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Boldogság a böjti úton

A húsvét felé vezető úton a Mester böjt-
jét magára öltő tanítvány Istenre figyel.
Több csendre, igazi mélységre és imára
hangolódik ott, ahol Isten feltárja magát.
Ezekben a találkozásokban fejlődik ki,
formálódik tovább tanítványi létünk,
emberségünk. Ezt szeretnénk gazdag kö -
zösségi programokkal, négy estés, a jézu-
si boldogmondások gyöngyszemeiből
épülő sorozatunkkal és ennek a kör levél -
nek a tartalmával is segíteni. 

Van esélyünk a boldog életre? Lehe -
tünk mi is egy boldogabb élet hírnökei

környezetünkben? Az örök kérdésre van
egy biztos böjti felelet: Nekem az olyan
böjt tetszik… – szól az ÚR. És az ézsaiási
prófétai ige (Ézs 58,6-10) csupa olyan
ügyet említ, amikor valaki kész mások
szabadságát munkálni. 

Felszabadító erőket rejt az ilyen böjt,
amiben jól laknak olyanok, helyre áll
azok joga is, akik ki fosztottak és éhezők,
megfélemlítettek és kétségbe esettek. 

Nem tudom, hány ilyen böjti pillanatot
élünk meg? Nekem egy Bálint Endre

festmény előtt állva a sza bad ságát értünk
feladó Krisztus alakjában is megadatott.
Aki erej e a betegségekkel, halálfélelem-
mel küz dőknek. Aki nyomasztó emlékek
és veszteségek kö zött is az igazságot, a
szembenézést és gyógyulást mun kálja. 

A kereszt mellett létra is áll. A menny
és föld közé feszül. Hogy zárójelbe te -
hető kezdőbetűvel már ne a „félek 
a haláltól” természetünk, hanem az
ÉLEK a HA  LÁLTÓL sze líd sége uralja 
a szívünket.

Utolsó utáni vacsora című mű vében
Csengery László vall a boldog tanítvá -
nyok ról: 

„Hiszem, hogy a bib liai emberek gon-

dolkodó egyéniségek voltak, akik kü -

lönös események észrevevőiként vál tak

olyan gazdaggá, hogy az európai gon-

dolkodás töb bé nem feledkezhet meg

róluk.”

Áldott húsvétot kívánunk olvasóinknak! 
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Nem egyszerűen túl -
él ték a félelmeiket,
vesz tesé geiket. Bol dog
emberek, akik kon flik -
tusaikat, félelmeiket és
gondjaikat bele tudták
emelni a hit nagy ta -
pasz ta latá ba Jé zus kö -
zelében. Nem csupán
egy eljövendő boldog
élet hírnökei voltak, ha -
nem annak a tapaszta -
latnak a megszállottjai,
hogy Isten boldog élet re
hív itt és most. Egy Lé -
lekben emelkedettebb
és átgondoltabb élet
min den napjai fölé.

A keresztig és onnan is tovább vezet a boldogság böjti
útja.
„Sokan sürögnek Jézus körül, akik szeretik az ő mennyei

országát, de ke vesen, akik keresztje alá hajtják vál lukat.

Sokan vannak, akik vágyakoznak vi gasztalására, de ke -

vesen kérnek részt a megpróbáltatásból.

Lakomájában sokan mellé ülnek, böjtjét kevesen vál lal -

ják.

Arra mindenki vágyakozik, hogy vele örvendezzék,

ám kevesen akarnak valamit szenvedni érte.

Sokan követik Jézust a kenyértörésig,

de kevesen isszák ki vele a szenvedés kelyhét.

Sokan áldják a csodáit,

kevesen követik a kereszt gyalázatáig.” 

(Kempis Tamás: Krisztus követése)

Áldott böjti időt és a húsvéti hit boldogságát hozza
Krisztus közénk!                                         Aradi György

AjtóRól, gyengeségRől és oszlop létRől
Áhítat a jelenések könyve 3,7-13 alapján

A „városligeti ökumenikus lelkészkör” találkozóján elhangzott igei bevezető szerkesztett változata

Van egy tudósokból álló, neves szemé lyi -
ségekből álló testület, akik minden évben
táv-prognózist készítenek arról, hogy
mire számíthat az emberiség a jövőt ille-
tően. S arra jutottak jelentésükben, hogy
lehetőleg éljük túl a jövőt. Ezt a címet is
adták jelentésüknek: A túlélés feltételei.

Erre gondolva eszünkbe juthat a jáno-
si ige, ahol Jézus azt mondja, maradjatok

meg bennem én pedig tibennetek és majd

akkor teremtek sok gyümölcsöt. Isten
gyermekeinek tehát van más lehetősé -
gük: megmaradhatnak Krisztusban, s ak -
kor nemcsak az történik, hogy túlélik 
a jö vőt, hanem még gyümölcsöt is terem -
hetnek. Mi nem túlélni akarunk valamit,
hanem Jézusban akarunk maradni. 

Ebben az Igében azt érthetjük meg:
mit vár Isten tőlünk az elkövetkező idő-
ben.

mIt vár tőlem az Isten?

Mindenekelőtt azt várja, hogy én is
egyet len ajtós ember legyek. Mit jelent
ez? Vannak kisajtós emberek,akik azt
vallják, hogy minden nagy ka pu mellett
van egy kis kapu. Vannak ajtóstól a házba
berontó emberek. Van nak többajtós em -
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berek, akik azt hiszik, hogy mindig ki
kell választani a legmeg felelőbbet. De
nekünk egy ajtós embernek kell lennünk!
Ami azt jelenti, hogy van egyetlen ajtó,
amit az Isten készít, Ő nyit ki: „Adtam

elődbe egy nyitott ajtót” (Jel 3,8b).
Mit vár tőlem Isten az elkövetkezendő

időben? Azt várja tőlem, hogy én gyenge
ember legyek.

Akármilyen különösen hangzik is, az
bátorít ennek kimondására, hogy a fila-
delfiai gyülekezetnek is ezt üzente: kevés
erőd van. És ez nem elmarasztalás, ha -
nem ez dicséret volt az ő esetükben. Ilyen
értelemben legyen ez a programunk: én
szeretnék gyenge ember maradni. Mert a
gyenge ember az, aki megerősíthető az
Isten által. A filadelfiai gyülekezet nem
volt tényező a római hatóságok előtt.
Kevés erejű volt, mert nem tartották sem -
mibe. És erre megszólal Jézus: kevés
erőd van. „Ne félj te kicsiny nyáj, mert

tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja

az országot.”

Erre gondolva kérjük, hadd legyek
kicsi, gyenge ember, mert így az Isten
előtt van távlatom. Az Isten előtt nem
akadály, ha mi kevesen vagyunk. Az aka-
dály az, ha ettől megrettenünk. Ő szereti
a gyengéket, az erőtleneket.

Mit vár tőlem az Isten a követke zők -
ben? Mit vár a gyülekezetben, egyéni
életemben? Nemcsak azt, hogy egyajtós
ember legyek, és nemcsak azt, hogy ke -
vés erővel rendelkező ember legyek,
hanem azt, hogy oszlop emberré váljak.

Beszél a Biblia faragott kövekről, élő
kövekről, most pedig azt mondja: osz lop -
pá teszem azt az én Istenemnek templo -
mában. Hogyan tud Ő oszlopot emelni?
Ez egy titok. Ő teszi. Mi ezt nem tudnánk

megtenni. Ha átgondoljuk az egyháztör-
ténelmet, a misszió történetét, akkor
mindig elcsodálkozhatunk, hogy honnan
hozott elő embereket és tett oszloppá.

Lehet, hogy most úgy érzed hányódó
kövecske vagy, de lehetsz oszlop az Isten
templomában. 

Csak ne felejtsük el azt sem, hogy
kétféle oszlop van. Akik jártak régi temp -
lomokban láthatták, hogy vannak olyan
oszlopok, amelyeknek semmi tartó funk-
ciójuk nincs, csak díszítenek, de nem
tartanak. Isten bennünket nem dísznek
akar kifaragni, hanem tartó oszloppá akar
tenni.

És van itt még egy bíztatás. Ha merek
egyajtós ember lenni, ha merem vállalni
gyöngeségemet, ha elfogadom, hogy Is -
ten építsen engem oszloppá, akkor az én
életemnek lesz egy olyan gyümölcse,
hogy emberek körülöttem megújulnak.
Ezáltal újulhat körülötted is az élet. Nem
ígéri, hogy ezt azonnal elvégzi, de foly-
tatni akarja az Úristen ezt a munkát. Le -
gyünk egyajtóssá, legyünk gyengékké és
lassan épüljünk oszloppá és akkor ne fél-
jünk, mert megtapasztaljuk, hogy Ő ve -
lünk van. Ámen

Bagi László református lelkész

Budapest-Baross téri 

Református Egyházközség

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy 
Dr. Luthár Jenő 

ny. ügyvéd, egyházi jogtanácsos, 
fasori gyülekezetünk tiszteletbeli presbitere 

életének 85. esztendejében, 
2014. március 30-án elhunyt.

A vigasztalás Istene adjon hitet és erőt 
a gyászolóknak. Emlékét őrizzük kegyelettel. 

Temetéséről a család később rendelkezik. 
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Van-e értelme a szenvedésnek?

Sokszor fogalmazódik meg bennünk az a
kérdés, vajon miért van a világban annyi
szenvedés, annyi tragédia. Úgy érezzük,
ha megtudnánk az értelmét egyes történé -
seknek, talán könnyebben el is tudnánk
fogadni azokat. A szenvedés értelmét ke -
reső ember azonban gondolatmenetében
gyakran zsákutcába kerülve érzi magát.
Az apró rosszat talán még el tudja fogad-
ni, de vannak nehezen elfogadható ese-
mények, amelyeknél nincs az a meg győ -
ző érv, amely a szenvedést jónak láttat -
hat ja. A szenvedés ugyanis rossz. 

Böjti időszakban Krisztus szenvedése
is eszünkbe juthat, a kereszténység év szá -
zadok óta tanítja, az ő szenvedésén való
gondolkodásunk kinyitja gondolatainkat
a keresztény ember szenvedésének vilá -

gába és saját szenvedéseink irányába is.
Krisztus szenvedése, ember-voltából fa -
ka  dó sebezhetősége közel hozza őt és
általa Isten teljességét a szenvedő ember-
hez. Krisztus a kereszthalál gyötrelmein
keresztül egészen a pokol mélyéig alá-
szállt, és onnan felemelkedve hirdette
Megváltóként az üdvözülés lehetőségét
akár a legreménytelenebb helyzetből is.
Ezt a megváltást azonban csak akkor
érezhetjük magunkénak, ha önnön sebez -
hetőségünket is felismerjük és Isten ke -
gyelmére utaltságunkat is megéljük. 

Amikor segítségre szorulunk, akkor
ért jük meg igazán, mennyire nem segít,
ha valaki a fejünk fölött beszél el. Ennek
a hibájába gyakran beleesünk mi is, hiába
tudjuk, hogy a segítséget kérő szenvedő

Szeretettel meghívja 
Önt és Kedves Családját

Koncz Gyöngyi
művésztanár

„…mondom: művem a királynak szól…”
Zsolt 45,2

címmel rendezett 
kiállításának megnyitójára

2014. április 2-án, 18 órára

a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
gyülekezeti termébe (Budapest VII., Damjanich u. 28/b.)

Köszöntőt mond: Dévai György presbiter

A kiállítást megnyitja: Bíró Délia pszichológus

A kiállítás megtekinthető:

hétköznap délelőtt 9-13 óráig és gyülekezeti alkalmak idején

MEGHÍVÓ
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ember konkrét választ vár kérdéseire, pil -

lanatnyi helyzetének megértését szeret né

és az abból való továbblépést. Mert mi

mindent mondhatunk hiába egy bajban

lévő embernek? Vigasztalhatjuk azzal,

nem is olyan rossz a helyzete; feleleve-

níthetünk neki más sorsokat, olyanokét,

akik nagyobb bajban vannak; beszélhe-

tünk a jövőben rejlő szépségekről;

megpróbálhatjuk megértetni vele, hogy

mit kéne másképp látnia ahhoz, hogy

jobban érezze magát. Mindez azonban

semmit sem ér, fölösleges okoskodásnak

hat. Saját szenvedésünk állapotában

értjük meg, egetlen igazi segítség van

csupán, ami ilyenkor valóban segít: az,

ha megértéssel, együttérzéssel találko -

zunk. Semmilyen okos gondolat nem

használ a bajban, csak a szenvedésben

való részvét, társként lét. 

Krisztus szenvedésére gondolva ezért

érezhetjük magunkat megsegítve, mert

benne a társat láthatjuk, azt, aki ismeri

minden fájdalmunkat és gondunkat. Tőle

ezért várhatjuk, remélhetjük a megvál -

tást. Van-e értelme a szenve désnek? Sok -

szor érezzük, tudjuk, hogy a megmagya -

rázó értelmét nem fogjuk megtalálni,

senki baját nem tudjuk az ő számára

megmagyarázni. A saját szenvedé sünk -

nek azonban van értelme: ez mutatja meg

sebezhetőségünket, sebzettségünket, és

ez visz közelebb másokhoz, szenvedő,

bajban lévő embertársainkhoz, szeret te -

inkhez. 

Pelikán András

Különleges virágvasárnapi 
istentisztelet

Az idei évben kevesebb alkalommal van lehetőség

temp lomunkban a már évek óta megismert jazzisten-

tiszteleten részt venni. Többek között ezért is lesz

külön leges az április 13-án 18 órakor kezdődő isten-

tisztelet. A zenei részt ezúttal is a Monamo trió jától hall -

gat hatjuk (Nagy János: billentyűs hangszerek, Szirtes Edina Mókus: ének, hege-

dű, Mogyoró Kornél: ütőhangszerek), akik az elmúlt évek ben gyülekezetünk-

ben végzett szolgálataik során már több tucat evangélikus éneket dolgoztak fel

a klasszikus zene, a világ zene és a jazz ötvözetéből kiala kuló sajátos stílu suk -

ban. Ezúttal is lesznek böjti és húsvéti énekek, melyeket hagyományos templo -

mi korál-éneklésből jól ismerhetünk. A zene mellett termé szetesen nagy hang-

súlyt kap a beszéd is: bibliai idézetek, imádságok, áldások hangoznak el a zenei

részek között. Igét hirdet Pelikán András.

Egész Budapesten kuriózum ez a fajta istentiszteleti forma, 
minden új érdek lődőt és a jazz-istentiszteletekre rendszeresen járót is

szeretettel hívunk!
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Az írás megjelent a Fedél Nélkül című lap

2014. március 13-ai számában. Kö szönjük

a szerzőnek és a lapnak a köz lés lehető sé gét.

– Mi indított téged arra, hogy lelkészi pá -
lyá ra lépj?

– Kiskoromban péntek délutánonként gyü-
lekezeti gyermekprogramokra jártam. Ez egy
játszóház volt, amit az egyik lel kész vezetett,
és nagyon jó volt ott lenni. Kissé problémás a
családom, ezért szo kat lan volt, hogy nem
kiabál nak a gyere kekkel, nem lesznek rájuk
indo kolatlanul mérgesek. A lelkész legfeljebb
azért emel te meg a hangját,
hogy összeterelje a gyereke-
ket. Úgy képzeltem el, hogy
egyszer én is olyan akarok
lenni, mint ő, gyerekekkel
foglalkozni, Istenről beszél-
getni, együtt imádkozni, éne -
kelni.

Mikor Sopronban evangé-
likus gimnáziumba kerültem,
nő volt az iskola lel ké sze,
ami ráébresztett, hogy én is
lehetek lelkész. Attól fogva
biztos voltam abban, hogy
lelkész akarok lenni, közösséget építeni,
emberekkel foglalkozni, Istenhez vezetni
őket.

– A lelkészi hivatás gyakorlásához mi lyen
iskolákat kell elvégezni?

– Az Evangélikus Hittudományi Egye tem
teológus-lelkész szakán és az ELTE magyar
szakán végeztem. Teológusként elő ször a Bib -
li ával kell megismerkedni ere deti nyelven,
tehát tanulni kell héberül, ógörögül, latinul. A
korszerű szak iro dalom főként idegen nyelven
érhető el, tehát kell tudni németül, angolul,
ehhez szerencsés külföldre menni.

Hét évig jártam egyetemre. Meg akartam
tanulni, hogyan lehet közösséget ve zet ni,
emberekkel beszélni, hétről hétre a pré diká -
ció nak mélységet adni, korunk emberének
átadni, mit üzen akár konkrét élethelyze tek -
ben Isten a Biblián ke resz tül.

– Miért fontos eredeti nyelven is ismerni 
a Bib liát?

– Hogy minél közelebb kerüljünk az ere -
deti, több ezer éves szöveghez: pró bá lunk
következtetni arra, hogy az akkori embernek 
a szö veg mit jelenthetett, vagy is milyen akko-
ri életkérdésre reflek tál. Ha ezt látjuk, akkor 
a mai élethely ze tekkel is össze tudjuk kötni és

releváns üzenetet fejthetünk ki
belőle. Egy részt a sza vaknak
több jelentése van, másrészt
ahogy telnek a századok, egy-
egy szó je lent ése is megvál -
tozhat. Például a tiszta ság le -
het rituális fogalom, vallási
jelentősége van, de ezt ma már
nehéz belátni. Érdekes, hogy 
a haj léktalansággal kap cso -
latban újra és újra előkerül 
a tiszta ság ra hivatkozó reto -
rika. Ilyen a „közegész ség ügyi
veszély”, az „aluljáró-takarí -

tás”, ezek nem csak higiéniai álla potokra utal -
nak, hanem gyakorlatilag a nem kívánt ele-
mek rituális eltávolítására is. 

Ebben a retorikában nem kívánt, szinte
bűnbak az olyan ember, aki elrontotta az éle -
tét. Nem akarunk róla tudni, mert kü lönben
szembe kell nézni a saját viselt dol gainkkal,
hogy mi mit rontottunk el, vagy hogy mi is
egy olyan társadalmat tartunk fenn, amely
egyesek számára lehetetlenné teszi az életet,
vagyis felelősek vagyunk a helyzetért.

Jézus közösséget vállalt az ő korában úgy -
mond tisztátalan emberekkel: történe teiben

Jézus a felemelő!
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ott vannak a pásztorok, akik akkor nagyon
megvetett foglalkozást űztek és sok esetben
városon és közösségen kívül rekedt emberek
voltak. Ők voltak ott a szü letésénél. De fel-
felmerülnek a betegek, a prostituáltak, stb. 
– Jézus nem utasította el őket, átlépett a kon -
venciók korlátain.

Meg kell érteni, hogy Jézus hogyan bánt 
a periférián lévőkkel, és ehhez ké pest mi hogy
bánunk velük. Ki akarjuk-e őket takarítani 
az életünkből, remélve, hogy ezzel megszűnik
a probléma, vagy közösséget vállalunk, és 
a se gítség nyúj tásban mutatjuk meg az erőn-
ket? Utóbbit képviselte szerintem Jézus: nem
az eltaposó, hanem a felemelő erőt.

– Az eltaposó erő valójában gyengeség?

Eltaposhatom a kis bogárkát, de nem azért,

mert én vagyok a nagy, hanem mert a bogár-

ka a kicsi...

– A kereszténység sokat beszél a Lélek  ről,
meg a lelkületről. Próbáljuk megha tá rozni, mi
NEM Isten lelke, nem a Szent lélek munkája!
Ez az agresszió, az elnyomás, az erőfitogtatás.
Ha Jézus Lelke van bennünk, akkor meg lát -
hatjuk másban is Isten képét, azt az erőt, ami-
vel Ő ruház fel és az emberi méltóságot. 

A keresz tény ség egy újra és újra visszatérő
döntés Jézus szellemisége mellett. Ezt igyek-
szem közvetíteni.

– Döntéseimmel nemcsak a saját éle te met

befolyásolom, hanem a közösséget is?

– Az evangélikus gondolkodás lénye ge,
hogy mindenkinek felelőssége van. Nagyon
igyekszem ezt a látásmódot meg honosítani, 
a közösségünkhöz csatlakozóknak megmutat -
ni, hogy mindenki külön-külön is fontos,
mindenkinek van olyan értéke, amit csak ő
tud, senki nem helyettesíthető. A jó lelkész
szerintem nem tekintély alapú vezető, akit
min den kinek követnie kell. Jézus a vezető, 
a lel kész dolga utat mutatni, hogy össz hang -

ban legyen a közösség.
– Föl tudja ismerni az egyén, hogy mi a sa -

ját dolga, kötelessége, feladata?

– Ez a felismerés szerintem nem megy
magától. Mi egyszerű szavakat használunk
erre, mint például imádság, Biblia-olvasás. 
Az egyén imádságon, olvasáson, végső soron
önvizsgálaton keresztül felfedezi, hogy
kicsoda valójában, mik az erősségei, gyengéi,
miben kell változnia és merre vezet az útja.
Ezt más nem tudja helyette megtalálni. Aki
felteszi a kér dést: Istenem, mik a terveid ve -

lem? – sok kal közelebb kerül önmagához,
mint ha csak él a mókuskerékben tovább. Erre
időt kell szánni.

– Mik a céljaid itt a VIII. kerületben?

– Az elsődleges célom egy Jézust kö ve tő
közösség felépítése, hogy a közös hit meg -
tartson bennünket és nyitottak legyünk újon -
nan csatlakozók befogadására. Szeretném, ha
különböző kor osz tályok és különböző tár -
sadalmi rétegek tagjai tudnának egy szeretet -
közösséget alkotni. A Biblia így fogalmazza
meg a keresztény közösség alapjait: „arról

ismerjen meg benneteket a világ, hogy sze re -

ti tek egymást.” Egy befogadó és nyitott kör -
nye zetben az ember ki tud bontakozni, a kö -
zösséggel együtt egészségesen tud fejlődni 
a személyiség, mély lelki sebek képesek gyó-
gyulni. Azt hiszem, hogy ebben a kerületben
erre nagyon nagy szükség van. Emellett
próbálunk Jézus szellemében nemcsak a lé -
lekre, hanem a testre is tekintettel lenni,
hiszen a megtestesült Isten azt üzeni nekünk,
hogy a test is fontos. Nem vagyunk szo ciális
ellátó pont, de a magunk lehető sé gei szerint
próbálunk fejleszteni: szeret nénk egy ado-
mány boltot létrehozni, ahol nagyon olcsón
tudnak vásárolni az emberek. Ha már bent
vannak, jó, ha találnak valamilyen közösségi
teret is, ahol lelki leg is gyarapodhatnak.
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– Hogy lehet szeretni azt az embert, aki

meg jelenésében, habitusában és mentali tá sá -

ban is nagyon különbözik a saját kul túrámtól?

Lehet egyáltalán szeretni egy „marslakót”?

– Szerintem ez nem természetes dolog. 
A kereszténységnek nagyon extrém taní tása,
hogy nemcsak a tőlem különböző embert, ha -
nem még az ellenségemet is szeretnem kell.
Ezt nagyon nehéz gyakorolni. De ha a szim -
bólumainkat komo lyan vesszük, akkor a ke -
reszten nem egy artistát látunk, hanem egy
kiszolgáltatott, szenvedő embert. A valamiben
hiányt szenvedő ember arcában meg kell lás -
sam Jézus tekintetét. Őbenne is ott van az a
mél  tóság, amivel Isten őt felruházza. Ez egy
olyan szemlélet, ami valóban nem ter mészetes.

– Szert lehet tenni ilyen különleges szemlé -

letre akarat útján?

– Nem gondolom, hogy ezt ki lehet erő -
szakolni! Szerintem, ha az ember el merül az
Isten szeretetében, akkor kap erőt ahhoz, hogy
másnak is tudjon ebből az in gyen kapott aján-
dékból adni. Az nem megy, hogy az embernek
parancsba adják, ugorja át a saját árnyékát.
Először fel kell fedezzük, mennyi mindent
kaptunk, hogy képesek legyünk adni. Az aka-
rat kérdése nekem mindig nagyon fogós
atekin tetben, hogy mennyi múlik rajtam. Van

vala ki, aki nagyobb, mint én, aki meg határoz
engem, ezt kell elfogadni. Eről ködéssel
nagyon kevés dologra vagyunk ké pe sek, attól
az ember úgy érezheti, kifacsarják, mint egy
rongyot. „Még neki is én adjak? Mindig én
adjak? Mindig én legyek a bőkezű és az irgal-
mas? Én nem ka pok soha semmit?” Akkor az
ember ha mar egy hamis áldozat pozícióba
kerül, és önmagát is mélyebbre taszítja. Az
tud egészséges felnőtt lenni, aki nagyon sok
szeretetet kapott. Először kap az ember, utána
ad is. Aki nem ka pott, azt előbb nagyon kell
szeretni, hogy tudjon adni. Lel ki erőt úgy
lehet meríteni ha a lelki gyakorlatok útján fel-
fedezzük a saját forrásainkat.

– Ha megvalósul az adománybolt és 

a közösségi tér, ahol összekerülnek kü lönböző

emberek, jómódúak és szegé nyek, vagy

nyomorgók is. Nem fognak ezek összeveszni?

– Az nem társadalmi helyzet függvénye,
hogy ki veszik össze kivel. Azt gondolom, ha
az a lelkület van bennünk, hogy itt elfogadjuk
egymást, ez egy biztonságos közeg, itt nem
teszünk meg jegyzéseket a másikra, itt
tiszteletben tartjuk a másiknak a méltóságát,
min den ki emelt fővel járhat. A közép osz -
tálybeli is, a mélyszegénységben élő is.
Hiszem, hogy megtaláljuk a közös hangot. Ha

úgy érezzük, hogy feszültség,
vagy probléma van, akkor meg
kell találnunk önvizs gá lat útján,
hogy mi volt itt a baj, kiben mi
munkál belül?

Eddigi próbálkozásaink kis
lépések voltak, de nem volt
bennük rossz tapasz talat. 

Hiszem, hogy közössé günk -
ben nincs helye sem a lené zés -
nek, sem az irigy ségnek.

– Köszönöm a beszélgetést
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„téged, isten, dicsérlek, / és hálát adok
min denért. (…) / Hogy ember lehettem
akkor is, / mikor az emberek nem akar-
tak emberek lenni, / hála legyen. / Hogy
megtarthattam a hitet, / és meg futhattam
a kicsik futását, / és futva futhatok az
érkező elé…” – idézte Sík Sándor Te
Deum című versét Maján György, a
Fasori evangélikus Gyüle kezet
presbitere és műszaki gondnoka, mert
úgy vélte, e sorok jól jellemzik édes apja,
az evangélikus dr. Maján Lász ló életét,
aki a huszadik század történéseinek
tanúja. laci bácsi, a jo gász végzettségű
egykori csendőr szá zados – ahogy régi
vágású úriember hez illik – kézcsókkal
köszöntött, és mi vel vasárnap kora délu-
tán, az istentisztelet után érkeztünk
hozzá, finom ebéddel várt. étkezés és
kávézás után pedig szívesen mesélt hosz-
szú és moz galmas életéről.

– A családom Békéscsabáról származik,
innen költözött később Kiskunhalasra. Én
is ott születtem 1914. augusztus 26-án,
tehát – Isten segedelmével – idén nyáron
töltöm be a századik évemet. Édesapám
építési vállalkozó volt. Né gyen voltunk
gye rekek, két fiú- és egy lánytestvérem
volt, én voltam a legki sebb. Az egyik fiú-
testvérem egy nyáron kimelegedve ugrott
fejest, szívgörcsöt kapott, és 17 évesen
meghalt. A másik 20 éves korában hunyt el
betegségben.

– A szüleinek nem lehetett könnyű ezek

után…

– Bizony nem, de mit lehetett tenni. Mi a
nővéremmel szerencsére megma radtunk
nekik. Jó nevelést kaptunk. Én a neves,
helyi Szilády Áron Református Gimnázi -
umba jártam, itt érettségiztem 1933-ban.

– Evangélikus oktatási intézménybe

akkor ezek szerint nem tudták volna beírat-

ni annak idején.

– Nem, hiszen nemhogy evangélikus
iskola, de evangélikus egyházközség sem
volt akkor Halason. Édesapám segítsé gével
és ösztönzésével jött létre az evangélikus
egyház halasi filiája. A városhoz legkö ze -
lebb eső evangélikus település Soltvadkert
volt, ahol ez idő tájt Sikter András lelkész
szolgált. Édesapám a Ke reskedelmi Bank -
tól kibérelt egy épületet, és saját költségén
imaházzá alakíttatta. Felajánlotta, hogy
vállalja a lelkész teljes ellátását, a házunk
végéhez pedig egy kis lakást építtetett szá -
mára. Ott lakott, és nálunk étkezett Szende

Ernő lelkész több éven át, mindaddig, amíg
a gyülekezet nem lett önálló, és ő el nem
költözött a saját otthonába.

„Isten hű marad”
Találkozás a századik életévében járó dr. Maján Lászlóval
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– Az iskoláira visszatérve: mint ko ráb -

ban említette, érettségi után a szegedi jogi

karra vitte az útja, majd a csendőrség kö -

vetkezett. Miért épp ezt választotta, és mi -

lyen pályát futott be a testületben?

– A jogi egyetemet 1938-ban végeztem el.
Doktorrá avatásom idején tombolt az állásta -
lanság Magyarországon. Vagy négy szer fel -
vételiztem, mire felvettek a csendőrséghez.
A csendőrképzés keretében egy esztendeig 
a Ludovikára is jártunk. 1940 júniusában
avattak fel. 1941-ben lettem főhadnagy, két
év elteltével pedig századosi rangot kaptam. 

1941 és 1943 között szárnyparancs nok -
ként Erdélyben voltam. 1944-ben több al -
kalommal is érezhettem, hogy a Terem -
tőnek célja van velem, és a leg reménytele -
nebb helyzetben sem hagy magamra.
1944-ben a 16. hadosztály csendőr pa rancs -
nokaként kikerültem a galíciai frontra,
aztán májusban egy bevetés során megse -
be sültem. A golyó, amely eltalált, a vasúti
sínen gellert ka pott, és a lapockámba fúró-
dott, a gerincemtől pár milliméterre állt
meg. Ma is meghatottan emlékszem arra 
a ka to nám ra, aki a sebemet leszorítva gya-
log – 6-8 kilométeren át – cipelt vissza 
a laktanyába. Hazaszállítottak, hogy meg -
műtsenek. Több hónapig voltam kórház -
ban... Csak később tudtam meg, hogy a szá -
zadom az oroszok áttörését követően meg -
semmisült, az egységem minden tagja
meghalt a harctéren… Budapest ostroma
idején betegállományban a budai rokona -
imnál voltam. Egy orosz katonai ellenőrzés
során kide rült, hogy katona vagyok – hal -
lottam, ahogy az orosz kibiztosította a fegy-
verét, hogy lelőjön, de akkor meg jelent egy
orosz tábornok a tisztikarával. Nem haltam
hát meg most sem, hadifogoly let tem. 

Három év orosz fogság kö vetkezett. 

Aquincumban gyűjtöttek össze bennün-
ket, majd gyalog Kiskunfél egy há zára, az -
tán Debrecenbe mentünk. Innen vonat tal
vittek át az uzmányi tiszti gyűjtőtáborba.

– Nem mondom, sok-sok szörnyűséget

kellett látnia és átélnie…

– Körülbelül egy év után lehetőség adó-
dott, hogy építkezésre menjünk dolgozni.
Így kerültem mint kőműves Vo ronyezsbe, 
a hadifogolytáborba. Csak ké sőbb tudtam
meg, hogy a korábbi tábo runkat felszámol-
ták, és a munkára nem kötelezett tiszttársai -
mat a gulágra szál lították. Meggyőző dé sem,
hogy Isten ke gyelme nélkül semmire sem
jutottam volna, sem itt, sem később máshol…

– Ne is folytassa, gondolom, valami kori

csendőrtisztként a szabadulása után sem

lehetett könnyű az élete…

– Pestre kerültem, de más papírom nem
volt, csak egy hadifogoly-igazolvány, azon
pedig ez állt: „Dr. Maján László M. Kir.

csendőr százados.” Amikor munkát ke res -
tem, a munka köz vetítőben összenéztek, és
azt mond ták, hogy nem közvetítenek ki. 

A háború után a családomnak mindenét
elvették, semmink sem maradt. A főváros-
ban ro konok fogadtak be. Munkám nem
volt, édesanyám segített. Nagyon tehe tet -
lennek és megalá zottnak éreztem magamat
ebben az időszakban. 

– De talán rövidesen véget értek a meg -

próbáltatásai…

– Nem, egy disszidálási kísérletünk mi -
att megjártam az Andrássy út 60.-at, majd a
Buda-déli és a kistarcsai internálótáborba
kerültem. Fél év után szaba dul tam, de
természetesen rendőri felügyelet alatt
maradtam. Visszamentem Halasra, de itt
újabb megpróbáltatások vártak. Egyik nap
két ismeretlen ÁVO-s nyomozó azzal vá -
dolt meg, hogy feliratokat írtam a falakra,
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és bevittek kihallgatásra. Addig ütöttek,
míg elestem, és bevertem a fejemet az író -
asztal sarkába, csupa vér lettem… Egy or -
vos barátunk révén – a Min denható küldte
őt segítségül – kerül hettem kórházba…
Később Bachát Pista halasi evangélikus
lelkész barátunk orvos kapcsolatai révén el
tudott elhelyezni a bajai kórház ideg- és
elmeosztályán, ahol bújtattak, miközben az
ÁVO itt is kere sett... Ez a csodával határos
megmenekü lésem a „gonosz hatalmából”
döntő lett további életemre. Ekkor láttam
meg, hogy az Úrral való mindennapos kap -
csolat nélkül az élet teljesen reménytelen.

– Ugye, jól tudom, hogy életének egy
szép és fontos eseménye is Bajához kap -
csolódik?

– Amikor Ilona nővérem meglátoga tott
itt, egy parkban leültünk beszélgetni. Azt
mondta, hogy az életem, a sorsom csak
egyféleképp oldódhat meg: az ige hallgatá-
sa és megtartása által. Mert csakis ezáltal
lelhetek nyugalmat. Majd az aznapi bibliai
rész olvasására buzdított: „…ő hű ma -
rad…” (2Tim 2,13), és azt is olvastuk,
hogy „ne félj, mert már nin csenek ellensé-
geid.” Ezek után mentem vissza Halasra,
ahol kiderült, hogy az engem vallató
ávósokat közben sikkasztás miatt eltávolí-
tották.

– Végül rendes kerékvágásba került az
élete? A körülményei miatt nem lehetett
egyszerű családot alapítania…

– Nehezen, de hamarosan megtaláltam 
a legnagyobb kincsemet: feleségemet,
Kosz to lányi Ilonát, aki akkor Kiskunhalas
kör nyékén, Gőböljáráson volt tanyasi taní -
tónő. Megszerettük egymást, és ő vál lalta 
a közös életet velem, minden meg lévő és
várható nehézségével egyetemben. Két
gye rekünk született. 

Rendőri felügyelet alatt dolgoztam mo -
sogatóként, rongygyűjtő telepen válo ga tó -
ként, majd kocsikísérőként, később ügyin -
tézőként. De a múltam itt is utolért: mikor
kiderült, hogy csendőr voltam, azonnal
mennem kellett. Később esztergályos szak -
mát szereztem, és ebben dolgoztam. Ren -
dőri felügyeletemet 1958-tól szüntették
meg, de a kádári rendszerben egészen
1987-ig megfigyelés alatt tartot tak. Sorsom
1962-től rendeződött, mikor a Magyar
Államvasutakhoz kerültem, először eszter-
gályosként, aztán művezető lettem. Elvé -
gezzem a MÁV tiszti tanfo lyamát, így mű -
szaki tanácsosként mehet tem nyugdíjba.

Nagyon sok esetet tudnék még monda ni
életemből, amikor közvetlenül éreztem 
a Teremtő segítő kezét. Három evangélikus
gyülekezetben voltam, először a Buda -
várban, ott Sréter Ferenc volt a lelké szem,
Bu dahegyvidéken Ruttkay Elemér, itt, 
a fasoriban pedig Szirmai Zoltán es peressel
vol tam lelki értelemben szoro sabb kap -
csolatban.

– Összességében miként tekint vissza
hosszú életére?

– Nehéz korban éltem. Ugyanakkor az is
igaz, hogy az ember minden gonoszságánál
nagyobb az Atya kegyelme… Neki adok
hálát az életemért, azért a sok „isteni
véletlenért”, ami velem történt, és azért,
hogy mindig, minden körülmények között
velem volt, és velem van ma is. Mert amint
kedves igém is mondja: ő hű marad. 

Gazdag Zsuzsanna

Az interjú az Evangélikus Élet című hetilap-
ban jelent meg. Ezúton is köszönjük a fő -
szerkesztő, T. Pintér Károly szíves engedélyét
a másodközléshez.
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KONFIRMANDUSKONFIRMANDUS
TÁBORTÁBOR

Az idei konfirmandusokkal ismét 
Balatonboglárra készülünk 

2014. május 1. és 3. között. 

Célunk, hogy egy kimozdulás intenzív napjait
használjuk a szellemi-lelki töltekezésre, 

a konfirmációi vizsgára és ünnepre készülve.

Szállást a helyi gyülekezet vendégszobáiban 
foglaltunk. 

További információ: 
Aradi György +36 20 824 5371 vagy

gyorgy.aradi@gmail.com

KALANDOK a közöttünk sátrat verő ISTEN KÖZELÉBEN

Hittanos gyerektábor – Keszőhidegkút, 2014
Szeretettel várunk minden alsós gyermeket a fasori és a gyönki evangélikus gyülekezet
közös nyári táborába. Ezen a héten körüljárjuk a titkot, hogy hol is lakik Isten, sátrat
verünk, belakjuk a templomot, keressük Őt önmagunkban és egymás között,  játszunk és
építkezünk, kicsik és nagyok együtt. 

A tábor időpontja: 2014. június 16-20.
Helyszín: Keszőhidegkút, Találkozások Háza
A tábor díja: 13 000 Ft
Jelentkezési határidő: 2014. április 20.

Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Koltai Anna hitoktatónál 
(+36 20 824 2853 • anna.koltai87@ gmail.com)
Durst Mónika hitoktatónál 
(+36 20 824 5355 • moni.durst@ gmail.com)

Gyere el, mert veled még jobb lesz ez a hét! Várunk szeretettel!

KONFIRMÁCIÓ

Pünkösd ünnepén

2014. június 8-án 

11 órakor 

tesznek ünnepélyes

hitvallást 

konfirmandusaink, 

áldással és közös 

úrvacsoravétellel 

egész gyülekezetünk 

örömünnepet ül.
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Sok éve épülő barátságok és kölcsönös lá -
togatások sora jellemzi a trostbergi Chris -
tuskirche és a fasori evangélikusok közötti
kapcsolatot. Idén a húsvét ünnepe utáni na -
pokban, április 23-27-a között látogat hoz-
zánk a trostbergiek huszonkét fős delegációja. 
A csoport összekötője Florián Schott, aki ifjú
kora óta lelkes résztvevője a testvér gyü -
lekezeti programoknak. A csoport nagy részét
a trostbergi gyülekezet kóru sa alkotja, ve zető -
jük Rebekka Thois. A ré gi ismerősök mellett
először érkezik Buda pestre csoporttal a gyüle-
kezet lelkésze Wolfram Hoffmann.

A program szer ve zé sében és a vendé gek kel
közös alkalmak során számí tunk gyülekeze-
tünk tagjainak aktivitására. 

Néhány fontosabb esemény
Április 23. szerda este

Fogadás a Keleti pályaudvarnál, talál kozó
a gyülekezeti teremben, átkísérés a közös
szál lásra (Six Inn Hotel, 1065 Rózsa utca 85.)

Április 24. csütörtök
Vezetett városnézés, közös ebéd, kórus pró -
ba a temp lomban, este al ternatív kul turális
programok.

Gyere el, mert veled még jobb lesz ez a hét! Várunk szeretettel!

Hagyományos gyülekezeti buszos kirándulás a trostbergi csoporttal

2014. április 26-án, szombaton.
Úticél: Ócsa, Ráckeve
Találkozó: reggel 9 órakor az 56-osok terén 

a Regnum keresztnél (Damjanich u. vége)

Hozzájárulás: 3500 Ft/fő (mely tartalmazza a közös étkezés 
önköltségi díját is)

Jelentkezési határidő: 2014. április 18. délig 
(a Lelkészi Hivatal elérhetőségein)

Április 25. péntek
Több kis csoport-
ban szervezett program, este 6 óra kor
a templomban egyházzenei prog ram a trost -
bergi kórus szolgála tával es te 7.30-tól kö -
zösségi est büfévacsorával a fasori gimná-
zium dísztermében.

Várjuk a fasori gyülekezeti tagok jelentkezé-

sét!

Április 26. szombat 
9 órakor találkozó az 56-osok terénél,
buszos gyülekezeti kirándulás:
Ócsa – Árpád kori templom, Ráckeve –
Tűzoltó torony, vízimalom, stb. 
Flekkenezés Maján Györgyék telkén.

Április 27. vasárnap
11 órakor istentisztelet a trostbergi kó rus
szolgálatával, igehirdető: 
Pfarrer Wolfram Hoffmann

Úticsomag és áldás, búcsú a pálya ud varon.
A testvérgyülekezeti program részletei elér-

hetők lesznek a honlapon:
fasor.lutheran.hu.

TROSTBERGI TESTVÉRGYÜLEKEZETÜNK 
CSOPORTJÁT LÁTJUK VENDÉGÜL
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„Az okosok fényleni fognak, mint
a fénylő égbolt, és akik sokakat
igazságra vezettek, mint a csilla-
gok, mindörökké.” Dán 12,3

Hálaadással és hitvallással telik meg 
a szí vünk, amikor Csillag Júlia test vé -
rünkre emlékezünk. 2014. február 12-én
kísértük el a Farkasréti temetőben min -
den halandók végső földi útján. Családja
szerető köre és a Krisztusban nyert csa-
ládja, egyháza, gyülekezete, mindazok -
kal, akik szerették, és erőt merítettek éle -
te ragyogásából.

Csillag élete – Nomen est omen – e be -
szédes névvel betöltött, teljes ívű pályán
vonult végig kilenc évtizeden át sokak -
nak támpontot jelentő sugarakkal. 

Az Isten szeretetéből gyúlt hívő élet -
pálya az övé, a kereszt hordozásban is hű
tanítványi sorssal és a sokakat beragyogó
életbölcsesség derűjével.

Fiaként szeretett unokaöccse így val -
lott róla:

Úgy ment el , olyan csendben és
ész revétlenül, ahogy egész életében
élt. Erős hite segítette őt nehéz
pillanataiban, amelyek között
egyet len gyermekének elvesztése
volt talán a legnehezebb. Ott
voltam mellette akkor, és csodál-
hattam azt hihetetlen erőt, amivel
el tudta fogadni a kegyetlen vesz -
teséget, hogy a számára leg drá -
gábbat a sors elvette tőle. Soha
nem felejtem el, ahogyan töretlen

„Előbb kaptam a hitet és később a keresztet”
Emlékezés Csillag Júlia (1923-2014)diakonissza testvérre, 

a fasori gyülekezet egykori hűséges presbiterére

hittel viselve a fájdalmas csapást
azt mondta: „az Úr adta és Ő vette
el és ebbe bele kell nyugodni”.
Egész életét másoknak szentelve
élt. Egész életét a beteg gyermekek
gondozásának szentelte. Először
mint diakonissza nővér, majd gyer-
mekápolónő. A mások, a rászoru -
lók gondozása és segítése vált hiva-
tásává és életcéljává. Csodálatra
méltó belső békét sugározva élt és
dolgozott. Örökké mosolygó szeme,
teljes lénye sugározta a szeretetet.
Hitében soha, semmi nem ingat-
hatta meg. Ezért is volt biztos táma -
sza egész életében.
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Csillag a sötét égen. A Betlehemi csil-
lag képe juthat eszünkbe, amely bölcse-
ket indított útnak, hogy elsők között hó -
doljanak a született messiásnak, és to -
vább vigyék a ragyogó hírt. A Dániel
próféta könyvéből vett idézet pedig
eszünkbe juttathatja mindazokat, akik az
emberiség sötét egén az Isteni szeretet
ragyogását közvetítették. Akiknek élete
Krisztus megváltó szeretetéből táplálko -
zott. Csillag Júliáé 90 éven át.

„Az okosok fényleni fognak, mint
a fénylő égbolt”
A sötét korszakokból bőven jutott neki

is. Trianon után, válságos évek egy er -
délyi, borosjenői nagycsaládban. Újat
kez dés és felnőttkor nyitánya háborús
viszonyok között. Erőszakban fogant és
kiol tott életek testközelben. Amit testvér -
szívvel, fájdalmas anyai szívvel maga is
megélt. Mindig Istenben keresve a vi -
gasztalást. Tudva, hogy Ő az egyedüli
igaz vigasztaló. Vallomássá érett életböl -
csessége: 

„Az életben erőt az adott, hogy

előbb kaptam a hitet és később 

a keresztet.”

Diakonissza-jelölt társa, Czakó Júlia

hímezte a fasori oltár legtöbbet használt
zöld bársonyterítőjére arany betűkkel:

„Örökkévaló szeretettel szerette -
lek téged.” Jer 31,3

Ezt a szeretetet viszonozta mindig
minden körülmények között. A Fébé dia-
konissza anyaházban töltött utolsó évei -
ben is mindig maradt ideje a munkára és
imára, összegzésre. Szelíden, szeretettel,
szerényen, ám szár nyalva a szolgálatban,
azaz szentség ben telt élete. 

Emléke legyen áldott!

Aradi György temetési beszédének 

szer kesztett változata 

Vass György emlékező sorainak 

felhasználásával.

Az ima a szív nyugalma.

Az ima pajzs a kísértés mezején.

Az ima a hit nyugodt megharcolása.

Az imádság helye nem a templom, hanem az emberi szív.

Az imádság nagy kísértői: a zaj, a félelem, a sietség és a felületesség.

Az imában visszatérünk Teremtő Urunkhoz. 

Az imádság arra is segít hogy felfedezzük valódi önmagunk.

Az ima útjai: az összeszedettség és az elmélyülés.

Az imában tüzet fog a szív, ahol parazsa nekem, fénye másoknak szolgál.

Az ima ideje csak látszólag hasztalan: időt adtunk Istennek.

Az ima a tárgyak birtoklójából a Szentlélek tulajdonává tesz.

Az ima a legrövidebb út Istenhez. IM
Á

R
A
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E

L
V

E



16 KÖRLEVÉL 2014. Böjt–Húsvét

F ő b b  k i A d á s o k
illetmények

Lelkészek 3.509.002
Lelkészek hitoktatási díja 183.960
Nem lelkészi alkalmazottak ill.1.927.320
Nem lelkészek hitoktatói díja 1.670.669
Lelkészeknek egyéb juttatás 1.516.480
Irodavezető 1.070.691
Természetbeni juttatás 551.000
Összesen: 10.429.122

törvényes terhek 2.047.029

dologi kiadások
Közüzemi díjak 4.082.042
Fűtés, világítás 3.137.143
Iroda, telefon, sajtó 1.118.379
Egyéb 1.220.177
Összesen: 9.623.101

Más egyházi szervnek
Országos jáulék 427.000
Egyházmegyei járulék 23.000
Offertóriumok, adományok 589.970
Összesen: 1.039.970

Javítás, karbantartás
Templomban 1.054.514
Gyülekezeti helységben 163.063
Házban 4.479.836
Összesen: 5.697.413

egyéb
Gépjármű költségek 496.028
Felszerelés vásárlás 1.854.374
Egyéb, tábor, kirándulás, stb. 1.136.948
Összesen: 3.487.350
Összesen 32.323.975

F ő b b  b e v é t e l e k
Gyülekezeti tagoktól

Egyházfenntartói járulék 2.269.054
Adomány 1.006.885
Perselypénz 1.662.650
Céladomány 278.465
Angol nyelvű alkalmak 190.385
Összesen: 5.407.439

központi támogatás
Hitoktatási díj 2.128.707
Összesen: 2.128.707

továbbítandó bevételek,
offertóriumok összesen: 520.345

külső.támogatások
Helyi, megyei önkormányzattól 6.500.000
Egyéb alapítványtól 1.040.400
Összesen: 7.540.400

Gazdálkodásból
Lakbérek 9.563.653
Ingatlanok hasznosítása 3.327.245
Vízdíj lakóktól 1.827.435
Szemétszállítási díj lakók 759.973
Egyéb visszatérítések, kamat 32.218
Összesen: 15.509.524

Egyéb bevételek
Követelések törlesztése lakóktól 3.378.569
Egyéb.bevételek 1.403.196
Átfutó bev., útikts., pályázatok1.426.524
Összesen: 6.208.289
Összesen 37.354.704

A 2013-es zárszámadás fő sorai

2013. évi nyitó pénzkészlet: 8.396.028 Ft
bevételek összesen: 37.354.704 Ft
kiadások összesen: 32.323.975 Ft
2013. évi záró pénzkészlet: 13.426.757 Ft
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Gyurkovics Tibor:

Jézus
Jézus szalmaszál
amibe kapaszkodunk
Jézus szakadék
amibe lezuhanunk
Jézus kötél
amit elengedünk
Jézus remény
amivel emelkedünk
Jézus hangszer
amivel megszólalunk
Jézus zene
amit elhallgatunk
Jézus tenyér
amivel adakozunk
Jézus kenyér
amit elfogadunk
Jézus penge
ami megsebesít
Jézus gyenge
aki megerősít
Jézus hatalom
a végeken
Jézusnak odaadom
az életem.

Trattner Gábor: Ecce Homo

A TITOK NYITJA
Családi Missziói Nap

A Déli Evangélikus Egyházkerület szervezésében

Orosháza, 2014. május 31. 9-től 17 óráig

A színes programban a gyermekes családok és az ifjúság szá mára egész napos programot
biztosítanak. A missziói szerve zetek és munkaágak képviselőivel, illetve a kerület díja-
zottjaival is találkozhatunk.

A nap igei fókusza
Bevezető igehirdetés – Az evangélium titka • Hogyan nyílik meg? (Ef 6.18b-19)

Előadás/beszélgetés csoportokban: Közösség titka – „Könyörögve az összes szentekért.”
Záró igehirdetés: Az el nem múló szeretet titka (Ef 6.24b) 
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„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.”

(Mk 16,16)

Anders Erik Svensson Rundlöf
Andrási Adél Alíz
Bagossy Anasztázia Emerencia
Berényi-Lakatos Katalin
Bigos Mia Blanka
Czirbesz András
Durst János Huba
Durst-Regős Zsanett
Hajós Noémi
Horváth Fülöp Attila
Horváth Hédi Hanga
Horváth Zalán Csongor
Horváth Zoltán Krisztián
Ihász-Tóth Boldizsár
Iván Barnabás
Jánosi Lilla
Kecskés Mónika
Killik Zsófia
Kiss Domokos Balázs
Kostyál Konstantin
Kovács Eliza Janka
Körmendy Katalin Mária
Körmendy Szabina Beatrix
Krivanek Emese Erzsébet
Kukucska Benett
Kunsági Liána
Liptay-Gottschick Dóra Emma
Mándi Levente András
Mándi Melinda Ilona
Mónus Ádám László
Mónus Vince Tamás
Németh Andrea

Németh Dorka
Oláh Bertalan Zoltán
Ormai Noémi
Paczók Attila Dávid
Philipp Noémi Nóra
Pintye-Pauer Zoé Sára
Radocsányi Ralf
Szűrös Csaba
Toma Gábor
Tóth-Szirmai Balázs Péter
Török Ákos Hunor
Vajda Lilla
Vajda Nóra
Villám Júlia
Wichmann Barnabás
Zumpf Patrícia

Isten őrizze és erősítse meg fogadalmat

tett testvéreinket!

Durst-Regős Zsanett
Jilling Valentina
Wichmann Barnabás
Barta Áron
Barta Sára

A mindenható Isten áldja meg szeretettel

és hűséggel a házastársakat!

Bagossy Ilona Emerencia 
és Bagossy Zoltán

Balassa Diána 
és Nagy András Csaba

Bohár Zsófia és Nyerges Dániel

A 2013. év a kazuális szolgálatok 
tükrében

MEGKERESZTELTEK

KONFIRMÁLTAK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
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Bokros Lívia Katalin 
és Váczi András

Csuka Brigitta és Barna Zoltán
Hörcsik Mária és Stieber József
Kecskés Mónika és Szabó Ákos
Kovács Renáta és Rácz János
Mácsai Ágnes és Zsugyel Márton
Molnár-Baji Éva és Molnár Péter
Nagy Dzsenifer és Murzsa Dávid
Nagy Zsuzsanna 

és Dobos Arnold Gábor
Racsek Melinda és Bertók András
Sipos Andrea 

és Kristian Berger Jørgensen
Stamm Xénia és Kiss Pál Barna
Szabó Edina és Harmati István
Szendi Eszter és Nagy András
Szikszay-Fábri Anna 

és Nagy Zoltán Csaba
Uzelmann Anita és Polgár Péter
Wodala Mária és Aubin Zoltán

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás
és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is
él.” (Jn 11,25)

Barnabás Zoltán
Bedőcs István Gyula
Bereczki Ferencné
Almády Istvánné
Áts Ferencné
Bohus Julianna
Désfalvi János Sándor
Fekete Anikó
Fidrich Ágoston
Hetlinger Ferencné
Horváth Zoltánné
Janurik Mátyásné
Káldy Istvánné
Kézdy Gyula

Kiss József
Kovács Andrásné
Kovács Antal
Kovács Tibor
Leiner Éva Erzsébet
Lévai Lászlóné
Montskó Miklósné
Nagy Vilmosné
Petró László
Pimiller Jánosné
Pozsgás Gyuláné
Rácz Gyöngyi
Radosits Árpád
Sárosi Istvánné
Stangel Ferencné
Varga Sándor
Vojnár Istvánné
Wargha Miklós László
Wehovszky Miksáné

ELtEMEttEttEK

International 
English language Service

at Budapest-Fasor 
Evangelical-Lutheran Church

in the 2nd and 4th Sunday 
of the Month at 9:30 am.
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Jelen vagyunk 
6., 7. és 14. kerületi iskolákban 

Budapest-Fasori 
Evangélikus Egyházközség 

1071 Budapest, Damjanich u. 28/b.
http://fasor.lutheran.hu • fasor@lutheran.hu

Telefon: +36 1 322 2806
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Nagyheti sorozat – 2014. 

Szövetség hegyei az emberért: Ararát - Sinai - Golgota
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a deák téri és a fasori evangélikus gyülekezetek
hagyományos nagyheti alkalmaira, idén a Deák tér 4-be, az emeleti gyülekezeti terembe.

ÁpriLis 14. hétfő, 18 óra
Ararát • Igehirdető: Dr. Csepregi András fasori iskolalelkész

ÁpriLis 15. keDD, 18 óra
Sinai hegy • Igehirdető: Aradi György fasori gyülekezeti lelkész

ÁpriLis 16. szerDa, 18 óra
Golgota • Igehirdető: Pelikán András fasori gyülekezeti másodlelkész

Virágvasárnapi 
kézműves délelőtt

Virágvasárnapi 
kézműves délelőtt

Bátran a Bibliáról

Belvárosi evangélikus gyülekezetek közös 
bibliaiskolai sorozatának tavaszi befejező 
előadására hívogatunk, melynek 
házigazdája is a fasori gyülekezet.

A helyszín Budapest VIII., Üllői út 24., utcáról nyíló terem.

Már 18:00 órától várjuk az érkezőket, az előadás 18:30-kor kezdődik.

áprIlIs 15., kedd – téma: Izsák megkötözésének hatástörténete
előadó: dr. Xeravits Géza teológus, egyetemi tanár

Hagyományainkhoz híven az idei évben is
hívjuk gyermekeket április 13-án délelőtt,
Virágvasárnap gyülekezeti termünkben
lévő kézműves ke désre. A 10:30-tól kez -
dődő programban játék, ének, süti és tea,
áhí tat lesz, majd a 11 órakor kezdődő
temp lomi istentisztelet végére átérve a gyü-
lekezet előtt bemutatjuk az elkészült alko -
tásokat. 2-3 éves kortól szülői jelenléttel, 
6 éves kor felett akár egyedül is várjuk 
a gyermekeket – kiknek szü leik, nagy szü -

leik, ke reszt szüleik az istentiszteleten le het -

nek e köz ben – Damjanich utcai gyülekeze-
ti központunkba!
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IstentIsztelet úrvacsoraosztással

minden vasárnap és ünnepeken 11 órakor
CsaládI IstentIsztelet minden
hónap első vasárnapján 10 órakor
angol nyelű IstentIsztelet

úrvacsoraosztással minden hónap má -
sodik és negyedik vasárnapján 9:30-kor 
gyermekek játékos vasárnapja

minden vasárnap 11 órakor (az istentisz-
telettel párhuzamosan) a gyül. teremben
konFIrmáCIó oktatás csütörtö-
kön 15 órától a gyülekezeti teremben

• április 13. Böjt 6. vasárnapja (Virágvasárnap)
9:30 angol nyelvű úrv. istentisztelet,
szolgálattevő: Dr. Bácskai Károly

11:00 úrvacsorai istentisztelet,
szolgálat tevő: Aradi György

18:00 Jazzistentisztelet 
szolgálat tevő: Pelikán András

• április 17. nagycsütörtök
18:00 úrvacsorai istentisztelet,
szolgálat tevő: Szirmai Zoltán

• április 18. nagypéntek
11:00 úrvacsorai istentisztelet,
szolgálat tevő: Pelikán András

18:00 úrvacsorai istentisztelet, passió-
olvasás, szolgálattevő: Aradi György

• április 20. húsvét
5:00 hajnali istentisztelet, 
szolgá lat  tevő: Pelikán András

9:30 angol nyelvű úrv. istentisztelet,
szol gálattevő: Aradi György

11:00 úrvacsorai istentisztelet, 
szolgá lat tevő: Aradi György

• április 21. húsvét hétfő
11:00 úrvacsorai istentisztelet,
szolgálat tevő: Pelikán András

Ünnepi istentiszteleti rend

Budapest–FasorI evangélIkus

egyházközség

Számlaszáma:

otp 11705008-22506573
Köszönjük támogatását! 

Budapest-FasorI
evangélIkus egyházközség

lelkészI hIvatala
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. fsz. 1.

hIvatalI órák
hétfőtől péntekig 9-13 óráig

teleFonszámaInk
Aradi György lelkész: +36-20-824-5371

Pelikán András másodlelkész: +36-20-824-8726

Lakatos Tamásné (Matild) hivatalvezető:
+36-20-770-3700

Koltai Anna hitoktató: +36-20-824-2853

Aradiné Durst Mónika hitoktató:
+36-20-824-5355

Gálos Miklós kántor: +36-20-770-3533

Jónás Zoltánné (Edit néni) egyházfi: 
+36-20-770-3702

BaBa-mama kluB kéthetente szer -
da délelőtt 10 órától a gyül. teremben.
Forrás kluB Keresztelőre, konfir -
má cióra, esküvőre készülő fiatal felnőt-
teknek, és minden érdeklődőnek, akik
szí vesen kapcsolódnának egy olyan kö -
zös séghez, ahol nyitottan lehet kérdezni,
beszélgetni hitbeli és hétköznapi kérdé -
sekről. Minden hónap utolsó szerdáján
18 órakor a gyülekezeti teremben.
Idősek BIBlIaórája minden szer -
dán 15 órakor a gyülekezeti teremben.

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink
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