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„Mivel Krisztus születését testileg nem lehet kiosztani – aminthogy ez nem is használna –, 
azért Isten lelkileg osztja szét mindenkinek az igében. Ha valaki szilárdan hiszi, hogy ezt ő is 
megkapja, annak Krisztus tiszta születése javára lesz.” 

Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének!  

Drága idő 

Itt a drága idő, Jön az üdvözítő 
Népe váltáságára, Boldogítására, 
Hogy mentse a rossztól 
És minden gonosztól. 

(134. ének 1. verse) 
Jó, hogy jelen időben vannak e sorok. Ez jelzés-

értékű! Jézus ma is jön! Ma is érkezik. Ma is keres 
minket, hogy mentsen minket a rossztól, minden go-
nosztól, hogy megválthasson, kiszabadíthasson min-
ket hiábavalóságaink és önteltségünk hamis és kárté-
kony világából. Hogy valódi boldogsággal ajándékoz-
hasson meg! Újra itt a drága idő arra, hogy meglás-
suk jövetelét! 

Ünnepi fogadás 

Mint fogadjalak téged, Világ Reménységét? 
Mint köszönthetem fényed, Mint siessek eléd? 
Ó, drága Jézus, kérlek, Te mutasd meg magad, 
Hogy mi kedves tenéked, És hogyan várjalak! 

(141. ének 1. verse) 
A Megváltó születésének ünnepe attól lesz igazi 

ünnep, hogy beszélgetünk, együtt vagyunk az „ünne-
pelttel”. Elvégre az ő születésnapjáról van szó!  Ez a 
vers ezt tartja szem előtt: Jézusra szeretnék figyelni. 
Tudom, ő a Világ Reménye, akit én is szeretnék meg-
ismerni. És mivel ő ma is élő személy, ezért meg lehet 
tőle kérdezni: Hogy tudunk találkozni? Mint fogadja-
lak? Miként készüljek? Mit kell tennem, hogy vilá-
gosságod és tisztaságod beragyoghassa életemet?  
Egészen konkrétan elé vihetem imádságban a kérdé-
seimet és aggodalmaimat is. 

Vendégvárás 

Az Úr elé ha tárod A szív alázatát, 
Őt nem hiába várod, Betér hozzád, megáld. 
A testi gőg: halál! De bűnödet ha bánod, 
Szentlelke bőven árad, S a szív üdvöt talál. 

(140. ének 3. verse) 
Ádventben, karácsonykor nagy a vendégjárás. 

Sokszor persze kötelességízűek a vendégségek, nem 
mindegyik tölti be a hozzá fűzött reményt, sőt néha 
csak a feszültségek fokozódnak. Kezdjük az ádventi 
vendégvárást Jézussal! Benne nem csalódunk, mint 
vendégben, ha őszintén fogadjuk, és mély beszélge-
tést is vállalunk vele (imádságainkban). Nem hiába 
várjuk, mert Lelke bőven fog áradni, ha őszintén kér-
jük segítségét. 

A lakás felékesítése 

Ó, Jézusom, szegényed Kér, vár, epedve hív. 
Te készítsd el, tenéked Lesz otthonod e szív. 
Jer hű szívembe hát, Habár szegény e szállás, 
De mindörökre hálás, Úgy áldja Krisztusát. 

(140. ének 4. verse) 
Ádventben feldíszítjük otthonunkat, de a mun-

kahelyeken is megjelennek az ünnepi dekorációk. Sze-
retjük magunkat emlékeztetni, hogy örülünk az ün-
nepnek.  

De vajon gondolunk-e arra, hogy Jézus maga is 
lehetne a „lakberendezőnk”? Méghozzá a szívünké. 
Bizonyos, hogy segítene szívünk szennyét eltakarí-
tani, és azt hittel, reménnyel, szeretettel felékesíteni. 
Kérjük hát, hogy Ő a szívünket ékesítse fel. Nem 
bánjuk meg! 

Kötelező boldogság? 

Mi késztetett, hogy értünk Elhagyd a mennyeket, 
És vállald emberlétünk? A mentő szeretet! 
Az egész nagy világot És sok sebét-baját, 
Mit irgalmad jól látott, Te így öleled át. 

(141. ének 4. verse) 
Karácsonynak van egy kötelező üzenete a médi-

ában: „Most boldognak kell lenned!” „Tegyél félre 
minden bút-bánatot, és vígadj!”. Jézus nem elégszik 
meg látszatmegoldásokkal, ő valódi boldogságot 
ajándékoz. Magára veszi terheinket, és nekünk adja 
szeretét. Ez a mentő szeretet! 

Az ünnep fénye és melege 

Hirdessük szóval, tettel, élettel: 
Jézusban Isten szívére ölel! 
Eljött a mennyből. Emberré lett. 
Ő hoz a földre békességet. 

(171. ének 4. verse) 
Nagyon szerethető a karácsony, mert különleges 

fényei és békességre hívó hangulata van, vagy szép 
emlékeket is könnyen felidéz számunkra. De vajon 
meddig tart ez a kellemes, bensőséges hangulat? 

Jézus világosságát és szeretetének melegét soha 
nem kell nélkülöznünk. Aki tudja és él vele, az tovább 
is adja az ő jóságát, szeretetét és irgalmát. 

Péter Zoltán
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Szomszéd rétje…
A szomszéd rétje című sorozat utolsó részéhez 

értünk. Eddig volt szó az istentiszteletre való járás 
belső kötelezettségéről, a személyes bizonyságtétel 
fontosságáról, és az anyagi áldozatvállalásról. Ebben 
az írásomban a liturgia fontosságára szeretnék rá-
mutatni. Gondolataimat serkentette Kocsis Fülöp 
görögkatolikus püspök előadása, melyet a Budavári 
Szabadegyetemen tartott. Az a kérdés izgat, hogy va-
jon mennyire vesszük komolyan a liturgiát? 

Ami a szádon… az a szíveden! 
Már a konfirmandusokkal is megtanuljuk, hogy 

az istentiszteletnek több része van. Az oltári szolgá-
lat – azaz liturgia – keretezi az igehirdetést. Ez a 
görög eredetű szó azt a szent szolgálatot jelenti, 
amellyel a lelkünk készül arra, hogy az Istennel való 
találkozás megszülessen, és az Ige befogadására és 
megtartására alkalmas legyen a szívünk! 

A magyarországi evangélikusok istentiszteleti 
liturgiáját jelentősen meghatározta a református, 
puritán hatás. Így az évszázadok alatt leegyszerűsö-
dött, sőt – szabad ezt a kifejezést használni – szá-
razzá vált. Olyan eleme lett az evangélikus istentisz-
teletnek, amely nem is igazán fontos. Az igehirdetés 
rációra ható szavai fontosak voltak, de a liturgia 
sokszor ugyanazokat az imákat és igéket tartalmazó 
ritmusa sokak számára csak időkitöltésül szolgált. 
Voltak olyan vidékek, ahol a férfiak csak a főének 
alatt vonultak be a templomba. Mert az igehirdetés 
a lényeg! 

A liturgia olyan misztikus és „katolikusos”! És 
nekünk, az ige egyházának nem a misztikát kell fo-
koznunk, hanem az igét kell érthetően magyaráz-
nunk! – vallották nagyon sokan. 

Az 1936-ban(!) bevezetett énekverses liturgia 
már nagy változásnak, előrelépésnek számított az 
addig használt rendhez képest. De korabeli írásokból 
tudjuk, hogy egyházunk népe azt a rendet, amit ma 
hagyományos evangélikus rendnek tekintenek so-
kan, akkor is forrongva fogadta, és „katolikusos” jel-
zővel illette. Pedig Luther nem akarta a hagyomá-
nyos (mise)liturgiát elvetni, csupán a Szentírástól 
idegen elemektől akarta megtisztítani. 

Ma olyan korban élünk, amikor minden téren 
nagy változásoknak lehetünk tanúi. A pedagógiában 
a frontális módszerek mellett megjelent az élmény-
pedagógia. A poroszos, hagyományos előadásokat 
felváltotta az interaktivitás. Ma már múzeumba 
sem csak nézelődni megyünk, hanem nagyon sok le-
hetőség van arra, hogy mi magunk is aktívak ma-
radjunk. Elsősorban azért, mert ráébredtünk, hogy 
az emberi tanulási és elmélyítési folyamatok nem 
csak a fejben elraktározott ismeretek alapján növe-
kednek, hanem érzéseink és élményeink mélyítik a 
megszerzett tudást. 

A liturgia valójában az istentiszteletnek az az 
élményekkel teli része lehet, amely segít abban, 
hogy a hektikus és terheket hordozó életünket oda-

tegyük a csendben Isten elé, és meglátva esendősé-
günket, átéljük a kegyelem áradást. A liturgia tehát 
akkor tölti be jól a szerepét, ha egyfajta lelki aktivi-
tásra késztet. Lelki leborulásra – a sok kiborulás he-
lyett. Lelki felemelkedésre a sok üres feldobottság 
helyett! Arra, hogy átéljük, hogy az Isten hordoz, és 
mégsem vagyunk kiszolgáltatottak! 

A liturgiánk íve ebben segíthet, hogy ha tudjuk, 
hogy mi, miért hangzik el. S a szüntelen ismétlődő, 
minden istentiszteleten felhangzó mondatokat 
hallva akár le is zárhatna a szívünk, mert már a kö-
nyökünkön jönnek ki ezek a szavak. Ehelyett azon-
ban arra készüljünk, hogy a sokat mondott és hal-
lott szavak a lelkünk mélyéig érjenek. Mert a litur-
giára jellemző valójában az, hogy ami a szánkon az 
a szívünkön. A sokszor ismételt igei igazságok és 
imádságok a lelkünkben életre kelhetnek, és meg-
mozgathatnak akkor is, amikor a templomtól távol, 
a hétköznapok küzdelmében kell helytállnunk. 

Sokszor talán irigykedve nézzük más egyházak 
liturgiai gazdagságát, de közben ráébredhetünk 
arra, hogy evangélikus liturgiánk ismeretében cso-
dás lelki élményt jelenthet minden istentisztelet. S 
még egy: A liturgiát nem lehet elrontani! Az igehir-
detés sokszor függhet a lelkész helyzetétől, felké-
szültségétől, vagy éppen attól, hogy mennyi terhet 
hordoz emberként ő is. De a liturgia adott üzenete 
mindig és minden formában hordozhatja számunkra 
az evangéliumot. 

Bence Imre 

Hívogatás Sarokkőre! 
10+1 részes tanfolyamszerű önismereti-hitmélyítő 
csoportfoglalkozás indul 2019. január 31-től, 

csütörtökönként 17.50–19.30 között kb. 12 fő 
részére. A foglalkozásokat Péter Zoltán lelkész, 

mentálhigiénés lelkigondozó vezeti. A záró alkalom 
a Nagycsütörtök esti úrvacsorai istentisztelet lesz. 
Olyan gyülekezeti tagok jelentkezését várjuk, akik-
nek fontos az önismeretben való fejlődés, valamint a 
testvériség megélése, az egymás iránti bizalom és el-
fogadókészség révén. Akik a hitük (ön)vizsgálatá-
ban nyitottak mind az értelem, mind az érzelem 
„üzeneteire” és készek saját érzéseikről kis körben 
beszélni, és másokat is türelemmel meghallgatni. 

Célunk egy támogató közegben lelkileg épülni, kü-
lönböző igeszakaszok, irodalmi szövegek, zenék, ké-
pek, feladatok segítségével egy nyitott szívű és elfo-
gadó közösségben jobban megismerni magunkat és 
a keresztény tanítványi létet a gyülekezetünkben 

való tudatosabb jelenlétünkért is! 
(A tavalyiról beszámoló olvasható a Budavári Hír-
mondó 2018/2., Pünkösdi számában a 9. oldalon!) 
Jelentkezni Péter Zoltánnál a +36-20-824-2881-es 
számon, vagy a zoltan.peter@lutheran.hu címen le-
het. (Alsó korhatár: 20 év) Aki jelentkezik, jó lenne, 

ha vállalná, hogy minden alkalommal jön! 
Szeretettel, Péter Zoltán 
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Az év igéje: „törekedj a békességre, és kövesd azt!” (Zsolt 34,15/b)

Őrizd a békességet és a békesség megőriz! 

A békesség az ember elemi vágya, azt is mond-
hatnánk, hogy teremtésbeli állapota. A bűneset óta 
azonban csak vágyakozunk utána. A lelkünk békes-
ségére gondolva egy sima víztükör jelenik meg sze-
mem előtt, amelyen még a napsugár is megcsillan. De 
ezt a békességes állapotot, ezt az érintetlen felületet 
még egy szitakötő könnyű szárnya is meg tudja bor-
zolni. Lelkünk víztükrébe azonban kavicsok, kövek, 
sziklák hullanak a napi gondok, súrlódások, összeüt-
közések során, s vetnek hullámokat. Azt is tudjuk, 
hogy életünk során nemcsak megszerezni, elérni kell 
eredményeket, hanem meg is kell azokat tartani. 
Nem elég az egyetemre bejutni, benn is kell maradni. 
Nem elég házasságot kötni, ezt a köteléket egy életen 
át meg kell tartani, benne kell maradni. Nem elég 
hírnevet szerezni, azt meg is kell őrizni. 

Ezt írja a zsoltáros is: törekedj és kövesd, tartsd 
meg a békességet. De hogyan lehet azt megszerezni, 
megkapni, arra törekedni? Azzal együtt, hogy na-
gyon vágyódunk a békességre, úgy érezzük, hogy te-
hetetlenek vagyunk. Mit tegyünk hát? Mi okozza a 
békétlenséget az életünkben? Sokszor az, hogy ezer 
szállal kötődünk dolgokhoz, gondolatokhoz – leg-
többször a magunkéhoz – kapaszkodunk vélemé-
nyekbe, rögeszméinkbe. S ezek lehúznak, megkötöz-
nek, megbénítanak. Ha ezeket, vagy ezekből valamit 
el tudnánk engedni, megszabadulnánk. Kiürülne a 
lelkünk, gondolataink, kezünk, s megszabadulnánk 
sok kacattól. Az üresség persze nem jó. 

Most következik az, hogy kezünket Isten felé 
nyújtjuk: belekapaszkodunk vagy kitárjuk, – kinek 
mire van szüksége – hogy Ő töltse meg ajándékaival. 
Lelkünkbe, gondolatainkba Őt hívjuk be. Így már 
egyértelmű, hogy a békesség Isten ajándéka. A lel-
künk nyugalmát egy sima víztükörhöz hasonlítottam, 
amely könnyen fodrozódik, most megfordítom ezt a 
képet, s azt mondom, hogy lelkünk békéjének tovább 
kell gyűrűzni. Jézus feltámadása után ezzel a köszön-
téssel lépett tanítványai elé: békesség néktek. Jézus 

maga a békesség, Ő a békét hozta nekünk a földre. 
Ez a mi küldetésünk is. A zsoltáros is azt mondja, ha 
már a tied, a sajátod, ha már megtapasztaltad, akkor 
add tovább. Mert a békesség nem valaminek a hiá-
nya, mondjuk a háborúság vagy a háborgásé. Nem 
tömény unalom. A békesség cselekvés, akció: töre-
kedj, kövesd! – szólít fel Dávid. 

Mivel illékony, munkálkodni kell rajta, folytonos 
dolgunk van vele. De a békességen munkálkodni jó. 
Újabb és újabb kapukat, távlatokat nyit meg. Ter-
mészetesen ez a munkálkodás nem folyamatos pör-
gés, ez, ha kell, imádkozás. Most egy olyan időszak 
felé haladunk, amely mindenképpen a békességre ösz-
tönzi az embert. De ahogy annyiszor elmondjuk, 
megfogalmazzuk, olyan jó lenne, ha nemcsak az év-
nek egy rövid szakaszában csendesedne meg a lel-
künk és törekednénk a békére és őriznénk, követnénk 
azt. Annál is inkább, mert ez az ige 2019. év igéje, s 
minimum az előttünk álló egész évre útmutatás. De 
Isten igéje nem kampányszerű, így az Ő igéi egyete-
mesek, s életünk minden pillanatára vonatkoznak. A 
Békesség – nagybetűvel – tehát nem sajátítható el 
semmiféle praktikával. Istentől kapjuk ajándékba. S 
ez nem egy pillanatnyi nyugalom, nem egy kis kikap-
csolódás, lazítás. Ez olyan állapot, melyben nincs a 
másik ember elleni indulat, ítélet, bírálat, csak a 
vágy, hogy neki is békessége legyen. 

Minden vasárnap az istentiszteleten az úrvacso-
rai liturgiában odafordulunk egymáshoz, kezet nyúj-
tunk, és azt mondjuk: az Úr békéje legyen veled! 
Vagy csak annyit: Békesség néked! Akkor ezt jó át-
élni, s jó lenne ezt a pillanatot tovább vinni, őrizni, a 
másik keze melegére emlékezni. A békesség terem-
tettségbeli állapotunk, a bűnesetben elvesztettük, 
vágyjuk, keressük. 2019-ben ez ige, s Isten békessége 
kísérjen bennünket. S akkor Pál apostol Filippibeli-
ekhez írt áldáskívánása megvalósul a mi életünkben 
is: „Isten békessége, amely minden emberi értelmet 
meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatai-
tokat a Krisztus Jézusban.” Ámen. 

Bencéné Szabó Márta

 

„Mit sok ezer szív kérve kért, Mit Isten régen megígért, ő hozza, tőle nyerheted Az üdvöt, örök életet. 
Ráismertek, ez a jele: Kemény jászol fekvőhelye, És szegénység a bölcsője, Bár világ Üdvözítője. 

Ó, jertek, mi is örvendjünk, A pásztorokkal bemenjünk, Hogy lássuk, mit ad Istenünk ő szent Fiában minekünk!” 
(150. ének 4-6. verse) 

Luther közel 500 évvel ezelőtt keletkezett karácsonyi énekének dallama gyermekkorunk óta is-
merős lehet. S most azt kívánjuk, hogy ez a dallam, és ez a Krisztusra mutató 
vallomás erősítsen az ünnepi előkészületekben, és a közös ünnepszentelésben. 

Az igazán hozzánk érkező Krisztus, a békesség, a világosság és a szeretet megteremtője sokszor 
mellékessé válik a konzumvilág forgatagában. Gyülekezetünk lelki közösségében azonban azért 
imádkozunk, azt kívánjuk, hogy minden külsőségnél legyen erősebb az Ő lelki üdvöt munkáló 

hatalma! Krisztus szeretete lakozzon közöttünk! 
Így kívánunk a gyülekezetünk minden tagjának lelki várakozásban megélt ádventet, és békessé-

get teremtő karácsonyt, hogy az új év útjait is az Ő szeretetével járhassuk. 
A gyülekezet elnöksége és presbitériuma
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Gyülekezeti munkacsoportok vezetőinek bemutatkozása II. 

Testvérgyülekezeti és ökumenikus munkacsoport 

Idén lettem e munkacso-
port presbiter koordinátora. 
Ez a közösség gyülekezetünk 
egyik kisebb, de annál lelke-
sebb munkacsoportja. Fel-
adatunk a testvérgyülekezete-
inkkel (elsősorban a finn, il-
letve német testvérgyülekeze-

tünkkel) való kapcsolattartás, továbbá találkozók 
szervezése és lebonyolítása. Ökumenikus téren 
egyik megjelölt célunk, hogy az idei ökumenikus 
imahét budavári alkalmán kisebb szeretetvendég-
séget készítünk elő a hozzánk látogatóknak. 

Nyelvtudástól függetlenül szeretettel látjuk a 
munkacsoportban minden olyan testvérünket, aki 
akár alkalmilag, akár folyamatosan segíteni sze-
retné munkánkat, szívesen venne részt a német, il-
letve finn testvérekkel történő kapcsolattartásban. 
Szívesen látjuk továbbá azokat a testvéreket is, 
akik segíteni tudnának abban bennünket, hogy Bu-
davár határon túli magyar (testvér)gyülekezettel is 
kapcsolatot teremthessen és ápolhasson. 

A fentieken túl minden javaslatot, ötletet 
örömmel fogadunk ökumenikus kapcsolataink to-
vábbi előmozdításával kapcsolatban is. 

Tóth Katinka 

Tájékoztatási és iratterjesztési munkacsoport 

„Hallják és olvassák” 
A hit hallásból van, a hal-

lás pedig Isten igéje által. Így 
ír Pál apostol a Rómabeliek-
nek, utalva arra, hogy az ige-
hirdetés, és az Ige hallga-
tása/olvasása juttatja mély és 
cselekvő hitre a keresztyéne-

ket. És mi ez a folyamat, ha nem kommunikáció? 
Pál idején a gondolatok verbális átadásában és 

persze az Isten Igéjét hordozó tekercsek írásában 
merült ki a kommunikáció. Manapság a web alapú 
tartalomátadás mindinkább kiszorítja a hagyomá-
nyos eszközöket, hiszen az elektronikus kommuni-
kációval minden eddiginél több embert lehet olcsón 
megszólítani. 

A keresztyén közösségek ennek ellenére nem 
mondanak/mondhatnak le az ember és ember közti 
közvetlen kapcsolatról, hiszen értékes, működő, él-
hető közösséget csak így lehet teremteni. 

Ehhez igyekszik segítséget nyújtani a kommu-
nikációs munkacsoport, amikor szervezi az iratter-
jesztést, készíti Hírmondót és persze gondozza a 
weboldalt, mert ez utóbbi nélkül ma már elképzel-
hetetlen bármiféle kommunikáció. 

A munkacsoport várja soraiba azokat a testvé-
reket, akiket érdekel ez a feladat/szolgálat, akik 
szívesen bekapcsolódnának az iratterjesztés szerve-
zésébe, a weboldal frissítésébe. Új, a gyülekezeti 
kommunikációt és tartalomterjesztést megújító, 

frissítő ötletek is jól jönnek, de talán ennél is fon-
tosabb, hogy legyen, aki cselekvésre váltja a szán-
dékokat. 

Illisz László 

Gyülekezet-történeti munkacsoport 

Építve a munkacsoport 
korábbi eredményeire, foly-
tatni tervezzük a 2006-ban 
megindult Gyülekezettörté-
neti Füzeteket. Az I. füzet Ba-
uhofer alapító lelkészről köz-
ölt eredeti forrást, lábjegyze-
tekkel ellátva. A következő a 
gyülekezet hosszú békeéveiről 

fog szólni, Sztehlo András és Scholz Oszkár koráról 
(1864–1918), ekkor épült a Bécsi kapu téri temp-
lom. Részben támaszkodunk a megmaradt presbi-
teri jegyzőkönyvekre, de Paul Tomaschek német 
nyelvű és Sztehlo Kornél magyar nyelvű gyüleke-
zettörténetére (1930) is. Herzog Csaba már tanul-
mányozza Varsányi Mátyás lelkész és kora törté-
netét (1919–1942). 

E munkacsoport rendezi a gyűjteményi anya-
got: levéltári iratokat, könyveket, művészeti és tör-
téneti értékű tárgyakat. Az előző években elkezd-
tük a levéltári anyag rendezését, idén aktualizál-
juk. 

További forrásokat is igyekszünk feltárni, egy-
házi és világi levéltárakból, adatbázisokból, és az 
interneten közzétett gazdag anyagból. Biztatjuk a 
budaváriakat, hogy akinek a gyülekezet múltjára 
vonatkozó érdekes irata, adata, fényképe, emléke 
van, ossza meg velünk. 

Számon tartjuk a gyülekezet történetének, ne-
ves eseményeinek és személyeinek évfordulóit, 
megemlékezéseket szervezünk. Megkoszorúzzuk a 
gyülekezet lelkészeinek síremlékeit. 

Figyelemmel kísérjük a gyülekezet történetét 
érintő más kutatásokat is: elsősorban a nagy terje-
delmű, nehezen olvasható, gót írással írt Bauhofer-
napló kiadásán már másfél évtizede dolgozó Ger-
hard Hausmann lelkész munkáját. Részt veszünk 
az Evangélikus Budapest projektben. Fontos a 
gyülekezet közelmúltjának megismerése, hiszen 
erre az időszakra kortársi visszaemlékezéseink is 
vannak. 

Czenthe Miklós 

Diakóniai munkacsoport 

 Szerencsés helyzetben 
vagyok, mert egy jól működő 
munkacsoport koordinálását 
végezhetem. Gyülekezetünk 
egyik fontos munkaágáról van 
szó, hiszen a diakónia, a sze-
retetszolgálat az, amelyre Is-
ten szeretete indít, a hit csele-

kedeteire, az Úrtól kapott szeretet továbbadására. 
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Fontos, hogy a gyülekezeten belül kiemelten odafi-
gyeljünk egymásra. 

Szeptember 14-én találkoztunk régi és újonnan 
jelentkező tagok, hogy a szolgálatunkról, a felada-
tokról beszélgessünk. Nagy örömünk, hogy a gyü-
lekezetnek főállású diakónusa van Bajnóczi Ilike 
személyében, aki jó kapcsolatban van az idősekkel. 
Az ő szolgálata túlmutat a gyülekezeti kereteken, 
hiszen a Batthyány téren lévő idősek otthonába 
(melyet a Máltai Szeretetszolgálat működtet) is 
rendszeresen jár néhány gyülekezeti taggal biblia-
órát tartani. 

Szóba került az egykor jól működött „őrálló” 
szolgálat újjászervezése is. Szeretnénk a mozgásuk-
ban korlátozott és az idős testvéreink segítésére egy 
autós szolgálatot kialakítani, amely szükség esetén 
az érintettek istentiszteletre eljutását segítheti. 
Várjuk olyan testvérek jelentkezését, akik ebben a 
szolgálatban szívesen részt vennének! 

A diakóniai munkacsoportnak szerepe lehet a 
közösségformálásban, valamint a gyülekezet spiri-
tuális életének elmélyítésében is. 

Herzog Csaba 

Gazdasági munkacsoport 

 A gazdasági munkacso-
port fő célja, hogy a Gyüleke-
zet anyagi jellegű kérdéseiben 
véleményt, javaslatot fogal-
mazzon meg, illetve a Gyüle-
kezet anyagi gyarapodását 
elősegítse. 

A munkacsoport a Gyüle-
kezetnek elsősorban a bevételi források erősítésén 
keresztül tud segíteni, különös tekintettel a közös-
ségen belüli felelősségvállalás, az egyházfenntartás 
fontosságának hangsúlyozására (lásd Bence Imre 
cikkét az előző lapszámban), a személyi jövedelem-
adó 1%-os felajánlási lehetőségének tudatosítására, 
és a gyülekezet gazdálkodási tevékenységének (pl. 
terembérlet, ingatlan-hasznosítás, stb.) erősítésére. 

A munkacsoport nem az öncélú anyagi gyara-
podást tartja szem előtt, hanem a Gyülekezet hit-
életi céljai mentén gondolkodik a szükséges anyagi 
eszközök előteremtésének lehetőségeiről. Körvona-
lazódó programjában az ehhez szükséges feltételek 
megteremtésére összpontosít. Ebben a munkában 
nem a számok és a költségvetési sorok böngészése 
az elsődleges, illetve nem a közgazdasági vagy 
pénzügyi végzettség a meghatározó. Sokkal fonto-
sabb, hogy a munkacsoport tagjai a javaslat-meg-
fogalmazásokban a saját vállalásaikat is figyelembe 
venni tudó realitásérzékkel, az elképzelések megva-
lósítására irányuló akarattal, és a szükséges lépések 
megtételének képességével rendelkezzenek. Olyan 
gyülekezeti tagok segítségére számítunk tehát, 
akikben „Isten az, aki munkálja mind az akarást, 
mind a cselekvést” anyagi jellegű kérdésekben is. 

Balicza Gábor 

Építési és fejlesztési munkacsoport 

 2018-ban került megala-
kulásra az új építési munkacso-
port, melybe sok olyan testvé-
rünk került, akik az elmúlt 
évek nagyberuházásaiban tevé-
kenyen részt vettek, bár akkor 
még nem mind tartozott az ak-
kori munkacsoportba. 

Okl. építészmérnök, épületszigetelő szakmérnök 
vagyok. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 
gyülekezet úgy döntött, hogy én legyek az építési 
munkacsoport vezetője. Sajnos látnom kell, és ebben 
sokat kell fejlődnöm, hogy egy ilyen összetett, szak-
mailag és érdeklődésileg széles csoport irányítása új 
típusú feladatokat ró rám. Az épületek működését, 
„lelkét” azt hiszem, jól ismerem, de kevés jártasság-
gal rendelkezem a szerződéskötésben, pályázati el-
számolásban, stb. 

A munkacsoport alapvető feladata a gyülekezet 
épületállományának jó állapotban tartása, a lehető-
ségekhez igazított felújítás, fejlesztés. A gyülekezet-
ben felmerülő esetleges új feladatokhoz, tevékenysé-
gekhez a szükséges átalakítások, fejlesztések mű-
szaki kidolgozása és a munkálatok levezénylése. A 
nyár elején tartott közös épületbejárás alkalmával 
úgynevezett állapotképet vettünk a gyülekezet épü-
leteiről a pincétől a padlásig. Kiderült, hogy most is 
akad sok kisebb feladat, mely a zavartalan gyüleke-
zeti munkához szükséges. 

A munkatársaim sok segítséget tudnak adni, 
mert az összetételből adódóan van köztük közgaz-
dász, jogász, olyan, aki jártas a szerződések megkö-
tésében és az építőipari kivitelezés útvesztőiben is. 

Kürtös Zoltán 
Reményik Sándor 

Régi történet 

Régi történet és van hitele: 
Az ember, aki ó-kútba esett, 
Sokáig nézte kitartón, merőn 
Feje felett a csillagos eget. 
Azaz, hogy pontosabban mondjam: 
Azt az egyetlen, örök csillagot, 
Mely szemébe, s a kútba belefért 
És éppen feje felett ragyogott. 
Mert szűk kis égbolt maradt csak neki, 
A kútba-esettnek, szegény-fejének, 
De e darabka elég volt neki. 
Mintha lassan csillagsugárból 
Fontak volna fent mentő-kötelet: 
Sodorták-fonták népek és idők, 
Míg ő tartotta magát víz felett. 
S egyszer csak lassan kiemelkedett. 
S most azt mondja: elértem a tetőt. 
És azt véli, hogy csillagot fogott, 
Pedig ő csak nézte a csillagot. 
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Eseménynaptár – 2018. Ádvent

December 2. vasárnap 
Ádvent 1. vasárnapja 

Istentiszteletek a szokott rendben.  
11.00 – Az istentisztelet keretében bemutatjuk az 

idei konfirmandusokat 
16.00 – Családos délután – kisgyermekes családok 

alkalma. Ádventi gyertyagyújtás a sza-
badtéri betlehemesnél, majd kézműves 
foglalkozás kicsiknek, nagyoknak! 

18.00 – Orgonazenés áhítat 
Kővári Péter orgonaestje 

December 4. kedd 
16.00 – Diakóniai csomagok összeállítása kará-

csonyra. Helyszín: Kápolna. Szeretettel 
várjuk azokat, akik idősek látogatásában 
segítséget tudnak nyújtani! 

18.00 – Csodálatos egybecsengés – ádventi soro-
zat három szólamban 
Áhítat a gyülekezetünk zenész tagjaival 

19.00 – Presbiteri gyűlés 

December 7. péntek 
19.00 – Adventi orgonaest  

Varga László orgonaestje 

December 9. vasárnap 
Ádvent 2. vasárnapja 

Istentiszteletek a szokott rendben. 
11.00 – Az istentiszteleten szolgál a Budavári 

Schütz Kórus. 
18.00 – Ifjúsági zenés istentisztelet – Igét hirdet: 

Szemerei Benjámin, lelkészjelölt (Buda-
hegyvidék) 

19.00 – Fészekrakó kör – házasságra készülő fia-
talok és fiatal házasok köre 
Téma: „Bezárt kert, lepecsételt kút” 
Kizárólagosság és hűség a házasságban 

December 10. hétfő 
19.00 – Budavári Evangélikus Szabadegyetem 

„Elközelített a mennyek országa” 
Balczó András, a Nemzet Sportolója, há-
romszoros olimpiai bajnok előadása 

December 11. kedd 
18.00 – Csodálatos egybecsengés – ádventi soro-

zat három szólamban 
Áhítat a gyülekezetünk zenész tagjaival 

December 12. szerda 
19.00 – Fügefa – középgenerációs interaktív hit-

tan és közösségi alkalom 
Téma: Példázat az Isten türelméről 
Helyszín: Sára-terem 

December 14. péntek 
19.00 – Adventi orgonaest  

Balasi Barnabás orgonaestje 

December 16. vasárnap  
Ádvent 3. vasárnapja 

Istentiszteletek a szokott rendben. 
18.00 – Budavári Gospel Kórus ádventi karácso-

nyi koncertje a Budavárban  

December 18. kedd 
18.00 – Csodálatos egybecsengés – ádventi soro-

zat három szólamban 
Áhítat a gyülekezetünk zenész tagjaival 

19.00 – Jótékonysági koncert 
A La Caffetiera Stioppéta kórus ádventi 
hangversenye. Karvezető: Murányi Eszter 
A koncerten jótékonysági gyűjtést tar-
tunk a Borsod megyei hátrányos helyzetű 
gyülekezetek részére 

Másoddiplomás lelkészképzés 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem másod-
diplomás lelkészképzést indít 2019. januárban, 

keresztféléves kezdéssel. 
Jelentkezési határidő: 2018. december 15. 

Részletekről tájékozódhat a 
https://teol.lutheran.hu honlapon. 

Lelkészeink is szívesen adnak felvilágosítást. 

Felhívjuk beteg vagy idős testvé-
reink figyelmét, akik az ádventi 
időben, karácsony ünnepére ké-
szülve szeretnének otthonukban 
úrvacsorával élni, hogy telefonon, 
vagy a gyülekezeti honlapon, a szolgálatok/látoga-
tás menüpont alatt található űrlapon keresztül 
egyeztethetnek időpontot, és a lelkészek szívesen 
meglátogatják őket. 

Telefon (hétfőtől-péntekig): +36-1-356-9736 
délelőtt 9–13 óra között, 

honlap: http://budavar.lutheran.hu 

Fordított Mikulás 
Ebben az évben is meghirdetjük a Fordított Miku-
lás nevű jótékonysági akciónkat, melynek keretében 
a borsodi térség kis gyülekezetét, Fancsalt, s annak 
tagjait támogatjuk. Jó minőségű játékokat, gyer-
mek-könyveket, iskolafelszereléseket, édességet 
vagy pénzadományt fogadunk 2018. december 2-ig 
a lelkészi hivatalban, vagy a december 2-án terve-
zett ádventi alkalom keretében. 

Cselekvő szeretet 
Kedves Testvérek! 

Gyülekezetünkben régóta hagyomány, hogy a 
karácsony előtti hetekben meglátogatjuk rászo-
ruló és rég nem látott idős testvéreinket. Kérjük, 
ha környezetében tud olyan evangélikus testvér-
ről, aki kora vagy betegsége miatt nem tud eljárni 
templomunkba, alkalmainkra, jelezze felénk. 

Mindenkit várunk december 5-én, kedden 
16.00 órától a Kápolnába, a karácsonyi csomagok 
elkészítéséhez, és olyan testvérek jelentkezését is, 
akik a karácsony előtti hetekben szívesen meglá-
togatnának egy-két idős testvérünket. Kérem, ha 
észrevételük vagy kérdésük van, hívják bizalom-
mal a Lelkészi Hivatalt, vagy személyesen engem. 

„Tárjátok ki ti is szíveteket.” (2Kor 6,13b) 
Bajnóczi Ilike +36-20-824-5375 



XXIII. évfolyam 2018/4 7. oldal Budavári Hírmondó 

 

December 21. péntek 
19.00 – Adventi orgonaest  

Bán István orgonaestje 

December 23. vasárnap 
Ádvent 4. vasárnapja 

Istentiszteletek a szokott rendben. 
16.00 – Családok karácsonya – gyermekek szolgá-

lata és családos ünneplés 
18.00 – AZ ESTI ISTENTISZTELET ELMARAD! 

December 24. hétfő 
Szenteste 

Budavárban: 
16.00 – Szentesti istentisztelet 

Igét hirdet: Bence Imre 
24.00 – Éjféli istentisztelet 

Igét hirdet: Bence Imre 
Budagyöngyén: 
16.00  – Igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás 

December 25. kedd 
Karácsony 1. napja 

Budavárban: 
9.00  – Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta 
11.00 – Igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás 

A Budavári Schütz Kórus szolgálata 
Az istentiszteletünket a Duna TV egye-
nes adásban közvetíti 

18.00 – Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta 
Budagyöngyén: 
9.00  – Igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás 

December 26. szerda 
Karácsony 2. napja 

Budavárban: 
9.00  – Igét hirdet: Péter Zoltán 
11.00 – Igét hirdet: Bence Imre 
18.00 – AZ ESTI ISTENTISZTELET ELMARAD 
Budagyöngyén: 
9.00  – Igét hirdet: Bence Imre 

December 28. péntek 
18.00 – Ifjúsági előszilveszter – közösségi alkalom 

sok játékkal, vetélkedőkkel, énekléssel 

December 30. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 

December 31. hétfő 
Óév napja 

Budavárban: 
18.00 – Igét hirdet: Péter Zoltán 
23.30 – Óév búcsúztató személyes áldással 

Igét hirdet: Bence Imre 
Budagyöngyén: 
18.00 – Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta 

 

2019. január 1. kedd 
Újév napja 

Budavárban: 
9.00  – Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta 
11.00 – Igét hirdet: Bence Imre 

Istentisztelet után újévi áldáskérés és 
koccintás a gyülekezeti teremben. 

18.00 – Igét hirdet: Bencéné Szabó Márta 
Budagyöngyén: 
9.00  – Igét hirdet: Bence Imre 

Január 6. vasárnap 
Vízkereszt ünnepe 

Istentiszteletek a szokott rendben 
16.00 – Napkeletről érkeztünk! 

Családos délután, interaktív vízkereszti 
istentisztelet kicsiknek és nagyoknak 

18.00 – Orgonazenés áhítat 
orgonál: Bán István  

Január 8. kedd 
18.00 – Bibliaóra 
19.00 – Presbiteri gyűlés 

Január 13. vasárnap 
Vízkereszt utáni 1. vasárnap 

Istentiszteletek a szokott rendben 
18.00 – Ifjúsági zenés istentisztelet 
19.00 – Fészekrakó kör – házasságra készülő fia-

talok és fiatal házasok köre 
Téma: „Már megfordult, elment...” 
A házasság szakaszai: közeledés, távolodás 

Január 14. hétfő 
19.00 – Budavári Evangélikus Szabadegyetem  

Ifjabb Bibó István művészettörténész, is-
kolaigazgató előadása édesapjáról és 
1956-ról 

Január 16. szerda 
19.00 – Fügefa – középgenerációs interaktív hit-

tan és közösségi alkalom 
Téma: Jézus tanít: Kik a boldogok? 
Helyszín: Sára-terem 

Január 20. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 

Január 27. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben 
A 11 órakor kezdődő istentisztelet után 
gyülekezeti kávézás lesz. 
Vendégünk lesz Csűry István a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület püspöke. 
18.00 – Igét hirdet: Csűry István 

Január 30. szerda 
19.00 – Fügefa – középgenerációs interaktív hit-

tan és közösségi alkalom 
Téma: Jézus tanít: Só és világosság vagy! 
Helyszín: Sára-terem 

Február 2. szombat 
16.00 – Gyülekezeti farsang, jelmezbál, tombola a 

Kápolnában. Vidám együttlét gyermekek-
nek, családoknak, fiataloknak 

Január 20-tól január 27-ig 
ÖKUMENIKUS IMAHÉT 

Közös alkalmak a környezetünk katolikus, gö-
rögkatolikus és református közösségeivel. 

A közös istentiszteletek rendjét január elején 
szórólapon és plakátokon tesszük közre! 
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Február 3. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben.  
18.00 – Orgonazenés áhítat 

orgonál: Christopher Holman (USA) 
közreműködik: Cynthia Holman (szoprán) 

Február 5. kedd 
18.00 – Bibliaóra 
19.00 – Presbiteri gyűlés 

Február 10. 
Vízkereszt utáni 1. vasárnap 

Istentiszteletek a szokott rendben 
18.00 – Ifjúsági zenés istentisztelet 

A Budavári Gospel Kórus szolgálata 
19.00 – Fészekrakó kör – házasságra készülő fia-

talok és fiatal házasok köre 
Téma: „Mit csodáltok Szulamiton?” 
Látom-e a társamban a csodálni való is-
teni ajándékot? 

Február 11. hétfő 
19.00 – Budavári Evangélikus Szabadegyetem 

Egyházközség - közösség 
Kamarás István egyetemi tanár előadása 
az evangélikus egyház mai jellegzetessége-
iről összehasonlító szociológiai kutatások 
tükrében. 

Február 13. szerda 
19.00 – Fügefa – középgenerációs interaktív hit-

tan és közösségi alkalom 
Téma: Jézus tanít: Mit kezdjél a törvén-
nyel? Helyszín: Sára-terem 

Február 24. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben 
A 11 órakor kezdődő istentisztelet után 
gyülekezeti kávézás lesz. 

Evangélikus műsorok a médiában 

December 2. vasárnap 
Duna Televízió: 5.55: Hajnali gondolatok. 

Smidéliusz Gábor mondja el gondolatait 
Duna Televízió: 10.30: Evangélikus magazin 
December 9. vasárnap 
Duna Televízió: 5.55: Hajnali gondolatok. 

Smidéliusz Gábor mondja el gondolatait 
Duna Televízió: 10.00: Evangélikus ifjúsági műsor 
December 14. vasárnap 
Duna Televízió: 5.55: Hajnali gondolatok. 

Smidéliusz Gábor mondja el gondolatait 
December 16. vasárnap 
Duna Televízió: 10.00: Evangélikus riportok 
December 24. vasárnap 
Duna Televízió: 5.55: Hajnali gondolatok. 

Smidéliusz Gábor mondja el gondolatait 
December 25. hétfő 
Duna Televízió: 11.00: Karácsonyi istentisztelet köz-

vetítése a Bécsi kapu téri templomból. Igét hir-
det Dr. Fabiny Tamás püspök. 

 

Gyülekezeti hétvége 
Balatonszárszón 

2019. március 29–31. között 
gyülekezeti hétvégét tartunk a balatonszárszói 
Andorka Rudolf Evangélikus Konferenciaköz-
pontban, melyre 2019. jan. 15-től márc. 20-ig 

lehet jelentkezni a Lelkészi Hivatal e-mail címén: 
budavar@lutheran.hu. 

A programról és a költségekről később adunk tá-
jékoztatást. 

Kedves Gyülekezeti tagok! 
A Hírmondó szerkesztősége várja azoknak a jelent-
kezését, akik kedvet, tehetséget, elhívást éreznek 
magukban, hogy a Budavári Hírmondó számára 

grafikai alkotásokat készítsenek. Folyamatosan vá-
runk a böjt, húsvét, pünkösd, reformáció, ádvent 
és karácsony témakörében olyan rajzokat, amik 

méltóképp megjelenítik az ünnepköröket, és a lap 
számára szabadon felhasználhatóak. Az alkotáso-
kat az adel.nagyvaradi@gmail.com címre várjuk. 

Köszönjük! 

Máltai Szeretetotthon 
A Diakóniai Munkacsoport havi egy alkalom-

mal, szerdánként 14–15 óra között áhítatot tart 
Máltai Szeretetotthonban. Újabb szolgálatot végző 
testvérek jelentkezését várják. 

Bajnóczi Ilike +36-20-824-5375 

Luther kártyajáték 
Karácsonyi kedvezménnyel még rendelhető a ki-

adótól vagy a lelkészi hivatalban! 
A Budavári Evangélikus Gyülekezet 

Alapítvány részére a 2017. évben az 1%-os 
felajánlások összege 1.426.437.-Ft volt. 

Köszönjük a támogatást! 
Kérjük, hogy az adóbevalláskor idén is 

gondoljon alapítványunk működésére és az Evan-
gélikus Egyházra, bátorítsa hozzátartozóit, ismerő-

seit 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 a 

NAV honlapjáról letölthető, illetve a templom be-
járatánál – kitöltve – megtalálható! 

Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma 
A Sára-terem alkalmas családi programok, szüle-
tésnapok és egyéb alkalmak megtartására. Öröm-
mel állunk ezzel is a gyülekezet tagjai rendelkezé-
sére. Érdeklődni Kovács Kata hitoktatónál lehet a 

+36-20-824-9031 telefonszámon. 
Egyházközségi vendégszoba van a Fortuna u. 

25-ben. Használatáról érdeklődni Bencéné Szabó 
Márta lelkésznél lehet a +36-20-824-3057 számon. 
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Schütz-kórus 
Kedves Testvérek! 
Kérjük, jöjjenek, tekintsenek be egy kicsit az újjáala-
kult Schütz-kórus életébe. 

Október 24-én kezdtük el a munkát Hacknauer 
Bettina karnagy vezetésével. Próbáinkat szerdánként 
tartjuk 19.00–20.30 között. Az elmúlt egy hónapban 
minden alkalommal növekedhettünk, az újonnan ér-
kezőket mindig szeretettel és lelkesen fogadjuk. Je-
lenlegi létszámunk 18 fő, amely több korosztályból 
tevődik össze. 

Hogy érezzük magunkat? 
Hacknauer Bettina: „Nagyon jól érzem magam a 

kórusban, a próbák jó hangulatúak és gyorsan tu-
dunk haladni a darabokkal. Nagyon dúsan és szépen 
szól a női karunk. A férfi szólamokba még hívunk és 
várunk tagokat, mert bár nagyon ügyesek, eddig 
mindösszesen egy basszusunk és két tenorunk van a 
18 kórustag közül. Izgalommal várom az első szolgá-
latunkat, amely Ádvent 2. vasárnapján (December 
9.) a 11 órás istentisztelet keretén belül lesz, erre az 
alkalomra egy csellistával is kiegészülünk.” 

Heinczinger Orsolya: „20 éves korom óta nem 
énekeltem kórusban, izgalommal vártam az első pró-
bát. A kedves hangulat hamar feloldotta ezt, köny-
nyen egymásra hangolódtunk, az énekelni vágyók és 
a karnagy. Csodálatos amikor egy-egy zenei sor ösz-
szeáll és megszólal.” 

Bakó Zsuzsanna: „A zene nagyon fontos az éle-
temben. Felszabadít, örömöt ad. Ez alatt a négy 
próba alatt megtapasztaltam, hogy együtt énekelni – 
és ehhez a jó darabválasztás is nagyon fontos – mi-
lyen jó érzés. Nagyon várom az istentiszteleten való 
szolgálatot, mert úgy gondolom, hogy a kóruséneklés 
fontos szerepet tölt be a vasárnapi igehirdetés mel-
lett.” 

Kengyel Luca: „Teljesen felszabadultan és jól ér-
zem magam a kóruspróbákon. Csodás dalokat ének-
lünk egy jó kedélyű társaságban. A próbák nagyon 
hamar eltelnek, és sok új dolgot tanulunk Betti által, 
aki a humort is jól becsempészi már a beéneklés alatt. 
Tiszta szívből ajánlom mindenkinek a kórushoz való 
csatlakozást, aki szeretne szép egyházi énekeket éne-
kelni egy vidám társaságban.” 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt 
venne a Schütz-kórus szolgálatában. 

Heinczinger Orsolya és Bakó Zsuzsanna 

Budavári Gospel Kórus 
Béke – Szeretet – Menny 

Zenei Bizonyságtétel 

A Budavári Gospel Kórus 7. születésnapjára ké-
szítette el első, Béke – Szeretet – Menny című 14 dal-
ból álló CD lemezét, amelynek dalait október 28-án 
mutatták be templomunkban. 

A mára már sok tagból álló kórust telt templom 
fogadta, ezzel is igazolva, hogy a sok fáradtságos 
munka a tagok szabadidejének áldozatos felajánlásá-
val meghozta gyümölcsét: a gyülekezet sajátjának 

érzi a kórust, részvételével is biztosítja támogatásá-
ról, akkor is ott van, ha kint még sétára csalogat a 
szép idő. 

Az elhangzó dalokat Lukács András konferálta, 
a tőle megszokott lelkesedéssel és kedves humorral, 
mindvégig biztatva a gyülekezet tagjait és minden 
más jelenlévőt, hogy ne csak „hallgatók”, hanem ak-
tív résztvevők is legyenek az Üzenet közvetítésében 
és fogadásában. Szuhai Mónika kórusvezető ismét be-
bizonyította, hogy a Budavári Gospel Kórusnak nem 
a show, a különleges hatások, a mindent elnyomó 
hangerő a fontos. Bár a vidámság fontos eleme a Gos-
pel-nek, a dalok mégsem az öröm nélküli jó hangulat 
megteremtését szolgálják. A lemez valamennyi száma 
és a meglepetésként előadott néhány, a lemezen nem 
szereplő dal Isten dicsőségéről és kegyelmességéről 
tesz bizonyságot, és arra bátorít, hogy NE féljünk, 
mert Isten szeretete minden félelmünknél nagyobb. 
Mónin és a kórus minden egyes tagján múlt, hogy 
annyi könnyes szemet, reményteli, mosolygós arcot 
lehetett látni, és hogy békességgel teli szívvel mehet-
tünk haza – nem szívesen – az est végén. 

Már megszoktuk kórusunktól, hogy minden al-
kalommal igazolják nagy léptékű zenei fejlődésüket, 
hogy mindig csodálatos, lelki élményben gazdag kon-
certet adnak. Ezen az estén azonban egy nagyon fon-
tos újdonsággal szolgáltak. Több kórustag személyes 
vallomásban mondta el egy-egy dal előtt, hogy szá-
mára mi annak mondanivalója, mit jelent az ő életé-
ben, miért fontos az előadandó dal. Minden dalból és 
személyes vallomásból kihallatszott az Üzenet – így 
alkotott a kórus egy csodálatos koncertből sokkal 
többet: egy beszédes Zenés Bizonyságtételt. 

Köszönjük a kórusnak ezt a feledhetetlen estét, 
és a lemezt, amelyen annyi szép, reményteljes és bá-
torító dal van. A CD még kapható, és kár lenne el-
mulasztani azt a lehetőséget, hogy az Üzenetet ebben 
a gyönyörű tolmácsolásban otthon is hallgathassuk, 
akár minden nap. 

Isten áldása legyen a kóruson és szolgálatukon! 
Holtzmann Krisztina 

Betlehemes kiállítás 
Ádvent idejére Betlehemes kiállítást tervezünk a 

Kápolnába. Szeretnénk bemutatni, hogy a gyüleke-
zeteink családjában hogyan él ez a hagyomány. 

Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen kölcsönad-
ják a családi Betlehemet, vagy egy arról készült 
nagyméretű (min. 30 x 20 cm) színes fotót. Az is 
jó lenne, ha egy-egy családi történet is megoszta-

nának velünk az alkotásokkal kapcsolatban. 
A kiállítást dec. 1-jén szombaton szeretnénk beren-
dezni, a kiállításmegnyitó advent első vasárnapján, 
dec. 2-án a 11 órás istentiszteletet követően lesz; a 
továbbiakban pedig a gyülekezeti alkalmakhoz kö-
tődően látogatható. Dec. 23-án a 11 órás istentisz-
telet után búcsúznánk a Betlehemektől, hogy kará-
csonyra mindenki hazavihesse a becses emlékeket. 
Kérjük, akik Betlehemet adnának kölcsön erre az 

időszaki kiállításra, jelentkezzenek az 
adel.nagyvaradi@gmail.hu címen! 

Előre is köszönjük! 
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Leplezetlenül 
Presbiteri csendesnap a Jókai Anna Szalonban 
2018. november 17-én 

Az áprilisi tisztújítás óta felállott új presbité-
rium már többször tartott gyűlést, amint az már 
évek óta megszokott: minden hónap első keddjén, 
ahova valamennyien az egész napi elfoglaltság után 
fáradtan érkezünk, és ki-ki sietne haza a családjá-
hoz, vagy a feltorlódott hivatali munka elvégzésére. 
Azon kívül, hogy szeretettel köszöntjük egymást, 
szinte soha nincs idő egy-egy beszélgetésre, a másik 
alaposabb megismerésére. 

Felügyelőnk gondolata volt, hogy szervezzünk 
egy presbiteri csendes napot, amely remek alkalom-
nak mutatkozhat ismerkedésre, együtt töltött kel-
lemes órákra. 

Szombaton 9 órakor a Jókai Anna Szalon rep-
rezentatív, de nagyon családias környezetében 21-
en vettünk részt ezen az alkalmon, és bátran je-
lenthetem ki, hogy a Szentlélek csodásan munkál-
kodott, mert mindannyian sok-sok élménnyel gaz-
dagodva térhettünk haza. 

A nap Bence Imre áhítatával kezdődött, 
amelyben a jövő hét útmutató igéjével kapcsolato-
san (2Kor 2,5,10) arról is beszélt, hogy legyen al-
kalmunk a leplezetlen bemutatkozásé, őszintén 
mutassuk meg magunkat egymásnak. 

Az áhítatot Péter Zoltán vezetésével kedves és 
megható játék követte, amelynek során gyerekkori 
fotóinkról kellett egymást felismernünk és néhány 
emlékünket felidéznünk. Lukács András érdekes, 
szintén a megismerést elősegítő önismereti foglal-
kozást tartott (szociometria), amely igazán jó 
kedvre hangolt mindenkit. Arról, hogy mit tudunk 
egymásról a GDPR másképpen nevű játékban – 
Gondos Dolgos Presbiterek Rendje – Heinczinger 
Orsolya felügyelőnk vezetésével eszméltünk rá. A 
nap során még valamennyien vallást tettünk arról 
a felemelő élményről, amelyet presbiterré választá-
sunk jelentett. A legtöbben a megtiszteltetés, a fe-
lelősség és az öröm szavakat hangsúlyozták, de 
nem maradt el a minél nagyobb igyekezet vállalása 
és a gyülekezeti munkában való aktívabb részvétel 
sem. A záróáhítatot Bencéné Szabó Márta tartotta 
(1Sám 16.7.b), aki szokásához híven sok személyes 
élményével színesítette azt. 

A nap végén ún. szabadulószobába mentünk 
abban a reményben, hogy az ottani együttmunkál-
kodás is közelebb hoz egymáshoz. Örömmel és bol-
dogan kiszabadultunk! 

Istennek legyen hála, mert kétségtelen, nélküle 
nem lehetett volna ilyen sikeres ez a nap, amelyen 
azt is elhatároztuk, hogy a jövőben a presbitérium 
minden hónapban egyszer gyülekezeti közösségben 
megélt közös úrvacsorán építi tovább a testvéri kö-
zösséget. 

Aszódi Ilona 
presbiter 

Ismerjük meg egymást! 
(egy presbiteri csendes nap emlékére) 

Metsző reggellel jött 
a novemberi szombat. 
A hideg szél tisztította 
az utat és az agyat. 
Várakozással és lelkesedéssel 
gyűlt össze a sok lelkész és presbiter, 
szállni magába 
és ismerkedni egymással. 

Gyerekkori fényképek 
és történetek, 
szívderítő és tanulságos emlékek 
cikáztak közöttünk. 
Facsarodott szívünk 
a régmúlt homályán 
és boldogan emlékeztünk 
az elmúlt idők láttán. 

Mostmár tudtuk honnan jöttünk 
és hová lettünk, 
de láthatóvá pőre szívünk 
még nem tettük. 
Csoportokba rendeződtünk 
újra meg újra, 
úgy keveredtünk össze, 
mint szörppel a szóda. 

Újra értelmeztük a GDPR-t 
magunkra írva, 
Olyan lett az egész, mint 
egy nagy családi móka. 
Terveket és célokat taglaltunk 
lelkesen és mélán, 
a végén bizakodva imádkoztunk 
hangosan és némán. 

Szép napot adott nekünk az Úr 
ezen alkalomra, 
hasznosan éltünk vele 
mindannyiunk örömére. 
Közösséggé így lesz 
Gyülekezetünk, 
mert egy szívben 
együtt dobbanunk. 

Nagy Norbert 
presbiter 

 

Jézus élete matrica-gyűjtemény 
Jézusról szóló, igényes kivitelezésű matricás könyv-
vel ajándékozza meg gyülekezetünk a hozzánk járó 
gyermekeket. Minden alkalommal annyi matricát 
húzhatnak a kincses ládából, ahányan a családból 
eljöttek. Reméljük, tanév végére a legtöbb gyer-

meknek betelik az album, és kikerekedik Jézus cso-
dálatos élete. Jó gyűjtögetést kívánunk! 
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Az Én igém…
Ebben a lapszámban a 2019-ben konfirmáló 

gyerekek szülei közül vallanak hárman igéjükről, 
hitvallásról, mindennapjaikról. 

„Légy csendbe és várj az Úrra!” (Zsolt 37,7) 
Milyen sokszor találkozunk azzal a kérdéssel éle-

tünk válaszútjainál: Mit akarhat az Isten? Hol az a jel, 
az a nyom, amin el lehetne indulni? Vajon mi a helyes 
döntés? Drámaírók tollára kívánkozó esetek százait él-
jük meg, ahol mindegyik választható lehetőség mellett 
és ellen is szól érv, nyomós érv. Sokszor tanácsot ké-
rünk azoktól, akiket okosnak, az ügyben jártasabbnak 
tartunk. Te mit csinálnál? Veletek hogy volt? Nem 
vonom kétségbe, ezek a tanácsok gyakran hasznosak, 
de a végső döntést nekünk kell meghozni. El kell jönni 
az elcsendesedés idejének, és ez sokszor nehéz, mert 
nem a csendhez szoktunk. Nagyon nem. Ha várako-
zunk, akkor zajongunk, csevegünk, nyomkodjuk a ké-
szüléket, szóval mindent elkövetünk, hogy eltereljük a 
figyelmünket. Nem könnyű csendben várakozni. Bará-
tom egy nagyon távoli eldugott vidéken túrázott, mi-
kor hazajött úgy festette le a tájat, hogy az olyan csen-
des volt, hogy a messze magasban elszálló repülők 
hangját is lehetett hallani. Ezt Ő eddig sose hallotta. 
Igen, a csendben olyan dolgokat is meg fogunk hallani, 
amit máskülönben elnyom a külvilág zaja. A csendben 
útmutatást kapunk az életünkhöz, a mindennapjaink 
problémáihoz, és mikor elfogy ez a muníció, jöhet a 
következő csendes megálló. 

Ócsag Zsolt 
Ócsag Emma és Blanka édesapja 

 „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressé-
tek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy 
szeressétek egymást.” (Ján 13,34) 

Könnyű ez, vagy nehéz dolog? Bizony töreked-
nünk kell rá! Még akkor is, ha megbántottak, becsap-
tak, elárultak vagy összesúgtak a hátunk mögött ha-
mis dolgokat. Mert rosszakarók mindig vannak, de ne-
künk követnünk kell Isten akaratát, nem ítélkezni má-
sok felett, hanem: Kevélység helyett alázatosnak lenni, 
irigység helyett jóakaratúnak, haragos helyett szelíd-
nek, lelki restség helyett a jóban való buzgóságot vá-
lasztani, fösvénység helyett adakozni, mértékletesnek 
lenni a torkosság helyett, s tisztának maradni minden 
körülményben. 

Bizony könnyebb kimondani, hogy „ah, nem tu-
dom én ezt felvállalni!” De törekednünk kell arra, hogy 
szeressük egymást, mert „a szeretet az élet!” 

Kisnémeth Szilvia 
Szoboszlai Virág édesanyja 

„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 
Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez 
terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság 
ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál 
árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosz-
tól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok 
vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én 

ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordul-
tig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed 
követnek engem életem minden napján, s az Úr há-
zában lakozom hosszú ideig.” (Zsolt 23) 

Nehéz, szinte lehetetlen feladat egy olyan Könyv-
ből, mint a Biblia, az Úr Könyve, egy Igét, egy fejeze-
tet kiemelni. Nekem mégis erre a Zsoltárra esett a vá-
lasztásom, mert ebben annyi minden üzenet, annyi je-
lentés van, ami kevés helyen érhető tetten. 

Mit is jelent ez a Zsoltár? Miért annyira kifejező, 
milyen üzenete(ke)t hordoz magában? Első olvasatra 
azt gondolná az ember a sorok jelentésén gondolkodva, 
hogy ez egy hálaadó ének a hívő embertől az Úrnak 
szólóan. Mégpedig azért a törődésért, amit az Istenfélő 
halandó az élete során kap a hit által és azért a báto-
rításért, amit az utolsó órában kap az örök élet remé-
nyében. Ez a néhány mondat valóban hordoz olyan 
jelentést, mely szerint az ember, akit Isten pásztorol, 
végig részesül az isteni gondviselésben, nincsen gondja 
semmire, mert az Úr mellette van. Ténylegesen szerin-
tem ennél jóval több rétege van ennek a hat mondat-
nak. 

„Az Úr az én pásztorom”: emberként bárányok 
vagyunk, gyámoltalan jószágok, akiknek az Úr jó 
pásztorként irányítja az életét, terelget minket az élet 
útján; „nem szűkölködöm”, mert az Úr olyan pásztor, 
aki mindenről gondoskodik, akkor is, ha füves legelő-
kön nyugodtan él az ember, azaz életében nincsenek 
gondok, mindene megvan, úgymond jóllakottan kerek 
a Világ körülötte. Ebben az állapotban tiszta lélekkel, 
az igazság ösvényét járja az ember az Úr segítségével 
és irányításával. De ez jelentheti azt is, amikor az em-
ber élete felfelé ívelő szakaszában és ereje teljében min-
dent elér, amit szeretne. Jó élete van, jól érzi magát. 

Ezen felül a „Pásztor-metafóra” véleményem sze-
rint azt is jelentheti, hogy az ember félelmében, vagy 
baj esetén menedéket keres, mint az oltalmat remélő 
birkanyáj, és ezt a védelmet az Úrban leli meg. 
Ugyanis az Úr védelmére az ember életében mindig 
szükség van, különösen az élet során szükségszerűen 
adódó kihívások, veszélyek és problémák során. Erre 
utal a „halál árnyékának völgye”, mely nem, vagy nem 
feltétlenül a halál közvetlen jelenlétét testesíti meg, ha-
nem annál jóval általánosabb érvényű. A vessző és bot 
jól illeszkedik a pásztor és a nyáj képbe, mivel az Úr 
támogatása, noszogatása, bíztatása és a belé vetett hit 
az, ami átsegít ezeken a nehézségeken, mint a pásztor 
botja a nyájat terelgetés közben. 

Ilyen környezetben és ilyen hittel felvértezve nem 
érhet minket semmi baj, mert mellettünk a gondos-
kodó és segítő Isten, aki törődik velünk, gondoskodik 
rólunk egész életünkben és utána is. Akivel a hátunk 
mögött még az ellenség (gondok, bajok) előtt is nyu-
godtan asztalhoz ülünk (bátran állunk ezek elébe és 
megoldjuk azokat). Mert az Úr házának kapuja min-
dig nyitva áll a hívő ember előtt életében és azután is. 

Jó ezzel a tudattal, bizakodva élni. 
Nagy Norbert 

Nagy Domonkos édesapja 
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Hírek – Hírek – Hírek
 Szeptember 27-én Péter Zoltán a Tapolcsányi utcai 

Kollégiumban interaktív hittanórát tartott. 
 Október 2-án Budagyöngyén a kápolnában 

tartottuk a presbiteri gyűlésünket. Elfogadtuk a 
2018/19-es munkatervünket, Dr. Fabiny Tamás 
pedig a kerület életéről tájékoztatta a presbitereket. 

 Október 6-án a Deák téren volt az Országos Evan-
gelizáció. Gyülekezetünket sokan képviselték, Bence 
Imre lelkész pedig bibliakör vezetésével szolgált. 

 Október 11-én lelkészeknek volt konzultáció a Hittu-
dományi Egyetemen, ahol gyülekezetünket Bence 
Imre lelkész képviselte. Részt vettek teológus-hall-
gatóink is – Fabiny Márton II. és Kazakov Krisztián 
I. évfolyamos hallgató – akik október utolsó hetében 
hospitációs gyakorlaton voltak gyülekezetünkben. 

 Október 14-én a Budavári Gospel Kórus 
Sámsonházán szolgált az istentisztelet keretében. 

 Október 14-én kétnyelvű istentiszteletet tartottunk, 
amelyen Barbara Lötzsch német lelkésznő szolgált 
igehirdetéssel. A vendég németországi fúvószenekar 
nemcsak az istentiszteleten szolgált, hanem a 
templom előtt is jó hangulatú térzenét adott. 

 Október 21-én templomunk felszentelésére emlékez-
tünk. Czenthe Miklós, gyülekezetünk presbitere vetí-
tett képes beszámolót tartott Scholtz Gusztávról, aki 
a templomépítés alatt a gyülekezet lelkésze volt, és 
épp 100 éve tette le a szolgálatot. Az áldozati 
vasárnapon a gyülekezeti termünk szigetelésére, 
felújítására gyűjtöttünk. Hálás szívvel köszönjük a 
gyülekezetünk fenntartására szánt adományokat. 

 Október 23-án az I. kerület megemlékezésén Bence 
Imre lelkész képviselte a gyülekezetünket a 
forradalom 62. évfordulóján tartott ünnepségen. 

 Október 24-én dr. Nagy Gábor Tamás polgármester 
és Bence Imre lelkész megbeszélésére került sor, 
amelyen a szabadtérre felállítható betlehemesről és a 
gyülekezetünk kulturális programjairól egyeztettek. 

 Október 24-én tartotta alakuló próbáját az újjászer-
vezett Schütz kórus Hacknauer Bettina vezetésével. 

 Október 26-án a II. kerületi Ökumenikus Általános 
Iskola tanulói templomunkban reformációi istentisz-
teleten vettek részt, igét Bence Imre hirdetett. 

 Október 27-én a Budai Egyházmegye gyülekezeti 
felügyelői találkoztak a Budavárban. A kezdő úrva-
csorai istentisztelet után Heinczinger Orsolya, gyüle-
kezetünk felügyelője vezette a megbeszélést, amelyen 
a gyülekezet-építés lehetőségeiről és az ifjúság 
megszólításának módszereiről volt szó. 

 Október 27-én a Budavári Gospel Kórus Szuhai 
Mónika vezetésével színes összeállítással gazdagítot-
ta a Fejér-Komáromi Egyházmegye Gyúrón tartott 
csendesnapját. A koncert után Bence Imre hirdette 
az igét az úrvacsorai istentiszteleten. 

 Október 28-án, a Budavári Gospel Kórus 7. születés-
napján, a Peace, Love & Heaven (Béke, Szeretet és 
Menny) című, most megjelent hanglemezének bemu-
tatókoncertje volt zenei bizonyságtétellel együtt. 

 Reformáció ünnepén gyülekezetünk a reformációi 
emlékkútnál adott hálát az egyházat építő Urának! 
Este az ökumenikus istentiszteleten Illés Dávid 
református esperes szolgált templomunkban. 

 November 4-től öt koncertből álló Nemzetközi 
Orgonafesztivál volt a templomunkban, amelyeken 
Bach+1 címmel Ines Schüttergruber (Ausztria,) 
Jeremy Joseph (Dél-Afrika), Angela Amodio 
(Olaszország), Bán István (Budavár), és Borsálnyi 
Márton (Svájc) szolgált. 

 November 6-án vettünk búcsút templomunkban 
Jász Márta (78) testvérünktől, aki gyülekezetünk 
könyvelését éveken keresztül végezte hűségesen. 

 November 11-én ifjúsági zenés istentiszteleten 
Németh Kitti lelkészjelölt (Piliscsaba) szolgált 
igehirdetéssel. A zenei kíséretet gyülekezetünk 
fiataljai és a Budavári Gospel Kórus biztosították. 

 November 16-án a II. kerületi Ökumenikus Óvoda 
munkatársai lelki napot tartottak a gyülekeze-
tünkben. Földesi Tibor református, Kovács Ferenc 
katolikus, Bencéné Szabó Márta, Bence Imre és 
Péter Zoltán evangélikus lelkészek szolgáltak. 

 November 17-én presbiteri napot és „csapatépítő 
alkalmat” tartottunk a Jókai Anna Szalonban, ahol 
gyülekezetünk új testületének közösségé formálódá-
sáról és a közös feladatokról beszélgettünk. 

 November 17-én köszöntöttük fel Dr. Jász Klárát 80. 
születésnapja alkalmából, aki hosszú évekig a 
gyülekezet pénztárosa, gazdasági vezetője volt. 

 November 18-án Megszólított és vigasztal címmel 
tartott zenei evangelizációt Bence Imre a Győr-
Sopron megyei Beledi Evangélikus Gyülekezetben. 

 November 24-én gyülekezetünk korábbi lelkészeire 
emlékeztünk a Farkasréti temetőben. 

 November 25-én, Örökélet vasárnapján az idén el-
hunyt testvéreinkre emlékezve gyújtottunk gyertyát. 
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