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„Most már tudjuk, hol vannak a bűneink. A törvény a mi lelkiismeretünkre nehezíti, de Isten
leveszi rólunk és a Bárány vállaira helyezi azokat. Ha a bűnök rajtam feküdnének – veszve
volnék. Mert erős hatalom a bűn. De szól az Isten: tudom, hogy bűnöd elbírhatatlanul nehéz;
azért hát lásd: leveszem rólad, és az én Bárányomra helyezem. Te pedig hidd ezt, mert ha
így teszel, szabad vagy a bűntől.”
Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének!

Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a
járandóságot, mégis ínségbe jut. (Péld. 11, 24)
Tudom, furcsa ez a magvas, de kevésbé ismert
példabeszédekbeli ige így böjt elején, böjti üzenetnek.
Az ember természetéből adódik, hogy kuporgat,
kapar magának. Született kapitalisták vagyunk.
Úgy gondoljuk, hogy minél kevesebb megy ki a
kasszából, annál erőteljesebben gyarapszunk. A
mammonnal, a pénzzel még így is lehet. Minden mással azonban fordítva van. A tisztesség,
a becsület, a szeretet ellentétesen működik. Ha
tiszteletet adunk embertársainknak, tiszteletet
kapunk vissza, a másik ember megbecsülése
visszafizetődik, szeretet tekintetében is kamatostul kapjuk vissza, amit adtunk. Akkor is így
van ez, ha ma néha mások a tapasztalatok.
Ezeknek a dolgoknak a természete minden ellenkező látszat ellenére ilyen. Jézus eljött a
Földre. Nem volt vagyona, háza, kocsija, még
útipoggyásza sem volt, s mégis adott. Adott jó
szót, simogatást, gyógyított, életet adott – halottakat támasztott föl. Azt mondhatjuk, kevés
volt, az emberek nem hálálták meg. Az életére
törtek, az életét követelték. S Ő odaadta. Hol
van hát ez a példabeszédekbeli igazság? De Jézus ezért jött, ezért, hogy végső soron életét adja oda. S az Atya visszaadta az életét. Ezért, Jézus Krisztusért az Atya nekünk is ajándékba
adja az örök életet. Ez azonban nekünk, földi,
földhöz ragadt embereknek olyan távoli, olyan
elérhetetlen, olyan meseszerű. Mi továbbra is itt
akarunk gyarapodni, ezért aztán szűken mérünk
mindent. Pedig még a földi javakkal is úgy van
sokszor, hogy aki tud adni, az kap. Aki okosan
fektet be, az gyarapszik. A lelki, szellemi javakkal, járandóságokkal pedig még inkább így
van. Látnunk kell, hogy Jézus Krisztus engedelmessége, áldozata kedves volt az Atya előtt.

Illetve ez volt csak kedves Isten előtt! A másik
ige, amely böjt első vasárnapján a Bibliaolvasó
Útmutatóban szerepel, a 2Kor 6, 4, 10: „Úgy
ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: mint szegények, de sokakat gazdagítók,
mint akiknek nincsen semmijük, de akiké mégis
minden.”
A böjt a lemondás, a megtartóztatás időszaka,
ezzel együtt az elcsendesedésé, az elmélyülésé,
a gazdagodásé, a Jézushoz közelebb jutás ideje.
A keresztút gazdagító végig járásának ideje, a
megtisztulásé, a bűnbánaté, a bűnbocsánaté.
Jókainak van egy jól ismert regénye: Szegény
gazdagok. Már a cím is árulkodó. A hatalmas
vagyonuk ellenére rengeteg lelki hiánnyal
küszködő emberekről szól. Mi legyünk gazdag
szegények, mint akiknek semmijük sincs, s akiké mégis minden; akik bőven osztogatnak,
mégis gyarapszanak.
Bencéné Szabó Márta
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INTERJÚ
Gyülekezetünk
nyugalmazott lelkészénél,
Madocsai
Miklósnál
jártam. Egyrészt, hogy
köszöntsem nyolcvanadik születésnapja alkalmából, másrészt pályakezdőként
mindig
érdekel, hogy egy idős
testvér miként élte meg
a lelkészi szolgálatát.
Hosszas beszélgetésünkből szeretnék néhány
részletet megosztani a Hírmondó olvasóival.
Hogyan emlékszik vissza a szolgálata kezdetére?
A háború utáni években olyan lelki krízisben volt
mindenki, hogy nagy volt az érdeklődés a gyülekezeti élet és Isten igéje iránt. Nagyon aktív gyülekezeti élet volt itt akkoriban. A bibliaórákra,
amiknek a helyszíne a mostani kápolna helyiségében volt, minden pénteken annyian gyűltek össze,
hogy zsúfolásig megtelt a terem. Az ifjúsági konferenciák is nagyon népszerűek voltak. Tahiban
hatszáz fiatal is összegyűlt egy ilyen alkalommal.
Az az időszak egy bámulatos lelki fellendülést hozott, ami aztán lassan lelohadt.
Hogyan lohadhatott le ez a csodálatos lelki megújulás?
Az evangelizációk lassan megszűntek; akik ennek
a korszaknak a jelentős emberei voltak, azokat
vagy félretették vagy leállították. Nagyon erős politikai nyomásra történt mindez. A gyülekezet aztán talpra állt, és most ismét egy felfelé futó ágban
vagyunk. Azt is hozzá kell tenni, hogy a lehetőségek is mások. Az, hogy el lehet menni legálisan
hetven gyerekkel egy hétre táborozni, elképzelhetetlen volt abban az időben. Én mentem tizenöt
konfirmandussal titokban, de azért az más, amikor
ilyen lehetőségek vannak. Persze az is igaz, hogy
ezek a lehetőségek sokszor gátolják a lelkészeket
elsősorban a családlátogatásban, mert túl sok a
feladat, nem lehet győzni. Nem beszélve arról,
hogy a külső körülmények is mások. Amikor én
mentem családot látogatni, akkor nem volt bezárva
a nagykapu, nem voltak rácsok a lépcsőházakban,
és örültek, ha mentem. Ritka alkalom volt az, amikor azt mondták, hogy köszönjük, nem kérjük a
látogatást. Mindig szeretettel fogadtak. Nekem
akkor nem is volt más lehetőségem. Nem volt hittan, nem volt kórházlátogatás és egyéb alkalmak.
Csak a látogatás maradt. Ma szinte mindenre van
lehetőség, és ezek az egyéb programok építik is,
frissítik is a gyülekezetet, de vigyázni kell, nehogy
ez a sok egyéb lehetőség a személyes kapcsolat
rovására menjen.

Ön nagyon hosszú ideig szolgált a vári gyülekezetben. Mi a véleménye arról, hogy sokak szerint
nem jó sem a lelkésznek, sem a gyülekezetnek, ha
egy lelkész sok időt tölt egy helyen?
Az egy helyen töltött hosszú lelkészi szolgálatnak
nagy előnyei vannak. Megismerheti a lelkész a
családokat, és szó szerint kísérheti őket az életútjukon. Néhányan azt mondják, hogy ez rossz, mert
megunják egymást a lelkész és a gyülekezet, és
ezért minden tíz évben változtatni kell. Én ezt nem
hiszem. Ha van lehetőség hosszan maradni, akkor
annak rengeteg áldása van. Nem lehet persze
semmit sem előírni, hiszen van olyan típusú ember
is, akinek szüksége van az időnkénti változásra,
szüksége van arra, hogy időnként újra tudjon kezdeni. Van ennek is előnye biztos, de az is szép, ha
az ember végig tudja kísérni egy-egy család életét,
és az a sok ismeretség, kötődés nem vész kárba
minden helyváltoztatással.
Hogyan látja a gyülekezet jelenlegi helyzetét?
Csak pozitívan tudom értékelni, és nagyon örülök
ennek a triónak, mert az nagyszerű, amikor két
vagy három ember így együtt tud dolgozni. Rengeteg probléma adódott már többlelkészes gyülekezetekben. Én az ilyen helyzeteket soha nem értettem. Mert Jézus is kettesével küldte ki a tanítványait, és ahol ketten vagy hárman ott vannak az Ő
nevében, Ő is ott van közöttük. A feladatokat is
meg lehet osztani két vagy három ember között
akár úgy, hogy mindenki azt csinálja, amihez több
tehetsége van. Egymást is lehet így segíteni vagy
támogatni, és a gyülekezet sincsen egy emberre
ráutalva.
Kérem, adjon nekem valami útmutatást, tanácsot
a lelkészi szolgálat kezdéséhez. Olyat, amit elengedhetetlenül fontosnak tart.
A személyes kegyesség, a spiritualitás és a közösség az, amire egy lelkésznek nagyon oda kell figyelni. A közösség elsődlegesen a családi közösség, de a gyülekezetben is kell lennie barátoknak,
akikkel személyes lelki dolgokról is beszélgethet a
lelkész. Egymás pásztorainak kell lennünk.
Ami engem a lelkészi pályán egész életemben végigkísért, az egy teológustársam kérése. Egyszer a
teológián odajött hozzám és azt mondta: Miklós,
beszélgessünk, de csak azt kérem tőled, hogy légy
irgalmas, felebarátom! Ez a kérés határozta meg
aztán az egész lelkészi szolgálatomat: Légy irgalmas, felebarátom! Az én életemnek ez a kulcsmondata.
Jorsits Attila
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MEGSZÓLAL A PRESBITER

Budapesten születtem 1935. június 1-jén. Iskoláimat a II. világháború kényszerítő körülményei
miatt több helyen kellett végeznem. A gimnáziumi éveket először a
Fasori evangélikus, majd
a gödöllői Premontrei
Kanonokrend középiskolájában folytattam. Az
iskola államosítása után a
budapesti József Attila
gimnáziumban fejeztem
be középiskolai tanulmányaimat, tettem „érettségi vizsgálatot”.
Családommal a kelenföldi evangélikus gyülekezethez tartoztunk, ott konfirmáltam (idős) néhai
Kendeh György lelkész kezei alatt. Meghatározó
volt számomra ugyanakkor a gyülekezet másik
lelkészének, Botta Istvánnak irányítása, hatása
is. Olyan áldott közösséget tudtak teremteni,
amely egész további életemet döntően meghatározta. Ott ismerkedtem meg feleségemmel is,
Schulek Katalin gyermekápolónővel, néhai dr.
Schulek Tibor evangélikus lelkész leányával, és
kötöttem máig tartó, szoros barátságot az akkori
„ifjúság” számos tagjával. Ez a közösség –
mintegy 10-15 év konfirmáltjai – azóta is minden évben összejön baráti találkozóra, az ige
hallgatására, közös beszélgetésre, élménycserére.
A kelenföldi gyülekezetben kerültem meghatározó kapcsolatba a muzsikával. Sulyok Imre
énekkarában énekeltem, később segítettem betanítói munkájában, majd a kórust is vezényelhettem alkalmanként. Mivel már jó néhány éve
zongorázni tanultam, gyakran helyettesítettem
kántori munkájában. Megszerveztem a gyülekezet gyermekkarát is.
Zenei tanulmányaimat a Bartók Béla Zenekonzervatóriumban folytattam Sugár Rezsőnél a zeneszerzés szakon, majd felvételt nyertem a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem középiskolai
énektanár- és karvezető szakára.
Ezzel párhuzamosan 1955-ben Sulyok Imre karnagy ajánlatára kerültem a budavári evangélikus
gyülekezetbe, ahol új énekkart kellett szerveznem. Igen lelkes csapatot sikerült összehoznom,
amelyben gimnazistától nagyapáig több generáció tudott hatékonyan együttműködni. Igen sok

szolgálatunk volt. Szinte minden budapesti
evangélikus, de több tucat vidéki, falusi templomban, imaházban énekeltünk. Református,
baptista és katolikus gyülekezetekben is adtunk
hangversenyt, gyakran együtt a helybeli énekkarral. A Magyar Rádió és Televízió több ízben
készített velünk felvételt. Finnországban és Németországban is voltak szép emlékű, maradandó
élményeket nyújtó, sok szolgálattal járó kirándulásaink.
Harminc éves énekkarunk 1985-ben a Nemzetközi Schütz Társaság hozzájárulásával, egy ünnepi koncert és a dr. Gárdonyi Zoltán által tartott
nagyszerű előadás keretében felvette a Bach
előtti híres evangélikus zeneszerző: Heinrich
Schütz nevét.
Kezdetektől fogva szervezője vagyok a Budai
Egyházmegye közös énekkari találkozóinak,
ahol legutóbb már 7 kórus zengte együtt Isten
dicséretét.
Több éven át tanítottam karvezetést, harmóniumot, egyházi éneket, zeneelméletet a Fóti Kántorképzőben.
Megszerkesztettem a Karénekeskönyv I. kötetét
és az „Új ének” ifjúsági énekgyűjteményt.
Mindkét kiadvány már három kiadást ért meg
eddig.
Több évtizedes tanári munkám mellett – általános és középiskolákban – világi énekkarokat is
vezényeltem, a Központi Művészegyüttesben
zenekart, szólistacsoportot vezettem. Ezekre
részletesebben a helyszűke miatt most nem térek
ki.
1994-ben megválasztottak az Evangélikus Hittudományi Egyetem főtitkárának, és párhuzamosan vezettem 13 esztendőn keresztül az intézmény énekkarát. Jelenleg nyugdíjasként az Egyházzenei Tanszéken egyházi éneket, hangképzést, harmóniumot tanítok és foglalkozom a tehetséges hallgatók továbbképzésével.
Négy gyermekem, kilenc unokám öröme és
gondja mellett tudok időt szakítani a komponálásra és versírásra, fordításra is.
Hálát adok Istennek, hogy zenei szolgálatára elhívott és azért, hogy ezt nagyobbrészt – immáron 55 éve – a Budavári Gyülekezet javára fordíthattam.
Csorba István
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Bretz Gyula okl. építészmérnök
(1910-1983)

A január 24-i istentisztelet keretében emlékeztünk meg Bretz Gyula születésének 100. évfordulójáról aki 30 éves korától haláláig a
Budahegyvidéki Gyülekezet presbitere volt.
Ebben a szolgálatban csak a II. világháború
orosz frontján eltöltött 3 év akadályozta. A háború rombolása az egész országban hihetetlen
mértékű volt, de ez különösen igaz a budai vár
épületeire. Nem kerülte el a pusztítás a Bécsi
kapu téri templomunkat sem. A romba dőlt
templom felmérését és a felújításhoz szükséges
terveket Friedrich professzor és Bretz Gyula
készítették kezdetben, majd a tervezést Bretz
Gyula egyedül fejezte be. Az újjáépítéshez
szükséges kiviteli terveken kívül a belsőépítészeti kialakításhoz szükséges rajzok is az ő keze
munkáját dicsérik. A ma is látható oltár feletti
mennyezet faburkolata, a kereszt, az oltárasztal,
a keresztelő medence mind ennek az időszaknak az eredménye.
Természetesen kivette a részét a Budahegyvidéki gyülekezet munkájából is. A
Tarcsay Vilmos utcai gyülekezeti terem és lelkészlakás többszöri átalakítása az ő tervei alapján készült. Szívesen segített más gyülekezeteknek is, így tervei alapján újították fel a háborúban szintén súlyosan sérült óbudai evangélikus templomot. A háborúban károsult templomok felújítása rendszerint több évet vagy évtizedet is igénybe vett az anyagi lehetőségek
függvényében. Így volt ez a lepsényi református
templom újjáépítésénél is, melynek teljes épületszerkezeti és belsőépítészeti terveit is Bretz
Gyula készítette.
Az egyház szociális tevékenysége szintén sok
feladatot adott. A piliscsabai nővérszállás, az
Ördögárok utcai foglalkoztató bővítése és
számtalan egyéb tervezési feladat gazdagította
az életművet.
Életének kereteit a család, az építészi hivatás és
az egyház adták. Egyetemi tanárként építészgenerációkat tanított a Műszaki Egyetemen. Az
egyház tanításainak megfelelően élt, nem voltak
ellenségei, csak barátai. A forradalom után kiosztott káderlapján is csak egy „bűnét” tudták
regisztrálni, hogy vallásos meggyőződésű.
Emlékét megőrizzük.
(ifj.) Bretz Gyula

Reményik Sándor:

A népszerűtlenség felé
Hozsannázó tömegek elmaradnak.
Fordul az út az Olajfák hegyére.
Belső kínjaimat ki érti meg?
Ki érti meg, mért hull a lelkem vére?
Nem megyek én ostorcsapások,
Csak a csendes közöny elébe.
Fordul az út az Olajfák hegyére.
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RENDSZERES ALKALMAINK
Hétfő
10.00 – Baba-mama kör – minden hónap
2. és 4. hétfőjén
17.00 – Bibliaóra a Budagyöngyén
19.00 – FIFE – több generációs alkalom
fiataloknak és felnőtteknek
Kedd
9.00 – Imaközösség
18.00 – Bibliaóra
Szerda
17.00 – Hittanóra a Budagyöngyén
elsősorban alsós gyermekeknek
Csütörtök
10.00 – Nyugdíjas kör – bibliaóra nyugdíjasoknak
egy kis teával, süteménnyel
17.00 – Hittanóra – alsósoknak és felsősöknek
17.00 – Cserkész őrsgyűlés
(fiú őrs alsós fiúk számára!)
19.00 – Egyetemista ifi kör
Péntek
16.00 – Konfirmációs óra (szept. 25-től)
18.00 – Ifjúsági óra
a konfirmáció után lévő fiataloknak
Vasárnap
11.00 – Hittanórák – az istentisztelettel párhuzamosan
óvodásoknak, alsósoknak és felsősöknek
külön csoportban! (Gyülekezés a templomban!)
19.00 – az újjászerveződött Schütz kórus próbája
(Bán István vezetésével)
1.,2.,3. osztályos lányok számára cserkészőrsöt
szervezünk. Jelentkezni, érdeklődni a Dévai Biró
Mátyás Cserkészcsapat csapatkapitányánál, Bence
Domonkosnál lehet a 06-20-824-4036 telefonon.
*-*-*-*-*-*-*

Köszönet és kérés
Köszönjük mindenkinek, hogy támogatta az
Alapítványunkat az SZJA 1% felajánlásával!
Kérjük, hogy az adóbevalláskor most is
gondoljon alapítványunk működésére és az
Evangélikus Egyházra, bátorítsa hozzátartozóit,
ismerőseit is a 2 x 1% felajánlására!
A Magyarországi Evangélikus Egyház
kódja: 0035
A Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány
adószáma: 18007545-1-41
A felajánláshoz szükséges formanyomtatvány
az APEH honlapjáról letölthető vagy a templom
bejáratánál – kitöltve – megtalálható!
Köszönettel:
az Alapítvány Kuratóriuma
*-*-*-*-*-*-*
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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:
Balicza Iván – igazgató lelkész
mobil: 06-20/824-20-70
e-mail: balicza@t-online.hu
Fogadóóra: kedd 10.00-13.00
Csütörtök 9.00-13.00
Bencéné Szabó Márta – lelkész
mobil: 06-20/824-30-57
Fogadóóra: hétfő 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 péntek 9.00-13.00
Dr. Fabiny Tamás – püspök  394-23-35
tamas.fabiny@lutheran.hu
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

Képző- és iparművészeti
foglalkozások, tanfolyamok a
Budavári Evangélikus Gyülekezetben
Heti rendszerességgel indítunk vizuális művészeti
műhelyt, két korosztály számára.
A gyermekek és az ifjúság részére az alapvető
képzőművészeti technikák megismertetésén túl,
az iparművészet irányába mutató, elsősorban
kézműves eljárások elsajátításának lehetőségét
tervezzük. Célkitűzéseink között szerepel az ünnepkörökhöz, illetve egyházművészethez kötődő
tárgyalkotásban való elmélyülés is, a szimbólumok és vizuális jelrendszerek tanulmányozásán
keresztül.
Azon fiatalok számára pedig, akik valamely művészeti intézménybe kívánnak felvételizni, előkészítő, felkészítő tanfolyamot indítanánk. Rajz,
festés és a választott szakmaspecifikus tervezési
tárgyak szerepeltetésével.
A tanfolyam vezetője:
Kéry Bálint Bence képzőművész, tanár
Tel: 06 30 937 8408
E-mail: kerybalintbence@gmail.com
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Március 14.
Böjt 4. vasárnapja

Istentiszteletek a szokott rendben.
16.00 – CSALÁDOS DÉLUTÁN
totyogók istentisztelete
Téma: „A szeretet cselekszik!”
Az irgalmas samaritánusról szóló
példázat feldolgozása.
18.00 – ÜNNEPI ISTENTISZTELET
a nemzeti ünnepünk alkalmából, a
forradalom és a szabadságharc emlékére

Február 21.
Böjt 1. vasárnapja
Istentiszteletek a szokott rendben.
A 11 órakor kezdődő istentiszteletünkön bemutatkozik az újjászervezett Schütz-kórus, Bán István
vezetésével.
18.00 – Vesperás, istentisztelet zsoltárénekléssel
Igét hirdet: Balicza Iván
19.00 – FÉRFI KÖR
Téma: Keresztyénség és zsidóság –
a választott néppel való kapcsolatunk
A beszélgetést vezeti: D. Szebik Imre ny.
püspök, a Keresztyén-Zsidó Társaság alelnöke.

Február 28.
Böjt 2. vasárnapja
Istentiszteletek a szokott rendben.

Március 2. kedd
18.00 – BIBLIAÓRA: „Magam is példásan élek”
Herczog Csaba presbiter előadása
19.00 – PRESBITERI GYŰLÉS

Március 5-6-7.

Péntek estétől vasárnap délig

Gyülekezeti hétvége Piliscsabán
Várunk minden korosztályt,
gyermekeket, ifjúságot, családokat,
gyülekezetünk minden tagját!
Jelentkezni február 28-ig lehet
a Lelkészi Hivatalban
CSALÁDOK FIGYELMÉBE:
Márciusban és áprilisban a
családos délutánunkat
a hónap 2. vasárnapján tartjuk!

Március 7.
Böjt 3. vasárnapja
Istentiszteletek a szokott rendben.
18.00 – DICSŐÍTŐ ISTENTISZTELET
– fiatalok zenés szolgálata

19.00 – FÉSZEKRAKÓ KÖR – fiatal házasok
és házasságra készülő fiatalok alkalma
Téma: „A zöld család” – környezettudatos
gondolkodás a konzum világ sodrában.

Március 21.
Böjt 5. vasárnapja
Istentiszteletek a szokott rendben.
19.00 – FÉRFI KÖR
Téma: Hát akkor ki üdvözülhet? Keresztyének és más vallások az üdvösségről.

Március 26. péntek

Ökumenikus KERESZTÚT járás

Március 27. szombat
Egyházmegyei HITTANVERSENY Budaörsön

Március 28.
Böjt 6. vasárnapja – Virágvasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben.

Március 28 - Április 1.

vasárnaptól csütörtökig minden este 18.00 órakor
istentisztelet a templomban.

NAGYHETI EVANGÉLIZÁCIÓ

„Oly távol vagy tőlem – s mégis közel!” címmel
Igét hirdet: Bence Imre
Április 1-jén nagycsütörtökön az istentisztelet
keretében felelevenítjük a lábmosás liturgiáját!

Április 2.
Nagypéntek
Istentiszteletek a szokott rendben.
18.00 – Az istentiszteleten közreműködik az
újjászervezett Schütz-kórus, Bán István
vezetésével
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Április 4.
Húsvét ünnepe
5.00 – HAJNALI ISTENTISZTELET
feltámadás liturgia, felnőttek keresztségével
és konfirmációjával
Az istentisztelet után közös húsvéti reggelire
várjuk a gyülekezetet!
9.00 – Úrvacsorai istentisztelet a Várban
Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta
9.00 – Úrvacsorai istentisztelet a Budagyöngyén
Igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás
11.00 – Úrvacsorai istentisztelet a Várban
Igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás
18.00 – Istentisztelet a Várban
Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta

Április 5.
Húsvét hétfő
9.00 – Úrvacsorai istentisztelet a Várban
Igét hirdet: Bence Imre
9.00 – Úrvacsorai istentisztelet a Budagyöngyén
Igét hirdet: Balicza Iván
11.00 – Úrvacsorai istentisztelet a Várban
Igét hirdet: Balicza Iván
18.00 – Istentisztelet a Várban
Igét hirdet: Bence Imre

Április 6. kedd
18.00 – BIBLIAÓRA: „Presbiteri feladataimat
a legjobb tudásom szerint látom el”
Buday Tamásné presbiter előadása
19.00 – KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSE

Április 11.
Húsvét utáni 1. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben.
16.00 – CSALÁDOS DÉLUTÁN
totyogók istentisztelete
Téma: „Örüljetek, Jézus él!”
18.00 – Esti istentisztelet
19.00 – FÉSZEKRAKÓ KÖR – fiatal házasok
és házasságra készülő fiatalok alkalma

Április 18.
Húsvét utáni 2. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben.
18.00 – Esti istentisztelet
19.00 – FÉRFI KÖR
Téma: Társadalmi bajaink és
keresztyénségünk

Április 25.
Húsvét utáni 3. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben.
16.00 – SZERETETVENDÉGSÉG
Heinrich Schütz élete és műve
Dr. Ferenczi Ilona zenetörténész előadása
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Május 1. szombat
Gyülekezeti buszkirándulás
Középkori templomok a Felső-Tisza vidékén
(Nyírbátor, Csenger, Tarpa, stb.)
Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
A kirándulás részleteit és költségeit
később tesszük közzé!

Május 2.
Húsvét utáni 4. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben.
16.00 – CSALÁDOS DÉLUTÁN
totyogók istentisztelete
Téma: „Szívvel-szájjal éneklek Neked”
CANTATE VASÁRNAPI
KÓRUSTALÁLKOZÓ
A Budai Egyházmegye kórusainak
bemutatkozása
(Részletes programot és a helyszínt
plakáton és szórólapon tesszük közzé!)
18.00 – DICSŐÍTŐ ISTENTISZTELET
– fiatalok zenés szolgálata

Május 4. kedd
18.00 – BIBLIAÓRA: „Isten engem úgy
segéljen – szolgálatom erőforrása”
Bán István presbiter előadása
19.00 – PRESBITERI GYŰLÉS

Május 8. szombat
17.30 – KONFIRMANDUSOK BEMUTATÓJA
(konfirmációi vizsga)

Május 9. vasárnap
Húsvét utáni 5. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben.
11.00 – KONFIRMÁCIÓI ISTENTISZTELET
Erre az ünnepi istentiszteletre várjuk az idén
jubiláló konfirmált testvéreket!
18.00 – Esti istentisztelet
19.00 – FÉSZEKRAKÓ KÖR – fiatal házasok
és házasságra készülő fiatalok alkalma

Május 13. csütörtök
Mennybemenetel ünnepe
Istentiszteleteket 11.00-kor és 18.00-kor tartunk!

Május 16. vasárnap
Húsvét utáni 6. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben.
18.00 – Esti istentisztelet
19.00 – FÉRFI KÖR
Téma: Harc a növekedésért. Tényleg csak
növekedésben megy előbbre a világ?

Budavári Hírmondó
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Középpontban a kereszt
és a nyitott sír!
Az egyházi esztendő olyan jelképrendszer,
amelynek segítségével a keresztyének végig kísérhetik Isten üdvtervét, és Jézusban megmutatott
szabadítását. Most a húsvéti ünnepkörhöz érkeztünk, amelynek egyedi felépítése van. A középpontban ott van a kereszt és a húsvéti fény.
A böjti időszak hat vasárnappal készít fel arra,
hogy megérkezzünk a kereszthez, s a húsvét ünnepét követő hat vasárnap pedig lendületet ad ahhoz, hogy az üres sír, a feltámadás csodáját megajándékozottan éljük meg.
Ezek a vasárnapok általában a bevezető zsoltárok
latin kezdőszaváról kapták a nevüket.
A böjti lépcsősor:
Invocavit – „Segítségül hív, és én meghallgatom,
így szól az ÚR!” Ezen a vasárnapon a kísértések
közt megálló Jézusra tekintünk.
Reminiscere – „Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről!” imádkozzuk a második
böjti vasárnap zsoltárával.
Oculi – „Szemeim az Úrra néznek szüntelen!” és a vasárnap evangéliuma arra a Krisztusra mutat, aki az „Isten ujjával űzi ki az ördögöket”.
Laetare – Örvendj, Isten népe – bátorít a zsoltár a
böjti öröm vasárnapján, mert Jézus, az Élet kenyere nekünk adatott!
Judica – „Ítélj meg, Istenem és ments meg engem!” Böjt 5. vasárnapja Jézust, mint az igazi főpapot állítja elénk, aki önmagát áldozta fel értünk,
hogy az ítélettől megmeneküljünk.
Palmarum – a pálmaágak vasárnapja – gyakran
használt nevén: virágvasárnap – zsoltárával így
imádkozunk: Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siess segítségemre! S az evangéliumban pedig a Jeruzsálembe bevonuló Jézus „lépései”
lesznek a zsoltár-imádságra adott isteni válaszok.
Így érkezünk el a nagyhéthez, amelynek csütörtökén örömmel emlékezünk az úrvacsora szereztetésére, s éljük meg azt a közösséget, amelyet Jézus teste és vére kínálásában, az örök életre tápláló eledelben nyújt. Nagypénteken pedig csendben
állunk meg a keresztnél, Jézusra tekintünk, aki
engedelmes volt mindhalálig, a kereszten elszenvedett halálig.
De csak a kereszt alatt megálló ember élheti át a
húsvét örömét is. Mert a gyásztól megtöretett
szívnek ad új reményt az örömteli köszöntés: Az
ÚR feltámadt! Az ÚR valóban feltámadt!
Az üres sír fényétől, a feltámadott Krisztussal a
szívünkben mehetünk tovább.
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Quasi modo geniti – Mint a most született csecsemők vágyakozhatunk az újjászületés vasárnapján arra, hogy a Feltámadott által nekünk is új életünk van! Jézus az új élet teremtője.
Misericordia Domini – Azt hirdeti meg nekünk,
hogy az ÚR irgalmassága, kegyelme betölti a földet. És nekünk jó pásztorként velünk járó élő
Urunk van!
Jubilate – „Örvendezz Istennek egész föld!” a
feltámadott Krisztus gyülekezete örvendező gyülekezet!
Cantate – „Énekeljetek az Úrnak új éneket!” – A
feltámadott Krisztus gyülekezete ujjongó énekléssel ad hálát a csodálatosan cselekvő Istennek, s
már itt érzi a menny örömének előízét.
Rogate – „Örömmel mondjátok és hirdessétek:
megváltotta az ÚR az Ő népét!” Az imádkozó
gyülekezet bizalommal szólítja meg Urát, és hirdeti szeretetét.
Exaudi – Halld meg Uram, hangomat, hozzád
kiáltok! A misszió vasárnapjának is nevezett napon arra tekintünk, aki nem hagyott bennünket
árván, és e földön szolgálatra rendelt.
Exaudi vasárnapját előzi meg a mennybemenetel
ünnepe, így ez a vasárnap már egyfajta átmenetet
képez a húsvéti ünnepkörből a pünkösdi Lélekáradás felé.
Azt kívánjuk a gyülekezetünk minden tagjának,
hogy a böjti úton elcsendesedve, önvizsgálatot
tartva és alázattal járjunk, hogy aztán a húsvét
örömével indulhassunk tovább, új reménnyel és
újult örömmel!
A gyülekezetünk minden tagjának így kívánjuk,
hogy ne csak az egyházi év ezen szakaszában,
hanem egész életünkben legyen a fókuszban a
meghalt és feltámadott Úr!
Bence Imre
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TEOLÓGIA MINDENKINEK

Evangélikus Hitvallásaink
A Kis és a Nagy Káté
Egyházunk hitvallási iratai közül legutóbb a
schmalkaldeni cikkekről olvashattunk. Most a
két legismertebb, mondhatnánk, hogy az evangélikusság emblematikus hitvallási irata következik, Luther Márton Kis és Nagy Kátéja.
Akik régebben konfirmáltak, azok emlegetik,
hogy: „nekünk még betéve kellett tudni a Kátét”. Ma már nem így tanítunk a konfirmációi
oktatás során, nem kérdés-feleletből áll a vizsga, a kor igényeihez alkalmazkodva az a célunk, hogy a konfirmandusok ne kész válaszokat tanuljanak be, hanem gondolkozzanak, értsék és sajátjukként vallják a hit ismereteit. A
Kis és a Nagy Káté azonban mégsem ment ki a
divatból, mert ezek adják az oktatás tartalmát,
csak a tanítás formája és módszere lett új.
A Káté a kérdés-felelet formájában írt hittan,
régi idők óta használt tanítási forma. Állandó
részei az Apostoli Hitvallás, a Tízparancsolat és
a Miatyánk. Luther kátéiban ezeket kiegészíti a
szentségekről, keresztelésről és úrvacsoráról
szóló tanítás, amelyben részletesen beszél az
előkészületről, a gyónásról, nehezményezi a
személyes gyónás elhanyagolását, és tanítja annak módját és menetét. Reggeli és esti, étkezés
előtti és utáni imádságokat, és bibliai igehelyek
gyűjteményét szülőknek, gyermekeknek, és
egyéb életrendekben élőknek is tartalmaz a Kis
Káté.
A Kis Kátéhoz még két tartozékot csatolt Luther; esketési és keresztelési könyvecskét, ezek
a házasság megáldásának és a keresztelésnek a
rendjét ismertetik.
Luther a két Kátét nem hitvallási iratnak írta.
Az alakuló evangélikus egyház gyülekezeteiben
tett látogatásai során azt tapasztalta, hogy kétségbeejtően nagy az emberek tudatlansága a hit
dolgai felől, és keresztény életükben nagyon
felszínesek, elmaradottak. Ennek orvoslására
először ő maga kezdett kátéprédikációs sorozatokat tartani, ezekben dolgozta fel a keresztény
tanítás és ismeret alapvető tartalmát. Ezek a sorozatok képezték azután az írásban megjelenő
Káté törzsanyagát.
Luther így írt erről: „Katekizmus azt jelenti,
hogy tanítás, azzal a céllal, hogy ... akik keresztyének akarnak lenni, azokat tanítsák és oktassák, mit higgyenek, tegyenek és tudjanak a keresztyénségben. ”

Budavári Hírmondó
Luther egyszerre írta a Kis és a Nagy Kátét. A
Kis Káté 1529 elején plakát formájában jelent
meg, hogy kifüggeszthető legyen a templomokban, az iskolákban és otthon. Nemsokára, 1529
áprilisában könyv alakban jelent meg a Nagy
Káté. Egyébként a Kis és a Nagy Káté elnevezés nem Luthertől származik, hanem a kiadó
nyomdáktól. Luther igazából egy Kátét írt, a
rövidített változatot a mindennapi használatra,
elsősorban a családfők számára, és azzal az utasítással vezeti be, hogy: ilyen egyszerűen tanítsa a családfő háza népét a keresztyén hit alapjaira. Ezt nevezték Kis Káténak.
A Nagy Kátét Luther az igehirdetőknek szánta,
ebben részletesen és bőven fejti ki azt, ami a
Kis Kátéban szerepel.
Luther Kátéja rendkívül népszerű irat lett, és a
közhasználatban ezeket tekintették az evangélikus hit összefoglalásának. Így kerültek az evangélikus egyház Hitvallási iratai közé. Ma is Luther Márton Kis és Nagy Kátéja a legjobb, a
legérthetőbb és a legélvezetesebb tanítás az
evangélikus hitről, amelynek ma is ott a helye
minden családban.
Balicza Iván
Horváth Lóránd:

Szomjúhozom
Szomjúhozott…
és ajkára cserepet vert a láz,
nyelve kiszáradt ínyéhez tapadt,
kigyúltak szemei, mint esteli lángok,
messze látott,
el egészen odáig,
hol a szenny és bűnbarlangokban
ezer meggyötört tárta felé
csontig aszott karjait.
Szomjúhozott,
- Ó nem az italra, borra, vízre,
csak egy kis jóságra, szeretetre,
megértő szívekre, a rongyosokra,
a kisemmizettekre
szomjúhozott…
és kitárta karjait a tájak végtelenje felé,
a bitózottak, meggyötröttek, nyomorultak felé.
Szomjúhozott,
és iszonyú szomja elnyelt minden átkot,
mely időtlen-idők óta
betöltötte a világot.

Budavári Hírmondó
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Nem űztük el a telet...

Pedig minden gyermek tudja, hogy farsangi maskarát valamikor azért készítettek, hogy elűzzék a telet. A január
végi és a február eleji nagy havazás közepette készültünk a gyülekezeti farsangra, amelyet idén újra a Budavári
Önkormányzat aulájában tartottunk. A délutáni programunk egy új ének tanulásával kezdődött, amelynek a refrénjét lelkesen énekelte mindenki, jelmezbe öltözött gyermek és felnőtt, nagyszülő és unoka: „Isten elfogad, téged, másokat, Értünk tesz mindent!”
S valóban átélhettük, hogy ez a délután is értünk van. Isten jó közösséget ajándékozott nekünk, vidám perceket,
és a kedves programokon keresztül lelkünket üdítette fel.
Először a Palinta Társulat (Veres Andi és muzsikus társa) vidám gyermekénekei mozgatták meg a hallgatóságot.

Öröm volt együtt énekelni a jól ismert éneket: Itt a farsang, áll a bál... s ének közben felvonultak és bemutatták
jelmezüket a résztvevők! Volt minden, a krumplis zsáktól kezdve a félelmetes oroszlánig, több tündér és angyal
igyekezett elűzni a félelmünket, és a pókember is segítségünkre volt. Állatok és mesefigurák, vitézek és sportolók, kalóz és főorvos kedves jelmez-ötletei jelentek meg! Seprűnyélen egy anya-banya, és még a Mikulás is eljött
újra és cukrot is osztogatott!
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A Palinta Társulat műsora után a szünet adott lehetőséget arra, hogy a résztvevők megvegyék a tombolajegyüket.
Majd Lukács András, gyülekezetünk presbitere, aki a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa, szólt a
farsangi gyűjtés céljáról, a haiti-i földrengés-károsultak megsegítéséről.
Estünk díszvendége és
előadója
Gryllus Vilmos volt, aki
elsősorban a Maszka-bál
című lemezéről ismert
dalaival nyűgözte le a 120
fős közönséget, de műsora
után, még a gyermekek
kívánságait teljesítve,
újabb csokor dal
következett a zötyögő
traktorról, a lehúzott
sorompóról és a lánykák
pörgős szoknyájáról.

A büfében terített asztalok, finom szendvicsek és sütemények várták a közöséget.
A farsangi esténket táncházzal zártuk, amelyen Arató Lóránt (teológus) mozgatott meg bennünket, moldvai, zsidó és ír körtáncokkal. Lelkesen roptuk a kecske-táncot, zárásként pedig a romantikus ír keringővel fejeztük be a
nagyon hangulatos estét.

S ahogy az este végén kiléptünk az utcára, sűrűn hullott a fehér hó...
Jót farsangozott a gyülekezet apraja-nagyja – s mégsem űzte el a telet!
(Imsi)

Budavári Hírmondó
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Hírek - Hírek - Hírek – Hírek
 December 4-én volt a nyugdíjas lelkészek
találkozója, amelyen Bence Imre esperes
tartott előadást „Családlátogatás Jeruzsálemben” címmel.
 December 5-én a pénteki ifjúsági kör tagjai
megnyitották az Ifi udvar nevet viselő
programsorozatot,
amelynek
keretében
templomi rajzkiállítás (Czenthe gyerekek
bibliai tárgyú rajzai) a várbarlangban
berendezett meditációs ösvény, jótékonysági
vásár és egy kis hangulatos forralt-borozás
várta a betérőket.
 December 6-án az istentisztelet keretében
mutattuk be az idei esztendő konfirmandusait a gyülekezetnek. Most 18 fiatal
készül a tavaszi konfirmációra.
 December 6-án az önkormányzat által
szervezett adventi koncerten Balicza Iván
lelkész tartott áhítatot.
 December 7-én a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa évi közgyűlést tartott,
amelyen Balicza Iván igazgató-lelkész vett
részt.
 December 9-én az egyházmegye lelkészei a
gyülekezetünkben tartották a havi munkaközösségi gyűlésüket.
 December 12-én iktatta be Bence Imre
esperes Dr. Blázy Árpádnét a Kelenföldi
Egyházközség másodlelkészi állásába. Dr.
Blázy Árpádné a gyülekezetünkben volt
hatodéves négy évvel ezelőtt.
 December 19-én vetített képes beszámoló
volt a kápolnában, amelyen „Hat keréken
Északon” címmel Bence Győző, Balogh
Bálint és Csepregi János közös finnországi
kerékpárútjáról tartott beszámolót.
 December 29-30-án a pénteki Ifi előszilveszteri együttlétet tartott Csobánkán,
abban a kastélyban, amelyben a Böjte Csabaféle árvaház kezdte el működését. A lelki és
közösségi programokon túl nagy élményt
jelentett a fiataloknak a gondozott gyermekekkel való foglalkozás is.
 Január 3-án Bán István vezetésével megindult az újjászervezett Schütz-kórus munkája.
A kórus minden vasárnap este az istentisztelethez kapcsolódva tarja próbáját.
 Január 18-án bensőséges körben – az
imaórán és a munkatársak körében –
köszöntöttük 80. születésnapja alkalmából
Madocsai Miklós lelkésztestvérünket.

 A január 17-24-ig tartó ökumenikus
imahéten Bence Imre lelkész a Mátyás
templomban, Balicza Iván igazgató lelkész a
Pozsonyi úti református templomban, Dr.
Fabiny Tamás püspök a Margit körúti
ferences templomban hirdette az igét.
Gyülekezetünk a pénteki napon adott otthont
az ökumenikus istentiszteletnek, amelyen
Csernáth Zoltán katolikus lelkész hirdette az
igét.
 Január 23-án gyülekezetünk adott otthont a
budapesti gyülekezetek gazdasági konzultációjának. A közel 40 résztvevő (gyülekezeti
pénztáros, gazdasági felelős) közösen vitatta
meg a feladatokat és a tennivalókat.
Köszönet illeti az egyre nehezebb feladatokat vállaló gyülekezeti munkatársakat!
 Január 28-án a Lelkészi Hivatalban tartotta
első hivatalos találkozóját gyülekezetünk
elnöksége a német ajkú gyülekezet új
vezetőségével. A testvéri megbeszélésen az
idei év tennivalóit, terveit (gazdasági
kérdések, hittanterem berendezésének felújítása) és közös szolgálatunk lehetőségeit
(közös istentisztelet előreláthatólag a reformáció ünnepén) tekintettük át.
*-*-*-*-*-*-*

Előzetes:

Nyári tábor

családoknak, hittanosoknak és ifjúságnak
2010. június 20-26-ig
Szigetmonostor – Árnyas-sziget
Érdeklődni és jelentkezni
a Lelkészi Hivatalban lehet!
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