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„Ó, mert a lelkében az Isten él.
Valami, ami nála több,
Amit meglátott önmaga felett.
Amit nem lehet onnan kitörülni,
És amit letagadni nem lehet,...”
Reményik Sándor: Óriás (részlet)
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Köszönetnyilvánítás
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség templomának Róth Miksa alkotta rózsaablaka széles körű összefogás nyomán újult meg 2019-2020-ban.
A rozetta felújításához kapcsolódóan megújult az Angster orgona, a templom
főhomlokzata, főbejárata. Az összesen 84,5 millió forintos költséggel járó
felújítások 31%-át gyülekezetünk és egyházi források, 30%-át Erzsébetváros
Önkormányzata, 39%-át a Miniszterelnökség biztosította a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-n keresztül. A bejárat fölötti üvegmozaik restaurálása műteremben folyik.
Egyházközségünk ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik támogatásukkal, szakértelmükkel segítették az utókor számára megmenteni templomunk kiemelkedő értékeit!

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.”
Zsolt 127,1

Templomszentelési emlékünnepünkön adunk hálát mindezért
2020. október 11-én 11 órakor.
Részletek a 20. oldalon!

A bemutató vetítésre a járványügyi helyzetre tekintettel távtartás mellett
és maszk használattal van lehetőség. A Budapest-Fasori Evangélikus
Gimnázium dísztermében a összesen 40 fő számára tudjuk biztosítani
a 40 perces dokumentumfilm vetítését.
A film megtekintése regisztrációhoz kötött! Regisztrációkat névvel
2020. október 9-én 12 óráig fogadunk a fasor1905@gmail.com címen.
Szeretettel várjuk vendégeinket!
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Cserháti Sándor: „Túl mély sírom éjjelén…”
meditáció a feltámadáshitről
„Feltámadunk!” – áll kiírva a legtöbb
temető kapuja fölé. „Feltámadunk!” –
hangzik a diadalkiáltás húsvét ünnepén.
Milyen nagyszerű, felszabadító érzés
lenne, ha mi halál felé menetelő, egyre
fogyó életű, életszomjjal küszködő emberek bizonyosak lehetnénk a síron túli
életben. Sőt, talán még abban is, hogy az
eljövendő élet messze felül fogja múlni földi létünk felemás végeredményét.
Az örök élet vigasztaló távlata bizony már
a halál előtt is nagy segítségünkre lenne.
De mit tegyünk, ha az elmúlásról és a halál kérlelhetetlenségéről szerzett tapasztalataink kétségekkel töltenek el, és alaptalan álmodozásnak minősítenek minden
síron túli reménységet?
Hogyan vethetünk véget a reménykedés és reménytelenség malomkövei között
folyó őrlődésnek? Megpróbálhatunk valami kis repedést felfedezni az elmúláson,
és ebből reménységet meríteni valamiféle
folytatásra. Beszélhetünk a természet tavaszi megújulásáról, az örök körforgásba
történő belesimulásunkról, az utódainkban való továbbélésről, de mindez aligha
nyújthat vigasztalást, hiszen személyes létünk fennmaradásáról nincsen szó. E nélkül pedig a túlélés nem sokat ér. Isten igéjének legfontosabb tanácsa a halál szorításában vergődő embernek: Ne evilági
lehetőségek feszegetésében, hanem Isten
ismeretében, a benne való hitben keress a
halállal szemben is időtálló reménységet.
Isten gyermekei nem könnyen hívő
emberek, hanem olyanok, akik a hit harcát következetesen megharcolják. Három
dolgot kell feltétlenül tisztáznunk.

Van-e Istennek hatalma a halál felett?
Ha van hatalma, akkor akarja-e, hogy ez
rajtunk is megnyilvánuljon? Ha pedig
megnyilvánul, akkor hogyan ítéli meg
földi pályafutásunkat?
Amikor az Írás Isten lehetőségeit mérlegeli, a teremtésben megnyilvánuló hatalmából indul ki. Az előtt, aki „létre hívta
a nem létezőket” (Rom 4,17; 1Kor 1,28),
nincs akadály, az „utolsó ellenségként
gúzsba kötheti a halált” is (1Kor 15,26).
Hogy Isten a halál hatalmát meg is akarja
törni, arról Krisztus feltámasztásával tanúskodott. Krisztus feltámadásáról a húsvéti örömhír szenvedő görög igealakban
szól. A magyar „feltámadás” kifejezésbe
még belefér az a lehetőség, hogy Jézus saját erejéből, mintegy megrázva önmagát,
felkelt a sírból, és tovább élte földi életét.
De a görög szó kétségtelenné teszi, hogy
az életre feltámadás „végbement” Krisztuson, mert Isten végbevitte rajta. Ha pedig Isten azt hívta létre húsvét hajnalán,
akit ártatlanul megfeszítettek, akkor ezzel
megbocsátó szeretetét juttatta kifejezésre,
amelyre végső óránkon is számíthatunk.
Ahogy erről Pál apostol vall: „Krisztus
átadatott bűneinkért, feltámadt megigazulásunkra.” (Róm 4,25)
Látható, hogy a halálon túli létezésünk Krisztuson múlik, és nem fizikai,
biológiai folyamatokon. Ezért írja Pál a
korin-thusiaknak: „Ha Krisztus fel nem
támadott, akkor hiábavaló a mi hitünk,
még bűneinkben vagyunk.” (1Kor 15,17)
Ugyanakkor Krisztus „első hajtása is, az
elhunytaknak” (1Kor 15,20). Vagyis az
első hajtást követően a többi is ki fog haj-
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tani, és ez utóbbiak hasonlóak lesznek az
elsőhöz. Az eljövendő életben a feltámadott Krisztushoz leszünk hasonlóvá.
Ha azt a kérdést is feltesszük, hogy milyen élet vár reánk a halálon túl, érdemes
az apostolra figyelnünk. Azt tanácsolja,
hogy tanuljunk a feltámadott Krisztus
megjelenéseiből. A legtöbb zsidó ember
a testi élet folytatását várta az eljövendő
életben. A görögök viszont a test börtönéből megszabadult lélek szárnyalását.
Pál viszont 1Kor 15. fejezetében amellett
érvel, hogy ha feltámadunk, megszabadulunk a mulandóság korlátaitól, ahogyan a
feltámadott Úr felülkerekedett tér és idő
korlátain. De nem fogunk az örök életben
sem feloldódni valamiféle személytelen
létezésben, hanem személyes kapcsolatba
léphetünk Istennel és egymással, ahogyan
Krisztus is megtette apostolaival feltámadása után. Krisztusra nézve az eljövendő
élet gazdagabbnak és teljesebbnek fog tűnni a legirigylésreméltóbb földi életnél is.
Végére kell tehát járnunk a feltámadáshit kérdéseinek, hogy legyőzhessük halálfélelmünket, gyászunkat, és végső óránk
kísértéseit. Ne az elmúlást feszegessük,
hanem Istent faggassuk, arra figyeljünk,
amit Krisztusban tett értünk. Akkor elmondhatjuk Berzsenyi Dániellel:
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Bizton tekintem mély sírom éjjelét!
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz,
Mert a te munkád; ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják.
CSERHÁTI, Sándor 2010. Lélek által gazdag
élet – Ünnepi kötet Cserháti Sándor 80. születésnapjára. (Szerk.: Bácskai Károly – Petri
Gábor), Luther Kiadó, Budapest. 390-391. o.

Dr. Cserháti Sándor professzor emlékezete
INTERJÚ DR. CSERHÁTINÉ NOVÁK KATALINNAL

A viszontlátás reménységében emlékezünk egyházunk és gyülekezetünk meghatározó, tisztelt és szeretett alakjára, Dr. Cserháti Sándor nyugalmazott teológus profes�szorra, akit az Úr 2019. december 10-én, életének 90. évében váratlanul szólított magához. A Fasorban tartott gyászistentiszteleten a vigasztalás igéjét dr. Fabiny Tamás
elnök-püspök hirdette 1Kor 15, 20-21. versei alapján 2020. január 11-én. Felesége,
özvegye azóta is hűséges tagja gyülekezetünknek.
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Cserháti professzor hosszú, hét éves özvegység után, 2002 tavaszán, egy Kendeh
György által szervezett gyenesdiási diakóniai konferencián ismerte meg azt az akkor
már szintén özvegy főnővért, Novák Katalint, akit 2002 karácsonyán eljegyzett, majd
2003 tavaszán feleségül vett. Vele beszélgetünk most Professzor úrról és 17 éven át
tartó boldog házasságukról.
Katika, többször is meséltél már nekem
arról, hogy azon a bizonyos gyenesdiási
konferencián Sankó bácsi azzal búcsúzott
el tőled, hogy amikor legközelebb Nyíregyházára utazik ott élő lányáékat meglátogatni, majd téged is felkeres – hiszen
Te is ott éltél és dolgoztál, az Emmaus
Evangélikus Idősotthon főnővéreként. Ezt
a látogatást aztán még sok másik, idővel
jegyesség és házasság követte. Az újszövetségi tudományok nagy köztiszteletnek
örvendő professzorát, akinek a Szegedi
Nemzetközi Biblikus Konferencia idén
augusztusban posztumusz Gnilka-díjat is
adományozott milyen embernek ismerted
meg, mit tanultál tőle?
Teológus mivolta Sándort ízig-vérig
meghatározta. Első nyíregyházi találkozásunkkor saját könyvét, a Fillipi levél
magyarázatát hozta nekem ajándékba.
Életünk és a világ minden eseményét a
Szentírásban, különösen pedig ugye az
Újszövetségben, az általa behatóan tanulmányozott könyvekben felismert igazságok szűrőjén keresztül nézte és értékelte,
és akarva-akaratlan engem is erre tanított.
Szelíd, szerető, figyelmes, türelmes, békességkereső, másokat magánál alázattal
mindig különbnek tartó, szerény, apró
gesztusokat is értékelő, hadd fogalmazzak
így: Krisztust tükröző személyisége által
engem is közelebb vonzott Jézushoz. Nagyon jó ember volt. Magam is jobb emberré váltam mellette.

Többször említetted, hogy a köztetek lévő
húsz év korkülönbség sem kezdetben, sem
később nem volt észrevehető.
Igen, kezdetben sem kérdeztük, hogy ki
hány éves, és később sem volt ez téma.
Annyira természetes volt, a korunktól
függetlenül, hogy mi ketten összetartozunk.
Sokat utaztatok.
Igen, Sándor hivatása kapcsán is, az évente különböző helyszíneken – Berlin, Halle, Aberdeen, Lund, Bonn, Nagyszeben,
Prága – megrendezésre kerülő Újszövetség-kutatók nemzetközi konferenciái kapcsán (SNTS, The International Society
for New Testament Studies), de munkán
kívül, saját örömünkre is sokat utaztunk.
Legtöbbször Sándor legkedvesebb helyszínére, Görögországba, a tengerhez,
mindig 2-3 hétre. Toloban háromszor voltunk, mert innen Pál apostol életének állomásai autóval könnyen felkereshetők – ez
pedig ugye fontos szempont volt számára.
Nagyon kedvelték őt az utazásaink során
megismert emberek is. Mint a mágneshez,
úgy vonzódtak hozzá, tiszta, barátságos,
melegszívű, közvetlen kisugárzása miatt.
Ezeket a találkozásokat, a találkozásokból
kialakult életre szóló barátságokat Sándor
a bizonyságtétel, az evangéliumhirdetés
szempontjából is fontosnak tartotta. Mindenki szót tudott érteni vele, mindenkivel
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Az életem veszteségeit – az első férjem,
majd a gázolásos motorbalesetben elveszített 37 éves fiam halálát, a gyászok fájdalmát – hittel, Isten megtartó erejében bízva
elhordozni tudni. Isten atyasága, Jézus barátsága, a Szentlélek közelsége nélkül most,
hogy már Sándor is elment, nem is tudom
A hited megélése szempontjából mi volt mi lenne velem. Ez a 17 együtt töltött bolaz a legmeghatározóbb tudás, amit Sankó dog év szinte elröppent. Nagyon hiányzik.
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
bácsinak köszönhetsz?
tudott jókat beszélgetni. A családom tagjai, a testvéreim, a gyermekeim, az unokáim, mindenki. Annyi mindent tudott. Nagyon művelt, nyitott, finom ember volt.
Hálás vagyok Istennek, hogy 17 éven át a
felesége lehettem.

Támogassuk fasori gyülekezetünk szolgálatát!
Evangélikus egyházunk gyakorlatában
az önálló egyházközségek működésének
anyagi hátterét elsősorban a gyülekezeti
tagok támogatása biztosítja.
Minden felnőtt egyháztag egyházfenntartói járulék befizetéssel tudja kifejezni személyes anyagi támogatását gyülekezete
felé. Presbitériumunk az aktív korúak számára ajánlott minimális egyházfenntartói
járulék összegét 18 000 Ft/fő/év határozta
meg.
A befizetés módjára ajánljuk a sárga csekkes formát, vagy a készpénzes befizetést
gyülekezetünk pénztárába (hivatali időben vagy a templomi alkalmaink után),
illetve választható a rendszeres banki átutalási megbízás.
Számlaszám: OTP 11705008-22506573.
A mellékelt táblázatunk jelzi, hogy
a 2020. évi első féléves zárás szerint a
támogatások közül különösen is az adományok és a perselypénz összege elmaradt a megszokottól. Mindez összefügg
a járványveszély miatti változásokkal,
és az online istentiszteletek ideiglenes
gyakorlatával.

Éves terv:

6/30/2020

%

Egyházfenntartás
4700000

2232000

47%

Persely
2500000

805605

32%

Adomány
300000

980100

33%

Most tisztelettel kérjük, ki-ki lehetősége szerint az év utolsó negyedévében
rendszeres havonkénti adományaival segítse egyházközségünk szolgálatát! Az
elmaradt perselypénzek pótlására ajánljuk
a biztonságos és egyszerűen használható
perselypenz.lutheran.hu oldalt!
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség nevében, a gyülekezet világi
elnökeként megköszönöm gyülekezetünk
eddigi és most elköteleződő tagjainak a
szíves támogatását!
Dr. Bartha Tibor felügyelő
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Reményik Sándor: Az óriás

A WORMSI BIRODALMI GYŰLÉS 400 ÉVES FORDULÓJÁRA
Lefojtott álmok, lenyűgözött vágyak,
Zöldből szürkébe halványult remény,
Kiábrándulás, te keserű füst:
Oltárok romján imbolyogva szálló,
Gyász, mely hamuban tépi önmagát,
Gyengeség, melyre egy világ zuhant,
Törpék mi mind, akiknek óriások álmát
Álmodni adta Isten:
Jertek ma velem.
Jertek, kapaszkodjunk az óriásba!

Irgalom nélkül végig a világon
És ösztökéli: tégy vallomást rólam.

Ki hát az óriás?
Az, kinek homlokán
Ijesztőn tündököl a büszke bélyeg:
Ha kell: egy világ ellen, egyedűl.
Egyedül. Hallottátok ezt a szót?
Úgy hangzik ez a szó, mint egy sirám.
De úgy is, mint egy diadalkiáltás!
Nézzétek őt.
Ott áll a szörnyű körben,
Egy vas- és aranygyűrű közepén.
Sisakok, dárdák, kardok, koronák,
Zászlók veszik körül.
Egy embererdő, egy világvadon És azzal szemben ő.
Egy lélek.
Milyen kicsi. – És milyen végtelen.

Istent dobogja – és az Isten él!
Igazságot dobog – s az eszme él.
Hitet dobog – s az nem hal meg soha.
Szabadságot – s a szabadság örök.

Ó, mert a lelkében az Isten él.
Valami, ami nála több,
Amit meglátott önmaga felett.
Amit nem lehet onnan kitörülni,
És amit letagadni nem lehet,
Ami tüzes korbáccsal kergeti

S ő vallomást tesz: Nem tehetek máskép.
A vasmaroknak, mely kinyilt előtte,
Szívét odaveti:
Szorítsd hát, világ!
Állítsd el lassan minden dobbanását.
Vajjon amit dobog: azt is megfojtod-e?

Látjátok nőni ezt az árva árnyat,
A barát árnyát egy világ fölé?
Hallotok döngő léptei nyomán
Recsegni korhadt birodalmakat?
Mert ami korhadt, az a korhadásé!
És ami lélektől lett: megmarad.
Lefojtott álmok, lenyűgözött vágyak,
Zöldből szürkébe halványult remény,
Kiábrándulás, te keserű füst:
Oltárok romján imbolyogva szálló,
Gyász, mely hamuban tépi önmagát,
Gyengeség, melyre egy világ zuhant,
Törpék mi mind, akiknek óriások álmát
Álmodni adta Isten:
Jertek ma velem.
Jertek, kapaszkodjunk az óriásba!
1921. április
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Hittanos
tanévzáró
és tábor

Képes
krónika
Szentségekkel
élünk
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Megújult templomunk Angster orgonája
Templomunk orgonájának felújítását a
rózsaablak restaurálása tette szükségessé. Mivel a hangszer a templom nyugati
hátfaláig teljesen kitölti a teret, az ablak elemeinek ki- majd visszaépítéséhez
szükséges állvány felépítése csak úgy volt
lehetséges, hogy 12 nagy síp kivételével
az orgona összes sípját ki kellett emelni a
hangszerből. Az orgona szekrényzete, fúvói és szélládái a helyükön maradhattak.
A felújítást vállaló Aeris orgonaépítő
cég munkatársai Faragó Attila cégvezető
irányításával 2019 kora nyarán bontották le a sípművet és a második manuál
redőnyszekrényét. Nyár végére
elkészült az állvány, amelyen a rózsaablak restaurátorai dolgoztak.
Az ablak restaurálásának befejeztével lehetett lebontani az állványt és
így 2020 márciusára ismét az orgonaépítőké lett a terep. Az Aeris cég
munkatársai Végh Antal orgonaépítő mester vezetésével megtisztították orgonánk összesen 1152 sípját,
majd a sípok egymás után visszakerültek helyükre.

Az orgona legutóbbi felújítása óta eltelt
16 év összes porától megtisztított hangszer a korábbinál frissebben és üdébben
szól. Különösen sokat jelent az, hogy
az orgonaépítők kijavították az orgona
legkisebb, a sok hangolástól már erősen
roncsolt sípjait. Az orgonahang fényéért
felelős mixtúra regiszter ezzel karcsúbb
és fényesebb lett, ami különösen a barokk
zene előadásához teremt a korábbinál
kedvezőbb feltételeket. Remélem, hogy
mindezt a Testvérek is hallják – én nagy
örömmel játszom a megújult hangszeren.
Gálos Miklós, kántor
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Kiállítás a Párbeszéd jegyében
Párbeszédben címmel nyílt kiállítás a „Fasori kiállítások 2020” pályázatra érkezett nyertes alkotók műveiből.
Opauszki Lilla és Benkő Barnabás festményei 2020. november 10-ig tekinthetők meg hivatali időben (hétfőtől
péntekig, 9 és 13 óra között), a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében, továbbá előzetes
bejelentkezés alapján.
A kiállítást Peternák Anna képzőművész nyitotta meg,
Krulik Eszter hegedűművész J.S. Bach g-moll Adagióját adta
elő. A programmal az Ars Sacra programsorozathoz kapcsolódtunk, létrejöttét Mácsai Ágnes kulturális szervező támogatta.
A fiatal alkotók így vallanak pályájukról, műveikről:
„Autodidakta módon elkezdtem festeni, hogy felkutassam saját kifejezési
módom a képzőművészetben is, mely az
absztrakt formákhoz vezetett. Munkáimra
nagy hatással vannak az organikus formák,
a kalligráfia és az expresszionizmus. A szín
és forma, a kontrasztok ütköztetése fontos
eleme festményeimnek.” Opauszki Lilla
„Munkáimra,a letisztult függőleges, vagy
vízszintes csíkok és sávok által létrehozott
rendszer expresszív megközelítése volt jellemző.
Festményeimben ütköztettem a tudatosan létrehozott struktúrát a véletlennel, mely az esetlegesség
által létrejövő spontán, egzaltált, irányíthatatlan
csíkok egymástól való eltérésében nyilvánult meg.
Mindezekben az ismétlődés, a ritmus, a dinamika –
a zeneiség fontos szerepet játszik.” Benkő Barnabás
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Lelkészképzési gyakorlatát kezdi meg
Dr. Szabó Emese a Fasorban
Dr. Szabó Emese jogásszal
(EMMI), az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomás lelkészképzésének
hallgatójával egyre gyakrabban találkozhatunk gyülekezetünkben. Emese főállású
munkája mellett kétéves teológiai mesterképzése (MA)
idejére gyülekezetünket választotta gyakorlati képzése helyszínének,
Aradi György lelkészt pedig mentorának.
A villáminterjúban mentora kérdezte
Emesét.

teljesen más, mint amit most
csinálok.
Mesélj saját utadról, hogyan
került be egy jogászi pályaképbe a lelkészi képzés gondolata?
Negyvenévesen úgy éreztem, szeretnék valami mást
tanulni. Amikor ez kikristályosodott
bennem, akkor indította el az egyetem
a másoddiplomás lelkészképzést. Talán
nem túlzás azt mondani, hogy ez igazi jel
volt, ami ezt az utat mutatta.

Kik voltak a hited alakulása szempontjából a legfontosabb emberek?
Miért éppen a fasori gyülekezetet választottad?
Az apai nagyapám, aki evangélikus lelkész volt; a „teológiai megalapozást” A „fasori evangélikusok” egy fogalom.
mindenképpen Ő adta. Az anyai nagya- Tetszik az a kulturális pezsgés, ami ezt a
nyám pedig gyakorló katolikus volt, gyülekezetet jellemzi. Nagyon megtiszakinek a hite igazi példa volt számomra. telő, hogy itt tölthetem a gyakorlati éveiMegemlíteném még a Luther Otthonban met, és talán kicsit én is hozzátehetek vakapott barátaimat, akik a mai napig kísér- lamit ehhez a nagy múltú gyülekezethez.
nek az életemben, ilyen szempontból is. Szeretettel kérem is a Te és a gyülekezet
AGY
segítségét is ebben.
A lelkészi szolgálat milyen területein kell
gyakorlatot szereznie az EHE MA szakos PÁRBESZÉD Hívlak, Uram, kiálhallgatóinak? Mik ezzel kapcsolatban tok utánad! Életem nyitva van előtted,
mint az utak az ég alatt. Kiáltok hoza várakozásaid?
zád, mert szükségem van feleletedre,
Mivel gyülekezeti lelkész mellett kell segítségedre. Olyan sok nyitott kérdés
a gyakorlatot teljesíteni, elsősorban a van mindennapjaimban! Gyakran csak
gyülekezetben folytatott munka az, ami- gyötrődöm felettük, ahelyett, hogy veben gyakorlatot kell szereznünk, bár ez led megbeszélném azokat. Hallgass
persze szinte mindent átfog. Számomra meg, Uram, amikor most csendben
az egész egy nagyon izgalmas kihívás, mindent elmondok neked...
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Köszönet az online áhítatok háttérszolgálatáért
Gyülekezetünk nevében köszönetet mondunk a járványügyi korlátozások alatt
nyújtott nagylelkű támogatásért, melyet
Erzsébetváros Önkormányzata a média
területen nyújtott kiváló munkatársán,
Ribárszki Viktórián keresztül. Online istentiszteleteink, a Youtube csatornára feltöltött lelki alakalmaink nem készülhettek
volna el ilyen minőségben delegált segítőnk, Ribárszki Viktória odaadó munkája
nélkül. Viki operatőri munkájával, a helyszíni felvételek kép-, és hangminőségével,
a szerkesztés, vágás és feliratozás munkálataival hétről hétre segítette eljuttatni az
otthonokba a legelzártabb időszakban is a
Jó hírt. A kész áhítatok mindig szép kivitellel és határidőre készültek el.
Köszönjük a hűséges közvetítést az evangélium szolgálatában, és kívánjuk, hogy jó egészségben, alkotó
kedvvel sokszorosan áldja meg
mindezért Isten életútján Vikit!
A szükség helyzet idején átéltük
azt, amit Ézsaiás próféta könyve
32. fejezetében így jövendöl meg
a próféta a Messiás-király uralkodásáról:

„Nem lesznek bekötve a szemek, ha látni
kell, figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell.” Ézs 32,3
Honlapunkon elérhetők a videók és pünkösd óta a hangfájlok (podcastek) az Online istentiszteletek menüpont alatt.

Egy asztalnál – online beszélgető kör lelkészekkel
Szeretettel hívunk mindenkit 2020. október 19-én és 2020. november 16-án (hétfő
esténként ) 17:00 órától 18:30-ig tartó online asztali beszélgetésre a gyülekezet lelkészeivel. Aktuális témák, hitbeli dilemmák, bibliaolvasás
együtt – az online térben. Kötetlenül, mégis – lutheri szellemben – Isten igéjéhez kötött lelkiismerettel!
Az alkalmak linkjét a gyülekezet lelkészei vasárnapi istentiszteleteken és a gyülekezet facebook oldalán teszik közzé!
Várjuk a találkozásokat!
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Fasori Gyülekezeti Hétvége
– Balatonszárszó, 2020. november 13-15.
TEREMTÉSVÉDELEM A SZENTHÁROMSÁGBA VETETT HITTEL
Szeretettel hívunk/hívjuk az egyházi esztendő utolsó napjaiban fasori gyülekezeti hétvégénkre, melyet a péntek esti vacsorától a vasárnapi közös ebédig
töltünk együtt. Közben a teremtésvédelem aktuális témáit járjuk körül áhítatokon, csoportfoglalkozásokon, kreatív helyzetekben. Az evangélikus konferenciaés missziói otthonhely egyszerre nyújt lehetőséget kicsiknek és nagyoknak, gyerekes családoknak és egyedülállóknak is testi-lelki töltekezésre.
A kb. 50 fős férőhelyre érkezési sorrendben
fogadjuk a jelentkezéseket!
Jelentkezési határidő: 2020. október 30.
Érvényes jelentkezés a regisztrációs díj befizetésével
felnőtteknek 9.000 Ft/fő
gyermekeknek 3-14 éves korig 6.000 Ft/fő
– személyesen a Lelkészi hivatalban, vagy a
fasori istentiszteleteket követően (készpénzes
befizetéssel)
– emailben a fasor@lutheran.hu címen az átutalás (Számlaszámunk: OTP. 11705008-22506573)
igazolásával. A közleménybe kérjük beírni:
Adomány (Gyülekezeti hétvége), illetve a jelentkezők száma, életkora. (pl.: 4 fő (34, 31, 3, 1)
A támogatással megvalósuló program a kétnapi
szállás díját és a napi háromszori étkezést foglalja magában. Az utazás költségét mindenki maga
fedezi, az utazás összehangolásban szívesen
nyújtunk segítséget.
Szeretettel várunk Téged/várjuk Önt is
november 13. és 15. között a fasori evangélikusok tartalmas gyülekezeti hétvégéjére!
HITTEL – NYITOTTAN – KÖZÖSSÉGBEN!
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Családi élményeink
a Leírhatatlanról
rendhagyó könyvajánló
Fedezd fel a világegyetem csodáit a Teremtővel! Isten személye és nagysága
szavakkal leírhatatlan. Ő az, aki elrendeli mindennek az idejét, ő teremti meg a
fényt, és az ő szava kelt életre mindent – a
legnagyobb csillagoktól kezdve a legapróbb tengeri csillagokig. Isten hatalmas,
senkivel és semmivel össze nem mérhető
Alkotó, aki rólad is gondot visel és célt ad
a te életednek is. Louie Giglio Leírhatatlan című kötetéről (Encián Kiadó, 2020)
Grendorf-Balogh Melinda evangélikus
lelkész, egyházunk Gyermek- és Ifjúsági
Bizottságának elnöke írt könyvajánlót.
„Anya, milyen könyv ez? Megnézhetem?” – emeli fel a még érintetlen könyvemet az íróasztalomról legidősebb, kilencéves lányom. „Persze, hamarosan
megnézheted, egy könyvajánlót fogok
belőle írni, utána mindannyian együtt
használjuk majd!” Az élet aztán pillanatok alatt átírta a tervemet. Nagylányom
pár perc múlva visszasomfordált, és elkérte olvasásra a még friss, nyomdaillatú könyvet. Megállapította, hogy ez egy
nagyon jó könyv, modern a szövege, nagyon jók az áhítatcímek (például Mi ez a
szag? Igazi drágakő! Vigyázz! Mindjárt
robban!) és még szép is, ő maga javasolta,
hogy olvassunk belőle együtt is. A tavaszi
karantén időszakban a mindennapi tanulás után, a könyvek világába menekült a
bizonytalanságból, rengeteg könyvet elolvasott, így első benyomásai nekem is
meghozták a lendületet a feladatomhoz.

Így másnap délután sietve bedobtam
ajándékomat a táskámba, amikor a két
kisebb lányomért mentem napközis hittantáborba, hogy az utazás alatt végre én
is közelebb kerülhessek új könyvemhez.
Odafelé menet elolvastam néhány áhítatot
(cím alapján válogattam), és elkezdtem a
jegyzetelést magam számára. Hazafelé viszont már osztozkodtunk, a hétéves szúrta ki először magának a könyvet a nyitott
táskámból. Ő – bár még nem tud olvasni
– már tételesen haladt a könyv elejétől, és
egyből át is nevezte a könyv öt társszereplőjét magyar nevekkel, majd szétosztotta,
hogy hármuk közül szerinte kihez melyik
karakter illene. A legkisebbet, a négyévest
is magával ragadta nővére lelkesedése, és
megszerezve magának az izgalmas nézegetni valót, a képek alapján önálló történeteket kezdett el kitalálni és mesélni nekünk az út végéig.
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Ahogy elnéztem a gyermekeim nem
feltétlenül klasszikus, de mégis őszinte
lelkesedését a könyv iránt, láttam, hogy
nem lesz nehéz dolgom, hogy ezek után
családi elcsendesedéseink vezérfonala legyen. De azért a jegyzeteimet sem dobtam
félre, hiszen egy használható könyvajánló
nemcsak impulzusokat ad át, hanem átfogó képet az egész kiadványról.
Az biztos, hogy még ajánlás nélkül is
szembetűnik mindenkinek, hogy a jelentésében végtelenül ellentmondásos leírhatatlan címválasztás legalább annyira
figyelemfelkeltő, mint találó egy Isten
bemutatását megcélzó áhítatgyűjtemény
számára. A letisztult, modern grafika pedig
odavonzza a tekintetet, és közben a belső
tartalom felfedezése sem okoz csalódást.
A száz családi áhítat változó témákból
merít, építve a gyermekek mindennapi
élettapasztalataira és a világ működése
iránti kíváncsiságára. A figyelemfelkeltő
fényképekről pedig lehet beszélgetni az
idősebb gyerekekkel. Ha a legkisebbek figyelme el is kalandozna hallgatás közben,
az összefoglaló imádság segít a gondolatok visszaterelésében.
És nekünk, felnőtteknek is tanulságos
ez a könyv, mert sokszor elfelejtjük, hogy

2020. Reformáció

a világon keresztül is megszólíthat minket
Isten, ha Őt keressük életünk apró és nagy
történéseiben. Persze, a tisztánlátáshoz
nélkülözhetetlen Isten igéje. Arról nem is
beszélve, hogy gyermekek között szolgáló lelkészként számomra nagy örömöt jelent, hogy a magyar nyelvű fordítás a jobb
megértés érdekében háromféle bibliafordításból is merít, és a szövegben lévő igei
utalások a saját Bibliánk forgatására is sarkallnak. Ezek az írások a gazdag illusztrációkkal a hétköznapi élet példáin keresztül
és érthető, gyermekbarát nyelvezete által
Istenhez vezetnek minket, reggeli útravalóként vagy esti megállásként.
Minden könyv születése, fordítása és
kiadása mögött arcok és történetek vannak. A könyv fordítója Nagyné Scholz
Éva, az erdőkertesi evangélikus gyülekezet aktív szolgálója. Lektora pedig családjának, gyülekezetének lelkésze (jelenleg
a gyermekgondozási szabadságát töltő)
Kun-Török Anett. Ismerem mindkettőjük
elkötelezettségét Isten és a családok felé,
és munkájuk gyümölcse is ezt mutatja, ezt
hitelesíti. Ezt akarják átadni az olvasóknak
is. Éljünk ezzel a nagyszerű lehetőséggel!
(Forrás: evangelikus.hu)

City Park Lutheran Announcement
Dear Sieblings in Christ,
We continue our service with our worshipping community
on the 2nd and 4th Sundays of the Month
at 9:30 in the Fasor Lutheran Church.
Join our English Speaking Worship with Holy Communion
October 12 and 25, November 8 and 22, 2020 9:30
All are welcome!
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Műveld és őrizd! Csatlakozz most!

STARTOL A FASOR TEREMTÉSVÉDELMI MUNKACSOPORT
Presbitériumunk munkaévkezdő ülésén
szeptember 9-én döntött arról, hogy Egyházközségünkkel csatlakozunk a Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaága által meghirdetett
egyházi teremtésvédelmi programhoz.
A Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi (röviden MEET) program egyházunk minden közössége számára nyitott és önkéntes program. A MEET
a teljes egyházat átfogó teremtésvédelmi
program, amely önkéntes alapon és elven
működik, a közösségek saját indíttatásukból jelentkeznek, maguk határozhatják
meg céljaikat, szándékaikat, az elköteleződés mértékét, és maguk állíthatják össze a
közösség teremtésvédelmi programját. Az
Ararát Teremtésvédelmi Munkaág keretet
és segítséget biztosít a vállalás egyedi tervezéséhez, összeállításához és támogatást
a közösségeknek céljaik megvalósításához.
A modulok szimbólumai bibliai növények: Mustármag, Mező Lilioma, Szőlővessző, Fügefa és Libanoni Cédrus. A
növények mindegyike szép, a maga nemében mindegyik teljes, és fontos bibliai
üzenetet hordoz. Ezek a „növényi” modulok kereteket adnak, mely kereteken belül
megfogalmazott teremtésvédelmi program
a közösség egyedi vállalása. Az egyes mo-

dulokhoz tartozás elsősorban a közösségi
szerepvállalás és elköteleződés mértékének függvénye.
Minden csatlakozó közösség induló
Mustármag, mellyel igazi remény hordozói: „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet
szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden
magnál, de amikor felnő, nagyobb minden
veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai
között.” (Mt 13,31-32)
Bátorítjuk és hívjuk egyházközségeinket, hogy az őszi időszakban, amikor a
Teremtés hete ünneplésére is készülünk, és
figyelmünket ez okból is a teremtett világ
értékei felé fordítjuk, ültessük el együtt,
országos evangélikus összefogásban a remény közösségeinek mustármagjait.
Gyülekezetünkben a közös munka ös�szefogására Fehér Emese Borbála testvérünk vállalkozott, aki az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatója. Mindazok,
akik szívesen csatlakoznának a Fasor Teremtésvédelmi Munkacsoporthoz jelezzék
szándékukat, tegyék fel kérdéseiket itt:
Fehér Emese Borbála gyülekezeti tag,
az EHE hallgatója, a Fasor Teremtésvédelmi Munkacsoport koordinátora
fasorteremtesvedelem@gmail.com
Információ: https://meet.lutheran.hu/
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9.40: Közös éneKlés
Smidéliusz Gábor és Végh Szabolcs vezetésével
10.00: Köszöntés, ima
– Szemerei János
igehirdetés – „URAM, MENTS MEG!” (Mt 14,22–33)
– dr. Bácskai Károly
11.00: tanúságtétel
– Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész
– Semes-Bogya Tibor Ferenc, az Üdvhadsereg címzetes kapitánya
12.00: igehirdetés – ARCCAL VAGY HÁTTAL ISTENNEK? (Jer 7,16–28)
– Szeverényi János

Az idei évben az evangelizáción részt vevők számát korlátozni kényszerülnek
a szervezők, és további változások lehetőségét is fenntartják az aktuális
járványhelyzetre tekintettel.
A jelentkezés és a részvétel regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni az evmis@lutheran.hu e-mail-címen lehet.

élő Közvetítés a templomból:
Győri János YouTube-csatornáján,
a Deák téri országos evangelizáció 2020 címen.
Link: https://youtu.be/VCbYi8N-PTY
A közvetítésbe 9.40-től bekapcsolódhatnak, illetve az alkalmon készülő
felvételeket megtalálhatják majd a következő honlapokon is:
Misszio.lutheran.hu és Evangélikus.hu
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Reformációi úrvacsorás istentisztelet
Október 31., szombat 11:00 óra

Helyszín: Fasori evangélikus templom
Igét hirdet: Aradi György

Reformációi Megemlékezés
Október 31., szombat 17:00 óra
Ünnepi beszédet mond Kecser István,
a Magyar Pünkösdi Egyház főtitkára.

Helyszín: Budapest, Reformáció Park
Imádságot mond Steinbach József az Ökumenikus
Tanács elnöke. Közreműködik a Fóti Baptista Fúvóskar.
A megjelent egyházi vezetők áldást mondanak.
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Meghívó
Szeretettel hívunk mindenkit hálaadó
úrvacsorás istentiszteletünkre
templomszentelési emlékünnepünk
115. évfordulóján templomunkba

2020. október 11-én 11 órára.
Hálát adunk templomunk megújult
rózsaablakáért, orgonájáért
és főhomlokzatáért.
Az ünnepi istentiszteleten Kondor Péter
püspök úr hirdeti Isten igéjét,
fokozott biztonsági intézkedések
megtartásával a gyülekezet lelkészei
osztanak úrvacsorát.
Védekezési Szabályzatunk megtartását
kérjük minden résztvevőtől! A belépéskor
kézfertőtlenítőt biztosítunk, mindenki
használja maszkját és saját énekeskönyvét.
Istentiszteletünket rövid közgyűlés zárja,
presbitériumunk döntése alapján
szeretetvendégséget nem tartunk!
BUDAPEST-FASORI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
LELKÉSZI HIVATALA
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. fsz. 1.
Aradi György lelkész: +36-20-824-5371
Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
másodlelkész: +36-20-824-7677
Zachary Courter missziói lelkész
(City Park Lutheran): +36-20-375-7284
Lakatos Tamásné (Matild) hivatalvezető:
+36-20-770-3700

Bonnyai Zsuzsanna főállású hitoktató:
+36-20-770-0235
Lakatos Tamásné (Matild) hivatalvezető:
+36-20-770-3700
Szabó Adrienn főállású hitoktató,
helyettes egyházfi: +36-20-357-7471
Gálos Miklós kántor: +36-20-770-3533
Tóth Irma egyházfi: +36-20-355-0548

