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A Deák-téri és a Fasori gyü-lekezet közös szervezésébenNárduskenettel a Golgotáigcímmel.Idén három estre a Deák-térigyülekezeti nagyterembe hívo-gatunk. Az alkalmak 18.00órakor kezdõdnek.
2008. március 17., hétfõMire való ez a pazarlás?(Mk 14,3-5)Szántó Enikõ lelkész2008. március 18., keddMiért bántjátok? (Mk 14,6-7)Aradi György lelkész2008. március 19., szerdaJézus temetésére – az asszonyemlékezetére (Mk 14,8-9)Aradi György lelkész

Trostbergi
vendégek

Bajor testvérgyülekezetünkküldöttsége március 27–30-ig új lelkészükkel, AndreasHerden vezetésével látogatBudapestre. Közös progra-munk 30-án Quasi modogeniti vasárnapján 11 órásiistentisztelettel és gyüle-kezeti kávézással zárul.
Részletes program:fasor.lutheran.hu 

Üres sír – teljes élet
„Amiképpen az Atya az Õ dicsõsége által feltámasztotta
Krisztust a halottak közül, azonképpen mi is új életben
járjunk.” Róma 6,4 b.

Elgördített zárókõ, huzatos sírkamra talánya. Nincs ott,
akinek bent kellene lenni... Fussunk innen.  Ne szóljunk

senkinek...
Üres sírboltból a telje-

sebb élet felé. Húsvét
mindig így fordítja fe-
lénk a régi-új történetet:
Amiképpen Õ, azonkép-
pen mi is új életben jár-
junk! Tanítványként
együtt élni a Mesterrel
azt jelenti, utunk az Õ
útja, sorsunk is közös.
Az ünnep vonzásában
valójában ezzel a kihí-
vással érdemes szem-
besülnünk. Tudjuk, ke-
vesen jutnak el a nagy-

pénteki fájdalmas férfi haláltusájáig. Gyakran a kereszt
felé vezetõ úton is megtorpanunk. Mert nem a kívánt lát-
ványt nyújtja. Mégis azt kell mondjam, a hit útján a ke-
resztig valahogy eljutunk. A vélt vagy valós kereszthordo-
zásig. Pál apostol azonban arról vall, hogy Krisztus feltá-
madása erejében is részünk lehet. Nem vagyunk tragikus,
szánalmas zarándokok, akiknek sorsa mindig ugyanabba
a halott messiásba botlik. Tudjuk, húsvét nélkül a feszület
Jézus csõdjét jelentené, és ebben az esetben egyházunk is
csupán egyfajta Jézus Emlék Védelmi Egyesület lehetne.
Ezzel szemben az Élõ Krisztus tanítványai, egyháza tag-
jai, kihívottak vagyunk.                         (folytatás a 4. oldalon)

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2008. Húsvét 
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Virágvasárnapigyermek délutánmárcius 16-án14 órától
Szép idõ esetén a Városligetbemegyünk, ahol játékosprogramokkal várjuk a legkisebbeket.

Találkozás: 14 órakor az ‘IFI CLUB’ elõttÉrkezés: 17 órakor
Nemcsak a hittanosgyerekekre számítunk. A családok, testvérek,barátok is velünktarthatnak. Szeretettelvárunk Mindenkit!
Amit feltétlenül hozz magaddal!• annyi üdítõital, amielég Neked, hogy nelegyél szomjas a délután során• süti, ropi, rágcsálni-való..., amit másokkal isszívesen megosztasz• rossz takaró vagybármi, aminek nem árt,ha leteszed a fûbe és ráülsz• labda, kinti játékok, tollas, stb.

Információ: Szántó Enikõ, beosztott lelkészés Deák Dániel, hitoktató Fotók: fasor.lutheran.hu

Az elmúlás mindenütt

„Porszem, egy csepp a tengerben, egy felkavart levél 
a szélben, mely eloszlik, lehull. Egy semmi az egész. 
…
A világ elmúlik, a föld elmúlik. Felette uralkodik 
az idõ.
Ezt a következõ kifejezéssel tudjuk megragadni: 
A halál.
Az idõ és a halál ugyanaz. A világ a haldoklás és 
a halál világa…
Minden, ami benne történik, csak egy utolsó elõtti
szembenállás a végsõvel, a halállal szemben.”

(Bonhoeffer: Idõ és halál, részlet)

A veszteség, mely megérint

„Apám röviddel a halála elõtt arra kért, hajoljak fölé,
mert meg akar áldani. 
Mikor megáldott, kért, hogy én is áldjam meg õt. Meg-
áldottam. Látva könnyes arcomat így búcsúzott: „Ne
sírj fiam, ha megérik az alma, elhullik a fáról. Így van
ez rendjén.” 

(Gyökössy Endre)

Az
 illu

szt
rác

iók
 a f

oto
haz

.hu
-ró

l sz
árm

azn
ak

Az
 illu

szt
rác

iók
 a f

oto
haz

.hu
-ró

l sz
árm

azn
ak



2008. Húsvét KÖRLEVÉL 3

Uram, Te is néma vagy ezen a napon

„… Miért rettegünk a csöndtõl?
Miért nem hagyjuk kicsengeni, visszhangozni a
szívünkben a nagypénteki passió hátborzongató fen-
séges záróakkordját: „Elvégeztetett…”
Miért törjük össze a termékenyítõ, szent csöndet, a
következõ tételt elõkészítõ drámai szünetet?”

(Gáncs Péter: Szavak, részlet)

Lehajtott fejjel

Megállok csendben keresztfádnál, | És lehajtom némán
fejem. | Tehozzád jöttem, mintha várnál, | Én Megváltóm,
egyetlenem. | Te, aki értem is szenvedtél, | S a Golgotán
megfeszíttettél, | Könyörülj rajtam!
Átkarolva szent keresztfádat, | Bánat tölti el szívemet. | Ó,
mert tudom, ha lelkem fáradt, | Nyugalmat csak nálad
lelek. | Te vagy az irgalom egyedül, | Ki a bûnbánón
megkönyörül, | Én Uram Jézus.
Tudom, meghallod esdeklésem, | Ha bûnöm el nem hall-
gatom. | Te könnyíted meg szenvedésem, | Üdvöm mástól
nem várhatom. | Védõ karod felém kitárod, | És csüggedt
életem megáldod | A keresztfáról. 
(EÉ. 207., Pusztay József)    Összeállította: Szántó Enikõ

Nagyszombat csendjei
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rukcióra, ellenben Jézus feltámadása a hit
körébe tartozik, kizárólag a hit számára
lesz hozzáférhetõ. Azon hit számára,
mely sokkal kevésbé tud válaszolni a ho-
gyanra, mint arra, hogy megtörtént. Hogy
az Atya dicsõségesen feltámasztotta Jé-
zust a halottak közül. Hogy az, akit ke-
resztre feszítettek ÉL. A feltámadás titka
mögül fellebben szemünk elõtt a Feltá-
madott alakja új, áttetszõ fényben. Ebben
az újfajta fényben szemlélhetjük saját
életünket, családunkat, gyülekezetünket,
kapcsolatainkat, magát az életet, mely
annyiszor megfakult körülöttünk.

Húsvét színei, fényei az üres sírtól ve-
zetnek ma is az Élõ felé. Hogy megeleve-
nedjen bennünk is a hit a Feltámadottban.
Abban, aki végérvényesen leleplezõdött.
Abban, aki nagypéntekig a hit tanúja, és
aki húsvét reggelén váratlanul a hit alap-
jává lett. Üres sírt hagyott hátra, hogy fel-
kínálja az élet teljességét.   Aradi György

Kurt MartiAz üres sír
van egy sír
mely mélyebbre nyúlik
mint az összes
sírok gödre
félelmetes bár 
a halál elõnye
a legmélyebbre
az a sír nyúlik, 
amely a halált 
temette el
így sokkal nagyobb
az élet elõnye

(folytatás az 1. oldalról) Sorstársai, akik
az új élet erejével élhetünk aktív, felelõs,
értelmes életet. Húsvét óta már nem az
Istentõl való elszakítottságunk kínja, a go-
noszság vagy halál uralkodik rajtunk, ha-
nem az Élõ Krisztus. Neki élünk s nem a
halálnak.

Miért járunk tovább úgy, mintha mi
sem történt volna húsvét reggelén? Úgy,
mint az a halál tényénél megrekedt kettõ,
akik valami mélységes szomorúsággal,
kiábrándultan, reménység nélkül róják az
utat. Fentrõl lefelé, Jeruzsálembõl Em-
maus felé. Nyughatatlan lelkük mélyérõl
csak efféle rezignált sóhajra futja: „Pedig
mi abban reménykedtünk, hogy õ fogja
megváltani Izraelt.” A többi tanítványra
ugyanez érvényes. Életük utolsó néhány
évét sztornírozzák. Végérvényesen bukott-
nak tartják Jézus ügyét. Tanácstalanok és
rettegnek a vele együtt való bukástól.
Mindannyiukon elharapózik ez a kétség-
beesés... Mindezek ellenére, nagyon is
rövid idõ alatt történetük teljes fordulatot
vesz. Ugyanezek a tanítványok, akik
rejtõztek, vagy szétfutottak, akik Jézus
ügyét elveszettnek látták, ismét együtt
vannak. Ugyanazt a bukottnak vélt ügyet
pedig a világ legjobb ügyének tartják.
Nyilvánosan prédikálnak róla, készek
érte fogságba menni, sõt mártírrá lenni.
Az emmausi kettõ is végre elkezdi „hús-
véti sétáját”. Ami történt felfoghatatlan,
de mégis hitet teremt minden egyes tanú-
ban. Hitet az Élõben, az Életben.

Harmadnapon feltámadott a halottak
közül – ez a tömör evangéliumi közlés
szétfeszíti a történelem kereteit,  hiszen
minden történelemnek határát jelöli a
halál. Nagypéntek kapcsán még van e-
sély orvostudományi-történelmi rekonst-
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Voltak idõk, amikor elveszettnek éreztem
magam. Fiatal voltam, nem volt pénzem.
Voltak ugyan barátaim, de azok ugyan-
olyan ûzöttek voltak, mint én. Egyesek
teológiára jártak, mint jómagam, mások
mással próbálkoztak, nem túl nagy meg-
gyõzõdéssel. Közös volt bennünk, hogy
szívesen azonosultunk azzal, ami a kalló-
dáshoz, a perifériához, a bizonytalanhoz,
a tétova sóvárgáshoz kapcsolt minket.

Emlékszem egyszer este, olyan éjfél
körül mentem haza a Keletitõl a Kállai
Éva utcába, ahol albérletben laktam, és
az utcán egy kissé ittas, ötvenes férfi meg-
állított, tüzet kért tõlem, majd beszélgetni
kezdett velem, aztán pedig lehívott az
alagsori mûhelyébe. Gipsz-öntvényeket
készített: kis buddhákat, meg állatfigu-
rákat. Sokáig mesélt magáról, egykori
családjáról, én figyelmesen meghallgat-
tam, majd valamikor, egészen késõ éjsza-
ka hazamentem. Sokan talán úgy jelle-
mezték volna, félrecsúszott egzisztencia. 

Fogalmam sincs, miért engedtem az
invitálásának. Ma már nem állnék meg
egy dülöngélõ részegnek, gyufa sem len-
ne nálam… 

Kell egyfajta nyitottság ahhoz, hogy
az ember észrevegye a másikban az elve-
szettet, az elveszettséget. Mert létezik
olyasfajta elveszettség, amely nemhogy
elválaszt, nemhogy taszít, hanem éppen
szimpátiát kelt, összeköt.

Wim Wenders német filmrendezõ
egyik korai filmjében, az „Alice a váro-
sokban” címûben a fotós összetalálkozik
egy kislánnyal, aki elveszett, nem tudja
sem azt, hogy hol lakik, sem azt, hogy
hol lakik a nagymamája, akihez igye-

kezett. Még a várost sem tudta megmon-
dani. A férfi segíteni akar a kislánynak, és
elkezdik együtt keresni a nagymama
házát, ám a keresés egy idõ után már csak
ürügy, ki nem mondott céljuk már ez az
elveszettségben megtalált különös barát-
ság kettõjük között.  

Volt idõ, amikor Dosztojevszkij köny-
veit olvastam, ma már csak azért veszem
elõ, egyiket-másikat, hogy egy-egy rész-
letnek utána akarok nézni. Szerettem
Dosztojevszkij regényeiben azt a végle-
tességet, mintha az egész világ magasabb
hõfokon égne. Egy lépés, és az író már
kívül is van a rendesek világán. A rende-
sek világa… Carter Heyward könyvének
címe jut eszembe: Mentsük meg Jézust a
rendesektõl…

Az elveszettért elindul Isten. Az elve-
szettnek utánamegy Isten. Az elveszett-
nek istenélménye lesz. Errõl beszél az
elveszett juh példázata.

De miért szükségszerû, hogy Isten a
magányost, az árvát, az elveszettet kere-
si? Nem azért, mert maga is magányos,
árva, elveszett?

Jézus ûzött volt, sokszor magányos és
szenvedései közepette pedig árva, sõt,
elveszett, hiszen így imádkozott végsõ
agóniájában: „Én Istenem, én Istenem,
miért hagytál el engem?” 

Sokáig nem merték levonni ennek a
fájdalmas kiáltásnak a konzekvenciáit,
egészen a XX. századig váratott magára a
felismerés, mely szerint: „Isten nem na-
gyobb, mint a kereszten függõ Jézus
ebben a megaláztatásában. Nem dicsõ-
ségesebb, mint Õ ebben a megadásban,
nem hatalmasabb, mint Jézus ebben 

Isten közelsége és a Tõle való távolság élménye
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a tehetetlenségben, segítség-nélküliség-
ben. Isten nem istenibb, mint Jézus ebben
az emberségben. (Jürgen Moltmann:
Megfeszített Isten)

Ecce Deus! Íme az Isten. 
Az ember csak elveszett bárányként

képes megérteni ennek az igazságát.
Csak akkor, amikor maga is valahol a vi-
lági lét és az emberi együttérzés végsõ
határaihoz érkezik. 

Isten keresi az elveszettet, és az elve-
szett keresi Istent. Mert Isten napja és az
igazság fényessége nem fénylenek, a lé-
leknek nincs lakhelye a világ befolyáso-
sai közt… Istennek kevés a barátja. (D.
Sölle)

De hogy ez mennyire így van…

És most egy kép: Lovis Corinth képe:
A reformáció elõestéjén készített Isen-
heimi oltárra készült Grünewald képpel
ellentétben, ahol az egyház önértelmezé-
sének szimbolikus alakjait látjuk, itt,
Corinth képén a keresztre feszítés szak-
munkásait, akik elvégzik a munkát. Némi
sietséggel, hiszen idõben akarnak végez-
ni, és nem engedhetik meg maguknak,
hogy az elítélt fájdalmával foglalkozza-
nak. 

Az õ világuk, és a megfeszített világa
mindössze a szegek fájdalmas érintésé-
ben találkoznak. Ez a megfeszített nem is
tesz kísérletet arra, hogy részvétet éb-
resszen maga iránt, arra itt úgysem lenne
kereslet. Itt csak a szakszerûen elvégzett

munka számít. 
Lovis Corinth mintha ezzel a

képével azt mondaná, Krisztust
akarjátok, hát itt van, higgyetek
benne, ha tudtok!

A félig háttal, arcával profilból
látható alak, nagy bajusszal, nem
más, mint a festõ maga, csakúgy,
mint Grünewald az Isenheimi
Oltáron, magát Keresztelõnek
megfestve. A festõ kezét tüntetõ-
leg hátra teszi. Még véletlenül
sem téved arra a keze, hogy eset-
leg valaki azzal vádolhassa, hogy
Krisztusra mutat. 

Õ nem tud Krisztusra mutatni,
de hogy is gondolja bárki, hogy
képes Krisztusra mutatni, mialatt
az a kereszten olyan helyzetbe
kerül, ahová senki emberfia nem
vágyódik. 

De ki is merheti azt állítani,
hogy õ képes lett volna, sõt, ma
képes lenne Krisztusra mutatni. 
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Ki olyan dõre, hogy azzal áltatja ma-
gát: õ képes Krisztusban, mint Keresztre
Feszítettben hinni?

Lovis Corinth képe rádöbbenthet ben-
nünket arra, hogy mindmáig egy tapodtat
sem jutottunk elõre az õsi római fal-
firkától, mely Jézust szamárfülekkel áb-
rázolja a kereszten. 

Tudsz Te ebben a Krisztusban hinni?
Totus Christus – teljes Krisztus: hir-

dették a régi teológusok. Ez kapaszkodó
lehet számunkra a kereszt elviselhetet-
lenségében. 

Választ a teremtésre és létünk értelmé-
re, arra, hogy mi végre vagyunk a vilá-
gon, és persze, hogy miért halt meg
Krisztus a kereszten, csak az agapé fo-
galmán keresztül juthatunk.

Legtalálóbban Simone Weil fogalmaz-
ta ezt meg: Isten csak úgy teremthette a
világot, hogy visszahúzódott belõle.

Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben –
imádkozzuk a miatyánkban: az Atya a
mennyekben van, nem másutt. És mi más
a világ, mint Isten távolléte? Távollét, titok,
visszahúzódás. De miért ez a távolság?
Erre maga a teremtés, illetve az a mód,
ahogy a teremtést megközelíti a válasz: 
A teremtés Isten részérõl nem önkiára-
dás, hanem visszahúzódás eredménye, 
a lemondásé. Isten kiüresítette magából a
lét egy részét. Isten megengedte, hogy
más dolgok is létezzenek rajta kívül,
olyanok, melyek összemérhetetlenül ke-
vesebbek nála. Isten megtagadta magát,
megtagadta magát a mi javunkra, hogy
lehetõséget adjon nekünk. Így nézve
Krisztus önkiüresítése ugyanaz a tett,
mellyel Isten megteremtette a világot. 

Majd azt mondja Simone Weil: Ilyen
módon Isten szeretetbõl és szeretetért

teremtett. Az agapéból. Mert ez a sze-
retet, ez az agapé a kormányzó hatalom-
nak az ellentéte. Mert Istenen kívül szinte
minden más ott oszt parancsot, ahol mód-
ja és lehetõsége van rá.

A gyerek ugye olyan, mint a víz, min-
dig kitölti a rendelkezésére álló teret.
Vannak akik elhagyván a gyermekkort,
ugyanúgy mindig kitöltik a teret. Isten
azonban nem tölti ki, és ezért van világ,
ha kitöltené a rendelkezésére álló teret,
akkor csak Isten lenne. Istenhez hasonló
a szülõk magatartása is: elõfordul, hogy
visszahúzódnak, hogy hátrálnak egy ki-
csit és nem foglalják el az egész ren-
delkezésükre álló teret. Nem gyakorolják
minden hatalmukat. Miért: szeretetbõl.
Hogy több helyet, több hatalmat, több
szabadságot engedjenek gyermekeiknek.
Hogy ne nyomják agyon õket jelen-
létükkel, hatalmukkal. 

Gondoljunk arra, amikor egy újszülött
kisbabát karba veszünk: ilyenkor korlá-
tozzuk magunkat, visszafogjuk magunkat,
korlátozzuk önkéntelenül is az erõnket. 

Mert a puha és gyenge, a gyengeség
parancsol. Ahogy közel engedjük ma-
gunkhoz a gyengeséget, úgy hátrálunk és
adunk minél több teret neki. Ez a szere-
tetet, ez az agapé. Isten így szereti az
embert. Van-e okunk bizalmatlankodni
egy ilyen módon szeretõ Istennel szem-
ben? Érezhetünk-e ezek után más kész-
tetést, mint azt, hogy igyekezzünk minél
nagyobb teret engedni magunk körül az
agapénak, mert ez az a szeretet, mely az
ellenségekig szeret, ez az egyetemes és
önzetlen szeretet. Melyet a teremtésbõl,
az anyai szeretetbõl, de nem utolsó sorban
a Keresztbõl kiindulva ismerhetünk meg.
Ámen    Réz-Nagy Zoltán lelkész (Debrecen)
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A 2007. év a kazuális 
szolgálatok tükrében

Dubecz Levente, Barabás Balázs, Puheli Ádám
György, Bánsági Krisztina, Hajós Gergely,
Horváth Attila, Vermes Barnabás György, Makai
Eszter Laura, Kovács Máté Gábor, Csontos
Dávid, Kecskés Viktor, Tilk Ádám György,
Novák Júlia, Kenyó Henrietta, Nagyikvai Dávid,
Florkievicz Szilvia, Lackó Réka, Baskó Kornél,
Avar Tamás Barnabás, Gnandt Angéla,
Matthaidesz Helga, Ruga Lénárt, Ungváry
Ádám Attila, Lukács Nikoletta Lilla, Matányi
Bendegúz, Kertész  Boglárka Hajna, Kertész
Áron Borsa, Magnier Arthur, Pornout Sébastien,
Móritz Máté, Czirbusz Ákos, Juhász Krisztián,
Miklós Magdolna
„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.”
(Mk 16,16)

Bánsági Krisztina, Hajós Gergely, Horváth
Attila, Florkievicz Szilvia, Stefkó Viktória,
Hajdú Csilla, Dorogi Rebeka, Faragó Fanny,
Boros Laura, Spisák Zsuzsanna, Juhász
Krisztián, Császár Katalin, Szénavári Zoltán,
Miklós Magdolna
Isten õrizze és erõsítse meg fogadalmat
tett testvéreinket!

Mlinárcsik András és Bánsági Krisztina • Erik
Eggert és Orosz Andrea • Horváth Attila és
Mészáros Melinda • Terence Lobo és Holub

Mária • Scott Andrew Miller és Ferjentsik Viola
• Mathias Hepp és Noémi Hepp (Bartók) •
Szénavári Zoltán és Florkievicz Szilvia • Ilosvai
Zoltán és Pálinkás Henrietta • Szabó Csaba és
Stangel Beáta • Szpiridonov Nyikolaj és Grécsni
Eszter • Kamarás Gábor és Szilágyi Kinga •
Ladinszky Gábor és Nagy Barbara • Juhász
Krisztián és Császár Katalin • Korényi Csaba
és Miriam Eszter Margarete Reush • Gavin Karl
Buch és Hornok Ottilia • Vágó Zoltán és Pivnyik
Judit • Kézdy Péter és Brózik Vera • Ménessy
Gábor és Mészáros Réka • Damien Laurent
Alexandr Halgand Moreau és Dani Virág Krisz-
tina • Horváth Attila és Kászonyi Ildikó • Tóth
László és Kun Izabella • Ian Begg és Csurgó
Krisztina • Pintér Áron és Csekei Orsolya
A mindenható Isten áldja meg
szeretettel és hûséggel a házastársakat!

Skrilecz Viktor Gyõzõ, Gulyás Gábor, Varga
Sándor, Gódor Rafaelné, Knott Ferencné Pap
Ibolya, Héviziné Piri Éva, Mester Imréné, Teleki
Zsuzsanna, Balázs Pál, Székelyi Gyula, Józsa
Mátyásné, Dr. Gõsi Pál, Dévai Györgyné
Rákoczi Ilona, Herendi Mária, Polereczki János,
Nagy Imréné Stiener Mária, Szabó Gyuláné
Török Zsófia, Schneller István, Vitéz Kovács
László, Péterfy károly, Krûner Zsófia,
Nemeskéri Károly, Radocsay Anna, Palánki
Lajos, Vadászky Pál, Kancsal Zsolt, Benkovich
Lászlóné, Kelemen Mihályné, Fábryné
Mészáros Éva, Pósfay Miklósné, Kozó Béláné,
Iványi Imréné, Pfeiffer Irma, Szendi Horváth
Margit, Káldi István, Kormos Károlyné
Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás
és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal
is él.” (Jn 11,25)

KERESZTELÉS

KONFIRMÁCIÓ

ESKETÉS

TEMETÉS
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Baba-mama klub
a Budapest-Fasori Evangélikus

Gyülekezet szervezésében
Két–három hetente, kedden 10 órától várunk!
Lenne kedved beszélgetni nemcsak „kis-
mamás” témákról? Új embereket megis-
merni, kimozdulni otthonról anélkül,
hogy másra bíznád gyermekedet? A té-
mákat közösen találjuk ki, de sokat be-
szélgetünk: a családpszichológia, mentál-
higiéné, valláslélektan minket érintõ
területeirõl. Családias környezetben sze-
retnénk alkalmainkat tartani, ezért min-
den találkozásunkkor másik anyukát láto-
gatunk meg. Te is lehetsz vendéglátó! 
Mivel minden alkalmunkat más családnál
tartjuk ezért kérjük vedd fel velünk
személyesen is a kapcsolatot, hogy
tájékoztatni tudjunk! fontos, hogy jelezd,
tudsz-e jönni!

2008 tavaszi találkozásaink:
április 8., április 22. és május 6.

Jelentkezés, információ:
Szántó Enikõ beosztott lelkésznél

DLA MESTERKONCERT
A Fasori Evangélikus templomban

2008. március 20. (csütörtök) 16 óra
Mûsoron:

Antonio Caprioli:
Una leggiadra nimpha
Quella bella e biancha mano

Johannes Martini:
L’enchioza mia 

Anonymus (Itália, XV.sz.):
Alta Trinita beata

Mateo Flecha „El Viejo”:
La Guerra (Ensalada)

Mateo Flecha „El Viejo”:
El Fuego (Ensalada)

Guillaume Dufay:
Ce moys de may

Anonymus (franko-flamand ?): 
J’ay pris amours III.

Jacobus Gallus (Handl):
Vos amici mei estis

Richard Dering:
The Country Cries

Közremûködnek: 
A Kecskeméti Fõiskola óvó- és

tanítóképzõs hallgatóiból álló ARCUS
Énekegyüttes, és a tanítóképzõs hall-
gatókból is álló Renaissance Consort

(mûv.vez. PálinkásAlbert), 
valamint Andrejszki Judit és Demjén

András énekmûvészek
Vezényel: Smuta Attila

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Belépés díjtalan!

FORRÁS KLUB
Legközelebbi alkalmunk március 26-án
17.30-tól lesz a Damjanich u. 28/b alatti szu-
terénben. Várjuk szeretettel az érdeklõdõ fia-
tal felnõtteket, akik közösségben szeretnének
tovább mélyülni hitben. Az alkalmakat veze-
tik: Aradi György és Szántó Enikõ lelkészek
FELNÕTT KONFIRMÁCIÓ
Az idei évben több felnõtt készül konfirmá-
ciói vizsgát és hitvallást tenni gyülekezetünk-
ben. Együtt ünnepeljük a nagykorú keresztén-
nyé válás alkalmát úrvacsorai közösségben,
Isten áldásával Pünkösd Ünnepén, május 11-
én 11 órától!
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NYÁRI TÁBORAINK

Alsós hittantábor –
Keszõhidegkút 

2008.  június 23–27.
Tavaly elõször szerveztünk a legkiseb-
beknek külön hittantábort. Öt napot
töltöttünk Keszõhidegkúton közösen a
Tamásiból, illetve Gyönkbõl érkezõ hit-
tanosokkal. Nagyon jó barátságok szö-
võdtek, sok élménnyel értünk haza és el-
határoztuk, hogy idén mindezt megismé-
teljük.
A tábor költsége: 10.000 Ft + vonatjegy
Jelentkezési lapok már most átvehetõek a
lelkészi hivatalban hétköznap 9-13 óráig.
A jelentkezési lapokat honlapunkon ke-
resztül is le lehet tölteni és faxon, illetve
e-mailen is leadható. 
Jelentkezési határidõ: 2008. május 30
Információ: Szántó Enikõ beosztott lel-
kész és Deák Dániel hitoktató 
Fiataljainknak ajánljuk...

Ugye Te is a Fasori Ifivel érkezel a Szél-
rózsára? A Szélrózsa a Magyarországi
Evangélikus Egyház ifjúsági munkájá-
nak legnagyobb, kétévente megrendezett
eseménye, amely fiatalok széles rétegét
kívánja és tudja megszólítani.
2008-ban július 16. és 20. között Kõsze-

gen kerül megrendezésre. Ez a találkozó
is – a korábbiakhoz hasonlóan – feszti-
váljellegû, különféle programok tömegét
kínálja. A rendezvényre elsõsorban a  fia-
talokat és fiatalokkal foglalkozó vezetõ-
ket várjuk, de gondoltunk a gyermekek-
kel érkezõ családokra, és bízunk benne,
hogy egyházunk minden tagja korra való
tekintet nélkül talál magának programot,
és kihasználja a testvérekkel való talál-
kozás lehetõségét. Idén is kétféle regiszt-
rációs lehetõség van: az elõregisztráció
és a helyszíni regisztráció.  Az elõregiszt-
ráció március 1-tõl indul, ily módon a
megadott dátumtól kezdve interneten
keresztül, a http://www.szelrozsatalal-
kozo.hu/jelentkezes oldalon lehet jelent-
kezni a találkozóra. Itt lehet különbözõ
komfortfokozatú szálláshelyek közül vá-
lasztani. 
Az étkezés elõre megrendelhetõ. Aján-
dékba 500 Ft-os pólóvásárlási kedvez-
mény jár az elõregisztrációval.
Részvételi díj, mely a sátorhelyet is
magában foglalja: 7000 Ft. Napijegy:
2100 Ft. Azok az elõregisztrálók, akik
hetijegyet és napi háromszori étkezést
kérnek majd, kevesebbet  fizetnek, mint
akik két éve vették igénybe ugyanezt a
szolgáltatást!

Szélrózsa „elõtábor”
Õrimagyarósdon! 

Július 13–16-ig Kõszeg közelében
15–20 éveseknek.

Úti áldással indulunk a Fasori Evangé-
likus templomból.  Õrimagyarósdon sok
közösségi programmal, beszélgetésekkel,
áhítatokkal várunk Titeket!
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A Szélrózsa „elõtábor” költsége: 6000 Ft
+ útiköltség.
Jelentkezési határidõ: 2008. május 30. 
A jelentkezéshez 3000Ft elõleg befize-
tése szükséges.
Jelentkezés és infok: a hivatal elérhetõ-
ségein, vagy jelöld be az iwiw-en a
Fasori Ev. Gyülek. Ifik- et és kérdezz
bátran! A honlapunkon külön ifjúsági
rész van. Szeretettel várunk!

Szántó Enikõ beosztott lelkész
és Deák Dániel hitoktató

EVEZÕS NOMÁD TÁBOR
Idén különleges helyszínre tervezzük
július 23–29-ig a vadont és vízközelt
ötvözõ tábort minden kalandot kedvelõ
fiatalnak.
A részvételi díj: 10.000 Ft + útiköltség.
Jelentkezési határidõ: 2008. május 15.
További információ a honlapunkon.

Ingyenes jogi tanács-
adás gyülekezetünk

tagjainak

Evangélikus testvérünk, Dr. Bízik Zsófiaügyvéd megnyitotta ügyvédi irodájátBudapest V. kerületében, ahol gyüleke-zetünk tagjai részére ingyenes jogi ta-nácsadást vállal. (Elõzetes bejelentkezésszükséges a 06-20/341-5708-as telefon-számon.) Fõbb szakterületei:• Ingatlan adásvételi szerzõdések, földhivatali ügyintézés.• Gazdasági társaságok alapítása, módosítása.• Családjogi ügyek.• Munkajogi ügyek.• Polgári peres és peren kívüli eljárások.
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38. 2. em. 5.Tel/fax: 1-331-1614Mobiltelefon: 06-20/341-5708

§

TEREMTÉS ÜNNEPE
2008. május 30–31-én a Budapest-
Fasori Evangélikus Gimnázium és
gyülekezetünk ad otthont a környezet-
tudatos keresztény életfolytatás és lel-
kiség ügyét felvállaló ökumenikus
konferenciának. Liturgikus programok
és elõadások sora várja az érdeklõ-
dõket. 
Fõ szervezõ: Prof. Dr. h. Széchey Béla
József lelkész. 

(A részletes program olvasható 
lesz honlapunkon!)



KÖSZÖNET A NÖVEKVÕ
FELELÕSSÉGVÁLLALÁSÉRT

A 2007. évi elfogadott zárszámadás alap-
ján gyülekezeti tagjainktól összesen
5.835.859 Ft folyt be gyülekezetünk
pénztárába. (Ennek megoszlása: egyház-
fenntartói járulékra 2.935.660 Ft, ado-
mányként 1.478.620 Ft, perselyben
1.307.239 Ft, céladományra 114.340 Ft).
2008-ban a templomunk vizes helyisé-
geinek korszerûsítése mellett, szeretnénk
megkezdeni gyülekezeti termünk és Lel-
készi Hivatalunk átfogó felújítását, mely
az akadálymentesítést is magába foglal-
ja. Ezirányú céladományaikat szívesen
fogadjuk! Köszönjük mindazok támoga-
tását, akik folyamatosan segítik a Fa-
sorban folyó hitéleti munkát. (Az elmúlt
öt esztendõben összesen 537 nevesíthetõ
támogatója volt gyülekezetünknek).

Gyülekezetünk folyószámlája:
OTP Rt.: 11705008-22506573
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NAGYHETI – HÚSVÉTI
ALKALMAK

Jézus mondja: Halott voltam, de íme élek
és nálam vannak a halál és a pokol kul-
csai. Jel 1,18
Nagycsütörtök, március 20. 18:00 úr-
vacsorai istentisztelet, Lukáts Miklós lel-
kész szolgálatával.
Nagypéntek, március 21. 11:00 úrva-
csorai istentisztelet, Szirmai Zoltán ny.
lelkész szolgálatával.
18:00 passiói istentisztelet, szolgál D. Dr.
Harmati Béla ny. püspök, és a FAFÖK.
Húsvét Ünnepe, március 23. 5:30 Haj-
nali istentisztelet, Fény Ünnepe Szántó
Enikõ lelkész szolgálatával.
11:00 úrvacsorai istentisztelet Aradi
György lelkész szolgálatával.
Húsvéthétfõ, március 24. 11:00 úrva-
csorai istentisztelet Szántó Enikõ lelkész
szolgálatával.
Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt alkalmainkra!

GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS
Szeretettel hívjuk gyülekezetünk tagjait
egész napos buszos kirándulásra Selmec-
bányára, 2008. április 12-én, szombaton.
Az egyháztörténeti jelentõségû város neve-
zetességeit keressük fel. Várható útiköltség
2500,-Ft. Jelentkezéseket a Lelkészi Hiva-
talon keresztül március 31-éig fogadunk.

ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ
CANTATE ünnepét megelõzõen a Pesti
Evangélikus Egyházmegye templomunk-
ban rendezi meg szokásos Énekkari Ta-
lálkozóját, 2008 április 19-én szombaton
de. 10-13 óráig. Az egyházzene iránt el-
kötelezett gyülekezeti tagokat és érdek-
lõdõket szeretettel várjuk a házigazda
énekkar, a FAFÖK szolgálatával is.

A REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK
PÜNKÖSDHÉTFÕN, 2008. május 12-én,
du 4 órától kerül sor, egész napos prog-
ram keretében a templomunk melleti
park és az emlékmû szentelésére. 

TELEFONSZÁMAINK
Aradi György lelkész 20/ 824 5371

Szántó Enikõ beosztott lelkész 20/ 824 4703
Deák Dániel hitoktató 20/ 824 9015
Gálos Miklós kántor 20/ 770 3533

Rehberg Diana hivatalvezetõ 20/ 770 3700
Jónás Zoltánné egyházfi 20/ 770 3702


