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Mindenkor örüljetek, szüntelenül imád-
kozzatok, mindenért hálát adjatok...

1Thessz 5,16

Öröm, ima és hála.
Mindenkor, szüntele-
nül és mindenért. Ka-
rácsony ünnepi elõké-
születében  mintha még
nehezebb lenne rátalál-
ni a helyes nyomra,
mint máskor. Pedig ád-
vent maga is erre hív.
Útban az öröm forrásá-
hoz az értünk született
jön elénk. Aki felé moz-
dította egykor a kopár
éj vándorait az angyali
szó, s a napkeleti má-
gusokat az égi jel. Ol-
vasunk-e a ma egysze-
rû jeleibõl? S ha igen,
merre vezet az út éle-
tünk rengetegébõl? Ha
örömre vágysz, szám-
ba vetted-e már, mi
mindenért lehetsz há-
lás? A hála engedi látni
a lényeget. Amit a
pásztor látott, azt mi is
megláthatjuk, mert az
angyalok minden éjjel
fent lebegnek az ég-Ah
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Adománygyûjtés
megújuló gyüle-
kezeti központra

28/B. fsz.1. Sokak em-
lékezetében él úgy, mint
a hétköznapi ünnepi va-
rázs ódon helye. Konfir-
mandus foglalkozások,
beszélgetések, szeretet-
vendégségek nosztalgi-
kus tere. A templom utá-
ni legfontosabb hajlék.
Most végre megújulhat,
méltó módon segítve a
jövõ gyülekezetépítését.

A teljes körû felújítás
és funkcionális átalakí-
tás költségeit az evangé-
likus egyház pályázatán
nyert 8.5 milliós összeg
és a helyi önkormányzat
támogatása mellett töb-
ben segítették, célado-
mánnyal, építõanyaggal,
önkéntes szellemi és
fizikai munkával. 

Köszönet érte!
Most szeretnénk ösz-

szefogásra buzdítani
minden jószívû adako-
zót. Kérjük támogassa
saját lehetõségeihez ...  

folytatás a 4. oldalon
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ben, csak észre kell vennünk õket. És
nem a gyertyáktól, nem a lámpáktól függ,
nem a holdvilágtól, avagy a napfénytõl
függ, hanem az a legfontosabb, hogy
olyan szemünk legyen, amely meglátja az
Úr dicsõségét.

Ragadd meg az ünnep  lényegét még
ma. Talán behunyt szemmel. Benne a ta-
lálkozás módját.

Az ádventben megragadott életfonal
Krisztussal vezet át a kegyelem teljes ki-
bomló esztendején. A. de Mello egyper-
cese is erre int.

„– Hát nem kívánsz nekünk boldog
karácsonyt?

A Mester rápillantott a kalendáriumra,
látta, hogy csütörtök van, és ezt mondta: 

Én inkább boldog csütörtököt kíván-
nék nektek. 

Ezen persze a kolostorban tartózkodó
keresztények megsértõdtek, de a Mester
megmagyarázta: 

Emberek milliói fognak örülni, nem a
mai napnak, hanem a karácsonynak, ezért
örömük rövid lesz. De akik megtanulják
élvezni a mai napot, azoknak minden
napjuk karácsony lesz.”

Mindenkor, szüntelen, mindenért.
Öröm, ima és hála.

Jézus körül mindennek más színe, illa-
ta, más csengése lesz. A legszebb kará-
csonyi üzenet egy szál gyertya mellett,

vagy a plafonig érõ fa tövében, család-
ban, vagy a templomi közösségben  végül
a régi történetek újra mondásában és
átélésében éri el csúcsát. Testté lett, életté
lett az ige. Nem egyszerûen írott mû, de
olvasásra, felolvasásra, elõadásra szánt
tanúságtétel.

Nem egyszerûen mi olvassuk értel-
mezzük, de minket olvas, értelmez, tesz
helyünkre.

Ezért a folytonosságért és a számunkra
elérhetõ kapcsolópontokért, Jézus teljes
és irányt szabó életéért ne szûnjünk meg
hálát adni. Ámen

Imádkozzunk!
Urunk, Jézus Krisztus, várjuk eljöve-

teled, várjuk a békét, mert annyi békét-
lenség van kívül a világbanés bent a szí-
vünkben! Várjuk eljöveteled, mert az
igazságra éhezünk, és annyi igazságta-
laság sújtja a népeketés az embereket!
Várjuk eljöveteled, mert szomjazzuk a
szabadságot, és mindnyájan a bajok és
bûnök bilincseiben kínlódunk. Add visz-
sza reménységünket,amit elvesztettünk.
Add meg újra a szeretetet azoknak,akik
hideg idegenséggel viselkednek egymás-
sal szemben. Nyisd meg szívünket, hogy
felragyogó örömödet megtapasztalhassuk
életünkben. Kérünk, hallgass meg min-
ket! Ámen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség

meghirdeti
HIVATALVEZETÕI ÁLLÁSÁT.

Munkaidõ: részmunkaidõs, heti 25 óra
Munkavégzés helyszíne: Budapest VII. kerület
Feladatok: könyvelés, pénztár kezelés, levelezés,

postázás, iratkezelés, adatállományok karbantartá-
sa, nyilvántartások vezetése, anyakönyvek
vezetése, alkalmanként rendezvények szervezése
Elvárások: egyházi kötõdés, közgazdasági érett-
ségi, stabil számítógépes ismeretek (Open Office,
Writer, Calc), könyvelési tapasztalat elõny
Önéletrajzokat és elérhetõséget az alábbi e-mail
címre várjuk: fasor@lutheran.hu
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2008. augusztus elsejétõl
új beosztott lelkész érke-
zett gyülekezetünkbe. Pe-
likán András testvérünk
az ádventre gyermekál-
dás elé nézõ Szántó Enikõ
lelkésznõt váltotta. A sze-
mélyes kapcsolatfelvételt,
köztünk megkezdett és
végzendõ szolgálatát se-
gítsék bemutatkozó sorai.
(A.Gy.)
Gyermekkori karácsonyokra visszagon-
dolva felidézõdik bennem a készülõdés, 
a várakozás izgalma. Karácsonyaink ál-
landó forgatókönyve szerint a délelõttöt
testvéremmel együtt nagymamánknál töl-
töttük, aztán délután elmentünk a ke-
lenföldi templomba, s ott találkoztunk az-
után szüleimmel. Innen vezetett este az út
haza, ahol addigra állt a karácsonyfa,
égtek a gyertyák, szólt a zene. Még ko-
rábban, születésem idején még Buda-
hegyvidékre járt a család, ott keresztelt
Csengõdy László 1978 októberében.
Iskolás koromra azonban már Kelenföld-
re szoktunk át, ott lettünk állandó gyüle-
kezeti tagok, onnan indultam néhány nyá-
ron át Fótra is, a kántorképzõbe. 

Zenét tanultam, egészen kis koromtól
kezdve zongoráztam a zeneiskolában.
Gyakorolni éppúgy nem szerettem,
ahogy általában a gyerekek nem szoktak
szeretni, a zene mégis érdekelt, folyama-
tosan dúdoltam magamban dallamokat, 
s ezek többsége improvizáció volt. A ze-
ne elmélete megfogott, szolfézsversenyt

nyertem, s elkezdtem apró
darabokat írni. Középisko-
lában már zeneszerzés sza-
kon tanultam, s mellette
orgonáltam is. Kitárult elõt-
tem a zeneirodalom, s az
elmélet mind erõsebben ér-
dekelt a gyakorlatnál, igye-
keztem minél több zenét
hallgatni, így végül érett-
ségi után a Zeneakadémián
már zenetudomány szakra

jelentkeztem. Három ott eltöltött év után
éreztem a váltás idejét. 

Másfél évtized intenzív zenei tanulás
után nagy váltás volt a teológiai közegbe
beilleszkednem. Kezdeti kétségeim nem
erõsödtek meg, rendkívüli évfolyamba
kerültem. Pillanatok alatt barátságok kö-
tõdtek közöttünk, úgy találtunk ott egy-
másra, mint akik ismeretlenül is már
régóta ismerik egymást. Bizonyossá vált
számomra: a félbehagyott zenei pályát
nem fogom folytatni, mindazt, amit ma-
gammal hozok abból a világból, megõr-
zöm, ápolom, használom, részemmé vált,
de van ami ennél is fontosabb, ami ennél
is jobban meghatároz. 

Öt év egyetemi órái után a gyakorlati
év, a hatodév elõször szólított vidékre.
Balassagyarmaton Bartha István lelkész
úr valódi mentorként segítette tanuláso-
mat. Nagyszerû érzékkel mérte rám a fel-
adatokat, elméleti és gyakorlati kérdé-
sekrõl naponként sokat beszélgettünk,
tapasztalatlanságomra, hibáimra rámutat-
va együtt kerestük a megoldásokat. Az év
elteltével, 2006 júliusában Budaörsön

„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas”
(Zak 9,9)
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avatott lelkésszé Fabiny Tamás püspök
úr. Egy évig a Budai Egyházmegye be-
osztott lelkészeként helyettesítettem szá-
mos gyülekezetben. 2007 szeptemberé-
ben Nyáregyházára helyezett Fabiny Ta-
más, így másodszor is vidékre költöztem.
A falusi élet szokatlan volt számomra, de
lekötött a három település, Nyáregyháza,
Dánszentmiklós és Újlengyel egyre idõ-
södõ és fogyó gyülekezetében végzett

szolgálat. Egy év után számos emlék kö-
zül, melyet magammal hozok és õrzök,
kiemelkedik a dánszentmiklósi karácsony
esti istentisztelet hangulata, a friss hó-
esésben elcsöndesedõ falu, a versmon-
dásra készülõ gyermekek izgalma, az idõ-
sek õszinte ünnepi öröme, a gyertyafény-
nél együtt mondott Miatyánk meghittsé-
ge: a zakariási prófécia beteljesedésének
átélése.                           Pelikán András

Folytatás az 1. oldalról
... mérten a többfunkciós gyü-
lekezeti központ munkála-
tainak befejezését: a nagyte-
rem és konyha berendezését,
a mozgássérültek számára is
akadálymentesen használha-
tó terek felszerelését.

Rajtunk is múlik, hogy a
megújult fûtési rendszer,
elektromos hálózat, új alj-
zatok és kiszolgáló helyisé-
gek mikortól szolgálhatják
újra hitünk és a közösség
mélyülését. Mikor lesz ott-
honos, hívogató, korszerûen
berendezett hellyé közpon-
tunk.

A pályázatírás, mûszaki elõkészítés és
bonyolítás feladataiból Tasnádi Gábor
gyülekezeti tagunk  vállalta a legnagyobb
részt. Az általa készített terveket fogadta el
gyülekezetünk építési és gazdasági bizott-
ság is. A mellékelt rajz ebbe nyújt tájékoz-
tató bepillantást.

Presbitériumunk több tagja arra vállalko-
zott, hogy adománygyûjtõ ívvel keresnek fel
lehetséges támogatókat. Várjuk mindennek az

eredményét. Legyen minden elvégzett és még
elõttünk álló munkán Isten áldása, hirdesse a
megújuló hely Isten dicsõségét, szolgálja em-
bertársaink javát.
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Az egyházi esztendõ utolsó elõtti vasár-
napján örömmel fogadtuk vendég ige-
hirdetõnket, a svédországi magyar pro-
testáns diaszpórát gondozó Molnár-
Veress Pál evangélikus lelkészt. 
A Reménység vasárnapját követõ napok-
ban milyen küldetésben jár Magyarorszá-
gon Molnár-Veress Pál testvérünk?

A Kárpát-medencén kívülre kerülve, a
világszórványban élõ magyar egyházi
közösségek lelkészeivel és vezetõivel
együtt már hosszú ideje érezzük annak
szükségességét, hogy szórványgyüleke-
zeteinket, a diaszpórában mûködõ egy-
házainkat valamilyen módon reintegrál-
juk az anyaegyházak közösségébe. Ha
1989–90-ig ez az óhaj teljesíthetetlennek
tûnt is, a Közép-Kelet-Európán végig-
söprõ rendszerváltás után immár nem
óhaj, hanem kötelezõ feladat a külsõ
kényszerítõ okok miatt ránk szakadt szét-
töredezettséget újból egységgé formálni.
E tekintetben mérföldkõ volt az Orbán-
kormány idején, 2000-ben Esztergomba
összehívott „Egyház és magyarság” kon-
ferencia, vagy 2006-ban az Orosházán
megalakult Magyar Evangélikus Konfe-
rencia (MaEK). Az újraegységesülés
folyamatában vitathatatlan érdeme volt a
Magyarok Világszövetsége által négy-
évenként összehívott világkongresszu-
soknak, a kárpát-medencei református
egyházak által összehívott magyar refor-
mátus világtalálkozóknak. A 2008. no-
vember 17–18-án Budapesten ülésezõ
Diaszpóra-konferencia újszerûségét az
adja, hogy azt a református és evangé-

likus egyházak immár közösen szervez-
ték, s erre a világszórványban mûködõ
összes magyar református, evangélikus,
vagy közös protestáns gyülekezetek kép-
viseletében hívtak küldötteket. Magam az
Észak-Európában élõ magyar protestáns
közösségek képviseletében érkeztem a
konferenciára. A szervezõk ajánlották fel
a szolgálat lehetõségét, így örömmel
fogadtam el a Fasori evangélikus gyüle-
kezet meghívását.

Mit jelent a diaszpóra helyzet a svéd-
országi magyarajkú protestáns közösség
gondozásában, mindennapjaiban?

Amikor bemutatkozom, azt szoktam
mondani, hogy a Svédországi Magyar
Protestáns Egyházi Közösség lelkésze
vagyok. Ez így még nem sokat árul el
arról a közösségrõl, amelyben szolgálok.
Talán jobban érzékelhetõ, ha azt mon-
dom, hogy a szórvány, amelyben szol-
gálok, a mai Magyarországot és Erdélyt
együttesen jelentõ, mintegy kétszázezer
négyzetkilométernyi területet tesz ki.
Ezen az irdatlanul nagy területen össze-
sen mintegy 35 ezer (az újonnan kijöttek-
kel együtt talán már 40 ezer) magyar él.
Ezeknek kétharmada katolikus, egyhar-
mada protestáns. A protestánsokon belül
a reformátusok aránya kb. 65–75%, az
evangélikusoké 5–15, esetleg 20%. De
hozzánk tartoznak az egészen kis létszá-
mú unitáriusok, helyenként néhány sza-
badegyházi hátterû hívõ is. A nyilvántar-
tásunkban a lehetséges 10–12 ezernyi pro-
testánsból mintegy 5400 lélek szerepel –,
a többit nem sikerült elérnünk, vagy egy-
szerûen felszívódtak...      folytatás a 8. oldalon

„Nem süllyedhet el az a hajó, 
amelyen ott van az Úr”
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Jónás Zoltánné, Edit néni, tizenhat éve végzi
gyülekezetünkben az egyházfi szolgálatot. A
templomba belépõk kedves jelenlétével rög-
tön találkozhatnak. 

– Meséljen kicsit a múltról,
mik a gyökerei mostani szolgá-
latának?

– Régi evangélikus család-
ból származom, Szarvasról.
Annak idején úgy alakult, nagy-
mamámmal én jártam mindig a
templomba a családból. Ezek az
emlékek és a szarvasi kötõdés
máig bennem él és sokat ad nekem. 1992-ben
Edit lányom Budapestre jött tanulni a teológia
levelezõ szakán, én is vele jöttem. Ekkor
kerültünk ide a Fasorba, s én azóta végzem itt
az egyházfi szolgálatot.

– Mit jelent Edit néni számára ez a munka,
miben látja azt a személyes pluszt, amit hoz-
zátehet?

– Sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy
az emberek elmondják nekem a gondjaikat,
beszélnek az életükrõl. Egy jó szó, sõt, sok-
szor csak az, hogy meghallgatom õket, már
sokat számít; látom a szemekben a megköny-
nyebbülést. Valamennyiünk élete Isten kezé-
ben van, a gondokra, bajokra a megoldást õ ad-
ja meg, s mégis jó érzés, hogy én is tudok egy
picit segíteni azzal, ha meghallgatom mások
gondjait, és ezzel Istenhez vezethetem õket. 

– Hogyan jutott el az egyházunk által szer-
vezett gyülekezeti munkatársképzésre?

– Az Evangélikus Életet mindig elolvasom,
a lapban láttam a hirdetést. Szeretem az embe-

reket, szívesen foglalkozom velük, mindig is
az emberek között éreztem jól magam. Eredeti
szakmám fodrász, ott is emberekkel
foglalkoztam. Úgy éreztem, hasznos lehet, ha

kicsit gyarapítom az ismeretei-
met. Wehovszky Évával elhatá-
roztuk, hogy együtt elmegyünk a
képzésre.

– Mivel bõvült az ismerete,
amit fontosnak érez a gyüleke-
zeti munkájával kapcsolatban?

– Amikor belépek a temp-
lomba, mindig átjár az az érzés,

hogy ez az Istennel való találkozás helye. Az
otthon melegét érzem, és azt, hogy jól érzem
magam itt. Mindig öröm, ha látom, hogy so-
kan vagyunk, ha látom, hogy megszólítjuk
egymást. Egyszerû szavakkal is sokszor na-
gyon sokat el lehet érni. Nemrég voltam az
országos egyházfi-találkozón. Ott hangzott el:
velünk kezdõdik és velünk végzõdik az isten-
tisztelet, mi nyitjuk és zárjuk a templomot.
Nagyon szeretem ezt csinálni, fontosnak,
hasznosnak érzem a feladatot. És tudom, egy-
szer el fog fogyni az erõm, egyszer már sok
lesz ez a munka, de készülök arra is, hogy ak-
kor se maradjak tétlen. Látom és tudom, mi-
lyen sok segítséget jelent, ha el tudok menni
látogatni kórházba vagy lakásba olyanokhoz,
akik nehezen mozognak, vagy nem jutnak el a
templomba. Amíg erõm van, ezt szeretném
csinálni, mert én emberek között érzem jól ma-
gam igazán. És mert látom, milyen fontos oda-
figyelni egymásra, és meghallgatni egymást.
P.A.

Gyülekezeti munkatársképzés
Gyülekezetünkbõl ketten, Jónás Zoltánné, Edit néni, közismert egyházfink, illetve Mészárosné
Wehovszky Éva fiatalos lendületû, nemrég nyugállományba vonult egészségügyi dolgozó
testvérünk fejezték be a gyülekezeti munkatársképzõ program elsõ tanfolyamát Piliscsabán.
Tapasztalataikról, terveikrõl kérdeztük õket. 
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– Milyen családi gyökerei, vagy példaképei
vannak a gyülekezeti szolgálatnak Éva
életében?

– Édesapám Wehovszky Miksa minden sza-
badidejét a Zuglói Evangélikus Gyülekezet
segítésére és a templom építésére fordította.
Presbiterként és fizikai munkásként egyaránt
Scholz László nagytiszteletû úr segítõje és
egyik legjobb barátjaként.
Szüleim a Fasori Evangélikus
gyülekezetben találták meg má-
sodik otthonukat, ahol apukám
Szirmai Zoltán esperes úr mel-
lett volt presbiter. Számára ter-
mészetes volt, hogy ez a legfon-
tosabb feladata életében, így
olyan példát mutatott, amely
egy életen át végigkísér.

– Hol érzi, és hol szeretné látni a helyét a
gyülekezet közösségében?

– Családi kötelezettségeim mellett szeret-
ném szabadidõmet gyülekezeti közösségünk
hasznára fordítani. Szeretnék segíteni abban,
hogy gyermekek éneke zengjen újra templo-
munkban. Általuk szülõket és újabb gyüleke-
zeti tagokat vonhatnánk be gyülekezetünk
szeretettel ölelõ légkörébe.

– Milyen motivációval ment Éva a gyüle-
kezeti munkatársképzésre?

– Egész életem mások segítésérõl szólt
egészségügyi hivatásom révén. Úgy éreztem,
hogy ezeket a tapasztalatokat a gyülekezetben
kamatoztatni tudnám, s célom megvalósításá-
hoz a Gyülekezeti Munkatársképzõ elméleti
és gyakorlati oktatása nyújthat segítséget.

– Mik voltak a képzés során a legérdeke-
sebb tapasztalatai?

– Más gyülekezetben is hasonló problé-
mákkal küzdenek, mint mi. Ezek orvoslásához

a tapasztalatcserét rendkívül fontosnak tartom.
Egymás segítésével az ország számos gyüle-
kezetének a hasznára lehetünk. A lelkigondo-
zás során szerzett tapasztalatok szituációs
gyakorlatokban történõ bemutatása mindany-
nyiunk számára rendkívül érdekes, hasznos és
tanulságos volt. Olyan naprakészséget ered-
ményezett, ami gyorsan haladó világunkban

elengedhetetlenül fontos a haté-
kony segítségnyújtás és preven-
ció során.

– Mivel bõvült ismerete, amit
fontosnak érez a gyülekezeti
munkájával kapcsolatban?

– Egyháztörténeti, bibliais-
mereti és pszichológiai látóte-
rem kiszélesedett, kommuni-

kációs készségem nagyon sokat fejlõdött. A
közösség erejének megtapasztalása gyüleke-
zetünk építésére serkent. A lelki gondozás
szakszerû ismerete eredményesebbé teszi
szolgálataimat.

– Miben tudja majd igazán kamatoztatni
újonnan szerzett tapasztalatait? 

– Úgy gondolom, hogy a gyermekek hívo-
gatásával sikerülhet gyülekezetünk aktív lét-
számát növelni, hangulatát élénkíteni. Az
idõs, magányos gyülekezeti tagok részére a
közösségbe tartozás örömét szeretném felele-
veníteni a segítségnyújtás megszervezése
mellett. Ezzel párhuzamosat a fiatal, serdülõ
ifjúsági tagoknak szeretnék segítséget nyúj-
tani a felelõsségvállalás és a felnõtté válás
nehézségeinek megértésében és a hatékony
problémamegoldás gyakorlásában. Remélem,
hogy szolgálatom során újabb segítõk kapnak
kedvet a Gyülekezeti Munkatársképzõ elvég-
zéséhez és gyülekezeti szolgálathoz.

A.Gy.

„A közösség erejének megtapasztalása gyülekezetünk építésére serkent.”
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Folytatás az 5. oldalról ... a svéd társa-
dalomba. Az 5400 lelkes közösségünk
kétszáznál több településen szétszórva él,
a nagyvárosokhoz közel nyilván koncen-
tráltabban, s itt, a nagyobb települések
vonzkörében alakultak ki idõvel gyüleke-
zeteink. Amikor 1990-ben a szolgálatot
átvettem, még csak öt nagyobb városban
volt rendszeres szolgálat, ezekhez jött
hozzá az a tíz gyülekezet, mely már az én
idõmben alakult (választott
presbitériummal). Ma ti-
zenkét svédországi, vala-
mint egy-egy finnországi és
észtországi magyar protes-
táns gyülekezetben végzem
szolgálatomat. Ez évente
mintegy hetvenezer km
autóval megtett utat jelent,
s további ezer kilométere-
ket hajón vagy repülõn.
Missziós szolgálat ez a ja-
vából, mely szinte semmilyen vonatko-
zásban nem azonos jellegû a hazai szol-
gálattal. A havi rendszerességgel tizenkét
helyen tartott istentiszteleteken kívül
szép számban akadnak eseti szolgálatok
(keresztelések, esketések, temetések), né-
hány helyen bibliaórákat, a jelentkezettek
függvényében konfirmációs felkészítõt,
alkalmanként gyermek- és ifjúsági foglal-
kozást, táborozást, összejöveteleket, kon-
ferenciákat, gyülekezeti napokat, beteg-
és családlátogatást  tartunk. 

Fasori igehirdetésében beszélt családi
gyökereirõl és annak szolgálatát erõsítõ,
támaszt adó jelentõségérõl. 

Az elõbb említett, meglehetõsen inten-
zív szolgálat, egyáltalán a szórványban,
az idegenben végzett szolgálat számomra
nem volt szokatlan, hiszen édesapám,

Molnár János, aki Diósgyõrött született
és Sopronban végezte a teológiát, fiatalon
került az akkor Magyarországhoz vissza-
tért Észak-Erdély egyik gyülekezetébe,
Marosvásárhelyre, s ott is ragadt. 52 éven
át szolgálta az ottani gyülekezetet. 86
éves korában, tavaly tavasszal hunyt el.
Amikor 1987-ben Svédországba kerültem,
menekültként, úgy éreztem, hogy bizo-
nyos vonatkozásban édesapám nyomdo-

kába lépek, s idegen környe-
zetben szolgálom Istennek
rám bízott magyar nyáját.

Milyen friss élményekkel
tér haza most Magyaroszág-
ról?

Megtiszteltetésnek érez-
tem, hogy Budapest egyik
reprezentatív gyülekezeté-
ben, a Fasori evangélikus
templomban szolgálhattam
Reménység vasárnapján.

Élmény volt a Diaszpóra-konferencia is,
amelyen a hazai református és evangéli-
kus egyházak vezetõin kívül az Amerikai
Egyesült Államokból, Kanadából, Auszt-
ráliából és Nyugat-Európa számos orszá-
gából jött küldöttekkel, lelkészekkel,
gyülekezeti vezetõkkel találkozhattam. A
Magyarországi Református Egyház Zsi-
nati Irodája nagyszerû házigazdának bi-
zonyult. Élményt jelentett a Mûvészetek
palotájában rendezett orgona–zongora
hangverseny, ugyanúgy a Parlamentben
tett látogatás is, Balogh Zoltán reformá-
tus lelkész, országgyûlési képviselõ veze-
tésével.

Mit üzen ádventre lapunk olvasóinak? 
Adventhez közeledve, hadd oszthas-

sam meg a Fasori gyülekezet lapjának ol-
vasóival hitemet, reménységemet, hogy
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Hiszek egy Is-
tenben… 
Hiszek Jézus
Krisztusban… 
Hiszek Szentlé-
lekben. 

A három hit-
ágazat elsõjérõl
talán kevesebb
szó esik, mint a
másik kettõrõl.
A teremtés ün-

nepe számos evangélikus egyházban már
gyakorolt szokás, Magyarországon még
ismerkedünk vele. Gyülekezetünkben
szeptember 28-án az ifjúsági istentisz-
teleten ünnepeltünk. Hálát adtunk Isten-
nek a világ teremtéséért és fenntartásáért.
Könyörögtünk hozzá, tegyen késszé min-
ket õrzõ feladatunk elvégzésére. A terem-
tés ünnepe címû könyv a Déli Egyház-
kerület munkájaként kezünkbe ad számos
gondolatot és gyönyörû képet, amely kö-
zelebb vihet minket az elsõ hitágazat jobb
átéléséhez, a teremtés ünnepének örömé-
hez. Teológiai tanulmányok és gyakorlati
tanácsok mellett a kötet imádságokat és
rövid igei meditációkat is tartalmaz.
A 168 oldalas könyv gazdagon illusztrált,
szinte minden oldalra jut egy színes fotó.
A könyv ára 1950 Ft.

Mi ma az ér-
telmiség fele-
lõssége és kül-
detése a tár-
sadalomban?
Miért fontos
a család? Ho-
gyan él az em-
berben Isten
törvénye? 

Évek óta
m e n t o r á l j a

gyülekezetünk az Asztali beszélgetések
Kulturális Alapítvány mûködését. A ma
már számos helyszínen folyó beszélge-
téssorozat korábbi alkalmaiból választott
ki ötöt a Luther Kiadó, és szerkesztett
változatban kötetbe foglalta azokat.
Esterházy Péter író és Fabiny Tamás püs-
pök az identitásról, Heller Ágnes filozó-
fus és Jutta Hausmann teológiai tanár a
Genezis könyvérõl, Jelenits István piaris-
ta szerzetes és Csepregi András teológus
Isten törvényének mai értelmezésérõl,
Jókai Anna író és Lengyel Anna egyház-
kerületi felügyelõ az értelmiség külde-
tésérõl és felelõsségérõl, Vekerdy Tamás
pszichológus és Réz-Nagy Zoltán lelkész
a „Tiszteld atyádat és anyádat!” paran-
csolatról és a családról beszélgettek. 

Az elgondolkodtató, tartalmas könyv
ára 1750Ft.

KÖNYVAJÁNLÓ
Az alábbiakban bemutatott könyvek iratterjesztésünkben beszerezhetõk.

ami a történelem viharában idegen erõk
és hatalmak ténykedése, avagy emberi
gyarlóságunk miatt széttöredezett, majd-
hogynem elsüllyedt, talán újból összeáll-
hat, belõle valami új születhet. Nem süly-

lyedhet el az a hajó, amelyen ott van az
Úr, s szelíden kérdi: Miért féltek?

Molnár-Veress Pál
svédországi ev. lelkész
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2008-as képes krónika

Csoportkép Keszõhidegkúton, a hittanostábor résztvevõirõl. Nagyvelegi kisifis táborunk csoportképea "kastélylépcsõn".

Stafétaváltás a Krisztusban kapott fényjegyében augusztus 17-én. TávozóbanSzántó Enikõ lelkésznõ – aki gyermek-áldás elé néz – és a szolgálatra érkezõ újbeosztott lelkész Pelikán András.

Balinéz, magyar pár esküvõje templo-munkban. Rosfita családját az õsi batakáldást továbbító indonéz nagykövet kép-viselte. Rosfita és Zsolt új tagjai gyüleke-zetünknek.

A felnõtt ifjúság a Tiszatónál, Poroszló-nál evezett július utolsó napjaiban.Dr. Gálos Miklós gyülekezeti felügyelõn-ket 70. születésnapja alkalmából köszön-töttük Jézus szavával: „örüljetek, hogy ne-vetek fel van írva a mennyben”. Lk 10,20
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Állandó alkalmaink
November 30. – Ádvent elsõ vasárnapja
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Pelikán András) 
18.00 ifjúsági istentisztelet (Pelikán András)
December 7. – Ádvent második vasárnapja
9.30 családi istentisztelet (Pelikán András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)
December 14. – Ádvent harmadik vasárnapja
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)
December 21. – Ádvent negyedik vasárnapja
9.45 angol nyelvû istentisztelet (Fabiny Tamás)
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)
16.00 gyermekkarácsony (Pelikán András)
December 24. – Szenteste 
16.00 karácsony esti istentisztelet (Pelikán András)
December 25. – Karácsony 
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)
December 26. – Karácsony második napja
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)
December 28. – Karácsony ünnepe utáni vasárnap
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Pelikán András)
December 31. – Óév este 
18.00 istentisztelet (Muntag Andorné)
Január 1. – Újév 
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)
Január 4. – Újév utáni vasárnap
9.30 családi istentisztelet (Pelikán András)
11.00 úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)
Január 6. – Vízkereszt 
18.00 orgonazenés istentisztelet (Pelikán András)

Ünnepi istentiszteleti rend

Forrás Klub: minden hónap utolsó szer-
dáján 17:30-kor tartjuk. Keresztelõre,
konfirmációra, esküvõre készülõ fiatal
felnõtteknek, akik az egyéni felkészülés
mellett szívesen kapcsolódnak egy olyan
közösséghez, ahol nyitottan lehet kérdez-
ni, beszélgetni közösen készülni hasonló
helyzetben lévõ fiatalokkal. 

Istentisztelet

Úrvacsorás istentiszteletek minden va-
sárnap és ünnepeken 11 órakor.
Családi istentiszteletek minden hónap
elsõ vasárnapján 9.30 órától.
Ifjúsági istentiszteletek úrvacsoraosz-
tással minden hónap utolsó vasárnapján
18 órától.
A délelõtti 11 órási istentiszteletekkel pár-
huzamosan gyermekfoglalkozást vezet
Deák Dániel hitoktató. (Családi istentisz-
teletek napján nem.) Minden hónap má-
sodik vasárnapján gyülekezeti kávézás a
Fasori Gimnázium könyvtárában
IDÕSEK BIBLIAÓRÁJA – A nyugdí-
jas korosztály számára szerda délután 15
órakor tarjuk bibliaóráinkat. Ennek kere-
tében az Újszövetség levelei közül Pál
leveleit vesszük sorra.

Hitoktatás
GYERMEKEKNEK, akik iskolai hitok-
tatásban nem részesülnek:
HÉTFÕ 16.30 alsó tagozatosoknak 
KEDD 16.30 felsõ tagozatosoknak 
CSÜTÖRTÖK 16.30 vegyes korcso-
portban van hittanóra Deák Dániel hit-
oktató vezetésével.
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS keretében
készülnek a 12 évesnél idõsebb fiatalok: 
CSÜTÖRTÖK 17 órától Aradi György
lelkész vezetésével.
IFJÚSÁGI ÓRÁK: PÉNTEKENKÉNT
két csoportban a 20 évnél fiatalabbakat dél-
után 17 órára, az idõsebbeket 19 órára várjuk. 
FIATAL FELNÕTTEKNEK: Bibliaóra
havonta egy alkalommal, szerdánként 19
órától Márk evangéliumát olvassuk végig.



Asztali beszélgetések
A havi rendszerességgel tartottalkalmak új helyszíne a Pilinsz-ky Café (V. ker. Váci u. 33.).Januári beszélgetõtárs: Solt Pál aLegfelsõbb Bíróság korábbi elnöke.Kísérje figyelemmel a honlap frissíté-seit: www.asztali.hu.
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ÁDVENTI EGYHÁZZENEI ÁHÍTAT
A FASORBAN

2008. december 12. 18 óra, Fasori Evan-
gélikus templom.
J.S. Bach: 61. kantáta (Nun komm der
Heiden Heiland), továbbá Palestrina,
Praetorius, Purcell, Schütz és Tallis mû-
vei csendülnek fel a Budapest–Fasori
Evangélikus Egyházközség Énekkara
(vezeti Nováky Andrea) és Gálos Miklós
orgonista elõadásában. Igehirdetõ: Peli-
kán András lelkész.

A belépés díjtalan!
ADVENT WORSHIP

Angol nyelvû istentisztelet Ádvent 4.
vasárnapján december 21-én 9:45-tõl a
templomban. Liturgia: Aradi György,
igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás külügye-
kért felelõs püspök.
Minden angolul beszélõ magyar és kül-
földi érdeklõdõt szeretettel várunk!

BABA-MAMA KLUB
Vízkereszt ünnepén de. 10 órától a lelké-
szi szolgálati lakásban találkozunk (Ara-
di kapucsengõ), a Damjanich u. 28/b. 
1. em. 8-ban. Várjuk gyermekeikkel az
édesanyákat. Elõzetes egyeztetés Pelikán
Andrással a 20/824-8726-os telefonszá-
mon, vagy az apelikan@gmail.com címen

KÖSZÖNJÜK FELAJÁNLÁSAIKATGYÜLEKEZETI KÖZPONTUNKFELÚJÍTÁSÁRA!
Alapítvány a Budapest–Fasori
Evangélikus Egyházközségért

Adószám: 18197213-1-42.
Számlaszám: OTP 11709002-20124393

GYERMEK KARÁCSONY
December 21-én 16:00 órakor színdarab,
ének, meglepetés... Karácsony üzenete
gyermekeink tolmácsolásában. A gyer-
mekkarácsonyra várjuk az ifiseket is, az
alkalom után az Ifi Klubban sütemény-
nyel, ajándékozással, énekléssel ifikará-
csonyt tartunk.

Ádventi-karácsonyi közösségi programok

Köszönjük a gyülekezetünket támoga-tók szíves adományait, és az évesegyházfenntartói járulék befizetéseit. OTP számlaszám: 11705008–22506573

TELEFONSZÁMAINK
Aradi György lelkész 20/ 824 5371

Pelikán András beosztott lelkész 20/ 824 8726
Deák Dániel hitoktató 20/ 824 9015
Gálos Miklós kántor 20/ 770 3533

Jónás Zoltánné egyházfi 20/ 770 3702


