
 tudjuk készíteni a vacsoránkat, moso
gatót, amin el tudjuk mosogatni a 
 piszkos edényeket, fürdő sátrat, mert a 
cserkész testben és lélekben tiszta (10. 
cserkésztörvény), és latrinát, hogy higi
énikus körülmények között térhessünk 
a megkönnyebbülés útjára. Ezeket 
 pedig a cserkészeink húzzák fel a tábor 
elején, az év során megszerzett cser
késztudásuk használatával.

Még ha ezzel a ténnyel valaki tisztá
ban is volt, fontos megemlítenem, hogy 
ezzel a feladattal a fiúk és a lányok egy 
olyan érdekes helyzetbe kerülnek, hogy 
maguk alakíthatják a környezetüket. 
Maguk teremtik meg tíznapnyi nomád 
élethez a szükséges körülményeket, és 
büszkék lehetünk rájuk, mert ebből 
 kifolyólag felelősséggel is bánnak 

 velük. Ha mégsem, akkor emlékeztet
jük őket a közösségben és a természet
tel való együttélés szabályaira. Ha 
ezekből adódóan sokszor nehéz és 
 fárasztó is egy tábor, csodálatos érzés, 
és csak egyre jobb és édesebb lesz az az 
érzés, hogy létrehozhatnak valamit.

Emellett, bár a tíz nap alatt legtöbb
ször közös, egész csapatot érintő prog
ramok vannak (számháború, sportnap 
stb.), az őrsök számára is igazi tízpróba 
ez a tíz nap. A tábor ideje alatt azok a 
kis közösségek, amelyek év közben is 
rendszeresen találkoztak (az őrsök), 
mindent együtt csinálnak. Együtt, egy 
sátorban alszanak, együtt építik fel a 
körletüket, ami azt a kis „szigetet” 
 jelenti az erdőben, ahol ők élnek. 
Együtt étkeznek, főznek, és együtt 
 találják ki frappáns kis előadásaikat az 
esti tábortűzre. Közösen nevetnek, 
 nótáznak, de vitáznak is, megharagsza
nak egy
másra és 
kibékül
nek. A 
tábor vé
gére akar
va akarat
lanul is 
j o b b a n 
érzik egy
más rez
düléseit, 
és ha ez 
nem min
dig marad  
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meg felhőtlen élményként, akkor is 
összébb kovácsolódnak, és elteszik a 
tanulságokat. Mindent összevetve, egy 
nagyon biztos közösséget építő ese
mény a nyári táborunk, méltó meg
koronázása a cserkészévnek.

Idén Nógrádsáp és Legénd között 
vertünk tanyát a Pétervölgyben. A kö
rülmények elég mostohák voltak, nem 
volt épp egy ideális táborhely. A föld 
göröngyös volt és agyagos, az alváshoz 
sokat kellett egyengetni az amúgy is 
nehezen ásható talajt. Az időjárás sem 
volt kegyes hozzánk, az építkezés alatt, 
mikor ugye nem lehetünk a sátorban, 
akkor kapott el bennünket az eső. Isten 
segedelmével azonban sikerült élhető 
körülményeket teremtenünk magunk 
körül, és az eső is elállt az építkezés 
 végére. Bár utána még néha vissza
köszönt, de vacsorafőzés közben han
gos nótázással kergettük el a vihart. 

Azért kihatott a 
hangulatra, de az 
esetek többségé
ben pozitívan. A 
kisebbek a sárban 
való dagonyázás 
örömét is (ismét) 
felfedezték egy 
 kirándulás alkal
mával. A nagyob
bak eljutottak az 
Érsekvadkerti táj
házba, ahol a kör
nyék népi kultúrá
jába nyertünk bete

kintést. Játszottunk, fánkot ettünk és a 
szabad ég alatt aludtunk. Utána meg
látogattuk a bánki tóstrandot, ahol egy 
fergeteges napot töltöttünk el. Ez volt 
a kiscserkészek utolsó velünk töltött 
napja. A tábor további részében sem a 
fegyelem, sem a hangulat nem romlott, 
sőt a tábor végén, a főzőversenyen is 
remekeltek az őrsök. Olyanokat et
tünk, amikre egy étteremben sem 
 tehettünk volna szert. És ezt mind ma
guktól készítették el az őrsökből vegye
sen álló csapatok, vezető koordinálása 
nélkül.

A kicsit mostoha természeti körül
ményekért kárpótolt a helyiek, elsősor
ban az erdőtulajdonos Kiss Ferenc ven
dégszeretete, a boltosok kedvessége, a 
polgármester segítőkészsége és Nóg
rádsáp lakóinak kedves tekintete. 
Mindezt azzal háláltuk meg, hogy az 
egyik napon önkéntes munkát végez
tünk a faluban. Több száz méteren 
 festettünk kerítést, és szemetet is szed
tünk, hisz a cserkész ahol tud, segít (3. 
cserkésztörvény).

Mindent összevetve egy nagyon jó 
 tábort tudhatunk magunk mögött, ami 
jó tapasztalat volt a vezetőknek itt a 
csapatparancsnokváltás küszöbén. 
Bence Győző, a jelenlegi csapat
parancsnok segítségét mindenben 
megkaptuk, és így mi, a fiatal vezetők, 
teljes biztonsággal próbálgathattuk a 
szárnyainkat.

A következő évtől én veszem át a 
 csapatot, és ez nagy feladat ugyan, de a 
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vezetőség többi tagja 
kiváló munkát  végez, 
és egy csodás öröksé
get kaptunk elő
deinktől, úgyhogy így 
nem lesz  nehéz dol
gom, illetve dolgunk. 
Köszönet ezért Sass 
János bácsinak, Né
methy  Mártának, 
 Némethy Piroskának, 
 Némethy Kálmán
nak, Bence Domon
kosnak, Győzőnek, a 
volt és a jelenlegi 
 vezetőknek. Isten áldását kérjük a  további cserkészmunkánkra, a következő évek
re, és a csapat minden tagjára. 

Bence zsolT

Dokumentumok gyülekezetünk történetéből

100 éve

Idézet a Budai Evangélikus Egyház
község (Budavár) 1914. február 2án 
tartott  közgyűlésének jegyzőköny
véből:

A lelkész jelenti, hogy az I. ker. 
Kelen földLágy mányos  városrészben 
nagy számban lakó, s a várbeli temp
lomtól messze eső hívek vallásos igé
nyeinek érdekéből szükséges egy új 
templomnak és esetleg paplaknak az 
ottani  vidéken, hol ez idő szerint csak 
a főváros kegyéből a városi polg. iskola 
tornatermében volt istentisztelet tart

ható, leendő építése, mi végből 
templomépítő  egyesület alakult, mely
nek alap szabályait bemutatja és azok
nak elfo gadását  és jóváhagyását, vala
mint azoknak a m. kir. minis te riumhoz 
jóváhagyás végett leendő felterjesztését 
kéri.

A közgyűlés felkéri Szüts Gábor 
vallás tanító lelkészt a Kelenföld
Lágymányos  városrészben tervezett 
templomépítés alkalmából pastoralis 
és taggyűjtő  missióval.
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Scholtz Gusztáv püspök lelkész 
 javaslatára a köz
gyűlés kiküldi 
Schulek János és 
Benárd Jenő egy
háztagokat, vala
mint Sándy Gyula 
gondnokot, és fel
kéri nevezetteket, 

hogy a  templomépítő egyesület választ
mányában részt vegyen.

1914. június 13án a 
közgyűlés felkéri  Szüts 
Gábort Pro montor 
(Albertfalva) és Buda
fok evangélikus hívei
nek összegyűjtésére is.

90 éve

1924. június 11én Szüts Gábor jelenti 
a budai egyházközség közgyűlésének, 
hogy elkészült a Kelenföldi Lelkészi 
Kör tagnévsora, és Szabó Aladár vallás
tanító lelkész személyében immár ren
des hitoktatót alkalmaznak. 

A bányai ev. egyházkerület  1924. 
szept. 25én tartott 
közgyűlésének határo
zata: A ker. közgyűlés 
tekintettel arra, hogy a 
kelenföldi lelkészi kör 
 hívei, a várbeli lelkészi 
kör híveivel együtt, 
 szabályszerűen össze
hívott gyűlésen egyhan
gúlag hozták meg a 
 kelenföldi önálló egyház
község megalakítására 
vonatkozó határozatukat; tekintettel 
arra, hogy a várbel i egyház fennmara
dása az új alakulással veszélyeztetve 
nincs, viszont az új egyházközség fenn

állása akár lélekszámát, akár az egyházi  
adófizetők mérvét, akár költségelő
irányzatát tekintve biztosítottnak 
 látszik; tekintettel arra, hogy a két 
 lelkészi kör jogi és anyagi viszonyait 
egymás között rendezte, területeik 
 határait kölcsönös megegyezéssel meg

állapították; tekintettel vé
gül arra, hogy a kelen földi 
egyház önállósága hívei 
buzgó ságának és erejének 
hathatós kifejlesztésére 
nyit szabad utat, a buda
pesti egyházmegye hatá
rozatát az E.A. 30dik 
szakasza értel mében 
jóváhagy ja és megerősíti.

A budai ev. egyház okt. 
26i köz gyűlése kimondja a szétválást, 
és általános tisztújítást elrendelő hatá
rozatot hoz. Az új gyülekezetnek a Ke
lenföldiegyház nevet javasolja.
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50 éve

1964ben költöztünk át első, 
szűkös és rossz állapotú 
 farkasréti imaházunkból...

...a második, szénraktárból átalakított 
épületbe, mely 30 éven át volt refor
mátus testvéreinkkel közös ottho
nunk, a kerületi tanács akkori szó
használatával „prédikáló állomá
sunk”.

20 éve

Új – Benczur László tervezte – templo
munk alapkőletétele 1994. április 8án, 
szentelése/avatása december 3án volt.
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Emlékezetes feledékenység

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd 
el, mennyi jót tett veled…” (Zsolt 
103,2) A feledékeny ember képét sok
szor elfelejtem ám. Mert így könnyebb. 
Védekezés is ez, meg támadás. Legjobb 
védekezés a támadás – mondják foci
ország nagyokosai. És valóban, nem
csak a fociban, de életem megannyi terü
letén is támadok. Mert az a legjobb vé
dekezés. Támadok, táma 
dást eszközölök, tudato
san vagy tudattalanul, a 
megtörtént események
kel szemben.

A feledékeny ember én 
vagyok. Szelektív memó
ria ez. Arra emlékszem, 
amire éppen akarok. 
Ami hasznos nekem. 
Ami éppen előhúzható 
az emlékalapból, mint 
egy nyuszi. Nyuszi, ami 
hol ilyen, hol olyan. Sok 
mindenre nem emlék
szem. Vagy csak nem 
akarok emlékezni? És 
sok mindenre emlékez
tetnek, amire meg nem 
akarok emlékezni, mert 
éppen elég baj, hogy 
megtörtént…

A múlt, jelen, jövő té
mája ez. A mai ünnepem 
témája. A mai zárásunk 
nyitottsága ez az idő irá

nyába. Mert ez a három, mint a Kaláka 
dalban, az a bizonyos három székláb 
együtt érvényes és együtt valóságos.

Itt állok most. Urnatemető, kolum
bárium, egy nyitott templom gyomrá
ban. Mint Jónás. Sok minden gondolat 
fogalmazódik meg most bennem. A 
mai mondatok, a mai dallamok, a mai 
ritmusok, a mai mozdulatok és gesztu
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sok a színpadon. Intellektus és emóció 
kéz a kézben.

Csak nehogy valamit kihagyjak! 
Csak nehogy valamit elfelejtsek! Olyan 
jó lenne az Örökkévaló akarata szerint 
emlékezni. Arra, amit ő tett. Ő, aki 
emlékező Isten, de képes a felejtés ho
mályába hajítani a tévedéseinket, a 
hűtlenségeinket, a képmutatásunkat, 
Ő képes erre. Megtalálni az emlékezés 
és felejtés mennyei harmóniáját.

Én nem. Igyekszem. Követem a Fiát, 
és arra raktam fel az életemet, hogy 
emlékezzek és feledjek, hogy emlékez
tessek és feledtessek. Mint minden 
 tanítvány, aki Őt vallja léte alapjának, 
élete értelmének.

Itt állok. Egyes szám első személy, 
 jelen idő. Múlt és jövő, mögöttem és 
előttem. Közösségben, de egyedül. Itt 
állok, és bár tehetnék máshogy, nem 
akarok máshogy tenni. És szeretnék 
úgy emlékezni és arra emlékezni, aho
gyan és amire Ő kér. Mert valóban 
mennyi jót tett velem…

Veled… Velünk… Ő… A múlt, a jelen 
és a jövő Ura… Áldjad, lelkem, őt… És 
ne feledd… Amit tett Veled… Amit 
tesz… Amit tenni fog… Amit épp a 
mai napon is tett… Hála Neked, Isten, 
a nyitottságodért és kimondhatatlan 
jóságodért… Ámen.
(GáncsTamásáhítataanyitotttemplo

moknapjanapzáróistentiszteletén.)

Hosszúfolyamatvégérekerültpont–ésremélhetőlegméghosszabb 
vettekezdetét–amikorszeptember21-énhivatalosátadásésfelszenteléskeretében

használatbakerültazújlift
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Soltvadkerti szárnyalás

Idén tizedik alkalom
mal került megrende
zésre a Szélrózsa Talál
kozó, egyházunk leg
nagyobb ifjúsági ren 
dezvénye, mely idén a 
jól ismert ézsaiási ige 
alapján a „Szárnyalj” 
mottót viselte. A solt
vadkerti találkozó lá
togatottsága jócskán 
meghaladta az eddigi 
Szélrózsákét. A szer
vezőkkel igyekeztünk olyan szemlélet
ben összeállítani a programkínálatot, 
amely figyelembe veszi a megcélzott 
korosztály (1620 évesek) életkori sajá
tosságait. Ugyanakkor fontos szem
pont volt számunkra a különböző 
 generációk közti kapcsolódás lehetősé
gének megteremtése is.

Az egyes igei alkalmak megvalósítását  
főként különböző gyülekezetek vállalták  
fel, és lehetőségeikhez, lelkiségükhöz 
mérten igyekeztek minél sokszínűbb, 
megragadóbb, tartalmasabb áhítatokat 
összeállítani a résztvevők számára. A 
nyitó istentisztelet a helyi gyülekezet 
szervezésében zajlott. Szombat este 
egy úgynevezett áhítatkavalkád kere
tein belül több lehetőség közül is 
 választhattak a lelki feltöltődésre 
 vágyók. A vasárnapi záró alkalmon az 

Evangélikus Hittudományi Egyetem 
hallgatói liturgizáltak, Gáncs Péter 
 elnök püspök pedig az igehirdetői szol
gálatot látta el.

A kulturális programok közül a zenéé  
és a színházé volt a főszerep. Előbbi fel
osztása három részre tagolódott. Ter
mészetesen helyet kaptak a kínálatban 
az egyházunkban közkedvelt keresztény  
könnyűzenét játszó zenekarok. Emellett  
azonban, a korábbi évektől eltérően, 
nagy számban jelentek meg a tizen és 
huszonévesek, illetve a kereszténység
hez kevésbé kötődők körében manapság  
óriási népszerűségnek örvendő, úgyne
vezett „világi” zenét játszó csapatok. 
Mindez egyrészt missziós eszközként 
funkcionált, másrészt igyekezett hidat 
emelni a keresztény ember vallási 
 közössége és a társadalom közé. Az 
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egyházi és világi könnyűzenét játszó 
együttesek mellett azonban jó pár szín
vonalas komolyzenei programra is el
látogathattak az érdeklődők. A színházi  
programok szintén sokszínűek voltak. 
Pszichodramatikus előadás éppúgy 
megtalálható volt a programfüzet olda
lain, mint bábelőadás és egyéb gyerek
műsorok.

Az igei és kulturális palettán kívül 
számtalan előadás és fórumbeszélgetés,  
Szélrózsa retro sátor, csendsátor, teoló

giai műhelyek, Szélrózsa ovi, sportverse
nyek, egyházi civil szervezetek jelenléte,  
helyi különlegességeket felvonultató 
bor utca, nemzetközi sátor, és egyéb 
érdekességek tették igazán változatossá  
a Soltvadkerten, Istennel és felebará
tainkkal való közösségben eltöltött 
 júliusi napok szárnyalását!

Isten segítsen minket (szervezőket) 
abban, hogy a következő találkozó 
 legalább ilyen jól sikerüljön!

Bedecs réka

Ahol kinevetik a halált

Van egy mondás, miszerint ha meg 
szeretnéd ismerni egy általad még 
 ismeretlen település lakóit, elég, ha 
 kimész annak a temetőjébe. Teljesen 
igaz ez, a nyáron magam is megtapasz
talhattam. Máramarosszigettől nem 
messze, Szapolcán található az az úgy
nevezett „Vidám temető”, amiről sok
szor hallottam már ugyan, de az élet 
valahogy úgy hozta, hogy csak most 
nyáron juthattam el oda.

Már megérkezésünkkor különös 
 érzés kerített hatalmába. Az európai 
kultúrában a gyász színe a fekete. 
 Temetőink komorak, síró, lehajtott fejű,  
emlékező, mécseseket, gyertyákat 
gyújtó emberekkel találkozunk általá
ban. Szúrós tekintetek kereszttüzébe 
kerülne az, aki kacagásával megzavarná  
a temető csendjét és nyugalmát. Itt, 
Szapolcán nyoma sincs gyásznak és 

 sírásnak, mivel már messziről szembe 
tűnik nemcsak a zajos, jókedvű, cso
dálkozó tömeg, hanem a rikító színű 
fejfák sokasága is.

A temetőbe lépve aztán megérinti az 
ember lelkét annak különös légköre. 
Sok mindent lehet itt látni. Az egyszerű  
fafaragó, Stan Joan Patras 1935ben 
kezdte el faragni a különböző színek
ben pompázó, különös sírfeliratokat 
tartalmazó kereszteket. Halála után 
egyik tanítványa folytatta a művészetnek  
eme szokatlan ágazatát. A mindmáig 
szaporodó, rikító, kékben, citromsár
gában, zöldben és pirosban pompázó 
keresztek nagyon népszerűek, mutatva,  
hogy a szapolcaiaknak tetszik ez a 
„művészet”, s egyáltalán nem tabu, 
hogy ki fekszik a sírhantok alatt. A fej
fákon ugyanis egyszerű versbe szedve 
olvashatunk az elhunyt kilétéről, meg
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tudhatjuk, hogy kicsodamicsoda volt 
az illető, milyen szokásai voltak, sőt a 
halálának okát sem rejtik véka alá. Vala
mennyi fejfa formája és színe azonos, 
díszítése és felirata azonban mind
egyiknek egyedi. És míg az európai te
metkezési helyeken szűkszavúan név
vel és dátummal találkozunk csupán, 
addig az itteni temetőből kilépve az az 
érzése támad az embernek, mintha ő is 
a közösség tagja lenne, és mindenkit 
jól ismerne. Olvasva ezeket a versikéket,  
átérezzük annak a családnak a fájdal
mát, mely 19 
évesen vesztette 
el egyetlen fiát; 
szörnyülködve 
csapjuk össze a 
kezünket, hogy 
a szomszédasz
szonyt házi
munka közben 
érte a halál. 
Ilyen, és ehhez 
hasonló  életuta
kat megismerve, részesei  leszünk az 
ott élők hétköznapjainak. Álljon itt né
hány sírfelirat fordítása.

„Nyugszom én idelent, Stan Gheorghe  
a nevem. Szegény élet, jött a vég, semmi
vé lett, mint a jég. Illés napján kaszál
tam, a villám erősebb volt nálam. 
Apám megharagudott, és anyám sem 
nyughatott. Fiatalon távoztam, tizen
kilenc, ha voltam.”

„Éppen akkor érte a halál zord szele, 
mikor a konyhában nyers tormát reszele.” 

„Itt nyugszom én idelenn, Baric 
Ileana a nevem. Volt öt leánygyer
mekem, Isten tartsa meg valahányat. 
Neked Griga megbocsátok, bár a késed 
belém vágott, mikor leszúrtál részegen, 
de eltemettél tisztesen, itt a nagy
templom tövén, te is megtérsz majd 
mellém.”

Hogy e temető vidáme? Nem igazán 
tudom eldönteni, mert azt láttam, 
hogy akik mosolyogva, ámulva 
bámulva léptek be a kapun, kifele 
 inkább elgondolkozva jöttek. Az ember 

rádöbben ar
ra, hogy kit 
így, kit úgy, 
kit előbb, kit 
utóbb, de 
 végül min
denkit elszó
lít az Úristen 
e világból. 
„Mert nin
csen itt ma
radandó vá

rosunk” (Zsid 13,14). Mégis a soksok 
tragikus élet felidézéséből kitűnik – 
erősítve ezzel a hátramaradottakat –, 
hogy pihenésük itt a díszes fejfák alatt 
csak ideiglenes. Az utolsó szó ugyanis 
nem a halálé, az elmúlásé, hanem a 
 feltámadott, élő Úré, akinek ha való
ban hívő gyermekei vagyunk, akkor 
 reménységgel nézhetünk még az el
múlás elébe is.

Blázy árpádné
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Ady Endre: Vidám temetés éneke

Mik elmúlnak, meg is csúnyulnak,
Még a bánat sem szép, ha elmúlt
S én régen utálom a múltat.

Fölemeltem az én szivemet
S hirdetem a siránkozóknak:
Boldog az, ki vidáman temet.

Mulás a rendje az örömnek
S változás mindig új alakra.
S az örömök szünetlen jönnek.

Minden, mi van, szép, friss hajadon,
Az emlékek aggszüzét dobd el
S fogd a jelent, vígan, szabadon.

Vond ifjan, ha vén is, a vállad,
Mikor settenkednek a multból
Haszontalan és cifra árnyak.

Ki ma nincs, az nem is volt soha,
Emlékezni raboknak terhe,
Szabad ember felejt s fut tova.

Az élet perc, mely folyton lebben.
Minden perced bocsásd el csókkal,
Kínlódni is kéj a jelenben.

Akármilyen rongyos a jelen,
Prédája nem leszek a multnak,
Behunyom szemem s megölelem.
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A reformáció második generációjának  

vezéregyénisége, Kálvin János

Luther és Zwingli mellett kétségkívül Kálvin János volt a 16. századi refor-
máció legjelesebb alakja. Évszázadokon átívelő hatása a kárpátmedencei 
protestantizmusra vitathatatlan. Elhunyta 450. évfordulója alkalmából 
 emlékezünk meg róla Hírlevelünkben.

Kálvin apja, Gérard Cauvin (Észak
Franciaország) káptalani jegyzőként és 
ügyvédként tevékenykedett Noyonban. 
Flamand felesége, Jeanne 
négy fiúnak adott életet, 
köztük másodikként Jean
nak (Jánosnak, 1509. július  
10én). A fiúk nemsokára 
árván maradtak, s nevelő 
anyjuktól kevés szeretetet 
kaptak.

Luther apjával ellentét
ben Cauvin papi pályára 
szánta fiát, aki alsó és kö
zépfokú tanulmányait a 
noyoni latinskolában vé
gezte. Felsőbb tanulmányai ra Párizs
ban került sor, ahol a Sorbonne  egye
tem szigorú Montaingu kollégiumának 
(Collège de Montaingu) diákja lett. 
1528ban már mint Calvinust avatták 
a bölcsészet mesterévé. Időközben apja,  
mivel összeütközésbe került a kápta
lannal, megváltoztatta elképzelését fia 
jövőjét illetően. Így az ifjú Kálvin immár  
az orléansi és a bourgesi egyetemek 

híres jogi karain folytatta egyetemi ta
nulmányait. Ezen évek során  került a 
humanizmus hatása alá.

Az egyetemi évekhez 
köthető Kálvinnak Luther  
műveivel való ismerke
dése is. A reformáció felé  
való fordulását 153334 
telére datálják, ekkor 
kényszerült ugyanis 
menekülésre a párizsi 
egyetemről. Ennek oka 
az volt, hogy az újonnan 
megválasztott rektor, az 
obszerváns ferences, Ni
colas Cop (1501–1540),  

székfoglaló beszédében (Erasmus és 
Luther hatására) az egyház szükség
szerű megreformálásáról értekezett. 
Vándorbotot fogva, és a reformáció 
eszméit követők társaságát keresve 
Kálvin megfordult Saintongeban, 
Angoulêmeban, Néracban, majd vissza
tért Párizsba, ahol 1534. október 17e 
éjjelén plakátok kerültek ki az utcákra. 
Ezeken a lutheránus szimpatizánsok a 
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római misegyakorlatot támad ták. I. Fe
renc király (1494–1547) elrendelte a 
felforgatók számonkérését, így sokad
magával Kálvinnak is újra menekülnie 
kellett. A következő állomások Poitiers, 
Orléans, Strasbourg végül Bázel  voltak.

A már 1529 óta újhitű városvezetés
sel rendelkező Bázelben fejezte be és 
rendezte sajtó alá legfőbb művét, az 
Institúciót (Tanítás a keresztyén vallás
ra,1536), amit azután élete végéig bőví
tett és javított. Ekkor kötött barátságot 
a neves humanista tudóssal, Simon 
Grynaeusszal (1494/95–1541), akitől 
görög órákat is vett. Ennek írásos em
léke az a személyes hangvételű előszó, 
melyet Kálvin a Római levélhez írott 
kommentárja (A Rómaiakhoz írt levél
magyarázata, 1539) előszavában 
Grynaeushoz címzett.

Ezután egyes források szerint járt 
Itáliában (Ferrara), majd Párizson és 
Strasbourgon át Genfbe  érkezett. Az 
első ún. genfi tartózkodása alatt 
Guillaume  Farel (1489–1565) segítő
társaként előbb mint vallástanár, majd 
mint prédikátor működött. Farel és 
Kálvin 1537. január 17én terjesztették 
a városi magisztrátus elé egyházi 
 reformszabályzatukat.  Ennek szigorú
sága miatt azonban a  városi tanács – 
egy évvel később – a berni egyházi úr
vacsoragyakorlatot rendelte el. Kálvin 
és Farel azonban hajthatatlanok ma
radtak. Húsvétkor megvonták néme
lyektől az úrvacsorát, minek következ
tében száműzték őket. Ezután Kálvint 

újra Bázelben találjuk, ahol ismét 
Grynaeus barátságát és vendégszere
tetét élvezhette.

Innen Martin Bucer (1491–1551) 
meghívására Strasbourgba ment, ahol 
a hugenotta menekültek között végzett 
lelkipásztorkodása mellett tovább 
 mélyült teológiai látása. 1540ben nő
sült, felesége egy holland származású 
kétgyermekes özvegy, Idelette de Bure 
lett. A még kilenc évig élő feleségétől 
több fiúgyermeke is született, akik 
azonban sajnos idővel mind elhunytak.

Genf városi tanácsa nem feledkezett 
meg a lánglelkű prédikátorról, és sza
bad kezet biztosítva neki 1540ben 
visszahívták. A második genfi tartóz
kodás (1541től) már életre szólónak 
bizonyult.

A Kálvintól ránk maradt mintegy 
kétezer igehirdetés és harminckötetnyi 
írásmagyarázat hihetetlen munka
bírásról tanúskodik. A városatyákkal 
és az ún. libertinekkel folytatott vitáit 
(egyházfegyel mezésről, predestináció
ról és eretnekségről – Szervét Mihály) 
végül is győzelem koronázta, s az álta
la képviselt reformációt 1555re sike
rült keresztülvinnie. A zürichi refor
mátorral, Heinrich Bullingerrel (1504–
1575) kötött konszenzusnak (1549) 
köszönhetően Kálvin Genfje vált a 
 reformátusok  központjává. Reménysé
gét, hogy létrejöjjön az egység a refor
máció német ágával is, javarészt az ún. 
gnesio lutheránusok egyre tudatosabb 
ellenállása hiúsította meg.
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Luthert követve Kálvin gondolko dá
sának is egyedüli forrása a Biblia, ami 
azonban csak eszköz ahhoz, hogy segít
ségével eljussunk a Jézus Krisztussal 
való találkozásra. Kettős predes
tinációs tana szerint – melyet 
olykor helytelenül sorolnak 
Kálvin főtanai  közé –, Isten 
némelyeket örök életre, máso
kat örök kárhozatra rendel. Az  
úrvacsorát csodálatos felcseré
lésnek tarja: amikor– Jézus – 
felszólítottbennünket,hogyvegyük
(az úrvacsorát),ezzelaztjelzi,hogyami
enkaz;samikorarraszólítfel,hogyegyük,
ezzeljelzi,hogyegylényeggélettvelünk.

Luther is ismerte az ifjú Kálvin mű
veit, egy 1539ben Bucernak írt leve

lében olvassuk: Üdvözöld tisztelettel 
Johannes Sturm doktort és Johannes
Calvinust,akiknekkönyveitnagyélvezettel
olvastam. Kálvin volt a későbbi presbi

terzsinati egyházkor
mányzás elméleti megte
remtője. Sokatmondó cí
merében a Luther 
rózsához hasonlóan egy 
szív áll a középpontban, 
melyet kéz emel a magas
ba. A hozzátartozó fel
irat: Szívemetégőáldozatul

azÚrnakajánlom. Genf reformátora  sú
lyos betegséget (tuberkulózist) követő
en 450 éve, 1564.  május 27én tért meg 
Urához.

Blázy árpád

Egy pillanatnyi fény, amit minden ol
dalról sötétség és feledés vesz körül. A 
világegyetem történetében – a tiédről 
nem is beszélve – nem volt még, és 
nem is lesz, hozzá hasonló. Születésed 
órája óta erre a pontra irányult minden 
tegnap. Ebből a pontból indul ki min
den holnap, egészen a halálodig. Ha tu
datában lennél, hogy mennyire értékes,  
alig mernéd megélni. Ha nem vagy tu
datában, hogy mennyire értékes, aligha 
mondható el rólad, hogy élsz.

„Ez az a nap, amit az Úr szerzett,” – 
mondja a 118. zsoltár, „örüljünk és 

 vigadjunk rajta.” Vagy sírjunk és szo
morkodjunk, ha éppen arról van szó. A 
lényeg az, hogy meglássuk benne azt, 
ami – mert elmúlik, mielőtt észreven
nénk. Ha elpazaroljuk, az életünket pa
zaroljuk el. Ha nem nézünk oda, lehet, 
hogy éppen azt a pillanatot szalasztjuk 
el, amire mindig vártunk.

Minden más nap vagy már eltűnt a 
 feledésben és sötétben, vagy még nem 
tűnt elő abból. Csak a ma létezik.

Frederick Buechner

(amerikaipresbiteriánuslelkészésíró)

„Ma”
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Nyugdíjasbibliakör

Fiatalfelnőttekévnyitóalkalma
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A„családin”aKözelzenekarszolgált

Gyerekseregatanévnyitócsaládiistentiszteleten
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AkisifiaSziklakórházbalátogatott

Bach-estanyitotttemplomban
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Aszínjátszókörelőadása

Liftátadás:köszönetetmondunkCzirjákÁgnesésSzabóÁrpádépítészeknekés
SzepesfalvyÁkosfelügyelőnekönzetlenmunkájukért
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A gyülekezeti hétvége programja

Október 10., péntek
18.30 Teázás és gyülekezés a tanácsteremben
19.00 A hétvége megnyitása – Gáncs Tamás
19.15 Középkör „extra”. Dr. Kodácsy Tamás Milyen bárkát építsünk a világ  
végére? című interaktív előadása 

Október 11., szombat
10.00 Gyülekezeti hajókirándulás
19.00 Egyházzenei hangverseny a templomban a gyülekezet zenei együttesei
nek közreműködésével. A sok közös énekléssel tervezett alkalom keretében 
elhangzik  G. Ph. Telemann SingetdemHerrneinneuesLied című kantátája

Igét hirdet: Blázy Árpádné

Október 12., vasárnap
10.30 Ünnepi istentisztelet

Igét hirdet: Krámer György lelkész, az MEE országos irodájának igazgatója
12.00 Közös ebéd a tanácsteremben
13.00 A hétvége zárása – Blázy Árpád
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Nyugdíjas bibliaóra: hétfőn 10.00 
(Blázy Árpádné, Blázy Árpád, Gáncs 
Tamás, Schulek Mátyás)
Konfirmációi oktatás: kedden 17.00 
(Blázy Árpád)
Kis ifi: pénteken 17.00 (Blázy Árpádné) 
Énekkari próba: csütörtökön 19.00 
(Bence Gábor)
Zenekari próba: szerdán 19.00 (Bence 
Gábor)
Kántorátus, próba: vasárnap 16.30 
(Bence Gábor)
Színjátszó kör, próba: hétfőn 19.00 
(Papp Dóra, Schermann Sándor)
Női torna: szerdán 18.30 (Kolba Haj
nalka)
Szeretetszolgálat: kedden 14.00 a 
Fraknó utcai ellátóban (Lázár Attila)
Bibliaiskola: szerdán 16.45 (Blázy Ár
pád, hó utolsó: Gáncs Tamás)

Gyermekbibliakör: a hónap első va
sárnapját kivéve minden vasárnap 
10.30 (Gybkvezetők)
Iskolai hittanórák: Ádám Jenő Általá
nos Iskola, Domokos Péter Pál Általá
nos Iskola, Csikihegyek Általános Iskola,  
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gim
názium, Bethlen Gábor Általános Iskola  
és Újreál Gimnázium, Bocskai István 
Általános Iskola, Farkasréti Általános 
Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola,  
Őrmezői Általános Iskola, Teleki Blanka  
Általános Iskola, Siroki Úti Óvoda, 
Szent Margit Gimnázium, Szent Imre 
Gimnázium, a hét minden munkanap
ján (Bedecs Réka, Blázy Árpádné, 
Blázy Árpád, Gáncs Tamás, Liszka Vik
tor, Szemerei Eszter)
Cserkészet: a hét minden munkanap
ján (csapatparancsnok: Bence Zsolt)

Alkalmaink

Istentiszteletekmindenvasárnap, illetveünnepeinken8órakor,10.30-korés18órakor
Kelenföldön,9órakorFarkasréten.Kelenföldönmindenistentiszteletúrvacsorás,kivéveaz
estialkalmakat,Farkasrétenahónaputolsóvasárnapján.Atanévalattazestiistentisz
teletekvesperásistentiszteletekaFővárosiProtestánsKántorátusszolgálatával.
Mindenhónapelsővasárnapjáncsaládiistentisztelet9.30-tól,nagyünnepekengyermek-

istentiszteleta10.30-asistentisztelettelegyüttkezdve.

Nagy ifi csütörtök 18.00 (Gáncs 
 Tamás)

Családi istentisztelet – előkészítő: 
megbeszélés szerint(Gáncs Tamás)

Kéthetialkalmak

Hetialkalmak
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Ifa (istentiszteleti felolvasók alkalma): 
minden hónap utolsó péntekjén 18.30 
(Blázy Árpád)
Középkör: minden hónap második 
péntekjén 19.00 (Gáncs Tamás)
Kismamakör: minden hónap második 
keddjén 10.00 (Blázy Árpádné)
Apakör: minden hónap utolsó keddjén 
20.30 (Joób Máté)
Női kör: minden hónap harmadik hét
főjén 19.00 (Blázy Árpádné)

Havialkalmak

Szeniorférfikör: havonta, megbeszélt 
időpontban (Joób Máté, Schneller István) 
Fifa (fiatal felnőttek alkalma): minden 
hónap első hétfőjén 19.00 (Blázy Árpád) 
Szenior ifi: minden hónap első pén
tekjén 18.00 (Gáncs Tamás)
Fék (férfikör): minden hónap máso
dik hétfőjén 19.00 (Blázy Árpád)
Imaközösség: minden hónap első csü
törtökjén 19.00 (Győriné Drenyovszky 
Irén

Egyébalkalmak

Szeretetvendégség: a hónap első 
szombatján 16.30 (okt.–dec., febr.–
ápr.) (Blázy Árpád, Gáncs Tamás)
Diakóniai megbeszélés: a hónap első 
szombatján 15.30 (okt.–dec., febr.–
ápr.) (Blázy Árpádné)
Fiatal házasok köre: negyedévente 
(Blázy Árpádné)
Katechetikai megbeszélés: három
szor a tanévben (Blázy Árpádné)
Sorozatok: adventben és böjtben 
(Blázy Árpád, Blázy Árpádné)
Hírlevél, szerkesztőségi megbeszé-
lés: nyolc alkalommal egy évben 
(Gáncs Tamás, Bernhardt Dóra)
Nyitott templomok napja: szeptem
ber 20. (Pál Diana)

Kiállítások (Schermann Ákos)
Kerületi ökumenikus lelkésztalál-
kozó (Blázy Árpád)
Gyülekezeti hétvégék (Blázy Árpád
né, Blázy Árpád, Gáncs Tamás)
Adventi jótékonysági vásár: az ad
venti időszakban (kis ifi, nagy ifi, sze
nior ifi, Gáncs Tamás)
Karácsonyi műsor (Bedecs Réka)
Kézművesdélutánok: adventben és 
húsvét előtt, adventben Farkasréten is 
(Bedecs Réka, Blázy Árpádné)
Nyári hittantábor (Bedecs Réka, 
Gáncs Tamás)
Kórházi áhítatok (Bedecs Réka, Blázy 
Árpádné, Blázy Árpád, Gáncs Tamás)
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32.számúDévaiBíróMátyásCserkészcsapat–őrsgyűlésiidőpontok

Vadgesztenye őrs (6–8. osztályos 
lányőrs): hétfő 18.00–19.30, Kelenföld
Királykobra őrs (6–8. osztályos fiú
őrs): hétfő 17.00–18.30, Budavár
Cseresznye őrs (5–7. osztályos lány
őrs): péntek 15.45–17.15, Budavár
Borsó őrs (4–5. osztályos lányőrs): 
szerda 17.15–18.45, Kelenföld

Pingvin őrs (4–5. osztályos fiúőrs): 
csütörtök 18.30–19.30, Kelenföld
Citrom őrs (2–4. osztályos lányőrs): 
szerda 16.30–18.00, Budavár
Új lányőrs: hétfő 17.00–18.00, Kelen
föld
Új fiúőrs (2–3. osztályos): kedd 17.15–
18.15, Kelenföld

• Szeretettel köszöntjük a Hírlevél 
szerkesztőségében Bernhardt Dórát 
és Bedecs Rékát.

• Június 3án gyülekezetünkbe láto
gattak a kerület önkormányzatának 
szociális ügyekért való felelősei, akik 
együttműködésre kérték gyüleke
zetünk vezetőségét és a diakóniáért 
 felelős vezetőket.

• Június 6án a kis ifjúság látogatást 
tett a Sziklakórház Múzeumban.

• A felnőtt ifjak (FIFA) szokásos 
évzáró  kirándulását idén Gödöllőre 
szerveztük, ahol a gyönyörűen rendbe 
hozott Grassalkovichkastély mellett 
meglátogattuk az evangélikus templo
mot is.

• Lelkészeink többször szolgáltak a 
MTV Hajnali gondolatok című műso
rában (szeptember 6., 10., 18. és 22.).

• CarlJohan Falk lelkész vezeté
sével svéd ifjúsági csoport volt a vendé
günk június utolsó szerdáján. A közös 
svéd–magyar ifi istentisztelettel 
 kezdődött a templomban, majd vacso
rával, beszélgetéssel, játékkal folytató
dott a gyülekezeti teremben.

• Szeptember 1től gyülekeze
tünkben hitoktatói megbízást kapott 
erre a  tanévre Szemerei Eszter hitok
tató és Liszka Viktor kórházlelkész, 
heti hat, illetve öt órában a XI. kerületi  
isko lákban.

Hírek, események
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Nagy reménységünk, hogy az átadott 
felvonó sokak számára könnyíti meg, 
illetve teszi lehetővé templomi alkal
mainknak és az urnatemetőnek a láto
gatását.

A lift működési rendjéről kialakított 
elképzeléseinket szeretnénk most meg
osztani, kiegészítve azzal, hogy a hasz
nálat során nyert tapasztalatok és 
észre vételek alapján ezt szükség esetén 
módosíthassuk.

Vasárnaponként vagy más időben 
megtartott templomi alkalmakkor a 
kertkaput nyitva fogjuk tartani, így a 
lifthez vezető ajtó megközelíthető lesz. 
Ez az ajtó ilyenkor vagy nyitva fog állni, 
vagy a fügefa melletti oszlopocskán 
 lévő nyomógomb
bal lehet kinyitni, 
így a lifthez el 
 lehet jutni, és fel 
vagy lefelé szaba
don lehet közle
kedni. Kifelé me
net a nyitott ajtón 
és kertkapun át le
het távozni.

A kolumbárium 
nyitvatartási rend
je nem változik, 
oda az iroda nyit
vatartási idejében 
lehet lejutni, és 
mivel a felvonó 
csak felügyelet 

mellett működhet, ezt az irodában 
 tartózkodó munkatársunk tudja ellát
ni. A látogatásra érkezőnek is lehetősé
ge lesz a liftet használni. A templom 
melletti kertkapunál tud majd kapu
telefonon bejelentkezni. Az irodából 
tudják őt a kertkapun és a lifthez vezető  
ajtón is beengedni. Ez utóbbit az oszlo
pocskán lévő nyomógombbal lehet 
majd nyitni. Az urnatemető világítását 
az alsó liftajtó mellett lévő kapcsolóval 
lehet felgyújtani, kérjük, távozáskor 
ugyanitt kapcsolják is le. Kifelé menet 
a kertkapu nyitása a kukatároló sarkán 
elhelyezett nyomógombbal lesz lehet
séges. Természetesen továbbra is elér
hető az urnatemető az irodai bejáraton 

keresztül is mindazok 
részére, akik vállalják 
a lépcsőzést.

Nyomatékosan kér
jük, hogy a felvonót 
 elsősorban a rászoru
lók használják, gyere
keket felügyelet nélkül 
ne engedjünk liftezni. 
Ezt nemcsak az üze
meltetési költségek 
mérséklése érdekében 
kérjük, hanem a gyer
mekeink biztonsága is 
ezt követeli meg 
 tőlünk. Köszönjük 
együttműködésüket!
a GyülekezeT elnökséGe 

Isten éltesse új liftünket!
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Hétfő–péntek 9–13 óra,
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Lelkészi hivatal .................................... 20/8242907; 1/3612159 
Gáncs Tamás igazgató lelkész .............. 20/8243703
Blázy Árpád parókus lelkész................ 70/5711685; 1/3850244
Blázy Árpádné másodlelkész ............... 70/5404340
Schulek Mátyás diakónus lelkész ........ 20/8245000
Bence Gábor kántor, karnagy .............. 20/8244524
Pál Diana kántor .................................. a lelkészi hivatalon keresztül
Sutyinszki Katalin egyházfi ................. 20/8242125


