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K Ö R L E V É L

Kedves Szülők és Gyerekek!

Szeretettel várunk minden kedves óvodást 
és kisiskolást az 2022. április 10-én 

10:45 órakor kezdődő  Virágvasárnapi 
gyermekfoglalkozásra.

A virágvasárnapi kézműves alkalmunkat 
gyülekezeti központunkban tartjuk. Megismerjük a virágvasárnapi 

történetet, és éneket is tanulunk!
Amit feltétlenül hozzatok magatokkal,  
az a kreativitásotok és a jó kedvetek!

Várunk Benneteket szeretettel!

A Fasor főállású hitoktatói: Adri és Zsuzska

A böjtöm te vagy (részlet)

A böjtünket te áldd meg, Uram! 
Számtalan szükségünkből, megfosztottságunkból,  
hiányunkból hadd forduljunk hozzád életünk!

A böjtünk ne maradjon csak böjt,  
amely beszorít a hiányok cellájába 
anélkül, hogy átélnénk szabadításod hatalmát.

A húsvéti csodában hadd éljük át újra a megújuló élet  
erejét és győzelmét, 
áldva szent nevedet és magasztalva dicsőségedet! 
Ámen. 

(Bodó Sára „Imádkozz velünk! c. kötetből)
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In memoriam Desmond Tutu  
– Erőszakmentes lelkiséggel a világágért.

Napkezdő áhítat: Aradi György

„Jézus magához hívta őket, és ezt mond-
ta: Tudjátok, hogy a népek felett zsarno-
koskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatal-
maskodnak rajtuk. De közöttetek ne így 
legyen, hanem aki naggyá akar lenni kö-
zöttetek, az legyen a szolgátok,…”

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus 
Krisztusban!

Az erőszak ellenében az erőszakmentes-
ség jegyében gyülekeztünk össze. Egy 
szörnyű háború szomszédságában és ha-
tása alatt. Súlyos, lopakodó árnyakkal, 
mégis békére szomjazó lélekkel. 

Honnan indulunk?
Lélekben mindenképpen onnan, hogy 
megszakadt közösségi kapcsolódásain-
kat szeretnénk újra szőni. Veszteségekkel 
terhelt hónapok nyomán… Talán új szem-
pontokat felerősítve. Miközben még-
iscsak olyan jó átélni, hogy újra együtt 
lehetünk! Lelki közösségben, a nyitás és  
az újratervezés jegyében.

Az egész nap tartalmát tekintve pedig 
onnan kezdünk, hogy Istennek egy nagy 
jelentőségű szolgálójára emlékezünk. 
Desmond Tutura, aki karácsony második 
ünnepnapján 90 évesen hunyt el. „In me-
moriam Desmond Tutu” áll a meghívón-
kon, plakátjainkon. Vagyis annak a béke 
Nobel-díjas anglikán érseknek, polgárjo-
gi aktivistának a szellemi örökségét jár-
juk ma körül – a zene, a képzőművészet 
a teológia és a szellemi kapcsolópontok 
segítségével – aki Jézus követőjeként 
Dél-Afrikában szolgálva a világ nagy bé-

keköveteinek egyik ikonikus alakja lett. 
Hitével, derűjével, bátorságával képes 
volt sokakban gyógyítani a gyűlöletkeltő, 
rasszista apartheid rendszer, a polgárhá-
ború, vagy akár a korrupció, a homofó-
bia ütötte sebeket is. Aki ilyen inspiráló-
an gondolkodott: „A remény azt jelenti, 
hogy még a legnagyobb sötétség idején is 
képesek vagyunk megpillantani a fényt.” 
Fabiny Tamás püspök úr, napunk fővéd-
nöke írta posztjában Desmond Tutu halála 
napján: „Nemcsak az apartheid rendszer 
lebontásában vállalt komoly szerepet, ha-
nem az egyházi és társadalmi megbéké-
lés megteremtésében is, egyebek mellett 
az „Igazság és kiengesztelődés” program 
keretében.”  Az erőszakot elszenvedő, ál-
dozattá lett fekete közösség tagjaként ke-
reste és munkálta egyszerre, hogy legyen 
igazságosság és kiengesztelődés. 
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Tutu a Béke Nobel-díjon kívül meg-
kapta többek között a Pacem in Terris dí-
jat, és a Gandhi Békedíjat is.

Személyes emléket is őrzök erről a Tu-
tuhoz kapcsolódó korról. Amikor 1984-
ben a LVSz budapesti nagygyűlésének  
a záró istentiszteletén a Budapest Körcsar-
nokban, a világ minden tájáról érkezőkkel 
együtt várakoztunk, és szüleimmel, test-
véreimmel az ünnepi istentiszteletre ké-
szültünk, az ünnep küszöbén egy fontos 
határozat is született. Nyílt szavazással  
a delegáltak megszavazták a dél-afrikai  
lutheránus egyház tagságának a felfüg-
gesztését. Mindaddig, amíg hallgatóla-
gosan vagy tevőlegesen részt vesz e kö-
zösség az elnyomó apartheid rendszer 
támogatásában. Mindez tizenéves ka-
maszként nagyon megfogott. Azt érez-
tem, hogy ennek súlya van. Hogy Jézus 
nevében nem lehet szó nélkül elmenni az 
égbe kiáltó társadalmi igazságtalanságok 
mellett. Az is világos volt, hogy nem ki-
közösítés, exkommunikáció történt, még-
is a felfüggesztés ténye aláhúzta, hogy  
a világ erőszakos rendjéhez tilos lelki em-
berekként, közösségként igazodni. Krisz-
tussal reménységgel a világ számára!  
A konferencia jelmondata – e kitűző szim-
bólumán túl – számomra ebben a néhány 
perces aktusban nyert külön értelmet. 
Krisztussal reménységben – hogy közöt-
tetek ne így legyen!

Számomra nagyon beszédes, ahogyan 
Desmond Tutu lánya, az ugyancsak lel-
készi szolgálatban álló Naomi emlékezik 
meg egy interjúban arról, hogy mire volt 
apja pályájából a legbüszkébb: 

„1985-ben az országban rendkívüli 
állapot volt érvényben, mivel a betiltott 
felszabadító pártok, köztük a ma kor-

mányzó Afrikai Nemzeti Kongresszus, 
megpróbálták fokozni a politikai nyo-
mást és megdönteni a fehér kisebbség 
uralmát. Az év júliusában Johannes-
burg külvárosában egy temetésen Tutu 
– lila papi ruhájában – közbelépett, 
hogy visszaszorítsa a feldühödött fia-
tal gyászolókat, akik egy magzati póz-
ba görnyedt, védtelen férfit vertek és 
rugdostak a poros földön. A férfit azzal 
vádolták, hogy apartheid-kollaboráns. 
Benzinnel locsolták le, és pillanatok 
választották el attól, hogy „nyakláncra 
fűzzék”. A kifejezés arra utal, amikor 
egy gumiabroncsot tesznek valakinek a 
nyakába, gyúlékony folyadékkal locsol-
ják le, majd meggyújtják. Tutu és más 
egyházi személyek közbelépése men-
tették meg a férfit. Látni ezt, és látni, 
ahogy bemegy az Apám. Megdöbbentő 
volt. Volt bátorsága bemenni a tömeg-
be, és azt mondani: ’Nem, mi nem így 
csináljuk’.”

És kimondani: Lépj hátrébb! Ebben 
már nem szabad így részt venned!

Mintha csak Jézust hallanánk, aki ta-
nítványaihoz fordul, és az éppen nagyra 
törő, feltörekvő Zebedeus fiúknak, Jakab-
nak és Jánosnak, meg a többieknek, most 
nekünk is azt mondja:

„Lehet, hogy ők zsarnokoskodnak, ha-
talmaskodnak,… De közöttetek ne így le-
gyen!... aki naggyá akar lenni közöttetek, 
az legyen a szolgátok.”

Merre tartunk? 
A Brian élete című filmben a Jézus taní-
tását a hegyi beszéd idején csak távolról 
és csak fél füllel követők elhallják Jézus 
mondatát: „Boldogok a sajtkészítők” / 
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„Happy are the cheese makers”. Mennyi-
vel több és pontosabb meghallani, hogy 
Boldogok a békét teremtők – Happy are 
the peace makers.

Ehhez talán elsőként nem is kell más, 
csak közelebb lépni hozzá! Ebben a kö-
zelségben megnyílhat a fülünk, a szívünk,  
a szándékaink arra, hogy a Lélek mun-
kálta úton kezdjünk el járni… Másokért 
követségben. Az Ő lelkületével megerő-
sítve. Te légy a megbékélés embere, a bé-
kekövet! A béke légy te magad!

Az egyház történetében régen és ma is 
akkor következett be minőségi változás, 
amikor hallótávolságon belülre kerültek 
emberek Jézussal. Megértve az Ő bé-
kességet szerző szándékát. Ahogyan Pál 
apostol fogalmazza meg: „Isten ugyan-
is Krisztusban megbékéltette a világot 
önmagával, úgyhogy nem tulajdonította 

nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés 
igéjét.” (2Kor 5,19)

Tutu „A világosság gyermekei” című, 
róla készült dokumentumfilmben kifejti, 
hogy ez a megbízatás hogyan képes széles 
körben hatni. Minden sikeres társadalom-
formáló mozgalomban óriási jelentősége 
van a bátorságnak (courage), a közösség-
nek (community), az állhatatosságnak 
(tenacity) a hitnek (faith) és a türelemnek 
(patience). 

Munkálja ennek a napnak minden moz-
zanata ezeket bennünk, közöttünk! Ámen

Imádkozzunk! Emelj magadhoz, Urunk, 
hogy a világ sémái helyett belőled épülje-
nek gondolataink, szavaink, tetteink. Add 
a hallótávolság élményét és adj nekünk 
tisztulást! Küldd el békességet szerző Lel-
kedet! Ámen

Iratterjesztésünkben kapható új kiadványok
Szeretettel ajánljuk olvasásra a következő 
könyveket, melyek a Luther Kiadó gon-
dozásában, együttműködésével jelentek 
meg. Az alábbi könyvekkel gazdagodott 
gyülekezeti iratterjesztésünk:

 T Imádkozz velünk! Imádságok, törté-
netek (Szerk.: Szabó Lajos)
 T Ordass Lajos: Naplóm. Ordass Lajos 
püspök naplófeljegyzései 1948, 
1956-1957 (Szerk.: Isó Gergely) 
 T Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna: 
Újabb napi falatok. Továbbfűzött 
gondolatok.
 T Gregory A. Boyd: A keresztény nem-
zet mítosza. Hogyan pusztítja el az 
egyházat a politikai hatalomvágy?

 T Adj, Uram, humorérzéket! Egyházi 
anekdotagyűjtemény. (Szerk.: Boda 
Zsuzsa)
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Menekültválság idején a Fasorban
Az Ukrajnát megszálló orosz háborús csapás és az elhúzódó humanitárius katasztrófa 
kezdete óta eltelt több mint egy hónap. Gyülekezetünk tagjai közül sokan sokfélekép-
pen fejezték ki, hogy az áldozatokkal, a menekültekkel vagyunk lélekben és tettekben! 
Összeszedtük, hogyan mozdultunk meg a Fasorból:

1 Kezdettől bekapcsolódtunk a Magyar-
országi Evangélikus Egyház központi 
pénzadomány gyűjtésébe a

 perselypenz.hu oldalon keresztül.
2 „Imádság háború idején” címmel nyi-

tott imaalkalmat tartottunk a templo-
munkban március 2-án délután.

3 Március 7-10-ig célzott tárgyi ado-
mánygyűjtést hirdettünk gyermek-
ruhák, babakocsi, vitaminok, instant 
tésztaleves, hálózsákok, takarók, tö-

rölközők, higiénés termékek felaján-
lására. A két személyautót zsúfolásig 
megtöltő adományokat az Evangéli-
kus Diakónia 8. kerületi központjába 
(Mandák Ház) juttattuk el.

4 Hosszú távra otthont és segítséget biz-
tosítunk négy Ukrajnából menekült 
nigériai egyetemista számára saját in-
gatlanunkban.

5 „In memoriam Desmond Tutu – Erő-
szakmentes lelkiséggel a világért” 
címmel egész napos konferenciát  
és gyülekezeti napot tartottunk előa-
dásokkal, workshoppal, kerekasztal 
beszélgetéssel (március 19.).

6 Március 19-én 19.30-tól templomun-
kat megnyitottuk Varnus Xavér nagy-
szabású segélykoncertje számára. 
A jegyek vételárából befolyt 1,85 mil-
lió forint összegű felajánlás a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet háborús 
menekültek között végzett humanitá-
rius szolgálatát támogatja.

7 Gyülekezetünk tagjai közül többen is 
rendszeresen részt vesznek különféle 
önkéntes segítő munkákban (határsáv, 
pályaudvarok, tolmácsolás, stb.)

8 Előkészítettük és felajánlottuk segély-
szervezetek számára raktározási célra 
alkalmas szuterén helyiségeinket.

Köszönjük mindazok részvételét 
akcióinkban, akik idővel, pénzzel, 

figyelemmel, tehetségükkel szolgálták  
a legrászorultabbakat.
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A béketeremtés útjai
Szerző: Galambos Ádám • Fotó: Horváth Zoltán

In memoriam Desmond Tutu – Erő-
szakmentes lelkiséggel a világért cím-
mel rendezett egész napos konferenciát 
és gyülekezeti napot a Budapest-Fasori 
Evangélikus Egyházközség március 19-
én templomában és a fasori gimnázium 
dísztermében.

Az erőszak ellenében, az erőszakmen-
tesség jegyében hirdette meg konferen-
ciáját a fasori evangélikus gyülekezet, 
kifejezve, hogy egy szörnyű és elnyomó, 
egyes embereket és közösségeket elle-
hetetlenítő háború szomszédságában és 
hatása alatt lehet és kell a békéről és a 
békéltetés szolgálatáról beszélni. Az ösz-
szejövetel szellemi horizontját a kilencve-
nedik életévében, 2021. december 26-án 
elhunyt Nobel-békedíjas dél-afrikai angli-
kán érsek, emberi jogi aktivista, Desmond 
Tutu személye határozta meg, aki életével 
és szolgálatával hirdette, hogy a kölcsö-
nösségnél fontosabb a kizárólagosság, az 
ellenségeskedésnél a vendégszeretet, a vi-
tatkozásnál a párbeszéd és az uralkodás-
nál a tisztelet.

Tutu alázatos, de határozott és biblikus 
felszólalásaival nemcsak az elnyomással 

szembeni békét, hanem az ahhoz szük-
séges megbocsátást is propagálta. „Meg-
bocsájtás nélkül nincs jövő” – vallotta és 
a gyakorlatba is ültette egyebek mellett 
azzal, hogy az apartheid után nem enged-
te, hogy az áldozatok bosszút álljanak a 
korábbi bűnösökön, hanem szembesítette 
velük az elkövetőket. A bűnösöknek bo-
csánatot kellett kérniük, az áldozatok pe-
dig megbocsátottak.

Alábbiakban a fasori megemlékező al-
kalmon elhangzott előadásokból emelünk 
ki néhány teológiai szempontot, amelyek 
rámutatnak, mely utak és kérdések vezet-
hetnek a béketeremtéshez.

„Boldogok, akik békét teremtenek…” 
(Mt 5,9a)

Desmond Tutu Jézus követőjeként, Dél- 
Afrikában szolgálva a világ nagy béke-
követeinek egyik ikonikus alakja lett. 
Hitével, derűjével és bátorságával képes 
volt sokakban gyógyítani a gyűlöletkeltő, 
rasszista apartheidrendszer, a polgárhábo-
rú, a korrupció vagy a homofóbia ütötte 
sebeket is – mutatott rá Aradi György. 

A Budapest-Fasori 
Evangélikus Egy-
házközség lelké-
sze hangsúlyozta, 
hogy Tutu „az erő-
szakot elszenve-
dő, áldozattá vált 
fekete dél-afrikai 
közösség tagja-
ként egyszerre ke-
reste és munkálta, 
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hogy legyen igazságosság és kiengesz-
telődés”. Tette ezt lelkészként, később 
pedig érsekként úgy, hogy munkássága 
messze túlmutat az egyházi kereteken is.

„Nem túlzás azt állítani, hogy a dél- 
afrikai Desmond Tutu anglikán püspök 
a próféta hitelességével és bátorságával 
szól az apartheidrendszer bűneiről és az 
ellene való fellépés szükségességéről” – 
elevenítette fel az előadó Fabiny Tamás 
elnök-püspöknek, a konferencia fővédnö-
kének a szavait, hozzátéve: „Az egyház 
történetében régen és ma is akkor követ-
kezett be minőségváltozás, amikor hal-
lótávolságon belülre kerülnek emberek 
Jézussal. Megértik az ő békességet szerző 
szándékát.”

Aradi György felidézte a Lutheránus 
Világszövetség 1984-es budapesti világy-
gyűlésének emlékét, amikor a delegáltak 
nyílt szavazással döntöttek a dél-afrikai 
evangélikus egyház tagságának mind-
addig tartó felfüggesztéséről, amíg a 
dél-afrikai egyház hallgatólagosan vagy 
tevőlegesen részt vesz az elnyomó apart-
heidrendszer támogatásában.

„Jézus nevében nem lehet szó nél-
kül elmenni az égbekiáltó társadalmi 
igazságtalanságok mellett! Fontos, 

hogy nem exkommunikáció, 
vagyis kiközösítés történt.  
A felfüggesztés ténye alá-
húzta, hogy a világ erő-
szakos rendjéhez tilos lelki 
emberként, közösségként 
igazodni.”

A lelkész azt is hangsú-
lyozta, hogy minden sikeres 
társadalomformáló mozga-
lomban óriási jelentősége 
van a bátorságnak, a közös-

ségnek, az állhatatosságnak, a hitnek és  
a türelemnek.

Aradi György arra biztatott, hogy Jé-
zus lelkületével megerősítve magunk is 
a megbékélés emberei, a béke követei le-
hetünk. „Ehhez elsőként talán nem is kell 
más, mint közelebb lépni Jézushoz. Eb-
ben a közelségben megnyílhat a szívünk, 
a fülünk, a szándékaink is arra, hogy a 
Lélek munkálta úton kezdjünk újra járni – 
nemcsak magunkért, hanem másokért is.”

Biblikus vízió a békéről
Anne Morawski Walter Wink amerikai 
biblikus teológusra hivatkozva a „jézusi 
harmadik út” megismerésére hívta fel a 
figyelmet. „Segítségével megragadhatjuk 
az erkölcsi kezdeményezést, és kreatív 
alternatívákat találhatunk az erőszak-
ra. Az erőt humorral fegyverezhetjük le, 
megtörhetjük a megaláztatás ördögi kö-
rét – mondta Morawski, hozzátéve: – Is-
ten logikája a szeretet és az élet logikája.  
A gyűlöletnek, az erőszaknak és a halál-
nak nincs benne helye. Az erőszakmen-
tesség tehát nemcsak szellemi gyakorlat, 
de stratégia is.”

Az Amerikai Evangélikus Egyház 
(Evangelical Lutheran Church in Ameri-
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ca) önkéntese arról is beszélt a Fasorban 
tartott megemlékező konferencián, hogy 
a Bibliában a béke víziója magában fog-
lalja a teljességet, a bőséget, az örömöt, 
valamint az egymás és a teremtett világ 
iránti gondoskodást, amely másfajta logi-
ka: kreativitással és szeretettel teljes. „Ezt 
is gyakorolni kell, mint bármely más szel-
lemi gyakorlatot. A jézusi erőszakmentes-
ség stratégiájával válaszolhatunk a világ 
erőszakosságára” – hívta fel a figyelmet 
Anne Morawski.

Erőszakmentes polgári engedetlenség 
evangélikus szemmel

A polgári engedetlenség kérdéséről, teo-
lógiai és egyháztörténeti megközelítésé-
ről tartott előadást Aktív erőszakmentes 
ellenállás Magyarországon ma címmel 
Csepregi András. A tanársztrájk kérdé-
sét fókuszba helyező, egyúttal amellett 
prosperáló beszédében a Budapest-Fasori 
Evangélikus Gimnázium iskolalelkésze 
beszédében úgy fogalmazott: „Az aktív 
erőszakellenes ellenállás és a polgári en-
gedetlenség fogalmait ma kezdjük tanulni 
Magyarországon.” Richard Attenborough 
Gandhi című filmjére utalva arra is kitért, 

hogy az erőszakkal szemben nemcsak 
érzelmi vagy indulati alapon, hanem tu-
datosan gondolkodva, tervezve, közössé-
gekben és a megmozdulásokra közösséget 
szervezve is lehet küzdeni.

Arra a kérdésre, hogy létezik-e az el-
lenállásnak és az engedetlenségnek teoló-
giája, amely a hit fényében világítja meg 
ezeket a cselekedeteket, a felszólaló rámu-
tatott: „Igen és nem vagy legfeljebb alig. 
Igen, mert vannak közismert példáink az 
engedetlenségre, de ritkán használjuk rá-
juk az erőszakmentes ellenállás és a pol-
gári engedetlenség kifejezéseit, és szinte 
soha nem illetjük őket teológiai reflexió-
val.” Ennek okaként a magyarországi teo-
lógiai közéletnek a nyugati teológiától a 
20. század elején kezdődött elszigetelődé-
sét nevezte meg, amely miatt a protestáns 
és a katolikus teológia kortárs eredményei 
csak szűk körben ismertek Magyarorszá-
gon, és terminológiájuk is jórészt isme-
retlen. „Ha mégis bele tudunk hallgatni 
kortárs nyugat-európai és észak-amerikai 
teológiai diskurzusokba, meglepődve fe-
dezhetjük fel, hogy milyen gazdag refle-
xiója van mindannak, ami nekünk néha 
eszünkbe jut, vagy néha legalább ösztö-
nösen csinálni is próbáljuk” – hívta fel a 
figyelmet a jelenségre a lelkész-teológus.

Zsákutcák és lehetőségek
Csepregi András szerint a 20. századi ha-
zai evangélikus teológia importálta azt a 
ma is ható porosz teológiai gondolkodást, 
amely úgy foglalta rendszerbe Luther két-
féle kormányzásról szóló, rendszerezetle-
nül hátramaradt gondolatait, hogy lehe-
tetlenné tett minden, a világi hatalommal 
szembeni ellenállást. A lelkész szerint 
nem csoda, ha az aktív erőszakellenes 
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ellenállás és a polgári engedetlenség kap-
csán sokaknak nem vagy csak a közismert 
„Itt állok, másként nem tehetek” mondás 
alapján jut eszébe Luther Márton neve.

„Luthernek az aktív erőszakmentes 
ellenállásra alapozott teológiája ennél 
sokkal szélesebb körű és részletesebb. 
Ezt a teológiát ki kell szabadítani a sok 
évtizeden át tartó félremagyarázás, ta-
nult tehetetlenség, végül a puszta felej-
tés rétegei alól.”
Csepregi András a bibliaértelmezés-

re hívta fel a figyelmet, kiemelve Jézus 
„Adjátok meg tehát a császárnak, ami a 
császáré, és Istennek, ami Istené!” (Mt 
22,21b) felszólítását, valamint Péter ki-
jelentését: „Istennek kell inkább enge-
delmeskednünk, mint az embereknek.” 
(ApCsel 5,29) Ezeknek az igéknek az 
átgondolása „olyan közösséghez vezet-
hetnek, amelyben csökken a 
kényszer, és növekszik a má-
sikkal való beszélgetés igénye. 
Ahol a hatalom gyakorlása nem 
uralkodást és különösen nem az 
ellenfél megsemmisítését jelenti, 
hanem a mindenki iránt felelős-
séggel végzett szolgálatot. Ahol 
a kisemberek és a jövevények 
sem érzik fenyegetve magukat, 
hanem megtapasztalják Istentől 
kapott méltóságukat.”

Az erőszakmentes ellenállás hazai pro-
testáns arcképcsarnoka

Csepregi András hazai példaként egyrészt 
az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc ikonikus evangélikus vezetőire,  
Petőfi Sándorra, Kossuth Lajosra és Gör-
gey Artúrra hivatkozva kifejtette, hogy 
nem tudni, mekkora szerepe volt szemé-

lyes ellenállásukban annak, hogy evan-
gélikusok voltak, de azt állíthatjuk, hogy 
„hitük az ellenállásuk gyakorlásában nem 
jelentett akadályt”. A Wesley János Lel-
készképző Főiskola egyetemi docense az 
erőszakmentes ellenállásra két lelkészre, 
Kolbenheyer Mórra és Székács Józsefre 
hivatkozott: „Kolbenheyernek soha nem 
volt fegyver a kezében, de a szószékről 
kiállt a szabadságharc mellett. A sza-
badságharc leverése után egyik fő célja  
a magyar irodalom német nyelven történő 
bemutatása volt. Arany János Toldijának 
német fordítása 1855-ben, Toldi estéjé-
nek fordítása pedig 1857-ben jelent meg. 
A Bach-korszakban A walesi bárdok for-
dításával ő is részt vett az akkor széles 
körű, aktív erőszakmentes ellenállásban.” 
Székács József lelkészként és püspökként 
is bátran kiállt hívei érdekében a lelkiis-

mereti szabadság jogaiért, emlékeztetett 
beszédében Csepregi András.

A 20. század hazai erőszakmentes 
evangélikus ellenállói közül Sztehlo Gá-
bor, Ordass Lajos és Dóka Zoltán lelké-
szek nevét említette az előadó példaként:

„Sztehlo Gábor élete kockáztatásával 
szegte meg a zsidóellenes törvényeket, 
és sok száz üldözött gyermeket és fel-
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nőttet mentett meg a szinte biztos halál-
tól. Ordass Lajos ellenállt a pártállam 
kimondott és hallgatólagos 
elvárásainak, első és má-
sodik püspöksége idején 
is védelmezte az evangéli-
kus egyház alapvető, fon-
tos életlehetőségeit. Dóka 
Zoltán pedig olyan időben 
emelte fel nyilvánosan  
a hangját, amikorra a leg-
több evangélikus lelkész 
és egyháztag sokféle meg-
alázást, megszomorítást 
és korlátozást elszenvedve 
már elszokott attól, hogy 
nyilvánosan elmondja a vé-
leményét”.
Csepregi András Bibó Ist-

vánról is megemlékezett, akit 
olyan hazai gondolkodónak tart, „aki ér-
tette és politikai elméletként alkalmazta is 
az aktív erőszakmentes ellenállás keresz-
tény teológiai gyökereit. Bibó az evan-
gélium lapjain rátalált arra a Krisztusra, 
aki a saját személyében is küzd a harag 
és indulat ellen. Akit szintén megkísérte-
nek akár az erőszakos megoldások, akár 
az erőszakkal szembeni meghátrálás. Aki 
legyőzi ezeket a kísértéseket, és a tanítvá-
nyait arra neveli, hogy a harag és a meg-
hunyászkodás rossz alternatíváit maguk 
mögött hagyva keressék az aktív erőszak-
mentes ellenállás útját.”

Párbeszéd a béketeremtés jegyében
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyház-
község egész napos konferenciáján Ca-
rina Milde intendáns videóüzenetében a 
svédországi norrköpingi Munkamúzeum 
(Arbetets Museum) épületéből jelentke-

zett be, ahol egy művészettörténész segít-
ségével bemutatta a gyűjteményben őr-

zött, Desmund Tutut ábrázoló 
alkotásokat.

„A művészet egyetemes 
üzenettel bír, átlépi a nyelvi 
korlátokat, és képes a békét 
hirdetni” – összegezte a Szőke 
Nikoletta Quartet frontembe-
re, miután együttese többek 
között Miles Davis Tutu című, 
az anglikán érsek tiszteletére 
írt művét is előadta.

A családon belüli erőszak 
mintázatairól és a segítségké-
rés lehetőségeiről Varga Ani-
kó, a VII. Kerületi Család- és 
Gyermekjóléti Központ Szol-
gáltatási Centrum munkatársa 
számolt be.

A konferencia ökumenikus istentiszte-
lettel zárult, amelyet a Fináli Gábor rab bi, 
Csepregi András lelkész és Pogány Anikó 
tréner részvételével szervezett zsidó-  -
keresztény párbeszéd előzött meg.

A gyülekezet március 19-ei programja-
inak szemlélete összességében nemcsak a 
Nobel-békedíjas anglikán érsek szellemi-
ségét idézte fel, hanem azt továbbgondol-
va mai kérdésekre is kereste a válaszokat, 
miközben következetesen azt a gondolati-
ságot képviselte, amelyet Desmond Tutu 
hirdetett:

„Amikor elnyomunk másokat, való-
jában magunkat nyomjuk el. Emberi 
mivoltunk azon múlik, hogy elismerjük 
mások emberi mivoltát.”

A konferencia előadásai a Budapest- 
Fasori Evangélikus Egyházközség You-
Tube- csatornáján lesznek elérhetők.

Sztojka Szabina reformá-
tus lelkésznő záró áhítata
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„Örüljetek, hogy a nevetek fel van írva  
a mennyben.” (Lk 10,20b)

MEGKERESZTELTEK

Altwig-Liszkay Léla
Bartha Dénes
Borzák Bendegúz Ferenc
Gál Annamária
Gyimesi Gábor
Gyimesi Sára
Gyimesiné Varga Réka
Huxter Alexa Krisztina
Huxter Karina Dóra
Jankovszky Panka Mária
Jugovits András
Klonfár Kata
Sebestyén Laura
Sebestyén Nóra
Selmeczi Lora 
Smak Milán
Szurok Zsigmond Mihály
Tem Viktória
Tomaschek Emília Heléna
Turi Bendegúz Gergely
Turi Márton Dániel
Zorkóczy Mira

„Hűséges az Úr, aki megerősít titeket,  
és megőriz a gonosztól.” 
(2Thessz 3,3)

KONFIRMÁLTAK

B. Kiss Adél
Balogh Yvette
Bartha Dénes
Borzák Bendegúz 

Ferenc

„Jézus mondja: Ahogyan én szerettelek 
titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”  
(Jn 13,34)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Baba Laura és Szajkovics József
Berecz Bettina és Herkely János
Blázy Fanny Lilla és  

Bognár Attila Zoltán
Borbély Anna Kata és Mezei István
Faludi Beatrix és Halász Máté
Fáy Eszter és Szabó Zoltán
Sepovits Andrea és Horváth Dávid
Szabó Márta és Farkas Dezső
Tamás Eszter és Vass Ádám

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete 
van.”  (Jn 3,36a)

ELTEMETTETTEK

Benyik Béla Géza (94)
Dr. Berke Barna (55)
Dr. Csecserits Sándorné  

sz. Osztroluczky Melinda (78)
Gyöngyösi Andrásné  

sz. Kulhavy Piroska (77)
Kajos Károlyné sz. Kárpáti Mária (80)
Kis Istvánné sz. Veres Zsuzsanna (83)
Kovács Gyula (69)
Markó György (83)
Masznyik Gábor (86)
Nemestóthy Csaba Lajos (83)
Rácz Sándorné  

sz. Kovács Mária Magdolna (75)
Sőregi Tiborné sz. Balogh Mária (69)
Szirmai Zoltán (86)
Varga Ede Béla (91)
Dr. Vitális György (91)

A 2021. év a kazuális szolgálatok tükrében

Fehér Emese Borbála
Sepovits Andrea
Smak Milán
Szabó Renáta
Terhes-Levente Ábris
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SZÉLRÓZSA EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI FESZTIVÁL
GYULA 2022. JÚLIUS 13-17.

A Szélrózsa találkozó több mint 25 év-
vel ezelőtt evangélikus fiatalok kezde-
ményezésére jött létre a Magyarországi 
Evangélikus Egyház ernyője alatt. Az or-
szágos szintű keresztyén nagytalálkozó 
egyedülálló volt akkor Magyarországon. 
Már az első alkalommal is több száz fia-
tal sereglett Váraljára, azóta pedig minden 
második év nyarán, immár többezres kö-
zönséggel rendezik meg az evangélikus 
egyház egyik legnagyobb eseményét. 
Az áhítatok, előadások, kerekasztal-be-
szélgetések, több színpadon zajló kon-
certek mellett számtalan sportverseny, 
ügyességi vagy szellemi játékok, kézmű-
ves-foglalkozások, kulturális programok 
biztosítják a fesztiválhangulatot. A feszti-
vál mind regionálisan, mind pedig orszá-
gosan egyedülálló. A programok összeál-
lításának szempontja, hogy a résztvevők, 
a hitük megélése mellett értékteremtő, 
szórakoztató és ismeretterjesztő élmé-
nyekben egyaránt részesüljenek. Minden 
Szélrózsa más helyszínen kerül megren-
dezésre, és minden találkozónak saját 

mottója van, amely az ötnapos program 
gerincét adja. Az idei találkozó helye és 
ideje: Gyula, 2022. Július 13-17. Mot-
tója: Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy 
íme, ott van! Mert az Isten országa közöt-
tetek van! (Lk 17,21)

Az evangélikus középiskolába járók di-
ákönkéntesnek is jelentkezhetnek a Szél-
rózsára! A teljesítendő 50 kötelező órából 
akár 20-at is elszámolnak a szervezők. 

A négy napi munkáért 4×5 közösségi 
szolgálati órát igazolnak. Az online je-
lentkezési felületen több terület is megje-
lölhető: segítés a programsátrak vezetői-
nek munkájában, vagy sport és catering 
területeken. A segítők számára biztosítják 
a részvételt (hetijegy) és az ebédet is.

Fasori fiatal felnőttek, egyetemisták, 
középiskolások, gyertek, jelentkezzetek! 
A https://szelrozsatalalkozo.hu/ oldalon 
minden információ megtalálható a belépő-
jegyek áráról, a szállásról vagy a találko-
zó helyszínéről, a festői Göndöcs-kertről. 
A fiatalok számára a részvételt gyülekeze-
tünk anyagilag is támogatja.
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Segítsük az Ukrajnából menekülteket Húsvét napjaiban!
Az alábbi felajánlásokat várjuk:
1. ALSÓRUHA
Segítsd a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
menekülteket alsóneművel! 
Jelzés érkezett, hogy igény van ezekre  
az alapvető ruhadarabokra. 
Várjuk lelkészi hivatalunkban az új női 
és férfi fehérneműket M-L-XL-2XL mé-
retekben hétköznapokon 8-14 óra között, 
vagy előre telefonon egyeztetett időpont-
ban +36 20 770 3700. A célirányos gyűj-
tést április végéig tervezzük.

2. ÜNNEPI EBÉD – Emmaus asztala
Teríts asztalt az Ukrajnából menekült 
egyetemi hallgatóknak Húsvétkor! 

Jellemző, hogy családjaiktól elszakítva 
sokan menekültek Magyarországra har-
madik országból. Sok afrikai egyetemi 
hallgató került Budapestre, akiknek a há-
ború szakította félbe tanulmányait. 

Felajánlásokat várunk húsvéti, vagy hús-
véthétfői ebédre (2020. április 17. vagy 
18.) egy-két vagy maximum négy fő szá-
mára, a pontos lakcímek megjelölésével.
A személyes adatokat bizalmasan kezel-
jük, a regisztrációra zárt rendszeren ke-
resztül biztosítunk lehetőséget.

A jelentkezést 2022. április 13. 12 óráig  
várjuk a fasor1905@gmail.com címen!
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MI JELLEMZI AZ EVANGÉLIKUS 
HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁT?
Az evangélikusok olyan keresztények, 
akik a lutheri reformáció (1517) egy-
házmegújítását komolyan veszik ma is: 
hisszük, hogy Isten nem teljesítménye-
ink alapján, hanem saját szeretetéből 
fogad el mindenkit. Ezzel a nyíltsággal 
közeledünk minden emberhez.
Az evangélikus hitoktatás témái ahhoz 
kötődnek, hogy Isten érzékeny, a világ 
dolgaiban részt vevő embernek teremtett 
minket. Ahogy a só az ételben és a vilá-
gosság a sötétben, úgy szeretnénk meg-
jelenni korunk kérdései között. A diákok 
korának megfelelő módon, őszintén be-
szélünk életkérdéseinkről, mint például: 
Ki vagyok én? Hol a helyem a család-
ban, az iskolában, a közösségekben?  
Mitől teljes az életünk? Milyen értéke-
ket közvetít a Biblia? Hogyan tapasztal-
ható meg Isten szeretetének az ereje?

MELYEK AZ EVANGÉLIKUS 
HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁK FŐ 
TÉMAKÖREI?
 T Jézus életének és tanításának meg-
ismerése.
 T Önismeret.
 T Emberi kapcsolatok.
 T A közösség és a környezet jelentő-
sége életünkben.

KI TARTJA AZ EVANGÉLIKUS 
HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁT?
A helyi evangélikus egyházközség lel-
késze vagy hitoktatója.

KI JÁRHAT EVANGÉLIKUS HIT- 
ÉS ERKÖLCSTANÓRÁRA?
Bárki választhatja az evangélikus hit- és 
erkölcstant. A jelentkezésnek nem felté-
tele sem a keresztség, sem az evangéli-
kus egyházhoz való tartozás.

MI A JELENTKEZÉS MÓDJA?
A szülő nyilatkozik arról, hogy gyerme-
két szeretné beíratni az evangélikus hit- 
és erkölcstanórára.
Az új iskolába kerülő gyerekek szülei  
a beiratkozás alkalmával, egyéb esetek-
ben a szülők minden tanév május 20. 
napjáig jelezhetik döntésüket az általá-
nos iskolában.

SZERETETTEL VÁRJUK  
GYERMEKÉT AZ EVANGÉLIKUS 
HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁKON!

További tudnivalók: 
hitoktatas.evangelikus.hu

Magyarországi Evangélikus Egyház,  
www.evangelikus.hu
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Énekkincstár 8. – Szentlélek égi lángja (EÉ 466)

2. Ébressz józan belátást, Hol indulat 
vakít, Pusztítás helyett áldás Hadd árad-
jon s a hit! Add hát kegyelmedet, Világ-
szerte a békét, S a jóság kötelékét A szét-
húzás helyett!

3. A sok keserűségnek Földünkön 
szabj határt, Örömnek és jólétnek Napját 
derítsd reánk! Gyötrött országokon Ra-
gyogtass égi áldást, És újra adj virágzást  
Az üszkös romokon!

4. Irányíts, míg itt élünk, Szent szán-
dékod szerint, Mígnem eljő a végünk, S 
halál órája int! Segíts kegyelmesen Béké-
vel halni tudni, S hozzád a mennybe jutni  
A hitben győztesen!

Az egyik legnagyobb evangé-
likus énekköltő, Paul Gerhardt 
(1607-1676) Szentlelket megszó-
lító és megbékélésért könyörgő, 
megrendítően szép éneke a szom-
szédban dúló rettenetes háború 
miatt napjainkban különösen is 
aktuális. Az ének énekesköny-
vünk Keresztény felelősség, kül-
detés című fejezetében található. 

Jelezve, hogy emberi felelősségünk abban 
áll, hogy mindenki a maga helyén meg-
tegye azt a keveset, ami hozzásegít min-
ket a békéhez és keresztény küldetésünk 
betöltéséhez. Ne fáradjunk bele hát e ke-
vés megtételébe, sem az imádságba, és ne 
veszítsük el reménységünket akkor sem, 
mikor látszólag a békétlenség erői diadal-
maskodnak.

Az ének dallama a reformáció korában 
egy lyoni világi forrásból került a protes-
táns koráldallamok közé. (MGYTK)

Forrás: Ecsedi Zsuzsa (Szerk.) 2017.  
Énekkincstár – Evangélikus énekeink  
kézikönyve. Luther Kiadó, Budapest.

Gecse Erzsikére emlékezünk
Életének 85. évében az Úr magához szólította Gecse 
Gáborné sz. Fábry Erzsébet tiszteletbeli presbiter 
testvérünket. 2022. Február 12-én búcsúztunk tőle 
a fasori templomban. Erzsike derűs, kedves lénye 
hiányzik nekünk, emlékét szívünkben őrizzük.

,,Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem ret-
tegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított 
engem.” (Ézs 12,2)
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God bless you Zach, Rachel, and Dot! 
Isten vezessen további utatokon!

Zachary Courter és Rachel Eskesen lel-
kész-misszionárius házaspár (ELCA) 
szolgálata sok-sok áldást jelentett gyüle-
kezetünk és megannyi hazai evangélikus 
gyülekezet, intézmény számára az elmúlt 
hét esztendő során. Igazi testvéri-baráti 
kapcsolat épült közöttünk. Március 17-én 
gyülekezeti központunkban együtt adtunk 
hálát értük, idéztük fel emlékek sorát.

A viszontlátás reményében búcsúzunk 
tőlük, hiszen új szolgálati helyük Mün-
chen nincs is olyan messze Budapesttől. 

Rachel egyháza világméretű missziói 
szolgálatában az Európáért felelős vezetői 
feladatokat viszi tovább. 

A Magyarországon eltöltött éveik alatt 
érezhettük a fellendülést gyülekezetünk 
City Park Lutheran közösségében, vala-
mint koordinátori munkájuk gyümölcseit 
az amerikai evangélikus önkéntes fiatalok 
gyülekezeti- és társadalmi integrációt se-
gítő civil szolgálatain keresztül. 

Isten áldása kísérje továbbra is Őket!
AGy

Trostbergi testvér
gyülekezetünk  

csoportja Budapesten
Május 13-17-ig Trostbergi testvér-
gyülekezetünk 9 fős csoportja érke-
zik Budapestre látogatásra. A Wolf-
ram Hoffmann lelkész vezetésével 
érkező testvéreinkkel négy év után 
végre újra együtt lehetünk. Tervezett 
programjainkhoz várjuk segítők, ön-
kéntesek jelentkezését! 

Vázlatos terv: 
 T Péntek – állomásról a szállásra kísérés,  
vacsora, esti áhítat (Damjanich 50-ben)
 T Szombat – kirándulás Fótra.  Evangéli-
kus Kántorképző Intézet- és templomlá-
togatás, bográcsgulyás lovastanyán.
 T Vasárnap – közös istentisztelet 11 óra-
kor, délután szabad programmal. Múze-
umlátogatás.
 T Hétfő – vezetett városnézés, esti koncert 
program
 T Kedd – búcsú a vasútállomáson
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HÚSVÉTI GYEREKSAROK

Keresd meg a 12 húsvéttal  
kapcsolatos szót, ha kész vagy,  

írd meg nekünk e-mailben a 
zsuzskabonnyai@gmail.com -ra! 

Várjuk a megfejtéseket!  
A helyes megfejtőnek ajándékkal  

kedveskedünk! ☺

Hittanos gyerektábor - Csákvár

Idei, a Deák téri gyülekezettel újra közösen szervezett, ottalvós hittanos  
táborunkat Csákváron tartjuk 2022. június 19-25 napjaiban.

Szeretettel hívjuk az általános iskolás korú gyerekeket. A részletes programot 
később tesszük közzé. Várjuk a jelentkezéseket a hitoktatókon keresztül  

vagy a fasor@lutheran.hu email címen!

Á P K E R E S Z T L

O J T H K L É Á T O

S A É S D F B D É C

C V Í Z J K A L V S

Á Y X B U M R V S O

L T O J Á S K K Ú L

A X V T B R A N H Á

K Ö L N I B Á M N S

M E L É K S O N K A

F Y V N Y Ú L P Y MKÉSZÍTS HÚSVÉTI KÉPESLAPOT!
Amit készíts elő: fehér kartonpapír, olló, papír ragasztó, szí-
nes csomagolópapír, színes fonal. A készítés menete:
 T vegyél egy A/4 méretű kartonlapot, felezd meg, így lesz 
két képeslapod;
 T abból az egyiket hajtsd félbe, és az egyik felére rajzolj 
egy nyuszi vagy tojás formát, amit vágj ki;
 T színes papírból vagy fonalból vágj csíkokat és ragaszd rá 
arra az oldalra, amiből nem vágtál ki nyuszit vagy tojást;
 T ragasztózd be a nyuszis oldal belső felét, ragaszd a csí-
kosra, és kész is a képeslap
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Ima háborús időben
stenünk, a háború, a vérontás és az 
erőszak ellenkezik a Te akaratoddal. 
Már sok száz évvel Jézus születése 

előtt is megüzented a próféta által: „Nép a 
népre kardot nem emel, hadakozást többé 
nem tanul”. Segíts minket és minden test-
vérünket, hogy megértsük végre a Te aka-
ratodat. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, 
hallgass meg minket!

stenünk, különösen fájdalmas lát-
nunk, amikor magát kereszténynek 
tartó nép támad rá egy másik, magát 

szintén kereszténynek tartó népre. Keres-
sük Krisztus igazi követőit ezeknek a né-
peknek a soraiban. Add meg nekik, hogy 
hangjuk eljusson országaik vallási és poli-
tikai vezetőihez. Jézus Krisztusért kérünk, 
Urunk, hallgass meg minket!

stenünk, a mi világunk, és benne Eu-
rópa is, sok véres háborút szenvedett 
el az elmúlt bő száz esztendő során. 

Segíts minket emlékezni ezekre a borzal-
makra, és segíts megtalálni a hatékony 
eszközöket, amelyekkel elejét tudjuk ven-
ni egy újabb vérontásnak. Jézus Krisztu-
sért kérünk, Urunk, hallgass meg minket!

stenünk, add meg, hogy az Ukraj-
nában élő nyelvi és etnikai közös-
ségek, ukránok, oroszok, magyarok, 

lengyelek, beloruszok és más közösségek 
tagjai egymásra találjanak, és egymás-
sal békességben éljenek. Add meg azt 
is, hogy a szomszéd országoktól, Orosz-
országtól, Magyarországtól, Lengyelor-
szágtól, Fehér-Oroszországtól, az itt élő 
békeszerető emberektől ehhez önzetlen 

segítséget kapjanak. Jézus Krisztusért ké-
rünk, Urunk, hallgass meg minket!

stenünk, könyörgünk Hozzád a há-
ború minden áldozatáért. Katoná-
kért, bármilyen egyenruhában estek 

is el. Civil ellenállókért, és fegyvertelen 
polgárokért, akik rossz időben voltak 
rossz helyen. Gyászolókért, akik elveszí-
tették a szeretteiket. Földönfutóvá lett, 
otthonaikat elveszített menekülő embere-
kért, közöttük különösen is a gyerekekért. 
Ne fordítsd el róluk a Te tekintetedet, le-
gyenek mindig a Te szemeid előtt. Jézus 
Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg 
minket!

stenünk, óvd meg a háború elől 
menekülő embereket. Különösen 
kérünk most azokért a testvérein-

kért, akik a mi határaink között keresnek 
támaszt és nyugalmat. Add meg, hogy 
bennünk testvérre találjanak, tőlünk és 
rajtunk keresztül valódi, testi és lelki se-
gítséget kaphassanak. Jézus Krisztusért 
kérünk, Urunk, hallgass meg minket!

stenünk, kérünk közösségünkért és 
családtagjainkért, akik mind aggo-
dalommal figyeljük a hirtelen kezdő-

dött véres háborút, és keressük a hatékony 
segítség útjait. Kérünk, nyugtass meg 
bennünket a Te minden mértéket meg-
haladó szereteteddel és békességeddel. 
Mutasd meg nekünk, hogy mit és hogyan 
tehetünk bajba jutott embertársainkért. 
Hadd legyünk a Te szemeid, a Te füleid, 
a Te lábaid és a Te kinyújtott karjaid felé-
jük! Urunk, hallgasd meg imádságunkat, 
és jusson el Hozzád kiáltásunk! Ámen.

Csepregi András
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Istentiszteleti rend – 2022. Nagyhét-Húsvét
,,Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak,  
hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki.” (Jn 20,18)

Április 10. – Böjt 6. vasárnapja  
(PALMARUM)

11 óra Úrvacsorás istentisztelet  
Aradi György

Április 13. (szerda) 15.00-17.00-ig
Széder  hagyomány Jézus utolsó va-

csorájában – ünnepi asztalkö-
zösség a gyülekezeti teremben 
Aradi György

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Április 14. – Nagycsütörtök
18 óra Úrvacsorás istentisztelet  

Magyarkuti Tóth Katalin

Április 15. – Nagypéntek
11 óra Úrvacsorás isten tisztelet 

Aradi György
18 óra Istentisztelet passióolvasással, 

Dr. Szabó Emese

Április 17. – Húsvét ünnepe
04:30 Húsvét hajnali istentisztelet,  

Magyarkuti Tóth Katalin
11 óra Ünnepi úrvacsorás isten tisztelet, 

Aradi György

Április 18. – Húsvét 2. napja
11 óra Úrvacsorás istentisztelet,  

Magyarkuti Tóth Katalin

BUDAPEST-FASORI  
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  

LELKÉSZI HIVATALA
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. fsz. 1.

HIVATALI ÓRÁK
munkanapokon 9-13 óráig

TELEFONON ELÉRHETŐ MUNKATÁRSAINK:
Aradi György lelkész: +36-20-824-5371

Magyarkuti Tóth Katalin  
másodlelkész: +36-20-824-7677

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

Bonnyai Zsuzsanna főállású hitoktató:  
+36-20-770-0235

Szabó Adrienn főállású hitoktató:  
+36-20-357-7471

Gálos Miklós orgonista-kántor:  
+36-20-770-3533

Tóth Irma egyházfi: +36-20-355-0548
Hortobágyi Levente helyettes egyházfi:  

+36-20-364-5098

Támogassuk egyház 
fenntartói járulékunkkal  

a fasori hitéletet! 
A 2022. évtől a minimális egy-
ház fenntartói járulék össze-
ge 24.000 Ft/fő/év. A befizetés 
módjára ajánljuk a sárga csek-
ket, vagy a rendszeres banki 
átutalási megbízást. (Aki teheti, 
havi rendszeres átutalással ket-
tőezer, vagy magasabb összeget 
utaljon!) 

Számlaszámunk: 
OTP 11705008-22506573
Köszönjük gyülekezetünk 

aktív támogatását!
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