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Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség  2016. Ádvent-Karácsony

A fasori evangélikusok nyi tottságával 
és nevében kívá nok minden kedves olva -
sónk nak meghitt ádventi időt, lel ki ek ben
gazdag Kará csonyt az apos toli jókí-
vánsággal: „A reménység Iste -
ne tölt  sön be titeket a hitben
teljes öröm mel és békes-
séggel.” (Róm 15,13) 

Az egykori világvá ros
lakóihoz hason lóan ne -
künk is elkél a bíztatás:
Isten nem feledkezik meg
rólunk, sőt jóra ve zet érkező
ajándékával. Azért ünne pel   -
hetünk szű kebb és tá gabb
kör ben idén is, mert a meg -
váltó messiás ígé re te, ha
szerény „csomagolásban”
is, de tel jesült. A számunk -
ra előjegyzett aján dék
idén is Ő ma ga: Jézus
szü  le tése, egész életútja
és mind az, ami belőle
kö vetke zik.

Különleges örömünk,
hogy a jövőre ép pen félezer éves lutheri
re formáció egy házújító örökségében mos -
tanra öröm mel és békességben osztoz -
hatunk sokakkal. Az evangélium Jézusá -
ban, lélekkel és értelemmel, a Szentírás

tar talmi összefüggéseinek felfedezésével
és a lelkiismeret szabadságával újra töltve
hatalmas erőforrást és felelősséget kap -
tunk. Az ünnepek előszobájában éppen

ezzel az erővel és felelősséggel le -
he tünk képesek lebontani a köz -

tünk élő közöny, a fé lelmek 
és a hamis csillogás erőit. Kü -
lönösen is, ha úgy te kin tünk
Jézusra, mint akiben minden

nem zedék ajándékot ka pott,
mint akiben a válasz tott népnek

tett régi ígéretek és a vi lág böl-
cseinek lappangó vára ko zásai ta -
lál  koznak megren dí tő egyszerű-
ség és töré kenység közepette.
Meglepő ünnepi for dulatként pe -
dig, az ünnep gazdagságát ke res -
ve, nyomo rúságos élethelyze -
tekkel szembesülve, talán éppen
így válhatunk fogékonnyá,
hogy felfedezzük bárkiben,
egyszerűsége és törékenysége
dacára, magát az Aján dékozót.
Ádvent remény sége eb ben 

az is teni közeledésben és aján dékban
teljesül. Kívánom, hogy minden ünnepet
váró leljen rá (újra) az öröm és békesség
hozzá érkező ajándékára.

Aradi György

Ádvent reménysége teljesül
„a hitben teljes örömmel és békességgel”
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kedves szülők, 
kedves gyermekek!

Szeretettel hívunk Titeket november 
26-án 15 órakor a szokásos gyülekezeti
ádventi kézműves készülődésünkre 
a gyü   lekezeti terembe!

A közös éneklés és áhítat után az idén
is elkészítjük a gyülekezet közös nagy
templomi ádventi koszorúját, és azokat 
a koszorúkat, amelyek az otthoni aszta-
lokra, ajtókra készülnek. A koszorúk mel -
lett készülünk már a gyermekkarácsonyi
ünnepségre, szerepekre való jelentkezés-
sel, díszletek készítésével. Az ünnepi
készülődést közös szeretetvendégséggel
(vendéglátással) szakítjuk majd meg,
amelyre szeretettel várunk sütemény fel-
ajánlásokat is. Szeretettel hívjuk azokat,
akik tovább itt tudnak maradni, gyüleke-
zetünk templomának meghitt esti alkal-
mára is. Ezen az esten (szombat) egy
hagyományos anglikán énekes liturgiát,
Choral Evensongot hallgathatunk meg.
Az ott fel csendülő gyönyörű énekek és 
a liturgia különleges hangulata is az
adventi készülődés érzéseit erősíthetik

bennünk. A gyermekkarácsonyi ünnep -
ség re a temp lomban dec 18-án 16.00-
órakor kerül sor.

* * *

Hívogatunk továbbá minden kedves gyer-
meket és szülőt ádventi alkalmainkra.
(részletek a 14. és 16. oldalon)

Gyülekezetünk a hónap első vasár nap -
ján kívül minden vasárnapon tart gyer-
mekalkalmakat, az istentisztelettel pár -
huzamosan (10.45-12.00) a Damja nich
utca 28/b-ben található gyülekezeti ter -
münkben. December 25-én és január 1-én
– kivételesen – a gyermekeket is a temp -
lomi istentiszteletre hivagatjuk!

A hónap első vasárnapján, (december
4-én) 10.00-kor ádventi családi istentisz-
teletre várjuk Önöket. 

Az újév első családi istentisztelete
kivé telesen január 8-án a gyülekezeti
terem ben lesz megtartva (január 1. he -
lyett).

Várunk mindenkit alkalmainkra!

Simon Attila hitoktató, 
és a gyülekezet vezetősége
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advent 1. hete
Ige: „Királyod érkezik hozzád, aki igaz
és diadalmas,.” (Zak 9,9b)
LutHer: Valóban Király, de szegény –
nincstelen. Nincs királyi ábrázatja, ha
csak a földi királyok külső pompáját
keresed rajta. Pompát, házat, pénzt a földi
királyoknak engedi át. Ám egyenek, igya-
nak öltözködjenek és építsenek fényűzőb-
ben, ahhoz úgysem értenek, amit ez a kol -
dus-király tud. Mert látni csak a szegény -
séget lehet – hogy nyeregtelen szamáron,
sarkantyú nélkül úgy vonul be, mint egy

koldus. De hogy magára veszi bűneinket,
megfojtja a halált s szentséget, üdvössé -
get, örök életet ad – azt látni nem lehet.
Azt hallani és hinni kell.
Ima: Jöjj, Urunk Jézus, és végy minket
hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűn
átkától, és üdvözüljünk a te megváltó
erőd del, aki az Atyával és a Szentlélekkel
élsz és uralkodsz mindörökkön-örökké.
Ámen.
Ének: Ó, szállj közénk, Királyunk! Íme,
eléd kiállunk: A sötétség elmúljon, A hit
fénye ragyogjon! (131,4)

adventi csendesség

Az advent karácsony előkészületi időszaka. Elnevezése az adventus Domini kife je -
zésből ered, melynek jelentése: az Úr eljövetele. Figyelmünk a hozzánk érkező
mennyei Király inkarnációjára, testet öltésére irányul. 

A várakozás e négy hetét a hála, a sze líd öröm és a komoly, alázatos bűnbánat
együtt és egyszerre hatja át. Az ember örül és hálát ad azért, hogy Jézus meg jelent  az
idő egy meghatározott pontján – a múltban, de lélekben már a számadásra, az idők
végére is készül: Jézus fogadására, a vele való találkozásra – a jövőben. 

Luther szerint ez a két pólusú adventi várakozás csendes, imádságos, medi tá ci ós
elmélyedést kíván tőlünk. A reformá ciói jubileumhoz kapcsolódóan az ő gondolatai-
val, Evangélikus énekeskönyvünk énekeivel és ősi imákkal kívánunk ebben
segítséget nyújtani. 
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advent 2. hete

Ige: „Egyenesedjetek fel, és emeljétek
fel a fejeteket, mert közeledik a megvál -
tásotok.” (Lk 21,28)

LutHer: Boldogító, édes szó: „meg -
vál tásotok.” Oly vigasztaló kép, felsége-
sebbet szív nem kívánhat. Mert mi mást
jelent a „megváltásotok”, mint hogy téged
– ki most az ördög foglya s minden ő nyi -
lá nak célpontja vagy, akit szorongat 
és nyo morgat a világ, s tengernyi veszé -
lyes szükségben úgy megrekedtél, hogy
se magad, se társad abból kisegíteni nem
tud, – Krisztus megszabadít s magához
visz, ahol úrrá leszel ördögön, világon,
halálon?! Mért félnél és rettegnél hát?
Közeleg a váltság. Krisztus nincs messze.
Ima: Könyörülő Istenünk! Ébreszd fel

szívünket, hogy örömmel készüljünk egy-
szülött Fiad jövetelére, és megújult lélek -
kel szolgáljunk neked őáltala, aki veled 
és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik
mind  örökkön-örökké. Ámen.
Ének: Istennek szent Fia Ember vál -
táságra Eljött a világra Szolgai formába,
Hogy minket megtartson, Bűntől szaba -
dítson. (136,1)

advent 3. hete

Ige: „Építsetek utat a pusztában az Úr -
nak! Az Úr jön hatalommal.” (Ézs
40,3.10)
LutHer: Ő jön. Bizony nem te mégy
hozzá s hozod el Őt, hiszen elérhetetlenül
magasan és messze van tőled. Minden
érté keddel és semmiféle fáradságos ve -
sződ séggel sem érhetsz fel hozzá, nehogy
dicsekedhess, mintha szolgálatoddal és
ér demeddel te hajlítanád Őt magadhoz.
Nem, édes atyámfia, érdem és méltóság
itt semmivé válik s nem marad más, csak
merő érdemtelen méltatlanság az egyik
oldalon – nálad, s csupa irgalmas kegye -
lem a másik oldalon – Nála. 
Koldus és király találkozója ez. Az evan-
géliumból tanuld meg hát, hogy mi a kez -
dete és útja-módja a megigazulásnak.
Csak egy: Királyod eljön hozzád s elkezdi
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benned a jót. Nem te keresed Őt, hanem 
Ő téged. Nem te találod meg Őt, hanem 
Ő téged. Hited is tőle van, nem magadból
s ha Ő nem jön, te ugyancsak kívül
maradsz. Ne kérdezgesd hát, hol kezdjed
a meg igazulást. Csak úgy kezdődhetik,
hogy a Király megjelenik és evangéliuma
megszólal.
Ima: Látogass meg minket kegyelmed -
del, és oszlasd el a sötétséget lelkünkben
a te világosságoddal, az Úr Jézus Krisztus
által, aki veled és a  Szentlélekkel Isten, él
és uralkodik mindörökkön-örökké.
Ámen.
Ének: Jövel, gyengék ereje! Áldlak, üd -
vöm kútfeje. Jöjj, egyengesd te magad Én
szívemhez utadat! (142,4)

advent 4. hete

Ige: „Örüljetek az Úrban mindenkor!
Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel!”
(Fil 4,4-5)
LutHer: Ilyen buzdításra mindenkinek
szüksége van, mert bűnök és nyomorúsá -
gok között élünk; szakadatlanul les ránk 

a bűn és a vétek, hogy megszomorítsa
lelkiismeretünket. Az Úr ismeretének és 
a benne való örömnek tehát olyan meg -
alapozottnak kell lennie, hogy ha a bűn
meg is szomorítaná tudatotokat vagy
magával rántana titeket, Isten irgalmassá-
gába vetett hittel győzzétek le azt, és még
inkább örüljetek az Úrban ahelyett, hogy
magatokban szomorkodnátok. Nagyobb -
nak kell látnotok Isten irgalmát, mint
bűneiteket. Az evangélium éppen azt
ígéri, hogy Krisztus magára veszi bűnein-
ket. Ezzel a hittel gyönyörűség Istenre
gondolni. Szívünk Istennél harag helyett
kegyelmet érez s büntetéstől való félelem
helyett teljes bizodalommal van hozzá,
mivel a Krisztusban ilyen véghetetlen
irgalmasságot gyakorolt. Ebből a hitből
aztán szeretet, öröm, béke és hálaének
fakad. Az ember szívbéli gyönyörűségét
leli Istenben –, szerető, kegyelmes Aty já -
ban. Aki nem így képzeli el Istent, az so -
ha nem lesz vidám és nyugodt. Aki pedig
szomorú és nyugtalan, az a többi emberrel
sem lesz jóságos és szelíd.
Ima: Mindenható Istenünk! Hálás szív -
vel örvendezünk színed előtt, hogy egy-
szülött Fiad eljött testben a mi megváltá -
sunkra. Kérünk, hogy amikor újra eljön
dicsőségben, tedd teljessé boldogságun-
kat az örök élet ajándékával, az Úr Jézus
Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel
Isten, él és uralkodik mindörökkön-örök -
ké. Ámen.
Ének: Ott boldogság van, boldog nép, 
E nagy Király hol trónra lép, És boldog
hajlék, boldog szív, Mely őelőtte már
kinyílt! Az éjből hajnal támad ott, S az
élet fénye úgy ragyog! És száll az
énekszó Feléd, Vigasztaló. (137,3)

Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin 
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Este a fürdés után randi anyáék ágyában.
Befészkeltük magunkat hamar a hatalmas
takaró alá, az új plüsseinkkel együtt, szo -
 ro san apa és anya közé. Belengett min -
dent a mézeskalács illata. Karácsony volt,
és apa mesélt. Azt szeretjük a leg jobban,
ha arról beszél, amikor kicsi volt. Apa így
kezdi: Egyszer réges-régen volt egy anyu-
ka, aki reggelente nagyon el volt kese -
redve, amikor belépett a nappaliba, ahol 
a hatalmas feldíszített karácsonyfa állt. 
A fán ugyanis napról napra egyre keve -
sebb volt a szaloncukor, valamilyen fur-
csa oknál fogva, talán az egerek…

Apaaa – szakítottam félbe a meséjét –
ez te voltál. Mert egy haspók vagy. Teg -
nap is megetted hugi Túró Rudiját!

Másnap a mi karácsonyfánkról is vala -
ki megdézsmálta a szaloncukrokat. De

csak a kókuszosokat, pedig az a kedven -
cem. Sírni lett volna kedvem legszíve -
sebben. És akkor Hugi megfogta a ke ze -
met, bevitt a dolgozóba, és előhúzott egy
dobozt, amiben a karácsonyi ajándéka
volt. Kinyitotta, és ott voltak a kókuszos
szaloncukraim. 

Megmentettem neked, tudod apa mi -
lyen haspók – és átöleltük egymást.

Összegabalyodtak a szaloncukrok. Se -
gí tesz kibogozni őket? 

Simon Attila

karácsonyi esti Mese

Máté evangéliuma örömüzenettel kezdő -
dik: „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül,
akit Immánuelnek neveznek – ami azt je -
len ti: Velünk az Isten”, és a feltámadt Jé -
zus tanítványainak mondott kije lentésével
végződik: „Íme, én tiveletek vagyok min -
den napon a világ végezetéig.”

Ez Isten ajándéka az embernek. Jelen -
léte, velünk léte. Nekünk született, értünk
született, miattunk lett emberré. Luther
szerint ez a velünk, ez az értünk, ez a mi -
at tunk a mi örömünk forrása és oka.
„Nem ludak, récék és tehenek kedvéért
jött Krisztus, nem holmi fatuskónak, vagy
a köveknek” szól ez az üzenet, hanem ne -
künk embereknek.

Nekünk született, értünk született, mi -
at tunk lett emberré – mert mi vagyunk
azok, akik rászorulunk kegyelmére, támo -
gató jelenlétére, segítségére. Fáradtan,
fásultan, kimerülten, százfelé figyelés és
százféle tennivaló között különösen abban
az értelemben van szük ségünk kegyel -
mére, támogatására és se gít ségére, hogy ez
a nékünk, értünk, mi at tunk üzenet ne pat -
tanjon vissza szí vünk ről, ha nem tudjuk
igazán hinni, tud  junk igazán örülni neki.

Nékünk, értünk, miattunk született.
Velünk van, életünk minden napján. Né -
künk, értünk, miattunk. Kapaszkodjunk
ebbe, mert erő, megtartó erő van e sza -
vak ban.              MGyTK

nékünk, értünk, miattunk
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2016. október 31-én Ferenc pápa együtt
ünnepelt a svédországi Lundban a refor -
máció jubileumi évének megnyitóján
evan gélikusokkal! A nagy jelentőségű ta -
lálkozón a világ evangélikusságát képvi -
selő LVSZ vezetőivel közösen tartott
istentiszteletet. Néhány idézetet válogat -
tunk össze beszédéből és nyilatkoza -
taiból: 

„Ezen az imatalálkozón, itt, Lundban,
szeretnénk kifejezni azon vágyunkat,
hogy egységben maradjunk vele, és így
életünk legyen. Ezért kérjük őt: „Urunk,
segíts kegyelmeddel, hogy szorosabb
egy ségben legyünk veled, hogy hatéko-
nyabb tanúságot tehessünk együtt a hitről,
a reményről és a szeretetről!”

„Katolikusok és evangélikusok elkezd-
tünk együtt járni a ki engesztelődés útján.”

„Nem nyugodhatunk bele a meg  osz -
tott ságba és az eltávolodásba, amelyet 
a sza ka dás eredményezett közöttünk. 

Lehe tő sé günk van arra, hogy helyre-
hozzuk törté nelmünk egyik meghatározó
szakaszát azáltal, hogy felülemelkedünk 
a vitákon és a félreértéseken, amelyek
gyak ran akadályoztak abban, hogy
megértsük egymást.”

„Nekünk is szeretettel és őszintén kell
múltunkra tekintenünk, el kell ismernünk,
hogy hibáztunk, és bocsánatot kell kér -
nünk: egyedül Isten a bíró. ... Isten a sző -
lő gazdája, aki végtelen szeretettel gon-
dozza és védelmezi azt; engedjük, hogy
meg hasson minket Isten tekintete; az
egyet len dolog, amire vágyik, az, hogy
élő szőlővesszőként egységben marad -
junk Fiával, Jézussal. Amikor ezzel az új
tekintettel nézünk a történelemre, nem 

Reformáció ünnepén

a történtek megvalósíthatatlan kijavítá sá -
ra törekszünk, hanem arra, hogy más ként
fogalmazzuk meg azt, ami történt.”

„Hálával ismerjük el: a reformáció
hoz  zá járult ahhoz, hogy a Szentírás job-
ban a középpontba kerüljön az egyház
életében.                    Folytatás a 11. oldalon

Délelőtti istentiszteletünkön nagy károly
esperes-plébános prédikált

Áldás a reformáció Parkban tartott meg -
emlékezésen

a Baptista templomba, közös istentiszte-
letre fáklyás menet indult

Reformáció ünnepe
képekben
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norrköpingi testvérgyülekezetünknél jártunk — 2016. október 27-30.
Dr. Bartha tibor felügyelő
a Szt. Olaf templomban

a Diakóniai központ
éjjeli őrjáratával

Ipari negyed
„újratöltve”

a Hedvig templom –
a német közösség egy-

kori központja

a Hedvig templom
Berlinbe került lelkésze
zsidókat mentett '44-ben
– erik Perwe emlékmű.

a munka múzeuma
a régi textilgyárban

kerekezés az arbetets
museumban

a munka múzeumában
Carina mutatta be eWk
karikatúrista életművét

tibor, móni, miki, katarina, Peter, gyuri, thomas

Szeretet tricikli a diakóniai
szolgálat központjában
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norrköpingi testvérgyülekezetünknél jártunk — 2016. október 27-30.

Östra eneby orgonájánál gálos miklós

gyülekezeti esten az Östra
eneby gyülekezeti házban

Záróistentiszteletünk helye: 
a keresztelő Szt János
templom (1906)

Csoportkép katarina Wändahl lelkésznővel

 Vendégváró asztal thomas
Wärfman vezető lelkész otthonában

evangélium olvasás svédül, arabul

Istentisztelet után, a testvérgyülekezeti
szerződés aláírását követően

Petrus abada szír ortodox
egyházvezetővel 
a Szt. gabriel templomban

Síta mecset, csoport-
kép az iraki kulturális
központban

középkori emlékek az Östra
eneby templom oltárterében
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MORZSÁK/BREAD CRUMBS

„Ahol Isten van, ott nem tartozik senki
semmivel, csak szeretettel. Azzal meg
nem lehet tartozni; szeretni csak úgy, egy-
szerűen szeret az ember. Nem valamiért,
hanem, mert a Másik értékes nekem…
Isten bennem és Ő én bennem.”                                      

Gyuri

„We are feeling honoured to be
invited closer to Hunga rian
Cristian commu nity in such an
event and learn new ways of
reading bible together. 
It was a pleasure to experience
topics discussed and raised
during retreat which gave us a
new food for thoughts.” 

Janis

„I really enjoyed feeling a deeper
connection with my sisters and brothers in
Christ. Studying the Bible in community
and learning from other people's
experiences is so important to my faith.” 

Zach

gyülekezeti nap – Ünnep Veled 
Mogyoróhegy, november 4-5.
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vünket egy menekült előtt, de a kor má -
nyon lévők megfontoltságára is szükség
van: nagyon nyitottnak kell lenniük befo-
gadásukra, de azzal is szá molniuk kell,
hogyan helyezzék el őket, mert egy mene -
kültet nemcsak befogadni, hanem integ-
rálni is kell. És ha egy ország nak húsz
személy integrációjára van lehetősége,
akkor ennyit vállaljon, ha egy másik or -
szág nak többre van lehe tősége, akkor vál -
laljon többet… Az elővigyázatosság hiányá -
 ért is fizet az ember: ha rosszul méri fel 
a lehetőségeit, ha töb bet fogad be, mint
amennyit integrálni tud. Mert, milyen
veszély fenyegeti, ha egy menekültet
vagy egy bevándorlót – ez mindkettőre
érvényes – nem integrálnak? Ez, hadd
használjam ez a szót – talán neologizmus
–, gettósodik, vagyis gettóba zárkózik. És
ha egy kultúra nem fejlődik egy másik
kultúrával való kap csolatában… ez
veszélyes! Azt hi szem, a legrosszabb
tanácsadó a határaikat lezárni szándékozó
országok számára a félelem, a legjobb
tanácsadó pedig a megfontoltság…”
http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-sajtotajekoztatoja-
repulouton-malmobol-romaba

Összeállította: AGy

Folytatás a 7. oldalról Isten szavának,
a Szentírásnak közös hallgatása által 
a Ka tolikus Egyház és a Lutheránus
Világ  szövetség közötti pár beszédben
jelentős lépéseket tettünk előre. 

Luther Márton lelki tapasztalata emlé -
keztet arra, hogy Isten nélkül semmit sem
tehetünk. „Miként találhatok rá egy
kegyelmes Istenre?” Ez a kérdés foglal-
koztatta állandóan Luthert. Amint tudjuk,
Luther ezt a kegyelmes Istent a megtes te -
sült, meghalt és feltámadt Jézus Krisztus
örömhírében találta meg…”
http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-beszede-lundi-
szekesegyhazban-egyutt-tudjuk-megmutatni-isten-irgalmat

A székesegyház után a malmöi sport -
csarnokban folytatódott a program, ahol
tanúságtételek hangzottak el. Ezekre
reagált a Pápa:

„…Héctor Fabio atya beszámolt ne -
künk a katolikusok és evangélikusok
közös munkájáról, amelyet Kolumbiában
végeznek. Jó hír, hogy a keresztények
összefognak, hogy közös érdekeket
szolgá ló közösségi és társadalmi folya-
matokat indítanak el. Kérem, külön imád-
kozzatok azért a csodálatos földért, hogy
mindenki közreműködésével végre eljus-
sanak az annyira vágyott békéhez, amely-
re nagy szükség van az emberhez méltó
együttéléshez. És mivel a keresztény em -
ber szíve, ha Jézusra tekint, nem ismer ha -
tá rokat, legyen ez olyan ima, amely na -
gyobb ívű és átölel minden országot, ahol
régóta tartanak súlyos konfliktusok….”
http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-malmoben-dolgoz-
zunk-egyre-nagyobb-osszefogassal

Az hazaúton készült gyorsriport mindig
izgalmas műfaj. A Pápa gondolatai a mig -
ráns-kérdésről, a kerítést építő or szá gok -
ról: „…Elvi szinten nem zár hatjuk be szí -

Lund, Svédország: reformáció ünnepén törté -
nelmi jelentőségű istentiszteletre gyűltek ige hall -
gatásra és imádságra katolikusok és evangéliku-
sok. Ferenc pápa és Munib Younan, a Lu the rá nus
Világszövetség elnöke közös  nyilatko zatot írtak
alá a reformációi megemlékezés alkalmából.
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If we haven’t met al ready, my name is Zach
Courter and my wife Rachel and I are both
missionaries from the Evan gelical Lutheran
Church in America. We have been called to
serve for the next few years in Central
Europe and are based in Budapest. Rachel is
a pastor in the ELCA, and I am in my final
year of preparation to be a pastor. Rachel
and I were called by ELCA Global Mission
to be the coordinators of the Young Adults in
Global Mis sion (YAGM)—Central Europe
Prog ram.

The YAGM program offers an opportuni-
ty for young adult volunteers from the
United States and Canada, ages 20-29, to
spend a year serving in communities all over
the world. Currently, over 80 young adult
volunteers serve in 11 different countries. In
the YAGM Central Europe program, the pri-
mary focus of our site placements is service
with Roma communities. We hope to create
opportunities for the volunteers to better
understand ways of empowering Roma peo-
ple and Roma communities in light of the
liberating words and actions of Jesus Christ.
Our seven YAGM volunteers live in differ-
ent cities and villages across Hungary. Each
one of them is connected with a worshipping
community of the Lutheran Church in Hun -
gary and many spend a portion of their time
serving in Lutheran Diaconal ministries. 

This year, much of my focus is on my
final year of pastoral training as the intern
pastor of the City Park Lutheran (English
Language Service) at Fasori Egyház. Fasori
Egyház community has demonstrated com-
mitment to international partnerships. The
City Park Lutheran congregation is one
manifestation of that commitment. The City

Park Lutheran congregation is different each
week, but most regular attendees include a
diverse group of Lutherans from Latvians,
Chinese, an Argentine, Hungarians, as well
as Americans. 

One of the exciting new things that is tak-
ing place this advent season is that the City
Park Lutheran congregation will start to
meet each week starting November 27th!
We see this as an opportunity for our exist-
ing members to grow deeper in their faith
during the Advent season, as well as for new
members to join us in worship. Please feel to
us for worship one Sunday in advent, or tell
any of your friends about the English service
that will start to meet each week. 

Rachel and I are looking forward to spen -
ding our first Advent season together as a
married couple here in Hungary. We hope to
see you throughout Advent at church and in
the community. 

Yours in Christ,                 
Zach

sziasztok!

Yagm volunteers with Bishop tamás Fabiny of
the Lutheran Church in Hungary.

City Park Lutheran congregation members
with new english language song Hymnals
donated from the united States.
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ÁllÁsHiRDetés
egyházfi, sekrestyés munkakörre

A Budapest-Fasori Evangélikus Egyház -
község várja megüresedett egyházfi ál lá -
sára azon önálló munkavégzésre alkalmas,
nagykorú, elkötelezett keresztény sze mély
jelentkezését, aki az egyházközség temp -
lomában és gyülekezeti köz pont já ban
folyó egyházi szolgálatok és prog ra mok
rendjéhez kapcsolódó háttér szolgá latot
hivatásszerűen végezné.
Az egyházfi, sekrestyés főbb feladatai:
• a templom és környezete, valamint a gyü -
lekezeti központ takarítása;
• a közösségi terek előkészítése liturgikus
és egyéb alkalmakhoz (berendezés, virág,
gyertya, stb.);
• az istentiszteletek, egyházi ünnepek és
egyéb alkalmak ideje alatti jó rend felü-
gyelete és biztosítása;
• a szükséges technikai berendezések
kezelése, felügyelete (hang, fény, fűtés,
biztonság, stb.);
• az egyházközségben aktív munkatársi 
és szolgáló körrel együttműködés, szerve -
zé si feladatok ellátása;
• próbák, karbantartási és kivitelezési
munkák idején a helyszín biztosítása.
A munkavégzés hat napos, átlagosan heti
30 órás munkarendben történik.
Az egyházközség mindehhez javadalma-
zást biztosít, megállapodás szerint, egy-
házi szolgálati jogviszonyban, vagy alkal-
mazotti jogviszonyban.
A javadalmazás részeként, hosszabb távú
elköteleződés és szükség esetén, szolgá la -
ti lakást biztosítunk.
Kezdés azonnali belépéssel (három hóna-
pos próbaidővel).
Előnyt jelent: • evangélikus egyháztagság

• munkatapasztalat gondnoki, rendez -
vény szervezői munkakörben
• rugalmas időbeosztással fix alkalmak-
hoz kötött munkarendre való nyitottság
Jelentkezéseket Lelkészi Hivatalunk cí -
mére várjuk kézzel írott rövid életrajzzal,
arcképpel: Bp-Fasori Evangélikus Egy -
ház község Lelkészi Hivatala, 1071
Budapest, Damjanich u. 28/b.
Bővebb információ telefonon hivatali
időben (H-P 9-13h): +36 1 322 2806, 
vagy emailben: fasor@lutheran.hu
Jelentkezési határidő: 2016. december 5.

IStentISZteLet úrvacsoraosztással
minden vasárnap és ünnepeken 11 órakor
CSaLÁDI IStentISZteLet minden
hónap első vasárnapján 10 órakor
angOL nYeLű IStentISZteLet
úrvacsoraosztással minden vasárnap 9:30-
kor (a hónap 1. vasárnapján a gyül. teremben) 
kOnFIrmÁCIóI eLőkÉSZítő szom -
batonként 10:30-tól a gyülekezeti teremben.
gYüLekeZetI HIttanóra gyer-
mekeknek a gyülekezeti teremben min -
den pénteken 13:30 órakor
HIttanóra az iskolákban órarend szerint.
BaBa-mama kLuB kéthetente ked -
den  délelőtt 10 órától a gyül. teremben.
FOrrÁS kLuB Keresztelőre, konfir má ció -
ra, esküvőre készülő fiatal felnőttek nek, és
min den érdeklődőnek, akik szí  vesen kap cso -
lód nának egy olyan kö zös séghez, ahol nyitot -
tan lehet kérdezni, beszélgetni hitbeli és hét -
köz napi kérdé sekről. A hónap utolsó szerdá -
ján 18 órakor a gyül. teremben.
IDőSek BIBLIaórÁJa minden szer -
dán 15 órakor a gyülekezeti teremben.

Rendszeres gyülekezeti
alkalmaink
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november 26. szombat 
15:00 Adventi koszorúkészítés hittanos
gyerekekkel
Helyszín: Gyülekezeti terem

17:30 Anglikán Choral
Evensong • Gabrieli Choir
Vezényel: Richard Sólyom

november 29. kedd 18:00
Inventio con Spirito kamaraest

Fenyő Gusztáv – zongora, 
Kállay Ágnes – cselló 
Helyszín: Gyülekezeti terem

november 30. szerda 18:00 
FOrrÁS kLuB 
Előadó: Dr. Csepregi András 
Téma: Antijudaizmus 
az Újszövetségben
Helyszín: Gyülekezeti terem

December 14. szerda 15:00 
Ádventi délután
Udvaros Béla színész-
rendező előadásában 
„Mécs László Vigiliája
és Ady Karácsonya” 
Helyszín: Gyül. terem

Ünnepi programjaink adventben

December 17. szombat 15:00
Szeretetvendégség szociálisan rászoruló
gyermekeknek a Bischitz Johanna IHSz
Központtal együttműködve
Helyszín: Gyülekezeti terem

18:00 Ádventi Kórusest 
Vezényel: Ispánkiné Gede Éva

Blénesi Éva: Átmenet / transition 
a Faludi Ferenc akadémia IrgaLOm
fotópályázatán kiállí tásra beválogatott mű
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facebook.com/bpfasor

Ünnepi istentiszteletek

aDVenttőL VíZkereSZtIg
november 27. advent 1. vasárnapja 
     9.30 Angol nyelvű istentisztelet
     11:00 Kantátás istentisztelet 
     – Hold kórus, vezényel: Fehérváry Péter
     18:00 Ifjúsági istentisztelet, Gyül.terem
December 4. advent 2. vasárnapja 
     9:30 Angol nyelvű istentisztelet 
     – Gyülekezeti terem
     10:00 Családi istentisztelet
     11:00 Adventi zenés istentisztelet 
     úrvacsorával
December 11. advent 3. vasárnapja 
     9.30 Angol nyelvű istentisztelet
     11:00 Adventi zenés istentisztelet 
     úrvacsorával
     18:00 A jubileum kapujában 
     – Úton a passióhoz II. • Qaartsiluni 
     Ensemble, vez. Rozmán Lajos
December 18. advent 4. vasárnapja
     9:30 Angol nyelvű istentisztelet
     11:00 Adventi zenés istentisztelet 
     úrvacsorával
     16:00 Gyermekek karácsonya
December 24. Szenteste
     16:00 Korálénekes szentesti istentisztelet
December 25. karácsony 1. napja 
     9.30 Angol nyelvű istentisztelet
     11:00 Úrvacsorás istentisztelet
December 26. karácsony 2. napja 
     11:00 Úrvacsorás istentisztelet
December 31. szombat óév este
     18:00 Istentisztelet úrvacsorával
Január 1. vasárnap Újév
     11:00 Istentisztelet úrvacsorával 
     Dr. Harmati Béla ny. püspök szolgálatával
Január 6. péntek Vízkereszt
     18:00 egyházzenei áhítat 
     – Hold kórus, vezényel: Fehérváry Péter

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

Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin 
beosztott lelkész: +36-20-824-7677

Zachary Courter gyakornok lelkész:

+36-20-375-7284

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

Simon Attila főállású hitoktató: 
+36-20-824-3468

Gálos Miklós kántor: +36-20-770-3533

Kövér Erzsébet egyházfi: +36-70-300-9736

BuDaPeSt–FaSOrI eVangÉLIkuS
egYHÁZkÖZSÉg

számlaszáma: 
OtP 11705008-22506573
Köszönjük támogatását! 

ROZETTA FELÚJÍTÁSRA
gyűjtünk adományokat!

templomunk egyetlen eredeti 
helyen lévő róth miksa ablakát 

2017-ben szeretnénk 
teljes körűen felújítani, ezért 

2017. február 11-én 18 órától 
a Fasori gimnázium Dísztermében 
Jótékonysági gálaestet és

aukciót szervezünk.
Várjuk felajánlását, 

részvételét, adományait!
köszönettel: 

az Egyházközség Presbitériuma
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