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Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!
ÉBRESZTÕ HÚSVÉTI HIT

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2009. Húsvét 

2x1%
Személyi jövedelemadója bevallásakor
adójának 2 x 1 %-áról rendelkezhet.
Kérjük, az egyházak javára nyilatkozó
részhez írja: 
Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ
részhez pedig gyülekezetünk alapítvá-
nya adatait: 

Alapítvány a Budapest–Fasori
Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

(Az alapítvány számlaszáma: 
OTP 11709002-20124393)

Köszönjük támogatását! 

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
Vas Edit hivatalvezetõ 20/ 770 3700

Életre kelnek hallottaid, föltámadnak
a holttestek! Ébredjetek, és ujjongja-
tok, kik a porban laktok! Mert harma-
tod a világosság harmata, és a föld
visszaadja az árnyakat. Ézs 26,19

Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisz-
tusban!

Valóban feltámadt! Él Jézus, aki ha-
lott volt. Túl a kikövetkeztethetõn, túl a
külsõ bizonyítékok rendjén.

Valóban feltámadt. Felfoghatatlan és
félelmetes, ahogyan az elsõként az üres
sírhoz érkezõ asszonyok tapasztalták.
Felfoghatatlan és félelmetesen felkavaró,
mert rám is vonatkozik. Azt jelzi, hogy
magam is megszabadulhatok létem örö-
kösen kísértõ árnyaitól.

Valóban feltámadt. Ébresztõ illatot,
ujjongó dalt, a szeretet melegségét kavar-
ja a húsvéti szél a hideg por fölött. És a
kétezer éves jóhír egészen személyesre
fordul. Talán mélyre zuhanva, csalódott
evilági várakozásaink közepette ráz fel
ez a prófétai ige. S lesz esélyünk arra,
hogy árnyakhoz szokott szemünkkel újra
világosságot lássunk. Hogy a reményte-
lenségbe visszavonult lényünk újra elõ-
merészkedjen, és átitatódjon reménnyel,
Isten szeretetével. Krisztusra tekintve rá
szeretne cáfolni ez az ige életünk minden

porhoz tapadt, árnyakba burkolózó, szû-
kösséget sugalló tapasztalatára. Húsvéti
hitre ébreszt.

*
Ennek a húsvéti hitnek az elsõ sajá-

tossága az, hogy az új életet csak aján-
dékba lehet kapni. Kivívni, kiharcolni,
kiérdemelni, vagy megszerezni nem
lehet. Egy önérzetében megtört, idegen
uralkodók befolyása alatt sanyargatott
nép vallja meg, hogy mit jelentett saját
sorsukat kézbe venni, szövetségesek után
kutatni. Minden emberi igyekezet, min-
den túlélési stratégia summája valójában
ilyen: Vajúdtak, mint a szülõ nõ, de csak
szelet szültek. Vagy ahogyan a latin mon-
dás fogalmaz: „Vajúdó hegyek egeret
szülnek”. Mert nincs olyan emberi neki-
buzdulás, még szenvedések árán sem,
ami nagyobb eredménnyel kecsegtetne.
A már-már groteszk képek érzékletesen
fejezik ki, hogy saját magunk köré csava-
rodva, csak magunkra építve új élet szü-
letése helyett mi hull az ölünkbe: szél-
görcs, megrekedés, életidegenség. Ettõl
mentse meg keresztény közösségeinket a
Szentlélek Úristen.

*
Fontos tudnunk, hogy Jézus mindent

odaajándékoz nekünk halála és visszanyert
élete gazdagságából. (folytatás a 3. oldalon.)

NAGYHETI – HÚSVÉTI
ALKALMAK

„Jézus Krisztus legyõzte a halált és az
evangélium által világosságra hozta az
elmúlhatatlan életet.” 2Tim 1,10
KRÍZIS ÉS TANÍTVÁNYSÁG
Nagyheti sorozat a gyülekezeti teremben
(Damjanich u. 28/B. földszint 1.)
• április 6. (hétfõ) 18:00 Ki az, aki biz-
tos lehet magában? (Lk 22, 14-23);
Smidéliusz Gábor
• április 7. (kedd) 18:00 Álomba mene-
külve (Mt 26, 36-46); Gerõfi Gyuláné
• április 8. (szerda) 18:00 Önfeladás
vagy önmentés (Jn 13,36-38; 18,12-27);
Gáncs Péter

Nagycsütörtök, április 9. 18:00 úrva-
csorai istentisztelet Pelikán András szol-
gálatával.
Nagypéntek, április 10. 11:00 passió-
olvasás Pelikán András szolgálatával.
18:00 úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
Húsvét ünnepe, április 12.  9:00 angol
nyelvû úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
11:00 úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
Húsvét 2. napja, április 13. 11:00 úrva-
csorai istentisztelet Pelikán András szol-
gálatával.

Húsvét utáni 1. vasárnap (Quasi modo
geniti), április 19. 11:00 úrvacsorai
istentisztelet Aradi György szolgálatával.
Húsvét utáni 2. vasárnap (Misericor-
dia Domini), április 26. 11:00 úrvacso-
rai istentisztelet Dr. Harmati Béla szolgá-
latával.
18:00 ifjúsági úrvacsorai istentisztelet
Pelikán András szolgálatával.

Mennybemenetel ünnepén, május 21-
én 18 órakor egyházzenei áhítat lesz
templomunkban, svéd vendégkórus szol-
gálatával.

Szeptember 12-én Budapesten elõször
kerül megrendezésre az Evangélikus
Presbiterek Országos Találkozója.
Körülbelül 1700 fõ megjelenésére
számítanak a szervezõk, gyülekezetün-
ket 8 fõ képviselheti. 

KÖRLEVÉL
KÖRLEVÉL 2009. Húsvét12

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

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!
ÉBRESZTÕ HÚSVÉTI HIT

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2009. Húsvét 

2x1%
Személyi jövedelemadója bevallásakor
adójának 2 x 1 %-áról rendelkezhet.
Kérjük, az egyházak javára nyilatkozó
részhez írja: 
Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ
részhez pedig gyülekezetünk alapítvá-
nya adatait: 

Alapítvány a Budapest–Fasori
Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

(Az alapítvány számlaszáma: 
OTP 11709002-20124393)

Köszönjük támogatását! 

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
Vas Edit hivatalvezetõ 20/ 770 3700

Életre kelnek hallottaid, föltámadnak
a holttestek! Ébredjetek, és ujjongja-
tok, kik a porban laktok! Mert harma-
tod a világosság harmata, és a föld
visszaadja az árnyakat. Ézs 26,19

Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisz-
tusban!

Valóban feltámadt! Él Jézus, aki ha-
lott volt. Túl a kikövetkeztethetõn, túl a
külsõ bizonyítékok rendjén.

Valóban feltámadt. Felfoghatatlan és
félelmetes, ahogyan az elsõként az üres
sírhoz érkezõ asszonyok tapasztalták.
Felfoghatatlan és félelmetesen felkavaró,
mert rám is vonatkozik. Azt jelzi, hogy
magam is megszabadulhatok létem örö-
kösen kísértõ árnyaitól.

Valóban feltámadt. Ébresztõ illatot,
ujjongó dalt, a szeretet melegségét kavar-
ja a húsvéti szél a hideg por fölött. És a
kétezer éves jóhír egészen személyesre
fordul. Talán mélyre zuhanva, csalódott
evilági várakozásaink közepette ráz fel
ez a prófétai ige. S lesz esélyünk arra,
hogy árnyakhoz szokott szemünkkel újra
világosságot lássunk. Hogy a reményte-
lenségbe visszavonult lényünk újra elõ-
merészkedjen, és átitatódjon reménnyel,
Isten szeretetével. Krisztusra tekintve rá
szeretne cáfolni ez az ige életünk minden

porhoz tapadt, árnyakba burkolózó, szû-
kösséget sugalló tapasztalatára. Húsvéti
hitre ébreszt.

*
Ennek a húsvéti hitnek az elsõ sajá-

tossága az, hogy az új életet csak aján-
dékba lehet kapni. Kivívni, kiharcolni,
kiérdemelni, vagy megszerezni nem
lehet. Egy önérzetében megtört, idegen
uralkodók befolyása alatt sanyargatott
nép vallja meg, hogy mit jelentett saját
sorsukat kézbe venni, szövetségesek után
kutatni. Minden emberi igyekezet, min-
den túlélési stratégia summája valójában
ilyen: Vajúdtak, mint a szülõ nõ, de csak
szelet szültek. Vagy ahogyan a latin mon-
dás fogalmaz: „Vajúdó hegyek egeret
szülnek”. Mert nincs olyan emberi neki-
buzdulás, még szenvedések árán sem,
ami nagyobb eredménnyel kecsegtetne.
A már-már groteszk képek érzékletesen
fejezik ki, hogy saját magunk köré csava-
rodva, csak magunkra építve új élet szü-
letése helyett mi hull az ölünkbe: szél-
görcs, megrekedés, életidegenség. Ettõl
mentse meg keresztény közösségeinket a
Szentlélek Úristen.

*
Fontos tudnunk, hogy Jézus mindent

odaajándékoz nekünk halála és visszanyert
élete gazdagságából. (folytatás a 3. oldalon.)

NAGYHETI – HÚSVÉTI
ALKALMAK

„Jézus Krisztus legyõzte a halált és az
evangélium által világosságra hozta az
elmúlhatatlan életet.” 2Tim 1,10
KRÍZIS ÉS TANÍTVÁNYSÁG
Nagyheti sorozat a gyülekezeti teremben
(Damjanich u. 28/B. földszint 1.)
• április 6. (hétfõ) 18:00 Ki az, aki biz-
tos lehet magában? (Lk 22, 14-23);
Smidéliusz Gábor
• április 7. (kedd) 18:00 Álomba mene-
külve (Mt 26, 36-46); Gerõfi Gyuláné
• április 8. (szerda) 18:00 Önfeladás
vagy önmentés (Jn 13,36-38; 18,12-27);
Gáncs Péter

Nagycsütörtök, április 9. 18:00 úrva-
csorai istentisztelet Pelikán András szol-
gálatával.
Nagypéntek, április 10. 11:00 passió-
olvasás Pelikán András szolgálatával.
18:00 úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
Húsvét ünnepe, április 12.  9:00 angol
nyelvû úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
11:00 úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
Húsvét 2. napja, április 13. 11:00 úrva-
csorai istentisztelet Pelikán András szol-
gálatával.

Húsvét utáni 1. vasárnap (Quasi modo
geniti), április 19. 11:00 úrvacsorai
istentisztelet Aradi György szolgálatával.
Húsvét utáni 2. vasárnap (Misericor-
dia Domini), április 26. 11:00 úrvacso-
rai istentisztelet Dr. Harmati Béla szolgá-
latával.
18:00 ifjúsági úrvacsorai istentisztelet
Pelikán András szolgálatával.

Mennybemenetel ünnepén, május 21-
én 18 órakor egyházzenei áhítat lesz
templomunkban, svéd vendégkórus szol-
gálatával.

Szeptember 12-én Budapesten elõször
kerül megrendezésre az Evangélikus
Presbiterek Országos Találkozója.
Körülbelül 1700 fõ megjelenésére
számítanak a szervezõk, gyülekezetün-
ket 8 fõ képviselheti. 

KÖRLEVÉL
KÖRLEVÉL 2009. Húsvét12

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

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!
ÉBRESZTÕ HÚSVÉTI HIT

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2009. Húsvét 

2x1%
Személyi jövedelemadója bevallásakor
adójának 2 x 1 %-áról rendelkezhet.
Kérjük, az egyházak javára nyilatkozó
részhez írja: 
Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ
részhez pedig gyülekezetünk alapítvá-
nya adatait: 

Alapítvány a Budapest–Fasori
Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

(Az alapítvány számlaszáma: 
OTP 11709002-20124393)

Köszönjük támogatását! 

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
Vas Edit hivatalvezetõ 20/ 770 3700

Életre kelnek hallottaid, föltámadnak
a holttestek! Ébredjetek, és ujjongja-
tok, kik a porban laktok! Mert harma-
tod a világosság harmata, és a föld
visszaadja az árnyakat. Ézs 26,19

Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisz-
tusban!

Valóban feltámadt! Él Jézus, aki ha-
lott volt. Túl a kikövetkeztethetõn, túl a
külsõ bizonyítékok rendjén.

Valóban feltámadt. Felfoghatatlan és
félelmetes, ahogyan az elsõként az üres
sírhoz érkezõ asszonyok tapasztalták.
Felfoghatatlan és félelmetesen felkavaró,
mert rám is vonatkozik. Azt jelzi, hogy
magam is megszabadulhatok létem örö-
kösen kísértõ árnyaitól.

Valóban feltámadt. Ébresztõ illatot,
ujjongó dalt, a szeretet melegségét kavar-
ja a húsvéti szél a hideg por fölött. És a
kétezer éves jóhír egészen személyesre
fordul. Talán mélyre zuhanva, csalódott
evilági várakozásaink közepette ráz fel
ez a prófétai ige. S lesz esélyünk arra,
hogy árnyakhoz szokott szemünkkel újra
világosságot lássunk. Hogy a reményte-
lenségbe visszavonult lényünk újra elõ-
merészkedjen, és átitatódjon reménnyel,
Isten szeretetével. Krisztusra tekintve rá
szeretne cáfolni ez az ige életünk minden

porhoz tapadt, árnyakba burkolózó, szû-
kösséget sugalló tapasztalatára. Húsvéti
hitre ébreszt.

*
Ennek a húsvéti hitnek az elsõ sajá-

tossága az, hogy az új életet csak aján-
dékba lehet kapni. Kivívni, kiharcolni,
kiérdemelni, vagy megszerezni nem
lehet. Egy önérzetében megtört, idegen
uralkodók befolyása alatt sanyargatott
nép vallja meg, hogy mit jelentett saját
sorsukat kézbe venni, szövetségesek után
kutatni. Minden emberi igyekezet, min-
den túlélési stratégia summája valójában
ilyen: Vajúdtak, mint a szülõ nõ, de csak
szelet szültek. Vagy ahogyan a latin mon-
dás fogalmaz: „Vajúdó hegyek egeret
szülnek”. Mert nincs olyan emberi neki-
buzdulás, még szenvedések árán sem,
ami nagyobb eredménnyel kecsegtetne.
A már-már groteszk képek érzékletesen
fejezik ki, hogy saját magunk köré csava-
rodva, csak magunkra építve új élet szü-
letése helyett mi hull az ölünkbe: szél-
görcs, megrekedés, életidegenség. Ettõl
mentse meg keresztény közösségeinket a
Szentlélek Úristen.

*
Fontos tudnunk, hogy Jézus mindent

odaajándékoz nekünk halála és visszanyert
élete gazdagságából. (folytatás a 3. oldalon.)

NAGYHETI – HÚSVÉTI
ALKALMAK

„Jézus Krisztus legyõzte a halált és az
evangélium által világosságra hozta az
elmúlhatatlan életet.” 2Tim 1,10
KRÍZIS ÉS TANÍTVÁNYSÁG
Nagyheti sorozat a gyülekezeti teremben
(Damjanich u. 28/B. földszint 1.)
• április 6. (hétfõ) 18:00 Ki az, aki biz-
tos lehet magában? (Lk 22, 14-23);
Smidéliusz Gábor
• április 7. (kedd) 18:00 Álomba mene-
külve (Mt 26, 36-46); Gerõfi Gyuláné
• április 8. (szerda) 18:00 Önfeladás
vagy önmentés (Jn 13,36-38; 18,12-27);
Gáncs Péter

Nagycsütörtök, április 9. 18:00 úrva-
csorai istentisztelet Pelikán András szol-
gálatával.
Nagypéntek, április 10. 11:00 passió-
olvasás Pelikán András szolgálatával.
18:00 úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
Húsvét ünnepe, április 12.  9:00 angol
nyelvû úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
11:00 úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
Húsvét 2. napja, április 13. 11:00 úrva-
csorai istentisztelet Pelikán András szol-
gálatával.

Húsvét utáni 1. vasárnap (Quasi modo
geniti), április 19. 11:00 úrvacsorai
istentisztelet Aradi György szolgálatával.
Húsvét utáni 2. vasárnap (Misericor-
dia Domini), április 26. 11:00 úrvacso-
rai istentisztelet Dr. Harmati Béla szolgá-
latával.
18:00 ifjúsági úrvacsorai istentisztelet
Pelikán András szolgálatával.

Mennybemenetel ünnepén, május 21-
én 18 órakor egyházzenei áhítat lesz
templomunkban, svéd vendégkórus szol-
gálatával.

Szeptember 12-én Budapesten elõször
kerül megrendezésre az Evangélikus
Presbiterek Országos Találkozója.
Körülbelül 1700 fõ megjelenésére
számítanak a szervezõk, gyülekezetün-
ket 8 fõ képviselheti. 



KÖRLEVÉL
KÖRLEVÉL 2009. Húsvét12

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

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!
ÉBRESZTÕ HÚSVÉTI HIT

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2009. Húsvét 

2x1%
Személyi jövedelemadója bevallásakor
adójának 2 x 1 %-áról rendelkezhet.
Kérjük, az egyházak javára nyilatkozó
részhez írja: 
Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ
részhez pedig gyülekezetünk alapítvá-
nya adatait: 

Alapítvány a Budapest–Fasori
Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

(Az alapítvány számlaszáma: 
OTP 11709002-20124393)

Köszönjük támogatását! 

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
Vas Edit hivatalvezetõ 20/ 770 3700

Életre kelnek hallottaid, föltámadnak
a holttestek! Ébredjetek, és ujjongja-
tok, kik a porban laktok! Mert harma-
tod a világosság harmata, és a föld
visszaadja az árnyakat. Ézs 26,19

Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisz-
tusban!

Valóban feltámadt! Él Jézus, aki ha-
lott volt. Túl a kikövetkeztethetõn, túl a
külsõ bizonyítékok rendjén.

Valóban feltámadt. Felfoghatatlan és
félelmetes, ahogyan az elsõként az üres
sírhoz érkezõ asszonyok tapasztalták.
Felfoghatatlan és félelmetesen felkavaró,
mert rám is vonatkozik. Azt jelzi, hogy
magam is megszabadulhatok létem örö-
kösen kísértõ árnyaitól.

Valóban feltámadt. Ébresztõ illatot,
ujjongó dalt, a szeretet melegségét kavar-
ja a húsvéti szél a hideg por fölött. És a
kétezer éves jóhír egészen személyesre
fordul. Talán mélyre zuhanva, csalódott
evilági várakozásaink közepette ráz fel
ez a prófétai ige. S lesz esélyünk arra,
hogy árnyakhoz szokott szemünkkel újra
világosságot lássunk. Hogy a reményte-
lenségbe visszavonult lényünk újra elõ-
merészkedjen, és átitatódjon reménnyel,
Isten szeretetével. Krisztusra tekintve rá
szeretne cáfolni ez az ige életünk minden

porhoz tapadt, árnyakba burkolózó, szû-
kösséget sugalló tapasztalatára. Húsvéti
hitre ébreszt.

*
Ennek a húsvéti hitnek az elsõ sajá-

tossága az, hogy az új életet csak aján-
dékba lehet kapni. Kivívni, kiharcolni,
kiérdemelni, vagy megszerezni nem
lehet. Egy önérzetében megtört, idegen
uralkodók befolyása alatt sanyargatott
nép vallja meg, hogy mit jelentett saját
sorsukat kézbe venni, szövetségesek után
kutatni. Minden emberi igyekezet, min-
den túlélési stratégia summája valójában
ilyen: Vajúdtak, mint a szülõ nõ, de csak
szelet szültek. Vagy ahogyan a latin mon-
dás fogalmaz: „Vajúdó hegyek egeret
szülnek”. Mert nincs olyan emberi neki-
buzdulás, még szenvedések árán sem,
ami nagyobb eredménnyel kecsegtetne.
A már-már groteszk képek érzékletesen
fejezik ki, hogy saját magunk köré csava-
rodva, csak magunkra építve új élet szü-
letése helyett mi hull az ölünkbe: szél-
görcs, megrekedés, életidegenség. Ettõl
mentse meg keresztény közösségeinket a
Szentlélek Úristen.

*
Fontos tudnunk, hogy Jézus mindent

odaajándékoz nekünk halála és visszanyert
élete gazdagságából. (folytatás a 3. oldalon.)

NAGYHETI – HÚSVÉTI
ALKALMAK

„Jézus Krisztus legyõzte a halált és az
evangélium által világosságra hozta az
elmúlhatatlan életet.” 2Tim 1,10
KRÍZIS ÉS TANÍTVÁNYSÁG
Nagyheti sorozat a gyülekezeti teremben
(Damjanich u. 28/B. földszint 1.)
• április 6. (hétfõ) 18:00 Ki az, aki biz-
tos lehet magában? (Lk 22, 14-23);
Smidéliusz Gábor
• április 7. (kedd) 18:00 Álomba mene-
külve (Mt 26, 36-46); Gerõfi Gyuláné
• április 8. (szerda) 18:00 Önfeladás
vagy önmentés (Jn 13,36-38; 18,12-27);
Gáncs Péter

Nagycsütörtök, április 9. 18:00 úrva-
csorai istentisztelet Pelikán András szol-
gálatával.
Nagypéntek, április 10. 11:00 passió-
olvasás Pelikán András szolgálatával.
18:00 úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
Húsvét ünnepe, április 12.  9:00 angol
nyelvû úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
11:00 úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
Húsvét 2. napja, április 13. 11:00 úrva-
csorai istentisztelet Pelikán András szol-
gálatával.

Húsvét utáni 1. vasárnap (Quasi modo
geniti), április 19. 11:00 úrvacsorai
istentisztelet Aradi György szolgálatával.
Húsvét utáni 2. vasárnap (Misericor-
dia Domini), április 26. 11:00 úrvacso-
rai istentisztelet Dr. Harmati Béla szolgá-
latával.
18:00 ifjúsági úrvacsorai istentisztelet
Pelikán András szolgálatával.

Mennybemenetel ünnepén, május 21-
én 18 órakor egyházzenei áhítat lesz
templomunkban, svéd vendégkórus szol-
gálatával.

Szeptember 12-én Budapesten elõször
kerül megrendezésre az Evangélikus
Presbiterek Országos Találkozója.
Körülbelül 1700 fõ megjelenésére
számítanak a szervezõk, gyülekezetün-
ket 8 fõ képviselheti. 
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„A valódi emberség jele a szépség iránti
érzékenység” – idézte a walesi protestáns
közösségek egyikének Jonathan Edwards
nyomán megfogalmazott hitvallási
cikkelyét Aradi György helyi lelkész a
Budapest–Fasori Evangélikus Egy-
házközség felújított gyülekezeti köz-
pontjának és lelkészi hivatalának szen-
telésén. A 2009. április 4-én megtartott
ünnepen a szentelési szolgálatot Gyõri
Gábor, a Pesti Egyházmegye esperese
végezte, Isten igéjét pedig Gáncs Péter a
Déli Egyházkerület püspöke hirdette.

Mt 26,20 alapján elmondott igehirde-
tésében Gáncs Péter kihangsúlyozta: Jézus
igényli és megteremti a közösséget tanít-
ványaival, ezért gondoskodik számukra
erre alkalmas helyrõl is. A vele való talál-
kozásnak ugyanakkor egyaránt része a
szent és a profán közösség megélése,
ezekhez pedig Jézus korához hasonlóan
ma is megfelelõ helyszínre van szükség.
A fasoriak gazdagon megáldott közös-
ség, hiszen templomukban – melyet a fõ-
város ékszerdobozaként is emlegetnek –
a színek és arányok valódi szépséget
alkotó együttese minden belépõ számára
alkalmas környezete lehet az Istennel
való találkozásnak. „Mától a fasori gyü-
lekezet megajándékozott gyülekezet olyan
terekkel is, ahol egymással találkozha-
tunk” – tette hozzá az igehirdetõ. Talál-
jon itt otthonra mindenki olyan módon,
hogy közben átéli az Istennel való közös-
ség áldásait. Gáncs Péter említést tett a
megújult lelkészi hivatalról is, hiszen,
mint mondta, aki ide belép, és keresi az
egyház segítségét és szolgálatát, nem

mindegy, mit talál. „Ide jó bejönni, le-
telepedni és megtapasztalni a találkozás
örömét (…) Használjuk hát, és éljük át,
hogy Isten is letelepedik mellénk, így le-
hetünk az õ gyermekei és egymás test-
vérei.” – zárta gondolatait a püspök.

Az ünnepen az egyházközség énekka-
rának (FAFÖK, Fasori Fiatal–Öregdiá-
kok Kórusa) zenei szolgálatát hallgathat-
ták meg az egybegyûltek, köszöntõt
mondott Gyõri Gábor esperes és Gergely
József, Erzsébetváros alpolgármestere.
Az egyházi és önkormányzati források-
ból, illetve gyülekezeti tagok, cégek és
alapítványok (Zalakerámia, Tracon, Ed-
gar Groz Alapítvány)  felajánlásaiból meg-
újult gyülekezeti központ oltárfalát az
ünnep alkalmából Polgár Rózsa Kossuth-
díjas textilmûvész alkotása, a terem hátsó
falát pedig Róth Miksa mûhelyébõl való
két ólomüveg terv díszítette. A szentelési
ünnep szeretetvendégséggel folytatódott,
melyet délután négy órától mûvészi est
követett Udvaros Béla rendezõ és Zs.
Szabó Mária hegedûmûvész közremûkö-
désével.                     Smidéliusz András

Az alkalmas helyrõl gondoskodó Jézus
Felújított gyülekezeti központ és lelkészi hivatal a Fasorban

ISTENTISZTELET
Úrvacsorás istentisztelet minden vasár-
nap és ünnepeken 11 órakor. A délelõtti
11 órási istentiszteletekkel párhuzamosan
gyermekfoglalkozást vezet Deák Dániel
hitoktató. (Családi istentiszteletek napján
nem.)
Családi istentisztelet minden hónap elsõ
vasárnapján 9.30 órától.
Angol nyelvû istentisztelet minden hó-
nap második vasárnapján 9.45-tõl.
Gyülekezeti kávézás a hónap második
vasárnapján mind az angol, mind a ma-
gyar nyelvû istentisztelet után a Fasori
Gimnázium könyvtárában.
Énekkari szolgálat istentiszteleteinken a
hónap harmadik vasárnapjain és ünne-
pekhez kapcsolódóan hirdetés szerint.
Ifjúsági istentisztelet úrvacsoraosztás-
sal minden hónap utolsó vasárnapján 18
órától.

IDÕSEK BIBLIAÓRÁJA
Elsõsorban a nyugdíjas korosztály szá-
mára szerda délután 15 órakor tarjuk bib-
liaóráinkat. Ennek keretében az idei
évben a páli levelekkel, a boldog mondá-
sok üzenetével és az ínséges idõkben sze-
retetközösség témával foglalkoztunk.
Húsvét utáni sorozat: A Jézus mozgalom
kiterjedése: konfliktus és vízió.

HITOKTATÁS
Gyerekeknek, akik iskolai hitoktatásban
nem részesülnek, a tanév idején:
• alsó tagozatosoknak hétfõn 16.30-kor,
• felsõ tagozatosoknak kedden 16.30-kor
van hittanóra Deák Dániel hitoktató ve-
zetésével.

KONFIRMÁCIÓ
Konfirmációi oktatás keretében készül-
nek a 12 évesnél idõsebb fiatalok Aradi
György lelkész vezetésével csütörtökön-
ként 17 órától.
Konfirmációi vizsga: Pünkösd elõtti
szombaton május 30-án délelõtt 10 órától
a gyülekezeti teremben.
Konfirmációi ünnepi istentisztelet:
Pünkösd ünnepén, május 31-én 11 órától
templomunkban.

IFJÚSÁGI ÓRÁK
Péntekenként 17 órától várjuk a fiatalo-
kat változatos témákkal, beszélgetéssel,
játékkal, filmnézéssel, teázással. Pelikán
András lelkész vezetésével

FIATAL FELNÕTTEKNEK
Bibliaóra havonta egy alkalommal, szer-
dánként 19 órától. Márk evangéliumát ol-
vassuk végig segítségül hívva a legérde-
kesebb kommentárokat.

FORRÁS KLUB
Minden hónap utolsó szerdáján 17:30-
kor tartjuk. Keresztelõre, konfirmációra,
esküvõre készülõ fiatal felnõtteknek,
akik az egyéni felkészülés mellett szíve-
sen kapcsolódnak egy olyan közösség-
hez, ahol nyitottan lehet kérdezni, beszél-
getni közösen készülni hasonló helyzet-
ben lévõ fiatalokkal.

Állandó gyülekezeti alkalmaink

További részletek honlapunkon
(http://fasor.lutheran.hu) 

és hirdetõtábláinkon!
Fotó: Bartha Tibor
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Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!
ÉBRESZTÕ HÚSVÉTI HIT

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2009. Húsvét 

2x1%
Személyi jövedelemadója bevallásakor
adójának 2 x 1 %-áról rendelkezhet.
Kérjük, az egyházak javára nyilatkozó
részhez írja: 
Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ
részhez pedig gyülekezetünk alapítvá-
nya adatait: 

Alapítvány a Budapest–Fasori
Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

(Az alapítvány számlaszáma: 
OTP 11709002-20124393)

Köszönjük támogatását! 

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
Vas Edit hivatalvezetõ 20/ 770 3700

Életre kelnek hallottaid, föltámadnak
a holttestek! Ébredjetek, és ujjongja-
tok, kik a porban laktok! Mert harma-
tod a világosság harmata, és a föld
visszaadja az árnyakat. Ézs 26,19

Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisz-
tusban!

Valóban feltámadt! Él Jézus, aki ha-
lott volt. Túl a kikövetkeztethetõn, túl a
külsõ bizonyítékok rendjén.

Valóban feltámadt. Felfoghatatlan és
félelmetes, ahogyan az elsõként az üres
sírhoz érkezõ asszonyok tapasztalták.
Felfoghatatlan és félelmetesen felkavaró,
mert rám is vonatkozik. Azt jelzi, hogy
magam is megszabadulhatok létem örö-
kösen kísértõ árnyaitól.

Valóban feltámadt. Ébresztõ illatot,
ujjongó dalt, a szeretet melegségét kavar-
ja a húsvéti szél a hideg por fölött. És a
kétezer éves jóhír egészen személyesre
fordul. Talán mélyre zuhanva, csalódott
evilági várakozásaink közepette ráz fel
ez a prófétai ige. S lesz esélyünk arra,
hogy árnyakhoz szokott szemünkkel újra
világosságot lássunk. Hogy a reményte-
lenségbe visszavonult lényünk újra elõ-
merészkedjen, és átitatódjon reménnyel,
Isten szeretetével. Krisztusra tekintve rá
szeretne cáfolni ez az ige életünk minden

porhoz tapadt, árnyakba burkolózó, szû-
kösséget sugalló tapasztalatára. Húsvéti
hitre ébreszt.

*
Ennek a húsvéti hitnek az elsõ sajá-

tossága az, hogy az új életet csak aján-
dékba lehet kapni. Kivívni, kiharcolni,
kiérdemelni, vagy megszerezni nem
lehet. Egy önérzetében megtört, idegen
uralkodók befolyása alatt sanyargatott
nép vallja meg, hogy mit jelentett saját
sorsukat kézbe venni, szövetségesek után
kutatni. Minden emberi igyekezet, min-
den túlélési stratégia summája valójában
ilyen: Vajúdtak, mint a szülõ nõ, de csak
szelet szültek. Vagy ahogyan a latin mon-
dás fogalmaz: „Vajúdó hegyek egeret
szülnek”. Mert nincs olyan emberi neki-
buzdulás, még szenvedések árán sem,
ami nagyobb eredménnyel kecsegtetne.
A már-már groteszk képek érzékletesen
fejezik ki, hogy saját magunk köré csava-
rodva, csak magunkra építve új élet szü-
letése helyett mi hull az ölünkbe: szél-
görcs, megrekedés, életidegenség. Ettõl
mentse meg keresztény közösségeinket a
Szentlélek Úristen.

*
Fontos tudnunk, hogy Jézus mindent

odaajándékoz nekünk halála és visszanyert
élete gazdagságából. (folytatás a 3. oldalon.)

NAGYHETI – HÚSVÉTI
ALKALMAK

„Jézus Krisztus legyõzte a halált és az
evangélium által világosságra hozta az
elmúlhatatlan életet.” 2Tim 1,10
KRÍZIS ÉS TANÍTVÁNYSÁG
Nagyheti sorozat a gyülekezeti teremben
(Damjanich u. 28/B. földszint 1.)
• április 6. (hétfõ) 18:00 Ki az, aki biz-
tos lehet magában? (Lk 22, 14-23);
Smidéliusz Gábor
• április 7. (kedd) 18:00 Álomba mene-
külve (Mt 26, 36-46); Gerõfi Gyuláné
• április 8. (szerda) 18:00 Önfeladás
vagy önmentés (Jn 13,36-38; 18,12-27);
Gáncs Péter

Nagycsütörtök, április 9. 18:00 úrva-
csorai istentisztelet Pelikán András szol-
gálatával.
Nagypéntek, április 10. 11:00 passió-
olvasás Pelikán András szolgálatával.
18:00 úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
Húsvét ünnepe, április 12.  9:00 angol
nyelvû úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
11:00 úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
Húsvét 2. napja, április 13. 11:00 úrva-
csorai istentisztelet Pelikán András szol-
gálatával.

Húsvét utáni 1. vasárnap (Quasi modo
geniti), április 19. 11:00 úrvacsorai
istentisztelet Aradi György szolgálatával.
Húsvét utáni 2. vasárnap (Misericor-
dia Domini), április 26. 11:00 úrvacso-
rai istentisztelet Dr. Harmati Béla szolgá-
latával.
18:00 ifjúsági úrvacsorai istentisztelet
Pelikán András szolgálatával.

Mennybemenetel ünnepén, május 21-
én 18 órakor egyházzenei áhítat lesz
templomunkban, svéd vendégkórus szol-
gálatával.

Szeptember 12-én Budapesten elõször
kerül megrendezésre az Evangélikus
Presbiterek Országos Találkozója.
Körülbelül 1700 fõ megjelenésére
számítanak a szervezõk, gyülekezetün-
ket 8 fõ képviselheti. 
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(Folytatás az 1. oldalról)      Ez a második
alapvetõ sajátosság a húsvéti látásban. 
A kegyelem megragadása. Ahogyan
Pilinszky fogalmazza: „A föld elárul.
Magához ölel./A többi kegyelem.” Vagy
ahogyan Ézsaiás vall „A por elárul magá-
hoz ölel./Az árnyak elárulnak magukkal
ragadnak.” És mégis van kegyelem. Jo-
hann Peter Hebel jegyzi föl a szívszorító
történetet, hogyan éli át egy öregasszony,
aki fiatal korában bányaszerencsétlen-
ségben vesztette el võlegényét, hogy ha-
lott kedvesét ötven év múlva megtalál-
ják. A földi maradványokat koporsóba
téve kivitték a temetõbe. Az asszony fel-
vette vasárnapi ruháját, mintha esküvõje
napja lenne és a sírnál ezt mondta: „Most
pedig aludj jól, egy vagy tíz napot hideg
menyegzõi ágyadban, és ne tûnjön neked
ez az idõ hosszúnak. Nekem van még
egy kis tennivalóm, és nemsokára jövök,
és nemsokára újra nappal lesz. Amit a
föld egyszer visszaadott, másodszor se
fogja magának megtartani.” A föld visz-
szaadja az árnyakat. Húsvét a közelgõ
nappalt hirdeti az üres sírral. Nemsokára
eljön a te nappalod is. Kudarcaid, félel-
meid, megtorpanásaid árnyékából kisza-
badít az élõ Úr. Annak a Jézusnak a sza-

va, bíztatása, aki maga is árnyak s fények
között, földi por és mennyei harmat kö-
zött terjesztette ki országát. Itt közöttünk.
Aki az új élet hírnöke éppen a halál ékte-
lenkedõ nyomai között lett. Húsvét azt
hirdeti: Isten Fiára tekintve és benne bíz-
va magam is életre kelt gyermeke vagyok
az Istennek.

*
Az õsi prófécia húsvéti hitet erõsítõ

harmadik sajátossága ez: Húsvét a kiter-
jesztett határok ünnepe. Olyan ország
nyílik meg Jézusnak a halálon való
gyõzelmével, amely engem is befogad.
Ahová ez az ország kiterjeszti határait ott
az önsorsát rontó félbeszakítja mûvét, az
új életre és megerõsítésre vágyó felnõtt
teljesen elfogadottnak érzi magát szere-
tetben. A gyászoló kibékül azzal, amit
megváltoztatni nem tud, de húsvéti hit-
ben és reménységben sokszorosan visz-
szakap. Mert tudja a titkot: A derengõ új
napon a harmatos léptû kertész lép
közénk, és nagy gonddal újra ülteti ki-
száradt kóróink közé az Élet kertjét.
Hogy kiterjesztett országa határhelyzete-
ket oldva, árnyakat oszlatva növekedjen
közöttünk is a Fasorban. Ámen.

Aradi György

Gyülekezeti Kirándulás – 2009. április 25.
Szeretettel várjuk a jelentkezõket – a tavalyi nagy sikerû selmecbányai kirándulás
folytatásának is tekinthetõ, Salgótarján (bányamúzem) – Fülek (vár) – Alsósztre-
gova (Madách kúria), egész napos gyülekezeti kirándulásunkra.

Indulás busszal 2009. április 25-én, szombaton, reggel 7 órakor a Regnum Kereszt-
tõl. (Az 56-osok terének a Damjanich utcához legközelebb esõ sarka.) Úti élelem-
rõl és a bányamúzeum látogatásához alkalmas öltözékrõl mindenki gondoskodjon!

Hozzájárulás az útiköltséghez: 3500 Ft/fõ
Gyermekeknek 14 éves korig 2000 Ft/fõ

6 éves kor alatt ingyenes

A jelentkezéseket a részvételi díjjal a Lelkészi Hivatalban, vagy istentiszteletek
idején az iratterjesztési asztalnál 2009. április 19-én, vasárnap, délig várjuk.

EGYENESEDJETEK FEL!
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„A valódi emberség jele a szépség iránti
érzékenység” – idézte a walesi protestáns
közösségek egyikének Jonathan Edwards
nyomán megfogalmazott hitvallási
cikkelyét Aradi György helyi lelkész a
Budapest–Fasori Evangélikus Egy-
házközség felújított gyülekezeti köz-
pontjának és lelkészi hivatalának szen-
telésén. A 2009. április 4-én megtartott
ünnepen a szentelési szolgálatot Gyõri
Gábor, a Pesti Egyházmegye esperese
végezte, Isten igéjét pedig Gáncs Péter a
Déli Egyházkerület püspöke hirdette.

Mt 26,20 alapján elmondott igehirde-
tésében Gáncs Péter kihangsúlyozta: Jézus
igényli és megteremti a közösséget tanít-
ványaival, ezért gondoskodik számukra
erre alkalmas helyrõl is. A vele való talál-
kozásnak ugyanakkor egyaránt része a
szent és a profán közösség megélése,
ezekhez pedig Jézus korához hasonlóan
ma is megfelelõ helyszínre van szükség.
A fasoriak gazdagon megáldott közös-
ség, hiszen templomukban – melyet a fõ-
város ékszerdobozaként is emlegetnek –
a színek és arányok valódi szépséget
alkotó együttese minden belépõ számára
alkalmas környezete lehet az Istennel
való találkozásnak. „Mától a fasori gyü-
lekezet megajándékozott gyülekezet olyan
terekkel is, ahol egymással találkozha-
tunk” – tette hozzá az igehirdetõ. Talál-
jon itt otthonra mindenki olyan módon,
hogy közben átéli az Istennel való közös-
ség áldásait. Gáncs Péter említést tett a
megújult lelkészi hivatalról is, hiszen,
mint mondta, aki ide belép, és keresi az
egyház segítségét és szolgálatát, nem

mindegy, mit talál. „Ide jó bejönni, le-
telepedni és megtapasztalni a találkozás
örömét (…) Használjuk hát, és éljük át,
hogy Isten is letelepedik mellénk, így le-
hetünk az õ gyermekei és egymás test-
vérei.” – zárta gondolatait a püspök.

Az ünnepen az egyházközség énekka-
rának (FAFÖK, Fasori Fiatal–Öregdiá-
kok Kórusa) zenei szolgálatát hallgathat-
ták meg az egybegyûltek, köszöntõt
mondott Gyõri Gábor esperes és Gergely
József, Erzsébetváros alpolgármestere.
Az egyházi és önkormányzati források-
ból, illetve gyülekezeti tagok, cégek és
alapítványok (Zalakerámia, Tracon, Ed-
gar Groz Alapítvány)  felajánlásaiból meg-
újult gyülekezeti központ oltárfalát az
ünnep alkalmából Polgár Rózsa Kossuth-
díjas textilmûvész alkotása, a terem hátsó
falát pedig Róth Miksa mûhelyébõl való
két ólomüveg terv díszítette. A szentelési
ünnep szeretetvendégséggel folytatódott,
melyet délután négy órától mûvészi est
követett Udvaros Béla rendezõ és Zs.
Szabó Mária hegedûmûvész közremûkö-
désével.                     Smidéliusz András

Az alkalmas helyrõl gondoskodó Jézus
Felújított gyülekezeti központ és lelkészi hivatal a Fasorban

ISTENTISZTELET
Úrvacsorás istentisztelet minden vasár-
nap és ünnepeken 11 órakor. A délelõtti
11 órási istentiszteletekkel párhuzamosan
gyermekfoglalkozást vezet Deák Dániel
hitoktató. (Családi istentiszteletek napján
nem.)
Családi istentisztelet minden hónap elsõ
vasárnapján 9.30 órától.
Angol nyelvû istentisztelet minden hó-
nap második vasárnapján 9.45-tõl.
Gyülekezeti kávézás a hónap második
vasárnapján mind az angol, mind a ma-
gyar nyelvû istentisztelet után a Fasori
Gimnázium könyvtárában.
Énekkari szolgálat istentiszteleteinken a
hónap harmadik vasárnapjain és ünne-
pekhez kapcsolódóan hirdetés szerint.
Ifjúsági istentisztelet úrvacsoraosztás-
sal minden hónap utolsó vasárnapján 18
órától.

IDÕSEK BIBLIAÓRÁJA
Elsõsorban a nyugdíjas korosztály szá-
mára szerda délután 15 órakor tarjuk bib-
liaóráinkat. Ennek keretében az idei
évben a páli levelekkel, a boldog mondá-
sok üzenetével és az ínséges idõkben sze-
retetközösség témával foglalkoztunk.
Húsvét utáni sorozat: A Jézus mozgalom
kiterjedése: konfliktus és vízió.

HITOKTATÁS
Gyerekeknek, akik iskolai hitoktatásban
nem részesülnek, a tanév idején:
• alsó tagozatosoknak hétfõn 16.30-kor,
• felsõ tagozatosoknak kedden 16.30-kor
van hittanóra Deák Dániel hitoktató ve-
zetésével.

KONFIRMÁCIÓ
Konfirmációi oktatás keretében készül-
nek a 12 évesnél idõsebb fiatalok Aradi
György lelkész vezetésével csütörtökön-
ként 17 órától.
Konfirmációi vizsga: Pünkösd elõtti
szombaton május 30-án délelõtt 10 órától
a gyülekezeti teremben.
Konfirmációi ünnepi istentisztelet:
Pünkösd ünnepén, május 31-én 11 órától
templomunkban.

IFJÚSÁGI ÓRÁK
Péntekenként 17 órától várjuk a fiatalo-
kat változatos témákkal, beszélgetéssel,
játékkal, filmnézéssel, teázással. Pelikán
András lelkész vezetésével

FIATAL FELNÕTTEKNEK
Bibliaóra havonta egy alkalommal, szer-
dánként 19 órától. Márk evangéliumát ol-
vassuk végig segítségül hívva a legérde-
kesebb kommentárokat.

FORRÁS KLUB
Minden hónap utolsó szerdáján 17:30-
kor tartjuk. Keresztelõre, konfirmációra,
esküvõre készülõ fiatal felnõtteknek,
akik az egyéni felkészülés mellett szíve-
sen kapcsolódnak egy olyan közösség-
hez, ahol nyitottan lehet kérdezni, beszél-
getni közösen készülni hasonló helyzet-
ben lévõ fiatalokkal.

Állandó gyülekezeti alkalmaink

További részletek honlapunkon
(http://fasor.lutheran.hu) 

és hirdetõtábláinkon!
Fotó: Bartha Tibor



KÖRLEVÉL 2009. Húsvét 2009. Húsvét KÖRLEVÉL 94

20 éve indult újra „a Fasor”  
Dr. Harmati Béla írásának rövidített, szerkesztett változata 

A második világháború pusztításai és
vérzivatara után püspöki beiktatásakor
székfoglaló beszédében Ordass püspök
aláhúzta reformációi örökségünket temp-
lomról és iskoláról. Mintha prófétai elõ-
relátással tudta volna, hogy hamarosan,
1948. június 16-án kierõszakolt parla-
menti döntéssel államosítani fogják az
egyházi oktatási intézményeket: „..Az
államhatalom akkor cselekszik legjobban
saját érdekében, ha az egyházak iskolája
iránti hálatartozását azzal rója le, hogy
mûködésük elé akadályt nem gördít.
Egyházunk pedig akkor hû önmagához,
ha az õsök áldozatát meg nem tagadva
maga is szakadatlanul és örömmel áldoz
iskoláira, tudva, hogy bennük rejlik jövõ-
je.” Az iskoláinkat elkobzó államhatalom
ellen tiltakozó egyházi vezetõt 1948.
szeptember 8-án letartóztatták, koncep-
ciós perben hamis vádak alapján elítélték
és bebörtönözték. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház
és a kormány közötti kierõszakolt Egyez-
mény szerint (1948. december 14.) egy-
házunknak a lelkészképzõ soproni
Teológiai Fakultáson, késõbb Budapestre
költöztetett Teológiai Akadémián kívül
két gimnáziuma maradt meg, a Budapest
Fasori Fiúgimnázium és a Budapest
Deák téri Leánygimnázium. Mindkét
intézményt azonban az egyház vezetõi 
az 1951/52-es tanév végével állami nyo-
másra „felajánlották” az államnak. Az
épületeket ekkor már nem államosítot-
ták. A Fasori Gimnázium épületét okta-
tási továbbképzési célra vette át az állam,

bérfizetés nélkül. A tanárokat és tanuló-
kat más budapesti iskolákba helyezték át.
A könyvtárat, a szertárakat, az iskola fel-
szerelését széthordták. Az épület osztály-
termeit az Országos Pedagógiai Intézet
kezelésében kisebb irodákká építették át.

Egyházunk népe keserû belenyugvás-
sal fogadta Dezséry László és Vetõ Lajos
püspökök intézkedését a két gimnázium
„felajánlásáról”. A Fasori Öregdiákok
Köre, a volt tanárok, különösen is dr.
Gyapay Gábor ébren tartották az iskola
„legendáját”, a gimnázium és híres No-
bel-díjas egykori növendékeinek történe-
tét. Az öregdiákok csoportja kihasználva
a kialakult lehetõségeket, a Hazafias Nép-
front keretében hagyományõrzõ szerve-
zetként mûködött, és egyre határozottab-
ban követelték a gimnázium újraindítását.
Fölvették a kapcsolatot a külföldre került
egykori diákokkal, akik között több je-
lentõs befolyású közéleti személy is fel-
emelte szavát az iskola érdekében. 

1987. november 11-én az Országos
Presbitérium javasolta az újraindítást.
1988. február 14-én a Budapest–Fasori
Egyházközség templomában istentiszte-
leten prédikáltam arról, hogy a templom
és a gimnázium egybeépített közös fala
hamarosan már nem az elválasztást, ha-
nem az egybeköttetést jelzi újra ezután.
Február 19-én a Mûvelõdésügyi Minisz-
térium hozzájárult az újraindításhoz.
Másnap az egyház elnöksége körlevélben
kérdezte meg egyházközségeinket,
egyetértenek-e az újraindítással és elkö-

A 2008. év a kazuális 
szolgálatok tükrében

Kanizsár Tímea (2007), Radosits Roland (2007),
Balázs Bori (2007), Gyalog Bence (2007),
Márkus Anna (2007), Becske Luca Csenge
(2007), Sotonyi Gréta (2007), Számvéber Tamás
(2007), Serer Kiran (2007), Vajda Johanna
(2007), Pócs Julianna Hajnalka (2007), Vajda
Oszkár Zsigmond (2006), Gyuricza Marcell
Vilmos (2007), Kozák Vid Zsombor (2008),
Pécsi Zita Tünde (2007), Polgár Soma (2007),
Pongó Szonja Emília (2007), Zumpf Petra
(2007), Merza Fruzsina Jázmin (2006), Lajtos-
Döbrentei András (2007), Török Emma (2008),
Jánosi Tünde (2008), Szautner Elena Réka
(2006), Szakonyi Csenge Hanga (2006),
Szilágyi Dóra (2008), Saldinger Maja Lili
(2008), Schuszter Mónika Gyöngyi (2007),
Ilosvay Beatrix (2004), Zsadon Emma (2008),
Gõsi Júlia (2007), Nedermann Balázs (2007),
Tóth Zétény, Avar Panni Zita, Pál András, Vágó
Zoltán, Chantal le Frane, Lucza Ádám, Vukovics
Hajnalka Lujza

„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.”
(Mk 16,16)

Vágó Zoltán, Chantal le Frane, Lucza Ádám

Isten õrizze és erõsítse meg fogadalmat
tett testvéreinket!

Imrek Viktor és Mózer Zsuzsanna
Henrik Bording és Knopp Edina
Schneller János Benedek és Legányi Réka

Stefan Altwig és Liszkai Veronika
Szikszai Rémusz és Bérczes Anna Petra
Oláh Zoltán és Brieber Éva
Liska Márton és Borbáth Zsuzsanna
Farkasvölgyi Gábor és Zentkó Ágnes
Mocsár József és Oláh Viktória
Szabó Csaba és Horváth Réka
Horváth Attila és Czibor Edit
Dr. Izsó István és Csorba Anita
Pietzsch Martin és Solti Enikõ
Bodrog Gábor és Vályi Zsófia
Simon Gergely és Tassy Zsófia
Robert Larsen és Dr. Kukla Tímea
Horváth Péter és Kozma Judit
Vigh Zsolt és Rosfita Tobing
Tamás Krisztina és Tomcsányi Attila

A mindenható Isten áldja meg szeretettel
és hûséggel a házastársakat!

Kozma Józsefné (1927), Szabó István (1933),
Dr. Tamáska János (1927), Vámos Zoltán
(1917), Csengõ Pálné (1912), Mogyorósy
Gézáné (1922), Molnár Józsefné (1922), Ruzsás
Sándorné (1919), Dr. Vajda Ferenc (1932),
Bohus József (1942), Zágon Miklósné (1929),
Kabók Jenõné (1922), Nestoroff Sándorné
(1914), Tóth Szabolcs (1982), Széles Károlyné
(1913), Szilveszter Jenõné (1924), Kovács
Lászlóné (1938), Szabó Imréné (1922), Blahó
Nóra (1924), Golser Tiborné (1923), Gábor
Mária Terézia (1940), Bereczki Ferenc (1916),
Horváth László (1942), Magyari Zoltán László
(1936), Kondor Géza (1925), Farkas Vilmos
(1948), Pap Zoltánné (1923), Bodog Istvánné
(1926)

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

MEGKERESZTELTEK

KONFIRMÁLTAK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ELTEMETTETTEK
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telezik-e magukat évi meghatározott
összegû gyülekezeti költségvetési hozzá-
járulásra. Április 3-án, Húsvétkor D.Dr.
Nagy Gyula püspök-elnök, Farkasházi
Ferenc országos felügyelõ-helyettes, Dr.
Frenkl Róbert egyházkerületi felügyelõ
és magam, mint a Déli Egyházkerület
püspöke, püspöki pásztorlevélben jelen-
tettük be a gyülekezeteknek gimnázi-
umunk 1989. szeptemberével történõ
indulását.

Óriási volt a gyülekezetek lelkesedése!
Gyûltek az egyházközségi felajánlások,
és sok egyháztagtól és korábbi fasori
diáktól kaptunk személyes adományt. A
szükséges informatikai berendezések,
számítógépek külföldi magyaroktól ér-
keztek, mintegy 40 ezer nyugat-német
márka értékben. A német Hoechst AG
vállalta a kémiai szertár és laboratórium
felszerelését. A Lutheránus Világszövet-
ségen keresztül a nyugati és északi egy-
házak támogatása szükséges volt az egy-
kori átadási szerzõdés szerint járó állami
költségvállalás kiegészítésére.

A tervezett három elsõ, két második és
egy harmadik osztályba 641 tanuló je-
lentkezett. Az elsõ osztályoknál négysze-
res túljelentkezést tapasztaltunk. Gyapay
Gábor megbízott igazgató vezetésével
megkezdõdött a tanári kar szervezése.
Elkészült a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat, a költségvetés, majd megalakult
az Igazgatótanács. Nyolc osztály indult,
302 tanulót vettünk fel. A tanári állások-
kal kapcsolatban 121 érdeklõdõ jelentke-
zett és 1989. március 1-jéig 70 tanár adta
be pályázatát.

Koedukált gimnáziumunk többségben
fõvárosi és környékbeli tanulókat vett fel,
azonban szükség volt kollégiumi férõhe-
lyek kialakítására is a mintegy 25%-nyi
vidéki tanuló számára. Ez a kezdésnél
nagy problémát jelentett. Próbálkoztunk
fõvárosi állami kollégiumokban helyet
kapni és megkíséreltük Fóton a Mandák
Belmissziói Otthonban az elhelyezést.
Néhány év után sikerült a Budapest 13.
kerületi Vizafogó u. 2–4. szám alatti egy-
kori munkásõr-laktanya alapítványi átvé-
telével és átalakításával, majd késõbb a 7.
kerületi Rózsák tere 1. szám alatti koráb-
bi Protestáns Árvaház visszavételével
megoldani a kérdést.

Egyháztörténelmi eseményt hozott
1989. szeptember 2-a: 37 év után újrain-
dult „a Fasor”! Egy nappal a tanévnyitó
elõtt, 1989. szeptember 1-jén, pénteken
este 18 órakor a Budapest–Deák téri temp-
lomban került sor a gimnázium tanári
karának eskütételére. A megnyitó isten-
tiszteleten az iskola fennállása óta sok-
szor idézett vezérige szólt hozzánk: „A
bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.”
(Péld 9,10) Az újraindulás ünnepének je-
lentõségét aláhúzta, hogy Glatz Ferenc
miniszter televíziós közvetítéssel gimná-
ziumunkból nyitotta meg a tanévet.
Frenkl Róbert, a Déli Egyházkerület felü-
gyelõje az 1952-ben utoljára érettségizett
diákok nevében akkor búcsúzó, most pe-
dig az újraindulást köszöntõ beszédébe
foglalta bele az ‘alma mater’ iránti ra-
gaszkodásunkat és lelkesedésünket. Fe-
lejthetetlen „Veni Sancte” volt ez a nap!
Éreztük a magyarországi rendszerváltás
örömét és felelõsségét!

„Verjetek Krisztusban gyökeret, épüljetek rá
és erõsödjetek meg a hitben, ahogy tanultá-
tok, s bõvelkedjetek a hálaadásban.” Kol 2,7

Harmadik esztendeje szolgálok a fasori gyüleke-
zetben. Bizonyos értelemben a legtöbb kihívást
jelentõ esztendõ volt ez a mögöttünk hagyott
2008-as. Sok áldással, feladattal és változással.

Áldást jelentett megtapasztalni, hogy a Krisz-
tushoz tartozás összeköt gyülekezeten belül kü-
lönféle korosztályokkal, színes, változatos alkal-
makon keresztül. Munkatársaimmal együtt éltük
át a közös tervek és megvalósulás csodáját, egy
hanyatló világ valóságai között az épülést. Kü-
lön örömöt hozott az együttmûködés és tovább-
épülés ökumenikus szolgálatokban (a pünkösdi
protestáns fesztiválon hat protestáns gyülekezet
együttmûködése a reformációi emlékpark szen-
telésén és az újonnan épülõ dél-zuglói lelkészi
kör öt felekezet lelkészeivel). Mintha a nehéz
idõk még inkább felszínre hoznák a közösségi
élet fontosságát. Talán ezért is lehetett egyszerre
reményteljes és ugyanakkor frusztráló, hogy az
átépülõ, megszépülõ, korszerûsödõ gyülekezeti
központunkat és lelkészi hivatalunkat nélkülöz-
nünk kellett bõ fél éven át. Olykor katakomba
hangulatban, de mégis folytatódtak rendszeres
hétközi alkalmaink az átmenetileg még rosszabb
körülmények között. Hálás vagyok Istennek,
hogy megtartott bennünket ezekben az idõkben. 

Közben változások történtek munkatársaink
körében. Szántó Enikõt szülési szabadsága miatt
Pelikán András beosztott lelkész váltotta
augusztustól, Rehberg Diana hivatalvezetõnk
megüresedett helyére pedig december során Vas
Edit pályázott sikerrel.

Ezen a helyen is szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik segítették, támogatták
gyülekezetünket szolgálattal, imádsággal és

anyagi javaikkal. A 2008-as esztendõben a nehéz
külsõ körülmények idején is úgy tapasztaltam,
hogy az összefogás erõsödött.

Kiemelt jelentõségû feladatunk volt a 165 m2-
es gyülekezeti központ korszerûsítése. Tudva
azt, hogy csak szakszerû pályázati anyagokkal
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támogatást. Önzetlen szakmai segítséget nyújtott
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részletek és az akadálymentesítés ügyét vitték
hathatósan elõbbre. Pénzügyi–számviteli felada-
tok ellátásában hivatalvezetõinket Zwada Ildikó
és Lengyelné Juhász Magdolna segítették taná-
csaikkal, amire nagy szükség volt a csaknem 21
millió forintos beruházás során.

Köszönet illeti gyülekezetünk minden tagját,
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Összefogás nehézségek idején
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20 éve indult újra „a Fasor”  
Dr. Harmati Béla írásának rövidített, szerkesztett változata 

A második világháború pusztításai és
vérzivatara után püspöki beiktatásakor
székfoglaló beszédében Ordass püspök
aláhúzta reformációi örökségünket temp-
lomról és iskoláról. Mintha prófétai elõ-
relátással tudta volna, hogy hamarosan,
1948. június 16-án kierõszakolt parla-
menti döntéssel államosítani fogják az
egyházi oktatási intézményeket: „..Az
államhatalom akkor cselekszik legjobban
saját érdekében, ha az egyházak iskolája
iránti hálatartozását azzal rója le, hogy
mûködésük elé akadályt nem gördít.
Egyházunk pedig akkor hû önmagához,
ha az õsök áldozatát meg nem tagadva
maga is szakadatlanul és örömmel áldoz
iskoláira, tudva, hogy bennük rejlik jövõ-
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szeptember 8-án letartóztatták, koncep-
ciós perben hamis vádak alapján elítélték
és bebörtönözték. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház
és a kormány közötti kierõszakolt Egyez-
mény szerint (1948. december 14.) egy-
házunknak a lelkészképzõ soproni
Teológiai Fakultáson, késõbb Budapestre
költöztetett Teológiai Akadémián kívül
két gimnáziuma maradt meg, a Budapest
Fasori Fiúgimnázium és a Budapest
Deák téri Leánygimnázium. Mindkét
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tási továbbképzési célra vette át az állam,

bérfizetés nélkül. A tanárokat és tanuló-
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A könyvtárat, a szertárakat, az iskola fel-
szerelését széthordták. Az épület osztály-
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kezelésében kisebb irodákká építették át.
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„felajánlásáról”. A Fasori Öregdiákok
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zetként mûködött, és egyre határozottab-
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emelte szavát az iskola érdekében. 

1987. november 11-én az Országos
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1988. február 14-én a Budapest–Fasori
Egyházközség templomában istentiszte-
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A 2008. év a kazuális 
szolgálatok tükrében

Kanizsár Tímea (2007), Radosits Roland (2007),
Balázs Bori (2007), Gyalog Bence (2007),
Márkus Anna (2007), Becske Luca Csenge
(2007), Sotonyi Gréta (2007), Számvéber Tamás
(2007), Serer Kiran (2007), Vajda Johanna
(2007), Pócs Julianna Hajnalka (2007), Vajda
Oszkár Zsigmond (2006), Gyuricza Marcell
Vilmos (2007), Kozák Vid Zsombor (2008),
Pécsi Zita Tünde (2007), Polgár Soma (2007),
Pongó Szonja Emília (2007), Zumpf Petra
(2007), Merza Fruzsina Jázmin (2006), Lajtos-
Döbrentei András (2007), Török Emma (2008),
Jánosi Tünde (2008), Szautner Elena Réka
(2006), Szakonyi Csenge Hanga (2006),
Szilágyi Dóra (2008), Saldinger Maja Lili
(2008), Schuszter Mónika Gyöngyi (2007),
Ilosvay Beatrix (2004), Zsadon Emma (2008),
Gõsi Júlia (2007), Nedermann Balázs (2007),
Tóth Zétény, Avar Panni Zita, Pál András, Vágó
Zoltán, Chantal le Frane, Lucza Ádám, Vukovics
Hajnalka Lujza

„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.”
(Mk 16,16)

Vágó Zoltán, Chantal le Frane, Lucza Ádám

Isten õrizze és erõsítse meg fogadalmat
tett testvéreinket!

Imrek Viktor és Mózer Zsuzsanna
Henrik Bording és Knopp Edina
Schneller János Benedek és Legányi Réka

Stefan Altwig és Liszkai Veronika
Szikszai Rémusz és Bérczes Anna Petra
Oláh Zoltán és Brieber Éva
Liska Márton és Borbáth Zsuzsanna
Farkasvölgyi Gábor és Zentkó Ágnes
Mocsár József és Oláh Viktória
Szabó Csaba és Horváth Réka
Horváth Attila és Czibor Edit
Dr. Izsó István és Csorba Anita
Pietzsch Martin és Solti Enikõ
Bodrog Gábor és Vályi Zsófia
Simon Gergely és Tassy Zsófia
Robert Larsen és Dr. Kukla Tímea
Horváth Péter és Kozma Judit
Vigh Zsolt és Rosfita Tobing
Tamás Krisztina és Tomcsányi Attila
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Kozma Józsefné (1927), Szabó István (1933),
Dr. Tamáska János (1927), Vámos Zoltán
(1917), Csengõ Pálné (1912), Mogyorósy
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Sándorné (1919), Dr. Vajda Ferenc (1932),
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Nóra (1924), Golser Tiborné (1923), Gábor
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Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás
és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal
is él.” (Jn 11,25)

MEGKERESZTELTEK

KONFIRMÁLTAK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ELTEMETTETTEK
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Az elsõ hívó szóra 1954-ben a csepeli
Jedlik Ányos Gimnáziumba ment, amely
ekkor már gyakorlóiskola volt; itt egy jó
tanári karban mint vezetõ tanár mûkö-
dött. Tanárságának további állomásai:
Apáczai Csere János Gimnázium (1955–
1959), Martos Flóra Gimnázium (1959–
1970), Fazekas Mihály Gimnázium
(1970–1989). Megbecsült vezetõ tanár-
ként dolgozott ezekben az iskolákban,
azonban a Fasor újjáélesztése mindig
szívügye maradt. A Fasori Öregdiák Ba-
ráti Kör 1984. október 5-én tartott alaku-
ló gyûlésén társelnöki tisztséget töltött be.
A Baráti Kör keretében évente találkoz-
tak a gimnázium volt növendékei, gyûjt-
ve az emlékeket, fasori dokumentumo-
kat. Kitartása, lelkesedése, fáradhatat-
lansága és elévülhetetlen érdemei tették
az újraindított Fasor méltó tanárává és
igazgatójává. Különösen a diákok fel-
vételi vizsgájára és a leendõ tanárok ki-
választására összpontosította figyelmét.
Tudta jól, hogy a (régi) Fasor hírét e két
tényezõ maradéktalan megvalósulása
adta, ahogy ezt Wigner Jenõ – fasori diák
és Nobel-díjas fizikus – mondta: „a taná-
rok akartak tanítani, a tanulók pedig

akartak tanulni”. Az 1992. október 3-án
megalakult Budapesti Evangélikus Gim-
názium Volt Növendékeinek Egyesületé-
nek elnöke lett. 

Fasori igazgatói munkája 1993-ban ért
véget, azonban 1998-ig tovább tanított az
iskolában. Ekkor nyílt lehetõsége arra,
hogy a saját maga által írt hat osztályos
tankönyvsorozatából tanítson. Ezen kívül
számos történelem tárgyú könyv szerzõ-
je, illetve 1989-ben megírta A Budapesti
Evangélikus Gimnázium címû iskola-
történeti könyvét.

Több mint öt évtizedes munkásságával
számos elismerés és kitüntetés méltó tu-
lajdonosa lett. 2004. december 18-án
Magyar Örökség Díjat kapott. 2008. ok-
tóber 11-étõl a Budapesti Evangélikus

Gimnázium Volt Növendékeinek Egye-
sülete örökös tiszteletbeli elnökséggel
tüntette ki. 

Felesége, gyermekei, majd unokái
hûen kísérték életútján. 

2009. március 2-án Budapesten hunyt
el. Nyugodjon békében, emléke legyen
áldott!

Kitüntetései: Kiváló Pedagógus (1988), Ma-
gyar Köztársaság Érdemrendjének Kiske-
resztje (1990), Szacsvay Imre-díj (1993),
Trefort Ágoston-díj (1994), Budapestért Díj
(1995), Eötvös József-díj (2000), Magyar
Örökség Díj (2004)

Szabó Zsolt
Budapest–Fasori Evangélikus Gimnázium

iskolai gyûjtemény vezetõje

Dr. Gyapay Gábor
1924–2009

1924. december 9-én született
Isaszegen jogász-ügyvéd apa és
pedagógus édesanya gyermeke-
ként. Szülei a Deák téri evangéli-
kus elemi iskolába íratták be.
Osztályelsõként folytatta tanul-
mányait a Budapesti Evangé-
likus Gimnáziumban (Fasor). 
A kötelességtudó és tudásra vá-
gyó diák látta tanárainak önmagukkal és
tanítványaikkal szembeni igényességét; 
a szakmai és az örök emberi értékeket
egyidejûleg ismertették meg a tanárok a
diákokkal. A kitûnõ érettségi után, 1943-
ban a Pázmány Péter Tudományegyetem
Bölcsészkarának történelem-latin szakos
hallgatójaként, az Eötvös-kollégium la-
kója lett. Itt igen kiváló professzorok ve-
zetésével folyt a tanítás. Diplomáját és
doktori oklevelét 1948-ban szerezte meg.
Közben már 1946-tõl 1949-ig a Válasz
munkatársa többek között Illyés Gyulá-
val és Németh Lászlóval együtt.

Tanári pályáját 1947-ben a szeretett
alma materében kezdte, több, volt tanára
kollegájaként. A tudós tanár példaképe
valóság lett számára, õ is elindult ezen az
úton. Sajnos 1952-ben a gimnáziumot
egyházi „felajánlással” felszámolták, ál-
lása megszûnt. Elõször az Országos
Evangélikus Levéltárba került mellékál-
lásban, fõállásban pedig az Országos
Levéltárban helyezkedett el.

„Csak kétszer sajdult meg a szíve min-
den évben: a szeptemberi becsengetéskor
és májusban az érettségi idején…” (Az
élet tanítómestere, Budapest, 2004.)

Asztali beszélgeté-
sek...  A csendesség
felé (Luther Kiadó)
Szerkesztõ: Galam-
bos Ádám
Ára: 2200 Ft

A kötet az Öt pár-
beszédhez hasonló-

an szintén izgalmas témákat és beszél-
getõpartnerek jelennek meg és közel
egymáshoz, hiszen a könyvben szereplõ
emberek, és disputáik valahol az ember
szellemi és lelki igényének egy hétköz-
napibb formáját mutatják meg nekünk. 

Ezek a beszélgetések kicsit olyanok,
mint amikor a rohanó világ embere egy
pillanatra megáll, és elmereng azon,
hogy tulajdonképpen miért és hová rohan
ilyen eszeveszetten, miközben úgy érzi,
hogy a cél, ami felé tart, tulajdonképpen

nem is cél, csak valami homályos állo-
más, mindenféle tartalomtól mentes állo-
más. Ebben a könyvben, ha olykor kissé
sarkítottan is, pontosan ilyen pillanatok
vannak, és a beszélgetõpartnerek ezeket a
pillanatokat közelítik meg, ki-ki a maga
személyes és szakmai tapasztalatát hozva
magával.                         Kristóf Zoltán 

Beszélgetõpartnerek: Szemadám
György festõmûvész, író és Ócsai Zoltán
lelkész . Koltai Lajos filmrendezõ, opera-
tõr és Percze Sándor lelkész. Heller Ág-
nes filozófus, Jókai Anna író, Csepregi
András teológus és Fabiny Tamás püs-
pök. Berecz András ének és mesemondó
és Hankovszky Béla Jácint katolikus
tábori pap. Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes és Roszík Ágnes a Családok
Átmeneti Otthonának vezetõje. 

Az olvasó a kötet megvásárlásával a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítványt támogatja.
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egymáshoz, hiszen a könyvben szereplõ
emberek, és disputáik valahol az ember
szellemi és lelki igényének egy hétköz-
napibb formáját mutatják meg nekünk. 

Ezek a beszélgetések kicsit olyanok,
mint amikor a rohanó világ embere egy
pillanatra megáll, és elmereng azon,
hogy tulajdonképpen miért és hová rohan
ilyen eszeveszetten, miközben úgy érzi,
hogy a cél, ami felé tart, tulajdonképpen

nem is cél, csak valami homályos állo-
más, mindenféle tartalomtól mentes állo-
más. Ebben a könyvben, ha olykor kissé
sarkítottan is, pontosan ilyen pillanatok
vannak, és a beszélgetõpartnerek ezeket a
pillanatokat közelítik meg, ki-ki a maga
személyes és szakmai tapasztalatát hozva
magával.                         Kristóf Zoltán 

Beszélgetõpartnerek: Szemadám
György festõmûvész, író és Ócsai Zoltán
lelkész . Koltai Lajos filmrendezõ, opera-
tõr és Percze Sándor lelkész. Heller Ág-
nes filozófus, Jókai Anna író, Csepregi
András teológus és Fabiny Tamás püs-
pök. Berecz András ének és mesemondó
és Hankovszky Béla Jácint katolikus
tábori pap. Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes és Roszík Ágnes a Családok
Átmeneti Otthonának vezetõje. 

Az olvasó a kötet megvásárlásával a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítványt támogatja.
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Az elsõ hívó szóra 1954-ben a csepeli
Jedlik Ányos Gimnáziumba ment, amely
ekkor már gyakorlóiskola volt; itt egy jó
tanári karban mint vezetõ tanár mûkö-
dött. Tanárságának további állomásai:
Apáczai Csere János Gimnázium (1955–
1959), Martos Flóra Gimnázium (1959–
1970), Fazekas Mihály Gimnázium
(1970–1989). Megbecsült vezetõ tanár-
ként dolgozott ezekben az iskolákban,
azonban a Fasor újjáélesztése mindig
szívügye maradt. A Fasori Öregdiák Ba-
ráti Kör 1984. október 5-én tartott alaku-
ló gyûlésén társelnöki tisztséget töltött be.
A Baráti Kör keretében évente találkoz-
tak a gimnázium volt növendékei, gyûjt-
ve az emlékeket, fasori dokumentumo-
kat. Kitartása, lelkesedése, fáradhatat-
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igazgatójává. Különösen a diákok fel-
vételi vizsgájára és a leendõ tanárok ki-
választására összpontosította figyelmét.
Tudta jól, hogy a (régi) Fasor hírét e két
tényezõ maradéktalan megvalósulása
adta, ahogy ezt Wigner Jenõ – fasori diák
és Nobel-díjas fizikus – mondta: „a taná-
rok akartak tanítani, a tanulók pedig

akartak tanulni”. Az 1992. október 3-án
megalakult Budapesti Evangélikus Gim-
názium Volt Növendékeinek Egyesületé-
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Felesége, gyermekei, majd unokái
hûen kísérték életútján. 

2009. március 2-án Budapesten hunyt
el. Nyugodjon békében, emléke legyen
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Szabó Zsolt
Budapest–Fasori Evangélikus Gimnázium
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Dr. Gyapay Gábor
1924–2009
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kollegájaként. A tudós tanár példaképe
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és májusban az érettségi idején…” (Az
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Szerkesztõ: Galam-
bos Ádám
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egymáshoz, hiszen a könyvben szereplõ
emberek, és disputáik valahol az ember
szellemi és lelki igényének egy hétköz-
napibb formáját mutatják meg nekünk. 

Ezek a beszélgetések kicsit olyanok,
mint amikor a rohanó világ embere egy
pillanatra megáll, és elmereng azon,
hogy tulajdonképpen miért és hová rohan
ilyen eszeveszetten, miközben úgy érzi,
hogy a cél, ami felé tart, tulajdonképpen

nem is cél, csak valami homályos állo-
más, mindenféle tartalomtól mentes állo-
más. Ebben a könyvben, ha olykor kissé
sarkítottan is, pontosan ilyen pillanatok
vannak, és a beszélgetõpartnerek ezeket a
pillanatokat közelítik meg, ki-ki a maga
személyes és szakmai tapasztalatát hozva
magával.                         Kristóf Zoltán 

Beszélgetõpartnerek: Szemadám
György festõmûvész, író és Ócsai Zoltán
lelkész . Koltai Lajos filmrendezõ, opera-
tõr és Percze Sándor lelkész. Heller Ág-
nes filozófus, Jókai Anna író, Csepregi
András teológus és Fabiny Tamás püs-
pök. Berecz András ének és mesemondó
és Hankovszky Béla Jácint katolikus
tábori pap. Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes és Roszík Ágnes a Családok
Átmeneti Otthonának vezetõje. 

Az olvasó a kötet megvásárlásával a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítványt támogatja.



KÖRLEVÉL 2009. Húsvét 2009. Húsvét KÖRLEVÉL 58

telezik-e magukat évi meghatározott
összegû gyülekezeti költségvetési hozzá-
járulásra. Április 3-án, Húsvétkor D.Dr.
Nagy Gyula püspök-elnök, Farkasházi
Ferenc országos felügyelõ-helyettes, Dr.
Frenkl Róbert egyházkerületi felügyelõ
és magam, mint a Déli Egyházkerület
püspöke, püspöki pásztorlevélben jelen-
tettük be a gyülekezeteknek gimnázi-
umunk 1989. szeptemberével történõ
indulását.

Óriási volt a gyülekezetek lelkesedése!
Gyûltek az egyházközségi felajánlások,
és sok egyháztagtól és korábbi fasori
diáktól kaptunk személyes adományt. A
szükséges informatikai berendezések,
számítógépek külföldi magyaroktól ér-
keztek, mintegy 40 ezer nyugat-német
márka értékben. A német Hoechst AG
vállalta a kémiai szertár és laboratórium
felszerelését. A Lutheránus Világszövet-
ségen keresztül a nyugati és északi egy-
házak támogatása szükséges volt az egy-
kori átadási szerzõdés szerint járó állami
költségvállalás kiegészítésére.

A tervezett három elsõ, két második és
egy harmadik osztályba 641 tanuló je-
lentkezett. Az elsõ osztályoknál négysze-
res túljelentkezést tapasztaltunk. Gyapay
Gábor megbízott igazgató vezetésével
megkezdõdött a tanári kar szervezése.
Elkészült a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat, a költségvetés, majd megalakult
az Igazgatótanács. Nyolc osztály indult,
302 tanulót vettünk fel. A tanári állások-
kal kapcsolatban 121 érdeklõdõ jelentke-
zett és 1989. március 1-jéig 70 tanár adta
be pályázatát.

Koedukált gimnáziumunk többségben
fõvárosi és környékbeli tanulókat vett fel,
azonban szükség volt kollégiumi férõhe-
lyek kialakítására is a mintegy 25%-nyi
vidéki tanuló számára. Ez a kezdésnél
nagy problémát jelentett. Próbálkoztunk
fõvárosi állami kollégiumokban helyet
kapni és megkíséreltük Fóton a Mandák
Belmissziói Otthonban az elhelyezést.
Néhány év után sikerült a Budapest 13.
kerületi Vizafogó u. 2–4. szám alatti egy-
kori munkásõr-laktanya alapítványi átvé-
telével és átalakításával, majd késõbb a 7.
kerületi Rózsák tere 1. szám alatti koráb-
bi Protestáns Árvaház visszavételével
megoldani a kérdést.

Egyháztörténelmi eseményt hozott
1989. szeptember 2-a: 37 év után újrain-
dult „a Fasor”! Egy nappal a tanévnyitó
elõtt, 1989. szeptember 1-jén, pénteken
este 18 órakor a Budapest–Deák téri temp-
lomban került sor a gimnázium tanári
karának eskütételére. A megnyitó isten-
tiszteleten az iskola fennállása óta sok-
szor idézett vezérige szólt hozzánk: „A
bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.”
(Péld 9,10) Az újraindulás ünnepének je-
lentõségét aláhúzta, hogy Glatz Ferenc
miniszter televíziós közvetítéssel gimná-
ziumunkból nyitotta meg a tanévet.
Frenkl Róbert, a Déli Egyházkerület felü-
gyelõje az 1952-ben utoljára érettségizett
diákok nevében akkor búcsúzó, most pe-
dig az újraindulást köszöntõ beszédébe
foglalta bele az ‘alma mater’ iránti ra-
gaszkodásunkat és lelkesedésünket. Fe-
lejthetetlen „Veni Sancte” volt ez a nap!
Éreztük a magyarországi rendszerváltás
örömét és felelõsségét!

„Verjetek Krisztusban gyökeret, épüljetek rá
és erõsödjetek meg a hitben, ahogy tanultá-
tok, s bõvelkedjetek a hálaadásban.” Kol 2,7

Harmadik esztendeje szolgálok a fasori gyüleke-
zetben. Bizonyos értelemben a legtöbb kihívást
jelentõ esztendõ volt ez a mögöttünk hagyott
2008-as. Sok áldással, feladattal és változással.

Áldást jelentett megtapasztalni, hogy a Krisz-
tushoz tartozás összeköt gyülekezeten belül kü-
lönféle korosztályokkal, színes, változatos alkal-
makon keresztül. Munkatársaimmal együtt éltük
át a közös tervek és megvalósulás csodáját, egy
hanyatló világ valóságai között az épülést. Kü-
lön örömöt hozott az együttmûködés és tovább-
épülés ökumenikus szolgálatokban (a pünkösdi
protestáns fesztiválon hat protestáns gyülekezet
együttmûködése a reformációi emlékpark szen-
telésén és az újonnan épülõ dél-zuglói lelkészi
kör öt felekezet lelkészeivel). Mintha a nehéz
idõk még inkább felszínre hoznák a közösségi
élet fontosságát. Talán ezért is lehetett egyszerre
reményteljes és ugyanakkor frusztráló, hogy az
átépülõ, megszépülõ, korszerûsödõ gyülekezeti
központunkat és lelkészi hivatalunkat nélkülöz-
nünk kellett bõ fél éven át. Olykor katakomba
hangulatban, de mégis folytatódtak rendszeres
hétközi alkalmaink az átmenetileg még rosszabb
körülmények között. Hálás vagyok Istennek,
hogy megtartott bennünket ezekben az idõkben. 

Közben változások történtek munkatársaink
körében. Szántó Enikõt szülési szabadsága miatt
Pelikán András beosztott lelkész váltotta
augusztustól, Rehberg Diana hivatalvezetõnk
megüresedett helyére pedig december során Vas
Edit pályázott sikerrel.

Ezen a helyen is szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik segítették, támogatták
gyülekezetünket szolgálattal, imádsággal és

anyagi javaikkal. A 2008-as esztendõben a nehéz
külsõ körülmények idején is úgy tapasztaltam,
hogy az összefogás erõsödött.

Kiemelt jelentõségû feladatunk volt a 165 m2-
es gyülekezeti központ korszerûsítése. Tudva
azt, hogy csak szakszerû pályázati anyagokkal
lehet sikert elérni, Dr. Gálos Miklós felügyelõnk
és Tasnádi Gábor építész vettek részt az elõké-
szítõ munkákban. Köszönetet mondunk a Magyar-
országi Evangélikus Egyháznak, akik 8,5 millió
forinttal, Erzsébetváros Önkormányzatának, akik
5 millió forinttal pályázati forrásokból támogat-
ták ügyünket. Továbbá a Groz Alapítványt kép-
viselõ Szirmai Zoltán ny. lelkész testvérünknek,
akik révén egymillió Ft támogatást kaptunk. 
A 2009-es esztendõben az egyházmegye további
ötszázezer Ft-tal támogatta gyülekezeti kony-
hánk és a mozgássérült mellékhelység befejezé-
sét. A Zalakerámia Zrt. csempe és padlóburko-
lókkal, a Tracon Kft. pedig (Martinyi Aladár)
jelentõs összegû villanyszerelési anyagokkal tá-
mogatta beruházásunkat. Trostbergi testvérgyü-
lekezetünk küldöttsége is e célra ajánlott fel
támogatást. Önzetlen szakmai segítséget nyújtott
Csengõ Ildikó és Papp György, akik az igényes
részletek és az akadálymentesítés ügyét vitték
hathatósan elõbbre. Pénzügyi–számviteli felada-
tok ellátásában hivatalvezetõinket Zwada Ildikó
és Lengyelné Juhász Magdolna segítették taná-
csaikkal, amire nagy szükség volt a csaknem 21
millió forintos beruházás során.

Köszönet illeti gyülekezetünk minden tagját,
akik heteken át megfeszített ütemben takarítot-
ták, csinosították gyülekezeti központunkat, hogy
2009 virágvasárnapjától szolgálja tovább ez a
megújult hely a valódi és elmélyült lelki épülést,
a Krisztusban való meggyökeresedést, hogy
növekedhessünk a boldog istenkapcsolatban és a
társainkkal való közösségben.      Aradi György

Összefogás nehézségek idején
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20 éve indult újra „a Fasor”  
Dr. Harmati Béla írásának rövidített, szerkesztett változata 

A második világháború pusztításai és
vérzivatara után püspöki beiktatásakor
székfoglaló beszédében Ordass püspök
aláhúzta reformációi örökségünket temp-
lomról és iskoláról. Mintha prófétai elõ-
relátással tudta volna, hogy hamarosan,
1948. június 16-án kierõszakolt parla-
menti döntéssel államosítani fogják az
egyházi oktatási intézményeket: „..Az
államhatalom akkor cselekszik legjobban
saját érdekében, ha az egyházak iskolája
iránti hálatartozását azzal rója le, hogy
mûködésük elé akadályt nem gördít.
Egyházunk pedig akkor hû önmagához,
ha az õsök áldozatát meg nem tagadva
maga is szakadatlanul és örömmel áldoz
iskoláira, tudva, hogy bennük rejlik jövõ-
je.” Az iskoláinkat elkobzó államhatalom
ellen tiltakozó egyházi vezetõt 1948.
szeptember 8-án letartóztatták, koncep-
ciós perben hamis vádak alapján elítélték
és bebörtönözték. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház
és a kormány közötti kierõszakolt Egyez-
mény szerint (1948. december 14.) egy-
házunknak a lelkészképzõ soproni
Teológiai Fakultáson, késõbb Budapestre
költöztetett Teológiai Akadémián kívül
két gimnáziuma maradt meg, a Budapest
Fasori Fiúgimnázium és a Budapest
Deák téri Leánygimnázium. Mindkét
intézményt azonban az egyház vezetõi 
az 1951/52-es tanév végével állami nyo-
másra „felajánlották” az államnak. Az
épületeket ekkor már nem államosítot-
ták. A Fasori Gimnázium épületét okta-
tási továbbképzési célra vette át az állam,

bérfizetés nélkül. A tanárokat és tanuló-
kat más budapesti iskolákba helyezték át.
A könyvtárat, a szertárakat, az iskola fel-
szerelését széthordták. Az épület osztály-
termeit az Országos Pedagógiai Intézet
kezelésében kisebb irodákká építették át.

Egyházunk népe keserû belenyugvás-
sal fogadta Dezséry László és Vetõ Lajos
püspökök intézkedését a két gimnázium
„felajánlásáról”. A Fasori Öregdiákok
Köre, a volt tanárok, különösen is dr.
Gyapay Gábor ébren tartották az iskola
„legendáját”, a gimnázium és híres No-
bel-díjas egykori növendékeinek történe-
tét. Az öregdiákok csoportja kihasználva
a kialakult lehetõségeket, a Hazafias Nép-
front keretében hagyományõrzõ szerve-
zetként mûködött, és egyre határozottab-
ban követelték a gimnázium újraindítását.
Fölvették a kapcsolatot a külföldre került
egykori diákokkal, akik között több je-
lentõs befolyású közéleti személy is fel-
emelte szavát az iskola érdekében. 

1987. november 11-én az Országos
Presbitérium javasolta az újraindítást.
1988. február 14-én a Budapest–Fasori
Egyházközség templomában istentiszte-
leten prédikáltam arról, hogy a templom
és a gimnázium egybeépített közös fala
hamarosan már nem az elválasztást, ha-
nem az egybeköttetést jelzi újra ezután.
Február 19-én a Mûvelõdésügyi Minisz-
térium hozzájárult az újraindításhoz.
Másnap az egyház elnöksége körlevélben
kérdezte meg egyházközségeinket,
egyetértenek-e az újraindítással és elkö-

A 2008. év a kazuális 
szolgálatok tükrében

Kanizsár Tímea (2007), Radosits Roland (2007),
Balázs Bori (2007), Gyalog Bence (2007),
Márkus Anna (2007), Becske Luca Csenge
(2007), Sotonyi Gréta (2007), Számvéber Tamás
(2007), Serer Kiran (2007), Vajda Johanna
(2007), Pócs Julianna Hajnalka (2007), Vajda
Oszkár Zsigmond (2006), Gyuricza Marcell
Vilmos (2007), Kozák Vid Zsombor (2008),
Pécsi Zita Tünde (2007), Polgár Soma (2007),
Pongó Szonja Emília (2007), Zumpf Petra
(2007), Merza Fruzsina Jázmin (2006), Lajtos-
Döbrentei András (2007), Török Emma (2008),
Jánosi Tünde (2008), Szautner Elena Réka
(2006), Szakonyi Csenge Hanga (2006),
Szilágyi Dóra (2008), Saldinger Maja Lili
(2008), Schuszter Mónika Gyöngyi (2007),
Ilosvay Beatrix (2004), Zsadon Emma (2008),
Gõsi Júlia (2007), Nedermann Balázs (2007),
Tóth Zétény, Avar Panni Zita, Pál András, Vágó
Zoltán, Chantal le Frane, Lucza Ádám, Vukovics
Hajnalka Lujza

„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.”
(Mk 16,16)

Vágó Zoltán, Chantal le Frane, Lucza Ádám

Isten õrizze és erõsítse meg fogadalmat
tett testvéreinket!

Imrek Viktor és Mózer Zsuzsanna
Henrik Bording és Knopp Edina
Schneller János Benedek és Legányi Réka

Stefan Altwig és Liszkai Veronika
Szikszai Rémusz és Bérczes Anna Petra
Oláh Zoltán és Brieber Éva
Liska Márton és Borbáth Zsuzsanna
Farkasvölgyi Gábor és Zentkó Ágnes
Mocsár József és Oláh Viktória
Szabó Csaba és Horváth Réka
Horváth Attila és Czibor Edit
Dr. Izsó István és Csorba Anita
Pietzsch Martin és Solti Enikõ
Bodrog Gábor és Vályi Zsófia
Simon Gergely és Tassy Zsófia
Robert Larsen és Dr. Kukla Tímea
Horváth Péter és Kozma Judit
Vigh Zsolt és Rosfita Tobing
Tamás Krisztina és Tomcsányi Attila

A mindenható Isten áldja meg szeretettel
és hûséggel a házastársakat!

Kozma Józsefné (1927), Szabó István (1933),
Dr. Tamáska János (1927), Vámos Zoltán
(1917), Csengõ Pálné (1912), Mogyorósy
Gézáné (1922), Molnár Józsefné (1922), Ruzsás
Sándorné (1919), Dr. Vajda Ferenc (1932),
Bohus József (1942), Zágon Miklósné (1929),
Kabók Jenõné (1922), Nestoroff Sándorné
(1914), Tóth Szabolcs (1982), Széles Károlyné
(1913), Szilveszter Jenõné (1924), Kovács
Lászlóné (1938), Szabó Imréné (1922), Blahó
Nóra (1924), Golser Tiborné (1923), Gábor
Mária Terézia (1940), Bereczki Ferenc (1916),
Horváth László (1942), Magyari Zoltán László
(1936), Kondor Géza (1925), Farkas Vilmos
(1948), Pap Zoltánné (1923), Bodog Istvánné
(1926)

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

MEGKERESZTELTEK

KONFIRMÁLTAK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ELTEMETTETTEK
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telezik-e magukat évi meghatározott
összegû gyülekezeti költségvetési hozzá-
járulásra. Április 3-án, Húsvétkor D.Dr.
Nagy Gyula püspök-elnök, Farkasházi
Ferenc országos felügyelõ-helyettes, Dr.
Frenkl Róbert egyházkerületi felügyelõ
és magam, mint a Déli Egyházkerület
püspöke, püspöki pásztorlevélben jelen-
tettük be a gyülekezeteknek gimnázi-
umunk 1989. szeptemberével történõ
indulását.

Óriási volt a gyülekezetek lelkesedése!
Gyûltek az egyházközségi felajánlások,
és sok egyháztagtól és korábbi fasori
diáktól kaptunk személyes adományt. A
szükséges informatikai berendezések,
számítógépek külföldi magyaroktól ér-
keztek, mintegy 40 ezer nyugat-német
márka értékben. A német Hoechst AG
vállalta a kémiai szertár és laboratórium
felszerelését. A Lutheránus Világszövet-
ségen keresztül a nyugati és északi egy-
házak támogatása szükséges volt az egy-
kori átadási szerzõdés szerint járó állami
költségvállalás kiegészítésére.

A tervezett három elsõ, két második és
egy harmadik osztályba 641 tanuló je-
lentkezett. Az elsõ osztályoknál négysze-
res túljelentkezést tapasztaltunk. Gyapay
Gábor megbízott igazgató vezetésével
megkezdõdött a tanári kar szervezése.
Elkészült a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat, a költségvetés, majd megalakult
az Igazgatótanács. Nyolc osztály indult,
302 tanulót vettünk fel. A tanári állások-
kal kapcsolatban 121 érdeklõdõ jelentke-
zett és 1989. március 1-jéig 70 tanár adta
be pályázatát.

Koedukált gimnáziumunk többségben
fõvárosi és környékbeli tanulókat vett fel,
azonban szükség volt kollégiumi férõhe-
lyek kialakítására is a mintegy 25%-nyi
vidéki tanuló számára. Ez a kezdésnél
nagy problémát jelentett. Próbálkoztunk
fõvárosi állami kollégiumokban helyet
kapni és megkíséreltük Fóton a Mandák
Belmissziói Otthonban az elhelyezést.
Néhány év után sikerült a Budapest 13.
kerületi Vizafogó u. 2–4. szám alatti egy-
kori munkásõr-laktanya alapítványi átvé-
telével és átalakításával, majd késõbb a 7.
kerületi Rózsák tere 1. szám alatti koráb-
bi Protestáns Árvaház visszavételével
megoldani a kérdést.

Egyháztörténelmi eseményt hozott
1989. szeptember 2-a: 37 év után újrain-
dult „a Fasor”! Egy nappal a tanévnyitó
elõtt, 1989. szeptember 1-jén, pénteken
este 18 órakor a Budapest–Deák téri temp-
lomban került sor a gimnázium tanári
karának eskütételére. A megnyitó isten-
tiszteleten az iskola fennállása óta sok-
szor idézett vezérige szólt hozzánk: „A
bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.”
(Péld 9,10) Az újraindulás ünnepének je-
lentõségét aláhúzta, hogy Glatz Ferenc
miniszter televíziós közvetítéssel gimná-
ziumunkból nyitotta meg a tanévet.
Frenkl Róbert, a Déli Egyházkerület felü-
gyelõje az 1952-ben utoljára érettségizett
diákok nevében akkor búcsúzó, most pe-
dig az újraindulást köszöntõ beszédébe
foglalta bele az ‘alma mater’ iránti ra-
gaszkodásunkat és lelkesedésünket. Fe-
lejthetetlen „Veni Sancte” volt ez a nap!
Éreztük a magyarországi rendszerváltás
örömét és felelõsségét!

„Verjetek Krisztusban gyökeret, épüljetek rá
és erõsödjetek meg a hitben, ahogy tanultá-
tok, s bõvelkedjetek a hálaadásban.” Kol 2,7

Harmadik esztendeje szolgálok a fasori gyüleke-
zetben. Bizonyos értelemben a legtöbb kihívást
jelentõ esztendõ volt ez a mögöttünk hagyott
2008-as. Sok áldással, feladattal és változással.

Áldást jelentett megtapasztalni, hogy a Krisz-
tushoz tartozás összeköt gyülekezeten belül kü-
lönféle korosztályokkal, színes, változatos alkal-
makon keresztül. Munkatársaimmal együtt éltük
át a közös tervek és megvalósulás csodáját, egy
hanyatló világ valóságai között az épülést. Kü-
lön örömöt hozott az együttmûködés és tovább-
épülés ökumenikus szolgálatokban (a pünkösdi
protestáns fesztiválon hat protestáns gyülekezet
együttmûködése a reformációi emlékpark szen-
telésén és az újonnan épülõ dél-zuglói lelkészi
kör öt felekezet lelkészeivel). Mintha a nehéz
idõk még inkább felszínre hoznák a közösségi
élet fontosságát. Talán ezért is lehetett egyszerre
reményteljes és ugyanakkor frusztráló, hogy az
átépülõ, megszépülõ, korszerûsödõ gyülekezeti
központunkat és lelkészi hivatalunkat nélkülöz-
nünk kellett bõ fél éven át. Olykor katakomba
hangulatban, de mégis folytatódtak rendszeres
hétközi alkalmaink az átmenetileg még rosszabb
körülmények között. Hálás vagyok Istennek,
hogy megtartott bennünket ezekben az idõkben. 

Közben változások történtek munkatársaink
körében. Szántó Enikõt szülési szabadsága miatt
Pelikán András beosztott lelkész váltotta
augusztustól, Rehberg Diana hivatalvezetõnk
megüresedett helyére pedig december során Vas
Edit pályázott sikerrel.

Ezen a helyen is szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik segítették, támogatták
gyülekezetünket szolgálattal, imádsággal és

anyagi javaikkal. A 2008-as esztendõben a nehéz
külsõ körülmények idején is úgy tapasztaltam,
hogy az összefogás erõsödött.

Kiemelt jelentõségû feladatunk volt a 165 m2-
es gyülekezeti központ korszerûsítése. Tudva
azt, hogy csak szakszerû pályázati anyagokkal
lehet sikert elérni, Dr. Gálos Miklós felügyelõnk
és Tasnádi Gábor építész vettek részt az elõké-
szítõ munkákban. Köszönetet mondunk a Magyar-
országi Evangélikus Egyháznak, akik 8,5 millió
forinttal, Erzsébetváros Önkormányzatának, akik
5 millió forinttal pályázati forrásokból támogat-
ták ügyünket. Továbbá a Groz Alapítványt kép-
viselõ Szirmai Zoltán ny. lelkész testvérünknek,
akik révén egymillió Ft támogatást kaptunk. 
A 2009-es esztendõben az egyházmegye további
ötszázezer Ft-tal támogatta gyülekezeti kony-
hánk és a mozgássérült mellékhelység befejezé-
sét. A Zalakerámia Zrt. csempe és padlóburko-
lókkal, a Tracon Kft. pedig (Martinyi Aladár)
jelentõs összegû villanyszerelési anyagokkal tá-
mogatta beruházásunkat. Trostbergi testvérgyü-
lekezetünk küldöttsége is e célra ajánlott fel
támogatást. Önzetlen szakmai segítséget nyújtott
Csengõ Ildikó és Papp György, akik az igényes
részletek és az akadálymentesítés ügyét vitték
hathatósan elõbbre. Pénzügyi–számviteli felada-
tok ellátásában hivatalvezetõinket Zwada Ildikó
és Lengyelné Juhász Magdolna segítették taná-
csaikkal, amire nagy szükség volt a csaknem 21
millió forintos beruházás során.

Köszönet illeti gyülekezetünk minden tagját,
akik heteken át megfeszített ütemben takarítot-
ták, csinosították gyülekezeti központunkat, hogy
2009 virágvasárnapjától szolgálja tovább ez a
megújult hely a valódi és elmélyült lelki épülést,
a Krisztusban való meggyökeresedést, hogy
növekedhessünk a boldog istenkapcsolatban és a
társainkkal való közösségben.      Aradi György

Összefogás nehézségek idején
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(Folytatás az 1. oldalról)      Ez a második
alapvetõ sajátosság a húsvéti látásban. 
A kegyelem megragadása. Ahogyan
Pilinszky fogalmazza: „A föld elárul.
Magához ölel./A többi kegyelem.” Vagy
ahogyan Ézsaiás vall „A por elárul magá-
hoz ölel./Az árnyak elárulnak magukkal
ragadnak.” És mégis van kegyelem. Jo-
hann Peter Hebel jegyzi föl a szívszorító
történetet, hogyan éli át egy öregasszony,
aki fiatal korában bányaszerencsétlen-
ségben vesztette el võlegényét, hogy ha-
lott kedvesét ötven év múlva megtalál-
ják. A földi maradványokat koporsóba
téve kivitték a temetõbe. Az asszony fel-
vette vasárnapi ruháját, mintha esküvõje
napja lenne és a sírnál ezt mondta: „Most
pedig aludj jól, egy vagy tíz napot hideg
menyegzõi ágyadban, és ne tûnjön neked
ez az idõ hosszúnak. Nekem van még
egy kis tennivalóm, és nemsokára jövök,
és nemsokára újra nappal lesz. Amit a
föld egyszer visszaadott, másodszor se
fogja magának megtartani.” A föld visz-
szaadja az árnyakat. Húsvét a közelgõ
nappalt hirdeti az üres sírral. Nemsokára
eljön a te nappalod is. Kudarcaid, félel-
meid, megtorpanásaid árnyékából kisza-
badít az élõ Úr. Annak a Jézusnak a sza-

va, bíztatása, aki maga is árnyak s fények
között, földi por és mennyei harmat kö-
zött terjesztette ki országát. Itt közöttünk.
Aki az új élet hírnöke éppen a halál ékte-
lenkedõ nyomai között lett. Húsvét azt
hirdeti: Isten Fiára tekintve és benne bíz-
va magam is életre kelt gyermeke vagyok
az Istennek.

*
Az õsi prófécia húsvéti hitet erõsítõ

harmadik sajátossága ez: Húsvét a kiter-
jesztett határok ünnepe. Olyan ország
nyílik meg Jézusnak a halálon való
gyõzelmével, amely engem is befogad.
Ahová ez az ország kiterjeszti határait ott
az önsorsát rontó félbeszakítja mûvét, az
új életre és megerõsítésre vágyó felnõtt
teljesen elfogadottnak érzi magát szere-
tetben. A gyászoló kibékül azzal, amit
megváltoztatni nem tud, de húsvéti hit-
ben és reménységben sokszorosan visz-
szakap. Mert tudja a titkot: A derengõ új
napon a harmatos léptû kertész lép
közénk, és nagy gonddal újra ülteti ki-
száradt kóróink közé az Élet kertjét.
Hogy kiterjesztett országa határhelyzete-
ket oldva, árnyakat oszlatva növekedjen
közöttünk is a Fasorban. Ámen.

Aradi György

Gyülekezeti Kirándulás – 2009. április 25.
Szeretettel várjuk a jelentkezõket – a tavalyi nagy sikerû selmecbányai kirándulás
folytatásának is tekinthetõ, Salgótarján (bányamúzem) – Fülek (vár) – Alsósztre-
gova (Madách kúria), egész napos gyülekezeti kirándulásunkra.

Indulás busszal 2009. április 25-én, szombaton, reggel 7 órakor a Regnum Kereszt-
tõl. (Az 56-osok terének a Damjanich utcához legközelebb esõ sarka.) Úti élelem-
rõl és a bányamúzeum látogatásához alkalmas öltözékrõl mindenki gondoskodjon!

Hozzájárulás az útiköltséghez: 3500 Ft/fõ
Gyermekeknek 14 éves korig 2000 Ft/fõ

6 éves kor alatt ingyenes

A jelentkezéseket a részvételi díjjal a Lelkészi Hivatalban, vagy istentiszteletek
idején az iratterjesztési asztalnál 2009. április 19-én, vasárnap, délig várjuk.

EGYENESEDJETEK FEL!
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„A valódi emberség jele a szépség iránti
érzékenység” – idézte a walesi protestáns
közösségek egyikének Jonathan Edwards
nyomán megfogalmazott hitvallási
cikkelyét Aradi György helyi lelkész a
Budapest–Fasori Evangélikus Egy-
házközség felújított gyülekezeti köz-
pontjának és lelkészi hivatalának szen-
telésén. A 2009. április 4-én megtartott
ünnepen a szentelési szolgálatot Gyõri
Gábor, a Pesti Egyházmegye esperese
végezte, Isten igéjét pedig Gáncs Péter a
Déli Egyházkerület püspöke hirdette.

Mt 26,20 alapján elmondott igehirde-
tésében Gáncs Péter kihangsúlyozta: Jézus
igényli és megteremti a közösséget tanít-
ványaival, ezért gondoskodik számukra
erre alkalmas helyrõl is. A vele való talál-
kozásnak ugyanakkor egyaránt része a
szent és a profán közösség megélése,
ezekhez pedig Jézus korához hasonlóan
ma is megfelelõ helyszínre van szükség.
A fasoriak gazdagon megáldott közös-
ség, hiszen templomukban – melyet a fõ-
város ékszerdobozaként is emlegetnek –
a színek és arányok valódi szépséget
alkotó együttese minden belépõ számára
alkalmas környezete lehet az Istennel
való találkozásnak. „Mától a fasori gyü-
lekezet megajándékozott gyülekezet olyan
terekkel is, ahol egymással találkozha-
tunk” – tette hozzá az igehirdetõ. Talál-
jon itt otthonra mindenki olyan módon,
hogy közben átéli az Istennel való közös-
ség áldásait. Gáncs Péter említést tett a
megújult lelkészi hivatalról is, hiszen,
mint mondta, aki ide belép, és keresi az
egyház segítségét és szolgálatát, nem

mindegy, mit talál. „Ide jó bejönni, le-
telepedni és megtapasztalni a találkozás
örömét (…) Használjuk hát, és éljük át,
hogy Isten is letelepedik mellénk, így le-
hetünk az õ gyermekei és egymás test-
vérei.” – zárta gondolatait a püspök.

Az ünnepen az egyházközség énekka-
rának (FAFÖK, Fasori Fiatal–Öregdiá-
kok Kórusa) zenei szolgálatát hallgathat-
ták meg az egybegyûltek, köszöntõt
mondott Gyõri Gábor esperes és Gergely
József, Erzsébetváros alpolgármestere.
Az egyházi és önkormányzati források-
ból, illetve gyülekezeti tagok, cégek és
alapítványok (Zalakerámia, Tracon, Ed-
gar Groz Alapítvány)  felajánlásaiból meg-
újult gyülekezeti központ oltárfalát az
ünnep alkalmából Polgár Rózsa Kossuth-
díjas textilmûvész alkotása, a terem hátsó
falát pedig Róth Miksa mûhelyébõl való
két ólomüveg terv díszítette. A szentelési
ünnep szeretetvendégséggel folytatódott,
melyet délután négy órától mûvészi est
követett Udvaros Béla rendezõ és Zs.
Szabó Mária hegedûmûvész közremûkö-
désével.                     Smidéliusz András

Az alkalmas helyrõl gondoskodó Jézus
Felújított gyülekezeti központ és lelkészi hivatal a Fasorban

ISTENTISZTELET
Úrvacsorás istentisztelet minden vasár-
nap és ünnepeken 11 órakor. A délelõtti
11 órási istentiszteletekkel párhuzamosan
gyermekfoglalkozást vezet Deák Dániel
hitoktató. (Családi istentiszteletek napján
nem.)
Családi istentisztelet minden hónap elsõ
vasárnapján 9.30 órától.
Angol nyelvû istentisztelet minden hó-
nap második vasárnapján 9.45-tõl.
Gyülekezeti kávézás a hónap második
vasárnapján mind az angol, mind a ma-
gyar nyelvû istentisztelet után a Fasori
Gimnázium könyvtárában.
Énekkari szolgálat istentiszteleteinken a
hónap harmadik vasárnapjain és ünne-
pekhez kapcsolódóan hirdetés szerint.
Ifjúsági istentisztelet úrvacsoraosztás-
sal minden hónap utolsó vasárnapján 18
órától.

IDÕSEK BIBLIAÓRÁJA
Elsõsorban a nyugdíjas korosztály szá-
mára szerda délután 15 órakor tarjuk bib-
liaóráinkat. Ennek keretében az idei
évben a páli levelekkel, a boldog mondá-
sok üzenetével és az ínséges idõkben sze-
retetközösség témával foglalkoztunk.
Húsvét utáni sorozat: A Jézus mozgalom
kiterjedése: konfliktus és vízió.

HITOKTATÁS
Gyerekeknek, akik iskolai hitoktatásban
nem részesülnek, a tanév idején:
• alsó tagozatosoknak hétfõn 16.30-kor,
• felsõ tagozatosoknak kedden 16.30-kor
van hittanóra Deák Dániel hitoktató ve-
zetésével.

KONFIRMÁCIÓ
Konfirmációi oktatás keretében készül-
nek a 12 évesnél idõsebb fiatalok Aradi
György lelkész vezetésével csütörtökön-
ként 17 órától.
Konfirmációi vizsga: Pünkösd elõtti
szombaton május 30-án délelõtt 10 órától
a gyülekezeti teremben.
Konfirmációi ünnepi istentisztelet:
Pünkösd ünnepén, május 31-én 11 órától
templomunkban.

IFJÚSÁGI ÓRÁK
Péntekenként 17 órától várjuk a fiatalo-
kat változatos témákkal, beszélgetéssel,
játékkal, filmnézéssel, teázással. Pelikán
András lelkész vezetésével

FIATAL FELNÕTTEKNEK
Bibliaóra havonta egy alkalommal, szer-
dánként 19 órától. Márk evangéliumát ol-
vassuk végig segítségül hívva a legérde-
kesebb kommentárokat.

FORRÁS KLUB
Minden hónap utolsó szerdáján 17:30-
kor tartjuk. Keresztelõre, konfirmációra,
esküvõre készülõ fiatal felnõtteknek,
akik az egyéni felkészülés mellett szíve-
sen kapcsolódnak egy olyan közösség-
hez, ahol nyitottan lehet kérdezni, beszél-
getni közösen készülni hasonló helyzet-
ben lévõ fiatalokkal.

Állandó gyülekezeti alkalmaink

További részletek honlapunkon
(http://fasor.lutheran.hu) 

és hirdetõtábláinkon!
Fotó: Bartha Tibor
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(Folytatás az 1. oldalról)      Ez a második
alapvetõ sajátosság a húsvéti látásban. 
A kegyelem megragadása. Ahogyan
Pilinszky fogalmazza: „A föld elárul.
Magához ölel./A többi kegyelem.” Vagy
ahogyan Ézsaiás vall „A por elárul magá-
hoz ölel./Az árnyak elárulnak magukkal
ragadnak.” És mégis van kegyelem. Jo-
hann Peter Hebel jegyzi föl a szívszorító
történetet, hogyan éli át egy öregasszony,
aki fiatal korában bányaszerencsétlen-
ségben vesztette el võlegényét, hogy ha-
lott kedvesét ötven év múlva megtalál-
ják. A földi maradványokat koporsóba
téve kivitték a temetõbe. Az asszony fel-
vette vasárnapi ruháját, mintha esküvõje
napja lenne és a sírnál ezt mondta: „Most
pedig aludj jól, egy vagy tíz napot hideg
menyegzõi ágyadban, és ne tûnjön neked
ez az idõ hosszúnak. Nekem van még
egy kis tennivalóm, és nemsokára jövök,
és nemsokára újra nappal lesz. Amit a
föld egyszer visszaadott, másodszor se
fogja magának megtartani.” A föld visz-
szaadja az árnyakat. Húsvét a közelgõ
nappalt hirdeti az üres sírral. Nemsokára
eljön a te nappalod is. Kudarcaid, félel-
meid, megtorpanásaid árnyékából kisza-
badít az élõ Úr. Annak a Jézusnak a sza-

va, bíztatása, aki maga is árnyak s fények
között, földi por és mennyei harmat kö-
zött terjesztette ki országát. Itt közöttünk.
Aki az új élet hírnöke éppen a halál ékte-
lenkedõ nyomai között lett. Húsvét azt
hirdeti: Isten Fiára tekintve és benne bíz-
va magam is életre kelt gyermeke vagyok
az Istennek.

*
Az õsi prófécia húsvéti hitet erõsítõ

harmadik sajátossága ez: Húsvét a kiter-
jesztett határok ünnepe. Olyan ország
nyílik meg Jézusnak a halálon való
gyõzelmével, amely engem is befogad.
Ahová ez az ország kiterjeszti határait ott
az önsorsát rontó félbeszakítja mûvét, az
új életre és megerõsítésre vágyó felnõtt
teljesen elfogadottnak érzi magát szere-
tetben. A gyászoló kibékül azzal, amit
megváltoztatni nem tud, de húsvéti hit-
ben és reménységben sokszorosan visz-
szakap. Mert tudja a titkot: A derengõ új
napon a harmatos léptû kertész lép
közénk, és nagy gonddal újra ülteti ki-
száradt kóróink közé az Élet kertjét.
Hogy kiterjesztett országa határhelyzete-
ket oldva, árnyakat oszlatva növekedjen
közöttünk is a Fasorban. Ámen.

Aradi György

Gyülekezeti Kirándulás – 2009. április 25.
Szeretettel várjuk a jelentkezõket – a tavalyi nagy sikerû selmecbányai kirándulás
folytatásának is tekinthetõ, Salgótarján (bányamúzem) – Fülek (vár) – Alsósztre-
gova (Madách kúria), egész napos gyülekezeti kirándulásunkra.

Indulás busszal 2009. április 25-én, szombaton, reggel 7 órakor a Regnum Kereszt-
tõl. (Az 56-osok terének a Damjanich utcához legközelebb esõ sarka.) Úti élelem-
rõl és a bányamúzeum látogatásához alkalmas öltözékrõl mindenki gondoskodjon!

Hozzájárulás az útiköltséghez: 3500 Ft/fõ
Gyermekeknek 14 éves korig 2000 Ft/fõ

6 éves kor alatt ingyenes

A jelentkezéseket a részvételi díjjal a Lelkészi Hivatalban, vagy istentiszteletek
idején az iratterjesztési asztalnál 2009. április 19-én, vasárnap, délig várjuk.

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

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!
ÉBRESZTÕ HÚSVÉTI HIT

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2009. Húsvét 

2x1%
Személyi jövedelemadója bevallásakor
adójának 2 x 1 %-áról rendelkezhet.
Kérjük, az egyházak javára nyilatkozó
részhez írja: 
Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ
részhez pedig gyülekezetünk alapítvá-
nya adatait: 

Alapítvány a Budapest–Fasori
Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

(Az alapítvány számlaszáma: 
OTP 11709002-20124393)

Köszönjük támogatását! 

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
Vas Edit hivatalvezetõ 20/ 770 3700

Életre kelnek hallottaid, föltámadnak
a holttestek! Ébredjetek, és ujjongja-
tok, kik a porban laktok! Mert harma-
tod a világosság harmata, és a föld
visszaadja az árnyakat. Ézs 26,19

Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisz-
tusban!

Valóban feltámadt! Él Jézus, aki ha-
lott volt. Túl a kikövetkeztethetõn, túl a
külsõ bizonyítékok rendjén.

Valóban feltámadt. Felfoghatatlan és
félelmetes, ahogyan az elsõként az üres
sírhoz érkezõ asszonyok tapasztalták.
Felfoghatatlan és félelmetesen felkavaró,
mert rám is vonatkozik. Azt jelzi, hogy
magam is megszabadulhatok létem örö-
kösen kísértõ árnyaitól.

Valóban feltámadt. Ébresztõ illatot,
ujjongó dalt, a szeretet melegségét kavar-
ja a húsvéti szél a hideg por fölött. És a
kétezer éves jóhír egészen személyesre
fordul. Talán mélyre zuhanva, csalódott
evilági várakozásaink közepette ráz fel
ez a prófétai ige. S lesz esélyünk arra,
hogy árnyakhoz szokott szemünkkel újra
világosságot lássunk. Hogy a reményte-
lenségbe visszavonult lényünk újra elõ-
merészkedjen, és átitatódjon reménnyel,
Isten szeretetével. Krisztusra tekintve rá
szeretne cáfolni ez az ige életünk minden

porhoz tapadt, árnyakba burkolózó, szû-
kösséget sugalló tapasztalatára. Húsvéti
hitre ébreszt.

*
Ennek a húsvéti hitnek az elsõ sajá-

tossága az, hogy az új életet csak aján-
dékba lehet kapni. Kivívni, kiharcolni,
kiérdemelni, vagy megszerezni nem
lehet. Egy önérzetében megtört, idegen
uralkodók befolyása alatt sanyargatott
nép vallja meg, hogy mit jelentett saját
sorsukat kézbe venni, szövetségesek után
kutatni. Minden emberi igyekezet, min-
den túlélési stratégia summája valójában
ilyen: Vajúdtak, mint a szülõ nõ, de csak
szelet szültek. Vagy ahogyan a latin mon-
dás fogalmaz: „Vajúdó hegyek egeret
szülnek”. Mert nincs olyan emberi neki-
buzdulás, még szenvedések árán sem,
ami nagyobb eredménnyel kecsegtetne.
A már-már groteszk képek érzékletesen
fejezik ki, hogy saját magunk köré csava-
rodva, csak magunkra építve új élet szü-
letése helyett mi hull az ölünkbe: szél-
görcs, megrekedés, életidegenség. Ettõl
mentse meg keresztény közösségeinket a
Szentlélek Úristen.

*
Fontos tudnunk, hogy Jézus mindent

odaajándékoz nekünk halála és visszanyert
élete gazdagságából. (folytatás a 3. oldalon.)

NAGYHETI – HÚSVÉTI
ALKALMAK

„Jézus Krisztus legyõzte a halált és az
evangélium által világosságra hozta az
elmúlhatatlan életet.” 2Tim 1,10
KRÍZIS ÉS TANÍTVÁNYSÁG
Nagyheti sorozat a gyülekezeti teremben
(Damjanich u. 28/B. földszint 1.)
• április 6. (hétfõ) 18:00 Ki az, aki biz-
tos lehet magában? (Lk 22, 14-23);
Smidéliusz Gábor
• április 7. (kedd) 18:00 Álomba mene-
külve (Mt 26, 36-46); Gerõfi Gyuláné
• április 8. (szerda) 18:00 Önfeladás
vagy önmentés (Jn 13,36-38; 18,12-27);
Gáncs Péter

Nagycsütörtök, április 9. 18:00 úrva-
csorai istentisztelet Pelikán András szol-
gálatával.
Nagypéntek, április 10. 11:00 passió-
olvasás Pelikán András szolgálatával.
18:00 úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
Húsvét ünnepe, április 12.  9:00 angol
nyelvû úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
11:00 úrvacsorai istentisztelet, Aradi
György szolgálatával.
Húsvét 2. napja, április 13. 11:00 úrva-
csorai istentisztelet Pelikán András szol-
gálatával.

Húsvét utáni 1. vasárnap (Quasi modo
geniti), április 19. 11:00 úrvacsorai
istentisztelet Aradi György szolgálatával.
Húsvét utáni 2. vasárnap (Misericor-
dia Domini), április 26. 11:00 úrvacso-
rai istentisztelet Dr. Harmati Béla szolgá-
latával.
18:00 ifjúsági úrvacsorai istentisztelet
Pelikán András szolgálatával.

Mennybemenetel ünnepén, május 21-
én 18 órakor egyházzenei áhítat lesz
templomunkban, svéd vendégkórus szol-
gálatával.

Szeptember 12-én Budapesten elõször
kerül megrendezésre az Evangélikus
Presbiterek Országos Találkozója.
Körülbelül 1700 fõ megjelenésére
számítanak a szervezõk, gyülekezetün-
ket 8 fõ képviselheti. 


