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„Kedves testvérem, ismerd meg Krisztust,
éspedig a megfeszítettet.” Luther
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Kedves Szülők, Kedves Gyermekek!

A fasori evangélikus gyülekezet gyermek és családi programijaira hívogatunk!

VIRÁGVASÁRNAP Mint minden évben, az idén is várjuk a gyerekeket a virágvasárnapi kézműves foglalkozásunkra
április 9-én fél tizenegykor a gyülekezeti
teremben (Damjanich utca 28/b). Közös
áhítat után együtt barkácsolunk és díszítünk, hogy az ünnepi istentisztelet végén
a templomban a legkisebbek is tolmácsolhassák a gyülekezetnek a virágvasárnap általuk megtalált üzenetét.

REFORMÁCIÓ 500 PÜNKÖSDHÉTFŐN Szeretettel várjuk a családokat június 5-én, az ökumenikus keretek között
megvalósuló reformációi megemlékezésünkre és családi napunkra. Az alkalmon
9.30-tól gyermekprogramok is indulnak.
Aszfaltkrétázással, korhű ruhákkal, állatsimogatóval, kézműves programokkal,
közös játékokkal és még sok mindennel
készülünk a nagy napra!
GYEREKTÁBOR Hasonlóan az előző
évekhez az idén is lesz nyári gyermektábor, melyre szeretettel várjuk 1-6 osztályos gyerekeket. A tavalyi évhez hasonlóan a Deák téri gyülekezettel közösen
szervezett alkalmunk a tanév utolsó hete
után, június 18-tól 24-ig tart Csákváron.
A változatos programok (kirándulások,

akadályversenyek, imádságos, énekes
együttlétek, jó idő esetén „vizes nap”)
mellett az idei év fő fonala Luther Márton
reformátorunk élete lesz, amit játékokkal,
színi előadásokkal dolgozunk majd fel.
A táborra legkésőbb május 30-ig lehet
írásban jelentkezni a hitoktatóknál, vagy
a fasor@lutheran.hu email címen.
HITOKTATÁS Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy gyülekezetünk az általános iskolai kötelező hit- és erkölcstan
oktatás keretein keresztül jelen van a VI.,
a VII., és a XIV. kerület szinte valamennyi
iskolájában (Bajza utcai iskola, Derkovits Gyula, Julianna református általános
iskola, Baross utca, Alsóerdősori Bárdos
Lajos, Erkel iskola, Liszt iskola, Városligeti Két Tanítási nyelvű Általános Iskola,
Erzsébetvárosi Két tanítási nyelvű iskola (Dob utca), Vörösmarty iskola, Magonc óvoda). Szeretettel várunk minden
jelentkezőt az evangélikus hitoktatásra!
(További információ: 17. oldalon.) Képzett hitoktatóink a bibliai alapismeretek
mellett nagy szerepet szánnak a gyermekek személyiség- és hitfejlődésének,
amelyet személyre szabott, kiscsoportos
órákkal tudunk biztosítani a gyermekeknek. Célunk, hogy Isten üzenete ne maradjon „papírszagú”, hanem a következő
generációk is megismerjék, mennyit ad
az ember életéhez a személyes Istenkapcsolat és a hit. Sok bibliai alapú játékkal,
interaktivitással, beszélgetéssel és közös
felfedezéssel várjuk gyermekeiket! Nyilatkozatok leadásának határideje május
20-a! 			
Simon Attila
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Nem csak kenyérrel
A böjt az általános vallástörténeti meghatározás szerint a kultikus céllal történő tartózkodás bizonyos ételektől, vagy
időlegesen mindenféle táplálkozástól.
Szinte minden vallásnak fontos eleme,
szinte minden vallás és vallási közösség
életében megfigyelhető gyakorlat. Mindig átmeneti jellegű, meghatározott idejű.
Nem keverendő össze sem a hosszú távú,
testi önmegtartóztatásra irányuló fogadalommal, sem az egyes vallások étkezési
törvényeivel, bizonyos ételek fogyasztásának általános tilalmával. De nem keverendő össze a méregtelenítő, salaktalanító
kúrákkal sem. A két böjtnek más a célja.
A vallásos böjtben a mit evés – mit nem
evés kérdését meghaladja, háttérbe szorítja az Istennel való lelki-szellemi kapcsolat elmélyítésének célja.
Az ószövetségi idők emberétől távol
állt az aszketikus életideál. Izrael életének korai szakaszában ezért a böjtnek
nem volt különösebb szerepe. Látták azt
is, hogy a böjtöt mindig fenyegetheti annak veszélye, hogy az ember általa Istent
akarja befolyásolni. Ebben a varázsláshoz
és a mágiához hasonlították. Egyedül azt
a böjtöt tartották legitimnek, amelyben
az ember Isten iránti tisztelete, szeretete,
bűnbánata és teljes belső megújulása jut
kifejezésre.
A böjtölés gyakorlata a zsidóság életében csak később, a babiloni fogság után
vált jelentőssé. Jézus korára különösen a
farizeusok heti kettő, a hétfői és csütörtöki böjtje vált ismertté, s elhíresültté. Halljuk a fülünkben a formális és képmutató
böjtjüket bíráló Jézusi szavakat: „Amikor
pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran,

mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket.
Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.”
Ő, a Mester (a kiemelkedő vallási személyiségekhez és vallásalapítókhoz hasonlóan) egy hosszú, 40 napos pusztai
nagyböjttel készült fel emberfeletti küldetésére. Részleteket erről nem tudunk,
az evangéliumok csak a böjtje végéhez
kapcsolódó megkísértéséről írnak.
Végre volt valaki, az egyetlen az emberiség történetében, aki hihetetlen kiszolgáltatott szellemi és fizikai állapotban
is tudott koncentráltan és erővel nemet
mondani a gonosz vonzó, de küldetéstől
eltérítő csábításának. A pusztai megkísértés ellenálló Jézusa egyértelműen előrevetíti ezzel három évvel későbbi teljes
győzelmét a pokol és a halál felett.
Követhetnénk Jézus példáját szó szerint is akár. 40 napot állítólag még éppen
kibír az ember étel nélkül. De ennek nincs
sok értelme. Az átmeneti idejű testi-lelki
önmegtartóztatásnak, külső és belső komfortunk átmeneti feladásának, a mindennapokból kimaradó hitgyakorlatoknak
(Szentírás és teológiai jellegű irodalom
olvasás, imádkozás, gyakoribb templomba járás...), a határozott időre szóló pusztába vonulásnak azonban nagyon is sok
értelme van. Persze csak akkor, ha az nem
színből és képmutatásból történik, hanem
szívből és igazán.
Az Istenhez hűtlenné vált Izraelnek
mondja Isten Hóseás próféta könyvében:
„Azért most én csábítom őt: elvezetem a
pusztába, és szívére beszélek.” Ez a böjt
lényege. Kicsit jobban, kicsit tudatosab-
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ban elkülöníteni a lelkünket, a szellemünket mindattól, ami a hétköznapokban leköti a figyelmünket – azért, hogy szóljon
hozzánk és beszéljen a szívünkkel, hogy
megújítson és megerősítsen minket az Úr.
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Mert, és ezt a lelkünk mélyén mindannyian jól tudjuk: „nem csak kenyérrel él az
ember, hanem minden igével, amely Isten
szájából származik.”
Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin

Martinyi Péterre emlékezve
Martinyi Péter presbiter testvérünktől február 3-án, pénteken délután 3
órakor vettünk búcsút szeretett fasori
evangélikus templomában. Isten vigasztaló igéjét Aradi György lelkész
hirdette a gyászoló gyülekezetnek.
Isten tegye maradandóvá Péter keze
munkáját, áldottá emlékét közöttünk...
Most Szirmai Zoltán nyugalmazott
lelkész emlékező sorait adjuk közre.
Martinyi Péter gyülekezetünk aktív
tagja, évtizedek óta hűséges presbitere
volt. Fasori templomunk iránti szeretetét
szüleitől vette át és gyakorolta. Tanácsaira, kétkezi munkájára sokszor volt szükség a gyülekezeti élet menetében. Barátságára, derűjére és segítségére mindig
számíthatott a fasori lelkész...
Amikor szülei gyors egymásutánban
bekövetkezett halála után felkértük a
presbiteri szolgálatra, megtiszteltetésnek
tartotta és örömmel fogadta el.
Gyakorlatias gondolkodású, derűs,
hazafias érzelmű, történelmünket ismerő
ember volt, kétkezi munkái mellett szeretett ezekről beszélgetni.
A gyülekezet életében és templomunk
felújítási munkálataiban mindig számíthattunk tanácsaira és hathatós segítségére.
A második világháború alatt elpusztult
színes ólomüveg-ablakok újjászületésében és helyükre kerülésében nagy sze-

repe volt. Felejthetetlen alkalmak voltak
a magyarpolányi utak, ahol Kiss Miklós
műhelyében az eredeti Róth Miksa rajzok
alapján elkészültek a gyönyörű üvegek, a
budapesti saját műhelyében méretre készített keretek, az izgalmas szállítások és
templomi beszerelések ugyanúgy felejthetetlenek, mint az út közbeni beszélgetések, autószerelések, étkezések a Csóri
Csuka csárdában. Nem érdemtelenül került az üvegtáblák adományozói sorába a
Martinyi család neve is.
Ám nemcsak az ablakok, a szentélyben
a fűtőtestek elé készített stílusos szőlőlevél mintázat, a bejárati kerítéskapu, vagy
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az időseket segítő fogódzókorlát is Péter
munkáját és fantáziáját dicséri.
Az évenkénti tavaszi gyülekezeti buszkirándulások túlnyomó többségében, valamint a testvér-gyülekezeteink meglátogatásában (Bukarest, Trostberg) is részt
vett. Jókedvvel, örömmel gyűjtögetve az
új ismereteket a hazai és külföldi városokról, tájakról.
Sokat volt egyedül, hálás volt minden
jó beszélgetésért és a kapott szeretetért.
Szerette az állatokat, mindig volt kertjében kutya vagy cica. Ezekről ő gondoskodott.
70. születésnapján meghívta családtagjait, barátait ünnepi lakomára. Ott lehettem én is.... Boldognak látszott azon a
napon ünnepeltként, házigazdaként.
Egészségi gondjai már régóta voltak,
de nem beszélt róluk. Készülődött már az
elmenetelre, de mindig kapott még Istentől időt, hogy talpra álljon. Halála előtt
néhány nappal felhívott a mobilján. Én is
kórházban feküdtem. Elbúcsúzott... Isten
kezére bíztuk egymást, Aki kiméri időnket, napjainkat...
Hitben, szeretetben, munkában hűséges
barátja, társa volt a fasori lelkészeknek,
nekem is négy évtizeden keresztül. Sok
szenvedés után, sok szeretetre vágyódás
után most hazatért a Szeretet forrásához.
Péter! Köszönjük szolgálatodat, ahogyan Pál apostol írja: „hiszen tudjátok,
hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban!” (I. Kor.15,58)
Nyugodjál békében a Feltámadás biztos reményében. Istennél újra találkozhatunk!
Szirmai Zoltán
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A 120 éve evangélikus lelkészcsaládban született Hamvas Bélára emlékezünk egy kevéssé ismert versével.

Hamvas Béla

Isten tenyerén
ébredtem
Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem
a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam
kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
Láttam az óceánt gyermekként
ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
Láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a
reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében
ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod
magadat,
Hisz olyannak látod a világot,
amilyen Te vagy!
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Egyházfenntartói járulék befizetéssel támogassuk
a fasori hitéletet 2017-ben új rend szerint!
Evangélikus egyházunk gyakorlatában az
önálló egyházközségek működésének anyagi hátterét elsősorban a gyülekezeti tagok
és céljainkkal azonosuló szimpatizánsok támogatása biztosítja. A személyes támogatás
három hagyományos formáját különböztetjük meg:
1. Persely: az istentiszteletek alkalmával
adott tetszőleges felajánlás (anonim felajánlás, amit mozgó perselyezéssel gyűjtünk
vagy az álló perselybe helyezett összegekből összesítve vételezünk be pénztárunkba).
2. Adomány: a gyülekezet hitéleti céljaira felajánlott szabadon elhatározott összeg,
gyakran ünnepek, családi események vagy
belső indíttatás alapján (mindig névvel,
átutalással vagy készpénzes befizetéssel,
egyéni bizonylatokkal)
3. Egyházfenntartói járulék: éves rendszeres támogatás, ami a folyamatos hitéleti
célú kiadások fedezésére szolgál (ezt nevezték régen egyházadónak). Minden felnőtt
egyháztag ezzel a befizetési formával tudja
kifejezni nevesítve is személyes anyagi támogatását saját gyülekezete irányában.
Fasori presbitériumunk 2017. március 1-
jei ülésén új határozatot hozott az éves egyházfenntartói járulék mértékére vonatkozóan. Ennek lényege, hogy az aktív korúak
számára ajánlott minimális egyházfenntartói járulék összege 16 000 Ft/fő/év.
Tudjuk, hogy többen jóval nagyobb
összegű járulékbefizetéssel támogatják
gyülekezetünket, ugyanakkor kis összegű
nyugdíjakból élőknek, vagy szociálisan rászorulóknak még ez az ajánlott minimális
összeg is megterhelő lehet. Utóbbi esetben
köszönjük a kisebb összegű felajánlásokat

is (lásd Márk 12,41-44), amit továbbra is
nagyra becsülünk.
Most azokat az aktív korú egyháztagokat
kérjük, akik eddig alkalmi adományukkal
vagy perselyfelajánlással támogatták gyülekezetünket, hogy hitbeli elkötelezettségük,
szimpátiájuk jeleként vállalják az idei évtől
ezt az éves egyházfenntartói járulék befizetést (Mindez havi 1333 Ft-os, vagy negyedévente 4 000 Ft-os támogatásnak felel meg).
A befizetés módjára ajánljuk a sárga
csekkes formát, melyet most EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK pecséttel láttunk el, vagy választható a rendszeres banki átutalási megbízás, illetve a készpénzes
befizetés gyülekezetünk pénztárába (hivatali időben vagy a templomi alkalmaink után).
Fontos arról is tudnunk, hogy a választói
névjegyzékünk összeállítása az egyházfenntartói járulékok és az adományok befizetése
alapján történik, amelyet a gyülekezet hivatalvezető-pénztárosa tart nyilván. A választói névjegyzéknek külön jelentősége van
minden olyan esetben, amikor a gyülekezet
közgyűlése (tagja minden felnőtt gyülekezeti tag, aki a gyülekezet anyagi fenntartásában is részt vállal) hoz döntést. 2018-ban
lesz esedékes a tisztújítás, amikor a névjegyzékben szereplők lehetnek választók és
választhatók tisztségekre.
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség nevében, a gyülekezet világi
elnökeként szeretném megköszönni gyülekezetünk eddigi és a reformáció 500 éves
jubileumi évében elköteleződő tagjainak a
szíves támogatását!
Dr. Bartha Tibor felügyelő
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TALLÓZÓ:
Csak Krisztus légyen Mesterünk

Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból a reformáció
500. évfordulójára 1517-2017
Isten a szeretet földtől az égig magasló,
izzó kemencéje.

— Nyolc böjti prédikáció Wittenberg
népének, 1522

Isten szeretete nem megtalálja, hanem
megteremti azt, ami számára szeretetre
méltó, az ember szeretete viszont abból
fakad, hogy valamit szeretetre méltónak
— Heidelbergi disputáció, 1518
talált.
[Krisztus] emberré lett, a Szentlélektől és
a Szűztől minden bűn nélkül fogantatott
és született, hogy Úrrá legyen a bűnön;
továbbá szenvedett, meghalt és eltemettetett, hogy eleget tegyen értem és meg-

fizessen azért, ami vétkem volt, nem
arannyal, sem ezüsttel, hanem tulajdon
drága vérével. Mindezt pedig azért, hogy
URAMmá legyen. Hiszen ebből semmit
sem tett önmagáért, rá sem szorult volna.
— Nagy káté, 1529

Kérjed Istent, hogy lágyítsa meg szívedet,
és engedje meg, hogy a Krisztus szenvedésén való elmélkedés gyümölcsében
részesülj. Mert nem is lehetséges, hogy
Krisztus szenvedését magunktól alaposan
meg tudjuk fontolni. Istennek kell jelen
lennie a szívünkben, amikor erről elmélkedünk. ...
Ha arra vágysz, hogy Isten hitet gerjesszen benned, … szívének a szenvedésekben megmutatkozó jóságát szemléld,
és lásd meg, hogy az ő szíve csordultig
van irántad szeretettel.
— Sermo Krisztus szent szenvedésének
szemléléséről, 1519

A hit ajándéka az, hogy a lelket egybeköti Krisztussal, mint menyasszonyt a
vőlegénnyel. … Mindenük közös lesz: a
jó is, a rossz is. … Ez a gazdag és kegyes
vőlegény, Krisztus, feleségül veszi ezt a
szegény, rossz nőcskét, a lelket, megváltja minden rossztól, és felékesíti minden
javaival. Így már lehetetlen, hogy őt bűnei kárhozatba vigyék. … Beszéljük meg
ezt a viszonyt, és felbecsülhetetlennek
fogjuk látni.
— Értekezés a keresztyén ember
szabadságáról, 1520
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Kedves testvérem, ismerd meg Krisztust,
éspedig a megfeszítettet. Tanuld meg őt
dicsérni, és tanulj meg kétségbeesni önmagad miatt. És aztán szólj hozzá így:
„Kedves Jézus, te vagy az igazság számomra, de én a te számodra a bűn vagyok. Te magadra vetted, ami az enyém,
és nekem adtad, ami a tiéd. Ami nem voltál, azt vetted magadra, és nekem adtad
azt, ami nem voltam.”

2017. Húsvét

maga semmi, és a jó cselekedetek nem az
övéi, hanem Istenéi.
— Heidelbergi disputáció, 1518

— Luther levele Georg Spenleinnek,
1514. április 8.

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte. ...” Ez nem mást
jelent, mint hogy akkor jutunk el Isten
helyes ismeretére, ha nem hatalma és bölcsessége felől közelítjük meg, hiszen ez
rettenetes, hanem jósága és szeretete felől. Ekkor szilárdulhat meg a hit és a bizalom, ekkor születünk újjá Istenben.

Meg kell értened, hogy Isten eléd tárja és
felkínálja neked az ő irgalmát, anélkül,
hogy azt megelőzően kiérdemelted volna; a kegyelemnek ez a példája indítson
téged a teljes bűnbocsánatban való hitre
és bizodalomra. Azért tehát nem a cselekedetek hozzák létre a hitet, és nem is
ered az a cselekedetekből, hanem Jézus
Krisztus véréből, sebeiből és halálából
fakad az, és árad ki.

Ha tehát nyom a terhed, és érzed gyengeségedet, járulj oda [az úrvacsorához] szaporán, és fogadd el a felüdítést, vigasztalást és erősítést. Mert ha addig akarsz
várni, amíg mindentől megszabadulsz,
úgyhogy tisztán és méltón járulsz a szentséghez, akkor örökké távol kell maradnod.

— A jó cselekedetekről,
1520

Isten nem található meg másként, csak
az ő szenvedéseiben és keresztjében. …
Lehetetlen ugyanis, hogy ne fuvalkodjék föl saját jó cselekedetei alapján az,
aki még nem üresedett meg és nem semmisült meg szenvedések és gonosz dolgok révén, és ezért még nem tudja,hogy ő

— Sermo Krisztus szent szenvedésének
szemléléséről, 1519

— Nagy káté, 1529

Ez a szentség [az úrvacsora] tehát olyan
gázló, híd, ajtó, hajó és hordágy, amelyen
és amelyen keresztül ebből a világból az
örök életbe megyünk át.
— Sermo Krisztus szent szenvedésének
szemléléséről, 1519

MGyTK
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Fassang László és Rohmann Ditta
Reformáció 500. Jubileumi koncertje
a Fasori evangélikus templomban
2017. május 5-éneste 7 órakor

Műsor:
J. S. Bach A-dúr hegedű-csembaló szonáta BWV 1015
c-moll passacaglia és fúga BWV 582
a-moll fuvola partita BWV 1013
G-dúr fantázia BWV 572
E-dúr hegedű-csembaló szonáta BWV 1016
Közreműködik:
Rohmann Ditta - öthúros cselló • Fassang László - orgona

Rohmann Ditta csellóművész és Fassang
László orgonaművész a magyar zenei élet
számos díjjal kitüntetett kiemelkedő egyéniségei. A házaspár régóta kötődik a fasori
templom és közösség életéhez, a jubileumi
évad koncertjének előadói.

Ditta Rohmann cellist and László Fassang organist are prominent artists in the Hungarian
musical scene. The couple has a deep connection to the fasor church and community.
They are both illustrious performers in the
Jubilee year concert.
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JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST ÉS AUKCIÓ
2017. február 11.
– Képes beszámoló –

KÖSZÖNJÜK!

Fotó: Horváth Zoltán

A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség szervezésében 2017. február 11-én megvalósult az a Jótékonysági Gálaest és Aukció,
mellyel templomunk kiemelt értéket képviselő Róth Miksa alkotta rózsaablakának
a felújítására gyűjtöttünk.
Szeretnénk kifejezni köszönetünket az est szervezői, támogatói, felajánlást tevő művészei és minden jó szándékú segítője felé, akik az est sikeréhez hozzájárultak.
Hivatalosan is szeretnénk tájékoztatást nyújtani arról, hogy az esemény bevétele – az
elkülönített számlára érkezett adományokból, a jegyek és az aukcióra került tárgyak
értékesítéséből – összesen 1 118 900 Ft, azaz egymillió-száztizennyolcezer-kilencszáz forint lett. Ezt az összeget az esten fővédnökséget vállaló Prőhle Gergelynek, a
Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) országos felügyelőjének javaslatára
a MEE megduplázta. A Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség e célra elkülönített számlájára továbbra is várjuk a szíves felajánlásokat!
Köszönettel és tisztelettel:
Erős vár a mi Istenünk!
Aradi György lelkész
Dr. Bartha Tibor felügyelő
Rozetta felújítás elkülönített számlája:
Számlatulajdonos neve:
Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B.
Számlaszám: 11784009-21378492
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Inventio con Spirito
Sok szeretettel hívjuk kamarazenei sorozatunk 2017-es tavaszi alkalmaira
a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti központjában.
(VII. ker. Damjanich u. 28/b. fsz. 1. Lelkészi Hivatal kapucsengő)
Április 11-én 15.30 Gyerek Inventio – Papp Jakab, Rozmán Amália,
Szakács Márton, Szakács Jakab és Szécsi Ödön koncertje.
Szervező: Mayer Erika zongoratanár.
Április 29-én 11.00 Tóth Aladár Operastúdió Junior korosztályának
dalestje – Szervező Kertész Rita zongoraművész.
Május 16-án 19.00 Fenyő Gusztáv (Skócia) zongoraművész szólóestje
– Műsoron Brahms, Beethoven és Shostakovich művek.

EGYHÁZZENEI ALKALMAK

a liturgikus év megfelelő napjaira írt művek liturgikus keretben
a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség templomában
(VII. ker. Városligeti fasor 17.)

Művészeti vezető: Fehérváry Péter

Április 18-án 18.00 (Húsvét harmadnap)
Friedrich Wilhelm Zachow: Missa brevis
J. S. Bach 158-as, ʻDer Friede sei mit dir’ kantátája
Április 30-án 19:00
J.S. Bach 112-es, ʻDer Herr ist mein getreuer hirt’ kantátája
Brahms: ʻEs ist das Heil uns kommen her’ motettája
Június 4-én (Pünkösd) 11:00
J.S: Bach 68-as, ʻAlso hat Gott die Welt geliebt’ kantátája
Hans Leo Hassler: Veni Sancte Spiritus
Andreas Hammerschmidt motetta
Június 11-én 18:00
J.S. Bach BWV 2, ʻAch, Gott vom Himmel sieh darein’ kantáta
(Luther tollából származó szövegekkel)
Zachow: ʻVenite ad me omnes’ (magyarországi bemutató)
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Forrás Klub vendége volt
Kézdy Péter lelkész
(Piliscsaba)

Az előadás során megtudhattuk, hogy
– az egész-alakos portrék legkiválóbb
mestere volt Cranach,
– Lutherrel keresztkomaságban állt a neves reneszánsz festő,
– Cranach több cikluson át Wittenberg
polgármesteri székében ült,
– a reformáció ügyét mindvégig személyes befolyásával és festményeivel népszerűsítette,
– a Lutherrel éles ellentétben álló Albert
mainzi érsekről is készített portrét,
– Lucas Cranach sikereit továbbvitte fia,
az ifjabb Lucas, aki apját is több ízben
megörökítette.

A húsvét hajnali istentisztelet

egészen különleges élményt
kínál. A sokéves hagyomány idén sem szakad meg, ezúttal 4:30-as kezdéssel hirdetjük
a feltámadás ünnepének első istentiszteletét.

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, 4:30-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.
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ON OUR LENTEN JOURNEY
In many Lutheran Churches, the season of Lent is not only a time of
individual and communal repentance, but also a time deeper individual spiritual disciplines. This spiritual discipline is often tied to something in the physical world to remind one of their spiritual connection
to Christ.
For example, if one has the spiritual discipline of being more generous, perhaps during the season of Lent they always give to anyone of
the street that asks them for spare coins. Another example is the practice
of giving something up, like a type of food that one enjoys, to reinforce
the understanding of the sacrifices Christ made for each one of us on
the path to his death.
As silly as it may sound, at this point in the season of Lent, I find
myself giving up trying to predict what the days might bring. No, I
am not trying to be a fortune teller, but given the relative instability
of geopolitics, I find myself trying to better control what is going on
around me. To often, this leads me to predict other people’s behaviors
and motives that are based on unrealistic expectations and unfair stereotypes.
This way of seeing the world is not just limiting for other people, but
limiting for myself as well. My judgements and stereotyping do not
offer the possibility of God’s transformative Spirit to be at work in other
people and the world.
Wherever you find yourself in this Lenten journey, I pray that you
may be more focussed on God’s voice in your life, than the multitude
of other voices that might be calling out to you, and claiming that they
know better.
Together, let us follow the voice of Jesus which is calling us all towards the cross--trusting in God’s mercy to get us there--and to guide
us to wherever we are meant to go next.
Lenten Blessings,

Intern Pastor Zach
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A szeretet erősebb,
mint a halál

2017. Húsvét

kertbe. Levette a zacskót, és alatta egy kis
ág végén egyetlen pici levélke és egy pici
rügy kacsintott rám.
Ekkor nagypapa ezt mondta: Ebben a
fában nagyon sok élet van. Talán éppen
a te szereteted miatt. Nem adtam volna
egy fél fabatkát sem azért, hogy az idén
kihajt. De mégis, És ahhoz, hogy az élet
megerősödjön, áldozatot kell hoznunk.
Ez a fa elveszítette az ékességét, a formáját, de a lényege még ott van, azt nem
múlt ki. Talán éppen azért, mert annyira
szereteted. A szeretet legyőzhet mindent,
hiszen ezt te is tudod!
Békésen néztem a fára, és nagypapára.
Tudom már, hogy az élet és a szeretet erősebb, mint a halál.
Húsvétkor Jézus elveszítette ékességeit, elveszítette azt, ami nekünk olyan fontos: szabadság, az igazsághoz való jog,
támogató barátok közössége. Egyetlen
egy dolog maradt neki csupán életének
utolsó perceiben: Bízni az Atya szeretetében. De ez elég volt. Ahol szeretet van, ott
élet van. Ahol pedig van szeretet, ott van
feltámadás is!
Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre! Jud 1,21

Nem szerettem, hogy el kellet költöznünk. Ott kellett mindent hagynom, amit
szerettem. A barátaimat, Esztert, és a kertet is. Egy kisméretű kutyát. Nem volt
bonyolult neve, csak annyi, hogy „Buksi”. És a nagymamámat. Minden nagyon
hiányzik. Volt egy fám is. Egy barackfa.
Nem volt már fiatal, még nagypapi ültette
akkor, amikor tíz éve volt, hogy elvette
feleségül a nagymamát. Azt mondta róla,
hogy nagyon öreg fa, de én elkértem tőle,
mert szerettem volna egy saját fát. Azért
is, mert volt rajta a madáretető, sok madár járt oda, azért is, mert lehetett rajta
mászni, de főleg azért, mert oda vagyok
a barackért. De tavaly már ki sem hajtott.
Még amikor a télen a mamáéknál voltunk, és kinéztem az ablakon, megnéztem
a fámat. Az ágait hó és jég lepte. Azt hallottam, hogy azokat a fákat, amiben már
nincs élet, kivágják. Megkértem nagypapit, hogy ezt a fát soha ne vágja ki. Az én
kedvemért. Megígérte.
Amikor tavasszal voltunk ott, és kinéztem, a fa nem volt sehol. Kiszaladtam,
és legnagyobb meglepetésemre csak egy
kis része maradt meg, csak
a töve, és egy csúnya nejlonzacskó volt rábiggyesztve. Nagyon mérges lettem.
Valaki ígért nekem valamit.
Sírva rohantam be, és becsaptam magam mögött az
ajtót. Nagypapa jött be, de
nem akartam vele szóba állni. Becsaptál! – mondtam.
De ő megsimogatott csend- Észreveszed, melyik fáról ettem le a barackokat?
ben, kézen fogott, és kivitt a És vajon mennyit ettem?
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Hittanverseny
A XXVI. Evangélikus Hittanversenyre benevezett fasori „Burgo
nyaszirmok” csapatunk a 3-4. osztályos korcsoport egyházmegyei
fordulóján 2. helyezést tért el.
Dávida Panninak, Killeen Hannának, Simon Kamillának és Tru
biánszki Hangának sok szeretettel gratulálunk. Hisszük, hogy Pál
apostol életének tanulmányozása
nem csak bibliaismeretüket, de
hitüket is mélyítette. A versenyre
a lányokat Magyarkuti Gyuláné
Tóth Katalin és Simon Attila készítette fel.
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A 2016. év a kazuális szolgálatok tükrében
„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.” Villám Ilona
(Mk 16,16)
Villám Lydia
Zorkóczy Miró
MEGKERESZTELTEK
Báder Igor
Báder Miklós
Barna Kata
Berczeli Zoé
Bertók Nóra
Dömény Gergő
Dömény Norbert
Fekete-Káró Zsombor
Gálfy Laura
György Annabella
Gyuricza Flóra Hanna
Hajós Nándor
Harmati Ben Hiram
Herczeg Emília
Horváth Hanga Emily
Horváth Nimród Bolyk
Hürkecz Szabina
Kajtár Boglárka
Kostyál Korina
Kotász Attila
Kovács Vivien Luca
Kukucska Nolen
Lacza-Raffai Viktória
Melczer-Rákos Márk
Nagy Lilianna
Nagy Simon Bálint
Palásti Gergely
Philipp Léna Ilona
Szekeres Izabel
Szigeti Levente Bálint
Takács Balázs
Tóth András Benjámin
Turbéki Zsófia
Velinsky Gréta

„Erősödjél meg a kegyelemben, amely
Krisztus Jézusban van.” (2Tim 2,1)
KONFIRMÁLTAK
Hürkecz Szabina
Körtési András
Németh Ádám
Orosz Marcell
Treszler Donát
Velinsky Gréta
A mindenható Isten áldja meg szeretettel
és hűséggel a házastársakat!
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Árki Adrienn és Lencz László
Dr. Czifra Gabriella és Dr. Bán Tamás
Menyhért
Dr. Előházi Zsófia és Szurok Zoltán Mihály
Földesi Csilla és Mitcsenkov Domonkos
Fundák Zsófia és László Zsolt
Galgóczi Krisztina és Nietsch Róbert
Gombos Eszter és Babinszki István
Györfi Bernadett és Túróczy Zoltán
Hürkecz Szabina és Csiba Gergely
Dr. Kovács Andrea Dóra és Laczkovits
Attila Károly
Montvai Réka és Geredy Emil
Dr. Nyemecz Dorottya és Dr. Popity
Norbert
Orova Ilona és Palkovits Péter
Piltz Veronika és Takács Balázs
Dr. Telepóczki Noémi és Hajas Márton
Turbéki Zsófia és Selmeczi Tamás
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Varga Krisztina és Pászkán Attila
Zorkóczi Bettina és Szűcs Gergely
Levente
Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás
és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal
is él.” (Jn 11,25)
ELTEMETTETTEK
Dr. Muntag Andorné Bartucz Judit
Fejes Tibor
Hajdany Vince
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19

Igali Józsefné Németh Éva
Imre Józsefné Varga Jolán
Legéndi Józsefné Pék Julianna
Merkei Pálné May Szilvia
Özv. Szabó Sándorné Pap Magdolna
Özv. Tőkés Lászlóné Párkai Magdolna
Somogyi Istvánné Elvira
Sopronyi Mária
Tábori Józsefné Varsányi Irén
Teasdale Róbert
Vajner Barnabás Szabolcs
Wirtz Jánosné Bagarus Irma

A BIBLIA
MINDENKIÉ
Reformáció 500

A Bartimeus Evangelizációs Találkozón
2017. március 11-én több mint 150 vak,
gyengénlátó és olvasásban akadályozott
testvérünk gyűlt össze istentiszteleten és
igényelt Audió Bibliát. Szluka Lídia énekművész fellépése gazdagította az alkalmat. SOLI DEO GLORIA
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2016-os év zárszámadása
Főbb bevételek
Gyülekezeti tagoktól
Egyházfenntartói járulék
Adomány
Perselypénz
Összesen:

1 959 800
2 550 855
2 001 395
6 512 050

Továbbítandó bevételek
Iratterjesztés
Kötelező offertóriumok
Összesen:

160 340
263 900
424 240

Egyházi pályázat

330 000

Külső támogatások
Önkormányzattól
Alapítványtól
Összesen:

10 100 000
1 085 410
11 185 410

Gazdálkodás bevételei
Lakbérek
Vízdíj+ szemétdíj lakóktól
Összesen:

17 343 626
2 758 155
20 101 781

Egyéb bevételek
Követelések törlesztése
Kártérítés
Kapott kamat
Közterhek (átfutó tétel)
Összesen:
Bevételek mindösszesen:

2 414 304
315 305
15 809
1 108 089
3 853 507
42 406 988

Főbb kiadások
Illetmények
Lelkészek
Irodavezető
Kántor, egyházfi
Megbízási díjak
Béren kívüli juttatás
Összesen:

4 320 000
1 700 803
1 991 700
427 260
159 000
8 598 763

Törvényes terhek

1 800 048

Dologi kiadások
Közüzemi díjak /víz+ szemét/
Gáz+ áramdíj
Működési költségek
Szolgáltatások
Összesen:

4 812 692
3 687 589
2 065 247
3 320 925
13 886 456

Más egyházi szervnek
Zelenka Pál Szolidaritási Alap
Egyházmegyei járulék
Kötelező offertórium
Iratterjesztés
Összesen:

476 532
121 410
276 535
420 274
1 294 751

Beruházás, felújítás
Lelkészlakás
Gyülekezeti helyiség
Összesen:

9 476 855
545 320
10 022 175

Egyéb kiadások
Gépjármű költségek
Hitéleti rendezvények
Eszközbeszerzések
Összesen:

604 558
1 962 034
1 185 078
3 751 670

Kiadások mindösszesen:
2016. évi nyitó pénzkészlet:
Bevételek mindösszesen:
Kiadások mindösszesen:
2016. évi záró pénzkészlet:

23 268 703,- Ft
+ 42 406 988,- Ft
- 39 353 863,- Ft
26 321 828,- Ft

39 353 863
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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 minden vasárnap 9:30-kor
(a hónap 1. vasárnapján a gyül. teremben)
KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ szom
batonként 10:30-tól a gyülekezeti teremben.
GYÜLEKEZETI HITTANÓRA gyermekeknek a gyülekezeti teremben minden pénteken 13:30 órakor
HITTANÓRA az iskolákban órarend szerint.
BABA-MAMA KLUB kéthetente kedden
délelőtt 10 órától a gyül. teremben.
FORRÁS KLUB Keresztelőre, konfirmá
cióra, esküvőre készülő fiatal felnőtteknek,
és minden érdeklődőnek, akik szívesen kap
csolódnának egy olyan közösséghez, ahol
nyitottan lehet kérdezni, beszélgetni hitbeli
és hétköznapi kérdésekről. A hónap utolsó
szerdáján 18 órakor a gyül. teremben.
IDŐSEK BIBLIAÓRÁJA minden szerdán
15 órakor a gyülekezeti teremben.

KÖRLEVÉL
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Budapest–Fasori Evangélikus
Egyházközség
számlaszáma:
OTP 11705008-22506573
Köszönjük támogatását!
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
Szlanka Henrietta egyházfi: +36-20-824-2053
Kövér Erzsébet egyházfi h.: +36-70-300-9736

21. HAGYOMÁNYOS GYÜLEKEZETI BUSZOS KIRÁNDULÁS
Időpont: 2017. április 29. (szombat) reggel 7 óra
Találkozás: a Damjanich u. 28/b. (Lelkészi Hivatal) előtt
Úti cél: Nyíregyháza (állatkerti látogatással) – Nyírbátor
Hazaérkezés: 20.30 körül
Jelentkezés április 20-ig a lelkészi hivatalban, vagy az istentiszteleteket követően
a részvételi díj befizetésével. (A jelentkezést ennek sorrendjében tudjuk figyelembe venni.)
Útiköltség hozzájárulás tervezett közös ebéddel, állatkerti belépővel:
5000 Ft/fő (gyerekeknek 6-14 éves korig 3500 Ft/fő)
Szociális rászorultság esetén további támogatás igényelhető a gyülekezettől,
ez ügyben a lelkészekkel vegyék fel a kapcsolatot!
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BEHARANGOZÓ

Reformáció 500

Pünkösd a Reformáció Parkban
2017. június 5-én 10–17 óráig

Pesti evangélikusok és Erzsébetváros protestáns gyülekezetei együtt készülünk közös ünnepre, egész napos színes programmal. A reformáció üzenetét
közvetítő Parkban, a Budapest–Fasori Evangélikus Gimnázium és templom
épülettömbjében lehetőség lesz találkozni, ünnepelni, lelkiekben erősödni,
akár rossz idő esetén is.
• 11 órakor kezdődő istentiszteleten Gáncs Péter elnök-püspök hirdeti Isten igéjét.
• A gyermekeknek egész napos programot biztosítunk; állatsimogató, ugrálóvár és felfújható mobiltemplom várja a legkisebbeket.
• Evangélikus és református fenntartású iskolák diákjai készülnek bemutatkozókkal, a hittanos korosztály számára sok meglepetéssel.
A nap programjában változatos koncertekkel, fórumbeszélgetéssel és könyvvásárral minden korosztály számára lesz felfedezni való.
Találkozzunk 2017. június 5-én a Városligeti fasorban a Reformáció Parknál!
További információ: facebook.com/bpfasor/events

ÚJ EGYHÁZFINK
2017. február 1-étől Szlanka Henrietta, akit szeretettel köszöntünk főállású
munkatársaink között. Heni tavaly óta
már óraadóként hit
oktat az egyik iskolában gyülekezetünk megbízásából.
A vele készülő interjúból még többet
megtudhatunk róla következő hírlevelünkben.

2017. Húsvét
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NAGYHETI – HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI REND

„Miért keresitek a holtak között az élőt?
Nincsen itt, hanem feltámadt.” (Lk 24,5-6)

ÁPRILIS 8.
18:00 J. S. Bach: János-passió svéd testvérgyülekezetünk lelkészeivel
közös liturgikus keretben (lásd a 23. oldalon)
ÁPRILIS 9. VIRÁGVASÁRNAP
09:30 English Language Worship (Zachary Courter)
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)

AZ ÖNMAGÁT MEGÜRESÍTŐ KRISZTUS,
AKI SZENVEDETT ÉS MEGFESZÍTTETETT

– a Deák téri és a Fasori gyülekezetek közös nagyheti sorozata
a Damjanich u. 28/B gyülekezeti termében
április 10. 18:00 Önmagát maradéktalanul megüresítette…
(Smidéliusz Gábor)
április 11. 18:00 Szenvedett (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva)
április 12. 18:00 Megfeszíttetett (Gáncs Péter)
ÁPRILIS 13. NAGYCSÜTÖRTÖK
18:00 Úrvacsorás istentisztelet (Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)
ÁPRILIS 14. NAGYPÉNTEK
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György)
16:00 English Language Good Friday Prayer Service (Zachary Courter)
18:00 Istentisztelet passióolvasással, úrvacsora nélkül
(Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)
ÁPRILIS 16. HÚSVÉT ÜNNEPE*
04:30 Hajnali istentisztelet (Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)
09:30 English Language Worship (Zachary Courter)
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György)
ÁPRILIS 17. HÚSVÉT 2. NAPJA
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)
ÁPRILIS 18.
18:00 Kantátazenés áhítat – BWV 158 (Aradi György)
Húsvét vasárnapján a gyermek bibliaóra a gyülekezeti teremben a „nagyünnepi”
rend szerint elmarad. Szeretettel várjuk a családokat a gyülekezet istentiszteleti
alkalmaira!
*

