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A Budavári Evangélikus Egyházközség Hírlevele

Hírmondó
XIII. évfolyam 2008/2. szám Pünkösd

„...Ezért nagy különbség azt tudni, hogy Isten van, és azt, hogy ki- és miféle az Isten.
Az első a természetes tudás, amely minden szívbe bele van írva. A másodikra
egyedül a Szentlélek taníthat meg.”
Luther: Der Prophet Jona ausgelegt
(Szita Szilvia fordítása)

Látható kezdet – rejtett folytatás

Isten a világ megváltását nem titkon,
hanem a történelem
megragadható eseményeiben vitte végbe.
A betlehemi istálló
Gyermekét éppen úgy
látták a pásztorok,
mint Augustus császár népszámláló biztosai. Jézus áldozati
halála is mindenki
szeme láttára történt
az országút mellett.
A folytatás azonban már rejtett. Pünkösd
ünnepén Istennek ez a láthatatlan, megfoghatatlan munkája kezdődött el. Számoljunk
reálisan ezzel a „más” világgal, ahol nem a Pénz,
nem a Hatalom, hanem a Szentlélek erői
működnek.
Ebben az erőtérben részesedünk a Szentlélek
ajándékaiban: szeretetben, örömben, békességben, önmegtartóztatásban (Gal 5, 22). Így lesz
szebb és boldogabb az életünk.
Jövel Szentlélek Úristen!
Pünkösdkor gigantikus építkezés kezdődött el: a
Szentlélek Istennek templomot épít. Az építkezés
azonban elhúzódott, a templom máig sem készült
el.

Nem maradt félbe,
mint a bábeli torony. Nem lett természeti katasztrófák vagy háború
martaléka. Az építkezés a tervek szerint, a megadott
ütemben ma is folyik.
Különös templom:
Jézus a fundamentuma, és ha majd
befejeződik egyszer az építkezés, Ő lesz a zárókő
is. Addig pedig élő kövekből épül. Ott, azon a
nevezetes pünkösdi ünnepen, 3000 élő kő került
egymás mellé. Azóta megszámlálhatatlan.
„Élő kő!” Furcsa ellentmondásos hasonlat. A kő
kemény, hideg, élettelen. Jelentése azonban
megváltozik, ha építkezésről van szó. Ha a ház
fala szalmából van, a szél is könnyen átfújja. A
vályogtéglákat elmossa egy nagyobb eső. A kő
azonban megbízható, szilárd, ellenálló, sok
mindent kibír. Isten temploma kőből épül, de élő
kövekből, akikbe a Szentlélek életet lehelt. Ez a
templom állja a történelem pusztító viharait.
Ebbe a templomba beépülni élő kőként pünkösdi
kegyelem, pünkösdi csoda.

Jöjj Szentlélek, és élő kőként építs be engem is Isten templomába!
(a „Pünkösdi mozaik” c. kötet alapján)
Madocsai Miklós
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„Engem maga a közösség vonz”
Beszélgetés Czenthe Annával, gyülekezeti
ifjúságunk tagjával
Mostani számunkban az ifjúság életébe
pillantunk bele egy kicsit, Czenthe Anna
segítségével. A Deák Téri Evangélikus
Gimnáziumba járó hölgy ifjú kora ellenére
komoly gyülekezeti múlttal büszkélkedhet,
hiszen nem csak keresztelték Budavárban, de itt
is konfirmált, és számtalan baráti szál, no meg
sokrétű tevékenysége is ide köti. Aktivitása
révén egyik igazi belső motorja a gyülekezetünk
fiatalabb
tagjaiból
álló,
jól
működő
kisközösségének.
Amikor készültem erre a beszélgetésre, a
neved hallatán csaknem mindenkinek az
jutott eszébe, hogy Anna milyen sokrétű,
mennyi mindent csinál. Végezzünk egy kis
leltárt, valójában mit is?
Természetesen első
az iskola, de emellett
járok néptáncolni, s
több oldalról kapcsolódom a zenéhez is.
Részt
veszek
az
iskolai énekkar munkájában és furulyázni
tanulok a népzene
iskolában, ahol ezen
kívül még népdalénekléssel is foglalkozunk. Ha az időm
engedi, elmegyek tűzzománc szakkörre, de
nagyon szeretek rajzolni is, illetve általában
kedvelem a kézműves mesterségeket. Péntekenként pedig természetesesen az ifin van a helyem.
S fontos megemlíteni, hogy vasárnap természetesen megyünk istentiszteletre. Ahol gyakran
végzek iratterjesztést is.
Valamennyien őrizünk – ha mást nem – egyegy emléket az egykori ifjúsági összejövetelekről. Nálatok milyen az ifi hangulata?
Egyáltalán mivel töltitek ott az időt?
Baráti hangulat, baráti társaság van. Most
döntően gimnazista korosztályúak járnak közénk.
Valójában
nincs
kötött
programja
az
összejöveteleknek, sok minden befolyásolja,
hogy éppen mivel foglalkozunk. Ha azonban

nincs különleges program, akkor énekléssel
szoktunk kezdeni. Utána beszélgetünk, mindig
más, minket érdeklő témáról. Ezt pedig játék
követi. De van, amikor próbák zajlanak, mint
például a közelmúlt időszakban is, amikor az
Illés prófétát bemutató színdarabra készültünk.
(Amit terv szerint bemutatnak az idei Szélrózsa
találkozón is. Gy.G.) Egy-egy alkalommal 1520-an szoktunk lenni. A találkozások
természetesen nemcsak a tanítási időszakban,
hanem nyáron is vannak. S ha már beszélünk
róla, fel is használom ezt a lehetőséget, hogy
megemlítsem, szívesen hívunk és várunk minden
fiatalt a közösségünkbe.
Van, hogy bekapcsolódunk a gyülekezeti
programokba is. Ha kérnek, akkor szívesen
besegítünk bármilyen munkába. Karácsonykor
például idősebb testvéreknél voltunk énekelni, de
volt olyan is, amikor egy néninek hordtam
ebédet. Sőt, résztvevői vagyunk a gyülekezet
életének más szempontból is, mint ahogy most is
ott voltunk Piliscsabán a Gyülekezeti hétvégén.
Hogy képzeled tovább? Mik a terveid?
Sok mindenen gondolkoztam már, sok minden
érdekel. Mostani elképzelésem szerint vagy a
nyelvterület irányába szeretnék elmenni, vagy
pedig valamilyen rajzolással összefüggő pályán
gondolkodom. Egyik lehetséges ötletként felmerült a restaurátori hivatás is.
Mi köt ehhez a közösséghez?
Egyrészt, hogy már nagyon régen ide tartozom.
Nem csak itt kereszteltek, de itt is nőttem fel.
Még konfirmáció előtt, amikor elkezdtem hittan
táborba járni, megszerettem a társaságot, ott
találkoztam először a közösségbe járás élményével. A konfirmáció megerősítette ezt. Már
alig vártam, hogy mehessek ifire. Ott pedig
megragadott a társaság hangulata.
Engem maga a közösség vonz. Másrészt, mivel
itt nőttem fel, mindenkit ismerek és kifejezetten
szeretem, hogy egy nagyon nyitott közösségről
van szó. Egy példával hadd világítsam meg.
Tavaly ifire eljött egy nem evangélikus fiú.
Minden különösebb cél nélkül, egyszerűen csak
benézett. Azután itt maradt, aminek az lett a
végső következménye, hogy idén nálunk
konfirmált.
Köszönöm a beszélgetést.
Gyarmati Gábor
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Lelkészi jelentés a Budavári
Evangélikus Egyházközség
2007.évi életéről
Egyházközségünk 2007. évi életének célkitűzése
a növekedés jelszava volt.
Három kérdés köré csoportosítom a beszámolót.
1. Milyen területeken volt érzékelhető a
növekedés?
2. Milyen területeken nem volt eredmény?
3. Mi a levonható tanulság és a további teendő?
1.

Milyen területeken volt érzékelhető a
növekedés?

Elöljáróban szeretném tisztázni, hogy a
növekedést nem lehet mindig számokban
kifejezni. Hiszen növekedés, ha több lesz az
istentiszteletre járók száma, de az is, ha a hit
mélysége az elkötelezettség foka növekszik. Ezt
számokkal nem lehet leírni, sőt szemmel látható
jel sem tükrözi, de azok számára, akik benne
élnek egy ilyen közösségben, érezhető. A tagok
aktivitása, beszélgetés megszületése, szolgálatok
vállalása, hozzászólások tartalma jelzik a
közösségben növekvő hitet.
Egyházközségünk regisztrált tagjainak száma:
2596.
Választói névjegyzékben: 693+78 alapítványi tag.

Istentiszteletek száma: 272.
Átlagos létszám: 66 fő. Ez éves összesítésben:
cca. 18.000 résztvevő.
40 év alattiak aránya, becslésem szerint, 30-40%.
Az esti istentiszteletek létszáma a korábbiakhoz
képest 100%-al növekedett. Átlag 15-20 fő.

Budavári Hírmondó

Temetés: 40.
Konfirmáció: 11 fiatal, 6 felnőtt
A szolgálatokat 3 parókus (Balicza Iván, Bence
Imre és Dr. Fabiny Tamás püspök), egy beosztott
lelkész (Bencéné Szabó Márta) egy nyugdíjas
(D Szebik Imre ny. püspök) és egy nyugdíjas
diakónus (Dr. Széchey Béla) látják el. Gyülekeztünkben minden évben gyakorló évét tölti egy
hatodéves hallgató, a hitoktatásban és más
szolgálatokban 20 fő önkéntes munkatárs segít.
A presbitérium havonta, a képviselő testület
évente kétszer ülésezik
2.

Milyen területeken nem volt eredmény?

- Végleg megszűnt az egyetemi ifjúsági óra –
életmódváltásuk miatt.
- Nem növekedett a bibliaórák látogatottsága.
Úgy tűnik, az istentiszteleti közösségből
nehéz továbblépni a növekedés lépcsőin.
- Nem sikerült megoldani a lecsökkent
létszámú cserkészőrs utánpótlását.
3.

Mi a levonható tanulság, és a további
teendő?

Elsődleges a hitbeli növekedés. A hit közösségben épül, azonban az egyéni hitépítés is
fontos. Beszéljünk a hitről a gyülekezetben és a
környezetünkben élőkkel.
Missziói lélekre és aktivitásra is szükség van a
növekedéshez. Legyen természetes egymás
erősítése, hívogatása. Az igények nyílt megfogalmazása segít abban, hogy a gyülekezet
arculata, légköre olyan legyen, amilyennek maga
a gyülekezet szeretné. Melegebb testvéri
törődésre, odafigyelésre van szükség.

Alkalmaink még: egyházzenei áhítatok (Bán
István és Csorba István). A Schütz kórus
szolgálata nagyünnepeken. Családos istentiszteletek. Különleges istentiszteletek: Karácsony
éjfél, Óévbúcsúztató, Húsvét hajnali, Nemzeti
ünnepeken, Vesperás, Tamás mise, Tanévzáró
nap, Tanévnyitó. Az év során 6 vendég
igehirdető volt. Úrvacsora – az esti istentisztelet
kivételével – minden alkalommal volt, és a
résztvevők 35%-a élt az úrvacsora szentségével.

Ha semmit nem teszünk a gyülekezetért,
kívülállók maradunk és soha nem fogjuk átélni
azt, amit Pál apostol ír a korinthusiaknak, és amit
mi is megtapasztalhattuk az elmúlt évben: „Én
ültettem, Apollós öntözött, de a növekedést az
Isten adta.”.

Keresztelés: 52 gyermek, 8 fiatal és felnőtt.
Összesen: 60.

Mind a lelkészi, mind a következő oldalon
található felügyelői jelentés teljes szövege
honlapunkon, a http://budavar.lutheran.hu címen
olvasható.

Esküvő: 30 (De csak kettő volt tiszta evangélikus
pár.).

Budapest-Budavár, 2008. április 1.
Balicza Iván
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„És ügyeljünk egymásra, a szeretetre, a jó cselekedetekre
való felbuzdulás végett.”

Felügyelői jelentés
a 2007-es esztendőről
Jelentésemben három célt fogalmazok meg:
-

Tájékoztatás
Értékelés (eredmények, hibák)
Jövő (növekedés, közösség, Jézus Krisztus
követése)

A 2006-os esztendőnek a „mit” volt a kérdése, a
2007-es évben a „hogyan” foglalkoztatott.
Hogyan végezhetjük szolgálatunkat Jézus akaratához igazodva, hogyan tudjuk vonzóvá tenni a
gyülekezeti közösséget, hogyan tudjuk a távollevőket megszólítani, hogyan erősíthetjük meg
diakónia szolgálatunkat és hogyan birkózhatunk
meg az anyagi problémákkal?

Tavaly is összegyűjtöttem – a testvérek hozzájárulásával – azokat a gyülekezeti elektronikus
leveleket, amelyek „forgalmában” magam is
részt vettem. 2007-ben másfélszeresére nőtt a
terjedelmük, jelezvén, hogy nőtt az aktivitás és
az ebben a formában történő kapcsolattartásunk
jelentősége.
Anyagi ügyek.
A régi időkben a gyülekezetek anyagi szükségleteinek jelentős részét az állam biztosította, de
számottevő volt a nagybirtokosoktól, vagyonos
polgároktól és a gyülekezetek anyagi javainak
jövedékéből származó bevétel is. Korunkban
nagyot változott a helyzet. Nem csak az állami
támogatás csökkent radikálisan, de fogynak a
külföldi segélyek is. Ma az egyház fenntartása
elsősorban a gyülekezeti tagokra hárul! Emellett
ne feledkezzünk el a „láthatatlan bevételekről”
sem! Amikor a testvérek munkával, autójukkal,
telefonjukkal, felszereléssel, oltárdíszítéssel, időáldozattal vállalnak szolgálatot.
A legfontosabb, hogy ne egyházfenntartói járulék
fizetőket keressünk, hanem TestVéreket, akik
hívó szavunkra beépülnek gyülekezetünkbe.
Nagy felelősségünk, missziói feladatunk, hogy
őket is elérjük Jézus hívó szavával, és befogadjuk közösségünkbe.
Önkéntes munkások, részvétel gyülekezeti
alkalmakon.

A presbitérium.
A lakása szerinti gyülekezetben szolgálatot
vállaló, távozó Koren András presbiter testvérünk helyébe Kiss József testvérünk lépett.
Újraválasztottuk igazgató-lelkésznek Balicza
Iván testvérünket. S köszöntöttük Madocsai
Miklóst, aki 50 ével ezelőtt kezdte meg – Jézus
Krisztushoz való elkötelezettséggel – szolgálatát
itt, a Budavárban.
Tíz presbiteri gyűlést tartottunk, 73,4%-os
részvétellel, amelyeken 29 határozat született.
Ebből ehelyütt kettőt emelnék ki:
- Képviselőtestületünk örömét fejezi ki, hogy
Bán István, gyülekezetünk orgonistája kiváló
eredménnyel szerzett egyházzenei diplomát.
Tanulmányai alatt is nagy hűséggel és magas
színvonalon látta el kántori munkáját.
- A presbitérium úgy határozott, hogy a nemzeti
ünnepeink alkalmából tartott istentiszteleteken
a szószék mellett elhelyezik a nemzeti zászlót.

Hálával és örömmel gondolunk azokra a
presbiter testvéreinkre, akik bibliaórát tartottak,
szeretetvendégségen szolgáltak előadással, részt
vettek istentiszteleti liturgikus szolgálatban.
Megemlítem, hogy terveink között szerepel a
presbiterképzés megindítása.
Öröm számunkra, hogy vannak, akik önkéntesen
és nagy buzgalommal vesznek részt különböző
szolgálatokban. Többen segítenek a gyülekezeti
kirándulásokon, ifjúsági táborokban, fotódokumentációban, a Hírmondó készítésében és
postázásában, az istentiszteleten a lekció felolvasásában, vagy idős testvéreinket támogatják.
Itt kell megemlítenem az énekkari tagok és a
gyermek-bibliakör vezetők, ismeretterjesztők
hűséges szolgálatát is. Biztatunk mindenkit, hogy
ki-ki találja meg azt a feladatot, amit Isten rábíz.
Az erre fordított idő mindig „megtérül”. Isten
adjon erőt, és erősítse mindnyájunk hitét. Jézus
Krisztus legyen velünk vándorlásunkon, hogy
mindig tiszta célt lássunk magunk előtt!
Madocsai Zsolt
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MEGSZÓLAL A PRESBITER

Wass Albert

Kedves olvasóink!
Új sorozatot kívánunk indítani. A gyülekezetben
dolgozó presbitereket szeretnénk közelebb hozni a
közösség tagjaihoz, közzétenni gondolataikat munkájukról, megismertetni presbiteri ars poétikájukat.
S hogy a szöveg ne legyen „arctalan”, úgy gondoltuk, egy portrét is mellékelünk.
„Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a
mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és
töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével.” (2Thesz 1, 11)

Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de
a test valamennyi tagja, noha sokan vannak,
mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.
1Kor 12, 12
Bakó Zsuzsanna presbiter
vagyok, a Gyermek- és
Ifjúsági
Munkacsoport
vezetője.
Volna-e kedvem presbiterként szerepet vállalni
az egyház életében? –
kérdezték tőlem a választások előtt pár héttel. A
kérdés egy kicsit meglepett, de izgalmassá is
vált számomra. Mi a
feladata egy gyülekezeti elöljárónak? – kérdeztem magamtól. Mit kellene majd csinálnom?
Rengeteg kérdés-gondolat kavargott a fejemben.
Kis félelemmel, de Istenben bízva mondtam
igent.
Ez alatt a két év alatt megtanultam, hogy a
presbiter folyamatos és soha le nem zárható
feladatot kap Istentől. Aki presbiter, az Isten
nagykövete. Nekem talán az egyik legszebb
feladat jutott a gyülekezetben, hogy a ránk bízott
gyermekeket, Isten ajándékait, evangéliumi
szeretetben terelgessem. Emellett természetesen
még a zene szépsége és az istentiszteleteken való
igeolvasás is a részemmé vált.
Úgy gondolom, hogy érdemes mindezeknek az
apró csodáknak részesei lenni.
A fent idézett igével szeretném a testvérek elé
vinni azt az érzést, amit nekem a megválasztásom jelentett.

Én és az Isten
Nagy-nagy rémek űztek,
már mindent bejártam:
végső menedéknek
Istennél megálltam.
S lám az Isten nékem
sziklaszilárd vért lett,
gond meg nem találhat,
baj hozzám nem érhet,
mert az Isten nékem,
míg másnak csak támasz,
nekem menedékem,
végső menedékem!
Míg örömben jártam,
meg nem leltem Istent.
Rá csak most találtam,
hogy elveszték mindent.
Ilyenek vagyunk mi,
gyarló földi férgek,
úgy térünk csak Hozzád,
bánatok ha érnek,
szertekuszált álmok,
széttépett remények.
Rátaláltam én is
szörnyű-szörnyű búban,
Atyai szavára
most, hogy rászorultam,
nagyon rászorultam.

Budavári Hírmondó
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Eseménynaptár
2008. TAVASZ - NYÁR
Május 11. Vasárnap

Május 24. Szombat - 10 órától
CSALÁDOS PIKNIK

Bográcsolás – közösség
közös éneklés – áhítat – játék

a Madocsai család
gödöllői telkén

Pünkösd 1. napja

Úrvacsorai istentiszteletek a szokott rendben.
18.00 – Zenés áhítat
a dániai Jubbiled kórus közreműködésével
Kórusvezető: Zsuzsanna Bjørn Anderssen

Minden korosztályt szeretettel várunk!
Jelentkezni május 18-ig lehet
a Lelkészi Hivatalban.

Süteménykészítő verseny!

A háziasszonyok által készített süteményeket
szakértők és ínyencek bírálják el!

Május 31. Szombat
Presbiterek
egyházmegyei találkozója
a budahegyvidéki
Evangélikus Templomban (Kékgolyó u.)

Június 1. Vasárnap
Május 12. Hétfő
Pünkösd 2. napja

Délelőtti istentiszteletek a szokott rendben.
FIGYELEM! Este 18.00-kor nincs istentisztelet!

Május 17. Szombat
Egyházkerületi missziói nap
a Pilisi Evangélikus
Egyházközségben
Jelentkezni május 11-ig lehet
a Lelkészi Hivatalban!
Május 18. Vasárnap
Szentháromság ünnepe

Úrvacsorai istentiszteletek a szokott rendben.
18.00 – VIZSGA ISTENTISZTELET
Bittner Abigél lelkészjelölt szolgálata
Mindenkit szeretettel várunk!

MUNKAÉVZÁRÓ GYÜLEKEZETI NAP
Program:
9.00 – istentisztelet
11.00 – tanévzáró istentisztelet a templomban
Közös ebéd
Délután: előadás – beszélgetés, közös éneklés
és a piliscsabai hittanosok bábelőadása:
„A vakon született meggyógyítása”
18.00 – Tamás mise, a keresők istentisztelete

Június 15. Vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben.
11.00 – Igét hirdet: Adorjáni Dezső
erdélyi evangélikus püspök,
a kolozsvári testvérgyülekezet lelkésze

Június 22-28-ig
Nyári tábor
részleteket ld. a 12. oldalon
Július 1-5-ig

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

A gyülekezeti programokat a
honlapunkon is figyelemmel kísérhetik
http://lutheran.budavar.hu
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

A Budai Egyházmegye
konferenciája
felnőtteknek és családoknak
PILISCSABÁN
Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban.

XIII. évfolyam 2008/2
Július 16-20-ig
HOL A HATÁR?
SZÉLRÓZSA – 7. országos
evangélikus ifjúsági találkozó
Kőszegen
A találkozó keretében
a Budavári Ifi előadja a
„Meddig sántikáltok kétfelé?”
c. zenés színdarabot.
Részletek és jelentkezés a
www.szelrozsatalalkozo.hu
honlapon

Július 27. Vasárnap
17.00 – Bittner Abigél lelkészjelölt
lelkésszé avatása az
esztergomi evangélikus templomban.
Az avatás szolgálatát
Ittzés János elnök-püspök végzi.

Augusztus 1-8-ig
Ifjúsági testvérgyülekezeti tábor

a nürnbergi fiatalokkal közösen
Németországban.
Jelentkezni a konfirmált fiataloknak lehet
június 15-ig a Lelkészi Hivatalban.

7. oldal

Budavári Hírmondó
A Lelkészi Hivatal
(1014 Budapest I. Táncsics M. u. 28.)
fogadóórái: hétfőtől péntekig 9.00-13.00
vagy megbeszélés szerint.
és fax: 356-97-36
Internet: http://budavar.lutheran.hu
E-mail: budavar@lutheran.hu
Gyülekezetünk lelkészei:
Dr. Fabiny Tamás – püspök  394-23-35
tamas.fabiny@lutheran.hu
Balicza Iván – igazgató lelkész  212-66-07
mobil: 06-20/824-20-70
e-mail: balicza@t-online.hu
Fogadóóra: hétfő és kedd 9.00-13.00
Bence Imre – lelkész, esperes
mobil: 06-20/824-40-37
e-mail: imre.bence@lutheran.hu
Fogadóóra: hétfő 15.00-16.30
szerda és csütörtök 9.00-13.00
Bencéné Szabó Márta – lelkész
mobil: 06-20/824-30-57
Fogadóóra: péntek 9.00-12.00
A Gazdasági Hivatal
fogadóórái: kedd, szerda, péntek: 9.00-12.30
Madocsai Zsolt – felügyelő
Fogadóóra: minden hónap 3. keddjén
18.00-19.30 között, előzetes időpont egyeztetéssel
Kövesy Emese irodavezetőnél –
356-97-36

Szeptember 7. Vasárnap
11.00 – TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

A munkaévzáró csendes-napunktól a
tanévnyitó istentiszteletig
a hétközi alkalmaink közül
csak a keddi 18 órás bibliaórát tartjuk meg.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Istentiszteletek a Bécsi kapu téren
Minden vasárnap és ünnepnapon
9.00 és 11.00 órakor úrvacsoraosztással
és 18.00 órakor

Istentiszteletek a Budagyöngyén
(Szilágyi Erzsébet fasor 24.)
Minden vasárnap és ünnepnapon
9.00 órakor úrvacsoraosztással
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Felhívjuk a testvérek figyelmét a nyári felnőtt
konferenciákra és evangélizációkra.
A hirdetéseket kövessék nyomon a faliújságon
és az Evangélikus Élet hasábjain.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Reményik Sándor

A szőnyeg visszája
Kétségbe esem sokszor én is
A világon és magamon,
Gondolva, aki ilyet alkotott:
Őrülten alkotott s vakon.
De aztán balzsamként megenyhít
Egy drága Testvér halk szava,
Ki, míg itt járt, föld angyala volt,
S most már a mennynek angyala:
„A világ Isten-szőtte szőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha – legszebb perceinkben –
A színéből is – valamit.”

Budavári Hírmondó
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A gyülekezet konfirmációja
Minden gyülekezet életének egyik csúcspontja a
konfirmáció. Évtizedekkel ezelőtt egy hétköznapi ünnepen, áldozócsütörtökön is megteltek
ilyenkor a templomok. Az evangélikus családokban tudatosan készültek erre az alkalomra.
Később, a lelkileg aszályosabb korokban gyakran
már nehezebben állt össze egy-egy csoport, ám
ilyenkor annál nagyobb öröm volt, hogy
egyáltalán van utánpótlás.

konfisok is részt vettek. Öröm volt látni, ahogy
az ifjúság tagjai fogadták az utánpótlást. A
vizsga helyébe lépett előadást mintegy
testületileg figyelték a karzatról, majd vasárnap
gyertyagyújtással juttatták kifejezésre, hogy
közösségükbe fogadják őket.

A konfirmáció gyülekezeti jellegét erősítette az
is, hogy az ünnepi istentisztelet liturgiájában
több szülő is részt vett. Vagy úgy, hogy
világiként igét olvastak az oltárnál, vagy úgy,
hogy lelkészként saját gyermeküket is megáldhatták. Egy szülő számára egészen különleges
ajándék ez!
Április 20-ra meghívót kaptak a 20, 30 vagy
éppen az 50 évvel ezelőtt konfirmáltak is.
Mindez megerősíthette a zsoltáros igazát: „Jó az
Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről
nemzedékre.” (Zsolt 100, 5).
Jó átélni, hogy a budavári gyülekezetben a
konfirmáció igazán gyülekezeti alkalom. Az a
tény, hogy 2008-ban tizennyolc fiatal részesült a
konfirmációban, azt mutatja, hogy a gyülekezetben jól szervezett gyermekmunka folyik: hiszen
van honnan meríteni. A lelkészek és a hívek
közötti rendszeres kapcsolattartás, a családoknak
a keresztséget követő figyelemmel kísérése is e
háttérmunka fontos eleme. Ennek következtében
a konfirmáció korántsem csak tizennyolc család,
hanem az egész gyülekezet ügye volt. Ezt
átélhettük már 2007 ádvent első vasárnapján,
amikor Bence Imre, az idei csoport, konfirmáló
lelkésze bemutatta a gyülekezetnek a kis
csapatot. A jelenlevők ekkor nem csupán futólag
ismerhették meg e széparcú és tiszta tekintetű
fiatalokat, hanem a kézbe kapott egy-egy
fénykép alapján fokozott felelősséget is magukra
vállalhattak egyikükért-másikukért. Tudom,
hogy több testvérünk otthon kitűzte a képet és
naponta imádkozott egy-egy fiatalért. Nagyszerű
gondolat volt az egész gyülekezet ilyen
bekapcsolása a konfirmáció folyamatába.
Tovább erősítette a gyülekezeti szálakat a
piliscsabai gyülekezeti hétvége, amelyen a

A „beszélgető egyházban” talán nem volt idegen,
hogy a konfirmációi igehirdetést két lelkész
tartotta, párbeszédes formában. Hasonló dialógus
zajlott a gyülekezet és a konfirmandusok között.
Utóbbiak már vékony gyerekhangon így
énekeltek: „Először lépek oltárodhoz”. Erre a
hívek kórusa így felelt „Indulj el, Jézusunk kis
nyája, / Ne félj, veled megyünk sokan…”
Mindezek nyomán elmondhatjuk, hogy egy-egy
ilyen ünnep a gyülekezet konfirmációja, az egész
közösség megerősödése is.
Fabiny Tamás
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Ne féljetek!
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága és
a nem látott dolgokról való meggyőződés.”
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni,
mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő
létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt
keresik.” (Zsid 11, 1 és 6)
Ennél nagyobb ígéretet nem kaphat földi halandó!
És milyen jó ezzel az ígérettel élni, még akkor is,
ha netán kicsit hangsúlytalanná vált a történés
nélküli hétköznapokon. Azután egyszer csak jön
valami váratlan esemény.

Budavári Hírmondó

testvéreim – gondolnak rám. A gyerekeim pedig
megnyugtattak, nem hagyják magára Tamást,
bármi történik is. Olyan szépen, mintha fonalat
gombolyítottam volna, jöttek a meggyőző
gondolatok. Az élet véget ér, és én köszönöm ezt a
hetvenkét évet, amelyre visszatekintve ott látom
az
Örökkévaló
nagyon
is
megtervezett
gondoskodását. Szeretem az életet, nagyon
szépnek találom a teremtett világot, és nagyon jó
volt itt lenni, de az én Mennyei Atyámra bízva
magam szívesen indulok haza. Így rakosgattam le
sorban a terheket.

Az agyam össze-vissza kapkodott. Félelem, és
reménytelenség dolgozott benne. Mi lesz a súlyos
agyműtétből szépen felépült párommal, akinek a
támasza vagyok? Ott marad öregen, tehetetlenségre, fájdalomra kárhoztatva? A gyerekeim
szétszórva a nagyvilágban. Senki, de senki nincs?

Amikor a nagy műtétre került sor, nem volt
választott orvosom. Egy fiatal rezidenst – aki a
többször elhalasztott beavatkozás miatt őszintén
sajnált és vigasztalt – kértem fel, hogy operáljon
meg. Mikor leültünk a műtétet megbeszélni,
mondta, hogy ne féljek, egy gyakorlott kolléga fog
segíteni. Én pedig nagyon őszintén válaszoltam
neki, hogy nincs bennem semmi félelem. Ám amikor
ott áll majd a műtőasztal mellett, gondoljon arra,
hogy most a Hatalmas Úr földi eszközeként
működik, és ha Ő akarja, csodát is tehet. Minden
úgy történik majd, ahogy ott fenn eldöntötték.
Nem nevetett ki. Én pedig azért imádkoztam, hogy
ezt a gondolatot soha ne felejtse el élete
folyamán.

Kétségbe esve borultam le imádkozni. Kértem a
Megváltótól, hogy erősítse meg megrendült
hitemet és bocsássa meg gyengeségemet. Legyen
meg az Ő akarata. Teljes erőmből könyörögtem:
vegye kezébe sorsomat! Az ima után mélyen
elaludtam.

A nővérek megdicsértek. Szépen viselem a
sorsomat. Nem sírok, nem lettem depressziós, sőt
boldogan tettem tanúbizonyságot. Én az Örök
Isten háza népéhez tartozom, sorsomat Ő
hordozza a kezében, és aligha kell nagyobb
biztonság.

Reggel, mikor felébredtem, olyan volt, mintha
valaki kifényesítette volna a világot. Kinéztem az
ablakon, s a reggeli fényben galambok húztak el a
házak felett, kis fénykoronával a fejükön, a
Hármashatár-hegy tetején pedig színes felhők
ragyogtak. Ahogy álltam, egy vasárnapi prédikáció
jutott az eszembe. Már csak arra emlékszem az
ótestamentumi ige kapcsán, ami akkor is nagyon
megérintett: hogy felmennek az emberek a
templomba, amelyek magasra épültek, de aki feljut
oda, annak minden más lesz felülről. Mások a
távlatok, és jobban kirajzolódnak a fontos dolgok.
S ekkor úgy éreztem, én is felmentem a
templomba. Béke vett körül és nyugalom, mert
éreztem, Isten elfogadta az imádságomat. Kezébe
vette sorsomat, üzen nekem, és nincs más dolgom,
mint hittel belé kapaszkodni. Már nem éreztem
egyedül magam! Tudtam, hogy többen imádkoznak
értem s mindkét gyülekezetben – Budavárban
evangélikus, a Pozsonyi úton pedig református

Amíg van terve az én Uramnak velem, addig
maradok.

Megszólalt egy csengő valahol a testemben.
Igyekeztem nem odafigyelni, de az csak szólt
egyre vészjóslóbban. Orvos. Beutalás. Laboratórium. Kis beavatkozás. Várakozás. Végül bizonyosság: rosszindulatú daganat. Köznapian: rák.

Eszembe jut, amikor Jézushoz hoztak egy
beteget, kérvén: gyógyítsa meg. Ő azonban,
mielőtt a testével foglalkozott volna, így szólt:
„Megbocsáttattak a te bűneid.”. Én is érzem az
evangélium igazát Valóban. Előbb a lelket kell
meggyógyítani.
S látom, hogy körülöttem mindenkinek könnyebb,
ha látják a jókedvemet, meg azt, hogy apróságok is
milyen nagy örömöt tudnak okozni.
A jövő sem riaszt. Elfogadok minden döntést.
Érzem az Úr gondoskodó közelségét és tudom,
hogy amikor át kell mennem azon a félelmetes
kapun, fogja majd a kezemet, nem leszek egyedül.
Azt szeretném üzenni Nektek, hogy ma is történnek csodák, és ez nagyobb csoda, mint a testnek
gyógyulása. Ne féljetek!
Bod Mari

Budavári Hírmondó
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Az Úr szeretetével tele a föld
és az én életem
Bétel, Sion, Gileád,
Jeruzsálem,
Hóreb.
Milyen és mikori
emlékeket ébresztenek benned e héber
szavak, nevek? S ha
összekapcsolódnak a
33. zsoltár szavaival:
„Az Úr szeretetével
(misericordia – szánó szeretet) tele a föld.”?

minket: jó az Isten nagy – és ezen belül a gyülekezet
valamivel kisebb – családjába tartozni. Jó, hogy
vannak
testvéreink,
akikkel
megoszthatjuk
örömeinket és terheinket.
A hálaadó, vidám énekkel, imádsággal kezdett és
befejezett étkezések, a péntek esti – Imsi ötlötteszervezte – elmaradhatatlan bibliaismereti közösségi
játék közösséget erősítő vidám színfoltja a
hétvégének.

Akik most április 2-4. között Piliscsabán együtt
voltunk, talán mindannyian vallomásként hozzá
tehetjük: „és az én életem”. Ha egyetlen testtartássalmozdulattal szeretném jellemezni a két napot, akkor
fényben fürdő arcú, imádságra ég felé nyújtott karú
embert ábrázolnék.
A két nap ritmusát adó áhítatok, a szombat délelőtti
előadás (amely Abigélnek már szinte vizsgaszerű
megpróbáltatás volt), az előadást követő csoportos
beszélgetések, a délutáni – a gyülekezet különböző
korcsoportjaiból, élethelyzetű tagjaitól elhangzó –
személyes vallomások mind abban erősítettek meg

Szombat este volt némi izgalom: sikerül-e
megszerezni a levetítésre tervezett Hétköznapi
mennyország című svéd filmet. Igaz, volt
programválasztási lehetőség, de talán a felnőttek
mind a film mellett döntöttek, s jól tették. Jó, hogy
láthattuk a filmet.
S hogy a konfirmandusok milyen hatékonyan
töltötték a hétvégét, azt majd az április 19-i
konfirmációi „vizsga” fogja bizonyítani. Számukra ez
az időszak a felkészülés ideje volt. Ha még nincs
személyes élményed a piliscsabai gyülekezeti
hétvégéről, talán sikerült felébresztenem a
kíváncsiságodat, vágyódásodat, és legközelebb adsz
magadnak esélyt hasonló szép élményekre.
Köszönjük, hogy ott lehettünk.
Gyurkáné Urbán Eszter

GYERMEKSAROK

1
2
3
4
5

“____________ meg és ____________ meg ___________
___________ ___________ ___________, ____________
___________ és ______________ a _____________
__________.”
Ha megtaláltad a hiányzó szavakat és rájöttél, hogyan hangzik a
mondat helyesen, küldd el nekünk! Az első 3 beérkező megoldást
csokival jutalmazzuk!

6
7
8
9
10
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11 szó keveredett a sok betű közé, így a bibliai idézet hiányos!

Ki volt Izráel bölcs királya?
Hol nevelkedett fel Jézus?
Hány évig tartott a zsidók pusztai vándorlása?
Melyik folyóban keresztelkedett meg Jézus?
Hol lakott Márta, Mária és Lázár?
Hol született Jézus?
Hogy hívták Keresztelő János édesanyját?
Kihez írta Pál apostol legrövidebb levelét?
Mi volt Izráel fővárosa?
Ki írta a 3. evangéliumot?

A
H
K
X
X
K
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N
T
L
É
L
E
K
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J
S
G
L
J
L
V
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TEOLÓGIA MINDENKINEK

A pünkösd jelentősége
Jézus Krisztus még életében megígérte tanítványainak, hogy elküldi a Szentlelket, aki
emlékeztetni fogja őket mindenre, amit Ő
tanított, és elvezeti őket a teljes igazságra. Ezt
erősítette meg szavaival, melyeket közvetlenül
mennybemenetele előtt mondott: „Ellenben erőt
kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek.”.
(ApCsel 1, 8).
A Szentlelket munkája során ismerhetjük meg,
melyet elvégez szívünkben, amikor a Krisztus
Jézusban való hitet ébreszti és erősíti bennünk. A
Szentlélekkel éppen úgy közösségben élünk,
mint az Atyával és a Fiúval.
A Szentlélek munkája révén épülnek az egyház
tagjai szent templommá az Úrban, mint élő
kövek a Krisztus testévé. (Pt 2, 5)

A megszentelődést is a Szentlélek végzi
bennünk, amely során a Krisztusban való hitünk
naponként megújulhat, s e naponkénti megújulás
révén növekedhet: egyre növekvő csodálattal és
hálával fogadjuk Isten bűnbocsátó kegyelmét.
Végül a Szentlélek által meg is tartatunk e
hitben. Vezettetését egész életünk során
megéljük.
Mi tehát a pünkösd jelentősége? Pünkösd nélkül
nincs Szentlélek kiáramlása. Szentlélek nélkül
nincs újjászületés, új teremtés, nincs hit, nincs
Krisztus egyháza.
A Szentlélek eljött hozzánk, ahogyan Urunk
megígérte. Általa van közösségünk az Atyával,
és testvérei lehetünk egymásnak, részesedhetünk
és növekedhetünk a kegyelemben, s az örök élet
reménységében.
Bittner Abigél

A Szentlélek az egyházban a kegyelmi
eszközökön keresztül hat. Ha az evangélium,
Isten igéje tisztán hirdettetik és a szentségek is
tisztán szolgáltatnak ki, úgy bizonyosak lehetünk
abban, hogy Krisztus szól hozzánk, és
munkálkodik közöttünk a Szentlélek által. A
Lélek e munkája révén valósággá lesz a
találkozás Istennel, az ember szívében bűnbánat
és hit ébred.
Luther Márton a harmadik hitágazat magyarázatában azt tanítja, hogy mi képtelenek vagyunk a saját erőnkből hinni Jézus Krisztusban.
A Szentlélek az, aki elhív minket, megszólít az
evangélium által, megvilágosít minket, az igaz
hitben megszentel és megtart.
Az elhívás már keresztségünkben elér bennünket: beoltatunk Krisztus testébe, hogy Vele
együtt növekedhessünk. A Szentlélek megkezdi
bennünk munkálkodását. Életünk során átéljük
vezetését: segíti Isten igéjének meghallását,
késztet az elhívatáshoz méltó életre, az ige
tanulmányozására, imádságra. Életünkre új fény
vetődik, Isten igéjét hallgatva egyre világosabbá
válik bűnösségünk tudata, egyúttal azonban
egyre világosabban feltárul előttünk Jézus
Krisztus személye, tanítása.
A Szentlélek munkájának eredménye, hogy
vágyódunk Krisztus után, szükségünk van rá.
Valósággá lesz a Krisztussal való közösség, a
meggyőződés arról, hogy „Isten gyermeke
vagyok”, „Ő az én Atyám”. Valósággá lesz a
részesedés mindabból, ami Krisztusé: az Ő
igazsága nekünk is be lesz számítva.

Nagy kegyelme jó Atyánknak
Már mireánk is kiáradt.
Látjuk ragyogó sugarát,
És érezzük sok áldását.
Jó Istenünk, áldva áldunk,
Nagy irgalmadért imádunk.
Ó, segíts tenéked élni,
És győzelmesen célhoz érni!
Dicsértessél mindörökké!
(243. énekünk)
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„Az igazság ösvényén élet van”
(Péld 12, 28)
Nyári tábor a Budavári Evangélikus Egyházközség
szervezésében
2008. június 22-28.
Nagyvisnyó – Bánvölgye Erdei Tábor
Szilvásváradtól északra a Bükk lábainál fekvő
erdei tábor lesz idén a
családos és hittanos táborunk „főhadiszállása”.
Várjuk a kisgyermekes családok,
hittanosok és fiatalok jelentkezését.
Szállás lehetőség 4-6 ágyas
faházakban és kőházban.
Bejárjuk a Bükk vadregényes tájának ösvényeit és
megcsodáljuk a dédesi vár romjait, s közben arra
figyelünk, hogy az „igazság ösvényén” hogyan
tudunk járni, és hogy
ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!
Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet június 1-ig.
Részletekről szórólapon tájékoztatjuk az
érdeklődőket.

Húsvéti keresztelő és konfirmáció
Hagyományaink szerint húsvét hajnalban nemcsak
feltámadási istentiszteletre, hanem keresztelőre és
konfirmációra gyűltünk össze a templomban. Felnőtt
keresztségben három, megerősítésben további öt
testvérünk részesült. Egyikük így válaszolt, amikor
megkérdeztük tőle, hogy mit jelentett neki az
esemény és miért most szánta rá magát:

A Szerkesztőség kérése!
Kedves Testvérek!
Az előállítási és terjesztési költségek eddigi és
várható további emelkedése miatt kérünk mindenkit, akinél megvalósítható és egyben hajlandó is
lemondani papíralapú kiadványunk olvasásáról,
hogy térjen át weboldalunk olvasására, s döntését
jelezze szerkesztőségünk felé e-mailben a
budavar@lutheran.hu címre. Hangsúlyozzuk, hogy
senkit nem kívánunk megfosztani lapunk olvasásának élményétől, ezért mindenkinek, aki nem
jelzi, természetesen a továbbiakban is a szokott
rendben megküldjük az újságot. S ha valaki az
elektronikus változatot választja, de a későbbiekben meggondolja magát, jelezheti ezt e-mailben
vagy telefonon, és bármikor újra feliratkozhat,
visszairatkozhat postacím listánkra.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Továbbra is kérjük és várjuk Testvéreink hozzászólását, kritikáját, javaslatait Budavári Hírmondónkkal kapcsolatban. Egyben buzdítjuk is irodalmi érdeklődésű, irányultságú híveinket, hogy
küldjék el írásaikat, esetleg verseiket szerkesztőségünknek. Ha bárkinek tudomása van gyülekezetünkről szóló vagy gyülekezetünket érintő,
publikálásra érdemes anyagról, kérjük azt is jelezze
felénk.
A Szerkesztőség

„Döntésem nem egy hirtelen elhatározás,
pillanatnyi fellángolás eredménye volt.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Az élet értelmének évekig tartó hiábavaló
keresése után mostanra értettem meg igazán,
melyik utat kell választanom. Hosszú évek
lelki vívódása ért véget ezen a felejthetetlen
húsvéti hajnalon.
Ez a csodálatos hajnal pontosan tükrözte
mindazt, ami végbement szívemben, amikor a
sötétségből végre a fényre találtam. Hiszem és
tudom, hogy a helyes utat választottam.”

Fotópályázat
Lezárult a tavalyi ádventi számban meghirdetett
fotópályázatunk. Az eredményt a bejárati előtérben
láthatják Kedves Testvéreink. A beérkezett pályaművekből a 10 legjobb munkát állítottuk ki.
Köszönjük a beküldött remek felvételeket és
gratulálunk az alkotóknak.
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