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Krisztusban teljes Karácsonyt 
és boldog új esztendőt kívánunk 

a 2019-es év igéjével: 

Törekedj békességre és kövesd azt!
Zsolt 34,15
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Messiási jellé lesz a bölcső és a bárka!

„Ahogyan Nóé napjaiban történt, 
úgy lesz az Emberfia eljövetele is.”  

Mt 24,37

Advent napjaival kezdetét veszi az új egy-
házi esztendő. Benne a Messiás érkezé-
sét, tetteit és életre váltott tanítását feltáró 

időrend hívogató 
útja. Ebben az idő-

rendben 

ünnepeljük a születés reményt keltő képe-
itől a világ végét jelző szabadítás képéig 
Krisztus jövetelében a személyes Szaba-
dítót.

Máté evangelista idézett mondatában 
Jézus úgy szólal meg, hogy új fénybe 
kerülnek ősi történetek, azaz Noé alak-
jából kiindulva a végnapokban reményt 
adó Emberfiához érkezünk meg. Noé 
bárkát ácsol, s azon menti át a 
vízözön pusztításán az életet, 
a jövő emberi útját Isten 
rendelése szerint. Jézus 
saját jövetelét-visz-
szatérését is az özön-
vízhez hasonlítja, 
akiben vízválasztóként 

testesül meg a régi, istentől elszakított vi-
lág és az életre vezető új korszak határa.

Megszokott karácsonyi képek mellett, 
ahol a jászolként használt bölcsőben rin-
gó újszülött Jézus képe nyújt harmóniát 
és reményt, ússzon elénk a végső szaba-
dításhoz is kapcsolópontot kínáló bárka 
képe! A bárka, melyben bárki biztonsá-

gos helyet talál, aki a szeretet és irgalom 
ácsmesterével épít ünnepet és jövőt. 
Akinek születése és halála, feltámadá-

sa és visszatérése is szabadítás azoknak, 
akik tudják, hogy törékeny lénye bárka-
ként menedék! Hisz befogad kicsiket és 
elesetteket, lelki terheket hordozókat és 
alapszükségleteiktől megfosztottakat: 
didergőket, éhezőket, otthontalanokat, 
üldözötteket. Miért is ne lehetne így 

együtt látni a bárkát és a bölcsőt 2018 
Karácsonyán! És a Bárka befogadottaival 
együtt ünnepet ülni! 

Aradi György

Az illusztrációk forrásai: https://hu.pinterest.com/pin/441563938439160248/?lp=true,
https://www.etz-ron.com/product-category/kitchen-table/table-accessories/
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Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin beikta-
tási prédikációja 2018. szeptember 15-én.

Ez a leghosszabb, a „törvény ma-
gasztalása” címet viselő 119. zsol-

tár egy olyan, az Úristen kinyilatkoztatásá-
nak tiszteletére állított irodalmi emlékmű, 
amelynek sokszor meglehetősen rossz saj-
tója van. Amint az impozáns építmények 
esetében, úgy ezzel a zsoltárral kapcso-
latban is igaz ugyanis, hogy az emberek 
egy részének tetszik, kedvelik, csodálják, 
másoknak pedig nem tetszik, nem kedve-
lik, nem csodálják. Komoly teológusok is 
ellentétesen vélekednek róla. Egyes bib-
liamagyarázók szerint a 119. zsoltár egy 
törvényeskedő és önigaz szerző unalmas, 
gondolatszegény, önismétlő, mesterkélt 
kompozíciója. Mások a találó kifejezések, 
a gondolati frissesség, a tiszteletre méltó 
tóra-kegyesség zsoltáraként tekintenek rá. 
Én most ez utóbbi vélemény mellett sze-
retnék érvelni.

Akár így van, akár úgy, tény, hogy 
ennek a zsoltárnak igen egyedi 

struktúrája van. 22, egyenként 8 versből 
álló egységre tagolódik, a héber ABC 22 
betűje szerint. Az első 8 vers minden sora 
aleffel, a következő 8 vers minden sora 
béttel, aztán dalettel kezdődik, és így to-
vább – a Szent István Társulat bibliafordí-
tása szépen jelzi ezt a tagolást.

Az éppen 8 verses egységek Isten 
hozzánk intézett megelevenítő 

szavának 8 szinonim kifejezésére utalnak: 
törvény, intelem, utasítás, rendelkezés, 

parancsolat, döntés, ige, beszéd. Ezeket 
variálja a szerző. Illusztrációképpen íme 
egy szakasz:

„Hogyan tarthatja tisztán életútját az 
ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.

Teljes szívből kereslek téged, ne en-
gedd, hogy eltérjek parancsolataidtól!

Szívembe zártam beszédedet, hogy ne 
vétkezzem ellened.

Áldott vagy te, URam! Taníts meg ren-
delkezéseidre!

Ajkam fölsorolja szád minden döntését.
Minden gazdagságnál nagyobb öröm, 

ha intelmeid szerint élhetek.
Utasításaidon elmélkedem, és figyelek 

ösvényeidre.
Gyönyörködöm rendelkezéseidben, 

igédről nem feledkezem meg.” 
(119,9-16)

Ez így, ilyen ismétlésekkel megy, 
mantraszerűen 22x8, azaz 176 ver-

sen át! A német ószövetséges teológus, 
Claus Westermann szerint: „Akinek sike-
rül egy ültő helyében végigolvasni ezt a 
zsoltárt, az megtapasztalja annak ellenáll-
hatatlan, elsöprő hatását, erejét.” Hiszen 
ez a szerkesztés és ez a hossz egy olyan 
lelki és pszichés állapothoz segíti a zsol-
tár olvasóját, amelyben képes lesz minden 
más ügyes-bajos dolgáról megfeledkezve 
egyedül Istenre koncentrálni és nyitot-
tá válni üzenete, igéje, intelme, vezetése 
befogadására. Egyes zsoltárok ereje a rö-
vidségben-tömörségben van, más zsoltá-
rok esetében pedig szükséges a teológiai 
mondanivaló hangsúlyozásához és meg-
ragadásához az, hogy hosszú legyen.

„Életem a porhoz tapad: eleveníts meg igéddel!” 
(Zsolt 119,25)
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A 119. zsoltár üzenete az, hogy Isten 
számunkra megfogalmazott ren-

delkezései, tanácsai – ha engedjük – át-
járják, áthatják és nem korlátozni, hanem 
segíteni akarják az életünket. A-tól zet-
tig, aleftől tawig mindenre vonatkoznak. 
Az anyagiaktól kezdve a családi életen, 
az emberi kapcsolatokon, a munkán át a 
végig, a túlvilágig, az üdvösségig. A mi 
életünkben is.

A 119. zsoltár szerzője odaadó hű-
séggel csüng az Úr szaván. Min-

den porcikájával Isten vezetésének enge-
delmes követésére igyekszik – úgy, hogy 
közben újra és újra Isten megbocsátó sze-
retetéért és kegyelméért küzd és esedezik, 
hiszen teljességgel tisztában van önnön 
gyöngeségével, földhözragadtságával, az-
zal, hogy mennyire rászorul Isten jóindu-
latára, irgalmára, vezetésére. „Eleveníts 
meg igéddel [Istenem, mert látod mennyi-
re] a porhoz tapad az életem.” A legutolsó 
vers még fel is erősíti ezt az önleleplező 
vallomást: „Bolyongok, mint az eltévedt 
juh. Keresd meg szolgádat.”

A Himnusz az emberhez c. Juhász 
Gyula versben ezt olvassuk: „... az 

ember a por s a végtelen fia ... ezer fön-
séges küzdelemben viaskodó harmónia.” 
Így küzdök én is, Ti is – a naponként kí-
vülről ránk támadó rosszal és gonosszal, 
a bensőnkben egymásnak feszülő bűnnel 
és jósággal, istentelenséggel és istenvágy-
gyal, lázadással és engedelmességgel. Ki-
mondhatatlan az, amennyire rászorulunk 
Isten vezetésére, a hozzánk már nem csak 
a mózesi törvény és a próféták szava, de 
a Fiú, Jézus Krisztus által is megszólaló 

isteni szóra, a Szentlélek bennünket for-
máló és megújító titokzatos munkájára. 
A 119. zsoltár ezt érzékelteti, amikor 176 
versen át ismétli és hajtogatja: intsen, ta-
nácsoljon engem, Uram, a te igéd, szavad, 
törvényed, utasításod, parancsolatod, ren-
delkezésed; segíts engem, hogy megtart-
hassam azokat, mert tudom, hogy azok 
életre, teljes és szabad életre segítenek 
engem.

Isten szavát és akaratát kutatja, ta-
nácsainak megfogadására törekszik 

a zsoltáros – olyan intenzitással, ami 
bennünket annak a Jézusnak az életére 
és szolgálatára is emlékeztethet, aki már 
kiskamaszként abban lelte kedvét, hogy 
a templomban „a tanítómesterek körében 
ült” és értelmesen és bölcsen „hallgatta 
és kérdezte őket” az Isten dolgairól (Lk 
2,46); aki felnőtt fejjel sem szűnt meg 
hangsúlyozni: ő nem azért jött, hogy ér-
vénytelenné tegye a törvényt vagy a pró-
féták tanítását, hanem azért, hogy betöltse 
azokat (Mt 5,17); és aki élete egyik legk-
ritikusabb pillanatában Mózes 5. könyvét 
idézve mondta: „Nemcsak kenyérrel él az 
ember, hanem minden igével, amely Isten 
szájából származik.” (8,3)

Sem Jézusról, sem a zsoltárosról nem 
mondható el, hogy törvényeskedők, 

hogy a Törvény betűjéhez foggal-köröm-
mel ragaszkodó alakok lettek volna. In-
kább az igaz, hogy Jézus és a 119. zsoltár 
szerzője készek voltak a legkülönbözőbb 
módokon fogadni az Úr útmutatásait. Az 
írott szó, a Törvény betűje mellett a tra-
dícióból, az éppen körülöttük zajló ese-
ményekből és élményekből is készek és 
képesek voltak kiolvasni, felismerni Is-
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tennek a testi táplálékhoz hasonlóan elen-
gedhetetlen jelentőségű akaratát, útmuta-
tását.

„Te fogd kezét erős kezeddel,
És áraszd rá Szentlelkedet!
A jó útra bátran lépjen,
A tűz lelkében lánggal égjen,
Hadd gyújtsa fel a szíveket!
Szeresd, hogy szeressen!
Vezesd, hogy vezessen!
Meg ne álljon!
Éljen veled Szent életet,
És híven szolgáljon neked!” 

– énekeltük most imádságként, rám is 
gondolva az éneket (EÉ 314). Én is azért 
imádkozom, hogy Istenre figyelve ilyen 
életet tudjak élni közöttetek. Bárcsak si-
kerülne!

„Életem a porhoz tapad: eleve-
níts meg igéddel! ... Taníts meg 

rendelkezéseidre! Értesd meg velem uta-
sításaid célját, hogy elmélkedjem csodá-
idon!” Akarjunk mi mindannyian így, 
ilyen odaadó, imádságos, reménykedő és 
nyitott lelkülettel elmélkedni Isten út- és 
iránymutató szavai felett! Nem úgy, hogy 
szünet nélkül ülünk a Bibliánk felett – ak-
kor megállna az élet –, hanem úgy, mint 
a szerelmesek. Tanulunk, dolgozunk, in-
tézzük az ügyeinket, éljük az életünket – 
és közben mindig Rá gondolunk. Istenre.  
Az ő lelki jelenlétében. Mindent az ő sze-
mével látva. Magunkat, életünket, a világ 
dolgait az ő tanításaihoz mérve és azok 
alapján értékelve.

Az istentiszteleti felolvasásokat az-
zal szoktuk zárni, hogy akik Is-

ten igéjét hallgatják és megtartják – azok 
boldogok. Az isteni ige, az isteni szó, tör-

vényének, intéseinek, parancsolatainak 
hallgatása és megtartása – ezek Isteni bol-
dogságtörvényei. Ebből pedig számunkra 
az következik, hogy nem közvetlenül a 
boldogságra törekedve leszünk boldogok, 
hanem Isten és szent Fia, a Mester, Jézus 
Krisztus követését választva; a jóra, az 
igazságra, a szeretetre, a tisztaságra töre-
kedve; az isteni szó hallgatása, megértése 
és megcselekvése közben.

„Nézd a világot, annyi milliója,
s köztük valódi boldog oly kevés.
... Mi az, mi embert boldoggá tehetne?” 

– kérdezik sokan Vörösmartyval. A mi 
válaszunk az, hogy Isten boldogságtör-
vényeinek a követése az, ami boldoggá 
tehet bennünket. „Minden gazdagságnál 
nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhe-
tek. … Boldog ember az, aki nem jár a bű-
nösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek 
útjára, és nem ül a csúfolódók székére, ha-
nem az ÚR törvényében gyönyörködik, és 
az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. 
Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett 
fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, 
és nem hervad el a lombja. Minden sike-
rül, amit tesz.” (Zsolt 119,14; 1,1-3)

Élni fog. Boldog lesz. És, – mivel a 
bibliai szemléletben egy-egy tulaj-

donság egyben hatás is – mivel él: maga is 
közvetíti Isten megelevenítő, örök életre 
vezető szavát; mivel boldog: másokat is 
boldogít. 

Azaz gyümölcsöket terem, eredmé-
nyes lesz. Erre segítsen engem és 

mindannyiunkat a Mindenható, mellénk 
szegődött szent Fia megváltása és mege-
levenítő Szentlelke által. Ámen.



Énekkincstár II. 
Jertek, hívek, Jézus elé… (EÉ 138)

Keresztény ünnepeink közül talán kará-
csony kapcsolódik össze legerősebben az 
énekléssel. Énekeink legősibb rétegéhez a 
középkori eredetű, latin vagy latin-német 
nyelvű kanciók tartoznak. Olyan énekek 
ezek, amelyek az idők során beleéneklőd-
tek a nép szívébe. A dallam az emberben 
ilyenkor szinte mélyebb nyomot hagy, 
mint a szöveg. Az énekekhez később szo-
kások is kapcsolódnak, melyek tradíciók-
ká válnak, s tartósítják az ének használa-
tát.

A XIV. Századból származó „Quem 
pastores laudavere” (Kit sok boldog pász-
tor dicsért, EÉ 152) éneklése is ilyen. A 
német evangélikusság kiemelkedő ének-
költője, Paul Gerhardt (1607-1676) korá-
ban is igen ismert ének volt. Ehhez a tiszta 
vonalvezetésű, hármas lüktetésű, táncos, 
pasztorális jellegű, örömöt sugárzó, köny-
nyen énekelhető dallamhoz írt Gerhardt 
egy korszerűsített, eredetileg 8 versszakos 
szöveget a maga meleg, közvetlen stílusá-
ban, 1666-ban. Magyar énekeskönyvünk 
ebből ötöt közöl (1-5.), Túrmezei Erzsé-
bet fordításában.

Az ének tartalmi ihletését két szentírási 
ige adta: „Miután elmentek tőlük az an-
gyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak 
egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és 
nézzük meg azt, ami ott történt, amit az 
Úr tudtunkra adott.” (Lk 2,15) „Menjünk 
eléje hálaadással, ujjongjunk előtte ének-
szóval! … Jöjjetek, boruljunk le, hajol-
junk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR 
előtt!” (Zsolt 95,2.6)

Paul Gerhardt 138 fennmaradt költe-
ménye-éneke közül ez a legrövidebb. 

Gyermeki egyszerűséggel csengő so-
rok. … 

Az ünnep legfontosabb igéivel: adta, 
kivált, fölemel, elhagyta, földre szállt, 
győz. Énekeljünk! Elmélkedjünk! 

„Jertek, hívek, Jézus elé,
Betlehem kis jászla felé,
Jertek, Jézus drága nevét
Áldja vígan szívünk, szánk. 

Szégyent vall a bűn mérge már,
Bárhogy támad sátán, halál,
Szívünk benne békét talál.
Ó, mi gondunk volna még! 

Isten nékünk adta Fiát,
Hálás, hívő szívvel imádd!
Ő a szolgaságból kivált,
És a mennybe fölemel. 

Szánó szíve vonta felénk.
Látta lelkünk égő sebét,
És elhagyta értünk egét:
Testet öltött, földre szállt. 

Jákób fénylő csillaga* ő.
Sátánt, átkot, bűnt leverő.
Gyászos éjből tűnik elő. 
Győz a poklok erején.”

MGyTK

Forrás:  
Ecsedi Zsuzsa (Szerk.) 2017. Énekkincstár – Evangélikus 
énekeink kézikönyve. Luther Kiadó, Budapest
Koren Emil 2015. „... Irgalmadat éneklem” – Énekeink 
történetéből. Mondat Nyomdaipari Kft., Budapest
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Sokan találkoztak már az elmúlt egy év 
során Irmával, a fasori gyülekezet ked-
ves egyházfi asszonyával, aki Edit néni és 
Erzsike nyomán vette át a stafétabotot a 
sokrétű sekrestyés-egyházfi teendőkben. 
Az adventi időszak sűrűjében sikerült ki-
szorítanunk egy szűk órát a régóta terve-
zett beszélgetésre.

– Meséljen Irma családjáról, gyökereiről!
1963-ban születtem, hét gyermekes csa-
lád harmadik gyermekeként az erdélyi 
Kányádon. Édesapám bútorgyárban dol-
gozott, édesanyám háztartásbeliként fog-
lalkozott a gyerekekkel és a gazdasággal. 
A helyi Toró Tibor Általános iskola után 
a Székelyudvarhelyi Eötvös József Szak-
középiskolában kertészetet és növénytant 
tanultam. Családunkban mindig nagy volt 
a szeretet és az összetartás, csodálatos 
szüleink voltak.
– Mik a legfontosabb egyházi kötődései?
Gyermekkoromtól nagyon szerettem járni 
a helyi református gyülekezetbe hittanra, 
szüleimtől is vallásos nevelést kaptunk. 
Kányádon konfirmálkoztam, és ott volt 
az egyházi esküvőnk is férjemmel, Tóth 
Ferenccel 1985-ben. Harmincegy évig 
éltünk boldog házasságban. 2016 májusá-
ban búcsúztunk tőle, miután súlyos beteg-
ségben elhunyt.
– Milyen fontos hitbeli élményekre em-
lékszik szívesen?
Legkedvesebb zsoltárom a 23. zsoltár, 
melynek kezdő sora: „Az Úr az én pász-
torom, nem szűkölködöm.” Hitemben 
mindig erős voltam, és akár jó akár ne-
héz élethelyzet adódott, az imádságon 

keresztül Isten mindig segített. Férjem 
révén megismertem a katolikus felekezet 
hagyományait is. A fasori evangélikus 
templomban először akkor jártam, amikor 
hat éve ebben a templomban kötött házas-
ságot keresztlányom, Klementiné Miklósi 
Eszter Judit. Úgy érzem, könnyű volt be-
kapcsolódni az evangélikus gyülekezet 
közösségi életébe.
– Milyen területen dolgozott korábban?
Az elmúlt évtizedekben Budapesten és 
Székelyudvarhelyen is vendéglátásban 
dolgoztam szakácsként.
– Mi az, amit Irma különösen is megsze-
retett a Fasorban?
Szeretem a gyülekezetet, a magyar nyel-
vű és az angol istentiszteletek résztvevőit 
is. Jó együtt dolgozni a lelkészekkel és a 
munkatársakkal. Örülök, hogy itt lehetek, 
hálás vagyok Istennek, hogy ide vezetett 
a Fasorba.

(Lejegyezte: Aradi György)

ÉLŐKÉP
Tóth Irma egyházfi
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Bemutatkozás

Szabó Adrienn Anita vagyok. 1991-ben 
születtem Budapesten. Gyermekkoromtól 
kezdve Dabas-Gyónon élek szüleimmel 
és testvéreimmel. Egész életemet meg-
határozza a hit, hiszen óvodás korom-
tól kezdve jártam hittan órákra és mivel 
édesanyám evangélikus, édesapám pedig 
református így mind a két gyülekezet éle-
tében aktívan részt vettem. Az általános 
iskolai és középiskolai tanulmányaimat 
is Dabason végeztem. Életem egyik meg-
határozó éve 2010 volt. Ebben az évben 
éreztem először azt, hogy szeretnék az 
emberek között szolgálni, így az érettsé-
gi után ami 2012-ben volt, felvételiztem 
az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. 
Tanulmányaim alatt sokáig azt gondol-
tam, hogy lelkipásztorként kell a szolgá-
latomat végezni, de az egyik gyakorlatom 
során éreztem, hogy nekem a gyermekek 
közötti szolgálat is nagyon fontos. Ezek 

után kezdtem el a tanul-
mányaim mellett hitok-
tatni. Hitoktatóként az 
otthoni Dabas-Gyóni és 
több Budapesti gyüle-
kezetet is megismerhet-
tem. Tanulmányaimat 
2016-ban fejeztem be 
Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon. 
A 2018/2019-es tanévtől főállású hitokta-
tóként segítem a Fasori gyülekezet mun-
káját. Nagyon szeretek itt dolgozni! 
A közösség, a munkatársi kör nagyon csa-
ládias és otthonos. Célom hogy a gyere-
kek, akiket a hittan órákon tanítok, meg-
tapasztalják azt, hogy milyen jó Istenhez 
közel lenni, hogy milyen jó egy gyüleke-
zethez tartozni. Hogy aztán hozzám ha-
sonlóan majd ők is aktívan részt vegyenek 
a gyülekezeti életben és a programokon.  
A gyülekezetben végzett szolgálatomhoz 
kérem a gyülekezet szeretetét, imádságát 
és segítségét.
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Számvevőszék Nagy örömünkre november 4-én 
áldással és szolgálatba indító imával kapott megerősí-
tést gyülekezetünk megválasztott számvevőszéke (lent, 
balról jobbra): Velinsky Tamás tag, Szabolcs Ákosné el-
nök, Tersánszky Marianna Gyöngyi tag. A csoportképen  
(jobbra) Lakatos Tamásné hivatalvezető-pénztáros és Ara-
di György lelkész kísérik a számvevőszék tagjait.



2018-2024 ciklusra megválasztott gondnokunk

Maján György
presbiter, gondnok

1954-ben Budapesten, ökumenikus csa-
ládba születtem. Édesapám rubin dip-
lomás jogász, a fasori gyülekezet volt 
tagja, tavaly temettük el életének 104. 
évében. Édesanyám pedagógus volt, 
Ő sajnos csak 80 évet élt. Egy nővé-
rem van, Ő óvónőként dolgozott. Én 
1977-ben építőmérnökként végeztem.  
A Fasori gyülekezetnek 1991-óta vagyok 
tagja. A kilencvenes évek közepétől va-
gyok presbitere, majd több mint három 
cikluson keresztül voltam jegyzője. 2012-
től vagyok a gyülekezet műszaki gondno-
ka majd idéntől gondnoka.
Világi hivatás/foglalkozás: 1977-tól kö-
zel 30 évig a MÉLYÉPTERV hidrológiai 
és hidrogeológiai osztályán, majd annak 
utód Kft-ban dolgoztam. 1996-tól 2003-
ig az államigazgatásban, a Kármentesítési 
Programirodán dolgoztam műszaki elle-
nőr, illetve osztályvezetőként. 2003-tól 
saját cégembe, a Kék Csermely Kft-ban 
dolgozom mint ügyvezető. Cégünk felszín 
alatti vizek tervezésével, monitoring rend-
szerek építésével és üzemeltetésével, va-
lamint környezetvédelemmel foglalkozik. 
Ebben az évben mentem nyugdíjba, de 
cégemben változatlanul dolgozom tovább.
Család: Feleségem okl. közgazda, három 
gyerekem van egy fiú (35 éves), és két le-
ány (33 és 29 éves). Gyerekeim katolikus 
vallásúak. Fiam okl. közgazda, leányom 

építészmérnök, a 
kisebbik leányom 
logopédus. A leá-
nyaimnál született 
egy-egy unoka, 
Bulcsú másfél és 
Zsombor fél éve-
sek. A harmadikat 
unokát március 
hóra várjuk.
Meghatározó fa-
sori hitélmény: Presbiteri eskük, a 25 
éves házassági megemlékezés, valamint 
a Jótékonysági koncertek. Különösen em-
lékszem a Kukely Juli főszereplésével, 
a szórványban élő erdélyi gyerekeknek 
2005-ben tartott a jótékonysági koncertre, 
amikor Tőkés László szolgált a szószéken.
Szolgálati terület: A műszaki és építési 
ügyek, adatnyilvántartások, és adatkeze-
lés amiben eddig segítettem a gyülekezet 
munkáját.
Kedves igevers: Tanuljátok meg tehát, 
szeretett testvéreim: legyen minden ember 
gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, 
késedelmes a haragra, mert az ember ha-
ragja nem szolgálja Isten igazságát. Szelí-
den fogadjátok a belétek oltott igét, amely 
meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az 
igének cselekvői, ne csupán hallgatói, 
hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha 
valaki csak hallgatója az igének, de nem 
cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a 
tükörben nézi meg az arcát.

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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Szolgálat útján közösségben. Balatonszárszói gyülekezeti 
hétvégén jártunk, 2018. november 23-25.



Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth 
Katalin másodlelkészi beiktatása

2018. szeptember 15.
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Zachary Courter  
lelkészavatása/ordinációja 

2018. október 5.
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October 5th, 2018: Zach’s Ordination 

• Ordination Basics: Zach was ordained to the ministry of Word and Sacrament on October 5th, 2018 in
Budapest Hungary. Bishop Kirby Unti, from the Northwest Washington Synod of the ELCA, is who
ordained Zach. Bishop Tamás Fabiny, the Presiding Bishop of the Lutheran Church in Hungary,
participated in the ordination service as well. The service itself was bilingual in Hungarian and English.
Zach will be rostered in the ELCA Northwest Washington Synod.

• What’s Next: Zach will continue to serve as a co-coordinator of the Young Adults in Global Mission
Central Europe program, along with Pastor Rachel Eskesen, his wife.  Similarly, Zach will continue to
serve part-time with City Park Lutheran, the English language Lutheran congregation in Budapest.

• Who made the trip? Pastor colleagues from the United States, including Assistant to the Bishop, Pastor
Shelly Wee, were in attendance. Other ELCA colleagues who are currently serving in Europe were in
attendance, as well as pastor colleagues from
Hungary and Serbia.

• Service Highlights: There were so many! Bishop
Unti’s sermon was translated into Hungarian,
paragraph-by-paragraph by Pastor György Aradi,
Zach’s internship supervisor. Pastor Rachel and
Zach’s brother, Andrew Courter, presented Zach
with a stole. It was the same stole that Rachel used
for her ordination in April 2016, giving it an extra-
special family connection. After the ordination, all
of the pastors encircled Zach and chanted the
“konfirma,” an ancient Christian chant to
strengthen the newly ordained.

• What are you wearing? Lutheran and other protestant pastors in Europe often wear a black gown with
white tabs. In Hungary, these vestments are referred to as “Luther Coat” and “Moses Tablets,”
respectively. The “Luther Coat” references back to the gown that Luther and other protestant reformers
wore, and the “Moses Tablets” refer to the ten commandments that were given to Moses.

• Accompaniment: This ordination service was a celebration of ministry together between the Lutheran
Church in Hungary, and the Evangelical Lutheran Church in America. God is at work in the world, and
both of these churches are tasked with helping the people living in these places to see how they can
participate in the work of the Spirit. Bishop Kirby reminded us all of Bishop Eaton’s teaching that we are
church at its best when we are church together for the sake of the world!

Photo 1:All clergy in attendance for the ordination. Guests from the USA, 
Belgium, Hungary, Serbia, and Germany.

Photo 3: Rev. Rachel and Zach in their "Luther Coats." 

Photo 2: Zach wearting a stole gifted to him by Phinney 
Ridge Lutheran Church in Seattle, WA. 
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Grace and peace be unto you from God 
our creator and our Lord Jesus Christ.

It is with great joy that Pastor Shel-
ley and I are able to be with you to-
day and an even greater joy to bring 
greetings from Elizabeth Eaton the 
Presiding Bishop of the Evangelical 
Lutheran Church to you Bishop Fabiny 
Tamas, Ordinand Zachary and the Lu-
theran Church of Hungry.

Bishop Eaton so delights in our being 
together because central to her teaching 
about what it means to be church is that 
we are church at its best when we are 
church together for the sake of world.

Being here with all of you – 
CHURCH TOGETHER – is to experi-
ence God more fully. I know God takes 
delight when God children gather to-
gether in God’s name.

Zachary and Rachel commend you 
for living out what Pastor Shelley and 
I are trying to teach our pastors in the 
United States – what it means to leave 
the four walls of the church, boldly en-
ter into the neighborhood and the world 

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Óriási öröm számomra Shelley lelkész-
nővel (asszisztensemmel), hogy itt lehetünk 
veletek, és még nagyobb öröm, hogy elhoz-
hatom közétek Elizabeth Eaton evangélikus 
elnök-püspök üdvözletét Fabiny Tamás püs-
pöknek, Zachnek, akinek a lelkészavatására 
gyülekeztünk, és a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház számára.

Eaton püspök asszony számára azért is 
okoz örömet az együttlétünk, mert központi 
jelentőségű az egyházról szóló tanításában, 
hogy egyháznak lenni leginkább az, amikor 
együtt vagyunk egyház a világ javára!

Itt lenni valamennyiőtökkel olyan EGY-
HÁZ EGYÜTT-élmény, ahol még teljeseb-
ben tapasztalhatjuk meg Isten jelenlétét. És 
tudom, hogy Isten is gyönyörködik abban, 
amikor Isten gyermekei összegyülekeznek 
az Ő nevében.

Zachary és Rachel éppen azt élik, amit 
Shelley lelkésznővel szeretnénk magunk is 
tanítani az Egyesült Államokban szolgáló 
lelkészeknek: mit is jelent az, hogy kilépünk 
a templom négy fala közül, és bátor lépé-

Bishop KIRBY UNTI’s sermon  
on Zach Courter’s ordination 

KIRBY UNTI püspök igehirdetése 
Zach Courter lelkészavatásán
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to discover how God is out ahead of us 
doing amazing things.

Your work with Young Adults in 
Global Mission lifts up the very pos-
ture we want our pastors back home 
to learn. What does it mean to dis-
cover Jesus by accompanying, walk-
ing alongside God’s people whom we 
have not yet met. Because it always 
involves learning a new language. A 
language other than Church talk.

Zachary, I was pleased to see that 
you chose Jeremiah 23 as one of the 
Biblical passages to mark the day of 
your ordination. It speaks so boldly to 
what it means to be a minister of God’s 
word in the world today. We need 
young prophets like you. 

Last week at the Conference of 
Bishops I shared with three bishops 
who I was having dinner with that I 
was going to Budapest to ordain Zach-
ary. I asked them what should I say to 
this young prophet on the day of his 
ordination.

Bishop Dunlop said, “Tell him it 
comes down to one thing. Preach the 
Gospel. Interpreted – Keep the Main 
Thing the Main Thing.

Bishop Jaech said, remind him that 
God has called him, and breathed into 
him His word and equipped him to be a 
pastor. Tell Zachary to be at home in his 
skin – to be himself - to be authentic.

Bishop Gustafson said to hold up the 
importance of preaching the truth even 
when the people do not want to hear it. 
This is the truth that has the capacity 
to burn like fire and shatter even rock.

I call upon the great English actor 
Macready to additional encouragement 

seket teszünk a szomszédságunk és a világ 
felé, felfedezve, hogy Isten bennünket meg-
előzve csodálatos dolgokat visz véghez.

Munkátok a Fiatal Felnőttek Globális 
Missziója szolgálatával bemutatja mindazt, 
amit mi otthon át akarunk adni a lelkésze-
inknek. Hogyan is fedezhetjük fel Jézus ol-
dalán, Isten népével haladva azokat, akikkel 
eddig még nem találkoztunk. Mindebben ott 
rejlik egy új nyelv tanulása. Egy olyan nyel-
vé, amely nem az egyház “kánaáni” nyelve.

Kedves Zakariás, nagyon kedves volt szá-
momra az ige, amit Jeremiás próféta könyvé-
nek 23. fejezetéből választottál lelkészavatá-
sodra. Nagyon bátran szól ez az ige arról, 
hogy mit jelent Isten igéjének a szolgálatá-
ba szegődni ma. Olyan fiatal prófétákra van 
szükségünk, mint te magad.

Múlt héten a Püspöki Konferencia gyű-
lésén egy vacsora közben három püspökkel 
osztottam meg, hogy Budapestre jövök, Za-
chary lelkészavatására. És megkérdeztem 
őket, hogy mit is mondjak ennek a fiatal pró-
fétának a lelkészavatásán.

Dunlop püspök azt mondta: “Mondd meg 
neki, hogy valójában egy dolog számít! Hir-
desd az evangéliumot. Vagyis a fő feladat 
maradjon a legfőbb feladat!”

JAECH püspök azt mondta, emlékeztesd 
őt arra, hogy Isten hívta el Őt, Ő lehelte belé 
Igéjét, hogy alkalmas (lelki)pásztor lehes-
sen. Mondd meg Zachnek, hogy legyen ott-
honos a saját bőrében, legyen önmaga, hogy 
eredeti lehessen.

Gustafson püspök azt mondta, hogy a pré-
dikálás jelentőségét emeld ki, hogy akkor is az 
igazságot szólja, amikor az emberek nem akar-
ják azt hallani! Ennek az Igazságnak van ké-
pessége tűzként izzani, és köveket olvasztani.

Továbbá egy neves angol színésznek, 
Macreadynek a bátorítására is hivatkozom 
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to this day. An eminent preacher once 
said to him: „I wish you would explain 
to me something.” „Well, what is it? I 
don’t know that I can explain anything 
to a preacher.” „What is the reason for 
the difference between you and me? 
You are appearing before crowds night 
after night with fiction, and the crowds 
come wherever you go. I am preaching 
the essential and unchangeable truth, 
and I am not getting any crowd at all.” 
Macready’s answer was this: „This is 
quite simple. I can tell you the differ-
ence between us. I present my fiction 
as though it were truth; you present 
your truth as though it were fiction.”

Pastors who preach with fire - preach 
from the burning that is with them - the 
word of God that has breathed and is 
being breathed into you. The same 
word that called you to this crazy jour-
ney that you have been on.

I have learned from working with 
pastors this important lesson, “Never 
forget your calling.”

A second piece of wisdom is a truth 
about Jeremiah that nearly killed him. 
He loved the people that he spoke hard 
words to. Zachary love the people. Love 
the people the way Jesus has loved you. 
Jesus the word that became truth and 
dwelt among us full of truth and Grace. 

Jeremiah made it clear that God is 
both very near and very far from us.

The word you proclaim must be 
close to the people in order to love 
the people and yet far enough away to 
transcend the people. You will know 
this truth as a pastor. You will be very 
close to your people and yet to be true 
to your calling you must remain their 

ma. Egy kiemelkedő igehirdető egyszer 
megkérdezte tőle: “Bárcsak segítenél kifej-
teni egy témát.” “Nos, mi lenne az? Nem 
hinném, hogy bármilyen témát ki tudnék fej-
teni egy igehirdetőnek.” “Mi az oka annak a 
különbségnek, ami közted és köztem fenn-
áll? Te úgy állsz a tömegek elé estéről estére 
valami fikcióval, hogy a tömegek követnek 
akárhová is mész. Én a lényegi és változat-
lan igazságokat hirdetem, és egyáltalán nem 
találkozom tömegekkel.” Macready így vá-
laszolt: “Mindez elég egyszerű. Meg tudom 
mondani, hogy mi a különbség közöttünk. 
Én a fikciót is úgy jelenítem meg, mintha az 
az igazság lenne; te pedig úgy beszélsz az 
igazságról, mintha az fikció lenne.”

Lelkészek, akik tűzzel hirdetik az igét, 
ami a belsejükben izzik, az az ige, amit Is-
ten lehelt, és lehel beléjük. Ugyanez az Ige 
hívott el téged, Zach erre az őrült útra, ame-
lyen jársz is.

Magam is ezt a fontos leckét tanultam a 
lelkészekkel való közös szolgálatban, “Soha 
ne feledkezz meg az elhívásodról!”

A másik bölcsesség amit Jeremiástól ta-
nulunk, csaknem az életébe került. Szerette 
azokat az embereket, akiknek hirdette a faj-
súlyos üzenetet, az igét. Zachary, szeresd az 
embereket. Úgy szeresd az embereket, aho-
gyan Jézus szeretett téged. Jézus az Ige, aki 
igazsággá lett, aki közöttünk lakozott, telve 
kegyelemmel és igazsággal. 

Jeremiás világossá tette, hogy Isten egy-
szerre van nagyon közel hozzánk és nagyon 
távol tőlünk.

Az ige, amit szólsz, szükségszerűen közel 
kell, legyen az emberekhez, hogy szeresd 
őket, és ugyanakkor kellő távolságban tőlük, 
hogy felemelje az embereket. Meg fogod is-
merni ezt az igazságot mint lelkész. Nagyon 
is közel leszel az embereidhez, és ugyanak-
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pastor/prophet because this is what 
you are being called to.

In closing I want to move to the 
Gospel of Luke where Jesus sends out 
the seventy – two by two.

Remember God has not sent you out 
alone. You not only have Rachel. You 
are surrounded by the baptized. Never 
go it alone. Empower the people to do 
the ministry. To get you off on a good 
start I invited the entire Conference of 
Bishops to pray for you.

When you go out with your people 
learn from those who were first sent by 
Jesus to rejoice in those who are open 
to the word but do not lose sleep over 
those who will not give you the time of 
day. Shake the dust off your feet and 
move on wishing peace to all.

Perhaps most importantly remem-
ber what you are discovering here in 
Budapest, what it means to practice 
radical hospitality. Hospitality that is 
not based on inviting others into the 
comfort of your home but entering the 
home of the stranger and eating what-
ever is placed before you.

Pastor Shelley and I thank you for 
inviting us to join with you the the sis-
ters and brothers of the Evangelical 
Lutheran Church in Hungary to cele-
brate that you Zachary have been set 
aside as prophet and pastor of Word 
and Sacrament.

I pray God’s richest blessings on you 
and Rachel and the people you serve, 
confident that together you will expe-
rience the Risen Lord in your midst as 
God’s will is done in Budapest as in 
heaven.

Amen.

kor, hogy hű légy a küldőhöz, meg kell ma-
radj pásztornak/prófétának, mert éppen erre 
hívattál el.

Befejezésül a Lukács szerinti evangélium-
hoz szeretnék mozdulni, ahol Jézus kiküldi a 
hetvenkettőt, kettesével.

Emlékezz arra, hogy nem egyedül kaptad 
a küldetést. Nem csupán Rachelt kaptad. Kö-
rülvesznek azok, akik meg vannak keresz-
telve. Soha ne járj egyedül. Hatalmazz fel 
másokat is, hogy végezhesd a szolgálatod. 
Jó kezdetként megkértem a teljes Püspöki 
Konferenciát, hogy imádkozzanak érted.

Amikor együtt mozdulsz a hitben veled 
járókkal, tanulj az első Jézus által kiküldöt-
tektől: örvendj azoknak, akik nyitottak az 
igére. De ne vesztegesd az időd azokra, akik 
a nappalukat nem áldozzák rád. Rázd le lá-
badról a port, és mozdulj tovább békességet 
kívánva.

Még az is lehet, hogy a legfontosabb arra 
emlékezni, amit itt Budapesten fedezel föl, 
hogy mit is jelent a radikális vendégszeretet 
gyakorlata. Az a vendégszeretet, amely nem 
arra épül, hogy a saját otthonod kényelmébe 
hívsz meg másokat, hanem egy idegen ottho-
nában eszed azt, amit eléd terítenek.

Shelley lelkésznő és én is köszönjük, hogy 
meghívtatok arra, hogy a Magyarországi 
Evangélikus Egyházban élő testvéreinkkel 
közösségben ünnepeljük azt, hogy Zakariás 
prófétaként és lelkészként az igei és szentsé-
gi szolgálatra kapott külön elhívást.

Azért imádkozom, hogy Isten gazdag ál-
dása legyen rajtad és Rachelen, mindazokon, 
akik között szolgálsz, bízva abban, hogy 
együtt megtapasztaljátok a Feltámadott Urat, 
miközben Isten akarata érvényre jut. Amint a 
mennyben úgy itt Budapesten is.

Ámen.
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A Budapest-Fasori Evangélikus 
Egyházközség bemutatja

KONCERT 
a moszkvai Magyar Zenei és 

Zenepadagógiai Társaság
és a moszkvai Liszt Ferenc 

Zeneiskola 
művészeivel

2019. január 12.  
este 6 óra

Fasori evangélikus templom 
(1071 Bp., Városligeti fasor 17.)

Közreműködnek:
Anna Vodopetova, ének
Dmitrij Bicskov, balalajka

Jekatyerina Linnyik, zongora
Szvetlana Butuzova, guszli

Valenszija Nates Mudaljar, zongora

Konferál  
Kerekes András

Belépés díjtalan!
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2019
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” 

(5Móz/MTörv 16,18-20)

Minden alkalom 18:00 órakor kezdődik!

JANUÁR 21. HÉTFŐ
Római katolikus templom (Rózsafüzér Királynéja) 14. ker. Thököly út 58. 

Igét hirdet: Aradi György evangélikus lelkész
Baptista templom 7. ker. Wesselényi utca 53. 

Igét hirdet: Kruppa Levente görög katolikus parókus

JANUÁR 22. KEDD
Evangélikus templom 7. ker. Városligeti fasor 17.  

Igét hirdet: Bagi László református lelkész

JANUÁR 23. SZERDA
Református templom (Baross téri) 14. ker. Szabó József u. 16.  

Igét hirdet: Nagy Károly római katolikus plébános
Metodista imaház 6. ker. Felső erdősor 5.  

Igét hirdet: Mészáros Kálmán baptista lelkipásztor

JANUÁR 24. CSÜTÖRTÖK
Agape Pünkösdi Gyülekezet 14. ker. Thököly út 46/b.  

Igét hirdet: Kovács György Mahanaim lelkész
Román ortodox kápolna 7. ker. Holló utca 8. 

Igét hirdet: Pataky Albert pünkösdi lelkész 

JANUÁR 25. PÉNTEK
Görög katolikus templom 7. ker. Rózsák tere 10. 

Igét hirdet: Karsay Eszter református lelkész

JANUÁR 26. SZOMBAT
Római katolikus templom 7. ker. Rózsák tere 8. 

Igét hirdet: Szabóné Pap Klára metodista lelkész

JANUÁR 27. VASÁRNAP
Református gyülekezeti nagyterem  8. ker. Gyulai Pál utca 9.  

Igét hirdet: Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin evangélikus lelkész

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Emlékszem, amikor gyerek voltam, ad-
vent idején már nagyon vártam a kará-
csonyt, és mindig nagyon hosszú időnek 
tűnt, mire eljött az ünnep estéje. Most, 
kötelezettségekkel teli felnőttként inkább 
rövidnek érzem ezt a pár hetet, amikor so-
rolom magamban az addig még elvégzen-
dő feladatokat, megoldandó problémákat. 
Az egymás után pergő napok rohanásá-
ban nehéz megtalálni az egyensúlyt, a le-
hetőséget a lassulásra, befelé fordulásra. 
December 5-e estéje egy ilyen ajándékot 
adott nekem, amikor a fasori Gasztro-Teo-
lógia sorozat keretében meghallgathattam 
Zsuzsa előadását a kenyérről.

Jézus önmagát nevezi az élet kenyeré-
nek (Jn 6, 35-51), a Miatyánkban pedig 
arra tanít minket, hogy kérjük az Úrtól 
mindennapi kenyerünket (Mt 6,11). Az 
előttünk járó generációk szemében a ke-
nyér egyszerre volt alapvető táplálék és 
szent étel, a búzát pedig a régi magyar 
nyelvben életnek is nevezték. De vajon 
milyen az a kenyér, ami ma az asztalunk-
ra kerül? Mindannyian megtapasztaltuk 
már, hogy az ilyen-olyan szupermarke-
tekben vásárolt pékáru aznap még friss, 
de másnap már szeletelni sem lehet ren-
desen, morzsálódik és ízetlen, száraz lesz. 
Szomorú valóság, ami már sokszor elgon-
dolkodtatott, hogyan tudnék rajta változ-
tatni, hogyan kerülhetne egészséges és 
ízletes pékáru az asztalunkra.

GASZTRO TEOLÓGIA 2.

„Mindennapi kenyerünket add meg  
nekünk ma!” 

Gondolatok Horváth-Bolla Zsuzsanna  
„Jézus az élet kenyere” című előadásáról

Azok a kenyerek, ame-
lyeket Zsuzsa készített és 
megosztott velünk, teljesen 
mások voltak. Kovásszal ké-
szültek, amit naponta etetni kell. Az 
otthon készített kovász és kenyér olyan, 
mint a kisgyerek Zsuzsa szerint, gondos-
kodni kell róla, táplálni kell, foglalkozni 
kell vele. Ezt a gondoskodást azonban 
meghálálja, mert csodálatos kenyeret 
varázsol a tányérunkra, amit élvezet lesz 
elfogyasztani. Zsuzsa kenyerei mentesek 
volt mindenféle adalékanyagtól, csak vá-
logatott összetevőkből álltak, és önmagá-
ban, mindenféle feltét nélkül is finomak 
voltak. Az asztalokon persze ott sorako-
zott a vaj, a zsír, az olaj, ha valaki szerette 
volna valamivel még ízesíteni a szelete-
ket.

Együtt ülni a terített asztal mellett, 
megosztani egymással a kenyeret, be-
szélgetni – különleges ajándék volt ez a 
decemberi este számomra. A kenyér cso-
dája bontakozott ki a maga tisztaságában 
és egyszerűségében, és arra tanított, hogy 
ahogy a sütésben, úgy talán másban is ér-
demes elhagyni a felesleges adalékot, bal-
lasztot, és a lényegre figyelni, időt szán-
ni magunkra, egymásra, és akkor nem 
feszülten és fáradtan, hanem lélekben 
felkészülve várhatjuk Jézus születésének 
közelgő ünnepét.

Gálos-Horvát Cecilia
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A nyári esőzések nyomán súlyosan megsérült a templom főbejárata fölött látható 
nagy értékű üvegmozaik, Róth Miksa alkotása. A kár felmérése, a kárenyhítés és a 
szakértő restaurálás előkészítése megtörtént. Gyülekezetünk nevében a templomot 
érintő rozetta-mozaik-főhomlokzat felújítására pályázatot nyújtottunk be egyházunk 
támogatásával, melyet a Bethlen Gábor Alapkezelő EGYH-EOR-19-1316-os számon 
visszaigazolt. A súlyos károk elhárítására Erzsébetváros Önkormányzatához is 
kérvénnyel fordultunk, bízva a támogatás gyors megítélésében. Szeretettel várjuk 
gyülekezetünk, támogatóink szíves adományit a helyreállítás munkálataira, melyet 
a 2019-es év során tervezünk elvégezni! 

Rozetta felújítás elkülönített számlája: 
Számlatulajdonos: Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség  

Számlaszám: 11784009-21378492 
Közlemény: Rozetta-mozaik céladomány

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

Felhívás és 
tájékoztatás
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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 missziói 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. 
A hónap 2. vasárnapjának istentiszteletét 
gyülekezeti kávézás követi, melynek he-
lye 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 
foglalkozásokra. A templomban találkozunk 

Rendszeres alkalmaink
a gyermekekkel, és oda is kísérjük őket visz-
sza. Újévi első alkalom: 2019. január 13. 
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-
lalkozások szeptember végétől pünkösd 
ünnepéig, egyeztetett időpontban, havonta 
kétszer szombaton 13.30-17.30-ig. Követ-
kező alkalmak: 2019. január 12. és 26.
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 te-
remben
IFJÚSÁGI ALKALOM szombatként 
egyeztetett időpontban 16 órától a gyüle-
kezeti teremben. 
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. Következő alkalom: 2019. janu-
ár 30., szerda 18:00.
IDŐSEK BIBLIAÓRÁJA minden szer-
dán 15 órakor a gyülekezeti teremben.  
Következő alkalom: 2019. január 9., szerda 
15:00.
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Karácsonyi-újévi alkalmaink

DECEMBER 23. ADVENT 4. VASÁRNAPJA
  9:30 English Language Worship (Zach Courter)
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György)
16:00 Gyermekek karácsonya (Seben Glória)

DECEMBER 24. SZENTESTE
14:30 Christmas Eve Worship (Zach Courter)
16:00 Ünnepi istentisztelet (Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)

DECEMBER 25. KARÁCSONY ÜNNEPE
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György)

DECEMBER 26. KARÁCSONY MÁSODIK ÜNNEPNAPJA
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)

DECEMBER 30. 
  9:30 English Language Worship (Aradi György) 
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György)

DECEMBER 31. ÓÉV ESTE
18:00 Istentisztelet (Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)

2019. JANUÁR 1. ÚJÉV NAPJA
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György)

JANUÁR 6. VÍZKERESZT ÜNNEPE
  9:30 English Language Worship (gyülekezeti teremben) (Aradi György)
10:00 Családi istentisztelet (Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György)
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