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„Isten akarata, amelyet Krisztus betöltött, nem egyéb, mint a Krisztus engedelmessége.
Ahogyan Pál mondja: Engedelmes lett értünk. Ebben van mindnyájunk megigazulása. Három
ellenség támad rá egyszerre. Halál, bűn és ördög. S íme, mindhárom ellensége a lábánál hever.
E dicső győzelmet ünnepeljük ma. Mert minden erőnk abban van, ha Krisztus húsvéti győzelmét csakugyan a szívünkre vesszük és rendíthetetlenül hisszük.”
Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének!

A 2018. év igéje
„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.”
(Jel 21,6)

Ki ne lenne időnként szomjas? Olykor enyhén, néha erősebben érezzük a testi szomjúságot, attól függően, mikor ittunk
utoljára, és milyen gyorsan élte
fel szervezetünk a bevitt folyadékot. Nem csak testi dolgokkal
kapcsolatosan érzünk azonban
szomjúságot. Ha társtalanok leszünk, vagy ha lényegtelen dolgokkal foglalkozunk, akkor egy
idő után a lelkünk elkezd szomjazni. A léleknek is vannak tehát
szomjúságra
utaló
tünetei:
nyugtalanná, feszültté válik, lázas keresésbe kezd. Először megpróbálja maga orvosolnia bajt,
„saját bejáratú kutat” fúr, hogy
biztosítsa túlélését.
Az ember sok mindent tekint élete forrásvizének, ami látszólagos mozgásban, lendületben tartja őt: pénz, gazdagság,
karrier, siker, dicsőség, elismertség, szabadidős tevékenység. Ha ezeket bizonyos
rendszerességgel fel tudja húzni kútjából, azaz meg
tudja szerezni, akkor nem is nagyon veszi észre,
hogy ezeknél alapvetőbb valóságokra irányul az
élete. Teremtőjére és embertársaira.
Isten erre így figyelmeztet: „…kétszeres rosszat
cselekedett népem: engem, a friss víznek forrását
elhagytak, és víztárolókat vájnak, repedt falú víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet.” (Jer 2,13).

Jézus ezt mondta a samáriai
asszonynak Jákób kútja mellett:
„Aki ebből a vízből iszik, ismét
megszomjazik.” (Jn 4,13). Újra és
újra visszatérő benső, lelki
szomjúságunk intő jel arra, hogy
nem a hiábavalóság vizeinek tározóit kellene keresnünk, hanem
igazi, éltető forrást, magát Istent.
Ezért kiáltotta bele Isten
Fia a világba: „Aki szomjazik,
jöjjön hozzám, és igyék!” (Jn
7,37).
Itt állunk mi is 2018-ban, –
mint egykor a samáriai asszony
– egy képzeletbeli példakép
ősünk, vagy valami nemes cselekedetünk mesterséges kútja mellett, és Jézus minket is megkér:
Adj innom! Szívesen belekóstol
a mi életünk vizébe. Vajon milyen ez a víz? Friss és örök? Ellenben most halljuk, hogy nála
is van valami víz, amit Ő kínál nekünk. A Szentlelket. Örök élet vizét.
Vajon felfakad-e szívünkből az őszintén kérő kiáltás: „Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne
szomjazzam meg.” (Jn 4,15). A Lélek erre így buzdít
minket: „Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön!” (Jel 22,17).
Mert Jézus ma is mondja, nekünk is mondja:
„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából, ingyen.”
Péter Zoltán

Istentől áldott, békés, szeretetteljes húsvéti ünnepeket kíván
az Egyházközség Elnöksége!
Boldog Feltámadást!
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Szomszéd rétje…
Szomszéd rétje címmel indítok ebben az évben
egy sorozatot. A szólást mindannyian jó ismerjük:
A szomszéd rétje mindig zöldebb. Ez a népi bölcsesség arra utal, hogy más munkáját, életét és lehetőségeit, olykor még eredményeit is jobbnak látja az
ember, mint a sajátját. De a szomszéd rétjére nem
azért tekintünk most, hogy irigykedjünk. Hanem
azért, hogy tanuljunk, bátorodjunk. Külső szemlélőként nem mindig látjuk meg azokat a nehézségeket, kínokat, gondokat és bajokat, amelyekkel a
szomszéd küzd. Legfeljebb azt látjuk, hogy zöldebb a
rétje. De miért ne gondolhatnánk végig azokat a
kérdéseket, amelyekben nekünk még tanulnunk, fejődnünk kell. Hogy zöldebb legyen a mi rétünk is...
A sorozatunk első részeként az istentiszteletre
járás kérdésével foglalkozok. A közelmúltban két
érdekes élményem volt.
– December 30-án készült a fiatalok egy csoportja, hogy vidéken együtt szilveszterezzenek.
Fiam, aki a gépkocsivezetést vállalta, szólt, hogy
csak késő este indulnak. Miért? – kérdeztem. Miért
nem indulnak el még világosban, jó látási körülmények között? – méltatlankodtam. A válasz egyszerű volt: Katolikus barátai még elmentek az esti
misére, mert nem tudják, hogy december 31-én milyen lehetőségük lesz misére menni. Nekik ennyire
fontos a misén való részvétel?
– Vasárnap estére egy újságíró ismerősömmel
beszéltem meg egy baráti találkozót. Ő telefonon
értesített, hogy csak jelentős késéssel tud jönni,
mert délelőttre munkahelyi feladata jött közbe, és
csak az esti mise után tud a társaságunkhoz kapcsolódni.
Az említett két eseten kívül is, sokszor elgondolkodtam azon, hogy miként lehetne erősíteni magunkban is, az evangélikus gyülekezeti tagok körében a templomhoz, az istentisztelethez való kötődést.
Természetesen tudom, hogy a katolikus egyházban nemcsak a „Szenteld meg az ünnepnapot!”
parancsolat, hanem ennél szinte erősebben a hívekbe kódolt egyházi parancs az egyik motiváló tényező. Az Egyház öt parancsa közül, amelyeket
előbb tanulnak meg katolikus hittanórákon a gyermekek, mint azt, hogy ki Jézus, az első így szól:
Vasárnap és parancsolt ünnepeken vegyél részt a
szentmisén, és tartózkodj a munkától és az olyan
tevékenységektől, amelyek akadályozhatják e napok megszentelését! Azt is tudjuk, hogy az egyház
öt parancsolata azért adatott, „hogy biztosítsa a
hívők számára az imádságos lelkületben, a szentségi életben, s az Isten és a felebarát szeretetében
való fejlődés minimumát.” És a katolikus egyházi
fegyelmezésben is jelentős szerepe van annak, hogy
ki miként „teljesíti” az egyház parancsolatait.
Tudom, hogy mi erre az evangélikus reflexió:
Mi evangélikusok nem a törvény emberei vagyunk,
Istenbe vetett hitünk a bizalomra épül. Na nehogy

már kötelezővé tegyék a templomba járást, az mindenkinek a szíve joga! Nincs szükségünk az egyház
gyámkodására, arra, hogy megmondja, hogy mit
kell tennünk! Az üdvösségünk záloga nem az egyház, hanem Jézus Krisztus keresztje.
Ezek az evangélikus reflexiók igazak. És keserű
miattuk a szájízem. Keserű, mert mintha az éppen
ilyen válaszokra lenne érvényes az, amit Péter
apostol a szabadsággal való visszaélésről mond: „a
szabadságot a gonoszság takarójául használják...”
(1Pt 2,16b).
Mert igaz, hogy mi evangélikusok nem a törvény emberei vagyunk. Ezért nincs is az egyházunknak olyan parancsa, amelyet kötelező lenne
betartani. De ez nem azt jelenti, hogy az Isten szabadságot biztosító tíz igéjét, a tíz parancsolatot
nem kell komolyan vennünk.
Igaz, hogy a hitünk bizalomra épül és nem az
egyháznak való engedelmességre. De vajon miként
formálódik az Isten iránti bizalmunk, a hitünk? Pál
azt mondja, hogy „a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” A hit hallásból van, de
ha nem az evangéliumot hallgatjuk, akkor milyen
beszéd formálja? Vajon nem formálja a hitünket
sokszor torzzá, vagy nagyon egyénivé – szánk ízének megfelelővé – az a sok minden más, amit a hallunk? A Krisztus beszéde pedig az evangéliumban
lesz teljes.
Igaz ugyan, hogy a templomba járás nem kötelező. (Evangéliumi gondolkodással ugyan mi lehetne kötelező?) Sok mindent teszünk meg a kötelezettség nélkül is azért, hogy minőségi legyen az
életünk. De amikor sopánkodásokat hallunk az
érettebb generáció tagjaitól, arról hogy merrefelé
tart ez a világ..., akkor nem kellene azon elgondolkodni, hogy talán az is közrejátszik ebben az erkölcsi lazulásban, hogy nem kötelező, hanem elkötelezett módon adjunk példát az utánunk jövő nemzedékeknek? És amikor sopánkodva féltjük Európát
és benne hazánkat is attól, hogy elveszíti keresztyén karakterét, akkor nem kellene-e – ahogy egy
ismerősöm fogalmazott – a mutató ujjunkat magunk felé fordítani, és megkérdezni, hogy saját hozzáállásommal mennyit tettem azért, hogy ne kapjanak megfelelő példát, modellt, követendő utat az
utánam jövő nemzedékek?
Igaz ugyan, hogy a templomba járás nem kötelező, de vajon lesüllyedhet-e a szent dolgokkal
való foglalkozás a szabadidős tevékenységek szintjére? Mintha ez is egy alternatíva lenne: kik a bevásárló központban, kik a természetben, kik a TV
előtt, kik a kolbászfesztiválon vagy a wellness fürdőben múlatják az idejüket. Egy szabadon választható elem lehet a templom is. De ezzel nem azt
sugalljuk a családunknak: Ha van szabad időd, és
éppen ráérsz, akkor kell csak a lelkeddel foglalkozni? De akkor ez azt is jelenti, hogy Istenhez csak
akkor fordulunk, amikor szükségünk van rá.
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Pedig azok, akik megtapasztalták, hogy az Isten nem csak egy epizódszereplő az életükben, hanem a szívük, lelkük hordozója, azok tudnak arról
vallani, hogy ezáltal hogyan lett teljesebb az életük.
A közelmúltban egy evangélikus fiatal érvelt
így, amikor megemlítettem neki, hogy rég találkoztunk a gyülekezetben: „Nincs szükségem közvetítőre!” Egy kicsit elszomorított, hogy az egyházról
alkotott képet mennyire erősen meghatározza az
ószövetségi papi szolgálat, vagy éppen a katolikus
klérusról, és papi szentségről alkotott képünk. Valóban, evangéliumi gondolkodásban nincs szükségünk közvetítőre, de arra igen, hogy amint Jézus
az emmausi tanítványokkal együtt ment az úton,
úgy mi is egymásban, a Krisztusban hívők és a
Krisztust úrnak valók körében kísérő társai legyünk egymásnak. S így éljük meg, hogy velünk
vándorol Jézus!
Igaz, és teljesen jogos érv az is, hogy az üdvösségünk záloga nem a templom, nem az istentiszteletre járás, és nem is az egyház, hanem Krisztus.
De jó lenne az egyházképünket egy kicsit igazgatni.
Az egyház nem az, aki megmondja a tutit. S kérdés
az is, ki az egyház? – A püspök, a papok, a klérus?
– vagy éppen TE, aki Krisztusban bízol? S ha tudjuk, hogy az egyház az a közösség, amelyben a kegyelmet nyert bűnösök Krisztussal való közösségben vannak, akkor látjuk, hogy nem feltétele az üdvösségünknek az egyház, a templom, az istentiszteleten való részvétel, hanem következménye: Isten
szeret, megáld, segít, ezért Vele és a benne bízókkal
belső elkötelezettséggel vállalom a közösséget.
Nem teljesíteni kell azért, hogy jó keresztyének
legyünk, hanem szeretni azt az Urat, aki áldozatot
hozott értünk és szeretetével hordoz. A kötelező
helyett legyen elkötelezettségből fakadó a templomhoz és az istentisztelethez való kötődésünk!
S mielőtt felzúgnának a morajok a Kedves Olvasóban, hogy hát a szomszéd rétje nem is zöldebb,
hadd kérjem, hogy ne másokhoz mérjük magunkat,
hanem tegyünk meg mindent azért, hogy a mi közösségünk viruló, élő, kisugárzó és növekvő közösség maradhasson!
Mi is ezért imádkozunk és teszünk!
Bence Imre
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Reményik Sándor

Kegyelem
Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, eget ostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.
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Luther Márton: Így imádkozzál

(Egyszerű útmutató az imádkozásra, 1535)
Luther Márton levelet írt egy általa Péter mesternek nevezett személynek, amelyben előadja, hogyan szokott ő imádkozni, amit ajánl a címzettnek is.
Ebben írja: Előfordul, hogy hétköznapi dolgaim vagy
gondolataim miatt elhidegülök és elkedvetlenedem az
imádkozástól, hiszen a test és az ördög minden útonmódon gátolja és akadályozza az imádkozást. Ilyenkor előveszem zsoltároskönyvemet, visszavonulok titkos kamrámba, vagy ha ideje és órája van, megyek a
templomba a hívek közé. Azután elkezdem magamban mondogatni a Tízparancsolatot, az Apostoli Hitvallást, s ha még telik az időmből, Krisztusnak, Pálnak néhány mondását vagy a zsoltárokat hangosan,
úgy, amint a gyerekek szokták felmondani. Ezért jó,
hogy az ember reggel az első, este az utolsó dolgának
az imádkozást tartsa.
„A hívőnek minden munkája imádság!” (Szent
Jeromos mondása), hasonlóan mondja a közmondás
is: „Aki hűségesen dolgozik, kétszeresen imádkozik!”. A hívő ember munkája közben is féli és tiszteli
Istent, s az ő törvényére gondol, hogy senkivel se cselekedjék álnokul, ne lopjon, ne csaljon, s ne sikkaszszon. Munkáját e hit és gondolkodás kétségkívül
imádsággá és istentiszteletté teszi (Rm 12,1).
A levél megmutatja, hogy miként fűzhetők fel
imádsággá a Miatyánk kérései, a Tízparancsolat és
az Apostoli Hitvallás. Ez utóbbit olvashatjuk most.
„Első hitágazat a teremtésről
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében…
Először: e szavaknál nagy fényesség ragyog fel
szívedben, ha ugyan elfogadod. Mert röviden arra tanít, aminek elmondásához vagy megírásához minden
száj s garmada könyv is kevés. Nevezetesen megtanít
arra, mi vagy, honnan származol, honnan ered ég és
föld. Vagyis, hogy Istennek teremtése, alkotása, teremtménye és műve vagy! Ez azt jelenti, hogy magadtól és magadban semmi vagy, nem tehetsz semmit, nem tudsz semmit, és semmire sem vagy képes.
Mert mi voltál te ezer esztendővel ezelőtt? …Mert ami
te vagy, amit tudsz, ami a tied, amire képes vagy, az
mind Isten teremtménye, amint most száddal megvallod. Ezért Isten előtt nem dicsekedhetsz mással,
mint azzal, hogy semmi vagy, hogy ő teremtett, s
hogy minden pillanatban semmivé tehet. Az ilyen világos látásról persze az emberi értelem semmit sem
tud. Sok kiváló ember kutatta, hogy mi az ég, a föld,
az ember és a teremtés, de nem találtak rá! E hitágazattól azonban megtudod – a hit mondja –, hogy Isten teremtett mindent a semmiből (Zsid 11,3). E hitvallás a lelkek édenkertje, hogy sétálgathassunk Isten
művei között.
Másodszor: hálát adok azért, hogy Isten jósága
által a semmiből teremtettünk, s naponta a semmiből
tartatunk meg. Olyan drága teremtmény vagyok,
akinek teste, lelke, értelme, öt érzéke van, és minket
úrrá tett a földön, halakon, madarakon, állatokon
stb.
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Harmadszor: gyónjuk és töredelemmel megvalljuk a mi tehetetlenségünket, s hálátlanságunkat,
hogy mi mindezt nem vettük szívünkre, nem hittük,
meg se gondoltuk, fel sem ismertük, kevésbé, mint az
oktalan állatok.
Negyedszer: könyörögjünk igaz és szilárd hitért,
hogy e hitágazat tanítása szerint ezentúl őt komolyan
Teremtőnknek higgyük, és tartsuk kegyelmes Istenünknek.
Második hitágazat a megváltásról
Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban…
Először: e szavaknál ugyancsak nagy fényesség
ragyog fel, s arra tanít, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia
megvált a haláltól, noha a teremtés után Ádám bűne
által annak prédájává lettünk, s örökre el kellett
volna vesznünk. Helyénvaló, hogy amint az első hitágazattal kapcsolatban magadat Isten teremtményei
közé kellett sorolnod, s ebben ne kételkedj, úgy itt is
a megváltottak közé sorold magadat, s ne kételkedjél
benne. Minden egyes szóhoz tedd oda azt a szócskát:
mi! Tehát: Jézus Krisztus a mi Urunk, miérettünk
szenvedett, miérettünk halt meg, miérettünk támadott fel, úgyhogy mindez a miénk és minket illet, s
hogy te beletartozol ebbe a mi-be, amint a szó maga
is mondja.
Másodszor: szívünk szerint adjunk hálát ezért a
nagy kegyelemért, s örvendezzünk a megváltás felett.
Harmadszor: valljuk meg s gyónjuk meg mélységes töredelemmel, hogy Isten nagy kegyelmét milyen
szégyenletes hitetlenséggel és kételkedéssel szoktuk
fogadni. Mennyi mindent kell itt számba venned!
Mennyi bálványozást követtél el, amikor embereknél
vagy babonánál kerestél segítséget, avagy saját erődben és képességeidben bíztál! Mert mindez ellenkezik
a megváltással.
Negyedszer: könyörögj, hogy Isten téged Jézus
Krisztusba, a te Uradba vetett igaz s tiszta hit által
ezentúl mindvégig megtartson!
Harmadik hitágazat a megszentelésről
Hiszek Szentlélekben…
Ez a harmadik nagy világosság arra tanít, hogy
a Teremtő és Megváltó hol található a földön, hol
lehet vele találkozni, s hogy mi lesz végezetül mindeneknek a vége. Röviden ez a foglalatja: ahol a keresztény anyaszentegyház van, ott található a teremtő
Isten, a megváltó Isten és a Szentlélek Isten, aki naponként megszentel a bűnök bocsánata által. Az egyház pedig ott van, ahol Istennek igéjét igazán hirdetik
és vallják. Ennek kapcsán sokat gondolkodhatsz
mindarról, amit a Szentlélek az egyházban naponként végbevisz.
Adj hálát azért, hogy te is ebbe az egyházba hívattál és jutottál! Gyónd meg és valld meg töredelemmel, hogy mindezt figyelemre sem méltattad. Könyörögj igaz, szilárd hitért, amely itt kitart és megmarad, amíg el nem jutsz oda, ahol örök maradásod
lesz, ti. a halottak közül való feltámadás után az örök
életben. Ámen.”
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Általános tisztújítás, munkacsoportok

2000 óta ezek a képek „logóként” kísérik az általános tisztújításokat. A rajzok alapján elgondolkodhatunk azon, hogy miként látjuk a gyülekezetünk életét? Tud-e mindenki a maga képességei és adottságai
szerint valamit beleadni a közös szolgálatba, hogy a
gyülekezetünk valódi közösség, így sokoldalú, kisugárzó, vonzó és növekvő legyen?
Tizennyolc éve kialakítottunk egy rendet, munkacsoportok megszervezésével, szolgálatba állításával
kívántuk a gyülekezet életét elevenebbé tenni. Ezek
a szolgáló közösségek olykor a tényleges feladatok
megoldásában, máskor a presbitérium döntéseinek
előkészítéseiben, vagy a munkatervek összeállításában adnak segítséget. A tisztújításra készülve aktualizáltuk a 9 munkacsoportunk feladatait. A reményünk az, hogy az új testületek a maguk adottságai,
képességei, karizmái szerint gazdagítják majd a gyülekezet szolgálati palettáját.
Gyermek és ifjúsági szolgálat: A gyermek és ifjúsági
munka külső feltételeinek javítása, a kapcsolatos javaslatok és ötletek előkészítése. Pályázatok figyelése.
Az iskolai és a gyülekezeti hitoktatók összefogása, a
hittanórák és a gyermek és családos alkalmak szervezése, a szolgálatvégzők segítése.
Belmissziói programszervező szolgálat: Gyülekezeti
missziói és evangelizációs alkalmak szervezése és előkészítése, gyülekezeti hétvégék, alkalmi rendezvények
(agapék, fesztiválok, piknik, és egyéb rétegalkalmak)
előkészítése. Új, missziói kihatású alkalmak szervezése.
Egyházzenei és istentiszteleti szolgálat: A gyülekezeti alkalmak gazdagítása énekkari és zenés szolgálatokkal, énektanítás, az énekkar(ok) munkájának áttekintése és segítése, koncertek szervezése és „reklámozása”. Pályázatok figyelése. A hangszerek ápolása
és karbantartása. Az istentiszteleti élet zavartalanságának biztosítása, perselyezés megszervezése és istentiszteleti felolvasók bevonása. Az alternatív istentiszteleti rendek bevezetése és ismertetése.
Testvérgyülekezeti és ökumenikus szolgálat: Külföldi és belföldi testvérgyülekezeti kapcsolatok ápolása és építése. Találkozók esetén programok előkészítése. Az ökumenikus kapcsolatok ápolása és ilyen
alkalmakkal kapcsolatos előkészítő feladatok.
Tájékoztatási és iratterjesztési szolgálat: A gyülekezeti hírlevelek előkészítése, gyülekezeti alkalmak hirdetése. Az egyházközségi honlap gondozása. A gyüle-

kezeti cím-nyilvántartás kezelése. A templomi iratterjesztés és a TV-közvetítés szervezése. A munkaterületet érintő pályázatok figyelése.
Gyülekezet-történeti szolgálat: A gyülekezet történetével kapcsolatos adatok gyűjtése, emlékek és hagyatékok ápolása. Az jelentős évfordulók előkészítése,
a gyülekezeti könyvtár és levéltár gondozása, a gyülekezeti krónika folyamatos gondozása.
Diakóniai szolgálat: Diakóniai munka szervezése és a
rászorulók körének nyilvántartása, idősek és betegek
látogatása, a gyülekezet karitatív munkájának segítése. Pályázatok figyelése. A szeretetotthonokkal való
kapcsolattartás, és a szeretetszolgálat jegyében új
kezdeményezések megvalósítása.
Gazdasági ügyekért való szolgálat: A gazdasági vezető munkájának segítése a gazdálkodási alapelvek
kidolgozásával, bevételi források keresésével, megtakarítási vagy befektetési tanácsokkal, pályázatok írásával és elszámolásával, támogatások felkutatásával,
az alapítványi 1% hirdetések közzétételével.
Építési és fejlesztési szolgálat: Felújítások és karbantartások, beruházások előkészítése. A gondnok munkájának segítése. A költségvetés készítésekor javaslattétel a fontosabb felújítások anyagi kihatásairól, és
az ezzel kapcsolatos pályáztatok figyelése, kísérése.
Hogyan működhetnek hatékonyan ezek a munkacsoportok?
• A munkacsoportoktól azt várjuk, hogy öntevékeny, a presbiteri munkát segítő csoportok legyenek,
amelyek a presbiterként szolgáló vezetőjük révén terjeszthetik elő javaslataikat a presbiteri üléseken.
• A gyülekezeti munka-területek között nincsenek
„átjárhatatlan falak”. Bizonyos esetekben fontosak és
hatékonyak lehetnek az egyeztetések.
• A munkacsoportok tagjainak körét – a presbitérium támogatásával – a szakterületen jártas, és a
gyülekezetben aktív testvérekkel lehet bővíteni.
• Fontos az, hogy az egy csoportban lévők tudjanak egymásról, s a tennivalókat maguk között megosztva végezzék. Célszerű a munkacsoport tagjainak
időnként találkozni.
• A munkacsoportok hatékonyságát növeli, ha a
munkában résztvevők adottságai szerint alakul a
munkacsoport feladata. Mindenki az adottságával,
szakértelmével, karizmájával gazdagítsa a munkacsoport szolgálatát, s a gyülekezet életét.
• A munkacsoportok vezetői lehetőleg évente egyszer a képviselő testületi ülésen beszámolnak arról,
hogy milyen munkát sikerült elvégezniük, és milyen
terveik vannak.
Tudjuk, hogy Isten a Lélek erejével építi a gyülekezetet, és a Lélek ajándékai mindenkinek azért
adatnak, hogy szolgáljunk vele. Legyen életet elevenítő ez a folyamat, és erősítsen meg bennünket Isten,
a szeretetében megélt közösségben!
Bence Imre

Budavári Hírmondó
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Eseménynaptár – 2018. Böjt-Húsvét
Új helyszín a gyülekezetben: Sára-terem, az egyházközség Fortuna u. 25. sz. házában lévő közösségi terem. Azokat az alkalmakat, ahol a helyszínt
külön nem jelöltük meg, továbbra is megszokott
helyeken (kápolnában, lelkészi hivatalban) tartjuk.

Február 12. hétfő

19.00 – Budavári Evangélikus Szabadegyetem
Protestantizmus és irodalom
Előadó: Prőhle Gergely, a Magyarországi
Evangélikus Egyház országos felügyelője,
a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója

Február 15. csütörtök

18.00 – Sarokkő, hitmélyítő önismereti csoportfoglalkozás
Helyszín: Sára-terem

Február 18.
Böjt 1. vasárnapja

Istentiszteletek a szokott rendben.

Február 21. szerda

19.00 – Fügefa, interaktív bibliaóra
Téma: A keresztségről
Helyszín: Sára-terem

Február 22. csütörtök

18.00 – Sarokkő, hitmélyítő önismereti csoportfoglalkozás
Helyszín: Sára-terem

Gyülekezeti családos hétvége
Február 23–25.
Helyszín: Balatonszárszó – Andorka Rudolf
Evangélikus Konferenciaközpont.
Találkozás az asztal körül:
Tapasztal – Vigasztal – Marasztal – Magasztal
Programízelítő: Ismerkedés, közösségi játék,
táncház, felnőtteknek előadás, fiataloknak és
gyermekeknek korosztályuknak megfelelő foglalkozás kézművességgel, borkóstolás, szauna.
Áhítatok, éneklések úrvacsorai istentisztelet.
Jelentkezés: 2018. február 15-ig
Részvételi díj: egész hétvégére
felnőtteknek 12.000 Ft/fő
3-14 éves gyermekeknek: 6000 Ft/fő
Szombati napra (szállás nélkül) 1000 Ft/fő

Február 25.
Böjt 2. vasárnapja

Istentiszteletek a szokott rendben.
A 11 órakor kezdődő istentisztelet után
gyülekezeti kávézás lesz.
19.00 – Férfikör

Február 27. kedd

18.00 – Bibliaórai előadás
A reformáció forrásai: A középkori Buda
története. Dr. Blázy Árpád előadása.

Március 1. csütörtök

18.00 – Sarokkő, hitmélyítő önismereti csoportfoglalkozás
Helyszín: Sára-terem

Március 4.
Böjt 3. vasárnapja

Istentiszteletek a szokott rendben.
16.00 – „Élet vizének forrása” – Családos délután
18.00 – Orgonazenés áhítat
Virágh András Gábor orgonaestje

Március 6. kedd

18.00 – Bibliaóra
19.00 – Presbiteri gyűlés

Március 7. szerda

19.00 – Fügefa, interaktív bibliaóra
Téma: A gyónásról
Helyszín: Sára-terem

Március 8. csütörtök

18.00 – Sarokkő, hitmélyítő önismereti csoportfoglalkozás
Helyszín: Sára-terem

Tisztújító közgyűlés
Március 10. szombat
16.00 – Helyszín: templom

Tárgysorozat:
1. Tisztségviselő választás
2. Presbiter választás
3. Képviselő-testület tagjainak választása
4. Lelkészi jelentés a 2017. évről
A közgyűlés tagjai azok, akik az egyházközségi
választói névjegyzékben szerepelnek, akik 2017ben nevesített adományukkal, egyházfenntartási
járulékkal támogatták a gyülekezetünk életét.
A választói névjegyzék megtekinthető a Lelkészi
Hivatalban!
A jelöltek bemutatkozása február közepétől a
honlapon megtalálható (budavar.lutheran.hu)
és kinyomtatva a templomban átvehető!

Március 11.
Böjt 4. vasárnapja

Istentiszteletek a szokott rendben.
Szupplikáció: Budagyöngyén 9 órakor, Budavárban 11 órakor igét hirdet Lukács Máté, az Evangélikus Hittudományi Egyetem V. éves hallgatója,
aki gyülekezetünk közösségében nőtt fel és itt
szolgál évek óta!
Adományok a lelkészképzés támogatására.
18.00 – Ifjúsági zenés istentisztelet
19.00 – Fészekrakó kör – házasságra készülő fiatalok és fiatal házasok köre

Március 12. hétfő

19.00 – Budavári Evangélikus Szabadegyetem
Dr. Hermann Róbert hadtörténész előadása: 200 éve született az evangélikus
Görgei Artúr
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Március 18.
Böjt 5. vasárnapja

Istentiszteletek a szokott rendben.

Március 21. szerda

19.00 – Fügefa, interaktív bibliaóra
Téma: Az úrvacsoráról
Helyszín: Sára-terem

Március 22. csütörtök

18.00 – Sarokkő, hitmélyítő önismereti csoportfoglalkozás
Helyszín: Sára-terem
19.00 – Bach Mindenkinek Fesztivál – Orgonaest
”Főtemplomok és Orgonistái” No.2
Bódiss Tamás
(Kálvin téri református templom)
Virágh András Gábor
(Szent István Bazilika)
Bán István (Budavár)

Március 23. péntek

16.30 – Ökumenikus keresztút
Találkozás a Horvát-kertben

Március 24. szombat

Egyházmegyei hittan-verseny a gyülekezeti csoportok részére
Helyszín: Budafoki Evangélikus Egyházközség, 1221 Budapest, Játék u. 16.

Március 25.
Böjt 6. vasárnapja

Istentiszteletek a szokott rendben.
11.00 – Az újonnan megválasztott tisztségviselők
és testületek beiktatása.
Az istentisztelet után gyülekezeti kávézás.
19.00 – Férfikör

Nagyheti igehirdetés-sorozat:
Ember, sirasd nagy vétkedet!

Sebald Heyden reformáció korabeli éneke alapján

Március 26. hétfő

18.00 – Értünk áldozat legyen!
Igét hirdet: Bence Imre

Március 27. kedd

18.00 – Értünk vállalt kínhalált!
Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta

Március 28. szerda

18.00 – Gyűlölj meg minden vétket!
Igét hirdet: Péter Zoltán

Március 29. csütörtök
Nagycsütörtök

18.00 – Úrvacsorai istentisztelet
a lábmosás liturgiájával
Igét hirdet: Bence Imre

Március 30. péntek
Nagypéntek

Budavárban:
9.00 – Igét hirdet:
11.00 – Igét hirdet:
18.00 – Igét hirdet:
Budagyöngyén:
9.00 – Igét hirdet:

Bence Imre
Péter Zoltán
Bence Imre
Dr. Fabiny Tamás

Budavári Hírmondó

Április 1. vasárnap
Húsvét ünnepe

Budavárban:
5.00 – Feltámadás liturgia – felnőtt-keresztséggel, és konfirmációval.
Szolgál: a liturgikus kórus
Igét hirdet: Bence Imre
9.00 – Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta
11.00 – Igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás
18.00 – Orgonazenés áhítat: Bán István orgonaestje
Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta
Budagyöngyén:
9.00 – Igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás

Április 2. hétfő
Húsvét 2. napja

Budavárban:
9.00 – Igét hirdet: Bence Imre
11.00 – Igét hirdet: Péter Zolán
18.00 – AZ ESTI ISTENTISZTELET ELMARAD
Budagyöngyén:
9.00 – Igét hirdet: Péter Zolán

Április 3. kedd

18.00 – Bibliaóra
19.00 – A megválasztott presbitérium és képviselő testület alakuló ülése.

Április 8. vasárnap
Húsvét ünnepe után 1. vasárnap

Istentiszteletek a szokott rendben.
16.00 – Családos délután:
Témánk: A feltámadott megvendégeli tanítványait! „Jöjjetek, egyetek!”
18.00 – Ifjúsági zenés istentisztelet
19.00 – Fészekrakó kör – házasságra készülő fiatalok és fiatal házasok köre

Április 9. hétfő

19.00 – Budavári Evangélikus Szabadegyetem
Dr. Kroó Norbert fizikus, az MTA volt
alelnöke: Biblia – Tudomány – Hit

Április 11. szerda

19.00 – Fügefa, interaktív bibliaóra
Téma: A szentek közössége
Helyszín: Sára-terem

Április 15. vasárnap
Húsvét ünnepe után 2. vasárnap

Istentiszteletek a szokott rendben.

Április 22. vasárnap
Húsvét ünnepe után 3. vasárnap

Istentiszteletek a szokott rendben.

Április 25. szerda

19.00 – Fügefa, interaktív bibliaóra
Téma: Feltámadás hitünk
Helyszín: Sára-terem

Április 28. szombat
16.00 – Konfirmandusok „vizsgája” a Kápolnában

Budavári Hírmondó

8. oldal

Április 29. vasárnap
Húsvét ünnepe után 4. vasárnap

Istentiszteletek a szokott rendben.
11.00 – Konfirmációs ünnepi istentisztelet.
Utána gyülekezeti kávézás lesz.
19.00 – Férfikör

Május 6. vasárnap
Húsvét ünnepe után 5. vasárnap

Istentiszteletek a szokott rendben.
16.00 – Családos délután:
Témánk: „Most merítsetek” – Anyák
napi köszöntéssel
18.00 – Orgonazenés áhítat
Borsányi Márton orgonaestje

Május 8. kedd

18.00 – Bibliaóra
19.00 – Presbiteri gyűlés

Május 10. csütörtök
Mennybemenetel ünnepe

11.00 – Istentisztelet
18.00 – Istentisztelet

Május 12. szombat

Egyházkerületi nap az aszódi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban.

Május 13. vasárnap
Húsvét ünnepe után 6. vasárnap

Istentiszteletek a szokott rendben.
18.00 – Ifjúsági zenés istentisztelet
19.00 – Fészekrakó kör – házasságra készülő fiatalok és fiatal házasok köre
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Március 4. vasárnap
Duna Televízió: 10.00: Evangélikus ifjúsági műsor.
Március 11. vasárnap
Duna Televízió: 11.00: Evangélikus riportok.
Március 25. vasárnap
Duna Televízió: 10.30: Evangélikus magazin.
Április 1. vasárnap
Kossuth Rádió: 10.00: Evangélikus istentisztelet
közvetítése Harkáról.
Igét hirdet Mesterházy Balázs esperes,
a gyülekezet lelkésze.
Lelkészi Hivatal
1014 Budapest I. ker. Táncsics M. u. 28.
Samu Piroska irodavezető
Kövesy Emese gazdasági vezető
hétfő-péntek: 9.00-13.00
telefon: +36-1-356-9736
web-lap: http://budavar.lutheran.hu
e-mail: budavar@lutheran.hu
Bence Imre – igazgató lelkész, esperes
Fogadóóra: kedd 15.00-17.30;
szerda 9.00-13.00; péntek 9.00-13.00
e-mail: imre.bence@lutheran.hu
Bencéné Szabó Márta – lelkész
Fogadóóra: kedd 9.00-13.00
Péter Zoltán – lelkész
Fogadóóra: hétfő 9.30-13.00;
csütörtök 11.00-13.00
e-mail: zoltan.peter@lutheran.hu
Dr. Fabiny Tamás – püspök
e-mail: tamas.fabiny@lutheran.hu

Cselekvő szeretet

19.30 – Ökumenikus ifjúsági zenés istentisztelet
A kerületben lévő katolikus és protestáns
ifjúsági zenés istentiszteletek szolgálattevői közösen vesznek részt a liturgiában.

Kedves Testvérek!
Gyülekezetünkben hagyományteremtő módon a húsvét előtti hetekben meglátogatjuk rászoruló és rég nem látott idős testvéreinket. Kérjük,
ha környezetében tud olyan evangélikus testvérről, aki kora vagy betegsége miatt nem tud eljárni
templomunkba, alkalmainkra, jelezze nekünk.
Mindenkit várunk március 13-án, kedden
16.00 órától a kápolnába, a húsvéti csomagok elkészítéséhez, és olyan testvérek jelentkezését is,
akik a húsvét előtti hetekben szívesen meglátogatnának egy-két idős testvérünket. Kérem, ha észrevételük vagy kérdésük van, hívják bizalommal a
lelkészi hivatalt, vagy személyesen engem.

Evangélikus műsorok a médiában

„Tárjátok ki ti is szíveteket.” (2Kor 6,13b)
Bajnóczi Ilike +36-20-824-5375

Május 14. hétfő

19.00 – Budavári Evangélikus Szabadegyetem
Kőszeghy Miklós, egyetemi docens, EHE:
Nagy Heródes, az üldözött üldöző

Május 16. szerda

19.00 – Fügefa, interaktív bibliaóra
Téma: A Szentlélek és én
Helyszín: Sára-terem

Május 19. szombat

Február 18. vasárnap
Duna Televízió: 11.00: Evangélikus istentisztelet
közvetítése a győri Öregtemplomból.
Igét hirdet Szemerei János püspök.
Február 25. vasárnap
Duna Televízió: 10.30: Evangélikus magazin
Kossuth Rádió: 10.00: Evangélikus istentisztelet
közvetítése Budaörsről.
Igét hirdet Endreffy Géza, a gyülekezet lelkésze.

Máltai Szeretetotthon
A Diakóniai Munkacsoport havi egy alkalommal, szerdánként 14–15 óra között áhitatot
tart Máltai Szeretetotthonban. Újabb szolgálatot
végző testvérek jelentkezését várják.
Bajnóczi Ilike +36-20-824-5375
Mostani lapszámunk az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő támogatásával készült.
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Beteljesülés a munkában
„Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, igen nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!
Mi haszna van az embernek minden fáradozásából,
ha fáradozik a nap alatt?” (Préd 1, 2-3) Ahogyan elgondolkodtam a beteljesült lét, az értelem keresése
és ennek a munkámban való megélése kapcsán, hogy
mi értelme van annak, amit csinálok, vagy amit csinálni akarok, a következő pillanatban a Prédikátor
mondatai jutottak eszembe. Nem tűnnek túl bíztató
szavaknak, sem ideális kezdőpontnak a témáról való
gondolkodáshoz, ugyanis egy elég pesszimista irányt
vetít előre egy ilyen kiindulópont választása. Mégis
azt gondolom, hogy az az út, amelyet a Prédikátor
könyve bejár, nagyon is jól kifejezi azt, ahová ezeknek a témáknak az átgondolásával el lehet jutni.
A munkám értelmének keresése (időnként alapvető megkérdőjelezése), illetve annak időről időre
való revíziója alapvető motívuma a belső lelki világomnak. Egy nemzetközi informatikai iparág-elemző vállalat vezető munkatársaként ennek az értelemkeresésnek több vetülete is van. Egyfelől a saját hitem és Isten-kapcsolatom szempontjából kerül terítékre a kérdés, hogy mi az értéke annak, amit napról
napra csinálok. Másfelől felmerül a kollégáimmal, illetve a vállalat partnereivel és ügyfeleivel való kapcsolatom szempontjából. Sok esetben a családom, a
család-fenntartás szempontjából kérdés ez. Végül,
de nem utolsó sorban pedig, felmerül a munkámhoz
lazábban kapcsolódó tágabb környezetem szempontjából, mint például barátok, gyülekezet, környékbeliek, stb. Fontos ezeknek a viszonyulásoknak
a feltérképezése, mivel amikor csak általánosságban,
illetve csak a tevékenységekre fókuszálva igyekszem
meglelni a munkám értelmét, akkor nagyon hamar
“leteszem a Prédikátor könyvét”, mondván, hogy
ennek semmi értelme nincsen. Hiszen általánosságban véve valóban kifejezetten értelmetlen például
tízezer soros excel táblákat buherálni, vég nélküli
szöveges riportokat írni, és minél impozánsabb ppt
diákba öltöztetni bölcselkedő, ugyanakkor nyilvánvalóan közhelyes tartalmakat. Az előző viszonyulásoknak a számbavételével azonban hamar nyilvánvalóvá válik, hogy a munka értelméről csakis kontextuális értelemben érdemes gondolkodni.
Különösen fontos ezt tudatosítani annak ismeretében, hogy az élet, és benne a munka értelmére
vonatkozó kérdést Viktor Frankl szerint nem az embernek kell felvetnie, hanem maga az ember a megkérdezett. Sok esetben mintha kívülről várnám,
hogy valaki mutasson rá, hogy mi értelme van annak, amit csinálok. Ez a megközelítés ugyanúgy oda
vezet, hogy semmi értelme nincsen, és minden hiábavaló, hiszen kívülről nem lehet válaszolni erre a
kérdésre (bár az erről való gondolkodást nyilván lehet kívülről is segíteni). Egészen máshova vezet, ha
átgondolom, hogy a kérdést tulajdonképpen nem én
teszem fel, hanem az nekem szól. Tulajdonképpen
úgy is tekinthetek erre a kérdésre, mint ami a korábbi kapcsolatok mindegyikében elhangzik felém a
munkámra vonatkozóan.

A munka értelmességének tagadása és hiábavalóságnak való tekintése mellett azonban belecsúsztam már abba is, hogy túlságosan gyorsan, túlságosan felületes, közhelyes, erőltetett értelmet „adok”
munkánknak. Ez is félrevezető lehet, főleg amiatt,
hogy értelmet nem én adok, sem az életemnek, sem
a munkámnak, hanem ezeknek az értelmét nekem
meglelnem kell.
Hogyan lelhetem meg ezt az értelmet? Először
is jelen kell lennem a munkámban. Na nem arra gondolok, hogy nem lógok a munkahelyemről, hanem,
hogy amikor ott ülök a monitor előtt, akkor is jelen
vagyok. Az excel táblákban, a nemzetközi „call”-okban, az ügyfélprezentációkban. Elfogadni azt, hogy
a cselekvésemnek ez a tere, és bízni abban, hogy Istennek szándéka van velem itt. A következő lépés,
hogy szeretném, hogy ez a jelenlétem a munkámban
jó legyen. Ehhez oda kell fordulnom a munkámhoz,
a munkatársaimhoz, meg kell értenem, hogy mi az
előttem álló megoldandó helyzet, és neki kell látnom, hogy elvégezzem azt, ami a feladatom ebben.
Harmadszorra, ebben az odafordulásban meg kell
látnom önmagamat, azt az egyedi módot, ahogyan
én az adott problémához hozzányúlok, ahogyan én
arra megoldást találok. Ezek után van csak esélyem
arra, hogy kellő nyitottsággal és odafigyeléssel megsejtsem, hogy tágabb összefüggéseiben mire jó, mi
az értéke annak, hogy ha az adott táblázat cellájában a munkám eredményeként +2% helyett -3%
szerepel, vagy ha hangzatos buzzword-ok helyett
olyan mondat kerül fel az általam vetített bemutatóra, amelynek tartalmas mondanivalót tulajdoníthatok. Rangidős szakmai vezetőként különös kihívást jelent, hogy ebben a folyamatban segítsem a
közvetlen kollégáimat is, azzal együtt, hogy sokszor
magam is fáradságosnak, és kivitelezhetetlennek
tartom ezt a mélységű folyamatos jelenlétet a munkámban.
„Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor
–, minden hiábavalóság! …” Mindezt hallva a végső
tanulság ez: „Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!” (Préd
12, 8,13). 12 fejezet után látszólag ugyanott tart a
Prédikátor, mint ahol elkezdte. Az általa megfogalmazott végső tanulság azonban több szempontból is
elgondolkodtat. Először is, az élet (és benne a munkám) értelme az Istennel való kapcsolatomban gyökerezik. Másodszor, az, hogy a munkám értelmének
keresése folyamatos belső vívódást jelent számomra,
amellett, hogy nagyon is alapvető emberi igényről
van szó, mégis luxus-probléma azoknak a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalóknak a problémáihoz képest, akiknek sokkal alapvetőbb létkérdések (biztonság, védelem) megválaszolása jelent megugorhatatlan akadályt. Harmadszor pedig, hogy a
munkám nem pusztán az én személyes boldogulásomat és beteljesülésemet szolgáló coaching program,
hanem a közjó, az Isten teremtett világáról való
gondoskodás érdekében kötelességem is.
Balicza Gábor
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Böjti gondolatok
A népi hagyományban a hónapoknak neve
van. A teljesség igénye nélkül: Kikelet hava – március, Szelek hava – április. De a katolikus hagyomány is elnevezte az egyházi ünnepekhez igazodva
a hónapokat. Ennek mentén jutott nekem eszembe,
hogy a böjti hónapot nevezhetnénk az elengedés
hónapjának. Sok minden tartja fogva az embert,
gondjaink lehúznak bennünket. Sokszor érezhetjük
úgy magunkat, mint Gulliver a Lilliputiak országában, amikor a sok kis lilliputi ezer apró pányvával
földhöz kötözte az óriást. De az igazság az, hogy
inkább mi magunk szorítjuk, markoljuk gondjainkat, bűneinket, s nem tudjuk elengedni azokat. Fekete István: Tüskevár c. regényében meséli az öreg
Matula Tutajosnak a nádasban csücsülve a következő történetet a barna kányáról:
„– Barnakánya. Itt csavarog minden délután,
de inkább a halakat abajgatja. Nagy betyár,
néha még kilós halat is kiemel. Aztán néha
rajtaveszít, ha nagyobb a szeme, mint a szája.
– Hogyan?
– Úgy, hogy nagyobb halra is levág, mint
amekkorát ki tud emelni, aztán a hal lehúzza
a víz alá.
– Aztán mi lesz?
– Semmi. Megdöglik.
– A hal?
– Fenét. A kánya. Megfullad. A halászok fogtak egy húszkilós pontyot, aztán a hátába
bele volt már nőve egy pár láb, csüdig.
– És a többi?
– Lemállott róla a vízben, mert, ha belevágta
a karmát, nehezen tudja kihúzni, olyan görcsösen markolja.”
Amit nem tudunk elengedni, az bizony, lehúz
bennünket, és meg is ölhet. Ahogy a pici baba idegrendszere fejlődik, úgy válik az ösztönös markolás
tudatos fogássá és elengedéssé. Ahogy a mi lelkünk
fejlődik, úgy kell egyre inkább tudni elengedni. El
kell tudni az embernek engedni a gyermekét, amikor felnő és a saját útját szeretné járni. Mennyi
tragédia kíséri azokat a kapcsolatokat, amelyekben
nem volt ott az elengedés, csak az erős kötés, hogy
ne mondjam, a görcsös kapaszkodás. El kell tudni
engedni az idős családtagot – szülőt. Éppen nekünk
keresztényeknek kell tudni, hinni erős hittel, hogy
aki elmegy, az az Úrhoz megy. Nincs a kezünkben
a döntés, de mégse szabad fals akarással, mesterséges eszközökkel megpróbálni itt tartani. Szabad,
sőt kell elengedni. Ragaszkodunk sokszor megszokott, „kedves” kis bűneinkhez. Tudjuk, hogy rossz,
hogy ártunk vele magunknak, másoknak, de olyan
jó dajkálgatni magunkban. Ragaszkodunk vélt saját igazunkhoz. Küzdünk, harcolunk, s már nem is
tudjuk, hogy miért hadakozunk. Amit nem tudunk
elengedni, az lehúz bennünket.

Böjt a bűnbánat hónapja. A bűnbánat azt jelenti, hogy belátom, hogy amit csinálok, gondolok:
rossz. Ha rossz, akkor meg kell tőle szabadulni, el
kell engedni. Jézus fölkínálta a lehetőséget: szabadulj meg tőle, add át nekem. A kereszten kitárt
karral várja, hogy odaadjuk neki mindazt, ami
rossz, nyomasztó az életünkben. S ha már ide idéztük a Kis-Balatont, Fekete István regénye kapcsán,
egy kép jutott eszembe a vízzel kapcsolatban: Képzelj el egy csendes víztükröt. Tégy rá egy papírhajót egy titkos üzenettel, melyet csak te tudsz és a
te Mennyei Atyád: Itt van Uram, elküldöm neked,
s engedd el a hajót!
Bencéné Szabó Márta

Gyereksarok
Kedves Gyerekek!
A lenti táblázatban kereken egy tucat, azaz
12 darab húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó
szót rejtettünk el Nektek. Keressétek meg
őket, hol rejtőznek:

angyal, golgota, gyolcs,
kárpit, kereszt, kő, lator
lepel, Mária, sziklasír, vér, víz.
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A jó megfejtést bemutatók a megjelenés
utáni családos istentiszteleten ajándékban
részesülnek.
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Az év igéje és az év éneke
„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” (Jel 21,6)

2.

Felnőtt fejjel
Merész szívvel
a magam útját járhatom
Minden célom
Csalfa álom
Szétpukkad mint a luftballon.
REFR.

3.

Hosszú az út
S van rajta kút,
amelyben keserű a víz
Becsaptak már,
hamis bazár
minden, ha éppen nem Te hívsz!
REFR.

4. De te ott állsz!
Engem kínálsz,
Szívedet értem adtad már!
S ha szomjazok,
s Hozzád futok,
halál helyett az Élet vár!
REFR.
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Hírek – Hírek – Hírek
2017. november 29-én volt a Budakeszin épülő új
evangélikus templom alapkőletétele. Az igehirdetés szolgálatát Dr. Fabiny Tamás püspök, a
liturgiát Bence Imre esperes és Lacknerné Puskás
Sára lelkész végezte. Együtt örülünk a keszi
evangélikusokkal, hogy új templommal gazdagodik majd közösségük.
December 4-én volt az Ökumenikus Óvoda
ádventi gyertyagyújtása, amelyen Bence Imre
lelkész szolgált.
December 5-én a presbiteri gyűlés a törvények
értelmében további három évre igazgató lelkésznek választotta Bence Imrét. A presbitérium
ebben az évben is döntött arról, hogy az úgynevezett nagy adományok 10%-ával melyik rászoruló gyülekezetet támogassuk. Ebben az évben a
Révfülöp-Kővágóörsi Egyházközség, amelynek
budavári gyökerekkel rendelkező lelkésze van –
Veress István személyében – kapta meg egyházközségünk támogatását.
December 5-én Péter Zoltán és Bence Imre
lelkészek meglátogatták a Tapolcsányi Általános
Iskolai Kollégium lakóit, ahol a templomunkba
járó Rózsahegyi Tamás jótékonysági kezdeményezése keretében áhítattal, énekléssel szolgáltak.
December 6-án gyülekezetünkben volt a Budai
Egyházmegye
Lelkészi
Munkaközösségének
gyűlése. Az egyházmegye lelkészei a közös
úrvacsoravétel után a karácsonyi igehirdetésekre
fókuszáltak, majd egy kötetlen vacsora keretében
erősödött a lelkészek közössége.
December 7-én Bence Imre esperes a Pesthidegkúti Evangélikus Gyülekezetben szolgált
ádventi igehirdetéssel.
December 10-ig tartott a Borsodi Egyházmegye
rászorultjainak való gyűjtés a gyülekezetünkben.
Az adományokat Buday Barnabás arnóti lelkész,
esperes vitte el a rászoruló településekre.
December 15-én a Mérték-hittan keretében TV
felvételek készültek, amelyek Dr. Fabiny Tamás
interjújával együtt december 24-én a Család és
otthon című műsorba voltak láthatók.
December 16-án a nyíregyházi Roma Szakkollégium kis csoportja látogatott Budapestre, a
kirándulásuk során ellátogattak templomunkba is,
ahol Dr. Fabiny Tamás püspökkel is találkoztak.
Az ádventi keddeken Várakozunk címmel
evangelizáció volt a gyülekezetünkben, amelyen
Dr. Fabiny Tamás, D. Szebik Imre és Bence Imre
szolgált igehirdetéssel. A zenei szolgálatokban
Ferenczi Zsófia (fuvola) és Kovács Kálmán
(zongora), a Budavári Gospel Kórus és valamint
Costanza Hirsh (fuvola) és Gadó Benedek (cselló)
vettek részt.
December 18-án Péter Zoltán és Péterné Mestery
Rita a Tapolcsányi utcai kollégiumban interaktív
ádventi foglalkozást és énektanítást tartottak a
gyerekeknek.
December 20-án Péter Zoltán a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet ádventi áhítat sorozatának
utolsó alkalmán tartott igehirdetést.

Megjelent Megszólított... vigasztal címmel
magánkiadásban egy CD, amelyen Bence Imre
saját evangéliumi, bibliai tárgyú énekeit adja elő.
Az ádventi péntekeken orgonazenés áhítatok
voltak a templomunkban, amelyeken Deák
László, Pálúr János és Bán István szolgált.
2018. január 5-én a Lelkészi Hivatalban
találkoztak egymással az ökumenikus imahéten
résztvevő gyülekezetek lelkészei, küldöttei, hogy
előkészítsék az idei imaheti sorozatot.
Január 15-én gyűlt össze a választási bizottság,
hogy a 2018 tavaszán esedékes tisztújításra
leadott jelöléseket megvizsgálja. A Választási
Bizottság tagjai: Balicza Gábor, Bencéné Szabó
Márta, Madas Zsuzsanna, Samu Piroska és
Táborszky László.
Január 18-án a Marci estek keretében Bence Imre
esperes, lelkész volt a vendége a Marczibányi Téri
Művelődési Központnak.
Január 21-28. között került megszervezésre az
ökumenikus imahét, amelynek keretében Bence
Imre a Mátyás templomban, Péter Zoltán a Szent
Anna templomban, Dr. Fabiny Tamás a Kapucinus templomban hirdette az igét. Templomunkban Ternyák Csaba egri érsek szolgált.
Február 3-án az Egyházkerület Szervezésében
egyházközségi elnökségek találkozója volt Miskolcon.
Köszönjük mindenkinek, hogy támogatta
Alapítványunkat az SZJA 1% felajánlásával!
Kérjük, hogy az adóbevalláskor idén is
gondoljon alapítványunk működésére és az
Evangélikus Egyházra, bátorítsa hozzátartozóit, ismerőseit is a 2 x 1% felajánlására!
A Magyarországi Evangélikus
Egyház kódja: 0035
A Budavári Evangélikus Gyülekezet
Alapítvány adószáma: 18007545-1-41
A felajánláshoz szükséges formanyomtatvány a
NAV honlapjáról letölthető, illetve a templom
bejáratánál – kitöltve – megtalálható!
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma
A Sára-terem alkalmas családi programok, születésnapok és egyéb alkalmak megtartására.
Örömmel állunk ezzel is a gyülekezet tagjai
rendelkezésére. Érdeklődni Kovács Kata hitoktatónál lehet a 0620-824-9031 telefonszámon.
A badacsonyörsi pihenőház március végétől
várja a vendégeket. Érdeklődni Bencéné Szabó
Márta lelkésznél lehet a 0620-824-3057 számon.
Egyházközségi vendégszoba van a Fortuna u.
25-ben. Használatáról érdeklődni Bencéné Szabó
Márta lelkésznél lehet a 0620-824-3057 számon.
Budavári Hírmondó
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Olvasó-szerkesztő: Váradi Adél
Tördelés: Hegyi András
Grafika: Czenthe Kata
Fotó: István
Felelős kiadó: Bence Imre igazgató lelkész
Nyomdai munkák: Rózsadomb Contact Kft.

