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„Valóban nagy a kegyességnek eme titka:
megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben,
meglátták az angyalok, hirdették a pogányok között,
hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.”

National Gallery of Art, Washington

Albrecht Dürer (Nürnberg, 1471. május 21. – Nürnberg, 1528. április 6.)

A Szent Család két zenélő angyallal

1Tim 3,16
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A hatalmas Isten-ember!

Nevetséges, hogy a felséges egy-Isten emberré legyen s egy személyben egyesüljön
teremtő és teremtmény. Az ész teljes erővel tiltakozik az ilyesmi ellen.

Itt megrekednek a „bölcs” gondolatok,
melyekkel az eget csapkodó ész Istent világkormányzó fenségében szeretné kifürkészni. Ehelyett az egész világot otthagyva Betlehembe kell sietnem, ahol istállójászolban
egy kisded fekszik. Bizony hideg zuhany ez
az észnek.
Ne firtasd a kifürkészhetetlent. De, amit
nem tudtál kikutatni, éppen az ereszkedik
szemed elé, mikor a gyermeket látod anyja
ölében. Emberré lett, aki egészen úgy született s élt, mint a többi. Ugyanaz a testalka-

ta s életműködése, mint más emberfiának.
Bizony senkinek se ötlenék eszébe, hogy
ez a teremtmény maga a Teremtő. Hol az
a bölcs, aki valaha is kigondolhatott volna
ilyesmit? Az észnek itt megalázkodva kell
vakságát bevallania. Hogy amikor Isten dolgait az égbe tolakodva merészeli méricskélni, ugyanakkor nem veszi észre azt, ami a
szeme ügyében van.
Luther Márton
Óh csudálatos változás,
Az Úr szolgálóvá lett
S abból reánk szabadulás,
Üdvösség eredett.

VÁRAKOZÁS
Fényt vesztő szürke napjaink,
hideg eső csöpög a fán,
némák a fázó madarak,
jön még egy enyhe nap talán...
Elmúlás fest leveleket
sárga-barnára, vörösre,
s egy belső űr üldöz egyre
kihült szemű embereket.
Kell, hogy érkezzen valaki,
aki új életet lehel,
aki hoz élő pezsdülést,
kinek lángja nem hamvad el.
Hajléktalan, mosolytalan,
ölelésszegény emberek
az áruház ajtók előtt,
sokuk rongyokban didereg...
Halott avarszagú levél
pörög az ágon s int neki,
s ott bent zenére csillognak
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műfenyők üveggömbjei.
Kell, hogy érkezzen valaki,
aki új életet lehel,
aki hoz lélek-pezsdülést,
kinek lángja nem hamvad el.
Epedve várt égi Király
világító Naptámadat
zengd bele e dúlt világba
szelíd szabadításodat!
Szívszaggató nyitányoddal
zúgj át hamis ünnep felett
érintsen emberszíveket
örömöd és szereteted...
Hitünk remény, szívben imánk:
Jöjj nekünk s a világnak el!
Legyél az új-élet hozó,
hogy tüzünk ne hamvadjon el.
Szák-Kocsis Pál - 2017. november 22.

Reformációi programok gyülekezetünkben
a reformáció emlékévében
A 2017-es esztendőben, melyet lassan magunk mögött hagyunk, gyülekezetünkben
számtalan alkalommal, különböző programokon emlékeztünk meg a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójáról. A teljesség igénye nélkül ezek közül szeretnék
felidézni néhány emlékezetes alkalmat.

dolgozták fel – rendkívül színesen – a Luther Mártonnal kapcsolatos eseményeket.

Az emlékév hivatalos kezdete előtt néhány
hónappal gyülekezetünk egy csoportja csatlakozott egy másik gyülekezet által szervezett németországi reformációi körúthoz,
ahol sok nevezetességet, emlékhelyet látogattak meg. Az állomások a következők
voltak: Melk, Salzburg, Altötting, Augsburg, Wartburg, Eisenach, Lipcse, Eisleben
és természetesen Wittenberg, melyeket
idegenvezetővel jártak végig. Nagyszerű
élményekkel gazdagodtak útjuk során.

Tavasztól őszig Szák-Kocsis Pál gyülekezeti tagunk munkái voltak láthatók az iroda
előterében. A reformátorok mellszobrait és
rajzait csodálhattuk meg.

2017 tavaszán a reformáció témájában
szerveztünk két gyülekezeti alkalmat is,
egyiket márciusban, a teljes gyülekezet
számára meghirdetett hétvégét, melyet
Balatonszárszón tartottunk. Itt megismerkedtünk a Luther rajzfilmmel és azzal a háttérmunkával, amivel a film készült. Ebben
Sztrókay Edit, a Fasori Evangélikus Gimnázium tanára volt segítségünkre. Este
Luther társast játszottunk, Bence Áron, a
játék figuráinak megálmodója és készítője
segítségével. Az áhítatok is a reformáció
főbb gondolatait járták körül. A másik
hétvége a német testvérgyülekezetünk
konfirmandusaival eltöltött közös terényi
hétvége volt áprilisban, ahol végig Luther
Márton életével foglalkoztunk a magyar és
német fiatalokkal. A csoportok képregény,
film, színi előadás vagy interjú formájában

Szintén áprilisban, az irodalmi délutánon
a reformáció témájában született versek,
prózai művek hangoztak el. Bakos Gyuláné
Piroska testvérünk gondosan válogatta a
szép, tartalmas szövegeket.

Keddi bibliaóránkon a Római levelet
kezdtük olvasni, magyarázni, melyről tudjuk, hogy a reformáció elindulásában nagy
szerepet játszott.
Októberben 30 fő élvezte a schrobenhauseni testvérgyülekezetünk vendégszeretetét. Néhány nappal október 31-e előtt
közösen gondolkodott a két gyülekezet
arról, mit kaptunk és mit őrzünk még ma a
reformáció kincsei közül.
A sort a reformátusokkal közösen megtartott ünnepi istentisztelet zárta, melyet a
televízió képernyőin keresztül is követhettek az evangélikus és református hívek, de
a templomunk is teljesen megtelt 2017 október 31-én este hat órakor. Méltó megemlékezés, elgondolkodtató és tartalmas igehirdetés, fiatalok éneke, asztalközösség az
úrvacsorában és a szeretetvendégségen.
Így emlékeztünk és ünnepeltünk az elmúlt
évben. Azt gondolom, minden korosztály,
minden gyülekezeti csoport megtalálhatta
a neki szólót, sokat tanultunk, sok ismerettel gazdagodtunk a programok során.
Keczkó Szilvia
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A reformáció új virágai
2017. május 18–20 között tartotta 27. Teremtési Ünnepét a Budahegyvidéken létrehozott Missziói és Környezeti Központ
(1991), valamint az azt működtető Jézus
Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend. Az
Ünnep belső célja szerinti címe a megújulásra és továbbfejlődésre kész lutheri reformációról szólt. Mégis a megdöbbentés
erejével szólt a bevezető köszöntést tartó
elnök-püspök Gáncs Péter tájékoztatója,
amelyben a központi mondanivalóját a környezetvédelem, a teremtésgondozás szavai
köré csoportosította.
Nem kevesebbről, mint a Lutheránus
Világszövetség Namibiában tartott 12. Világgyűlése egyik központi üzenetéről szólt
a frissen értesültek teljes és ugyanakkor
a Tőle megszokott hiteles módon. Az 500
éves reformáció ismételten és kiemelten
a személyes hitélet rendkívüli jelentőségét
emelte ki és mindenkor a Sola fide, Sola
gratia üzenetét tolmácsolta – teljes hűséggel és eredményességgel – első helyen, a
felszínes és megüresedett vallásos gyakorlatot is megelőzve.
És most, a sokszor mindent ellepő afrikai gondhalmaz, különösen is az Európát
elsodródással fenyegető, ellenőrizetlen
migráció áradatában, teljes világossággal
és tematikus egyenrangúsággal közölték
a csodálatos tanításbeli továbbfejlődés
eredményeit a lutheránusok: az Úr Jézus
nemcsak az egyes személyek, az üdvösséget kereső hívők (lelkek), hanem Ő, a
Krisztus az egész teremtett világ megváltója. Igen, korábban ismételten és harcosan
azt fogalmazták nemzetközi szinten és

országunkon belül is, hogy szinte kizárólag
az előzőekben megfogalmazott egyéni hitből való megigazulás tanítása az evangélikusok dolga és idegen, csaknem Krisztus iránti hűtlenség a teremtésgondozás
munkatársi szolgálata. Mindez tehát a bemutatott kontextusban, együtt olvasatban
nagyon is érthetően állította meg a lélegzetet, hogy a Teremtési Ünnepek központi,
fő tézise, tanítása így szól: Jézus Krisztus
a Világmindenség, és benne az Emberiség
Teremtője és Megváltója is.
Ezt megelőzően és ennek nyomában
kiemelésre kerül a tényszerű eucharisztiai gyakorlat, és annak tanítása, hogy az
Úr Jézus kínos kereszthalálban vállalta és
értünk betöltötte megváltói szolgálatát.
Érdemes és fontos felidézni a IV. századbeli, szintén egyetemes, de evangélikus
gyülekezetekben kissé háttérbe szorított
keresztyén-keresztény hitvallást az Énekeskönyvünk 11. oldaláról, ahol szintén ezt találjuk Jézus Krisztusról: „minden általa lett,
ami lett”.
Így tehát a teremtésgondozás és védelem óriási feladata nem ránk erőltetett
kényszermunka, hanem a Teremtő Krisztus munkatársaként végzett természetes,
hívő életvitel. Igy be kell látnia mindenkinek,
hogy Namíbia fővárosában és a budapesti
Üllői úton is új virágok kerültek a Krisztust
dicsőítők oltárára.
„Új virágot hoztam add tovább” – ezt
találtuk az ezévi Irodalmi Est diszkjének a
tartódobozán. Jól megnéztük mindkét csokor
virágait és most továbbadjuk az újabbat is, a
Mindenség Teremtője nagyobb örömére.
Dr. Széchey Béla
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10 éve

iktatták be Keczkó Pált gyülekezetünk lelkészének
„Kijelentem hát, Isten és emberek előtt,
hogy szeretem, minden szépségével és
nehézségével, sokszínűségével és néha
nehéz természetével, aktivitásával és lelki
ajándékával a budahegyvidéki gyülekezetet. Öröme és bánata, feladata és terve
az enyém is. Isten engem úgy segéljen” –
hangzott el Keczkó Pál prédikációjában tíz
évvel ezelőtt, 2007. november 10-én azon
az ünnepségen, amelyen Bence Imre esperes úr beiktatta beosztott lelkészünket
gyülekezetünk paróchusi lelkészi állásába. Beszédét ezekkel a szavakkal fejezte
be: „Nem tehetjük, kedves budahegyvidéki
testvérek, hogy ne végezzük el a Krisztustól
ránk bízott szent feladatot!”

Azt hiszem, 10 év eltelte után elmondhatjuk, hogy lelkészünk vállalt feladatát
hivatásához és fogadalmához híven maradéktalanul betöltötte. Pedig 10 évvel ezelőtt
nem kis feladat várt rá: neves elődeinek
gyülekezetépítő munkáját kellett tovább
folytatnia.
Lelkészi munkáját leginkább azzal jellemezhetjük, hogy csendes kitartással építi gyülekezetünket, mindenféle látványos
gesztus nélkül. Nemcsak a sokrétű lelki
feladatokat látja el állhatatos szorgalommal, hanem a gyülekezet szervezési, gazdasági, építési és valamennyi műszaki feladatát is koordinálja és megoldja. Felsorolok
ezekből néhány jellemző dolgot a teljesség
igénye nélkül.
Új istentiszteleti rendet alakított ki a gyülekezeti és a családi istentiszteletek időpontjának az áthelyezésével és rögzítésével, majd a fiatalabb nemzedékek igényeinek megfelelően havonta egy alkalommal
könnyűzenés istentiszteletek tartását vezette be. Az istentiszteleteken széles teret
ad a nem lelkészi szolgálóknak is.
Gyülekezetünk nagyothalló tagjai részére
kiépítette azt a hangosítási rendszert, amelyik fejhallgatóval biztosítja számukra a
prédikációk és imádságok jó hallását.
Feleségével, hűséges lelkésztársával, Szilviával együtt szeretetben, harmonikusan
nevelik három gyermeküket, és missziói
feladatként azok óvodás- és iskolatársait –
sokszor szüleikkel együtt – elhozzák gyülekezetünkbe. Minden feladatot, szolgálatot
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sal és valamennyi érintett gyülekezeti
munkatársukkal. Lehetőség szerint minden
alkalmon (bibliaórákon, ifjúsági alkalmakon, kirándulásokon, nyári táborozásokon
stb.) lelkészi jelenlétet biztosítanak. Egyaránt pásztorolják az időseket, betegeket,
gyászoló hozzátartozókat, a fiatal jegyeseket és házasokat, az ifjúságot, a konfirmandusokat és a gyermekeket.
Lelkészünk naprakészen karbantartja
gyülekezeti honlapunkat, amelyről minden
munkatárs, gyülekezeti tag és kívülálló érdeklődő minden szükséges információhoz
hozzájuthat. Nagyon jó kapcsolatokat épí-

tett ki egyházunk vezetőivel és lelkészeivel,
akik külső előadókként szívesen vállalnak
szolgálatokat gyülekezetünkben. Minden
évben megszervezik a Hegyvidéki Evangélikus Gyülekezeti Napot a gyülekezet minden
korosztálya számára.
Szívós kitartással oldja meg azokat a
feladatokat, amelyek nem tartoznak közvetlenül az igei szolgálatokhoz, melyek
nélkül azonban nem lenne zavartalan gyülekezetünk élete. Ilyen a bérleményeink kiadásának és rendben tartásának az állandó
feladata, az építmény és a műszaki berendezések karbantartásáról való gondosko-

Visszapillantó
Az Égigérő legutóbbi, 2017. szeptemberi
számának megjelenése óta az egyházi esztendő végéig történt gyülekezeti
eseményekről adunk összefoglalást olvasóinknak.
Szeptember 17-én a reformáció emlékéve
és Kodály Zoltán tiszteletére Tillai Aurél
Kossuth-díjas karnagy vezényletével a Pécsi Kamarakórus adott hangversenyt J. S.
Bach, Felix Mendelssohn, Brahms és Kodály
Zoltán műveiből. Közreműködött Tóka Ágoston orgonaművész.
Október 1-jén tartottuk a 7. Hegyvidéki
Evangélikus Napot, melynek összefoglaló
címe Lukács evangéliumából volt: „Meglátogatta Isten az ő népét”. Az Evangélikus
Nap vasárnapi istentisztelettel kezdődött,
melyen Keczkó Szilvia hirdette Isten igéjét
énekkarunk szolgálatával. Ezután Keczkó Pál
színes, képes beszámolót tartott spanyolországi Szent Jakab („El Camino”) útjáról,
amit Jansik Ildikó karvezető vezetésével
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a pilisi Izsóp együttes ének- és zenekarának a műsora követett. Az istentiszteletet
úrvacsoraosztással zárult. A gyermekeknek
Róka Szabolcs adott elő mesejátékot, akiknek vidám játékok és ugróvár is külön
örömöt jelentettek. A közös ebédet pizza
és a gyülekezeti nap résztvevői által hozott
sütemények alkották. A jól sikerült összejövetelen közel háromszázan vettünk részt.
Október 20-a és 23-a között Keczkó Pál
és dr. Vidovszky István vezetésével 31 testvérünk vett részt bajor testvérgyülekezetünk schrobenhauseni reformációi
emlékútján, ahol a helyi gyülekezet presbitereivel folytattak megbeszélést.
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön a
Gesztenyés kerti „A szabadság szárnyaló
madara” 1956-os szobornál gyülekezetünk
képviseletében Kézdy Pál presbiter a testvéregyházak XII. kerületi lelkészeivel együtt
helyezte el az egyházak koszorúját.

dás és ilyen volt a telek végső jogi rendezése is.
Mindent elkövet azért, hogy családjával,
lelkész- és elnöktársaival, és gyülekezetünk
tagjaival együtt gyülekezetünk barátságos
és hívogató legyen, hogy a tiszta igehirdetés minden betérőt megszólítson és
evangéliumi üzenetével megajándékozzon.
Szerkesztőségünk és egész gyülekezetünk nevében Istenünk áldását kívánom lelkészünk és családja további szolgálatára és
egész életükre!”
Kézdy Pál

A Keresztyén Értelmiségi Fórum október
25-én tartott összejövetelén Végvári Zsófia
művészettörténész, gyülekezetünk tagja
„Csontváry, a próféta” címmel tartott rendkívül érdekes előadást. Ennek kapcsán
kiállított hat-hét Csontváry festményt is,
amelyeknek és számos más műtárgynak az
eredetiség-vizsgálatát végzi gyülekezetünk
épületében lévő műhelyében.

November 12-én rendkívüli gyülekezeti
közgyűlésen választottuk meg a jövő évi
presbiter- és tisztújításhoz a jelölő- és
szavazatszámláló bizottság tagjait. Az öttagú új jelölőbizottság tagjai: dr. Bognár Attila, Mihályi Zoltán, Özvegy Istvánné, Ruttkay
János és dr. Vezekényi Ursula, akik istentiszteleten mutatkoztak be a gyülekezetnek.
Munkájukra Isten áldását kérjük!

Október 31-én, a reformáció 500 éves
emlékünnepén a református testvérekkel
közös istentiszteletünk volt templomunkban, ahol Berta Zsolt svábhegyi református lelkész hirdette Isten igéjét, amit közös
úrvacsoravétel követett. Az istentisztelet
után a gyülekezeti teremben tartott szeretetvendégségen személyesen is találkoztak
híveink a svábhegyi és a budahegyvidéki református gyülekezetek tagjaival.

A november 19-i istentiszteleten Keczkó
Pál szeretetteljes szavakkal és imádsággal
emlékezett meg 30 évvel ezelőtt elhunyt
egykori lelkészünkről Ruttkay Elemérről,
akinek áldásos munkájára idősebb testvéreinkkel együtt jól emlékezünk.

November 11-én volt őszi takarítónapunk,
ahol 30 testvérünk végzett templomunkban
és a gyülekezet kertjében nagytakarítást,
ami közös ebéddel zárult.

November 27-én a Keresztyén Értelmiségi Fórum havi összejövetelén „Hogyan és
mit énekeltek a 17. századi magyarországi
keresztények?” címmel dr. Hubert Gabriellának, egyházunk közgyűjteményi igazgatójának és dr. Ecsedi Zsuzsának zenei illusztrációkkal gazdagított előadása hangzott el
a történelmi felekezetek énekkincséről.
Összeállította: Kézdy Pál
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Konfirmandusaink Finnországban
A hegyvidéki konfirmandus csoport hagyományos útja a finnországi testvérgyülekezethez idén november 23-27. között
valósult meg. Tuusulába sok éve látogatunk
el, hogy megismerkedjünk a testvérgyülekezet lelkészeivel, ifjúságával, az istentiszteleti élettel és egy kicsit Finnországgal
is. Húsz fős csapatunk külön busszal közlekedett a meglehetősen szórványosan
elhelyezkedő gyülekezeti helyszínekre, ez
láthatóan és hallhatóan jó hatással volt a
közösségre.
Ott-tartózkodásunk alatt lehetőségünk
volt egy iskolai osztállyal megismerkedni,
akikkel megbeszéltük a két ország iskolarendszerének és a konfirmációoktatásnak
a különbségeit, hasonlóságait. Együtt
uzsonnáztunk és énekeltünk egymásnak.
Jokelában a Rotary Club önkénteseinek
vezetésével főztünk, majd vacsoráztunk
együtt, és részt vettünk a jokelai konfirmandusok első közös istentiszteletén is. Az
itt kapott színes gyapjúzoknik nagy sikert
arattak gyermekeink körében.
Hagyomány szerint idén is lehetőségünk
volt egy napot eltölteni Helsinkiben, megnézni a különböző felekezetek templomait,
a kikötői piacot, kipróbálni, hogy a McDonalds ugyanolyan sajtburgert készít-e ott,
mint itthon, illetve fényképet készíteni az
Állattani Intézet jávorszarvasánál, aki már
szinte várja a magyar konfirmandusokat.
A finn nyelv szépségében folyamatosan
gyönyörködtünk és tanultuk ismerősen
hangzó kifejezéseiket.
A vasárnap délelőtti istentiszteleten
próbáltuk megfejteni a liturgia menetét,
és megkönnyebbülve hallgattuk Szilvi magyar igehirdetését. Erőfeszítéseinket mu8 | 2017. ADVENT | ÉGIGÉRŐ

tatandó, az úrvacsora alatt még finnül is
elénekeltük a Zarándokének refrénjét, a
magyar versszakok után.
Népszerű program volt a szauna két finn
cserkész kíséretében, és utána a nagy kirohanások pillanatai tóba, hóba, egyáltalán a
hidegbe. Mindezek után csak az fázott meg,
aki nem szaunázott (én).
A tuusulai gyülekezet nyári házában
szálltunk meg a Rusutjärvi partján, itt
töltöttük együtt étkezéseink nagy részét,
játszottunk, beszélgettünk és aludtunk
el a kandalló tüze mellett. Finnországban finom ételeket ettünk, szép helyeken
jártunk, kedves emberekkel találkoztunk,
de az bebizonyosodott, hogy az udvarias
viselkedés, a kapott dolgok, ételek megbecsülése és tiszteletadás tekintetében
még hosszú út áll előttünk. De, remélhetőleg sokat tanultunk már ezalatt az út
alatt és örültünk egymás társaságának.
Molnár Lilla

Gyülekezeti programok adventtől húsvétig
2017. DECEMBER

2018. JANUÁR

2018. MÁRCIUS

december 5. - 18.00
Adventi igehirdetés

január 1. - 10.00
Újév napja - istentisztelet

december 5. - 19.00
Adventi szeretetvendégség

január 6. - 18.00
Vízkereszt - istentisztelet

március 4. - 11.15
Új presbitérium ünnepélyes
beiktatása

december12. - 18.00
Adventi igehirdetés

január 21–28.
Ökumenikus Imahét
- szeretetvendégség nálunk

december 16. - 17.00
Karácsonyi
szeretetvendégség
december 16. - 17.00
Gyerek szeretetvendégség
december 24. - 17.00
Karácsony este
- istentisztelet
december 25. - 10.00
Karácsony ünnepe
- istentisztelet
december 26. - 10.00
Karácsony 2. ünnepe
- istentisztelet
december 30. - 19.00
Ifjúsági előszilveszter
december 31. - 18.00
Óév este - istentisztelet

január 29. - 18.30
Keresztyén
Értelmiségi Fórum

2018. FEBRUÁR
február 9–11.
Fiatal családok találkozója
február 18. - 18.00
Zenés áhítat
február 25. - 11.15
Tisztújító közgyűlés
február 26. - 18.30
Keresztyén
Értelmiségi Fórum

március 6. - 18.00
Böjti igehirdetés
március 9–11.
Gyülekezeti csendesnap
március 20. - 18.00
Böjti igehirdetés
március 24. - 09.00
Kerti és takarítási
munkanap
március 25. - 10.00
Virágvasárnap
- istentisztelet
március 26. - 18.30
Keresztyén
Értelmiségi Fórum
március 29. - 18.00
Nagycsütörtök
- istentisztelet
március 30. - 10.00
Nagypéntek - istentisztelet
március 30. - 18.00
Nagypéntek - passióolvasás

2018. ÁPRILIS
április 1. - 05.00
Húsvétvasárnap
- hajnali istentisztelet
április 1. - 10.00
Húsvétvasárnap
- istentisztelet
április 2. - 10.00
Húsvéthétfő - istentisztelet
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Kazuális szolgálatok az elmúlt egyházi esztendőben
„Az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van,
és igazsága még az unokáikkal is.”
Zsolt 103,17

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN RÉSZESÜLTEK:
Schulek Csenge, Bézy Karina Zita, Geréb Zsolt, Bíró-Kerekes Albert, Dézsi Zsolt,
Fekete Janka Erzsébet, Jakabfi Dávid Ábel, Jakabfi Merse Dániel, Kokas Csenge,
Breznay Nikolett, Breznay Dániel, Bakos Vilmos Dániel, Léránt Bálint, Lantos-Baskay Ádám,
Tilki Szonja, Halmágyi Mihály, Nyisztor Szabolcs, Földi Soma Sándor
_____________

Jézus mondja: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt,
arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.”
Mt 10,32

KONFIRMÁLTAK:
Geréb Zsolt, Tomcsányi Judit Erzsébet, Campos Cordero Attila Árpád
_____________

Jézus mondja: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek
az én nevemben: ott vagyok közöttük.”
Mt 18,20

HÁZASSÁGUKRA ÁLDÁST KÉRTEK:
Berecz Péter és Kovács Krisztina Anna, Fischer Balázs és Freund Katalin,
Hennies Florian Wilfried és Farkas Nóra Judit, Berecz Zsombor és Jakubecz Lilla,
Freyler-Mészáros András és Szegő Boglárka, Barát Márton és Pataky Borbála,
Fekete Árpád és Fehér Júlianna, Litauszki Róbert és Kutassy Dóra
_____________

„Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az
embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”
ApCsel 4,12

UTOLSÓ FÖLDI ÚTJUKRA KÍSÉRTÜK:
Neszmélyi Gábor; Bach Lászlóné, sz. Schirger Edit; Végh Zoltánné, sz. Gerencsért Etelka;
Drácz Istvánné, sz. Druszt Ilona; Szabados Dénes Ödön; Ezüst György; Zsolnay Jenő;
Németh Kálmánné, sz. Márkász Borbála; Jákfalvy Tiborné, sz. Obermayer Ilona;
Szabó Andrásné, sz. Wéber Krisztina; Sziklay Lászlóné, sz. Rohringer Erzsébet;
Dr. Schlotthauer József; Somogyi Ádámné, sz. Győry Betty; Kárpáthy Magda;
Elekes Ferencné, sz. Soós Katalin; Rajkányi Lajos;
Lukáts Károlyné, sz. Vida Margit; Kovenc Gabriella
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Tisztújítás
Egyházunk rendjének megfelelően hat
évente kerül sor valamennyi nemlelkészi
tisztségviselő és ezek között a gyülekezeti
tisztségviselők és presbiterek újraválasztására. A választás rendjét egyházunk
2005. évi VII. törvénye, valamint az azt
kismértékben módosító 2017. évi III. törvény
szabályozza.
A választási folyamat első lépéseként
gyülekezetünk rendkívüli közgyűlése 2017.
november 12-én megválasztotta a jelölőbizottságot, amelynek tagjai: dr. Bognár Attila, Mihályi Zoltán, Özvegy Istvánné, Ruttkay
János és dr. Vezekényi Ursula. A bizottság elnökét maga választja meg saját tagjai közül.
A bizottság feladata: a 2017. évi III.
törvény szerint: „21. § (1) A jelölőbizottság a
beérkezett ajánlások, valamint saját tagjainak javaslata alapján, többségi szavazással dönt a jelöltek listájára felkerülő
személyekről, s ezt írásos indoklással a
választó testület elé terjeszti.” A bizottság
2018. január 8-án a presbitérium ülésén
ismerteti a jelöltek listáját, amelyet ezután
a gyülekezet minden tagja számára
elérhetővé teszünk. 2018. február 25-én
tartunk gyülekezeti tisztújító közgyűlést.
A tisztújító közgyűlésén választójoggal az

vehet részt, aki a templom előterében kifüggesztett választói névjegyzékben szerepel.
Egyházunk törvénye szerint a presbitérium tagjainak száma 25-nél több nem lehet.
Legutóbbi presbiteri ülésünk határozata
értelmében a presbitérium tagjainak létszámát korlátozni nem kívánjuk, ezért ha a jelöltek száma 25 vagy annál kevesebb lesz,
úgy minden jelölt, aki a leadott szavazatok
legalább felét megkapja (ugyancsak törvényi előírás), presbiter lesz. Ha 25-nél több
jelölt lesz a listán, úgy az a 25 személy lesz
presbiter, aki a legtöbb szavazatot kapta,
feltéve, hogy a rájuk leadott szavazatok száma eléri a leadott érvényes szavazatok felét.
A tisztségviselők választása hasonlóan
történik, többes jelölés esetén a legtöbb
szavazatot kapott jelöltet kell megválasztottnak tekinteni, az érvényes szavazatok
legalább fele itt is kritérium mind egyes,
mind többes jelölés esetén.
Gyülekezetünk megválasztott tisztségviselőit és presbitereit 2018. március 4-i
istentiszteletünkön iktatjuk be.
Adjon Isten mindnyájunknak bölcsességet, hogy a legalkalmasabb személyeket
válasszuk meg!
Dr. Vidovszky István felügyelő

Istentől megáldott boldog
és békés ünnepeket kívánunk
gyülekezeti tagjainknak,
olvasóinknak!
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Állandó gyülekezeti alkalmaink
ISTENTISZTELETEK
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával
Családi istentisztelet:
A hónap első vasárnapján 11.15-kor
Zenés istentisztelet:
A hónap 3. vasárnapján 11.15-kor
GYERMEK BIBLIAKÖR
A vasárnapi 10.00 órai istentisztelettel
párhuzamosan, azokon a heteken, amikor
nincs családi vagy zenés istentisztelet
BIBLIAÓRÁK
Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti)
Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti)
ÉNEKKARI PRÓBÁK
Pénteken 18.30 órától – gyülekezeti kórus
(az alagsori próbateremben)
HITTANÓRÁK
Gyülekezeti központ
Hétfőn 16.30 órakor
óvodások és kisiskolások részére

IFJÚSÁGI ÉS FIATAL FELNŐTT ÓRÁK
Fiatal felnőttek bibliaórája
a hónap második csütörtökén 19.00 órakor
családi otthonokban
A konfirmált ifjúságnak
és a középiskolás korosztálynak
szerdán 16.30 órakor
Konfirmációi előkészítés
csütörtökön 17.00 órakor
HÁZASPÁROS KÖR
megbeszélés szerint
BABA-MAMA KÖR
megbeszélés szerint

A hittan- és bibliaórákra, ifjúsági
órákra, énekpróbákra
bejárat az alsó udvari kapun.

Erős vár a mi Istenünk!

A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lapja, megjelenik évente 3 alkalommal.
Kiadó: Keczkó Pál lelkész I 1123 Budapest, Kék Golyó utca 17. I Telefon: +36 1 224 0640; +36 20 824 3460
E-mail: pal.keczko@lutheran.hu I Szerkeszti: Borókay Ferenc, Büky Anna, Keczkó Szilvia, Kézdy Pál
hegyvidek.lutheran.hu
Tipo, tördelés: Kappéter Ákos I Nyomdai kivitelezés: Rózsa Gábor nyomdája

A KIADVÁNY MEGJELENÉSÉT A XII. KERÜLETI HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATJA.
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