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adománygyűjtés
Rozetta FelÚjÍtásáRa
Tisztelt jókedvű Adakozó!

A jókedvű adakozót szereti az Isten. 2Kor 9,7

110 éves fasori evangélikus templomunk főbejárata fölött látható, a Városligeti fasorra néző főhomlokzat összképét meghatározó 5 méteres
átmérőjű gótikus rozetta, melynek színes ólomüvege Róth Miksa műhelyében készült 1905-ben. Azóta átfogó felújítása nem volt. Ha a történelmi sorsfordulók megkímélték volna, akkor is időszerű lenne felújítása. Jelenlegi kritikus állapotában azonban szerepet játszott többek
között az a második világháborús légnyomás, aminek következtében
deformálódott. Több részleges javítás nyomán tavaly figyelmeztető jelként újabb üvegdarabok mozdultak ki helyükről.
Az egyházközség presbitériumának döntése alapján a felkért
szakértő restaurátor Molnár Gabriella elkészítette a restaurálási
elődokumentációt (2016. február 22.). Ebből kitűnik, hogy a helyenként kihasasodott, instabil ólomszerkezetű, több ponton törött, kopott
és szennyezett felületű ólomüveg felújítása időszerű.
Az üvegfelület szakszerű restaurálása 5,3 millió forint költséggel jár,
továbbá az állványozási, az orgona szakszerű lebontásával és visszaállításával járó, valamint a javasolt védőüvegezést is magába foglaló
munkálatok becsült költsége 4 millió forint.
A teljes felújítás becsült összköltsége: 9,3 millió forint.
Most arra kérjük gyülekezetünk tagjait, és mindazokat, akik
szeretik a Fasort, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten segítsék a
rozetta felújítás tervét.
Szeretnénk pályázati forrásokat is bevonva felkészülni a felújításra,
ám széles körű öszefogással lehetőségünk nyílna arra, hogy
a reformáció 500 éves évfordulójára be tudjuk fejezni a rozetta teljes
rekonstrukcióját (az orgona helyreállításával).
Az adományok felajánlásának módja:
• Közvetlenül a lelkészi hivatal pénztárába történő készpénzes befizetéssel
• Az egyházközség folyószámlájára történő banki átutalással
Bp-Fasori Ev. Egyházközség, OTP: 11705008-22506573
• Sárga postai csekken történő befizetéssel
Kérjük, neve mellet tüntesse fel a közleményben: Adomány – Rozetta
Köszönettel és szíves támogatásában bízva:
Budapest, 2016. március 1.
Az Egyházközség vezetősége
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nagyhét négy képben
PÁLMAÁG
Egykor és ma is körbe lengik várakozások azt, akitől elemi erejű változást
remélünk. Ez történt a názáreti Jézussal
is, aki szamáron vonulva lépte át a szent
város küszöbét. Pálmaág jár a meredek
ívű siker letéteményesének. Ezért teríti
a város apraja-nagyja levett
felső ruhákból és lenyesett
friss pálmaágból szőnyegét
a reménybeli királynak.
Ma is benne van a levegőben a változás iránti fogékonyság, és az a hevület,
ami lefojtott állapotában is
készen áll arra, hogy gyúlékony anyaggá
legyen egy sokakat magához vonzó személy közelében.
Akit követni talán egyfajta belső-külső
kényszer is. Akinek biztos szava van
a meg sem sejthető igazságról. Akinek
határozott tettei, a helyes irányba fordító
példája nyomán el kell indulni – harcos
engedelmességgel. És aki trónszéket képes ácsolni három egyszerű trükkel, amihez nem kell más csak egy lendületes,
bátorító kézmozdulat, csak egy visszakacsintó szem – minden bonyolultságot
mellőző büszkeséggel, csak egy megköszörült torokból feltörő trónfoglaló mon-

dat. És garantált a hajbókoló udvartartás
is a trón körül – friss pálmaággal szegélyezve.
Jézus a pálmaágas fogadtatás helyzetéből
ki- és továbbvonul. Ellenáll a sűrű ünneplésnek és a feltörő hozsannák között
csendben átsuhan, mint egy szelíd kézmozdulat az ősi írások
sorain, amik a szenvedő
szolgáról vallanak megtört
képekben. Jézus azon a napon a trónterem helyett a
mennyei pálmát ígérő előszobára ismer, mely elnyúló
árnyakon keresztül vezeti.
És keze megpihen a szamár nyakán, olvas
a kócos sörény jeléből; tekintete a hangos
kiáltozók mögött a gyerekek és asszonyok hátsó sorain nyugszik meg; a tömegen át az ünnep szűk körű órái felé fordul, hogy ki sem mondható, inkább csak
megélhető igazságait akkorra tartogassa.
Egy hét nyílik meg a pálmaágak között:
az azonnal learatható siker és a maradandó eredmények határán.
És a megváltó Jézus tovább hordozza
terhét, hogy lassan növessze a nap elnyúló árnyaival, léte el nem hervadó pálmaágait.
AGY

OSTYA ÉS BOR
Kelyhet és kis tálcát sokfelé lát az ember,
a kenyér és a bor pedig a leghétköznapibb élelmiszerek közé tartoznak. Mégis
elég melléjük tenni egy gyertyát vagy
egy bibliát és a legmélyebb érzések törhetnek fel bennünk: ez az úrvacsora!
Jézus és tanítványai „utolsó vacsorája” is

olyan ünnepi étkezés volt, mely elemeiben nem különbözött a zsidó páskaünnep
szokásos részeitől. A kenyér és a bor is
természetes része volt mindenki más ünnepi vacsorájának is. Jézus azonban
mondott olyan mondatokat közben,
melyek által sokkal többé vált tanítványai
számára megízlelni a bort, enni a kenyér-
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ből, mint máskor. „Ez az én
testem”, „ez az én vérem” –
mondta Jézus.
Jézus megmosta tanítványai lábát. Nagycsütörtökön
emlékezünk erre is, erre az
alázatos és példát mutató cselekedetére. Hiába a tanítványok, különösen is Péter felháborodása,
és hiába a talán bennünk is megszólaló
hang, hogy ez méltatlan, Jézus szelíden de
határozottan tette a dolgát. Ő hajolt le az
egyszerű emberekhez, hogy segítsen
rajtuk. És miután szavait, gondolatait,
erejét nekik adta, végül testével és vérével
is táplálta őket.

Hogy mi méltóak vagyunke, hogy Jézus ilyen közel fogadjon minket magához, hogy
megalázza magát a mi javunkért? Nem vagyunk méltóbbak a tanítványoknál, akik
viszont éppen Jézus cselekedeteiből érthették meg, önmagukért méltóak minderre a kegyelem által. Ez a legnagyobb ajándék, és ezért
nyílnak meg azok a mély érzések az úrvacsora kapcsán: Jézus teste és vére által
közösségben lehetünk egymással, és ővele is, aki önmagát adta értünk. Nem kell
hát fejünket szégyenkezve lehajtani, Jézus
szeret minket és mindig velünk van! PA

TÖVISKORONA
A töviskorona gúnyból font kellék. A töviskoronás király mégis hordja, mint
valami egészen furcsa jelet. Másfajta
kiválasztottsága nagypénteki
jelét. Megkülönböztetésül,
mint koronatanúja/koronás
tanúja annak, hogy Ő nem
a közemberek botlásain keresztül jutott el a halálig,
a keresztig. Mint a jobbján és
balján levők, a keresztet körülállók, vagy mi magunk.
A töviskorona hordozója Jézus. Názáreti, zsidó és király – így írják le. Pilátus
összegzése szerint egy kicsiny provincia
vidéki mozgalmának „királya”. Király
a teljes jelentéktelenségben. És szenvedéseit látva, elképzelve valóban ilyen
kérdésekkel szembesülünk: Vajon mire
van hatalma ennek a királynak? Ebben a
végletesen kiszolgáltatott helyzetben mi
jóval szolgálhat Jézus egyáltalán? Aki
magát sem menti meg, mit adhat nekünk?

A töviskoronás király mégis éppen így
válik mércévé. Egyedül Ő méltó arra,
hogy mércéje legyen a siker küszöbén
állóknak és a szenvedések kohójában
küszködőknek. Mert erőtlenségével válik erővé,
sebeiben szerez gyógyulást és haláltusájában terem számukra is egy új
élet csodája. Ebben a királyságban, a töviskorona
jele alatt győz a halálig
kitartó, gúnyálló szeretet. Jézus végletekig megcsúfolt méltósága szerez
méltóságot minden embernek, nekünk is.
Helyre állító, minden szorongattatásban
vigaszt jelentő forrásunk ez a töviskoronás Krisztus-fő:
„Ha jő a harc, a végső, Az legyen vigaszom, Hogy tövisektől vérző Szent arcod
láthatom. Rád, egyedül rád nézek, Ki értem szenvedtél. Hitem átölel téged. Ki így
hal, él az, él!” (Evangélikus énekeskönyv
200/4. vsz.)
AGY
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ÜRES SÍR
A madarak csicsergése a jel. Az a pillanat,
amikor egyszer csak valami megváltozik
az éjszaka csendjében. Ami addig állandó, mozdulatlan és sötét
volt, az ettől az apró jeltől
élettel telivé válik, mozgalmassá, és lassan világossá is.
Aztán az égnek színe
lesz. Az átláthatatlan feketeség hirtelen formákat kezd
mutatni, felhőket és tiszta
égboltot, megmutatja a fák koronáját,
a házak vonalát. Hirtelen mélysége és
messzesége lesz mindennek, ami az ember fölött van. És ami nagyon különös,
ahogy változik a táj eközben, úgy lesz
egyre ismerősebb is, egyre kevésbé rejtélyes. És amikor a madarak már nem csak
énekelnek, hanem el is indulnak, és az
ember látja is röptüket, akkor biztos lehet
benne, hogy a hajnal új életet hozott.
Jézus tanítványainak különleges, ritkábban emlegetett csoportja, az asszonyok
még sötétben indultak el a sírhoz. Talán

(Jónás könyve 1,6b)

FOTÓKIÁLLÍTÁS
Bella Cecília és Dévai György fotóiból
Megnyitó: 2016. április 27. 17:30
Fasori evangélikus gyülekezeti terem
Mindenkit szeretettel várunk!
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a madarak éneke volt számukra is a jel,
hogy hamarosan már jól látszik minden
odakint, lehet kezdeni a gyász elmaradt
szertartását. Mire a sírhoz értek, szemük
jól látott a világosban, de
gondolataik még a sötétben
ragadtak. A sír üres volt,
a kő elhengerítve állt, ők
mégis félelemben és értetlenségben maradtak. Hiába,
a mi szemünk is könnyebben megszokja, ha valami
változik, a szívünk nehezebben.
A feltámadás örömhíre ma is sokakban
félelmet, értetlenséget kelt. Túlságosan
megszokjuk azt, hogyan is tájékozódjunk
sötétben, esetlenül és sokszor tévesen
gondolkodunk magunkról, a világról,
Istenről. És bár a madarak énekét halljuk,
szemünk összefüggéseket, formákat kezd
látni, gondolataink még maradnak a sötétben. Isten nekünk kínálja világosságát,
hogy belássuk: az Élőt ne a holtak között
keressük mi sem. Jézus feltámadt, és nekünk életet szerzett, hallelúja!
PA

Kelj föl és kiálts az Istenedhez!

(Damjanich u. 28/b. fsz. 1.)
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400 szárnyaló ember – Cigánymissziói nap
a Fasori evangélikus templomban
Szövegés fotó: Bakay Péter, a MEE cigánymissziói referense
Budapest – Történelminek mondható
eseményre került sor 2016. február 20-án
a Fasori evangélikus templomban, legalábbis a magyarországi cigánymisszió
történetében egész biztosan. Öt protestáns egyház (baptista, evangélikus,
metodista, pünkösdi, református) évek
óta egyesíti erőit, lehetőségeit, hogy a cigányok közti misszió minél hatékonyabbá váljon. Közös munkálkodásuk eddigi
kézzelfogható eredménye a negyedévente megjelenő Tükör című értesítő
kiadvány, valamint a Cigánymissziós
Tanulmányi Füzetek szakmai sorozatának
elindítása. Most pedig az öt felekezet
cigánymisszióinak igazi gyümölcsei
gyűlhettek össze egy egyedülálló alkalomra, azok a cigány testvérek, akik az öt
felekezet missziójának köszönhetően
lettek Jézus követőivé.
A nap célja a szolgálatba állításuk,
illetve a szolgálatban való megerősítésük
volt, hiszen a megtért cigányok magyarok közti szolgálatára szüksége van Isten
országának és Magyarországnak egya-

ránt. Ennek a gondolatnak a jegyében
– amit a nap címe is kifejezett: Tegyetek
tanítvánnyá minden népet! – állt össze
a program:
Délelőtt szolgálatra buzdító igehirdetés formájában, amikor is Surman László
pünkösdi cigány prédikátor Mózes elhívás-története alapján közvetítette Isten
üzenetét, valamint érdekes és reményt
ébresztő volt az öt felekezet cigánymiszszióinak bemutatásán keresztül látni Isten
változatos módon végzett, és egyre
növekedő munkáját a magyarországi
cigányság között.
Természetesen a napnak elmaradhatatlan és felemelő része volt a sok-sok éneklés, igazi, átadott, temperamentumos,
felszabadult, örömteli (egyszóval „cigányos”) dicsérete Isten nagyságának, jóságának, szabadításának.
Délután Dani Eszter református lelkész nemcsak tanított a szolgálat bibliai
alapjairól, hanem moderálta is az öt felekezetből egy-egy cigány testvér megrendítő bizonyságtétel-sorát megtérésükről,
szolgálatuk tapasztalatairól.
Köszönet illeti a verpeléti cigány pünkösdi dicsőítő zenekar profi, ugyanakkor
alázattal végzett szolgálatát.
A napot Erdei-Nagy László cigány metodista lelkész vezetésével az öt felekezet
egy-egy cigány képviselőjének közös –
részben cigányul elmondott – imája
zárta.
Az alkalmat megtisztelte, ugyanakkor
épült és épített Czibere Károly, szociális
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ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkár, valamint jelen volt az
öt egyház vezetői közül Papp János,
a Magyarországi Baptista Egyház,
dr. Khaled-Abdo László, a Magyarországi
Metodista Egyház és Pataky Albert,
a Magyar Pünkösdi Egyház részéről.
Öröm és megtiszteltetés, hogy a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium és
a budapest-fasori evangélikus gyülekezet
adhatott szíves otthont ennek a sok áldást
hordozó és előremutató alkalomnak, nyaló, szolgálatra induló ember. Most
amely reménység szerint hozzásegíti bizton ez történt…
evangélikus egyházunkat is, hogy még
Köszönjük Bakay Péter szerző hozzánagyobb nyitottsággal forduljon a cigájárulását a másodközléshez.
nyok felé.
Forrás:
Nem tudhatom, hogy a Fasori temphttp://www.evangelikus.hu/ciganymisszioi-naplomból fennállása során hány alkalomfasori-evangelikus-templom-2016
mal özönlött ki négyszáz boldog, szárA Közép-Európai Keresztény Találkozó hat nemzet egyházainak találkozásából jött létre, amelyet a régió
különböző városaiban minden második, illetve harmadik évben rendeznek
meg. Görlitz, Prága, Pozsony, Drezda
és Boroszló után 2016-ban Budapest
ad otthont a találkozónak.
A 2016-os találkozó mottója:
„Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13).
A találkozóra 3-4000 résztvevőt
várnak a szervezők, köztük
mintegy 5-600 fiatallal.
A rendezvény
központi helyszíne: a Tüskecsarnok,
időpontja: július 7–10.
http://foldsojatalalkozo.hu/
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Ezzel a nyilatkozattal a civil szervezeteknek adott 1% mellett felajánlhatja
személyi jövedelemadója másik 1%-át is a Magyarországi Evangélikus Egyház
társadalmi szolgálatának támogatására. Ha egyházunk javára is rendelkezik,
duplán támogatja embertársait!

Jézus tanítványaiként, az állami és egyházi törvények keretfeltételei között,
küldetésünk, elhívásunk alapján végezzük a ránk bízott szolgálatot a világban.
Ha Ön is segít nekünk, áthatóvá tudjuk tenni azt, amiért mi, evangélikusok mások,
többek és jobbak vagyunk ebben a munkában.
A gyülekezeteinkben és közösségeinkben folyó értékközvetítő munkáról;
az óvodákban, iskolákban működő, szeretet vezérelte nevelésről és színvonalas
oktatásról; a fogyatékkal élők és idősek gondozásáról; a rászoruló családok,
a hajléktalanok, a bántalmazott anyák és gyermekeik segítéséről folyamatosan
tájékozódhatnak a www.evangelikus.hu honlapon.
Mindent megteszünk azért, hogy láthatóan evangélikussá váljon az az 1%,
amelyet Ön egyházunknak ajánl fel.
Magyarországi
E vangél ik us E gyház

evangelikus.hu

Technikai
s zá m :
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a 2015-ös esztendő zárzásmadása
FŐBB BEVÉTELEK
Gyülekezeti tagoktól
Egyházfenntarói járulék
Adomány
Perselypénz
Céladomány
Összesen:
Iratterjesztés árbevétele:
Káreseményből kapott bev.:
Továbbítandó bevételek,
Offertóriumok
Összesen:

2 369 350
2 992 880
1 870 225
12 000
7 244 455
149 940
127 523
411 795
411 795

Külső támogatások
Helyi, megyei önkormányzattól
Egyéb alapítványtól
Összesen:

6 415 000
1 101 635
7 516 635

Gazdálkodásból
Lakbérek
Ingatlanok hasznosítása
Vízdíj, szemétszállírási lakóktól
Egyéb viszzatérítések, kamat
Összesen:

13 627 285
2 443 845
3 199 827
60 944
19 270 957

Egyéb bevételek
Követelések törlesztébe lakóktól
Egyéb bevételek
Átfutó bevételek, útiköltségek,
pályázatok
Összesen:

Összesen:

1 905 807
790 377
105 000
2 801 184

37 522 489

FŐBB KIADÁSOK
Illetmények
Lelkészek
Nem lelkészi alkalmazottak ill.
Természetbeni juttatás
Irodavezető, köz foglalkoztatás
Összesen:
Törvényes terhek
Dologi kiadások
Közüzemi díjak/víz-szemétdíj/
Fűtés, világítás
Iroda, telefon, sajtó
Egyéb, szolgáltatásk
Összesen:

3 886 600
1 968 260
159 000
1 877 990
7 891 850
993 459
2 234 970
3 449 124
2 270 594
836 259
8 790 947

Más egyházi szervnek
Zelenka Pál Szolidaritási alap
Egyházmegyei járulék
Offertóriumok, adományok
Összesen:

464 526
105 000
411 795
981 321

Karbantartárs:
Hirdetés/ 110 éves templom/

852 007
761 000

Beruházás, felújítás
Lelkészlakás
Egyéb lakásban
Összesen:
Egyéb
Gépjármű költségek
Hitéleti tevékenység
Egyéb, tábor, kirándulás, stb.
Elhasználanódó eszközök
Összesen:
Összesen

2015. évi nyitó pénzkészlet:
bevételek összesen:
kiadások összesen:
2014. évi záró pénzkészlet:

16.868.252 Ft
37.522.489 Ft
31.122.081 Ft
23.268.660 Ft

3 677 685
2 914 840
6 592 525

240 444
360 273
3 332 160
326 095
4 258 972
31 122 081
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a 2015. év a kazuális szolgálatok tükrében
„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.” Takács Nóra és Fabio Fasone
(Mk 16,16)
Ujvári Éva és Poczkodi Balázs
Vágó Barbara és Koczor Dávid
MEGKERESzTELTEK
Balassa-Nagy Márton, Benedek Tamás,
Bitskey Hanna Laura, Cser-Szabó Lőrinc,
Cser-Szabó Miksa, Csonka Sámuel Iván,
Dániel Márton, Dobos Arnold Bendegúz,
Gálik János, Gálik Róbert,
Gener Shetty Olivia, Harmati Emma,
Hornyik János Áron, Jánosi Ádám,
Kiló Viktória, Kiss Balázs,
Kiss Tamara, Kőműves Anna,
Larsen-Kukla Eliza, Lénárt Gréta,
Mascher Marcell, Molnár Botond,
Németh Ádám, Németh Gergely,
Németh Léna, Németh Luca,
Ormai Bertalan, Orsó Janka Lujza,
Pintye-Pauer Erik, Rohácsi Lenke Júlia,
Sikter Dániel, Székely Fruzsina,
Tóth-Szirmai Barnabás,
Trenyik Simon Lukács, Vajner Lili Róza,
Zsugyel-Mácsai Róza

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és
az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is
él.” (Jn 11,25)
ELTEMETTETTEK
Benyik Eszter Ilona, Bitskey Tibor,
Bócz László, Böhm Árpád,
Czirbusz Imre, Édes István Ferencné,
Gálikné Dudás Gyöngyi, Görényi Miklós,
Hámoriné Kovács Anasztázia,
Hettlinger Ferenc, Inotayné Lukáts Judit,
Jórend János, Kovács Károly,
Kováts Zoltánné, Kucsák László,
Lendvai László, Mitykó Zoltánné,
Nagy Zoltánné, Páris Emil,
Rákóczy Gizella, Sille Lajosné,
Simonfalvi Lászlóné, Szandtner Frigyes,
Szlabey Ernő, Szórádi Tiborné,
Tarpataki Tibor, Tilk László Géza,
Ujvári Viktor, Vidovszky Tamás

A mindenható Isten áldja meg szeretettel
és hűséggel a házastársakat!
HÁzASSÁGOT KÖTÖTTEK
Baltás Anita és Németh Ádám
Bartis Rita és Weisz János
Dobos Zsuzsanna és Szaniszló Mihály
Döndő Ágnes és Kovács Gergely
Hanne Bygdevoll és Dahl Svein Magne
Horányi Zsuzsanna és Szigeti Gábor
Hunyadi Borbála és Adi Xhakoni
Kovács Anikó és Kotász Attila
Anna Mäenpää és Olli Mannila

„Erősödjél meg a kegyelemben, amely
Krisztus Jézusban van.” (2Tim 2,1)
KONFIRMÁLTAK
Aradi Mátyás György
Bartha Hanna
Kőműves Anna
Perenyei-Gerecs Blanka
Rozmán Ábel
Szirmai Orsolya
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Gyülekezeti hittantábor
2016. június 19-25. • Csákvár, Evangélikus Gyerektábor
Szeretettel várunk minden érdeklődőt alsós gyerektáborunkba, melyet idén
a Deák téri gyülekezettel közösen szervezünk és hirdetünk meg. Hagyományos
tábori programjaink mellett (kézműveskedés, kirándulás, akadályverseny,
tábortűz, ki mit tud) az idei évben a tanítványságra való elhívást, a bukások és
felemeltetések útját fogjuk végigjárni Péter alakján keresztül.
A tábor díja: 10 000 forint, mely összeg tartalmazza a
szállás, a napi háromszori étkezés és a heti programok árát
Jelentkezés: Durst Mónika hitoktatónál (20 824 5355)
Simon Attila hitoktatónál (20 824 3468)
Jelentkezési határidő: május 1., vasárnap

gyülekezeti kirándulások 1997 – 2011.
(elmondva 2011-ben a buszon)
Amikor Felügyelő Úr megkért, hogy idézzem fel az elmúlt 14 év kirándulásait
– bizony, az idei már a 15.(!) – szívesen mondtam igent, hiszen szeretem ezeket
a kirándulásokat. Aztán, kicsit megijedtem, mert én már gyakran arra sem
emlékszem, mi volt a múlt héten... De azért megpróbálom, a teljesség igénye
nélkül, ha meg kicsit hézagos lesz, előre is elnézést kérek.
1997-ben jutott eszébe a presbitérium
egyik tagjának – név nem fontos (U. Á.),
de az illető zseni volt –, hogy menjünk el
együtt az Ópusztaszeri Emlékparkba,
nézzük meg a nem sokkal korábban helyreállított Feszty-körképet. Igazából ez
egy egyszeri cél volt, mert gondoltuk,
mindenkit érdekel, de körülményes
amúgy egyedileg megtekinteni. Egyikünk
sem gondolta akkor még, hogy ebből
az egyszeri felbuzdulásból ilyen hosszú
sorozat lesz. Ez a Feszty-körkép egy
különleges technikai-művész teljesítmény, amit Kuncze Gábor akkori belügyminiszter cirkuszi látványosságnak, nacionalista giccsnek nevezett – amivel csak
jobban felcsigázta érdeklődésünket. Nem

is csalódtunk, érdekes élmény volt, s ha
nem félnék a nacionalista bélyegtől, akár
felemelőnek is nevezném. Mostanában
azt olvastam, beázik az egész, penészedik. Jópofa volt a többi is, a panoptikum,
a skanzen. Még kiemelném a korábban
kevesek által ismert szegedi zsinagógát,
amit nem sokkal korábban újítottak fel
teljesen, Róth Miksa ablakaival, rendkívül szép épület. Eszembe jut egy momentum, hogy a templom alkalmazottja,
idegenvezetőnk meglepő módon hajadonfőtt volt, ez valahogy megmaradt az emlékezetemben. Aztán boroztunk egyet.
A következő évi kirándulás, 1998-ban
szomorúan indult. Nem sokkal korábban
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halt meg a mindnyájunk által nagyon szeretett Szirmai Olivér, aki a gyülekezet
egyik oszlopa, lelke, színes egyénisége
volt. Akkor Sopronba mentünk, sokunk
kedves városába. Itt arra emlékszem,
hogy L. Jenő bá' valamiért halálra sértődött, mindenkivel összeveszett, és vonatra
pattant. Jó sok vörösbort ittunk valamelyik hangulatos pincében.
1999-ben Pécsre vezetett utunk, ahol
a helyi lelkész szellemes, okos idegenvezetésével mászkáltunk, hol zuhogó, hol
szemerkélő vagy csöpögő esőben. Itt
szólnék arról is, hogy majdnem mindig
sikerült a helyi evangélikus templomot
meglátogatni, volt, ahol nagy szeretettel,
frissítővel, pogival vártak minket, mint
például Pécsett, de akadt olyan hely is,
ahol a helyi lelkész azzal tette próbára
keresztényi türelmünket, hogy több mint
egy órán át mesélte gyülekezetük történetét. Hazafelé Szekszárdon jó vörösbort ittunk.
2000-ben az egyik legjobban sikerült
utunkat tettük meg: Pannonhalma-GyőrMajk céllal. Bár olyan kánikulát fogtunk
ki június elején, hogy a táskámban megolvadt a csoki és mindenemet elárasztotta.
De Pannonhalma mint mindig, most is
lenyűgöző volt, nekem például ezerszer
jobban tetszik, mint rendtárs kolostora,
a csupa arany-csupa rózsaszín, híres
Melk, Ausztriában. Majk, a katmandui
szerzetesek kolostora különleges élmény
volt azt hiszem mindnyájunk számára.
Az apró cellákban élő szerzetesek némasági fogadalmat tettek, de azért az idegenvezetőnk mosolyogva mutatott nekünk
egy lyukat, két cella közös falán, amin át
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úgy látszik, mégiscsak sutyorogtak egymással olykor-olykor. Aztán egy kerthelyiségben borozgattunk egyet.
Következő évben Eger volt az úti célunk, úgy látszik, eleinte pontosan
lekövettük az osztálykirándulások tematikáját. Előtte megnéztük a feldebrői
altemplomot, ami igazán nagyon érdekes
volt. Egerben persze abszolváltuk a szokott látványosságokat, bazilika, vár,
líceum. Mindig csodálattal nézem azokat
a társainkat, akik minden toronyba hajlandóak felmászni. Ilyenek voltak mindenkori vezetőink. Példamutató mászók
a mai napig Szirmai Zoltán, Gálos Miklós, Aradi György, eleinte nejeik is másztak velük, később – egyes utasnőik destruáló hatására – rájöttek, hogy szép az
a minaret, templomtorony, csillagvizsgáló, vártorony alulról is, és bizony néha
ellógták a mászást. A kirándulás a szépasszonyvölgyi pincészetekben végződött.
2002-ben a Balaton-felvidékre utaztunk, Veszprémen keresztül. Kivételes
lehetőségként megnézhettük a gyönyörű
Püspöki Palotát, és a Téglamúzeumba is
betérhettünk. Ez utóbbi is igen érdekesnek bizonyult, ami bevallom, meglepett.
Ez az esemény azért megjegyezendő,
mert itt kezdődtek el kő- és építőanyag
tudományi stúdiumaink, amelyek aztán
komoly lendületet vettek. Megmásztuk
a nagyvázsonyi várat, majd autóztunk
a szépséges Káli-medencében, és persze
megkóstoltuk a helyi borokat is.
Következő évben Sárváron jártunk,
ahol a várat és az arborétumot néztük
meg, majd boroztunk egyet.
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2004-ben Hollókőn és Balassagyarmaton járt a gyülekezet, ezúttal sajnos
nélkülem, mert Barcelonában voltam,
az sem kutya, de nélkületek persze nem
ért sokat. Hollókő az Hollókő ugyebár,
biztosan mindenkinek tetszett, bár senkit
nem kérdeztem meg erről, de nem lehetett
másképpen. Feltételezem, borozás is volt.
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A következő évben, 2007-ben ifjúsága
színterét, Békéscsabát és Szarvast mutatta
meg nekünk Aradi Gyuri. Nekem sajnos,
nem, mert kötelező céges csapatépítésre
kellett mennem. Miközben ti a romantikus Körösön hajókáztatok, addig nekem
iszonyú unalmas előadásokat kellett hallgatnom egy kenesei konferencia-központban. Aztán, hogy megtanuljunk
kooperálni, feladatokat adtak. A fiúknak
pillepalackból tutajt kellett építeni és
a májusi Balatonban kipróbálni. Több fiatal férfikollégámnak nem is született meg
a következő egy-két évre tervezett gyereke... Mi lányok, tornyokat építettünk
papírból, és a moderátor kislányok által
meg is lettünk dicsérve. Ezt csak azért
mondtam el, hogy lássátok, ki járt jobban.

2005-ben az utunk kissé hosszabb volt:
először Monokon jártunk Kossuth szülőházában, kicsit voltunk Szerencsen, majd
Sárospatak következett. Ez utóbbi az én
kedvenc városom Kelet-Magyarországon,
a Református Kollégium történelmi és
nagyon magyar levegője azt hiszem,
mindnyájunkra nagy hatással volt.
Tokajba is mentünk, alighanem ez az úti
cél volt a fő oka, a rekordszámú jelentke2008-ban Selmecbányára mentünk,
zésnek, két busszal mentünk, egy főbusz- ebbe a csodaszép felvidéki kisvárosba. Itt
szal meg egy albusszal, de a tokaji tettük első vagy második bányalátogatápincékben már egyesítettük erőinket.
sunkat, de mindenképpen a legemlékezetesebbet. Már aki, mert egyesek emlékeztek fiatal újságírónő korukban abszol2006-ban először tettük ki lábunkat vált bányariportjukra, és úgy döntöttek,
határon túlra, de Nagy-Magyarországon hogy nekik az egy életre elég lesz, ezért
maradva. Komárom és Révkomárom inkább kellemesen napozgattak egy kerti
nevezetességeit megtekintettük. Ez utób- padon. Mások viszont igen csak fellelkebiban hazafiatlanul fantasztikus káposztás sedtek Felügyelő Úr nagyon hangulatos
sztrapacskát ettünk és kiváló helyi sört bevezetőjén, amikor igen jópofa dolgokat
ittunk. Itt történt meg, hogy fiatal, új mesélt a bányászakadémiáról. Ezek
lelkészünk, aki először jött velünk kirán- a testvérek azt hitték, hogy maga a bánya
dulni, elveszett. De mielőtt igazán meg- is egy vicces, bohém, laza hely. Aztán
ijedhettünk volna, hogy mehetünk újat meséltek... Naggyon-naggyon kellemes
keresni, szerencsére meglett. Még arra lehetett. Bár amúgy azért mindenki éremlékszem, hogy Párkányban délután dekesnek találta. Jó kis sört ittunk végül.
hatkor másfél órás keresésbe került, mire
kávét tudtak inni az arra vágyók. De azért
2009-ben is megszálltuk a Felvidéket,
söröztünk egy jót, abból bőven akadt Pár- egy kis hurkot tettünk. Salgótarján,
kányban.
bányamúzeum után azt hiszem mind-
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nyájan lekollokválhatnánk a tanár úrnál.
Végül is szerencse, hogy nem az oceanográfia, netán az űrkutatás a szakterülete.
Aztán mentünk Fülekre, ahol egy igen
rátermett, fiatal palóc idegenvezetőnk
mutatta meg a várat. Előtte még cigánygyerekek dobáltak meg minket, nem is
sejtve, hogy Jilling Erika is körünkben
van. Aki teljes ötven kilójával bevetve
magát néhány keresetlen szóval úgy
kiosztotta a kölyköket, hogy azok, remegő inakkal meg sem álltak hazáig. Aztán
Madách nyomait kerestük Sztregován,
majd Mikszáth-emléktúrát tettünk Horpácson. És csak ámultunk azon, hogy akkoriban milyen jól ment az íróknak. Arra
nem emlékszem, hogy mit, de valamit
ittunk, az biztos. Lám, ahogy közeledünk
a mához, már egyre rosszabbul emlékezem, na ja, a kor. (Óvodai éveimről órákig
tudnék mesélni...)
Tizennegyedik alkalommal, vagyis
2010-ben nem mentünk messzire. Először bevallom, furcsállottam egy kicsit:
Székesfehérvár? De később rájöttem,
mindenki átutazik Székesfehérváron,
vagy elmegy mellette az autópályán, de
mikor megyünk a belvárosába? És nagyon is igaza volt az ötletgazdának: gyönyörűen rendbe hozták a belvárost. Most
már igazán elmondható, hogy minden
vidéki városunk jobban néz ki, mint Pest.
Gorsium is ilyen hely: az ember milliószor látta a táblát az út mentén, de nemigen jutott eszébe letérni, pedig ez is
megérte. A nádasladányi kastély is szép
volt. Fehárváron boroztunk.
Ezt mondtam a buszban, 2011-ben.
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És most újra itt vagyunk. Néhányan
már nem lehetnek köztünk, mások már
nem bírják a tempót. Ami egyébként soha
nem megerőltető. Úgy gondolom, a szervezők mindig is tekintettel voltak az idősebbekre, fájós lábúakra is. Hiszen bár
rengeteg szép helyet láttunk, nem
kevésbé fontos cél, hogy együtt legyünk.
Elmondhatjuk, hogy mindig nagyon jó
hangulatúak, vidámak ezek a kirándulások. S bár az elbeszélésemben soha
nem felejtettem ki a borozások, sörözések
megemlítését, nem (csak) ezektől voltunk
vidámak, hanem magunktól is.
Elsősorban Gálos Miklóst kell megemlítenem, aki pontosan tudja, hogyan
adagolja nekünk az ismereteket sok anekdotával, tréfával könnyítve a befogadást.
Mindig jó kedéllyel, szeretettel vezette
a csoportot Szirmai Zoltán és ugyanígy
az utóbbi években Aradi György is. Úgyhogy azt hiszem, nem véletlen, hogy
ennyi éven át nem hagytuk ellaposodni
kiránduló kedvünket. Így legyen még legalább másik 15 éven át. De mi okunk
lenne majd akkor abbahagyni?!
És a 15. Utólag feljegyezve: Emlékezetes, szép találkozás a sárszentlőrinci
cigány gyülekezet tagjaival. Megható volt
látni, hogy a hit, a keresztény életmód
milyen nagyszerű változásokat hozott az
életükbe. Szívből jövő vendégszeretettel,
csodás ebéddel fogadtak minket. Ma is
emlékszem Kéry doktor szép, nosztalgikus szavaira szülőföldjéről, családjáról.
Aztán megtekintettük Ozorai Pipó várát,
majd sétáltunk a felújított dégi kastély
termeiben és gyönyörű kertjében.
Ujlaki Ágnes
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20. Hagyományos gyÜlekezeti bUszos kiRándUlás
Időpont: 2016. április 30. (szombat)
Találkozó: reggel 8.00 óra a Damjanich u. 28/b (Lelkészi Hivatal) előtt.
(Tekintettel az 56-osok terének várható telítettségére!)
Útvonal: Budapest – Paks (látogató központ) – Szekszárd – Bóly –
Mohács (Történelmi Emlékhely)
Hazaérkezés: 20.30 körül.
A gyülekezeti kirándulás mintegy 500 km buszozást jelent, arányosan beiktatott
megállókkal.
Jelentkezés április 13-ig a lelkészi hivatalban, vagy az istentiszteleteket követően
a részvételi díj befizetésével. (A jelentkezést ennek sorrendjében tudjuk figyelembe
venni.) Útiköltség hozzájárulás tervezett közös ebéddel, belépőkkel: 5 000,-Ft/fő
(gyerekeknek 6-14 éves korig 3500 Ft/fő)
Szociális rászorultság esetén további támogatás igényelhető a gyülekezettől, ez
ügyben kérjük, a lelkészekkel vegyék fel a kapcsolatot!

miért fontos az ökumené?
Evangélikus keresztényként fontos és jó
megélnünk azt, hogy más felekezetű testvéreinkkel együtt lenni találkozást és
megerősödést adhat. A találkozás élménye párbeszédre hív, egymásra utaltságunk és közös értékeink megbeszélésére.
A találkozás pedig megerősödésre vezet
külön-külön és együttesen is minket.
Látva sajátosságainkat és közös alapjainkat, bátrabbá válhatunk önmagunk képviseletében és a kereszténység egészének
képviseletében is.
Január elején az ökumenikus imahéten
idén is tíz istentiszteletre hívogattunk
nyolc felekezet közös szervezésében.
Ismerős és ismeretlen igehirdetőket hallgatva, régen hallott vagy számunkra új
énekeket énekelve, közösen imádkozva
élhettük át az összetartozást keresztény
testvéreinkkel. Március legelején a Világimanap kapcsán volt újra lehetőség talál-

kozni és megerősödni a világ Krisztushívőinek közösségében. Lelkészeink meghívásnak eleget téve a Mária rádióban
beszélgettek az ökumené megtapasztalt
élményeiről más felekezetű lelkészekkel,
papokkal közös kerekasztal-beszélgetésben, egy szélesebb nyilvánosság számára
is megvallva ennek értékeit.
De az ökumené gyakorlása hétköznapjaink része kell hogy legyen. Evangélikus
identitásunkban akár büszkén is megállva
kell is keresnünk a találkozást katolikus,
református, baptista, metodista, és más
felekezetű keresztényekkel, hogy tőlük
tanulva és velük megerősödve tudjuk mi
is tanítani és erősíteni őket. Ezért is hívogatunk minden vasárnap felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül mindenkit
istentiszteleteinkre, közösségünk alkalmaira. Legyünk és maradjunk együtt!
Pelikán András
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„Jó kimozdulni,
s látni, hogy más babák és
anyukák hogyan boldogulnak a
hétköznapokban, s jó ezt egy
olyan környezetben tenni, ahol
lehetőség van lelki, hitbeli
kérdésekről is beszélgetni
egy tea mellett.”

„Első gyerekes
anyaként nagyon jó érzés
látni, hogy a 10 hónapos fiam
ilyen jól érzi magát közösségben.
Neki olyan ez, mint egy bölcsőde
felkészítő, és nekem is jól esik
 a felnőtt társaság.”

„Én azért
élvezem nagyon ezt a
baba-mama klubot, mert
azzal, hogy mindig van megadott téma, egy kicsit rá
vagyunk kényszerítve, hogy
ne csak a babákról beszélgessünk. Most jöttem rá,
hogy ez mennyire hiányzott már.”

„övekedett hitben, Isten és emberek előtt való kedvességbe”
òÚÚ±Ȃ±±Ǥ
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Térzene a Kiskőrösi Evangélikus Fúvosokkal
Közös éneklés a Közel együttessel
Köszöntések – Lupták György, Radosné Lengyel Anna
Nyitó istentisztelet úrvacsorával (1Móz 11,1–9) – Gáncs Péter
Ízelítő a délutáni kínálatból
Ebéd
Max Lucado: Értékes vagy! – A Sztehlo-gimnázium diákjainak előadása
Az igehirdetés továbbgondolása – Gáncs Péter
Többnyelvű énekelt áhitat – Szvorák Katalin, Radosné Lengyel Anna
Hétköznapi misszió – dr. Anne-Marie Kool, Szeverényi János
Migráció és misszió – dr. Nagy Dorottya, Szabóné Mátrai Marianna
A gyülekezetnövekedés útja – Süveges Gergő, Deák László
Egyházkerületi díjak átadása
Záró áhítat (ApCsel 2) – Lupták György és a kiskőrösi Gospel sasok

Szeretettel hívunk
gyülekezetünkből is
érdeklődőket
a missziói napra.
A zuglói evangélikusok által
szervezett buszon
6 fő számára biztosított
a hely a Fasori gyülekezetből.
Jelentkezéseket a lelkészi
hivatalunkban történő
befizetéssel
(előzetesen 2000,-Ft)
2016. április 12-ig fogadunk.

Gyermek- és ifjúsági programot egész nap biztosítunk.
Hideg ebédcsomagról az egyházkerület gondoskodik.
A nagy busszal érkező csoportok 50%-os támogatást
igényelhetnek.

Jelentkezési határidő: 2016. április 15.
Jelentkezni a del.lutheran.hu weboldalon lehet.
További információ:
Déli Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatala
1088 Budapest, Puskin u. 12.
E-mail: deli.kerulet@lutheran.hu
A plakát Czenthe Kata graﬁkájának felhasználásával készült.
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HITOKTATÁS – FRISSÍTÉSRE SZORUL!

Válaszd a Te iskoládban is az evangélikus hittant! Találkozzunk hetente!
2016. szeptemberétől már minden iskolai évfolyamon
(1-8. osztályosoknak általános iskolai és gimnáziumi keretek között is !)
újra/választhatsz – szüleid segítségével – hitoktatást.

Lelkészi Hivatal:
1071 Budapest, Damjanich 28/B.
Tel/fax: (+36 1) 3222 806
fasor@lutheran.hu • fasor.lutheran.hu
facebook.com/bpfasor

2016. Húsvét
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„NETELŐ”
Gyülekezetünk sokak által ismert és használt honlapja nagy megújulás küszöbén
áll. Terveink szerint húsvétra egy a megjelenésében is korszerűbb, jól átlátható,
letisztult felülettel, tartalmában az eddigieknél gazdagabb és interaktivitást is lehetővé tevő elemeket tartalmazó honlap
váltja fel az eddigit.
Mellékelt képünk illusztráció, mely
azonban valamit már megmutat abból,
mire számíthat majd az, aki felkeresi
a fasor.lutheran.hu weboldalt.
Továbbra is fel lehet iratkozni majd
elektronikus hírlevelünkre, gyülekezeti
csoportjainkat bemutató oldalaink is megmaradnak, de könnyebben lehet majd
tájékozódni az aktualitások között, és
szeretnénk gyakran frissülő lelki tartalmakat is megosztani az oldalon. Javaslataikat, észrevételeiket örömmel várjuk
a fasor@lutheran.hu címre!
***
Nagy öröm számunkra, hogy 2016. március elejére facebook oldalunk követőinek száma elérte az 500 főt. Ahhoz,
hogy minél több információt ezen a csatornán is el tudjunk juttatni az érdeklődőkhöz, érdemes pár dolgot még
megtenni.
A facebook egy nagyon bonyolult
(több ezer szempontot számításba vevő)
algoritmus alapján próbálja összeállítani
azt, hogy egy-egy felhasználó hírfolyamában milyen frissítések jelenjenek meg.
Egyszerűen fogalmazva: a rendszer azt
figyeli, milyen tartalmakra kattintunk
általában, és igyekszik ez alapján ahhoz
hasonlókat megjeleníteni. Ha például
valaki egy facebook oldal frissítéseit

gyakran megnézi, akkor valószínűleg
mindig látni is fogja, ha újabb friss anyag
került közlésre. Ha viszont valaki csak
egyszer bejelöl követésre egy oldalt
(lájkolja), és többet nem keresi fel azt,
csak nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem
fog megjelenni a hírfolyamban annak az
oldalnak az anyaga.
Arra kérünk tehát mindenkit, hogy
keresse fel újra (és újra)
a facebook.com/bpfasor oldalt,
hogy így az felkerüljön mindig
az általunk is látható frissítések közé!
Pelikán András
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Hagyomány templomunkban, hogy Mennybemenetel ünnepén egyházzenei
istentiszteletet tartunk. Május 5-én Antwerpenből, Belgiumból érkezik hozzánk a De Bekooring kamarakórus, az ő szolgálatuk teszi majd teljessé az
ünnepet. Az istentiszteleten liturgikus énekek hangoznak majd el, az istentiszteletet követően pedig még egy fél órás koncertet adnak. Az itt elhangzó művek:
• Ave Maria (Johannes Nepomuk Skraup)
• Kyrie, Gloria, Sanctus-Benedictus & Agnus Dei: Missa Brevis
(Herman Roelstraete)
• Tebe Poem (Dmitry Bortniansky)
• If ye love me (Thomas Tallis)
• Ne timeas Maria (Tomas Luis de Victoria)
• Ubi caritas (Ola Gjeilo)
• Jubilate Deo (Orlandus Lassus)

\ÇäxÇà|É vÉÇ fÑ|Ü|àÉ
Sok szeretettel meghívjuk a CANTETE vasárnapját megelőző két estre

2016. április 19-én, kedden 20 órától
a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti központjába
(VII. ker. Damjanich u.28/B, Lelkészi Hivatal kapucsengő)

kamarazenei sorozatunk következő koncertjére:

Beethoven: Esz-dúr Szeptett op. 20.
Krulik Eszter – hegedű, Ludmány Dénes – brácsa,
Nagy Judit – cselló, Fervágner Csaba – bőgő,
Horn András – klarinét, Simonics Viktória – fagott, Révész Márk – kürt

és 2016. április 22-én, pénteken 18 órától
a Budapest-Fasori evangélikus templomba
(Városligeti fasor 17.)

Jer, dícsérjük Istent...
Evangélikus énekek barokk szerzők feldolgozásában
Gémes Katalin, Vámos Vica, Kéringer László hangversenye
A belépés díjtalan.
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Hittanversenyre készülünk
Gyülekezetünk több év szünet után újra
indít csapatot a Magyarországi Evangélikus Egyház által megszervezett Evangélikus Hittanversenyen. Az első forduló
február 20-án délután zajlott le egyetlen
csapattal (szintfelmérő jelleggel) a gyülekezetünk közösségi termében.
Az izgalmas csapatépítő alkalmon
a gyerekek bebizonyították – amit hitoktatóként már sejtettünk –, hogy négy
nagyon különböző, és négy nagyon
különböző tehetséggel megáldott kislány
egy nagyon jó csapatot tud alkotni. A nap
célja a szintfelmérésen túl az ismerkedés,
egymás erősségeinek feltérképezése, és a
csapat megerősítése volt. Az elért eredmény után nem csoda, ha a verseny
végén mindenkire aranyérem került!

Az elért eredménnyel (50 ponton felül)
lehetett továbbjutni az egyházmegyei fordulóra, amelynek helyszíne még nincs
meg, de időpontja igen: 2016 március
19., szombat.
Gyülekezetünk szeretné, ha a látókörünkbe került gyermekek lelki fejlődéséért a lehető legtöbbet tudnánk tenni.
A verseny végén imádkoztunk együtt
azért, hogy a megtanult történetek ne
csak azt az óriási mennyiségű tudást gyarapítsák, amit már egy harmadikostól is
elvárnak az iskolában, hanem József történetén keresztül mi is átérezzük, milyen
akadályokat gördíthet elénk a kevélység,
a harag, a féltékenység, milyen jó és
rossz testvérnek lenni, és hogy hogyan
tudjuk azt a teremtettségünktől fogva
Istentől kapott küldetésünket megtalálni,
ami több, mint feladat, vagy munka, vagy
A szintfelmérő eredménye a követke- iskola, vagy verseny.
zőképpen alakult:
A csapat tagjai: Dávida Panni, Kileen
Elérhető maximum pontszám: 68 pont Hanna, Trubiánszki Hanga, Simon
Elért pontszám: 64 pont =94%
Kamilla Sára.
SA

már úgy tűnt, hogy elvesztettük!
Nincs meg az egycentesem! – kiáltott fel
keservesen Marci az óra végén. De nem
volt idő keresni, el kellett menniük ebédelni és mi Majával kettesben maradtunk. Talán jobb is így, gondoltam, úgyis
az imádsággal imserkedtünk, kettesben
könnyebb elcsendesedve az óra végén
valami szépet imádkozni, ha már ezt
tanuljuk. De a szépen kanyarított imádságom után Maja hirtelen az „ámen” elé
vágott: – és Jézusom add, hogy Marci

egycentesét megtaláljam, ámen! – és már
a földön hasalt, keresve a kicsi pénzérmét. A tanító bácsi nagyon zavarba jött.
– Ez a gyerek most tanul imádkozni, mi
lesz, ha Isten most éppen nem figyel,
vagy más dolga van, vagy csak nem tartja
olyan fontosnak azt a nyavalyás kis
pénzecskét! – így gondolkoztam, és
gyorsan hasra vágtam magam, benyúltam
a fénymásoló alá, aztán a kisszekrény alá,
de semmi. Közben Maja kiment a folyo-
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sóra, hogy ott is keresgéljen. – Esélye
sincs, gondoltam, egész óra alatt ott zsivajgott három felsős osztály, ha ott is volt
a pénzecske, már rég elveszett. Utolsó
ötletemet elővéve a hosszú régi fából készült T-vonalzóval, amit a szekrény tetején találtam, végigpásztáztam a szekrény
alját. Semmi. Reménytelen!
Ebben a pillanatban Maja tágra nyílt
szemekkel állt meg az ajtóban: Attila
bácsi, megtaláltam!
Jézus húsvétkor egy kicsit eltűnik
a szemünk elől. A legtöbben nem is
értjük, miért is kellett meghalnia. Milyen
szomorú-szomorú történet! A tanítványai,
akik életében követték, most lelombozódva és félelemmel telve igyekeznek
elhagyni a várost, Jeruzsálemet. Kétségbe
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estek, mindennek vége, elvesztettük őt –
érezték. Vajon érdemes még reménykedniük? Nagyon is! Isten nem hagyja
magára a kételkedőket, a hitüket vesztetteket. Ez húsvét egyik örömhíre! A feltámadott Jézus megkeresi a tanítványokat,
akik elvesztették a hitüket és a reményüket. A tanítványok azt hitték, elvesztették Jézust. Pedig ők vesztek el, amíg
Jézus újra rájuk nem talált, és meg nem
vígasztalta őket: Ne féljetek, itt vagyok, én
vagyok az, aki halott voltam, de íme élek!
Ne veszítsd el a reményedet, ne
veszítsd el a hitedet! És ha mégis megtörténik, mint velem az osztályteremben, ne
félj, mert a feltámadott Jézus rád talál, és
ad új hitet, ad új reményt!
Simon Attila

Jézus megkeresi és újra egybegyűjti a reményüket vesztett tanítványokat. Keress öt
apró különbséget a két kép között! Színezd ki a képeket!
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A húsvét hajnali istentisztelet egészen külön-

leges élményt kínál. A sokéves hagyomány idén sem szakad meg, ezúttal 5:30as kezdéssel hirdetjük a feltámadás ünnepének első istentiszteletét. (Ne feledjük: aznap éjjel van az óraállítás!)
MIT ÉRDEMES TuDNI ELőzETESEN?

• 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.
P. A.

11. alkalommal kerül megrendezésre a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó. Az idei esztendőben július 27-31.
között Mátrafürednél található Mátra kemping 530 m magasan fekvő területén lehet
majd faházakban vagy sátrakban lakni, kisebb vagy nagyobb színpadoknál, sátrakban
a programokat hallgatni, és persze találkozni
másokkal, ismerősökkel és ismeretlenekkel.
A programról, a helyszínről, a részvételi
díjakról fokozatosan gyarapodó információk
találhatók az esemény hivatalos oldalán:
http://szelrozsatalalkozo.hu

2016. Húsvét

Hittel•nyitottan•közösségben

KÖRLEVÉL

25

Konfirmáció
idén ismét Pünkösd ünnepére időzítjük a konfirmációi ünnepséget
gyülekezetünkben, május 15-én a 11 órakor kezdődő istentisztelet
keretében, amikor fiatal és felnőtt konfirmandusaink részesülnek
személyes áldásban – hitvallás tételt követően.
Hordozzuk imádságban konfirmandusaink életét!
Szeretettel hívjuk és várjuk erre az ünnepre a gyülekezet tagjain
és a családtagokon túl az idén kerek évfordulós, jubiláló konfirmált
testvéreinket (10, 20, 30, 40, 50, 60 ... éve konfirmáltak).
Köszöntésükkel szeretnénk teljessé tenni a hálaadást ezen a napon!

testvér-gyülekezeti hírek, 2016.
TROSTBERG. Trostbergi testvér-gyülekezetünk a Christuskirche közössége (Bajorország)
2016. május 4-8-ig tartó napokra hívta meg
gyülekezetünk küldöttségét.
Előre láthatóan 12 fős delegációval készülünk.
Az aktív szolgálatot végzők mellett a kapcsolat
kiépülésében szerepet játszó alapítók is csatlakoznak a fasori gyülekezet nevében erre
az útra. Köszönjük a Fasori gimnázium támogatását, akik kisbusszal segítik a kiutazást.
A program előkészítésében a lelkészek és gyülekezetvezetők mellett Florian Schott presbiter-sekrestyés vett részt.
NORRKÖPING. A svédországi Norrköping
(Linköpingi egyházkerület) evangélikus gyülekezetének vezetői Thomas Wärfman és
Katarina Wändahl lelkészek 2016. április 810-ig látogatnak Budapestre. A hétvégi
program részeként lehetőség nyílik gyülekezeti és istentiszteleti alkalmak látogatására,
valamint egyeztetésre a közös célokról, az
újonnan létesülő kapcsolat tartalmáról.
Tervezzük annak a találkozónak az előkészítését is, melynek részeként az önkormányzat

vezetőivel is megismerkedhetnek
vendégeink.
A lelkészek számára szállást a gyülekezeti központban lévő parókián
készítünk elő. Szeretettel várunk
önkéntes segítőket és a kapcsolat
iránt érdeklődő jelentkezőket a lelkészi hivatal elérhetőségein! AGy
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easteR seRViCe at City PaRk lUtHeRan
Rachel Eskesen and Zachary Courter are the
Country Coordinators for Young Adults in
Global Mission (YAGM) in Central Europe,
a ministry of the Evangelical Lutheran
Church of America’s Global Mission.
Excited to be in Budapest, Rachel and Zach
are both recent graduates from Pacific
Lutheran Theological Seminary where they
studied to be pastors in the ELCA. Together
they will serve in Hungary until the summer
of 2019. The YAGM volunteers with whom
Zach and Rachel work serve for one year in
sites all over Hungary. Our volunteers serve
both with Diaconal Ministries of the
Lutheran Church of Hungary as well as with
Roma ministries and NGO’s that seek to
combat anti-gypsyism. They are looking
forward to developing relationship with the
Lutheran Church in Hungary and feel

blessed to have the opportunity to help
occasionally lead the English language
service, City Park Church, at the Fasor
Evangélikus Templom.
They look forward to meeting you at the
Easter Service on the 27th of March at 9:30!

Rendkívüli Forrás Klub est a Magyar Írószövetség székházában
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt
a Magyar Írószövetség székházába (1062 Budapest, Bajza utca 18.)
KÖNYVBEMuTATÓRA
2016. április 30-án este 6 órára, melyen
Bartha István – Tornyos Márton: Pogány katekizmus
című könyvének bemutatójára kerül sor.
Házigazda: Erős Kinga a Magyar Írószövetség titkára.
Beszélgető partnerek: Bartha István lelkész (Balassagyarmat), szerző és
Aradi György lelkész (Budapest-Fasor).
A est során szemelvények hangzanak el a műből,
a kötet megvásárolható lesz a helyszínen, dedikálással.
A beszélgetést szerény fogadás követi. A belépés díjtalan!

konfirmációi felkészítő tábor

Balatonboglár, 2016. április 15-17.
A tizenéves korú fiatalok számára konfirmációi tábort tervezünk,
mely segíti a felkészülést és a lelki töltekezést.
Helyszín: Balatonboglári evangélikus parókia és templom (Hétház u. 17.)
További részletek Aradi György lelkésztől elérhetők.
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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
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 csütörtök 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 (lásd 26.old!)
IDőSEK BIBLIAÓRÁJA minden szerdán 15 órakor a gyülekezeti teremben.

Ünnepi istentiszteleti rend

BuDAPEST-FASORI
EVANGÉLIKuS EGYHÁzKÖzSÉG
LELKÉSzI HIVATALA

• március 20. Virágvasárnap
11:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Aradi György
• március 24. Nagycsütörtök
18:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Pelikán András
• március 25. Nagypéntek
11:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Pelikán András
18:00 úrvacsorai istentisztelet
(passióolvasás)
szolgálattevő: Aradi György
• március 27. Húsvét
5:30 hajnali istentisztelet
szolgálattevő: Pelikán András
9:30 angol nyelvű úrvacsorai
istentisztelet, szolgál: Rachel
Eskesen és Zach Courter
11:00 úrvacsorai istentisztelet
szolgálattevő: Aradi György
• március 28. 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
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin hitoktató
+36-20/824-7677
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

Passiótörténet zsoltárok hangján
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a fasori és Deák téri gyülekezetek
hagyományos közös nagyheti alkalmaira, melynek helyszíne idén
a Deák téri templom lesz.
MÁRCIuS 21. HÉTFő, 18 óra
118. zsoltár
Igehirdető: Simon Attila
MÁRCIuS 22. KEDD, 18 óra
22. zsoltár
Igehirdető: Pelikán András
MÁRCIuS 23. SzERDA, 18 óra
31. zsoltár
Igehirdető: Aradi György

Kedves Szülők és Gyerekek!
Szeretettel hívunk Benneteket március 20-án 10:30-12:30-ig
tartó virágvasárnapi kézműves foglalkozásunkra,
ahol közös játék és alkotómunka mellett
hangolódunk együtt a nagyheti
eseményekre.
A délelőtt során elkészített
munkánkat az alkalommal
párhuzamosan zajló
Istentisztelet végén is
bemutatjuk.

Gyülekezeti termünk címe:
Bp. VII. kerület, Damjanich utca 28/b.

