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„A Lélek ezt a kettőt akarja elérni és megteremteni minden keresztyénben:
először bizonyosodjék meg a szívük, hogy kegyelmes Istenük van; azután legyenek
képesek maguk is segíteni másokat könyörületességgel... (mert) a Szentlelket olyannak kell megismernünk és hinnünk, amilyennek maga mondja magát. E szerint ő
nem a harag és rettentés Lelke, hanem a kegyelem és vigasztalás Lelke.”
Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének!

Drága Szentlélek jöjj!
„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.”
(Zak 4,6)

Különös a prófétának ez a gondolat fűzése. A
hatalomnak és az erőszaknak a mi gondolatunkban
elsőre nem a lélek lenne az alternatívája. Egyáltalán, a lélek jelentősége az életünkben elég kicsi helyet foglal el, bár ma már egyre többet hangoztatjuk a test és lélek egységét. A materialista, földhözragadt életvitel túlsúlyban van mindannyiunknál.
Pedig lelkes lények vagyunk. Igen, lelkesek, mert
Isten a teremtés pillanatában lelket lehelt az emberbe, méghozzá a saját lelkét. Ezért hát nem lehetnénk lelketlenek! De bizony mégis sokszor azok
vagyunk! Igaz, ezt mondhatnánk a magyar nyelv
játékos túlzásának, vagy egyszerűen csak a szavakkal való játéknak, de nem az. Mert gondoljuk csak
végig: ha valakinek az örömét,
lelkesedését, ötletét nem tudjuk
értékelni, savanyú képpel, vagy
legyintve fogadjuk, az lélekölő. S
hogy egy kicsit tovább játszszunk: lelketlenítő, s máris ott
vagyunk a lelketlen állapotnál.
De Isten már az Ószövetségben is biztosította népét az Ő
lelke jelenlétéről. Az Újszövetségben pedig Jézus megígéri a
Pártfogó eljövetelét. Amely ígéret Pünkösdkor beteljesedett,
áradt a Szentlélek, s ki- és betöltött mindent. Az apostolok a hatalomra és az erőszakra nem erőszakkal válaszoltak, hanem lélekkel, és működött.
Könnyen előveszi az ember
a leghétköznapibb helyzetekben
– gyereknevelés, a másik meggyőzni akarása – a vélt hatalmát

és az erőszakot, kezdődik a birkózás, az értelmetlen, ádáz küzdelem, a lelketlen háború. De ha bármire, ami ér bennünket, nem hatalommal, s nem
erőszakkal felelünk, hanem lélekkel – akkor győzünk. Bárki mondhatja, hogy ez még csak az emberi lélek, mivel azonban, mint ahogyan a Szentírásban olvassuk, a lelkünket Istentől kaptuk, –
„..és élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlénnyé.” (1Móz 2,7) – ezért hiszem, hogy eredendően Isten lelke lakozik bennünk. Jézus a tanítványok kiküldésekor rájuk lehelt és azt mondta:
„vegyetek Szentlelket!” Pál a Korinthusiakhoz írt
levelében írja: ”testetek a bennetek lévő Szentlélek
temploma” (1Kor 5,7). És találhatunk még meganynyi leírást arról, hogy mekkora
tisztességet kapott az ember. A
Szentírásban ezernél is többször
fordul elő a lélek kifejezés különféle összefüggésben. Tehát fontos,
nagyon fontos alkotó eleme az
embernek, még ha sokszor lelkizésnek is degradáljuk a lelkünkkel, a lélekkel való foglalkozást.
Sokkal több lélek kellene az életünkbe, a világba. Isten is látta,
tudta ezt, ezért küldte el, árasztotta ki Szentlelkét pazarló módon, hogy bárki kaphassa, részesüljön belőle, hogy Lelkesüljünk,
hogy lélekkel feleljünk mindenre,
lélekkel közeledjünk egymáshoz.
Áradj Szentlélek, hogy szeretettel és szelíden, vagyis lélekkel,
az Isten Lelkével létezzünk.
Drága Szentlélek! Jöjj!
Bencéné Szabó Márta

Isten szeretetének és erejének Lelkével megáldott Pünkösdöt kíván
a Hírmondó új szerkesztősége!
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SZOMSZÉD RÉTJE
Mindig vannak olyan jelenségek, amelyekre felfigyelhetünk, amelyek más egyházak közösségében elevenen működnek, s amelyeket – talán – egy kis irigységgel szemlélünk. A szomszéd rétje mindig zöldebb
– mondjuk. Ezért tanulhatunk is a szomszédtól.

A gyülekezeti tagok bizonyságtételéről
Tradicionális falusi gyülekezetben végeztem
korábban a szolgálatomat. De a gyülekezetünk
mellett élt egy közösség, az evangéliumi-pünkösdi
gyülekezet. Népiesen, a pünkösdisták. Ebben a közösségben természetes volt, hogy az istentiszteletük
keretében a prédikátor felszólított néhány gyülekezeti tagot, hogy tegyenek bizonyságot. A közösen
szervezett ökumenikus alkalmakon olykor nagyon
szép, máskor sablonos szavakat hallottunk arról,
hogy ki miként tapasztalta meg az Isten szeretetét.
A pünkösdiek szokása hatással volt az evangélikusokra is. Amikor evangelizációs sorozatot szerveztünk, szívesen szólaltak meg. Persze általában nem
a saját gondolataikat mondták el, ahhoz még nem
volt bátorságuk. De kerestek egy-egy szép, témához illő verset és azzal készültek a szolgálatra.
Köztudott, hogy a különböző kisegyházakban
nagyon nagy szerepe van a bizonyságtételnek. Ez
nem egyszerű igehirdetés, és nem is tanítás, hanem
személyes vallomás arról, hogy ki, milyen élethelyzetben találkozott az evangéliummal, és az milyen
változást generált az életében. Természetesen a bizonyságtétel akkor volt csattanós, ha valami nagy
mélységből történt a szabadulás a hitre jutás során.
Talán még emlékszünk a Hit Gyülekezetének óriásplakátjaira, amelyek ilyen szlogennel hirdették az
1%-os felajánlást: Bűnöző (drogos, alkoholista...)
voltam, de a HIT segített. Hát, az ilyen jellegű bizonyságtételek mindig hatásosak. Mélységet jártam meg...
Istentiszteleteinken hiányoznak az ilyen jellegű
megszólalások, a bibliaórákon pedig egy-egy adott
témáról beszélgetünk, és inkább arról, és az igékről
alkotott véleményüket mondják el a megszólalók.
Egy-egy ritka pillanatban nyílunk meg annyira,
hogy belső, Istennel kapcsolatos élményünkről, hittapasztalatunkról beszéljünk. Miért van ez?
Egyrészt talán azért vagyunk ilyen prűdek,
mert azt gondoljuk, hogy nekünk nincsenek olyan
mélységeink. És ha nem volt valamilyen látványos
megtérési élményünk, akkor miről lehetne bizonyságot tenni? Ha gyermekkorunk neveltetéséből
kaptuk azt, hogy a gyülekezethez és Istenhez kötődünk, imádkozó életet élünk, akkor sok esetben
nem is tudjuk kitapintani, hogy mikor vált személyesen fontossá számunkra az ige, vagy Krisztushoz
való ragaszkodás. Pedig, ha „belenőttünk” az egyházba, akkor is kellett lennie az életünkben egy
olyan – egyáltalán nem látványos – döntésnek,
amely által tudatosan vállaltuk fel a hitünket.
Klaus Douglass írja az Új reformáció című könyv
téziseiben: Nincs keresztyénség megtérés nélkül, –
megtérési élmény nélkül azonban igen!
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Másrészt, ha voltak is mélységeink, elakadásaink, nem akarjuk, hogy azon csámcsogjon valaki a
gyülekezetből, hogy milyen voltam, mit éltem át.
Gyakran félünk az emberek ítéletétől. Szeretnénk a
„minden rendben” látszatát megtartani. Természetesen az sem elhanyagolható tényező, hogy az istentiszteleteink liturgiája adott és kötött. Míg egy
új-protestáns közösség istentisztelete szabad, addig
az ősi hagyományokra épülő evangélikus liturgia
egy olyan ívet ír le, amelynek a középpontjában az
igehirdetés és az úrvacsora áll. Ezért a személyes
hangú bizonyságtételekre elsősorban más fórumokon van lehetőség. Számomra igen nagy öröm,
hogy ha egy-egy keresztelőkor a szülők, vagy a keresztszülők vállalják azt, hogy saját szavukkal
imádkozzanak, vagy mondjanak egy áldást. Olyankor azt élem meg, hogy számukra nem formális ceremónia a keresztség. Az is ajándék, ha egy-egy
bibliaórán, közösségi alkalmon valaki úgy mer és
tud megszólalni, hogy a hétköznapi életében megtapasztalt isteni kegyelem rajzolódik ki a szavaiból.
A gyülekezeti hétvégénken is jó volt hallani – először az Imádkozz okosan! c. játék közben, majd esti
áhítatokon – a testvéreink személyes, hitvallásos
szavait. A hit útján való elinduláshoz, de a megmaradáshoz is szükségük van egymás tapasztalatára, szemet felnyitó észlelésére. Mert miként
tudna örülni a napfelkelte pírjainak a gyermek, ha
nem beszélek neki először arról, hogy érdemes felkelni! „Ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból
és felragyog neked a Krisztus!” (Ef 5,14)
Az igehirdetés a Krisztusról szóló evangélium
megszólaltatása. Ez a hitünk alapja. De a bizonyságtétel sem az ember magamutogatása, hanem annak a megvallása, hogy a személyes életemben miként tapasztaltam meg az Isten szeretetét, és bűnbocsánatát, gondoskodását és irgalmát, és feltámadott Krisztus békességét, erejét áldását, vagy a Lélek vezetését és ajándékait.
Meg vagyok arról győződve, hogy a gyülekezetünk belső erősödéséhez és a növekedéshez úgy segít bennünket az Isten, hogy megadja a bátorságot
ahhoz, hogy szóljunk az evangéliumának életünket
a hétköznapokban is meghatározó erejéről. Pál a
Római levélben mondja: „Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? A hit hallásból van, a hallás pedig
Krisztus beszéde által...” (Rm 10,14;17). S mivel a
lelkészeknél sokkal több emberhez érnek el a gyülekezet tagjai, ők juttathatják el Jézus szeretetéről
szóló evangélium szavait olyanokhoz is, akik a
templomtól messze vannak.
Ne ijedjen meg a Kedves Olvasó, nem fogunk
az istentiszteleten felszólítani senkit ezután sem,
hogy tegyen bizonyságot! De mindenkit bátorítunk, hogy ne maradjon néma keresztyén, hanem
merjen szólni a hitéről, az igéből merített erőről, az
Isten hétköznapokban kirajzolódó jóságáról. Mert
Isten a hitvalló szavainkat akarja felhasználni ahhoz, hogy sokak szívéhez eljusson a szeretete, és így
a mi „rétünk” is zöldebb, élőbb, elevenebb legyen!
Bence Imre
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Lelkészi jelentés
A 2017-es év is ugyanúgy kezdődött, mint minden másik év. Az istentisztelet után pezsgővel koccintottunk, s beszéltem arról, hogy ez az év más lesz,
mert megkezdődik az orgonaépítés, folyik a tatarozás és az emlékév alkalmaira is készülni kell.
Dr. Pőcze Tibor felügyelőnk néhány keresetlen szóval kívánt békességet és erőt, és egészséget is. Akkor
még nem sejtettük, hogy milyen súlya van a szavainak. A január 9-i Szabadegyetem előtt mondta el,
hogy gondjai vannak az egészségével. Az újév első
pillanatainak otthonosságérzése elszállt, és tudtuk,
hogy ez az év egészen más lesz, mint a többi. Január
végén hirtelen ment el közülünk Tibor, s az egész
gyülekezet gyászolta. Hálát adtunk Tibor szolgálatáért és felügyelői tevékenységéért!
Kazuáélék statsiztikája
2017 telén többen mentek el a gyülekezetből,
akiket ismertünk és szerettünk. 2016-ban 36 temetés
volt, 2017-ben pedig 44. 2016-ban 19 esküvő volt,
2017-ben pedig 15. A fiatal konfirmandusok számára
nem lehet panaszunk. 2016-ban 16 fő, 2017-ben 15
fő. A felnőtt konfirmandusok száma öt főről kettőre
csökkent. 2016-ban 43, 2017-ben 41 keresztelő volt.
Gyülekezeti életünk
A bejegyzett egyháztagok száma 3143-ról 3206ra nőtt, az egyházközségi tagok száma 454 főről 656
főre növekedett. Egyrészt a nagy beruházásoknak az
ügyét sokan hordták a szívükön, másrészt pedig a
tisztújítás évéhez közeledve hangsúlyossá lett ez a
fajta elköteleződés is.
Gyülekezetünk sohasem határozta meg kötelezően az egyházfenntartás mértékét, az országos
ajánlás is éves szinten a nettó jövedelem 1-2 %-a.
De örömmel tapasztaljuk, hogy gyülekezetünkben
sokan komolyan veszik a tizedet is!
A gyülekezetünk három parókusi állással (ebből
egy a püspöki) és egy másodlelkészi státusszal rendelkezik. A lelkészek munkáját több alkalmazott segíti (gazdasági vezető, irodavezető, kántor, egyházfi,
diakóniai munkatárs). Az országos egyházzal állnak
szerződésben a főállású hitoktatóink (2017. szeptemberétől 2 fő!) és az óraadók (lelkészeken kívül 4 fő).
231 istentiszteletet, 11 hétközi istentiszteletet,
13 családos és 11 zenés istentiszteletet tartottunk –
ezek már a lelki ügyeink felé terelik a figyelmünket.
Az egy istentiszteleten résztvevők átlagos száma
55-ről 63-ra emelkedett. Az úrvacsorai alkalmak
száma csekély mértékben emelkedett, a lelkipásztori
beszélgetések száma viszont csekély mértékben csökkent. Az iskolai hittanórák száma nőtt, de a hitoktatással foglalkozó munkatársak száma csökkent. A
felnőtt bibliaórai közösségek gyarapodtak, a gyermekcsoportok száma változatlan maradt. 241 felnőtt bibliaórát és 288 gyermek és ifjúsági bibliaórát
tartottunk.
Szia, Marci bácsi! táborban 86-an vettek részt.
Gáncs Péter, elnök-püspök tartott vizitációt a
gyülekezetünkben, amelyen mindent a legnagyobb
rendben találtak.

Istennek adok hálát azért, hogy a 60. születésnapunkon a gyülekezet közösségében is ünnepelhettünk, s a családom ajándéka számomra az volt, hogy
a dalaimból összeállított koncertet követően ősszel
CD felvétel is készülhetett a templomban.
A kilenc munkacsoport nem egyforma lendülettel tevékenykedett. A gyermek és ifjúsági munkacsoport tagjaiban is megújult, és több fiatal kapcsolódott be a gyermekalkalmak segítésébe. A megyei
hittanversenyen egy csapatunk első helyezést ért el!
Az ifjúsági munka terén nagy lehetőségnek érezzük, hogy vári kezdeményezésre gyülekezetközi ifjúsági vezetőképző indult el. Ennek tartalmi anyagát
Győző fiammal állítottuk össze. A havonta tartott
felkészítőn gyülekezetünkből hét fiatal vesz részt. A
cserkészet – a Kelenföldi Gyülekezettel közösen
fenntartott 32. sz. Dévai Bíró Mátyás cserkészcsapat – négy őrssel van jelen a gyülekezetünkben, de
a gyűlésekre nem csak gyülekezetünk tagjai járnak.
Az igazgató lelkészség feladatai mellett esperesként is szolgáltam, s részt vettem az lelkészi életpálya modell kidolgozásáért felelős országos munkacsoport munkájában.
A két nagy beruházás
Az orgona projekt megvalósítása 2015-ben kezdődött. A tervezés és az előkészítés után a tényleges
munka 2017 januárjában indult. Varga László orgonaépítő mester irányította az orgona lebontását, és
az Angyalföldi Egyházközségbe való elszállítását. A
karzat bontását az Ép-Med Kft. végezte, és ők vállalták a templomtér teljes kifestését is. A Pécsi Orgona Manufaktúrában elkészült orgonát a tavasz folyamán kezdték felállítani. A közbeszerzési folyamat
lezárása júniusban a felszenteléssel ért véget. Az orgonaépítés elsődlegesen a Ref500 Emlékbizottság
80.000.000,-Ft-os támogatásából valósult meg. A járulékos munkákra a gyülekezetünk alapítványából
11.500.000,- Ft-t kellett még kifizetnünk.
A Fortuna 25. szám alatti felújított műemléképületbe tavaly augusztus végén költözhetett be a
lelkészcsalád, a vendégszobák és a közösségi tér októberre készült el.
Ez a beruházás úgy indult, hogy az Egyházközség és az Alapítvány közösen finanszírozza, ám a
Maros utcai eladott ingatlanért kapott összeg és pályázatokon nyert források miatt az Alapítvány támogatását még sem kellett igénybe venni. A felújítás teljes költsége 93.000.000,-Ft volt.
Reformáció500
Az elmúlt év az 500. évforduló jegyében zajlott.
Erre sokféleképpen készültünk: orgonaépítés, szabadegyetemi előadások, bibliaórai sorozatok, a piliscsabai hétvége, a nyári tábor, a Reformáció forrásvidékein c. kirándulás, a reformációi bélyegkiállítás,
Simon András grafikai tárlata, valamint a reformációi óriás könyv – mind az emlékévet tették színesebbé.
A konfirmandusokkal meglátogattuk az Evangélikus Múzeum állandó kiállítását és az Ige-idők c.
időszaki kiállítást a Nemzeti Múzeumban.
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Volt finn vendég igehirdetőnk, s mi feleségemmel együtt a nagyhét elején az EMEIK alkalmán
szolgáltunk, Márti a gyermekcsoportok vezetésével
én pedig bibliatanulmányokkal.
Egy gyülekezeti csoportunk a Kirchentagon
vett részt, a cserkészcsapatunk képviselői pedig a
wittenbergi magyar napokon voltak jelen, ahol Dévai Bíró Mátyás emléktáblát lepleztek le.
A zenés áhítatokon kívül egy az orgonaszenteléshez kapcsolódó, valamint egy őszi fesztivál gazdagította a templomunk nyújtotta zenei alkalmakat.
A Schütz Kórusnak nem volt önálló koncertje, csak
az istentiszteleteken szolgált. A Budavári Gospel
Kórus az istentiszteleti szolgálatokon túl több önálló
koncertet tartott, és volt egy nagyon jól sikerült
koncertünk Kouvola város művészeti fesztiválján.
Október 22-én reformációi emlékkút felszentelése. Október 31-én nem csak a Sportarénában szervezett ünnepségen vettünk részt gyülekezetünk egy
jelentős csoportjával, hanem templomunkban volt
egy emlék-istentisztelet, és innen vonultunk fáklyákkal a református templomba, ahol csodálatos koncerttel zártuk az ünnepi napot.
Az élő víz ajándéka
A reformációi emlékévben az az ige kísért bennünket, amelyben Isten az új szív ígéretét adta. Ez
azt a reményt hordozza magában, hogy megérezzük
és újra felfedezzük keresztyén küldetésünk lényegét.
Több evangéliumra, több lelkiségre, s a hit hatékonyabb kirajzolódására van szükségünk. Ma hangsúlyossá válik újra az, hogy ha a keresztyénség nem
lesz hitvalló, és a hitét kisugárzó módon megélő közösséggé, akkor nem lesz! És ha a gyülekezet nem
lesz missziói felelősséggel élő, akkor a gyülekezet is
elsorvad. Az új szív ígéretével léptünk a 2017. évből
a 2018-ba, s most az élő víz ajándékával, a Lélek
felüdítő ajándékával mehetünk tovább. Istennek
adok hálát a lelkésztársaim, a munkatársaim, az eddig szolgáltban álló tisztségviselők és presbiterek, a
képviselőtestület és az önkéntes segítők munkájáért.
És köszönöm az imádságos hordozó szeretetet,
amellyel a gyengeségeimet is elfogadja a gyülekezet.
Ha valakit megbántottam, azt kérem, hogy bocsássa
meg nekem, és Isten újítsa meg hitünk és reménységünk az előttünk lévő új időszakban!
Bence Imre

Tisztségviselők bemutatkozása
A 2018. március 10-én tartott közgyűlésen a
budavári gyülekezet megválasztotta tisztségviselőit
a következő hatéves ciklusra. Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek, és Isten áldását kérjük szolgálatukra.
A megválasztott tisztségviselőktől azt kértük,
hogy a következő három kérdésre válaszolva mutatkozzanak be:
Miért szereti a budavári gyülekezetet?
Mi élete meghatározó igéje?
Szerinte mi a saját szolgálati területén a gyülekezet jövője szempontjából a legfontosabb feladat?
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Heinczinger Orsolya, felügyelő
40 éves, idegenforgalmi üzemgazdász, 2003-tól tartozik a gyülekezethez, 2012-től presbiter.
Nagybörzsönyi evangélikus
családból származom, lánykori
nevem Stibrányi Orsolya. Budapesten alapítottam családot, három gyermekem – Lilla, Marci,
Bence – Budavárban konfirmált. Szeretem gyülekezetünk sokszínűségét, minden korosztály megtalálhatja a neki szóló alkalmat vagy kisközösséget, az Istentiszteleteken pedig mind együtt érezhetjük az ige
közösségét, erejét.
A megválasztásom jelentette bizalom és támogatás megerősített abban, hogy ez az utam. Szeretném
minden tettemmel közösségünk békéjét szolgálni.
Fontosnak tartom, hogy lelkészeink válláról az elnökség levegye a „civil” terheket, ezzel is segítve lelki
szolgálatukat. Törekedni fogok arra, hogy a gyülekezet tagjai ismerjenek és bármikor megszólítható legyek. Fontos, hogy a gyülekezeten belül érezzük a keresztény közösség szerető erejét, egymást megismerve
és segítve békességben éljük meg azt.
Sokat jelent számomra János evangéliumának
igéje: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!
Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.” Úgy érzem, Isten
igéjére figyelve formálódhatok napról napra, növelhetem áldozatkészségemet, tanulhatok és fejlődhetek,
végezhetem szolgálatomat a közösségért.
Nagy Norbert dr., másodfelügyelő
48 éves, ügyvéd, nős, két gyermeke van, 2003-tól tartozik a
gyülekezethez, 2012-től presbiter.
Nehéz a szeretet miértjére
válaszolni, mégis a vári Gyülekezet számomra egyértelmű választás volt. A család feleségem
révén hosszú idő óta ide kötődik. Az én kapcsolatomat az állandó ismerkedés és a
fokozatosság jellemezte. Egyre mélyebben és több
ponton kapcsolódtam be a napi és stratégiai ügyek
intézésébe. Az idetartozás érzését azonban nemcsak
a fizikai, rokoni szálak jelentik, hanem az a türelem
és elfogadás, amit itt tapasztaltam. Gondolkodásomat és napi tevékenységemet alapvetően a gyakorlati
megközelítés jellemzi, ezekben a kérdésekben tudom
segíteni a gyülekezetet. Szeretek megmozgató, közösséget teremtő programokat szervezni.
Meghatározó igém Dávid Zsoltára (Zsolt, 23.):
„Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.
Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.”
Hiszem, hogy a belülről kiáramló szeretet minden feladat megoldásában és minden nehézség leküzdésében segít. Azt tekintem fő feladatomnak, hogy
szolgálatom révén a Gyülekezet lelki közösségét erősítsem, ezért a gyakorlati teendőkben fogok nagyobb
szerepet vállalni. Meggyőződésem, hogy ennek segítségével támogathatom a lelki szolgálatot végzőket
munkájuk kiteljesedésében.
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Viczián István, dr., gondnok
42 éves földrajzkutató, házas, egy kisfiú boldog édesapja.
Bő egy évtizede veszek
részt rendszeresen budavári istentiszteleteken, idén választottak meg presbiternek és
gondnoknak. Tetszik ez az emberi léptékű és hangvételű gyülekezet, ahol egyszerűen szól Isten igéje és az ige körül egy gyülekezet épül. Szeretek felmenni a hegyre,
belépni a Bécsi-kapun, és ahogy meglátom Isten házát, tudom, hogy megérkeztem.
Hívő keresztény családban nőttem fel, az Istennel való kapcsolat mindig is meghatározó volt az
életemben. Ha egy olyan igét kellene mondanom,
ami mostanában foglalkoztat, akkor Jézusnak ezt a
tömör mondatát választanám: „Amint szeretnétek,
hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok
velük” (Lk 6,31).
Gondnokként nem csak az ingatlanok anyagi és
dologi természetű ügyeire, hanem a bennük lévő emberek állapotára is szeretnék figyelni, így veszek
részt a presbitérium és a gyülekezet elnökségének
munkájában.

Kontor Eszter Ágnes, dr., jogtanácsos
43 éve budavári evangélikus, ügyvéd, közbeszerzési jogi
kérdésekkel foglalkozik.
Nagyszüleim révén kötődik
a családom a Bécsi kapu térhez.
A családi emlékezet szerint
1937 óta valamennyi fontosabb
mérföldkő ide köt minket.
„Boldog, akinek szíve tiszta, mert ő az Istent
meglátja!” (Mt. 5,8), e konfirmációs igém jogászként,
anyaként és társként is sokszor iránymutatást adott
már. Ügyvédként számos alkalommal nem is anynyira a jogszabályok mechanikus alkalmazása, sokkal inkább érdekek, célok közötti megfelelő választás
támogatása a feladatom. A gyülekezet jogi ügyeinek
megoldásakor is hasonló kihívásokra számítok, és
erre az igére szeretnék iránytűként támaszkodni.
Sok nagy munka, amely jogászok részvételét
igényelte a közelmúltban megoldásra került. Feladatomnak tartom, hogy a stabil fenntartásban részt
vegyek. Sikernek fogom megélni, ha hat év múlva
visszatekintve az én munkám egyáltalán nem tűnik
majd látványosnak. Sehol egy per, vagy vihart kavart jogvita, csak gyorsan, egyszerűen, tiszta szívvel
megoldott ügyek.

Miklóshalmi Péter, jegyző
66 éves, nyugdíjas üzemmérnök, 1988-2018 presbiter,
2000-tól jegyző.
1973-ban kerültem Budapestre. Az igazi beilleszkedés
80-as évek végén következett
be, amikor templomkarbantartó munkára kerestek testvéreket, és jelentkeztem rá.
Életem meghatározó igéje: „Vigyázzatok és
imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! Mert jóllehet: A lélek kész, de a test erőtlen.” (Mt 26,41).
Jézus tanításában a legfontosabb helyen szerepelt az
imádkozás. Még utolsó perceiben a keresztfán is
imádkozott, értünk és azokért, akik akkor nem tudták mit tesznek.
Mindennapi imáim között szerepel, hogy természetfeletti erők (földrengés, tűz, villámcsapás) miatt
kérem Isten segítségét, és ez ideáig meghallgatásra
találtak azzal, hogy ezek elkerültek. Imádkoztam
olyan, magukat mindenekfelett állónak tartó gőgös,
békétlenséget szító emberekért, hogy ne taszítsák
háborúba, nyomorba, elnyomásba országunkat, világunkat.
A közgyűlések, képviselő-testületi, presbiteri
ülések dokumentálásával, az istentiszteletek offertóriumának összegyűjtésével és elszámolásával próbálom hasznossá tenni magam. Ez utóbbi a templom
komfortján túl lehetőséget teremt Isten házának jó
állapotban való továbbadására az utánunk jövők részére!

Fritsch Margit, számvevőszéki elnök
41 éves, műszaki menedzser,
hét éve tagja Budavárnak.
Katolikus férjemmel 15 éve
házasodtunk össze, együtt neveljük két fiunkat. Hét éve költöztünk Budapestre, azóta vagyok a Budavári Evangélikus
Gyülekezet tagja. Korábban a
Soltvadkerti Evangélikus Gyülekezethez tartoztam, ott kereszteltek meg, és ott is konfirmáltam. Anyai ágon
evangélikus családból származom, mindig példaként
járnak előttem evangélikus nagyszüleim, dédnagypapám. Műszaki menedzser diplomával rendelkezem, jelenleg egy könyvelőiroda tulajdonosa vagyok.
Fontos számomra a tiszta bibliai tanítás, a családias, befogadó légkör, sok olyan testvérre találhattam, akikkel együtt élhetjük meg az Istennel való
valóságos közösséget.
Köszönöm a gyülekezet bizalmát, készen állok
Istent és a gyülekezet ügyét szolgálni. Gyülekezeti
munkámat az alázat, a szolgálat és a felelősség vezérli, és remélem, hogy hasznos tagja lehetek a közösségnek, amelyhez tartozom.
Konfirmációs igém mindig iránymutatást ad
számomra: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az
élet koronáját.” (Jel 2,10)
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E s e m é n y n ap t ár – 2018. Pünkösd
Május 18. péntek

18.00 – Ökumenikus ifjúsági zenés imaalkalom a
MÉRTÉK keretében!
Zenei szolgálatot végeznek katolikus és
evangélikus fiatalok. Igét hirdet: Kocsis
Tamás görögkatolikus lelkész.

Május 20. vasárnap
Pünkösd

Budavárban:
9.00 – Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta
11.00 – Igét hirdet: Balicza Iván
18.00 – Hozzád tartozom!
Felnőtt konfirmáció és Gospel koncert
Igét hirdet: Bence Imre
Budagyöngyén:
9.00 – Igét hirdet: Bence Imre

Május 21. hétfő
Pünkösd hétfő

Budavárban:
9.00 – Igét hirdet: Bence Imre
11.00 – Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta
18.00 – AZ ESTI ISTENTISZTELET ELMARAD
Budagyöngyén:
9.00 – Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta

Május 27. vasárnap

Istentiszteletek a szokott rendben.
11.00 – Igét hirdet: Keijo Gärdström finn lelkész
Az istentisztelet után gyülekezeti kávézás
18.00 – Orgonaest – A III. Dunántúli Orgonaverseny díjazottjai orgonálnak
19.00 – Férfikör – Témánk: Akkor hát ki üdvözülhet? Mit kell tennünk azért, hogy üdvözüljünk és ne kárhozatra jussunk?
A tanévzáró naptól szeptember 3-ig a hétközi alkalmak közül csak a kedden 18.00-kor kezdődő
bibliaórát tartjuk meg minden héten!
A vasárnapi istentiszteleteket a szokott rendben
tartjuk meg!
A nyár folyamán több olyan evangélikus lelki és
közösségi program lesz, amelyet egyházunk különböző korosztályoknak szervez. Kérjük, kísérjék figyelemmel, és jelentkezzenek e lelki alkalmakra!
Jelentkezés a konfirmációra
Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését,
ahol 7-8 osztályos fiatalok vannak, hogy a
2018-2019. év konfirmációra készülő csoportja
formálódhasson. Örülnénk, ha a nyári táborban
is részt vennének!
Várjuk azoknak a felnőtteknek a jelentkezését,
akik tudatosan és hivatalosan akarnak az egyházunkhoz és benne gyülekezetünkhöz kapcsolódni. Azokat, akik a (bármely felekezetben történt) gyermek-keresztség után nem részesültek
konfirmációban, vagy nincsenek megkeresztelve.
Az érdeklődőknek 2018 őszétől ismét szervezünk felkészítő tanfolyamot.

Június 3. vasárnap

Jézussal a kútnál

Munkaévzáró – nyárkezdő nap
Istentiszteletek a szokott rendben.
11.00 – Tanévzáró istentisztelet
13.00 – Közös ebéd a gyülekezeti teremben.
Szabadtéri színpad a Reformációi
Emlékkút tövében (jó idő esetén) és a templomban:
14.30 – A hitoktatók köszöntése és díjátadások
15.00 – Gyermekműsor – mesemondó bábosok
16.00 – Gospel délután: szolgál a Budavári Gospel Kórus, a Seven Houses Gospel Choir
& Band, a ceglédi Hallelúja Kórus és a
Csillag-kórus.
18.30 – Szabadtéri evangelizáció
19.00 – Orgonazenés áhítat.
Orgonál: Szotyori Nagy Gábor
Gyülekezeti termek, alagsor: Gyermek programok,
reformációi szabaduló szoba, kávéház, óriás társasok, társas-játék klub.
Gyülekezet udvara: közös jótékonysági sütizés és kirakodó vásár keresztyén alkotók termékeiből.
A program részletei még szervezés alatt.
A közös ebédre jelentkezni 2018. május 27-ig lehet a Lelkészi Hivatalban!
A programokon való részvétel ingyenes,
adományokat köszönettel elfogadunk!

Június 21 – július 2.

Budavári Bach-Fesztivál
(részletes műsor a weblapon és a plakátokon)

Június 24–30. vasárnaptól-szombatig

A legfontosabb családtag
Ifjúsági és családos tábor

Ifjúsági és családos hittantábor a
szigetszentmiklósi Márton Táborban.
Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat, a
hittanos gyermekeket, a konfirmációra készülőket, a konfirmált fiatalokat!
Kicsiknek-nagyoknak játékos ismeretszerzés, kirándulás, fürdés, vetélkedő, bibliatanulmányozás, elcsendesedés, sok-sok játék még több
énekléssel, finom falatokkal, jó közösségben.
Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban,
a (1) 356-9736 telefonszámon,
vagy a budavar@lutheran.hu címen
a Jelentkezési lap leadásával és 10.000,- Ft
előleg befizetésével 2018. június 15-ig.
A tábor teljes költsége: 28.000,- Ft, amelyhez
budavári gyermekek és fiatalok alapítványi támogatást kaphatnak. A táborköltség nem tartalmazza az utazás költségét!

Július 2. hétfő

18.00 – Orgonazenés áhítat
Orgonál: Bán István
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Július 25–29.
SZÉLRÓZSA TALÁLKOZÓ

MÉGIS

„A te szavadra mégis kivetem a hálót!”
Országos evangélikus ifjúsági találkozó
Helyszín: Bük
Részletek és regisztráció:
https://szelrozsatalalkozo.hu

Augusztus 5. vasárnap

18.00 – Orgonazenés áhítat

Augusztus 27–30. hétfőtől csütörtökig
Napközis tábor
Napközis tábort tartunk kisiskolás és felsős gyerekeknek. Bibliai foglakozások, játékok, kreativitás, érdekes programok
Jelentkezés:
Augusztus 20-ig a Lelkészi Hivatalban
Táborköltség: 5.000,-Ft

Szeptember 2. vasárnap

Istentiszteletek a szokott rendben.
11.00 – Tanévnyitó istentisztelet

A tanévnyitó istentisztelet után folyamatosan indulnak a hétközi kisközösségi alkalmak.
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.
Egyházközségi vendégszoba van a Fortuna u. 25ben. Használatáról érdeklődni Bencéné Szabó
Márta lelkésznél lehet a 0620-824-3057 számon.

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

Evangélikus műsorok a médiában
Május 20. vasárnap
Duna Televízió: 10.30: Evangélikus magazin.
Duna Televízió: 11.00: Evangélikus istentisztelet
közvetítése Kiskőrösről.
Igét hirdet Gáncs Péter püspök.
Május 21. hétfő
Kossuth Rádió: 6.55: Napi ima
Elmondja Gáncs Péter püspök.

Budavári Hírmondó

A Budavári Evangélikus Gyülekezet
megválasztott tisztségviselői
és munkacsoport vezetői
Felügyelő: Heinczinger Orsolya
Másodfelügyelő: Nagy Norbert dr.
Gondnok: Viczián István dr.
Jegyző: Miklóshalmi Péter
Jogtanácsos: Kontor Eszter Ágnes dr.
Számvevőszéki elnök: Fritsch Margit
Számvevőszéki bizottság: Fendler Judit,
Holtzmann Krisztina dr., Reichné Ujvárosi
Tünde, Réti László
Jelölőbizottság: Samu Piroska, Péter Zoltán,
Balicza Gábor, Orczán Ákos Kund,
Táborszky László dr.
Egyházmegyei küldöttség tagja: Brennerné
Kovács Ildikó, Csorba István, Réti László
Egyházmegyei küldöttség póttagja: Herzog
Csaba, Illisz László dr., Pilinszky András
Munkacsoportok vezetői:
Gyermek és ifjúsági: Bakó Zsuzsanna
Belmissziói programszervező: Aszódi Ilona, dr.
Egyházzenei és istentiszteleti:
Táborszky László, dr.
Testvérgyülekezeti és ökumenikus:
Tóth Katinka, dr.
Tájékoztatási és iratterjesztési: Illisz László, dr.
Gyülekezet-történeti: Czenthe Miklós
Diakónia: Herzog Csaba
Gazdasági: Balicza Gábor
Építési és fejlesztési: Nagy Norbert, dr.
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
Mostani lapszámunk az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő támogatásával készült.
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VEDD ÉS OLVASD

Luther Márton: Így imádkozzál!
(Egyszerű útmutató az imádkozásra, 1535)

Miatyánk (részlet)
Az állandó imádkozásról Lukácsnál azt olvassuk: „Szüntelen imádkozzatok!”. Az embernek
szüntelen őrizkednie kell a bűntől és hamisságtól.
Ezt azonban nem tesszük, ha nem féljük Istent, s
parancsolatait nem tartjuk szem előtt. Így int az
első zsoltár: „Boldog ember az, aki…az ÚR törvényéről elmélkedik éjjel és nappal” (Zsolt 1, 1-3.)
Arra is ügyelni kell, hogy el ne szokjunk a helyes imádkozástól. Ne képzeljük valami „szükséges
jócselekedetnek” – hiszen semmiképpen sem az.
Különben idővel ellanyhulunk és ellustulunk, elhidegülünk és megfáradunk az imádkozásban, s végtére teljesen megundorodunk tőle. Az ördög bezzeg
nem lustálkodik körülöttünk, magunk is szívesen
hajlunk a bűnre, és ellenszegülünk az imádkozás
lelkének.
Ha mármost eltöltötték szívedet buzgósággal a
hangosan elmondott igék, akkor térdelj le, vagy állj
meg összekulcsolt kézzel, nézz az ég felé, s mondd
hangosan vagy magadban lehetőleg kevés szóval:
Mennyei Atyám, édes Istenem! Haszontalan, bűnös
ember vagyok, méltatlan arra, hogy szememet, kezemet hozzád emeljem s imádkozzam. De te mindnyájunknak megparancsoltad, hogy imádkozzunk,
és megígérted, hogy meghallgatsz. Te magad tanítottál bennünket drága Fiad, a mi Urunk Jézus
Krisztus által, mit és hogyan imádkozzunk. Ezért a
te parancsolatod szerint, neked engedelmeskedve
jövök. A te kegyelmes ígéretedre bízom magamat,
és az én Uram Jézus Krisztus nevében imádkozom
a földön levő minden szent keresztény híveddel
együtt, amint ő tanított engem: Mi Atyánk, ki a
mennyekben vagy... végig szóról szóra.
Azután ismételj meg egy részt vagy amennyit
akarsz, például az első kérést: Szenteltessék meg
a te neved! Azután mondd: Uram Istenem, édes
Atyám! Szenteld meg a te nevedet mind bennünk,
mind az egész világon. Törd össze és semmisítsd
meg a pogányság, minden tévtanító
vagy pártoskodó lélek utálatosságát, istentelenségét és eretnekségét.
Mert hazugul használják nevedet,
vele rútul visszaélnek, borzasztóan
káromolják, s kérkedve mondogatják: ez a te igéd! Ez az egyház parancsa! Pedig minden szavuk az ördög hazugsága és csalárdsága! Beszédükkel rád hivatkozva álnokul
félrevezetnek sok szegény lelket az
egész világon, sőt azonfelül még
gyilkolnak, ártatlanul vért ontanak,
üldözik híveidet, mert azt vélik,
hogy az ilyen dologgal istentiszteletet végeznek. Édes Uram Istenem!
Térítsd meg a hamis tanítókat, állj
az útjukba! Térítsd meg azokat,
akik még megtérhetnek, hogy azok
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velünk s mi velük együtt megszenteljük és dicsőítsük
a te nevedet igaz, tiszta tanítással s jóravaló, szent
élettel. De állj útjukba azoknak, akik nem akarnak
megtérni, hogy abba kelljen hagyniuk a te szent neved hiába vevését, gyalázását, megszentségtelenítését és a szegény lelkek félrevezetését. Ámen.
Ismételd meg a második kérést: Jöjjön el a te
országod! Azután mondd: Uram Istenem, édes
Atyám! Látod, hogy a bölcsek és eszesek gyalázzák
nevedet, s helyetted a hazugságot és az ördögöt dicsőítik. Szembehelyezkednek veled, és a világ minden hatalmával, erejével, gazdagságával és dicsőségével ellenszegülnek a te országodnak, holott mindezt azért nyerték el tőled, hogy földi dolgokat igazgassanak, és velük neked szolgáljanak. Ráadásul a
hitetlen világ nagy, hatalmas, rengeteg, kövér, zsíros, jóllakott; és csúfolja, hátráltatja, rontja a te
országod kicsiny nyáját – pedig az amúgy is oly
gyenge, megvetett és kicsiny. Nagyszerű istentiszteletet vélnek neked bemutatni azzal, hogy ezt a kicsiny nyájat még megtűrni sem akarják a földön.
Édes Uram Istenem, Atyám! Térítsd meg őket, s
állj az útjukba. Térítsd meg azokat, akiket országod
gyermekeivé és tagjaivá választottál ki, hogy ők is
velünk s mi is velük együtt a te országodban neked
szolgáljunk igaz hitben és bensőséges szeretetben, s
ebből a már itt megkezdődött országodból eljussunk
ama örökkévaló országodba. De állj útjukba azoknak, akik minden hatalmukkal és erejükkel egyre
rombolják országodat. Foszd meg őket hatalmuktól,
alázd meg őket, hogy kénytelenek legyenek gonoszságukat abbahagyni. Ámen.
Ismételd meg a harmadik kérést: Legyen meg
a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is! Azután mondd: Uram Istenem, édes
Atyám! Te tudod, hogy ez a világ nem tudja gyökerestül kiirtani nevedet, de éjt nappallá téve gonosz
fortélyokkal, tervekkel, sok ármánykodással és sokféle próbálkozással mindig azon van, hogy országodat teljesen megsemmisítse. Tanakodik, szövetkezik, biztatgatja, erősítgeti magát, fenyegetőzik s dühöng merő rossz-akarattal neved, igéd, országod és
gyermekeid ellen, hogy azokat tökéletesen megsemmisítse.
Ezért, édes Atyám, Uram Istenem, térítsd meg őket, és állj az útjukba. Térítsd meg azokat, akiknek
a te kegyelmes és jó akaratodat
még meg kell ismerniük, hogy ők
velünk s mi velük együtt a te akaratodnak engedelmeskedjünk, minden gonoszságot, keresztet, bajt szívesen, türelemmel és örvendezve
szenvedjünk el, s megismerjük,
megízleljük és megtapasztaljuk a te
jóságodat és végtelen irgalmasságodat. Állj útjukba azoknak, akik nem
akarják abbahagyni tombolásukat,
dühöngésüket, gyűlölségüket, fenyegetőzéseiket és kártevésüket. Tedd
semmivé tervüket, gonosz szándékaikat, s fortélyaikat, hogy mindez
fejükre szálljon vissza. Ámen.
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Sarokkő
Január közepén, egy csütörtök estén gyülekeztünk először a Sára-teremben a SAROKKŐ hitmélyítő
önismereti sorozat első beszélgetésére, melyet Péter
Zoltán lelkészünk vezetett.
A Bibliában több helyen kerül említésre a sarokkő, úgy is, mint valóságos építőkő, melyet először
raknak le egy építmény építésekor, és eszmei értelemben is, amely alap, fundamentum a hívők számára.
A 9+1 alkalomból álló, húsvétig tartó heti rendszerességű „tanfolyam” a hitre és az önismeretre helyezte a hangsúlyt. Azt boncolgattuk, mi a keresztség, a konfirmáció, mit jelent az ima, vannak-e bálványaink, van-e bennünk félelem, mit gondolunk a
Szentlélekről és hogyan munkálkodik bennünk. Elég
erős-e hitünk, szükséges-e a hitünk elmélyítése?
Indításképpen, az első alkalommal a Sára-teremben a SAROKKŐ alkalomra kialakított oltár előtt ülve
rövid bemutatkozás után gyermekkori hitélményeinkről beszélgettünk. Később bibliai idézeteket olvastunk, ismert írók, költők novelláit, verseit elemezve
kerestük bennük a sarokkövet. Képeket „analizáltunk”, történeteket elevenítettünk meg kiscsoportokban, pantomim formában, bibliai történeteket olvastunk és értelmeztünk, mely során gondolatainkat, érzéseinket megosztottuk csoporttársainkkal, majd pedig az egész közösségnek – mintegy összefoglalva –
elmondtuk, mit is mondott, mit is adott nekünk az
adott igeszakasz, hol leltünk benne sarokkőre.
Volt olyan alkalom, amikor könnyen rátaláltunk
a sarokkőre, máskor hosszabban kerestük: amikor a
félelmekkel kapcsolatos idézetről képek alapján beszélgettünk, kérdés volt, megtaláljuk-e a képeken a
félelmet, annak okát, látható-e, sejthető-e a képeken
JÉZUS KRISZTUS, aki átsegítheti az embereket a félelmeken, gyógyírt nyújthat sebeikre. Érdekes volt megtapasztalni, mennyire hasonló, vagy éppen egymástól
mennyire különböző gondolatokat, érzéseket, emóciókat váltott ki egy-egy kép a testvérekben, milyen
sokszínűen láttuk azokat, érzékeltük a rajta lévő tartalmat, ugyanakkor mégis egyformán, mert senki
előtt nem volt kétséges, hogy a JÓ PÁSZTOR jelen van
és gondoskodik övéiről.
A húsvétot követő csütörtök este még egy további alkalomra, a SAROKKŐ sorozat értékelésére
gyűltünk egybe a Sára-teremben. Vélekedésünk szerint az eltelt pár hét során egy olyan kis közösséget
alkothattunk, az első SAROKKŐ-csoportot, amelyben
különböző korosztályú testvérek nyíltan tudtunk egymással beszélgetni, egymás előtt megnyilatkozni az
életünket meghatározó kérdésekről, érzéseinkről, gondolatainkról, mindegyikőnk sarokkövéről.
„a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az
egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az ÚRban, és akiben ti is együtt épültök Isten
hajlékává a Lélek által.” (Ef 2,20-22)
Angler Mónika

Gyereksarok
Kedves Gyerekek!
Egy pünkösdi szórejtvényt készítettünk nektek.

A jó megfejtést bemutatók a megjelenés
utáni családos istentiszteleten ajándékban
részesülnek.
Siklós József

Megvallom Neked
Megvallom Neked, Jézusom,
bizony van sok hibám:
kezem-lábam engedetlen,
és csúnyát mond a szám.
Próbál ezen segíteni
jótanács, nevelés;
szeretnék javulni; de hát
saját erőm kevés.
Te adsz, Jézus, bocsánatot,
és Te adsz új szívet,
s Veled sikerül kezdeni
új, boldog életet!

Budavári Hírmondó
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Az én Igém… – Gyermek és felnőtt konfirmáció gyülekezetünkben
Egy nagymama konfirmációs „élménye”
2018. ápr. 28–29-e volt Budavárban a konfirmáció dátuma. 28-án a vizsga, amely a 18 gyereknek
nem jelentett akkora stresszt ebben a három csoportra osztott, vetélkedős megoldásban, mintha
egyenként kérdezték volna őket. Kiváló ötletnek bizonyult a módszer, amit még a hallgatóság is élvezett, s néhány ötletes, meglepő kérdésnél mi öregebbek már el is veszítettük a fonalat. Péter Zoltán felkészítő lelkész ügyes, átgondolt, lényegre törő kérdései, s az izgalmas válaszok ugyancsak lekötötték mindenki figyelmét. Az élmény újként hatott rám, mert
a lányaim és unokáim konfirmációja túl régen volt, s
legkisebb unokámmal most frissen élhettem át e
nagyszerű ismétlést.
A bevonulás megható volt, ahogyan a presbiterek sorfalat állva a lelkészeknek és a konfirmandusoknak, mint egy védő falat biztosítottak. Az istentisztelet koreográfiája, jól átgondolt, rendezett. Ezt fontosnak éreztem, mint volt tanár, a rendhez, fegyelemhez szoktatás ilyen „apróságokon” is múlik.
Az új felügyelő köszöntése, a felkészítő lelkész és
püspökünk közötti rendhagyó, érdekes kérdéseket feszegető párbeszédes prédikáció szívhez szóló és megindító volt. Újdonság, és emelte az ünnep szépségét
az „összekapcsoló szeretet”: az áldás-adás közben a
keresztszülő, vagy egyik szülő a konfirmandus háta
mögé állva a kezét a gyermek vállára téve erősítette
meg az összetartozás boldog tudatát.
A gyönyörű énekek szívbemarkolóan hatottak
rám, amiben közrejátszott Réka unokám érintettsége
is. A 438-as ének minden egyes sorát átéreztem, majd
amikor a 300-as konfirmációs ének következett:
„Először lépek oltárodhoz,
ki értem haltál Jézusom.
Szent tested, véred bűntől oldoz.
Megőriz a keskeny úton.
Szegélyzi partját sok tövis,
de örök üdvösségre visz.”
s a gyülekezet bátorító válaszára került sor:
„Indulj el, Jézusunk kis nyája,
ne félj, veled megyünk sokan.
A szent oltárnak zsámolyára
térdelj le hittel, boldogan!”
az öröm, és Jézusunk átölelő, szerető karját érezvén,
csak hullottak a könnyeim, olyan boldogságot éreztem. Kár, hogy ezt az éneket évente csak egyszer
vesszük elő! Legalább egy-egy versszakot érdemes
lenne időnként elénekelni, hogy hitük erősödjön.
Négy szülő vállalt az oltárnál könyörgő imádságot. Íme, közülük egyik: „Drága Mennyei Atyánk!
Könyörgünk a fiatalokért és a gyermekekért! Vedd
gondjaidba a fiatal szíveket, és ébressz bennük új életet. Add, hogy megízleljék azt az örömöt, amit Te
ajándékozol. Öleld őket körül a Te határtalan szereteteddel! Tedd naggyá és tisztává a Te szolgálatod
utáni vágyakozásukat. Tedd állhatatossá szívüket, és
akaratukat szilárdítsd meg. Őrizd meg őket a sötétség
hatalmaitól. Őrizd meg őket a világ kísértéseitől.
Hadd tapasztalják meg, hogy bárhová vezet is utuk,

Veled biztonságban lehetnek, és Hozzád bátran szólhatnak, mert meghallgatásra találnak imáik. Adj bölcsességet a világban való eligazodáshoz. Ajándékozd
meg őket bátorsággal és hűséggel. Ragyogtasd fel előttük a Te igazságod fényét. Adj szívükbe hitet, reményt, szeretetet Isten és embertársaik felé. Kérünk,
ismerhessék fel a bennük rejlő kincseket, a tehetségüket – hogy a Te dicsőségedre és embertársaik örömére
és megsegítésére használják őket az életükben.
Könyörgünk most különösen is a ma konfirmált
fiatalokért! Kérünk, áldd meg Julcsit, Melindát, Borit, Adélt, Grétit, Sárát, Liát, Lujzit, Rékát, Tomit,
Andrist, Marcit, Olivért, Danit, Bendegúzt, Bercit,
Gergőt és Csanádot! Áldd meg az őket befogadó ifit,
áldd meg a lelkészeink odaadó munkáját!
Urunk, kérünk, hallgass meg minket!”
Az énekekre visszatérve: a „Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven” kezdetű, és az istentisztelet végén az „Áldjad én lelkem a dicsőség örök
királyát” olyan fenségesen hangzott, mindenki szívből
énekelt, a mennyei karokkal együtt zengtük a hálát
ezen a csodálatos alkalmon.
Köszönöm az ÚRnak, hogy ezt megérhettem, s
átmosta szívemet a sok áldó, dicsőítő ének. Jézus jelenlétének ennyire nyilvánvaló megélése kevésszer
adatik meg az embernek. Hálás vagyok ezért, erősíti
hitemet, köszönöm drága Jézusom!
Urbán Jánosné
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Felnőtt konfirmandusok vallomásai
Kispál Krisztina az elmúlt években – miután a
templomunkban kért áldást a házasságára – kereste
a kapcsolatot a gyülekezetünkkel. A Fügefa nevű interaktív alkalom egyik résztvevője.
„Az Úr minden útja kegyelem és hűség azoknak,
akik megtartják szövetségét és parancsolatait!”
(Zsolt 25, 10)

Isten útjai kifürkészhetetlenek, tartja a mondás; és néha valóban hívőket és nem hívőket egyaránt gondolkodóba ejtenek az élethelyzetek, amikben találjuk magunkat,
hiszen minden ember életében vannak nehéz időszakok. Különösen a nehézségek idején fontos, hogy
megtartsuk a hitünket, mert a hit erőt ad, és vigaszt
nyújt a megpróbáltatások elviseléséhez. Jézus azt
mondta, hogy akik szeretik őt, azok megtartják parancsait, s ő pedig kérni fogja az Atyát, aki elküldi
nekünk a Vigasztalót, aki örökre velünk marad. Jó
dolog úgy élni az életünket, hogy tudjuk, hogy a
Szentlélek mindig velünk van.
Kispál Krisztina
Koltai Dóra három gyermekes anyukaként a
Mérték hittan aktív tagja, idén elhatározta, hogy
nagylányával egy évben konfirmál.
„Akik az ÚRban bíznak,
azoknak ereje megújul,
szárnyra kelnek, mint a
sas, futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem
fáradnak el.” (Ézs 40,31)
Az, hogy konfirmációs igém mennyire személyre szóló volt, rajtam
kívül azok értik, akik igazán ismernek. Tudják, hogy kitartó, szívós és dolgokat könnyen nem feladó ember vagyok. Sok megálmodott tervet és célt sikerült megvalósítanom (magánéletemben és hivatásomban egyaránt). Egy idő
után azonban egyre világosabbá vált számomra,
hogy a dolgok alakulása nem (csak) rajtam múlt. Az
ÚR jelenlétét, irányítását minden lépésben tetten értem, és ez hatalmas örömmel töltött el. Azóta bármibe is kezdek, azért imádkozom, hogy terelgessen,
adjon észt, hogy jó lépéseket tegyek, jó úton menjek,
járjak hosszasan. A húsvétkor tett konfirmációm helyességében a húsvét hajnali ige üzenete is megerősített: „Ez az én helyem.”
Koltai Dóra

Budavári Hírmondó

Molnár Ildikó a tanévnyitó istentiszteleten kapott indíttatást Istentől arra, hogy felnőttként megkeresztelkedjen. Én ezt az igét hoztam magammal:
„Szeresd az Urat, a te Istened, hallgass az ő szavára,
és ragaszkodjál hozzá!”
(5Móz. 30,20)

Úgy érzem, az elmúlt
hónapokban közelebb kerültem Istenhez és azóta
olyan, mintha folyamatosan üzenne nekem, az utcán, a boltban, a munkám
közben, mindenhol. Ilyenkor arra gondolok, köszönöm, hogy irgalmas vagy és szeretsz engem, megbocsátod bűneimet és minden jót megadsz nekem.
Kérlek, tartsd meg és sokasítsd a hitem!
Molnár Ildikó
Rozsondainé Baróti Ilona az esküvője óta gondolkozott a keresztségen, két nagy gyermeke 2016-os
konfirmációja érlelte meg benne a döntést, hogy
megkeresztelkedjen.
„Lábam előtt fáklya a te
igéd, és világosság az én
utamon!” (Zsolt 119, 105)
Számomra ez az ige
azt jelenti, hogy bárhova
visz az élet, az Isten utat
mutat nekem a legsötétebb időszakokban is. Őt
követve mindig a világosság útján maradok.
Rozsondainé Baróti Ilona
Horváth Vivien és Zsiray Gergely a esküvőjük
előtt másfél évvel jelentkeztek felnőttkonfirmációra.
„Az ÚR megőriz téged
minden rossztól, megőrzi
lelkedet!” (Zsolt, 121, 7)
Eddigi életemben sok
betegségen mentem keresztül, és ezért is éreztem
rögtön nagyon magaménak ezt az igét. Aki távolra néz, annak a lelke
mindig ép, hiszen tudja,
hogy az ÚR megvédi a
rossztól, a gonosztól és a
belső világát biztonságban hagyja. Sok erőt adott ez
a mondat a konfirmáció óta!
Horváth Vivien
„Érezzétek és lássátok, hogy jó az ÚR, boldog az
az ember, aki benne bízik!” (Zsolt 34, 9)
Számomra a feltétlen bizalom a boldog élet
egyik legfontosabb építő eleme. Ha van, akiben feltétel nélkül megbízhatok, és tudom, hogy rá mindig
számíthatok, akkor sosem fogom magam egyedül
érezni. Az ÚRban való feltétlen bizalom megnyugvást és boldogságot hoz az életembe, hiszen Ő mindig velem van, mindig számíthatok rá.
Zsirai Gergely

Budavári Hírmondó
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Hírek – Hírek – Hírek
 Február 18-án a Kodály Kórusiskola Laudate kórusa
szolgált Sapszon Borbála vezetésével istentiszteletünkön, amelyen megemlékeztünk a 10 éve
elhunyt Fasang Árpádról. Berczely István és Bán
István Kodály Magyar miséjét szólaltatta meg.
 Február 23–25-ig tartottuk a gyülekezeti hétvégét
Balatonszárszón.
 Február 27-én a Tapolcsányi utcai kollégiumban
Péter Zoltán tartott hittanórát a leprás Naámán
gyógyulásának történetéről.
 Az agglomeráció helyzetével és az ottani gyülekezeti
szolgálattal kapcsolatos konferencia volt Piliscsabán,
melyen Bence Imre lelkész vett részt.
 A tisztújítási közgyűlés előtt imaközösséget szerveztünk. Közel negyven résztvevő könyörgött a
szolgáltra kész aktív közösségért.
 Március 10-én tartottuk a Választási közgyűlésünket. Megválasztásra kerültek a tisztségviselők, a
presbiterek, a képviselő testület tagjai, valamint az
egyházmegyei küldöttek.
 Március 11-én Lukács Máté V. évfolyamos teológushallgató, gyülekezetünk aktív tagja és ifjúsági
vezetője szupplikált és hirdette az igét.
 Március 13-án a diakóniai munkacsoport Bajnóczi
Ilike, diakóniai munkatárs vezetésével összeállította
a húsvéti szeretetcsomagokat.
 Március 18-án Megszólított és vigasztal címmel a
bakonycsernyei evangélikus templomban zenés evangelizáción szolgált Bence Imre és Szuhai Mónika.
 Március 22-én egyházközségünk adott otthont az
egyházmegyei közgyűlésnek. Bence Imre leköszönő
esperes beszámolt az elmúlt 15 év szolgálatáról.
 Március 23-án az ökumenikus keresztútjáráson
gyülekezetünk csoportja is részt vett a Tabánban.
 Március 23-án a Schütz kórus Bán István vezetésével a II. kerületi Musica Sacra Civitatis
hangversenyen vett részt.
 Március 24-én az idei Bibliaverseny egyházmegyei
fordulójában a 3-4. osztályos csapatunk (Bereczky
Csongor, Gyalog Bence, Kenderesy Karina,
Schneller Borbála) 4. helyen végzett, az egyik 5-6.
osztályos csapatunk (Kengyel Mira, Kovács Kinga,
Péter Katalin, Szoboszlai Virág) 3., a másik (Béndek
Anna, Farkas Eszter, Réthelyi Klára) 2. lett, a 7-8.
osztályosok (Péter Júlia, Reich Melinda, Soproni
Réka) elsők lettek. Gratulálunk!
 Március 25-én ünnepi istentisztelet keretében
iktattuk be a megválasztott tisztségviselőket.
 Március 27-én a Kodály Zoltán Kórusiskola alsós
tanulói számára volt lelki nap a gyülekezetünkben.
Vezetők: Péterné Mestery Rita, Samu Piroska,
Bencéné Szabó Márta, és Péter Zoltán, az áhítatot
Bence Imre tartotta. A közel 120 résztvevő a
passiótörténetet hallgatva készült az ünnepre.
 Március 27-én Péter Zoltán, feleségével Ritával
együtt tartott interaktív hittanórát a Tapolcsányi
utcai Kollégiumban. A téma Jézus szenvedéstörténete volt, flanelképekkel előadva.
 Március 29-én búcsúztunk el özv. Szabó Mihályné,
Barabás Etel testvérünktől, Bencéné Szabó Márta
lelkészünk édesanyjától a bokodi temetőben.

 Nagypéntek estéjén a passióolvasás keretében a
Schütz kórus szolgált, Bán István Bach műveket
szólaltatott meg az orgonán.
 Húsvét hajnali istentiszteletünkön 27 fős alkalmi
kórus szolgált, Kertész Attila helyettes kántorunk
vezetésével. Felnőttként két testvérünk keresztelkedett és négyen konfirmáltak.
 Április 3-án a képviselő testületi ülésen megalakultak a munkacsoportok, a presbitérium pedig
leadta voksát az új egyházmegyei elnökségre.
 Április 8-án Fabiny Márton I. évfolyamos teológushallgató szolgált az ifjúsági-zenés istentiszteleten.
 Április 9-én Péter Zoltán hétkezdő reggeli áhítatot
tartott a Baár-Madas Református Gimnázium
tanulóinak a Pasaréti Református Templomban
Dietrich Bonhoeffer életéről és tanúságtételéről.
 Április 14-én az országos hittanversenyen döntőjében a 7-8. osztályos csapatunk 6. lett, az 5-6.
osztályosok pedig 7. helyen végeztek. Felkészítőjük
Péterné Mestery Rita volt. Gratulálunk!
 Április 15-én a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
Scholája Táborszkyné Ruthner Judit vezetésével
gregorián énekekkel szolgált az istentiszteleten.
 Április 22-én átadtuk a Mária Dorottya díjat Kürtös
Zoltánnak a Fortuna utcai műemlék épület renoválási munkájában adott segítségéért és köszöntöttük
Bor Ferenc, Buday Tamásné, Madas Zsuzsanna és
Tolnay-Knefély György tiszteletbeli presbiterjeinket.
 Április 28-án konfirmációs vizsga, 29-én pedig
konfirmáció volt a gyülekezetünkben. Az idén 18
fiatal részesült a konfirmáció áldásában.
 Május 4-én Találkozás az úton címmel tartottuk
találkozót az iskolai hittanra járó gyermekeknek és
szüleiknek, akiknek Dr. Nagy Norbert, másodfelügyelő tartott előadást, a gyermekfoglalkozásokat a
hitoktatók vezették. Az alkalom végén a Reformációi
Emlékkútnál álltunk meg énekelni és imádkozni.
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