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Erős krisztusi alapokra épülő
evangélikus gyülekezetünk
vár minden testvéri kapcsolatra
vágyó érdeklődőt
a mi gazdag hagyományainkat
őrző és megújító
közösségünkbe, amely
Istenünk befogadó és tápláló
jelenlétében él.*

* Fasori evangélikus küldetésnyilatkozat
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Reformáció Jézussal

(János evangéliuma 4. fejezete alapján)
Vissza a kezdethez, vissza a tápláló, életet, frissülést jelentő forráshoz.
Ad fontes mondták a reneszánsz világában és visz-szakanyarodtak a nemes
ihletet, szépségideált kínáló, elfeledett
antikhoz. Így tanulták újra a szépség formanyelvét.
Ad fontes vallották a humanista bölcsek és a reformátorok és visszatértek az
eredeti szövegekhez a fordított-ferdített
latin Szentírás verziók helyett. S keresték
a friss kifejezéseket a megkövesedett,
kiüresedett, sodrásukból, lendületükből
vesztett igék helyett. Kereste maga Luther Márton is mindeközben és meglelte
az apostoli kor kincsét, az eredeti Istenre
utaltság örömét, a kegyelmes Istent.
A reformátorok sorával tanulhatjuk újra mi is az üdvösség nyelvét, élhetjük át a
bizodalmas hit nagyszerűségét, hogy Isten könyörülő, ajándékozó, Krisztus arcú
Isten. Nem terheket ránk rovó, hanem
azokon könnyítő. Élet forrás, mélyből
feltörő szeretetét kínáló Úr. Ennek a ma is
felfedezhető kincsnek az egyik alaptörténete, forrásterülete a samáriai asszony találkozása Jézussal.
Reformáció hetében a környékbeli protestáns gyülekezetekkel együtt e történet
üzenete szólalt meg estéről estére.
Ismered-e az Isten ajándékát? Ezzel a
felütéssel indult a sorozat. S azok is, akik
a kút, a hagyományok és az élete terhétől
megkeseredett samáriai asszony történetét jól ismertük megerősödtünk a Jézus
közelében nyert ajándékban.
A Jákób kútja – bár önmagában is értékes, hisz naponkénti vízforrás az oda-

érkezőknek – a régmúlt patriarcha világának tizenkét évszázados hagyományát
inkább elnyeli, mint felkínálja.
Az asszony bár kívánatos, ám kívül
reked a házassági kötelék adta védelmen,
már régóta kizökkent élete a rendes kerékvágásból. Mert samáriai, vagyis nincs
jó háttere, mert zavarosak a kapcsolatai,
és mert a sajátjai sem állnak ki mellette
többé. Nem számíthat semmi jóra. Marad
a furcsán koreografált napi rutin. Ki tudja
mióta a kút és a nő találkozik csupán.
Ellehetetlenült életét csak a víz tükrében
láthatja; arca mélyülő vonásait, lesütött
szeme árnyékköreit. Délben, mindig
egyedül, mindig szó nélkül, csak nagyot
sóhajtva, nyelve a múlt kimeríthetetlen
fájdalmából.
A kút mélye sok emléket nyelt már el
Jákób óta – könnyet és halált. Emlékeztetett Jákób kiszáradt kútba vetett fiára,
nomádokra, utazókra, és mindazokra,
akik vízért hajoltak fölé. (folyt. a 14. oldalon)
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Megemlékezés a Reformációi Emlékparkban
Tisztelt Ünneplő Közösség, keresztény
testvéreim és érdeklődő barátaink!
Amikor 1517. október 31-én egy addig
ismeretlen szerzetes, Luther Márton a
wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezte az egyház megújításának tételeit
tartalmazó 95 pontját, talán saját maga
sem gondolta azt, hogy azon a napon
évszázadokkal később is erről a tettéről
fognak megemlékezni az utódok. Ahogy
valószínűleg arra sem gondolt, hogy az
egyház megújításáért égő szíve és az abból fakadó cselekedetek mennyire alapjaiban fogják megváltoztatni a következő
évszázadok során az európai gondolkodást. Luthert minden bizonnyal meglepte
volna, ha tudomására jut, hogy műve nem
csak Krisztus egyházára lesz hatással, a
katolikusra éppúgy, mint a reformáció
során később létrejövő felekezetekre,
hanem a társadalom egészére, az európai
jogrendre, a gazdaságra, modern polgári
értékeinkre. Luther Isten feltétlen kegyelmét látta maga előtt, a kegyelemre szoruló emberek sokaságát, és az emberi élet
hitbeli megújulásának akadályát látta kora megkövesedett és elvilágiasodott egyházi struktúrájában.
Luther furcsán nézne ránk,
akik ma azért találkozunk,
hogy róla, az ő örökségéről
emlékezzünk meg. Azt hiszem, nem is úgy ünnepeljük
meg helyesen Luther Márton
bátor tettének évfordulóját, ha
hangzatos ünnepi beszédekben magasztaljuk az akkori
cselekedetek nagyságát. Az
ünneplés méltóbb formáját

abban látnám, ha megvizsgálnánk saját
lelkiismeretünket. Vajon mi, mai magyar
keresztények, akik keressük az ökumenikus együttműködés formáit, mert fontosnak tartjuk a szeretetben fogant egységet a krisztuskövetők között: miközben
Lutherre hivatkozunk és emlékezünk,
Luther írásainak és életének szellemében
éljük-e hívő életünket a mindennapjainkban?
Ehhez hadd hívjam segítségül a metodista mozgalom alapítójának, John Wesleynek néhány sorát. Wesley egyik híres
prédikációjában Oxford, a híres és öntudatos egyetemi város polgárai előtt a
következő kérdéseket tette fel – szinte
minden szava a Bibliát idézi:
„Ez a város keresztyén város? Találunk-e itt Szentírás-hű keresztyénséget?
Mi, mint az emberek közössége, betelünk-e Szentlélekkel, hogy igaz gyümölcseinek örüljünk, és azokat teremjük életünkben? A város elöljárói mind ’egyek-e
szívben és lélekben’? Az az indulat van-e
bennünk, amely Krisztusban megvolt?
Egyezik-e ezzel életünk?
(Folytatás a 13. oldalon)

4

KÖRLEVÉL

2013. Reformáció – Örök élet vasárnapja

„Péterségünk” Krisztushoz vezet
Gondolatok Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap
igehirdetési igéje alapján (Lk 22,31-34)
Péter Jézus elsőként elhívott tanítványai
közé tartozik, a legidősebb tanítvány.
A Simonnak és kőszikla-Péternek is nevezett egykori halászember Jézussal való
kapcsolata az egyik legtöbb epizódban
ábrázolt történet az evangéliumban. Bensőséges és mély kapcsolatuk van, amely
sok emelkedett pillanatot éppúgy tartal-

A. Gaudi: Péter (részlet a Sagrada Familia
templom passió homlokzatáról)

maz, mint konfliktusokat. Péter nevezi
elsőként Krisztusnak, azaz felkentnek,
messiásnak Jézust, de ugyanott reagál
Jézus Péter túlzó féltésére így: „távozz

tőlem, Sátán!” (Mk 8, 27-33) Péter jelen
van a megdicsőülés hegyének látomásszerű jelenetében is (Lk 9, 28-36), és minden olyan történetben, ahová Jézus csak
néhány tanítványt visz magával. Péter az,
aki fogadkozik, hogy minden helyzetben
kitart Jézus mellett, ő tagadja meg háromszor is, hogy ismerné mesterét, és ő az,
akivel feltámadása után Jézus háromszor
is elmondatja, szereti őt. (Jn 21,15-19)
Kapcsolatuk drámai csúcspontja az a
pillanat, amikor a főpap udvarán találkozik Jézus és Péter tekintete. Jézust
kihallgatni vitték oda a katonák, Péter, aki
pár órával korábban még azt fogadta meg,
hogy akár a börtönbe is követi Jézust,
csak távolról megy utánuk, leül az
udvaron, de három őt kérdező idegennek
is letagadja, hogy ismerné Jézust. Az
éjszaka sötétjében hirtelen megszólaló
kakas hangja emlékezteti Pétert arra,
Jézus megjövendölte a gyávaságát. Elbukásának pillanatában pedig Jézus leleplező tekintete is megtalálja őt.
Ha csak szemezgetünk Péter történetéből, a Jézus mellett bátran kiálló mondata
(„Uram, kész vagyok veled menni akár a
börtönbe, vagy a halálba is!”) és későbbi
mártírhalála szépen összekapcsolható lenne és egy tökéletes, szent életutat gondolhatnánk közé. A két mondat között azonban fontos látnunk az élettörténet más
epizódjait is. A félelmet, az elbukást, a
kétségbeesést, a reménytelenséget. Péter
félt, hogy Jézusnak (és neki is) baja eshet,
Péter elbukott, mert az életét féltve meg is

2013. Reformáció – Örök élet vasárnapja
tagadta őt, kétségbeesett, amikor a kakas
szavát hallva látta meg saját gyengeségét,
és reménytelenséget élt meg Jézus halálakor. És bár ő az, aki elsőként hisz az aszszonyok szavának, amikor azok az üres
sírról számolnak be húsvét hajnalán, emberi gyengeségeire önmagától nem kap
feloldozást, az isteni megbocsátás az, ami
új esélyt ad életének.
A mai vasárnap igehirdetési alapigéje
így szólt a Lukács írása szerinti evangélium 22. fejezetéből: „Simon, Simon, íme,
a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon,
mint a búzát, de én könyörögtem érted,
hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha
majd megtérsz, erősítsd atyádfiait.”
Ő erre így válaszolt: „Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a
halálba is!” Jézus azonban ezt felelte:
„Mondom neked Péter: nem szólal meg a
kakas ma, amíg háromszor le nem
tagadod, hogy ismersz engem.”
Péter a textusban feladatot kap: erősítse a többieket. De erre nem úgy lesz készen, hogy Jézus szavára minden automatikusan megtörténik, hanem magában kell
megdolgoznia ezeket, nagy lendülettel
indul és elbukik, önvizsgálatot és önmagához való őszinteséget él át, nem spórolhatja meg a kemény, rázós utat, a kétségbeesést, a reményvesztettséget. Végül
Jézus feltámadása, a hihetetlen történet
ad neki újra reményt és erőt, és a meg-
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bocsátás teszi képessé arra, hogy tiszta
lelkiismerettel legyen képes (hitelesen)
erősíteni a többieket.
Ha nincs a megbocsátás, Péter akkor is
eljátszhatja, hogy ő mindig is hitt, és mindig is tudta, mi fog történni, de ez hiteltelen lenne így. Péter a többiek számára
pont attól hiteles és az ő szolgálatának
egyedül azért van létjogosultsága és esélye, mert tagadásával, árulásával ő is
bukik (Júdás mellett, vele egyformán,
tehát a többieknél jobban láthatóan), és
mégis azzá lesz, aki. Nekünk is ezért hiteles ő, mert nem a tökéletes szentet, hanem
a hétköznapi embert mutatja. (Rosszak a
szent-ábrázolások, ha azok eltávolítanak,
ha nem azt látjuk bennük, hogy ők is
olyanok, mint mi, vagyis hétköznapiak, és
olyanok vagyunk, mint ők, vagyis
szentek, az Istennel kapcsolatban lévők.)
Péter története az elbizakodottság, az
önteltség veszélyeire is figyelmeztet.
Nem eshetünk abba a hibába, hogy a magunk erejét az isteni erő fölé helyezzük.
Péter ereje igen kevés volt az igazi
próbatételkor. A mi erőnk is elfogyhat
egy-egy nehéz pillanatban. Fogadjuk el a
környezetünk jelzéseit, ne bízzunk túlontúl a magunk ítéleteiben. Isten sokféleképpen szól hozzánk, az ő szava kell,
hogy irányítson. Halljuk meg szavát akkor is, ha kétségbeesésünkben, reményvesztettségünkben a megbocsátás hangján
szól hozzánk! Ámen.
Pelikán András

A vasárnapok üzenetéhez kapcsolódó írásokhoz is
iratkozzon fel hírlevelünkre gyülekezetünk honlapján, vagy jelölje be gyülekezetünk facebook-oldalát:
facebook.com/bpfasor
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Kiállításmegnyitó

Kátai László megnyító-beszéde Sípos (S)
Gyula „Új üzenet” című kiállításán 2013.
október 22-én a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti központjában.

Amivel kezdem a kiállítás megnyitóját,
az sajnos nem örömhír.
Az a szóbeszéd járja, hogy a képzőművészet válságban van. Forrásai kiapadóban, mondván..., már mindent megfestettek, mindent lerajzoltak, mindent
lefotóztak, tehát igazából mi értelme van
az egésznek?
Kedves testvérek! (Ez már Örömhír!)
Amíg él a keresztény hit, nem beszélhetünk „kiapadó források”-ról.
Egyre több az olyan művész, aki
megtapasztalva Isten világát a kegyelem által, hírt hoz, egy új, sokaknak
ismeretlen világból, mégpedig az Isten, a hit, üdvözítő, kimeríthetetlen
világából.
Van mondanivalójuk, üzenetük
róla, hiszen már itt a földön, tapasztalatokat, élményeket szereztek arról és
mivel mondanivalójuk van, azt nagy
lelkesedéssel tovább is adják.

Ha valaki betekint Isten világába, a
Szentlélek vezetésével nem kell mást
tennie, csak megragadni az eszközöket,
ecsetet, tollat, valamilyen hangszert és
elmondani, leírni, lefesteni, lejátszani,
elénekelni (tehát tanúságot tenni) arról,
amit megtapasztalt.
Az itt kiállító Sípos Gyula pontosan ezt
teszi a képzőművészet eszközeivel: drámaian, filozofikusan, humorosan, vigasztalóan, reménykeltően, és mivel a Szentlélek, korunk emberének nyelvén, annak
stílusában szól hozzá, Sípos Gyula sem
szólhat másképp.
Ötletesen, sémáktól mentesen, új, találó szimbólumokat használva adja tovább a hallottakat, Isten dicsőségére, mert
mint tudjuk, csak Istennel dicsekedni jó!
Persze, vannak olyanok is, akik a keresztény képzőművészetről másképpen
gondolkodnak… Megeshet. De a művek
hitelességét nem lehet tagadni, mert amiről szólnak, az hiteles és igaz. Sípos
Gyula őszintén és bátran tudósít a megélt
hit világából.
Kedves testvérek! Ne féljetek hát!
Ahogy Sirák fia könyve 2. fejezetében
olvashatjuk: „Vessük magunkat Isten karjaiba” (bátran) ott biztonságban vagyunk.
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Szeretettel ajánlom a kiállítást, hasznos és
örömteli perceket kívánok mindenkinek!
A kiállítás ádventben még látogAthAtó
A gyülekezeti teremben

A megnyitón vendégeink voltak a sárszentlőrinci evangélikus cigánymisszió tanúságtevői

Korunk teológiája
Csepregi András előadást tartott a fasori gyülekezetben
2013. november 12-én a Budapest-Fasori
Evangélikus Egyházközség gyülekezeti
termében gyűltek össze azok, akik érdeklődtek a Korunk teológiája című programsorozat nyitó rendezvénye iránt. Az
előadó Csepregi András, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium iskolalelkésze volt.
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség színes gyülekezeti programjai
között újabb területtel is meg kívánja
szólítani a gyülekezetet és az érdeklődőket. Aradi György és Pelikán András
lelkészek a hagyományos gyülekezeti
rendezvények mellett kiállítások, előadások és zenei programok segítségével
immáron évek óta törekednek arra, hogy
Erzsébetváros mind spirituális, mind
kulturális meghatározó helyévé váljon a
Fasor. Ennek fényében új, a teológia
mélységeit megmutató sorozatot indítot-

tak útjára, mely Korunk teológiája címmel a kortárs teológiai gondolkodásba
kíván betekintést nyújtani.
Identitás és tolerancia – két őskeresztény esettanulmány címmel hangzott el
a rendszeres teológia oldaláról való előadás, mely az őskereszténység toleranciához való viszonyát taglalta. A kérdés,
miszerint hogyan és miként értelmezhető
a zsidóból lett keresztények identitásképe
és a pogányból lett keresztények ehhez
való viszonya, izgalmas Én meghatározásokra adott terepet. Csepregi András a
tolerancia meghatározásával, az Én integrálódó és differenciálódó hozzáállásával
írta le egy ember, vagy közösség megértéshez való viszonyát.
„Az az Én, amely integrál, alapvetően
összezár, határait szűken húzza meg, így
magába fordul. Amennyiben az Én differenciál, akkor megnyílik, ezáltal határait
kitágítja. Az egészséges Én néha integrá-
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lódik, néha differenciálódik. Ha csak integrálódik, kirekesztő lehet, ha csak differenciálódik, akkor széthullhat. A toleranciát mindig az erősebb fél gyakorolja a
gyengébb féllel szemben. Ez azt jelenti,
hogy a tegnap üldözött ellenségből
megtűrt idegen válik. Az egészséges Én a
határait a megfelelő távolságban húzza
meg, amelyek mögött meg tudja tartani
erejét és egyensúlyát.” – fogalmazott az
előadó.
Az iskolalelkész emlékeztetett rá, hogy
az ősgyülekezet zsidó és nem zsidó ta-

nítványok viszonyánál
elengedhetetlen azzal
szembenézni,
hogy
nemcsak maga Jézus és
a szűk tanítványi kör,
hanem az első pünkösdnél az a háromezer ember, aki az írások szerint
is megtért zsidó volt.
Így az identitáskép
megfogalmazásánál a
zsidó identitást kell
meghatározni, melynek
segítségével válik megérthetővé a későbbi feszültség.
„A Római Birodalomban élő zsidóság
identitásának egyik jellemző vonása az
elkülönülés volt. Jézus mind tanításában,
mind cselekedeteiben átlépte a zsidó
elzárkózás határait és üzenetével megszólította a nem zsidókat is. Pál apostol pedig tudatos missziói stratégiát épített erre
a jézusi örökségre” – fogalmazott az előadó. Csepregi András Pál apostol Galata
levelében és a Római levélben írott szavait elemezve és összehasonlítva utalt
arra, hogy míg az előbbi a kiválasztott-

DR. CSEPREGI ANDRÁS evangélikus teológus-lelkész. 1987-ben végzett az Evangélikus Teológiai
Akadémián. PhD fokozatát 2002-ben szerezte NagyBritanniában, a Durham University-n. Gyülekezeti
lelkész volt Györkönyben és Kelenföldön, tanított az
Evangélikus Hittudományi Egyetem Nyíregyházi
Hittanárképző Tagozatán. 2010 óta a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnázium iskolalelkésze. Teológiai
kutatásainak fő területei az erőszak és az aktív erőszakmentes ellenállás teológiai reflexiója, krisztológiai és
szótériológiai összefüggései, Bibó István, Dietrich
Bonhoeffer, Walter Wink. Számos hazai és külföldi
konferencián tartott előadást.
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ság-tudatra támadott, addig az utóbbinál
a toleráns én képe jelenik meg. mindezen
kettősség talán jól jellemzi az ősgyülekezet feszültségét is, tudniillik azt, hogy
egy, az identitását a zsidó gyökerekben
meghatározó csoport miként tud és lehet a
nem zsidó gyökerű, azonban ugyancsak
krisztusban hívő emberekkel egy közösséggé. Pál, Péter és jakab apostolok bár
sok mindenben egyező, azonban részleteiben különböző álláspontja lehet az
egyik magyarázata annak, hogy a fenti
kérdés bár lukács írása szerint a jeruzsálemi apostoli gyűlés megállapodása szerint megoldottnak látszott – lásd: Apcsel
15,6-29 –, az a Galata levél szerint nem
volt megoldott. mindezen feszültséghez
járult hozzá továbbá a történelmi kor,
mely a kr. u. 70-ben a jeruzsálemi templom lerombolásával az egyház és zsinagóga útjainak eddigi különválásához
vezettek. „A Pál utáni kereszténységben a
Galata levél támadó típusú kommuni-
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kációja lett jellemzővé. A római levélben
ajánlott magatartással kapcsolatban pedig
nem felejthetjük el azt az alaptételt, miszerint a toleráns énnek erősnek kell maradnia. Bár a toleranciával az erős a másikat közelebb engedi magához, azonban
újra és újra meg kell bizonyosodnia arról,
hogy még így is ő az erős. Aki azonban
fenyeget, az erőszakot követ el. ezt az
erősnek nem szabad tolerálnia, mert akkor elbukik és vele együtt bukik a tolerancia is” – fogalmazott csepregi András.
Az előadást követően agapéra, majd
hozzászólásokra és kérdések megvitatására került sor.
csepregi András Identitás és tolerancia – két őskeresztény esettanulmány című esettanulmánya teljes terjedelmében
Identitás és tolerancia – korlátok és lehetőségek címmel fog a credo evangélikus
folyóiratban megjelenni.
Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Gyülekezetünk területén rendszeres
evangélikus hitoktatással ellátott intézmények:
Alsóerdősori Bárdos lAjos áltAlános iskolA és Gimnázium
BAjzA utcAi áltAlános iskolA
BAross GáBor áltAlános iskolA
derkovits GyulA áltAlános iskolA
erkel Ferenc áltAlános iskolA
erzséBetvárosi kéttAnnyelvű áltAlános iskolA
(tAGintézménye: doB utcAi áltAlános iskolA)
juliAnnA reFormátus áltAlános iskolA
liszt Ferenc áltAlános iskolA
városliGeti mAGyAr-AnGol két tAnítási nyelvű áltAlános iskolA
vörösmArty mihály áltAlános iskolA
szent istván Gimnázium
mAGonc óvodA
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Életképek a hitoktatásban
A 2013–2014-es tanévtől két új hitoktató
is megkezdte szolgálatát a gyülekezetünkben. Koltai Anna a hit- és erkölcstan
órákat tart a körzetünkhöz tartozó általános iskolákban. Foglalkozik óvodás
korosztállyal, valamint katechéta a gyülekezet vasárnapi és hétközi csoportjaiban.
Aradiné Durst Mónika szeptembertől a

Julianna Református Általános Iskolában
tartja az evangélikus hittanórákat.
Deák Dániel, korábbi hitoktatónk a nyár
során döntött úgy, hogy munkahelyet
váltva a tanév kezdetétől a Sztehlo Gábor
Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium főállású technikai munkatársa lesz.

Koltai Anna vagyok, a hitoktatói alapképzés után most hittantanár mesterszakon folytatom tanulmányaimat az
Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Emellett
az ELTE-n végzem a
magyar tanári szakot is.
Már a hitoktatói alapképzés mellett is tanítottam
hittant alsó tagozatban,
illetve tartottam gyermekistentiszteletet a szügyi
gyülekezetben, ahol nevelkedtem. Most pedig itt a
Fasori Evangélikus Gyülekezetben a hit- és erkölcstan tantárgy hittan részét tanítom a körzetben található
iskolákban. A kezdeti nehézségek után,
mivel ez egy új tantárgy, mostanra már
lassan minden diák és tanár megszokta az
újdonságot, én pedig örülök, hogy iskolai
keretek között taníthatok hittant.
Bár ezek az órák nem hasonlítanak egy
rendes 30 fős osztályban tartott tanórára,
hiszen van olyan óra, amikor csak egy
diákom van, és a maximum létszám az
evangélikus hittanórán három fő. Ennek
megvannak a hátrányai és az előnyei is.
Olyan mintha különórát tartanék olyan
gyerekeknek, akik szeretik ezt a tantárgyat és szívesen jönnek órára, csak

most már órarendi keretek között van erre
lehetőség.
Nagyon sok jó élményem van a hittanórákról, már így az első
hónap után is. Például az
egyik elsős kislány (aki
két eleven fiúval van
együtt más osztályból), az
óra végén elmondott Mi
Atyánk után azt kérte
tőlem, hogy legközelebb
imádkozzunk többet, mert
az neki annyira tetszik.
Egy másik lány, aki most
ötödikben tanulja a hittant,
mesélt a barátnőjének az óráról, és jövőre már ő is inkább hittanra szeretne járni
erkölcstan helyett. (A meghittebb légkör
néha ennyire pozitív lehet)
A kavarodások és az iskolák helyhiánya miatt van olyan óra, amit a folyosón
tarok, de a nehézségek mellett élmény,
hogy az ötödikes fiú még így is figyel
órán, illetve egy folyosón elmondott Mi
Atyánk után az ott dolgozó takarítónő
megköszönte nekünk, mert neki ez olyan
pillanat volt, ami őt megérintette.
Igaz kevesen vagyunk a hittanórákon,
de a gyerekek lelkesek, vidámak és
nagyon kíváncsiak a hittan tananyagra,
Istenre, a Bibliára és az egész világra.

2013. Reformáció – Örök élet vasárnapja

KÖRLEVÉL

11

és legeltetik az állatokat.
Áldozóhalmot építenek
(székekből) és áldozatot
visznek Istennek. Káin
termésének javát helyezi az
oltárra
(játékunkban
szőlőt), Ábel egy bárányt
(Zalán személyében – ő ezt
a szerepet választja). Káin
áldozatát nem követi áldás,
haragra gerjed testvére és
az Úr ellen, kihívja a
mezőre testvérét, hogy végezzen vele. Az
Úr (Tamás) megszólítja Káint, számon
kéri rajta tettét, száműzi Séd földjére
(jelentése: a nyugtalanság helye), de jelet
tesz rá (Tamás testfestékkel megjelöli a
játékbéli Káint), hogy senki ne törhessen
életére. A játék végén a gyerekek
megmutatják a nyugtalanság földjét, mint
belső tájat: Kristóf átlósan szétfeszített
karokkal áll, szája egy hatalmas néma
kiáltást formál. Zalán rühes ebként dörgölőzik háttal a földön. Tamás föl-le
sétálgat megdőlt felsőtesttel, állát, fejét
vakargatja, pillanatra sincs megállása.
Rövid szereposztás és jelenetezés után
megszületik a csoda, a közös játék (alsósok, felsősök egyaránt szívesen kaphatók
rá), amelyben mindannyian megszólítottak leszünk és közelebb kerülünk a megértéshez. Luca (első osztályos) imájából
az is kiderül, mennyire fontos nekünk
nem csak a történetek megértéshez, de
egymáshoz is közelebb kerülnünk és hálát adnunk mindennapos apró örömeinkért.
„Istenem! Köszönöm, hogy felvehetTeremtsünk szárnyas
tem
ma a lila harisnyámat! Köszönöm,
zsiráfot!
hogy a hittanon jóba lettem Virággal,
Gyufából épül Bábel pedig az óvodában nem is voltunk barátornya
tok. Ámen.”

Aradiné Durst Mónika
vagyok. Magyar tanárként
és szabadidő szervezőként
dolgoztam budapesti és balatonboglári általános és
középiskolákban. Tanár továbbképzés keretében végeztem drámapedagógiát,
gyermekszínjátszó-rendezést, ill. teológiai tanulmányokat. Szeptember óta a
Julianna Református Általános Iskolában tanítok evangélikus hittant 1–8. évfolyamon. Három iskolás
gyermekünk a vasárnapi gyerekfoglalkozások állandó résztvevője, legkisebbünk
(másfél éves) pedig lelkes látogatója a
családi istentiszteleteknek.
Az iskolai hittan órákon napról-napra
gazdagodunk Isten beszédének alaposabb
megismerésével és a kapott közösség
által. Sokat játszunk, a drámajátékokkal
számunkra átélhetőbbé válnak a Bibliai
történetek fontosabb mozzanatai.
Káin (én) és Ábel (Kristóf) végzik
mindennapi teendőiket: művelik a földet
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Konfirmandus kirándulás a Börzsönyben
(2013. október 23.)

Családos kirándulás a budai hegyekben
(2013. október 23.)
Teremtő áramlat, alkotótábor
augusztusban
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2013. Reformáció – Örök élet vasárnapja
(Folytatás a 3. oldalról)
Szentek vagyunk-e
egész magatartásunkban, ahogy szent az,
aki elhívott minket?”
Mert úgy gondolom, hogy a magyar
keresztények közösségének komoly
adósságai vannak az idézett kérdésekkel
kapcsolatban a társadalom felé. Krisztus
által ránk bízott felelősségünk, hirdetni az
Ő szabadítását a foglyoknak, az örömhírt
a szegényeknek azzal például, hogy felemeljük a hangunkat, amikor elesettek
csoportjaival történnek igazságtalanságok, vagy amikor valakit megbélyegzés
fenyeget. Vagy azzal, hogy legyen igazi
roma stratégiánk, amely túlmutat a kánikula idején elzárt csapokon. Azzal, hogy
el tudjuk vinni a reménység üzenetét a
magányos embereknek, a csonka családban élőknek, és a szabadítást a családon
belüli erőszak áldozatainak. Azzal, hogy
a homoszexualitással kapcsolatban olyan
árnyalt képet mutassunk, amely a gyűlölködés helyett Isten szeretetét teszi vonzóvá. Azzal, hogy a munkahelyi környezetben az egyenlőtlenségeket, a munkavédelmi és munkajogi szabálytalanságokat
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ne nézzük tétlenül. És azzal, hogy legalább a saját vállalkozásainkban vegyük
komolyan a közteherviselést, és legalább
saját közösségeink felé az adakozást,
hogy legyen értéke az anyagi felelősségvállalásnak.
Ha csupán a külsőségekben teszünk
bizonyságot Isten szeretetéről és kegyelméről 496 évvel azután, hogy Luther
tette elindította a reformációt, akkor
hiába találkozunk ennél a szobornál évről
évre. Viszont ha készek vagyunk reformálódni, újraalakulni hitünk által teljes
életünkben és szót emelni az emberek
sokaságáért, akik szomjazzák Isten szeretetét, akkor válunk méltóvá ehhez az
örökséghez. Mennyei Atyánk adjon erőt
és kitartást a magyarországi keresztények
ökumenikus közösségének és minden
jóakaratú embernek, aki kész ezen az
úton elindulni.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Pásztor Zoltán
a Magyarországi Metodista Egyház
laikus elöljárója

Bátran a Bibliáról
Az őszi-téli sorozatunk utolsó két előadására
hívogatunk (kedden esténként).
A helyszín továbbra is Budapest VIII.,
Üllői út 24. alatti, utcáról nyíló terem.
Már 18:00 órától várjuk az érkezőket, az előadások 18:30-kor kezdődnek.
noveMber 26. – téma: Boldogok a szegények
előadó: Bolba Márta; házigazda gyülekezet: Fasor
deceMber 10. – téma: Visszavárjuk a Megváltót? Apokaliptikus képek
előadó: Fabiny Tamás, házigazda gyülekezet: Kőbánya
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(Folyt a 3. oldalról) S akiknek arca visszatükröződött.
S akkor a kútnál odalép Jézus a samáriai asszonyhoz. És szólítja. Határokat,
konvenciókat, minden távolságot átlépve.
Szól asszonyokhoz és lányokhoz, ifjakhoz és aggokhoz. Most hozzánk.
Jézus az, aki kijelenti mindazt, ami lényeges. Jelenti, közli magát. Nem az, aki
valamikor majd érkezik, hanem aki máris
jelen van. Teremtő, új kezdetet adó szavában, derűs, kihívó közeledésében egyszerre bontja le a megszokás és a kirekesztés falait. Ahogyan félre teszi az
ítélet szavait és felfüggeszt minden elutasítást. Nem azért jön, hogy minden a szokásos módon történjen tovább. Felemelt
fejjel és mégsem megalázón néz erre az
asszonyra, hogy elkezdődjön végre egy új
fejezet az életében. Ebben az újulásban,

reformációban helye lesz szomszédainak
és városának. Nekem és neked is.
Jézus a forrás, ő az élő víz. Arca tükrében láthatod magad. Szeme mélységében
vonásaid kisimulnak és lesütött szemed
alatt is felragyog a világosság. Ha sötétben vagy – akkor sem egyedül, csupán nagyot sóhajtva is elillan a tegnap fájdalma.
Benne oldódik Ádám és Éva megrettent
árnyékba bújása, Jákób minden hazugsága; sok fájdalmad – könny és halál.
A forrás Jézus utat is jelöl. Emlékeztet
megtett utadra, a keresztelő kútra, a gyermeklét szabadságára, és minden egyes
nap frissítő ajándékára. S akkor a forrásnál nincs többé zavaros gondolat, békétlenség és bántó visszatükröződés, nincs
többé kint és bent sem, csak felfrissült és
megerősített életed. A forrás közelében.
Ámen.
Aradi György

\ÇäxÇà|É vÉÇ fÑ|Ü|àÉ
Rákóczy Anna – fuvola
Borbély László – zongora
Sok szeretettel meghívjuk 2013. december 11-én, 19 órától
a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti
központjába (VII. ker. Damjanich u.28/B, Lelkészi Hivatal
kapucsengő) kamarazenei sorozatunk következő koncertjére.
Műsor:
Johann Sebastian BACH (1685-1750): A fúga művészete - részletek (BWV 1080)
Olivier MESSIAEN (1908-1992): A feketerigó (Le Merle noir)
***
MESSIAEN: A szürke hantmadár (Le traquet rieur)- részlet a „Madárkatalógus”-ból
BACH: h-moll szonáta (BWV 1030)
A koncert után nyitott beszélgetést tartunk, pogácsa és bor társaságában.
A belépés díjtalan.
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Másodlelkésszé választotta a gyülekezet Pelikán András lelkészt
Örömmel adjuk hírül, hogy a BudapestFasori Evangélikus Egyházközség a
2013. október 8-án tartott presbiteri ülésen elhatározottak szerint, meghívásos
jelölést követően, 2013. november 17-i
közgyűlésén megválasztotta Pelikán
Andrást három éves határozott időre
másodlelkészéül.
Az egyházközség ezzel a több mint öt
éve gyülekezetünkben szolgáló beosztott
lelkésznek szavazott bizalmat. A gyülekezet életében mindez azt is jelenti, hogy
stabilabb és tervezhetőbb keretben folyhat tovább a lelkészi szolgálat.
A kölcsönösen elfogadott díjlevél az
alábbiak szerint foglalja össze a másodlelkész megbízatását:
„A másodlelkész gyülekezetünkben
lelkészi hivatását hittel, szeretettel és
teljes tudásával gyakorolja Istentől kapott
feladata és kötelességeként. Bizalommal
kérjük, legyen közöttünk Krisztus elkötelezett tanítványa és küldötte, Isten titkainak hű sáfára. Hirdesse nekünk tisztán
Isten igéjét, szolgáltassa ki helyesen a
szentségeket, Krisztus Urunk rendelése
szerint. Tanításának igazságát pecsételje
meg egész életének példájával, járjon
előttünk hitben, szeretetben, türelemben
és megbocsátásban. Vezessen bennünket
az evangélium útmutatása és egyházunk
törvényei szerint, hogy minden rendben és
békességben, Istennek tetszően történjék
egyházközségünkben.
Kérjük, legyen gondja különösen is a
gyermekekre, családosokra, fiatalokra,
látogassa a gyülekezet tagjait és betegeit,
segítse a rászorulókat, legyen mindenben

pásztora a nyájnak. A fasori hagyományokra
épülve ökumenikus szellemben
és korszerűen
végezze istentiszteleti, katechetikai, lelki gondozói, közösségépítő és
adminisztratív feladatait. (...)
Kérjük, hogy
• törekedjen a gyülekezet lelkészével és
presbitériumával való harmonikus közösségre és együttmunkálkodásra;
• külön hangsúlyt helyezzen a gyermekek és a fiatalok között végzett szolgálatára, szervezze és vezesse ezen korosztályok számára az egyházi szolgálatot,
látogatással és egyéb módon ápolja a gyülekezet fiataljaival a kapcsolatot;
• a rábízott javakkal felelős gazda módján, takarékosan éljen;
• legyen elkötelezett művelője a lutheri
alapokra épülő evangélikus teológiának.”
Mindehhez Isten megerősítő áldását
kérjük lelkész testvérünk életére.
Szeretettel hívunk minden gyülekezeti
tagot és érdeklődőt Pelikán András
másodlelkész beiktatási ünnepére 2013.
december 8-án 11 órakor a Fasori
evangélikus templomba.
A beiktatást ádvent második vasárnapjának istentiszteletén Győri Gábor
esperes végzi.
Az istentiszteletet követő szeretetvendégségre mindenkit várunk.
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Fotó: Horváth Zoltán (horiart)

Egy hajóban eveztünk (2013. május 1.)
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Cserkészotthon tervek
Ebben az évben számos területen tovább
fejlődött gyülekezetünk együttműködése
az idén száz esztendős 16. sz. Evangélikus Gimnázium Cserkészcsapatával.
A cserkészek őrsgyűléseiket évek óta
gyülekezetünk Ifi Klubjában tartották,
miután a gimnázium helyiségei szűkösnek bizonyultak. A nyári táborok kellékeinek tárolása és a még intenzívebb jelenlét azonban már nem oldható meg
ebben a sokfunkciós, hiottanórákra is
használt pinceszakaszban. Ezért körvonalazódott egy új cserkészotthon kialakításának terve, melyet sok önkéntes
munka és pályázat nyomán a Damjanich
u. 28/B. épület a gimnáziumhoz közel eső
pinceszakaszán szeretnék kialakítani.
A cserkészek aktív közreműködésével
több napon át tartó önkéntes munka folyt
gyülekezetünk épületében, így tisztították
meg az ősz folyamán a fiatalok a lomoktól az ingatlan 90 m2-es padlásterét. Ezért
az egyházközség presbitériuma háromszázezer fotintos támogatást szavazott
meg a cserkészotthon kialakításához, melyet elkülönítve kezelünk erre a célra.
Továbbá sikeresen pályázott egyházközségünk az erzsébetvárosi önkormányzattól 1,5 millió forintos összeget az új cserkészotthon kialakítására.
Reményeink szerint a tervezés téli időszakát követően a kiviteli munkák első
fázisa 2014 tavaszán kezdődhet el.
Aradi Gy.
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink a 2013/14. tanévben
■ ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással minden vasárnap és ünnepeken 11
órakor
Családi istentisztelet minden
hónap első vasárnapján 10 órakor
angol nyelű istentisztelet
úrvacsoraosztással minden vasárnap 9:30-kor
■ hittanórák az iFi kluBBan
gyermekeknek:
1-4. osztályosok részére minden kedden
16:30 órakor
5-6. osztályosok részére minden szerdán
16:30 órakor
■ Gyermekek játékos vasárnapja minden
vasárnap 11 órakor (az istentisztelettel
párhuzamosan) a gyülekezeti teremben
■ Konfirmáció oktatás: csütörtökön 15
órától vagy szombaton 10 órától a gyülekezeti teremben
■ Forrás kluB. Keresztelőre, konfirmációra, esküvőre készülő fiatal felnőtteknek, és minden érdeklődőnek, akik
szívesen kapcsolódnának egy olyan közösséghez, ahol nyitottan lehet kérdezni,
beszélgetni hitbeli és hétköznapi kérdésekről. Minden hónap utolsó szerdáján 18
órakor a gyülekezeti teremben.

■ idősek BiBliaórája minden
szerdán 15 órakor a gyülekezeti teremben.
■ BaBa-mama kluB kéthetente
szerda délelőttönként 10 órától a gyülekezeti teremben.
Budapest-Fasori
evangélikus egyházközség
lelkészi hivatala
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. fsz. 1.

hivatali órák
hétfőtől péntekig 9-13 óráig

teleFonszámaink
Aradi György lelkész:
+36-20-824-5371
Pelikán András másodlelkész:
+36-20-824-8726
Lakatos Tamásné (Matild) hivatalvezető:
+36-20-770-3700
Koltai Anna hitoktató:
+36-20-824-2853
Aradiné Durst Mónika hitoktató:
+36-20-824-5355
Gálos Miklós kántor:
+36-20-770-3533
Jónás Zoltánné (Edit néni) egyházfi:
+36-20-770-3702

Esperesi hivatalvizsgálat
Egyházközségünk Lelkészi Hivatalában az egyházmegye számvevőszéke és elnöksége átfogó hivatalvizsgálatot tartott 2013 nyarán és őszén.
A számvevőszék az egyházközség pénzügyi és gazdasági működését átvilágította és megállapította, hogy a gazdálkodás átlátható, minden területen a törvényekkel összhangban folyik. A lelkészi hivatal adminisztratív munkáját az egyházmegye elnökség teljes körű részletességgel vizsgálta. Az elnökség alapvetően
rendben találta az ügyvitelt és a Lelkészi Hivatalhoz tartozó dokumentumok
kezelését. A vizsgálat eredményéről a presbitérium részletes tájékoztatást kapott
október 8-ai ülésén.
Dr. Bartha Tibor felügyelő
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2013. Reformáció – Örök élet vasárnapja

Egy lángot adok, ápold, add tovább
És gondozd híven...”
Részlet Reményik Sándor
Öröktűz c. verséből

Ádventi előzetes
Hagyományos ádventi gyermek
szeretetvendégség 2013. november
30-án 15 órától. Ádventi énekek, áhítat, kézműves foglalkozás, készülés
a gyerekkarácsonyra.
***
Másodlelkész beiktatás.
Pelikán András megválasztott másodlelkész ünnepélyes beiktatására
szeretettel hívjuk ádvent 2. vasárnapján, december 8-án 11 órától.
Igét hirdet: Győri Gábor esperes.
A templomi együttlétet szeretetvendégség követi a gimnáziumban.

Fotó: Puchard Zoltán

***
ádventi Jazzistentisztelet
és jótékonysági est a MonaMo-val
2013. december 18. este 6 órától

BudaPest–Fasori evanGéLikus
eGyháZköZséG
Számlaszáma:
otP 11705008-22506573
Köszönjük támogatását!

Gyülekezeti diakóniai szolgálat
Úrvacsorai szolgálattal és/vagy
beteglátogatással szívesen
felkeressük otthonaikban vagy
kórházban lévő testvéreinket.
Lelkészek és gyülekezeti
munkatársak várják a jelzést
a hivatal elérhetőségein keresztül.

