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„Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke, 
öltsd el lelkemet isteni örömöd bol-
dogságával, hogy a reménytelenség 
és szomorúság támadásait visszaver-
ve örömmel szolgáljalak Téged.”*
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MEGHÍVÓ BEIKTATÁSRA

Könnyű már az iskolatáska!

Tanévnyitó istentisztelet 
2018. szeptember 16-án 11 órakor.

Szeretettel várunk mindenkit, aki tanévet/munkaévet kezd általá-
nos vagy középiskolában, felsőoktatásban diákként vagy oktató-
ként, és erre az útra Isten áldásával szeretne indulni a gyülekezet 
közösségében. Személyes áldáskérésre és úrvacsoravételre lehe-
tőség lesz. 
Igét hirdet: Seben Glória hitoktató-lelkész

„Életem a porhoz tapad:  
eleveníts meg igéddel!”  

(Zsolt 119,25)

2018. szeptember 15-én 11 órakor,  
a fasori evangélikus templomban

ifj. Cselovszky Ferenc,  
a Pesti Egyházmegye esperese

Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalint,
a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség  

megválasztott másodlelkészét

 ünnepi istentisztelet keretében tisztségébe iktatja.

Az istentiszteletet közgyűlés és szeretetvendégség követi.
Az alkalomra szeretettel meghívjuk! 

Az Egyházközség vezetősége
Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség • 1071 Budapest, Városligeti fasor 17. • fasor@lutheran.hu
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„A Te kezed tehet naggyá és erőssé.”
Réz-Nagy Zoltán igehirdetése 

Elhangzott Kőszeghy Miklós teológiai tanári beiktatásán 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem ünnepén, a zuglói evangélikus 

templomban 2018. szeptember 6-án.

Akkor áldotta Dávid az URat az egész gyü-
lekezet előtt, és ezt mondta: Áldott vagy 
te, URam, ősatyánknak, Izráelnek Istene, 
öröktől fogva mindörökké! Tied, URam, a 
nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyo-
gás és a méltóság, bizony minden, ami a 
mennyben és a földön van! Tied, URam, 
az ország, magasztos vagy te, mindenek 
feje! Tőled ered a gazdagság és a dicső-
ség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben 
van az erő és a hatalom, a te kezed tehet 
bárkit naggyá és erőssé. (1 Krón 29,10-12)

Kedves Miklós, kedves Egybegyűltek!
A Fasori Gyülekezetben, ahol pár évet 

szolgáltam lelkészként, egyszer megkért 
pár fasori tanár minket, hitoktatást végző 
lelkészeket, hogy szervezzünk egy kötet-
lenebb estét, ahol ott lesz az egész tanári 
kar, lesz némi kínálás, és langyos tea, és 
esetleg meghallgatunk egy jó előadást, 
majd pedig beszélgetünk. Hát hogy ki 
volt az, akit arra a bizonyos jó előadásra 
felkérést kapott? Miklós, – aki éppen ab-
ban az időben a Fasorban is tartott órákat. 
És miről tartott előadást? Dávid királyról. 
Mikor tegnap elolvastam, hogy melyik 
olvasmány van mára az útmutatóban, 
eszembe jutott természetesen ez az eset.

Dávid – kit ne ragadott volna meg a 
róla szóló történetek valamelyike?

Dávid király kulcsfigurája a Szentírás-
nak, a vele kapcsolatos történetek irodalmi 
értelemben is lenyűgözőek. E nélkül nem 
tudnánk az imáira sem úgy figyelni, mint 

amelyekből hitet 
és alázatot lehet 
tanulni. És abban, 
hogy a zsoltáro-
kat a hagyomány 
zömében neki tu-
lajdonítja, ez az 
irodalmilag igen 
részletes, meg-
ejtő jellemrajz 
és történet meg-
határozó szere-
pet kellett, hogy 
játsszon.

Dávidra az 
egyházban min-
dig is tisztelettel 
emlékeztek, és 
ezzel együtt a 
történeteit tartal-
mazó könyvre is. 
Az Ószövetséget 
sokszor alábe-
csülték az egy-
ház kétezer éves 
története során. 
De arra, hogy az 
eredeti nyelve is 
érdekes, hogy ezt 
a könyvet ere-
detileg héberül 
írták, ez közel 
1500 éven át nem 
érdekelt... 

Folytatás a 6. oldalon. 
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KINCSEM - Csákvári hittanos tábor
2018-BAN IS EGYÜTT TÁBOROZTUNK A DEÁK TÉRIEKKEL 

JÚNIUS 17-23. KÖZÖTT
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Köszönjük a fasori táborvezetők  
Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalint,

 Seben Glória és Simon Attila  
kincset érő szolgálatát.
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A 3. oldal folytatása. ...különösebben senkit. Aki 
először felvetette, hogy a héber nyelvet 
érdemes tanulmányozni, érdemes meg is 
tanulni, Johannes Reuchlinnak hívták. 

Első héber nyelvtana 1505-ben jelent 
meg. Nemcsak azt mondhatjuk el róla, 
hogy felfedezte a kereszténység számára a 
héber nyelvet, hanem azt is, hogy a zsidó 
irodalmi művek, és vallásos irodalom el-
égetését szorgalmazó  kölni domonkosok-
kal szembe mert szállni. Ezért eretnekség-
gel is vádolták. A külső szemlélő számára 
érthetetlen, hogy miért vállalt valaki ek-
kora kockázatot más kultúra és más val-
lás értékeinek megmentéséért? Ennyiben 
előképe ő Wallenbergnek és Sztehlo-nak 
is. Erre csak az lehet a válasz, hogy erő-
sen meg kellett, hogy legyen győződve az 
igazáról. Miben volt neki igaza? Abban, 
hogy a zsidó vallásos irodalom, bibliai 
kommentárok tanulmányozása nem ve-
szélyes a keresztény ember számára, ha-
nem éppen gazdagodhat általa.

Mit is mond Dávid az imájában?
„A te kezedben van az erő és a hatalom, 

a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé.”
Ennek a dávidi mondatnak a tovább-

gondolása Pál apostol Efezusiakhoz írt 
levelének felhívása: „Erősödjetek meg az 
Úrban, az ő hatalmas erejében.”

Hogyan erősödhetünk meg lelki érte-
lemben? Erősnek lenni azt jelenti, hogy 
stabilan állunk a helyünkön. Mi kell eh-
hez a stabilitáshoz? Tudás, elegendő tu-
dás. Persze a tudás csak eszköz, a tudás 
arra való, hogy amikor döntést kell hoz-
ni, akkor képesek legyünk bátran kiállni 
az igazunk mellett. Mint Reuchlin, vagy 
Luther, vagy Ordass, vagy Bolla Árpád és 
sorolhatnám a példákat. Ehhez viszont ott 
kell, hogy legyenek mögöttünk a felhal-

mozott ismeretek, amik alapján képesek 
vagyunk megítélni, hogy amit hallunk, 
az megáll-e a szerzett ismereteink szerint 
a helyén, vagy nem áll meg. „A Te kezed 
tehet naggyá és erőssé.” – mondja Dávid. 

De paradox módon éppen azt teszi 
erőssé, aki gyengeségében erős.

Pál apostol megőrzött egy olyan fontos 
Jézusra visszavezethető mondatot, mely 
tovább viheti az eszmélődésünket:

„Elég neked az én kegyelmem, mert az 
én erőm erőtlenség által ér célba.” Sze-
rintem az újszövetség 10 legfontosabb 
mondata között ott van ez a mondat.

Ebben a mondatban benne rejlik a ke-
resztfa eseményének titka is, és Isten kö-
zöttünk való munkálkodásának a miértje 
és hogyanja is. Nagyon sokféleképpen 
értelmezték már ezt az erő-erőtlenég pa-
radoxont, én azon a véleményen vagyok, 
hogy Isten is hozott anyagból dolgozik: 
vagyis aki mer gyengeséget mutatni, 
vagyis aki nem akarja elleplezni gyenge-
ségeit, mert belül elég erős hozzá, mert 
van annyi belső lelki stabilitása, hogy ezt 
meg meri tenni, és nincs szüksége az erő 
látszatára, amellé odaáll erejével Isten, azt 
keze által naggyá és erőssé teszi.

Dávid imájában, ha pár sorral tovább 
megyünk, ezt találjuk: „Tudom, Istenem, 
hogy te a szíveket vizsgálod, és gyönyör-
ködsz az őszinteségben.” 

A gyengeség megmutatásához erő kell, 
hozzáteszem sok tudás, mert csak az mer 
igazán őszintén gyengeségeiről beszél-
ni, azt megmutatni, aki eleget küzdött a 
tudásért. Ez az alázat és nem más, hogy 
merünk nem foglalkozni a látszattal, mert 
– ahogy Dávid imájában áll: Isten gyö-
nyörködik az őszinteségben, és amellé áll 
erejével. Ámen
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Konfirmáció

Konfirmandusaink 2018-ban: Bogi, Dani és Szoni

  ...táborban Somogyvámoson

...konfirmáció 
Pünkösd 
ünnepén

...vizsga után 
felügyelőnkkel
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Közösségben,  
tiszteletbeli elöljáróinkkal

Gyülekezetünk újonnan választott tiszte-
letbeli presbitereit, Dr. Hullán Lehelt, Dr. 
Köszegfalvi Györgyöt és Lengyelné Ju-

hász Magdolnát ben-
sőséges ünnepség és 
szeretetvendégség ke-
retében köszöntötte a 
gyülekezet vezetősége.

Tiszteletbeli felü-
gye lőnk, Dr. Gálos Mik- 
lós életére közelgő 80. 
születésnapja alkalmá-
ból Isten áldását kér-
tük!

Szirmai Zoltán Ordass-díjat kapott
Szeretettel gratulálunk Szirmai Zoltán nyugalmazott lelkész-esperes testvérünknek, 
Zoli bácsinak a lelkészi életmű  díjhoz, melyet Pünkösdhétfőn, a déli kerület Missziói 
és családi napján vett át a Pestszentimrei Sportkastélyban.
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Presbiteri arckönyvünkben bemutatkoznak a 2018-2024 ciklusra 
megválasztott/újraválasztott presbitereink, tisztségviselőink.

Dr. Bartha Tibor
felügyelő

Világi hivatás/foglalkozás: egyetemi 
tanár, az Állatorvostudományi Egye-
tem nemzetközi kapcsolatokért felelős 
rektorhelyettese, az Élettani és Biokémiai 
Tanszék tanszékvezetője
Család: feleségem Dr. Mándoki Míra, 
egyetemi docens, a Patológia Tanszék 
tanszékvezetője
Meghatározó fasori hitélmény: 
Az életemben nagyon fontos a tartalom-
nak és a formának az összhangja. 
A forma tartalom nélkül értéktelen, a 
tartalom pedig forma nélkül hiteltelen. 
Számomra a Fasori Evangélikus Temp-
lom kinézete és az utcában betöltött 
domináns pozíciója csodálatos összhang-
ban van a benne zajló hitéleti tevékeny-
ségével, illetve a protestáns-evangélikus 
gondolatvilággal. Ami az imádságok 
elcsendesülése során átélhető, az templo-
munkban tapinthatóvá válik. Számomra 
a Fasori Evangélikus templom az otthon, 
a kiinduló- és tájékozódási pont, többek 

között házasságkö-
tésem helye is. 
Szolgálati terület: 
A gyülekezetünk 
világi vezetője 
vagyok. Lelkész 
úrral a gyüleke-
zet irányítása, a 
hitéleti és missziós tevékenység támoga-
tása, testvér-gyülekezeti kapcsolatainak 
ápolása, adminisztratív tevékenységének 
felügyelete, a gazdasági folyamatok 
felügyelete, a presbiteri és egyéb dönté-
sek előkészítése, az önkormányzattal és 
az állami szervekkel való együttműködés 
gondozása, röviden szólva templomunk 
felvirágoztatása a feladatunk. 
Kedves igevers: „Tanuljátok meg tehát, 
szeretett testvéreim: legyen minden 
ember gyors a hallásra, késedelmes a 
szólásra, késedelmes a haragra, mert az 
ember haragja nem szolgálja Isten igaz-
ságát.” (Jak 1,19-20)

Dévai György
másodfelügyelő

Világi hivatás/foglalkozás: nyugdíjas 
villamosmérnök
Család: Dévai Nagy Kamilla volt fele-
ségtől két fiúgyermek és azoktól négy 
unoka; Isten segítségével, augusztusra 
várjuk az ötödiket. Mozaikcsaládjaink is 

nagy szeretetben és 
szoros kapcsolat-
ban élnek.
Meghatározó fa-
sori hitélmény: 
Szirmai Zoltán 
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nyugalmazott esperes úr útmutatásai, 
szolgálata és helytállása súlyos betegsége 
mellett is. Jelen lelkészeink kiváló fel-
készültsége; korunk kihívásainak hatá-
rozott, magabiztos és ugyanakkor mégis 
derűs kezelése.
Szolgálati terület: A tulajdonunkban 
lévő ház bérleti ügyeinek kezelése, kiállí-
tások szervezése, rendezése.

Kedves igevers: Pál apostol mondja: 
„Testvéreim, én nem gondolom magam-
ról, hogy már elértem, de egyet teszek: 
ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami 
pedig előttem van, annak nekifeszülve 
futok egyenest a cél felé, Isten mennyei 
elhívásának Krisztus Jézusban adott 
jutalmáért.” (Fil 3,13-14)

Dévény Zoltán
presbiter, jelölőbizottsági elnök

Világi hivatás/foglalkozás: nyugalma-
zott okleveles gépészmérnök
Család: nőtlen
Meghatározó fasori hitélmény:  
Kedvelem az értelmes, tárgyszerű, szép 
prédikációkat, amik megerősítenek a 
hitemben.
Szolgálati terület: Beruházási és építte-
tői-ellenőri gyakorlatom alapján szeret-
ném továbbra is igény szerint  

segíteni a gyüleke-
zetet.
Kedves igevers: 
„Bízzál az Úrban 
és cselekedjél jót, 
lakozzál e földön 
és élj hitnek általa. 
Hagyjad az Úrra a 
te utadat, és bízzál őbenne és ő megcse-
lekszi.” (Zsolt 37,3.5)

Farkas Tiborné Zsóka
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás: ápolónő, 
főnővér a Bel osztályon, Beuer terapeuta
Család: Özvegy vagyok, egy leányom és 
egy fiam van, valamint kettő fiú unokám.
Meghatározó fasori hitélmény: Ki-
rándulni mentem a fasori gyülekezettel 
férjem halála után. Aradi György lelkész 
úrral és kedves feleségével egy olyan 
mély, lélektani beszélgetést folytattunk, 
ami lelkemig hatott.
Szolgálati terület: Mindig az emberek 
segítése volt a célom és az életem. Szí-

vesen vennék részt 
beteglátogatásban, 
vendéglátásban. 
Segítenék rendez-
vényeken, süte-
ményt készítenék.
Kedves igevers: 
Jézus mondja: 
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák jó cseleke-
deteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat.” (Mt 5,16)
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Gálos Miklós
kántor

Világi hivatás/foglalkozás: Iparművé-
szeti Múzeum, Ötvös Főosztály, főosz-
tályvezető
Család: Feleségem Gálos-Horvát Ce-
cilia, lányunk hivatalosan Gálos Kinga 
Boróka, valójában Borzi.
Meghatározó fasori hitélmény: Gáncs 
Aladár egykori lelkész-orgonistánk sze-
mélye és prédikációi.
Szolgálati terület: egyházzene

Kedves igevers: 
Jézus mondja: 
„Nem úgy van, 
hogy két verebet 
adnak egy fillérért, 
de egy sem esik le 
közülük a földre 
Atyátok tudta nél-
kül?” (Mt 10,29)

Gálos-Horvát Cecília Erzsébet
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás: könyvtáros, 
könyvtárvezető-helyettes
Család: Férjem Gálos Miklós, kántor, 
művészettörténész, lányunk Gálos Kinga 
Boróka, első osztályos tanuló (Alsóer-
dősori Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnázium, 1. zenei osztály)
Meghatározó fasori hitélmény: A fasori 
gyülekezetet férjem és családja révén 
ismertem meg, korábban római katoli-
kusként katolikus gyülekezetbe jártam. 
2014-re érett meg bennem az elhatározás, 
hogy szeretnék én is a gyülekezethez 
tartozni, és ebben férjem és apósomék 
példája, az ő elkötelezett szolgálatuk 
nagy szerepet játszott. A konfirmációra 
Aradi György lelkész úr készített fel, 
akitől sok megerősítő gondolatot kaptam 
a felkészülés során. A konfirmációm, a 
gyülekezet befogadó szeretete meghatá-
rozó emlék marad számomra. Szeretném 
én is férjem és apósom példáját követve 
szolgálni a gyülekezetet.

Szolgálati terület: 
Szívesen segítenék 
a gyermekekkel 
való munkában, 
programszerve-
zésben, adminiszt-
rációs munkában, 
adatbázis-karbantartásban. Bármilyen 
könyvekkel kapcsolatos feladatban 
örömmel vennék részt, illetve amennyi-
ben francia nyelvtudásra volna szükség, 
abban is szívesen segítek.
Kedves igevers: Jézus mondja:  
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket 
a földön, ahol a moly és a rozsda meg-
emészti, és ahol a tolvajok betörnek, és 
ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak 
kincseket a mennyben, ahol sem a moly, 
sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a 
tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. 
Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te 
szíved is.” (Mt 6,19-21)
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dr. Gyalog Balázs
a Presbitérium másodjegyzője

Világi hivatás/foglalkozás: ügyvéd
Család: nős, két gyermek édesapja
Meghatározó fasori hitélmény: konfir-
máció, Fasori Evangélikus Gimnázium 
diákévek
Szolgálati terület: Polgári hivatásom 
révén jogi szaktudásomat szeretném a 
gyülekezet szolgálatába ajánlani.

Kedves igevers: 
„Akinek sokat 
adtak, attól sokat 
kívánnak, és akire 
sokat bíztak, attól 
többet kérnek szá-
mon.” (Lk 12,48)

Dr. Harmati Gergely
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás: ügyvezető 
igazgató, egyetemi előadó ELTE BTK 
Filozófia tanszék, szobrász, valamint 
boldog családapa
Család: Feleségem Yassine Elefánt-
csontpartról származik, marketing ma-
nagment-et tanult az agadiri egyetemen, 
jelenleg főállású családanya (megjegy-
zem, igen kimerítő foglalkozás). Kettő 
fiú gyermekünk van: Ben 2015 őszén, 
Largo 2016 karácsonyán látta meg elő-
ször a világot, azóta serényen igyekeznek 
elsajátítani, amit lehet, kezdve a köny-
vgyűjteményemmel, amelynek alulról 
elérhető részével végeztek.
Meghatározó fasori hitélmény: Gyer-
mekeim keresztelése, illetve szüleim 50. 
házassági évfordulója.
Szolgálati terület: Minden, ami filozófi-

ával, képzőmű-
vészettel, illetve 
gazdasági ügyvitel-
lel kapcsolatos.
Kedves igevers: 
„Amikor gyermek 
voltam, úgy szól-
tam, mint gyermek, 
úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy 
értettem, mint gyermek; amikor pedig 
férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dol-
gokat. Mert most tükör által homályosan 
látunk, akkor pedig színről színre; most 
töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy 
fogok ismerni, ahogyan engem is megis-
mert Isten. Most azért megmarad a hit, 
a remény, a szeretet, e három; ezek közül 
pedig a legnagyobb a szeretet.” (1Kor 
13,11-13)

A BUDAPEST–FASORI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA • Kiadja a Budapest–Fasori Evangéli-
kus Egyházközség • Felelős szerkesztő: Aradi György • Cím: 1071 Budapest, Damjanich 28/B. • Kiadványszer-
kesztés: Mező Beatrix Alice • Készült a Wolfpress Nyomdában, Budapesten • Megjelenik évente háromszor.
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Hámor Endre
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás: biológia- 
földrajz- filozófia szakos középiskolai ta-
nár, a fasori gimnázium igazgatóhelyettese
Család: 1986 óta vagyok házas. Fele-
ségem dr. Birtalan Ágnes orientalista az 
ELTE BTK Mongol és Koreai tanszé-
kének vezetője, egyetemi tanár. Három 
gyermekünk van. Endre 31 éves, Dalma 
24 éves és Anna 18 éves. A két idősebb 
gyermek önálló életet él. Egyetemi tanul-
mányaikat befejezték és dolgoznak. A leg-
fiatalabb idén érettségizik és felvételizik.
Meghatározó fasori hitélmény: A Mo-
gyoró-hegyen együtt töltött gyülekezeti 
hétvégén való együtt gondolkozás. 
Szolgálati terület: kapcsolattartás az 

iskola és a gyüleke-
zet között
Kedves igevers: 
Jézus a szőlőmun-
kásokhoz: „Bará-
tom, nem bánok 
veled igazságta-
lanul. Vajon nem 
egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, 
ami a tied, és menj! Én pedig az utolsó-
nak is annyit akarok adni, mint neked. 
Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit 
akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó 
vagyok hozzájuk? Így lesznek az utolsók-
ból elsők, és az elsőkből utolsók.” (Mt 
20,13-16)

Kérges Máté 
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás: Fotográfus-
ként dolgozom, elsősorban esküvőket, 
rendezvényeken fotózom. 
Család: 5 gyermekes családból szárma-
zom 3 fiú és két lány közül én vagyok a 
második fiú. A hit mindig is erősen végig-
kísérte életemet. Testvéreim rendszeresen 
kántorizálnak vasárnaponként, nagyszüle-
im régebben lelkészként is szolgáltak. 
Meghatározó fasori hitélmény: Mióta 
Budapesten élek, a fasori gyülekezetbe já-
rok vasárnaponként istentiszteletre. Gye-
rekként is rendszeresen jártunk templom-
ba, így felnőtt fejjel is elengedhetetlennek 
éreztem a mindennapos hit gyakorlását. 
A fasori templomban volt az esküvőm 
is idén februárban, valamint feleségem 

keresztelője is két 
évvel ezelőtt ősszel. 
Szolgálati terület: 
Végzettségemből 
és a munkámból 
kifolyólag úgy 
gondolom, hogy ez-
zel, a fotográfiával 
tudnám a legjobban szolgálni a fasori gyü-
lekezetet. Ha szükség van fényképészre, 
szívesen vállalom az események fotózását, 
portréképek elkészítését. Mivel nagyon 
szeretek utazni és vezetni is, így örömmel 
ülök autóba is, ha szükség van rá.
Kedves igevers: Jézus mondja: „Íme, 
én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig.” (Mt 28,20b)
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Dr. Kovácsné Tóth Krisztina
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás: gyógypeda-
gógus
Család: Szüleim mindketten ifjúságuk-
tól fasori kötődésűek, testvéremmel  „itt 
nőttünk fel”. Édesapám, majd bátyám is 
itt volt presbiter. Férjemmel, aki mér-
nök-közgazdász, itt kötöttünk házasságot 
25 évvel ezelőtt, egy lányunk született, ő 
jelenleg egyetemi hallgató.
Meghatározó fasori hitélmény: Nagyon 
nehéz lenne egyet kiemelni. Muntag 
Andorné Judit néni gyermekbibliaórái 
és ünnepi gyermekalkalmai,  melyeken 
kezdetben kisgyermekként, majd kö-
zépiskolás koromtól, mint segítő vettem 
részt. Szirmai Zoltán esperes úr csodálatos 
konfirmációs órái, a szombati ifjúsági 
órák, ifjúsági istentiszteletek,  a gyenesi 
konferenciák mind meghatározó élménye-
im. Szinte minden egyházi ünnep, családi 
esemény ideköt, a templomi padba beülve 

régen előrement 
családtagok, kedves 
gyülekezeti tagok 
arcát látom. Ha 
mégis egy alkalmat 
kellene kiemelnem 
a sok közül, akkor 
Szirmai Zoltán 
esperes úr esküvői igehirdetése, ami annyi 
erőt adott a nehéz időkben.
Szolgálati terület: Kedves területem, 
amihez talán még értek is, a gyermek-
munka, de szívesen foglalkoznék még  
gyülekezet történeti dokumentumok 
archiválásával is.
Kedves igevers: „Elfáradnak és ellan-
kadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is 
megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, 
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 
sasok, futnak, és nem lankadnak meg, jár-
nak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40,30-31)

Liptay Sándorné, Kati
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás: Geodéziai 
vállalatnál dolgoztam 23 évig, mint mű-
szaki rajzoló, majd a Gravotrade gravíro-
zó cég alkalmazottja lettem. 
Innen mentem nyugdíjba 2012-ben.
Család: Pestszenterzsébeten születtem 
1947-ben, katolikus családban. Házas-
ságom révén kerültem az evangélikus 
egyházba. 
Az 1970-es évek közepétől tartozom a 
fasori evangélikusokhoz, ahol férjem, 
Liptay Sándor, 2006-ig presbiter is volt. 

Őt követve lettem 
én is presbiter és 
a jelölő bizottság 
tagja. Egy fiunk 
van, Péter, aki a 
fasori templomban 
konfirmált, később 
itt kötött házassá-
got. Dóri unokámat is a Fasorban keresz-
telték.
Meghatározó fasori hitélmény: Itt a 
gyülekezetben hallottam először, hogy a 
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lelkész úrvacsorára hívó szava minden-
kihez szól, felekezeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül. 
Megértettem, hogy minden keresztény 
felekezet ugyanannak az egyetemes egy-
háznak a része.

Szolgálati terület: Szívesen veszek részt a 
gyülekezet programjait segítő munkákban.
Kedves igevers: „De most így szól az ÚR, 
a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: 
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szó-
lítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1)

Lukáts Katalin
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás: Nyugdíjas 
agrárközgazdász vagyok. Pályámat kuta-
tó intézetben kezdtem, később átmentem 
gazdasági vállalatokhoz, ahol elsősorban 
takarmányok felhasználásának gazdasá-
gosságával foglalkoztam.
Család: Nagyszüleim már a háború előtt 
a Fasorba jártak, szüleim itt esküdtek. 
Édesanyám presbiter, testvérem jegyző 
volt hosszú ideig. Én egyedül élek,de 
testvérem családjával nagyon jó kapcso-
latom van. A gyerekek közül hárman is a 
Fasorba jártak gimnáziumba.
Meghatározó fasori hitélmény: Sok-sok 
dolog köt a Fasorhoz, habár ténylege-
sen csak tíz éves koromtól kezdtem ide 
járni, mert átmenetileg vidéken laktunk. 

Nagyon szép emlék 
fűz az itt töltött 
időkhöz, a gyermek 
bibliakörökhöz, 
a konfirmációs 
oktatáshoz, és a 
konfirmációhoz. 
A későbbiekben is 
igen intenzív ifjúsági élet volt, melynek 
új lendületet adott Szirmai Zoltán érke-
zése. Nagy örömöt jelentett még nekem 
testvérem lelkésszé szentelése is.
Szolgálati terület: iratterjesztés
Kedves igevers: Így szól az Úr: „Ne félj 
mert megváltottalak, neveden szólította-
lak, enyém vagy.” (Ézs 43,1)

Luthár Jenő  
presbiter 

Világi hivatás/foglalkozás: szállodai 
alkalmazott, Danubius Grand Hotel 
Margitsziget
Család: Nőtlen vagyok, együtt élek most 
97 éves édesanyámmal. 
Meghatározó fasori hitélmény: Apai 
ágon a szlovéniai Tótkeresztúrról szár-
mazom, a reformáció koráig visszave-

zethetően evangé-
likusok vagyunk, 
szentgotthárdi 
templomalapító 
ősökkel. Édes-
apám, Dr. Luthár 
Jenő ügyvéd, 
jogtanácsosként 
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szolgálta Evangélikus Egyházunkat, 
oroszlánrésze volt a Fasori Gimnázium 
rendszerváltás utáni újraindításában. 
Szüleim itt a Fasorban esküdtek, engem 
itt kereszteltek, itt konfirmáltam, és most 
újra az a megtiszteltetés ért, hogy presbi-
terként szolgálhatom gyülekezetemet.

Szolgálati terület: Mindenben, amiben 
hasznára tudok lenni az egyházközség-
nek. 
Kedves igevers: „Bizony, jóságod és 
szereteted kísér életem minden napján, és 
az Úr hazában lakom egész életemben.” 
(Zsolt 23,6) 

Peternák Anna
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás: képzőművész
Család: A férjem zongoraművész, a 
fasori református gyülekezet tagja, tavaly 
nyáron volt az esküvőnk az evangélikus 
Fasorban. Mindketten a Zeneakadémián 
dolgozunk, ő az ének tanszakon kor-
repetitor és elméleti órákat is tart, én a 
Liszt Ferenc Emlékmúzeumban kutatok, 
rendezek kiállításokat és szervezem a 
programokat. Van egy öcsém, aki 2 évvel 
fiatalabb nálam, szintén képzőművész, 
elsősorban filmmel és fotóval foglalkozik. 
Édesapám művészettörténész és egyetemi 
tanár (MKE), kutatási területe a médi-
aművészet és annak története. Édesanyám 
(†1994) néprajz kutató volt, mélyen hívő 
evangélikus – az ő édesapja pedig evan-
gélikus lelkészként szolgált Szentesen.
Meghatározó fasori hitélmény: 8 évig a 
Fasori Evangélikus Gimnáziumba jártam, 
itt is érettségiztem 2006-ban Hámor Endre 
osztályában. Ebben az időszakban nem is 
annyira a gyülekezet és az osztálytársak, 
hanem néhány hívő, emberséges, hiteles ta-
nár példája volt számomra a meghatározó. 
Az elmúlt kb. 5 év során viszont szorosab-
bá vált a kapcsolatom a fasori gyülekezet 
jelenlegi lelkészeivel, akik csodálatosan 
végzik a munkájukat, az ő igehirdetéseik, 

alkalmaik (pl. a 
házasságra felkészí-
tő alkalmak Aradi 
Györggyel) sokat 
jelentenek. Tavaly 
például Aradi  
György ötlete és 
felkérése alapján a 
képzőművész barátaimmal együtt meg-
rendeztük a Toronyélmény című kiállítást 
a fasori toronytérben a reformáció 500. 
évfordulójára, amely nemcsak szakmailag, 
de lelkileg is fontos volt számomra.
Szolgálati terület: Elsősorban a speciális 
alkalmakhoz kapcsolódó, gyerekeknek 
szóló kézműves foglalkozások tervezésé-
ben és lebonyolításában veszek részt (pl. 
karácsonyi, virágvasárnapi foglalkozás, 
nyári tábor). Előfordul, hogy képzőmű-
vészként is tudom segíteni a gyüleke-
zetet, így pl. a rózsaablak felújítására 
szervezett aukcióra kollégáimmal együtt 
adtunk képeket, illetve megvalósítottuk 
a Toronyélmény kiállítást. Továbbra is 
szívesen segítek bármilyen hasonló, vagy 
akár ettől eltérő szolgálati területben.
Kedves igevers: „Mert nem a félelemnek 
lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, 
a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)
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Szabolcs Ákosné
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás: Okleveles 
közgazdász, nyugdíjba vonulásom előtt 
folyószámla osztályvezető voltam a Ri-
chter Gedeon Gyógyszergyár Nyrt-ben.
Család: Férjezett (Szabolcs Ákos 1971 
óta), egy leánygyermek (Szabolcs Erika: 
született 1988-ban). Édesapám is fasori 
kötődésű volt, 1909-ben Adél nevű nő-
vérével itt konfirmáltak. A testvérem és 
én a 60-as években a Fasorban tettük le a 
konfirmációs vizsgát.  
Házasságkötésünk is a  fasori templom-
ban volt. A  lányom, valamint 2 kereszt-
gyerekem keresztelője is a Fasorban 
történt.
Meghatározó fasori hitélmény: Muntag 
Andorné, Judit néni nyugdíjba vonulása 

előtti igehirdetése, 
melyet engedélyé-
vel videóra felvet-
tünk, és ajándékba 
egy másolatot 
odaadtunk neki.
Szolgálati terület: 
Szívesen segítek 
az egyházfinak rendezvények előkészíté-
sében, vagy olyan dolgokban, amit meg 
tudok csinálni.
Kedves igevers: Jézus mondja: „Én is 
azt mondom nektek: kérjetek, és adatik 
nektek, keressetek, és találtok, zörgesse-
tek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, 
aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zör-
get, annak megnyittatik.” (Lk 11,9-10)

Tasnádi Gábor
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás: art-design 
manager, igazságügyi szakértő, nyugdíjas
Család: Feleségem Ágnes, 30 évig 
fényképészként dolgozott, majd amikor a 
digitális technika elvette a fényképészek 
kenyerét, a családi vállalkozásunk egyik 
ügyvezetője lett. Gábor fiunk építész és 
gazdálkodó Fóton, kislánya Adél. Vera 
lányunk természetgyógyász, fitoterapeuta. 
Meghatározó fasori hitélmény: Egykori 
konfirmációm, és esküvőm a Fasorban.
Szolgálati terület: Minden, ami képző 
és iparművészettel, vizuális kultúrával 
összefüggésben van.
Kedves igevers: Az angyal pedig így 
válaszolt Zakariásnak: „Én Gábriel 

vagyok, aki az Isten 
színe előtt állok. 
Elküldött engem, 
hogy beszéljek 
veled, és meghoz-
zam neked ezt az 
örömhírt.” (Lk 
1,19)  … És én így 
gondolom a hétköznapi életünkben is: 
szeretném elhozni, közvetíteni (nem csak 
karácsonykor) a tisztességes értékrend-
hez tartozó épkézláb gondolatokat, öröm-
teli híreket, amire nagyon nagy szük-
ségünk lenne ebben a XXI. században. 
Szeretnék megbízható, jó  mai „hírnöke” 
lenni  Istenünknek.
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Tersánszky Marianna Gyöngyi
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás: Társadalom-
biztosítási ügyintéző vagyok. 2012 no-
vemberében mentem nyugdíjba, a Magyar 
Posta Zrt-től. Négy évig még aktívan dol-
goztam nyugdíj mellett. Alkalmanként még 
vállalok munkát, amikor régi munkahe-
lyemről megkeresnek és segítséget kérnek.
Család: Elvált vagyok, két felnőtt  
gyermekem van.
Meghatározó fasori hitélmény: 1975, 
amikor a Fasori Gyülekezetbe jöttem, 
még szüleimmel.  Szirmai Zoli bácsi 
befogadó szeretete. Esküvőm és gyer-
mekeim keresztelése. Valamint Muntag 
Judit néni türelme és szeretete, ahogy 
gyermekeimmel foglalkozott a gyermek-
bibliakörben. Baptista és pünkösdi gyö-

kereim is vannak. 
Gyermekkoromat 
pünkösdi gyüleke-
zetben töltöttem. 
Egyik nagymamám 
evangélikus volt, 
dédnagyapám pe dig 
evangélikus presbi-
ter a Deák téri Gyülekezetben, én a fasori 
gyülekezetben találtam meg a helyem.
Szolgálati terület: Feladattól függ,  
amit tudok csinálni, adminisztratív jel-
legű feladatok.
Kedves igevers: „De most így szól az 
ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, 
Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neve-
den szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1)

Dr. Thomka Magdolna
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás:  orvos 
vagyok, jelenleg a Szent Imre Egyetemi 
Oktatókórházban dolgozom a rehabili-
tációs osztályon. Elsősorban stroke és 
neurológiai ok miatt sérült betegeken 
igyekszünk segíteni.
Család:  fiam 27 éves, az önállóság 
határán
Meghatározó fasori hitélmény: szü-
letésem óta a gyülekezet tagja vagyok, 
szüleim, sőt nagyszüleim is a gyüleke-
zetbe jártak. Tőlük és gyermekkoromtól 
kezdve Szirmai Zoli “bácsitól” és Judit 
nénitől itt tanultam a hit könyvekben 
leírt alapjait és azt is, hogy mi tölti meg 
mindazt valós  tartalommal.  

A gyülekezet fejlő-
dik, változik, ez hoz-
zátartozik az élethez, 
de a hitünk lényegét 
változatlanul óvja.   
Szolgálati terü-
let: hivatásomból 
adódóan elsősorban 
a beteg emberek ellátásában tudok részt 
vállalni
Kedves igevers: Kettő is van: Az elsőt 
fiamnak ajánlottam születésekor: “Mikor 
vízen mégy át, én veled vagyok, és ha fo-
lyókon, azok el nem borítanak , ha tűzben 
jársz nem égsz meg, és a láng meg nem 
perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te 
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Istened, Izráelnek Szentje, a te megtartód 
(Ézs 43.1.) A másikat édesapámtól örö-

költem: Légy hív mind halálig, és néked 
adom az életnek koronáját (Jel. 2:10.)

Tóth András
presbiter

Világi hivatás/foglalkozás: Szoftverfej-
lesztő (jelenleg reszponzív weboldalakat 
készítek adatbevitelhez és kimutatásokhoz)
Család: Házas vagyok, két kisfiunk van. 
Nem keresztény családban nőttem föl, de 
visszatekintve, Isten folyamatosan küldte 
felém kedves hívását; csak főiskolásként 
ismertem föl Őt, köteleződtem el egy 
gyülekezetben és konfirmáltam. Enikővel 
a gyülekezeti házi csoportban ismer-
kedtünk meg. Három és fél éve csatla-
koztunk a Fasorhoz, amikor  korábbi 
közösségünk anyagi okok miatt nem 
működhetett tovább.
Meghatározó fasori hitélmény: Szá-
momra jelenleg az Úrvacsorai közösségek 

jelentenek a leg-
többet; ez összeköt 
bennünket Jézussal, 
s Ő rajta keresztül 
a gyülekezet többi 
tagjával.
Szolgálati terület: 
Még keresem a 
szolgálati helyemet a Fasorban.  Koráb-
ban hangtechnikát szereltem, vezettem 
szolgálati területet, szerveztem házi 
csoportot, segítettem diákkört (MEK-
DSZ-Szilász), honlapkarbantartó, ajtó-
nálló és gyülekezeti vezető is voltam.
Kedves igevers: „Az Úr adta, az Úr vette 
el, áldott legyen az Úr neve!” (Jób 1,21b)

Zsugyel Márton
jegyző

Világi hivatás/foglalkozás: meteoroló-
gus-hidrológus, kutató
Család: Házas, két kislány édesapja.
Meghatározó fasori hitélmény: Ami-
kor a fasori gyülekezetbe kezdtem 
járni, meghatározó itt tartó erő volt az 
istentiszteleteken a zenei szolgálat, ami 
mindig jól kiegészítette, támogatta a lelki 
feltöltődést.
Szolgálati terület: Úgy tapasztalom, 
hogy a sok jó gyülekezeti program között 
jelenleg „elvész” a kommunikáció. 
Hasznos lenne, ha kialakulna egy olyan 

hírközlő rend-
szer (gyülekezeti 
honlap, rendszeres 
hírlevél, aktív Fa-
cebook oldal, stb.) 
aminek a segítségé-
vel még több em-
bert lehetne elérni 
és bevonni a gyülekezeti életbe.
Kedves igevers: „De akik az Úrban 
bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, 
mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, 
járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40,31)
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Mennyei Atyánk,
egyedül Te vagy képes megtar-
tani Földünket élhető állapotá-
ban, kérünk, hogy taníts minket 
mértékletességre, segíts, hogy 
a fenntarthatóság érdekében 
tudatosabban éljük mindennap-
jainkat azon a Földön, amit Te 
teremtettél és azért adtál nekünk, 
hogy műveljük. Kérünk Téged a ter-
mészeti csapások károsultjaiért, a nyári 
hőségben Európa-szerte fellobbant tűz-
vészek halálos áldozatait gyászolókért, 
az ausztráliai szárazság miatt tönk szélé-
re jutó állattartókért.

Add, kérünk, hogy megszűnjenek a lát-
szat-tevékenységek, látszat-megoldások, 
ezek helyett indítsd olyan tettekre a fele-
lős pozícióban lévőket, amelyek a Te or-
szágod épülését szolgálják. Imádkozunk 
az egész világon a vezető beosztású em-
berekért, hogy képesek legyenek túllátni 
saját maguk javán, és cselekedeteik hosz-
szú távon minél többek számára haszno-
sakká válhassanak. Különösen is kérünk 
országunk vezetőinek bölcsességéért, 
megtéréséért. Indítsd, Urunk a világ ve-
zetőit olyan döntésekre, hogy a javakhoz, 
a tudáshoz, a lehetőségekhez mindenki 
hozzáférhessen. Szüntesd meg, kérünk, 
a gyűlölködést a világban, adj az egész 
világban, benne Magyarországon is egy-
mást és egymás véleményét tiszteletben 
tartó embereket.

Imádkozunk a közéleti ügyekben is 
tisztán látó keresztényekért, kérünk, hogy 
használd fel híveidet a te akaratod szerint. 
Taníts, kérünk, Urunk mindannyiunkat, 
hogy tudjunk lemondani dolgokról annak 
érdekében, hogy másoknak is jó legyen. 

For-
má ld , 
U r u n k , 
egyházada t 
abban is, hogy ve-
zetőink megfelelő képzésben ré-
szesüljenek. Add, hogy terjedhessen a Te 
igéd az egész földön, s minél több ember 
tiszta Bibliaismerethez juthasson. Külö-
nösen kérünk azért, hogy minél több fiatal 
elfogadja a Te kegyelmedet és aktívan je-
len lehessen az egyház közösségében.

Könyörgünk gyülekezetünkért, a Bu-
dapest-Fasori Evangélikus Egyházköz-
ség minden egyes tagjáért. Adj kérünk a 
Te igéd és a gyülekezet iránt elkötelezett 
gyülekezeti tagokat, szolgálókat, missziói 
munkatársakat. Hálát adunk a gyülekezet 
ébredő ifjúságáért, kérünk, hogy Te nö-
veld az ifisekben a hitet, a Hozzád való 
ragaszkodást, és a gyülekezet iránti elkö-
teleződést. Kérünk Téged a norrköpingi 
testvérgyülekezetért, és most különösen 
is a norrköpingi szír othodox gyüleke-
zetért. Add kérünk, hogy gyülekezetük a 
támadások ellenére is egyben maradjon, 
s a felgyújtott templom újjáépülése minél 
hamarabb megkezdődjék. Ámen.

Egyetemes 
könyörgő 
imádság

Az augusztus 11-én „Átélt szó és értő bizalom
” cím

m
el m

eghirdetett, im
ádságról szóló csendesnapon született könyörgés a m

ásnapi istentiszteletünkön elhangzott. Összeszerkesztette Szabó Ferenc János.
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A nyári esőzések nyomán súlyosan megsérült a templom főbejárata fölött 
látható nagy értékű üvegmozaik, Róth Miksa alkotása. A kár felmérése és a 
szakértő restaurálás előkészítése elkezdődött. 

Szeretettel várjuk szíves adományikat a helyreállítás munkálataira!
Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség: OTP 11705008-22506573. 

Közlemény: Mozaik céladomány
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Egyházfenntartói járulék 
befizetéssel támogassuk  

a fasori hitéletet! 
Evangélikus egyházunk gyakorlatában 
az önálló egyházközségek működésének 
anyagi hátterét elsősorban a gyülekezeti 
tagok támogatása biztosítja. Az egyház-
fenntartói járulék az éves rendszeres tá-
mogatás, ami a folyamatos hitéleti célú 
kiadások fedezésére szolgál (ezt nevez-
ték régen egyházadónak). Minden felnőtt 
egyháztag ezzel a befizetési formával tud-
ja kifejezni nevesítve is személyes anyagi 
támogatását saját gyülekezete irányában. 

Fasori presbitériumunk 2017. március 
1-jei ülésén új határozatot hozott az éves 
egyházfenntartói járulék mértékére vonat-
kozóan. Ennek lényege, hogy az aktív ko-

rúak számára ajánlott minimális egyház-
fenntartói járulék összege 16 000 Ft/fő/év.  
(Mindez havi 1333 Ft-os, vagy negyed-
évente 4000 Ft-os támogatásnak felel meg). 

A befizetés módjára ajánljuk a sárga 
csekkes formát, melyet most EGYHÁZ-
FENNTARTÓI JÁRULÉK pecséttel lát-
tunk el, vagy a készpénzes befizetés gyü-
lekezetünk pénztárába (hivatali időben 
vagy a templomi alkalmaink után), illetve 
választható a rendszeres banki átutalási 
megbízás. Számlaszám: OTP 11705008-
22506573.

A Budapest-Fasori Evangélikus Egy-
házközség nevében, a gyülekezet világi 
elnökeként megköszönöm gyülekezetünk 
eddigi és most elköteleződő tagjainak a 
szíves támogatását! 

Dr. Bartha Tibor felügyelő



Októberi programajánló:

Október 3-án 18 órakor  
Domokos János: A Te neved című dokumentum filmjét vetítjük gyülekezeti  

termünkben. A vetítést beszélgetés követi, melyen részt vesznek a film alkotói.

Október 6-án 10-16 óráig  
Országos evangelizáció a Deák téri evangélikus templomban

„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” Jel 21,6c

Október 9-án 18 órakor  

Inventio con Spirito  
című  

kamarazenei sorozatunkban Pallagi Tamás hegedűművész ad koncertet  
J.S. Bach műveiből gyülekezeti termünkben.

Október 20. Lutherfeszt  
Balatonszárszón az evangélikus konferencia-  

és missziói otthonban.  
Budapestről szervezett buszos utazás lehetséges. 

Kérjük, a fasor@lutheran.hu címen október 10-ig 
jelentkezzenek! Egyéni utazás esetén jelentkezni a 
balatonszarszo@lutheran.hu címen lehet az étkezé-
si igény megjelölésével legkésőbb október 15-ig!

Október 31-én 17 órakor

Reformációi megemlékezés 
a Reformáció Parkban  

a MEÖT szervezésében.
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Fasori Babák–Mamák

Szeretettel hívjuk Baba-Mama kö-
rünkbe havonta kétszer, minden hónap 
1. és 3. keddjén 10 és 11 óra között a 
kisgyermekes édesanyákat és 0-3 éves 
korú gyermekeiket.

Oldott környezetben beszéljük 
meg a kicsik életében felbukkanó 
örömöket, problémákat, kérdéseket, 
élményeket úgy, hogy közben 
éneklünk, színezünk, játszunk is. 
Tervezett témaköreink: 
Miért nem beszél még a gyerek? – 

Kommunikáció kisgyermekkorban; 
Elfáradtam, nem győzöm a munkát! – 

Házimunka kezdőknek és haladók-
nak; 

Kire ütött ez a gyerek? – Generációs 
konfliktusok a családban;

Anya, félek! – A szorongás jelei és keze-
lése; 

Pfúj, ez sem jó! – A válogatásról és egyéb 
étkezési szokásokról; 

Miért pont mi? – Hétköznapi passió: be-
tegség és fogyatékosság a családban; 

Még egyet, anya! – Az okoseszközök 
oroszlánbarlangjában.

Bibliaórásainkkal a Reformátorok terénél (16. ker.)  
és vendégségben Magyariné Erzsikénél
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Koncert irodalommal  
– az Alkotó Muzsikusok Társasága estje
2018. szeptember 17. 18:00 • Budapest-Fasori Evangélikus  

Egyházközség gyülekezeti terme (1071 Bp., Damjanich u. 28/b)

Idén ismét tartalmas estet ad az Alkotó 
Muzsikusok Társasága, melynek tagjai 
olyan hivatásos zenészek, akik zenetanári, 

zenekari művészi tevékenységük mellett 
komponálnak, vagy irodalommal illetve 
képzőművészettel foglalkoznak. 

Műsor:
Szendi Ágnes: Zongoramuzsika 45. 
Forgács Éva 85. születésnapjára 
(Előadja: a szerző zongorán)
Révi Tamás: Zenészi életpályám – részlet 
(Felolvassa: Szendi Ágnes)
Szánthó Lajos: Prelúdium orgonára 
(Előadja: a szerző zongorán)
Nógrádi Péter: Arabeszk 
(Előadó: Windberg Anna – hegedű; 
Cs. Nagy Ildikó – zongora)
Csepregi György: A kivételes pillanat 
(Felolvassa: Szendi Ágnes)
Csepregi György: Egy arc tulajdonságai 
– variációk és fúga egy rövid témára 

(Előadó: Cs. Nagy Ildikó – zongora)
Szendi Ágnes: Áhítat – szóló csellóra 
(Előadó: Simonova Jaroszláva – cselló)
Magala Ronnie: „Zengő érc vagyok, 
vagy zengő cimbalom” 
(Előadja: a szerző zongorán)
Bujtás József: Poema-Fantasia 
hegedűre és zongorára 
(Előadó: Bujtás Anita – hegedű; 
Mészáros Zsolt – zongora)
Gallai Attila–Szabó László Dezső: 
A Határtalan (Előadó: Pintér László- 
ének; Tötös Krisztina-klarinét; Bálint 
Alexandra – zongora)

Műsorvezető: Szendi Ágnes
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Belépés díjtalan!

„Látható az Isten”  
– Wass Albert hitvilága

2018. szeptember 19. 18:00 • Budapest-Fasori Evangélikus 
Egyházközség gyülekezeti terme (1071 Bp., Damjanich u. 28/b)

Könyvbemutatóval egybekötött előadás 
egy „megosztó” íróról. Főbb témák: Wass 
Albert hitvilága, motívumrendszere, művei 
idegen nyelveken, háborús bűnössége.
Balázs Ildikó doktori disszertációját Wass 
Albert erdélyi korszakából írta, korábban 

életmű-bibliográfiát készített az író élet-
művéről. A jublieumi év (az író 110 éve 
született, 20 éve halt meg) alkalmából 
most harmadik kötetével jelentkezik, mely 
a szerző hitvilágát, motívumrendszerét 
elemzi. Wass Albert kétszeres Baumgar-
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ten-díjas író, műveit hét idegen nyelvre 
fordították, mintegy ötven könyvvel ter-
mékenységét Jókaiéhoz hasonlítják.
Bárhonnan vizsgáljuk Wass Albert élet-
művét, mindig az istenhite világlik ki be-
lőle. A „fűben, virágban, dalban, fában” 
lakozó Isten minden élőben és élettelen-
ben jelen van, mint a régi természeti né-

peknél. Panteiszti-
kus, animisztikus 
színezetű ez az írói 
világ.
Az estre a belépés 
díjtalan! A bemu-
tatott könyv 2500,- 
Ft-os áron elérhető.

Metrum estek a Fasorban n+1:  
Mindörökké Bach – Rozmán Lajos és 

Borbély László hangversenye
2018. szeptember 22. 19:00 • Budapest-Fasori Evangélikus 

Templom (1071 Budapest, Városligeti fasor 17.)

Hegedű- és orgonahangok ahogy a Roz-
mán-Borbély duó megálmodta. Újrafo-
galmazott klarinét: sokéves munka ered-
ményei először a nagy nyilvánosság előtt.

Műsor:
J. S. Bach – R. Schumann: 

Partita E-dur – Preludio BWV 1006
Schumann: Sieben Klavierstücke in 

Fughettenform Op.126 – No.1-4
J. S. Bach: Sonata a-moll BWV 1003
J. S. Bach – R. Schumann: Sonata 
C-dur – Largo, Allegro BWV 1005

„A hegedű hangjának varázsa és J. S. Bach 
hegedűre írt, egyedülálló szólóművei több 
mint harminc éve foglalkoztatnak. Sok 
kisebb-nagyobb lépés vezetett egy szép, 
hosszú úton odáig, hogy a klarinétjátékot 
némileg újra kitalálva, rengeteg kísérlet 
nyomán ma lehetségesnek látom, hogy a 
teljes szólóhegedű-sorozat eredeti hang-
nemekben, átírás, és „átirat-íz” nélkül 
klarinéton megszólaljon. Szűk nyilvános-

ság előtt megszó-
laltatott részered-
mények, és számos 
felvétel elkészítése 
után ez az első al-
kalom, hogy mun-
kámat a nagykö-
zönség figyelmébe 
ajánlom. Nagy 
öröm, hogy dolgos 
hétköznapjaimnak 
egyik legközelebbi 
ismerője, kedves 
kollégám és játék-
társam, Borbély 
László, ezúttal az 
orgona sípjainak 
szemszögéből segít 
értelmezni a szóló-
hangszerként ilyen 
léptékben sosem 
használt angyali 
hangú hangszer, a C-klarinét hangzásvilá-
gát.” Rozmán Lajos
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Szolgálat a környezetünkben 
1. Mit tehetek az országomért,  a városomért? 
2. Mit tehetek a családomért; 
3. Mit tehetek önmagamért?; 
Szolgálat a gyülekezetben
1. Kik szolgálnak a gyülekezetben? Lelkész, 
gondnok, kántor 
2. Presbiterek, önkéntesek 
3. Hogyan szolgálhatok a gyülekezetemben? 
Szolgálótársak
1. Teréz anya; 2. Martin Luther King; 
3. Albert Schweitzer; 4) Nelson Mandela; 
5. Sztehlo Gábor.

SZOLGÁLAT ÚTJÁN – KÖZÖSSÉGBEN

GYÜLEKEZETI HÉTVÉGE 
Balatonszárszó – 2018. november 23-25. 

Szeretettel hívunk mindenkit az egyházi esztendő 
utolsó napjaiban gyülekezeti hétvégénkre, melyet 
a péntek esti vacsorától a vasárnapi közös ebédig 
töltünk együtt. Közben az aktív tanítványi létre, kö-
zösségi együttlétre, töltekezésre kínálunk alkalmat 
kicsiknek és nagyoknak, gyerekes családoknak és 
egyedülállóknak az evangélikus konferencia- és 
missziói otthon barátságos környezetében.
A Kb. 40 fős férőhelyre érkezési sorrendben fogad-
juk a jelentkezéseket!
Jelentkezési határidő: 2018. október 10.
Érvényes jelentkezés a regisztrációs díj befizetésé-
vel 8.000 Ft/fő (gyermekeknek 6.000 Ft/fő) szemé-
lyesen az istentiszteleteket követően (készpénzes 
befizetéssel), vagy emailben a fasor@lutheran.hu 
címen és átutalással. A közleménybe kérjük beírni, 
hogy „Gyülekezeti hét vége”, illetve, hány fő, és eb-
ből mennyi a gyerek)

Örömmel várunk Téged/Önt is november 
utolsó hétvégéjén a Fasor hitben elkötelezett 

nyitott közösségében!

Gyülekezeti buszos kirándulá-
sunkon április 21-én Sámsonhá-
zára is ellátogattunk. A temp-
lomtól Kukely Júlia sírjához 
vezetett utunk.

Ifi a Fasorban

Konfirmált, középiskolás korú fia-
taljainkkal idén a szolgálat külön-
böző lehetőségeit vesszük számba 
2x7 alkalmas őszi-téli (1. félév) és 
téli-tavaszi (2. félév) sorozatokban, 
szombatonként 16 és 18 óra között. 
Idei tervezetünk: 
Szolgálat a világban
1) Környezetvédelem 
2) Az emberi jogok 
3) Háború 

26 KÖRLEVÉL HITTEL•NYITOTTAN•KÖZÖSSÉGBEN 2018. Veni Sancte



Meghívunk 

 

 

You’re 
Invited! 

 

Zachary Courter Ordinációjára,  
aki a lelkészi pályára indító áldással, a City Park Lutheran Church hívására kezdi igehirdetői 
és szentségi szolgálatát. A kétnyelvű istentiszteletet a Budapest-Fasori Evangélikus 
Egyházközség templomában tartjuk. Az ordináció szolgálatát Kirby Unti püspök (NW 
Washington Synod) végzi az Amerikai Evangélikus Egyház (ELCA) részéről, dr. Fabiny 
Tamás elnök-püspök részvételével, aki a Magyarországi Evangélikus Egyházat képviseli.  
Az istentiszteletre és az azt követő fogadásra tisztelettel és szeretettel hívjuk. 
2018. október 5-én 17:00 órakor  1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21. 

Zachary Courter’s Ordination  
to ministry of Word and Sacrament in service of City Park Lutheran Church in Budapest, 
Hungary. The bilingual service will take place in the Lutheran Church of  Budapest-Fasor. 
Zach will be ordained by Bishop Kirby Unti  from the Northwest Washington Synod of the 
Evangelical Lutheran Church in America, with the support of  Presiding Bishop Dr. Tamás 
Fabiny, of the Evangelical Lutheran Church in Hungary. You’re invited to the service and 
reception that follows.  
October 5th, 2018 at 5:00 pm 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21. 
 

Csatlakozzon hozzánk: CityParkLutheran@gmail.com 
For more information and travel support: CityParkLutheran@gmail.com 
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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 

másodlelkész: +36-20-824-7677
Zachary Courter gyakornok lelkész:

+36-20-375-7284
Lakatos Tamásné (Matild) hivatalvezető:

+36-20-770-3700
Seben Glória főállású hitoktató-lelkész: 

+36-20-824-7757
Szabó Adrienn főállású hitoktató:  

+36-20-357-7471
Gálos Miklós kántor: +36-20-770-3533
Tóth Irma egyházfi: +36-20-355-0548

Budapest–Fasori evangélikus
egyházközség

számlaszáma: 
OTP 11705008-22506573
Köszönjük támogatását!

ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással 
minden vasárnap és ünnepeken 11 órakor. 
Tanévnyitó istentisztelet: szeptember 16.  
11 óra. A hónap 2. vasárnapjának isten-
tiszteletét gyülekezeti kávézás követi, 
melynek helye a szomszédos gimnázium 
földszinti könyvtára. 
GYEREKEK JÁTÉKOS VASÁRNAPJA 
A 11 órakor kezdődő istentiszteletekkel pár-
huzamosan (minden hónap 2., 3., 4. és 5. 
vasárnapján) az óvodás és kisiskolás korú 
gyermekeket várjuk játékos bibliai témájú 

Rendszeres alkalmaink
foglalkozásokra. Első alkalom: 2018. szep-
tember 9. A templomban találkozunk a gyer-
mekekkel, és oda is kísérjük őket vissza.
CSALÁDI ISTENTISZTELET minden 
hónap első vasárnapján 10 órakor a temp-
lomban.
ANGOL NYELVŰ ISTENTISZTELET 
(City Park Lutheran) úrvacsoraosztással 
minden vasárnap 9:30-kor (a hónap 1. va-
sárnapján a gyülekezeti teremben) 
KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ 
Várjuk a 12. életévüket betöltött fiatalokat 
szeptemberben induló csoportunkba, illet-
ve azokat a felnőtteket, akik szeretnének 
alaposabb felkészültséggel élni az egyház-
ban elkötelezett hitben. A csoportos fog-
lalkozásokat szeptember végétől pünkösd 
ünnepéig tartjuk, egyeztetett időpontban, 
egyeztetés a Tanévnyitó istentisztelet után, 
szeptember 16-án.
HITTANÓRA (hit- és erkölcstan; fakul-
tatív hittan) az iskolákban órarend szerinti 
időpontokban.
BABA-MAMA KLUB minden hónap 1. és 
3. keddjén 10 órától a gyülekezeti teremben
IFJÚSÁGI ALKALOM Első alkalom: 
október 6. szombat 16:00 (továbbiak meg-
beszélés szerint) gyülekezeti teremben, 
bővebben a 26. oldalon. 
FORRÁS KLUB Keresztelőre, konfirmá-
cióra, esküvőre készülő fiatal felnőtteknek, 
és minden érdeklődőnek, akik szívesen 
kapcsolódnának egy olyan közösséghez, 
ahol nyitottan lehet kérdezni, beszélgetni 
hitbeli és hétköznapi kérdésekről. A hónap 
utolsó szerdáján 18 órakor a gyülekezeti 
teremben. Kezdő alkalom: szeptember 26. 
szerda, 18:00.
IDŐSEK BIBLIAÓRÁJA minden szer-
dán 15 órakor a gyülekezeti teremben. Kez-
dő alkalom: szeptember 12. szerda 15:00.
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