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Családi hálaadó istentisztelet
Õszig, tanévkezdésig utolsó családi is-
tentiszteletünk június 3-án, 9.30-tól lesz.

Ezen az istentiszteleten a szülõk és
gyerekek megköszönhetik hitoktatóink
egész éves munkáját. Az istentisztelet
után beszélgetésre, szeretetvendégségre
várjuk a családokat. Családi istentisztele-
teinken, képekkel, mozgással, játékos-
sággal, interaktív elemekkel szeretnénk
megszólítani a legkisebbeket is. Alkal-
maink gyakori résztvevõi ovisok, kis-
iskolások. A gyerekeknek nem kell szá-
mukra kényelmetlen padokba ülniük,
hanem egy nagy szõnyegen párnákra
csücsülhetnek, ahonnan jobban látják az
istentiszteletet. 

Mostani alkalmunk úrvacsorás isten-
tisztelet lesz!

Hálaadó istentiszteletünk után, az is-
kolai tanévzárásig még folytatódnak hit-
tanóráink, sok játékkal, meglepetéssel
várjuk a hittanosokat!

Istentiszteletet úrvacsorával 
minden vasárnap 11 órától tartunk.

Ifjúsági alkalmak 
KIS IFI 14–20 éveseknek hétfõnként 17.30-tól
IFI ÉS FIATAL FELNÕTTEKNEK minden
pénteken 18 órától
Ifióráinkat a Damjanich u. 28/b alatt található

pincehelyiségben tartjuk.
„KERESÕ FIATALOK” KLUBJA – havonta
egyszer elõre megbeszélt idõpontban találko-
zunk azokkal a fiatalokkal, akik felnõttként ké-
szülnek keresztelésre, konfirmációra. Azokat is
várjuk, akik még nem határozták el magukat, de
szívesen csatlakoznának egy olyan csoporthoz,
ahol az élet nagy kérdéseit feszegetjük nyitottan
és érthetõ módon. Jelentkezés a lelkészeknél!
IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET A FASOR-
BAN minden hónap utolsó vasárnapján 18 órától
(Városligeti fasor 17.)

Ajánljuk még
ÉNEKKAR (FAFÖK) minden csütörtökön
19–21 óráig a Lelkészi Hivatalban (Damjanich
u. 28/b.) A Fasori Evangélikus Gimnázium volt
diákjai nagy szeretettel várnak minden énekelni
szeretõ fiatalt lelkes csapatukba. Nemcsak öreg-
diákoknak! 
BABA–MAMA KLUB három hetente délelõtt
10 órától. Szeretettel hívjuk az anyukákat és ba-
báikat egy olyan közösségbe, ahol a közös prob-
lémáink, kérdéseink kerülhetnek elõ, leginkább
a vallás és a lélektan területeirõl. Beszélgetünk,
eszünk-iszunk, babázunk és áhítatot is tartunk.
Mivel mindig más családnál találkozunk, ezért a
beosztott lelkésznél lehet információt kapni a
következõ alkalomról!

Szeretettel hívnak, várnak mindenkit a gyülekezet lelkészei:
Aradi György (gyorgy.aradi@gmail.com)

Szántó Enikõ (enikoszanto@yahoo.ca)
További információk: http://fasor.lutheran.hu/

Lelkészi Hivatal: 1071 Budapest, Damjanich 28/B. 
tel/fax:3222-806 • e-mail: fasor@lutheran.hu • honlap: fasor.lutheran.hu

A konfirmációi
oltár elõtt

Egy fénykép van elõt-
tem. A konfirmációmon
készült. Emlékszem még
a fényre, amely betöl-
tötte a templomot azon
a napon. Tenyeremen ér-
zem a térdeplõ tapintását.

Szombaton még pró-
báltunk: körbetérdeltük
az oltárt. Akkor még ne-
vettünk egy-egy esetlen-
ségen. Ez a próba még
buli volt.

Aztán eljött a vasár-
nap, és vele a konfirmá-
ciónk ünnepe. A napfény
beáradt a templomba,
és eljött a pillanat, hogy
újra letérdeljünk az ol-
tár köré. A sok ember
elõtt kissé esetlenül moz-
dulva indultunk az oltár
felé. Amint pedig tér-
dünk hozzáért a térdep-
lõ bársonyához, az a
megérkezés pillanata
volt. Egyáltalán nem
emlékeztetett az elõzõ
napi térdelésre a pró-
bán. Az a pillanat ott és
akkor szent volt. 

(folytatás a 9. oldal alján)

JÖJJ TEREMTÕ SZENTLÉLEK!
Lélekben részesedni, közösséggé kovácsolódni, mássá
lenni. Ez lebegett az elsõ tanítványok szeme elõtt, amikor
a húsvét utáni ötvenedik nap közeledtével imádságra
gyûltek. És kapták gazdagon a Szentlélek ajándékait. Az
elsõ pünkösd a maga különleges fény és hanghatásaival, a
szavakba sem önthetõ élmények egyidejû áradásának az

ünnepe volt (hatalmas
szélrohamhoz hasonló
zúgás támadt az égbõl,
és valami lángnyelvek
jelentek meg. Apcsel 2,1kk) 

Bennünket, mai ta-
nítványokat is várako-
zás tölt el. Olyan él-
ményre vágyunk, ame-
lyek Krisztus közelébe
vonnak, amikor a legin-
kább személyes belsõ
tér és a külsõ univer-
zum egymásra han-
golódva békére talál.
Kérdés, hogy keres-
sük-e a Lélekkel töl-
tekezés alkalmait?

Ünnepre készülünk,
ahol hangzik a kiáltás:
Veni Creator Spiritus.
Jöjj teremtõ Szentlé-
lek!

És a válasz sem marad el. Bár lehet, hogy meglepetést
okoz. Egy Angliában õrzött kódex lapjain a Szentlélek
különleges ábrázolására bukkantak. Páncélba öltözött, 
sisakrostélyos  alak, kezében lovagi tornákon használt ha-
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ASZTALI  BESZÉLGETÉSEK

Meghívó  a 7. oldalon!

Idõs, beteg, mozgásukban korlá-
tozott testvéreinket telefonos jel-
zést követõen szívesen felkeres-
sük otthonaikban. Beszélgetésre,
közös imádságra és házi úrvacso-
rára is lehetõség nyílik.

Hivatali telefonszámok: 
(hétköznap 9–13 óráig) 

3222-806; 06-20-770-3700.
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diákjai nagy szeretettel várnak minden énekelni
szeretõ fiatalt lelkes csapatukba. Nemcsak öreg-
diákoknak! 
BABA–MAMA KLUB három hetente délelõtt
10 órától. Szeretettel hívjuk az anyukákat és ba-
báikat egy olyan közösségbe, ahol a közös prob-
lémáink, kérdéseink kerülhetnek elõ, leginkább
a vallás és a lélektan területeirõl. Beszélgetünk,
eszünk-iszunk, babázunk és áhítatot is tartunk.
Mivel mindig más családnál találkozunk, ezért a
beosztott lelkésznél lehet információt kapni a
következõ alkalomról!

Szeretettel hívnak, várnak mindenkit a gyülekezet lelkészei:
Aradi György (gyorgy.aradi@gmail.com)

Szántó Enikõ (enikoszanto@yahoo.ca)
További információk: http://fasor.lutheran.hu/

Lelkészi Hivatal: 1071 Budapest, Damjanich 28/B. 
tel/fax:3222-806 • e-mail: fasor@lutheran.hu • honlap: fasor.lutheran.hu

A konfirmációi
oltár elõtt

Egy fénykép van elõt-
tem. A konfirmációmon
készült. Emlékszem még
a fényre, amely betöl-
tötte a templomot azon
a napon. Tenyeremen ér-
zem a térdeplõ tapintását.

Szombaton még pró-
báltunk: körbetérdeltük
az oltárt. Akkor még ne-
vettünk egy-egy esetlen-
ségen. Ez a próba még
buli volt.

Aztán eljött a vasár-
nap, és vele a konfirmá-
ciónk ünnepe. A napfény
beáradt a templomba,
és eljött a pillanat, hogy
újra letérdeljünk az ol-
tár köré. A sok ember
elõtt kissé esetlenül moz-
dulva indultunk az oltár
felé. Amint pedig tér-
dünk hozzáért a térdep-
lõ bársonyához, az a
megérkezés pillanata
volt. Egyáltalán nem
emlékeztetett az elõzõ
napi térdelésre a pró-
bán. Az a pillanat ott és
akkor szent volt. 

(folytatás a 9. oldal alján)

JÖJJ TEREMTÕ SZENTLÉLEK!
Lélekben részesedni, közösséggé kovácsolódni, mássá
lenni. Ez lebegett az elsõ tanítványok szeme elõtt, amikor
a húsvét utáni ötvenedik nap közeledtével imádságra
gyûltek. És kapták gazdagon a Szentlélek ajándékait. Az
elsõ pünkösd a maga különleges fény és hanghatásaival, a
szavakba sem önthetõ élmények egyidejû áradásának az

ünnepe volt (hatalmas
szélrohamhoz hasonló
zúgás támadt az égbõl,
és valami lángnyelvek
jelentek meg. Apcsel 2,1kk) 

Bennünket, mai ta-
nítványokat is várako-
zás tölt el. Olyan él-
ményre vágyunk, ame-
lyek Krisztus közelébe
vonnak, amikor a legin-
kább személyes belsõ
tér és a külsõ univer-
zum egymásra han-
golódva békére talál.
Kérdés, hogy keres-
sük-e a Lélekkel töl-
tekezés alkalmait?

Ünnepre készülünk,
ahol hangzik a kiáltás:
Veni Creator Spiritus.
Jöjj teremtõ Szentlé-
lek!

És a válasz sem marad el. Bár lehet, hogy meglepetést
okoz. Egy Angliában õrzött kódex lapjain a Szentlélek
különleges ábrázolására bukkantak. Páncélba öltözött, 
sisakrostélyos  alak, kezében lovagi tornákon használt ha-
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ASZTALI  BESZÉLGETÉSEK

Meghívó  a 7. oldalon!

Idõs, beteg, mozgásukban korlá-
tozott testvéreinket telefonos jel-
zést követõen szívesen felkeres-
sük otthonaikban. Beszélgetésre,
közös imádságra és házi úrvacso-
rára is lehetõség nyílik.

Hivatali telefonszámok: 
(hétköznap 9–13 óráig) 

3222-806; 06-20-770-3700.
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A 2006. év a kazuális 
szolgálatok tükrében

Andrási Brúnó Álmos, Czirbusz Ákos, Dömény
Judit, Dömény László, Földvári Péter Dániel,
Gálik Balázs, Gõsi Emma, Hegedûs Benjamin,
Hegedûs Olivér, Hettlinger Ferenc, Hidasi Ákos,
Horváth Miklós, Horváth Tamás, Huszár Lili,
Jánosi Enikõ Eleonóra, Janza Kata, Kerekes
Gyula, Keresztes Kincsõ, Killik Anna, Kovács
Barbara Zsuzanna, Kovács Dóra, Kovács Eszter
Katina, Kovács Kata Krisztina, Kõvári Anita,
Lajtos Tamás, Lányi Dávid Milán, Lehel Dániel
Zoltán, Majoros Szilvia, Makk Máté Benedek,
Márkus Balázs, Máté-Rechtorisz Laura, N. Sza-
bó Emma Gréta, Nagy Ferenc, Nagy Richárd,
Opavszky Noémi, Pachmann Balázs, Pálfi Dóra,
Pecsõk-Bak Benedek László, Pintér Janka,
Ponyiczky Paul Ákos, Rozmán Amália Zorka,
Szabó-Erdélyi Janka, Szecsõdi Laura Szabina,
Dr. Stanka Gergely, Sztankovics Anikó, Tar-Pálfi
Helga, Tarsoly Judit, Tóth Korina, Tóth Noémi
Judit, Ungváry Attila, Uszkay Bálint, Varga
Kármen

Bõhm Tamás, Boyta Balázs, Csasznyi Blanka,
Dömény Judit, Dömény László, Dr. Stanka Ger-
gely, Erõss Anna, Fehér Jenõ, Horváth Miklós,
Horváth Tamás, Janza Kata, Kelecsényi Dániel,
Kerekes Gyula, Kotász Viktória, Kovács Bar-
bara Zsuzsanna, Kovács Bettina, Kovács Flóra,
Kõvári Anita, Lajtos Tamás, Majoros Szilvia,
Szabó Nikolett, Szafner Tamás, Szmola Gergely,
Szmola Márton, Tarsoly Judit, Timkó Gábor,
Unghváry Attila

Aranyi Csaba és Sinkovicz Szilvia • Dániel
Szabolcs és Kovács Angéla • Dömény László és
Kotász Viktória • Dr. Jávor Ádám Zoltán és
Sárközi Helga • Dr. Stanka Gergely és Várkonyi
Diána • Frank Benedek és Juka Tsuikawa •
Horváth Tamás és Valnicsek Edit • Kanyó Dávid
és Dr. Karaszi Margarita • Kovári József és Rácz
Orsolya • Lajtos Tamás  és Döbrentei Diána •
Mayer András és Takács Dorottya • Nagy
Gergely és Galgóczi Dóra • Nagy Roland és
Kellener Zsuzsanna • Nedermann Gábor és
Mándrik Martina • Németh Attila és Szabó
Edina • Pestalits Péter és Révész Krisztina •
Pocsai Gergely és Rajnák Bea • Puski Tibor és
Klimaj Gyöngyi • Salamon-Tóth Mátyás és Tóth
Nóra • Schuster Zoltán és Lezsák Mónika •
Számréber László és Ambrus Ágnes • Szányel
László Richárd és Makai Emma • Szody Ferenc
és Nagy Eszter • Thomas Bande és Langó
Krisztina • Unghváry Attila és Kónya Csilla •
Volincsák Tamás és Markó Ildikó • Zacsovics
Zoltán és Fonó Ágnes • Zumpf Tamás és Kovács
Barbara

Almási Sándorné, Barna Mátyás, Bene Istvánné,
Berkecz Irma, Borgulya Márton, Cseppkövi
Sándorné, Csontos György, Ducsai Ferenc,
Fehér Elekné, Gumber Mihályné, Huszár
László, Kenedi Gábor, Kiss Imréné, Koritscho-
ner Józsefné, Korompay Edéné, Márton József-
né, Meggyes Józsefné, Nagy Miklósné, Nagy
Vilmos, Dr. Nedeczky Iván, Dr. Patay István,
Perényi Jenõné, Prépost Lajos, Rákosi Sándor,
Sipos Kálmánné, Dr. Szabó Elek, Szabó Ilona,
Székelyné Dr. Fux Vilma, Szõlõssi Béláné, Szûr
Imréné, Dr. Terray Zoltán, Vaszkó Elekné, Voj-
nár István, Wagner István

KERESZTELÕ

KONFIRMÁCIÓ

ESKÜVÕ

TEMETÉS

AZ EGYHÁZFENNTARTÓI
JÁRULÉKRÓL – 

A  második legfontosabb
kérdés

Mindannyiunkat érintõ kérdésrõl szeret-
nék presbitériumunk döntése alapján
gyakorlatias segítséget nyújtva írni.
Gyülekezetünk, a Budapest-Fasori Evan-
gélikus Egyházközség hitéleti célra szánt
és a gyülekezeti tagok által felajánlott
anyagi forrásai (egyházfenntartói járulék,
perselypénz, adomány) évek óta alacsony
szinten rekedtek meg. Mindez azt is jelzi,
hogy kevés kivétellel sokan nem tudják,
vagy elfelejtették, hogy nincs más alapja
a gyülekezeti munkának anyagi értelem-
ben, mint éppen a hívek önkéntes felaján-
lásai. Egy egyházközségre talán legin-
kább jellemzõ pénzügyi adat, hogy
hányan fizetnek évente rendszeresen
egyházfenntartói járulékot (2006 ban
összesen 1 398 600 Ft). Segítségül hívom
a témában publikált elnök-püspöki cikk
fõbb gondolatait, melyet Ittzés János
püspök úr A második legfontosabb kérdés
címmel jelentetett meg az Evangélikus
Élet c. hetilap hasábjain: 

„A rám bízott elnök-püspöki szolgálat
felelosségével fordulok most egyházunk
tagjai felé, és kérem, gondolkodjanak,
töprengjenek – és nézzenek az önvizsgá-
lat tükrébe – velem együtt.

Ha egyházunk pénzérõl beszélünk,
mindenekelõtt azt a meggyõzõdésemet
kell leszögeznem, hogy egyházunk pén-
zét elsosorban a mi zsebünkbe tette bele
az Úristen... Sokszor elmondtuk, de
lehet, hogy még mindig nem elégszer,
hogy bevételeink túlnyomó többsége

talmas rúddal. „Comforter” olyan vígasz-
taló, aki nem elkényelmesíteni akar, ha-
nem oldalba bökve életre kelteni. Ahol
hangzik a kiáltás: Veni Creator Spiritus.
Jöjj teremtõ Szentlélek! – ott ma is ré-
szünk lehet a csodában. Bábel tornyának
ellenpólusaként a különféle nyelvet be-
szélõk és különbözõ kultúrákban élõk
hirtelen megértik egymást. Végre átütõ
erõvel tapasztalható: nem csak elbeszélni
lehet egymás mellett – van érthetõ, min-
denek alapját képezõ közös nyelv. 

Pünkösd tehát az újra meglelt, ihletett
kommunikáció ünnepe is.

Ahol Lélekért kiáltanak, oda Jézus
ígérete szerint ma is megérkezik a ví-
gasztaló, világosságot hozó, életre vezetõ
Szentlélek. És megajándékoz.   Aradi Gy.

A hit tehát hallásból van

A címben idézett mondatot Pál apostol
fogalmazza meg az élõ szóban hangzó
tanuságtétel, igehirdetés fontosságáról
(Rm 10,17). Most adománygyûjtõ fel-
hívásunk mottójaként szolgál, amikor
nagyothalló testvéreink és mindannyiunk
érdekében szeretnénk templomunk han-
gosító rendszerét újra cserélni. A 70-es
évek óta teljesen elavult mikrofon és
hangfalrendszer gyakran nem juttatja el a
jó hírt a célba. Helyére olyan, akadály-
mentesítõ technikai megoldás kerülne,
amelynek része egy indukciós hurok.
Mindez a tiszta, érthetõ hangzás lehetõ-
ségét kinálja nagyothalló készüléket
használóknak is. Templomunk hango-
sítására felajánlott adományokat csekkes
befizetéssel vagy folyószámlára történõ
utalással teheti meg. (OTP 11705008-
22506573) Köszönjük támogatását.
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Családi hálaadó istentisztelet
Õszig, tanévkezdésig utolsó családi is-
tentiszteletünk június 3-án, 9.30-tól lesz.

Ezen az istentiszteleten a szülõk és
gyerekek megköszönhetik hitoktatóink
egész éves munkáját. Az istentisztelet
után beszélgetésre, szeretetvendégségre
várjuk a családokat. Családi istentisztele-
teinken, képekkel, mozgással, játékos-
sággal, interaktív elemekkel szeretnénk
megszólítani a legkisebbeket is. Alkal-
maink gyakori résztvevõi ovisok, kis-
iskolások. A gyerekeknek nem kell szá-
mukra kényelmetlen padokba ülniük,
hanem egy nagy szõnyegen párnákra
csücsülhetnek, ahonnan jobban látják az
istentiszteletet. 

Mostani alkalmunk úrvacsorás isten-
tisztelet lesz!

Hálaadó istentiszteletünk után, az is-
kolai tanévzárásig még folytatódnak hit-
tanóráink, sok játékkal, meglepetéssel
várjuk a hittanosokat!

Istentiszteletet úrvacsorával 
minden vasárnap 11 órától tartunk.

Ifjúsági alkalmak 
KIS IFI 14–20 éveseknek hétfõnként 17.30-tól
IFI ÉS FIATAL FELNÕTTEKNEK minden
pénteken 18 órától
Ifióráinkat a Damjanich u. 28/b alatt található

pincehelyiségben tartjuk.
„KERESÕ FIATALOK” KLUBJA – havonta
egyszer elõre megbeszélt idõpontban találko-
zunk azokkal a fiatalokkal, akik felnõttként ké-
szülnek keresztelésre, konfirmációra. Azokat is
várjuk, akik még nem határozták el magukat, de
szívesen csatlakoznának egy olyan csoporthoz,
ahol az élet nagy kérdéseit feszegetjük nyitottan
és érthetõ módon. Jelentkezés a lelkészeknél!
IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET A FASOR-
BAN minden hónap utolsó vasárnapján 18 órától
(Városligeti fasor 17.)

Ajánljuk még
ÉNEKKAR (FAFÖK) minden csütörtökön
19–21 óráig a Lelkészi Hivatalban (Damjanich
u. 28/b.) A Fasori Evangélikus Gimnázium volt
diákjai nagy szeretettel várnak minden énekelni
szeretõ fiatalt lelkes csapatukba. Nemcsak öreg-
diákoknak! 
BABA–MAMA KLUB három hetente délelõtt
10 órától. Szeretettel hívjuk az anyukákat és ba-
báikat egy olyan közösségbe, ahol a közös prob-
lémáink, kérdéseink kerülhetnek elõ, leginkább
a vallás és a lélektan területeirõl. Beszélgetünk,
eszünk-iszunk, babázunk és áhítatot is tartunk.
Mivel mindig más családnál találkozunk, ezért a
beosztott lelkésznél lehet információt kapni a
következõ alkalomról!

Szeretettel hívnak, várnak mindenkit a gyülekezet lelkészei:
Aradi György (gyorgy.aradi@gmail.com)

Szántó Enikõ (enikoszanto@yahoo.ca)
További információk: http://fasor.lutheran.hu/

Lelkészi Hivatal: 1071 Budapest, Damjanich 28/B. 
tel/fax:3222-806 • e-mail: fasor@lutheran.hu • honlap: fasor.lutheran.hu

A konfirmációi
oltár elõtt

Egy fénykép van elõt-
tem. A konfirmációmon
készült. Emlékszem még
a fényre, amely betöl-
tötte a templomot azon
a napon. Tenyeremen ér-
zem a térdeplõ tapintását.

Szombaton még pró-
báltunk: körbetérdeltük
az oltárt. Akkor még ne-
vettünk egy-egy esetlen-
ségen. Ez a próba még
buli volt.

Aztán eljött a vasár-
nap, és vele a konfirmá-
ciónk ünnepe. A napfény
beáradt a templomba,
és eljött a pillanat, hogy
újra letérdeljünk az ol-
tár köré. A sok ember
elõtt kissé esetlenül moz-
dulva indultunk az oltár
felé. Amint pedig tér-
dünk hozzáért a térdep-
lõ bársonyához, az a
megérkezés pillanata
volt. Egyáltalán nem
emlékeztetett az elõzõ
napi térdelésre a pró-
bán. Az a pillanat ott és
akkor szent volt. 

(folytatás a 9. oldal alján)

JÖJJ TEREMTÕ SZENTLÉLEK!
Lélekben részesedni, közösséggé kovácsolódni, mássá
lenni. Ez lebegett az elsõ tanítványok szeme elõtt, amikor
a húsvét utáni ötvenedik nap közeledtével imádságra
gyûltek. És kapták gazdagon a Szentlélek ajándékait. Az
elsõ pünkösd a maga különleges fény és hanghatásaival, a
szavakba sem önthetõ élmények egyidejû áradásának az

ünnepe volt (hatalmas
szélrohamhoz hasonló
zúgás támadt az égbõl,
és valami lángnyelvek
jelentek meg. Apcsel 2,1kk) 

Bennünket, mai ta-
nítványokat is várako-
zás tölt el. Olyan él-
ményre vágyunk, ame-
lyek Krisztus közelébe
vonnak, amikor a legin-
kább személyes belsõ
tér és a külsõ univer-
zum egymásra han-
golódva békére talál.
Kérdés, hogy keres-
sük-e a Lélekkel töl-
tekezés alkalmait?

Ünnepre készülünk,
ahol hangzik a kiáltás:
Veni Creator Spiritus.
Jöjj teremtõ Szentlé-
lek!

És a válasz sem marad el. Bár lehet, hogy meglepetést
okoz. Egy Angliában õrzött kódex lapjain a Szentlélek
különleges ábrázolására bukkantak. Páncélba öltözött, 
sisakrostélyos  alak, kezében lovagi tornákon használt ha-
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Meghívó  a 7. oldalon!

Idõs, beteg, mozgásukban korlá-
tozott testvéreinket telefonos jel-
zést követõen szívesen felkeres-
sük otthonaikban. Beszélgetésre,
közös imádságra és házi úrvacso-
rára is lehetõség nyílik.

Hivatali telefonszámok: 
(hétköznap 9–13 óráig) 

3222-806; 06-20-770-3700.
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Krisztina, Gergõ és Attila keresztelé-
sük napján a húsvét hajnali istentiszte-
lettel kezdték a lelki készülést. Fél
hatkor kezdõdött a „Fény liturgiája”,
amelyet az ifjúság szokásos húsvéti
reggelije követett, ahol közösen imád-
koztunk a keresztelés elõtt álló fiata-
lokért. A 11 órakor kezdõdõ istentisz-
teletig a keresztelés elõtt állók elmé-
lyülését egy közös lelkigyakorlat se-
gítette.

Krisztina (kép jobbra) keresztelõje
és konfirmációja után tartotta egyházi
esküvõjét templomunkban: – Régóta
terveztem de nem volt bátorságom
„belépni” a számomra akkor még is-
meretlen világba. Életem egyik fontos
eseményének eljövetele – az esküvõ
– azonban megadta számomra a kellõ
bátorságot, hogy végre megtegyem az
elsõ lépést...

Gergõ (a jobb oldali képen balra)
így foglalta össze a keresztséghez ve-
zetõ útját: – Luther kátéjának megis-
merése nagyban segített hitem meg-
találásában. Ez már régóta érlelõdött
bennem. A konfirmációval értelmet
nyert ennek az útnak minden erõfeszí-
tése. Köszönöm a Fasori Evangélikus
Egyházközség fiatal lelkészeinek,
hogy segítettek megtalálni „ama Ke-
gyelmes Istent!” 

Attila (az oltár elõtt jobb oldalon)
menyasszonyával együtt érkezett a ke-
resztelésre felkészítõ beszélgetésekre,
közösen készültek a keresztelésre,
konfirmációra.              (folytatás a 9. oldalon)

A tanítványság útján
Fiatal felnõttek konfirmációja 

és keresztelõje húsvétkor

nem saját áldozatkészségünk gyümölcse.
Nem vitás, hogy közfeladatokat ellátó in-
tézményeink (óvodáink, iskoláink, szere-
tetotthonaink) normatív támogatása nem
kegy az állam részérõl, hanem olyan
kötelezettség, amelynek jogosságát egy
demokratikus társadalomban senki nem
vonhatná kétségbe.

Meggyõzõdésem, hogy gyülekezete-
ink napi gondjainak nyomasztó terhétõl
csak akkor fogunk megszabadulni, ha
megtörténik a nagy fordulat, és végre a
pénztárcánk is megtér… Gyülekezeteink-
nek azokból kell (kellene) élniük, akik a
gyülekezetben élnek. Számomra nem
kétséges, hogy ha az alábbi táblázatot ko-
molyan venné minden testvérünk, aki
büszkén és öntudatosan evangélikusnak
vallja magát, fordulat állhatna be egyhá-
zunk, gyülekezeteink pénzügyeit illetõ-
en... El kellene kezdeni! Nem egymásra
várva, hanem kezdeményezõ, egyházunk-
ért, gyülekezetünkért felelõs szeretettel.

Fontos megjegyzés a táblázathoz: a
„havi bevétel” adózás utáni nettó össze-

get jelent. Az „összeg” oszlopokban sze-
replõ szám a sáv felsõ értékéhez tartozik,
és az egyes egyháztagokra, nem pedig a
családokra vonatkozó összeget jelenti.

Nézzünk most egy – a családi szem-pon-
tokat figyelembe vevõ – példát! (A szá-
mítási mód minden jövedelemfajtára,
nyugdíjra is ugyanilyen eljárással alka-
lmazható.) Három kiskorú gyermeket
nevelõ család. Az apa tanár, nettó 145
ezer Ft-ot visz haza, az anya alkalmazott
egy könyvelõcégnél, nettó 210 ezer Ft-
ért. Ez összesen 355 ezer Ft (a családi
pótlékot nem számoljuk), amelyet elosz-
tunk a családtagok számával, vagyis
öttel, ez 71 ezer Ft. A táblázat alapján ez
710 Ft-ot jelent fejenként és havonta.
Mivel két keresõ van, a család havonta
1420 Ft-tal, vagyis évente 17 040, azaz
tizenhétezer-negyven forinttal támogatja
– remélhetõleg önként és örömmel –
gyülekezetét. Most már csak azt kérem
kedves hittestvéreimtõl, vegyék a fárad-
ságot, számítsák ki a táblázat alapján a
jövedelmüknek megfelelõ összeget, és ha-

sonlítsák össze a családi költség-
vetésükben szereplõ, gyülekezetük-
nek szánt összeggel. És tegyék, amit
szívük és egyházszeretetük diktál…”

A táblázatot, mely az egyházfenn-
tartói járulék számítást segíti, egyház-
községünk presbitériuma irányadó-
nak fogadta el. Az éves járulék befi-
zetésének lehetséges módjai: 1. Sárga
színû postai átutalási csekken. 2.
hivatali idõben közvetlenül a gyüle-
kezet pénztárába. 3. Banki átutalással
a gyülekezet folyószámlájára. (OTP
11705008-22506573)

Köszönjük eddigi és jövõbeni
szíves támogatását.       Aradi György

< 50.000 Ft 0,5% 250 Ft 3000 Ft
30 ezer Ft 0,5% 150 Ft 1800 Ft
50.001–100.000 Ft 1% 1000 Ft 12000 Ft
62 ezer Ft (minimálbér)1% 620 Ft 7440 Ft
100.001–150.000 Ft 1,5% 2250 Ft 27000 Ft
150.001–175.000 Ft 2% 3500 Ft 42000 Ft
175.001–200.000 Ft 2,5% 5000 Ft 60000 Ft
200.001–225.000 Ft 3% 6750 Ft 81000 Ft
225.001–250.000 Ft 4% 10000 Ft 12000 Ft
250.001–275.000 Ft 5% 13750 Ft 165000 Ft
275.001–300.000 Ft 6% 18000 Ft 216000 Ft
300.001–325.000 Ft 7% 22750 Ft 273000 Ft
325.001–350.000 Ft 8% 28000 Ft 336000 Ft
350.001–375.000 Ft 9% 33750 Ft 405000 Ft
> 375.001 Ft 10% 37600 Ft 451000 Ft
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A 2006. év a kazuális 
szolgálatok tükrében

Andrási Brúnó Álmos, Czirbusz Ákos, Dömény
Judit, Dömény László, Földvári Péter Dániel,
Gálik Balázs, Gõsi Emma, Hegedûs Benjamin,
Hegedûs Olivér, Hettlinger Ferenc, Hidasi Ákos,
Horváth Miklós, Horváth Tamás, Huszár Lili,
Jánosi Enikõ Eleonóra, Janza Kata, Kerekes
Gyula, Keresztes Kincsõ, Killik Anna, Kovács
Barbara Zsuzanna, Kovács Dóra, Kovács Eszter
Katina, Kovács Kata Krisztina, Kõvári Anita,
Lajtos Tamás, Lányi Dávid Milán, Lehel Dániel
Zoltán, Majoros Szilvia, Makk Máté Benedek,
Márkus Balázs, Máté-Rechtorisz Laura, N. Sza-
bó Emma Gréta, Nagy Ferenc, Nagy Richárd,
Opavszky Noémi, Pachmann Balázs, Pálfi Dóra,
Pecsõk-Bak Benedek László, Pintér Janka,
Ponyiczky Paul Ákos, Rozmán Amália Zorka,
Szabó-Erdélyi Janka, Szecsõdi Laura Szabina,
Dr. Stanka Gergely, Sztankovics Anikó, Tar-Pálfi
Helga, Tarsoly Judit, Tóth Korina, Tóth Noémi
Judit, Ungváry Attila, Uszkay Bálint, Varga
Kármen

Bõhm Tamás, Boyta Balázs, Csasznyi Blanka,
Dömény Judit, Dömény László, Dr. Stanka Ger-
gely, Erõss Anna, Fehér Jenõ, Horváth Miklós,
Horváth Tamás, Janza Kata, Kelecsényi Dániel,
Kerekes Gyula, Kotász Viktória, Kovács Bar-
bara Zsuzsanna, Kovács Bettina, Kovács Flóra,
Kõvári Anita, Lajtos Tamás, Majoros Szilvia,
Szabó Nikolett, Szafner Tamás, Szmola Gergely,
Szmola Márton, Tarsoly Judit, Timkó Gábor,
Unghváry Attila

Aranyi Csaba és Sinkovicz Szilvia • Dániel
Szabolcs és Kovács Angéla • Dömény László és
Kotász Viktória • Dr. Jávor Ádám Zoltán és
Sárközi Helga • Dr. Stanka Gergely és Várkonyi
Diána • Frank Benedek és Juka Tsuikawa •
Horváth Tamás és Valnicsek Edit • Kanyó Dávid
és Dr. Karaszi Margarita • Kovári József és Rácz
Orsolya • Lajtos Tamás  és Döbrentei Diána •
Mayer András és Takács Dorottya • Nagy
Gergely és Galgóczi Dóra • Nagy Roland és
Kellener Zsuzsanna • Nedermann Gábor és
Mándrik Martina • Németh Attila és Szabó
Edina • Pestalits Péter és Révész Krisztina •
Pocsai Gergely és Rajnák Bea • Puski Tibor és
Klimaj Gyöngyi • Salamon-Tóth Mátyás és Tóth
Nóra • Schuster Zoltán és Lezsák Mónika •
Számréber László és Ambrus Ágnes • Szányel
László Richárd és Makai Emma • Szody Ferenc
és Nagy Eszter • Thomas Bande és Langó
Krisztina • Unghváry Attila és Kónya Csilla •
Volincsák Tamás és Markó Ildikó • Zacsovics
Zoltán és Fonó Ágnes • Zumpf Tamás és Kovács
Barbara

Almási Sándorné, Barna Mátyás, Bene Istvánné,
Berkecz Irma, Borgulya Márton, Cseppkövi
Sándorné, Csontos György, Ducsai Ferenc,
Fehér Elekné, Gumber Mihályné, Huszár
László, Kenedi Gábor, Kiss Imréné, Koritscho-
ner Józsefné, Korompay Edéné, Márton József-
né, Meggyes Józsefné, Nagy Miklósné, Nagy
Vilmos, Dr. Nedeczky Iván, Dr. Patay István,
Perényi Jenõné, Prépost Lajos, Rákosi Sándor,
Sipos Kálmánné, Dr. Szabó Elek, Szabó Ilona,
Székelyné Dr. Fux Vilma, Szõlõssi Béláné, Szûr
Imréné, Dr. Terray Zoltán, Vaszkó Elekné, Voj-
nár István, Wagner István

KERESZTELÕ

KONFIRMÁCIÓ

ESKÜVÕ

TEMETÉS

AZ EGYHÁZFENNTARTÓI
JÁRULÉKRÓL – 

A  második legfontosabb
kérdés

Mindannyiunkat érintõ kérdésrõl szeret-
nék presbitériumunk döntése alapján
gyakorlatias segítséget nyújtva írni.
Gyülekezetünk, a Budapest-Fasori Evan-
gélikus Egyházközség hitéleti célra szánt
és a gyülekezeti tagok által felajánlott
anyagi forrásai (egyházfenntartói járulék,
perselypénz, adomány) évek óta alacsony
szinten rekedtek meg. Mindez azt is jelzi,
hogy kevés kivétellel sokan nem tudják,
vagy elfelejtették, hogy nincs más alapja
a gyülekezeti munkának anyagi értelem-
ben, mint éppen a hívek önkéntes felaján-
lásai. Egy egyházközségre talán legin-
kább jellemzõ pénzügyi adat, hogy
hányan fizetnek évente rendszeresen
egyházfenntartói járulékot (2006 ban
összesen 1 398 600 Ft). Segítségül hívom
a témában publikált elnök-püspöki cikk
fõbb gondolatait, melyet Ittzés János
püspök úr A második legfontosabb kérdés
címmel jelentetett meg az Evangélikus
Élet c. hetilap hasábjain: 

„A rám bízott elnök-püspöki szolgálat
felelosségével fordulok most egyházunk
tagjai felé, és kérem, gondolkodjanak,
töprengjenek – és nézzenek az önvizsgá-
lat tükrébe – velem együtt.

Ha egyházunk pénzérõl beszélünk,
mindenekelõtt azt a meggyõzõdésemet
kell leszögeznem, hogy egyházunk pén-
zét elsosorban a mi zsebünkbe tette bele
az Úristen... Sokszor elmondtuk, de
lehet, hogy még mindig nem elégszer,
hogy bevételeink túlnyomó többsége

talmas rúddal. „Comforter” olyan vígasz-
taló, aki nem elkényelmesíteni akar, ha-
nem oldalba bökve életre kelteni. Ahol
hangzik a kiáltás: Veni Creator Spiritus.
Jöjj teremtõ Szentlélek! – ott ma is ré-
szünk lehet a csodában. Bábel tornyának
ellenpólusaként a különféle nyelvet be-
szélõk és különbözõ kultúrákban élõk
hirtelen megértik egymást. Végre átütõ
erõvel tapasztalható: nem csak elbeszélni
lehet egymás mellett – van érthetõ, min-
denek alapját képezõ közös nyelv. 

Pünkösd tehát az újra meglelt, ihletett
kommunikáció ünnepe is.

Ahol Lélekért kiáltanak, oda Jézus
ígérete szerint ma is megérkezik a ví-
gasztaló, világosságot hozó, életre vezetõ
Szentlélek. És megajándékoz.   Aradi Gy.

A hit tehát hallásból van

A címben idézett mondatot Pál apostol
fogalmazza meg az élõ szóban hangzó
tanuságtétel, igehirdetés fontosságáról
(Rm 10,17). Most adománygyûjtõ fel-
hívásunk mottójaként szolgál, amikor
nagyothalló testvéreink és mindannyiunk
érdekében szeretnénk templomunk han-
gosító rendszerét újra cserélni. A 70-es
évek óta teljesen elavult mikrofon és
hangfalrendszer gyakran nem juttatja el a
jó hírt a célba. Helyére olyan, akadály-
mentesítõ technikai megoldás kerülne,
amelynek része egy indukciós hurok.
Mindez a tiszta, érthetõ hangzás lehetõ-
ségét kinálja nagyothalló készüléket
használóknak is. Templomunk hango-
sítására felajánlott adományokat csekkes
befizetéssel vagy folyószámlára történõ
utalással teheti meg. (OTP 11705008-
22506573) Köszönjük támogatását.
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Szárszó gyöngyei
Március 16-án reggel a Keleti pályaud-
varról útnak indult egy kis társaság Bala-
tonszárszóra: konfirmandusok, kisifisek,
lelkészeink és két fiatal vezetõ (köztük
jómagam). A kirándulás nem titkolt célja
volt, hogy megismerjük egymást, elsõ-
sorban a konfisok az ifiseket. A hétvé-
gének kicsit lelkigyakorlat jellege volt,
melynek témája az „élet gyöngyei”.

Martin Lönnebo svéd püspök, mikor
hajótörést szenvedett a Görög partoknál,
sok idõt töltött gyöngyhalászok közt. Itt
alkotott meg egy gyöngysort, amiben ti-
zennyolc gyöngy van, mindnek megvan
a maga jelentése, helye a sorban. Ezekrõl
a gyöngyökrõl beszélgettünk és tanul-
tunk. Rengeteg új gondolat látott nap-
világot Szárszón, és talán önmagunkat is
jobban megismerhettük a gyöngyök se-
gítségével. Egy-egy elõadást kiscsopor-
tos beszélgetés követett, és minden napot
áhítattal zártunk. Persze a komoly dolgok
mellett bõven volt idõnk játszani, például
esténként együtt társasoztunk.

Egyik nap kis kirándulást tettünk Bala-
tonbogláron, ahol egy jót sétáltunk, meg-
néztük a Gömbkilátót, a templomot (ahol
korábban Aradi György lelkészünk szol-
gált), és felmentünk egy csendes kis úton
a régi temetõhöz is.  

Azt hiszem, mindnyájunk nevében
mondhatom, hasznunkra vált ez a hétvé-
ge. Valamennyien feltöltõdve csöppen-
tünk vissza a hétköznapokba.

Remélem, hogy ez az együtt töltött 
pár nap mindenki életében egy értékes
gyöngyszemként marad majd meg.

Simó Márti,
a tábor egyik
szervezõje, a

Sylvester János
Protestáns

Gimnázium
végzõs tanulója

(folytatás a 3. oldalról) Menyasszonya, Ildikó
katolikus, leginkább egy ökumenikus
fiatalokból álló közösségben érzi jól
magát: – Egy nagy keresztezõdésnek
festeném le életem eme szakaszát – vall-
ja Attila –, ahol a megkeresztelkedésem-
mel a jó és helyes utat választottam. Az
út elején tartok és mellékvágányok
nélkül szeretném végigjárni.
A jobb felsõ képen Hajós Gergõ, Szántó
Enikõ (beosztott lelkész), Aradi György
(lelkész), Bánsági Krisztina, Horváth
Attila a húsvéti istentisztelet után.
Krisztinát Aradi György, Gergõt és
Attilát Szántó Enikõ készítette fel a ke-
resztelésre, konfirmációra. A felkészülés
közösségi részét a havonta egyszer a
„KERESÕK KLUBJA” alkalmain él-
hették meg a fiatalok.

Fiataljaink a „KERESÕK KLUBJÁ-
BAN” immár a keresztelés, konfirmáció
után... hiszen még csak most kezdõdik
igazán a tanítványság! Együtt maradunk
és hívunk, várunk másokat is, akik

szívesen készülnének indulnának el egy
jó közösség támogatásával ezen az úton.

Szántó Enikõ

(folytatás az 1. oldalról) Mögöttünk állt a
hosszú felkészülés minden öröme és
nyûge. Mögöttünk volt a családunk
bátorítása és bizalma is.

És akkor, ott megérkeztünk. Ez a meg-
érkezés a szent új érzését hozta magával.

Térdeltünk – a tenni nem tudó várako-
zás mozdulata, tartása volt ez.

Térdeltünk – és vártuk a következõ
pillanatot.

Térdeltünk – és vártuk, és éreztük a
Szentlélek Istent.   Simon Réka- lelkésznõ 

(Bük, Szakony)
Az írás a Jelzõtûz – Tizenegy bátorító

szó c. kötetben jelejnt meg, szerk: Szabó
Lajos, Luther Kiadó, 2007, lásd 5. oldal.

KERESSE MEG SAJÁT KONFIRMÁCIÓI
KÉPÉT A HONLAPUNKON:  

http://fasor.lutheran.hu

I D E I  K O N F I R M Á C I ÓI D E I  K O N F I R M Á C I Ó
A 2006-2007 évi konfirmandus cso-
port ünnepi vizsgájára és konfirmá-
ciói istentiszteletére szeretettel hí-
vunk minden érdeklõdõt.
Konfirmációi vizsga 2007 május 2-án
(szombaton) 17 órától a gyülekezeti
teremben, konfirmációi istentisztelet
2007 május 3-án, Szentháromság
ünnepén, délelõtt 11 órától, a Fasori
Evangélikus Templomban.



kezõ fejezetekben a kemény fedeles, színes
képekkel és korabeli dokumentumokkal (tervra-
jzokkal, levelekkel) illusztrált, közel százoldalas
könyv sorra veszi a templom építésének vala-
mennyi momentumát, és aprólékosan bemutatja
a „templomtartozékokat”, megismertetve az
olvasót az oltár, a szószék, az orgona, a harang,

a torony megannyi apró titkával. Az
egyik fejezet – talán Csapó Sarolta
évfordulóra írt versének a
szellemében („Áll a templom –
százévesen is ifjan, / Mert a tem-
plomoknak magas koruk van. /
Magas a koruk, de csak addig élnek
– / Amíg hívei helyt adnak létének”
(Százéves a fasori templom, részlet)
– a gyülekezet „hétköznapjait”, így

például a gyermek- és ifjúsági munkát, az ének-
kart és a vasárnapi kávé „intézményét” mutatja
be. A kötetben a tavalyi megjelenésnek köszön-
hetõen a templom felszentelésének (1905.
október 8.) a századik évfordulója alkalmából
tartott, másfél évvel ezelõtti ünnepi és hálaadó
istentiszteletekrõl is található felvétel. 
A kiadvány végén a templom történetével kap-
csolatos tényeket, adatokat – például a benne
található emléktáblák feliratait vagy a
gyülekezetre vonatkozó népmozgalmi adatokat.   

Vitális Judit
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Gyülekezeti kirándulás
Szarvasra

Betértünk Szarvas Tessedik Sá-
muel építtette Ótemplomába,
ahol két helyi lelkész beszélt a
templomról, a szokásokról és
még énekeltünk is. Amikor egy kis
szabad idõt kaptunk sokan a cukrászdát
vettük irányba. Végre tavaly nyár után
ismét fagyizhattunk! Több, mint félórás

hajóút alatt sok mindent láttunk a
Kõrös holtágon. Átsiklottunk a
híd alatt is, amelyen elõtte átsétál-
tunk a Ruzicskay Alkotóházat
megtekintve, az Erzsébet-ligetbõl
jövet.  Nagyon nagyon élveztem
az idei kirándulást, és az idõ is
igazán kedvezett az arborétumba tervezett záróprogram-
nak. Senkin nem láttam fáradságot, talán azért is, mert jól
érezték magukat ugyanúgy, mint én! Remélem jövõre is
ilyen jól sikerül majd!       Czainkó Kata, középiskolás diák

Jelzõtûz – Tizenegy bátorító szó,  Szerk.: Szabó Lajos, Luther Kiadó,  2007
Az evangélikus spiritualitás elmélyítése, útkeresés a régi és az új, a hagyományos és a modern
megszólítási módok gazdagságában. A sorozat eddigi kötetei nagy ünnepeinkhez kapcsolódó-
an adtak lelki táplálékot. A „Lélegzetvétel” a húsvéthoz, a „Fényforrás” pedig a karácsonyi ün-
nepkörhöz kötõdõen kínál az olvasónak csendes perceket, imádságokkal, elmélkedésekkel,
áhítatokkal. A színes képek új távlatokat nyitnak, tovább segítenek a megállásban, készülésben. 

Ebbe a sorozatba illeszkedik bele a nemrégiben megjelent „Jelzõtûz” is, amelyet leginkább
a pünkösdhöz illetve a konfirmációhoz kapcsolt a szerkesztõ. Lélek, erõ, lendület, fiatalság,
szerelem, tavasz... igen, ezek is Isten ajándékai. A sorozat legújabb kötete most ezekre a
csodákra irányítja tekintetünket. A „Jelzõtûz” megvásárolható gyülekezeti iratter-
jesztésünkben! Ára: 890 Ft

KÖNYVAJÁNLÓ
Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe –

Vitális Judit soraival – az iratterjesztésünkben

2500,-Ft-os áron kapható, fasori evangélikus

templomunk 100 évét bemutató, reprezentatív

kiállítású könyvet.

„Kétség sem férhet hozzá, hogy a templom
készítõi mesterit alkottak. Pecz
Samu, Róth Miksa, Benczúr Gyula
és Angster József – hogy csak a
legismertebbek nevét említsük –
igazán kitettek magukért. (Talán õk
is úgy gondolkodtak, mint késõbb
Peskó Zoltán orgonamûvész, aki
szerint „Istennek mindig a legszeb-
bet kell adni”.)
De hogyan készülhetett el a hazai
evangélikus templomoknak ez a különleges
darabja? A részleteket a gyülekezet presbitériu-
ma által idén tavasszal kiadott, Uram, a Te sze-
meid e házra nézzenek – 100 éves a Budapest-
Fasori Evangélikus Templom címû kötet tartal-
mazza. A kötetet Gáncs Péternek, a Déli
Egyházkerület püspökének beköszöntõ sorai
nyitják. Szirmai Zoltán, a gyülekezet nyugalma-
zott lelkésze Salamon király imádságát választva
írása címéül – „Nézz nyitott szemmel erre a
házra éjjel és nappal…” (1Kir 8,29) – röviden
áttekinti a templom elmúlt száz évét. A követ-

2006/2007 TANÉV
Hittanosoknak, hálaadó családi isten-
tisztelet (lásd bõvebben: 12. oldal)
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Szárszó gyöngyei
Március 16-án reggel a Keleti pályaud-
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jómagam). A kirándulás nem titkolt célja
volt, hogy megismerjük egymást, elsõ-
sorban a konfisok az ifiseket. A hétvé-
gének kicsit lelkigyakorlat jellege volt,
melynek témája az „élet gyöngyei”.
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mondhatom, hasznunkra vált ez a hétvé-
ge. Valamennyien feltöltõdve csöppen-
tünk vissza a hétköznapokba.

Remélem, hogy ez az együtt töltött 
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Simó Márti,
a tábor egyik
szervezõje, a

Sylvester János
Protestáns

Gimnázium
végzõs tanulója
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Térdeltünk – és vártuk, és éreztük a
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(Bük, Szakony)
Az írás a Jelzõtûz – Tizenegy bátorító

szó c. kötetben jelejnt meg, szerk: Szabó
Lajos, Luther Kiadó, 2007, lásd 5. oldal.

KERESSE MEG SAJÁT KONFIRMÁCIÓI
KÉPÉT A HONLAPUNKON:  

http://fasor.lutheran.hu

I D E I  K O N F I R M Á C I ÓI D E I  K O N F I R M Á C I Ó
A 2006-2007 évi konfirmandus cso-
port ünnepi vizsgájára és konfirmá-
ciói istentiszteletére szeretettel hí-
vunk minden érdeklõdõt.
Konfirmációi vizsga 2007 május 2-án
(szombaton) 17 órától a gyülekezeti
teremben, konfirmációi istentisztelet
2007 május 3-án, Szentháromság
ünnepén, délelõtt 11 órától, a Fasori
Evangélikus Templomban.
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Szántó Enikõ vagyok, Buda-
pesten születtem. 2006-ban vé-
geztem az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen, tavaly nyáron avattak
lelkésszé. 2006 augusztusától helyeztek
a Budapest–Fasori Evangélikus Egyház-
községbe beosztott lelkésznek Aradi
György mellé.

Pesten nõttem fel, Zuglóban laktunk
öcsémmel és szüleimmel. Édesapám
mélyépítõ üzemmérnök, édesanyám pe-
dagógus. Testvérem tavaly diplomázott
mûszaki menedzserként. 

A Zuglói Evangélikus gyülekezetbe
jártam kicsi koromtól fogva. A Szabó
Lajos és Szabóné Mátrai Marianna ve-
zette gyülekezet szeretetteljes, befogadó
légköre ma is élõ, erõt adó emlék szá-
momra. Már gimnazistaként aktívan
szolgáltam a gyülekezetben, sok éven át
vezettem a fiatalok egy csoportjának if-
júsági óráit, táborait.

1999-ben érettségiztem a Budapest–
Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Az
Evangélikus Hittudományi Egyetem lel-
kész–teológus szakán folytattam tanul-
mányaimat. Már a kezdetektõl leginkább
a gyakorlati teológia érdekelt, a Gyakor-
lati Intézet demonstrátora is voltam. Ter-
mészetes volt számomra, hogy a diplo-
mamunkámat is gyakorlati teológiából
írtam, melyben a fiatalok megszólításá-
nak új útjait kutattam. Alapítója vagyok
az azóta is mûködõ „Közös Pont Misz-
sziónak”, amelynek keretében a nyaranta
megrendezett Sziget Fesztiválon egy ke-
resztény sátrat állítottunk fel, ahová a
fesztiválon szórakozó fiatalokat vártuk.
Itt kötetlenebb keretek között adtunk
lehetõséget a fiataloknak arra, hogy
problémáikról, kérdéseikrõl keresztény

fiatalokkal és lelkészekkel be-
szélgethessenek. A „Közös Pont”

alapítása óta, azaz 2000-tõl folyamatosan
mûködik, azóta már több fesztiválon is.

Egyetemi tanulmányaim során egy
szemesztert töltöttem Svájcban az „Ecu-
menical Instittute”-ben. 

Az ún. „gyakorlati évem” alatt, 2005
szeptemberétõl közel egy éven át szolgál-
tam az Irsai Evangélikus Egyházközség-
ben. Aktív és igazi élõ gyülekezetbe 
kerültem, sok tanáccsal, gondoskodó
szeretettel segítették a szolgálatra való
felkészülésemet. Saját szolgálati terület-
ként ott is a fiatalokkal foglalkoztam,
akikbõl sikerült is egy új ifjúsági csopor-
tot elindítanom.

Férjem, Dr. Schneller Domonkos ügy-
védjelölt, jelenleg szakvizsga elõtt áll. 
A XI. kerületben lakunk, 2006 nyarán há-
zasodtunk össze.

Másodéves vagyok a Semmelweis
Egyetem Mentálhigiéné Intézetének kép-
zésén, ahol ifjúsági lelkigondozásra sze-
retnék majd szakosodni.

Mónus Györgyivel, Gáncs Tamással és

Szabó Andrással, kedves barátaimmal

együtt avattak lelkésszé a Deák téren

ALSÓSOKNAK
2007. június 18-22. Hittantábor Keszõ-
hidegkúton (a gyönki hittanosokkal kö-
zös táborunk) Szántó Enikõ fasori beosz-
tott lelkész és Beke Mátyás gyönki lel-
kész vezetésével. Jelentkezési határidõ:
máj. 30. A tábor 5500 Ft-ba fog kerülni!
Jelentkezési lap letölthetõ: fasor.luther-
an.hu/aktualis.htm. Információ: Szántó
Enikõ (Tel.: 06-20/7703700, e-mail:
enikoszanto@yahoo.ca,)

EGYHÁZKERÜLETI 
KONFIRMANDUS TÁBOR
2007. június 18–22. Bonyhád. Jelentke-
zés, információ: Aradi György (E-mail:
gyorgy.aradi@gmail.com, tel:06-20/770-3700)

NOMÁD TÁBOR
FELSÕSÖKNEK ÉS IFISEKNEK
2007. július 24–31. Börzsöny, Bernece-
baráti – fasori hagyomány szerint –
nomád tábor, fiataljaink szervezésében. 
Tábordíj: 8000 Ft, testvéreknek: 6000 Ft
Jelentkezés és információk: Brózik Vera

(brozver@freemail.hu; tel.: 06-20/8243565)
Idén a VII. nomád tábort tartjuk gyüleke-
zetünkben. A táborban hagyománya sze-
rint a programok között lesznek áhítatok,
istentisztelet, kirándulások, nagy játékok,
beszélgetések, elõadások. Szeretettel vá-
runk mindenkit, aki szeret sátorban alud-
ni, patakban fürdeni, aki szereti a ter-
mészet közelségét

KONFIS + KISIFIS 15–20 éveseknek
2007. augusztus 1–4. Csákvár Szántó
Enikõ beosztott lelkész és Deák Dániel
hitoktatónk vezetésével. Tábordíj: 5500 Ft.
Az elõleget (2000 Ft) május végéig kér-
jük leadni! Jelentkezés és információk:
Szántó Enikõ (Tel.: 06-20/7703700, e-mail:
enikoszanto@yahoo.ca)
Jövõre a hétfõi „kisifibe” az idén konfir-
máltakat. Ez egy jó lehetõség, hogy job-
ban megismerjük egymást és egy új kö-
zösség formálódjon! 
Témánk: LÁZADÁS!!! MÁSKÉPPEN... 

GYERE EL LEGALÁBB KETTÕBE! ;-)

FASORI TÁBOROK – 2007. NYÁR

A Budapest-Fasori Evangélikus Egy-
házközség és az Asztali beszélgetések
Kulturális Alapítvány által szervezett
„Asztali beszélgetések” címû elõadás-
sorozat 2006/2007-es évadzáró alkal-
mára – MEGÚJULÓ ENERGIAFOR-
RÁSOK, MEGÚJULÓ FOGYASZTÓI
SZEMLÉLET címmel – sok szeretettel
hívjuk az érdeklõdõket.

Beszélgetõ partnerek:
Dr. Korényi Mihály Zoltán energetikai
mérnök és Dr. Béres Tamás rendszeres

Asztali beszélgetések
teológiai tanár, teológus (Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem)

Az elõadás idõpontja:
2007.június 5. (kedd) 18 óra Az elõadás
helyszíne: Budapest-Fasori Evangélikus
Gimnázium díszterme (1071 Budapest,
Városligeti fasor 17–21.)
A rendezvény ingyenesen látogatható!

Asztali beszélgetések Kulturális Alapítvány, 

1071 Budapest, Damjanich utca 28/B. 

e-mail: asztali@yahoo.com

A R C K É P
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a gyakorlati teológia érdekelt, a Gyakor-
lati Intézet demonstrátora is voltam. Ter-
mészetes volt számomra, hogy a diplo-
mamunkámat is gyakorlati teológiából
írtam, melyben a fiatalok megszólításá-
nak új útjait kutattam. Alapítója vagyok
az azóta is mûködõ „Közös Pont Misz-
sziónak”, amelynek keretében a nyaranta
megrendezett Sziget Fesztiválon egy ke-
resztény sátrat állítottunk fel, ahová a
fesztiválon szórakozó fiatalokat vártuk.
Itt kötetlenebb keretek között adtunk
lehetõséget a fiataloknak arra, hogy
problémáikról, kérdéseikrõl keresztény

fiatalokkal és lelkészekkel be-
szélgethessenek. A „Közös Pont”

alapítása óta, azaz 2000-tõl folyamatosan
mûködik, azóta már több fesztiválon is.

Egyetemi tanulmányaim során egy
szemesztert töltöttem Svájcban az „Ecu-
menical Instittute”-ben. 

Az ún. „gyakorlati évem” alatt, 2005
szeptemberétõl közel egy éven át szolgál-
tam az Irsai Evangélikus Egyházközség-
ben. Aktív és igazi élõ gyülekezetbe 
kerültem, sok tanáccsal, gondoskodó
szeretettel segítették a szolgálatra való
felkészülésemet. Saját szolgálati terület-
ként ott is a fiatalokkal foglalkoztam,
akikbõl sikerült is egy új ifjúsági csopor-
tot elindítanom.

Férjem, Dr. Schneller Domonkos ügy-
védjelölt, jelenleg szakvizsga elõtt áll. 
A XI. kerületben lakunk, 2006 nyarán há-
zasodtunk össze.

Másodéves vagyok a Semmelweis
Egyetem Mentálhigiéné Intézetének kép-
zésén, ahol ifjúsági lelkigondozásra sze-
retnék majd szakosodni.

Mónus Györgyivel, Gáncs Tamással és

Szabó Andrással, kedves barátaimmal

együtt avattak lelkésszé a Deák téren

ALSÓSOKNAK
2007. június 18-22. Hittantábor Keszõ-
hidegkúton (a gyönki hittanosokkal kö-
zös táborunk) Szántó Enikõ fasori beosz-
tott lelkész és Beke Mátyás gyönki lel-
kész vezetésével. Jelentkezési határidõ:
máj. 30. A tábor 5500 Ft-ba fog kerülni!
Jelentkezési lap letölthetõ: fasor.luther-
an.hu/aktualis.htm. Információ: Szántó
Enikõ (Tel.: 06-20/7703700, e-mail:
enikoszanto@yahoo.ca,)

EGYHÁZKERÜLETI 
KONFIRMANDUS TÁBOR
2007. június 18–22. Bonyhád. Jelentke-
zés, információ: Aradi György (E-mail:
gyorgy.aradi@gmail.com, tel:06-20/770-3700)

NOMÁD TÁBOR
FELSÕSÖKNEK ÉS IFISEKNEK
2007. július 24–31. Börzsöny, Bernece-
baráti – fasori hagyomány szerint –
nomád tábor, fiataljaink szervezésében. 
Tábordíj: 8000 Ft, testvéreknek: 6000 Ft
Jelentkezés és információk: Brózik Vera

(brozver@freemail.hu; tel.: 06-20/8243565)
Idén a VII. nomád tábort tartjuk gyüleke-
zetünkben. A táborban hagyománya sze-
rint a programok között lesznek áhítatok,
istentisztelet, kirándulások, nagy játékok,
beszélgetések, elõadások. Szeretettel vá-
runk mindenkit, aki szeret sátorban alud-
ni, patakban fürdeni, aki szereti a ter-
mészet közelségét

KONFIS + KISIFIS 15–20 éveseknek
2007. augusztus 1–4. Csákvár Szántó
Enikõ beosztott lelkész és Deák Dániel
hitoktatónk vezetésével. Tábordíj: 5500 Ft.
Az elõleget (2000 Ft) május végéig kér-
jük leadni! Jelentkezés és információk:
Szántó Enikõ (Tel.: 06-20/7703700, e-mail:
enikoszanto@yahoo.ca)
Jövõre a hétfõi „kisifibe” az idén konfir-
máltakat. Ez egy jó lehetõség, hogy job-
ban megismerjük egymást és egy új kö-
zösség formálódjon! 
Témánk: LÁZADÁS!!! MÁSKÉPPEN... 

GYERE EL LEGALÁBB KETTÕBE! ;-)

FASORI TÁBOROK – 2007. NYÁR

A Budapest-Fasori Evangélikus Egy-
házközség és az Asztali beszélgetések
Kulturális Alapítvány által szervezett
„Asztali beszélgetések” címû elõadás-
sorozat 2006/2007-es évadzáró alkal-
mára – MEGÚJULÓ ENERGIAFOR-
RÁSOK, MEGÚJULÓ FOGYASZTÓI
SZEMLÉLET címmel – sok szeretettel
hívjuk az érdeklõdõket.

Beszélgetõ partnerek:
Dr. Korényi Mihály Zoltán energetikai
mérnök és Dr. Béres Tamás rendszeres

Asztali beszélgetések
teológiai tanár, teológus (Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem)

Az elõadás idõpontja:
2007.június 5. (kedd) 18 óra Az elõadás
helyszíne: Budapest-Fasori Evangélikus
Gimnázium díszterme (1071 Budapest,
Városligeti fasor 17–21.)
A rendezvény ingyenesen látogatható!

Asztali beszélgetések Kulturális Alapítvány, 

1071 Budapest, Damjanich utca 28/B. 

e-mail: asztali@yahoo.com

A R C K É P



kezõ fejezetekben a kemény fedeles, színes
képekkel és korabeli dokumentumokkal (tervra-
jzokkal, levelekkel) illusztrált, közel százoldalas
könyv sorra veszi a templom építésének vala-
mennyi momentumát, és aprólékosan bemutatja
a „templomtartozékokat”, megismertetve az
olvasót az oltár, a szószék, az orgona, a harang,

a torony megannyi apró titkával. Az
egyik fejezet – talán Csapó Sarolta
évfordulóra írt versének a
szellemében („Áll a templom –
százévesen is ifjan, / Mert a tem-
plomoknak magas koruk van. /
Magas a koruk, de csak addig élnek
– / Amíg hívei helyt adnak létének”
(Százéves a fasori templom, részlet)
– a gyülekezet „hétköznapjait”, így

például a gyermek- és ifjúsági munkát, az ének-
kart és a vasárnapi kávé „intézményét” mutatja
be. A kötetben a tavalyi megjelenésnek köszön-
hetõen a templom felszentelésének (1905.
október 8.) a századik évfordulója alkalmából
tartott, másfél évvel ezelõtti ünnepi és hálaadó
istentiszteletekrõl is található felvétel. 
A kiadvány végén a templom történetével kap-
csolatos tényeket, adatokat – például a benne
található emléktáblák feliratait vagy a
gyülekezetre vonatkozó népmozgalmi adatokat.   

Vitális Judit
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Gyülekezeti kirándulás
Szarvasra

Betértünk Szarvas Tessedik Sá-
muel építtette Ótemplomába,
ahol két helyi lelkész beszélt a
templomról, a szokásokról és
még énekeltünk is. Amikor egy kis
szabad idõt kaptunk sokan a cukrászdát
vettük irányba. Végre tavaly nyár után
ismét fagyizhattunk! Több, mint félórás

hajóút alatt sok mindent láttunk a
Kõrös holtágon. Átsiklottunk a
híd alatt is, amelyen elõtte átsétál-
tunk a Ruzicskay Alkotóházat
megtekintve, az Erzsébet-ligetbõl
jövet.  Nagyon nagyon élveztem
az idei kirándulást, és az idõ is
igazán kedvezett az arborétumba tervezett záróprogram-
nak. Senkin nem láttam fáradságot, talán azért is, mert jól
érezték magukat ugyanúgy, mint én! Remélem jövõre is
ilyen jól sikerül majd!       Czainkó Kata, középiskolás diák

Jelzõtûz – Tizenegy bátorító szó,  Szerk.: Szabó Lajos, Luther Kiadó,  2007
Az evangélikus spiritualitás elmélyítése, útkeresés a régi és az új, a hagyományos és a modern
megszólítási módok gazdagságában. A sorozat eddigi kötetei nagy ünnepeinkhez kapcsolódó-
an adtak lelki táplálékot. A „Lélegzetvétel” a húsvéthoz, a „Fényforrás” pedig a karácsonyi ün-
nepkörhöz kötõdõen kínál az olvasónak csendes perceket, imádságokkal, elmélkedésekkel,
áhítatokkal. A színes képek új távlatokat nyitnak, tovább segítenek a megállásban, készülésben. 

Ebbe a sorozatba illeszkedik bele a nemrégiben megjelent „Jelzõtûz” is, amelyet leginkább
a pünkösdhöz illetve a konfirmációhoz kapcsolt a szerkesztõ. Lélek, erõ, lendület, fiatalság,
szerelem, tavasz... igen, ezek is Isten ajándékai. A sorozat legújabb kötete most ezekre a
csodákra irányítja tekintetünket. A „Jelzõtûz” megvásárolható gyülekezeti iratter-
jesztésünkben! Ára: 890 Ft

KÖNYVAJÁNLÓ
Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe –

Vitális Judit soraival – az iratterjesztésünkben

2500,-Ft-os áron kapható, fasori evangélikus

templomunk 100 évét bemutató, reprezentatív

kiállítású könyvet.

„Kétség sem férhet hozzá, hogy a templom
készítõi mesterit alkottak. Pecz
Samu, Róth Miksa, Benczúr Gyula
és Angster József – hogy csak a
legismertebbek nevét említsük –
igazán kitettek magukért. (Talán õk
is úgy gondolkodtak, mint késõbb
Peskó Zoltán orgonamûvész, aki
szerint „Istennek mindig a legszeb-
bet kell adni”.)
De hogyan készülhetett el a hazai
evangélikus templomoknak ez a különleges
darabja? A részleteket a gyülekezet presbitériu-
ma által idén tavasszal kiadott, Uram, a Te sze-
meid e házra nézzenek – 100 éves a Budapest-
Fasori Evangélikus Templom címû kötet tartal-
mazza. A kötetet Gáncs Péternek, a Déli
Egyházkerület püspökének beköszöntõ sorai
nyitják. Szirmai Zoltán, a gyülekezet nyugalma-
zott lelkésze Salamon király imádságát választva
írása címéül – „Nézz nyitott szemmel erre a
házra éjjel és nappal…” (1Kir 8,29) – röviden
áttekinti a templom elmúlt száz évét. A követ-

2006/2007 TANÉV
Hittanosoknak, hálaadó családi isten-
tisztelet (lásd bõvebben: 12. oldal)

2007. június 7., 9:30  
Ifjúsági tagoknak (a most konfirmáltak-
nak, illetve minden ifisnek és fiatal fel-
nõttnek) áhítat, kerti sütögetés:

2007. június 16.,  17:00–20:00
A nyár elõtti utolsó ifjúsági istentisztelet:

2007. május 27., 18:00
„Baba-mama” klub: június 5., 10:00
Szeretettel várjuk az apukákat is, közös
agapéra, beszélgetésre. 
A nyár után elsõ találkozásunk: szeptem-
ber 19-én lesz.
Június 18-tól szünetelnek a hittanórák, a

bibliaórák, az ifjúsági órák és egyéb rend-

szeres alkalmaink gyülekezetünkben.

2007/2008 TANÉV
Tanévnyitó istentisztelet majd szeretet-
vendégség és játszóház:

2007. szeptember 23, 11:00  
Áhítat ifjúsági tagoknak, a most konfir-
máltaknak, illetve minden ifisnek, tánc-
ház, táboros élmények:

2007. szeptember 22., 17:00– 20:00
Elsõ családi istentiszteletünk:

2007. szeptember 2., 9:30
Elsõ ifjúsági istentiszteletünk:

2007. szeptember 30., 18:00
Szeptember 24-tõl indulnak újra rend-

szeres alkalmaink gyülekezetünkben.

TANÉVZÁRÓ & TANÉVNYITÓ ALKALMAINK
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Szárszó gyöngyei
Március 16-án reggel a Keleti pályaud-
varról útnak indult egy kis társaság Bala-
tonszárszóra: konfirmandusok, kisifisek,
lelkészeink és két fiatal vezetõ (köztük
jómagam). A kirándulás nem titkolt célja
volt, hogy megismerjük egymást, elsõ-
sorban a konfisok az ifiseket. A hétvé-
gének kicsit lelkigyakorlat jellege volt,
melynek témája az „élet gyöngyei”.

Martin Lönnebo svéd püspök, mikor
hajótörést szenvedett a Görög partoknál,
sok idõt töltött gyöngyhalászok közt. Itt
alkotott meg egy gyöngysort, amiben ti-
zennyolc gyöngy van, mindnek megvan
a maga jelentése, helye a sorban. Ezekrõl
a gyöngyökrõl beszélgettünk és tanul-
tunk. Rengeteg új gondolat látott nap-
világot Szárszón, és talán önmagunkat is
jobban megismerhettük a gyöngyök se-
gítségével. Egy-egy elõadást kiscsopor-
tos beszélgetés követett, és minden napot
áhítattal zártunk. Persze a komoly dolgok
mellett bõven volt idõnk játszani, például
esténként együtt társasoztunk.

Egyik nap kis kirándulást tettünk Bala-
tonbogláron, ahol egy jót sétáltunk, meg-
néztük a Gömbkilátót, a templomot (ahol
korábban Aradi György lelkészünk szol-
gált), és felmentünk egy csendes kis úton
a régi temetõhöz is.  

Azt hiszem, mindnyájunk nevében
mondhatom, hasznunkra vált ez a hétvé-
ge. Valamennyien feltöltõdve csöppen-
tünk vissza a hétköznapokba.

Remélem, hogy ez az együtt töltött 
pár nap mindenki életében egy értékes
gyöngyszemként marad majd meg.

Simó Márti,
a tábor egyik
szervezõje, a

Sylvester János
Protestáns

Gimnázium
végzõs tanulója

(folytatás a 3. oldalról) Menyasszonya, Ildikó
katolikus, leginkább egy ökumenikus
fiatalokból álló közösségben érzi jól
magát: – Egy nagy keresztezõdésnek
festeném le életem eme szakaszát – vall-
ja Attila –, ahol a megkeresztelkedésem-
mel a jó és helyes utat választottam. Az
út elején tartok és mellékvágányok
nélkül szeretném végigjárni.
A jobb felsõ képen Hajós Gergõ, Szántó
Enikõ (beosztott lelkész), Aradi György
(lelkész), Bánsági Krisztina, Horváth
Attila a húsvéti istentisztelet után.
Krisztinát Aradi György, Gergõt és
Attilát Szántó Enikõ készítette fel a ke-
resztelésre, konfirmációra. A felkészülés
közösségi részét a havonta egyszer a
„KERESÕK KLUBJA” alkalmain él-
hették meg a fiatalok.

Fiataljaink a „KERESÕK KLUBJÁ-
BAN” immár a keresztelés, konfirmáció
után... hiszen még csak most kezdõdik
igazán a tanítványság! Együtt maradunk
és hívunk, várunk másokat is, akik

szívesen készülnének indulnának el egy
jó közösség támogatásával ezen az úton.

Szántó Enikõ

(folytatás az 1. oldalról) Mögöttünk állt a
hosszú felkészülés minden öröme és
nyûge. Mögöttünk volt a családunk
bátorítása és bizalma is.

És akkor, ott megérkeztünk. Ez a meg-
érkezés a szent új érzését hozta magával.

Térdeltünk – a tenni nem tudó várako-
zás mozdulata, tartása volt ez.

Térdeltünk – és vártuk a következõ
pillanatot.

Térdeltünk – és vártuk, és éreztük a
Szentlélek Istent.   Simon Réka- lelkésznõ 

(Bük, Szakony)
Az írás a Jelzõtûz – Tizenegy bátorító

szó c. kötetben jelejnt meg, szerk: Szabó
Lajos, Luther Kiadó, 2007, lásd 5. oldal.

KERESSE MEG SAJÁT KONFIRMÁCIÓI
KÉPÉT A HONLAPUNKON:  

http://fasor.lutheran.hu

I D E I  K O N F I R M Á C I ÓI D E I  K O N F I R M Á C I Ó
A 2006-2007 évi konfirmandus cso-
port ünnepi vizsgájára és konfirmá-
ciói istentiszteletére szeretettel hí-
vunk minden érdeklõdõt.
Konfirmációi vizsga 2007 május 2-án
(szombaton) 17 órától a gyülekezeti
teremben, konfirmációi istentisztelet
2007 május 3-án, Szentháromság
ünnepén, délelõtt 11 órától, a Fasori
Evangélikus Templomban.

kezõ fejezetekben a kemény fedeles, színes
képekkel és korabeli dokumentumokkal (tervra-
jzokkal, levelekkel) illusztrált, közel százoldalas
könyv sorra veszi a templom építésének vala-
mennyi momentumát, és aprólékosan bemutatja
a „templomtartozékokat”, megismertetve az
olvasót az oltár, a szószék, az orgona, a harang,

a torony megannyi apró titkával. Az
egyik fejezet – talán Csapó Sarolta
évfordulóra írt versének a
szellemében („Áll a templom –
százévesen is ifjan, / Mert a tem-
plomoknak magas koruk van. /
Magas a koruk, de csak addig élnek
– / Amíg hívei helyt adnak létének”
(Százéves a fasori templom, részlet)
– a gyülekezet „hétköznapjait”, így

például a gyermek- és ifjúsági munkát, az ének-
kart és a vasárnapi kávé „intézményét” mutatja
be. A kötetben a tavalyi megjelenésnek köszön-
hetõen a templom felszentelésének (1905.
október 8.) a századik évfordulója alkalmából
tartott, másfél évvel ezelõtti ünnepi és hálaadó
istentiszteletekrõl is található felvétel. 
A kiadvány végén a templom történetével kap-
csolatos tényeket, adatokat – például a benne
található emléktáblák feliratait vagy a
gyülekezetre vonatkozó népmozgalmi adatokat.   

Vitális Judit
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Gyülekezeti kirándulás
Szarvasra

Betértünk Szarvas Tessedik Sá-
muel építtette Ótemplomába,
ahol két helyi lelkész beszélt a
templomról, a szokásokról és
még énekeltünk is. Amikor egy kis
szabad idõt kaptunk sokan a cukrászdát
vettük irányba. Végre tavaly nyár után
ismét fagyizhattunk! Több, mint félórás

hajóút alatt sok mindent láttunk a
Kõrös holtágon. Átsiklottunk a
híd alatt is, amelyen elõtte átsétál-
tunk a Ruzicskay Alkotóházat
megtekintve, az Erzsébet-ligetbõl
jövet.  Nagyon nagyon élveztem
az idei kirándulást, és az idõ is
igazán kedvezett az arborétumba tervezett záróprogram-
nak. Senkin nem láttam fáradságot, talán azért is, mert jól
érezték magukat ugyanúgy, mint én! Remélem jövõre is
ilyen jól sikerül majd!       Czainkó Kata, középiskolás diák

Jelzõtûz – Tizenegy bátorító szó,  Szerk.: Szabó Lajos, Luther Kiadó,  2007
Az evangélikus spiritualitás elmélyítése, útkeresés a régi és az új, a hagyományos és a modern
megszólítási módok gazdagságában. A sorozat eddigi kötetei nagy ünnepeinkhez kapcsolódó-
an adtak lelki táplálékot. A „Lélegzetvétel” a húsvéthoz, a „Fényforrás” pedig a karácsonyi ün-
nepkörhöz kötõdõen kínál az olvasónak csendes perceket, imádságokkal, elmélkedésekkel,
áhítatokkal. A színes képek új távlatokat nyitnak, tovább segítenek a megállásban, készülésben. 

Ebbe a sorozatba illeszkedik bele a nemrégiben megjelent „Jelzõtûz” is, amelyet leginkább
a pünkösdhöz illetve a konfirmációhoz kapcsolt a szerkesztõ. Lélek, erõ, lendület, fiatalság,
szerelem, tavasz... igen, ezek is Isten ajándékai. A sorozat legújabb kötete most ezekre a
csodákra irányítja tekintetünket. A „Jelzõtûz” megvásárolható gyülekezeti iratter-
jesztésünkben! Ára: 890 Ft

KÖNYVAJÁNLÓ
Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe –

Vitális Judit soraival – az iratterjesztésünkben

2500,-Ft-os áron kapható, fasori evangélikus

templomunk 100 évét bemutató, reprezentatív

kiállítású könyvet.

„Kétség sem férhet hozzá, hogy a templom
készítõi mesterit alkottak. Pecz
Samu, Róth Miksa, Benczúr Gyula
és Angster József – hogy csak a
legismertebbek nevét említsük –
igazán kitettek magukért. (Talán õk
is úgy gondolkodtak, mint késõbb
Peskó Zoltán orgonamûvész, aki
szerint „Istennek mindig a legszeb-
bet kell adni”.)
De hogyan készülhetett el a hazai
evangélikus templomoknak ez a különleges
darabja? A részleteket a gyülekezet presbitériu-
ma által idén tavasszal kiadott, Uram, a Te sze-
meid e házra nézzenek – 100 éves a Budapest-
Fasori Evangélikus Templom címû kötet tartal-
mazza. A kötetet Gáncs Péternek, a Déli
Egyházkerület püspökének beköszöntõ sorai
nyitják. Szirmai Zoltán, a gyülekezet nyugalma-
zott lelkésze Salamon király imádságát választva
írása címéül – „Nézz nyitott szemmel erre a
házra éjjel és nappal…” (1Kir 8,29) – röviden
áttekinti a templom elmúlt száz évét. A követ-

2006/2007 TANÉV
Hittanosoknak, hálaadó családi isten-
tisztelet (lásd bõvebben: 12. oldal)

2007. június 7., 9:30  
Ifjúsági tagoknak (a most konfirmáltak-
nak, illetve minden ifisnek és fiatal fel-
nõttnek) áhítat, kerti sütögetés:

2007. június 16.,  17:00–20:00
A nyár elõtti utolsó ifjúsági istentisztelet:

2007. május 27., 18:00
„Baba-mama” klub: június 5., 10:00
Szeretettel várjuk az apukákat is, közös
agapéra, beszélgetésre. 
A nyár után elsõ találkozásunk: szeptem-
ber 19-én lesz.
Június 18-tól szünetelnek a hittanórák, a

bibliaórák, az ifjúsági órák és egyéb rend-

szeres alkalmaink gyülekezetünkben.

2007/2008 TANÉV
Tanévnyitó istentisztelet majd szeretet-
vendégség és játszóház:

2007. szeptember 23, 11:00  
Áhítat ifjúsági tagoknak, a most konfir-
máltaknak, illetve minden ifisnek, tánc-
ház, táboros élmények:

2007. szeptember 22., 17:00– 20:00
Elsõ családi istentiszteletünk:

2007. szeptember 2., 9:30
Elsõ ifjúsági istentiszteletünk:

2007. szeptember 30., 18:00
Szeptember 24-tõl indulnak újra rend-

szeres alkalmaink gyülekezetünkben.

TANÉVZÁRÓ & TANÉVNYITÓ ALKALMAINK



KÖRLEVÉL 2007. Pünkösd 2007. Pünkösd KÖRLEVÉL 310

Krisztina, Gergõ és Attila keresztelé-
sük napján a húsvét hajnali istentiszte-
lettel kezdték a lelki készülést. Fél
hatkor kezdõdött a „Fény liturgiája”,
amelyet az ifjúság szokásos húsvéti
reggelije követett, ahol közösen imád-
koztunk a keresztelés elõtt álló fiata-
lokért. A 11 órakor kezdõdõ istentisz-
teletig a keresztelés elõtt állók elmé-
lyülését egy közös lelkigyakorlat se-
gítette.

Krisztina (kép jobbra) keresztelõje
és konfirmációja után tartotta egyházi
esküvõjét templomunkban: – Régóta
terveztem de nem volt bátorságom
„belépni” a számomra akkor még is-
meretlen világba. Életem egyik fontos
eseményének eljövetele – az esküvõ
– azonban megadta számomra a kellõ
bátorságot, hogy végre megtegyem az
elsõ lépést...

Gergõ (a jobb oldali képen balra)
így foglalta össze a keresztséghez ve-
zetõ útját: – Luther kátéjának megis-
merése nagyban segített hitem meg-
találásában. Ez már régóta érlelõdött
bennem. A konfirmációval értelmet
nyert ennek az útnak minden erõfeszí-
tése. Köszönöm a Fasori Evangélikus
Egyházközség fiatal lelkészeinek,
hogy segítettek megtalálni „ama Ke-
gyelmes Istent!” 

Attila (az oltár elõtt jobb oldalon)
menyasszonyával együtt érkezett a ke-
resztelésre felkészítõ beszélgetésekre,
közösen készültek a keresztelésre,
konfirmációra.              (folytatás a 9. oldalon)

A tanítványság útján
Fiatal felnõttek konfirmációja 

és keresztelõje húsvétkor

nem saját áldozatkészségünk gyümölcse.
Nem vitás, hogy közfeladatokat ellátó in-
tézményeink (óvodáink, iskoláink, szere-
tetotthonaink) normatív támogatása nem
kegy az állam részérõl, hanem olyan
kötelezettség, amelynek jogosságát egy
demokratikus társadalomban senki nem
vonhatná kétségbe.

Meggyõzõdésem, hogy gyülekezete-
ink napi gondjainak nyomasztó terhétõl
csak akkor fogunk megszabadulni, ha
megtörténik a nagy fordulat, és végre a
pénztárcánk is megtér… Gyülekezeteink-
nek azokból kell (kellene) élniük, akik a
gyülekezetben élnek. Számomra nem
kétséges, hogy ha az alábbi táblázatot ko-
molyan venné minden testvérünk, aki
büszkén és öntudatosan evangélikusnak
vallja magát, fordulat állhatna be egyhá-
zunk, gyülekezeteink pénzügyeit illetõ-
en... El kellene kezdeni! Nem egymásra
várva, hanem kezdeményezõ, egyházunk-
ért, gyülekezetünkért felelõs szeretettel.

Fontos megjegyzés a táblázathoz: a
„havi bevétel” adózás utáni nettó össze-

get jelent. Az „összeg” oszlopokban sze-
replõ szám a sáv felsõ értékéhez tartozik,
és az egyes egyháztagokra, nem pedig a
családokra vonatkozó összeget jelenti.

Nézzünk most egy – a családi szem-pon-
tokat figyelembe vevõ – példát! (A szá-
mítási mód minden jövedelemfajtára,
nyugdíjra is ugyanilyen eljárással alka-
lmazható.) Három kiskorú gyermeket
nevelõ család. Az apa tanár, nettó 145
ezer Ft-ot visz haza, az anya alkalmazott
egy könyvelõcégnél, nettó 210 ezer Ft-
ért. Ez összesen 355 ezer Ft (a családi
pótlékot nem számoljuk), amelyet elosz-
tunk a családtagok számával, vagyis
öttel, ez 71 ezer Ft. A táblázat alapján ez
710 Ft-ot jelent fejenként és havonta.
Mivel két keresõ van, a család havonta
1420 Ft-tal, vagyis évente 17 040, azaz
tizenhétezer-negyven forinttal támogatja
– remélhetõleg önként és örömmel –
gyülekezetét. Most már csak azt kérem
kedves hittestvéreimtõl, vegyék a fárad-
ságot, számítsák ki a táblázat alapján a
jövedelmüknek megfelelõ összeget, és ha-

sonlítsák össze a családi költség-
vetésükben szereplõ, gyülekezetük-
nek szánt összeggel. És tegyék, amit
szívük és egyházszeretetük diktál…”

A táblázatot, mely az egyházfenn-
tartói járulék számítást segíti, egyház-
községünk presbitériuma irányadó-
nak fogadta el. Az éves járulék befi-
zetésének lehetséges módjai: 1. Sárga
színû postai átutalási csekken. 2.
hivatali idõben közvetlenül a gyüle-
kezet pénztárába. 3. Banki átutalással
a gyülekezet folyószámlájára. (OTP
11705008-22506573)

Köszönjük eddigi és jövõbeni
szíves támogatását.       Aradi György

< 50.000 Ft 0,5% 250 Ft 3000 Ft
30 ezer Ft 0,5% 150 Ft 1800 Ft
50.001–100.000 Ft 1% 1000 Ft 12000 Ft
62 ezer Ft (minimálbér)1% 620 Ft 7440 Ft
100.001–150.000 Ft 1,5% 2250 Ft 27000 Ft
150.001–175.000 Ft 2% 3500 Ft 42000 Ft
175.001–200.000 Ft 2,5% 5000 Ft 60000 Ft
200.001–225.000 Ft 3% 6750 Ft 81000 Ft
225.001–250.000 Ft 4% 10000 Ft 12000 Ft
250.001–275.000 Ft 5% 13750 Ft 165000 Ft
275.001–300.000 Ft 6% 18000 Ft 216000 Ft
300.001–325.000 Ft 7% 22750 Ft 273000 Ft
325.001–350.000 Ft 8% 28000 Ft 336000 Ft
350.001–375.000 Ft 9% 33750 Ft 405000 Ft
> 375.001 Ft 10% 37600 Ft 451000 Ft
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A 2006. év a kazuális 
szolgálatok tükrében

Andrási Brúnó Álmos, Czirbusz Ákos, Dömény
Judit, Dömény László, Földvári Péter Dániel,
Gálik Balázs, Gõsi Emma, Hegedûs Benjamin,
Hegedûs Olivér, Hettlinger Ferenc, Hidasi Ákos,
Horváth Miklós, Horváth Tamás, Huszár Lili,
Jánosi Enikõ Eleonóra, Janza Kata, Kerekes
Gyula, Keresztes Kincsõ, Killik Anna, Kovács
Barbara Zsuzanna, Kovács Dóra, Kovács Eszter
Katina, Kovács Kata Krisztina, Kõvári Anita,
Lajtos Tamás, Lányi Dávid Milán, Lehel Dániel
Zoltán, Majoros Szilvia, Makk Máté Benedek,
Márkus Balázs, Máté-Rechtorisz Laura, N. Sza-
bó Emma Gréta, Nagy Ferenc, Nagy Richárd,
Opavszky Noémi, Pachmann Balázs, Pálfi Dóra,
Pecsõk-Bak Benedek László, Pintér Janka,
Ponyiczky Paul Ákos, Rozmán Amália Zorka,
Szabó-Erdélyi Janka, Szecsõdi Laura Szabina,
Dr. Stanka Gergely, Sztankovics Anikó, Tar-Pálfi
Helga, Tarsoly Judit, Tóth Korina, Tóth Noémi
Judit, Ungváry Attila, Uszkay Bálint, Varga
Kármen

Bõhm Tamás, Boyta Balázs, Csasznyi Blanka,
Dömény Judit, Dömény László, Dr. Stanka Ger-
gely, Erõss Anna, Fehér Jenõ, Horváth Miklós,
Horváth Tamás, Janza Kata, Kelecsényi Dániel,
Kerekes Gyula, Kotász Viktória, Kovács Bar-
bara Zsuzsanna, Kovács Bettina, Kovács Flóra,
Kõvári Anita, Lajtos Tamás, Majoros Szilvia,
Szabó Nikolett, Szafner Tamás, Szmola Gergely,
Szmola Márton, Tarsoly Judit, Timkó Gábor,
Unghváry Attila

Aranyi Csaba és Sinkovicz Szilvia • Dániel
Szabolcs és Kovács Angéla • Dömény László és
Kotász Viktória • Dr. Jávor Ádám Zoltán és
Sárközi Helga • Dr. Stanka Gergely és Várkonyi
Diána • Frank Benedek és Juka Tsuikawa •
Horváth Tamás és Valnicsek Edit • Kanyó Dávid
és Dr. Karaszi Margarita • Kovári József és Rácz
Orsolya • Lajtos Tamás  és Döbrentei Diána •
Mayer András és Takács Dorottya • Nagy
Gergely és Galgóczi Dóra • Nagy Roland és
Kellener Zsuzsanna • Nedermann Gábor és
Mándrik Martina • Németh Attila és Szabó
Edina • Pestalits Péter és Révész Krisztina •
Pocsai Gergely és Rajnák Bea • Puski Tibor és
Klimaj Gyöngyi • Salamon-Tóth Mátyás és Tóth
Nóra • Schuster Zoltán és Lezsák Mónika •
Számréber László és Ambrus Ágnes • Szányel
László Richárd és Makai Emma • Szody Ferenc
és Nagy Eszter • Thomas Bande és Langó
Krisztina • Unghváry Attila és Kónya Csilla •
Volincsák Tamás és Markó Ildikó • Zacsovics
Zoltán és Fonó Ágnes • Zumpf Tamás és Kovács
Barbara

Almási Sándorné, Barna Mátyás, Bene Istvánné,
Berkecz Irma, Borgulya Márton, Cseppkövi
Sándorné, Csontos György, Ducsai Ferenc,
Fehér Elekné, Gumber Mihályné, Huszár
László, Kenedi Gábor, Kiss Imréné, Koritscho-
ner Józsefné, Korompay Edéné, Márton József-
né, Meggyes Józsefné, Nagy Miklósné, Nagy
Vilmos, Dr. Nedeczky Iván, Dr. Patay István,
Perényi Jenõné, Prépost Lajos, Rákosi Sándor,
Sipos Kálmánné, Dr. Szabó Elek, Szabó Ilona,
Székelyné Dr. Fux Vilma, Szõlõssi Béláné, Szûr
Imréné, Dr. Terray Zoltán, Vaszkó Elekné, Voj-
nár István, Wagner István

KERESZTELÕ

KONFIRMÁCIÓ

ESKÜVÕ

TEMETÉS

AZ EGYHÁZFENNTARTÓI
JÁRULÉKRÓL – 

A  második legfontosabb
kérdés

Mindannyiunkat érintõ kérdésrõl szeret-
nék presbitériumunk döntése alapján
gyakorlatias segítséget nyújtva írni.
Gyülekezetünk, a Budapest-Fasori Evan-
gélikus Egyházközség hitéleti célra szánt
és a gyülekezeti tagok által felajánlott
anyagi forrásai (egyházfenntartói járulék,
perselypénz, adomány) évek óta alacsony
szinten rekedtek meg. Mindez azt is jelzi,
hogy kevés kivétellel sokan nem tudják,
vagy elfelejtették, hogy nincs más alapja
a gyülekezeti munkának anyagi értelem-
ben, mint éppen a hívek önkéntes felaján-
lásai. Egy egyházközségre talán legin-
kább jellemzõ pénzügyi adat, hogy
hányan fizetnek évente rendszeresen
egyházfenntartói járulékot (2006 ban
összesen 1 398 600 Ft). Segítségül hívom
a témában publikált elnök-püspöki cikk
fõbb gondolatait, melyet Ittzés János
püspök úr A második legfontosabb kérdés
címmel jelentetett meg az Evangélikus
Élet c. hetilap hasábjain: 

„A rám bízott elnök-püspöki szolgálat
felelosségével fordulok most egyházunk
tagjai felé, és kérem, gondolkodjanak,
töprengjenek – és nézzenek az önvizsgá-
lat tükrébe – velem együtt.

Ha egyházunk pénzérõl beszélünk,
mindenekelõtt azt a meggyõzõdésemet
kell leszögeznem, hogy egyházunk pén-
zét elsosorban a mi zsebünkbe tette bele
az Úristen... Sokszor elmondtuk, de
lehet, hogy még mindig nem elégszer,
hogy bevételeink túlnyomó többsége

talmas rúddal. „Comforter” olyan vígasz-
taló, aki nem elkényelmesíteni akar, ha-
nem oldalba bökve életre kelteni. Ahol
hangzik a kiáltás: Veni Creator Spiritus.
Jöjj teremtõ Szentlélek! – ott ma is ré-
szünk lehet a csodában. Bábel tornyának
ellenpólusaként a különféle nyelvet be-
szélõk és különbözõ kultúrákban élõk
hirtelen megértik egymást. Végre átütõ
erõvel tapasztalható: nem csak elbeszélni
lehet egymás mellett – van érthetõ, min-
denek alapját képezõ közös nyelv. 

Pünkösd tehát az újra meglelt, ihletett
kommunikáció ünnepe is.

Ahol Lélekért kiáltanak, oda Jézus
ígérete szerint ma is megérkezik a ví-
gasztaló, világosságot hozó, életre vezetõ
Szentlélek. És megajándékoz.   Aradi Gy.

A hit tehát hallásból van

A címben idézett mondatot Pál apostol
fogalmazza meg az élõ szóban hangzó
tanuságtétel, igehirdetés fontosságáról
(Rm 10,17). Most adománygyûjtõ fel-
hívásunk mottójaként szolgál, amikor
nagyothalló testvéreink és mindannyiunk
érdekében szeretnénk templomunk han-
gosító rendszerét újra cserélni. A 70-es
évek óta teljesen elavult mikrofon és
hangfalrendszer gyakran nem juttatja el a
jó hírt a célba. Helyére olyan, akadály-
mentesítõ technikai megoldás kerülne,
amelynek része egy indukciós hurok.
Mindez a tiszta, érthetõ hangzás lehetõ-
ségét kinálja nagyothalló készüléket
használóknak is. Templomunk hango-
sítására felajánlott adományokat csekkes
befizetéssel vagy folyószámlára történõ
utalással teheti meg. (OTP 11705008-
22506573) Köszönjük támogatását.
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Krisztina, Gergõ és Attila keresztelé-
sük napján a húsvét hajnali istentiszte-
lettel kezdték a lelki készülést. Fél
hatkor kezdõdött a „Fény liturgiája”,
amelyet az ifjúság szokásos húsvéti
reggelije követett, ahol közösen imád-
koztunk a keresztelés elõtt álló fiata-
lokért. A 11 órakor kezdõdõ istentisz-
teletig a keresztelés elõtt állók elmé-
lyülését egy közös lelkigyakorlat se-
gítette.

Krisztina (kép jobbra) keresztelõje
és konfirmációja után tartotta egyházi
esküvõjét templomunkban: – Régóta
terveztem de nem volt bátorságom
„belépni” a számomra akkor még is-
meretlen világba. Életem egyik fontos
eseményének eljövetele – az esküvõ
– azonban megadta számomra a kellõ
bátorságot, hogy végre megtegyem az
elsõ lépést...

Gergõ (a jobb oldali képen balra)
így foglalta össze a keresztséghez ve-
zetõ útját: – Luther kátéjának megis-
merése nagyban segített hitem meg-
találásában. Ez már régóta érlelõdött
bennem. A konfirmációval értelmet
nyert ennek az útnak minden erõfeszí-
tése. Köszönöm a Fasori Evangélikus
Egyházközség fiatal lelkészeinek,
hogy segítettek megtalálni „ama Ke-
gyelmes Istent!” 

Attila (az oltár elõtt jobb oldalon)
menyasszonyával együtt érkezett a ke-
resztelésre felkészítõ beszélgetésekre,
közösen készültek a keresztelésre,
konfirmációra.              (folytatás a 9. oldalon)

A tanítványság útján
Fiatal felnõttek konfirmációja 

és keresztelõje húsvétkor

nem saját áldozatkészségünk gyümölcse.
Nem vitás, hogy közfeladatokat ellátó in-
tézményeink (óvodáink, iskoláink, szere-
tetotthonaink) normatív támogatása nem
kegy az állam részérõl, hanem olyan
kötelezettség, amelynek jogosságát egy
demokratikus társadalomban senki nem
vonhatná kétségbe.

Meggyõzõdésem, hogy gyülekezete-
ink napi gondjainak nyomasztó terhétõl
csak akkor fogunk megszabadulni, ha
megtörténik a nagy fordulat, és végre a
pénztárcánk is megtér… Gyülekezeteink-
nek azokból kell (kellene) élniük, akik a
gyülekezetben élnek. Számomra nem
kétséges, hogy ha az alábbi táblázatot ko-
molyan venné minden testvérünk, aki
büszkén és öntudatosan evangélikusnak
vallja magát, fordulat állhatna be egyhá-
zunk, gyülekezeteink pénzügyeit illetõ-
en... El kellene kezdeni! Nem egymásra
várva, hanem kezdeményezõ, egyházunk-
ért, gyülekezetünkért felelõs szeretettel.

Fontos megjegyzés a táblázathoz: a
„havi bevétel” adózás utáni nettó össze-

get jelent. Az „összeg” oszlopokban sze-
replõ szám a sáv felsõ értékéhez tartozik,
és az egyes egyháztagokra, nem pedig a
családokra vonatkozó összeget jelenti.

Nézzünk most egy – a családi szem-pon-
tokat figyelembe vevõ – példát! (A szá-
mítási mód minden jövedelemfajtára,
nyugdíjra is ugyanilyen eljárással alka-
lmazható.) Három kiskorú gyermeket
nevelõ család. Az apa tanár, nettó 145
ezer Ft-ot visz haza, az anya alkalmazott
egy könyvelõcégnél, nettó 210 ezer Ft-
ért. Ez összesen 355 ezer Ft (a családi
pótlékot nem számoljuk), amelyet elosz-
tunk a családtagok számával, vagyis
öttel, ez 71 ezer Ft. A táblázat alapján ez
710 Ft-ot jelent fejenként és havonta.
Mivel két keresõ van, a család havonta
1420 Ft-tal, vagyis évente 17 040, azaz
tizenhétezer-negyven forinttal támogatja
– remélhetõleg önként és örömmel –
gyülekezetét. Most már csak azt kérem
kedves hittestvéreimtõl, vegyék a fárad-
ságot, számítsák ki a táblázat alapján a
jövedelmüknek megfelelõ összeget, és ha-

sonlítsák össze a családi költség-
vetésükben szereplõ, gyülekezetük-
nek szánt összeggel. És tegyék, amit
szívük és egyházszeretetük diktál…”

A táblázatot, mely az egyházfenn-
tartói járulék számítást segíti, egyház-
községünk presbitériuma irányadó-
nak fogadta el. Az éves járulék befi-
zetésének lehetséges módjai: 1. Sárga
színû postai átutalási csekken. 2.
hivatali idõben közvetlenül a gyüle-
kezet pénztárába. 3. Banki átutalással
a gyülekezet folyószámlájára. (OTP
11705008-22506573)

Köszönjük eddigi és jövõbeni
szíves támogatását.       Aradi György

< 50.000 Ft 0,5% 250 Ft 3000 Ft
30 ezer Ft 0,5% 150 Ft 1800 Ft
50.001–100.000 Ft 1% 1000 Ft 12000 Ft
62 ezer Ft (minimálbér)1% 620 Ft 7440 Ft
100.001–150.000 Ft 1,5% 2250 Ft 27000 Ft
150.001–175.000 Ft 2% 3500 Ft 42000 Ft
175.001–200.000 Ft 2,5% 5000 Ft 60000 Ft
200.001–225.000 Ft 3% 6750 Ft 81000 Ft
225.001–250.000 Ft 4% 10000 Ft 12000 Ft
250.001–275.000 Ft 5% 13750 Ft 165000 Ft
275.001–300.000 Ft 6% 18000 Ft 216000 Ft
300.001–325.000 Ft 7% 22750 Ft 273000 Ft
325.001–350.000 Ft 8% 28000 Ft 336000 Ft
350.001–375.000 Ft 9% 33750 Ft 405000 Ft
> 375.001 Ft 10% 37600 Ft 451000 Ft
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Családi hálaadó istentisztelet
Õszig, tanévkezdésig utolsó családi is-
tentiszteletünk június 3-án, 9.30-tól lesz.

Ezen az istentiszteleten a szülõk és
gyerekek megköszönhetik hitoktatóink
egész éves munkáját. Az istentisztelet
után beszélgetésre, szeretetvendégségre
várjuk a családokat. Családi istentisztele-
teinken, képekkel, mozgással, játékos-
sággal, interaktív elemekkel szeretnénk
megszólítani a legkisebbeket is. Alkal-
maink gyakori résztvevõi ovisok, kis-
iskolások. A gyerekeknek nem kell szá-
mukra kényelmetlen padokba ülniük,
hanem egy nagy szõnyegen párnákra
csücsülhetnek, ahonnan jobban látják az
istentiszteletet. 

Mostani alkalmunk úrvacsorás isten-
tisztelet lesz!

Hálaadó istentiszteletünk után, az is-
kolai tanévzárásig még folytatódnak hit-
tanóráink, sok játékkal, meglepetéssel
várjuk a hittanosokat!

Istentiszteletet úrvacsorával 
minden vasárnap 11 órától tartunk.

Ifjúsági alkalmak 
KIS IFI 14–20 éveseknek hétfõnként 17.30-tól
IFI ÉS FIATAL FELNÕTTEKNEK minden
pénteken 18 órától
Ifióráinkat a Damjanich u. 28/b alatt található

pincehelyiségben tartjuk.
„KERESÕ FIATALOK” KLUBJA – havonta
egyszer elõre megbeszélt idõpontban találko-
zunk azokkal a fiatalokkal, akik felnõttként ké-
szülnek keresztelésre, konfirmációra. Azokat is
várjuk, akik még nem határozták el magukat, de
szívesen csatlakoznának egy olyan csoporthoz,
ahol az élet nagy kérdéseit feszegetjük nyitottan
és érthetõ módon. Jelentkezés a lelkészeknél!
IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET A FASOR-
BAN minden hónap utolsó vasárnapján 18 órától
(Városligeti fasor 17.)

Ajánljuk még
ÉNEKKAR (FAFÖK) minden csütörtökön
19–21 óráig a Lelkészi Hivatalban (Damjanich
u. 28/b.) A Fasori Evangélikus Gimnázium volt
diákjai nagy szeretettel várnak minden énekelni
szeretõ fiatalt lelkes csapatukba. Nemcsak öreg-
diákoknak! 
BABA–MAMA KLUB három hetente délelõtt
10 órától. Szeretettel hívjuk az anyukákat és ba-
báikat egy olyan közösségbe, ahol a közös prob-
lémáink, kérdéseink kerülhetnek elõ, leginkább
a vallás és a lélektan területeirõl. Beszélgetünk,
eszünk-iszunk, babázunk és áhítatot is tartunk.
Mivel mindig más családnál találkozunk, ezért a
beosztott lelkésznél lehet információt kapni a
következõ alkalomról!

Szeretettel hívnak, várnak mindenkit a gyülekezet lelkészei:
Aradi György (gyorgy.aradi@gmail.com)

Szántó Enikõ (enikoszanto@yahoo.ca)
További információk: http://fasor.lutheran.hu/

Lelkészi Hivatal: 1071 Budapest, Damjanich 28/B. 
tel/fax:3222-806 • e-mail: fasor@lutheran.hu • honlap: fasor.lutheran.hu

A konfirmációi
oltár elõtt

Egy fénykép van elõt-
tem. A konfirmációmon
készült. Emlékszem még
a fényre, amely betöl-
tötte a templomot azon
a napon. Tenyeremen ér-
zem a térdeplõ tapintását.

Szombaton még pró-
báltunk: körbetérdeltük
az oltárt. Akkor még ne-
vettünk egy-egy esetlen-
ségen. Ez a próba még
buli volt.

Aztán eljött a vasár-
nap, és vele a konfirmá-
ciónk ünnepe. A napfény
beáradt a templomba,
és eljött a pillanat, hogy
újra letérdeljünk az ol-
tár köré. A sok ember
elõtt kissé esetlenül moz-
dulva indultunk az oltár
felé. Amint pedig tér-
dünk hozzáért a térdep-
lõ bársonyához, az a
megérkezés pillanata
volt. Egyáltalán nem
emlékeztetett az elõzõ
napi térdelésre a pró-
bán. Az a pillanat ott és
akkor szent volt. 

(folytatás a 9. oldal alján)

JÖJJ TEREMTÕ SZENTLÉLEK!
Lélekben részesedni, közösséggé kovácsolódni, mássá
lenni. Ez lebegett az elsõ tanítványok szeme elõtt, amikor
a húsvét utáni ötvenedik nap közeledtével imádságra
gyûltek. És kapták gazdagon a Szentlélek ajándékait. Az
elsõ pünkösd a maga különleges fény és hanghatásaival, a
szavakba sem önthetõ élmények egyidejû áradásának az

ünnepe volt (hatalmas
szélrohamhoz hasonló
zúgás támadt az égbõl,
és valami lángnyelvek
jelentek meg. Apcsel 2,1kk) 

Bennünket, mai ta-
nítványokat is várako-
zás tölt el. Olyan él-
ményre vágyunk, ame-
lyek Krisztus közelébe
vonnak, amikor a legin-
kább személyes belsõ
tér és a külsõ univer-
zum egymásra han-
golódva békére talál.
Kérdés, hogy keres-
sük-e a Lélekkel töl-
tekezés alkalmait?

Ünnepre készülünk,
ahol hangzik a kiáltás:
Veni Creator Spiritus.
Jöjj teremtõ Szentlé-
lek!

És a válasz sem marad el. Bár lehet, hogy meglepetést
okoz. Egy Angliában õrzött kódex lapjain a Szentlélek
különleges ábrázolására bukkantak. Páncélba öltözött, 
sisakrostélyos  alak, kezében lovagi tornákon használt ha-
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ASZTALI  BESZÉLGETÉSEK

Meghívó  a 7. oldalon!

Idõs, beteg, mozgásukban korlá-
tozott testvéreinket telefonos jel-
zést követõen szívesen felkeres-
sük otthonaikban. Beszélgetésre,
közös imádságra és házi úrvacso-
rára is lehetõség nyílik.

Hivatali telefonszámok: 
(hétköznap 9–13 óráig) 

3222-806; 06-20-770-3700.


