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„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 Márton: Jónás próféta (1526)

Pünkösd: az erő Lelke
Talán meglepő cím: erő Lelke. Pedig, ha végigolvassuk az első Pünkösd eseményét, ott is szél zúgásáról, tűz erejének megnyilvánulásáról olvashatunk (Ap. Csel. 2,1kk). A nagypénteken szétrebbent tanítványok a Lélek erejével, belső tüzével és
lelkesedésével, s a szél vitorlákat feszítő belső lelki
viharával felkészíti őket a
feltámadott Krisztusról való
hiteles tanúságtételre. Bizony, erő kellett megszólalni, odaállni a gyülekezet
elé, akik pontosan emlékeztek az ötven nappal azelőtti
gyáva, kudarcélmény hangulatában mutatott szégyenteljes futásra, Jézus magára
hagyatottságára. S most
megvallják, mindent másképp értelmeznek, s Krisztust igazolta az Atya feltámadásában, és Lelkét adta
nekünk a szólásra.
Erőnek Lelke. Ezt kínálja
Pál Timóteusnak, amikor így ír hozza: Nem a félelemnek, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét adta nekünk az Isten. (II. Tim.1,7)
Az ifjú Timóteus talán félelemmel és szorongással gondol pályakezdő szolgálatára. Alkalmas
lesz-e az evangélium hirdetésére? Lesz-e elég belső lelki ereje, lesz-e elég mondanivalója, időszerű
lesz-e, amit hirdet, s meg tudja-e szólítani efezusi
gyülekezetét? Megannyi kérdés, amelyre választ
vár. Pál, az idősebb szolgatársa, bölcsességével,
biztató szeretetével a személyes pünkösdi ajándék
elnyerésének eseményére emlékezteti Timóteust.
Ne félj, a Lélek a tiéd, ezt kaptad. Ezzel az erővel,
szeretettel s józansággal szolgálhatsz.

Erőnek Lelke. Erre van mindnyájunknak szüksége
most is, 2010 pünkösdjén. Mennyi félelem, szorongás lakik bennünk. Mit hoz a holnap? Elbocsátanak vagy sem, a munkahelyemről? Kitart-e
egészségem még néhány évig, amíg dolgoznom
kell? Felveszik-e az
egyetemre
tehetséges
lányomat? Vagy éppen
kijövök-e a kis nyugdíjamból? Hitre jutnak-e
gyermekeim, és szentnek tartják-e szívükben
a Krisztust? És az unokáim? Most konfirmálnak. Jelent nekik valamit
az első úrvacsoravétel?
Isten nekik is adja az
erő, a szeretet és a józanság lelkét. Szabad
kérnünk számukra!
A Magyar Bibliatársulat
iskolai könyvtárakat szeretne létesíteni gimnáziumainkban, hitmélyítő
irodalom polcra helyezésével. Mostanság terjed
az olvasás igénye. Filmek, televíziók a horror kategóriájában kínálnak változatos, de idegölő s
brutális szórakozást. Elegük van belőle! Diákjaink
jelentős hányada tartalmas könyvet keres, fel kell
kínálnunk nekik – mint édesanya ünnepnapon a jó
illatú húslevest – a hit élményeiből született tanúságtételek sokaságát. Gondoljanak erre kedves
olvasóink, célkitűzéseink hűséges támogatói!
Áldott, szép Pünkösdöt kívánok, és az erő Lelkének kiáradását személyes életünkbe, de mindenütt
a világon is!
D. Szebik Imre
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MEGSZÓLAL A PRESBITER

1951. december 7-én
születtem Baján. Az
evangélikus vallást
édesapám közvetítésével apai nagyapámtól örököltem,
aki a Hegyeshalom
utáni első osztrák
faluban,
Miklóshalmán (Nickelsdorf) született. Édesanyám családja Balaton-felvidéki reformátusok. Szépapám Balatonszepezdi síremléke még mindig áll, ő a falu
református tanítója volt az 1800-as évek végén.
Lelkész nem volt a családban, de a családi szájhagyomány szerint az olasz származású dédnagymamám azt emlegette, hogy Eugénio Pacelli, későbbi XII. Pius pápa az unokaöccse. Nuncius korában kétszer is járt Pesten, mindkét alkalommal
fogadta a családot.
Bajára úgy kerültünk, hogy édesapám, aki textil
gépészmérnök (még a háború vége előtt végzett
Németországban), ott kapott munkát. Arrafelé rokonságunk nem volt. Szerencsére Baján van evangélikus gyülekezet, így szüleim megállapodása
szerint, fiú lévén, 1951. december 20-án már meg
is keresztelt a bajai lelkész, Kemény Gábor. A bajai gyülekezet akkortájt, és ma is, kis létszámú
gyülekezetnek számít, annak ellenére, hogy régebben többen voltak, de a kitelepítések során sokaknak el kellett hagyni Baját.
Gyerekkoromban vasárnap délelőtt a felnőttek istentisztelete előtt, 9 órára jártunk bibliaórára, mert
abban az időben hittan tanítás az iskolában nem
volt lehetséges. Lelkészünkre, Gábor bácsira nagy
szeretettel emlékezem, de mint gyerek, igazán feleségét, Gitta nénit szerettem, aki szép bibliai történeteket mesélt nekünk. 1964-ben konfirmáltam,
Gábor bácsi igen alapos és szigorú felkészítése
után.
Általános, közép- és főiskolai tanulmányaimat Baján végeztem.
A főiskola befejezése után költöztem Budapestre
nagymamámhoz, a II. kerületi Frankel Leó utcába.
Gyülekezetet kellett választanom: a budavári és az
óbudai jöhetett szóba. Én Budavárt választottam,
és maradtam ott a mai napig, annak ellenére, hogy
1981-től a Kossuth térhez közel lakom az V. kerületben. A beilleszkedés nehéz volt, mert nem ismertem senkit. De szerencsére az 1970-es évek
közepén vállalkozó szellemű gyülekezeti tagok
szombatonként a templomon kisebb felújítási
munkákat végeztek, mint például haranglábfestés,

pince- és padlástakarítás, így aztán munka közben
barátokra leltem.
1980-as évek végén Madocsai Miklós lelkész úr
ajánlott presbiternek, a presbitérium pedig megválasztott. Az 1990-es évek elején kezdtem elfoglalni
a presbitériumban a mai pozíciómat, amikor helyettesíteni kezdtem az akkori jegyzőt, dr. Karner
Istvánt, aki munkája miatt igen elfoglalt volt.
Családomra térve, hálát adok a mindenható Istennek, hogy szerető feleséget adott mellém, akivel
már 32 éve élek együtt jóban-rosszban, egymást
segítve. Feleségem angol szakos tanár, egy XII.
kerületi iskolában dolgozik.
Gyerekeim már felnőttek. Lányomat Kőbányán,
fiamat a Budavárban keresztelték. Mindketten Budavárban konfirmáltak. Lányom 27 éves, férjével
Érden élnek, mindketten informatikusok. Ami
most nekem a legfontosabb, hogy ha Isten is megsegít minket, szeptember elején nagypapa leszek.
Fiam 24 éves, és reményeink szerint az év végére
végez mint mérnök informatikus.
A törvények mai állása szerint 2011 év végén
nyugdíjba tudok menni. Ezután, remélem, több
olyan dologra jut időm, amire eddig munkavégzés
miatt nem. Így tervezem, hogy több időm lesz a
gyülekezettel kapcsolatos tevékenységre is.
Miklóshalmi Péter
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Konfirmáció
Gyülekezetünkben Húsvét hajnalán volt a felnőttkonfirmáció, május 9-én pedig a serdülőké.
Más korcsoport, más lelki élmény, más jövőkép.
Íme, ketten a felnőttek közül:

A családom katolikus. Egy pár éve már nem éreztem
magaménak a katolikus vallást, ezért elkezdtem keresni, és végül itt, a Budavárban találtam meg azt, amit
kerestem. Sok szempontból igazabbnak hiszem az
evangélikus vallást, és ezért tavaly ősszel elhatároztam, hogy konfirmálok. Felkészülésem során egyre
inkább megbizonyosodtam arról, hogy jól döntöttem,
és ezért a konfirmálás Húsvét hajnalban életem egyik
legmeghatározóbb eseménye volt. A konfirmálás számomra azt jelentette, hogy döntöttem az evangélikus
hit mellett, és azt, hogy a gyülekezethez tartozom, és
úrvacsorát veszek. Könnyebb úgy Istenhez tartozni,
hogy tartozom az egyházához.
Almási Zsófia, 19 éves
Nem kaptam vallásos nevelést, a vallástalan emberek
életét éltem, de boldognak és elégedettnek éreztem
magam. Nem gondolkoztam, nem filozofáltam. Isten
létezése mese volt számomra. Legbelsőmben valójában zavar uralkodott. Ma már látom ezt.
Már 33 éves voltam, amikor két éve egy tavaszi napon
az Úr eljött hozzám személyesen, elborított szeretetével, körülvett békés biztonságával. Hamar rájöttem,
hogy ez Ő, és senki más! Egyértelmű volt. Csupacsupa kegyelemből, nem kértem, nem kerestem, mégis
eljött, hogy megváltását felajánlja! Mohón az internethez ültem, és megnéztem, ki volt Jézus, kezembe vettem egy anyukámtól megszerzett Bibliát. Pár napon
belül tudtam, hogy gyülekezethez kell csatlakoznom,
mert Istenhez népéhez akarok tartozni. Csodálatos volt
az utam, a tanulás, rengeteg ismeret szívembe íródása,
ahogy az Úr kifordított önmagamból, megváltoztatta a
látásom. És megváltoztatta szokásaimat is. Más keresztyének mosolyogva mondták: „Ó igen, a mézeshetek...”. Akkor megtudtam, hogy Isten nem fog mindig
ilyen erővel körülvenni, nekem kell harcolnom. Érte, a
Vele való kapcsolatért, az Üdvösségért.
Ekkor döntöttük el férjemmel, Viktorral, hogy hitünk
elmélyítése érdekében csatlakozunk a budavári közösséghez, és tanulunk, hogy konfirmálhassunk. Hogy
megpecsételjük szövetségünket az Úr Jézus Krisztussal. Csodálatos volt meghozni ezt a döntést. Magából a
szertartásból nem sokra emlékszem, nem emlékszem a
szavakra, a történéseket is csak foszlányokban sikerül
felidéznem. Csak álltam ott, és békében örvendeztem.
Dicsőség a Mindenható Istennek! Kérem őt, hogy sok
embert mentsen meg, úgy, mint engem!
Djankóné Szalontai Blanka,33 éves
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Hogyan látja a konfirmációt egy serdülő konfirmandus édesanyja?
„Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis. – Erősítsd meg Istenünk, amit cselekedtél bennünk”. Ezt a
himnuszt az óegyház a húsvét utáni, úgynevezett fehér
vasárnapon énekelte, amikor hagyományosan a kereszteléseket tartották. Ma megható mozzanata a lelkészavatásoknak, amikor a szolgatársak áldó kezüket a
lelkészjelölt fölé tartva, zengő hangon éneklik a
„Confirmát”. Az ősi dallamnak a konfirmációi istentiszteleten is méltó helye volna, hiszen a konfirmáció
nem más, mint megerősítés. De minek a megerősítése?
Elsősorban a keresztségé. Az öntudatlan kisgyermeket
keresztszülei tartják a keresztvíz alá. Ezzel az első
szentséggel kezd cselekedni benne az Úristen. A
majdnem felnőtt fiatal már maga térdel az Úr oltárához, hogy a kenyérrel és borral megpecsételt másik
szentséget magához vegye. A passzivitás aktivitássá
válik, az öntudatlanság tudatos döntéssé.
A konfirmáció a kamasz lélek megerősítése is. A testilelki problémáival sokszor magára maradó, befelé forduló, titkait rejtő kamasz megerősítése. A feszültségekkel teli, ugyanakkor szeretetéhes, szeretni vágyó
kamaszé. Biztos irányt látni ebben a kusza világban,
fogódzót találni a lelkészben, a társakban, az Atyában
– egy életre szóló megerősítés.
A család megerősítése is a konfirmáció. Talán mi, szülők is újra átéljük a saját konfirmációnkat. Ez lehetőséget teremt a nagy beszélgetésekre, s mi is erősödünk
a gyermekünk kérdései, gondolatai által. A felkészülés
során a Tízparancsolattal összefüggésben bizonyára
előkerül a szülőkkel való kapcsolat. Nagyon fontos,
hogy ebben is megerősödjön a fiatal: tudja, hogy családja az a biztos háttér, ahonnan elindult és ahova
mindig visszatérhet.
Az egyházhoz tartozásban is sokan megerősödnek a
konfirmáció által. Néhány család valóban a gyermeke
keresztelőjén volt utoljára templomban, és most az ő
kötődésén keresztül érzi újra fontosnak a gyülekezethez tartozást, és találja meg a feladatát is ebben a közösségben.
Barátságokat is megerősít a konfirmáció. Az oktatás, a
vizsgára való lázas készülődés, a kirándulások, istentiszteletek együtt töltött órái összetartó közösséggé
kovácsolják a kis csapatot, amelyhez jó érzés tartozni,
ahol együtt lehet énekelni és imádkozni, örömöt és
bánatot lehet megosztani egymással. Mint az egyik
idei konfirmandus édesanyja bízom abban, hogy a „kikonfirmálás” nem következik be, hanem a közösség
együtt marad a szép ünnep után is. Rajtunk, a családon
és a gyülekezeten is múlik, hogy a konfirmáció ne valaminek a lezárása, hanem új kezdet legyen gyermekeink életében.
Éppen ezért hiszem, hogy egy ilyen ünnep a gyülekezet konfirmációja is. Fiatalokkal teli templomot látni,
érezni azt, hogy van jövő: ez minden gyülekezet presbitériumának álma. Amit mindannyian megtehetünk:
imádkozni a megmaradásukért, az otthonra találásukért, a hitük erősödéséért. Csak néhány szó: „Erősítsd
meg, Istenünk, amit cselekedtél bennük.”
Fabiny Katalin

Budavári Hírmondó

.

4. oldal

TEOLÓGIA MINDENKINEK

Az imádkozó Jézus
Jézust leginkább úgy ismerjük, mint tanítót, gyógyítót, csodatevőt, szenvedőt, a halált legyőzőt, a
megváltót. Van azonban Jézus életének is egy intim szférája: az imádságai. Mikor is imádkozott
Jézus? Hogyan is imádkozott Jézus? Hogyan kell
nekünk imádkozni?
Az evangéliumokban több alkalommal is olvashatunk arról, hogy Jézus mikor, milyen alkalmakkor imádkozik. Csöndes imáknak is nevezhetjük
ezeket, mert csak az imádkozás tényéről értesülünk, a tartalmukról, hogy Jézus mit imádkozik,
nem. Márk ír evangéliumában arról, hogy Jézus
kora hajnalban felkelt, kiment egy elhagyatott
helyre, hogy ott imádkozzék. Jézus egész előző
nap az emberekkel foglalkozott. Mindezek után
alig aludt valamit, de hajnalban fölkelt, elment
egyedül, és imádkozott. Azt látjuk ebből, hogy az
imádság Jézus erőforrása volt. – Lukács evangélista az imádkozó Jézusról úgy szól, hogy világossá válik számunkra: Jézus szüntelen kapcsolatban volt az Atyával, minden fontos dolgot
vele beszélt meg, és az Atyával egyetértésben tett
az emberek között. Így tanít miket az imádkozó
Jézus, hogy soha ne a magunk feje után menjünk,
ne a magunk kezdeményezése vezessen minket,
hanem az Isten akaratát keressük, az Atya irányítson minket.
Hogyan imádkozott Jézus? Tőle tanulhatjuk,
hogy visszavonuljunk, imádkozva megpihenjünk
és az Atya közelében új erőt nyerjünk. Két alapvető érzést figyelhetünk meg nála. Az egyik Jézus
imája az örömben, a másik Jézus imája a szenvedésben. Talán fontosabb nekünk az elsőre figyelni, hiszen a szenvedésben mi is természetesnek tartjuk az imádságot. De tudunk-e, szoktunk-e
az örömben imádkozni? Ennek egy szép példája
az, amikor Jézus elküldi a 72 tanítványt, hogy
hirdessék az evangéliumot, majd, amikor visszatérnek, örömmel számolnak be arról, hogy milyen
sikeres volt az útjuk. Jézus lelkét túláradó öröm
tölti el, amikor látja, hogy az örömhírt befogadták
az emberek, és hálás örömmel köszöni meg ezt
mennyei Atyjának. Tanuljuk meg mi is Jézustól
az örömben való imádkozást, a hálaadást!
A másik érzést megfigyelhetjük akkor, amikor
Jézus a szenvedésben imádkozik. Előttünk áll a
Gecsemáné kertjében imádkozó Jézus, aki akkor
már tudja, hogy a szenvedés, a kínhalál vár rá. De
ennél még borzalmasabb is: magára kell vennie az
ember bűnét, és Isten büntető haragját kell elszenvednie. Leroskad a földre, vért verejtékezve
küzd félelmével, gyötrődik, hogy ne kelljen szenvednie, de mégis úgy legyen, ahogy az Atya akar-
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ja – mindez számunkra elképzelhetetlen, felmérhetetlen lelki kín, fizikai és lelki kín egyaránt. És
Jézus mégis bizalommal, alázatos, gyermeki lélekkel kéri az Atyát: „Ha lehetséges, távoztasd
tőlem ezt a keserű poharat, de mindazáltal ne úgy
legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te!”.
Lehet kérni Istent, hogy szabadítson meg, vessen
véget a szenvedésnek. De Jézus megtanít arra is:
ha Isten úgy látja szükségesnek, akkor tudjuk elfogadni a szenvedést. Jézus imádsága a kereszten
éri el csúcspontját. Amíg haldoklik, végig imádkozik. Először a haldoklók imáját mondja el. Aztán imádkozik a gyilkosaiért. Majd utolsó erejével, az Atya iránti bizalommal még azt mondja:
„Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet.”.
Hogyan kell nekünk imádkozni? Az evangéliumok Jézust imádkozó emberként ábrázolják.
Így nyert erőt, világosságot, így őrizte az Istennel
való kapcsolatát. Jézus az imádságban került kapcsolatba az Atyával és igazi önmagával, meg küldetésével is. Teljes Istenre utaltság és Isten iránti
maradéktalan bizalom jut kifejezésre az imádkozó
Jézus alakjában. Ez a feltétlen bizalom az alapja a
mi Istennel való kapcsolatunknak is, és feltétele
annak, hogy Isten gyermekei legyünk. Legyen az
imádságunk bensőséges találkozás Istennel.
Legyen gyermeki és alázatos lelkületű, de ne ijedjünk meg akkor sem, ha erőszakosan követelő,
Istennel perbe szálló gondolataink vannak. Ez is
imádság, és Isten nem haragszik érte, sőt, örül,
hogy őszinték vagyunk. Mondjuk el nyugodtan,
hogy mit szeretnénk, persze, jó, ha hozzátesszük:
mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom,
hanem ahogyan te. Jézus arra tanít, hogy higgyük
el, hogy Isten csak jót akar nekünk. Mert az az
Atya, aki Jézust kereszthalálra adta értünk, bizonyos, hogy szeret minket. Ő minden imádságot
meghallgat, és mindenre úgy válaszol, hogy az a
legjobbat, az üdvösségünket fogja munkálni. Hiszen maga az értünk megfeszített, de feltámadt
Jézus imádkozik értünk a mennyben.
Balicza Iván
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Tájékozódjunk!
Gyakran hallom a panaszt: nem kapunk elég
tájékoztatást, nincs információnk. Lehet, hogy
csak kevéssé ismerjük a forrásokat? Nézzük
végig, miről, hol, milyen formában tájékozódhatunk!
A Budavári Hírmondó évente négyszer jelenik
meg. Arra törekszünk, hogy a legszélesebb kört
érintően adjunk tájékoztatást közösségünk életéről, és mindarról, amit hasznos tudniuk.
Anyagi lehetőségeink jelenleg nem teszik lehetővé, hogy gyakrabban vagy nagyobb terjedelemben jelenjen meg a Hírmondó. Érdemes figyelni a templom falán kívüli, illetve a bejárat
melletti faliújságot is.
Az országos sajtó termékei közül az Evangélikus Élet c. országos hetilapot jól ismeri minden
evangélikus, a lelkészek a hirdetésekben is felhívják rá a figyelmet. A Lelkipásztor elvileg a
lelkészek havi folyóirata, amely 2-3 oldal terjedelemben teológiai és társadalomlélektani kérdésekről közöl színvonalas írásokat – nem csak
lelkészeknek! A Credo c. folyóirat negyedévenként jelenik meg, és evangélikus, illetve protestáns történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti kérdésekről szóló tanulmányokat tartalmaz.
A Keresztyén Igazság szintén negyedévenként
jelenik meg, fő profilja az evangélikus teológia
és társadalomtörténet (az Ordass Lajos Alapítvány jelenteti meg).
Az evangélikus sajtótermékek megrendelhetőek
a Luther Kiadónál, vagy megvásárolhatóak az
evangélikus könyvesboltokban (Üllői út 24.,
illetve Deák tér 4.).
Korunkban egyre fontosabbá válik a gyors információ-áramlás. A nyomtatott sajtó már nem
tud mindenkor megfelelni ennek az igénynek,
ezért egyre jobban felértékelődik az elektronikus sajtó, az internet szerepe. Kérdés, hogyan
tudunk élni ezzel a lehetőséggel. Ismerjük-e,
felismerjük-e a hiteles információforrásokat?
Kattintsunk csak rá a http://budavar.lutheran.hu
web-oldalra…! Gyülekezetünk internetes honlapját is lehetne akár a napi szintű információ
forrásává fejleszteni. Mint a tájékoztatási munkacsoport új vezetője, ígérem, hogy ha nem is
megyünk el eddig, de a korábbinál gyakrabban
frissített, élénkebb honlappal szolgálunk nemsokára. Ne feledjük: szép, testvéri szolgálat az
is, ha az internet-hozzáféréssel nem rendelkezőknek egy-egy érdekesebb anyagot kinyomtatva átadunk.

Budavári Hírmondó
Vajon hányan tudnak arról, hogy az Északi
Egyház-kerületnek is van saját
honlapja,
amely
a
http://eszak.lutheran.hu címen
érhető el, és amely éppen a közlemúltban újult meg?

Egyre többen fedezik fel a 2008 őszén indított
www.evangelikus.hu weboldalt, amelyen a legfrissebb híreket olvashatjuk az egyházi életről, a
világ evangélikusságáról, az ökumenikus
együttműködésről, de van interjú és publicisztikai rovat, ifjúsági és kulturális rovat is. A filmajánló és a könyvajánló rejtett kincsesbánya.
Interaktív, tehát mindenki megírhatja véleményét, kommentárját a cikkekről. Akinek napi
tájékozottságra van szüksége az egyházról, a
vallásosságról, annak érdemes ezt a honlapot
olvasnia!
A fraternet a Magyarországi Evangélikus Egyház e-mailes hálózata. Bárki feliratkozhat, aki
küld egy e-mailt a fraternet-mindenkisubscribe@lutheran e-mail címre. A hálózaton
van napihír-szolgálat és napiige-szolgálat is.
Sok barátra, rokonlélekre találhatunk a levelező-listán. Milyen jóleső érzés, ha reggel a napi
ige és igemagyarázat elolvasása után fogunk
bele a napi munkába!
Sok és sokféle a forrás – merítsünk belőlük!
Szabó-Pap Gabriella
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A Szerkesztőség kérése!
Az előállítási és terjesztési költségek 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 emailben.vagy telefonon, és bármikor újra feliratkozhat, visszairatkozhat postacím listánkra.

Budavári Hírmondó
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Eseménynaptár
2010. PÜNKÖSD
Május 22. szombat
18.00 – Ökumenikus vesperás - református,
római katolikus és görög katolikus
testvéreinkkel együtt
Igét hirdet: Johannes Erlbruch

Május 23. vasárnap
PÜNKÖSD ÜNNEPE
9.00 – Igét hirdet: Madocsai Miklós
11.00 – Igét hirdet: Balicza Iván
18.00 – Igét hirdet: Balicza Iván

Budagyöngyén:
9.00 – Igét hirdet: Balicza Iván

Május 24. hétfő
PÜNKÖSD HÉTFŐ
9.00 – Igét hirdet: Jorsits Attila
11.00 – Igét hirdet: Bence Imre
18.00 – órakor kivételesen nem tartunk
istentiszteletet

Budagyöngyén:
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Június 6. vasárnap
Munkaévzáró hálaadó nap
Istentiszteletek a szokott rendben.
11.00 – TANÉVZÁRÓ CSALÁDOS
ISTENTISZTELET
Közös ebéd után délutáni programok:
Éneklés, gyermek-foglalkozások,
előadás, ifjúsági teaház,
Dobóné Kiss Ildikó koncertje
(ír dicsőítő énekek)
az esti istentiszteletig.
*
Június 6-szeptember 6-ig a hétközi alkalmak közül
csak a kedd 18.00 órakor kezdődő
Bibliaórát tartjuk meg!
*

Június 20-26-ig
MESÉBŐL – ÉLETRE!

Hittanosok és családok nyári tábora
Szigetmonostor – Árnyas Sziget Ifjúsági Tábor
Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat,
a hittanosokat és az ifjúság tagjait!
A táborhely megtekinthető: http://arnyassziget.hu
Jelentkezni június 10-ig kell
a Lelkészi Hivatalban.
Tel:06-1/356-97-36, E-mail: budavar@lutheran.hu

9.00 – Igét hirdet: Bence Imre

Május 24. hétfő 14.30-tól
PÜNKÖSDI PIKNIK

Pünkösd hétfőjén délután
gyülekezeti találkozót, pikniket tartunk
a Madocsai család gödöllői telkén.
Bográcsozás, süteményverseny,
éneklés, áhítat, játékok, közösség!
Várunk mindenkit!
Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet
május 20-ig!

Május 30. vasárnap
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
Istentiszteletek a szokott rendben.
18.00 – Ünnepi istentisztelet, amelynek keretében
köszöntjük Csorba István karnagyot, aki
55 évig vezette a Schütz kórust.
Közreműködik: az újjászervezett Schützkórus, Bán István vezetésével

Június 1. kedd
18.00 – Bibliaóra
19.00 – Presbiteri gyűlés

„Engem keressetek, és éltek!” (Ám 5,4)

A BUDAI és PESTI EGYHÁZMEGYE
LELKI HETE
június 28-július 3-ig
PILISCSABÁN
Jelentkezni lehet Horváth-Hegyi Olivérnél
Tel: 06-20/824-2789
E-mail: oliver.horváth.hegyi@gmail.hu

CSERKÉSZ TÁBOR
július 6-16-ig

A Dévai Bíró Mátyás Cserkészcsapat
tagjai számára

SZÉLRÓZSA

8. Országos Ifjúsági Találkozó

július 14-18. Szarvas

További információk és jelentkezés:
http://www.szelrozsatalalkozo.hu

KÉZFOGÁS ÉSZAKON

Ifjúsági buszkirándulás Kouvolába, a finnországi
testvérgyülekezetünkhöz.

Augusztus 6-19.

A kirándulásra június 20-ig lehet jelentkezni
a Lelkészi Hivatalban
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Augusztus 20.
Nemzeti ünnepünk
alkalmából istentisztelet: 9.00 órakor

Szeptember 5. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben.
11.00 – TANÉVNYITÓ családos istentisztelet
*
Szeptember 6-tól a hétközi alkalmakat
újra a szokott rendben tartjuk meg.
*

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
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)

Budavári Hírmondó
Az elmúlt ősszel új cserkészőrs indult a Várban, 1-3. osztályos lányoknak, egyelőre
sajnos csekély létszámmal.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt szeptembertől. Az
őrsgyűlések
időpontjában
majd szeptember elején egyezünk meg. Kedvcsinálónak
mindenkinek ajánlom a csapatunk honlapját:
www.32dbm.hu.
A cserkészőrs vezetője,
Végh Anna várja az érdeklődőket.

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

Budavári Hírmondó

.

8. oldal

XV. évfolyam 2010/2

Lelkészi jelentés a
Budavári Evangélikus Egyházközség életéről, a 2009-es esztendőről
A 2009-es évet a világban a válság szó jellemezte: gazdasági, politikai, erkölcsi és bizalmi, amely az értékek válságát, emberek elkeseredését, kiábrándultságot vont maga után. Ilyen körülmények között élt az egyház és gyülekezetünk. Volt-e, és ha igen, milyen hatással volt a válság gyülekezetünkre?
Az egyházközségben szolgálatot végzők:
Lelkészek: Balicza Iván igazgató lelkész, Bence Imre esperes, Bencéné Szabó Márta kisegítő lelkész, Dr. Fabiny
Tamás püspök, D.Szebik Imre nyugalmazott püspök, Dr. Széchey Béla diakónus lelkész, Tóth Károly lelkészjelölt, Jorsits Attila lelkészjelölt.
Irodai dolgozók: Dr. Jász Klára gazdasági vezető, Kövesy Emese irodavezető, Jász Gyöngyi
Egyházzene: Bán István orgonaművész, kántor-karvezető, Csorba István karvezető
Egyházfi: Tősér Gáborné
Hitoktatók: 13 fő
Önkéntes munkatárs: 6 fő
Összesen 10 alkalmazásban álló fizetett, és 23 fő szerződéses, alkalmi tiszteletdíjban részesülő vagy önkéntes.
Munkabérre a járulékokkal együtt 14,1 M forintot fizettünk ki.
A munkatársak közötti testvéri légkör meghatározza az egész gyülekezet életét, békéjét és hitét. A békességet
adó Krisztusnak köszönjük ezt.
Az egyházközség lélekszám, és szolgálati adatai:
Egyházközségben nyilvántartottak száma
Választói névjegyzékben szereplők száma
Keresztelés gyermek
Keresztelés felnőtt
Konfirmáció gyermek
Konfirmáció felnőtt
Esketés
Temetés
Istentiszteletek száma
családos, gyermek és ifjúsági
zenés áhítat
Egy vasárnap az istentiszteleteken
résztvevők átlagosan
Úrvacsorai alkalom összesen
Úrvacsorázók teljes száma
Látogatások száma összesen
Lelkipásztori beszélgetések száma
Hittanoktatásban résztvevők száma
Hittanórák száma
Konfirmációi előkészítő órák száma
Felnőtt keresztelési órák száma
Jegyesoktatás
Felnőtt bibliaórai csoportok száma
Felnőtt bibliaórák száma
Felnőtt résztvevők átlagos száma
Ifjúsági bibliaórai csoportok száma
Ifjúsági bibliaórák száma
Ifjúsági résztvevők átlagos száma
Egyéb, rendszeres csoportok száma
Egyéb, rendszeres alkalmak száma
Egyéb, ezeken résztvevők átlagos száma
Szeretetvendégségek száma
Gyülekezeti napok (táborokkal együtt)
Presbiteri ülések száma
Képviselőtestületi ülések száma

2663
499
57
6
9
9
32
43
247
7
10
250
213
6183
486
110
63
646
27
22
146
6
185
11
2
80
16
4
64
21
2
48
8
2
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Az előző évek adataival összehasonlítva kiderül, hogy a válság a lelki élet terén nem éreztette hatását egyházközségünk életében. Gyülekezetünk tagjai a hit, az Istennel és egymással való közösségben kerestek és találtak
támaszt. Egyetlen számadat figyelemre méltó, hogy a választói névjegyzékben szereplők, vagyis az egyházfenntartást fizetők száma csökkent. A jövőben fokozottan törekedni kell arra, hogy a gyülekezetünkkel valamilyen
kapcsolatban lévők számára tudatosodjon az anyagi felelősségvállalás fontossága. Arra gondolunk, hogy gyülekezetünk struktúrájának megváltozása is szerepet játszik ebben a jelenségben. A házasságkötések, keresztelések,
ifjúsági munka révén fiatalok és fiatal családok kapcsolódnak gyülekezetünkhöz. Ők is bekerülnek a nyilvántartottak névsorába, de sokszor csak lazán kötődnek, és számukra nem evidens az egyháztagság anyagi vonzata. Az
lenne kívánatos, hogy ne legyen olyan névjegyzékben szereplő tag, aki nem vállal rendszeresen – akármilyen
szerény – hozzájárulást, hiszen a hit kifejezésének velejárója az áldozat, és ez egyúttal a gyülekezethez való kötődést is erősíti. Mi, lelkészek nem találtuk meg még a megfelelő módját annak, hogy erről a kérdésről beszéljünk, mert úgy érezzük, hogy a lelki élet formálása közben idegen és esetleg elidegenítő témáról kellene szólni.
Néhány összegző következtetés,
tapasztalat, tanulság
Gyülekezetünk erősségei:
1. Eleven és sokszínű gyülekezeti alkalmak (gyermekfoglalkozások, családos ún. totyogók istentisztelete, babamama kör, hitoktatás, ifjúsági alkalmak, fészekrakók köre, férfikör, megújult énekkar, nyugdíjasok köre, gyülekezeti hétvégék, családos tábor).
2. Az istentiszteleti élet. (Jó hangulatú, jó igehirdetésekkel, úrvacsorai közösséggel, általában élményszerűség
jellemzi istentiszteleteinket.)
3. Megfigyelhető a gyülekezet életkorának fiatalodása. Sok az esküvő és a keresztelő.
4. A rendszeresen lelki életet élők számon tartják egymást és törődnek egymással.
Gyülekezetünk gyengéi:
1. Egy szűk kör kivételével kicsi a gyülekezet aktivitása. Bármilyen feladat elvégzésénél ugyanazokra a gyülekezeti tagokra lehet számítani.
2. Ez vonatkozik a lelki alkalmakra is. Igehirdetés sorozatok, evangélizációk, egyéb alkalmak nem, vagy alig
vonzanak újakat.
3. A missziói tevékenység nem erősségünk. Beszélnünk kellene hitünkről, Krisztusban kapott örömünkről és
reménységünkről családunkban és ismerőseink között. A lelkészek sokszorosítják az igehirdetéseket, ezeket
el lehet vinni, tovább lehet adni, gyülekezeti alkalmakra meg lehet hívni ismerősöket. Hitben tevékeny gyülekezetté kell formálódnunk.
Hálát adva Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki megelevenített minket Igéjével és Szentlelkével, őt kérjük, hogy aki
elkezdte bennünk a jó munkát, vigye azt véghez az Ő napjára.
Budapest-Budavár 2010. április 6.
Balicza Iván
igazgató lelkész
Bevételeink az alábbiak voltak:
gyülekezeti tagoktól
14,6 MFt
(egyházfenntartás, persely, adomány)
állami támogatás
6,4 MFt
(iskola, kárpótlás, hitokatás)
gazdálkodás
3,7 MFt
(toronybérlet, ÁFA visszatér., kamat)
egyházi forrás
1,7 MFt
(országos egyháztól, külföldről)
külső támogatás
2,1 MFt
(önkormányzat, pályázat, alapítvány)
továbbítandó
0,6 MFt
(iratterjesztés, kötelező offertóriumok)
rendkívüli
2,0 MFt
(finn gyülekezet, országos egyház)
átfutó
1,7 MFt
(bér terhek, nyugdíj)
----------------------------------------------------------Összes bevétel:
32,7 MFt
(tervezett 27,5 MFt)

Kiadásaink főbb tételei:
alkalmazottak illetménye

13,1 MFt

törvényes terhek

3,0 MFt

dologi kiadások
(fűtés, világítás, posta, telefon, stb.)
javítás, karbantartás
(lakás- és egyéb felújítások)
továbbítandó
(offertórium, iratterjesztés)
leltári tárgyak beszerzése

5,4 MFt
1,8 MFt
1,2 MFt
0,0 MFt

egyéb kiadások
4,7 MFt
(ifi tábor, étk.jegy, mentori díj, vendéglátás, stb.)
egyéb kiadás
1,3 MFt
(egyházi járulék, bérleti díj, segélyek)
----------------------------------------------------------Összes kiadás:
30,9 MFt
(tervezett 29,4 MFt)

Budavári Hírmondó
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Részletek Madocsai Zsolt 2009.
évről szóló felügyelői jelentéséből
Elöljáróban
Testvér a magyar nyelvben a szoros családi öszszetartozás kifejezése. Életfenntartó közösség. De
Krisztus teste és vére ezt a kapcsolatot kiterjesztette a benne hívők közösségére is! Így a TestVér
nem egy választott „szerep”, hanem kötelék, annak minden pozitív gondolatával. Nekünk, akinek
Istentől kapott ajándékunk, hogy TestVéreink
vannak a gyülekezet közösségében, legfontosabb,
Jézus Krisztus testének és vérének közösségét
hirdetni, megélni a gyülekezettel együtt.
Néhány fontosabb új kezdeményezésünk
2009-ben
Balicza Iván igazgató lelkészünk indítványára a
havi presbiteri gyűléseink előtti bibliaórát 2009ben is, presbiterek tartották. Az eskü szövegét
gondolj(t)uk végig. Ezek a bibliaórai lehetőségek
gyorsan „elkeltek” a presbiterek körében.
Orczánd Kund szervezőmunkájának köszönhetően létrejöhetett a havi rendszerességű férfikör,
amely hamar népszerű lett.
Mindig fontos, hogy közösséget vállaljunk más
gyülekezetekkel. Ilyen volt a szúpatakiaknak
nyújtott segély, a finn kórus fogadása, valamint a
látogatás a lendvai gyülekezetben. (Sajnos, javaslatunkra – miszerint létesítsünk testvér-gyülekezeti kapcsolatot – nem érkezett válasz.)
Az Ifiudvar szervezése és lebonyolítása is építette
a gyülekezeti közösséget. Lehetőséget adott a
német gyülekezettel való kapcsolatok elmélyítésére is.
A presbitérium működéséről,
legfontosabb feladatairól
Az elmúlt évben a presbitérium és képviselőtestület tagságában változás nem történt. Sajnos, az
előre tudott és nem bejelentett távolmaradások
száma nőtt. Továbbra sem kellő hatékonyságú a
presbitériumban a kiküldött dokumentációk előzetes áttanulmányozása. Ez nem csak törvényi kötelezettség, de a TestVéri megbecsülés jele is, így
kérek mindenkit, figyeljen erre sokkal jobban.
2009-ben 24 határozatot hoztunk. Az év legfontosabb kihívása számomra a kántor-kérdés rendezése volt. Nagy reménységgel és imádkozó szívvel
készítettünk munkaszerződést és munkaköri leírást is. Most már elmondhatjuk, hogy ezen a téren is rendeződtek a feltételek. Isten áldása legyen
a szolgálaton!
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Hasznos a más gyülekezetek tisztségviselőivel való együttlét. Örömmel vettem részt az Egyházmegyei közgyűléseken. Egyházmegyénkben két gyülekezeti felügyelői találkozó volt az utóbbi házigazdája mi voltunk. Ezúton is köszönöm azoknak,
akik ennek feltételeit biztosították. Az Evangélikus presbiterek országos találkozója (EPOT) sok
tekintetben megmozgatta nemcsak az országot, de
gyülekezetünket is, hisz tízen vettünk részt rajta.
Az Országos felügyelői találkozón, Révfülöpön,
Istennek hála, idén is ott tudtam lenni.
A munkacsoportok tevékenységét illetően öröm,
hogy sok év után megoldódott a gazdasági munkacsoport kérdése és működése. Sajnálattal vettük
tudomásul, hogy a tájékoztatási munkacsoport
vezetése továbbra sem megoldott. (Azóta rendeződött – a szerk.)
2009-ben gyülekezetünk bevételei a tervezett 27,5
MFt helyett 32,7 MFt-ot tettek ki, de ennek egy
rendkívüli bevételi tétel volt az oka. Összes kiadásnak 29,4 MFt-ot terveztünk, ám ez végül 30,9
MFt lett. „Ne csüggedj lelkem, hű az Isten!”. Hálát adok azért, hogy ez elmúlt évben is, az Úr
megadta a mindennapi kenyerünket! A válsággal,
krízissel teli világban is közösséget vállaltak
egymással gyülekezetünk tagjai, és az anyagi terheinket csökkentették áldozat-vállalásukkal.
Hálát adunk az elmúlt év áldásaiért, a növekedésért, Jézus Krisztussal és egymással való közösség öröméért! Isten adja, hogy gyülekezetünkben
sok – sok aktív, szorgalmas és a hit tudományában lelkes, fiatal gyülekezeti tagunk legyen.
Madocsai Zsolt
felügyelő
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Az „első” 1%
Interjú Csorba Gáborral a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának gazdasági osztályvezetőjével. Részletek Horváth-Bolla Zsuzsanna írásából, amely a www.evangelikus.hu
honlap Interjú rovatában olvasható teljes terjedelemben
Az Országos Iroda Gazdasági Osztályán évekre
visszamenően vezetik az egy százalékos bevételeket. Milyen tendenciákat tapasztaltatok ezzel
kapcsolatban?
Előző évben több mint 45 ezer (pontosan 45.639)
felajánlás érkezett a Magyarországi Evangélikus
Egyház számára, ami összesen 315 millió
(315.756.973) tényleges felajánlást jelent, amelynek állami kiegészítése plusz 174 millió
(173.816.303) forint volt. Bár a tényleges felajánlás évről évre emelkedik, a megszorítások miatt
az állami kiegészítés folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A 2008-as évre vonatkozóan – amit
2010 januárjában kaptuk meg – elmondható, hogy
489.573.276 forintból gazdálkodhattunk. A felajánlásokat visszaosztva kiderül, hogy egy főre
eső tényleges felajánlás hétezer forint körül van.
Az adó egy százalékát érdemes a nullás adóbevallást készítőknek is felajánlaniuk, mert az állami
kiegészítést a felajánlók száma alapján határozzák
meg.
Ki határozza meg egyházunkban az egy százalékos bevételek felhasználását?
Ezt a pénzt a Magyarországi Evangélikus Egyház
kapja meg, az egyház költségvetésének része, így
törvényi szinten zsinatunk dönt arról, milyen célokra kerüljön ez felhasználásra. Ebből tudjuk
támogatni a kisebb gyülekezetek működését,
templomok, parókiák építését, felújítását. A különböző intézményrendszerek (diakóniai otthonok, oktatási intézmények) működtetésére is jelentős összegeket fordítunk, de részben ebből
működnek a püspöki hivatalok és az Országos
Iroda is. A Magyarországi Evangélikus Egyház
zárszámadásában elszámol a tényleges felhasználásról a zsinatnak. Mind a költségvetés, mind a
zárszámadás az Evangélikus Közlönyben részletes adatokkal megjelenik, alátámasztva azt, ténylegesen mire fordították a pénzeket.
Mit mondhatunk arról, hogy az országos egyház
milyen nagy beruházásokat támogatott az utóbbi
időben, az egy százalékos bevételekből?
A kiemelt beruházásokat általában ezekből a pénzekből finanszírozzuk. Kiemelt cél volt a diakónia
terén a nyíregyházi Élim nagyberuházása, amelyre több éven keresztül több mint 230 millió forintot használtunk fel. A csillaghegyi szeretetotthon
is öt év alatt 130 millió forint támogatást kapott.

Oktatási intézmények közül komolyabb kiadás a
békéscsabai gimnáziumhoz kapcsolódó kollégium
megvásárlása – 4 év alatt 320 millió forint és a
bonyhádi gimnázium tornacsarnokának megvásárlása – 50 millió forint. Kiemelt gyülekezeti
beruházásokra, felújításokra az elmúlt 4 év alatt
több mint 400 millió forintot fordítottunk.

A „második” 1 %
Az adózók az egyházak részére illetve kiemelt
költségvetési célra felajánlható 1% mellett a civil
szféra támogatására további 1%-os részt irányíthatnak személyi jövedelemadójukból az általuk
kiválasztott alapítvány, társadalmi szervezet, intézmény, stb. számlájára. Számunkra adott, szívünkhöz közeli a Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány, mely megkapta a „kiemelkedően
közhasznú” minősítést. Közösségünk így évek óta
kiegészítő bevételhez jut.
Legutóbb, 2009-ben, 205 fő felajánlása alapján
2,5 millió Ft bevételünk volt ebből a forrásból. Az
összeg a 2007 évi 3 millió Ft-os csúcs óta sajnos
csökkent (pl. 2008-ban 2,7 millió Ft volt), de még
mindig igen fontos tétel. Ebből az összegből évek
óta rendszeresen 0,5 millió Ft-tal a két budapesti
evangélikus gimnáziumot, másik 0,5 millió Ft-tal
a gyülekezet rászoruló tagjainak húsvét és karácsony előtt szétosztott ajándékcsomagok beszerzését támogatjuk. Évente 100 ezer Ft-ot kap cserkészcsapatunk.
A fennmaradó rész felhasználása változó. 2009ben a finn kouvolai testvérgyülekezet kórusának
budapesti szállásköltségét tudtuk a maradékból
fedezni. Korábban az 1%-ból befolyt összeg az
orgonafelújítási alapba került, vagy az esedékes
épületfelújításokat támogattuk belőle.
Az alapítvány kuratóriumának célja mindig az
volt, hogy a törvényes kereteken belül segítse a
gyülekezet gazdálkodását ebből a „második”
zsebből. Az alapítványnak egyéb bevételei is
vannak, azok felhasználásáról más alkalommal
adunk hírt.
Sólyom István
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Hírek - Hírek - Hírek – Hírek
 Február 19-én Balicza Iván a gyülekezeti
munkatársképzőn tartott előadást az Ószövetség
és az Újszövetség kapcsolatáról Piliscsabán.
 Február 20-án Balicza Iván a pasaréti református
gyülekezet ifjúságban előadást tartott Hogyan
éljük meg keresztyén hitünket címmel.
 Február 25-én az Ébredési mozgalmakról tartott
előadást Balicza Iván a budahegyvidéki felnőttkörben.
 Március 13-án a Takácsi Egyházközség (Veszprém megye) meghívására Családlátogatás Jeruzsálemben címmel Bence Imre és felesége vetített képes előadást tartott a szeretetvendégségen
 Március 17-én a bibliakörösök csoportjával
meglátogattuk a békásmegyeri Gaudiopolisz
Szeretetotthonban lakó testvéreinket.
 Március 18-án Balicza Iván ig. lelkész részt vett
a II. kerületi Önkormányzat szervezésében tartott
lelkészi megbeszélésen.
 Március 20-án a Dél Pest Megyei Evangélikus
Egyházmegye lelkészei és hitoktatói tartottak
konferenciát Cegléden, amelyen Bence Imre a
legkisebb korosztály körében végzett lehetőségekről tartott előadást, és bemutatót.
 Március 22-én az Északi Egyházkerület parókusi
alkalmassági vizsgáján Balicza Iván lelkész,
mint a vizsgabizottság tagja vett részt.
 Március 27-én Egyházmegyei hittanverseny volt
Budaörsön. A gyülekezetünk alsós csoportját a
Constanca
Imola,
csütörtöki hittanosok:
Constanca Mirella, Constanca Dániel és Pálinkás
Kata alkotta. A felsősöket pedig három konfirmandus: Kengyel Luca, Fenyvesi Dávid és
Szebik Huba. A versenyben a felsős csapatunk
ezüstérmet szerzett. Gratulálunk!
 Március 27-én Bence Imre
Csobánkán a
Cserkészparkban tartott úrvacsorai istentiszteletet a cserkész vezetőképző protestáns résztvevőinek.
 Április 4-én a húsvét hajnali liturgiában
felnőttként részesült a keresztség szentségében
Bucsay Orsolya, Csere Krisztina, Dobó Katalin,
Homoki Tamás és Tóth Katinka. Konfirmációi
áldásban részesült Almási Zsófia, Csömöre Lilla,
Djankó Viktor, Djankóné Szalontai Blanka,
Kovács István, Kövesy Krisztina, Perlényiné
Bujdos Ilona testvérünk. Isten őrző szeretete
kísérje őket a hit útján!
 Április 6-án képviselőtestületi ülés volt a gyülekezetünkben, amelyen elhangzott a 2009. év
lelkészi és felügyelői jelentése.

 Április 9-11-ig Balatonszárszón tartott gyülekezeti hétvégét a Dunaújvárosi Egyházközség, a
hétvége előadója Bence Imre volt, aki előadás
sorozatot tartott Válságból-váltságba címmel.
 Április 13-án egyházmegyei presbiteri és
közgyűlés volt a Kelenföldi Egyházközségben,
amelyen elfogadták a gyülekezetek 2009
zárszámadását és 2010-es költségvetését.
 Április 17-én Bence Imre részt vett a Lech
Kaczynski emlékére tartott megemlékezésen.
 Április 18-án istentiszteleten köszöntöttük Dr.
Zsigmondy Árpád lelkészt 80. születésnapja
alkalmából
 Április 19-én Balicza Iván a Baár Madas
Gimnázium reggeli áhítatán hirdette az igét.
 Április 24-én a egyházmegyében lévő gyülekezetek felügyelői találkoztak Kelenföldön,
gyülekezetünket Madocsai Zsolt képviselte. A
megbeszélés témája a gyülekezeti stratégiák
kérdése volt.
 Április 24-én Balicza Iván lelkész a Budahegyvidéki Egyházközség gyülekezeti napján
szolgált, az imádságról tartott előadással.
 Április 25-én a szeretetvendégségen Ferenczi
Ilona zenetörténész tartott előadást H. Schütz és
a Biblia címmel.
 Április 29-én ülést tartott az I. kerületi Népjóléti
Alapítvány kuratóriuma, amelynek Balicza Iván
lelkész az elnöke.
 Május 1-jén gyülekezeti autóbuszkirándulás volt
Szatmár megyében.
 Május 8-án volt Balicza Máté és Hímer Eleonóra
esküvője templomunkban. Az esketés szolgálatát
az édesapa, Balicza Iván végezte.
 Május 8-9-én a gyülekezetünk konfirmációján 16
fiatal részesült áldásban: Bratkovics Bence,
Bratkovics Fruzsina, Czenthe Ilona, Fabiny
Márton, Fenyvesi Dávid, Hüttl Gertrúd, Kengyel
Luca, Kovács Balázs, Lukács Teodóra, Molnár
Edit, Pingiczer Károly, Rihay Ádám, Szladek
Katalin, Szebik Borbála, Szebik Huba és
Tölgyesi Zita. A Szentlélek Isten nevelje, növelje
őket a hitben!
Budavári Hírmondó
az Egyházközség tájékoztató hírlevele
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