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XVIII. évfolyam 2013/1. szám Böjt-Húsvét

„Krisztus, a mi királyunk mindenét feláldozta. Tanuld meg ebből, hogy az Ő országa
nem e világból való. Keresztyén hited pedig nem arra, hogy végigélvezd vele minden
szükség nélkül e földi életet.”
Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének!

Táplálékunk – böjtben – húsvétkor!
Elérkezett ismét a böjt. Itt az ideje a böjtölésnek, a különféle tisztító kúráknak. Szívesen cserélgetjük ilyenkor a receptjeinket, adjuk a tippeket, hogyan lehetne fogyni, megkönnyebbedni, tisztulni ebben a tavaszi időszakban. Hálás,
jó beszédtéma. Könnyű csevegésre ad alkalmat
és lehetőséget, s megvan az illúziója is, hogy
segítettünk egymásnak.
Majd elérkezik a húsvét, és boldogan csereberélgetjük elsősorban
mi háziasszonyok, de azt
gondolom ma már a férfiak is – hiszen ők is
otthon vannak a konyhában – a húsvéti finomságok receptjeit. Könnyű
mindezekről
beszélni,
beszélgetni. De milyen
nehéz arról szólni, hogy
mindezt miért tesszük.
Mennyivel nehezebben
szólunk arról, hogy azért
böjtölünk, mert Urunk
Jézus Krisztus is böjtölt
a pusztában, Rá gondolunk, őt kísérjük a keresztúton. A lelkünk
tisztul, vagy tisztulhatna,
ha odaszánnánk magunkat erre az útra. Több
csönd, több békesség –
milyen nagy szükségünk
van minderre! S az évnek, az egyházi évnek ez a
hat hete tökéletesen alkalmas erre. Letisztulhat
bennünk, körülöttünk sok minden, tisztulhatnak a
gondolataink, tisztul a beszédünk, s meg merünk
szólalni egy más nyelven, a Krisztus nyelvén.

Majd eljön a húsvét és beszélhetünk, sőt beszélnünk kell arról az örömhírről, hogy Krisztus
feltámadt. Ennek örülünk, és ezért ünnepelünk,
ezért gyűlünk össze gyülekezetben és családi
körben, ezért terítjük meg az ünnepi asztalokat.
A feltámadott Jézus, mikor megjelent a tanítványoknak, s azok megrémültek, s azt hitték, hogy
valamiféle lelket látnak,
Jézus megkérdezte tőlük:
Van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy
darab sült halat. Elvette, s
szemük láttára megette.
Mert Ő valóságosan föltámadt testben, és evett. Az
emmausi tanítványok szomorúan ugyan, de azokról az
eseményekről beszélgettek
egymással, amelyek történtek. S egyszer csak melléjük
szegődött Jézus. Ha Jézusról
tudunk beszélni, mellénk is
odaszegődik Ő. Az emmausi
tanítványok szeméről akkor
hullt le a hályog, amikor
Jézus megtörte a kenyeret.
Hulljon le a mi szemünkről
is a hályog – amely újra és
újra elhomályosítja látásunkat –, amikor mi is Urunk
asztalához érkezünk.
Kérjük, hogy „Maradj velünk, mert már esteledik, és a
nap is aláhanyatlott már!” S akkor átélhetjük azt,
hogy asztalhoz telepedik velünk, veszi és megáldja
a kenyeret, és táplál, hogy életünk legyen.
Bencéné Szabó Márta
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Új év – új kezdet
Az új igazgató lelkész gondolatai
Egyházi törvényeink értelmében a többlelkészes
gyülekezetekben háromévente a presbitérium feladata az igazgató lelkész megválasztása. A presbitériumunk decemberi gyűlésén így került sor a
választásra, s mivel 9 év igazgató lelkészi szolgálat után Balicza Iván már nem kívánta vállalni ezt
a tisztet, a presbitérium engem választott meg.
2013 január elejétől tehát az igazgató lelkészi feladatok rám hárulnak. Az igazgató lelkész feladata
a felügyelővel együtt, hogy – világi példát hozva
– mint „cégvezetők” legyenek a gyülekezet hivatalos képviselői, gyakorolva az aláírási jogot és a
munkáltatói jogokat. A gyülekezet lelki életében
és a szolgálatok ellátásában azonban az igazgató
lelkészváltás változást nem jelent.
Először is szeretném megköszönni Ivánnak azt a
9 évet, amelyet az ő igazgatása alatt tölthettük.
Köszönöm a testvéri megértést, a támogatást és a
közös munka örömét. Isten sok ajándékkal gazdagított bennünket az elmúlt években. Kívánom neki, hogy a további igehirdetői és pásztori szolgálatán is legyen Isten áldása, s így tudjuk testvéri
szeretetben tovább végezni a közös feladatokat.
Szeretném, ha a szolgálatunkat a folytonosság és
a megújulás egyszerre jellemezné. A meglévő
alkalmak gazdag kínálatot nyújtanak a gyülekezet
minden tagjának. A hagyományos gyülekezeti
alkalmak mellett a közösség épülését segítő programjainkat továbbra is örömmel szervezzük meg.
Fontosnak érzem azt a folyamatot is, amelyet a
tavaly megválasztott presbitérium kezdett el: a
gyülekezeti stratégia kialakítását. Ezáltal biztos,
hogy a szolgálatunk súlypontjait újra kell fogalmaznunk. Örömmel teszek pontot arra a folyamatra is, amelyet tavaly ősszel kezdett el az elnökség, miszerint a státusz nélkül 14 éve a gyülekezetben szolgáló feleségemnek másodlelkészi
állást szervezne a gyülekezet.
Ugyanakkor fontosnak érzem azt is, hogy legyenek új színei a szolgálatunknak. Az a meglátásom, hogy a személyes kapcsolatok ápolása, a
lelkipásztori szolgálat erősítése ma hangsúlyos
feladata az egyháznak, ebben az elidegenedett
világban. Ezért azt tervezem, hogy a lelkipásztori
családlátogatásokra szervezettebben és gyakrabban kerül majd sor. A templomban is elhelyezett,
látogatásigényeket bejelentő kártyákkal is segíthetik a testvérek ezt a folyamatot. Ha valaki ezeken
megadja nevét és elérhetőségét, akkor azokat –
telefonos egyeztetés után – otthonukban látogatjuk meg.
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Keressük szeretetszolgálatunk bővítésének a lehetőségét is. Tudjuk, hogy sokan szorulnak alkalmi
vagy folyamatos segítségre. Kérjük az önkéntesek
jelentkezését, hogy a látogatók köre bővüljön.
Felvesszük az evangélikus iskolákkal a kapcsolatot, hogy az érettségi előtt kötelező önkéntes
munkavégzés lehetőségét felkínáljuk a gyülekezetünkben is. És amennyire tőlünk telik, bekapcsolódnánk az iskolákban választható hitoktatás végzésébe. Ebben elsősorban rátermett pedagógusok
segítségére fogunk rászorulni.
Sok feladat közepette nem feledkezhetünk meg
Pál apostol szaváról: „Amit pedig szóltok vagy
cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek,
hálát adva az Atya Istennek őáltala.” (Kol 3, 17).
Bence Imre
igazgató lelkész
*-*-*-*-*-*

Böjt – 2013
Idén korán lesz Húsvét. A tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtöltét követő vasárnap –
hivatalosan ez a Húsvét dátumának meghatározása – 2013-ban március 31-re esik. A kereszténység legnagyobb ünnepe ez, amikor Jézus feltámadásával megtörte a halál egyetemes törvényét.
Egy gyönyörű keleti keresztény hagyományból
származó imádság szerint „legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott”.
Jézus húsvéti győzelméig azonban hosszú út, a
szenvedés vagy passió, a kereszt útja vezet. Ez az
időszak a böjt, amely a Húsvét ünnepétől visszafelé számított negyvenedik hétköznappal, a hamvazó szerdával kezdődik. A böjt előtti utolsó nap
a farsang utolsó napja, húshagyó kedd, amikor a
hagyományos, régi szokások szerint még lehet
húst enni, másnap, hamvazó szerdával beköszönt
a húsvét vasárnapig tartó negyven napos böjt. A
VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a
nagyböjt kezdetét az első böjti vasárnapot megelőző szerdára (hamvazó szerda) tették, így húsvét vasárnapig valójában nem negyven, hanem
negyvenhat nap telik el, de a közbeeső hat vasárnap nem számít böjti napnak, mivel a vasárnap
mint Jézus feltámadásának napja ünnep, amelyen
nem lehet böjtölni. Viszont így lesz a böjtös hétköznapok száma negyven.
A böjt bűnbánati időszak. Alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessünk a húsvétnak, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére.
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Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? A
Szentírásban számos esemény kapcsolódik a
negyvenes számhoz. Jézus Krisztus nyilvános
működésének megkezdése előtt negyven napot
töltött a pusztában, böjtölt és imádkozott, így készült küldetésére. De negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó
nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai
hegyen, és Jónás próféta negyvennapos böjtöt
hirdetett Ninivében.
A húsvéti böjt ma már nem jelent teljes lemondást, és nem is csak az étkezésben lehet böjtölni.
Egyre elterjedtebb az alkoholböjt, a dohányzásböjt, a csokoládéböjt, kávéböjt is, és a böjt idején
le lehet tenni az autót, le lehet mondani a televízióról, az internetről. A böjt lényege ugyanis az
önmegtartóztatás, az önfegyelem erősítése és a
lemondás megtanulása, amely jelzi az embernek
Isten iránti szeretetét, az érte való áldozatvállalását. A lemondás a negatív böjt formája.
De létezik a böjtnek pozitív formája is. Amikor
Jézus elindul a kereszt felé, meghívja tanítványait,
hogy vele együtt járják végig szenvedésének útját.
Lukács evangéliumában olvassuk: Azután maga
mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk:
„Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián
beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A
pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik,
de a harmadik napon feltámad.” (Lk 18, 31-33).
A pozitív böjt az, amikor mi is végigjárjuk Jézussal a passió útját. Próbáljuk meg ebben az évben
ezt a pozitív böjtöt! Ez egy otthon is elvégezhető
lelki gyakorlat, amely felélesztheti, elevenné teheti hitünket, segít megérteni Jézust, és megtapasztalni Isten közelségét.
Mi kell hozzá? Biblia (Újszövetség), 30 perc reggel, 15 perc este, egy csendes hely, ahol egyedül
vagyunk – ennyi elég is. Lehet persze néhány
gyertya, egy jegyzetfüzet.
Hogyan végezzük? Ott kezdődik, hogy minden
reggel azonos időben kezdünk hozzá. Ehhez természetesen időben, azonos időben fel is kell kelni, ami már önmagában böjt, hiszen így 30 perccel kevesebbet fogunk aludni. Ez után azonnal
kezdjük el a gyakorlatot. Kávéfőzés, egyéb reggeli rituálék maradjanak későbbre, mert ellopják az
időnket! Üljünk le egy félreeső, csendes helyre,
ahol nem zavar minket senki. Ha valaki szereti,
meggyújthat néhány gyertyát. Kezdjük ezután
úgy, ahogyan Luther javasolta: „először is keresztet vetek magamra, és azt mondom: Az Atya, Fiú,
Szentlélek nevében. Majd segítségül hívom az Úr
nevét a zsoltáríróval: A mi segítségünk az Úrtól van,
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aki teremtette a mennyet és a földet.” Ezután még
kérjük Istent: „Istenem, tartsd távol tőlem mindazt, ami zavar és megakadályozza, hogy figyeljek
rád, tedd szabaddá szívemet, hogy megértsem
szavadat!”
Majd induljunk el Jézussal a böjti úton. Olvassunk el egy szakaszt Jézus utolsó útjának történetéből. Kezdjük el a Máté szerinti evangélium 20.
fejezetének 17. versénél, és ahogy a Bibliában
van beosztva, egy-egy szakaszt olvassunk el minden reggel. Olvassuk figyelmesen, többször.
Csukjuk be a szemünket, és próbáljuk magunk elé
képzelni ez eseményeket. Majd gondolkodjunk el:
milyen érzéseket ébreszt bennünk az ige? Van-e a
mi életünkben valami hasonló, mint amit olvastunk? Mire figyelmeztet minket az ige? Mit tanácsol? Ha komolyan vesszük, akkor mit kellene
tennünk? Ígér-e benne valamit nekünk Isten?
Van-e valami benne, amit Isten üzenetének értünk, amit magunkkal vinnénk erre a napra? Ha
igen, írjuk fel a jegyzetfüzetbe, és napközben – ha
elfelejtettük – olvassuk el. Azután válaszoljunk
Istennek, a saját személyes szavainkkal mondjunk
egy imádságot. Végül mondjuk el a Miatyánkot!
Most már jöhet a kávéfőzés. Persze, akár le is
mondhatunk róla.
A lelki gyakorlat másik eleme az esti csend. Ahogyan reggel, helyezzük magunkat kényelembe,
gyújtsunk gyertyát, mondjuk el a kezdő imát, és
csukjuk be a szemünket. Gondoljuk végig a nap
eseményeit, hogyan reagáltunk rájuk, mit tettünk,
és tegyük fel a kérdést: vajon Istennek tetszett-e
mindez? Amit rossznak, hibának látunk, azt valljuk be, hogy kudarc volt, és kérjük Jézus bocsánatát. Ami jó, sikeres volt, azt köszönjük meg. Végül olvassunk el figyelmesen egy Zsoltárt, talán a
Zarándokzsoltárokat: 120-134, a bűnbánati zsoltárokat: 6., 32., 38., 51., 102., 130. és 143. zsoltár,
melyek központi gondolata a bűnbánat és a bocsánatért könyörgés, a 23. zsoltárt, Nagypénteken
a 22. Zsoltárt, és a hálaadó zsoltárokat: 135-150.
Befejezésül mondjuk el a Miatyánkot, és ajánljuk
magunkat Isten oltalmába Luther esti imádságával: Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett
Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon
kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg
minden bűnömet, és őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Ámen.
Próbáljuk ki idén, 2013-ban ezt a pozitív böjtöt!
Gazdagabbak leszünk, átéljük a Jézussal való
együttlétet, és lélekben megújultan jutunk el a
Húsvét örömébe.
Balicza Iván
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Presbiterek bemutatkozása
Bakó Zsuzsanna
43 éves, egy 16 éves fiúgyermek
édesanyja vagyok. A műemlékvédelem területén dolgozom, egy
tervgyűjtemény vezetőjeként.
Ebben a gyülekezetben nőttem
fel, itt konfirmáltam és jártam
ifjúsági órákra is. Nagyon
szeretem a zenét, szeretek énekelni, ezért a Schütz
kórus tagjaként, valamint a vesperás istentiszteleteken és a húsvéti hajnali kóruséneklésben is aktívan részt veszek.
A gyermekeinket Istentől kaptuk: megőrzésre,
ajándékba. „Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek,
az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az
az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét.” (Zsolt
127, 3-5). Talán ez lehet az a zsoltárvers, ami már
úgy 10 éve erőt ad, amikor is elkezdtem foglalkozni gyermekekkel a gyülekezetben. A gyülekezet immáron másodszor szavazott bizalmat nekem, hogy presbiterként a Gyermek- és Ifjúsági
Munkacsoport vezetőjeként próbáljam Hittel,
Szeretettel és Jókedvvel átadni azt az örömöt,
amit Jézus is adott a gyermekeknek. „Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja
be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a nagy.” (Lk 9, 48.)
Hit, Szeretet, Jókedv. Ha ez a három érték megvan bennünk, így maradhatunk engedelmes és
fegyelmezett tagjai a presbitériumnak, a gyülekezetnek, és csak így tudjuk megőrizni az egységet.
Szeretném megemlíteni azokat a segítőket, akik a
Munkacsoport tagjaként nagyon sokat tesznek
azért, hogy megtanítsák a gyermekeknek, Isten
Szeret Minket! Uri Márta, Újhelyiné Makai Mária, Urbán Eszter, Bircher Júlia, Bircherné Szilágyi Katalin, Arató Lóránt és Bajnóczi Márió.
Kövecses László
Kövecses
László
vagyok,
huszonkettő évesen a budavári
presbitérium legfiatalabb tagja.
2005 óta tartozom a gyülekezethez,
melynek életében felolvasóként, a
Hírmondó rendszeres cikkírójaként,
az ökumenikus és a zenei
munkacsoport tagjaként, és legfőbbképpen a Schütz Kórus basszistájaként veszek
részt. „Világi” életemben történelem-földrajz szakos
egyetemi hallgató és a Magyar Honvédség tartalékos őrmestere vagyok.
Számomra meghatározó élményt jelent a kouvolai
testvérgyülekezetünkkel való megismerkedés és
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immáron 3 éve folyamatosan a kapcsolattartás.
Nagyon boldog vagyok, hogy egyházközségünkön keresztül lehetőség adódik személyes barátságok megkötésére és ápolására is. Hasonlóképpen az újjáalakult énekkar is felemelő lelkiszellemi élményt nyújt számomra, mely többször
adott már nekem erőt egy-egy remekmű által.
Presbiterként szeretném, ha az új liturgikus könyv
párbeszédesebb és énekesebb formájú istentiszteletei nálunk is meghonosodnának, ezáltal elevenebbé téve némileg száraz hitéletünket. Hiszem,
hogy a gazdag formák és a lelki tartalom összhangban lehetnek. Vallom, hogy az ünnepélyesebb istentiszteleti formákban nem a katolicizmus
visszatérését, hanem az ősi rítus felelevenítését
kellene látni, ahogyan erre már németajkú szomszédjaink és finn barátaink is rájöttek.
Ökumenikus téren sajnos történtek visszalépések
az elmúlt években, így különösen fontosnak tartom, hogy szervezzünk közös programokat katolikus és református testvéreinkkel. Énekkari találkozótól kezdve ifjúsági kirándulásig számtalan
alkalom nyílik erre. Középtávú célnak a teljes úrvacsorai asztalközösség elérését tartom. Jelmondatom is az egység erejét hirdeti: „Unitas est
fortitudo”.
Dr. Nagy Norbert
Az ELTE ÁJK-án végeztem
jogászként 1993-ban, azóta
ügyvédi irodában dolgozom,
majd szakvizsga után, 1996óta önálló ügyvédként tevékenykedem. Ebben az évben
leszek 44 éves. Nős vagyok,
két gyönyörű gyermek édesapja. Aktívan, versenyszerűen sportolok, úszom, természetesen már
csak szenior versenyzőkényt. A budavári gyülekezethez a családon, feleségemen keresztül,
Balicza Iván folyamatos támogató segítségével
csatlakoztam 10 éve. Kapcsolatomat a gyülekezettel az állandó ismerkedés és fokozatosság jellemezte. Az istentiszteleteken gyakran teljesítek
felolvasói szolgálatot. Ezen kívül alkalmanként
FIFE bibliaórákra és a 40+ baráti közösségbe járok. Nagy megtiszteltetésnek tekintem, hogy a
tisztújításon a gyülekezeti tagok bizalmukba fogadva megválasztottak presbiternek, és megkezdhettem első ciklusomat ebben az igen fontos tisztségben. Gondolkodásomat és napi tevékenységemet alapvetően a gyakorlati megközelítés jellemzi, éppen ezért leginkább a gyakorlati kérdésekben és gyakorlati gondolkodást igénylő területeken tudom segíteni a gyülekezet munkáját. Szívesen végzek mindenféle szervezést igénylő munkát,
és szeretek közösséget megmozgató, közösséget
teremtő programokat megszervezni. Tevékenységemet a belmisszió-programszervező munkacso-
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port keretében látom el, és részt veszek az új gyülekezeti stratégia kidolgozását előkészítő eseti
bizottságban is. „Szeresd felebarátod, mint Önmagad, a többi belsődből jön, és megoldódik magától.” Hiszem, hogy a belülről kiáramló szeretet
minden feladat megoldásában és minden nehézség leküzdésében segít. Meggyőződésem, hogy a
közösség a gyülekezet megtartó és a fejlődést jelentő ereje. Ennek alapja a testvéri szeretet, amit
minden nap gyakorolunk az istentiszteleteken és a
családban.
Réti László
Ebben az évben leszek 45 éves,
két gyönyörű leánygyermek
édesapja és egy csodálatos
asszony társa vagyok. Szarvason
érettségiztem, majd az ELTE
Természettudományi Karán
végeztem matematika-fizika
szakos gimnáziumi tanárként.
Gyülekezetünknek 1998 óta vagyok tagja, jelenleg presbitériumunk pénzügyi munkacsoportját
vezetem. Megtisztelő számomra, hogy része lehetek a jövő tervezésének. Feladataink közül a legfontosabb, hogy gyülekezetünk pénzügyi folyamatait felügyeljük. Saját számításokat is végzünk,
javaslatokat teszünk, és társaimmal legjobb tudásunk szerint őrködünk költségvetésünk megalapozottsága és átláthatósága felett. Igyekszünk igazgató lelkészünk és felügyelőnk vállairól levenni a
gazdasági döntések felelősségének egy részét.
Azon dolgozunk, hogy az általános gazdasági nehézségek ne hagyjanak nyomot gyülekezetünk
életében. Hisszük, hogy tevékenységünk kedves
Isten előtt. Bízunk abban, hogy egyházközségünknek mindene meglesz ahhoz, hogy Isten akaratát cselekedje, és még azon felül is, hogy másoknak is adhasson.
*-*-*-*-*-*

Evangélikus TV és rádióműsorok
a húsvéti ünnepkörben
Március 24. Virágvasárnap – Evangélikus istentisztelet közvetítése Pilisről. Igét hirdet Krámer
György esperes, püspökhelyettes. A 10 órakor
kezdődő istentiszteletet időbeli csúszással, 12.08kor közvetíti a Magyar Televízió az m1-en.
Március 29. Nagypéntek – Evangélikus istentiszteletet közvetít a Magyar Rádió Keszthelyről. Igét
hirdet Honthegyi Zsolt lelkész. A közvetítés a
Kossuth Rádióban 10.04-kor kezdődik.
Március 31. Húsvét vasárnap – „Útmutató” címmel húsvéti összeállítást láthatunk a Magyar Televízióban az m1-en.
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Iskolai hitoktatás
A kormányzat oktatási tervei szerint 2013 szeptemberétől a kötelező etika oktatás helyett a hitoktatást is választhatják a szülők, illetve a tanulók. Így beszélhetünk arról, hogy az iskolákban
újra lesz „kötelezően választható” hitoktatás.
Mivel még nem jelent meg a törvény végrehajtásával kapcsolatos szabályrendelet, sok bizonytalanság van az iskolákban és az egyházakban is
afelől, hogy ez miként fog megvalósulni. A tervek
szerint felmenő rendszerű lesz, és az állami általános iskolákban az elsős és az ötödikes gyerekek
körében lesz lehetőség a hitoktatás beindítására.
Ezért elsősorban a most nagycsoportos illetve negyedikes gyermekek szüleinek a figyelmét hívjuk
fel arra, hogy a beiratkozásnál – illetve negyedikesek esetében előreláthatóan május 20-ig – mindenképpen az evangélikus hitoktatást válasszák.
Az iskolát választó szülők – akár egymás között is
– tájékozódjanak, hogy lehetőleg a gyülekezetünkhöz tartozó gyermekek egy iskolába járjanak.
A gyülekezetünkben igyekszünk majd mindent
megtenni azért, hogy az így felmerülő igényeket
látva, megszervezzük a hitoktatást. Előfordulhat
azonban olyan helyzet, ahol a jelentkező gyermekek száma miatt a hitoktatást más felekezetekkel
összevonva – ökumenikus szervezésben kell majd
megoldanunk.
Kérjük, hogy a szülők és nagyszülők tegyenek meg
mindent azért, hogy a gyermekeik evangélikus hitoktatásban részesüljenek, hisz arra a keresztségben
is ígéretet tettek, hogy a gyermekek hitbeli növekedéséért fáradozni fognak. Kérdéseikkel bátran
keressenek fel bennünket, s a gyülekezetünk családos alkalmain szívesen adunk tájékoztatást.
A gyülekezetünk területén általános iskolában tanító
evangélikus pedagógusokat pedig az egyházunk
képzésein (hittanári vagy etika tanári képzés) való
részvételre bátorítjuk. Az átképzésekhez az egyházmegyénk is tud részleges támogatást nyújtani.
Bence Imre
Köszönet és kérés
Köszönjük mindenkinek, hogy támogatta
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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Eseménynaptár
2013. B Ö J T - H Ú S V É T
Böjt 1. vasárnapja
Február 17.
Istentiszteletek a szokott rendben
11.00 – Istentisztelet, a Schütz kórus szolgálata
Max Reger kórusműveivel
18.00 – Böjti vesperás – zsoltárénekes istentisztelet
Igét hirdet: Balicza Iván
19.00 – Férfi kör
Témánk: A monoteista vallások összehasonlítása
Előadó: dr. Szentpétery Péter, az EHE tanára
A Budahegyvidéki Egyházközségben
(1123 Budapest, Kék Golyó u. 17.) 15.00 órakor
Keczkó Szilvia megválasztott lelkész beiktatása
A beiktatás szolgálatát végzi: Bence Imre esperes.
Igei köszöntőt mond: dr. Fabiny Tamás püspök.
Keczkó Szilvia lelkészjelöltként gyülekezetünkben
szolgált. Imádkozzunk a lelkészi szolgálatáért!
Február 21. csütörtök
19.30 – Házas kör
Témánk: Tolerancia és család
Február 23. szombat
17.00 – Felnőtt keresztségre felkészítő alkalom
Témánk: Jézus Krisztus, a Megváltó
Böjt 2. vasárnapja
Február 24.
Istentiszteletek a szokott rendben
A 11.00 órakor kezdődő istentisztelet után
közös kávézás a kápolnában.
Böjt 3. vasárnapja
Március 3.
Istentiszteletek a szokott rendben
Előreláthatóan ezen a vasárnapon szupplikáció lesz
a gyülekezetünkben, amikor az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében teológus szolgál
igehirdetéssel.
16.00 – Kisgyermekes családok délutánja –
sok énekkel és bábjátékos bibliatörténettel.
Március 4. hétfő
19.00 – Budavári Evangélikus Szabadegyetem
Vendégünk: dr. Nyíri Kristóf akadémikus,
filozófus
Téma: Konzervativizmus a 21. században
Március 5. kedd
A 18.00 órakor kezdődő bibliaóra után
presbiteri gyűlés a kápolnában.
Március 9. szombat
17.00 – Felnőtt keresztségre felkészítő alkalom
Témánk: A Szentlélek munkája
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Böjt 4. vasárnapja
Március 10.
Istentiszteletek a szokott rendben
16.00 – Egyetemisták találkozója
Témánk: Megkülönböztetett jelzéssel –
Keresztyénként a világban
Interaktív témafeldolgozás és beszélgetés.
18.00 – Ifjúsági zenés istentisztelet
19.00 – Fészekrakó kör – fiatal házasok
és házasságra készülő fiatalok alkalma.
Böjt 5. vasárnapja
Március 17.
Istentiszteletek a szokott rendben
18.00 – Ünnepi istentisztelet a nemzeti ünnep
alkalmából
19.00 – Férfi kör
Március 21. csütörtök
19.30 – Házas kör
Témánk: A család áhítata, mértékletessége,
böjtje
Március 22. péntek
16.00 – Ökumenikus keresztút
Találkozó a Horváth-kertben.
Együtt járjuk végig képzeletben és igék és
imádságok segítségével Jézus szenvedésének útját.
Március 23. szombat
Egyházmegyei hittanverseny
helyszín: Budakeszi
A részletekről a hittanos gyermekeket tájékoztatjuk!
17.00 – Felnőtt keresztségre felkészítő alkalom
Témánk: A Szentlélek teremtette közösség
Virágvasárnap
Március 24.
Istentiszteletek a szokott rendben
Nagyheti igehirdetés-sorozat
Töredékek egy régi leltárjegyzékből
a 189. énekünk alapján
minden este 18.00 órakor
Március 24. Virágvasárnap – A királyi zászló
Március 25. hétfő – A kegyetlen lándzsa
Március 26. kedd – A kereszt mint trón
Március 27. szerda – Királyi vér bíbora
Március 28. Nagycsütörtök – Üdvösség kútja
(Nagycsütörtök estéjén a lábmosás liturgiájával)
Március 29. Nagypéntek
Istentiszteletek a szokott rend szerint
9.00, 11.00 és 18.00 órakor
Budagyöngyén: 9.00 órakor
18.00 – a Schütz kórus szolgálata,
Liszt: Via crucis
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Húsvét vasárnap
Március 31.
5.00 – Hajnali istentisztelet –
felnőtt keresztelővel és konfirmációval,
utána közös húsvéti reggeli a kápolnában
9.00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
11.00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
18.00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
Budagyöngyén:
9.00 – Ünnepi úrvacsorai istentisztelet
Húsvét hétfő
Április 1.
9.00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
11.00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
18.00 – Ünnepi istentisztelet
Budagyöngyén:
9.00 – Ünnepi úrvacsorai istentisztelet
Április 2. kedd
A 18.00 órakor kezdődő bibliaóra után
közgyűlés a kápolnában.
Április 5-7.
MERJ ÉLNI!
Gyülekezeti hétvége Piliscsabán
Péntek estétől vasárnap délig szeretettel várjuk a
gyülekezet minden korosztályát.
Elszállásolás: 2-3-4 ágyas zuhanyzós szobákban
Részvételi díj, teljes ellátással: 7.000 Ft.
Nagy családok, rászorulók kedvezményt igényelhetnek.
Húsvét utáni 1. vasárnap
Április 7.
Istentiszteletek a szokott rendben
16.00 – Kisgyermekes családok délutánja –
sok énekkel és bábjátékos bibliatörténettel.
Április 8. hétfő
19.00 – Budavári Evangélikus Szabadegyetem
Vendégünk: Ferenczi Ilona zenetörténész
Téma: Mit jelenthet egy egyházzenész a közösség életében? – Johann Wolmuth a soproni evangélikus egyház zeneigazgatója a
XVII-XVIII. század fordulóján
Április 13. szombat
10.00 – Egyházkerületi ifjúsági találkozó
a Budahegyvidéki Egyházközségben
Húsvét utáni 2. vasárnap
Április 14.
Istentiszteletek a szokott rendben
16.00 – Egyetemisták találkozója
Témánk: Számon tartva – nem lehet
elkallódni!
Interaktív témafeldolgozás és beszélgetés.
18.00 – Ifjúsági zenés istentisztelet
19.00 – Fészekrakó kör – fiatal házasok és
házasságra készülő fiatalok alkalma
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Április 18. csütörtök
19.30 – Házas kör
Témánk: A jó házasság titka
Április 20. szombat
16.00 – KONFIRMÁCIÓI VIZSGA
Húsvét utáni 3. vasárnap
Április 21.
Istentiszteletek a szokott rendben
11.00 – KONFIRMÁCIÓI
ÜNNEPI ISTENTISZTELET
19.00 – Férfi kör
Húsvét utáni 4. vasárnap
Április 28.
Istentiszteletek a szokott rendben
A 11.00 órakor kezdődő istentisztelet után közös
kávézás és Appendix, Talált mellékletek címmel
Kéry Bálint Bence képzőművész kiállításának megnyitója lesz a kápolnában.
17.00 (!) óra – a Budai Egyházmegye jubileumi,
60. Cantate kórustalálkozója
Május 1. szerda
Gyülekezeti piknik
10.00 órától – Kötetlen találkozó, sok énekléssel,
játékkal, és áhítattal, bográcsolással és süteményversennyel a Madocsai család gödöllői telkén.
Május 4. szombat 7.00-17.00
Buszkirándulás
A részletekről később plakáton adunk tájékoztatást!
Jelentkezni lehet április 25-ig a részvételi díj
befizetésével a Lelkészi Hivatalban.
Húsvét utáni 5. vasárnap
Május 5.
Istentiszteletek a szokott rendben
Május 6. hétfő
19.00 – Budavári Evangélikus Szabadegyetem
Május 7. kedd
A 18.00 órakor kezdődő bibliaóra után
presbiteri gyűlés
16.00 – Kisgyermekes családok délutánja –
sok énekkel és bábjátékos bibliatörténettel,
és az édesanyák köszöntésével.
Mennybemenetel ünnepe
Május 9. csütörtök
Istentiszteletek: 11.00 és 18.00 órakor a Várban
Május 11. szombat
Egyházkerületi missziói nap
Borsod megyében
A részletekről szórólapon adunk tájékoztatást.
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Húsvét utáni 6. vasárnap
Május 12.
Istentiszteletek a szokott rendben
16.00 – Egyetemisták találkozója
Témánk: Szemlélődöm – figyelek – tanulok!
Interaktív témafeldolgozás és beszélgetés
18.00 – Ifjúsági zenés istentisztelet
19.00 – Fészekrakó kör – fiatal házasok és
házasságra készülő fiatalok alkalma

*-*-*-*-*-*
Rendszeres alkalmaink
Hétfő:
10.00 – Baba-mama kör – minden hónap 2. és 4. hétfőjén
17.00 – Bibliaóra a Budagyöngyén
17.00 – Cserkész őrsgyűlés – alsós lányok és fiúk
részére
19.00 – FiFe – több generációs alkalom fiataloknak és
felnőtteknek
Kedd:
9.00 – Imaközösség
17.00 – Cserkész őrsgyűlés 1-2. osztályos lányok részére
16.30 – Hittanóra a Budagyöngyén – elsősorban alsós
gyermekeknek
18.00 – Bibliaóra
18.00 – Gospel kórus próbája
Csütörtök:
10.00 – Nyugdíjas kör – bibliaóra nyugdíjasoknak egy
kis teával, süteménnyel
17.00 – Hittanóra – alsósoknak és felsősöknek
19.00 – Pályakezdő fiatalok alkalma
Péntek:
16.30 – Konfirmációs óra
16.30 – Kisifi
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 – Schütz kórus próbája
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Keddi bibliaóra
Minden kedden 18 órakor jó közösségben figyelünk az
igére. A böjti időszakban Luther Márton 14 vigasztaló
kép című írása alapján gondolkodunk az életünkben
jelenlévő rosszról és jóról, valamint arról, hogy ezeken
keresztül miként formál az Isten. A 2013. év a Reformáció és tolerancia témát kapta a reformáció 500. évfordulójára való felkészülésben. Áprilistól ezt az izgalmas és
bonyolult témát járjuk körül Bibliával a kezünkben!
Budavári Gospel Kórus
Néhány éve nyáron merült fel az a gondolat, hogy a
gyülekezetünkben egy Gospel kórust is kellene alakítani. Azóta 6-8 fő örömmel próbál és énekel ebben a
mini Gospel kórusban, amely szolgált már esti istentiszteleten, a Pünkösdi Fesztiválon, ádventi esten, de
örökélet vasárnapján a 11.00 órakor kezdődő istentiszteleten és karácsony éjfélkor is. Most is több szolgálatra készülünk, spirituálékkal, gospelekkel, afrikai és
amerikai evangéliumi énekekkel. Mindenkit, aki szeret
énekelni, szeretettel várunk! A próba ideje: keddenként 18.00 óra. Helye: alagsori hittanterem.
Nyugdíjas kör
Csütörtökönként 10.00-tól azok a nyugdíjasok találkoznak, akik szívesen beszélgetnek egy-egy igéről,
egy-egy témáról, s a beszélgetés után pedig egy kis
sütemény és tea kísértetében formálódik az egymásra
figyelő közösség.
Pályakezdő ifi (csütörtöki)
„Miért érzem úgy református fiatalként, hogy minden
csütörtökön este 7-kor ott a helyem az evangélikus pályakezdő ifin? A válasz egyszerű. Itt megtaláltam azt,
amit sok más keresztény ifjúsági körben nem: a hit mindennapi kérdéseit beszélhetjük meg egy olyan közösségben, ahol nincsenek tabu témák és őszinte kérdésekre
őszinte válaszokat kap az ember. E félév során Jézus
nehezebben értelmezhető üzeneteit vesszük sorra.”
Tagányi Zsolt

A Budavári Gyülekezet
rendszeres alkalmai, kiscsoportjai

Pénteki ifi
Pénteken délutánonként két közösség várja a fiatalokat: délután 16.30-tól a kis-ifi, amelynek a tagjai elsősorban 7-9. osztályos tanulók, és 18.00-tól az ifi,
amelynek tagjai a középiskolás és fiatal egyetemista
korosztályhoz tartoznak. A témáinkat magunk határozzuk meg, és a beszélgetést követően van lehetőségünk a kötetlen játékra is.

FiFe
Hétfői FiFe alkalmaink ez évben immár nem csupán
egy, hanem egymást ciklikusan váltó más-más jellegű
tematikák köré szerveződnek. A tavaszi időszakban a
Budavári Szabadegyetem égisze alatt zajló hétfőkön
kívül az imádságról beszélgetünk, a szó szoros és tágabb értelemben (is) értelmezhető bibliai találkozásokra készülünk Jézussal, de ugyancsak előkerül a Jakab
levél is, továbbá az idei év evangélikus egyház által
meghirdetett témája, a Reformáció és tolerancia is.
Beszélgetős alkalmainkon főként mindennapi hitéletünket érintő, mélységekben alámerülő, érdemi beszélgetések résztvevői lehetnek mindazok, akik látogatják
az alkalmakat.

Schütz kórus
A Schütz kórusról szóló személyes jellegű írás a honlapon olvasható. Ezzel az írásrészlettel hívogat mindenkit a kórus egyik tagja, Becskeházi-Tarr Judit: „Jó
lenne írni a repertoáron lévő művekről, a szerzőkről,
külön sorozat indulhatna Schütz mesterről… Nem,
ennek az írásnak valami másról kell most szólnia. Közösségi élmény, személyes élmény – nem léteznek egymás nélkül. Valóban fontos bepillantást adnunk kis
kórusunk életébe, hiszen alig vagyunk láthatóak Gyülekezetünk előtt. Egy-egy szolgálatunk alkalmával legtöbbször megbúvunk az orgona mellett a felső karzaton. Mi pedig nem csak a kórus vagyunk. Lélekben
közösséggé növekedtünk az elmúlt két év során.”
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Időszakos alkalmak

Pihenés Badacsonyörsön

Figyelem: Ezeknek az alkalmaknak az időpontja a különféle ünnepek és gyülekezeti alkalmak miatt változhat!

A Budavári Egyházközség pihenőházában nyaralási
lehetőség van 2013 májustól. A 2+2 férőhelyes teljesen felszerelt házban, szép környezetben, jó kirándulási útvonalakat nyújtó környéken ajánljuk a szálláslehetőséget. Az egyházközség tagjai kedvezménnyel vehetik igénybe a pihenőházat. Érdeklődni,
és a szállásigényeket bejelenteni Bencéné Szabó
Márta lelkésznél lehet (20/824-3057).

Családos délután – minden hónap 1. vasárnapján 16.00-kor
Egyetemista kör – minden hónap 2. vasárnapján 16.00-kor
Fészekrakó kör – minden hónap 2. vasárnapján 19.00-kor
Házas kör – minden hónap 3. csütörtökjén 19.30-kor
Férfi kör – minden hónap 3. vasárnapján 19.00-kor
40-es kör – minden hónap utolsó szombatján 16.00-kor
Szőlőszem – házi közösség – egyeztetés szerint.

A Lelkészi Hivatal
(1014 Budapest I. ker. Táncsics M. u. 28.)
minden munkanap 9.00-13.00-ig tart nyitva
és fax: 356-97-36
Internet: http://budavar.lutheran.hu
E-mail: budavar@lutheran.hu
Gyülekezetünk lelkészei:
Bence Imre – igazgató lelkész, esperes
356-97-36/18
e-mail: imre.bence@lutheran.hu
Fogadóóra: hétfő 9.00-13.00 és 15.00-18.00
péntek 9.00-13.00
Balicza Iván – lelkész
356-97-36/15
e-mail: balicza@t-online.hu
Fogadóóra: kedd, szerda 10.00-13.00
Bencéné Szabó Márta – lelkész
356-97-36/18
Fogadóóra: hétfő 9.00-13.00
dr. Agod Anett – beosztott lelkész
20/387 9572 (hivatali flottás)
e-mail: anett.agod@lutheran.hu
Fogadóóra: csütörtök 9.00-11.00
A lelkészek a megadott fogadóórákon kívül
telefonon egyeztetett időpontban kereshetők fel.
dr. Fabiny Tamás – püspök
394-23-35
e-mail: tamas.fabiny@lutheran.hu
dr. Pőcze Tibor – felügyelő
e-mail: aszodipocze@t-online.hu
A Gazdasági Hivatal fogadóórája:
hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00
pénteken 9.00-14.00
Közlemény
a Budavári parkolási rendről
2013. január 1-jétől megváltozott a parkolási, ill.
behajtási rend a templomunk környékén. Azok a
testvérek, akik érintettek (pl. hétköznapokon, parkolási-díj fizetős időben érkeznének autóval, vagy hétvégén a templom közelében kívánnak parkolni),
kérjük, hogy telefonon előre érdeklődjenek a parkolási rend feltételeiről a Lelkészi Hivatalban.

Az ökumenikus imahét
„függeléke”
2013. január 24-én nyílt Appendix, Talált mellékletek
címmel Kéry Bálint Bence képzőművész, tanár, restaurátor kiállítása a Budai Református Egyházközség Szilágyi Dezső téri templomában. Három katolikus után, most egy evangélikus művész számára
biztosítottak megjelenési lehetőséget református
testvéreink. E „különös, rendhagyó kiállítás” maga
is toldalék, függelék, hiszen az ökumenikus imahéthez kapcsolódik.
Gyülekezetünk tagja, Kéry Bálint Bence apai ágon
evangélikus, anyai ágon katolikus és református
felmenői vannak.
A Magyar Képzőművészeti Egyetemen végzett,
munkái számos köz-, illetve magángyűjteményben
megtalálhatóak. Díjai közül néhány: 1994: Szőnyi
István-pályázat, nívódíj; 1995: Barcsay Jenőpályázat, fődíj; 1996: Szinyei Merse Pál Társaság
díja; 1998: Magyar Festők Társasága díja.
A Deák téri és a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumokban is tanított, a Magyar Iparművészeti
Egyetemen (MOME) adjunktusként volt oktató.
Festőrestaurátori tevékenységet is folytat magánszemélyek és közgyűjtemények számára. Jelenleg
egy magániskola felépítésén dolgozik, mely a művészeti intézményekbe való felkészítést tűzte ki elsődleges céljául.
10 év kihagyás után jelentkezik újra önálló kiállítással Kéry, akit elsősorban a történelmi múlt érdekel.
A Wehner Tibor művészettörténész által megnyitott,
családias hangulatú, hárfazenével kísért tárlaton egy
agapé keretén belül, a 19-20. századot megidéző
műalkotások között egymással beszélgetve erősíthettük a felekezetek közötti kapcsolatot.
A reduktív jellegű grafikák, színes kollázsok egy
letűnt világ letűnt értékrendjét idézik, a polgári létezésmód spiritualitásától áthatottan. E nosztalgikusmúltidéző kompozíciók 2013. április 28-tól a Budavári Evangélikus Gyülekezet Kápolnájában lesznek
láthatóak, néhány új alkotással kiegészítetve, bővítve.
Appendix
Kérem, jöjjenek és leljenek!
Váradi Adél
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TEOLÓGIA MINDENKINEK

Reformáció és tolerancia
Egyházunk tematikus évekkel készül a Reformáció
500. évfordulójára, 2017-re. Így lett a 2013. év
témája: Reformáció és tolerancia. Ezért a Budavári Hírmondóban a Teológia mindenkinek rovat
keretein belül az egyháztörténelem felé fordítjuk a
figyelmünket, hogy a toleranciáért folyó küzdelem
néhány állomásával ismerkedhessünk meg.
Az egyháztörténet is a teológia tudománya, mert
hisszük, hogy Isten az egyházában munkálkodik és
kijelentései, kinyilatkoztatásai lesznek felfedezhetők abban, hogy miként alakul az egyház népének
útja, sorsa. Így egy-egy kiemelkedő történelmi
esemény is a bizonyságtétel részévé válik, amelyen keresztül az Isten cselekvő szeretete lesz
megtapasztalható.

Négyszázötven éves a tridenti zsinat

A római katolikus egyház protestantizmusra adott
válasza a tridenti/trentói zsinat volt, amely 1545
és 1563 között ülésezett Észak-Itáliában. Ezt a
tizennyolc évig tartó időszakot három szakaszra
lehet osztani. Az első ülésszakon (1545–47) dogmába foglalták azokat a tanításokat, amelyeket a
reformáció egyházai megkérdőjeleztek. Így például ekkor erősítették meg, hogy a katolikus egyházban hét szentség van – szemben a protestánsok
kettő szentségével –, hogy a Szentírással egyenrangúnak tekintendő a szájhagyomány útján terjedő szenthagyomány – szemben Luther „sola
Scriptura” elvével –, hogy a megigazuláshoz a
hiten túlmenően a jócselekedetek is szükségesek –
szemben Luther „sola fides” elvével. A második
ülésszakon (1551–52) határoztak az eucharisztia
titkának megértési módja felől, amit a transzszubsztanciáció (átlényegülés) dogmájával fogalmaztak
meg
–
szemben
Luther
konszubsztanciációról (egylényegűség) vallott
elképzelésével. A harmadik ülésszakon (1561–
1563) még ugyan foglalkoztak a reformáció által
kikezdett tanok helyreállításával, úgy mint az
egyházi hierarchia, a tisztítótűz vagy a szentek
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közbenjáró szerepének megerősítésével, de ekkor
már inkább a katolikus egyház belső reformján
volt a hangsúly. A papképző intézmények (szemináriumok) felállításának elrendelése, vagy a püspökök rezidens mivoltának (saját egyházmegyéjében lakó) előírása már a hatékonyabb és hitelesebb
térítőmunka elősegítését célozta. Ekkor törölték el
a búcsúcédulák pénzért való árusításának gyakorlatát is.
Miért fontos evangélikusként egy merőben katolikus zsinatról megemlékezni, és annak történetével foglalkozni? Először is azért, mert maga a
zsinat voltaképpen a protestantizmus kihívásaira
felelt teológiai értelemben. Másodszor is azért,
mert ennek a zsinatnak máig ható következményei vannak (ld. XVI. Benedek pápa tridenti alapú „ökumenéjét”). Harmadszor is azért, mert a
frissen elszakadt protestáns felekezetek képviselői
is meghívást kaptak a zsinatra! Bármilyen hihetetlenül hangzik, de a második ülésszakon való részvételre buzdította a német-római császár mind
birodalmának protestánsait, mind Anglia kormányzatát. A harmadik ülésszakon pedig még
több uralkodó szerette volna, ha megjelennek országának reformált hitű tagjai a zsinaton. Medici
Katalin és Guise bíboros Franciaországban,
Habsburg Ferdinánd császár pedig a Német-római
Birodalomban. Végül azonban sem a kontinensről, sem I. Erzsébet királynő Angliájából nem vett
részt senki a zsinaton. Ezzel menthetetlenül elúszott annak az esélye, hogy valamiféle vallási
megbékélés létrejöjjön Európában.
Ezek a sajnálatos esetek jól mutatják, hogy menynyire intoleráns korszakát élte ekkor a kora újkori
Nyugat-Európa. Ugyan mindkét oldalon voltak
megegyezést kereső személyek és mozgalmak,
mint például az evangélikus Melanchton Fülöp
vagy a katolikus spirituali csoport, de a többség,
élükön például az inkvizíciót újra felállító és az
index bevezetését (tiltott könyvek listája) elrendelő IV. Pál pápával és az élete vége felé pápaellenes kirohanásairól elhíresült Lutherrel, vagy a
Szervét Mihályt máglyára küldő Kálvinnal aligha
tekinthetők a vallási tolerancia mintaképeinek. A
tridenti zsinaton való protestáns részvételt elsősorban csak a világi uralkodók szorgalmazták, de
sem a pápák, sem a protestáns egyházi és világi
vezetők nem mutattak hajlandóságot a tárgyalóasztalnál való megegyezésre. A katolikus megújulásnak és az új hitvallást megfogalmazó reformáció követőinek toleranciája csak a saját hitrendszerükre terjedt ki, az általuk ideálisnak vélt kereten kívül esőkkel – legyen az akár katolikus, akár
protestáns – már nem viselkedtek testvéri módon.
Ilyen európai körülmények között különösen is
érdemes vigyázó szemeinket Tordára vetnünk!
Kövecses László
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Gondolatok a hitközösség
erősödéséről és növekedéséről a
Budavári Evangélikus
Gyülekezetben
„Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább
gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy
tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására”. (Fil 1, 9-11)
Azt szeretném, hogy egy hasonló öröm, amivel
Isten ajándékozott meg engem a személyes kapcsolatunkban, valamilyen módon mindenki számára átélhetővé legyen. És azt szeretném, hogy egy
hasonló gyönyörűség, amivel az Isten iránti hálából fakadó cselekedeteimből termett gyümölcsök
töltenek el, ismert legyen mindenkinek. Ennek a
vágyamnak a tettekkel kifejezhető megélésére egyre inkább a Budavári Evangélikus Gyülekezet ad
otthont Isten elhívása alapján. Valahogy így tudom
kifejezni, hogy most mit jelent számomra Jézus
missziói parancsa.
Elmondhatatlanul izgalomba hoz, hogy lehetséges,
hogy a közösségünk, a Gyülekezetünk minden tagjának van egy hasonló személyes értelmezése. Hogy
mindenki számára legyen egy személyes jelentősége
Jézus küldésének. És rendkívül fellelkesít, hogy tulajdonképpen van lehetőségünk arra, hogy megismerjük egymást ilyen szempontból, és ezen keresztül megismerjük azt, hogy hogyan kapcsolódunk
személyesen egymáshoz. Nem kisebb jelentősége
van ennek, mint hogy valóságos válaszokat találjunk olyan alapvető létkérdésekre, mint például,
hogy mi a Budavári Evangélikus Gyülekezet? Kik
vagyunk együtt? Miért vagyunk együtt? Hova tartunk együtt? Tulajdonképpen egy közösségi önismeretről van szó. Az önismeret pedig elkerülhetetlen mind az egyén személyes fejlődésében, kibontakozásában, mind pedig egy közösség növekedésében, gazdagodásában.
A 2012-ben megválasztott presbitérium és az erre a
célra összehívott munkacsoport elkötelezte magát
egy ilyen alapvető kérdések mentén megvalósuló
növekedési program mellett. Szem előtt tartva azt,
hogy a növekedést Isten adja, ugyanakkor Ő az
embert választotta, minket hívott el arra, hogy a
növekedést munkáljuk (1Kor 3, 6). A presbitérium,
illetve a képviselőtestület novemberben és decemberben több alkalmat szentelt annak, hogy ezekkel
a kérdésekkel egyáltalán találkozzunk. Ezeknél a
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találkozásoknál rengeteg különböző izgalmas nézőpont és megközelítés felmerült, valamilyen közös pontok azonban azonosíthatók lettek, amit az
alábbi nyilatkozatban foglaltunk össze:
Azért vagyunk, hogy a Gyülekezetünk lehetőséget
biztosítson személyes, bensőséges hit- és szeretetkapcsolat, valamint családias közösség kialakulására, elmélyülésére és kibontakozására Istennel és
emberekkel. Isten Igéjének befogadása, egymás
megismerése, a megtapasztalt szeretet, elfogadás,
megbocsátás, és ezek kisugárzása által ennek a
Jézusban megvalósuló közösségnek az öröme erőforrás legyen, ami hálás, tevékeny hitéletre bátorít
bennünket a Gyülekezetben és mindennapi környezetükben.
Meglátásunk szerint azonban ebben a munkában az
említett kérdésekre a Gyülekezetünkben nem kitalálni kell a választ, hanem sokkal inkább felfedezni, rájönni. Éppen ezért ebbe a munkába a Gyülekezet minden tagját hívjuk, és számítunk mindenkinek az aktív részvételére. Az említett munkacsoport 2013 eleje óta azon dolgozik, hogy ennek a
közös munkának a kereteit kialakítsa, ami által valóságosan bevonhatjuk a Gyülekezet tagjait. Az
előttünk álló időszakban, a keretek kialakulását
követően ehhez fogjuk kérni a Testvérek nyitottságát. Ugyanakkor kérjük Isten áldását, hogy az
önmagunkba nézés során adjon mindenekelőtt
bátorságot és őszinteséget a vele és az egymással
való közösség növekedése érdekében ahhoz, hogy
„képesek legyünk felfogni minden szenttel együtt: mi
a szélesség és hosszúság, magasság és mélység”.
(Ef 3, 18)
Addig is, amíg a következő konkrét kérésekkel
megkeressük a Testvéreket, bíztatunk mindenkit,
akinek meglátása, véleménye van a témában, hogy
a budavar@lutheran.hu email címre juttassa el
írásban ezeket.
Balicza Gábor
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Hírek - Hírek - Hírek – Hírek
A Budavári Evangélikus Szabadegyetem decemberi alkalmán Hankiss Elemér a válságra adható
emberi válaszokról tartott előadást.
Az adventi időszakban több vendégszolgálatra is
sor került. Bence Imre a Nagyvelegi és a Csákvári
Gyülekezetben szolgált igehirdetéssel.
December 4-i gyűlésén a Presbitérium egyhangúlag igazgató lelkésszé választotta Bence Imrét, aki
2013. január 1-jétől vette át a stafétabotot Balicza
Ivántól.
Az adventi péntekeken orgonazenés áhítatok voltak a templomunkban, amelyen Fintha Gergely,
Bán István és Wagner Szilárd orgonaművészek
szolgáltak, s Balicza Iván meditációi hangzottak
el.
December 12-én a gyülekezetünk adott otthont az
egyházmegye lelkészgyűlésének, amelyen Balicza
Iván, Bencéné Szabó Márta, és dr. Blázy Árpád
tartott igehirdetés előkészítő előadást.
December 16-án Balicza Iván igazgató lelkész
szolgált a Budavári Önkormányzat ádventi ünnepségén.
December 20-án az új bajor evangélikus tartományi püspök, dr. Heinrich Bedford-Strohm munkatársaival látogatást tett Magyarországon, és hivatalos programja keretében dr. Fabiny Tamás püspök vezetésével gyülekezetünkbe is ellátogatott.
Johannes Erlbruch lelkész a német gyülekezet
életéről, Balicza Iván igazgató lelkész gyülekezetünk múltjáról és jelenéről, Bence Imre pedig az
egyházmegye helyzetéről adott tájékoztatást a
vendég delegációnak.
December 21-én a gyülekezet alkalmazottjainak
és önkéntes munkatársainak közösségében ünnepeltünk és mondtunk köszönetet azoknak, akik a
gyülekezet életét önkéntes feladatvállalásaikkal
segítik. A köszöntő beszédében Balicza Iván
igazgató lelkész a testvéri közösség fontosságáról
beszélt.
Karácsony ünnepének sokféle ajándékát élhettük
át a gyülekezetben, az igehirdetéseken kívül a
gyermekek karácsonyi mesejátékkal, a Schütz kórus és a Budavári Gospel Kórus pedig szolgálatával gazdagította az ünnepi istentiszteleteket.
December 28-án a konfirmált fiatalok 35 fős csoportjának előszilvesztere volt a gyülekezetben,
amelyen játékokkal, énekléssel, közös vacsorával,
és igére figyelve köszöntek el a 2012-es évtől.
2013. január 1-jén a gyülekezet tagjait egy jelképes újév köszöntő koccintásra hívtuk az istentisztelet után, amelyen gyülekezetünk lelkészei és
felügyelője mondtak újévi köszöntőt.
Január 4-én tartották a kerület lelkészei az ökumenikus imahét megbeszélését. A közös találkozón előkerült a kötelezően választható hitoktatás
gyakorlati megvalósításának kérdése is.

A Budavári Evangélikus Szabadegyetem januári
alkalmán dr. Tomcsányi Pál akadémikus a természettudomány és hit kapcsolatáról tartott előadást.
Január 13-án az ifjúsági zenés istentiszteleten
„Budavár Old Boys” elnevezéssel Fehér Tamás és
Madocsai Zsolt presbiterek, Becskeházi András
képviselő-testületi tag és Bence Imre lelkész kísérte az énekeket gitáron. Az igehirdető: dr. Agod
Anett volt.
Január 18-án megkezdődött a templom fűtésének
javítása és felújítása. Az eddigi, közel 30 éves fűtőtesteket új, energiatakarékos fűtőbetétekre cseréltettük ki. A munkálatok közel két hétig tartottak. Köszönjük azoknak az adományát, akik erre a
célra adakoztak a gyülekezetünknek.
Bence Imre igazgató lelkész a katolikusok által
meghirdetett „Hit éve” keretében előadást tartott a
Krisztinavárosi Plébánia előadás-sorozatán a „Hit
mint ajándék” címmel.
Január 20-án kezdődött az ökumenikus imahét,
amelynek keretében nyolc templomban volt ökumenikus istentisztelet. Dr. Fabiny Tamás a Szent
Anna templomban, Balicza Iván a Margit körúti
ferenceseknél hirdette az igét. A sorozat befejező
alkalma a templomunkban volt, amelyen Vigassy
Mihály plébános prédikált.
Január 21-én Bence Imre esperes a tihanyi bencés
apátságban tartott ökumenikus istentiszteleten
szolgált igehirdetéssel Korzenszky Richárd perjel
meghívására.
Január 23-án a Ferences Könyvesboltban Balicza
Iván mutatta be Zászkaliczky Pál ny. lelkész „Vetés közben” című új áhítatos könyvét.
Február 2-án a Budavári Önkormányzat aulájában
tartottuk az idei gyülekezeti farsangunkat, amelyen idén több mint 130 résztvevő volt. A kisgyermekek jelmezbemutatója után Krista Anita és
Tatai Zsolt bábművészek „Vásárosdi” című előadása nyűgözte le a résztvevőket. A bibliai nyereményjáték után pedig Bence Zsolt vezetésével jó
hangulatú táncházban járhattuk a klasszikus társastáncokat.
Február 3-án Arnóton iktatták a be a BorsodHevesi Egyházmegye új elnökségét: Buday Barnabás esperest és Gyuris Miklós egyházmegyei
felügyelőt. Buday Barnabás a gyülekezetünkben
nőtt fel, és ifjúsági körünknek aktív tagja volt. A
beiktatásán részt vevő gyülekezeti delegációt
Bence Imre vezette.
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