Budavári Hírmondó
Budavári Evangélikus Egyházközség Hírlevele

XVIII. évfolyam 2013/2. szám Pünkösd

„Pünkösd e szent örömünnepén hálát adunk Úristenünknek véghetetlen jótéteményéért,
melyet e földön azzal mutatott meg, hogy nékünk, szegény embereknek kinyilatkoztatta a
magasságos égből drága szent igéjét. (…) Mert ezen a napon kezdődött el Krisztus országa az apostolok révén, s lett nyilvánvalóvá az evangéliomban mind az egész világnak”
Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének!

Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel!
– mondja a Seregek Ura. (Zak 4,6.)
Avagy a Budavári Tűzoltó-egylet feloszlatása.
Nem tudom, hogy miként jutott eszembe, de azt tudom,
hogy a cikkírás előtti napon, reggeli biciklizés közben
kezdtem el dúdolgatni azt a „tábortűzi éneket” amelyet
még középiskolás koromban tanultam egy soproni barátomtól. Talán többen ismerik ezt, amelynek az elején
„akcentussal” mindig bekiabáltuk: „Bunfalvi tűzoltók
figyássz! Utánam libá-sorakozó!”
Évek óta nem hallottam, és nem is énekeltem, de most
eszembe jutott. Lehet, hogy azért, mert szétzilált világunkban kellene valaki, aki maga mögé rendezi a sorokat, kellene valaki, aki után örömmel felsorakozunk. S
szinte már magam elé képzeltem a gyülekezetünket,
amely felsorakozik, mint egy tűzoltó egylet. Szépen,
rendezett sorban, kezében a tűzoltó-spricnivel.
S bár képzeletemben utánam sorakozott az egész gyülekezet, mint tűzoltóegylet, mégis megborzadtam. S magamban kiadtam azonnal a parancsot: Tűzoltó egyletet
feloszlatni!
A képzelet játéka után azonban beszélni kell arról, hogy
valódi célunk a „Budavári Evangélikus Tűzoltóegylet”
feloszlatása. Sokan nem is tudták, hogy létezik ilyen.
Sokan nem is tudták, hogy tagjai ennek. Pedig van! A
statisztikai adatok azt mutatják, hogy hatékonyan működik. Azokból alakult, akik a Szentlélek lángja ellen
törnek. Azok alkotják, akik, nem engedik, hogy a Lélek
tüze átmelegítse a szívüket és élessze egyházunkat.
Azokból verbuválódott, akik az Isten igéjét megvetik,
úgy, hogy nem hallgatják, vagy úgy, hogy hallgatják
ugyan, de nem engedik, hogy az életükre változtató hatással legyen. Azok alkották meg, akiknek az élete nem
tükrözi az evangéliumot, noha evangélikusnak vallják
magukat. S azokból is, akik már nem vallják evangélikusnak magukat, pedig az evangélikus gyülekezet közösségében indultak el a Krisztus-követés útján. De
azok is önkéntelenül tagjai lettek, akik erővel akarnak
másokat Krisztus útjára kényszeríteni és nincs meg
bennük a szeretet, s azok is, akik a maguk kegyességét
tartják igazán tökéletesnek, és képtelenek a legkisebb
változtatásra is. De még azok is, akik mindent meg
akarnak változtatni, és elvetnek minden ősit, mintha
régen a Szentlélek nem munkálkodott volna.

Fel kell oszlatni a Budavári Evangélikus Tűzoltóegyletet, amely polgári értékrendben gondolkodik az evangéliumi mentalitás helyett, amely vallásossággá alacsonyítja a személyes hitet, s amely a kultúrértékek számára nagyobb teret biztosít a saját életében, mint Krisztus
életet újító áldozatának!
Fel kell oszlatni, mert nem arra hívott bennünket az ÚR,
hogy a Lelkét kioltsuk, hanem arra, hogy Lelke által
igazán égő hittel szolgáljuk dicsőségét.
Nincs szükség többé az evangélikus tűzoltóegyletre!
Másra van szükség. Arra, amit József Attila így verselt
meg Tél című versében:
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Mert valóban lélekvacogtató időket élünk, és szükségünk lenne a szeretet melegére, a bizalom biztonságérzetének növekedésére. De hát azt is tudhatjuk, hogy ezt
a tüzet nem mi gyújtjuk. Nem mindig származott abból
jó, ha mi gyújtottunk tüzeket. Csak arra kellene odafigyelnünk, hogy az Isten Lelkének tüzét ki ne oltsuk.
Azért kell imádkoznunk, amiért a 284. énekünkben is
imádkozunk:
Gyújtsd meg Lelkednek tüzét,
Hadd lobogjon lánggal égve.
Élő igéd bátorítson,
Jelenléted boldogítson!
Tűzoltó mentalitással sok mindent elértünk már. Láthatjuk, hogy világunk sok-sok technikai fejlődés ellenére
semmivel sem lett jobb. Látjuk, hogy az emberi kapcsolataink kiüresedtek és a magány hideg szele sokak szívét dermeszti.
De van egy ígéretünk, hogy Isten nem hatalommal és
nem erőszakkal, nem kényszerrel, de mégis ellenállhatatlan kényszerítő erővel akarja életünket, hitünket, emberi kapcsolatainkat és látásunkat megújítani. Lelke
erejével! Pünkösd oszlassa fel az evangélikus tűzoltóegyletet és Isten Lelke éltessen, újítson erősítsen, vigasztaljon és bátorítson Bennünket!
Bence Imre
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Lelkészi jelentés a 2012-es évről
Nemrég kerültek nyilvánosságra a 2011-es népszámlálás részletesen feldolgozott adatai. A vallásra vonatkozó adatok megdöbbentő helyzetképet adtak.
Ezek szerint Magyarországon 10 év alatt 5,5-ről 3,9
millióra esett vissza a magukat katolikusnak mondók
száma, a reformátusok 1,6 helyett 1,15 millióan vannak, az evangélikusok 304 ezerről 214 ezerre csökkentek. Ezzel szemben a kisegyházakhoz tartozók
száma 70 ezerrel nőtt, a vallási közösséghez nem tartozók száma 1,5-ről 1,8 millióra emelkedett, a választ
adni nem kívánók száma pedig 1,7 millióval több lett.
Eltekintve attól, hogy ezzel a magukat valamely egyházhoz tartozónak mondó keresztények száma mintegy 2 millióval csökkent, minket különösen megrendít az evangélikus egyház tíz év alatt 90 ezer fős fogyása. Nem mondhatjuk már, hogy 300 ezren vagyunk, mert csak 214 ezren vagyunk. Ez nem volt
lelkesítő nagyheti, húsvéti hír számomra.
Lelkészi jelentésemet ennek a hírnek tükrében írtam, azt
próbálom megnézni, hogy vajon mi látszik, mit tapasztalunk ebből az országos adatból szűkebb környezetünkben, Budavári Evangélikus Gyülekezetünkben.
Gyülekezetünk lélekszáma pillanatnyilag 2833 fő. A
tagok számánál pontosabban jelzi valós nagyságunkat a választói névjegyzékben szereplők száma. Ide
azokat soroljuk, akik nevesítve rendszeres egyházfenntartói járulékkal, adománnyal anyagilag támogatják a gyülekezetet. 2006-ban 712, 2009-ben 499,
2010-ben 582-en, 2012-ben 552. Miközben a gyülekezet névsorában nyilvántartottak száma 2006-tól
350 fővel nőtt, a gyülekezetet anyagilag is támogatók
száma ingadozóan csökkenést mutat. A 2012-es állapot szerint a nyilvántartottaknak csupán alig több
mint 20 %-a járul hozzá egyházközségünk anyagi
ügyeihez, mondhatnám úgy is, a közös költségekhez.
Valamilyen módon törekedni kell arra, hogy a gyülekezetünkkel valamilyen kapcsolatban lévők számára
tudatosodjon az anyagi felelősségvállalás fontossága.
Az lenne kívánatos, hogy ne legyen olyan névjegyzékben szereplő tag, aki nem vállal rendszeresen –
akármilyen kicsiny – hozzájárulást, hiszen a hit kifejezésének velejárója az áldozat, és ez egyúttal a gyülekezethez való kötődést is erősíti. Ez a szám azt jelenti, hogy a nyilvántartásban szereplőknek kevesebb, mint egynegyede, csak 23%-a támogatja anyagilag az egyházközséget. Akkor is rossz a helyzet, ha
tudjuk, hogy a nyilvántartott létszámban benne vannak a gyermekek, a tanulók és a nagyon nehéz anyagi
körülmények között élő testvéreink is. Jó lenne, ha el
tudnánk érni, hogy a hozzájárulók számaránya legalább 50%-ra emelkedjen. Egyházi törvényeink
irányadóként a jövedelem 1%-át jelölik meg, ez egy
vállalható összeget jelent.
Ha tehát az országos népszámlálás negatív eredménye úgy tűnik, nem is jellemző a Budavárra, tennivalónk van bőven. 2012-ben még nem tudtunk az
országos csökkenésről, de már felismertük, hogy
gyülekezetünk életének, hitünknek, tevékenységünknek megújítására van szüksége. Ezt elősegíten-
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dő fogalmaztuk meg azt, hogy ki kell dolgozni egy
gyülekezeti stratégiát, egy tervet, amelynek végső
célja gyülekezetünk megerősödése, megújítása. Tavaly az újonnan választott presbitérium és képviselő
testület tagjaiból létrejött egy stratégiai munkacsoport, amely nagy lendülettel kezdte el feladatát, és
már eddig is sok munkát végzett. A lelkészi jelentés
az egyházközség életének statisztikai adatai alapján
számol be a tárgyévben elvégzett munkáról, és az
eredményekről.
Először a személyi feltételekről. Az egyházközségben szolgálatot végző lelkészek Bence Imre esperes,
2013 januárjától igazgató lelkész, Balicza Iván
parókus lelkész, Bencéné Szabó Márta kisegítő lelkész, Dr. Fabiny Tamás püspök. Június végéig szolgált Dr. László Virgil hatodéves, szeptember 1-jétől
Dr. Agod Anett beosztott lelkész. Igehirdetői szolgálatot végzett D. Szebik Imre ny. püspök. 2012-ben
vendégigehirdetői szolgálatot végzett 15 lelkész és
teológus. Igyekezünk megvalósítani azt az elvet,
hogy minden lelkész találkozzon a templomba járó
gyülekezettel, valamint hogy minden lelkésznek legyen saját szolgálati területe, mint bibliaórák, tanítási
alkalmak, gyermek és ifjúsági munka, hitoktatás, látogatás, karbantartási, renoválási feladatok irányítása
és több más tevékenység. Ennek a szolgálati rendszernek a megszervezése az igazgató lelkész irányításával történik a heti munkatársi megbeszéléseken.
Éves összesítésben látható a 2012-es év statisztikája.
A tavalyi adatokat az utolsó öt évvel összehasonlítva
adom meg, ezzel az elmúlt hat év, tehát az előző vezetési ciklus során történteket is egészben átláthatjuk.
A statisztika szerint az egyházközségi tagok száma
növekedett, viszont a választói névjegyzékben szereplők száma évek óta csökkenőben van. Ez azt jelenti, hogy a hozzánk járók nincsenek elkötelezve,
nem tartják magukénak a gyülekezetet. Az egyik
feladatunk tehát, hogy erősítsük a tudatos gyülekezethez tartozást, a közösség vállalását.
Az istentiszteleti élet számadatai csökkenő tendenciájú ingadozást mutatnak. 2008-tól 2011-ig volt egy
nagyobb, éves viszonyban 2000 fős csökkenés az
istentiszteleti látogatottságban, amely 2012-ben is
tovább csökkent újabb 1000 fővel. Látásom szerint
nem a templomba járók száma csökken, hanem az
istentiszteletek rendszeres látogatásával van gond.
Sokan utaznak el ünnepeken, vasárnaponként, nyáron. Remélem, hogy ott, ahol a hétvégét, ünnepet
töltik, elmennek istentiszteletre. Ezzel szemben az
úrvacsorával élők száma az évek során növekedett,
hat év alatt több mint 1500 fővel. Ez a hit erősödését,
mélyülését jelzi, az istentiszteleten részt vevők több
mint 50%-a rendszeres él az úrvacsorával.
A keresztelési adatok évről évre ingadozók, de nem
csökkenők. A felnőtt keresztségben részesülők és a
konfirmáló gyermekek is egy intervallumon belüli
ingadozással évek óta azonos számúak. A demográfiai tényezők itt is ugyanúgy szerepet játszanak,
mint az esketéseknél és a temetéseknél, amelyeknek
a száma az elmúlt években nem sokat változott.
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A lelkészi munka alapadatai, bibliaórák, hitoktatás,
ifjúsági munka, egyéb bibliaórák és közösségi alkalmak, látogatások az adott keretek között nem
sokat változhatnak, egyrészt igény, másrészt idő és
energia függvényében egy határon túl nem gyarapodhatnak. Ezzel természetesen nem azt mondom,
hogy elértük a teljesítőképesség határát, néha azonban úgy érezzük, hogy közel vagyunk hozzá.
A 2012-es év gyülekezetünkben is az általános
tisztújítás éve volt. A 2006-ban választott tisztségviselők, presbiterek, képviselők mandátuma az egyházi törvény szerint hat év elteltével lejárt, így új választásokra került sor. Itt köszönöm meg Madocsai
Zsolt felügyelő testvéremnek, a leköszönt presbitériumnak és képviselő testületnek az elmúlt ciklusban végzett hűséges munkáját, és kívánok gyülekezetünk újonnan választott felügyelőjének, Dr. Pőcze
Tibornak, az új összetételű presbitériumnak és képviselő testületnek sok erőt, bölcsességet, hitet és
áldást a megválasztott tisztségükben vállalt szolgálatban. Az igazgató lelkész személye is változott, ezt
a tisztet 2013. január 1. óta Bence Imre tölti be. Hiszem, hogy mindannyian, lelkészek és világi vezetők de a gyülekezet minden tagja is tisztségtől függetlenül testvéri közösségben, egy szívvel, egy hittel
egy célért fáradozunk, azért, hogy Budavári gyülekezetünk az élő Jézus Krisztusra, az evangéliumra
épüljön a szeretet kötelékében. Ez gyülekezetünk
létezésének értelme.
Irodai, gazdasági és adminisztrációs dolgozóink körében is volt változás: Dr. Jász Klára évtizedes hűséges szolgálat után nyugdíjba vonult. A gazdasági
vezetői feladatot Kövesy Emese vette át, irodavezető Angler Mónika, az adminisztrációban önkéntesként segít Jász Gyöngyi és ugyancsak önkéntesként
Muskovics Istvánné, aki a pályázatfigyelést végzi.
Az egyházzene felelőse: Bán István orgonaművész,
kántor-karvezető. A templom és az istentiszteletek
előkészítését, az iroda és a ház gondnoki munkáját
Tősér Gáborné egyházfi látja el.
A hitoktatás szervezése és végzése Dr. Agod Anett
beosztott lelkész feladata, akit az önkéntes hitoktatók segítenek Bakó Zsuzsa vezetésével.
A gyülekezetben munkacsoportok működnek, önkéntes munkatársként végzik megbízatásukat. A
munkacsoportok aktivitása a megelőző évekhez képest megélénkült, külön is említem az építési, a hitoktatói, a programszervezési és a testvérgyülekezeti
munkacsoportokat.
Az alkalmazásban álló fizetett és az önkéntes szolgálattevők összes száma meghaladja az 50-et. Velük
közös karácsonyi összejövetelen adunk hálát Istennek az elvégzett munkáért.
Ahhoz, hogy egy egyházközségben eleven élet legyen, a feladatok sokaságát kell elvégezni, és ehhez
munkatársak kellenek. Van még feladat, és van még
szükség új munkatársakra. Szeretettel várjuk a munkacsoportokba, a Krisztusért végzett közös szolgálatba azokat, akik ehhez indíttatást éreznek. Hitben
tevékeny gyülekezetté kell formálódnunk ahhoz,
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hogy megtartsuk gyülekezetünket, és célunk, hogy
növekedjünk létszámban, a Krisztus és az egymás
iránti szeretetben.
Megköszönöm minden lelkész és nem lelkész munkatársunknak, testvéreinknek a közös szolgálat élményét és örömét, mindannyiunkat tartson meg Jézus Krisztus a hitben, az őt követő életben, az örök
életre!
Az egyházközség lélekszám és szolgálati adatait
tartalmazó táblázattal ellátott részletes Lelkészi jelentés és a Felügyelői beszámoló a honlapunkon
olvasható: http://budavar.lutheran.hu/
Balicza Iván

PÜNKÖSDI EVANGÉLIKUS
ISTENTISZTELET A MAGYAR
TELEVÍZIÓBAN

Május 19-én Pünkösd vasárnapján az m1-en 11
órai kezdettel istentisztelet Győr-Ménfőcsanakról.
Igét hirdet Dr. Percze Sándor a gyülekezet lelkésze.
EVANGÉLIKUS FÉLÓRA A MAGYAR
RÁDIÓBAN

Május 20-án Pünkösd hétfőjén „Erős vár a mi
Istenünk!” címmel evangélikus félóra a Kossuth
Rádióban 13.30 órai kezdettel.
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Presbiterek bemutatkozása
Gyurkáné Urbán Eszter
Gyurkáné
Urbán
Eszter vagyok, nem
rokona a másik
Urbán
Eszternek.
Először (és utoljára)
vagyok presbiter a
Budavári Gyülekezetben (jövőre leszek 70 éves). Sopronban nőttem fel, ott is konfirmálkodtam.
Érettségi után a tanulmányaim hoztak Budapestre, majd a munkám kötött ide. Mintegy három évtizedig a Budahegyvidéki Gyülekezet
aktív tagja voltam és két ciklusban presbitere is,
majd a Margit körútra költözve kerestem és találtam lelki otthont a Budavári Gyülekezetben
(ahol édesapám a 30-as években segédlelkészként is szolgált). A hétközi alkalmak közül a
keddi bibliaórára járok (és vagyok „jegyzője”).
A presbiterséggel a testvérgyülekezeti és ökumenikus munkacsoport összefogását kaptam
megtisztelő feladatként. Szeretném, ha kölcsönös lelki épülésre megmaradna a nürnbergi és
kouvolai kapcsolat és teherbírásunktól, lehetőségeinktől függően alakulna felvidéki, délvidéki
magyar evangélikus testvérekkel egymást erősítő, szolgáló összetartozás (melyet a tavaszi gyülekezeti kirándulásokkal – is – erősítenénk.)
Ökumenikus kapcsolataink bővítését a családi
ökumené erősítésében látjuk, amit egy esetleg
havi rendszerességgel tartott alkalom segíthetne.
Madas Zsuzsa
A 2012-es tisztújítás alkalmával a gyülekezet a
harmadik ciklusban választott meg presbiteri
tisztségre, ezen belül a
diakóniai munkacsoport
vezetésére, összefogására.
A diakóniai munkacsoport
feladata a rászoruló, idős,
mozgáskorlátozott, egyedül élő testvérek figyelése, szükség esetén segítése. De lehet olyan helyzet is, hogy „csak” beszélgetési lehetőségre van szükség. A megválasztott munkacsoport tagjain kívül még sok
„őrálló” van, akik több rászorulót is segítenek.
Úgy gondolom azonban, hogy lennének többen
is a rászorulók, de nehéz ezt felderíteni.
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Mindig is tudtam, hogy másokért tenni jó dolog, és a gyakorlat ezt igazolja is számomra.
Imádságos szeretettel kérem a testvérek figyelmét a diakóniai munka fontosságára.
Heinczinger Orsolya
1968-ban születtem Zebegényben, lánykori nevem Stibrányi Orsolya. Nagybörzsönyi evangélikus családból származom, szüleim
ma is ott élnek. Középiskolás éveim
óta élek Budapesten, férjemmel, Jánossal itt alapítottunk családot. Három gyermekünk van. Vendéglátóipari és idegenforgalmi
üzemgazdász végzettségemmel évekig a szállodaés konferenciaiparban dolgoztam, 13 éve saját
konferencia- és rendezvényszervező irodát vezetek.
A Budavári Gyülekezethez 2003 óta tartozom,
Lilla lányom itt konfirmált, fiaim, Marci és
Bence a vasárnapi hittanórák tagjai. A Gyülekezet istentiszteletein kívül a házas kör alkalmain veszünk részt, valamint igyekszünk minél
több gyermek alkalomra is eljutni a kisebbekkel. Nyitott, szervezésben, közösségi életben
otthonosan mozgó vagyok. Nagy örömmel vettem részt a 2011 és a 2012 évi Pünkösdi Evangélikus Fesztivál előkészítésében és lebonyolításában is.
2012-ben kezdtem meg a Gyülekezetben presbiteri szolgálatomat a programszervező és
belmissziós munkacsoport vezetőjeként. Munkacsoportunk felelős a rendkívüli gyülekezeti
programok, események előkészítéséért és megszervezéséért. Fontosnak tartom ezeken a miszsziói alkalmakon keresztül a gyülekezet erősödését, építését segíteni, minél több generációt
elérni és hívogatni gyülekezeten belül és kívül
egyaránt.
A Gyülekezetben lelki otthonra találtam, az Ige
és a Szeretet az, ami hétről hétre segít a mindennapok feladatainak elvégzésében, a helytállásban úgy a családban, mint a munkámban.
Hiszek abban, hogy a rám bízott feladatok elvégzésével szolgálni tudom Gyülekezetünket és
alkalmaink is hozzásegítenek ahhoz, hogy minél többen tartozhassunk lelki közösségünkhöz.
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Madocsai Zsolt
Harmadszor bemutatkozni nem könnyű. Az
előző ciklusra választott jelmondatom a következő volt: „Ismerjük meg és segítsük egymást
Krisztus követésében!”. Azt gondolom, hogy
ebben még sok tennivalónk maradt. A magam
számára az előttünk álló feladatok végzése során továbbra is ezt fogom szem előtt tartani. A
szerepvállalásom ugyan csökkent, de a mögöttem lévő idő sok tapasztalatot adott. Remélem,
mindez segítségünkre lesz a gyülekezetünk építése során. Ebben a munkában részt veszek és
imádságos szívvel követem az ezzel kapcsolatos előrelépéseket.

A programszervező és belmissziós munkacsoportban látom elsősorban szerepemet, ennek
vagyok a tagja. Az alkalmak szervezésével, szeretettel egymás felé fordulással, egymás megismerésével, a közös krisztusi úton járással tudunk közösséget alkotni. Az istentiszteleteken
túl nagyon szeretek részt venni a férfikör estéin.
Feleségemmel – amikor lehetőségünk van – nagyon élvezzük a házaskör beszélgetéseit. Milyen gyülekezetet szeretnék? Olyat, mint ez a
kép rólam – természetesen nem azért, mert
egyedül vagyok rajta! Legyetek gyerekké,
hangzik a bíztatás! Ilyen „gondtalan”, vidám,
kezeket az égbe emelő, erős alapon álló, Istenben feltétel nélkül megbízó, Krisztus békességében élő, Isten erős várában élni tudó gyülekezetünk legyen. Mint presbiter így indultam el:
és kezdjem magamon! Uram adj ébredést, megújulást gyülekezetünkben, és kezdd rajtam!
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Lélekben és szellemében
szabad egyetem
Hajdanán, boldogult úrfi koromban a szabadegyetem
kifejezés egyet jelentett a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság tevékenységével. És nem is őrzök
rossz emlékeket a TIT egykori esti előadásairól, hiszen azokban a rendszerváltoztatás előtti időkben, az
akkori kínálatban igazi öröm volt ideológiai szándékoktól mentes, tisztán az értékekre koncentráló, valódi ismeretterjesztő előadásokra bukkanni.
Nekünk mindez házhoz jött.
Őszintén megvallom, 2012. október 1-jén este némi
elfogódottsággal érkeztem meg az első szabadegyetemi előadásra, mert nem nagyon tudtam, mire számítsak. Aztán ott találtam a kápolnánkban a vasárnap délelőttről ismerős arcokat, de nem csak őket, hanem
„külsős” érdeklődőket is, a terem pedig este hét órára
színültig megtelt. Persze a téma is érdekes volt: a rendezvénysorozat házigazdája, Fabiny Tamás püspök úr
az antiszemitizmus gyökereiről tartott előadást. Kényes téma, ugyanakkor őszintén meglepett, mennyire
nyitott, ugyanakkor időnként szenvedélyes vita bontakozott ki a kérdésről, nem kerülve meg azt sem, hogy
az egyetemes kereszténységnek is felelőssége van az
antiszemita nézetek elterjedésében.
A következő előadáson egyházkerületünk felügyelője,
Fábri György, az ELTE rektor-helyettese a média és a
valós értékek viszonyáról beszélt. Ezt követően
Hankiss Elemért hallgathattuk meg, aki az emberi lét
és posztmodern kor viszonyáról tartott előadást, a
hallgatóság pedig megtapasztalhatta, hogy ez az a fórum, ahol a hit kérdéseivel kapcsolatban is lehet hallatlanul okos és továbbgondolásra érdemes kétségeket
megfogalmazni. Tomcsányi Pál akadémikus a hit és a
természettudományos kutatás összefüggéseiről beszélt,
majd február elején az evangélikus szabadegyetem
előadójaként köszönthettük Patai Mihályt, akit azóta
újra a Magyar Bankszövetség elnökévé választottak. A
bankár előadása – érthető módon – szenvedélyes reakciókat váltott ki a hallgatóságból, és ezúttal is kiderült,
hogy egészen másként látja a lakossági devizahitelezés
problémáját, valamint a kormányzati törekvések és a
bankszféra érdekviszonyait az, aki a bankvilágot képviseli, illetve azok, akik az ügyfeleket reprezentálják.
Nyíri Kristóf akadémikus a konzervativizmus 21. századi helyzetéről beszélt a szabadegyetem hallgatóságának, a legutóbbi alkalommal pedig Ferenczi Ilona
zenetörténészt – Balicza Iván lelkészünk feleségét –
köszönthettük az előadók sorában, aki saját kutatásai
alapján Johann Wolmuthról, a soproni evangélikus
gyülekezet XVII-XVIII. század fordulóján munkálkodó egykori zeneigazgatójáról tartott sok zenével és
énekléssel színesített előadást.
Egészen biztos vagyok abban, hogy aki minden hónap
első hétfőjén este meghallgatja ezeket az előadásokat
és részt vesz az azokat követő, az estébe nyúló vitákban, tudásban és persze lélekben is gyarapodva tért
haza a kápolnánkból, megtapasztalva, hogy gyülekezetünk nem csupán működő, szeretetteljes hitbéli közösség, de szellemi műhelyként is megállja a helyét.

I.L.L.

Budavári Hírmondó

6. oldal

.

Eseménynaptár
2013. P Ü N K Ö S D
Május 19. vasárnap
Pünkösd ünnepe
Istentiszteletek a szokott rendben
A 9.00 órakor kezdődő istentiszteletünket
a német gyülekezet konfirmációja miatt –
kivételesen a kápolnában tartjuk!
18.00 – Ökumenikus vesperás – zsoltárénekléses
istentisztelet. Igét hirdet: Bence Imre
19.00 – Férfi kör – Témánk: A Szentháromság titka
Május 20. hétfő
Pünkösdhétfő
Délelőtti istentiszteletek a szokott rendben
18.00 – kivételesen nem tartunk istentiszteletet!
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Nyári gyermek és ifjúsági tábor
Új időpontban – új helyszínen
Június 25. – július 1. (keddtől-hétfőig)

It t a víz!
Bibliával a kézben a
Szigetszentmártoni Táborban
A ráckevei Duna partján lévő táborban
ideális körülmények közé várjuk a kisgyermekes
családokat, a hittanosokat, az ifjúság tagjait.
A teljes részvételi díj: 25.000 Ft.
Pályázatok alapján igényeknek megfelelően
jelentős támogatást tudunk biztosítani a
gyülekezetünkhöz tartozó családoknak!
Jelentkezni: 2013. június 15-ig lehet
a Lelkészi Hivatalban 5.000 Ft előleg befizetésével.

Május 26. vasárnap
Szentháromság ünnepe
Istentiszteletek a szokott rendben
11.00 órakor kezdődő istentisztelet után
kávézás a gyülekezet termében.

Június 29. szombat
11.00 – Lelkészavató istentisztelet
Liszka Viktor (egykori budavári
konfirmandus) végzett teológus ordinációja.
A szolgálatot dr. Fabiny Tamás végzi.

Június 2. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
11.00 órakor igét hirdet a ProChrist 2013
evangélizáció igehirdetője: Ulrich Parzany
evangélikus lelkész

Július 7. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
11.00 órakor a vendégünk a GEKE (Gemeinschaft
Evanglischer Kirchen in Europa – Európai
Evangélikus Egyházak Közössége) delegációja

Június 9. vasárnap
TANÉVZÁRÓ NAP – BUDAVÁRI
FESZTIVÁL
Istentiszteletek a szokott rendben
11.00 – Tanévzáró istentisztelet
Utána közös ebéd a gyülekezet termeiben
(Ebédre jelentkezni 2013. június 4-ig
lehet a Lelkészi Hivatalban)
14.30-tól
Program a szabadtéri színpadon:
Néptánc bemutató – gyermekek műsora – díjkiosztás – Kórusok bemutatkozása – mesejáték
Program az udvaron:
Kézművesek, kirakodó vásár, játszóház
A gyülekezet termeiben:
Kávéház és beszélgetések, borkóstoló
18.00 – Szabadtéri igehirdetés
Mindenkit szeretettel várunk!
*******
A tanévzáró napot követően a hétközi alkalmaink
közül csak a keddi 18.00-kor kezdődő bibliaórát
tartjuk meg!
*******
Június 14. péntek
Ifjúsági grillezés – vidám nyárköszöntő

Augusztus 18. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
18.00 – Megemlékező és hálaadó istentisztelet
nemzeti ünnepünk alkalmából
Augusztus 26-29. (hétfőtől csütörtökig)
Napközis hittantábor a Várban.
Hittan-foglalkozások, játékok, kézműves
foglalkozások, énektanulás, közös étkezés
minden nap 8.00-16.00-ig elsősorban
általános iskolás gyermekek részére.
Jelentkezni augusztus 15-ig lehet a
Lelkészi Hivatalban.
Augusztus 31. szombat
11.00 – Bencéné Szabó Márta beiktatása a másodlelkészi állásba. Az iktatás szolgálatát
Endreffy Géza esperes-helyettes és Bence
Imre esperes végzi. Igei köszöntőt mond:
dr. Fabiny Tamás püspök
Szeptember 1. vasárnap
Istentiszteletek a szokott időpontban
11.00 – Tanévnyitó családi istentisztelet
*******
A tanévnyitó istentiszteletet követően a hétközi
alkalmakat a kialakított rendben tartjuk.
*******
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Szeptember 3. kedd
18.00 – Bibliaóra
19.00 – Presbiteri gyűlés
Szeptember 8. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
18.00 – Ifjúsági zenés istentisztelet
19.00 – Fészekrakó kör – a fiatal házasok és
házasságra készülő fiatalok köre
Szeptember 14. szombat
EPOT – Evangélikus Presbiterek Országos
Találkozója
20.00 – Nyitott templomok éjszakája – koncert,
templomi csendes ima és barlangvezetés.
Szeptember 15. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
19.00 – Férfi kör
Szeptember 19. csütörtök
19.30 – Házas kör
Szeptember 20-21. (péntek-szombat)
Egyházkerületi családi és sportnap Aszódon
Október 1. kedd
18.00 – Bibliaóra
19.00 – Presbiteri gyűlés
Október 3-6. csütörtök-vasárnap
Testvérgyülekezeti találkozó
A Nürnbergi St. Sebald gyülekezet delegációjának
látogatása a partnerség 30 éves jubileumán.
Október 6. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
11.00 – Hálaadó istentisztelet – a házassági
évfordulót ünneplők megáldásával
16.00 – Családos délután – kisgyermekes családok
közösségi alkalma.
Október 13. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
18.00 – Ifjúsági zenés istentisztelet
19.00 – Fészekrakó kör – a fiatal házasok és
házasságra készülő fiatalok köre
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!
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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
A nyári hónapokban a Lelkészi Hivatalban minden
munkanapon 9.00-13.00 lesz fogadóóra, de a lelkészekkel – táborok és szabadságolások miatt – az előzetes egyeztetés szükséges! Köszönjük a megértésüket.

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.

Pihenés Badacsonyörsön
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).
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„MERJ ÉLNI A SZIA-val”
Piliscsaba, 2013. április 6.
A februári presbiteri gyűlésen elfogadott és a böjti
Hírmondóban, illetve a 2013 április 2-i közgyűlésen
bejelentett növekedési program keretében ez év
márciusától a Gyülekezetben kifejlesztett SZIA®
módszerével, párosával indultunk megszólítani
Testvéreinket, hogy az alapvető lelki és közösségi
igényeket, a már jól működő területeket és az esetleges hiányokat, problémás területeket megismerve
feltárjuk, hogyan valósulhat meg a Krisztusban való
növekedés a Gyülekezetünkben. Erről a programról
további információkat a Gyülekezet honlapján, illetve a templomi hirdetőtáblán közzétett ismertetőben lehet találni.
A SZIA® beszélgetések hangulatát Piliscsabán egy
játék keretében tettük átélhetővé. Ebben a játékban
szombaton reggel mindenki egy személyre szóló
borítékot kapott, amely egy kis jelet, egy bibliai szót
és egy puzzle-darabkát tartalmazott. A jelek segítségével szombat délutánra csapatok formálódtak, melyek feladata az volt, hogy minden résztvevő a saját
szavát felhasználva kérdezzen és válaszoljon csapattársainak a megadott ismerkedő kérdésekre. A csapatok ezután a szavak segítségével egy-egy közös
imádságot írtak, melyek az esti áhitaton elhangzottak, és amelyeket szintén megosztunk itt a Gyülekezet tagjaival. A csapatmunka végeztével pedig az
egész Gyülekezet közösen rakta ki a puzzle darabkákból a mellékelt képet.

XVIII. évfolyam 2013/2
fontos, amit mondunk egymásnak, amit kérdezünk,
amire odafigyelünk. Kicsit döcögve indul, de egyre
több a mondani- és kérdeznivalónk, alig férünk be a
szabott időbe. A kérdéseink: Honnan jövünk? Hol
és hova tartunk? Hol a helyünk, a feladatunk a gyülekezetben? Mit hordozunk a tarisznyánkban a gyülekezet számára? Kiderül, sokan régóta várunk erre
a kérdésre, várunk az odafordulásra, a megszólításra. Az elhívásra. Nem vagyunk egyedül, köröttünk
sok kis kör, hasonló arcok, kérdések és válaszok. A
végén megfogalmazzuk közös imánkat, ez már nem
döcög, egyikünk elkezdi, másikunk folytatja, valaki
befejezi a kis csoport személyes imáját. Jó körbenézni. Itt is, ott is folytatódik a beszélgetés, a megszólítás a teremben és az este folyamán később is.
Érzem, Piliscsaba után egyre gyakrabban. Nem vagyunk magunk most sem, hálával érzem.
Balicza Gábor
Becskeházi-Tar Judit
Heinczinger Orsolya

Személyes imáink:
Urunk! Köszönjük, hogy megszólítottál mindannyiunkat, akik külön rögöcskeként éltünk. Új életet adtál,
mint ahogy a Főnixmadár új életre kel és új útnak
indítottál, mint ahogy apostolaidat kiküldted. Adj
bátorságot ehhez az úthoz! Ámen!
Mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked a lelkészekért,
akik szívükön viselik a missziót. Köszönjük azt a kincset, amelyet adtál nekünk a gyülekezet közösségében.
Segíts, hogy szelídek legyünk, mint a galamb! Kérünk
Téged, hogy ne csak egyedül vagy párban keressünk
Téged és imádkozzunk. Áldj meg minket, hogy legyünk mindig készen az adakozásra! Ámen!

A játék hangulatát az egyik résztvevő, Heinczinger
Orsi szemszögéből mutatjuk be:
Körben öt szék, többé-kevésbé ismerjük egymást,
akik itt ülünk. Arcunkon talán zavart mosoly, de
testtartásunk, egymás felé fordulásunk azt mutatja,

Urunk! Hálásan köszönjük Neked, hogy otthonra
találhattunk a hegyen épült menedékvárosodban, a
Budai Vár evangélikus gyülekezetében. Add, hogy
gyermeki hittel, állhatatossággal kövessünk Téged.
Engedd, hogy lámpásod lehessünk, világítsunk a
sötétben járóknak. Add, hogy ne szűnjünk meg dicsőíteni Téged cintányérral, zengő muzsikával és
hálás szívvel. Ámen!

Budavári Hírmondó

.

9. oldal

Add Urunk, hogy minket, mint kicsiny porszemeket, ne sodorjon szerteszét a forgószél. Add, hogy a
Te sátorodban, az éltető fa lombsátora alatt élhessünk gyülekezeteddel. Te óvd és egyesítsd porszemeinket, hogy Veled és egymással is boldog közösségben élhessünk. Ámen!
Mi Atyánk! Szükségünk van rád! Mint gyermeknek
az anyukájára. Ha Veled élünk, minden este virrasztunk, mert imádkozunk, hogy szüretelőkké váljunk a szőlődben. Ámen!
Krisztus Urunk, ki a bőség forrása vagy! Segíts, hogy
minden nap rád találjunk! Uram, erősítsd meg a hitünket, hogy alkalmassá váljunk a felebarátaink szolgálatára! Amíg Krisztusra figyelek, szilárd a hitem, mint a
pálmafa, mert szerte ágaz a gyökere. Ehhez kérek
erőt! Kérem az Urat, hogy nyújtson elég erőt ahhoz,
hogy adni tudjak, [ehhez] átadja a béke és a szeretet
élményeit Ő! Kérlek, add, hogy mint olajfacsemeték
kertedben tovább cseperedhessünk! Ámen!
Alázatos tanítványodnak elhívtál minket Urunk!
Add, hogy cselekedeteinkkel örömmel szolgálhassunk Téged! Ámen!
Istenem! Hiszem és vallom, hogy Jézus megszabadít a bűneimtől. Ő az aki a várfalam és védelmezőm, Ő, aki sarokpántja családomnak, barátaimnak
és hozzájuk fűződő viszonyomnak. Ő az, aki tudatos
hitet ébreszt bennem. Ámen!
Édes jó Istenem! Köszönöm, hogy Te a világ világossága, a mosdómedencénél kapott keresztséggel elfogadtál és azóta az igazság pálcájaként vezérelsz utamon. Segítsd, hogy gyümölcsödként élhessek! Ámen!
Mennyei Atyánk, Jézusunk! Köszönjük Neked,
utunkon idáig vezéreltél, hogy csodálatos világunkat láthassuk és idáig eljutottunk. Segíts minket,
hogy tovább járhassunk utadon, hogy figyelmünk,
elménk tisztaságát megőrizhessük! Ifjúságunk és
öregségünk idejét segíts arra fordítani, mely elvezethet a Te királyságodba! Add meg nekünk azt,
amit kérnünk kellene lelkünk nyugalmához és tisztaságához. Hívj meg minket asztalodhoz, hogy
együtt tanácskozhassunk és épüljünk. Ámen!
Mennyei Atyánk! Vezess bennünket az Igazság ösvényén, hogy megismerhessük tiszta lélekkel szereteted
világát. Mert nincsen itt maradandó városunk, legyen
kenyerünk a Te igéd! Könyörgünk, hogy a Te szereteted, amely elvezet bennünket a közösségünkhöz,
vezessen tovább utadon és építse közösségünket. Ne
engedd, hogy utadról letérjünk, hanem teljesüljön az
akaratod a mi és embertársaink életében. Köszönjük,
hogy idáig elvezettél Minket! Ámen!
Köszönjük Istenünk, hogy veled együtt lehetünk és
hogy felkelhettünk hajnalban, hogy idejöjjünk. Add
Uram, hogy kapcsolatunk örök legyen és jó „férj”
legyek. Add Uram, hogy ahogyan a tavasz növekedést hoz, úgy növekedjünk mi is a hitben. Add
Uram, hogy Veled és a Testvéreinkkel tökéletes
harmóniában lehessünk. Add Uram, hogy bizalommal legyünk egymás iránt és irántad! Ámen!
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Weöres Sándor
Vonj sugaradba
Vonj sugaradba Istenem!
mint madár a fészkére, szállnék hozzád,
de látod, a rét örömei közt
elpattant a szárnyam csontja.
Végy kosaradba Istenem!
mint hal a horogra, sietnék hozzád,
de látod, a gyűrűző mélynek
rám-tekeredett ezernyi hínárja.
Lelkemet mért áztatod
maró-lúgban évek óta,
ha sose végzel a mosással?
Kondérodban a tüzes lé
minek fortyog körülöttem,
ha sohase puhulok meg?
Mit akarsz szőni belőlem,
ha mindig elmállok, mint a szecska?
Gonoszaid megtérnek, de hozzám
sose jön el a te országod.
Szívemet kétféle húzás tépi,
egyre lyukasabb, egyre zavartabb –
ládd-e, sokszor már azt se tudom,
melyik a te horgod zsinegje
s melyik a mélység inda-köteléke.
Vonj hevesebben! ön-erőmből
nem jutok én soha hozzád.

Budavári Hírmondó
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Az egyház születésnapja
Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe és
egyben az egyház születésnapja. Az apostolok
megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken
kezdtek beszélni. A sokaságból pedig mindenki a
maga nyelvén hallotta a prédikációt. Háromezer
ember tért meg azon a napon. „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”(ApCsel 2, 42)
Az őskeresztyén gyülekezethez hasonlóan a
Szentlélek a budavári híveket is ezen pillérek által
teszi gyülekezetté. Vegyük sorra, hogy mit is jelentenek ezek.
Az apostoli tanítás
Jézus Krisztus az apostolokra bízta az evangélium
hirdetését, amelyet csak később jegyeztek le. A
szóbeliség, a személyes bizonyságtétel a mai napig rendkívül fontos. „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” (Róm 10, 17) - írja Pál
apostol. A prédikációban Isten szól hozzánk
Szentlelke által, és éppen ezért szíven tud találni,
meg tud szólítani minket. Luther számára az igehirdetés a viva vox evangelii, az evangélium élő
hangja, amely a hitet ébreszti, és az egyházat létrehozza. Az egyház éppen ezért creatura verbi: az
Ige teremtménye. Luther (Ézs 55, 11 alapján) úgy
véli, hogy „ahol Isten igéjét hirdetik, ott hitre jutott emberek vannak, viszont ahol nincs igehirdetés, ott nincs egyház, és nem munkálkodik a Szentlélek, mert nem születnek hívő emberek.”
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egymást.”(Jn 13, 35) A testvérszeretet tehát a keresztény közösség fontos jellemzője. A gyülekezet
tagjait testvéreinkként kell/kellene szeretnünk, a
nem hívő rokonainkat, barátainkat megelőzve!
Befelé felelősek vagyunk egymásért, feladatunk
odafigyelni a másikra, segíteni neki. Kifelé pedig a
föld sójaként ízt adni és a világ lámpásaként fényleni Jézus Krisztus hívására (Mt 5,13-16). Mindez a
Szentlélek erejéből és indítására válik lehetővé. „Ha
a Lélek által élünk, éljünk is a Lélek szerint.” – buzdít Pál apostol (Gal 5, 25).
A kenyér megtörése
Az úrvacsora legősibb formája közös étkezés keretében volt naponként (vö. ApCsel 2, 46). Hasonlóan történhetett ez a korinthusi gyülekezetben
is, hiszen Pál apostol levelében inti azokat, akik
nem különböztették meg Krisztus testét az egyéb
ennivalóktól, hogy vegyék komolyan az Úr vacsoráját és a gyülekezet testvéri közösségét.
(1Kor 11, 18-34)
„Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az
evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket
helyesen szolgáltatják ki.” – áll az Ágostai Hitvallás VII. cikkében. Az ige és a szentségek azok a
kegyelmi eszközök, amelyekkel a Szentlélek építi
és fenntartja az egyházat ma is. Az úrvacsora
szentségét Luther az istentisztelet legfontosabb
elemének tartotta a prédikáció mellett. Zwinglivel
folytatott 1529-es marburgi vitájában pedig körömszakadtáig ragaszkodott Jézus Krisztus valóságos jelenlétéhez a szent jegyekben. Az úrvacsora közösség az Úrral és egymással (vö.:1Kor
10,17).

A közösség

A közös imádkozás

Sokszor halljuk a templomba járás kifogásaként,
hogy „én a magam módján hiszek”, „a hit magánügy, rám tartozik”, „Isten igen, de az egyház
nem”. Nem új keletű ez a vélekedés, hiszen már
Karthágói Cipriánusz, a 3. században élt egyházatya azt írta az egyház egységéről: „Nem lehet
annak az Atyja Isten, akinek az egyház nem anyja.” S az egyház gondoskodó, anyai szeretete abban is megmutatkozott az ősgyülekezet közösségében, hogy a hívek segítették egymást. „Nem
volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az
eladott javak árát pedig elhozták, és letették az
apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá.” (ApCsel 4,
34-35)

„Amikor imádkozunk, a Szent Lelket lélegezzük
be... Így minden egyházi imádkozás a Szent Lélek
lélegzése, lelki levegő a világossággal együtt, lelki
tűz, lelki táplálék és lelki ruházat.” – tanít
Kronstadti Szent János, 19. századi orosz ortodox
pap az imádságról. A közös imádság már a kezdetektől azért is fontos, mert egységet teremt (Jn 17,
21), bátorít, megtart, erősít, vígasztal (1Thessz 5,
11), és kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre
buzdít (Zsidók 10, 24).

Jézus Krisztus azt mondta: „Az én anyám és az én
testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és
megtartják.” (Lk 8, 21) Egy másik alkalommal
pedig így szólt: „Arról fogja megtudni mindenki,
hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek

A Szentlélek hozta létre az első keresztény közösséget, és azóta is munkálkodik. A tanítványok a
Lélek tüzével hirdették az evangéliumot, hívő közösségeket plántálva mindenfelé. Az egyház ma is
gyülekezetekben létezik szerte a világon. Emberi
voltából az következik, hogy folytonos megújulásra szorul, az eredethez, Jézus Krisztushoz való
visszatérés értelmében. Kérjük ezért a Szentlelket,
adja nekünk ajándékait, hogy gyülekezetünk és
egymás javát szolgáljuk!
Lászlóné Agod Anett
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TEOLÓGIA MINDENKINEK

Reformáció és tolerancia

Négyszáznegyvenöt éves a tordai országgyűlés

Vigyázó szemeinket az erdélyi Tordára vetve a
vallási tolerancia ügyének első és talán legmeghatározóbb eseményével ismerkedhetünk meg
sorozatunk jelen számában. Az 1568. évi tordai
országgyűlés Európában először mondta ki a
nyugati keresztény felekezetek egyenjogúságát
az Erdélyi Fejedelemség területén. A katolikus,
az evangélikus, a református és az unitárius felekezetek egyaránt bevett egyháznak minősültek és szabadon működhettek. Visszaemlékezve
az előző cikkben tárgyalt tridenti zsinatra és
korszellemre,
az
erdélyi
fejedelemnek,
Szapolyai János Zsigmondnak (uralkodott
1540–1571) ez a tette vitathatatlanul óriási lépés volt nem csak a XVI., de még a XVII. század viszonylatában is.
Hogyan volt lehetséges, hogy míg NyugatEurópában sok esetben vallásháborúk dúltak,
addig a török árnyékában élő Erdélyben ilyen
csodálatos felekezetközi együttélés valósulhatott meg? A kérdés megválaszolásához először
pillantsunk rá kontinensünk vallási térképére
valamikor az érett középkor folyamán! Láthatjuk, hogy éppen Magyarországtól keletre húzódik az ortodox keleti kereszténység és a latin
rítusú nyugati kereszténység határa. Erdélybe
Szent István óta folyamatosan zajlott a vlach
(román) pásztorok beáramlása, akik hozták magukkal ortodox hitüket is. A kereszténység merőben eltérő irányzatainak együttélése tehát már
évszázadok óta természetes jelenségnek számított ezen a vidéken. Visszaugorva időben a XVI.
századba, fontos megjegyeznünk, hogy az erdélyi szászok szinte azonnal magukévá tették a lutheri tanokat, amelyek a hithű katolikus széke-
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lyek kivételével az ottani magyarságra is átterjedtek. Pár évtizeddel később a kálvini irányzat
is megjelent Erdélyben, amely tovább gazdagította a vallási sokszínűséget. Maga a fejedelem
tökéletes példáját adja a kor tipikus emberének:
római katolikusként nevelkedett, majd evangélikus lett, később pedig a református vallás követőjévé vált, élete utolsó éveit pedig unitáriusként
élte le. János Zsigmond jó politikusként tudta,
hogy csak abban az esetben maradhat viszonylag
önálló az Erdélyi Fejedelemség a Habsburgok és
az oszmánok szorítása közepette, ha a vallási
megosztottság ellenére egységet tud teremteni
országában. Ezt azonban nem a szokványos
nyugat-európai módon, az 1555-ös augsburgi
vallásbéke kapcsán mindenki által jól ismert
„cuius regio, eius religio” elvével oldotta meg,
hanem a sokkal demokratikusabb „libertas
conscientiae”, a lelkiismereti szabadság biztosításával. Így nem az adott ország vagy éppen falu
ura döntött saját és alattvalói vallásáról, hanem
kinek-kinek személy szerint megadatott, hogy
„oly prédikátort tarthasson, az kinek tanitása ő
nékie tetszik.”
Meglepőnek tűnhet ez a szabadelvű hozzáállás
a hit dolgaihoz még a mai templomba járó ember számára is. Konfirmációi vallástételünkben
sokan mondtuk ki a következő mondatot: „Vallom az evangélikus keresztyén egyház tiszta és
igaz tanítását.” Ebből az állításból logikailag
következik, hogy a többi egyház kisebbnagyobb mértékben ugyan, de tévtanokat is hirdet. Vagyis az igazság kizárólagos birtoklásának hamis tudata máig benne él az egyes egyházak gondolkodásában. A szintén XVI. században élt, pécsi püspökből református, majd
unitárius hitre áttérő humanista tudós, Dudics
András (1533–1589) korát megelőző bölcsességgel állította, hogy „minden felekezetnek
megvan a maga értelmes hitbeli alapja, ahogyan minden művészetnek és tudománynak is.”
Érdemes feltennünk magunknak a kérdést, hogy
vajon tényleg rendelkezünk-e azzal az isteni
tudással, hogy dogmákat és szilárd tanrendszereket alkossunk? Vajon tényleg tudhatjuk azt,
mi az Isten akarata és igazsága teológiai téren?
Kik vagyunk mi? Inkvizítorok vagy Isten valódi
nagyságát felismerő Dudics Andrások?
Kövecses László
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Hírek - Hírek - Hírek – Hírek
Az Északi Egyházkerület lelkészképesítő bizottsága tagjaként Bence Imre vizsgáztatóként
részt vett a február 21-én tartott parókusi alkalmassági vizsgán.
Március 4-én a Baár-Madas Református Gimnázium reggeli áhítatán Balicza Iván szolgált
igehirdetéssel.
Március 4-én TV-felvétel volt templomunkban, amelyen a ’Hajnali gondolatok’ több adását és az Evangélikus Magazin áhítatát rögzítették a TV munkatársai. Bencéné Szabó Márta
két, Bence Imre szintén két Hajnali gondolat
című műsorban tartott áhítatot. Bán István orgonista játékát az Evangélikus Magazin részére vették fel.
Március 15-én több, gyülekezethez kötődő
testvérünk kapott állami kitüntetést: dr. Eősze
László zenetörténész, gyülekezetünk hűséges
igehallgatója Széchenyi díjban részesült. Balog
Zoltán miniszter Magyar Érdemrend Lovagkereszt (polgári tagozat) kitüntetést adott át Benczúr Lászlónak, a Magyar Evangélikus Egyház
Északi Evangélikus Egyházkerülete tb. felügyelője, a Benczúr & Partner Építésziroda
ügyvezetője, vezető tervező részére. Magyar
Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta Bretz Gábor (evangélikus) operaénekes, aki több alkalommal szolgált már
zenés áhítaton a templomunkban.
Március 17-én Balicza Iván az albertirsai baptista gyülekezetben szolgált igehirdetéssel.
Március 23-án a XXII. Országos Evangélikus
Hittanverseny Megyei fordulóján Budakeszin
I. helyezést ért el az 5-6. osztályosok csapata:
Costanza Mirella, Miklós Eszter, Heinczinger
Márton. II. helyezést ért el az 1-2. osztályosok
csapata: Bagarus Anna, Miklós Dóra, Reich
Melinda, Soproni Réka. IV. helyezést ért el a
3-4. osztályosok csapata: Heinczinger Bence,
Kengyel Borbála, Pálinkás Katalin és szintén
IV. helyezést ért el a 7-8. osztályosok csapata:
Bartha Emily, Bircher Márton, Czenthe István,
Palotai Bálint. Gratulálunk nekik és a felkészítőknek: dr. Agod Anettnek és a hitoktatásért felelős testvéreinknek.
Több hónapi felkészítés után Húsvétkor a hajnali istentisztelet keretében öt fiatal felnőtt
testvérünk részesült keresztségben. Isten őrizze
meg őket elkötelezettnek a hit útján.
A Húsvét utáni napokban a kötelező etika és a
választható hitoktatás kapcsán a területünkön
lévő általános iskolákat látogatták végig a lelkészek. Szülői tájékoztatókon, fórumokon

mondták el az evangélikus hitoktatás jellemzőit, és bátorították a résztvevőket a hittanra való
beiratkozásra. Az ötödik osztályosok szülei április végén kaptak tájékoztatást az I. kerületi
iskolákban.
Április 2-án, kedden közgyűlés volt egyházközségünkben. A közgyűlés, a presbitérium
javaslatára megalkotta a másod-lelkészi állást,
amelyre megválasztotta Bencéné Szabó Márta
lelkészt, aki 15 éve státusz nélkül szolgált a
gyülekezetünkben.
Az április 5-7-ig tartó gyülekezeti hétvégénken
lelkészeinken kívül Dr. Nagy Zoltán pszichiáter és Illisz László újságíró tartott előadást. És
belekóstolhattunk gyülekezetünk ’Növekedés’
című stratégiájának közösségépítő jó ízébe.
Egyházkerületi ifjúsági találkozó volt Budahegyvidéken, amelyen Bence Imre esperes a
közel 200 fiatal előtt záróáhítattal, útiáldással
szolgált.
Április 18-án a II. kerületi önkormányzat szervezésében lelkészi találkozót tartottak, amelyen a kerületet érintő kérdésekről és az iskolai
hitoktatás lehetőségeiről folytattak konzultációt a kerület lelkészei Láng Zsolt polgármesterrel és a kormányhivatal vezetőjével. Egyházközségünket Bence Imre igazgató lelkész képviselte.
Peskó György orgonaművészre emlékezett
gyülekezetünk az április 21-én tartott esti orgonazenés áhítaton, amelyen Madocsai Miklós
igehirdetése, Juhász Géza ny. lelkész emlékező
szavai mellett Peskó György számára kedves
orgonaműveket szólaltatott meg Bán István.
Április 28-án ’Appendix, Talált mellékletek’
címmel Kéry Bálint Bence képzőművész kiállítása nyílt a Kápolnában. A tárlat június közepéig látható.
Egyházmegyei énekkari találkozó volt Cantate
– az éneklés – vasárnapján templomunkban,
amelyen a budaörsi, a kelenföldi, a pesthidegkúti egyházközségek énekkarait látta vendégül
a gyülekezetünk Schütz kórusa és a Gospel kórus.
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