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Megjelent az Isten
üdvözítő kegyelme
minden embernek.
Tit 2,11

Krisztus ajándékaival teljes elõkészületet
és Karácsonyt kívánunk minden kedves Testvérünknek!
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A gyülekezet ünnepe
Fontos tisztázandó kérdés hittanórákon,
hogy az Újszövetségben nem négy, hanem egy evangélium olvasható: Jézus
Krisztus evangéliuma. Az, hogy Máté,
Márk, Lukács vagy János írása szerint olvassuk az evangéliumot, csak bizonyos
hangsúlybeli különbségeket jelent. Mind
a négy evangélium-leírás más-más nézőpont szerint emel ki mondatokat, történeteket, az evangélium azonban „egy és
oszthatatlan”.
A nicea-konstantinápolyi hitvallás a
korai kereszténység egyik legfontosabb
alkotása, istentiszteleteinken ritkábban
hangzik el, mint az általánosan használt
apostoli hitvallás, de utóbbinál részletesebb szövege miatt talán pontosabban írja
le az egész nyugati kereszténység közös

Képriport az iktatásról a 6-7. oldalon

hitvallását. Egy részletében az egyházról
így vallunk: „Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat.” Bár sokféle
felekezetet ismerünk, bár szokásokban és
tanítások részleteiben vannak különbözőségek, e más felekezetű testvéreinkkel
együtt is éppen azt valljuk, hogy az Egyház egy. Éppúgy nincs sok egyháza
Krisztusnak, ahogy nincs sok evangéliuma sem.
Pál apostol korinthusiakhoz írt első
levelében az egység mellett szólva óva
inti a gyülekezetet attól, hogy az részekre
szakadjon a gyülekezet életében fontos
személyekhez való kötődések szerint.
Már a levél első fejezetében ezt olvassuk:
„A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek
titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal
az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. […] Mindenki így beszél köztetek: »Én Pálé vagyok,
én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé.« Hát részekre szakítható-e Krisztus?”
Krisztus természetesen nem szakítható
részekre, így a szimbolikusan Krisztus
testét megformáló egyház, vagy egy gyülekezet sem szakadhat részekre irigység,
féltékenység vagy rivalizálás miatt. A
gyülekezet életének középpontjában
ugyanis nem egyes személyek, hanem
egyedül Krisztus állhat.
A Fasori gyülekezet 108 éves történetében igen fontos mérföldkő volt 2013.
október 27-e, ezen a napon ugyanis a gyülekezet közgyűlése egyhangú támogatással szavazta meg, hogy – a megelőző bő
évszázados szokást meghaladva – két
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választott lelkészi státusza legyen. Nagy
előrelépés ez a gyülekezet külső megítélésében és belső önértékelésében egyaránt. Az egyházmegyei közgyűlésben az
eddigi három helyett immáron öt fővel
képviselteti magát a gyülekezet, egy jövőbeni püspökválasztás alkalmával a
fasori voks súlya duplázódik, „kettőt ér”.
Fontosabb azonban ennél a külső megítélésnél az, hogy a gyülekezet önmagára
is úgy tekinthet, mint egy olyan gyülekezetre, ahol két lelkész munkájáról is maga
akar dönteni. Képesnek érezheti magát a
gyülekezet arra, hogy a jövő tervezésénél
önmagát a nagyobb, erősebb gyülekezetek közé sorolja. Elhiszi magáról, hogy
képes teljes mértékben a maga sorsát irányítani, nincs semmilyen módon kiszolgáltatva mások felé. A december 8-i másodlelkész-iktatás tehát a gyülekezet ünnepe, mert a másodlelkész személyétől
függetlenül a gyülekezet jövőtervezése
az eddigieknél szilárdabb alapokra kerül.
A jövő tervezésében ugyanis a biztos pont
a gyülekezet maga, gyülekezeti tagok,
tisztségviselők, lelkészek változhatnak, a
templomban mindig lesz gyülekezet, lesz
igehirdetés és istentisztelet.
A másodlelkészi státusz létrehozásáról
egyhangúan döntött a gyülekezet közgyűlése. Ezt a döntést teljes egyetértésben
hozták meg a gyülekezet tagjai. Felemelő
érzés, hogy a gyülekezet képes az ilyen
meghatározó stratégiai kérdésben az
egyetértésre és a közös akarat kinyilvánítására. Ez az egyetértés azonban csak akkor nem válik törékennyé, ha a középpontban Krisztus marad. Ha a különböző
stílusok, szokások kedvelői úgy tudnak
együtt megmaradni a gyülekezetben,
hogy mindenki elsősorban Krisztushoz
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tartozónak vallja magát és ilyennek látja a
többieket is. Egy egyház van, annak gyülekezeteiben pedig egy középpont.
A középpont szilárd és megváltoztathatatlan kell legyen, minden más változtatható lehet. Templomunk nemrég felkerült a védett műemlékek listájára, így az
épületen bármilyen változtatás az eddigiekhez képest nehezebben engedélyeztethető. Megfelelően alátámasztott indokok
szükségesek egy ilyen esetben, de indokolható lehet egy változtatás, a nagy
mértékben átalakuló igények vagy éppen
a múltból fakadó hibák elhárítása esetenként változtatással kell járjon. A gyülekezet hétköznapi életében is számos dolog
változik időről időre. Új programok,
újfajta hangvétel vagy új célcsoportok
összegyűjtése indokolhatja azt, hogy
változzon a forma, változzanak stílusjegyek. Az azonban soha nem változhat
meg, hogy a fasori gyülekezet életének,
gondolkodásának, tetteinek középpontjában Krisztus van. Bárkik lesznek is a gyülekezet lelkészei a közeli s a távoli jövőben, ebben nem lehet, nem lesz változás.
A gyülekezeti jövőképnek ez a legbiztosabb pontja. Ezért vállal szolgálatot sok
területen önkéntesek és alkalmazottak
sora a gyülekezetben. Ezért döntött úgy a
gyülekezet egyhangúlag, hogy ezentúl két
választott és beiktatott lelkésszel tervezi a
mindennapokat. Ez tehát a gyülekezet ünnepe. Én pedig nagyon hálás vagyok
azért, hogy ennek az ünnepnek aktív
részese lehetek. Hogy abbéli feladatomat,
hogy erre az ünnepre közösen elérkezzünk, el tudtam végezni.
Köszönöm a gyülekezet eddigi bizalmát.
Pelikán András
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Imádságok
az ünnepek idején
Advent
Jöjj, népek Megváltója. Jöjj, Urunk Jézus, és örvendeztess meg minket isteni
jelenléteddel. Szükségünk van tanácsra,
segítségre, oltalomra. Jöjj hát, és gyógyítsd meg vakságunkat. Jöjj, és segíts
minket emberi gyengeségünkben. Jöjj,
isteni dicsőség fényessége! Jöjj, Isten
ereje és bölcsessége, világosítsd éjszakánkat nappallá, oltalmazz a veszélytől,
gyógyítsd vakságunkat, erősítsd bennünk
a bátorságot, vezess bennünket kézen
fogva, akaratod szerint földi vándorlásunkban, míg föl nem veszel minket az
örök városba, amelyet magad készítettél
nekünk. Ámen.
KArácsony este
Drága betlehemi Kisded-Jézus!
Add, hogy egész életünkben részesei lehessünk a karácsonyi esemény mélységes
titkának! Küldd el az emberi szívekbe azt
a békét, amely után annyira áhítozunk, és
amelyet egyedül Te adhatsz meg. Segítsd
meg az emberiséget, hogy egyre jobban
megismerjék és elismerjék egymást, és
testvériesen éljenek egymás mellett, mint
az egy Atya gyermekei.
Nyilatkoztasd ki az emberiségnek
dicsőségedet és tisztaságodat. Ébressz
szívünkben szeretetet és hálát mérhetetlen jóságod iránt. Vezess bennünket
szereteted egységébe, és ajándékozz meg
békéddel. Ámen.
KArácsony ünnepe
Úristen, mennyei Atyánk! Te jelentetted
ki kedves angyalokkal a te Fiadat, Jézus
Krisztust a szegény pásztoroknak a mezőn, és hirdettetted, hogy ne féljenek, ha-
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nem örüljenek, mert Krisztus, az Üdvözítő született. Kérünk, űzz ki Szentlelkeddel minden félelmet szívünkből, és
ébreszd fel bennünk ezt az igazi, valóságos örök örömöt; és mégha ezen a földön
megvetettek, nyomorultak, szegények és
elhagyatottak vagyunk is, mégis megvigasztalódjunk és örvendezzünk azon,
hogy szeretett Fiad, Krisztus Urunk, a mi
Megváltónk és Főpapunk emberré lett
értünk, hogy megmentsen minket a halálból és minden bajból, és üdvözítsen örökké. Ámen.
Óév este
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy az év
utolsó estéjén igéd fényében vizsgálhatjuk életünket. Köszönjük gondoskodó
szeretetedet, amellyel ebben az esztendőben is megőriztél, és igéddel tápláltál
minket. Kérünk, ha éveink elfogynak,
akkor is tarts meg kegyelmesen veled és
Fiaddal, az Úr Jézus Krisztussal való
közösségben szentlelked által. Ámen.
Újév
Neveddel indulunk, Jézus! Áldott légy az
új esztendőért, amelynek reggelén kegyelmed ismét megújult rajtunk. téged
kívánunk és téged imádunk, aki ez esztendőnek is fundamentumot vetsz igéddel, és utat készítesz, hogy jó cselekedetben járhassunk. Erőnek, szeretetnek,
józanságnak lelke, vezess! Ámen.
vízKereszt
Istenünk, aki bölcseket vezettél egyszülött Fiadhoz a csillag fényével: add meg
nekünk kegyelmesen, hogy miután hit
által megismertünk téged, eljussunk isteni dicsőséged látására is, az Úr Jézus
Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké.
Ámen.

2013. Karácsony

KÖRLEVÉL

5

Bácsi Sándor

Újévi tűnődés
A jelen: Perc a múlt s jövő Határán:
Rovásnyi jel életünk vonalán.
A múlt: Tanulság. Elfutó időnket
Hogy pazaroltuk. Áldást mégis osztott
A hozzánk is lehajló kegyelem.

Juhász Gyula

Karácsony felé
Szép Tündérország támad fel szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
... Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
... És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.

A Jövő? Nyílt tér, nagyszerű kihívás:
- Annyit érsz, amit másokért teszel,
Annyira jutsz, amennyit a hited bír
Szárnyalni, amennyi erőt veszel
A küzdelemhez az örök forrásból. Vagy talán... Ahogy a bölcs Prédikátor
Rezignáltan előnkbe adta rég:
Ha számba vesszük gyorsan tűnő létünk,
Jórészt törődés, az öröm kevés,
Olyan semmiség volt, amit tehettünk.
Kezünk nyomát majd őrzik a kövek még
Egy ideig. Talán a szívek is.
Szívünk melegét, kezünk simítását,
Egy jól megformált és igaz szavunk,
S önzetlen tettünk e kalmár világban.
A jövő is múlttá lesz nemsokára,
És újra megmérjük megtett utunk:
Földre hajlik tán éltünk ívelése,
Vagy a jövendő reményére nézve
Híven tesszük, mit ránk bízott Urunk.
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Karácsony napjaiban – Időszerű szeretet
Karácsonytól vízkeresztig különleges alkalmakat keresünk. Most elsősorban nem
is azokra gondolok, amiket naptár nélkül
is sorolni tudunk, hiszen ezek az ünnep
állandó, kötelező menetéhez tartoznak.
Évente ismétlődő mintázatot rajzolnak
december huszonnégytől szilveszteren át
vízkeresztbe hajlóan. Mi sem jellemzőbb
ránk, mint ahogyan az ünnepidézés
kellékeiből és alapkapcsolataink vállaltan
fontos találkozásaiból ez a mintázat formálódik egy életen át. Különlegessé
mégis azáltal válik, amikor a felsoroltakon túl felragyog az ünnep lényegének
áttetsző, tiszta kincse. Elhangzik ránk
vonatkozóan is az örömhír, hogy megváltó született, nekünk. Ezért csendülnek
fel templomi közösségben – és reménység szerint sok családi otthonban is – a
Jézus születését hirdető evangéliumi igék
és a már beteljesedett prófétai szakaszok.
Mindaz, ami Jézusban megjelent és ami
létéből következik. Ilyenkor szóban és
dalban, képben és szimbólumokban, a
forrást jelentő bibliai igék alapján rálelhetünk az időszerű szeretet tapasztalatára.
Most egy rövid összeállítással szeretnénk megidézni annak a Túróczy Zoltánnak a tanúságtételét, aki 1953/54-es egyházi esztendőben kényszerű hallgatása
idején is hétről hétre lejegyezte az újszövetségi levélbeli (epistolai) igék alapján
írt igehirdetéseit. A fasori gyülekezetünkhöz is kötődő Terei család és a Túróczyhagyaték Alapítvány kuratóriumának
jóvoltából ezek az igehirdetések hatvan
év távlatából szélesebb körben is elérhetővé váltak. Az Időszerű szeretet címmel
a Luther Kiadó gondozásában megjelent,

Túróczy Zoltán püspök igehirdetéseit tartalmazó kötet segítsen rátalálni minden
kedves olvasónak az ünnep különleges
kincseire.
szenteste
KicsodA Krisztus? (zsid 1,1)
„Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy karácsonyeste az igehirdetésben a fő helyet
mindig a karácsonyi történet foglalja el.
Helyes és szükséges is ez. Csak nem szabad engedni, hogy a történeti esemény elnyomja a történet tanítását, és így tartalmi
emlékünneppé legyen a karácsony. Nem
szabad, hogy az örök időkre szóló üdvtörténeti eseményt a megszépítő érzelmek
megfosszák tartalmától, és a forma elpusztítsa a lényeget! Karácsonyi tanítás
nélkül tehát nincs karácsony!”
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KArácsony 1. nApjA
MegjeLent A KegyeLeM! (tit 2,11-15)
„A karácsonyi ajándékokban mindig van
valami meglepetésszerű leleplezés… Az
az egyszerű jászolbölcső, melybe Isten
egyszülött fiát helyezte be a mi üdvösségünkre, ilyen szívünk mélyéig megindító
leleplezés arról, mennyire szeret Isten. Ez
az üdvözítő kegyelem minden embernek
megjelent. Magyarnak éppúgy, mint németnek vagy orosznak, fehérnek éppúgy,
mint feketének vagy sárgának. Jónak
éppúgy mint gonosznak. Neked éppúgy,
mint nekem. A kegyelemnek ez a senkit
ki nem záró jellege a legcsodálatosabb
ebben a kegyelemben. A bűne tehát senkit
sem akadályozhat meg abban, hogy üdvözüljön, csak hitetlensége, mely elutasítja a felkínált kegyelmet.”
KArácsony 2. nApjA
isten szeretete (1jn 4,9-16)
„Éppen azért, mert Isten szeretete nem
viszontszeretet, hanem elsődleges, kezdeményező szeretet az ige szerint elkötelező szeretet is. Megható gyöngédséggel
figyelmezteti János levele olvasóit Isten
szeretetének erre az elkötelezésére: „Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást” (11.v.)
Újév nApjA
AMi veLünK jön Az Új esztendőbe
(ef 2,8-10)
Így kezdődik: „Mert kegyelemből tartattatok meg hit által; és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből,
hogy senki ne kérkedjék.” (8-9. v.) Nem
egyedül állsz tehát az újév küszöbén.
Még bűnös természeteddel terhelve rostokolsz a kapuban, melléd lép Isten és így
szól: Veled megyek. Jöjj menjünk együtt!
Te bűnös vagy, én kegyelmes vagyok.
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Te bukdácsoló vagy, én megtartó vagyok.
Te kétségeskedsz, én hitet kínálok neked.
– Ki ne merne bátran átlépni a küszöbön,
s nekivágni az új év titokzatos útjának,
akinek ilyen Isten a vándortársa!
vízKereszt
A viLágosság szoLgáLAtábAn
(1jn 2,7-11)
„Mire alapítja János a világosság győzelmébe vetett hitét? Két tényre. Az egyik
régi, a másik új.
A régi tény az, hogy megjelent a világ
világossága, Jézus Krisztus… Ő veszi le
a gondok sötét fellegét meggyötört orcákról, ő az út a legsötétebb, legkilátástalanabb útvesztőből is. A gyűlölet sötétségében ő az élet, a szeretet világossága…
Az új tény, hogy megjelentek a világ
világosságának szolgái: emberek, kikben
– amint írja – igaz lett a szeretet életének
világító fénye (8. v.), akikben nincs botránkozás (10. v.), mert nem botránkoznak
a mások bűnén, hanem imádkoznak érte
és mentik azt, s nem botránkoztatnak másokat, nem elbotlani, hanem felsegíteni,
és útba igazítani akarván őket… Virradat
hírnökei, előre küldött sugarai a felkelő
napnak. Még nincs nappal, de pirkad már,
s feltartóztathatatlan a világosság győzelme.”
***
Köszönjük Terei András gyülekezeti
tagunknak, a néhai püspök unokájának,
hogy felhívta figyelmünket e tartalmas
kötetre.
A könyv megvásárolható kedvezményes, 1750,- Ft-os áron gyülekezeti iratterjesztésünkben, templom
Aradi György
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Pelikán András másodlelkészi beiktatása
Fasori Evangélikus Templom, 2013. december 8.
A szertartást Győri Gábor esperes végezte. Az ünnepi istentiszteletet
szeretevendégség követte a Fasori Evangélikus Gimnázium aulájában.

fotók az istentiszteletről: galambos ádám

fotó: bella cecília
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szeretetvendégség fotói: dr. bartha tibor

2013. Karácsony

10

KÖRLEVÉL

2013. Karácsony

Reménységre hangolva
– beszámoló a presbiteri csendesnapról
„Nem a meghátrálás emberei vagyunk.”
– Aradi György többek között a Zsidókhoz írt levél e részletét is kiemelte presbiteri napunk nyitóáhítatán. Jó egy évvel
ezelőtt Balatonszárszón gyűlt össze a
presbitérium többsége, hogy gyülekezetünk életét, jövőjét, a gyülekezetben való
saját aktivitásukat is átgondolják, megtervezzék. Az akkori elszántság sok eredményre vezetett, a folytatáshoz pedig új
erő- és ötletgyűjtésre volt szükség. Ezért
presbiteri csendesnapra gyűltek össze
presbitereink november 23-án a gyülekezeti központban. Hogy ne a meghátrálás
emberei legyünk, ahhoz a nyitóáhítatot
követő előadás is sok bátorítást adott.
Dr. Bácskai Károly, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetség tanszé-

kének tanára bibliai alapvetése is ezt a
célt szolgálta. Pál apostol rómabeliekhez
írott leveléből szólt az előadás mottója:
„A reménység Istene pedig töltsön be
titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.”
Az újszövetségi ember számára a hit az
Ószövetségre épül szervesen, az ószövet-

ségi próféták, ősatyák, királyok a hit mintái újszövetségi értelemben is – mondta
Bácskai Károly. A reménység hangja már
az Ószövetségbe is erős, Jézus Krisztusban pedig testté lett a reménység. A reménység határozta meg az ókeresztények
életét és a mi életünket is ez kell, hogy

meghatározza. A reménység mellett azonban ott van a korai kereszténységben is az
erősek és gyengék helyzete, küzdelme
a gyülekezetekben. A hitben erősek felelősséggel tartoznak az újakért, az elbizonytalanodókért. Fiatalok és idősek,
hagyományosak és újonnan érkezettek,
a hitben előrébb járók és újak, frissek
együtt vannak jelen a gyülekezetekben.
A presbiterek, akik a maguk hit-harcát is
meg kell vívják, a hitben különféle ponton járókat is segíteniük kell. A presbiterség ne külsőség legyen! – figyelmeztetett Bácskai Károly. Sokkal fontosabb
csendesen szolgálni, a gyengék számára
elérhetővé lenni.
A bibliatanulmány után a presbiterek
kisebb csoportokban vitatták meg, mi
minden történt a gyülekezettel az elmúlt
egy évben, a szárszói elhatározásokból

2013. Karácsony

mi minden valósult meg. Arról is beszélgettek, mi nem tudott megvalósulni az akkor elhatározottakból és ennek milyen
okai lehettek. A tavalyi ádventi vasárnapok istentiszteleteihez kapcsolódó programok (gyermekek sütése, forralt boros
invitálás a havas templomlépcsőn) vagy a
Gimnázium tanulóinak mind gyakoribb
vasárnapi istentiszteleti jelenléte például
a megvalósult elhatározások közé tartozott. Ugyanakkor a presbiterek szervezett
együttműködése fontos a továbbiakban is,
hogy hatékonyabban lehessen megszólítani a gyülekezet peremén lévőket, s a
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nagy gyülekezeti aktivitásnak befelé is
hatnia kell. Beszámolók is elhangzottak a
délelőtt folyamán a Magyarországi Evangélikus Egyházban évek óta szervezett
presbiterképzésről. Gyülekezetünkből ezúttal is négyen vettek részt a tanfolyamon.
A közös ebéd után már a tervezés és
előretekintés határozta meg a tematikát,
ekkor ismét kis csoportokban zajlott a következő időszakra való felkészülés.
A trostbergi testvérkapcsolat jövőjéről,
a Gimnázium 25 éves újraindulásához
kapcsolódó gyülekezeti ünneplésről,
a másodlelkész-iktatás előkészületeiről,
adventi programokról és az ökumenikus
kapcsolatokról beszélgetett a presbitérium. Az egyházi esztendő végén, reménység vasárnapjának hetében úgy látszott, a
gyülekezet jövőjére annak elöljárói Krisztusba vetett hittel és reménységgel tekintenek. Mert „reménységben bővölködő
közösség” lehet a fasori evangélikus gyülekezet.
Pelikán András
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Új találkozás a trostbergi
testvérgyülekezettel
Az elmúlt esztendőkben kisebb találkozásokon keresztül
épült gyülekezetünk testvérkapcsolata a bajorországi
Trostberg evangélikusaival. 2014. április 23-tól 27-ig, a
húsvétot követő héten azonban ismét egy nagyobb csoport
látogat el hozzánk. Április végén többek között az ottani
gyülekezeti kórus érkezik néhány napra, s szolgál majd
énekkel templomunkban. A minden évben szokásos gyülekezeti kirándulásunkat ezúttal úgy tervezzük, hogy látogatásuk ideje alatt, német testvéreinkkel közösen kirándulunk
majd Magyarország egy szép tájára. A gyülekezeti kirándulás részleteiről a jövő év első tavaszi napjaitól lehet tájékozódni honlapunkon: fasor.lutheran.hu.
bizonyosság nélkül nem lehetnék itt.
A
Nem gondolnám, hogy halandó
vagyok.

sterblich bin,
würde ich nicht schwanken, wann
ich ins Bett gehe.
Würde ich nicht sehen
wie blau der Himmel ist,
und im Bett des Baches
wie flach die Steine sind.
Es ist zu schön wenn die Berge erwachen,
dann füllen sie die Täler.

Nem tétováznék minden lefekvéskor,
nem láthatnám sohasem,
hogy az ég milyen kék,
és hogy a patak medrében
a kövek milyen simák.
Túlságosan szép az, ahogyan
a hegyek kinőnek, aztán
Betemetik a völgyet.
Rohácsi Dávid

M EG H Í V Ó

hne die Gewissheit
O
würde ich nicht hier sein,
würde ich nicht denken, dass ich

szeretettel hívjuk

trattner gábor péter
Krisztus megjelent című kiállítására
2014. január 6-án, vízkereszt ünnepén 18 órakor
a budapest-fasori evangélikus egyházközség
gyülekezeti központjába.
(1071 budapest, damjanich utca 28/b.)
A kiállítást megnyitja: Aradi györgy
A megnyitót követő agapéra minden érdeklődőt várunk.
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„Hát részekre szakítható-e Krisztus?”
Ökumenikus imahét 2014
tudtA-e, Hogy
a fasori gyülekezet közvetlen közelében hét olyan keresztény felekezet
van, amellyel jó kapcsolatot ápol?
(római katolikus, görög katolikus,
román ortodox, református, baptista,
metodista, pünkösdi)

X


X minden


év januárjának közepén e
felekezetek tagjai egy héten át egymás templomaiba látogatnak el, hogy
felfedezzék a különbözőségek ellenére is hangsúlyos hasonlóságokat?

X tavaly a legmagasabb egyházi veze
tők (pl. Erdő Péter bíboros, Steinbach
József püspök) is prédikáltak a fasori
evangélikus templom szószékén, hiszen az Ökumenikus Imahét országos
megnyitója templomunkban volt?

január 20. és 26. között lehet beX idén

kapcsolódni az imahét alkalmaiba?
24-én, csütörtökön este 6 óráX január

tól a fasori evangélikus templom lesz
a helyszín, ahová bármilyen felekezethez tartozó, vagy éppen csak kereső embert várunk?
érzés együtt tölteni egy órát
X felemelő

a sokféle tradíciót ismerő testvérekkel?

X mindenki, aki eljön, gazdagabban tá
vozik, mint ahogy érkezett?

X az Ökumenikus Imahét januári rész

letes programja hamarosan megtalálható lesz honlapunkon?

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.
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Sólyomi Pál – klarinét
Krulik kvartett
Sok szeretettel meghívjuk 2014. január 28-án, 19 órától
a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
gyülekezeti központjába kamarazenei sorozatunk
következő koncertjére.
Műsor: Johannes Brahms: h-moll klarinétötös,
op. 115 (1891) – részletek
A koncert után nyitott beszélgetést tartunk,
pogácsa és bor társaságában.
A belépés díjtalan..

Ádventi jazzistentisztelet
és jótékonysági est a Fasorban
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt
2013. december 18-án este 6 órakor
a Fasori Evangélikus Templomba
(7. ker. Városligeti fasor 17.)
Közismert ádventi
és karácsonyi énekeket hallhatunk
a MONAMO feldolgozásában

Nagy János – zongora
Szirtes Edina Mókus – ének, hegedű
Mogyoró Kornél – ütőhangszerek
Az elhangzó igék és imádságok mellett az est adománygyűjtése
egy hátrányos helyzetű tolnai térség (Tamási–Tolnanémedi)
gyülekezeti és közösségépítő munkáját támogatja.
Minden szíves felajánlást köszönettel továbbítunk.

2013. Karácsony
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Gyermekek karácsonya
idén is Advent negyedik vasárnapján
lesz a gyermekek karácsonya. délután
4 órára várunk mindenkit a templomba a karácsonyfához. Az éneklés, az ajándékozás és az áhítat mellett idén is lesz
előadás, erre hívogatunk.

Zenés ádvent a Fasorban

Az idei esztendőben különösen is sokszínű zenei programmal készülhettünk,
készülhetünk az adventi időszakban a karácsonyi ünnepekre. Volt liturgikus istentisztelet a Zeneakadémia egyházzenész
hallgatói közreműködésével, volt kantátazenés áhítat a Budapest Bach Consort
& Choir hangversenyén. Kamarazenei
sorozatunk, az Inventio con Spirito zongora-fuvola esttel gazdagította a jelenlévőket.
december 18-án jazzistentisztelet lesz
(lásd a 10. oldalon), erre is szeretettel
hívunk mindenkit.
december 21-én, szombaton pedig
orgonazenét hallgathatunk templomunkban Gálos Miklós előadásában. A 17:30kor kezdődő rövid ádventi orgonazene
egyúttal a sok éves hagyományra visszatekintő, a 7. kerület szociálisan rászoruló
Hogyan gyúrtuk egybe kettőjük törté- gyermekei részére rendezett karácsonyi
netét? Mégis ki fogadja be a fényt, ami az délutánunk zárása is lesz. Így mindazok,
akik egy kis feltöltődésre vágyva ellátoélet tétje lehet?
gatnak ezen a délutánon a templomba,
Gyere el és dönts róla
együtt hallgathatják az orgona hangjait
te is!
velük.
Örülünk érkezésednek, hogy veled
budApest–fAsori evAngéLiKus
együtt ünnepeljük a
egyHázKözség
karácsonyt!
Számlaszáma:
Várunk szeretettel!
Csillag gyúlt a sötét éjen, és a csillag
elvezette a három bölcset a betlehemi jászolig. Olyan asszonyra és férfira találtak
az istállóban, akik gyermekük születése
felett örvendeztek. Hosszú útról érkeztek
szülővárosukba, Betlehembe, de a hazalátogatóknak nem jutott szállás, csak egy istállóban. Kitaszítottságuk feletti fájdalmukat örömre változtatta az a fény, amit csöpp
fiúk születése hozott az életükbe. Eddig
nem ismert melegség járta át szívüket.
A kihalt karácsonyi utcán egy rongyos
lányka próbálta árulni megmaradt gyufaszálait. Az üres otthon, apja megkérgesedett szíve kikergette őt a hidegbe. De ki
vesz szenteste gyufát? A italmérésből kifelé tántorgó férfiak nem. Az árvaházban
felnőtt fiú sem. A jómódú hölgy és neveletlen kislánya sem.

Aradiné Durst Móni

otp 11705008-22506573
Köszönjük támogatását!
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Ünnepi istentiszteleti rend
22. ádvent 4. vAsárnApjA
• 9:30 angol nyelvű úrv. istentisztelet
szolgálattevő: Cairns-Lengyel Henriett
• 11:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Aradi György
• 16:00 gyermekkarácsony
deceMber 24. szenteste
• 16:00 istentisztelet
szolgálattevő: Pelikán András
deceMber 25. KArácsony
• 9:30 angol nyelvű úrv. istentisztelet
szolgálattevő: Aradi György
• 11:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Aradi György
deceMber 26. KArácsony 2. nApjA
• 11:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Pelikán András
deceMber

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

2013. Karácsony
deceMber 29. KArácsony utáni vAsárnAp

• 9:30 angol nyelvű úrv. istentisztelet
szolgálattevő: Cairns-Lengyel Henriett
• 11:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Szirmai Zoltán
deceMber 31. Óév este
• 18:00 istentisztelet
szolgálattevő: Pelikán András
jAnuár 1. Újév
• 11:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: D. Dr. Harmati Béla
jAnuár 5. vízKereszt
• 9:30 angol nyelvű áhítat
szolgálattevő: Pelikán András
• 10:00 családi istentisztelet
szolgálattevő: Pelikán András
• 11:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Aradi György
jAnuár 6-án neM Lesz teMpLoMi
istentiszteLet

