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A szabadság Lelke

„Ahol az ÚR Lelke ott a szabadság.” 2Kor 3,17
Szabadság és Reformáció.
Szabadság és Forradalom.
1517 vagy 1956. Ezekben
a napokban szinte összeérnek
az ünnepeink az új kezdetről.
A hangsúlyt is talán ki-ki
máshova teszi, azonban a szabadság levegője valamennyiünk számára előírt életelem!
Sem egyéni életutunkon,
sem közösségi színtereken
nem mondhatunk le róla, nem
akaszthatjuk félre, mint megunt ruhadarabot, mondván –
majd megszokjuk valahogy
nélküle –, máskülönben elfogyna maga az Élet a szívünkből, a szemünkből, mozdulatainkból. A fülünkkel sem
hallanánk többé tisztán a mindenség ránk szabott üzenetét.
És hogyan is szólalnának meg
a hétköznapi gyakorlatra szánt
vagy ünnepi kelléktárból elővett eszközeinken keresztül
a tisztának, bátorítónak, építőnek szánt művek. Sokszínű
élethivatásunk legújabb darabjai szabadság nélkül nem
ölthetnek testet.

A szabadsághoz, annak
korlátaihoz és a hozzá vezető
úthoz sok mindent társítunk.
Olyasmit is, ami gyakran éppen akadállyá lesz elérésében,
terjedésében. Reformációs jubileumi sorozatunkban a templomi CONCURSUS VOCALISBAN az elhangzó alkotások különleges légkörén
keresztül is a Lélek jelenléte
kapcsolódik a szabadsághoz.
„Ahol az ÚR Lelke ott a szabadság” – írja Pál apostol.
Arra figyelmeztet valamenynyiünket, hogy a nagybetűs
Lélek nélkül nem lehetünk
a szabadság részesei. A művészetben, a sajtóban, a tudományban, a szerelemben,
a zsebekben, és a legprivátabb
pillanatokban is ez a Lélek
tesz szabaddá – megvilágosító, közösségbe vonó, tisztító
erejével…
Aki az Élő Istent keresi,
benne akar megmaradni, vagy
nála talált máris oldásra, megváltásra annak a LÉLEK adott
szabadságot új életminőségre.
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Ez a Lélek mindenkit szabadságra hív!
A legnagyobb öröm életutunk során,
amikor akárcsak a szele, lágy fuvallata,
a belülről mozgató éltető áramlata odaférkőzik hozzánk abból a Lélekből, aki
maga az Úr Isten. Akit a megfeszített Fiú
hirdet és küld. Aki az EGY, a valódi Létező, az életet adó.
Ő az, aki nem köti magát helyhez, talán
még helyzetekhez sem, hanem csak ahhoz
az Igazsághoz, akiben minden összefüggés felsejlik és kibomlik. És aki a názáreti
Jézusban öltött testet. Az evangéliumok
Jézusa úgy beszél erről a Lélekről, hogy
bár olyan, mint a szél, nem lehet a nyomába szegődni, birtokba venni, elzárni, korlátozni, mégis újjászül, teljességre vezet.
(Jn 3,5-8; 14,26)
Ma is életnek illatával, a szeretet mellkasunkat feszítő erejével jön, mozgat
és intonál új hangra, szemléletre és kapcsolatokra. Új, személyes vállalásokra is,
amiben többé nem a félelem szava, a bizonytalan igazodási pontok és látszat
tekintélyek lesznek irányadóvá.
Csak a Lélekkel áradó, mindent betöltő
szeretet. CONCURSUS DIVINUS. Lélek
és szabadság, az isteni együtthatás megnyilvánulása. Botlásokkal teli reformerek,
forradalmárok, vagy éppen a reformátorok életében is.
Luther eszmélődésében és tetteiben,
a torony élménytől a wittenbergi katedrán
át tételei közzétételéig, végül halálos
ágyán kimondott alázatos mondatáig:
„Koldusok vagyunk” – ettől a Lélektől
várt és kapott erőt, kegyelmet és inspirációt. Rövidzárlatai mellett is ezért adhat
máig ösztönzést: lelkiismeretes, kritikus,
bátor és Lélekben bízó helytállásra. Léleképítésre. Mert önmagán messze túlra: erre
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Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin

a Lélekre és a benne nyert szabadságra
mutat.
Ennek az evangéliumi szabadságnak –
köze van az önkorlátozáshoz is. Abszolút
mérceként megmutatja számunkra a kereszt megrendítő jele: Jézus passiója,
egész útja, szenvedése és halála értünk.
A kereszt abszolútuma: szabadság és a halálba tartó önkorlátozás. És innen fakad
a kereszten túli élet számunkra, új, Lélekkel teli szabadságban.
„Ahol az ÚR Lelke ott a szabadság.”
(2Kor 3,17) Erre a páratlan evangéliumra
erősít rá Zalánffy Aladár művészi vallomása: „Az Úr számára a tőlünk telhető
legjobb is csak éppen, hogy jó, kötelességünk tehát, hogy amikor az Ő dicsőségére, az ő házában muzsikálunk, a tőlünk
telhető legjobbat adjuk.”
Aradi György
(A Jubileum kapujában – Úton a passió felé 1. esten
elhangzó reformációs áhítat szerkesztett változata)
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Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin vagyok. Szüleimmel és két bátyámmal
hétköznapokon Vácott, hétvégén és az iskolai szünetekben a déd- és nagyszülőknél, Ősagárdon éltünk. Itt, az ősagárdi evangélikus templomban keresztelt
Kalácska Béla, konfirmált Győri János Sámuel, ordinált Fabinyi Tamás
püspök, esketett Szabó András, és keresztelte kisfiamat Eszlényi Ákos.
Lelkészi-teológiai tanulmányaimat Budapesten, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, közben 2006-2007-ben Chicagoban, a Lutheran School of
Theology mester képzéses diákjaként végeztem. Hatodéves lelkészi gyakorlatomat Kecskeméten töltöttem, Kis János mentorálásával. 2008-as ordinációmat követően a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban,
majd a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban szolgáltam iskolalelkészként.
Férjem Dr. Magyarkuti Gyula, matematikus, egyetemi docens, a Budapesti
Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Matematika Tanszékén
tanít. 2011-ben házasodtunk. Kisfiunk Magyarkuti Mihály Szilárd, kiscsoportos a Városligeti Fasor Magonc Óvodájában.
Örömmel álltam be a fasori szolgálatba, és imádkozom, hogy munkámat és
jelenlétemet a gyülekezetben kísérje Isten áldása, irgalma, a Testvérek szeretete, támogatása és elfogadása.
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az egyén belső szabadsága luther életének
tükrében
Tudjuk, hogy Luther Márton személyisége és tevékenysége 500 évvel ezelőtt
mennyire megosztotta az embereket.
Ellenségei és a Római Egyház nagy port
kavaró „fenegyereket”, radikális felforgatót, a római egyház legnagyobb eretnekeinek egyikét, a sátán gyermekét, Németország és a pápa pestisét (Johann Dobeneck), öntörvényű, engedetlen lázadót,
megannyi fejfájás okozóját, patologikus
lelkű személyiséget látta benne. Olyan
embert, akinek nyomában nem járt más,
mint megannyi botrány, szóbeli csatározás, kiátkozás, békétlenség, forrongások,
felkelések és hitszakadások.
Hívei ezzel szemben a csodálatos
embert („wunderman'”, Johann Matthesius), Izrael sereghajtóját (Melanchton),
a hőst, az „Antikrisztus – Róma – borzal-

mas birodalmából és tanításából felszabadító szabadságharcost”, a római tekintélyelvűség ellen harcoló tudóst, a nagy hazafit, a német nemzet prófétáját és tanítóját,
a Szentírás áldott magyarázóját, az Evangélium helyreállítóját, Európa megreformálóját, a géniuszt és a szentet látták
benne. A 17. századi lutheri ortodoxia korában, a 95 tétel százéves évfordulójának
emlékére 1617-ben még pénzérmék is
megjelentek a következő felirattal: „Isten
igéje és Luther tanítása örökké megmarad.”
Később a katolikus oldal álláspontja
enyhült, Luthert egyrészt a római pápaság
áldozataként, másrészt önnön kiválósága
és makacssága áldozataként ábrázolták.
Joseph Lortz német katolikus történész
kimondta róla,...
(Folytatás az 5. oldalon)
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emlékező gyászistentisztelet Dr. Muntag andorné,
sz. bartucz Judit temetését követő
második napon a fasori templomban
„Jézus így szólt hozzájuk: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.
Ekkor átkarolta és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Márk 10,14-16)
Gyászoló, emlékező gyülekezet!
41 évvel ezelőtt, 1975-ben ültünk le beszélgetni első alkalommal a fasori lelkészi hivatalban Judittal. Egy másik budapesti lelkésztől jött, és ezzel kezdte: „Én
lelkész vagyok, teológus, Luther-kabát
nélkül is, nem titkárnő vagy adminisztrátor szeretnék lenni!” „Akkor jó helyre
jött” – válaszoltam mosolyogva.
Hamar megegyeztünk.
Azonnal elkezdett családokat látogatni,
gyermekeket gyűjtögetni. Családi háttereket ismert meg, mindent gondosan feljegyzett, neveket, címeket.
Hamarosan jöttek is a gyermekek, akiket kedvesen játékosan fogadott. Megindultak a gyülekezeti hittanórák, majd
gyermek szeretetvendégségek, karácsonyi ünnepélyek. Olyan volt – a szülők
megállapítása szerint – mint a „tyúkanyó”
a csibéi között.
Mindez a 70-es évek derekán, amikor
iskolai hitoktatás még nem volt lehetséges. A közelünkben volt egy olyan Általános Iskola, amelynek igazgatója „szocialista felajánlást tett, hogy az ő iskolájában
egyetlen templomi hitoktatásban részt
vevő diák sem lesz. (!)
Az ifjúsági élet már ekkor élénk volt
a Fasorban, de a gyermekek közötti szolgálat új lendületet kapott. A konfirmandusok száma is magas volt, egyházmegyénkben a második legmagasabb.

Jól együtt tudtunk dolgozni. 1978-ban
Káldy püspök harmadmagával lelkésszé
avatta Juditot, és ezután már Luther-kabátban tudott végezni bármilyen szolgálatot.
A 80-as évek második felében új lehetőségek nyíltak. A katechetika rangot kapott,
állami iskolákba is lehetett hitoktatást
végezni, együtt jártunk a kerület iskoláit
a megbeszéléseken.
Judit sokat olvasott katechetikai cikkeket, könyveket fordított, sokszorosított,
közreadott ezekből a kollegáknak. Közös
munkával hittankönyvek születtek, katechetikai konferenciák indultak. Az Evangélikus Országos Egyház is felfigyelt erre
a munkára, és Juditot a Katechetikati Bizottság vezetőjévé nevezet ki.
Saját szeretett gyermekei és unokái,
valamint a monori- és a fasori gyermekek
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tanítása után immár országos szinten is
dolgozhatott!
„Engedjétek hozzám a gyermekeket, ne
tiltsátok el tőlem őket” – ez a jézusi parancs áthatotta életét, ezért választottam
ezt az igét a reá való emlékezés alapjául.
Eközben 27 éven át együtt szolgálhattunk a fasori gyülekezetben, békességben,
jó munkatársakkal, gondok és örömök
közepette.
Szószéki igehirdetéseiben is gyakran
idézett tanulságokat, az általa megismert
családok életéből. Férje, a teológia professzora is szívesen segített a gyülekezeti
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szolgálatokba. Hirtelen és váratlan halála
után az ő – valamint tudós édesapja – hagyatékát gondosan ápolta, rendezte. Élete
utolsó évei már nehezek voltak. Nyugtalan
volt, nem találta a helyét, végül a Gaudiopolisz Szeretetotthonban megpihenhetett.
A gyerekek, akiket Jézushoz vezetgetett, ma már felnőttek, szülők, nagyszülők, de hisszük, hogy Igénk utolsó mondata: „Jézus átkarolta és kezét rájuk téve
megáldotta őket!” Életre szóló valóság
és üzenet hazatért testvérünk számára
és most a mi számunkra, mindnyájunk
számára is.
Szirmai Zoltán ny. lelkész igehirdetése

Luthert katolikus volt,
a hit által történő megigazulás régi katolikus tanításának újra felfedezője, kinek
„vallásos és lelkipásztori elkötelezettsége
nem hagyott más utat, csak azt, amelyet
végül is bejárt.”
Fél évezreddel Luther halála után a katolikus teológia fel- és elismerte, hogy
Luther egykor kimondott nézeteit a Katolikus Egyház sem kérdőjelezheti meg, hogy
reformmozgalma az Evangélium továbbadását szolgálja. Eretnekségét már nem
említik, ökumenikus figyelem tárgya lett.
A Luther által elindított és sokféleképp
értékelt folyamatnak, mint arra a fönti
kritikák is utalnak, voltak árnyoldalai és
negatív hozadékai is. Egyesek azt gondolják, egészen másként alakultak volna az
események, ha olyan zseniális pápája lett
volna a római egyháznak Luther idejében
is, mint amilyen zseniális pápája 300 évvel korábban, a szintén rebellisnek és felszabadítónak nevezhető Assisi Szent Ferencnek, a ferences rend megalapítójának
idejében volt.
(A 3. oldal folytatása)

Jézus azt mondta: „Megismeritek az
igazságot és az igazság megszabadít
titeket.” Ez követhető nyomon a reformációban, a reformáció alakjainak életében,
Luther életében is. A német filozófus,
Herder mondta Lutherről: „Igazi Herkulesként támadta a lelki zsarnokságot,
amely tönkreteszi vagy megszünteti
a szabad, egészséges gondolkodást. Egész
nemzeteket térített vissza az értelem használatához vallásos ügyekben.”
Nem csinált mást, mint kutatta-kereste
az Istent és az Istennek a legkristálytisztábban az Úr Jézus által kinyilatkoztatott
igazságait a Szentírásban, amelynek olvasása akkor még csak kevesek kegye volt.
Szorgalommal, óriási munkabírással, tudásszomjjal, nagy-nagy alázattal és nyitott, formálódni kész szívvel tette ezt.
Tele volt kérdésekkel – mint közülünk
is sokan –, kérdezett és kérdezett. Nem
nyugodott addig, míg meg nem találta
kérdéseire az igazi válaszokat. Félmegoldásokkal nem elégedett meg. Sóvárgott
a tudás, az igazság után. Amikor pedig
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a Szentlélek megvilágosító és ihlető erejének a segítségével felismerte azt, akkor
botrányt, megvetést, gúnyt, kiröhögést,
kiátkozást és mindent bevállalón, a föleszmélt, szabad, autonóm ember konvenciókat megvető bátorságával állt ki
a megismert igazság mellett. „Itt állok
mást nem tehetek.” – mondta.
Ez Luther Márton és az összes szellemi
óriás jellemzője és öröksége az utókor
számára. Luther kora e szempontból is
nagyszerű kor volt. A szabad szellem
olyan óriásai voltak kortársai, mint Raffaello, Kolumbusz, Dürer, Leonardo Da
Vinci, Michelangelo, Erasmus, Kálvin,
Magellán, Kopernikusz vagy Galilei.
A nagy formátumú, komoly ember nem
megalkuvó, nem konvencionális, nem
korrupt, nem lefizethető. Sem szellemi
sem, sem lelki, sem semmilyen más értelemben. A nagy formátumú ember bátor,
szikár, jellemes a szellem, a hit, a vallás,
a világnézet kérdéseit illetően. Keresi, kutatja, szívja és issza magába az ismereteket, a tudást, az igazságot. Tudjuk, hogy
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Luther is mennyit küzdött, gyötrődött és
izzadt azokért a nagy és felszabadító
teológiai felismerésekért, amelyekről azelőtt csak bizonytalan és nyugtalanító
belső sejtései voltak.
A komoly ember, ahogyan Luther is,
amíg él elasztikus, rugalmas és formálható. Nem rabja eleitől, szüleitől, egyházától megörökölt elveknek és gondolatoknak, hanem, ha úgy adódik: igenis meggyőzhető. Tud, mer és akar fejlődni,
változni, váltani, ha úgy látja: változtatni,
váltani kell.
Tud, mer, akar túlnőni önmagán.
Hogy ilyen: komoly, önálló, autonóm,
szabad és szabadon gondolkodni tudó
emberekké váljunk, az ma is, mindenki
számára lehetőség. Ami 500 évvel ezelőtt
elindult és később világméreteket öltött,
akarjuk mi is azt kicsiben, magunkban és
egymásban látni: hitünk és gondolkodásunk megújulását, reformációját.
Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
(Irodalom: Eric W. Gritsch: Isten
udvari bolondja, Luther Kiadó, 2006)

könyVaJÁnlÓ
koren emil: irgalmadat énekelem
Szeretettel ajánljuk a fasori, majd a budavári gyülekezetek egykori lelkész-esperesének születése századik évfordulójára
megjelent, és fiai, Péter és András által újra kiadott kötetét. A
könyv 98 evangélikus ének eredettörténetének jár utána
megragadóan szép stílusban. Külön értéke a régi magyar és a
finn hátterű énekeink, valamint a reformáció korától
klasszikusnak számító énekkincsünk születésének feltárása, amelyet át-át szőnek a
megrázó hitélmények vallomásba forduló sorai. „Énekeljetek az Úrnak új éneket” –
de ne feledkezzetek meg elődeitekről sem. Ajánljuk szép énekeink használóinak, és
azoknak, akik újra fel szeretnék fedezni énekkincsünk egy fontos szeletét maguk és
szeretteik számára. A kötet templomi iratterjesztésünkben kapható.
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tanévzárótól karácsonyig – áldástól áldásig
Az elmúlt tanév eseményeit már lassan
egy messzi-messzi galaxis távolságából
idézzük fel újra, azzal a szándékkal, hogy
a képzeletbeli hangulatfonálra az idén
újabb gyöngyszemeket fűzünk majd fel!
Néhány emlékfonál, mindabból, ami mögöttünk van.
ÁLLATOK
Míg a tanévzárón inkább a madarak és
a négylábúakat érinthettük meg, addig
a Csákvári nyolcnapos táborban a halak
érintettek meg minket. Együtt gondolkodtunk elmélkedtünk, kérdeztünk: Mi
lesz a halakkal a nagy
halfogás után? Miért
értékesebb a tanítványi
élet, mint a nagy fogás?

zös nagy cél felé tereltek minket a táborban: válaszolni Isten hívására.
AZ énEK HAnGjAin Míg a közös
ének hangjai az év végén egyben a búcsúzás hangjai voltak („Andris bácsi”)
a csákvári nagyteremben ezek a hangok
segítettek új barátokra találni azoknak,
akik még nem ismerték egymást a gyülekezetből, vagy a tábori társgyülekezetünk, a Deák téri gyülekezet hittanosai
közül.
ÁLdÁs Hosszú sor állt az oltár előtt,
szülők és gyermekek az áldásra vártak –
ugyanilyen hosszú sorban menetelünk fel
a „Hegyre”, kik saját lábukon, kik mások
lábán, hogy Isten teremtett világának
áldásaiból részesülhessünk.

nyErTünK Talán nem nagy tévedés
azt állítani, hogy egy tanévet túlélni, eredményesen lezárni nagy siker. Hogy
ugyanilyen büszkén fogunk levonulni
CéLBA TALÁLT A nyilak kis gyakorlás lélekben a magyar focistákkal együtt
után célba találtak. Így tettek a tanévzá- a marseilles-i pályáról – ki gondolta volna?
rón, és így tettek azok az apró szeretettel
figyelmes nyilacskák is, amelyek egy kö- PiHEnés Ami a tanévzárón még csak
álom és cél volt, hogy részesüljünk már
végre egy kicsit a pihenés és a töltődés,
a hetedik nap örömeiből, a táborban
valóra vált. Együtt lenni, egymásnak
adni, egymástól kapni: A legnagyobb
öröm gyereknek és felnőttnek egyaránt.
A újbóli találkozás, az évnyitó után már
idei gyöngyszemeinket is látjuk.
Minden hónap első vasárnapján 10.00tól családos istentisztelet van templomunkban. Cikk folytatása a 10. oldalon.
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Záró áldás

A tanévzárón búcsúztunk Pelikán Andrástól
nyolc évi szolgálata után
A gyülekezet ajándéka

Új lelkészünket
köszöntjük:
dr. Magyarkuti
Gyuláné
Tóth Katalin

A trostbergi almafa öntözése

Focival Misi

Hajduch-szmola Patrik lelkész
szentelése június 18-án

képes
krónika

A nyugalomba vonuló jónás Zoltánné Edit néni
köszöntése születésnapján, a 75. énekkel

Búcsú dr. Mun
lelkész test

2016. Reformáció
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Az Ars sacra fesztiválon
Adamik Tamás professzorral
és Medveczky Ádám karmesterrel

Az Ars sacra fesztiválon:
„jer dicsérjük istent” – Kéringer László,
Vámos Vica és Fodor ildikó

szeptember 11-én, beiktatásakor keresztel új beosztott
lelkészünk dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin.

A gyülekezet nevében helyeztük el az '56-os
hősökre emlékezve koszorúnkat:

Letizia romiti orgonaművész a nyitott
Templomok napján

ntag Andorné Bartucz judit
tvérünktől, szeptember 2-án

Vincefi sándor
festő, szobrász
alkotásait láttuk
októberben

A jubileum kapujában estre próbál
a Qaartsiluni Ensemble

KÖRLEVÉL
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A 7. oldal folytatása.
A hónap első vasárnapján kívül
minden vasárnap a gyülekezeti istentisztelettel párhuzamosan 11.00-tól vasárnapi játékos bibliai foglalkozáson találkozunk a gyülekezeti teremben, a Damjanich utca 28/b-ben.
A következő közös nagy találkozás
november 4-5-én a gyülekezeti napunkon lesz, majd decemberben is várunk
mindenkit ádventi és karácsonyi gyermek- és családi alkalmainkra.

Kérjük a mindenható Istent, hogy ahogyan megajándékozott jelenlétével
és áldásaival minket az elmúlt évben, úgy
legyen velünk szeretetének gyöngyszemeivel a 2016/17-es tanévben is!
Hálásan köszönjük szülőknek, gyerekeknek, segítőknek, lelkészeknek, és főleg
Istennek eddigi alkalmainkat!
(A Te Deum istentisztelet és családi nap
2016. június 12., a csákvári hittantábor
június 19-25. között volt, köszönjük
a fotókat.)
Simon Attila

HiTOKTATóK TELEFOnsZÁMAi
Aradi György: 20 824 5371
Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin:
20 824 7677

Simon Attila: 20 824 3468
Sikter Panka: 20 272 8977
Szlanka Henrietta: 20 824 2053
Zachary Courter: 20 375 7284
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az irgalmasság évének végéhez közeledve
Az irgalmas samaritánus példázatában
Jézus azt taglalja, hogy miként viszonyul
valaki egy rablók által összetört testű,
tehát egy aktuálisan összetört életű emberhez.
Példaként állítja elénk azt az alakot, aki
annak megfelelően cselekedett, amit a helyzet megkövetelt: irgalma, együttérzése,
jósága, segíteni akarása képes volt kizökkenteni őt önnön ügyeinek intézéséből
azért, hogy segítséget nyújthasson.
Akkor említi Jézus ezt a történetet,
amikor megkérdezik őt, mit kell tenni
ahhoz, hogy valaki elnyerje az örök
életet. Azt feleli, az örök élet elnyerése
két parancsolat teljesítéséhez kapcsolódik. Az Isten és a felebarát iránti szeretet
parancsolatához.
Istenért élni, teljes engedelmességben,
odaadottságban és ragaszkodásban – és
úgy szeretni a felebarátot, mint magamat.
Jézus szerint az egyik nem lehetséges
a másik nélkül. Istent szeretni és a felebarátot szeretni – ugyanaz. Istent az embertől, embert az Istentől nem szabad, nem
lehet elválasztani.
Ha semmibe veszem az
embert, nem ismerem Istent. Ha szeretem az embertársamat, összhangban vagyok Istennel. Isten iránti
szeretetemnek tehát az ember iránti szeretetem a mértéke. Az ember iránti szeretetemnek pedig az Isten
iránti szeretetem a mértéke.
A héber és görög nyelvben a felebarát szó olyan
embert jelöl, aki „közel áll”

az emberhez. Aki a közelében él, aki valamilyen közösségben van vele. Jézus nem
ért egyet ezzel a beszűkítő értelmezéssel,
hanem kiterjeszti azt.
Különösen azokra kell figyelnem, akik
a legnyomorultabbak, akik a leginkább
rászorulnak a segítségemre. Bele kell
élnem magam ezeknek az embereknek
a helyzetébe. Azonosulnom kell velük.
És úgy kell segítenem őket, mintha ők én
lennék.
Az örök élet titka ebben, a felebaráti
szeretetben rejlik. Közelítenem kell másokhoz, akik nehéz helyzetben vannak, és
fel kell ajánlanom a segítségemet, még
saját nyugalmam és érdekeim feláldozása
árán is.
Közelednem kell a szerencsétlen sorsúakhoz. A szegényekhez, a nyomorultakhoz – tekintet nélkül arra, hogy honnan
származnak, milyen nemzetiségűek, milyen vallásúak.
Szeretetből fakadó jó cselekedetem
és segítségadásom segít el tehát engem
az örök élet elnyeréséhez.

Fotó: dévai György
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Ha közömbös vagyok az emberek
anyagi és fizikai szükségletei iránt, a vallási érdektelenség állapotában vagyok.
Istenben hinni és őt szolgálni annyi, mint
a felebarátomat szolgálni.
Az irgalmas samaritánus a keresztény
ember eszményi alakját ábrázolja. Valamint Jézusét, aki másokért, barátaiért és
ellenségeiért adta halálba életét. Mindenkit szeretett, anélkül, hogy bármit is követelt volna tőlük. Nem kérte senkin számon
faji, vallási hovatartozását, jó magaviseletének és lelki előrehaladásának, hitének
mértékét. Nem voltak előítéletei, nem
voltak görcsei, gátlásai.
Azon volt, és feltámadása óta egyházában, a Krisztust követő keresztény emberek személyében és cselekedeteiben máig
azon van, hogy megkülönböztetés nélkül
segítsen. Azt akarja, hogy a lelki egészségen túlmenően az emberek, felebarátaink,
a testi-fizikai épségüket, teljességüket is
visszakapják.
– Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem
az örök életet?
– Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből
és teljes elmédből, és felebarátodat, mint

2016. Reformáció

magadat. ... Tedd ezt, és élni fogsz.
– De ki a felebarátom?
– Egy ember ment le Jeruzsálemből
Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan
otthagyva elmentek. Történetesen egy pap
ment azon az úton, de amikor meglátta,
elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is
odaért arra a helyre, és amikor meglátta,
ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus
pedig, amikor odaért hozzá és meglátta,
megszánta; odament, olajat és bort öntött
sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette
őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba,
és ápolta. Másnap elővett két dénárt,
odaadta a fogadósnak, és azt mondta
neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még
ráköltesz, amikor visszatérek, megadom
neked.
Mit gondolsz, e három közül ki volt
a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?
– Az, aki irgalmas volt hozzá.
– Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. (Lk 10,25-37) Élni fogsz.
Dr. Magyarkuti Gyuláné
Tóth Katalin
Fotó: dévai György
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500 nap imádság reformációért –
Imádságos életünk megújulása és a megújulásért folyó imádságunk szorosan összefügg. Október havában, reformáció havában
hitünk, közösségeink, evangélikus egyházunk, az egész anyaszentegyház és a teremtett világ megújulásáért úgy imádkozzunk,
hogy annak fókuszában a hálaadás álljon.

KÖRLEVÉL
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meghallanunk, hogy a hálaadás a szív alázata nélkül hamisra hangolja hitünket. Magabiztos pozícióból nem születik valódi ima,
hála és igazság. Az imaélet rejtett valóságát
feltáró jézusi példázatra figyelhetünk (Lk
18,9-14), amikor a vallásos elitista buzgalmát (farizeus) és az elvallástalanodó haszonelvű hivatalnokot (vámszedő) látjuk ima
közben. Jaj, nekünk, ha hálaadásunk ítélkezést rejt vagy öntömjénezésbe fordul! Hálaadás megigazító hit nélkül, vagyis annak belátása nélkül, hogy Isten kegyelmére szoruló
bűnös emberek vagyunk, nem lehetséges.

HÁLÁs TiZEd
Az evangéliumból tudhatjuk, hogy menynyire nem magától értetődő a hála. A Jézus
által meggyógyított tíz leprásból csupán
egyetlen – az idegen – tér vissza hozzá hálaadással. Hite jelévé lesz a hála. (Lk 17,1119) Imádságainkkal most ehhez a hálás ti- HÁLAAdÁs AjÁndéKA
zedhez csatlakozhatunk. A hónap első va- Az úrvacsorai közösség ajándékaira külön
sárnapja, hálaadó vasárnap is erre indít!
hangsúllyal készüljünk. A nagy hálaadó
ima: „Méltó és igaz, illő és üdvösséges,
HÁLAAdÁssAL TÁrjÁTOK FEL
hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk
KérésEiTEKET (Fil 4,6b)
neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk
Meg kell tanulnunk, hogy a hála nem csak az a Jézus Krisztus által...” segítse, hogy
örömteli percek tartozéka. Amikor erőtlen- Krisztus teste és vére közösségében hálaségeinkkel, bajainkkal küszködünk, betegsé- adással vegyünk részt, gyógyulva kapcsogekkel vagy éppen a halál erejével szembe- latainkban, új életre támadva Vele.
sülünk, új felfedezést tehetünk az Isten előtti
hálaadásban rejlő erőből. „A hűség tulajdon- Imádkozzunk – hálaadással:
ság, a hála tanítható.” – írja Szabó Magda. • reformációi örökségünkért, megújulásért
Bennünket hűséges Mesterünk tanít, hogy • országos evangelizációnkért
megteremjen ajkunkon még zord viszonyok • megszületett és megkeresztelt gyermekeközött is a hála gyümölcse. Jézus halott ba- kért, a felnőtt keresztségért
rátja, Lázár sírjához megrendült lélekkel és • a női szolgálókért: lelkészekért, hitoktatókönnyeivel küszködve indul, mégis éppen kért, egyházzenészekért
hálaadó imával feszül neki a halál zárának: • az úrvacsora ajándékáért
„Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgat- • szórványgyülekezetekért, szórványmagyarságért
tál.” (Jn 11,41b) Ezután szólítja életre a holtat. • tolna-baranyai egyházmegyéért
• anyanyelven megszólaló igehirdetésért
• a teremtés rendjéért, zsoltárokkal (Pl. 65,
HÁLAAdÁs MÁsKéPPEn
Még a hálaadás is rejt kísértést! Éppen re- 100, 118, 136)
Aradi György lelkész (Budapest-Fasor)
formációs örökségünkre gondolva fontos
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ÁllÁsHiRDetés
egyházfi, sekrestyés munkakörre
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség várja megüresedett egyházfi állására azon önálló munkavégzésre alkalmas,
nagykorú, elkötelezett keresztény személy
jelentkezését, aki az egyházközség templomában és gyülekezeti központjában
folyó egyházi szolgálatok és programok
rendjéhez kapcsolódó háttér szolgálatot
hivatásszerűen végezné.
Az egyházfi, sekrestyés főbb feladatai:
• a templom és környezete, valamint a gyülekezeti központ takarítása;
• a közösségi terek előkészítése liturgikus
és egyéb alkalmakhoz (berendezés, virág,
gyertya, stb.);
• az istentiszteletek, egyházi ünnepek és
egyéb alkalmak ideje alatti jó rend felügyelete és biztosítása;
• a szükséges technikai berendezések
kezelése, felügyelete (hang, fény, fűtés,
biztonság, stb.);
• az egyházközségben aktív munkatársi
és szolgáló körrel együttműködés, szervezési feladatok ellátása;
• próbák, karbantartási és kivitelezési
munkák idején a helyszín biztosítása.
A munkavégzés hat napos, átlagosan heti
30 órás munkarendben történik.
Az egyházközség mindehhez javadalmazást biztosít, megállapodás szerint, egyházi szolgálati jogviszonyban, vagy alkalmazotti jogviszonyban.
A javadalmazás részeként, hosszabb távú
elköteleződés és szükség esetén, szolgálati lakást biztosítunk.
Kezdés azonnali belépéssel (három hónapos próbaidővel).

2016. Reformáció

Előnyt jelent: • evangélikus egyháztagság
• munkatapasztalat gondnoki, rendezvényszervezői munkakörben
• rugalmas időbeosztással fix alkalmakhoz kötött munkarendre való nyitottság
Jelentkezéseket Lelkészi Hivatalunk címére várjuk kézzel írott rövid életrajzzal,
arcképpel: Bp-Fasori Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala, 1071
Budapest, Damjanich u. 28/b.
Bővebb információ telefonon hivatali
időben (H-P 9-13h): +36 1 322 2806,
vagy emailben: fasor@lutheran.hu
jelentkezési határidő: 2016. november 15.

Rendszeres gyülekezeti
alkalmaink
isTEnTisZTELET úrvacsoraosztással
minden vasárnap és ünnepeken 11 órakor
CsALÁdi isTEnTisZTELET minden
hónap első vasárnapján 10 órakor
AnGOL nyELű isTEnTisZTELET
úrvacsoraosztással a hónap második és
negyedik vasárnapján 9:30-kor
KOnFirMÁCiói ELőKésZíTő szombatonként 10:30-tól a gyülekezeti teremben.
GyüLEKEZETi HiTTAnórA gyermekeknek a gyülekezeti teremben minden pénteken 13:30 órakor
HiTTAnórA az iskolákban órarend szerint.
BABA-MAMA KLUB kéthetente kedden délelőtt 10 órától a gyül. 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. A hónap utolsó szerdáján 18 órakor a gyül. teremben.
idősEK BiBLiAórÁjA minden szerdán 15 órakor a gyülekezeti teremben.

2016. Reformáció
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A szállás öt faházban, faházanként 4 db
2 ágyas és egy 4 ágyas szobából áll.
Fasori Gyülekezeti napok
A szobák fűtöttek, ágyneműt biztosítunk.
2016. november 4-5. Mogyoróhegy,
A program tartalmazza a három étkezést
Madas László Erdei Iskola
(vacsora, reggeli, ebéd).
(Visegrád mellett, a sípálya fölött,
Az esti és délelőtti teához süteményeket,
autóparkolóval)
rágcsálni valót szívesen fogadunk! A spe„…felmentek az ünnepre,
ciális étkezési igényeket kérjük a jelentkehogy imádják az Istent.” Jn 12,20b
zéskor megjelölni.
november 4. péntek
Jelentkezéseket érkezési sorrendben, írásos
Érkezés: 15:30-17:30
jelentkezés és befizetés mellet tudjuk figye17:30 Nyitó áhítat
lembe venni (vagy személyesen a lelkészek18:15 Vacsora (közben a "Reformáció nél) fasor@lutheran.hu címen – tárgy:
levelesládája" c. intro)
Ünnep Veled jelentkezés
19:00 Előadás I.
jelentkezési határidő: 2016. november 1.
ezzel párhuzamosan:
Szeretettel várunk minden korosztályból
19:00 Gyermek- és ifjúsági együttlét
jelentkezőket!
20:00 szünet
BUdAPEsT-FAsOri
20:15 Találkozás Veled! – Másképp (egyéni
EVAnGéLiKUs EGyHÁZKöZséG
/páros/ családos szereplések: ének, zene,
LELKésZi HiVATALA
vers, tánc,)
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. fsz. 1.
21:30 Kötetlen beszélgetés (vagy Film)
HiVATALi órÁK
november 5. szombat
hétfőtől péntekig 9-13 óráig
08:00 Reggeli csendesség
TELEFOnsZÁMAinK
08:30 Reggeli
Aradi György lelkész: +36-20-824-5371
09:00 Reggeli áhítat
Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
09:30 Előadás 2.
beosztott lelkész: +36-20-824-7677
10:15 Csoportos beszélgetések. Ezzel párZachary Courter gyakornok lelkész:
huzamosan 09:30-11:00 Gyermek- és ifjú+36-20-375-7284
sági együttlét
Lakatos Tamásné (Matild) hivatalvezető:
11:00 Tízórai, kávé, tea
+36-20-770-3700
11:30 Séta
Simon Attila hitoktató: +36-20-824-3468
12:30 Ebéd
(további hitoktatók a 10. oldal alján)
13:30 Találkozás Lutherrel – Másképp (váGálos Miklós kántor: +36-20-770-3533
logatás Luther szellemes megnyilatkoKövér
Erzsébet egyházfi: +36-70-300-9736
zásaiból)
BUdAPEsT–FAsOri EVAnGéLiKUs
14:00 Levélbontás – beszélgetés
EGyHÁZKöZséG
15:30 Zárás, áhítat, morzsaszedés
Számlaszáma:
A program költségét nagyrészt pályázati
OTP 11705008-22506573
forrás fedezi. A költség hozzájárulás felnőtKöszönjük támogatását!
teknek 1500 Ft/fő, gyerekeknek 1000 Ft/fő

ÜNNEP VELED!
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KÖRLEVÉL

Hittel•nyitottan•közösségben

facebook.com/bpfasor
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