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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. Ma, új pünkösd ünnepén kezdődött el 
Krisztus boldogító, üdvösséges, áldott országa.” 

Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének!  

Ennek örüljünk…

Egyedül bandukoltam fáradtan, és egyszer csak 
mellém lépett egy hittanosom, Zsuzska. 
– Mi van? – kérdezte. 
– Tudod, egy kicsit elgondolkodtam – mondtam neki. 
– Min? – kérdezte őszinte kíváncsisággal. 
– Hát egy cikket is kellene írnom a Hírmondóba – 
válaszoltam –, s azon gondolkodom, hogy mit írjak. 
– Valami vidámat! – mondta mosolyogva, és én meg-
ígértem, hogy valami vidámat fogok írni. 

De hát mit is írhatna az ember pünkösd ünnepén? 
Amikor a Szentlélek kiáradt a szívekbe, akkor elmúlt 
a félelem, és minden lehetetlen lehetővé vált. Egy régi 
énekünk szövege így szól: 
E pünkösd ünnepében dicsérjük a nagy Istent, ki Szent-
lelkét szívünkbe, osztogatja bőséggel. Ennek örüljünk... 
(GYLK 815. ének) 

Van egy tanulságos történet: a teremtés után az 
Isten szertenézett az alkotásán, és nagy büszkeséggel 
mondta: Ez jó! Ez nagyszerű! Ez csodálatos! Akkor 
azonban a sátán is körbenézett, és ennyit mondott: 
Milyen csodálatos! Szervezzük meg! – mondta, és így 
fosztotta meg a sátán a világot az élet vidámságától. 

Hát így van ez! Amikor az élet és a világ szépségét 
élvezed, örvendező szívvel tudsz előretekinteni. Élve-
zed a tavaszi vagy a nyár eleji napsütést, a virágok 
illatát, a zápor áztatta föld szagát, és ha a gyermeke-
iddel még ugrálni is mersz a pocsolyában, akkor va-
lami gátlás szabadul fel benned. Amikor a teendőidre 
gondolsz, és elkezdesz tennivalóidról és a megoldandó 
problémáidról listát készíteni, akkor minden mosolyod 
elpárolog. Amikor a kisgyermeked vagy unokád csil-
logó szemét nézed, vagy engeded, hogy vidáman lova-
goljon a hátadon, vagy ugrándozzon a pocakodon, ak-
kor olyan örömöd van, amelyet nem vehet el tőled 
senki, s igazán gazdagnak érzed magad. S amikor már 
most biztosítani akarod a jövőjüket, akkor elfog a fé-
lelem. Amikor rácsodálkozol az érő ifjú gyermekedre, 
és látod, hogy benne igazi ajándékot kaptál, akkor a 
hála ott él a szívedben. De amikor zökkenőmentesebb 
utat akarsz neki biztosítani, mint neked volt, akkor 
kihűl a szeretet. Ha belefeledkezel a madarak csicser-
gésébe, vagy egy szép dallam rezonál a lelkedben és 
dúdolgatni kezdesz nem törődve azzal, hogy a metrón 

bolondnak tartanak, akkor a remény olthatatlannak 
tűnő szikrája él benned. De ha híreket hallgatsz vagy 
a szomszédod panaszát hallgatod meg századszor, ak-
kor minden olthatatlannak tűnő szikra egy sercenéssel 
alszik ki. Megszerveztük az életet, már tudjuk, mek-
kora lehet a szabványos uborka, milyen minőségi elő-
írások vonatkoznak a különféle termékekre, de közben 
szomorú a lelkünk, mert elveszítette minden a jó ízét. 
Megszerveztük az életet és több táblázat születik na-
ponta, mint ahány virágot plántálunk, vagy mint 
ahány mosolyt küldünk embertársaink felé. Megszer-
veztük az életet és elfelejtettük, hogy mit jelent félelem 
nélkül élni. Megszerveztük az életet és az Isten szabad-
ságot munkáló Lelke kiszorult a technikával 
agyonárasztott világból. Ízléstelen vicceken nevetünk 
és oldottnak csak a bódítószerek hatása alatt érezzük 
magunkat. 

Pünkösd! Áradna ma is a Lélek, csak éppen nem 
vesszük észre, mert mobiltelefonnal a kézben és fülessel 
a fülben nem arra lesz nyitott az életünk, amire az 
Isten akarja. Egy karikatúrán két varjú ül a fán, és 
szemlél valamit: – Az egy ember! – mondja a különös 
kalapú madárijesztőre az egyik. – Nem, nem lehet em-
ber, mert nincs kezében a mobiltelefonja – állapítja 
meg a másik. 

Árad ma is a Lélek. De mire van ráállítva az em-
ber szívének frekvenciája? S miért nyúl a keze? Mire 
vagyunk, vagy inkább így mondom: kire vagyunk nyi-
tottak? Olyan jó átélni azt a reménységre alapozódó 
örömöt, amelyet Isten ad. Olyan jó megtapasztalni azt 
a bűnfelismerést és bűnbocsánatot, amelyet Isten 
munkál bennünk. Olyan jó megtapasztalni, hogy van 
helyem a világban, és küldetésem az emberek között, 
mert Isten fontossá tett engem Lelke által. Ráállt erre 
a szívünk? Fogjuk az adást? Tudunk-e a Lélek örömé-
ben járni és így szolgálni? 

Nem tudom, hogy mennyire vidám ez a cikk. De 
remélem Zsuzska, a hittanosom is elolvassa majd, s 
vele együtt sokan tapasztalják meg, hogy a Lélek 
örömteli, derűs és reménységgel átitatott életet ad, 
amelyben sokkal jobb embernek lenni, Krisztusban 
úrra lelni és másokat lelkiekben gazdagabbá tenni! 

Bence Imre 
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A Szentlélek másik arca

A Szentlelket mindannyian ismerjük. Nélküle le-
hetetlen volna Isten felé fordulnunk: „lelkünk csendes 
Vendége”, ahogy Szent Ágoston ír Róla; a szívünkben 
él, vezet bennünket az imádságban, segít értelmezni a 
Szentírást, a lelkiismeretünkön keresztül szól hozzánk, 
élteti az egyházat és jelen van a szentségekben. De ez 
a Léleknek csak az egyik arca. És ahogy Jézus végte-
lenül mély és összetett jellemét sem lehet egyszerűen 
„kegyelmes és szerető” Istenként bemutatni, a Szent-
lelket sem lehet csupán a fenti tulajdonságai alapján 
igazán megismerni. Ő ugyanis sokkal több ennél. 

A Szentlélek első említését a Szentírásban már 
Mózes első könyvének legelején megtaláljuk – „Isten 
Lelke lebegett a vizek fölött.” – és egészen a Jelenések 
könyve utolsó fejezetéig szinte minden egyes könyvben 
fontos szerepe van. Mózes Isten Lelkével vezette Izrael 
népét a pusztában. Amikor már nem bírta tovább 
egyedül hordozni ezt a feladatot, Isten utasítására ki-
választott 70 vént, hogy megossza a felelősséget, és Is-
ten ekkor „elvett abból a lélekből, amely Mózesen volt, 
s odaadta a hetven férfinak.” Izrael bíráinál rendre azt 
olvassuk: „az ÚR Lelke szállt rá, és így lett Izráel bí-
rája.” A sort folytathatnánk Saullal és Dáviddal vagy 
éppen a prófétákkal – a legfontosabb hasonlóság mind-
egyikük esetében, hogy akire kitöltetett a Lélek, az 
mindig valamilyen konkrét feladatra kapta azt, soha 
nem önmagáért. Isten a Lelkét adta azoknak, akiket 
elhívott a szolgálatra. 

Jézus ennek a legszebb példája, akiről Ézsaiás 700 
évvel korábban így prófétált: „Az ÚR lelke nyugszik 
rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő 
lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke.” Lukács 
evangéliuma szerint megkeresztelkedése után – amikor 
a Lélek galamb formájában leszállt rá – „Jézus Szent-
lélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítá-
sára a pusztában tartózkodott negyven napon át, mi-
közben kísértette az ördög.” Máshol ezt olvashatjuk: 
„Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek ál-
tal: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura…” Jézus 
életét áthatotta a Szentlélekkel való szoros kapcsolat, 
a Rá hagyatkozás. Az Atya kivételesen nehéz feladatot 
bízott rá, és ő ezt a Lélek teljességében, a Lélekkel 
együttműködve végezte el. 

Az első pünkösd igazi mérföldkő volt az Istent kö-
vetők életében, és már réges-régen elő volt készítve. 
Már Mózesnél is olvashatunk erre vonatkozó próféciát: 
„Bárcsak az ÚR egész népe próféta volna, és rájuk is 
kiárasztaná lelkét az ÚR!” Péter a pünkösdi igehirde-
tésében pedig Jóel prófétát idézi: „Az utolsó napokban, 
így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. 
Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok lá-
tomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; 
még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azok-
ban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.” 

Jézus maga is megígérte a tanítványoknak, hogy 
elküldi a Szentlelket: „Ellenben erőt kaptok, amikor el-
jön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek (…) a föld 
végső határáig.” És valóban: miután az első pünkösd-
kor „mindnyájan beteltek Szentlélekkel”, a tanítványo-
kat mintha kicserélték volna. Egészen pünkösdig visz-
szavonulva, bezárkózva imádkoztak. A Szentlélek-ke-
resztség után viszont hiába vetették őket börtönbe, fe-
nyegették meg őket, akár az életüket is feláldozva tet-
ték azt, amit Jézus parancsolt, és hirdették az evangé-
liumot minden népnek. Az apostolok Mózeshez, a vé-
nekhez, a bírákhoz, királyokhoz, prófétákhoz és Jézus-
hoz hasonlóan feladatot kaptak Istentől, és Isten a Lel-
két adta nekik támogatásként. 

És hogy mi a pünkösd legfontosabb mondaniva-
lója nekünk ma? A Szentlélek-keresztséget nem csak a 
legközelebbi tanítványok élték át, nem csupán néhány 
kiválasztott kapta meg a Lélek különleges ajándékait, 
hanem onnantól kezdve – az ószövetségi próféciáknak 
megfelelően – Krisztus követői rendre megkeresztel-
kedtek a Szentlélekben: „Amikor ezt meghallották, 
megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál 
rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy 
különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak.” 

Isten parancsa ma is ugyanúgy érvényes, mint az 
első egyház idejében. Az első pünkösd óta mindannyi-
unknak Istentől kapott feladata van: elmondani az 
embereknek, hogy Jézus értük is meghalt és feltámadt, 
és hogy örök életre vannak meghívva. Az a feladatunk, 
hogy tanítvánnyá tegyünk minden népet. Amiről vi-
szont sokszor megfeledkezünk, hogy a Szentlélek szem-
pontjából ugyanabban a korszakban élünk, mint az 
első apostolok, és a Lélek is változatlan. 

Pál apostol így tanítja: „A Lélek megnyilvánulása 
pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.” 
Ahogy korábban mindig, a Szentlélek ma is a tevé-
keny, cselekvő hitet áldja meg igazán. Akkor fogjuk a 
Lélek igazi erejét megtapasztalni, ha beleállunk abba 
a feladatba, amit Isten ránk bízott; ha már nem csu-
pán a saját sorsunként, lelki életünkért és hitünkért 
vállalunk felelősséget, hanem másokért, mások hitéért 
is. Ha elkezdünk szolgálni, és hirdetni az evangéliumot. 
Úgy gondolom, hogy ez a felnőtt, érett keresztény em-
ber egyik legfontosabb jellemzője. 

Egy friss kutatás során pszichológusok arra jutot-
tak, hogy „az akaratunk a képzeletünkre támaszkodik. 
Azt tudjuk akarni, amit el tudunk képzelni”. Talán töb-
bet kellene olvasnunk az Apostolok cselekedeteit és az 
apostoli leveleket, hogy megismerjük a Lélek másik, 
cselekvő, erőteljes, mindent megváltoztatni képes ar-
cát is. Ha ezt megtesszük és kérjük Őt, akkor a Lélek 
új tüzet, új erőt hozhat mindannyiunk hitébe és az 
egyház életébe is. 

Számomra ez pünkösd üzenete. 
Herényi Barnabás 
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Budavár 1959 
Megmaradtunk 

EGYKOR ÉS MOST 
Cikksorozatunkkal gyülekezetünk múltját akarjuk 
megeleveníteni. De a múltra tekintés sohasem lehet 
öncélú. Segít meglátni a hibáinkat, megláttatni azt, 
hogy mi változott. És segít abban is, hogy hálát ad-
junk a megtett útért, a fejlődésért, és azért, hogy 
Isten sok-sok emberi gyengeség ellenére megtartja 
egyházát, s benne gyülekezetünket. 

Januárban több katolikus kis-papot kizárnak a teoló-
giai hallgatók sorából, mert megtagadják részvételüket 
a papi békegyűlésen. 
Január 25-én XXIII. János pápa bejelenti a II. vatikáni 
zsinat összehívását, amely elindítja a római katolikus 
egyház megújulását. 
Március 21-én az 1956-os forradalomban való részvé-
tele miatt kivégzik Mansfeld Pétert és további 26 po-
litikai elítéltet. 
Április 3. 1610 politikai fogoly kap közkegyelemet. 
Május 4. Hruscsov Magyarországra látogat. 
Június 2. Visszaállítják az Állami Egyházügyi Hivatal 
önálló főhatósági státuszát. 
November 30. Az MSZMP VII. kongresszusa. Első tit-
kár: Kádár János. Megindul a propaganda-hadjárat az 
egyházi reakció felszámolása érdekében. 

Ahogy a politikai életben, úgy az egyház életében 
is megindult az 1956 utáni egyre erőteljesebb és erő-
szakosabb „visszarendeződés”, ami a gyülekezeti élet-
ben is lappangóan jelen volt. Vető Lajos püspök, gyü-
lekezetünk lelkésze az Evangélikus Élet újévi számá-
ban többek között azt írta, hogy a jövőben a lelkészek 
igehirdetéseit inkognitóban fogja meghallgatni, és kri-
tikájáról a lelkészt, valamint az „illetékeseket” tájékoz-
tatni fogja. Az eddig is működő besúgórendszer ezzel 
püspöki rangra emelkedett. Ebben a nagyon kockáza-
tos és veszélyes sodrásban megrázóan aktuális volt 
1959 évi igéje: „Ha nem hisztek, nem maradtok meg.” 

Megmaradtunk. 
Az 50-es évek elején egyre erősödő politikai és ide-

ológiai nyomás egyházi vonalon elsősorban a tisztség-
viselők erőszakos leváltását jelentette, ami a presbité-
riumok összetételére is kiterjedt. 1959. január elsején a 
Budai Egyházmegyében is kiírták az esperesválasztást, 
mert Danhauser László külső nyomásra lemondott 
tisztségéről. A gyülekezetek, köztük a budavári is, Vá-
rady Lajos lelkészünkre adta le a voksát, aki az egy-
házmegye megalakulásától kezdve 1956-ig betöltötte 
ezt a tisztséget. Beiktatása február 28-án volt. 

Gyülekezetünk lelkésze, Várady Lajos mellett 
Madocsai Miklós és Schreiner Vilmos segédlelkészként 
és dr. Benes Miklós mint nyugdíjas szolgált. Önkéntes 
laikusként bibliaórákat tartott: dr. Benes Miklósné, 
Gráf Egonné, Madocsai Miklósné, Rohringer Katalin, 
dr. Szelényi Gusztáv, Szelényi Iván, Szelényi Ivánné, 
Várady Zsuzsa. 

A pénteki bibliaórák létszáma 30-40 fő között, a 
Torockó téri és a Szilágyi Dezső téri alkalmaké pedig 
10 fő körül ingadozott. A lelkészek ebben az évben 607 
alkalommal keresték fel a gyülekezet tagjait otthonuk-
ban. Csak két iskolában folyt hitoktatás. 

1959-ben 32 keresztelő volt. Dr. Benes Miklós, aki 
zsidó származású volt és megjárta a bor-i haláltábort, 
két zsidó testvérünket vezette el Jézushoz és keresz-
telte meg. 31 fiatal konfirmált, 59 pár kérte házasság-
kötésük alkalmával Isten áldását, és 44 testvérünk 
sírja mellett hirdettük a feltámadás reménységét. Az 
akkori statisztika szerint gyülekezetünk létszáma 
3155 fő volt. A nálunk számon tartott hívek 26%-a 
nem járult hozzá a gyülekezet fenntartásához. 

Egész évben sok gondot jelentett az egyházfi kér-
dése a nem megfelelő szolgálati lakás, a sokfelé ágazó 
munka és az alacsony bér miatt. 

Az új orgonára elindított gyülekezeti gyűjtésben 
nagy segítséget jelentett a finn egyház 2,5 millió márka 
adománya, amit a valutáris nehézségek miatt 26 tonna 
papír formájában küldtek el. Ez tette lehetővé az or-
gona felépítését Peskó Zoltán orgonaművész tervei 
alapján és vezetése mellett. Az orgona felszentelésére 
1960. május 15-én került sor. Tervben volt a templom 
fűtésének megoldása, és a Fortuna utca 25. számú ház 
tatarozása is, ami szintén a következő évre tolódott. 

Gyülekezetünk 1959-ben 21 bála jó minőségű ru-
haadományban részesült. Az örömmel fogadott segít-
ség azonban gondot és feladatot is jelentett: a ruhák 
megfelelő tárolását, és rászoruló testvéreink közötti 
szétosztását is helyesen kellett megoldanunk. Ebben a 
munkában áldozatkész asszonytestvéreink segítettek. 

Furcsa és nem könnyű feladatot jelentett a paró-
kia alatti bolthajtásos pincék kiürítése, ami akkor tele 
volt bútorokkal és más berendezési tárgyakkal. Az 50-
es évek elején kezdődött meg ugyanis a szép budapesti 
lakásokban lakó deklasszált értelmiségiek, volt katona-
tisztek, jobboldali gondolkodásúnak tartott „elemek” 
kitelepítése vidéki büntetőlágerekbe, hogy a lakásokat 
arra méltó káderek foglalhassák el. Erre számítva több 
gyülekezeti tagunk kérte, hogy értékes, mozdítható 
holmiját megmentésre a parókia pincéjébe helyezhesse 
el. Kevesen voltak, akiknek később lehetőségük adó-
dott a 8 éven át megőrzött, és a pincei körülmények 
között megrongálódott holmijuk elszállítására. Mára a 
gyülekezet ebben a pincében szépen kialakított ifjúsági 
és gyermek-bibliaórás helyiségeket rendezett be. 

December 1-jén, az utolsó presbiteri ülésen Vá-
rady Lajos lelkész – visszatekintve az 1959-es évre –
lehangoló képet festett a gyülekezet életéről. Általában 
csökkent a gyülekezeti alkalmakon résztvevők száma. 
»Javulást jelenthetne, ha a lelkészek és az önkéntes 
„őrállók” otthonukban keresnék fel a híveket.« 

Madocsai Miklós 
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Én adok majd a szomjazónak 
Igazgató-lelkészi jelentés a 2018-as évről 

Számvetéskor a gyülekezetünket érdemes több as-
pektusból is mérlegre tenni. Létszám alapján a legtöbb 
gyülekezet leépülési folyamatban van. A miénk is! Az 
egyházfenntartók száma egy kicsit csökkent, és éves 
szinten ezer fővel kevesebb a templomba járók száma 
is. Bátorítom a gyülekezet megválasztott tisztségvise-
lőit, képviselőit és presbitereit, hogy ne múljék el a 
vasárnap istentisztelet nélkül. Vegyük komolyan azt, 
hogy ezen a téren is vezetők, azaz példát adó emberek 
lehetünk! Én a mi gyülekezetünket jó körülmények kö-
zött élő, stagnáló gyülekezetnek mondanám. Az állam 
a gyülekezetek hitéletét nem támogatja, önfenntartóvá 
kell válni. Az egyházi 1% a MEE nagy kalapjába kerül, 
abból a gyülekezetünk ténylegesen nem lát semmit. 

Ha a közösségi szolgálatot tekintjük, akkor a gyü-
lekezetünk az épülgető, és a lendületesen fejlődő kate-
góriák között találna helyet. A vasárnapi gyermek-bib-
liaóra önkéntes segítők, a gyermek munkacsoport veze-
tésével valósul meg. A Mérték-hittan gyülekezetünknek 
az a többgenerációs alkalma lett, amely magába foglalja 
az alsós és felsős hittant, a konfirmációs oktatást, az if-
júsági órát és a szülők beszélgető körét. Szolgálattevői a 
lelkészek, a főállású hitoktatók, valamint az ifjúsági ve-
zetők. A családos délután havi rendszerességű, alkal-
manként 30-50 résztvevővel. Baba-mama kör kéthe-
tente van, és a résztvevők száma kicsi, de ezzel tudunk 
a kismamáknak lelki értelemben többet adni. A kelen-
földi és vári közös cserkészcsapatnál parancsnokváltás 
volt, jelenleg az itteni őrsöket is kelenföldiek vezetik. 

A nyári tábort Legfontosabb családtag címmel 
tartottuk meg Szigetszentmártonban. A 75 résztvevő 
igazi harmóniában, jókedvben és lelki értelemben gaz-
dagságban tölthette el ezt a hetet. A napközis táborunk 
kisebb létszámú közösség, melyen elsősorban alsós gyer-
mekek vesznek részt. 

Jelenleg két és fél hitoktatói státuszunk van, me-
lyeket az országos egyház tart fenn, de 2018 őszétől 
anyagilag nekünk is hozzá kell járulnunk ezekhez. A te-
rületünkön lévő iskolák legtöbbjébe eljutunk. Az állás-
ban lévő hitoktatók mellett mindhárom lelkésznek és 
három óraadó hitoktatónak is jut feladat. A csoportja-
ink 1-7 fővel mikrocsoportoknak számítanak. A lelkészi 
szolgálatban kimondottan leterhelő, hogy a délelőttök a 
hittanórák miatt foglaltak vagy ketté vannak vágva. 

Az ifjúsági vezetőképzőn gyülekezetünkből 6 fiatal 
vett részt. 2018-ban még működött a CSEPI, de annak 
javarészt a fiatal-felnőtt kategóriába tartozó résztvevői 
az alkalom átszervezése mellett döntöttek. 

A felnőttek számára több bibliaórai alkalom is van. 
A csütörtöki imaóra, a nyugdíjaskör, a férfikör és az 
apák köre fejlesztésre szorul. Új az önismereti kör, a 12 
résztvevővel 10 héten át tartó Sarokkő. A középgenerá-
ciónak ezek mellett még a kéthetente tartott Fügefa al-
kalma adatott, és ide kapcsolódtak be, akik felnőtt ke-
resztségre és/vagy konfirmációra készültek fel. A kiskö-
zösségekről elmondható, hogy ezek jelenthetik a gyüle-
kezet „ízletes” szőlőszemeit. Így lehet áldás azokon az 

alkalmakon, ahol a különféle csoportok találkoznak. 
Ilyen volt a szárszói hétvége, a Madocsai család által 
szervezett gödöllői piknik, és a Budavári Fesztivál is. 

A Budavári Szabadegyetem fontos kultúrmisszió. 
A Fabiny Tamás püspök által szervezett programsoro-
zat sokakat vonz a gyülekezetbe – ezeken az alkalma-
kon évről évre rászoruló gyülekezeteknek gyűjtünk. 

A tisztújító közgyűlésen a választás eredménye jól 
tükrözte a gyülekezet közakaratát, hogy a nagy beru-
házások után családias és eleven gyülekezeti életre 
vágynak. A presbitérium odaadóan vesz részt a munká-
ban, a kibővített elnökség által előkészített gyűléseken 
a döntést konstruktívan segíti. A képviselő-testület az 
évi két gyűlés mellett a munkacsoportok segítségével 
sokkal aktívabban vesz át a közösségben nem lelkészi 
feladatokat. Egy területen érte jogos kritika a testüle-
teket: a perselyezés. Fontosnak érzem, hogy előtte 
csendes imára jó összegyülekezni a hivatalba. 

A zenei szolgálat és a zenei élet nem csak az orgo-
náról szól – még akkor sem, ha a gyülekezet szép új 
orgonája értékes kincsünk. Hanem arról, hogy a közös 
zenélésben miként tudjuk Isten dicséretét teljesebben 
kifejezni. Ezért hálát adunk kórusaink aktív tagjainak, 
azoknak, akik az ifjúsági zenés istentiszteleteken alkal-
milag a zenei szolgálatot ellátják, és azoknak a gyüleke-
zeti tagoknak is, akik az ádventi estek zenei szolgálatát 
vállalták. S örülünk a Gospel Kórus CD-jének is. 

A diakóniai munkatársunk és önkéntes segítők az 
ünnepek körüli látogatásokat végzik, illetve havonta 
rendszeresen tartanak áhítatot a Máltaiak öregotthoná-
ban. Új alkalmak a Tapolcsányi úti kollégiumban a lel-
készek által tartott lelki szolgálatok. 

A Hírmondó és a honlap működése zavartalan. Azt 
azonban sajnálattal látjuk, hogy a PAX TV templo-
munkból való közvetítése nagyon keserves. 

A hivatali iroda működése az iskolai hitoktatás mi-
att jelentősen megváltozott 2018 őszétől: Samu Piroska 
irodavezető több hittanórát kellett, hogy vállaljon. En-
nek ellenére a hivatali munkában a legutóbbi vizitáción 
is minden rendben találtatott! 

Több gyülekezet hívott meg zenés evangélizációra, 
amelyen az énekeim és az igehirdetésem által tehettem 
Krisztus szeretetéről bizonyságot. Felemelő érzés volt, 
hogy a LÉM munkacsoportban aktívan vehettem részt. 
Az ökumenikus imahét, keresztút és a közös ifjúsági ze-
nés istentisztelet igazán örömteli alkalmak. 

Jelentésem végén köszönetet mondok lelkésztársa-
imnak, hogy kölcsönös egymásra figyelésben végezhet-
jük az igei szolgálatokat, és köszönöm nyugdíjas lelké-
szeink támogató szolgálatát. Köszönöm elnöktársam 
jóra érzékeny és mindig segítő szeretetét. A többi tiszt-
ségviselő áldozatát. Az alkalmazottak odafigyelését. 

Hálát adunk Istennek, hogy az evangélium és a 
szentségek által ismerhetjük az élet vizének forrását, an-
nak jó íze teheti másokat is felüdítővé a szolgálatunkat! 

Bence Imre ig. lelkész 
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az élet vizének forrásából ingyen. (Jel 21, 6.) 
Felügyelői jelentés a 2018-as évről 

Pál rómaiakhoz írt levelének a gyülekezet egysé-
géről írt soraival köszöntöm a Testvéreket: 

„Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem 
minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test 
vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tag-
jai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző 
ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is.” 

A reformáció 500. jubileumi évét követően el-
mondhatjuk, hogy csendesebb, az ünnepségek zaját 
nélkülöző évünk volt. Gyülekezetünk gazdálkodása ki-
egyensúlyozott, 2018. évi költségvetésünk bevételi terv 
sora 42 062 000 Ft, a tényadat pedig 49 643 968 Ft. 
Ebből 28 667 760 Ft érkezett gyülekezeti tagoktól, a 
többit ingatlanaink bevételei, járadékok, pályázatok, 
támogatások teszik ki. Kiadások terén a tervezett 
48 062 000 Ft-tal szemben a tényadat 52 491 225 Ft. 
Személyi kiadásokra 21 935 896 Ft, ez 4 lelkész, 4 nem 
lelkészi alkalmazott és 4 egyházi szolgálattevő testvé-
rünk díjazását jelenti. Az elmúlt évi zárópénzkészlet 
48 664 000 Ft volt, gyülekezetünk kellő tartalékokkal 
rendelkezik. Nem kerülhetjük meg a kérdést: ki tartja 
fenn gyülekezetünk gazdálkodását, ki a felelős? Kedves 
testvérek, mi, a gyülekezet tagjai vagyunk felelősek an-
nak zavartalan működéséért. Hálásak lehetünk, hogy 
imádsággal, szolgálattal és anyagi áldozattal hozzájá-
rulhatunk gyülekezetünk működéséhez, a mindennapi 
feladatok ellátásához. 2018-ban a névsorunkban sze-
replő 1800 családból 442 egyházfenntartó tagja volt 
gyülekezetünknek. A nagyberuházások lezárása 2018-
ban többségében megtörtént. 

A gyülekezet felelőssége a megfelelő körülmények 
biztosítása, ami lehetővé teszi, hogy lelkészeink, a gyü-
lekezet alkalmazottai és szolgálattevői szolgálatukra és 
feladataikra koncentrálhassanak. Ezért szeretném je-
lentésemben is felhívni a testvérek figyelmét erre a kö-
zös felelősségünkre, az egyházfenntartói járulék rend-
szeres fizetésére. A gyülekezetünknek szánt támogatás 
lehet egyházfenntartói járulék, Isten iránti hálából 
adott adomány vagy megjelölt célra szánt célado-
mány. E nevesített adományokon kívül a gyülekezet-
fenntartás szempontjából nagy segítséget jelent a per-
selypénz is. 

Határozott feladatomnak érzem, hogy az elnökség 
és a presbitérium világi tagjaival együtt a gyülekezet-
vezetés minél több terhét átvegyük lelkészeinktől, 
hogy számukra a lehető legkedvezőbb körülményeket 
tudjuk biztosítani a lelkészi szolgálathoz, az igehirde-
tések és a szentségek kiszolgáltatásához. 

2018 az egész Evangélikus Egyházban a tisztújítás 
éve volt. Gyülekezetünk a tisztújító közgyűlésen meg-
választotta az új presbitereket és tisztségviselőket. A 
beiktatás a virágvasárnapi istentiszteleten történt. Az 
első képviselőtestületi gyűlésen újjáalakultak munka-
csoportjaink. Presbitériumunk 10 alkalommal tartott 
ülést, ebből kettő egyben képviselőtestületi ülés is volt. 
A presbitérium határozata alapján pályázatot írtunk 
ki kórusvezető-karnagy szolgálatra, ezzel ketté bontva 

a karnagyi és a kántori feladatokat. Négy értékes pá-
lyázat érkezett, amelyek elbírálásában segített Kövesy 
Krisztina HR tanácsadó gyülekezeti tagunk és Ecsedi 
Zsuzsa egyházzenei szakértő. A Schütz kórus újraszer-
vezését és a próbákat október közepétől Hacknauer 
Bettina karnagy kezdte meg – a testvérek először ád-
ventben hallhatták a kórust szolgálni. 

Hálásak lehetünk zenei életünk sokszínűségéért. A 
Budavári Gospel Kórus Szuhai Mónika vezetésével im-
már 7 éve rendszeresen szolgál gyülekezeti alkalmain-
kon, és évente több önálló koncertet is adnak. Bán Ist-
ván orgonaművész kántorunk istentiszteleti szolgála-
tán kívül havonta egy orgonazenés áhítattal és zenei 
fesztiválok szervezésével – mint a Bach vagy a Régi-
zene Fesztivál – színesíti templomunk zenei alkalmait. 

Nagyobb gyülekezeti alkalmaink voltak: 
Február 23–25. között Egy asztal körül címmel gyüle-
kezeti hétvége volt Balatonszárszón. 
Április 28–29. Konfirmációs vizsga és konfirmációs is-
tentisztelet. Péter Zoltán lelkészünk felkészítésével 18 
fiatal konfirmált. 
Június 3-án Jézussal a kútnál munkaévzáró és nyár-
kezdő fesztiválunk tanévzáró istentisztelettel kezdő-
dött, és Keczkó Pál esperes szabadtéri evangelizációjá-
val zárult. Ezen az alkalmon köszöntük meg hitokta-
tóink egész évi szolgálatát. 
Június 24–30. A legfontosabb családtag címmel ifjúsági 
és családos tábort tartottunk Szigetszentmártonon. 
Június 24-én Johannes Erlbruch lelkészt búcsúztatta a 
németajkú gyülekezet. Utódját, Barbara Lötzsch lel-
késznőt szeptember 9-ei beiktatásán köszöntöttük. 
Október 27-én gyülekezetünk adott otthont a Budai 
Egyházmegye felügyelő találkozójának. 
November 9–11. között Révfülöpön a Felügyelők orszá-
gos konferenciáján képviseltem gyülekezetünket. A ba-
jor testvéregyházunk delegációja egy nagyon érdekes 
előadást tartott a világiak szolgálatának tapasztalatai-
ról a bajor evangélikusoknál. A konferencia foglalkozott 
az egyházunk által kidolgozott Lelkészi Életpálya Mo-
dell kérdésével. A program 2019 januárjától kerül foko-
zatosan bevezetésre. Célja egyházunkban az örömteli és 
minőségi lelkészi szolgálat hosszú távú biztosítása, lel-
készeink megtartása. 
November 17-én majdnem teljes létszámmal presbiteri 
csendes napot tartottunk. 

Kedves Testvérek, gyülekezetünkben felügyelő-
ként új szolgálatot kezdve igyekszem megtalálni azo-
kat a pontokat, ahol testvéri közösségünknek erre a 
legnagyobb szüksége van. Az a szerető, támogató test-
vériség, amit gyülekezetünkben megélek, sok erőt ad – 
ezt igyekszem megszolgálni, és felügyelői feladataimat 
minél hiánytalanabbul ellátni. 

Jelentésem végén hálát adok Istennek lelkészeink, 
gyülekezeti munkatársaink és a tisztségviselők szolgá-
latáért, gyülekezeti tagjaink önkéntes munkájáért. 

Heinczinger Orsolya felügyelő 
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Eseménynaptár – 2019. Pünkösd

Június 2. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
18.00 – Orgonaest, orgonál: Kecskés Mónika 

(Pesti Ferencesek templom orgonistája). 

Június 3–5. hétfőtől-szerdáig 
Hittanos-napok a templomban. Az iskolai hittano-
sok találkozója gyülekezetünkben. 

Június 8. szombat 
18.00 – Az Országúti Ferences Templomban öku-

menikus pünkösdi ifjúsági virrasztás, 
bűnbánati alkalom, tanítás, Szentlélekért 
való könyörgés. 

Június 9. vasárnap 
Pünkösd 

Istentiszteletek a szokott rendben. 
11.00 – Tanévzáró istentisztelet. 

Június 9. vasárnap 
Pünkösdi találkozás 

Gyülekezetünk nyárkezdő napja, fesztivál 
Délután családi programok több helyszínen, gyer-
mekműsor, szabadtéri evangélizáció, hitoktatók kö-
szöntése; a kávéházban sütemény és kávé, szörpök 
és kézműves sör, áldás a reformációi emlékkútnál. 
Balicza Iván és Fabiny Tamás új könyveinek be-
mutatója, a Palinta társulat műsora gyerekeknek, 
Szulák Andrea és Elek Norbert koncertje, kiállítás 

Neuberger István festményeiből, a Schütz kórus és 
a Budavári Gospel Kórus koncertje, a Pécsinger 

Szőlőbirtok bemutatkozása, Barlang-játék. 
A részletes program szórólapon jelenik majd meg. 
A közös ebédre és a szervezett borkóstolóra jelent-
kezni 2019. június 2-ig lehet a Lelkészi Hivatalban! 
A programokon való részvétel ingyenes, a borkós-
toló térítéses, a kávéházban való fogyasztáshoz 

bon-ok vásárolhatók. 

 Június 10. hétfő 
Pünkösdhétfő 

 Istentiszteletek 9.00, 11.00 órakor a Budavárban. 
18.00 órakor nem tartunk istentiszteletet. 

Hétközi alkalmak a nyáron 
A tanévzáró naptól a nyári táborig pénteken 

17.30-kor az ifjúsági órákat megtartjuk. Azt kö-
vetően szeptember 1-jéig a hétközi alkalmak kö-
zül csak a kedden 18.00-kor kezdődő bibliaórát 

tartjuk meg minden héten! A vasárnapi istentisz-
teleteket nyáron a szokott rendben tartjuk meg! 

A Sára-terem alkalmas családi programok, szüle-
tésnapok és egyéb alkalmak megtartására. Öröm-
mel állunk ezzel is a gyülekezet tagjai rendelkezé-
sére. Érdeklődni Kovács Kata hitoktatónál lehet a 

+36-20-824-9031 telefonszámon. 

Egyházközségi vendégszoba van a Fortuna u. 25-
ben. Használatáról érdeklődni Bencéné Szabó 

Márta lelkésznél lehet a +36-20-824-3057 számon. 

5. Budavári Bach fesztivál 
NO.1. MOTETTÁK ÉS KORÁLOK 
Június 10. hétfő 19.00 – BACH AKADÉMIA 
vezényel és orgonán közreműködik: Bán István 
Pásztor Júlia, Weiszburg Zsuzsanna – szoprán 
Hacknauer Bettina, Szablics Karolin – mezzo 
Buda Sára, Murányi Eszter – alt 
Marossy Gábriel, Szabó Balázs – tenor 
Krokovay Marcell, Bán István – basszus 
Kővári Péter – kontínuó 
Nagy Réka – barokkcselló 
Dénes-Worowski Marcell – violone 
NO.2. ORGONA 
Június 12. szerda 19.00 – Orgonaest 
KISS ZSOLT (Pannonhalmi Főapátság) 
NO.3. CSELLÓ SZÓLÓSZVITEK 
Június 14. péntek 19.00 – Orgonaest 
SZÁSZVÁROSI SÁNDOR – barokkcselló 
orgonán közreműködik: Lévai Kamilla 
NO.4. SZÓLÓHEGEDŰ 
Június 16. vasárnap 19.00 – Orgonaest 
KERTÉSZ ÁGNES – barokkhegedű 
orgonán közreműködik: Radnai Tamás 
NO.5. KANTÁTÁK – BWV 82, 170 
Június 18. kedd 19.00 – Orgonaest 
MUSICA VIVAX WIEN – vezényel: Bán István 
Johanna Krokovay – alt 
Krokovay Marcell – basszus 
NO.6. GAMBASZONÁTÁK 
Június 20. csütörtök 19.00 – Orgonaest 
NAGY RÉKA – viola da gamba 
SZOKOS AUGUSTIN – orgona 

Június 30 – július 6. 
vasárnaptól szombatig 

Családos – hittanos – ifjúsági tábor 
Helyszín: Csemő, Tamás tanya 

Tudjátok az utat? 

Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat, a hit-
tanos gyermekeket, a konfirmációra készülőket, a 

konfirmált fiatalokat! Kicsiknek és nagyoknak játé-
kos ismeretszerzés, kirándulás, fürdés, vetélkedő, 

bibliatanulmányozás, elcsendesedés, sok játék még 
több énekléssel, finom falatokkal, jó közösségben. 
Jelentkezni e-mailben a budavar@lutheran.hu cí-
men, telefonon a +36-1-356-9736 számon, vagy 

személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet a Jelentke-
zési lap leadásával és 10 000 Ft előleg befizetésével 

2019. június 23-ig. A tábor teljes költsége: 
30 000 Ft, amelyhez a budavári gyermekek és fiata-

lok alapítványi támogatást kaphatnak. A tábor-
költség nem tartalmazza az utazás költségét! 

Filmnéző-kör 
„házigazda”: Péter Zoltán 

Június 6-án csütörtökön este fél 7-kor a Sára-te-
remben ismét megtekinthető a Mária Magdolna c. 
angol filmdráma (kb. 2 órás), utána beszélgetés. 
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Június 30. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
11.00 – Az istentisztelet keretében a norvég test-

vér-egyházkerület kórusa szolgál. 

Július 7. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
15.00 – Lelkészszentelési ünnepi istentisztelet. 

Lukács Máté végzős teológus lelkésszé 
szentelését Dr. Fabiny Tamás püspök 
végzi. Az ünnepi istentisztelet után foga-
dás lesz a kápolnában és az udvaron. 

19.00 – Orgonaest, orgonál: Bán István. 

Augusztus 4. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
18.00 – Orgonaest, orgonál: Nagy László Adrián 

(Országúti Ferencesek templom orgonistája). 

Szeptember 1. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
11.00 – Tanévnyitó istentisztelet. 
18.00 – Orgonaest, orgonál: Bán István. 
A tanévnyitó istentisztelet után folyamatosan 
indulnak a hétközi kisközösségek alkalmai! 

Szeptember 3. kedd 
18.00 – Bibliaóra 
19.00 – Presbiteri gyűlés 

Szeptember 9. hétfő 
19.00 – Budavári Evangélikus 

Szabadegyetem 
Lackfi János 
József Attila-díjas költő: 
Költészet és imádság. 

 
 
 

Szeptember 15. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
18.00 – Az esti istentisztelet alatt az Ars Sacra 
fesztivál keretén belül: Isten kezében – Összeállí-
tás az Erdélyi Helikon költőinek istenes verseiből. 
Előadja: Kilyén Ilka marosvásárhelyi Magyar 
Örökség-díjjal kitüntetett színművész, közreműkö-
dik: dr. Molnár Tünde marosvásárhelyi orgona-
művész, egyetemi tanár, orgonista. 

Október 5. szombat 
16.00 – Konfirmációs vizsga a Kápolnában. 
18.00 – Finn vendégkórus koncertje a templo-

munkban. 

Október 6. vasárnap 
Hálaadó vasárnap – Istentiszteletek a szokott rendben. 
11.00 – Konfirmációs istentisztelet és hálaadás. 
19.00 – Orgonaest, orgonál: Csorba Gergely (Debre-

ceni Református Nagytemplom orgonistája). 

Október 14. hétfő 
19.00 – Budavári Evangélikus Szabadegyetem 
Páll Csilla művészettörténész: Evangéliumi képes-
könyv a reformáció korából – A mömpelgardi oltár 
bemutatása. Luther Márton szerepében közreműkö-
dik Marosszéki Tamás színművész. 

  

Augusztus 26–29. 
Napközis tábor kisiskolás 

és felsős gyerekeknek. 
Bibliai foglalkozások, játékok, kreativitás, érdekes 
programok. Jelentkezni augusztus 20-ig lehet a 
Lelkészi Hivatalban. A tábor költsége 6 000 Ft. 

Felhívjuk beteg vagy idős testvé-
reink figyelmét, hogy akik szeret-
nének otthonukban úrvacsorával 
élni, telefonon, vagy a gyülekezeti 
honlapon, a szolgálatok/látogatás 
menüpont alatt található űrlapon keresztül egyeztet-
hetnek időpontot, és a lelkészek szívesen meglátogat-
ják őket. 
Telefon: +36-1-356-9736 (hétfőtől-péntekig 9–13 
óra között), vagy http://budavar.lutheran.hu 

Máltai Szeretetotthon 
A Diakóniai Munkacsoport havi egy alkalom-

mal, szerdánként 14–15 óra között áhítatot tart a 
Máltai Szeretetotthonban. Újabb szolgálatot végző 
testvérek jelentkezését várják. 

Bajnóczi Ilike +36-20-824-5375 
Jelentkezés a konfirmációra! 

Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezé-
sét, amelyekben 7-8. osztályos fiatalok vannak, 
hogy a 2019-2020. év konfirmációra készülő cso-
portja formálódhasson. Örülnénk, ha ők a nyári 

táborban is részt vennének! 
Várjuk azoknak a felnőtteknek a jelentkezé-

sét, akik tudatosan és hivatalosan akarnak az egy-
házunkhoz és benne gyülekezetünkhöz kapcso-

lódni. Azokat, akik konfirmáltak ugyan, de felele-
venítenék az akkor tanultakat, s azokat, akik 
(bármely felekezetben történt) keresztség után 

nem részesültek konfirmációban, valamint azokat 
is, akik nincsenek megkeresztelve. 

Az érdeklődőknek 2019 őszétől ismét szervezünk 
felkészítő tanfolyamot. 

Kérjük, hogy adóbevalláskor gondoljon alapítvá-
nyunk működésére és az Evangélikus Egyházra, 
bátorítsa 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 be-
járatánál – kitöltve – megtalálható! 

Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma 
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Luther Márton: Második előszó a Zsoltárok könyvéhez (részlet) 
VEDD ÉS OLVASD 

Sokan voltak a régi atyák közül, akik e könyvet 
az Írás más könyveinél előbbre tartották és igen ked-
velték. S jóllehet elég dicséret az, amivel a mű mesterét 
méltatja, mégis illő, hogy dicséretünket és hálánkat mi 
is kifejezzük. …úgy találom, hogy nincs e földön gyö-
nyörűségesebb példázatgyűjtemény s legendárium a 
Zsoltárok könyvénél. S ha azt kívánnánk, gyűjtessék 
egybe minden példázat, legenda, história legjava, és 
rendeztessék el a lehető legjobban, a mostani Zsoltárok 
könyve állna előttünk. Mert ebben nemcsak azt olvas-
suk, mit cselekedett egyik-másik szent, hanem hogy 
maga a szentek feje mit cselekedett, s őt követve vala-
hány szent is: hogy tehát miként álltak meg Isten, ba-
rátaik és ellenségeik előtt, hogyan viselkedtek minden 
időben a legnagyobb veszedelemben és szorongattatás-
ban; ezenfelül pedig egytől egyig megtaláljuk benne az 
isteni, szent tanításokat és rendeléseket is. 

S már egyedül azért is becses és kedves e könyv, 
mert oly világosan megjövendöli Krisztus halálát és 
feltámadását, s országa és az egész kereszténység képé-
nek oly pompás rajzolatát adja, hogy méltán nevez-
hetnénk kis Bibliának, amely ennek minden tanulsá-
gát a legékesebb és legrövidebb formájában magában 
foglalja, mintha valaki mindezekből míves enchi-
ridiont, azaz kézikönyvecskét készített volna; ezért úgy 
látom, hogy szinte maga a Szentlélek buzgólkodott az 
egész kereszténységről s a szentekről egy kis Bibliát és 
példázatgyűjteményt összeállítani, hogy aki a teljes 
Bibliát el nem olvashatja, az egésznek summáját egy 
kis könyvecskébe foglalva megtalálja. Ezenfelül ékes 
erénye a Zsoltárok könyvének, amelyért mintául szol-
gálhat, s amitől olyan szépen és édesen illatozik, hogy 
míg a többi könyvek a szentek cselekedeteivel vannak 
teli, ám szavaikból igen keveset említenek, ez nem csu-
pán a szentek cselekedeteit jelenti meg, de szavaikat 
is, amelyekkel Istenhez szóltak, hozzá könyörögtek, és 
beszélnek és könyörögnek ma is, mindezekért a legen-
dák és példázatok, ha őket a Zsoltárok könyvével ösz-
szevetjük, szótalan szenteket mutatnak, míg a zsoltá-
rok igaz, bátor és eleven szentekről szólnak. 

De mindezek felett azért oly nagyszerű e mű, mert 
a szentek beszédéből nem a legegyszerűbbeket és leg-
közönségesebbeket adja elénk, hanem ezek legjavát, 
midőn nagy komolysággal a legmagasztosabb dolgaik-
ról szóltak Istennel. Ennélfogva nem csupán a cseleke-
deteik közben kimondott szavakat idézi, hanem szívük 
és lelkük drága kincseit is megmutatja, azaz szavaik és 
cselekedeteik forrását, szívüket és gondolataikat, hogy 
láthassuk, miként tartották magukat minden dolguk-
ban, veszedelemben és szükségben. 

A Zsoltárok könyvének szentjei ezeket mindennél 
gazdagabban mutatják, így bizonyságot kapunk arról 
is, mi lakozik szívükben, és milyen szavakkal szóltak 
Istenhez és az emberekhez. Mert az emberi szív olyan, 
akár egy hajó a tajtékos tengeren, amely a világ négy 

égtájának szélviharaiban hánykolódik. A félelem és a 
gondoskodás megoltalmaz az eljövendő szerencsétlen-
ségtől, ám rémület és szomorúság száll meg bennünket 
a jelenvaló bajok miatt. Emitt a reménység s az elbi-
zakodottság kerget a jövendő szerencse felé, amott a 
biztonság és az örvendezés hív megmaradni a megszer-
zett javakban. E viharos szelek azonban megtanítanak 
komolysággal beszélni és megnyitni a szívet, hogy fel-
tárulkozzék a dolgok legvégső alapja. Mert aki félelem-
től s szükségtől szenved, egészen másként beszél, mint 
aki örvendezve vigad. S az örvendező ajkán más dalok 
és szavak fakadnak, mint azén, akit rettegés tart fogva. 

Miben más leginkább a Zsoltárok könyve, mint a 
viharos szelek között komolysággal ejtett szavak? Merre 
lelsz még olyan ékes, örvendező szavakra, mint a dicsé-
ret és a hálaadás zsoltáraiban? Betekinthetsz itt minden 
szent szívébe, akárha gyönyörűséges és örvendezéssel vi-
rágzó kertbe lesnél, mint a mennyországba, ahol pom-
pás, szépséges és derűs virágok nyiladoznak, mert Isten-
ről és az ő jótéteményeiről való szép és vidám gondola-
tok öntözik őket. S mondd, hol találnál mélyebb, pana-
szosabb, keserűbb szavakat a szomorúságról, mint a kö-
nyörgésekben? Úgy látod bennük a szentek szívét, 
mintha a halálra vagy a pokolra vetnéd a szemeidet. 
Milyen gyászos és fekete ott minden Isten haragjának 
szomorú látványától! És nincs festő, aki szebben meg-
festhetné a félelem és a reménység szavait, s Cicero vagy 
más rétor, aki ékesszólóbban mondhatná el őket. 

Ennek a legnagyobb szépsége pedig, amint mond-
tuk, az, hogy e szavak Istenhez s Istennel szólnak, ami-
től kétszeres komolyság és élet költözik beléjük. Mert 
amikor emberekkel váltunk szót efféle dolgokról, nem 
perzsel és követel olyan elevenen, és nem is nyílik meg 
oly nagyon a szív. Ezért, hogy a Zsoltárok könyve a 
szentek könyvecskéje lehet, s az ember minden dolog-
ban olyan zsoltárokra és igékre lelhet benne, amelyek 
megérintik, és olyannyira szívéből szólnak, mintha bi-
zony egyedül érte tétettek volna ide, hogy ennél jobbat 
nem írhatott, de nem is kívánhatott volna. 

Ez pedig azért is kedvező, mert ha valakit e sza-
vak megtalálnak, s gondolataival összecsendülnek, bi-
zonyos lehet abban, hogy maga is a szentek gyüleke-
zetéhez tartozik, s a szentek sorsa is olyan volt, mint 
ami neki kijutott, mert egy dalt énekelnek mindany-
nyian; főképpen akkor, ha úgy emelheti Istenhez sza-
vát, mint azok, ez pedig egyedül a hit által történhetik. 
...a Zsoltárok könyve nem juttat téged meghasonlásra 
a szentek közösségével, mert megtanít arra, hogy örö-
möt, félelmet, reménységet, szomorúságot egyképpen 
viselj, s szent gyanánt gondolkozz és beszélj. Igen, 
megleled abban magadat is, és a Gnóthi seauton igaz 
értelmét, ezenfelül Istent és minden teremtményt is. 

Segítsen bennünket az Atya minden kegyelmével 
és irgalmával, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, akinek 
dicséret és dicsőség legyen, tisztelet és hála e Zsoltár-
könyvért és megszámlálhatatlan és elmondhatatlan jó-
téteményeiért, mindörökkön örökké. Ámen, ámen! 
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Pusztító élet 
EGY HÍRSZERKESZTŐ GONDOLATAI 

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A 
föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötét-
ség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. (Móz 1-2.) 

Lett talaj, fény és víz, ami minden életnek az 
alapja. A Teremtő kopárnak látta művét, teremtett 
hát különféle maghozó füveket és állatokat, akik eze-
ket a füveket legelték. Nem feledkezett meg a csúszó-
mászókról és a vizek lakóiról sem, mikor pedig látta, 
hogy mindez jó, létrehozta a természetet működtető és 
a fejlődést garantáló szabályokat, majd odaadta az 
egészet az embernek. Nyilván mondta, hogy vigyáz-
zunk rá. Mert a jó szülő már csak olyan, hogy ha va-
lami értékeset, pláne pótolhatatlant ad gyermekének, 
akkor felhívja a figyelmet annak kivételes értékére. 

Jarred Diamond amerikai tudós Összeomlás című 
kiváló könyvében arról ír, hogyan tűntek el a Föld szí-
néről azok a valaha volt, virágzó civilizációk, melyek 
nem tudtak, vagyis inkább kapzsi szemléletük miatt 
nem voltak hajlandók harmóniában 
élni környezetükkel. Ír a Grönlandot 
meghódító vikingekről, akik birkákat 
és teheneket vittek magukkal az új 
élettérbe, és nem hallgattak az ősla-
kókra, akik egyre csak azt hajtogatták, 
hogy nem valók ezek ide, itt halat kell 
enni, azt is jobbára nyersen. És ír a 
Húsvét-szigetek egykori urairól is, akik 
az összes fát kivágták, hogy óriásszob-
raikat ki tudják görgetni a tenger-
partra. Helyükre is kerültek a szobrok, 
ám addigra már teljesen felborult a szi-
getcsoport ökoszisztémája, lakhatat-
lanná vált, lakóit pedig felőrölte az idő 
mindent járó, könyörtelen malma. 

A jegesmedvék nem tettek semmit azért, hogy 
lakhatatlanná váljon a föld, ahol sok tízezer éve élnek. 
Ők csak vadászgattak, kergették a sarki jégpáncél te-
tején sütkérező fókákat és sokáig szerencséjük volt, 
mert a jég kemény, a fóka lassú és óvatlan, a medve 
pedig olyan teremtmény, amely rendszerint elveszi azt, 
amire szüksége van. Ám mostanra elpártolt a szeren-
cse a jegesmedvéktől. A tenger egyre rövidebb időre 
fagy be, a vízben úszkáló fókák pedig vihogva incsel-
kednek a fehér óriással, aki éhesen járkál a parton fel 
és alá. Kétségbeesésében benéz a közeli városokba, 
hátha akad ott valami ennivaló. Ám onnan az embe-
rek elzavarják, így kénytelen visszamenni a tenger-
partra, amely még mindig nem fagyott be, a fókák még 
mindig csak incselkednek vele, a medve pedig végül 
éhen hal. Persze egy medve nem csinál nyarat, sőt, 
mint látjuk telet sem, mert idén május 13-án melegebb 
volt a Sarkkörön, mint Szicíliában! 31 Celsius fok! 

A Föld légköre telítődött szén-dioxiddal, amely 
túlnyomó részt az ember ipari tevékenysége és a köz-
lekedés miatt keletkezik. A légkör melegszik, a sarkvi-
dékek évezredek óta fagyott talaja kiolvad, és rengeteg 
metán szabadul fel, ami tovább melegíti a légkört. 

Idén májusban Budapesten megdőlt az évszáza-
dos hidegrekord, heteken át mindössze 5-6 Celsius fo-
kokra ébredtünk reggelenként. A gyorsuló klímaválto-
zás eltéríti eredeti pályájukról az északi félteke nagy 
légáramlatait, ez okozza a szélsőséges tavaszi időjárást. 
Az európai ember nyár elejére minden évben elfo-
gyaszt annyit, amennyi a fenntartható életéhez még 
elegendő volna; szélsőséges időjárási jelenségek pusztí-
tanak; messziről érkező, invazív rovarfajták falják fel a 
haszonnövényeinket; olyan elpusztult bálnákat sodor 
partra a tenger, melyeknek gyomra tele van műanyag-
gal. Sokáig lehetne még sorolni annak bizonyítékait, 
hogy a profitéhes, a fogyasztás, a birtoklás féktelen 
szenvedélyétől megrészegített ember módszeresen 
tönkreteszi a környezetét. Lerombolja azt az életteret, 
amely létének alapja, amelyből minden gazdagsága 
származik. Mindeközben pedig nagy csinnadrattával 
nyitjuk meg az újabb és újabb autógyárakat, egymás 
vérét isszuk a politikai küzdőtéren, és jól kifundált 

gondolatrendszerekbe kényszerítve 
gyűlöljük egymást – de nagyon. 

Mintha nem lenne holnap. És bár 
a holnap még talán, de a holnapután 
már legalább is kétségesen. 

Számomra az esztelenség egyik 
legfőbb szimbóluma máig az elektro-
mos kenyérvágó kés. Egy mozdulatot 
tesz kényelmesebbé – azt, amikor meg-
szegjük a kenyeret. Azt a kenyeret, 
amely a földben gyökerező, eső és nap 
nevelte maghozó füvekből, gabonából 
készül; amit a természethez jóval köze-
lebb élő, azt értőn óvó, régi paraszti 
társadalomban életnek is neveztek. Azt 
a drága kenyeret, amit Jézus megtört, 

és önnön testének nevezett. 
A kereszténység hanyatlásával párhuzamosan a 

civilizált társadalmak értékrendjében mindinkább hát-
térbe szorul a mértéktartás, a valódi értékek tisztelete 
és a közösségért, az utánunk jövőkért érzett felelősség-
tudat. Az ezek helyére lépő szerzésvágy, a vagyon fel-
tétlen tisztelete és az egocentrikus világszemlélet pedig 
alkalmatlan arra, hogy távlatokban is lássa a terem-
tett világot alakító folyamatokat. 

A National Geographic tévécsatornán, a Morgan 
Freeman által narrált, Isten nyomában című sorozat-
ból tudtam meg, hogy Angliában újra terjedőben van 
a druidizmus. Évezredes pogány hagyományok szerint 
kivonulnak az erdőbe, fagyöngyöt vágnak a fákról, 
mert a fagyöngy az Ég és a Föld között lebegve össze-
kapcsolja Isten teremtett világát, megtartva az esendő 
embernek biztonságot nyújtó egységet. A környezet-
pusztítás veszélyét érző britek, kezükben fagyönggyel 
állnak a köd áztatta pirkadatban, várják a napfelkel-
tét, ami az emberiség öntudatra ébredése óta a remény 
szimbóluma. 

Úgy mondják, hogy a remény hal meg utoljára. 
I. L. L. 

A gyökér, amely éltet 
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Az Én igém…
„Ne félj, mert megváltotta-

lak, neveden szólítottalak, enyém 
vagy!” (Ézs 43,1) 

Kislány koromban, amikor 
édesapám kimondta a nevemet, a 
hangsúlyából tudtam, hogy mi a 
teendőm. Ha szólított a kerítésen 
átkiáltva, a szó végén a hangsúlyt 

kicsit megemelve; tudtam, indulás haza, vége a játék-
nak. Amikor hazajött, és elkiáltotta a nevemet, én sza-
ladtam a kitárt karjaiba. Ölelésében szeretetet, bizton-
ságot éreztem. Nagyon jó volt ott. 

Így vagyok a jó Istennel is. Tudom, hogy az övé 
vagyok, gondot visel rám. Amikor elkóborolok, mint 
bárány a nyájtól, nem hagy elveszni. Szólít. Hív, és 
ismét segítséget küld, hogy visszataláljak Hozzá. És én 
hálával teli szívvel jövök, mert jó az Ő megváltó sze-
retetében biztonságban lenni.  

Németh Katalin 

„Ne félj, mert megváltottalak, 
neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1) 

1952-ben voltam 
elsőáldozó a pesti Jézus 
Szíve templomban hét-
évesen. Édesapám nem 
elégedett meg azzal, 
hogy hittanórákra jára-
tott oda, hanem jött 
hozzánk minden héten 
egy apáca, Ilonka néni, 

aki egy feloszlatott pécsi rendházból került Buda-
pestre. Nagyon sokat köszönhetek neki a hitre nevelés-
ben. Évekkel később a Patrona Hungariae katolikus 
gimnáziumban hitem csak erősödött. De akkor (még?) 
a Biblia lapozgatásáról inkább lebeszéltek bennünket 
– indokolván, hogy nehéz, felkészült teológus magya-
rázata nélkül nem értjük. Osztályfőnökünk, Edit nővér 
gyakran adott egy-egy kis cédulán bibliai idézetet 
ilyen-olyan alkalomból. Az egyiket különösen szeret-
tem: „Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, 
bűne az annak” (Jak 4,17). 

Később, fiatal felnőtt koromban 
a két legjobb barátnőm evangélikus 
volt. Az egyik paplány, Abaffy Csilla, 
a másik egyetemi csoporttársam, 
Prőhle Évi. Máig ápoljuk baráti kap-
csolatunkat. Évi később rokonom is 
lett, mivel Férjem elsőfokú unoka-
testvére. Bekerültem egy nagy evan-
gélikus családba. A Biblia közelebbi 
ismeretét nagyban köszönhetem teo-
lógus végzettségű Anyósomnak, Prő-
hle Irénnek. Mindig hálával és nagy 
szeretettel gondolok rá! 

Egyszer, november elsején, Min-
denszentek napján, az Új Köztemető-
ből hazajövet, terv szerint a 
Batthyány téri Szent Anna temp-
lomba akartunk menni misére. De a 

hosszú út miatt nem értünk el addig, ezért hat óra 
előtt egy-két perccel kiszálltunk a metróból a Deák té-
ren, s ott mentünk be a templomba. Az Istentisztelet 
végén, lévén, hogy nem közönséges vasárnap volt, gye-
rekek sorfala állt az oltár előtt, s ők mondtak áldást 
egy-egy bibliai idézettel azoknak, akik kimentek az ál-
dásért. Persze mi is kimentünk. Én egy nálam két fejjel 
alacsonyabb, elemista korú kislányhoz kerültem. Ő 
lábujjhegyre emelkedve, karját felnyújtva tette kis ke-
zét a fejemre, s mondta Ézsaiás szavait. Elpárásodott 
a szemem, s már nem voltam biztos abban, hogy egy 
kislány vagy a Jóisten egy angyalkája szól-e hozzám. 
November elsején van a névnapom. 

Rozsondai Marianne 

„Ha valaki 
nem születik víz-
től és Lélektől, 
nem mehet be az 
Isten országába.” 
(Jn 3,5) 

Kezdetben 
vala az Ige… 
János evangyélioma, és benne különösen Jézus beszé-
dei, meghatározó élményem. Pünkösd vasárnapján, 
Sopronban volt a konfirmációm. Ennek éppen hetven 
éve. Nehéz idők következtek, s az iskolai hittanból ki-
maradtam. Nagyapám – A hit világa szerzője – vál-
lalta, hogy a hittanórák helyett engem tovább vezet és 
tanít. Egy teljes tanéven át magyarázta János evangé-
liumát, és eljutottunk az 5. részig. E részekből idézek 
most egy-egy verset Pünkösd ünnepére. – Melyik az a 
hely, ahol Istent imádni kell? A samáriai asszonynak 
mondja Jézus: Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azok-
nak lélekben és igazságban kell imádniuk. (Jn 4,24), Ni-
kodémusnak pedig, szintén a Lélekről: A szél arra fúj, 
amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan 
jön és hova megy… (Jn 3,8). Meg kellett tapasztalnom, 
hogy bár lehet otthon egyedül imádkozni, a Bibliát ol-
vasni, idővel eltunyul a lelkem, kialszik a hitem. Aztán 
ki tudja, honnan jön, lehet vihar vagy enyhe fuvallat, 

megtalál, utolér valami (Valaki), és 
fel kell ismernem: mégiscsak van egy 
hely, ahol az ige, imádság és közösség 
(communio) vár, és amely naponta 
megújít, életben tart.  

Nagyapám hagyatékából kaptam 
egy fényképet egy szoborról: Jézus és 
Nikodémus. A kép talán az íróaszta-
lán volt, de bizonyára látóközelben, és 
hátoldalára ezt írta: … és nem tudod 
ezeket? (Jn 3,10). 

Talán saját magának írta, figyel-
meztetésül, de mindenkinek szól, aki 
Isten népének tanítója, sőt mindany-
nyiunknak, hogy tudatára ébredjünk 
Jézustól kapott küldetésünknek! 

Rozsondai Béla
A Lélek Krisztushoz vezet 
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Békesség – békesség 
Törekedj a békességre, és kövesd azt! (Zsolt 34,5) 
A 2019. év igéjének jegyében március 29-31. kö-

zött közel százan vettünk részt Balatonszárszón a 
gyülekezeti hétvégén. 

A témára való ráhangolódásként hangzott el a 
péntek esti áhítat Háború és béke? címmel. Bencéné 
Szabó Márta igehirdetésében a tenger lecsendesítésé-
nek történetét vette alapul. A hajójuk elsüllyedésének 
perceit váró tanítványok a hatalmas orkánt hallva, 
rettegve csak a természet háborgására figyelnek, mi-
közben Jézus békésen alszik a hajó hátuljában. Ép-
pen most szunnyad el, amikor az elemek tombolnak 
körülöttük! Amikor minden háborog az életemben és 
semmi nem stabil, akkor szunnyad el az én őrizőm? 
A megmenekülés lehetősége egyedül Jézus segítségül 
hívása. Az Ő szavára csend lesz, és a sima víztükör a 
végtelen békességet jelképezi számunkra. A Balaton 
zöldes víztükre is ezt idézte fel a tavaszi napsütésben. 

Pénteken este a bibliai nevekkel való vidám csa-
patjáték nemcsak a bibliaismeretünket frissítette fel, 
hanem személyes barátkozásra, közösségépítésre is le-
hetőséget adott. 

A szombat reggeli áhítatban Péter Zoltán veze-
tésével azt idéztük fel, hogy mennyi mindenre képe-
sek vagyunk a nyílt konfliktusok elkerülése érdeké-
ben. Inkább hallgatunk, szenvedünk vagy magunk-
ban fortyogunk, csak hogy a látszólagos békét fenn-
tartsuk. A medve és a macska című magyar népmese 
is éppen azon gondolkodtatott el, hogy még az alap-
talan vádakat is ellentmondás nélkül eltűrjük, még a 
saját emlékezetünket, véleményünket, tapasztalata-
inkat, az egész egyéniségünket is gyakran hajlandóak 
vagyunk feladni a felszínen meglévő békéért, ami va-
lójában csak egy álságos béke. 

Ezért mélyebbre eveztünk Gáncs Péter nyugal-
mazott püspök úrral Jákob tusakodásának történeté-
hez kapcsolódva. Az elsődleges, mindennél fontosabb, 
hogy Istennel megleljük a békességet, hogy az Isten-
től nekünk kínált békességet elfogadjuk, hiszen ő már 
Jézus Krisztusban váltságot szerzett nekünk, hogy 
békességünk legyen mennyei Atyánkkal. Ez a záloga 
annak, hogy embertársainkkal is folyamatosan keres-
sük a békességet, és hogy önmagunkat is el tudjuk 
fogadni, úgy tudjuk látni, ahogy Isten tekint ránk. 
Az Istennel, az emberekkel és a magunkkal való bé-
kesség megvalósulásában nagyon fontos ez a sorrend. 
Azonban ahogyan a három az egyben kávé-cukor-tej-
por kombináció sem válik ihatóvá a ráöntött forró víz 
nélkül, a békességnek ez a hármas dimenziója sem 
valósul meg az életünkben anélkül, hogy a Szenthá-
romság Isten áldása ráömlene. A református testvé-
rek köszönése jól felhívja a figyelmet arra, hogy a bé-
kesség nem lehetséges áldás nélkül, ugyanakkor az ál-
dásból békesség fakad. A feltámadott Jézus is így kö-
szöntötte az összegyülekezett, együtt félő tanítványo-
kat: Békesség nektek! Majd a megbocsátás tovább-
adásának feladatával a békesség követeivé tette őket. 
Ezt a küldetést úgy tölthetjük be mi is, ha az imád-
ság, a középpont megtalálása és a tusakodás – ahogy 
Luther fogalmaz – jelen vannak az életünkben.  

Az előadást követő csoportos beszélgetések során 
nagyon mély, őszinte személyes gondolatokat osztot-
tunk meg egymással a megbocsátás nehézségeiről, az 
úrvacsorában megtapasztalt kegyelemről, az imaéle-
tünk kérdéseiről és bizonyosságairól, a lelkünkben Is-
ten által megteremtett belső békességről. 

Délután Fabiny Tamás püspökünk képes beszá-
molóját néztük és hallgattuk meg, melynek során az 
Ökumenikus Segélyszervezet munkatársaival Irakban 
tett útjáról, személyes élményeiről mesélt a helyi egy-
házi személyekkel való közös szolgálattól egészen a 
háborút túlélt fiatalokkal való beszélgetésig. Nagy 
öröm, hogy egyházunk is részt vehet az élet újraindí-
tásában, segíthet a béke helyreállításában. Megható 
volt, hogy konfirmandusaink az iraki gyerekek sorsa 
iránt érdeklődő kérdéseket fogalmaztak meg. 

A gospelkoncert azért volt egészen különleges, 
mert a kórusvezető, Szuhai Mónika által összeállított 
műsor minden éneke az előre, írásban megfogalma-
zott kérdéseinkre, kéréseinkre reagált bátorítást, 
megnyugvást adva, vagy éppen tettekre buzdítva. Az 
este folyamán négy bizonyságtétel adott megerősítést 
abban, hogy Isten csodálatosan munkálkodik az 
egyes emberek életében. Balicza Klára, Bolváry Ka-
talin, Terei Gábor és Béndek Mátyás elmondták, ho-
gyan kerültek egyre közelebb Istenhez, hogyan ta-
pasztalják meg az Ő vezetését, vigasztalását külön-
böző élethelyzeteikben, és milyen szerepet játszik a 
keresztény közösség hitük növekedésében. 

A vasárnapi istentiszteleten Bence Imre igehir-
detése Krisztus keresztjére mutatott, hiszen ott szer-
zett számunkra békességet halála által. Felemelő volt 
átélni az úrvacsorában Jézus közelségét és az erőt, 
mely az óriási körben álló gyülekezeti közösségből 
áradt. Újra felcsendült az ének, melynek sorai az 
egész hétvége témáját megalapozták: 

Béke, béke, nála béke vár. 
Béke, béke, ha elfogadod szavát. 

Ő az, ki szegényen jászolban jött a világra.  
Ő az, ki emberként földünknek útjait járta. 

Ő az, ki elhívta Pétert, Ő az ki elhívta Jánost,  
Ő az, ki minden nap minket is szólít magához. 

Ő az, ki tanított, s mutatta, hogyan kell élni. 
Ő az, ki mindenkit segít 

a nyomába lépni. 
Ő az út, igazság, élet. 
A szeretet belőle élhet. 

Ő az, ki hozzád is, hozzám 
is mindig beléphet. 

Ő az, ki testéből s véréből 
terített asztalt. 

Ő az, ki keresztfán szen-
vedve bűnünkért meghalt. 

Ő az, ki elküldte lelkét. 
Ő az, ki reménnyel táplál. 

S hidd el, hogy téged is, 
engem is megáld, és vár ránk! 

Béke, béke, nála béke vár. 
Béke, béke, ha elfogadod szavát. 

 
Sztrókay Edit 

A személyes hit születése 
A Szentlélek felébreszti a szívünkben az Isten 
iránti buzgalom, szeretet legmélyebb érzését. 
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Hírek – Hírek – Hírek
 Március 6-án Bence Imre lelkész a Csömöri Egyház-

községben a farsangi imahéten hirdette az igét. 
 Thomas Metzler nürnbergi lelkész látogatott meg 

minket, akivel Tóth Katinka presbiter és Péter Zoltán 
lelkész a testvérgyülekezeti lehetőségeket beszélte meg. 

 Március 9-én gyülekezetünk adott otthont az egyház-
megyei hittanversenynek és gyermeknapnak. A verseny 
a Kodály Zoltán Kórusiskolában zajlott, az egyéb 
alkalmaknak gyülekezetünk termei adtak otthont. 40 
fős csoport segítette a zavartalan lebonyolítást, amelyet 
Péterné Mestery Rita hitoktató fogott össze. 

 Március 19-én a Rákospalotai Evangélikus Gyüleke-
zetben szolgált Péter Zoltán böjti esti áhítaton. 

 Március 22-én a Tapolcsányi úti Kollégium nyílt nap-
ján a kollégium lakóinak műveit, alkotásait mutatták 
be. Gyülekezetünket Péter Zoltán lelkész képviselte. 

 Március 23-án Albertiben az egyházközségek elnöksé-
geinek találkozóján Heinczinger Orsolya vett részt, 
Bence Imre lelkész a Növekvő gyülekezet témakörében 
vezetett interaktív foglalkozást, Péter Zoltán lelkész 
pedig az úrvacsorai istentisztelet liturgiájában szolgált. 

 Március 29–31. Gyülekezeti hétvége Balatonszárszón. 
 Április 2-án Bajnóczi Ilona diakóniai munkatárs és 

Bencéné Szabó Márta vezetésével került sor a húsvéti 
diakóniai csomagok elkészítésére. 

 Április 5–6-án Bence Imre oklevelet szerzett a Lelkészi 
Életpályamodell képzésén Révfülöpön, így egyházunk 
lelkészi vezetőképzésében trénerként vehet részt. 

 Április 6-án Péter Zoltán a Pesthidegkúti Evangélikus 
Gyülekezet böjti csendesnapján szolgált vetített képes 
előadással Jézus békessége a tanításában címmel. 

 Április 7-én az istentiszteleten Jakab Johanna V. éves 
teológus szolgált igehirdetéssel. A gyülekezet átadta 
Dr. Stúr Dénesnek a tiszteletbeli-örökös felügyelői 
oklevelet és Sólyon Anikónak a Mária Dorottya–díjat. 

 Április 12-én az ökumenikus keresztútjárás alkalmával 
Péter Zoltán lelkész vezetésével gyülekezetünk 10 fős 
kis csoportja szolgált két stációnál. 

 Április 13-án a Pesthidegkúti Evangélikus templomban 
a Budavári Gospel Kórus szolgált. Mivel a II. kerület is 
támogatta a kórus CD-jének megjelenését, az alkal-
mat megtisztelte Ernyei László, a kerület egyházügyi 
tanácsnoka is. Igét hirdetett Bence Imre lelkész. 

 A húsvét hajnali istentiszteleten a kibővített Schütz 
Kórus szolgált Hacknauer Bettina vezetésével, a 
délelőtti istentiszteleten pedig a Budavári Gospel 
Kórus Szuhai Mónika vezetésével. 

 Április 26–28-ig egyházmegyei konfirmandus találkozó 
volt Piliscsabán. A gyülekezetünket 4 konfirmandus 
képviselte. A nyitó áhítatot Bence Imre tartotta. 

 Április 27-én volt Nagyvelegen Bence Győző lelkész 
beiktatása. Megtekintettük a felújított gyülekezeti 
termüket, amelyhez támogatást adott gyülekezetünk. 

 Május 1-jén piknik volt a Madocsai család gödöllői 
telkén. A családias együttléten közös játékok, grillezés, 
áhítat és beszélgetés erősítette a közösségünket. 

 Május 8-án a Budahegyvidéki Egyházközségben az 
egyházmegyei közgyűlésen küldöttjeink mellett részt 
vett Bencéné Szabó Márta és Heinczinger Orsolya is. 

 Május 8-án templomunkban volt az „ÚjLélekZene” 
koncertsorozat 3. alkalma. 

 Május 9-én ökumenikus megbeszélés volt a kerület 
egyházközségeinek gitáros zenészei között. Idén az 
Országúti ferencesek által szervezett imaestbe 
kapcsolódunk be, amely pünkösd szombatján lesz. 

 Május 11-én Egyházkerületi találkozó volt Cegléden, 
melyen gyülekezetünk csoportját Péter Zoltán lelkész 
vezette. 

 Május 11-én Bence Imre és Bencéné Szabó Márta 
lelkészek a Győr-Mosoni Egyházmegye találkozóján 
vettek részt Ménfőcsanakon, amelyen Hit és család 
címmel tartottak előadást. 

 Május 12-én a Budavári Gospel Kórus Balatonbog-
láron lépett fel a Seven-Houses Gospel Choir&Band-
del. A kórussal tartott Péter Zoltán lelkész is. 

 Május 15-én jótékonysági koncerten a wheatoni (USA) 
művészeti kollégium női kara volt a vendégünk. 

 Május 16-án a II. kerületi önkormányzat meghívására 
Bence Imre képviselte egyházközségünket a lelkészek 
találkozóján. 

 Május 25-én a kápolnában tartotta éves találkozóját a 
Sztehlo Gáborról elnevezett ifjúságvédelmi alapítvány. 
Gyülekezetünket Kövesy Emese gazdasági vezető 
képviselte, áhítatot tartott Bence Imre lelkész. A 
résztvevők megkoszorúzták a Sztehlo-emléktáblát. 

 Május 25-én Balás István emlékére tartott koncertet a 
Mandák Kórus. 

 A Németajkú Egyházközség önállóságának 25 éves 
jubileumára emlékezett a gyülekezet. Nagyszabású 
rendezvényükön gyülekezetünket többek között 
Heinczinger Orsolya felügyelő, Fabiny Tamás püspök 
és Péter Zoltán lelkész képviselte. 

Lelkészi Hivatal 
1014 Budapest I. ker. Táncsics M. u. 28. 

Samu Piroska irodavezető 
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Bence Imre – igazgató lelkész 
Fogadóóra: kedd 15.00-18.00; péntek 9.00-12.30 

e-mail: imre.bence@lutheran.hu 
Bencéné Szabó Márta – lelkész 

Fogadóóra: szerda 9.00-13.00 
Péter Zoltán – lelkész 

Fogadóóra: kedd 9.00-13.00; csütörtök 9.00-13.00 
e-mail: zoltan.peter@lutheran.hu 
Dr. Fabiny Tamás – püspök 
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