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és kegyelmének legszentebb evangéliuma." (Luther Márton)
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{hangoló}

Tanévkezdés

{hangoló}

Ézsaiásnál olvassuk: Hát nem 
tudod, hát nem hallottad? Örökké-
való Isten az ÚR, ő a földkerekség 
teremtője! Nem fárad el, és nem 
lankad el, értelme kifürkészhetet-
len. Erőt ad a megfáradtnak, és az 
erőtlent nagyon erőssé teszi. El-
fáradnak és ellankadnak az ifjak, 
még a legkiválóbbak is megbotla-
nak. De akik az ÚRban bíznak, ere-
jük megújul, szárnyra kelnek, mint 
a sasok, futnak, és nem lankadnak 
meg, járnak, és nem fáradnak el. 
(Ézsaiás 40,28-31).

Már itt vagyunk ebben az újabb 
tanévben, évkezdésben és napról 
napra szembe kell néznünk a ne-
hézségekkel az életünkben. Helyt 
kell állnunk az iskolában, egye-
temen, munkahelyen és a csa-
ládunkban is. A tapasztalatunk 
mindig ugyanaz, elfáradunk, el-
fogy az erőnk. Ebben az igében is 
láthatjuk, hogy nincs olyan ember, 
aki ne fáradna el, legyen bár fiatal 
vagy nagyon strapabíró. Ebben 
az igében Isten szól, azt mondja, 
hogy Ő jelen van. A föld teremtése 
óta velünk van. Jelen akar lenni az 
életemben és a te életedben. Isten 
nemcsak öröktől fogva volt, van 
és lesz, hanem az Ő tulajdonsá-
ga, akarata is örök. Isten akarata 

pedig az, hogy megszabadítson té-
ged és engem. A kegyelme és sze-
retete nem merül ki. Akkor tudjuk 
igazán érezni Isten erejét, amikor 
a miénk elfogy, mert ha ilyenkor 
Istenhez fordulunk, akkor nem mi 
akarunk majd mindent csinálni, 
hanem bele helyezzük az életün-
ket Isten kezébe. De jó lenne, ha 
nem csak ilyenkor tennénk ezt! 
Ha Isten kezébe kerül az irányí-
tás, akkor minden megváltozik, 
jöhet bármilyen nehézség, akkor 
is Isten erejéből meríthetünk. A 
harmincegyedik versben eredeti-
leg nem a bízni szó szerepel, ha-
nem a várakozni héber szó talál-
ható. „Akik az Úrra várnak”. Az a 
kérdés, hogy mi kire várunk? Sa-
ját magunkra vagy majd lesz va-
lahogy? Nem, a keresztény ember 
Istenre vár, hogy Ő adjon neki erőt 
végig menni a nehézségeken. Az 
Úrra érdemes várni! Jézus Krisz-
tusban maga Isten jött el megsza-
badítani minket a bűneinkből! Az 
Ő szabadítását adta nekünk, az 
életét adta értünk. Annak adja, aki 
rá vár, hozzá és hozzá menekül. 
Kérjük mi is ennek az Istennek a 
szabadítását.

 Harmati Bence  
(teológiai hallgató)

Az első dekád Kelenföldön
interjú Gáncs Tamás parókus lelkészünkkel

Kedves Tamás! Az élet első felé-
ben egy évtized még igazán hosz-
szú időnek tűnik. Mégis mintha 
a minap lett volna, hogy Andival 
megérkeztetek Kelenföldre. Ak-
kor még ketten, ma már négyen 
alkottok egy családot! Az idő múl-
ása leglátványosabban a gyer-
mekeken, fiatalokon látszódik. A 
gyülekezet akkori gyermekeiből 
immár ifjúság lett, a fiatalokból 
pedig nem egy azóta már saját 
családot alapított… Mit jelent a 
Te életedben az immár mögötted 
lévő kelenföldi tíz év? Megoszta-
nál velünk néhány meghatározó 
és emlékezetes eseményt?

Természetesen a mögöttünk 
álló évtizedben a legfontosabb 
számomra Máté 2012-es és Dorka 
2020-as születése volt. Hálás va-
gyok értük, nagyon sokat tanulok 
tőlük nap mint nap. Méltóak mind-
ketten nevükhöz, valóban Isten 
ajándékai számomra, számunkra 
Andival. A gyülekezetben nagyon 
sokféle munkaágban kipróbálhat-
tam magam. Legemlékezetesebb 
emlékeim közé tartozik: az első 
Dr. Szöszös napközis hittantábor, 
az első néhány év családi isten-

tiszteletei, a középkör „tíz évada”, 
egy adventi Kaláka betlehemezés 
a templomunkban, egy szentend-
rei hajókirándulás az egyik gyü-
lekezeti hétvégén, a balatonszár-
szói csendes hétvégék, a három 
rám bízott konfirmandus csapat 
(2020-2022), a covidos időkben 
a helytállás és a két tévés (2017, 
2021) valamint egy rádiós (2013) 
istentiszteleti szolgálat, igazi csa-
patmunkával. Hálás vagyok, hogy 
mind a keresztelői fa, mind a Már-
ton ládája integrálása a közösségi 
életünkbe jól sikerült. Az évtized 
nagy öröme volt még az egyete-
mi oktatás és a Lutheránus Világ-
szövetség dialógusbizottságában 
(nemzetközi evangélikus-pünkös-
di párbeszédben) való részvétel .    
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{beszélgetősarok}{beszélgetősarok}

Többlelkészes gyülekezetben a 
munkatársi gárda tagjai – a kö-
zösség épülését szolgálva – köl-
csönösen formálják egymást. 
Előző szolgálati helyeidhez ké-
pest milyen újdonságot, munka-
területet vagy kihívást jelentett 
Kelenföld? 

Kecskeméten hatodévesként, 
Debrecenben beosztott lelkész-
ként és Budapesten egyetemi lel-
készként is többlelkészes helyen 
szolgáltam, így nekem ez termé-
szetes kihívást jelentett Kelenföl-
dön. A két év dunaharaszti évem 
volt kivétel ez alól, ahol egyedül 
vittem a lelkészi szolgálatot. Ke-
lenföld sokszínűsége kuriózum, 
kevés ennyire összetett gyüleke-
zetünk van az országban. A renge-
teg önkéntes munkatárs, az erős 
cserkészcsapat, a minőségi egy-
házmuzsika és mindenekelőtt az 
igehirdetés központi helye mind-

mind fontos értékei ennek a majd 
százéves közösségnek. Szerintem 
óriási lehetőség van a rengeteg új 
család érkezésében, akik a kerüle-
tünkbe költöznek, és kapcsolódni 
szeretnének az evangélikusok kö-
zösségéhez. Emellett mind a ke-
rületünkbe költözött új egyetemi 
Luther kollégium, mind a folya-
matban lévő újbudai evangélikus 
óvodai fejlesztés is gazdagíthat-
ja a gyülekezet életét és hídépítő 
szerepét.  

Ahogy sokunk, Te is lelkészcsa-
ládból származol. Említenél né-
hány vonást, amit az elődöknek 
köszönhetően szolgálatodban 
szeretnél tovább vinni?

Bizonyosan sokkal több minden 
van, amit az ember tudattalanul 
visz tovább, mint amit tudato-
san. Mindezzel együtt, törekszem 
arra, hogy felmenőimhez hasonló-
an a szolgálatom szíve közepén az 
igehirdetés és az igényes liturgiai 
jelenlét álljon. Az erre való mi-
nőségi felkészülés prioritás kell, 
hogy legyen. A Lélek ajándéka-
in és az imádság folyamatossága 
mellett igyekszem ehhez odafi-
gyelni arra, ami körülöttünk zaj-
lik: a teológiában, a művészetben, 
az irodalomban, a kortárs popkul-
túrában, a humorban, a sportban, 

de nyitott szemmel és füllel járok 
a piacon, az utcákon, a játszótere-
ken. Az a sokgenerációs örökség, 
amelyet kaptam, óriási ajándék 
(sok-sok masnival), de kibontani 
az ajándékokat, ahhoz idő, bátor-
ság, humor és erő kell. És minde-
nekelőtt és felett: kegyelem.

 
Ehhez a dekádhoz köthető dok-
torálásod. Ez igazán sok szelle-
mi munkát és fáradtságot jelent, 
amelyet a védéssel sem lehet vég-
leg befejezni. Tervezed-e témád 
bárminemű folytatását? 

Lassan öt éve lesz, hogy megvéd-
tem a disszertációmat újszövetsé-
gi szakterületen. Mária Magdolna 
alakjának vizsgálata a kanonikus 
és apokrif irodalomban számom-
ra lezárult, de egyetemi óráim-
nak köszönhetően több teológiai 
szakterületen is érzek magamban 
ambíciót, egy-egy téma bővebb 
kifejtésére. Nagyon érdekelnek a 
különböző vallások és felekeze-
tek közötti párbeszédek, nagyon 
meghatározónak vélem Pilinszky 
hatását a magyar ökumenikus 
térfélen, de újabban foglalkoztat-
nak a nazarénusok is, mint aho-
gyan kortárs Pál-kutatás is. Ezek 
mellett mindig is érdekelt, hogy 
miként lehet a prédikáció nyelvét 
megújítani, érthetőbbé tenni úgy, 

hogy közben ne veszítse el súlyát 
és relevanciáját, ne legyen hosszú 
és fenntartsa a figyelmet. Mindezt 
irodalmi, esztétikai és retorikai 
igénnyel, természetesen. Summa 
summárum: sok minden érdekel 
a kortárs teológiában, de nem tu-
dom, melyik témára jut megfelelő 
időm és figyelmem.

 
A pandémia első hullámát köve-
tően jelent meg közös áhítatos 
könyvünk (Jóbbal a karantén-
ban), tavaly pedig Negyvenkét 
életjel címmel önálló kötettel je-
lentkeztél. Hallhatnánk valamit 
az „ars poeticád”-ról?

Nehéz erre röviden válaszolni, 
mert akár a jóbi reflexiók, akár 
az „élő vizes” szösszenetek mon-
tázs-szerűen állnak össze. Mindig 
abban reménykedem, hogy az ol-
vasóban a szöveg elolvasása után 
összeáll egy képpé a sok-sok mo-
zaik. Ehhez persze sok minden 
mennyei és földi „feltétel” is kell, 
egyfajta harmonikus együttállás. 
Azt hiszem, a kellően érzékeny 
nyelv megtalálása egyre nagyobb 
kihívás mindenkinek, aki akár 
csak egy sort is leír komoly té-
mákban. Ha az irodalmi nyelve-
zet, a személyes érintettség és a 
biblikus teológiai háttér összekap-
csolódik, megszülethet a csoda: 
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az írás az olvasóra talál, az olvasó 
az írásra talál. Talán nem túlzás 
azt állítani, hogy ekkor célhoz ér 
nemcsak a kisbetűs, de a nagybe-
tűs Írás is. 

Köztudottan elkötelezettje vagy a 
teremtésvédelemnek. Hogyan és 
miben tehetnénk mi a gyülekeze-
tünkben többet ezen a téren? 

Azt gondolom, hogy a terem-
tésvédelem hitvallási kérdés. A 
keresztény hitünkből fakad mind-
az, amit teszünk a teremtett világ 
védelméért. Szerintem minden 
gyülekezeti tervezés mögött ott 
kell, hogy legyen a tudatos válla-
lása annak: nemcsak elviekben, 
de a gyakorlatban is elkötelezett 
a közösség a teremtésvédelmi ér-
tékek mellett. Igaz ez a hétközna-
pi döntésekre, csak úgy, mint a 
szemléletformálásra és tanításra. 
Azt tapasztaltam, hogy egyre több 
gyülekezeti tagunknak szívügye a 
teremtésvédelem, egészen a legki-
sebbektől kezdve. Közös a felelős-
ségünk, nemcsak a jelenünk, de a 
jövőnk tekintetében is.  

Végül még egy kérdés. Kilenc év 
igazgatás után hogyan tekintesz 
előre, életed következő évtizedé-
re? 

Isten már sokszor meglepett 
az életemben. Istennek nagyon 
jó humora van. Isten kezében va-
gyunk. Azt gondolom, ebből a há-
rom igazságból következik, hogy 
nehezen tudok erre a kérdésre 
konkrét választ adni. Isten orszá-
gának építése életre szóló feladat, 
és bízom benne, hogy ehhez ka-
pok kellő kreativitást, útmutatást 
és bizalmat fentről. 

Megköszönve a beszélgetést, zá-
rásként engedd meg, hogy Jézus 
szavával kívánjam gyülekeze-
tünk nevében is Teremtőnk gaz-
dag áldását életedre, családodra 
és további közös szolgálatunkra: 
„Ingyen kaptátok, ingyen adjá-
tok” (Mt 10,8b).

 Blázy Árpád

{beszélgetősarok}

Kedves Kriszti! Nagyon örülünk, 
hogy csatlakoztál a munkatársi 
közösségünkhöz, és irodavezető-
ként, pályázati felelősként dolgo-
zol egyházközségünkben tavasz 
óta. Hogy élted meg az első fél-
évedet nálunk?

Először is nagyon szépen kö-
szönöm, hogy rám gondoltatok, 
igazán megtisztelő érzés! Én még 
ilyen nyugis munkahelyen nem 
dolgoztam és ezért nagyon hálás 
vagyok! Mindenki kivétel nélkül 
kedvesen fogadott, segítettek a 
munka betanulásában, kérdezhet-
tem és ami nagyon felemelő érzés, 
hogy ha betegek voltak a gyere-
kek, azt azonnal megértettétek, 
nem volt gond, ha otthon kellett, 
emiatt maradjak. Számomra na-
gyon gyorsan eltelt ez a félév, már 
kezdek otthonosan mozogni bent. 
Nem stresszes a munkába járás, 
kedvességet és megértést kapok, 
ami számomra nagyon fontos.

Két gyermeket neveltek férjeddel, 
bemutatnád egy kicsit a családo-
dat, illetve azt, hogy merre talál-
hatóak a családi gyökereid?

Igen, van két gyönyörű gyerme-
kem, Máté 7 éves, most kezdte az 
első osztályt, Sára 4 éves, középső 
csoportos. Férjemmel és a szüle-
immel együtt élünk Budafokon 
egy családi házban. Sári a Halacs-
ka Református Óvodába jár, Máté 
a Vadaskerti Általános Iskolában 
kezdte meg idén szeptemberben 
a tanulmányait. Igazából a családi 
gyökerekről keveset tudok, anyai 
nagymamám és dédnagymamám 
gyöngyösiek voltak, itt is vannak 
eltemetve, Édesapám pedig oros-
házi születésű. Kisgyerek korom-
tól fontos szerepet tölt be az éle-
temben a vallás, régebben mi is 
a XI. kerületben laktunk (16 éves 
koromig), ekkor a közeli Szt. Im-
re-templomba jártunk a család-
dal misére, majd a szomszédos 
Ciszterci Gimnáziumban érettsé-
giztem, immáron 20 éve. Amikor 
kiköltöztünk Budafokra, pár évet 
ministráltam a közeli katolikus 
templomban, gyerekeinket is a 
vallásos életre igyekszünk nevel-
ni a férjemmel.

{beszélgetősarok}

A biztonságot jelentő menedék 
beszélgetés Majerné Várnai Krisztinával,  
lelkészi hivatalunk irodavezetőjével
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{montázs}

Megtennéd, hogy mesélsz egy ki-
csit arról, hogy milyen munkakö-
rökben dolgoztál eddig?

Kisgyermek nevelőként dolgoz-
tam ezelőtt, innen mentem el szül-
ni is. Nagyon szerettem a kicsik-
kel lenni, annyi önzetlen és tiszta 
szeretetet kaptam tőlük, amit nem 
is hittem volna. Aztán jöttek az én 
kis saját csemetéim, mindkettő-
vel 3 éves korukig itthon tudtam 
lenni, de aztán egy olyan munkát 
akartam találni, ami mellett be is 
tudom őket vinni oviba/suliba, és 
el is tudom hozni, mivel a férjem 
Pesterzsébeten dolgozik. 

Sokféle emberrel találkozol a lel-
készi hivatalban. Mit érzékelsz, 
mi foglalkoztatja most a gyüleke-
zeti tagjainkat? 

Én eddig csak kedves emberek-
kel találkoztam az irodában, saj-
nos napi szinten csengetnek be, 
hogy adjak pénzt vagy élelmet, 
mert éhesek. Ekkor mindig szo-
morú vagyok, mert szeretnék se-
gíteni, de nem tudok (ha itthon 
van maradék étel, azt mindig be-
hozom a Márton-ládába, mire me-
gyek haza, mindig üres), és ez sze-
rintem csak egyre rosszabb lesz! 
Szerintem nincs olyan ember, aki 
most ne foglalkozna a rezsivel 

kapcsolatos napi kihívásokkal, ez 
komoly problémát okoz minden 
generációnak. Csodálom azokat 
az időseket és családosokat, akik 
ebben a nehéz időben is képesek 
adományozni, hisz ez az időszak 
mindenkinek megterhelő. Van egy 
kedvenc versem: „Lábnyomok a 
homokban", biztos sokan ismerik, 
ez nekem a nehéz időszakokban 
sokat segített. 

Mivel tudsz feltöltekezni? Van 
időd, saját időd, én-időd, amikor 
senki nem szól hozzád?

Ez egy jó kérdés! Én-időm, ak-
kor van, ha reggel 5-kor felkelek. 
:) Korán kelek, ilyenkor egy kávé 
mellett élvezem a csendet, viszont 
van, hogy a gyerekek altatásá-
nál én alszom el leghamarább! :) 
Olyan, hogy senki nem szól hoz-
zám, olyan nincs! De ez így van jól, 
nekem is gyerek fejjel a szüleim 
voltak a biztonságot jelentő mene-
dékek és ez ma sincs másképp. 

Hogy telt a nyarad? Milyen köny-
vet olvastál, merre jártatok?

Első nyár, hogy dolgoztam, mi-
óta a gyerekek megvannak. Izgal-
mas volt, nagyon sokat segített 
édesanyám, fél nyáron ovis ügye-
letben voltak a gyerekek, amit 

Mátéka élvezett, Sári már annyira 
nem. Idén sikerült könyvet ven-
ni a kezembe, kiolvastam sok idő 
után Bauer Barbarától A leggazda-
gabb árva könyvet, utána Nemere 
Istvántól olvastam, majd Király 
Leventétől A verhetetlen párost, 
most a Skarlát betűt olvasom, de 
sajnos megint belassultam szep-
temberre. Mi minden évben Gyo-
párosfürdőre szoktunk lemenni 
egy hétre, ekkor a gyerekek ki-
mondhatatlanul boldogok, élve-
zik a vizet és persze nem akarnak 
hazajönni. Utána még hosszú hó-
napokig szokták emlegetni a nya-
ralást, hogy "mikor megyünk le 
legközelebb?!".

Végül, hetedik kérdésként, hadd 
kérdezzem meg, hogy milyen vá-

rakozásokkal és kihívásokkal ug-
rasz bele az új tanévbe?

Ez az iskolakezdés olyan, mint-
ha egy hullámvasúton ülnék, egy-
szer fenn, egyszer lenn, de ez a mi 
életünkre szerintem mindig is igaz 
lesz. Bízom a kisfiamban, hogy 
képes lesz megtanulni ezeket a 
változásokat, megszokni az iskola 
szabályrendszerét és alkalmaz-
kodni hozzájuk. Neki különösen 
nehéz mindez, nekünk, szülőknek 
meg bátorítani és támogatni kell 
Őt, hogy sikerélménye legyen. 

Köszönöm a beszélgetést! Isten 
gazdag áldását kérem életedre, 
családodra és hivatásodra.

 Gáncs Tamás

{beszélgetősarok}

Gyülekezeti napközis gyerektábor
Testvéremmel segítőként vol-

tunk jelen a táborban, idén már 
második alkalommal,  de régeb-
ben résztvevőként is átéltük a 
gyerektáboros időket.

Nagyon jó volt a közönség és a 
hangulat is egész héten. A tábor 
témája a bibliai állatokról szólt és  
minden nap külön állattal foglal-

koztunk. A gyerekek nagyon él-
vezték a programokat, a sok közös 
játékot, és szerintem mindenki 
jó, tartós barátságokat szerzett. 
Szerdán az állatkertbe „kirándul-
tunk”, ahol pillangótól elkezdve 
eleftántig majdnem mindent lát-
tunk, ez is nagyon jó volt.

A pénteki „hagyományos” pizza 
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király volt, jó volt látni, hogy mi-
lyen élvezettel várták a gyerekek, 
hogy végre megjöjjön, és mennyi-
re örültek, amikor megérkezett a 
rengeteg doboz. A táborban sok 
érdekeset hallottunk, tanultunk, 

jókat énekeltünk és finomakat et-
tünk, ittunk. Ez a hét mindig egy 
nagyon jó hete a nyárnak.

 Ihász Lilien és Ádám

Kelenzöld

Augusztus végén, Martonvásá-
ron tartottuk a Kelenzöld évkezdő 
alkalmát, ahol zöldségaprítással 
és szárítással, a még 30 fokban, 
medencében pancsikoló gyere-
kekkel együtt hangolódtunk rá a 

következő pár hónapban előttünk 
álló feladatokra.

Közben megérkezett az ősz és 
a hideg, de szeptember 24-én vál-
tozatlan lelkesedéssel megtartot-
tuk Lőrincz Andi és Inotai Dóra 

gyülekezeti tagjaink vezetésével 
a „Zöld úton a babával” című első 
előadásunkat. Számos, egyszerre 
költséghatékony és „zöld” prak-
tikával gazdagodhattak a részt-
vevők, mindenki kipróbálhatta, 
hogyan lehet összeállítani egy 
mosható pelenkát, és segítettek 
eligazodni a különböző fajták út-
vesztőiben is. Közben a nagyobb 
gyerekek házi vegetát készítettek: 
a különféle szárított zöldségeket 
üvegekbe töltötték és felcímkéz-
ték. A kész fűszert saját festésű 
vászonzsákban vihették haza. 
Köszönjük az alkalmunk anyagi 
támogatását az Ararátnak, egyhá-
zunk teremtésvédelmi munkacso-
portjának!

További programjaink:
- Október 22-én, az őszi gyüleke-
zeti hétvégén idén is szervezünk 
családi akadályversenyt! 
- November 19- én házi szappant 
öntünk. 
- December 6-án pedig újra Nagy 
Réka „Ökoanyu” látogat a gyü-
lekezetünkbe, és arról beszél-
getünk, hogyan figyelhetünk az 
öltözködésünk terén is a lehetősé-
geinkhez mérten a teremtett világ 
védelmére. Sok szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt!

Gyülekezetünk teremtésvédelmi csoportja
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érzelem
értelem, tartalom

érzékenység
szenvedés
emlékezés

hatásos kompozíció
alkotás

érzelgősség
közhely
felületesség
szenvelgés
nosztalgia
hatásvadász trükk
másolás

–
–
–
–
–
–
–

Vallási giccs, azaz érték alulnézetből

Megannyi fogalompár, melyek 
mind az értéktelen giccs és igazi 
értékek között húzódnak. De va-
lójában tudjuk-e, mit nevezünk 
giccsnek? Értjük-e, mit takar ez a 
kifejezés, és mik a jellemzői? Hol 
húzódik a határ, ha van egyálta-
lán, népművészet és giccs, népi 
vallásosság és értéktelen bóvli kö-
zött? Milyen veszélyek rejlenek a 
hívő ember számára a giccsben? 
Ezek olyan kérdések, melyeket ta-
lán sokszor magunknak sem me-

rünk feltenni.
Az Evangélikus Országos Múze-

um időszaki kiállítása azonban fel-
teszi ezeket a kérdéseket, de nem 
ad rájuk egyértelmű választ, sőt a 
nézőre, a látogatóra bízza, hogy a 
látottak alapján ezt megtegye.

Görbe tükröt tartunk magunk 
elé, hogy szembenézhessünk a 
sokszor kritika nélkül igaznak 
tartott gyakorlattal. A cél a torzí-
tások felől közelítve bemutatni az 
értéket. A méretben, formában, 

anyagban, tartalomban megjele-
nő túlzások hamis képet adnak a 
hívőknek a vallás igazi esszenci-
ájáról. Nehéz egyértelmű vonalat 
húzni giccs és népi vallásosság, 
népművészet és „grand art” közé, 
de ez nem is lehet a célunk. A tár-
laton nem megfellebbezhetetlen 
értékítéletet adnak a rendezők, 
nem tesznek megkérdőjelezhetet-
len kijelentéseket, hanem inkább 

elmélkedésre hívnak bennünket 
a minket körülvevő tárgyak sze-
repéről, és azok reánk gyakorolt 
negatív vagy pozitív hatásairól. 
Egyszóval újragombolják hagyo-
mányainkat, mert időnként szük-
ség van rá. Ahogyan Abraham A. 
Moles írta: „A giccs emberszabá-
sú, a művészet emberfeletti.”

 Harmati Béla László



Kelenföldi evangélikus hírlevél     1514     Kelenföldi evangélikus hírlevél  

{montázs} {montázs}

Az idei nyár mozgalmasan 
telt, bár közösségi alkalmaink-
ban nyári szünetet tartottunk, 
az épületben többfelé is munkák 
zaja törte meg a csendet.

Urnatemetőnkben megteltek 
a korábban épített fülkék, ezért 
újabb urnafal építését rendeltük 
meg, amely az elmúlt hónapok-
ban el is készült, így ismét jó né-
hány éven keresztül biztosítva 
lesz testvéreink számára új urna-
fülkék vásárlásának lehetősége.

A régi gyülekezeti terem és kör-
nyezetének felújítása már tavaly 
elkezdődött. Új mellékhelyiségek 
készültek, közvetlen kijárási lehe-
tőséget alakítottunk ki a kertbe, 
hogy a gyerekalkalmak és a ven-
déglátások során a lépcsőmászás 
ne nehezítse a közlekedést, va-
lamint a teljes alagsor fűtésének 
korszerűsítése is megkezdődött. 
Az idei évben sikerült a terve-
zett munkákat befejezni, az utó-
lagosan beépített, és már régen 
használaton kívüli fürdőszobát 
elbontottuk, így egy szép, tágas 
előtér nyílt a termek előtt, ahol a 
hittanra érkező gyermekek hoz-
zátartozóinak lehetőségük lesz 
kulturált körülmények között vá-
rakozni a csemetékre. A munkák 

miatt szükségessé vált az épület-
gépészeti és elektromos hálózat 
csekély átalakítása is. Az előtér – 
a korábban elkészült mosdókkal 
és a folyosóval harmonizáló – új, 
egységes padlóburkolatot kapott, 
és sikerült az előtéren kívül a 
gyülekezeti termeket is kifesteni. 
A Molnár Lilla lelkésznőnk szer-
vezésével helyiségekbe került 
friss dekoráció, drapériák és bú-
tordarabok komfortossá és eszté-
tikussá varázsolták a tereket.

Az egész alagsor megújulva vár-
ja a kisebb közösségek alkalmait, 
azonban ezek a munkák – a pá-
lyázati támogatások ellenére is – 
gyülekezetünk anyagi tartalékait 
szinte teljesen felemésztették, 
így a közben bekövetkezett ener-
giaár-emelkedés komoly nehéz-
ségeket jelent számunkra. Ezért 
számítunk a közösségünket ma-
gukénak érző tagjaink fokozott 
anyagi felelősségvállalására!

Az idei év még tartogat egy 
komolyabb felújítási munkát, 
amelyet – reménységünk szerint 
– állami pályázati támogatás se-
gítségével tudunk megvalósítani. 
A Bocskai úti épületszárny tető-
fedése már erősen leromlott álla-
potú, a tetőtéri lakás rendszere-

A budai egyházmegye ifjúsági 
körei közösen kezdték a tanévet a 
szentháromság ünnepe utáni 13. 
vasárnapon. A délután játékkal 
indult, amivel lehetőség volt újra 
felvenni a fonalat a nyári kiha-
gyás után. Ezután egy bibliai és 
alapműveltségi kvízben tudták a 
véletlenszerűen kialakított, gyü-
lekezetközi csapatok összemérni 
ismereteiket.

Az elmaradhatatlan közös ét-
kezés végén sor került Nagy Sza-
bolcs szülinapi köszöntésére is.

Az alkalmat esti istentisztelet 
zárta, amelynek liturgiájába ifjú-
sági énekek épültek, és a közös-
séget az úrvacsorában is átélhet-
ték a jelen lévők.

 Lackner Orsolya
Budavári ifi

sen beázik, ennek a szárnynak a 
tetőfelújítása kezdődik hamaro-
san.

Legyen Isten dicsőségére mind-
az, amit az ő segítségével el tud-
tunk és tudunk végezni!

 Szepesfalvy Ákos

Felújítások 2022 nyarán

Egyházmegyei ifjúsági találkozó  
Kelenföldön
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házfi és hitoktató (?) mutatta be 
a templomot. Mindenütt igen po-
zitívan álltak a kapcsolatok felme-
legítése kérdésköréhez.

A vezető lelkész, Minnamari Ha-
laseppä sajnos szabadságon volt, 
de ő is szeretettel küldi üdvözletét.

Kántor-kollégámnál egy egész 
grillezős estet eltöltöttünk. Ő 
Kirsi Lemponen, s jártak is már 
Kelenföldön az énekkarával. Éne-
keltünk velük közösen, igen lel-
kes és alapos egyházzenész. Vele 
jutottunk a legtovább a tervezge-
tésben, s első lépésnek abban ál-

lapodtunk meg, hogy két-három 
havonta küldünk egymásnak egy-
egy 4-5 perces kisfilmet a gyüleke-
zetünk életéről, amit ki-ki megoszt 
saját gyülekezete levelezőlistáján. 
Így remélhetjük, hogy fölébred az 
érdeklődés, s talán személyes ta-
lálkozásokra is sor kerülhet ismét.

Kérem, gondoljunk szeretettel 
továbbra is testvérgyülekeze-
tünkre, és keressük az együttmű-
ködés lehetőségeit.

 Bence Gábor

Feleségemmel, Judittal jártunk 
a nyáron Finnországban, ahol 
igyekeztünk kapcsolatot találni a 
Herttoniemi testvérgyülekezettel. 
Kicsit fura a helyzet, mert ez most 
egy összevont nagy gyülekezet, 
amelynek része lett Kulosaari, a mi 
eredeti testvérgyülekezetünk.

Harmadikként a Myllypuro vá-
rosrész csatlakozott az egyesített 
gyülekezethez. A viszonylag nagy, 
Herttoniemiben lévő templomot 
néhány éve fölújították, de valami 
nem sikerült: penészedik. Így be-
zárt ez az épület, s nem használ-
ják, míg megoldást nem találnak. 

Könnyen lehet, hogy végül a temp-
lom lebontása mellett döntenek.

A háromrészes gyülekezetnek 
így most csak két temploma van: 
Kulosaariban és Myllypuroban. 
Ezt a két helyszínt meglátogat-
tuk, s nagyon kedves élmények-
kel gazdagodtunk. Kulosaariban 
egy szabadtéri kávézós-vetélkedős 
"bibliaórán" vehettünk részt a ha-
rangtorony tövében. Ezt Marjaana 
Rantala lelkésznő vezette. 

Myllypuro templomát is megis-
merhettük. Modern épület, nem 
hivalkodó, de bájos. Aulájában egy 
nyírfa tör az ég felé. Itt a helyi egy-

Myllypuro, a templom, ahol egy fa áll  
a templom aulájában

A templomtér és az orgona Jutkával

Finnországi beszámoló
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10.22.
10:00

11.19.
10:00

12.06.
17:30

Zöld úton a babával - Neked is fontos a fenntarthatóság, de a
kisbabás létben kevés lehetőséget látsz a hulladék
csökkentésére? Jól jönne néhány egyszerű és fenntartható
ökotipp babákhoz? Hallottál már a bodyhosszabbítóról? Te is azt
gondolod a mosipelusról, hogy hiába jobb a pénztárcádnak, túl
macerás, elveszel a rengeteg információ között és biztosan nem
fogsz belevágni? Ha bármelyik kérdésre igen a válasz, gyere el és
hallgasd meg ezt az előadást!
Az alkalom alatt gyermekfoglalkozást tartunk: házi vegetát fogunk
készíteni!

Kelenzöld

Őszi alkalmak

Családi akadályverseny - Újra próbára tehetitek tudásotokat az
őszi gyülekezeti hétvége keretében immár második alkalommal
megrendezett játékos vetélkedőn! Sok szeretettel várunk kicsiket
és nagyokat!

Szappanöntés - Készítsünk együtt háziszappant kiváló
alapanyagokból, kedvünk szerinti illatosítással. Az elkészített
szappanokból 2 darabot mindenki hazavihet!

Színes, praktikus, fenntartható - ilyen is lehet egy zöld gardrób!
Gyülekezetünkbe látogat újra a nagy sikerű Ökoanyu könyvek
szerzője, Nagy Réka, és ezúttal arról mesél nekünk, milyen
praktikákat vethetünk be, ha az öltözködés terén is figyelni
akarunk a teremtett világ védelmére.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Jelentkezés:
kelenzold@lutheran.hu címen, legkésőbb az alkalom előtt egy héttel.

Helyszín: 1114 Budapest, Bocskai út 10, régi gyülekezeti terem (bejárat a
kert felől)

Helyszín: 1114 Budapest, Bocskai út 10, új gyülekezeti terem (bejárat a
Bocskai út felől)

Helyszín: 1114 Budapest, Bocskai út 10, új gyülekezeti terem (bejárat a
Bocskai út felől)

{ajánló}

„Egymás terhét hordozzátok”
A Szentírás feltűnően gyakran 

beszél az elhordozásról, ezzel a 
szóval Jézus Krisztus egész vált-
ságművét ki tudja fejezni. „Be-
tegségeinket ő viselte, és fájdal-
mainkat hordozta… békességünk 
büntetése rajta van” (Ézs 53,5). 
Ezért teheti a Szentírás, hogy a ke-
resztyén ember egész életét is a ke-
reszt viselésének nevezi. Krisztus 
testének közössége valósul meg 
ebben. A kereszt közössége, amely-
ben éreznünk kell egymás terhét…

Mindenekelőtt a másik ember 
szabadsága megterhelés a keresz-
tyén embernek. Felebarátom sza-
badsága nem fér össze zsarnoki 
hajlamaimmal, mégis tiszteletben 
kell tartanom. Ettől a tehertől sza-
badulhatnék meg, ha felebaráto-
mat megfosztanám szabadságától, 
s erőnek erejével akarnám a ma-
gam képére formálni. Ha viszont 
engedem, hogy Isten alkossa meg 
benne saját képmását, akkor meg-
hagyom szabadságát, s magam 
hordozom az ő – a másik teremt-
mény – szabadságának terhét. 
Szabadságához mindaz hozzátar-
tozik, amit természetének, sajátos-
ságainak, hajlamainak nevezünk; 
hozzátartoznak gyöngeségei és 
hóbortjai, melyek annyira próbára 

teszik a türelmemet; hozzátartozik 
mindaz, amiből megannyi súrló-
dás, ellentét, összeütközés támad 
közöttünk. A másik terhét elhor-
dozni azt jelenti: elszenvedem a 
másik ember teremtményi valósá-
gát, igent mondok rá, türelemmel 
viselem, s elszenvedésében eljutok 
addig a pontig, ahol már nem meg-
terhelést, hanem örömöt jelent a 
számomra. 

Dietrich Bonhoeffer:  
Szentek közössége  
(Harmat, 1997. 89–90. old.)
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az emeleten kiállítás  a díszterem 
előterében, de a tantermekben 
még sosem. Nagy teológusport-
rék voltak ugyan már kiakasztva, 
de kiállítást még nem rendeztek 
be itt. Luther Wartburgban című 
képe a bibliafordítás embert pró-
báló munkája közben ábrázolja a 
nagy reformátort, amint kétsége-
ivel viaskodik. A három teremben 
az előzményektől kezdve a kép 
részleteinek magyarázatán át a 
kortárs kritikáig olvashatók az in-
formációk. A kurátorok kényesen 
ügyeltek arra, hogy ne saját értel-
mezésüket fűzzék a képekhez, ha-
nem mindig a szakirodalom leg-

javából idézzenek, bár a kiállítás 
maga és a képválogatás is egyfajta 
interpretáció. 

A helyszín szó szerint közel 
viszi a hallgatókhoz a képeket 
ugyanakkor fokozott erőfeszítés-
re sarkallja a tanárokat is, hogy a 
forgolódás elkerülése érdekében 
izgalmas előadásaikkal kössék 
le a hallgatók figyelmét az órák 
közben. Köszönet a kurátorok-
nak: Végvári Zsófiának és Kárpáti 
Orsolyának, valamint a szervező 
Gaál Gyulának.

 
 Harmati Béla László

Az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem rektori szobájában talál-
ható Zichy Mihály híres grafikája, 
mely a Biblia fordítása közben a 
kísértéseivel vívódó Luthert ábrá-
zolja, aki tintatartóját a falon meg-
jelenő gonoszhoz vágja. A fest-
ményt ritkán tekinthették meg 
az ide járó hallgatók és látogatók. 
Aki bekerült a rektor úr szobá-
jába, annak általában fontosabb 
dolga akadt, mint a képnézegetés. 
Most a három tanteremben meg-
nyílt kiállításon nemcsak meg-
nézhető, hanem kontextusba és 
Zichy Mihály életművébe ágyazva 
tekinthető meg ez az emblemati-
kus kép. Zichy rajztudása egészen 
kivételes, nemzetközi elismert-
ségét csak az akadályozta, hogy 

„rossz” helyen próbált szerencsét, 
Keletre ment és nem Nyugat-
ra. Közel 50 évig (49) kisebb-na-
gyobb megszakításokkal dolgo-
zott a cári udvarban az uralkodó 
családja és környezete számára. 
Helyben elismerték és méltatták 
munkáját, Tbilisziben szobra áll, 
és utcát neveztek el róla. Ugyan-
akkor mindig odafigyelt hazájára 
és Európára, lehetőség szerint 
részt vett itthoni megméretteté-
seken, és feladatokat is vállalt. Az 
1870-es vatikáni zsinat döntése a 
pápai csalhatatlanság dogmájá-
ról késztette a Luther látomása, 
más néven a Luther Wartburgban 
című kép elkészítésére 1871-ben. 
A táblakép méretű grafikát végül 
Zichy nem értékesítette, hanem a 
művész ajándékaként a Magyar-
országi Evangélikus Egyház tulaj-
donába került. 

Rendhagyó a helyszín és a tárlat 
is. Igaz nem az első alkalommal 
nyílik kiállítás az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetemen. A többek 
között a múzeumot is megalapí-
tó Fabiny Tibor egyháztörténész, 
teológiai tanár kezdeményezésére 
már több alkalommal volt  fent 

{ajánló}

Zichy, Luther és a tintatartó
Rendhagyó kezdeményezés rendhagyó helyszínen

{ajánló}
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OKTÓBER 21. PÉNTEK
18:00 óra – A hétvége megnyitá-
sa – Elnökség (tanácsterem)
Kezdő áhítat – Gáncs Tamás
18:20 Emlékkiállítás –  
Szeretet-színek – In memoriam 
Olescher Tamás (†)
A kiállítást megnyitja –  
Balázs Sándor (művészeti író)
19:00 óra – A Deák téri szín-
játszókör előadása: Válogatás 
Örkény egypercesekből (ta-
nácsterem)
Rendező – Sebestyén Nóra 

OKTÓBER 22. SZOMBAT
10:00 óra – Kelenzöld interaktív 
alkalma (gyülekezeti termek)
18:00 óra – Egyházzenei hang-
verseny (templom)
Közreműködik gyülekeztünk 
ének- és zenekara.

Vendégünk a fóti Kántorképző 
Intézet júliusi tanfolyamának 
kórusa.
A hangverseny programját 
gyülekezetünk kántorai, Bence 
Gábor és Németh Sándor állí-
tották össze.
Igét hirdet – Molnár Lilla
20:00 óra – Kötetlen beszél-
getés a tanácsteremben (tea, 
pogácsa)

OKTÓBER 23. VASÁRNAP
10:30 óra 
Ünnepi istentisztelet
Igét hirdet: Mekis Ádám (ev. 
espereslelkész – Acsa)
Liturgia: Blázy Árpád
12:00 óra
Közös agapé a tanácsteremben
 

MEGHÍVÓ  1928–2022
„Az ÚR a váram, Istenem az oltalmam és kősziklám.”

(Zsolt 94,22)

A Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközség
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

a 20. ŐSZI GYÜLEKEZETI HÉTVÉGÉJÉRE
2022. október 21–23.

Programtervezet

KÖZÉPKÖR

A Középkör teológiai beszélgető-sorozata a 2022-23-as tanévben
Minden hónap második péntekén

19 órától a a Bocskai úti gyülekezeti teremben
TERVEZETT TÉMÁINK:

Szeptember 9. – Szent ez a hely, ahol állsz 
       (hálaadás a nyárért, fohász az őszért)

Október 14. – Kik vagyunk mi, keresztények? (identitás-újratervezés?) 
November 11. – Elfogadás, intergráció (Szent Márton napján) 
December 9. – Háború és béke (ádventi várakozásban)
Január 13. – Az emberi test – fogyatékosság (Krisztus testének tagjai) 
Február 10. – Örökölt sorsok? (családfákon innen és túl)
Március 10. – Teremtésvédelem (tavaszi/végső visszaszámlálás)
Április 14. – Erkölcsös és erkölcstelen versek? (költészet napi barangolás) 
Május 12. – Etikus gazda(g)ság? 

       (igazságosság, méltányosság, fenntarthatóság)
Június 9. – A tűz körül (asztalközösség, megosztás, zárás)

Minden új érdeklődőt szeretettel várunk!
A KÖZÉPKÖR MINDEN OLDALRÓL NYITOTT KÖR!

ETIKA 2.0 - Etikai kérdések a 21. században

Információ: Gáncs Tamás lelkész (gancstamas@gmail.com)
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{ajánló}

Hatodévesünk, Nagy Ádám lel-
készavatására június 18-án Ősa-
gárdon került sor, melyre gyüle-
kezetünk számos tagja elkísérte. 
Teológiai diplomáját pedig július 
1-én vehette át az egyetemen. Ádám 
augusztus 1-től püspöki titkárként, 
ill. a budavári gyülekezet beosztott 
lelkészeként kezdte meg szolgá-
latát. Jézus szavával kívánunk ál-
dást az új lelkész további életére és 
szolgálatára: Nem ti választottatok 
ki engem, hanem én választottalak 
ki titeket, és arra rendeltelek, hogy 
elmenjetek és gyümölcsöt teremje-
tek (Jn 15,16).

Gyülekezetünk SzMSz-a értelmé-
ben Gáncs Tamás július 1-ei hatály-
lyal három évre átadta az igazgató 
lelkészi szolgálatot Blázy Árpád-
nak. Isten áldása kísérje szolgálatát!

Július végén vendégünk volt a Par-
tium-béli Fazekasvarsánd evan-
gélikus gyülekezetének lelkésze, 
Borhaci Dávid és barátai. 

Pöröntő Edina elköszönését köve-
tően farkasréti templomunkban 
augusztus elsejétől Láng Sarol-
ta testvérünk folytatja a takarítói 
szolgálatot. 

Augusztus 7-én, vasárnap Faze-
kas Zsolt lelkipásztor meghívásra 
Blázy Árpádné a kolozsvári farka-
sutcai református templomban 
szolgált igehirdetéssel. Keresztelő 
János így szólt egykor: Én vízzel 
keresztellek titeket, de eljön az, aki 
erősebb nálam (Lk 3,16).

E helyről is szívből gratulálunk Dr. 
Draskóczy István történésznek, 
az ELTE professzorának, gyüleke-
zetünk hűséges tagjának, aki au-
gusztus 20. alkalmából a Magyar 
érdemrend tisztikereszt (polgári 
tagozat) kitüntetésben részesült.

Augusztus 19–23. között tartottuk 
gyülekezeti napközis gyerektábo-
runkat 32 gyermek részvételével. 
Témáink olyan bibliai történetek 
voltak, melyekben állatok szere-
pelnek.

Augusztus 28-án fogadtak egymás-
nak örök hűséget templomunk-
ban Schönfeld Attila és Blázy Esz-
ter. Az apostol írja: Az Ő alkotásai 
vagyunk, akiket Krisztus Jézusban 
jó cselekedetekre teremtett, amelye-
ket előre elrendelt Isten (Ef 2,10).

Gyülekezetünk életéből

{hírek, események}

KÖNNYÜZENÉS ÚRVACSORÁS
ISTENTISZTELET

Minden hónap 2.
vasárnapján 18:00-kor 

CSALÁDI 
 ÚRVACSORÁS

ISTENTISZTELETMinden hónap első
vasárnapján 9:30-kor

ISTENTISZTELETEK

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

KELENFÖLDÖN

 Hivatal: 1114 Budapest, Bocskai út 10.
Templom: Magyari I. - Bocskai úti sarok 

kelenfold.lutheran.hu

Minden vasárnap 8:00-kor és 10:30-kor a Magyari I. úti
templomban és

minden vasárnap 9:00-kor Farkasréten 
(XI. ker. Németvölgyi út 138.)

 

(HAGYOMÁNYOS)  ÚRVACSORÁS
ISTENTISZTELETEK

VESPERA - ZSOLTÁROZÓ ESTI
LITURGIA IGEHIRDETÉSSEL 

Minden hónap 1. 3. 4. (5.)
vasárnapján 18:00-kor

GYEREKBIBLIAKÖR 
(GYBK)

Minden hónap 2. 3. 4. (5.)
vasárnapján 10:30-kor, a

templomi istentisztelettel
párhuzamosan
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Szeretettel hívjuk és várjuk a gyer-
mekeket idén is a gyermekbibli-
akörbe, mely a 10.30-kor kezdődő 
istentisztelettel párhuzamosan 
lesz a gyülekezeti teremben (kivé-
ve a hónap első vasárnapjait, ami-
kor családi istentiszteletre hívjuk 
őket). A gyermekeket kezdésre 
a közös istentiszteletre várjuk, 
majd a kezdő ének végén fiatalja-
inkkal, segítőinkkel a gyülekezeti 
teremben folytatják az együttlétet. 

Szeptember 11-én gyülekezetünk 
vendégül látta az egyházmegye 
ifjúsági közösségeit, az alkalom 
játékkal, agapéval telt, és könny-
űzenés, úrvacsorás istentisztelet-
tel zárult.

Szeptember 13-án tartotta egyház-
községünk presbitériuma tanév-
kezdő alkalmát, ahol Kié a grund? 
- missziói mozaik Újbudán címmel 
Véghné Pozsgay Olga és Gáncs Ta-
más tartottak interaktív előadást, 
melyet kiscsoportos beszélgetés 
követett.

A Bibliaiskola kezdő alkalmát Ve-
perdi Éva testvérünk meghívására 
Sződligeten tartottuk szeptember 
14-én.  Témánk az új tanévben Já-
nos evangéliumának részletes 
tanulmányozása lesz, melyre min-

den érdeklődőt szeretettel hívunk 
és várunk.

Szeptemberben újra lelkészeink 
tartottak bibliaórákat a Szent 
Imre kórház pszichiátriáján.

A Női-kör idei összejövetelein az 
oknyomozó újságíró, Lee Strobel: 
A Jézus dosszié című művével is-
merkedünk. 

Szeptember 24-én tartotta egyhá-
zuk a munkatársak részvételével 
kibővített presbiter találkozóját, 
az EPOT-ot, ahol gyülekezetünk 10 
fővel képviseltette magát. A záróis-
tentisztelet igehirdetője dr. Fabiny 
Tamás püspök volt.

Szeptember 30-án a farkasréti sír-
kertben kísértük el utolsó földi út-
jára Prof. Dr. Török Gábor (†70) 
egyetemi tanárt, gyülekezetünk 
volt presbiterét és az Északi Egy-
házkerület egykori jogtanácsosát. 
A vigasztalás és feltámadás üzene-
tét a Blázy házaspár hirdette, Jézus 
mondja: Én vagyok a jó pásztor, én 
ismerem az enyéimet, és az enyéim 
ismernek engem... (Jn 10,14). 

Szeptember 23-29. között az 
amerikai Pasadenában tartot-
ta ötödik tanácskozását a Nem-

zetközi Evangélikus-Pünkösdi 
Párbeszédbizottság, ahol régión-
kat Gáncs Tamás lelkészünk kép-
viselte a Lutheránus Világszövet-
ség részéről.

Gyülekezetünk diakóniai munka-
ága új önkéntes munkatársakat ke-
res. Jelentkezni Gáncs Tamás lel-
késznél lehet: gancstamas@gmail.
com.

A Férfikör októberi alkalmán a 
Keresztyén Értelmiségiek Szö-
vetségének társelnöke, Zachar 
Péter Krisztián történész volt a 
vendégünk, aki a szövetség mun-
kájáról és terveiről tartott beveze-
tő előadást.

Október 8-án, szombaton reggel 
9:00-től takarítónapra várjuk a 
testvéreket, melyet közös ebéddel 
zárunk. A részvétel nincs korhoz 
kötve, mindenki számára találunk 

elvégezhető feladatot, szülői fel-
ügyelettel a gyerekmekeket is vár-
juk.

Október 21–23 között tartjuk 20. 
őszi gyülekezeti hétvégénket. 
Az ünnepi istentisztelet igehirde-
tője Mekis Ádám acsai lelkész lesz 
(részletes programhoz lásd a pla-
kátot).

Reformáció ünnepi istentisztele-
teket tarunk október 31-én temp-
lomunkban, melyeken 10:30-kor 
Gáncs Tamás, 18 órakor pedig Mol-
nár Sándor református lelkipász-
tor hirdeti Isten igéjét.

{hírek, események} {hírek, események}
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{nézegető} {nézegető}

Pünkösdi gyermekistentisztelet

Blázy Árpádné vendégszolgálata Kolozsvárt (Farkas utca)

Bibliaiskola Sződligeten 

Konfisok első órájaAz első Luther-kabátos istentisztelet

Nagy Ádám lelkészavatása Ősagárdon
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{nézegető} {nézegető}

Gyerektábor - Állatkert

Gyerektábor

Gyerektábor - Reggeli áhitat

Gyerektábor - Batikolás
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ISTENTISZTELETEK 
Minden vasárnap, illetve ünnepeinken Kelenföldön 8, 10:30 és 18, míg Farkas-
réten 9 órai kezdettel tartunk istentiszteletet. Kelenföldön minden délelőtti is-
tentisztelet, Farkasréten minden hónap utolsó vasárnapja úrvacsorai alkalom. 
A tanév alatt az esti alkalom vesperás a Fővárosi Protestáns Kántorátus szolgá-
latával (kivétel a hó második vasárnapja). Minden hónap első vasárnapján 9:30-
kor családi istentiszteletet, minden hónap második vasárnapján 18.00 órakor 
úrvacsorás könnyűzenés istentiszteletet tartunk. Nagyünnepeken gyermek-is-
tentiszteletet tartunk a 10:30-as istentisztelettel párhuzamosan.

HETI/KÉTHETI ALKALMAK: 
Iskolai és gimnáziumi hittanórák: Ádám Jenő Ált. Isk.; Bárdos Lajos Két-
tannyelvű Ált. Isk.; Bethlen Gábor Ált. Isk. és Gimn.; Bocskai István Ált. Isk.; 
Domokos Pál Péter Ált. Isk.; Farkasréti Ált. Isk.; Gárdonyi Géza Ált. Isk.; Teleki 
Blanka Ált. Isk.; Budai Ciszterci Szent Imre Gimn.; Pető Intézet. A hét minden 
munkanapján összesen 50 csoportot tanítanak: Bedecs Réka, Buday Dorka, 
Molnár Lilla, Blázy Árpád és Máthé Eliza
Nyugdíjas bibliaóra: kedden 10:00 (Gáncs Tamás, Blázy Árpád és Rezessy 
Miklós)
Bibliaiskola: szerdán 16:45 (Blázy Árpád)
Nagyifi: pénteken 17:00 (Blázy Árpád)
Kisifi: csütörtökön 18:00 óra (Molnár Lilla)
Konfirmációi felkészítés: kedden 17:00 óra (Blázy Árpád)
Bibliakuckó: pénteken 16:30 (Molnár Lilla)
Énekkari próba: csütörtökön 19:00 (Bence Gábor)
Kántorátus próba: vasárnap 16:30 (Pap Kinga Marjatta)
Gyermekbibliakör: a hónap első vasárnapját kivéve minden vasárnap 10:30 
(gybk-vezetők)
Kismamakör: minden második kedden 10:00 (Molnár Lilla)
XY-kör: minden második hétfőn 19:00 (Molnár Lilla)
Cserkészet: a hét minden munkanapján (őrsvezetők, csapatparancsnok:  
Végh Erzsébet)
 

Alkalmaink HAVI ALKALMAK: 
IFA (istentiszteleti felolvasók alkalma): hónap első vasárnapja előtti pénteken 
18:30 (Blázy Árpád)
Középkör: minden hónap második péntekjén 19:00 (Gáncs Tamás)
Női kör: minden hónap harmadik hétfőjén 18:30 (Blázy Árpádné)
FÉK (férfikör): minden hónap második hétfőjén 19:00 (Blázy Árpád)
Apakör: minden hónap második keddjén 19:30 (Blázy Árpád)
Szenior férfikör: megbeszélés szerint (Schneller István, Joób Máté)
Kelenzöld (Lakásifi): megbeszélés szerint (Gáncs Tamás)
Imaközösség: minden hónap első csütörtökjén 18:00  
(Győriné Dr. Drenyovszky Irén)

EGYÉB ALKALMAK: 
Sorozatok: adventben és böjtben (Gáncs Tamás, Molnár Lilla)
Hírleveles szerkesztőségi megbeszélés: négy alkalommal egy évben  
(Blázy Árpád, Gáncs Tamás, Molnár Lilla, Harmati Cecília, Bernhardt Dóra, 
Isó M. Emese)
Kézműves délutánok: adventben és húsvét előtt Kelenföldön (Bedecs Réka, 
Buday Dorka, Molnár Lilla)
Kiállítások: (Schermann Ákos, Harmati Béla)
Kerületi ökumenikus alkalmak, imahét: (Blázy Árpád)
Gyülekezeti hétvégék: (Blázy Árpád, Gáncs Tamás, Molnár Lilla)
Adventi jótékonysági vásár: az adventi időszakban (konfirmandusok, ifisek, 
lakásifi, Bence Zsófi)
Karácsonyi műsor: (Buday Dorka, Bedecs Réka, Molnár Lilla)
Nyári hittantábor: (Bedecs Réka, Buday Dorka, Molnár Lilla)
Kórházi áhítatok: (Blázy Árpád, Gáncs Tamás, Molnár Lilla, Rezessy Miklós)
Munkatársi és lelkészi megbeszélések: minden kedden 8:15 és 9:00  
(Blázy Árpád)
Presbiteri ülések/képviselő-testületi ülés: évente hat alkalommal  
(kibővített elnökség)

LELKÉSZI ÜGYELETI REND: 
Molnár Lilla (hétfő, csütörtök 10:00–12.00) – szabadnap: szerda
Gáncs Tamás (szerda 10:00–12:00, 17:00–19:00) – szabadnap: hétfő
Blázy Árpád (kedd, péntek, 10:00–12:00) – szabadnap: csütörtök

{alkalmak} {alkalmak}
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Telefonszámok:
Lelkészi hivatal      1/361-2159
Blázy Árpád igazgatólelkész     20/824-2907
Gáncs Tamás parókuslelkész     20/824-3703
Molnár Lilla beosztottlelkész    20/824-6202
Majerné Várnai Krisztina irodavezető    20/524-8787
Buday Dorka hitoktató     20/824-5370
Bedecs Réka hitoktató      20/775-3891
Bence Gábor kántor, karnagy     20/824-4524
Németh Sándor kántor     20/824-2762
László Dávid egyházfi      70/426-2859
Müller György kertész, karbantartó    20/573-3140

Hivatali rend

1114 Budapest, Bocskai út 10. kelenfold@lutheran.hu,  
Fent vagyunk a Facebookon: Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet
Farkasrét (filiánk): XI. Németvölgyi út 138.

Szerkesztőség: Bernhardt Dóra, Blázy Árpád, Gáncs Tamás, Harmati Béláné, Isó M. 
Emese, Venásch Eszter,  Molnár Lilla
 
Szerkesztőségi ügyekben kereshető: Isó M. Emese (emese.iso@lutheran.hu)
Megjelent 200 példányban. A lap készítéséhez adományokat elfogadunk, melyeket  
a templomi perselybe kérünk betenni.

Felelős kiadó: Szepesfalvy Ákos; Nyomdai előkészítés: Kovács András;
Nyomdai kivitelezés: Vareg Hungary Kft. (www.vareg.hu); Felelős vezető: Egyed Márton

Kelenföldi evangélikus hírlevél  
A Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség ingyenes lapja

Lelkészi hivatal:
1114 Budapest, Bocskai út 10.
Hétfő-péntek 9–13 óra,
Csütörtök 17–19 óra.

{hivatali rend}

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUSKELENFÖLDI EVANGÉLIKUS
GYÜLEKEZETGYÜLEKEZET

Bibliakuckó
Minden pénteken 16:30-tól

várjuk az ovisokat és
kisiskolásokat erre az alkalomra

a Magyari I. úti alagsori
teremben, ahol bibliai

történetekkel foglalkozunk,
éneklünk, imádkozunk, játszunk!

:) 

2022/23. tanév

Ifi

Kismamakör

XY-kör
Fiatal felnőttek beszélgetős,

éneklős, imádságos
alkalmára várjuk az

érdeklődőket kéthetente
19:00-kor hétfőn este a
tanácsteremben. Az Xy

megnevezés azt jelöli, hogy
mindenkit szívesen látunk

ebben a körben. :)

Szept. 13-tól kéthetente
keddenként találkozunk 10:00-tól

jó idő esetén a Magyari I. úti
kertben
hidegebb időszakban a
gyülekezeti teremben

Minden héten
csütörtökön várjuk a

konfirmált
középiskolásokat 18:00-

tól a Magyari I. úti
gyülekezeti teremben! :)

Érdeklődni Molnár Lilla
lelkésznőnél lehet a

lilla.mlnr@gmail.com
emailcímen vagy a

20/824-6202
telefonszámon!

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség
1114 Budapest
Bocskai út 10. 
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