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„Nem kell azon vitázni, hogy miként lehet Isten Atya, Fiú, Szentlélek és mégis egy,
mert mindez úgyis megfoghatatlan. Legyen elég, hogy Igéjében maga Isten állítja ezt
magáról. Hiszen lám a teljes Szentháromság mindegyik személye azon van, hogy a sze-
gény, nyomorult embert bűnből, halálból, ördög hatalmából megigazulásra, örök életre
– Isten országába segítse.”

Luther Márton: Jer, örvendjünk keresztyének!

Belső égésű Pünkösd
Egy alkalommal éppen azzal a busszal jöttem

haza, amelyik a Deák térről indul, és itt is megáll,
a Bécsi kapu térnél. Az első ajtón szálltam föl, és
már akkor figyelmes lettem arra, hogy a buszvezető
rendkívül fáradtnak tűnik. Mivel végig elől álltam,
láttam és hallottam, hogy nagyokat sóhajtozik.
Biztos sokadjára vezet végig ezen az útvonalon,
gondoltam, és ez elég unalmas lehet, sőt, kiábrán-
dító. És tényleg: amikor a Clark Ádám térnél be-
csukta az ajtókat, – talán véletlenül a mikrofonba
– sóhajtott egy hatalmasat: hát akkor menjünk.

Nyilvánvaló volt, hogy a vezetőnek nagyon hi-
ányzik valami, ami őt tovább hajtaná. Az autó-
busznak tud ugyan gázt adni, hogy fölmenjen a
Várdombon, de hogy az ő belső égésű motorjának
mi ad lendületet, az nagyon kétségesnek tűnt.

Jézus tanítványai Pünkösdkor találkoztak Is-
ten legrejtélyesebb dinamizmusával, a pártfogó
Szentlélekkel. Akkor hagytak föl a rejtőzéssel, és
léptek ki félelem nélkül a világba, hogy bátran szól-
janak Jézusról, a Krisztusról. Nem csak elmúlt be-
lőlük a félelem, de belső égésű motorjuknak a Lélek
tüze adott új lendületet: hát akkor menjünk. És
mentek, hittek, hirdettek és közösséggé váltak. Kö-
zösen égett bennük, és sok nyelven érthetővé lett
szavaik nyomán sokakban a Szentlélek tüze.

Jézus éppen azért ígérte meg vigasztaló és
pártfogó Lelkét, mert pontosan tudta: nem lesz
már köztünk testben, és látható jelenléte híján az
ember hamar elveszíti a lendületet, sőt, lelkületet.
Ahogy egy pünkösdi versben szerepel:

Hangot ha hallasz
meg se fordulj
én vagyok mindig én vagyok
arcom többé nem láthatod

Nehéz belátni, de így van: ahogyan a tanítványok
elveszítették a lelkesedést húsvét után, és bezár-
kóztak, előfordul, hogy mi is ilyen tanítványok le-
szünk Pünkösd ünnepének idejére.

Belém temetkeztél
suhogok körülötted
szél leszek vad szél
hiába rejteznél
menedékedben megkötözlek
lángnyelvekkel lebéklyózlak

Ezért ment utánuk Jézus a zárt ajtók mögé, és
ezért jön utánunk is Lelkével, nem csak Pünkösd-
kor, de szüntelenül. Mert muszáj, hogy menjünk,
higgyünk, hirdessünk és közösség legyünk, közösen
égjen bennünk a lelkület. Nem kell eltagadni, hogy
ez nem mindig megy olyan magától értetődően, ta-
lán a fáradt lélek egy hatalmas sóhajjal szól ki az
emberből, de semmi baj, mert nem vagyunk támo-
gatás híján.

Hangot ha hallasz
meg se fordulj
én vagyok mindig én vagyok
szemed ha üregébe apadt már
arcom a lángban fölragyog

Ismerős az út, talán már unásig az. Föl kell
menni a Várdombra, de hát valakinek föl kellett
menni a Koponya-hegyre is. De ez a rejtélyes dina-
mizmus, a megígért és elküldött Lélek a fáradt só-
hajt megújítja bennünk, új utakra indít, vagy
ugyanazokra, de az ígérettel, hogy azokon túl is
van valami, Valaki. Hát akkor menjünk!

Liszka Viktor
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„Fogadjátok be egymást, ahogyan
Krisztus is befogadott titeket!” (Róm 15,7)

Lelkészi jelentés a 2015. évről
2015. év igéje az emberi kapcsolatokban meg-

nyilvánuló Krisztus-követésről szólt. Mert Krisztus
követése nem csupán belső lelki élmény. Aki meg-
tapasztalja Krisztus elfogadó, felemelő és megbo-
csátó irgalmát és érzi életében jelenlétét, az maga
is formálódik. A másokkal való kapcsolatában raj-
zolódik ki az, hogy milyen a hite. Lelkészi jelenté-
semben ezért elsősorban a szolgálattevők közössé-
gének formálódásáról szeretnék írni. Amikor kap-
csolatainkról van szó, akkor van leginkább szükség
arra az őszinteségre, amellyel Isten megbocsátó ir-
galma elé kell lépni. Mert bűneink és a gyengesége-
ink a személyes kapcsolatainkban okoznak igazán
sebeket. A szeretetünk pedig ott nyújt gyógyírt.

A lelkészi szolgálat
A nyugdíjba vonuló Balicza Iván búcsúztatása

volt a hagyományos ünnepeken kívül a legjelentő-
sebb alkalom, amelyre szinte az egész gyülekezet
készült. A finn és a bajor testvér-gyülekezeteink
delegációi is jelen voltak. A méltóságteljes ünnepet
vonzó missziói alkalomnak is szántuk, ezért szer-
veztük meg az istentisztelet után az Európa hajón
a fogadást. (A legtöbbet Heinczinger Orsolya és
Sólyom Anikó tett az ügyért.) A nyár középétől
kapott megbízást egy évre Dr. Fabiny Tamás püs-
pöktől a beosztott lelkészi szolgálatra Liszka
Viktor, aki a gyülekezet területén él. Az igehirde-
téseit sokan megszerették, ő vezeti a Budagyön-
gyén a bibliaórát, az iskolai hittanoktatásban is
részt vállalt, a csütörtöki pályakezdő ifi is az ő fel-
adata lett, és a pénteki többgenerációs hittanon is
segít. Hálásak vagyunk, hogy ezt az átmeneti évet
elvállalta nálunk. A presbitérium többször foglal-
kozott a lelkészválasztás kérdésével, majd elfo-
gadta a javaslatunkat, hogy olyan lelkészt hívjunk
meg a várba, akivel a közös szolgálatunk – a re-
ménység és az addigi tapasztalat alapján – hatéko-
nyabb lehet. Péter Zoltán jelölésére esett a válasz-
tásunk.

Hitoktatási feladatok
A hitoktatási feladatok az elmúlt három évben

jelentős átalakuláson mentek keresztül a kötele-
zően választható hit és erkölcstan bevezetésével. A
2014–2015-ös tanévben 15 iskolában 34 csoportot,
és 81 gyermeket tanítottunk. Ebben egy főállású
hitoktató, Vilmos Andrea mellett több óraadó se-
gített: Manhardné Szlovák Katalin teológus,
Molnárné Varró Mária levelező tanfolyamot vég-
zett munkatárs, Hegedűs Zsuzsanna lelkészi diplo-
mával is rendelkező tanár és Kruchió Bianka hittan
szakos tanár. A nyár folyamán Manhardné Szlovák
Katalin gyermekáldás elé nézve mondott le,
Hegedűs Zsuzsannát az egyik iskola erkölcstan ta-
nárnak vette fel, s felmondott Vilmos Andrea is.
De Isten mindent jóra fordított, és kaptunk segítő-
ket. Kovács Katalin, lelkész szakon végzett teoló-
gus lett a főállású hitoktató, Molnárné Varró Mária

több órát kapott. Barcsik Zoltán teológus és Liszka
Viktor beosztott lelkész is kapott csoportokat,
Endreffy Péter teológust pedig a budafoki gyüleke-
zettől kapjuk kölcsön. Szeptembertől 18 iskolában
54 csoportban tanítunk 115 gyermeket. A hitokta-
tók az Országos Egyházzal vannak szerződésben, s
díjazásuk igen alacsony. Ezért a 2015. év áldozati
vasárnapjának gyűjtését a hitoktatói munka támo-
gatására gyűjtöttük.

A vasárnapi gyermek bibliaórákat önkéntes se-
gítők látják el: Bakó Zsuzsa, Úri Márta, Madocsai
Lelle, Lukács Dóra, Samu Piroska, Urbán Eszter,
Újhelyi Mária, László Gabriella, Bircher Katalin,
Pilinszky Zsanett, segítőjük Sztrókay Edit. A
Mérték hittan több generációs alkalom, és a konfir-
mandus csoport köré épül. A csoportbeosztás: hit-
tan: Vimos Andrea és Kovács Kata; konfirmációs
oktatás: Bence Imre és Liszka Viktor; kisifi: Lukács
Máté, Molnár Kata és Skriba Dániel, és a felnőttek:
Bencéné Szabó Márta.

A családos délután minden hónap első vasár-
napján van. Az év két kiemelkedő alkalmán, a far-
sangon és a Mikuláson mindig 100 fő körüli részt-
vevő van. Működik a baba-mama kör, vezetője
Bencéné Szabó Márta. A Szigetszentmártoni Már-
toni Ifjúsági Táborban Narnia világát utaztuk be a
budakeszi és a soproni ifjúsági csoportokkal. A
nyári napközis táborban Bencéné Szabó Márta ve-
zetésével József útját kísérhettük végig. Az egyház-
megyei hittanversenyen mindhárom csoportunk ér-
mes helyen végzett. A Kelenfölddel közösen fenn-
tartott cserkészcsapat négy őrse működik nálunk,
egyre több vári gyermek részvételével.

Az ifjúsági munka, a fiatalokkal való kapcso-
lattartás több síkon történik. A kisifi (a konfirmált,
és középiskolás ifjak) először Lukács Máté teológus
és Skriba Dániel egyetemista szervezésében jött
össze. Szeptember óta, Máté ösztöndíja miatt,
Molnár Kata II. éves teológus kapott erre a szolgá-
latra felkérést. Ezzel a korosztállyal én nem talál-
kozom rendszeresen, így a lelkigondozói, lelki veze-
tői szolgálat sem olyan erős a részemről. Ez azért
hiányzik is, de ugyanakkor könnyebbséget jelent,
hogy az alkalmak egy részét meg lehet másokkal
osztani. A fiatalok másik korosztályi csoportját
Ivánnal ketten vezettük. A CSEPI-t, az egyete-
mista és a pályakezdők közösségének vezetését
Viktor vállalta magára. A tavasszal még két cso-
portban tartott alkalom ősszel egy csoportra zsu-
gorodott. Az jól látható, hogy a fiatal korosztály
megszólítása ma sokkal nehezebb, de azt sem sza-
bad eltitkolnom, hogy erre a területre az elmúlt
években kevesebb energia jutott. Ez a korosztály
több lelki vezetést igényel.

Munkatársak
Anger Mónika helyett Samu Mihályné Piroska

pedagógus lett az irodavezetőnk (4 órás munkakör-
ben), Kövesy Emese gazdasági vezetőt pedig 6 órás
gyülekezeti és 2 órás egyházmegyei munkakörben
foglalkoztatjuk. Látva azt a sok-sok feladatot, amit
ők ketten elvégeznek csak tisztelettel és szeretettel
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szólhatok a munkájukról. Németh Lajos a befizeté-
seket a gyülekezeti nyilvántartóba vezeti fel,
Muskovich Márta figyeli a pályázatokat és írja a
születésnapi képeslapokat. Madas Zsuzsa és
Miklóshalmi Péter az istentiszteletek körül segít. A
munkánk összehangolása végett hetente egy mun-
katársi órát tartunk, amelyen minden lelkész (a né-
met gyülekezet lelkésze is), a főállású hitoktató és
az irodai munkatársak mellett az egyházfi, Tösér
Gáborné Ibolya, valamint a diakóniai munkatárs,
Bajnóczi Attiláné is beszámol tennivalóiról. Alkal-
manként a kántor, Bán István is megjelenik. Imád-
sággal és igével készülünk fel az előttünk álló hétre.

Az egyházközségünkben két énekkar működik,
az egyiket egy önkéntes – Szuhai Mónika – vezeti
térítés nélkül. Ez a Budavári Gospel Kórus. A kó-
rus rendszeresen szolgál, s létszáma lassan növek-
szik. A műfaj sokaknak még idegen az istentiszte-
leteken, de talán mindenki érzi, hogy ez a kórus
hangulatot, örömöt és lendületet tud sugározni.
2015-ben önálló születésnapi koncertet, és ugyan-
csak önálló ádventi, karácsonyi koncertet tartott.
A másik kórus a Schütz kórus, kántor-karnagyunk
vezetésével. Ők kisebb művekkel szolgáltak az is-
tentiszteleteken. A húsvét hajnali istentisztelet al-
kalmi kórusát tavaly Murányi Eszter karnagyra
bíztuk. Bán István kántor-karnagy munkáját
Kertész-Horváth Attila kántor állandó helyettes-
ként segíti. A havi egy alkalommal szervezett ifjú-
sági zenés istentiszteletek is nagyon népszerűek.

Találkozások a gyülekezet tagjaival
A lelkészi szolgálat katalizátora a gyülekezeti

tagokkal való személyes kapcsolat. Ezek nagyon
sokrétűek. A személyes találkozások java a hivatal-
ban történik. Egyrészt kevesebb időnk van a láto-
gatásokra, másrészt a lakások zártabbak lettek, te-
hát nehezebb egy-egy látogatást megszervezni.

Rendszeres, legalább évi kétszeri látogatást vé-
geznek a munkacsoport tagjai. Elsősorban az ün-
nepek közelében jutunk el beteg, templomba már
járni nem tudó testvéreinkhez úrvacsoraosztásra. A
kazuálék bejelentése a hivatalban történik, és itt
végezzük a jegyes oktatást. A felnőttek kereszt-
ségre és konfirmációra való felkészítése is áldott és
fontos alkalom. A látogatások csökkenése miatt
lesz égető az olyan alkalmak sora, amelyek közös-
séget is jelentenek. A piliscsabai hétvégénk már ha-
gyományos, a Madocsai család által felkarolt pik-
nik is mindig sokakat vonz. A kisközösségek pedig
– legyen az akár bibliaóra a Budagyöngyén vagy a
Várban, nyugdíjas kör vagy férfikör, egymásra fi-
gyelő csoportokként élnek. Új alkalom ősztől a Fü-
gefa, amelyre a Jézust keresők „mászhatnak fel”,
egy a fiatal és középgenerációt megszólít alkalom.
Ezen a felnőtt képzésre jelentkezők olyanokkal le-
hetnek együtt, akik már aktív gyülekezeti tagok.

Találkozások a szakemberekkel
A Fortuna utca 25. felújításában egy független

művezetőt alkalmaztunk. A tervezőkkel való
egyeztetések nem várt akadályokba és kiadásokba

ütköztek (pl. műemléki előírások), így a legolcsóbb
árajánlat is 72 millió Ft volt az első három fázisra.
Ez nagyon nehéz helyzetbe hozta gyülekezetünket.

A gyülekezetnek az alábbi teendője van ezen a
területen:

1. Imádság, hogy ez a helyzet ne készítse ki
felelősöket és ne rontsa meg a megválasztott lelkész
érkezésének az örömét.

2. Szponzorok keresése.
3. Pályázatok keresése és írása, és adakozás.
4. A Maros utcai ingatlanunk eladásának a

támogatása.
1773 család van a nyilvántartásunkban, ha

minden család 25.000 Ft-ot fizetne be, akkor a hi-
ányzó összeg meglenne. Köszönjük Csorba István
ny. karnagynak, hogy két évre lemondott havi a
20.000 Ft-os támogatásáról, így 480.000,- Ft meg-
takarításhoz segítette a gyülekezetet. Egy Isten
előtt jól ismert testvérünk pedig 1 M Ft-tal támo-
gatta az ügyünket.

Találkozások a másfelekezetű testvérekkel
Ma nem élhet a gyülekezet másképp, csak az

ökumenikus kontextusok figyelembevételével. Az
ökumenikus imahét alkalmain kívül az ökumenikus
keresztút, a 2015-ben először megszervezett öku-
menikus ifjúsági zenés istentisztelet, az I. kerület
által támogatott egyházi focibajnokság jelenti a ta-
lálkozást. A II. kerületi ökumenikus óvodában is
rendszeresen van szolgálatunk, és mi adunk ott-
hont és tartalmat az óvoda munkatársainak őszi
lelki-napjához. A református testvéreinkkel még a
reformáció ünnepén van közös szolgálatunk.

Kifelé tekintő szociális munka
A hozzánk belépő hajléktalanok támogatása

esetleges, lehetőségeink szerint általában élelem-
mel, étkezési jeggyel támogatjuk őket. Felelősséget
hordozunk a rossz helyzetben lévő gyülekezetekért,
rendszeresen gyűjtünk a Fancsali Egyházközségnek
(fordított Mikulás idén is jól sikerült!), az Arnóti
Szociális Szövetkezet termékeit is támogatásért for-
galmazzuk. Egyházközségünk presbitériuma úgy
döntött, hogy minden nagy adomány (100 ezer Ft
felett) 10%-át egy rászoruló gyülekezetnek ajánljuk
fel. Az elmúlt évben Nagycserkesz gyülekezetét tá-
mogattuk. Fontosnak érzem azt, mivel a vári egy-
házközség tagjai az ország sok-sok szegletéből ke-
rültek fel, nekünk támogatnunk kell azokat a rossz
helyzetben lévő gyülekezeteket, amelyek lelkészt is
alig tudnak tartani.

Köszönöm a munkatársak és a tisztségviselők
szeretetét és odaadó szolgálatát. Köszönöm a báto-
rításokat és a segítségeket. Kérem, hogy kísérjék
sok-sok imádsággal az életünket, hogy Isten lelké-
nek erejével és evangéliumi lelkülettel tudjuk a
szolgálatunkat végezni. Imádkozzanak áldásért,
hogy a lelkészválasztás új kezdetet is jelenthessen
gyülekezetünk megújulásában!

Bence Imre igazgató lelkész
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Tájékoztató a lelkészválasztásról
és az építkezésről

Örömmel és Isten iránti hálával értesítjük az
egyházközségünk minden tagját, hogy a 2016. áp-
rilis 5-én tartott közgyűlésünkön megválasztottuk
Péter Zoltán ceglédi lelkészt. Új lelkészünk 2016.
augusztus 1-jén lép szolgálatba, az ünnepélyes be-
iktatása 2016. szeptember 10-én 11.00 órakor lesz.
Lezárult egy hosszú folyamat, ismét teljes lesz gyü-
lekezetünk lelkészi köre. Egyházközségünk a maga
bevételeiből három parókusi lelkészi állást tart
fenn, – ebből az egyik hivatalból az Északi Egyház-
kerület mindenkori püspökéé – s még egy másod-
lelkészi állásunk is van. A presbitérium által 2015
tavaszán elfogadott lelkészi díjlevélből idézünk:

Amikor szeretettel kérjük, hogy ezen meghívá-
sunkat elfogadni szíves legyen, várjuk lelkészünk-
től, hogy az Anyaszentegyház Urának, Jézus Krisz-
tusnak hűséges és önzetlen szolgájaként, kegyelem-
ből kapott talentumaival közöttünk, hogy a ke-
gyelmi eszközökkel való szolgálata, nevezetesen Is-
ten igéjének tisztán és szívből való hirdetése, s a
Krisztus által szerzett szentségek egyházunk igéhez
hű tanítása szerinti kiszolgáltatása, továbbá az ös-
szes egyházi cselekmények mindenkor Istennek tet-
sző végzése által eszközül legyen számunka a hitre
jutásban, lelkünk megtartására és földi életünk job-
bítására, békesség szerzésére és termő életre.

Kérjük és várjuk, hogy legyen jó pásztorunk,
aki ismeri és szeretettel gondozza övéit, hogy
együtt lehessünk Krisztus nyájává, hogy közülünk
egy se vesszen el. Kérjük és várjuk, hogy gyüleke-
zetünkben vezessen minket az Evangélium Lelke
által Anyaszentegyházunk törvényei szerint, hogy
mindenek ékes rendben folyjanak. Kérjük és vár-
juk, hogy saját életével is tárja elénk Isten Igéjének
betöltését, hogy tanító példánk legyen Krisztus kö-
vetésében Evangélikus anyaszentegyházunk törvé-
nyei és rendje szerint.

Azt várjuk Tőle, többek között, és egyházi tör-
vényeink által előírt kötelezettségeinek teljesítése
mellett, hogy lelkésztársaival együtt munkálkodjék
a gyülekezet hitbeli építésén, számbeli gyarapodá-
sán. Végezze az igehirdetési szolgálatot, a
kazuáliákat, és ezekhez kapcsolódó felkészítő be-
szélgetéseket. Hangsúlyozottan vállaljon munkát a
fiatal korosztályok megszólításában, a gyüleke-
zetbe való beépítésében, pásztorolásában. Szer-
vezze és lelkész-, valamint hitoktató társaival
együtt végezze a gyülekezeti, iskolai hitoktatást,
hittanos és ifjúsági táborokat, konfirmációra való
felkészítést. Rendszeresen látogasson, szervezzen és
tartson a gyülekezet különböző korcsoportjainak
bibliaórákat. Ápolja a gyülekezeti közösségépítő al-
kalmakat tartásának hagyományát. Végezze a csa-
ládlátogatás és a pasztoráció szolgálatát. Vegyen
részt a gyülekezet bármely okból elesett, rászoruló,
idős, vagy beteg tagjainak lelki gondozásában, ve-
lük való személyes kapcsolattartásban. Építse és
ápolja a testvérgyülekezeti kapcsolatokat.

Képezze magát egyházi és egyéni továbbképzés ke-
retében. Végezze az egyházközségi hivatali admi-
nisztráció rá eső részét.

Bízunk abban, hogy mind szavaival, mind cse-
lekedeteivel és egész magatartásával Isten dicsősé-
gét és egyházunk javát szolgálja. Gyülekezetünk-
ben végzendő munkájához felajánljuk együttmun-
kálkodó segítségünket és amaz ígéretünket, hogy
Isten igéjének buzgó hallgatása, a keresztény élet-
ben való járás és egyházunk iránti hűségünk meg-
bizonyítása által elhívott pásztorunknak jó bizony-
ságtétele akarunk lenni.

A Díjlevél magába foglalja természetesen azo-
kat a juttatásokat is, amelyeket a lelkész a gyüle-
kezettől a törvény által előírt tartási kötelezettség-
nek megfelelően kap. Többek között a havi kész-
pénz juttatást, a szolgálati lakást és egyéb kiegé-
szítő juttatásokat. A gyülekezet köteles szolgálati
lakást vagy lakhatást biztosítania lelkészeinek.
Ezért szomorú a szívünk, hogy a műemléképüle-
tünk felújítása részben tervezői, részben a műemlék
hatósági okok miatt jelentősen megcsúszott. Az új
lelkészünk családjával együtt a környéken szá-
mukra ideiglenesen bérelt lakásba költözik majd.

Az alábbiakban tájékoztatást adunk az építke-
zés helyzetéről: 1898-ban került a Budavári Egy-
házközség tulajdonába az a középkori alapokon álló
és részben középkori elemeket magába foglaló lakó-
ház, amely több évtizede lelkészlakás. Ennek a
nagy értékű ingatlannak a teljes körű felújítására
és átépítésére készülünk. A kötelező műemléki fel-
tárások és dokumentációk elkészültek, az építési
engedélyek megvannak. Az épület az elkészült ter-
vek szerint magába foglal majd:
 Közösségi teret, mely akadálymentes. Itt bibli-

aórai termet, kiállítóteret (kisebb üzlethelyisé-
get, könyvesboltot, kávézót) lehet kialakítani.

 Egy összkomfortos lakást, a földszinten 2 és fél
szoba, a tetőtérben 3 félszoba kap teret.

 Három vendégszobát a tetőtérben, fürdőszo-
bával és közös előtérben kialakított kis kony-
hával, a lapos tetőn udvarra néző terasszal.
Az épület állaga miatt feltétlen szükséges mun-

kafolyamatok:
 a teljes tetőszerkezet, gerendázat felújítása és

a födém nagy részének kicserélése.
 a barlang miatt a statikai megerősítés
 a nedvesedő falak miatt az épület nagymértékű

szigetelése
 a belső kis udvarok vízelvezetése

Az elvégzett munkákkal, a műemléképület
teljes rekonstrukciójával megőrizzük a gyülekezet
örökségét, és benne a 21. sz. igényeinek megfelelő
belső tereket alakítunk ki!

A munkálatok meghaladják Egyházközségünk
teherbíró képességét, ezért pályázatokat írtunk,
kérvényeket fogalmaztunk meg, és szponzorokat
keresünk. De várjuk a gyülekezetünk tagjainak
hathatós segítségét is!

Az Egyházközség Elnöksége
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„Tiszta szívet teremts bennem Istenem és az erős
lelket újítsd meg bennem” (51. zsoltár)

Felügyelői jelentés a 2015. évről
A gyülekezetünk gazdálkodása 2015-ben is

eredményes volt: a bevételi terv 37.631.000 Ft, a
tényszám 41.459.873 Ft. A különbözet adomá-
nyokból és nyertes pályázatokból származik.
A tervezett 37.167.000 Ft-os kiadás helyett
41.341.807 Ft-ot költöttünk. A személyi jellegű
költség (22 millió Ft) volt a kiadási oldal legna-
gyobb tétele. A záró pénzeszközök összértéke
34.531.083 Ft, azaz látszólag kellő tartalékokkal
rendelkezünk.

2015-ben ment nyugdíjba a 25 éven át a gyü-
lekezetünkben szolgáló, és méltán nagyon népszerű
parókus lelkészünk, Balicza Iván. Szép és felemelő
volt a búcsúzó ünnepi istentisztelet, az esemény
megmozgatta szinte a teljes gyülekezetet. A dunai
hajóút is jól sikerült, kár, hogy sokan elmulasztot-
ták az előzetes regisztrációt, s ez komoly gondot
okozott a helyszíni lebonyolításban.

Tavaly ősszel Püspök Úr egy éves időtartamra
Liszka Viktor beosztott lelkészt helyezte hozzánk,
szolgálatát ezúton is köszönjük. Új lelkészként
több jelölt neve is felmerült, de nem alakult ki
egyetértés a jelölt, vagy jelöltek személyéről. A
gyülekezet vezetése elfogadta Bence Imre igazgató
lelkész javaslatát, és két konstruktív vitát köve-
tően, egyhangú döntésével megválasztásra aján-
lotta Péter Zoltán ceglédi lelkészt, aki a Budavár-
ban nőtt fel, sokan ismerik és szeretik.

Aktuálissá vált a Fortuna utcai lelkészlakás
felújítása és közösségi terekkel való bővítése. Saj-
nos, ezzel a projekttel kapcsolatosan nem lehetünk
elégedettek. A tervező jelentős csúszással készült
el, és a kivitelezésre beérkező ajánlatok megvalósí-
tása meghaladja az anyagi lehetőségeinket, így a
közgyűlésnek meg kell fontolni a Maros utcai in-
gatlanunk értékesítését. Továbbá szükségessé vált
a gyülekezet anyagi áldozatvállalása is.

Egy másik nagy feladat az új orgona építése.
A Reformációi Emlékbizottság 80 millió forintos
támogatásban részesítette gyülekezetünket, ame-
lyet új orgona építésére és a reformációs megemlé-
kezések zenei hátterének biztosítására fordítható.
Felkértünk három elismert evangélikus orgonamű-
vészt, – köztük kántorunkat – hogy tervezzék meg,
milyen legyen az új orgona. Sajnos a művészek nem
tudtak konszenzust kialakítani, ezért egyházunk
orgonafelügyelője választotta ki a megfelelőnek
ítélt hangszert, és ő készítette el a közbeszerzési
eljáráshoz szükséges műszaki dokumentációt. Az
orgonatérben egy emléksarok kialakításával szeret-
nénk megemlékezni az orgonaépítő Peskó Zoltánról
és fiáról, gyülekezetünk hosszú időn át volt kánto-
ráról, Peskó Györgyről.

A gyülekezeti alkalmaink az elmúlt évben
rendben folytatódtak: a piliscsabai gyülekezeti hét-
vége, a Madocsai család telkén a gödöllői piknik, a
dr. Fabiny Tamás püspök úr által szervezett Bu-
davári Evangélikus Szabadegyetem.

A honlapunkra felkerültek az un. népmozgalmi
adatok. A legfontosabbak (zárójelben a tavalyi
adatok): a Budavári Evangélikus Egyházközség
tagjainak hivatalos létszáma: 3078 (2958) fő. Ebből
csak 568 (568) személy található a választói név-
jegyzékben. Ennyien vannak azon nagykorú egy-
háztagok, akik részt vesznek a gyülekezeti életben
és anyagilag is támogatják. 37 (44) keresztelő volt
és 21 (18) konfirmáció. A megkereszteltek közül
3 (5) fő, a konfirmáltakból 6 (5) személy volt fel-
nőtt korú. 29 (20) esküvőre került sor és 33 (31) te-
metésre.

Továbbra is jelentős kihívás a kötelező hitok-
tatás megoldása. Az elmúlt évben nagy teher há-
rult az építési munkacsoportra. A több cikluson át
végzett áldozatos munka után, egészségi állapotára
és leterheltségére tekintettel, lemondott a munka-
csoport vezetője, Tolnay-Knefély György. Kiemel-
kedően sok feladatot kellett megoldania a
Heinczinger Orsolya által vezetett programszer-
vező munkacsoportnak, és nagy teher hárult a
jogtanácsosunkra, dr. Táborszky Lászlóra, aki a
szokott magas színvonalon látta el feladatát, vala-
mint sok segítséget nyújtott a megnövekedett jogi
feladatok ellátásában dr. Nagy Norbert testvérünk
is. Külön ki kell emelnem a gyülekezeti hitoktatás-
ban szolgáló testvéreinket, akik Bakó Zsuzsa veze-
tésével igen komoly és eredményes munkát végez-
tek. Megköszönöm a gazdasági vezető és a számve-
vőszék odaadó munkáját is. Kérem a Tisztelt Köz-
gyűlést, hogy jelentésemet szíveskedjen elfogadni.

dr. Pőcze Tibor felügyelő

A Lelkészi-, és Felügyelői jelentés teljes szövege a
honlapunkon olvasható: http://budavar.lutheran.hu
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E s e m é n y n a p t á r
2016. Pünkösd

A tanévzáró istentisztelet (jún. 5.) és a tanévnyitó
istentisztelet (szept. 4.) között a hétközi rendszeres
alkalmaik közül a kedden 18.00 órakor kezdődő
bibliaórát mindig megtartjuk! Természetesen min-
den vasárnap a szokott rendben lesznek az isten-
tiszteletek, az eseménynaptárban csak a rendkívüli
alkalmakat adjuk közre.

Május 14. szombat
19.30 – Ökumenikus Ifjúsági Istentisztelet

Igét hirdet: Illés Dávid, református esperes
Zenei szolgálatot végeznek evangélikus és
katolikus fiatalok
Jótékonysági gyűjtés a munkácsi II. Rá-
kóczi Ferenc Gimnázium támogatására

Pünkösd vasárnap
Május 15.

Istentiszteletek a Várban:
9.00 – Liszka Viktor
11.00 – Balicza Iván
18.00 – Liszka Viktor
Budagyöngyén:
9.00 – Balicza Iván

Pünkösd hétfő
Május 16.

Istentiszteletek a Várban:
9.00 – Bencéné Szabó Márta
11.00 – Bence Imre
18.00 – kivételesen nincs istentisztelet
19.00 – VivaceFest, II. Régizenei Fesztivál No.3.

Szászvárosi Sándor – viola da gamba
Nagy Csaba – lant, vichuella
Dowland, Ortiz, Farinell, Matteis,
Rognoni és Bach művei

Budagyöngyén:
9.00 – Bence Imre

Május 18. szerda
18.30 – Fügefa – felnőtt oktatás és közösség
19.00 – VivaceFest, II. Régzenei Fesztivál No.4.

Kővári Péter – orgona
Storace, Frescobaldi, Bruhns, Buxtehude
és Bach művei

Május 20. péntek
19.00 – VivaceFest, II. Régzenei Fesztivál No.5.

Sáfár Orsolya – szoprán
Molnár Anna – alt
Józsa Botond – tenor
Krokovay Marcell – basszus
Cantabile Regensburg (Matthias Beckert)
Orchestra di Castelmonte
vezényel: Bán István

Szentháromság ünnepe
Május 22. vasárnap

Istentiszteletek a szokott rendben
18.00 – Dániai vendégkórus szolgál az istentiszte-

leten

Szentháromság ünnepe utáni első vasárnap
Május 29.

Istentiszteletek a szokott rendben
19.00 – Férfi kör – Témánk:

Keresztyénüldözés a 21. században
Vendégünk Győrfy Károly, a Keresztyén-
üldözés a 21. század elején c. könyv szer-
zője, az óbudai egyházközség felügyelője

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap
Június 5.

Istentiszteletek a szokott rendben
11.00 – Tanévzáró istentisztelet

Szeretettel várjuk a hittanos gyermekek
családját és a fiatalokat.

Az istentisztelet után a hitoktatók kö-
szöntése a Kápolnában kávézás keretében

18.00 – Orgonazenés áhítat
Közreműködik: Borsányi Márton

Június 11. szombat
19.00 – A gyógyító balzsam

Budavári Gospel Kórus
jótékonysági koncertje

Június 12. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
18.00 – A Budavári Schütz Kórus koncertje

orgonán közreműködik és vezényel:
Bán István

Június 19–25.
Testvérek vagyunk

Családos és ifjúsági hittantábor Szigetszent-
mártonban a Mártoni Ifjúsági Táborban

http://www.martonitabor.hu
Várjuk a kisgyermekes családokat, a hittanoso-

kat és a fiatalokat. Közösség, elcsendesedés,
bibliai és lelki beszélgetések, felüdülés, játék,

kenuzás a Dunán, strandolás.
A teljes részvételi díj 26.000 Ft.

Támogatásokat, kedvezményeket az igény fel-
tüntetésével tudunk biztosítani!

Jelentkezési határidő: június 5. A jelentkezési
lapokat a Lelkészi Hivatalban kérjük leadni

10.000 Ft előleg befizetésével.

Június 27. – július 2.
„Kinek mondotok engem?” (Mt 17,15)

Országos Hitmélyítő Csendeshét a Pesti
és a Budai Egyházmegye támogatásával

Piliscsabán a Béthelben
Jelentkezni június 20-ig a

következő címen lehet:
Lassu Tamásné, 8100 Várpalota,

Szabolcska M. u. 99.
: +36-20-824-9455,: kerovi@freemail.hu
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Július 3. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
18.00 – Orgonazenés áhítat

Közreműködik: Bán István

Július 7–10.
Föld sója

Közép-Európai keresztyén találkozó
Tüskecsarnok

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 7.
http://foldsojatalalkozo.hu

Július 31. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
9.00 – Német-magyar közös istentisztelet.

Igét hirdet: Johannes Erlbruch
Egy nagy létszámú német turistacsoport
látogatása miatt az istentiszteletet közö-
sen tartjuk.

Augusztus 7. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben
18.00 – Orgonazenés áhítat

Közreműködik: Tóka Ágoston
Augusztus 21. vasárnap

Istentiszteletek a szokott rendben
Megemlékezés a nemzeti ünnep alkalmából

Augusztus 22–25.
Napközis Gyermekhét

Egy asztal körül
Hétfőtől-csütörtökig minden nap reggel 8.00-
16.00 óráig hittanos foglalkozások, lelki közös-
ségi alkalmak, játékok éneklés, és sok vidám

dolog a résztvevők számára. Elsősorban az ál-
talános iskolás korosztályt várjuk.

Jelentkezni lehet augusztus 10-ig a Lelkészi
Hivatalban. Részvételi díj: 5.500 Ft. Támoga-
tásokat, kedvezményeket az igény feltüntetésé-

vel tudunk biztosítani!

Szeptember 4. vasárnap
Istentiszteletek a szokott rendben

11.00 – Tanévnyitó istentisztelet
Szeretettel várjuk a hittanos gyermekek

családját és a fiatalokat.
18.00 – Orgonazenés áhítat

Közreműködik: Pétery Dóra

Szeptember 10. szombat
11.00 – Ünnepi istentisztelet és közgyűlés
Péter Zoltán megválasztott lelkész beiktatása

Az ünnepi istentisztelet után fogadás a kápolnában

A tanévnyitó istentisztelet után a hétközi alkal-
makat a kialakított rendben tartjuk meg. Ezek-
ről honlapon, plakátokon és a hirdetésben adunk
tájékoztatást.

Evangélikus műsorok a médiában
Május 15-én, Pünkösd vasárnap:
Duna Televízió – 10.30: Evangélikus magazin
Kossuth Rádió – 10.00: Evangélikus istentisztelet

közvetítése Őrimagyarósdról
Május 16-án, Pünkösd hétfő:
Duna Televízió – 5.50: Hajnali gondolatok.

Elmondja Bence Imre esperes
Kossuth Rádió – 7.15: Hétfői imádság.

Elmondja Dr. Fabiny Tamás püspök
Kossuth Rádió – 13.30: Erős vár a mi Istenünk! -

Az Evangélikus Egyház félórája

Pihenés Badacsonyörsön
A Budavári Egyházközség pihenőházában nya-
ralási lehetőség van. A 2+2 férőhelyes teljesen
felszerelt házban, szép környezetben, jó kirán-
dulási útvonalakat nyújtó környéken ajánljuk
a szálláslehetőséget. Az egyházközség tagjai

kedvezménnyel vehetik igénybe a pihenőházat.
Érdeklődni Bencéné Szabó Márta
lelkésznél lehet (+36-20-824-3057).

Köszönet és kérés
Köszönjük mindenkinek, hogy támogatta

Alapítványunkat az SZJA 1% felajánlásával!
Kérjük, hogy idén is gondoljon alapítványunk

működésére és az Evangélikus Egyházra.
A Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035

A Budavári Evangélikus Gyülekezet
Alapítvány adószáma: 18007545-1-41

A felajánláshoz szükséges formanyomtatvány a
NAV honlapjáról letölthető, illetve a templom

bejáratánál – kitöltve – megtalálható!
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma

Lelkészi Hivatal
1014 Budapest I. ker. Táncsics M. u. 28.

Samu Piroska irodavezető
Kövesy Emese gazdasági vezető

hétfő-péntek: 9.00-13.00
fax: +36-1-356-9736

web-lap: http://budavar.lutheran.hu
e-mail: budavar@lutheran.hu

Bence Imre – igazgató lelkész, esperes
Fogadóóra: kedd 15.00-18.00;
szerda és csütörtök 9.00-13.00

e-mail: imre.bence@lutheran.hu
Bencéné Szabó Márta – lelkész

Fogadóóra: kedd 11.00-13.00
Liszka Viktor – beosztott lelkész

Fogadóóra: hétfő 9.00-11.30
és péntek 9.00-13.00

e-mail: viktor.liszka@lutheran.hu
dr. Fabiny Tamás – püspök

e-mail: tamas.fabiny@lutheran.hu
dr. Pőcze Tibor – felügyelő

e-mail: aszodipocze@t-online.hu

Mostani lapszámunk az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő  támogatásával készült.
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VEDD ÉS OLVASD

Lukács evangéliumáról
Az én legkedvesebb bibliai könyvem Lukács

evangéliuma. Miért? A szerző pogány származású,
jóképességű, igényes orvos, történész, aki – saját
vallomása szerint – mindennek pontosan utánajárt.
Festőművész (katolikus testvéreink a festőművé-
szek védőszentjeként is tisztelik), az evangélium
mellett ő írta az első egyháztörténeti munkát,
Apostolok cselekedetei címmel, amely ugyancsak az
Újszövetség része.

Az evangélium Kr. u. 70-ben keletkezhetett.
Ekkor még többen élhettek azok közül, akik Jézus
beszédét személyesen hallhatták és tetteit közelről
átélhették. Az evangélium hitelességét mindez erő-
síti, túl azon, amit a klasszika-filológusok így val-
lanak: Az Újszövetség a legjobban dokumentált
könyv korának alkotásai közül. Ami nem keveseb-
bet jelent, mint azt a tényt, hogy forrásai, papiru-
szai, későbbi kódexei a leghitelesebbek, s alig ma-
gyarázható módon fenn maradtak. Őrizhetjük és
kutathatjuk e forrásokat. Ezeknek a kritériumok-
nak Lukács evangelista különösen igyekezett meg-
felelni. Megemlíthetjük azonban, hogy abban az
időben kevesen tudtak írni és olvasni. Ezért nem is
törekedtek korábban az evangéliumok írásba fogla-
lására.

Lukács nagy műveltségű szerzőként evangéliu-
mában sokszor használ orvosi szakkifejezéseket,
amelyek ilyen irányú végzettségére utalnak. Nagy
valószínűséggel Pál apostolnak útitársa volt, aki
gyakran szól többes szám első személyben a velük
történt eseményekről. Kettőjük közti kapcsolat
erőteljesen megmutatkozik írásaik tartalmi rokon-
ságában. Mindketten gyakran írtak pogányokból
lett keresztény közösségeknek, amint fentebb emlí-
tettük, maga Lukács is pogány családban nőtt fel,
ezért az ő sajátos kérdéseire igyekszik választ adni,
illetve ily módon keres kapcsolatot olvasóival.

Lukács evangéliumának van egy külön anyaga,
amelyet csak az ő általa írt evangéliumban olvas-
hatunk. Ez az un. Logion forrás, jelzete a teológiai
irodalomban: Q, magyarul: beszéd forrás. Ez
Lukácsnak, a történésznek a saját felfedezése. Ér-
tékes külön anyag, amely nélkül sokkal szegényebb
lenne az Újszövetség, erőtlenebb és töredékesebb
Istenről való gondolkodásunk.

Lukács evangéliumának ebben a részében találhat-
juk Jézus legszebb példázatait: a tékozló fiú, az ir-
galmas samaritánus, a gazdag és Lázár, a hamis
sáfár, a hamis bíró, az elveszett drahma, a termé-
ketlen fügefa, a bolond gazdag. Ezek a találó, élet-
szerű példázatok kivétel nélkül mind Isten példát-
lan, sehol másutt nem található isteni irgalmáról
szólnak, amelyek az egyedülálló, feltételt nem is-
merő, az ember keresésébe bele nem fáradó Istent
tárják elénk. Olyan Atya kép ez, amely ilyen erő-
teljesen, egyoldalúan kihangsúlyozottan egyetlen
más monoteista vallásban sem található meg. Szól-
hat igazabban Istenről más kép, mint ahogy a té-
kozló fiú édesapja viselkedik? „Még távol volt, ami-
kor atyja megszánta, elébe futott, nyakába borult,
és megcsókolta őt.” (Lk 15,20) S ha ilyen Jézus Is-
ten-képe, mondhatunk-e mi mást Istenről? S ha
ennyire mélyre hajol az ember megkereséséért, te-
hetünk-e mi mást az Ő küldetésében? Példátlan ir-
galmát sokszor csak életünk későbbi éveiben ért-
hetjük meg. Ezért mindig szívesen prédikálok a jé-
zusi példázatok alapján.

Mária éneke, Zakariás éneke, Jézus születése
pedig evangéliumának kezdetén ad sajátos hangvé-
telt a karácsonyi csodának, amely szintén egyedül-
álló, különös színezetű, az Újszövetségben. Aktuá-
lisan cseng a nagy események során: Ne féljetek!
Visszatérő biztatás ez ma is, amikor napjaink ki-
számíthatatlan terroreseményei, gonosz kezek ros-
szat sejtető cselekedetei között és pusztításra tö-
rekvő tervek szövevényes hálózatában élünk.

Amikor Jézus felfedi magát az emmausi úton
tanítványai előtt (Lk 24,30) a kenyér megtörésében,
akkor nyilvánvalóvá válik, hogy áldó keze őrzi, kí-
séri őket Isten láthatatlan világába való távozását
követően is. Velük marad, csak más létformában,
reájuk bízza szavait, – mekkora kitüntetés – hogy
hirdessék hitelesen és megmásíthatatlanul. Erőt ad
igéjének és a kenyér és bor közösségében. Nincs ez
másként ma sem.

Talán a fent leírtakból kitűnik a kedves Olvasó
előtt, miért szeretem én Lukács evangéliumát kü-
lönösen – anélkül, hogy a többit lebecsülném.

D. Szebik Imre
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REFORMÁCIÓ ÉS NEMZET

A lutheri reformáció 500. évfordulójára készülve a
Magyarországi Evangélikus Egyház a 2016. évet a
„Reformáció és nemzet” évének jelölte ki. Idei négy
számunkban az egyetemes és magyar evangélikusság
nemzetben betöltött szerepével és teológiai nemzet-
értelmezésével fogunk megismerkedni.

A reformáció nemzettudata?
Közkeletű vélekedés szerint a reformáció egy-

ben a nemzeti ébredés megindítója is volt. Az anya-
nyelvi igehirdetés, a bibliafordítások, a decentrali-
zált, nemzeti alapon nyugvó egyházszervezet mind
a nemzeti öntudat megerősödését segítették elő, ez-
által mintegy nemzeti színezetet is adva a XVI.
századi protestáns reformációnak. Alaposabban
szemügyre véve ezt a kérdést azonban világossá
válhat számunkra, hogy nemzettudat és reformáció
kapcsolatának van egy másik olvasata is.

A lutheri reformáció elsődleges célja Isten és
ember, az Ige és a hívő kapcsolatának közvetle-
nebbé tétele volt. Ehhez elengedhetetlen eszköz
volt a Biblia népnyelvre való lefordítása és a litur-
gia bizonyos elemeinek latin helyett más nyelven
történő megszólaltatása. A gyülekezeti tagoknak
tágabb teret engedő, demokratikusabb, nemzeti
alapú egyházszerveződés is teológiai okokból vált
meghatározóvá protestáns felekezetek körében.
Vagyis megállapíthatjuk, hogy a nem-latin, nép-
nyelvi fordulat alapvetően missziós célokat szol-
gált, nem pedig egy nemzetépítő program tudatos
része volt. Ehhez érdemes hozzátenni még azt is,
hogy a középkori keresztény egyház inkább volt
ószövetségi irányultságú, mint újszövetségi. A ke-
resztény nemzet megteremtésére és a kormányzás
gyakorlati kérdéseire ugyanis konkrétabb útmuta-
tást nyújtott az uralkodók számára a választott
zsidó nép és Isten viszonyát taglaló Ószövetség.
Adrian Hastings (1929–2001) angol történész és ki-
lépett katolikus pap A nemzeti lét megteremtése:
etnikum, vallás és nacionalizmus (1997) című köny-
vében amellett érvel, hogy az európai nemzetek lét-
rejöttének idejét a középkorban kell keresnünk,
mégpedig egy „megszentelt kiindulási pont” vagy
„meghatározó momentum” kijelölésével. Ilyen ese-
ményeknek tartja ő a királyok kereszténységre té-
rését, amely egyben az alattvalók összekovácsoló-
dását és Isten népévé válását is jelenti – nem kis
részben zsidó mintára. Hastings arra is felhívja a
figyelmet, hogy a római egyházban a latin nem volt
hivatalos nyelv a középkor századaiban, csupán
gyakorlatias okokból vált annyira elterjedtté.

Ezzel szemben a reformáció Újszövetség-köz-
pontúsága merőben más megvilágításba helyezte a
nemzeti kérdést. (Nem véletlen, hogy Luther is a
négy evangélium lefordítását kezdte meg először.)
Krisztus megváltó művének üzenete egyetemesen
szól minden emberhez, nemzetiségtől függetlenül,

és Pál apostol is a keresztény ember nemzeti (to-
vábbá társadalmi és nemi) semlegességéről prédi-
kál (Gal 3,28). Teológiailag tehát éppenséggel egy
nem-nemzeti felfogás került előtérbe, ahol a nyel-
veken szólás csupán eszköz a megélt hit terjeszté-
sére, nem pedig cél. Ezt támasztja alá a protestan-
tizmus viszonyulása a népi vallásossághoz is. A ka-
tolikus középkorban viszonylag érintetlenül ha-
gyott részben pogány eredetű népszokások és népi
hiedelmek ellen különös vehemenciával küzdött az
evangélikus kegyességi irányzat, a pietizmus,
amely főleg Észak-Európában terjedt el, míg ha-
zánkban Tessedik Sámuel is kárhoztatta a babonás
népi vallásosságot a XVIII. század végén. A szigo-
rúan biblikus alapokon álló evangélikus tanítás
nem tűrte meg a katolikus és ortodox egyházak ál-
tal sokkal inkább integrált vallási szinkretizmust,
amely már a reformáció előtt is a kereszténység
„nemzeti variánsainak” kialakulását eredményezte.

Magyarország esetében figyelembe kell venni
azt is, hogy a török hódoltság korában páratlan
népszerűségnek örvendő protestantizmus, kivált-
képpen annak kálvini ága, elsősorban politikai
okokból lett „magyar vallássá”, hiszen a katolikus
Habsburgok birodalmi szemlélete elleni állásfogla-
lást is kifejezte az „új hit” felvétele. Az 1523. évi
országgyűlésen még éppenséggel fej- és jószágvesz-
téssel rendelték büntetni azokat, akik a német be-
folyást megtestesítő evangélikus tanoknak hódol-
tak. Mindezzel nem a reformáció nemzeti kultúrá-
ban betöltött kiemelkedő szerepét szeretném kiseb-
bíteni. Sokkal inkább azt a tézist igyekeztem alá-
támasztani, hogy a reformáció következtében meg-
erősödő nemzettudat valójában szükségszerű hozo-
mány, nem pedig szándékolt cél volt a kora újkor-
ban.

Kövecses László

Vajk megkeresztelése
Róth Miksa – üvegablak a pannonhalmi Szent István

kápolnában, 1899 (Benczúr Gyula 1875-ös
festményének reprodukciója)
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Az én Igém…
„Az Istent szeretőknek minden javukra válik”

(Róm 8,28)

Pár évvel ezelőtt palackposta-
szerűen egy penne tésztába rejtett
zöld cetlin érkezett hozzám ez az
ige. Egyből megtetszett, a kabát-
zsebembe csúsztattam és időnként
újra elolvastam. Mintha a zöld
rügyből növényke sarjadt volna,
úgy lettem figyelmes napról-napra
Pál apostol mondatának egy-egy
újabb szavára.

Az Istent szeretőknek …
Szeretem a családomat, gyermekeimet, férje-

met, szüleimet, vannak barátaim, szerető közössé-
geim, még a munkámat is szeretem. Szeretem a ter-
mészetet, a hegyeket, az állatokat. Mégis a legfon-
tosabb és mindent összefog, hogy Istent szeretem.
Jézustól tudjuk, ez a legfőbb parancs: „Szeresd
URadat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelked-
ből!” (Mk 12,30)

Az Istent szeretőknek …
Ez a szó alkalmat ad arra, hogy megvizsgál-

jam, hogyan viszonyulok Istenhez. Szeretem Is-
tent? Bízok benne? Félem az URat? Szolgálom?
Próbálom megtartani parancsait, általában a ke-
resztyén értékrendet tartom szem előtt, de tudom-
e szeretni Őt? Boldog vagyok, hogy népéhez tarto-
zom, hogy Jézus áldozata értem is történt, hogy
Isten gyermeke lehetek, és így én Őt Atyámnak ne-
vezhetem. Hálával gondolok erre a kegyelemre, de
vajon megállok-e a Péternek szegezett kérdés előtt:
„Szeretsz engem?” (Jn 21,17). Bizonyosan nem tu-
dom, mindenesetre ez az a kapcsolat, amire vá-
gyom, ezen az úton igyekszem járni.

… minden javukra válik
Azt könnyű belátni, hogy a küzdelmes munka,

erőfeszítés, áldozathozatal javamra válik. A kénye-
lemben, szórakozásban ajándékba kapott javakat is
valahogy el tudom fogadni. De mi volna egy súlyos
betegség, vagy baleset megtapasztalásakor, hogy
fogadnám egy szerettem elvesztését? Remélem, ak-
kor is tudnék Istenhez kiáltani, bízni irgalmában,
amikor háborog a tenger.

… minden javukra válik
Csodálatos, hogy Isten a számunkra elsőre

rossznak tűnő dolgokat is javunkra tudja fordítani.
Hiszen a végső cél az üdvösségünk, ennek érdeké-
ben bármilyen eszközt fel tud használni. Azonban
irgalma nélkül nincs garancia a „javakra”.

Most már nincs a kabátzsebemben az ige, de
jobb helyen van, a szívemben. Bármikor elővehe-
tem, ha jó kedvem van, ha vigasztalásra szorulok,
vagy ha másvalakibe kell erőt öntenem. Önvizsgá-
latra és továbblépésre is ösztönöz, ezért is vált szá-
momra fontossá ez a szép, reményteljes ige.

Tóthmátyás Edit

„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki
elkezdte bennetek a jó munkát,

elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” (Fil 1,6)
2008 végén, megtérésem után

néhány hónappal egy nagyon ked-
ves Testvéremtől kapott levél al-
ján láttam viszont a fenti sorokat.
Éveken keresztül nem foglalkozta-
tott úgy, mint manapság. Akkor
még magányosan és reménykedve
éltem, és értékes időt tudtam töl-
teni az Atyával elcsendesedve. Ma
pedig, mikorra akkori imáim meg-

hallgatást nyertek, és az akkori reményeimet való-
ságként, ajándékként élhetem meg, már több külső
inger ér, ami miatt nagyobb odafigyelést, tudatossá-
got igényel az elcsendesedés. Mert szívem vágyik rá,
hogy ma is, amikor hitéletem, hangulatom, türel-
mem, mások felé kimutatott szeretetem hullámzó,
és sokszor zátonyra fut, az évekkel ezelőtt még fél-
vállról vett Igeverset most kapaszkodóként nézzem.

Nagy segítségemre van ebben a Budavári Gyü-
lekezet, az alkalmak, melyeket feleségemmel és kis-
lányunkkal látogatunk, ahol a lelki és közösségi él-
ményeket kapunk. De nem csak most jelenti nekünk
a Budavári Gyülekezet az életet, hiszen itt kötöt-
tünk házasságot feleségemmel, aki itt részesült a ke-
resztség szentségében, majd mindkettőnk konfirmá-
ciójának is tanúja volt a gyülekezet. Kislányunkat
itt keresztelték, és itt is imádkozunk augusztusban
születendő második gyermekünk egészségéért, ké-
sőbbi megtéréséért.

A fenti, reményt jelentő ígéret nekem egy újabb
kedvenc Igeverset idéz: „Ha szerettek engem, meg-
tartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fo-
gom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy
veletek legyen mindörökké” (Jn 14,15–16) Pünkösd-
höz közeledvén egyre inkább ezek a sorok töltik be
gondolataimat, felelevenednek az emlékeim arról,
hogy a korábbi énemet miként formálta a Szentlé-
lek, miként használta a jót és rosszat egyaránt arra,
hogy felkészítsen a jövőre, és a mára is. A Pártfogó
fogja kezünket, amikor egyedül vagyunk, amikor fé-
lünk, vagy amikor elcsendesedünk. Felkészít, betölti
szívünket és megnyugvást ad nekünk Őbenne!

Bár lelkem néha kissé háborog, mert türelmet-
len, miközben keresem Isten célját az életemre vo-
natkozóan, imádkozom ennek megtalálásáért, és fi-
gyelek, hogy meglássam életem pillanataiban a
Pártfogó munkáját.

Vajon jellemünk, szívünk formálásából áll ez a
munka, a Szentlélek munkája? Ennek része figyel-
münk Jézusra fordítása? Hiszem, hogy a Szentlélek
segít nekünk ebben, de nekünk tudatosan kell ten-
nünk érte, és alázattal kérni az URat úgy, ahogy a
zsoltáríró is kérte: „Taníts engem utaidra, URam,
hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem
nevedet” (Zsolt 86,11) – minden nap, ne csak Pün-
kösd napját közeledni látva.

Molnár Tamás
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Túrmezei Erzsébet

Ővele célhoz érünk
Hajózhatunk tükörsima vizen,
vagy támadhat  ránk váratlan vihar,
vadul ostromolhat minden elem,
s lehet láthatatlan messze a cél…
mért rettegtetné szívünk félelem,
ha Jézus van velünk, ha Jézus él,
ha rosszban-jóban
ott van a hajóban
Urunk, Megváltónk, Mesterünk, Vezérünk!
Parancsára lecsendesül a szél.
Ővele célhoz érünk.

Flórián Tibor

Végtelen békességgel
Istenem,
ringass el bölcsődben engem,
hogy ne lássam a halált.
Lebegjek kéken felhőid fölött,
vad hegyek fölött,
tengerek fölött,
a soha nem múló idő fölött
és teljek meg zúgó viharoddal,
a nappal és a holddal,
csillagokkal,
órjás örömöddel,
a földdel és az éggel,
végtelen békességgel.

Somogyiné Csoma Irén

A szélre várok
Feszülten áll az aeolhárfa
az ablakomban, Istenem.
Figyelve vár a szélzúgásra,
mert addig rajt’ dal nem terem,
míg el nem jössz zúgó szeleddel,
vagy úgy, mint esti fuvalom.
Addig, felhangolt aeolhárfa,
az örök csendet hallgatom
és sóvárgok a szélzúgásra,
a Szél, a Szél a mindenem!
A Lelked erejére vágyom,
Én Istenem, nagy Mesterem!

Gyereksarok

Kedves Gyerekek!
A képen Péter apostol pünkösdi beszédjét lát-
hatjátok.
A kisebbek feladata a színezés. Használjatok
bátran sokféle színt! Régen ugyan nem öltöztek
az emberek olyan változatosan, mint mostan-
ság, főleg tunikaszerű lepelruhában jártak, de
sokféle színűre festették a kelméiket.
A nagyobbacskák keressenek a két kép között
5 különbséget! Az iskolásokra pedig már 10 kü-
lönbség felkutatása vár! Legyetek ügyesek!

Megoldásokat a nyári táborra hozzátok
magatokkal, a szép és jó megoldók a nyári
táborban valamilyen édességet nyernek!



Budavári Hírmondó 12. oldal XXI. évfolyam 2016/2

Hírek – Hírek – Hírek – Hírek
 Február 21-én szupplikáció volt a gyülekezetünk-

ben, Barcsik Zoltán az Evangélikus Hittudományi
Egyetem V. éves hallgatója hirdette az igét, és a
gyülekezetünk az istentisztelet perselypénzével,
78.000 Ft-tal támogatta a lelkészképzést.
 Február 24-én Bence Imre a II. kerületi ökumeni-

kus óvoda protestáns csoportjainak tartott inter-
aktív foglalkozáson a passió történetét elevenítette
fel.
 Gáncs Tamás és Bence Imre, mint a 32. sz. Dévai

Bíró Mátyás cserkészcsapat fenntartó gyülekezete-
inek vezetői az Evangélikus Hittudományi Egye-
tem hallgatóinak tartottak előadást egy kurzus
keretében. Eben az sorozatban előadó volt még
Bence Zsolt a cserkészcsapatunk parancsnoka is.
 Március 12-én a piliscsabai Bételben tartott hét-

végénk szombati napján vendégünk volt Péter
Zoltán lelkész, és családja, hogy a lelkészválasztás
előtt bemutatkozzanak a gyülekezet tagjainak.
 Március 14-én a téli „álmából ébresztettük” az

egyházközségünk Badacsonyörsön található pihe-
nőházát. Ettől kezdve igénybe vehető az épület.
 Gyülekezetünk kis csoportja – Liszka Viktor veze-

tésével – részt vett az ökumenikus keresztúton,
ahol katolikus és református testvérekkel járták
végig a passió állomásait.
 Március 19-án egyházmegyei hittanverseny volt

Szentendrén. Gyülekezetünket Bagarus Anna,
Béndek Anna, Boda Krisztián, Molitorisz Lilla,
Reich Márton, Reich Melinda, Réthelyi Klára,
Szeszler Jakab, Szeszler Móric és Szoboszlai Virág
képviselte, és két csapatunk ezüstérmet nyert!
Köszönjük a felkészülést, és gratulálunk az ered-
ményhez. A hittanversenyen Bence Imre esperes
tartott gyermekeknek szóló interaktív áhítatot.
 Március 20-án Liszka Viktor igehirdetéssel szol-

gált Hévízgyörkön, ahol annak idején hatodévét
töltötte.
 A húsvét hajnali istentiszteletünkön öt felnőtt

konfirmált: Fendler Judit, Kozár László, Kozár
(Marosi) Beáta, Pulay Glória és Tóthmátyás Edit.
Isten megerősítő szerette legyen életük erőforrása!
 Március 29-én a Mai hitvallások sorozat keretében

Csorba István ny. karnagyunkkal készült tévé-
felvétel a templomunkban.
 Április első napjaiban derült fény arra, hogy a

műemléképületünk tervezett felújítása jóval na-
gyobb terhet jelent az egyházközségnek, mint az
előzetesen gondoltuk. Csorba István ny. karna-
gyunk emiatt két évre lemondott a havi támo-
gatásról, amelyet az egyházközségtől hűséges
szolgálata elismeréséül kapott. Ezzel 480.000,- Ft-
tal támogatta a felújítást.
 Április 3-án Péter Zoltán lelkészjelölt volt az

istentiszteletek igehirdetője.
 Április 5-én a lelkészválasztó közgyűlés lelkésszé

választotta Péter Zoltán ceglédi lelkészt, aki 2016.
augusztus 1-jén foglalja el hivatalát.
 Április 12-én Bencéné Szabó Márta és Bence Imre

lelkészek hajnali gondolatait rögzítette a MTV.

 Április 6-án jótékonysági koncert volt templo-
munkban a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és a
gyülekezetünk közös szervezésében. A vendégeket
Bencéné Szabó Márta köszöntötte. A francia-
országi Rouen város művészeti iskolájának kórusát
Pascal Hellot vezette. A koncerten közreműködött
a Szilágyi Erzsébet Gimnázium kórusa Várkonyi
Tamás vezetésével és a Batthyány Lajos Általános
Iskola kórusa Járfás Orsolya vezetésével. Az
adományokat a munkácsi II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium támogatására gyűjtöttük. Köszönjük
a kerületünk Testvérvárosi Egyesületének a szer-
vezésben való közreműködését!
 Bence Imre esperes egyházunk Püspöki Tanácsá-

nak felkérésére tagja lett a lelkészi életpálya kérdés-
körével foglakozó munkacsoportnak, amely gyűlé-
sét a Lelkészi Hivatalunkban tartotta április 12-én.
 A Budavári Gospel Kórus – Szuhai Mónika –

vezetésével részt vett a balatonboglári kórus-
fesztiválon, amely az ottani Seven Houses Gospel
Choir & Band születésnapi koncertje volt.
 Liszka Viktor április 21-én a Mária Rádióban a

család és a hivatás harmóniájáról szóló ökume-
nikus stúdióbeszélgetésen vett részt.
 Április 22-én a Budavári Schütz kórus két művel

szolgált a XVII. Musica Sacra Civitatis kórus-
hangversenyen, amely a II. kerületi kórusok talál-
kozója volt a Móricz Zsigmond Gimnáziumban.
 Április 24-én Kantate vasárnapján a Schütz kórus

részt vett az egyházmegyei kórustalálkozón Buda-
örsön, a Gospel kórus pedig Sámsonházán énekelt.
 Április 23-án konfirmandusok 11 fős csapata

előadta a Megváltott fiú című színdarabot, amelyet
a konfirmációi vizsgájuk alkalmából tanultak be;
április 24-én pedig először járultak az ÚR
asztalához: Almásy Beáta, Budaházy Boglárka,
Demeter Olivér, Emődi Anna, Farkas Gabriella,
Gábor Dániel, Klenk Alexia, Klenk Gusztáv
Dimitriosz, Markó Attila, Rozsondai Anka és
Rozsondai Tamás.
 Április 28-án látogatást tett a Lelkészi Hivatalban

Rainer Stahl, a Németországi Martin Luther
Szövetség nyugdíjba vonuló főtitkára, és Bence
Imre esperessel személyes hangú megbeszélésen a
MLB magyarokért végzett szolgálatáról és a
gyülekezet életéről számoltak be egymásnak.
 A piknikünkön, amelyet április 30-án a Madocsai

család meghívására Gödöllőn tartottunk, a Dévai
Bíró Mátyás Cserkészcsapat tagjai szerveztek
programokat. A több mint száz résztvevő kellemes
tavaszi napot tölthetett együtt.
 Május 7-én volt templomunkban Bence Orsolya és

Süle Bálint házasságának megáldása. A lelkész-
család örömében osztozott a gyülekezet is.
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