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Áldott Húsvétot kívánunk!
Határkérdések ünnepe,
avagy húsvét netovábbja

A

mikor a passiótörténetben fokozatosan eljutunk Jézus nyomában a golgotai keresztig, majd a húsvéti üres sírból hangzó tömör híradásig, hogy Ő él, akkorra többszörösen is rádöbbenhetünk, hogy határkérdésekhez érkeztünk. Nagypéntek és húsvét
napjaiban olyan ünneplésre kapunk hívást, amelynek központjában feszítő kérdések állnak. Bennük a mi életünkről és halálunkról van szó, a világ és személyes létünk megváltójáról, Jézus
Krisztusról. Mindennek lényegét Pál apostol ilyen provokatív
kérdésben ragadja meg: „Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te
fullánkod?” (1Kor 15,55) És reméli, munkálja a korinthusiak
között is a húsvéti, a Feltámadottban való hitet. Mert tudja, hogy
e nélkül nem űzhető el, nem fordítható visszájára az a fájdalmas
diadal és fullánk, amellyel a halál tarolhat. Ma sincs ez másként.
hogyan a böjti negyven nap a vége felé közelít, Jézus keresztútjában és halálában olyan határvonalhoz érünk, amiben a jó hír éppen az, hogy magának a halálnak is határt szab.
Annak a mindent elborítani kész valóságnak jelöli ki a határát,
amely az életet lebontja és visszavonhatatlanul elnyelné. Valami
hasonlóra döbben rá a szenvedő Jób is, amikor Istenben úgy látja
meg megváltóját, hogy valójában teremtő hatalma nagyságára
csodálkozik rá. Arra a pompás rendre, amelyben semmi sem
pusztíthat parttalanul. Úgy ismeri fel a felséges Istent, mint aki
a fenyegető vizeket is megzabolázza: „határt szabtam neki, zárat
és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam: Eddig jöhetsz, tovább nem,
itt majd megtörnek büszke hullámaid!” (Jób 38,10-11) Ebből
a ritkán idézett igeversből ered a közismert latin kifejezés a non
plus ultra, ami azt jelenti, tovább nem, ennél ne tovább, valaminek a netovábbja. Valami, ami felülmúlhatatlan.
ézus a maga halálával hasonlóképpen töri meg, rekeszti el
a halál büszke hullámait. És azt üzeni, ettől kezdve nincs többé
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ugyanúgy. Eddig és ne tovább. A kereszt
így válik Krisztusban felülmúlhatatlanná. Örök határszabássá lesz Ő maga a halál számára. Ehhez kellett Jézusnak megtapasztalnia a szenvedést, annak minden
abszurditásával együtt. Politikai és vallási vádakkal, közönnyel és elhagyatással,
őt állandóan félreértő tanítványokkal és
teljes kitaszítottságával. Úgy, mint aki
mégis mindeközben szenvedélyesen szerette az életet annak forrásával, Atyjával,
a mindenség teremtőjével együtt. És ezt a
ragaszkodását a határokig eljutva sem
akarta feladni. Ebben rejlik Jézus szabadsága, és ezért lehet igazi erőforrássá számunkra is. Saját végső határkérdésével
együtt is: „Én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engem?” (Márk 15,34) Amire
Isten válaszolt a harmadik napon.
z a húsvéti hit netovábbja. Non plus
ultra, hiszen azzal, hogy Jézus feltámadt, bizalmat ébreszt bennünk és
értelmet ad életünknek, küzdelmeinknek,
feltámaszt egykoron és életeseményeink
bármelyikéből. Megőrzi, átadja, gazdagítja bennünk határkérdések között is
érvényes tanítását, amelyek nem vesznek
el soha, hanem teljességre jutnak az örök
életben.
risztus feltámadt! Valóban feltámadt! Non plus ultra. Aradi György
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Reményik Sándor

A kereszt fogantatása
A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben
A Libanonra szállott.
A Libanon csúcsán egy cédrus állott.
Törzse obeliszk, feje korona.
A Szentlélek ráharsogott: Te fa!
Máriától, a Szűztől most jövök,
Csirázik immár az Isten fia,
És áldott ő az asszonyok között.
Most rajtad a sor: ím, vihar-kezemmel
Megáldalak: légy terhes a kereszttel!
Légy te is áldott minden fák között,
Érezd, hogy nő benned a feszület,
Éveid: a Megváltó évei,
Míg utatok egykor összevezet.
Rajtad csorogjon végig Krisztus vére,
Kidöntve majd magányod vadonából
Állítsanak a világ közepébe.
Ott állj majd minden árva faluvégen,
Ott függj a cellák kietlen falán,
Ős-fádnak ezer apró másaképen.
Forgácsolódj szét millió darabra,
A Szabadító tekintsen le rólad
Millió megbilincselt életrabra,
A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben
Tovazúgott a Libanon felett,
Zúgásában ezer fa reszketett,
Ordító erdőn ment harsogva át,
Csak egy fa értette meg a szavát, –
Lehajlott óriási koronája:
Kereszt-sorsának megadta magát.
Kolozsvár, 1928. március 1.

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik egyházfenntartói járulékuk
befizetésével támogatták egyházközségünk alap küldetését a 2014-es évben.
Templomunk 110 éves jubileumi évfordulójára készülve biztatjuk olvasóinkat,
hogy a gyülekezet életéhez kapcsolódva vegyenek részt közösségi hitéletünk
rendszeres anyagi fenntartásában is. A mellékelt csekk feladásával, banki
átutalással vagy állandó átutalási megbízással (havi, negyedévi bontásban)
A közleményben a név és cím mellett kérjük, jelöljék: egyházfenntartói járulék.
Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség, OTP 11705008-22506573
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a Jézus Krisztus által; mert a bűnösökért
halálra adtad egyszülött Fiadat, és benne
megbékéltetted magaddal a világot.
Dicsértessék a te neved, Jézus Krisztus,
Istennek Báránya, mert könyörültél rajtunk, testvérként vállaltál minket, bűnösöket. Köszönjük értünk megtört testedet, értünk ontott véredet. Köszönjük,
hogy asztalod vendégei lehetünk. Szentlélek Úristen, támassz bennünk éhséget
és szomjúságot, hogy a hívó szót meg ne
vessük, hogy Urunk jelenlétét az úrvacsorában komolyan vegyük. Jöjj segítségül, hadd legyünk a ránk szorulóknak
testvérei. Hadd szolgáljunk nekik önként,
örömmel.

Hálát adunk, Istenünk, hogy Jézus Krisztust feltámasztottad a halálból, és minket
sem hagysz elveszni. Sokszor érezzük
azt, a sötétség vesz körül minket, sötét
gondolatok hatalmasodnak el rajtunk. Ha
mi úgy is érezzük, nincs tovább, te akkor
is hívsz, vezetsz, bátorítasz. Légy most
velünk, kérünk Téged! Állj mellettünk
minden nehézségben, légy támaszunk
erőtlenségünk idején, bátorítónk csüggedésünkkor, légy vigasztalónk szomorúságunkban, gyászunkban! És vezesd tekintetünket a világosság felé, hogy mindig
meglássuk azt! Istenünk, tedd átélhetővé
a szabadulást számunkra, mert szükségünk van rá! Hálát adunk neked, hogy
Nagypéntek
legyőzted a halált, és a mi életünket is
kezedben tartod, őrzöd. Dicsőség a ma- Uram, sokszor elárultalak. Nem csókkal,
gasságban! Ámen.
PA mint Júdás, hanem azzal, hogy elmulasztottam a hit cselekedeteit. Nem az „ÜdImádságok az Evangélikus Énekeskönyvből vöz légy, Mester!” köszöntéssel árultalak
el, hanem azzal, hogy elmentem a testvéBöjt
rem mellett, és nem üdvözöltem néhány
Istenem, aki szeretet vagy, tisztíts meg barátságos szóval. Uram, ne engedd,
engem Jézus vérével minden tisztátalan- hogy életemet Júdásként fejezzem be!
ságtól, amely tőled elválaszt engem, és
Uram, mily sokszor megtagadtalak,
azután költözzél szívembe, hódíts el ma- szégyelltelek. Hányszor elvették az emgamtól, és szabadíts meg mindentől, ami berek bátorságomat, és hallgattam rólad.
alkalmatlanná tesz a szolgálatra, hogy Hányszor becsültem többre a világ tüzét.
hitben, szeretetben és türelemben mindig Segíts, Uram, hogy megbánjam, és viszneked hódoljak, és örökké tied legyek, szaforduljak, mint Péter!
Jézus Krisztus, a te Fiad, a mi Urunk
Uram, elbizakodottságom, gőgöm nem
által.
(Johann Arndt 1809) kevesebb, mint Kajafásé; félelmem az
igazság mellé állni nem kisebb, mint
Pilátusé; kishitűségem mélyebb sebeket
Nagycsütörtök
ejt rajtad, mint a római zsoldosok szegei.
Ó, Jézusom, aki így imádkoztál:
Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy
mindenhol és mindenkor hálát adjunk ne- „Atyám, bocsáss meg nekik!” – bocsáss
ked, mindenható Atyánk és örök Istenünk meg nekem is. Akkor az én bűnös, régi
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életem megfeszíttetik és meghal, de feltá- támadása által, hogy az ördög hatalmától
mad veled új, szent életre.
megváltva a te országodban éljünk. Add
J. Gananabaranam (Dél-India) meg nekünk, hogy ezt teljes szívünkből
higgyük, és ebben a hitben állhatatosan
mindenkor dicsérjünk téged, és hálát
Húsvét
adjunk neked, Jézus Krisztus Urunk, a te
Mindenható Isten! Te törölted el a bűnt és Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel vaa halált Fiad halálával, és te hoztad vissza lóságos Istenként él és uralkodik örökaz ártatlanságot és az örök életet az ő fel- kön-örökké.
Luther Márton 1533

Kedves Szülők és Gyermekek!
Szeretettel hívunk Titeket
a március 29-én, vasárnap 10.30-tól 12.30-ig tartó
virágvasárnapi kézműves foglalkozásunkra.
Amíg a gyermekek a gyülekezeti teremben barkácsolnak
a szülők részt vehetnek az istentiszteleten is,
amelynek végén a gyermekek bemutatják munkáikat.
A részvétel ingyenes.
Címeink:
Gyülekezeti terem: Bp. VII. Damjanich utca 28/b
Templom: Bp. VII. Városligeti fasor 17.
Simon Attila hitoktató
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Tavaszi leltár

Eljön megint.
Lassú ébredés. Várakozás, kitárulás,
mozdulás. A levegőben, az ereimben,
a rám vetülő fénysugarakban, a bőröm
pórusain beszűrődve, a finoman párolgó
földillatban – lassan ott van már mindenütt. Egy apró borzongást érzek, amint
a friss szél megsuhint, hetykén belém
csíp. Érzem közeledtét. Szép, bátorító
üzenetet hoz a légből, a földből – boldog
erőt. A „csakazértis” konokságával jön.
Télen túl, vékonykán, kicsit fázósan.
Komótosan lépdel. Nem siet, csak érkezik; feltartóztatni már sehogy sem lehet.
Fény, ünnep, öröm, játék. Az élők földjén szellő- és esőillatú a levegő. Elég volt
már télből, halálból, bágyadt várakozásból – szól Valaki. Tágas téren bóklászó
fénysugarakból, sarjadó zöld fűszálakból,
pirosló hajnalokból szövi színeit, készíti
ruháját.
Ha kiárasztod lelkedet, élet támad, és
megújítod a termőföld színét…

Összegyűjtöttem legkedvesebb tavaszi
szavaimat. Kikelet, nyitnikék, pittypalatty. És az igék: fakad, frissül, kering,
kibomlik, megújul, tárul, tódul, zsendül,
zsong. Leltározom. Szót fogadok Szilágyi Domokosnak: „Vedd leltárba reményeidet, szemed élesre állítsd, nézz körül
e birodalomban”. Még hunyorgok kicsit.
Felhők kontúrjait nézem, madarak röptét,
pattanásra készülgető rügyezést, számba
veszem reményeimet, életem tavaszi
ajándékait. Majdnem beleszédülök a körülöttem, bennem lüktető újulásba.
Látom, amint büszkén, diadallal, de
kellő józansággal indul a tavasz, szellőzteti és takarítja húsvét előszobáját. Érzem, ahogyan az Irgalom melengeti
a világot. Látom az Úr jóságát az élők
földjén. Sokan látjuk, és örülünk neki.
A legjobb dolog a nap alatt most a nap
alatt lenni. Kinyújtózni a fénybe, reménybe. Távlatokat látni, meg az egészen apró rezdüléseket: ahogyan a nár-

6

KÖRLEVÉL

cisz zöld kardjai előbújnak a földből, csatasorba állnak a létezés erői.
Eljön megint.
Hozza magával kiskorúsága minden
ártatlanságát, törékenységét, meg kamaszos hóbortjait és hetykeségét. „Itt vagyok. Azért is.”– susogja. És ezzel mindent elmond.
A tavasz eszhatologikus példázat.
Az eljövendő Nagy Újulás előhírnöke.
A tavasz Isten szabad, szép élete körülöttünk, bennünk. Örömbe öltöztet, dalolásra késztet, csordultig telítődünk összhangjával. Jelenségvilágából mindegyre
jelzések érkeznek felénk. Nem hagy
nyugtot, kérdőre von, játszik, gondolkodóba ejt. Mi végre élünk? Van-e erős reményünk? Vajon mi vár majd? Milyen
lesz az, mikor majd teljesen, igazából
megérint az Élet?

2015. Húsvét
A tavasz olyan, mint amikor egy
kamarazenekar hangol a koncertjére:
megannyi hangszer próbálgatja a futamokat, többször nekifutva gyakorolja a nehezebb dallamokat, trillákat – kísérletezik, hogyan szól majd a legjobban, vajon
nem hamis-e? S aztán egyszer csak mind
elcsöndesül, mert a karmester érkezik…
felhangzik a szimfónia.
Ha kiárasztod lelkedet, élet támad, és
megújítod a termőföld színét…
Isten szép. Tavaszaink prédikálják.
Szépségének alakzatai emberléptékűek,
nekünk valók, hozzánk illők. „Erdőt, hegyet, tengert, folyót, kék cinkét, csecsemőt ha láttam, lelkem csak mondogatta:
milyen szép az Isten”. (Zelk Zoltán:
Tegnap)
A Lélek árad, az Alkotó rendbe hozza
a téltől búsult, kopott világot. Rendbe
hozza, új létre nemesíti az életünket.
És akkor meglátjuk az Úr jóságát az élők
földjén.
Isten önmaga társává emel, hogy új
üzenete, dallamai, fényszikrái, friss
Lélekszele megújítsa a régit, reményre
ébressze a holtat. Társául választ, hogy
az ébredéssel, kitárulással végre fölfedezzük egymásban is szépsége lenyomatait.
„Igyekezz, hogy te légy a tavasz megkapó műalkotása, tanulj bele tavaszi hivatalodba, ember!” – szólít meg újra a költő, Szilágyi Domokos. Dolgom van hát,
tavaszi dolgom. Együtt alkotunk tavaszt,
újulást Vele. Hivatalom: látni, tanulni,
örülni, játszani – hálával, boldogan.
Dr. Varga Gyöngyi
evangélikus lelkész
biblikus teológus, egyetemi docens
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DR. JUHÁSZ GÉZA ÉLETRAJZA
(1929. FEBRUÁR 27., PESTSZENTLŐRINC – 2015. JANUÁR 27., BUDAPEST)

Búcsúztató életrajzi írás Dr. Harmati Bélától. Elhangzott temetési szertartásán,
2015. február 25-én, 15 órakor a Budapest Deák téri templomban
Emlékezzünk dr. Juhász
Géza testvérünkre Isten
színe előtt, feleségével,
családja, rokonsága, lelkésztársai és nyomdai
munkatársai közösségében.

töltött szolgálata, az ifjúsági csoport, a gimnazisták és egyetemisták közötti munkája. Amikor
nyugdíjas éveikben ebbe
a templomba jártak
rendszeresen,
voltak
olyan gyülekezeti tagok,
akik örömmel emlékeztek vissza ötven-hatvan
év múlva is kedves lelkipásztorukra.

Pestszentlőrinci családból indult élete, itt kezdte
iskoláit. A gimnáziumi
érettségi után a Pécsi
Erzsébet TudományegyeFotó: Evangélikus Élet, 2006
tem soproni evangélikus
teológiai karán szerezte meg lelkészi dipNyomdai vezetői munkája mellett
lomáját.
elvégezte a MUOSZ újságírói akadémiáMár iskoláskorában is nem a reál-, ját, majd az ELTE jogi karán 1968-ban
hanem a humán tárgyak vonzották, doktorált. 1989. december 31-ével ment
rendkívüli érdeklődést mutatott az iroda- nyugdíjba, majd szinte másnap hozzáfolom iránt. A szép magyar beszéd, nyelv, gott a nyomda kiadói tevékenységének
írás egész életének meghatározója lett. megszervezéséhez. Ebből született meg
Diplomája megszerzése és ordinációja az Unikornis Kiadó, amelynek ő lett a veután 1953-tól lelkészi szolgálatot vég- zetője. Két és félév alatt több tucat könyv
zett Budapesten a Fasori gyülekezet- kiadása, a százkötetes Jókai-sorozat elinben.
dítása fűződik nevéhez. 1996 elején felÍrásainak köszönhetően az egyházi kérés alapján a Magyar Grafika folyóirat
sajtóosztály, majd a kiadó munkatársává munkatársa lett. Szinte megszállottja az
nevezték ki. Így került kapcsolatba újságírásnak, az újságírói felelősségnek,
a nyomdászattal, előbb az Athenaeum a precíz, pontos, hiteles tájékoztatásnak.
Nyomdában, majd 1957-től a Zrínyi 1998-ban a sajtó ünnepén, március 15-én,
Nyomdában. Hivatalos egyházi útra kí- negyvenéves tevékenységének elismerésérhette el Szabó József püspököt tudó- seként „Aranytollat” adományozott neki
sítóként 1957 szeptemberében Kínába.
a Magyar Újságírók Szövetsége. Évtizedekig tagja a Fővárosi Munkaügyi BíróKülönösen is emlékezetes maradt ságnak, és a Kossuth Kiadó jogtanácsszámára és felesége számára a Buda- adója volt. Számtalan kitüntetés és elispest-Fasori evangélikus gyülekezetben merés tulajdonosa.
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Így vallott: „Én a nyomdászokban
nyílt szívű, egymással összetartó, egymásért harcoló, a betű üzenetét komolyan
vevő embereket ismertem meg. Élmény
marad, hogy annak idején befogadtak
maguk közé, Gazdagodott az életem általuk és velük! Szép volt.”
Ruzsinszky Sándor, korábbi munkatársa emlékezése (Magyar Grafika
2004/Flexó különszáma) alapján.
Dr. Harmati Béla
ny. evangélikus püspök

Kassák Lajos

Harangszó
Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják õt a vének és a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.
Én is emlékszem rá, mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók és mesteremberek
Akik hű követői vagytok valamennyien
A nincstelenségben, az útban és az igazságban
Igen, igen, az Ő árnya is visszhangja vagyunk
mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben
dicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk
a kereszten.
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Az idei évben is Bonyhádon lesz a Déli Evangélikus Egyházkerület
missziói napja. A május 16-i program központi része Lengyel Anna
újságíró, egyházkerületi felügyelő és Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója beszélgetése lesz.
A nap közepén szendvics-ebédet kínálnak a szervezők, délután pedig
alternatív programok között lehet válogatni, melyekben belmissziói, külmissziói témájú beszélgetések, népzenei bemutató is lesz, de Gáncs Péter
püspök új a 330 éve született Johann Sebastian Bachról Varnus Xavérral
beszélget majd, ezt is meghallgathatják az érdeklődők.
A csendsátorban lelki töltekezésre lesz lehetőség, a programot Szabóné
Mátrai Mariann úrvacsorai istentisztelete zárja.
A missziói napon való részvételről lelkészi hivatalunk ad tájékoztatást
minden érdeklődőnek.

***
Ugyancsak Bonyhád ad majd helyszínt
június 22. és 26. közötti
Országos Konfirmandus és Ifjúsági Tábornak.
Az elmúlt 5 évben konfirmált fiatalokat várják a szervezők szállással,
teljes étkezéssel és színes, változatos programmal.
A jelentezéseket már most jelezni lehet a lelkész ihivatalunkban.
Előadó: Dr. Xeravits Géza teológus, egyetemi tanár
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SZERETETVENDÉGSÉGRE
2015. március 28-án,
szombaton 16 órától
a Fasori Evangélikus Gyülekezet
közösségi termében
(Damjanich u. 28/b. fsz. 1.)

KORPUSZOK
címmel Dévai György fotóiból
nyílik kiállítás.

Korpusz=corpus, a Magyar Katolikus Lexikon szerint: „a keresztény művészetben feszületen lévő Krisztus”. Furcsa hogy éppen ebben az egyházi kiadványban is csak az utolsó, a hatodik értelmezése éppen ez e szónak
és még meglepőbb az a megfogalmazás,
hogy: „lévő”…
Pedig, úton-útfélen találkozhatunk „Krisztuskeresztekkel”, ha figyelünk elődeink
eme hátrahagyott emlékeire. Legtöbbször utak mentén, mezőn, mezsgyéken, néha
épületek közelében, tehát az Egyház liturgikus színhelyein kívül állva dacolnak az
idő múlásával. Hagyományteremtő, sokszor mai szemmel naivnak tetsző munkák,
melyek azonban évszázadok hitéletének tükörképei. Szerényen meghúzódó, névtelen
mesteremberek: kő-, és fafaragók, vasöntők, bádogosok, kőművesek kézlenyomata
az, ami megragadja a szemlélőt. A korpusz állíttatója „hálából”, „fogadalomból”
kifejezésekkel jelölt kérését, köszönetét megfogalmazó alkotások, melyek jó esetben
őszinte fohászok a Megváltóhoz.
Álljunk meg egy imára, főhajtásra, hálaadásra…
Dévai György másodfelügyelő
A szeretetvendégség keretében köszöntjük
gyülekezetünk nevében

SZIRMAI ZOLTÁN
nyugalmazott evangélikus lelkészt

80. születésnapja alkalmából.
Az asztalközösséghez szívesen fogadunk
segítőket, felajánlást.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a délutánra.

KÖRLEVÉL
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Konfirmandusok tábora
Balatonboglár,
2015. május 1-3.

10 éves a TAMÁS MISE
2015. május 10-én este 6 órakor
jubileumi Tamás mise lesz
a Deák téri evangélikus templomban,
melyre gyülekezetünkből is
szeretettel várnak érdeklődőket.
Igehallgatásra, énekre, imádságjárásra,
személyes áldáskérésre is
lehetőség nyílik.
A gyülekezet lelkészei várják
a készülésben aktív szerepre
vállalkozók jelentkezését!

Az idei évben konfirmációra
készülő fiatalokkal
május első napjait
tábori felkészüléssel töltjük
Balatonbogláron.
A lelki, szellemi felfrissülés
közben már a
május 23-án délután 5 órára
tervezett vizsgára
és a Pünkösdhétfőn, május 25én tartandó konfirmációi
ünnepre készülünk.
Hordozzuk imádságban
a konfirmandusokat ezekben
a napokban!

Gyülekezeti buszos kirándulás
Április 18-án ismét kirándulásra indulunk gyülekezetünkkel.
Várjuk mindazokat, akik Kiskőrös, Hajós és Baja
nevezetességeit szeretnék közelebbről megismerni.
Indulás: 2015. április 18-án, szombaton reggel 8 órakor
az 56-osok terétől (a Regnum kereszttől).
Érkezés: 20 óra körül
Részvételi díj ebéddel felnőtteknek 5.000 Ft
gyermekeknek 3.000 Ft
Jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk
figyelembe venni
a hozzájárulás befizetésével
(Lelkészi hivatalban
vagy az istentiszteleteket követően.)
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A 2014-es zárszámadás fő sorai
FŐBB BEVÉTELEK
Gyülekezeti tagoktól
Egyházfenntartói járulék
2 483 020
Adomány
1.567.681
Perselypénz
1.634.880
Céladomány
39.979
Angol nyelvű alkalmak
72.550
Összesen:
5.798.110
Központi Támogatás
Hitoktatási díj
1.752.560
Összesen:
1.752.560
Továbbítandó bevételek,
offertóriumok összesen:
291.080
Külső.támogatások
Helyi, megyei önkormányzattól 5.700.000
Egyéb alapítványtól
1.401.675
Összesen:
7.101.675
Gazdálkodásból
Lakbérek
12.705.273
Ingatlanok hasznosítása
2.009.890
Vízdíj lakóktól
1.901.101
Szemétszállítási díj lakók
794.424
Egyéb visszatérítések, kamat
1.719
Összesen:
17.412.407
Egyéb bevételek
Követelések törlesztése lakóktól 2.998.795
Egyéb.bevételek
732.920
Átfutó bev., útikts., pályázatok1.154.901
Összesen:
4.886.616
Összesen
37.782.448

FŐBB KIADÁSOK
Illetmények
Lelkészek
3.590.640
Lelkészek hitoktatási díja
228.198
Nem lelkészi alkalmazottak ill.1.823.760
Nem lelkészek hitoktatói díja 1.394.594
Lelkészeknek egyéb juttatás
120.000
Irodavezető
1.074.857
Természetbeni juttatás
470.250
Összesen:
8.702.299
Törvényes terhek
2.361.602
Dologi kiadások
Közüzemi díjak
4.073.565
Fűtés, világítás
3.041.209
Iroda, telefon, sajtó
1.409.779
Egyéb
1.206.310
Összesen:
9.730.863
Más egyházi szervnek
Egyházmegyei járulék
100.050
Más egyházközségnek
10.000
Összesen:
110.050
Továbbítandók, offertórium,
GAS, szuppl., iskfenntartás
197.655
Javítás, karbantartás
Templomban
151.711
Gyülekezeti helységben
410.482
Házban
5.564.844
Összesen:
6.127.037
Új létesítmények
3.442.985
Egyéb
Gépjármű költségek
748.942
Felszerelés vásárlás
732.048
Egyéb, tábor, kirándulás, stb. 2.187.472
Összesen:
3.668.462
Összesen
34.340.953

2014. évi nyitó pénzkészlet:
bevételek összesen:
kiadások összesen:
2014. évi záró pénzkészlet:

13.426.757 Ft
37.782.448 Ft
34.340.953 Ft
16.868.252 Ft
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XätÇz°Ä|~âá ^tÅtÜtÅâéá|~t
a Fasori Evangélikus Egyházközség templomában

2015. május 10-én 16:00 órakor
Somogyvári Tímea Zita, a Szegedi Nemzeti
Színház nívódíjas magánénekese, Gál Csaba,
a békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola művésztanára, az Alföld Vonósnégyes és a Calandrella
Kamarakórus adnak közös koncertet Kutyejné Ablonczy Katalin vezetésével.
Ola Gjeilo néhány kórusműve csendül majd fel a bűnnel való küzdelmek
feszültségét árasztva, vagy éppen az Istennel harmóniában élő ember békességét,
hálaadását fejezve ki.
Műsor:
Ola Gjeilo: Ubi Caritas • Away in a Manger •
Unicornis Captivatur • The Ground • Dark
Night of the Soul • Luminous Night of the Soul
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
A belépés díjtalan,
adományokat szeretettel fodagunk!

Hittantábor
Szeretettel várunk minden alsós
korosztályhoz tartozó gyermeket
a fasori evangélikus gyülekezet nyári
gyerektáborába.
A tábor időpontja: 2015. június 15-19.
Helyszín: Csákvár, evangélikus tábor
A tábor díja: 15 000 Ft
Jelentkezni lehet 5000 Ft előleg befizetésével április 17-ig
Durst Mónika hitoktatónál (tel.: +36-20/824-5355 • mail: moni.durst@gmail.com)
Simon Attila hitoktatónál (tel.: +36-20/824-3468 • mail: hangya222@gmail.com)
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően idén is van lehetőség kedvezményes tábordíj fizetésére. A kedvezményt az egy főre eső jövedelem és a táborban egy családból részt vevő gyerekek száma alapján lehet igényelni.
Gyere el, mert veled még jobb lesz ez a hét! Várunk szeretettel!
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A 2014. év a kazuális szolgálatok tükrében
„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.” A mindenható Isten áldja meg szeretettel
(Mk 16,16)
és hűséggel a házastársakat!
MEGKERESZTELTEK
Barna Adél
Benedek Anna Róza
Benedek Sára Blanka
Berényi Blanka
Bertók Tamás Zalán
Borbély Emma
Borsos Luca
Czikkely Anna
Czikkely Vilmos
Czikkely Zalán András
Di Gleria Florencia Margarita
Dorner Balázs
Emődy Levente
Fekete Nóra
Fekete Vincent Alexander
Fekete-Káró Szonja
Hadinger Britta
Horváth Hanna
Huszár Mariann
Jakócs Péter Tamás
Kádas Emilia
Karádi Bence Árpád
Kertai János
Molnár Ágost
Molnár Barnabás
Nyárádi Kincső
Ottlecz Lia
Pintér Lívia Erzsébet
Pusztai Róbert
Riana Haris
Szilágyi Dávid
Szolnoki Tamás
Terei Emese
Tomcsányi Anna Linda
Tomcsányi Franciska Marianna

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Cassie Mills és Miskó Szabolcs
Fábián Boglárka és Adame Frea
Ferencz Szilvia és Ziegbein Arne
Hammer Orsolya és Hornyik János
Kern Boglárka és Herczeg Artúr
Kónya Erika és Kása Attiila
Papp Eszter és Szabó István
Pergel Alexandra és Herold Balázs Zoltán
Toldi Brigitta és Bangó Róbert
Vujity Mira és Kapronczay Péter
Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és
az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is
él.” (Jn 11,25)
ELTEMETTETTEK
Barta Sándorné, Bátor Elemér,
Brózik Sándor, Csillag Júlia
Czabán Ernő, Ferenczy Zoltánné,
Hárs Ernő, Kemenes Kálmán,
Kiss Ernő, Kiss Lászlóné,
Kláray Vilmosné,
Komáromi Hiller Ottóné,
Koppány Vilmos Frigyes,
Koránszki Istvánné,
Kósa Árpádné, Kovács Lajos,
Kovács Lászlóné, Lénárd Tamás,
Lestyán Mihály, Losonci Tiborné,
Luthár Jenő, Máriáss László,
Muhr Ottmárné, Nagy Anna,
Nikodém Józsefné,
Palotás Mihály, Sinkovicz Péter,
Szalontai László, Vágaljai Edéné,
Zalatnai Lajos

2015. Húsvét
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Nagycsütörtök,
Nagypéntek

Bitskey Tibor
(Rákoskleresztúr, 1929. szeptember 20. –
Budapest, 2015. február 2.)

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai
Mari-díjas színművész, az Evangélium Színház tagja
Búcsúztatása az evangélikus egyház
szertartása szerint a zugligeti római
katolikus templomban volt 2015. február 27-én, ahol a vigasztalás igéjét
Szirmai Zoltán ny. lelkész hirdette
Mt 17,1-8 alapján a családi kör és
tisztelői jelenlétében.

Ifjúsági istentisztelet
Az elmúlt 10 évben gyülekezetünkben
konfirmáltak számára húsvét után két héttel, április 19-én este 6 órakor lesz ifjúsági zenés istentisztelet. A zenei szolgálatban segít és az igehirdetést tartja
gyülekezetünk ötödéves teológiai hallgatója, Hajduch-Szmola Patrik. Teológus
zenésztársaival külön erre az alkalomra
készülő zenével várunk minden érintettet
a Damjanich utcai gyülekezeti teremben!

Hagyományosan ezen a két napon úrvacsorai istentiszteletekre hívogatunk.
Csütörtökön este 18 órakor lesz istentisztelet templomunkban, ekkor Jézus és tanítványai utolsó vacsorájára
emlékezve lehetünk részesei az úrvacsorai közösségnek, melyet J. S. Bach
műveiből Rákóczy Anna fuvolaművész
játéka gazdagít.
Nagypénteken délelőtt 11 órakor
úrvacsorai istentisztelet lesz, este 18
órakor pedig passióolvasás előzi meg
az úrvacsorát. Krisztus szenvedéstörténetének felidézésével megváltásunk
eleven üzenetével töltekezhetünk.

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.

International
English language Service
at Budapest-Fasor
Evangelical-Lutheran Church
in the 2nd and 4th Sunday
of the Month at 9:30 am.
address:
Városligeti fasor 17.
tel:
+36-20-770-3700
email:
fasor@lutheran.hu
fb: https://www.facebook.com/city.park.lutheran
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Rabszolgavásár…
Arra a napra ma is úgy emlékszem,
mintha tegnap lett volna. A ZIU trolibusz
számomra észveszejtő száguldása a szűk
utcában a kocsik között, az iskola a széles
utcában, az emléktáblák sokasága, hazafelé az Andrássy úton – első alkalommal
a „fasorban”. Azt hiszem nagypapám
ugyanezt a meghatottságot érezte, nem
volt nehéz az öreg „fasorinak” fasorit csinálnia belőlem is. Hitoktatóként a hit- és
erkölcstannal kapcsolatos szülői tájékoztatóan – vagy ahogy hitoktatók egymás
között hívjuk „rabszolgavásáron” – mi
mással is kezdhetnék:
„A fasori evangélikus szó lehet hogy
ismerősen hangzik Önöknek, hiszen
többek között gyülekezetünk hozta létre
a híres Fasori Evangélikus Gimnáziumot,
amelynek padjaiból nemzetközi hírű
tudósok, Nobel-díjasok kerültek ki…”
A rabszolgavásárról kifordulva tudom
jól, ez több szempontból is csúsztatás
volt. És egészen pontosan 100 éves
csúsztatás. De hogyan is? Miért is?
Annak idején az iskola egészen újszerű pedagógiai elveket vezetett be,
amikor a kor körülményeihez képest az
egyént, az egyes tanulókat és azoknak
képességeit helyzete előtérbe a bevett
„tévonalzós” tömegképzés helyett.
Megtalálták, fejlesztették és gondozták a tehetségeket. Aztán jöttek az ilyenolyan díjak. Aztán meg az ilyen-olyan
évek. Aztán ma megint előtérbe került az
egyén, az objektívnek nevezett ismereteken túl a képességek és az attitűdök is
egyre nagyobb szerepet kapnak, szépen
(nagyon) lassan a nevelésben.

2015. Húsvét
Erre irányul ma többek között az ún.
kompetencia alapú oktatás, ahol a matematika helyett a logika, az olvasás helyett
a szöveg megértése áll a középpontban –
a ma már gombnyomással megszerezhető
információk helyett az információk felhasználása és hitelesítésének módja áll
a pedagógiai célkeresztben.
Mindez nagyon jó és kívánatos, és jó
lenne már a gyerekcipőket kinőni.
De valami még hiányzik. Egy olyan,
mondjuk kompetencia, ami rendezőelvként magába foglalja mindazt, ami egyén
és képesség, közösség és világ között
zajlik. Ez a kompetencia például alig kap
figyelmet, pedig feladata lehetne, hogy
az összes felismert kompetenciáinkat
értelmes rendszerbe illeszthessük. Mondjuk egy olyan rendszerbe, amelyben
a hangsúlyok a jövőbe vetett hiten, reményen, a világban való helyünkön és
az emberekben és önmagunkban való
bizalmon vannak, és ami átível időn és
téren, a teremtéstől a világ végezetéig.
És ezeknek járulékos dolgai jelennek
meg az attitűdökben, képességekben,
mint az emberségesség, békés együttélés,
az élet értelmének szüntelen keresése.
Minek nevezhetnénk? Minek is? Nevezzük hit(bizalom)-kompetenciának.
Meg is van a folytatás: „Ezt a hit(bizalom)-kompetenciát igyekszünk fejleszteni az evangélikus hittanóráinkon, biblikus játékkal, beszélgetéssel, dramatikus
eszközökkel, és amennyiben igény van
rá, az iskolán kívül is, kézműves alkalmakkal, nyári táborral. Plakátokat és tájékoztató anyagot ott az asztalon találnak,
jelentkezni május 20-ig…”
Simon Attila
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Lelkészi Hivatal:
1071 Budapest, Damjanich 28/B.
Tel/fax: (+36 1) 3222 806
fasor@lutheran.hu • fasor.lutheran.hu
facebook.com/bpfasor
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A húsvét hajnali istentisztelet egészen különleges élményt kínál. A sokéves hagyomány idén sem szakad meg, ezúttal 5:30as kezdéssel hirdetjük a feltámadás ünnepének első istentiszteletét.
MIT ÉRDEMES TUDNI?

• Az istentisztelet a sötétből vezet a világosságra. Nem hagyományos,
hanem külön erre az alkalomra írt liturgiája van,
amelyben a fénynek, a hangoknak és a csendnek van nagy szerepe.
• Bárki számára nyitott alkalom. Kérjük, hogy az érkezésnél
legyen pontos, 5:30-kor elkezdődik az istentisztelet és késve nehéz
bekapcsolódni. Az istentisztelet hossza másfél óra körül van.
• Nem a padokban, hanem külön erre az alkalomra előkészítve a templom oltár előtti
terében berendezett széksorokban helyezkedünk el, minden ott történik körülöttünk.
• A gyertyafények, a sötétség és reggelre a kinti világosság is tartalmat hordoz, ezek
az elhangzó szövegekben is megerősítést kapnak, de önmagukban is hatnak az emberre.
• Ahogy a sötétből a világosba jutunk, úgy érthetjük meg a halálból az életbe vezető
út bátorító örömhírét is.
• Az istentiszteletet követően a gyülekezeti teremben közös reggelizésre hívunk
mindenkit. Az ünnepi asztalra köszönettel fogadunk étel-adományokat.

Májusi koalás program
A május 3-i családi istentiszteletre másképp
készülünk, mint általában. A 10 órakor kezdődő istentisztelet a templomban a szokott
módon zajlik majd, énekléssel, imádsággal,
beszélgetéssel. Anyák napja alkalmából, szokásaink szerint, az édesanyákat is köszönteni fogjuk
ezen a napon. Az istentisztelet végén azonban mindenkit arra
hívunk, ezt a délelőttöt most teljes egészében töltsük együtt, és
menjünk közösen át az Állatkertbe. Idén tavasztól – először Magyarországon –
koalák is lakják a városligeti állatkertet, a családokkal szeretnénk együtt meglátogatni őket. Május 3-án tehát családi délelőttre hívunk minden érdeklődőt!
Az állatkerti belépőkhöz gyülekezetünk támogatást nyújt,
legyünk együtt részesei ennek az élménynek is!
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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
GYERMEKEK JÁTÉKOS VASÁRNAPJA
minden vasárnap 11 órakor (az istentisztelettel párhuzamosan) a gyül. teremben
GYÜLEKEZETI HITTANÓRA gyermekeknek a gyülekezeti teremben minden kedden 16:30 órakor

KONFIRMÁCIÓ OKTATÁS vasárnaponként 9:30-tól a gyülekezeti teremben
BABA-MAMA KLUB kéthetente szerda 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 gyülekezeti teremben.
IDŐSEK BIBLIAÓRÁJA minden szerdán 15 órakor a gyülekezeti teremben.

Ünnepi istentiszteleti rend

BUDAPEST-FASORI
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
LELKÉSZI HIVATALA

• március 29. Virágvasárnap
11:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Pelikán András
• április 2. Nagycsütörtök
18:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Aradi György
• április 3. Nagypéntek
11:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Aradi György
18:00 úrvacsorai istentisztelet
(passióolvasás)
szolgálattevő: Pelikán András
• április 5. Húsvét
5:30 hajnali istentisztelet
szolgálattevő: Pelikán András
10:00 családi istentisztelet
szolgálattevő: Pelikán András
11:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Aradi György
• április 6. Húsvét 2. napja
11:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Szirmai Zoltán

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
Aradiné Durst Mónika hitoktató:
+36-20-824-5355
Simon Attila hitoktató: +36-20/824-3468
Gálos Miklós kántor: +36-20-770-3533
Jónás Zoltánné (Edit néni) egyházfi:
+36-20-770-3702
Kövér Erzsébet egyházfi
+36-70/300-9736

BUDAPEST–FASORI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG
Számlaszáma:
OTP 11705008-22506573
Köszönjük támogatását!
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Nagyheti sorozat
a Fasori és Deák téri gyülekezet közös szervezésében

Jézus passiója Lucas Cranach képei alapján
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a deák téri és a fasori
evangélikus gyülekezetek hagyományos nagyheti alkalmaira,
idén a fasoriak gyülekezeti termében. (Damjanich u. 28/b. fsz. 1.)
MÁRCIUS 30. HÉTFŐ, 18 óra
„A szenvedő Jézus” (Kálvária, 1505) Jn19,26-27 • Igehirdető: Gáncs Péter püspök
MÁRCIUS 31. KEDD, 18 óra
„Jézus siratása” (Pieta) Jn19,38-42 • Igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva
ÁPRILIS 1. SZERDA, 18 óra
„A győzelmes Krisztus” (Weimari oltárkép) Jn20,19-23 • Igehirdető: Zászkaliczky Péter

Heinrich Biber

REQUIEM
Johann Wohlmuth: Miserere
(Az 51. zsoltár alapján)
2015. március 31. (kedd)
19 óra
Előadják:

Hold Kórus,
Simplicissimus
Kamarazenekar
Művészeti vezető: Németh Zsombor

Vezényel: Fehérváry Péter

Fasori evangélikus templom
Budapest VII. Városligeti fasor 17.
Az est minden érdeklődő számára
nyitott. A belépés díjtalan!

