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Áldott húsvétot kívánunk olvasóinknak! 

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2011. Húsvét 

Személyi jövedelemadója be-

vallásakor adójának 2x1 %-áról

rendelkezhet. Kérjük, az egy-

házak javára nyilatkozó részhez írja: 

Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ részhez

pedig gyülekezetünk alapítványa adatait: 

Alapítvány a Budapest–Fasori

Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

(Az alapítvány számlaszáma: 

OTP 11709002-20124393)

Köszönjük támogatását! 

Ami igazán összeköt valamennyiünket

Istennel, az benne sûrûsödik a nagyheti–

húsvéti ünnepkör drámájában. A világ és

benne kiemelten a mi embervilágunk

megváltásának titka tárul fel a történelem

színpadán. Éppen úgy,

hogy a szokások fogságá-

ba esett ünnep kimozdít-

hatatlan könnyûségét át-

járja az Emberfia szenve-

déstörténete, drámája. Az

elárultak és megtagadot-

tak, a magányosan küz-

dõk és a fájdalmaikat

méltósággal hordozók

egészen emberi drámája.

Van benne mégis valami

az emberin túlmutató

többlet. A dráma csúcs-

pontján ugyanis a názáreti Jézus kiáltását

halljuk: „Én Istenem, Én Istenem, miért

hagytál el engem!” Ez a kiáltás minden

emberi fájdalmat, minden veszteséget

áthangol. Az elhagyott Jézus kiáltása

egyszerre tárja fel létünk legnagyobb

mélységét és lehetõségét.

A teljességgel ember Jézus ezen a pon-

ton a távolinak megélt Istenhez kiált. Az

istenségétõl ekkora távolságot bejáró

Jézus itt véglegesen megüresíti magát

minden ember feltétlen szeretetére. Akkor,

amikor még az istentapasztalat végsõ me-

nedéke sem nyújt átélhetõ oltalmat szá-

mára a kereszten. Eltaszítva, elszakítva

emberektõl és távol az égtõl. Éppen ezért

lesz Jézus a mélységnek ezen a fokán,

azaz Isten küldötte az el-

hagyott Jézusban minden

szenvedõ, bajokat hor-

dozó ember menedékévé.

A megváltó szeretet az

elhagyott Jézusban tárul

fel. Ebben a saját képes-

ségeinket meghaladó sze-

retetben kapjuk a hívást

arra, hogy bátran meg-

üresítsük mi is magunkat

és felszabaduljunk a sze-

retetre. Ennek a tapaszta-

latnak az ereje nem csak

Istenhez köt a szülõ–gyerek kapcsolat

erõsségével, de újra rendezi az embertár-

sainkhoz fûzõdõ viszonyunkat is. Egy új

testvériség szálait szövi minden találko-

zás az elhagyott Jézussal. Ennek szálait

Jézus halála sem vágta el. Sõt az elsõ

húsvét óta az elhagyott Jézus üressége és

szeretete mellé kapjuk a meglepetést: az

üres sírt és az elhagyott tanítványokat

szólító Jézus összetéveszthetetlen szere-

tetét. Minden vasárnap és hétköznap.

Ámen.                               Aradi György

Menedékünk az elhagyott Jézus

NAGYHETI – HÚSVÉTI ALKALMAK
Krisztus valóban feltámadt! 

Terek, kövek, kárpitok 
– egy templom megszólaló részei –

A Deák téri és Fasori gyülekezetek közös

nagyheti sorozata. Az alkalmak 18 óra-

kor kezdõdnek a Damjanich u. 28/B-ben

Április 18. „Ti pedig” – Mk11,15-19

Amit Isten tervez – s amit az ember cselek-

szik. Igehirdetõ: Gerõfiné dr. Brebovszky Éva

Április 19. „Kõ kövön” – Mk13,1-2

Ahogy az ember – s ahogy Isten lát.

Igehirdetõ: Cselovszky Ferenc

Április 20. „Felülrõl az aljáig” – Mk15,33-38

A lezárulás – és a feltárulás titka.

Igehirdetõ: Smidéliusz Gábor

* * *

• Április 21., Nagycsütörtök este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)

• Április 22. Nagypéntek de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 22. Nagypéntek este 6 óra

Passióolvasás úrvacsorával (Pelikán

András) J.S. Bach: János passiójának

koráltételeivel

• Április 24., Húsvét ünnepe hajnali 5 óra

istentisztelet és agape (Pelikán András)

• Április 24., Húsvét ünnepe de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 25., Húsvéthétfõ de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Pelikán András)

Gyülekezeti kirándulás
Idén, a hagyományos autóbuszos gyüle-

kezeti kirándulásunkat május 14-én,

szombaton tartjuk. A kirándulás fõ állo-

másai Somogyország északi részén: Cece

(Csók Emlékház), Sárszentlõrinc (Ev. Ci-

gánymisszió, Petõfi Emlékház, Ev. Temp-

lom), Ozora (Pipó Vár), Dég (Kastély)

A tervezett útvonal Budapesttõl Buda-

pestig mintegy 300 km. A kirándulás úti-

költsége 3000 Ft/fõ. Napi ellátásról min-

denki maga gondoskodik. (Kínált süte-

ményeket szívesen elfogadunk.)

Indulás 2011. május 14. 7 óra 00 perc,

visszaérkezés kb. 20 óra. A találkozás

helye a szokásos Dózsa György úti par-

koló a Regnum Marianum emlékke-

resztnél. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy

a jelentkezéssel egy idõben fizessék be a

részvételi díjat. Az autóbusz korlátozott

férõhelyû, ezért a részvételi szándékot a

jelentkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. 

TELEFONSZÁMAINK

Aradi György lelkész 20/ 824 5371

Pelikán András beosztott lelkész 20/ 824 8726

Deák Dániel hitoktató 20/ 824 9015

Gálos Miklós kántor 20/ 770 3533

Jónás Zoltánné egyházfi 20/ 770 3702
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(Az alapítvány számlaszáma: 

OTP 11709002-20124393)

Köszönjük támogatását! 

Ami igazán összeköt valamennyiünket

Istennel, az benne sûrûsödik a nagyheti–

húsvéti ünnepkör drámájában. A világ és

benne kiemelten a mi embervilágunk

megváltásának titka tárul fel a történelem

színpadán. Éppen úgy,

hogy a szokások fogságá-

ba esett ünnep kimozdít-

hatatlan könnyûségét át-

járja az Emberfia szenve-

déstörténete, drámája. Az

elárultak és megtagadot-

tak, a magányosan küz-

dõk és a fájdalmaikat

méltósággal hordozók

egészen emberi drámája.

Van benne mégis valami

az emberin túlmutató

többlet. A dráma csúcs-

pontján ugyanis a názáreti Jézus kiáltását

halljuk: „Én Istenem, Én Istenem, miért

hagytál el engem!” Ez a kiáltás minden

emberi fájdalmat, minden veszteséget

áthangol. Az elhagyott Jézus kiáltása

egyszerre tárja fel létünk legnagyobb

mélységét és lehetõségét.

A teljességgel ember Jézus ezen a pon-

ton a távolinak megélt Istenhez kiált. Az

istenségétõl ekkora távolságot bejáró

Jézus itt véglegesen megüresíti magát

minden ember feltétlen szeretetére. Akkor,

amikor még az istentapasztalat végsõ me-

nedéke sem nyújt átélhetõ oltalmat szá-

mára a kereszten. Eltaszítva, elszakítva

emberektõl és távol az égtõl. Éppen ezért

lesz Jézus a mélységnek ezen a fokán,

azaz Isten küldötte az el-

hagyott Jézusban minden

szenvedõ, bajokat hor-

dozó ember menedékévé.

A megváltó szeretet az

elhagyott Jézusban tárul

fel. Ebben a saját képes-

ségeinket meghaladó sze-

retetben kapjuk a hívást

arra, hogy bátran meg-

üresítsük mi is magunkat

és felszabaduljunk a sze-

retetre. Ennek a tapaszta-

latnak az ereje nem csak

Istenhez köt a szülõ–gyerek kapcsolat

erõsségével, de újra rendezi az embertár-

sainkhoz fûzõdõ viszonyunkat is. Egy új

testvériség szálait szövi minden találko-

zás az elhagyott Jézussal. Ennek szálait

Jézus halála sem vágta el. Sõt az elsõ

húsvét óta az elhagyott Jézus üressége és

szeretete mellé kapjuk a meglepetést: az

üres sírt és az elhagyott tanítványokat

szólító Jézus összetéveszthetetlen szere-

tetét. Minden vasárnap és hétköznap.

Ámen.                               Aradi György

Menedékünk az elhagyott Jézus

NAGYHETI – HÚSVÉTI ALKALMAK
Krisztus valóban feltámadt! 

Terek, kövek, kárpitok 
– egy templom megszólaló részei –

A Deák téri és Fasori gyülekezetek közös

nagyheti sorozata. Az alkalmak 18 óra-

kor kezdõdnek a Damjanich u. 28/B-ben

Április 18. „Ti pedig” – Mk11,15-19

Amit Isten tervez – s amit az ember cselek-

szik. Igehirdetõ: Gerõfiné dr. Brebovszky Éva

Április 19. „Kõ kövön” – Mk13,1-2

Ahogy az ember – s ahogy Isten lát.

Igehirdetõ: Cselovszky Ferenc

Április 20. „Felülrõl az aljáig” – Mk15,33-38

A lezárulás – és a feltárulás titka.

Igehirdetõ: Smidéliusz Gábor

* * *

• Április 21., Nagycsütörtök este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)

• Április 22. Nagypéntek de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 22. Nagypéntek este 6 óra

Passióolvasás úrvacsorával (Pelikán

András) J.S. Bach: János passiójának

koráltételeivel

• Április 24., Húsvét ünnepe hajnali 5 óra

istentisztelet és agape (Pelikán András)

• Április 24., Húsvét ünnepe de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 25., Húsvéthétfõ de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Pelikán András)

Gyülekezeti kirándulás
Idén, a hagyományos autóbuszos gyüle-

kezeti kirándulásunkat május 14-én,

szombaton tartjuk. A kirándulás fõ állo-

másai Somogyország északi részén: Cece

(Csók Emlékház), Sárszentlõrinc (Ev. Ci-

gánymisszió, Petõfi Emlékház, Ev. Temp-

lom), Ozora (Pipó Vár), Dég (Kastély)

A tervezett útvonal Budapesttõl Buda-

pestig mintegy 300 km. A kirándulás úti-

költsége 3000 Ft/fõ. Napi ellátásról min-

denki maga gondoskodik. (Kínált süte-

ményeket szívesen elfogadunk.)

Indulás 2011. május 14. 7 óra 00 perc,

visszaérkezés kb. 20 óra. A találkozás

helye a szokásos Dózsa György úti par-

koló a Regnum Marianum emlékke-

resztnél. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy

a jelentkezéssel egy idõben fizessék be a

részvételi díjat. Az autóbusz korlátozott

férõhelyû, ezért a részvételi szándékot a

jelentkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. 

TELEFONSZÁMAINK

Aradi György lelkész 20/ 824 5371

Pelikán András beosztott lelkész 20/ 824 8726

Deák Dániel hitoktató 20/ 824 9015

Gálos Miklós kántor 20/ 770 3533

Jónás Zoltánné egyházfi 20/ 770 3702

2x1%
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ISTENTISZTELETEK

Úrvacsorás istentisztelet minden vasár-

nap és ünnepeken 11 órakor. 

Családi istentisztelet minden hónap elsõ

vasárnapján 10 órakor.

Angol nyelvû istentisztelet minden

hónap második vasárnapján 9:45 órakor.

HITTANÓRÁK GYERMEKEKNEK

1-2. osztályosok részére 

minden hétfõn 16:30 órakor 

3-4. osztályosok részére 

minden kedden 16:30 órakor 

5-6. osztályosok részére 

minden csütörtökön 16:30 órakor 

GYERMEKEK JÁTÉKOS 

VASÁRNAPJA

A hónap elsõ vasárnapja kivételével min-

den vasárnap 11 órakor (az istentisztelet-

tel párhuzamosan) a gyülekezeti terem-

ben 

KONFIRMÁCIÓ OKTATÁS

két csoportban: 

minden csütörtökön 17:15 órakor és 

minden szombaton 10:00 órakor.

IFI

Külön szervezésben, az egyes alkal-

makról a honlapon és levelezõlistán lehet

tájékodni.

FORRÁS KLUB

Keresztelõre, konfirmációra, esküvõre

készülõ fiatal felnõtteknek, és minden

érdeklõdõnek, akik szívesen kapcsolód-

nának egy olyan közösséghez, ahol nyi-

tottan lehet kérdezni, beszélgetni hitbeli

és hétköznapi kérdésekrõl. Minden hó-

nap utolsó szerdáján 18 órakor a gyüle-

kezeti teremben. (április 27., május 25.)

FIATALOK BIBLIAÓRÁJA

Márk evangéliumának kibontása fiatal

felnõttek közösségében. A Forrás klubbal

váltva, általában a hónap második

szerdáján 19 órakor a gyülekezeti terem-

ben. (április 13., május 11.)

IDÕSEK BIBLIAÓRÁJA

Minden szerdán 15 órakor a gyülekezeti

teremben.

PRESBITERI ÉS MUNKATÁRSI

BIBLIAÓRA

Minden hónap elsõ hétfõjén 18 órakor a

gyülekezeti teremben. (május 2., június 6.)

GYÜLEKEZETI KÓRUS (FAFÖK) 

18–28 éveseknek minden csütörtökön 19

órakor. Karvezetõ: Nováky Andrea.

További részletek honlapunkon

(http://fasor.lutheran.hu) 

és hirdetõtábláinkon!

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 
a 2010/2011. tanévben

Virágvasárnapi Gyermek Szeretetvendégség
Gyülekezeti terem  (Bp. VII. Damjanich utca 28/b) • 2011. április 17., 10:30 óra

Gyülekezeti diakóniai szolgálat

Úrvacsorai szolgálattal és/vagy

beteglátogatással szívesen 

felkeressük otthonaikban vagy

kórházban lévõ testvéreinket.

Lelkészek és gyülekezeti 

munkatársak várják a jelzést a

hivatal elérhetõségein keresztül.

Nagypénteki passióolvasás – a kórussal

Az idei nagypénteki passióolvasás különleges lesz,

mert Bach János-passióját veszi alapul. A szenve-

déstörténet János evangéliuma szerint elevenedik

meg, és a felolvasott evangéliumot azok a korálok

illusztrálják, amelyeket Johann Sebastian Bach a

János passió írásához komponált. 

Ez a liturgia eltér az énekeskönyvben található

passióolvasási rendtõl (K liturgia). Egyrészrõl ott

nem egy evangélium, hanem mind a négy szenve-

déstörténetbõl összeválogatott versek alapján bon-

takozik ki az eseménysor. Másrészrõl ehhez a válo-

gatáshoz illesztették a liturgia összeállítói a gyüle-

kezeti énekeket. 

A János passióban elõforduló korálok meg-meg-

szakítják a passió történetének folyamatosságát, de

mindig valamilyen módon reflektálnak az evangéli-

umi történetre. Ezeknek a válaszoknak a változa-

tosságát három példán keresztül szeretném bemu-

tatni. 

A szenvedéstörténet egy pontján Péter megvé-

deni igyekszik Jézust, s kardot ránt a Gecsemáné

kertbe berontó fegyveresek ellen. Jézus azonban

megállítja õt, s felteszi a kérdést: „Vajon nem kell-

e kiinnom a poharat, melyet az Atya adott nekem?”

Bach az evangéliumból talál választ: „Te szent aka-

ratod legyen E földön, miként mennyekben! Ha

szenvedünk, türelmet adj, Jó s balsorsban velünk

maradj! Irtsd ki a rosszindulatot, Mely megszegi

akaratod!” Ez egy kiemelten fontos szöveg: a Hegyi

beszéd részlete, a Miatyánk negyedik kérése. A

korált Luther dallamával, hallhatjuk, s ezzel a dal-

lammal Bach egy pillanatra a nagy teológust, Lu-

ther Mártont is megidézi számunkra.

A másik példában, amikor a helytartó szolgája

megüti, Jézust így szól: „Ha rosszat mondtam, bizo-

nyítsd be, ha pedig jót mondtam, miért ütsz

engem?”. A korál, amely itt megszólal, az adott pil-

lanatra való érzelmi válasz, melyet a gyülekezeti

tagok, azaz mi magunk érezhetünk a történet meg-

hallgatásakor:  „Csak én és én sok vétkem, Mint

nagyon sok kis porszem a tenger partján kint, Az

volt az oka ennek a tenger szenvedésnek, Mely

mostan Téged elborít”.

A harmadik részlet, amelyet felidézünk a pas-

sióból az a pillanat, amikor az Írás ezt mondja:

„Ettõl fogva Pilátus igyekezett õt szabadon bocsá-

tani.” A Bach által ideillesztett korál szövege az

evangéliumra válaszként az Egyház állásfoglalása:

„Te fogságoddal Jézusunk, Az üdv ím, hozzánk jött

el. A börtönöd a trónusunk, a jámboroknak men-

hely. Mert, ha nem lennél szolga Te, Mi szolgák

maradnánk örökre.”

A négyszólamú korálokat a FaFÖK, a gyüle-

kezet kórusa énekli, közremûködnek az Anima

Musicae kamarazenekar tagjai, vezényel Nováky

Andrea.                                             Nováky Andrea

Hogy miért is gyere el? Ez nem kérdés!

Azért, hogy közösen kézmûveskedjünk,

énekeljünk és sütizzünk egy jót. Az alka-

lom végén a templomba megyünk, hogy

ott megmutassuk, mit is készítettünk

közösen.

Az elmúlt év hagyományát követve az

idei esztendõben is megrendezésre ke-

rül a Fasori Ev. Gyülekezet Gyermek

Szeretetvendégsége. 

Erre az alkalomra várunk minden gyer-

meket, kicsit, nagyot egyaránt!
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Lelkészi Hivatal: 1071 Budapest, Damjanich 28/B. 

tel/fax:3222-806 • e-mail: fasor@lutheran.hu • honlap: fasor.lutheran.hu

Áldott húsvétot kívánunk olvasóinknak! 

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2011. Húsvét 

Személyi jövedelemadója be-

vallásakor adójának 2x1 %-áról

rendelkezhet. Kérjük, az egy-

házak javára nyilatkozó részhez írja: 

Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ részhez

pedig gyülekezetünk alapítványa adatait: 

Alapítvány a Budapest–Fasori

Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

(Az alapítvány számlaszáma: 

OTP 11709002-20124393)

Köszönjük támogatását! 

Ami igazán összeköt valamennyiünket

Istennel, az benne sûrûsödik a nagyheti–

húsvéti ünnepkör drámájában. A világ és

benne kiemelten a mi embervilágunk

megváltásának titka tárul fel a történelem

színpadán. Éppen úgy,

hogy a szokások fogságá-

ba esett ünnep kimozdít-

hatatlan könnyûségét át-

járja az Emberfia szenve-

déstörténete, drámája. Az

elárultak és megtagadot-

tak, a magányosan küz-

dõk és a fájdalmaikat

méltósággal hordozók

egészen emberi drámája.

Van benne mégis valami

az emberin túlmutató

többlet. A dráma csúcs-

pontján ugyanis a názáreti Jézus kiáltását

halljuk: „Én Istenem, Én Istenem, miért

hagytál el engem!” Ez a kiáltás minden

emberi fájdalmat, minden veszteséget

áthangol. Az elhagyott Jézus kiáltása

egyszerre tárja fel létünk legnagyobb

mélységét és lehetõségét.

A teljességgel ember Jézus ezen a pon-

ton a távolinak megélt Istenhez kiált. Az

istenségétõl ekkora távolságot bejáró

Jézus itt véglegesen megüresíti magát

minden ember feltétlen szeretetére. Akkor,

amikor még az istentapasztalat végsõ me-

nedéke sem nyújt átélhetõ oltalmat szá-

mára a kereszten. Eltaszítva, elszakítva

emberektõl és távol az égtõl. Éppen ezért

lesz Jézus a mélységnek ezen a fokán,

azaz Isten küldötte az el-

hagyott Jézusban minden

szenvedõ, bajokat hor-

dozó ember menedékévé.

A megváltó szeretet az

elhagyott Jézusban tárul

fel. Ebben a saját képes-

ségeinket meghaladó sze-

retetben kapjuk a hívást

arra, hogy bátran meg-

üresítsük mi is magunkat

és felszabaduljunk a sze-

retetre. Ennek a tapaszta-

latnak az ereje nem csak

Istenhez köt a szülõ–gyerek kapcsolat

erõsségével, de újra rendezi az embertár-

sainkhoz fûzõdõ viszonyunkat is. Egy új

testvériség szálait szövi minden találko-

zás az elhagyott Jézussal. Ennek szálait

Jézus halála sem vágta el. Sõt az elsõ

húsvét óta az elhagyott Jézus üressége és

szeretete mellé kapjuk a meglepetést: az

üres sírt és az elhagyott tanítványokat

szólító Jézus összetéveszthetetlen szere-

tetét. Minden vasárnap és hétköznap.

Ámen.                               Aradi György

Menedékünk az elhagyott Jézus

NAGYHETI – HÚSVÉTI ALKALMAK
Krisztus valóban feltámadt! 

Terek, kövek, kárpitok 
– egy templom megszólaló részei –

A Deák téri és Fasori gyülekezetek közös

nagyheti sorozata. Az alkalmak 18 óra-

kor kezdõdnek a Damjanich u. 28/B-ben

Április 18. „Ti pedig” – Mk11,15-19

Amit Isten tervez – s amit az ember cselek-

szik. Igehirdetõ: Gerõfiné dr. Brebovszky Éva

Április 19. „Kõ kövön” – Mk13,1-2

Ahogy az ember – s ahogy Isten lát.

Igehirdetõ: Cselovszky Ferenc

Április 20. „Felülrõl az aljáig” – Mk15,33-38

A lezárulás – és a feltárulás titka.

Igehirdetõ: Smidéliusz Gábor

* * *

• Április 21., Nagycsütörtök este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)

• Április 22. Nagypéntek de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 22. Nagypéntek este 6 óra

Passióolvasás úrvacsorával (Pelikán

András) J.S. Bach: János passiójának

koráltételeivel

• Április 24., Húsvét ünnepe hajnali 5 óra

istentisztelet és agape (Pelikán András)

• Április 24., Húsvét ünnepe de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 25., Húsvéthétfõ de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Pelikán András)

Gyülekezeti kirándulás
Idén, a hagyományos autóbuszos gyüle-

kezeti kirándulásunkat május 14-én,

szombaton tartjuk. A kirándulás fõ állo-

másai Somogyország északi részén: Cece

(Csók Emlékház), Sárszentlõrinc (Ev. Ci-

gánymisszió, Petõfi Emlékház, Ev. Temp-

lom), Ozora (Pipó Vár), Dég (Kastély)

A tervezett útvonal Budapesttõl Buda-

pestig mintegy 300 km. A kirándulás úti-

költsége 3000 Ft/fõ. Napi ellátásról min-

denki maga gondoskodik. (Kínált süte-

ményeket szívesen elfogadunk.)

Indulás 2011. május 14. 7 óra 00 perc,

visszaérkezés kb. 20 óra. A találkozás

helye a szokásos Dózsa György úti par-

koló a Regnum Marianum emlékke-

resztnél. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy

a jelentkezéssel egy idõben fizessék be a

részvételi díjat. Az autóbusz korlátozott

férõhelyû, ezért a részvételi szándékot a

jelentkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. 

TELEFONSZÁMAINK

Aradi György lelkész 20/ 824 5371

Pelikán András beosztott lelkész 20/ 824 8726

Deák Dániel hitoktató 20/ 824 9015

Gálos Miklós kántor 20/ 770 3533

Jónás Zoltánné egyházfi 20/ 770 3702

2x1%
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Nagyheti imádságok
a bibliaolvasó útmutató napi igéi alapján

ÁPRILIS 17., VASÁRNAP

„Az elõtte és utána menõ sokaság pedig

ezt kiáltotta: »Hozsánna a Dávid Fiá-

nak! Áldott, aki jön az Úr nevében! Ho-

zsánna a magasságban!«” (Mt 21,9)

Istenem, mennyei Atyám! Hálával és

örömmel gondolok Jézus Krisztus dicsõ-

séges jeruzsálemi bevonulására. Az én

szívemben is szól az õsi ének: Hozsánna

a magasságban. De ahogy a Jézust ün-

neplõ tömeg is hamar elfordult tõle, én is

a kísértésnek vagyok kitéve, hogy õt el-

felejtve csak magamra figyeljek. Adj a

hétköznapokra is erõt és hûséget, hogy

ne forduljak el tõle, hanem példáját kö-

vetve ragaszkodjak õhozzá. Erõsíts meg

szereteteddel. Ámen.

ÁPRILIS 18., HÉTFÕ

„Ki mondhatja: tisztán tartottam szívemet,

tiszta vagyok, nincs vétkem?” (Péld 20,9)

Istenem, ha azt is mondanám, nincs vét-

kem, magamat csapnám be. Mert nem

tiszta a szívem, tele van önzéssel, tele

van a saját akaratommal. Ahogy Jézus-

ban az alázatosság példáját mutattad meg

az embereknek, engem is formálj aláza-

tossá és így tisztítsd meg szívemet. Tégy

engem is eszközöddé, hogy magam körül

szeretettel változtassam a világot akara-

tod szerint. Segíts mondanom: nem tisz-

ta a szívem, de veled azzá lehet, tisztíts

meg, Uram. Ámen.

ÁPRILIS 19., KEDD

„Megparancsoltam neked, hogy légy

erõs és bátor.” (Józs 1,9a)

Ha másokhoz mérem magam, Uram,

mindig megtalálom azt, amiben különb

lehetek náluk. De ha csak önmagamat

látom, akkor be kell ismernem: gyenge

vagyok. Segíts, Uram, hogy legyõzzem a

bennem lévõ gyengeséget, tégy engem

erõs és bátor, elszánt követeddé. Vedd el

szívembõl annak akaratát, hogy másokat

akarjak felülmúlni haszontalan dolgok-

ban, és adj kitartást a másokért való

imádságban és értük való, szeretetet adó

szolgálatban. Ámen.

ÁPRILIS 20., SZERDA

„Krisztus mondja: »Ha tehát megmostam

a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek

is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert

példát adtam nektek, hogy amint én tettem

veletek, ti is úgy tegyetek.«” (Jn 13, 14-15)

Istenem, olyan nehéznek tûnik alázatosan

viselkednem. Körülöttem mindenki a

saját akaratát akarja rám erõltetni, sok-

szor mindenki hangja hangosabb az

enyémnél. Egy kicsi nekem is járna! És

Jézus mégis arra tanít, ne felmagasztalni,

hanem megalázni próbáljam magamat.

Adj, Uram, erõt ehhez. Adj bölcsességet,

hogy belássam és elfogadjam akaratod.

Adj erõt, hogy lemondjak önzésemrõl és

örömömet leljem abban, ha másoknak

segítek. Vezess engem, Istenem! Ámen.

ÁPRILIS 21., CSÜTÖRTÖK

„Péter visszaemlékezett Jézus szavára,

aki azt mondta neki: »Mielõtt megszólal a

kakas, háromszor tagadsz meg engem.«

Aztán kiment onnan, és keserves sírásra

fakadt.” (Mt 26,75)

Én vagyok Péter. Én vagyok, az, aki fo-

gadkoztam és esküdöztem: „ha meg is

kell halnom veled, akkor sem tagadlak

meg!” Én vagyok az, aki hitte és mondta,

mindig is hûséges leszek hozzád, mindig
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ISTENTISZTELETEK

Úrvacsorás istentisztelet minden vasár-

nap és ünnepeken 11 órakor. 

Családi istentisztelet minden hónap elsõ

vasárnapján 10 órakor.

Angol nyelvû istentisztelet minden

hónap második vasárnapján 9:45 órakor.

HITTANÓRÁK GYERMEKEKNEK

1-2. osztályosok részére 

minden hétfõn 16:30 órakor 

3-4. osztályosok részére 

minden kedden 16:30 órakor 

5-6. osztályosok részére 

minden csütörtökön 16:30 órakor 

GYERMEKEK JÁTÉKOS 

VASÁRNAPJA

A hónap elsõ vasárnapja kivételével min-

den vasárnap 11 órakor (az istentisztelet-

tel párhuzamosan) a gyülekezeti terem-

ben 

KONFIRMÁCIÓ OKTATÁS

két csoportban: 

minden csütörtökön 17:15 órakor és 

minden szombaton 10:00 órakor.

IFI

Külön szervezésben, az egyes alkal-

makról a honlapon és levelezõlistán lehet

tájékodni.

FORRÁS KLUB

Keresztelõre, konfirmációra, esküvõre

készülõ fiatal felnõtteknek, és minden

érdeklõdõnek, akik szívesen kapcsolód-

nának egy olyan közösséghez, ahol nyi-

tottan lehet kérdezni, beszélgetni hitbeli

és hétköznapi kérdésekrõl. Minden hó-

nap utolsó szerdáján 18 órakor a gyüle-

kezeti teremben. (április 27., május 25.)

FIATALOK BIBLIAÓRÁJA

Márk evangéliumának kibontása fiatal

felnõttek közösségében. A Forrás klubbal

váltva, általában a hónap második

szerdáján 19 órakor a gyülekezeti terem-

ben. (április 13., május 11.)

IDÕSEK BIBLIAÓRÁJA

Minden szerdán 15 órakor a gyülekezeti

teremben.

PRESBITERI ÉS MUNKATÁRSI

BIBLIAÓRA

Minden hónap elsõ hétfõjén 18 órakor a

gyülekezeti teremben. (május 2., június 6.)

GYÜLEKEZETI KÓRUS (FAFÖK) 

18–28 éveseknek minden csütörtökön 19

órakor. Karvezetõ: Nováky Andrea.

További részletek honlapunkon

(http://fasor.lutheran.hu) 

és hirdetõtábláinkon!

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 
a 2010/2011. tanévben

Virágvasárnapi Gyermek Szeretetvendégség
Gyülekezeti terem  (Bp. VII. Damjanich utca 28/b) • 2011. április 17., 10:30 óra

Gyülekezeti diakóniai szolgálat

Úrvacsorai szolgálattal és/vagy

beteglátogatással szívesen 

felkeressük otthonaikban vagy

kórházban lévõ testvéreinket.

Lelkészek és gyülekezeti 

munkatársak várják a jelzést a

hivatal elérhetõségein keresztül.

Nagypénteki passióolvasás – a kórussal

Az idei nagypénteki passióolvasás különleges lesz,

mert Bach János-passióját veszi alapul. A szenve-

déstörténet János evangéliuma szerint elevenedik

meg, és a felolvasott evangéliumot azok a korálok

illusztrálják, amelyeket Johann Sebastian Bach a

János passió írásához komponált. 

Ez a liturgia eltér az énekeskönyvben található

passióolvasási rendtõl (K liturgia). Egyrészrõl ott

nem egy evangélium, hanem mind a négy szenve-

déstörténetbõl összeválogatott versek alapján bon-

takozik ki az eseménysor. Másrészrõl ehhez a válo-

gatáshoz illesztették a liturgia összeállítói a gyüle-

kezeti énekeket. 

A János passióban elõforduló korálok meg-meg-

szakítják a passió történetének folyamatosságát, de

mindig valamilyen módon reflektálnak az evangéli-

umi történetre. Ezeknek a válaszoknak a változa-

tosságát három példán keresztül szeretném bemu-

tatni. 

A szenvedéstörténet egy pontján Péter megvé-

deni igyekszik Jézust, s kardot ránt a Gecsemáné

kertbe berontó fegyveresek ellen. Jézus azonban

megállítja õt, s felteszi a kérdést: „Vajon nem kell-

e kiinnom a poharat, melyet az Atya adott nekem?”

Bach az evangéliumból talál választ: „Te szent aka-

ratod legyen E földön, miként mennyekben! Ha

szenvedünk, türelmet adj, Jó s balsorsban velünk

maradj! Irtsd ki a rosszindulatot, Mely megszegi

akaratod!” Ez egy kiemelten fontos szöveg: a Hegyi

beszéd részlete, a Miatyánk negyedik kérése. A

korált Luther dallamával, hallhatjuk, s ezzel a dal-

lammal Bach egy pillanatra a nagy teológust, Lu-

ther Mártont is megidézi számunkra.

A másik példában, amikor a helytartó szolgája

megüti, Jézust így szól: „Ha rosszat mondtam, bizo-

nyítsd be, ha pedig jót mondtam, miért ütsz

engem?”. A korál, amely itt megszólal, az adott pil-

lanatra való érzelmi válasz, melyet a gyülekezeti

tagok, azaz mi magunk érezhetünk a történet meg-

hallgatásakor:  „Csak én és én sok vétkem, Mint

nagyon sok kis porszem a tenger partján kint, Az

volt az oka ennek a tenger szenvedésnek, Mely

mostan Téged elborít”.

A harmadik részlet, amelyet felidézünk a pas-

sióból az a pillanat, amikor az Írás ezt mondja:

„Ettõl fogva Pilátus igyekezett õt szabadon bocsá-

tani.” A Bach által ideillesztett korál szövege az

evangéliumra válaszként az Egyház állásfoglalása:

„Te fogságoddal Jézusunk, Az üdv ím, hozzánk jött

el. A börtönöd a trónusunk, a jámboroknak men-

hely. Mert, ha nem lennél szolga Te, Mi szolgák

maradnánk örökre.”

A négyszólamú korálokat a FaFÖK, a gyüle-

kezet kórusa énekli, közremûködnek az Anima

Musicae kamarazenekar tagjai, vezényel Nováky

Andrea.                                             Nováky Andrea

Hogy miért is gyere el? Ez nem kérdés!

Azért, hogy közösen kézmûveskedjünk,

énekeljünk és sütizzünk egy jót. Az alka-

lom végén a templomba megyünk, hogy

ott megmutassuk, mit is készítettünk

közösen.

Az elmúlt év hagyományát követve az

idei esztendõben is megrendezésre ke-

rül a Fasori Ev. Gyülekezet Gyermek

Szeretetvendégsége. 

Erre az alkalomra várunk minden gyer-

meket, kicsit, nagyot egyaránt!
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követni foglak téged. De én vagyok az is,

aki az elsõ ijesztõ vagy szokatlan pillanat-

ban máris másra gondolt, arra gondoltam,

hogyan õrizhetem meg magamat, szoká-

saimat, gondolataimat. Nem törõdtem

veled, letagadtalak, elárultalak. Fordulj

hozzám szelíden és bocsásd meg hûtlen-

ségemet. Bocsásd meg bûneimet. Ámen.

ÁPRILIS 22., PÉNTEK

„Feje fölé függesztették az ellene szóló

vádat, amely így szólt: EZ JÉZUS, A ZSI-

DÓK KIRÁLYA.” (Mt 27,37)

Istenem, köszönöm neked, hogy értem

egyszülött Fiadat a keresztre vitted. Kö-

szönöm, hogy amikor õt látom, olyan Úr-

ra nézhetek, aki ismeri minden fájdalma-

mat, kétségbeesésemet, félelmemet. Kö-

szönöm, hogy az õ alázatossága által

növekedhetek én is alázatosságban. Tö-

A 2010. év a kazuális 
szolgálatok tükrében

„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.”

(Mk 16,16)

Bálint Andor Borisz, Becske Panni

Kalmilla, Bellák Leo Maxim, Császár

Elõd, Császár Petra, Darvas Dávid,

Fenyõdi Márk Álmos, Fischl Nóra Eszter,

Haas Anna, Haas Márton, Horváth Lotti,

Jelinek Adrienn, Kiss Bálint Levente,

Koruhely Édua, Krepsz Balázs, Larsen-

Kukla Viktor, Lédermájer Enikõ Rozália,

Lucza András, Massányi Fanni, Massányi

Sámuel, Matányi Keve, Medveczky

Mihály, Németh Eszter, Szabó Anni

Dorottya, Szabó Péter András, Szabó-

Erdélyi Angéla, Szabó-Erdélyi Bálint,

Szinaberg Viktória, Szováti Dóra, Szováti

Márk, Tomcsányi Fruzsina, Tomcsányi

Tamás, Tóth Izabella, Tünde Deborah

Nakigudde, Vajda Konrád, Vajda Kristóf,

Zorkóczy Barnabás

Isten õrizze és erõsítse meg fogadalmat

tett testvéreinket!

Fekete István, Fekete-Vincze Anikó,

Hámor Endre, Lucza András

A mindenható Isten áldja meg szeretettel

és hûséggel a házastársakat!

Ádám Henrietta és Tóth Attila

Agócs Rita és Song Dongseng

Barna Klaudia és Szabó Péter

Bauer Ibolya és Novák Ákos

Berta Dóra és Jávor Márk Aurél

Berta Katalin és Tóth László

Császár Annamária és Császár Elõd

Falvai Anna és Csonka Balázs

Hegyi Barbara és Benedek Zoltán

Horváth Cecília és Gálos Miklós

Jelinek Adrienn és Ambrus Ádám

Kál Cecília és Borbély Gábor

Kiss Eszter Rita és Zorkóczy Miklós

Lindberg Katalin és Hans Jürgen Brustkern

Palkó Eszter és Budinszky Péter

Pepó Zsuzsanna és Di Gleria Zsolt

Pertorini Adrienn és Zahorecz Dávid

Pintér Adrienn és Bitskey Máté

Prekel Dániel és Vaskuti Éva

Rákos Réka és Burján Balázs

Rohmann Ditta és Fassang László

Sándor Zsuzsa és Hajós Gábor

Székely Krisztina és Kiss Ferenc

Szûcs Noémi Ibolya és Tasnádi-Dáhy Péter

Tabajdi Zsuzsa és Muntag Márton

Trine Soyland és Kenth Roswall

Vadászi Éva és Horváth Zoltán

Varga Nóra és Krepsz Balázs

Velasquez de la Torre Krisztina és Sikter Róbert

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás

és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is

él.” (Jn 11,25)

Asbóth Artúr, Borostyán Józsefné, Boytha

György, Cselõtei György, Dina Károlyné,

Frühzeitig Imréné, Gáncs Lajos, Geisler

Erzsébet, Grossmann Lászlóné, Herk

Zoltán, Hídvégi Istvánné, Imre József,

Kádár Ferencné, Kiss Árpád, Kiss Ernõ,

Lázár Jánosné, Merán Katalin, Molnár

Tiborné, Münzkirchner Istvánné, Nagy

Barna, Nagy Eörsné, Németh Ferencné,

Pintér Miklósné, Radits Lajosné, Ruzsás

Sándor, S. Varga Jánosné, Sarlai Árpád,

Takács Jánosné, Thomka László Imre,

Várszegi Gusztáv, Zelmann Pál

MEGKERESZTELTEK

KONFIRMÁLTAK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ELTEMETTETTEK

röld el vétkeimet, tisztítsd meg szívemet,

gondolataimat. Szabadíts meg attól, hogy

önmagamért aggódjak, viseld gondomat

és adj megnyugvást akaratodban. Köszö-

nöm neked kimondhatatlanul nagy szere-

tetedet. Ámen.

ÁPRILIS 23., SZOMBAT

„Hallgasd meg, Uram, imádságomat, jus-

son el hozzád kiáltásom!” (Zsolt 102,2)

Uram, várom a feltámadást, várom az

élet diadalát a halál felett. Életemben is

olyan sokszor érzem azt, hogy minden

elvész, minden eltûnik. Tudom, hogy

végül mégis az élet gyõz, adj erõs hitet,

hogy higgyem és átéljem ezt. Vedd el szí-

vembõl az aggodalom, a reménytelenség

érzéseit, adj várakozást és nyitottságot.

Hozd el életembe fényedet, újítsd meg

életemet! Ámen.                 Pelikán András

Régi hagyomány gyülekezetünkben, hogy

olyan istentiszteleteket is tartunk, ahova ki-

mondottan a családokat, a gyermekeket vár-

juk. Ezek a családi istentiszteletek, amelyek

(július és augusztus kivételével) egész évben

a hónap elsõ vasárnapján 10 órakor vannak

templomunkban. Kettõs célja van a mind-

össze félórás istentiszteletnek: szülõk, nagy-

szülõk, keresztszülõk társaságában próbál

templomi élményt adni a legkisebbeknek, a

hittanórák témáitól kicsit eltérõ tematikájával

pedig tanítani igyekszik mindenkit. Az elmúlt

években rögzült forma szerint az istentisztelet

elsõ részébén a hagyományos istentiszteleti

elemeken keresztül tanulhatják, szokhatják a

gyermekek a templomi légkört. Ez a mintegy

tízperces rész a gyülekezetben használt saját

énekverses rend mellett az Apostoli hitvallás

elmondását is magába foglalja. Az istentisz-

telet második részének középpontjában már

teljesen a gyerekek állnak. Ekkor egy-egy

téma beszélgetéses feldolgozása történik,

idõnként meglepetésként felnõttek vagy ép-

pen konfirmandusok kis színdarabja, bábjáté-

ka teszi érdekesebbé a beszélgetést. Minden

családi istentisztelet kedves zárórésze a vala-

mennyi résztvevõ (a legkisebbektõl a legidõ-

sebbekig) közös nagy köre, a kézen fogva

mondott Miatyánk.

Az idei évben szorgos kis csapat készíti elõ

az istentiszteleteket. Az idei év téma-soroza-

tához („Isten olyan, mint...”)  kapcsolódó kis

ajándékok kitalálásában, elkészítésében segí-

tenek szülõk és gyülekezeti tagok. E csoport-

hoz is lehet csatlakozni azoknak, akik éreznek

magukban egy kis  kreativitást. De ugyanígy

várunk minden érdeklõdõt családi istentiszte-

leteinkre, akik eddig talán még nem jöttek el

A családi istentiszteletekrõl
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Idén 200 éves a Deák téri Evangélikus Templom
Közös hálaadó istentisztelet és egész napos program 

2011. június 13-án Pünkösdhétfõn 10 órától.

Aki már volt az elmúlt években, az pontosan

tudja: a keszõhidegkúti tábor jó. Jó, mert

végre elkezdõdött a nyár. Jó, mert újra lehet

találkozni rég nem látott ismerõsökkel, akik

Gyönkön, Szárazdon, Keszõhidegkúton,

Keszthelyen vagy valahol máshol laknak,

arrafelé, ahol mi ritkán járunk. Jó, mert finom

az ebéd és a kolomp hangja, amely ebédelni

hív ott cseng a különben sokáig. Jó, mert a ré-

ges-régi csocsóasztalan sosem úgy pattan a

labda, mint itthon, és még izgalmasabbak a

meccsek. Jó, mert eshet az esõ (az utóbbi

években mindig esõvel indult a tábor), vagy

lehet nagy hõség, akkor is jókat lehet játszani,

focizni, számháborúzni, boltba menni egy kis

finomságért keresztül

a falun, ahol megnéz-

nek minket. Jó, mert

Matyi bácsit régen lát-

tuk, és olyan kedvesen

énekli mindig az éne-

keket velünk. Jó, mert

sok játékkal és külön-

leges feladattal tanu-

lunk bibliai történe-

tekrõl. És jó, mert a tá-

bortûz mellett a tábor

végén olyan sok él-

mény van bennünk,

ami kitart egy évig. 

Aki még nem volt

ebben táborban, azt

nagyon bátorítjuk:

most jöjjön el velünk,

hogy ilyen és ehhez hasonló élményeik le-

hessenek. Az idei tábor öt napján ötféle érzék-

szervünkrõl lesz szó. A látás, hallás, szaglás,

ízlelés és tapintás témájához kapcsolódnak

majd a bibliai történetek, feladatok, játékok.

Minden iskolás jelentkezését várjuk!

A tábor részletei kapcsán Pelikán András

lelkész és Deák Dániel hitoktató szívesen ad

felvilágosítást a körlevélben és honlapunkon

is megtalálható telefonszámokon vagy szemé-

lyesen. A tábor költsége 13.000 forint, amely

a szállást, étkezést, részvételi díjat tartalmaz-

za. Rászorulók részvételi díjához gyülekeze-

tünk is hozzájárul. Jelentkezési lap kérhetõ a

lelkészi hivatalban. 

Ismét Keszõhidegkút – hittantábor június 20–24.

megnézni, milyen a templom akkor, amikor

10-15 gyerek párnákon ül elõl és szüleik,

nagyszüleik büszke tekintetével kísérve felel-

nek a könnyebb és nehezebb kérdésekre.

Családi istentiszteletek idén: május 1.,

június 5. (tanévzáró),  szeptember 4., októ-

ber 2.,  november 6., december 4.

P. A. 

Április 15–17-ig a Balaton mellett készülünk a Pünkösd ünnepére 

tervezett konfirmációnkra. Várjuk az imádságos támogatást.

Keres
ztség hit

Krisztus

úrvacsorakonfirma’cio’

S
ze
nt
írá
s

bu”nbocsánat

apostolok
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követni foglak téged. De én vagyok az is,

aki az elsõ ijesztõ vagy szokatlan pillanat-

ban máris másra gondolt, arra gondoltam,

hogyan õrizhetem meg magamat, szoká-

saimat, gondolataimat. Nem törõdtem

veled, letagadtalak, elárultalak. Fordulj

hozzám szelíden és bocsásd meg hûtlen-

ségemet. Bocsásd meg bûneimet. Ámen.

ÁPRILIS 22., PÉNTEK

„Feje fölé függesztették az ellene szóló

vádat, amely így szólt: EZ JÉZUS, A ZSI-

DÓK KIRÁLYA.” (Mt 27,37)

Istenem, köszönöm neked, hogy értem

egyszülött Fiadat a keresztre vitted. Kö-

szönöm, hogy amikor õt látom, olyan Úr-

ra nézhetek, aki ismeri minden fájdalma-

mat, kétségbeesésemet, félelmemet. Kö-

szönöm, hogy az õ alázatossága által

növekedhetek én is alázatosságban. Tö-

A 2010. év a kazuális 
szolgálatok tükrében

„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.”

(Mk 16,16)

Bálint Andor Borisz, Becske Panni

Kalmilla, Bellák Leo Maxim, Császár

Elõd, Császár Petra, Darvas Dávid,

Fenyõdi Márk Álmos, Fischl Nóra Eszter,

Haas Anna, Haas Márton, Horváth Lotti,

Jelinek Adrienn, Kiss Bálint Levente,

Koruhely Édua, Krepsz Balázs, Larsen-

Kukla Viktor, Lédermájer Enikõ Rozália,

Lucza András, Massányi Fanni, Massányi

Sámuel, Matányi Keve, Medveczky

Mihály, Németh Eszter, Szabó Anni

Dorottya, Szabó Péter András, Szabó-

Erdélyi Angéla, Szabó-Erdélyi Bálint,

Szinaberg Viktória, Szováti Dóra, Szováti

Márk, Tomcsányi Fruzsina, Tomcsányi

Tamás, Tóth Izabella, Tünde Deborah

Nakigudde, Vajda Konrád, Vajda Kristóf,

Zorkóczy Barnabás

Isten õrizze és erõsítse meg fogadalmat

tett testvéreinket!

Fekete István, Fekete-Vincze Anikó,

Hámor Endre, Lucza András

A mindenható Isten áldja meg szeretettel

és hûséggel a házastársakat!

Ádám Henrietta és Tóth Attila

Agócs Rita és Song Dongseng

Barna Klaudia és Szabó Péter

Bauer Ibolya és Novák Ákos

Berta Dóra és Jávor Márk Aurél

Berta Katalin és Tóth László

Császár Annamária és Császár Elõd

Falvai Anna és Csonka Balázs

Hegyi Barbara és Benedek Zoltán

Horváth Cecília és Gálos Miklós

Jelinek Adrienn és Ambrus Ádám

Kál Cecília és Borbély Gábor

Kiss Eszter Rita és Zorkóczy Miklós

Lindberg Katalin és Hans Jürgen Brustkern

Palkó Eszter és Budinszky Péter

Pepó Zsuzsanna és Di Gleria Zsolt

Pertorini Adrienn és Zahorecz Dávid

Pintér Adrienn és Bitskey Máté

Prekel Dániel és Vaskuti Éva

Rákos Réka és Burján Balázs

Rohmann Ditta és Fassang László

Sándor Zsuzsa és Hajós Gábor

Székely Krisztina és Kiss Ferenc

Szûcs Noémi Ibolya és Tasnádi-Dáhy Péter

Tabajdi Zsuzsa és Muntag Márton

Trine Soyland és Kenth Roswall

Vadászi Éva és Horváth Zoltán

Varga Nóra és Krepsz Balázs

Velasquez de la Torre Krisztina és Sikter Róbert

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás

és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is

él.” (Jn 11,25)

Asbóth Artúr, Borostyán Józsefné, Boytha

György, Cselõtei György, Dina Károlyné,

Frühzeitig Imréné, Gáncs Lajos, Geisler

Erzsébet, Grossmann Lászlóné, Herk

Zoltán, Hídvégi Istvánné, Imre József,

Kádár Ferencné, Kiss Árpád, Kiss Ernõ,

Lázár Jánosné, Merán Katalin, Molnár

Tiborné, Münzkirchner Istvánné, Nagy

Barna, Nagy Eörsné, Németh Ferencné,

Pintér Miklósné, Radits Lajosné, Ruzsás

Sándor, S. Varga Jánosné, Sarlai Árpád,

Takács Jánosné, Thomka László Imre,

Várszegi Gusztáv, Zelmann Pál

MEGKERESZTELTEK

KONFIRMÁLTAK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ELTEMETTETTEK

röld el vétkeimet, tisztítsd meg szívemet,

gondolataimat. Szabadíts meg attól, hogy

önmagamért aggódjak, viseld gondomat

és adj megnyugvást akaratodban. Köszö-

nöm neked kimondhatatlanul nagy szere-

tetedet. Ámen.

ÁPRILIS 23., SZOMBAT

„Hallgasd meg, Uram, imádságomat, jus-

son el hozzád kiáltásom!” (Zsolt 102,2)

Uram, várom a feltámadást, várom az

élet diadalát a halál felett. Életemben is

olyan sokszor érzem azt, hogy minden

elvész, minden eltûnik. Tudom, hogy

végül mégis az élet gyõz, adj erõs hitet,

hogy higgyem és átéljem ezt. Vedd el szí-

vembõl az aggodalom, a reménytelenség

érzéseit, adj várakozást és nyitottságot.

Hozd el életembe fényedet, újítsd meg

életemet! Ámen.                 Pelikán András

Régi hagyomány gyülekezetünkben, hogy

olyan istentiszteleteket is tartunk, ahova ki-

mondottan a családokat, a gyermekeket vár-

juk. Ezek a családi istentiszteletek, amelyek

(július és augusztus kivételével) egész évben

a hónap elsõ vasárnapján 10 órakor vannak

templomunkban. Kettõs célja van a mind-

össze félórás istentiszteletnek: szülõk, nagy-

szülõk, keresztszülõk társaságában próbál

templomi élményt adni a legkisebbeknek, a

hittanórák témáitól kicsit eltérõ tematikájával

pedig tanítani igyekszik mindenkit. Az elmúlt

években rögzült forma szerint az istentisztelet

elsõ részébén a hagyományos istentiszteleti

elemeken keresztül tanulhatják, szokhatják a

gyermekek a templomi légkört. Ez a mintegy

tízperces rész a gyülekezetben használt saját

énekverses rend mellett az Apostoli hitvallás

elmondását is magába foglalja. Az istentisz-

telet második részének középpontjában már

teljesen a gyerekek állnak. Ekkor egy-egy

téma beszélgetéses feldolgozása történik,

idõnként meglepetésként felnõttek vagy ép-

pen konfirmandusok kis színdarabja, bábjáté-

ka teszi érdekesebbé a beszélgetést. Minden

családi istentisztelet kedves zárórésze a vala-

mennyi résztvevõ (a legkisebbektõl a legidõ-

sebbekig) közös nagy köre, a kézen fogva

mondott Miatyánk.

Az idei évben szorgos kis csapat készíti elõ

az istentiszteleteket. Az idei év téma-soroza-

tához („Isten olyan, mint...”)  kapcsolódó kis

ajándékok kitalálásában, elkészítésében segí-

tenek szülõk és gyülekezeti tagok. E csoport-

hoz is lehet csatlakozni azoknak, akik éreznek

magukban egy kis  kreativitást. De ugyanígy

várunk minden érdeklõdõt családi istentiszte-

leteinkre, akik eddig talán még nem jöttek el

A családi istentiszteletekrõl
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A 2010. évi személyi jövedelemadó

bevallásakor a civil szervezetek javára

rendelkezõ 1 százalékról kérjük Gyüle-

kezetünk tagjait, hogy az Alapítvány cél-

kitûzéseinek támogatására tegyék meg

felajánlásukat. Emlékeztetõül a 2009.

adóév felajánlásaiból összesen 328.453,-

forintot kaptunk. A támogatás összege az

APEH-tõl számlaszámunkra meg is ér-

kezett. Felhasználásáról a közhasznú

jelentés összeállításánál az Alapítvány

Kuratóriuma úgy döntött, hogy mivel eb-

ben az évben viszonylag késõn érkezett

hozzánk a pénz, ezért felhasználására a

ez évben kerül sor. 

Az Alapítvány anyagilag támogatni és

segíteni kívánja az ifjúsági munkát a

nyári táborokon, valamint az ifjúsági

konferenciákon való részvétel segítésé-

vel. Szeretnénk az ifjúsági klub felsze-

reltségének bõvítéséhez hozzájárulni.

Presbiteri ülésen elhangzott javaslat sze-

rint, két szegénysorsú, gyülekezethez tar-

tozó fasori diák rendszeres havi támoga-

tására teszünk közzé felhívást.

Az ifjúsági

munka támoga-

tása mellett se-

gíteni kívánja

az Alapítvány a

Déli Egyházke-

rület, illetve a

Pesti Egyház-

megye által

szervezett kon-

fe renc iákon ,

illetve rendez-

vényeken, mint

például a pres-

biteri továbbképzéseken, gyülekezeti

munkatársképzõ tanfolyamokon, stb-n,

való fasori részvételt. Minden gyülekeze-

ti tagunkat kérjük, hogy ötleteivel, javas-

lataival segítse a kuratórium munkáját.

Mindenki úgy adjon, ahogyan elõre

eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy

kényszerûségbõl, mert „a jókedvû ada-

kozót szereti az Isten”.  (2 Kor 9,7)

Az Alapítvány Kuratóriuma nevében

köszönöm mindazoknak a támogatását,

akik az alapítványon keresztül is segítik

Gyülekezetünk munkáját. Reményeink

szerint a missziói feladataink támoga-

tottsága az Alapítvány célkitûzéseinek

ismeretében tovább növekszik. Ezért

ajánlom mindannyiunk figyelmébe 

az Alapítvány számlaszámát: 

OTP 11709002-20124393 és

adószámát: 181972 13-1-42, 

az ez évi bevallások készítésének segí-

tésére.

Dr. Gálos Miklós

az Alapítvány a Budapest-Fasori

Evangélikus Egyházközségért elnöke  

Alapítványi hírek 

FÕBB KIADÁSOK

Illetmények

Lelkészek 2,899,200

Lelkészek hitoktatási díja 233,336

Egyházi alkalmazottak illetménye (egy-

házfi, kántor, kórusvezetõ) 2,120,900

Nem lelkészi hitoktatási díj 1,096,664

Lelkészeknek egyéb juttatás 379,600

Irodavezetõ 1,069,060

Összesen 7,798,760

Törvényes terhek 1,683,988

Dologi kiadások

Gyülekezeti helyiségekben 2,657,826

Ház vízdíj 2,104,560

Ház szemétszállítási díj 1,054,849

További közüzemi díjak 799,055

Összesen 6,616,290

Más egyházi szerveknek

Országos járulék 320,850

Kötelezõ offertóriumok 151,305

Adomány más gyülekezetnek 331,130

Összesen 803,285

Támogatások

Szociális támogatás családoknak 13,440

Belmissziós kiadások, táborok 852,992

Felszerelés vétele gyülekezeti helyisé-

gekbe 110,327

Összesen 976,759

Javítás, karbantartás

Gyülekezet ingatlanaiban 1,035,448

Házban 7,417,174

Összesen 8,452,622

Összesen 26,331,704

FÕBB BEVÉTELEK

Gyülekezeti tagoktól

Egyházfenntartói járulék 2,393,596

Adomány 1,062,600

Perselypénz 1,694,720

Céladomány 48,030

Összesen 5,198,946

Belsõ egyházi forrásból

Egyházmegye 30,000

MEE pályázat 740,000

Összesen 770,000

Külsõ támogatások

Állami hitoktatási díj+járulékai 1,564,833

Pályázatokból projektor

Edgar Groz Alapítvány 994,700

Összesen 2,559,533

Gazdálkodásból

Lakbérek 8,956,500

Ingatlanok hasznosítása 2,267,395

Vízdíj lakóktól 1,958,879

Szemétszállítási díj lakók 816,104

Összesen 13,998,878

Egyéb bevételek

Követelések törlesztése 1,028,880

Egyéb visszatérítések 1,169,989

Összesen 2,198,869

Összesen 24,726,226

A 2010-es esztendõ zárszámadása

2010. évi nyitó pénzkészlet: 8,554,346

bevételek összesen: 26,662,146

kiadások összesen: 30,029,524

2010. évi záró pénzkészlet: 5,186,968
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Áldott húsvétot kívánunk olvasóinknak! 

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2011. Húsvét 

Személyi jövedelemadója be-

vallásakor adójának 2x1 %-áról

rendelkezhet. Kérjük, az egy-

házak javára nyilatkozó részhez írja: 

Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ részhez

pedig gyülekezetünk alapítványa adatait: 

Alapítvány a Budapest–Fasori

Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

(Az alapítvány számlaszáma: 

OTP 11709002-20124393)

Köszönjük támogatását! 

Ami igazán összeköt valamennyiünket

Istennel, az benne sûrûsödik a nagyheti–

húsvéti ünnepkör drámájában. A világ és

benne kiemelten a mi embervilágunk

megváltásának titka tárul fel a történelem

színpadán. Éppen úgy,

hogy a szokások fogságá-

ba esett ünnep kimozdít-

hatatlan könnyûségét át-

járja az Emberfia szenve-

déstörténete, drámája. Az

elárultak és megtagadot-

tak, a magányosan küz-

dõk és a fájdalmaikat

méltósággal hordozók

egészen emberi drámája.

Van benne mégis valami

az emberin túlmutató

többlet. A dráma csúcs-

pontján ugyanis a názáreti Jézus kiáltását

halljuk: „Én Istenem, Én Istenem, miért

hagytál el engem!” Ez a kiáltás minden

emberi fájdalmat, minden veszteséget

áthangol. Az elhagyott Jézus kiáltása

egyszerre tárja fel létünk legnagyobb

mélységét és lehetõségét.

A teljességgel ember Jézus ezen a pon-

ton a távolinak megélt Istenhez kiált. Az

istenségétõl ekkora távolságot bejáró

Jézus itt véglegesen megüresíti magát

minden ember feltétlen szeretetére. Akkor,

amikor még az istentapasztalat végsõ me-

nedéke sem nyújt átélhetõ oltalmat szá-

mára a kereszten. Eltaszítva, elszakítva

emberektõl és távol az égtõl. Éppen ezért

lesz Jézus a mélységnek ezen a fokán,

azaz Isten küldötte az el-

hagyott Jézusban minden

szenvedõ, bajokat hor-

dozó ember menedékévé.

A megváltó szeretet az

elhagyott Jézusban tárul

fel. Ebben a saját képes-

ségeinket meghaladó sze-

retetben kapjuk a hívást

arra, hogy bátran meg-

üresítsük mi is magunkat

és felszabaduljunk a sze-

retetre. Ennek a tapaszta-

latnak az ereje nem csak

Istenhez köt a szülõ–gyerek kapcsolat

erõsségével, de újra rendezi az embertár-

sainkhoz fûzõdõ viszonyunkat is. Egy új

testvériség szálait szövi minden találko-

zás az elhagyott Jézussal. Ennek szálait

Jézus halála sem vágta el. Sõt az elsõ

húsvét óta az elhagyott Jézus üressége és

szeretete mellé kapjuk a meglepetést: az

üres sírt és az elhagyott tanítványokat

szólító Jézus összetéveszthetetlen szere-

tetét. Minden vasárnap és hétköznap.

Ámen.                               Aradi György

Menedékünk az elhagyott Jézus

NAGYHETI – HÚSVÉTI ALKALMAK
Krisztus valóban feltámadt! 

Terek, kövek, kárpitok 
– egy templom megszólaló részei –

A Deák téri és Fasori gyülekezetek közös

nagyheti sorozata. Az alkalmak 18 óra-

kor kezdõdnek a Damjanich u. 28/B-ben

Április 18. „Ti pedig” – Mk11,15-19

Amit Isten tervez – s amit az ember cselek-

szik. Igehirdetõ: Gerõfiné dr. Brebovszky Éva

Április 19. „Kõ kövön” – Mk13,1-2

Ahogy az ember – s ahogy Isten lát.

Igehirdetõ: Cselovszky Ferenc

Április 20. „Felülrõl az aljáig” – Mk15,33-38

A lezárulás – és a feltárulás titka.

Igehirdetõ: Smidéliusz Gábor

* * *

• Április 21., Nagycsütörtök este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)

• Április 22. Nagypéntek de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 22. Nagypéntek este 6 óra

Passióolvasás úrvacsorával (Pelikán

András) J.S. Bach: János passiójának

koráltételeivel

• Április 24., Húsvét ünnepe hajnali 5 óra

istentisztelet és agape (Pelikán András)

• Április 24., Húsvét ünnepe de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 25., Húsvéthétfõ de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Pelikán András)

Gyülekezeti kirándulás
Idén, a hagyományos autóbuszos gyüle-

kezeti kirándulásunkat május 14-én,

szombaton tartjuk. A kirándulás fõ állo-

másai Somogyország északi részén: Cece

(Csók Emlékház), Sárszentlõrinc (Ev. Ci-

gánymisszió, Petõfi Emlékház, Ev. Temp-

lom), Ozora (Pipó Vár), Dég (Kastély)

A tervezett útvonal Budapesttõl Buda-

pestig mintegy 300 km. A kirándulás úti-

költsége 3000 Ft/fõ. Napi ellátásról min-

denki maga gondoskodik. (Kínált süte-

ményeket szívesen elfogadunk.)

Indulás 2011. május 14. 7 óra 00 perc,

visszaérkezés kb. 20 óra. A találkozás

helye a szokásos Dózsa György úti par-

koló a Regnum Marianum emlékke-

resztnél. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy

a jelentkezéssel egy idõben fizessék be a

részvételi díjat. Az autóbusz korlátozott

férõhelyû, ezért a részvételi szándékot a

jelentkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. 

TELEFONSZÁMAINK

Aradi György lelkész 20/ 824 5371

Pelikán András beosztott lelkész 20/ 824 8726

Deák Dániel hitoktató 20/ 824 9015

Gálos Miklós kántor 20/ 770 3533

Jónás Zoltánné egyházfi 20/ 770 3702

2x1%
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A 2010. évi személyi jövedelemadó

bevallásakor a civil szervezetek javára

rendelkezõ 1 százalékról kérjük Gyüle-

kezetünk tagjait, hogy az Alapítvány cél-

kitûzéseinek támogatására tegyék meg

felajánlásukat. Emlékeztetõül a 2009.

adóév felajánlásaiból összesen 328.453,-

forintot kaptunk. A támogatás összege az

APEH-tõl számlaszámunkra meg is ér-

kezett. Felhasználásáról a közhasznú

jelentés összeállításánál az Alapítvány

Kuratóriuma úgy döntött, hogy mivel eb-

ben az évben viszonylag késõn érkezett

hozzánk a pénz, ezért felhasználására a
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Áldott húsvétot kívánunk olvasóinknak! 

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2011. Húsvét 

Személyi jövedelemadója be-

vallásakor adójának 2x1 %-áról

rendelkezhet. Kérjük, az egy-

házak javára nyilatkozó részhez írja: 

Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ részhez

pedig gyülekezetünk alapítványa adatait: 

Alapítvány a Budapest–Fasori

Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

(Az alapítvány számlaszáma: 

OTP 11709002-20124393)

Köszönjük támogatását! 

Ami igazán összeköt valamennyiünket

Istennel, az benne sûrûsödik a nagyheti–

húsvéti ünnepkör drámájában. A világ és

benne kiemelten a mi embervilágunk

megváltásának titka tárul fel a történelem

színpadán. Éppen úgy,

hogy a szokások fogságá-

ba esett ünnep kimozdít-

hatatlan könnyûségét át-

járja az Emberfia szenve-

déstörténete, drámája. Az

elárultak és megtagadot-

tak, a magányosan küz-

dõk és a fájdalmaikat

méltósággal hordozók

egészen emberi drámája.

Van benne mégis valami

az emberin túlmutató

többlet. A dráma csúcs-

pontján ugyanis a názáreti Jézus kiáltását

halljuk: „Én Istenem, Én Istenem, miért

hagytál el engem!” Ez a kiáltás minden

emberi fájdalmat, minden veszteséget

áthangol. Az elhagyott Jézus kiáltása

egyszerre tárja fel létünk legnagyobb

mélységét és lehetõségét.

A teljességgel ember Jézus ezen a pon-

ton a távolinak megélt Istenhez kiált. Az

istenségétõl ekkora távolságot bejáró

Jézus itt véglegesen megüresíti magát

minden ember feltétlen szeretetére. Akkor,

amikor még az istentapasztalat végsõ me-

nedéke sem nyújt átélhetõ oltalmat szá-

mára a kereszten. Eltaszítva, elszakítva

emberektõl és távol az égtõl. Éppen ezért

lesz Jézus a mélységnek ezen a fokán,

azaz Isten küldötte az el-

hagyott Jézusban minden

szenvedõ, bajokat hor-

dozó ember menedékévé.

A megváltó szeretet az

elhagyott Jézusban tárul

fel. Ebben a saját képes-

ségeinket meghaladó sze-

retetben kapjuk a hívást

arra, hogy bátran meg-

üresítsük mi is magunkat

és felszabaduljunk a sze-

retetre. Ennek a tapaszta-

latnak az ereje nem csak

Istenhez köt a szülõ–gyerek kapcsolat

erõsségével, de újra rendezi az embertár-

sainkhoz fûzõdõ viszonyunkat is. Egy új

testvériség szálait szövi minden találko-

zás az elhagyott Jézussal. Ennek szálait

Jézus halála sem vágta el. Sõt az elsõ

húsvét óta az elhagyott Jézus üressége és

szeretete mellé kapjuk a meglepetést: az

üres sírt és az elhagyott tanítványokat

szólító Jézus összetéveszthetetlen szere-

tetét. Minden vasárnap és hétköznap.

Ámen.                               Aradi György

Menedékünk az elhagyott Jézus

NAGYHETI – HÚSVÉTI ALKALMAK
Krisztus valóban feltámadt! 

Terek, kövek, kárpitok 
– egy templom megszólaló részei –

A Deák téri és Fasori gyülekezetek közös

nagyheti sorozata. Az alkalmak 18 óra-

kor kezdõdnek a Damjanich u. 28/B-ben

Április 18. „Ti pedig” – Mk11,15-19

Amit Isten tervez – s amit az ember cselek-

szik. Igehirdetõ: Gerõfiné dr. Brebovszky Éva

Április 19. „Kõ kövön” – Mk13,1-2

Ahogy az ember – s ahogy Isten lát.

Igehirdetõ: Cselovszky Ferenc

Április 20. „Felülrõl az aljáig” – Mk15,33-38

A lezárulás – és a feltárulás titka.

Igehirdetõ: Smidéliusz Gábor

* * *

• Április 21., Nagycsütörtök este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)

• Április 22. Nagypéntek de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 22. Nagypéntek este 6 óra

Passióolvasás úrvacsorával (Pelikán

András) J.S. Bach: János passiójának

koráltételeivel

• Április 24., Húsvét ünnepe hajnali 5 óra

istentisztelet és agape (Pelikán András)

• Április 24., Húsvét ünnepe de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 25., Húsvéthétfõ de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Pelikán András)

Gyülekezeti kirándulás
Idén, a hagyományos autóbuszos gyüle-

kezeti kirándulásunkat május 14-én,

szombaton tartjuk. A kirándulás fõ állo-

másai Somogyország északi részén: Cece

(Csók Emlékház), Sárszentlõrinc (Ev. Ci-

gánymisszió, Petõfi Emlékház, Ev. Temp-

lom), Ozora (Pipó Vár), Dég (Kastély)

A tervezett útvonal Budapesttõl Buda-

pestig mintegy 300 km. A kirándulás úti-

költsége 3000 Ft/fõ. Napi ellátásról min-

denki maga gondoskodik. (Kínált süte-

ményeket szívesen elfogadunk.)

Indulás 2011. május 14. 7 óra 00 perc,

visszaérkezés kb. 20 óra. A találkozás

helye a szokásos Dózsa György úti par-

koló a Regnum Marianum emlékke-

resztnél. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy

a jelentkezéssel egy idõben fizessék be a

részvételi díjat. Az autóbusz korlátozott

férõhelyû, ezért a részvételi szándékot a

jelentkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. 

TELEFONSZÁMAINK

Aradi György lelkész 20/ 824 5371

Pelikán András beosztott lelkész 20/ 824 8726

Deák Dániel hitoktató 20/ 824 9015

Gálos Miklós kántor 20/ 770 3533

Jónás Zoltánné egyházfi 20/ 770 3702

2x1%
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azaz Isten küldötte az el-

hagyott Jézusban minden

szenvedõ, bajokat hor-

dozó ember menedékévé.

A megváltó szeretet az

elhagyott Jézusban tárul

fel. Ebben a saját képes-

ségeinket meghaladó sze-

retetben kapjuk a hívást

arra, hogy bátran meg-

üresítsük mi is magunkat

és felszabaduljunk a sze-

retetre. Ennek a tapaszta-

latnak az ereje nem csak

Istenhez köt a szülõ–gyerek kapcsolat

erõsségével, de újra rendezi az embertár-

sainkhoz fûzõdõ viszonyunkat is. Egy új

testvériség szálait szövi minden találko-

zás az elhagyott Jézussal. Ennek szálait

Jézus halála sem vágta el. Sõt az elsõ

húsvét óta az elhagyott Jézus üressége és

szeretete mellé kapjuk a meglepetést: az

üres sírt és az elhagyott tanítványokat

szólító Jézus összetéveszthetetlen szere-

tetét. Minden vasárnap és hétköznap.

Ámen.                               Aradi György

Menedékünk az elhagyott Jézus

NAGYHETI – HÚSVÉTI ALKALMAK
Krisztus valóban feltámadt! 

Terek, kövek, kárpitok 
– egy templom megszólaló részei –

A Deák téri és Fasori gyülekezetek közös

nagyheti sorozata. Az alkalmak 18 óra-

kor kezdõdnek a Damjanich u. 28/B-ben

Április 18. „Ti pedig” – Mk11,15-19

Amit Isten tervez – s amit az ember cselek-

szik. Igehirdetõ: Gerõfiné dr. Brebovszky Éva

Április 19. „Kõ kövön” – Mk13,1-2

Ahogy az ember – s ahogy Isten lát.

Igehirdetõ: Cselovszky Ferenc

Április 20. „Felülrõl az aljáig” – Mk15,33-38

A lezárulás – és a feltárulás titka.

Igehirdetõ: Smidéliusz Gábor

* * *

• Április 21., Nagycsütörtök este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)

• Április 22. Nagypéntek de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 22. Nagypéntek este 6 óra

Passióolvasás úrvacsorával (Pelikán

András) J.S. Bach: János passiójának

koráltételeivel

• Április 24., Húsvét ünnepe hajnali 5 óra

istentisztelet és agape (Pelikán András)

• Április 24., Húsvét ünnepe de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 25., Húsvéthétfõ de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Pelikán András)

Gyülekezeti kirándulás
Idén, a hagyományos autóbuszos gyüle-

kezeti kirándulásunkat május 14-én,

szombaton tartjuk. A kirándulás fõ állo-

másai Somogyország északi részén: Cece

(Csók Emlékház), Sárszentlõrinc (Ev. Ci-

gánymisszió, Petõfi Emlékház, Ev. Temp-

lom), Ozora (Pipó Vár), Dég (Kastély)

A tervezett útvonal Budapesttõl Buda-

pestig mintegy 300 km. A kirándulás úti-

költsége 3000 Ft/fõ. Napi ellátásról min-

denki maga gondoskodik. (Kínált süte-

ményeket szívesen elfogadunk.)

Indulás 2011. május 14. 7 óra 00 perc,

visszaérkezés kb. 20 óra. A találkozás

helye a szokásos Dózsa György úti par-

koló a Regnum Marianum emlékke-

resztnél. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy

a jelentkezéssel egy idõben fizessék be a

részvételi díjat. Az autóbusz korlátozott

férõhelyû, ezért a részvételi szándékot a

jelentkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. 

TELEFONSZÁMAINK

Aradi György lelkész 20/ 824 5371

Pelikán András beosztott lelkész 20/ 824 8726

Deák Dániel hitoktató 20/ 824 9015

Gálos Miklós kántor 20/ 770 3533

Jónás Zoltánné egyházfi 20/ 770 3702

2x1%
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A 2010. évi személyi jövedelemadó

bevallásakor a civil szervezetek javára

rendelkezõ 1 százalékról kérjük Gyüle-

kezetünk tagjait, hogy az Alapítvány cél-

kitûzéseinek támogatására tegyék meg

felajánlásukat. Emlékeztetõül a 2009.

adóév felajánlásaiból összesen 328.453,-

forintot kaptunk. A támogatás összege az

APEH-tõl számlaszámunkra meg is ér-

kezett. Felhasználásáról a közhasznú

jelentés összeállításánál az Alapítvány

Kuratóriuma úgy döntött, hogy mivel eb-

ben az évben viszonylag késõn érkezett

hozzánk a pénz, ezért felhasználására a

ez évben kerül sor. 

Az Alapítvány anyagilag támogatni és

segíteni kívánja az ifjúsági munkát a

nyári táborokon, valamint az ifjúsági

konferenciákon való részvétel segítésé-

vel. Szeretnénk az ifjúsági klub felsze-

reltségének bõvítéséhez hozzájárulni.

Presbiteri ülésen elhangzott javaslat sze-

rint, két szegénysorsú, gyülekezethez tar-

tozó fasori diák rendszeres havi támoga-

tására teszünk közzé felhívást.

Az ifjúsági

munka támoga-

tása mellett se-

gíteni kívánja

az Alapítvány a

Déli Egyházke-

rület, illetve a

Pesti Egyház-

megye által

szervezett kon-

fe renc iákon ,

illetve rendez-

vényeken, mint

például a pres-

biteri továbbképzéseken, gyülekezeti

munkatársképzõ tanfolyamokon, stb-n,

való fasori részvételt. Minden gyülekeze-

ti tagunkat kérjük, hogy ötleteivel, javas-

lataival segítse a kuratórium munkáját.

Mindenki úgy adjon, ahogyan elõre

eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy

kényszerûségbõl, mert „a jókedvû ada-

kozót szereti az Isten”.  (2 Kor 9,7)

Az Alapítvány Kuratóriuma nevében

köszönöm mindazoknak a támogatását,

akik az alapítványon keresztül is segítik

Gyülekezetünk munkáját. Reményeink

szerint a missziói feladataink támoga-

tottsága az Alapítvány célkitûzéseinek

ismeretében tovább növekszik. Ezért

ajánlom mindannyiunk figyelmébe 

az Alapítvány számlaszámát: 

OTP 11709002-20124393 és

adószámát: 181972 13-1-42, 

az ez évi bevallások készítésének segí-

tésére.

Dr. Gálos Miklós

az Alapítvány a Budapest-Fasori

Evangélikus Egyházközségért elnöke  

Alapítványi hírek 

FÕBB KIADÁSOK

Illetmények

Lelkészek 2,899,200

Lelkészek hitoktatási díja 233,336

Egyházi alkalmazottak illetménye (egy-

házfi, kántor, kórusvezetõ) 2,120,900

Nem lelkészi hitoktatási díj 1,096,664

Lelkészeknek egyéb juttatás 379,600

Irodavezetõ 1,069,060

Összesen 7,798,760

Törvényes terhek 1,683,988

Dologi kiadások

Gyülekezeti helyiségekben 2,657,826

Ház vízdíj 2,104,560

Ház szemétszállítási díj 1,054,849

További közüzemi díjak 799,055

Összesen 6,616,290

Más egyházi szerveknek

Országos járulék 320,850

Kötelezõ offertóriumok 151,305

Adomány más gyülekezetnek 331,130

Összesen 803,285

Támogatások

Szociális támogatás családoknak 13,440

Belmissziós kiadások, táborok 852,992

Felszerelés vétele gyülekezeti helyisé-

gekbe 110,327

Összesen 976,759

Javítás, karbantartás

Gyülekezet ingatlanaiban 1,035,448

Házban 7,417,174

Összesen 8,452,622

Összesen 26,331,704

FÕBB BEVÉTELEK

Gyülekezeti tagoktól

Egyházfenntartói járulék 2,393,596

Adomány 1,062,600

Perselypénz 1,694,720

Céladomány 48,030

Összesen 5,198,946

Belsõ egyházi forrásból

Egyházmegye 30,000

MEE pályázat 740,000

Összesen 770,000

Külsõ támogatások

Állami hitoktatási díj+járulékai 1,564,833

Pályázatokból projektor

Edgar Groz Alapítvány 994,700

Összesen 2,559,533

Gazdálkodásból

Lakbérek 8,956,500

Ingatlanok hasznosítása 2,267,395

Vízdíj lakóktól 1,958,879

Szemétszállítási díj lakók 816,104

Összesen 13,998,878

Egyéb bevételek

Követelések törlesztése 1,028,880

Egyéb visszatérítések 1,169,989

Összesen 2,198,869

Összesen 24,726,226

A 2010-es esztendõ zárszámadása

2010. évi nyitó pénzkészlet: 8,554,346

bevételek összesen: 26,662,146

kiadások összesen: 30,029,524

2010. évi záró pénzkészlet: 5,186,968
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Istennel, az benne sûrûsödik a nagyheti–

húsvéti ünnepkör drámájában. A világ és

benne kiemelten a mi embervilágunk

megváltásának titka tárul fel a történelem
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déstörténete, drámája. Az
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emberi fájdalmat, minden veszteséget

áthangol. Az elhagyott Jézus kiáltása

egyszerre tárja fel létünk legnagyobb
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Jézus itt véglegesen megüresíti magát

minden ember feltétlen szeretetére. Akkor,
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nedéke sem nyújt átélhetõ oltalmat szá-

mára a kereszten. Eltaszítva, elszakítva

emberektõl és távol az égtõl. Éppen ezért

lesz Jézus a mélységnek ezen a fokán,

azaz Isten küldötte az el-

hagyott Jézusban minden

szenvedõ, bajokat hor-

dozó ember menedékévé.

A megváltó szeretet az

elhagyott Jézusban tárul

fel. Ebben a saját képes-

ségeinket meghaladó sze-

retetben kapjuk a hívást

arra, hogy bátran meg-

üresítsük mi is magunkat

és felszabaduljunk a sze-

retetre. Ennek a tapaszta-

latnak az ereje nem csak

Istenhez köt a szülõ–gyerek kapcsolat

erõsségével, de újra rendezi az embertár-

sainkhoz fûzõdõ viszonyunkat is. Egy új

testvériség szálait szövi minden találko-

zás az elhagyott Jézussal. Ennek szálait

Jézus halála sem vágta el. Sõt az elsõ

húsvét óta az elhagyott Jézus üressége és

szeretete mellé kapjuk a meglepetést: az

üres sírt és az elhagyott tanítványokat

szólító Jézus összetéveszthetetlen szere-
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Ámen.                               Aradi György

Menedékünk az elhagyott Jézus
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Terek, kövek, kárpitok 
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A Deák téri és Fasori gyülekezetek közös

nagyheti sorozata. Az alkalmak 18 óra-

kor kezdõdnek a Damjanich u. 28/B-ben

Április 18. „Ti pedig” – Mk11,15-19

Amit Isten tervez – s amit az ember cselek-

szik. Igehirdetõ: Gerõfiné dr. Brebovszky Éva

Április 19. „Kõ kövön” – Mk13,1-2

Ahogy az ember – s ahogy Isten lát.
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Április 20. „Felülrõl az aljáig” – Mk15,33-38

A lezárulás – és a feltárulás titka.

Igehirdetõ: Smidéliusz Gábor

* * *

• Április 21., Nagycsütörtök este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)

• Április 22. Nagypéntek de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 22. Nagypéntek este 6 óra

Passióolvasás úrvacsorával (Pelikán

András) J.S. Bach: János passiójának

koráltételeivel

• Április 24., Húsvét ünnepe hajnali 5 óra

istentisztelet és agape (Pelikán András)

• Április 24., Húsvét ünnepe de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 25., Húsvéthétfõ de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Pelikán András)

Gyülekezeti kirándulás
Idén, a hagyományos autóbuszos gyüle-

kezeti kirándulásunkat május 14-én,

szombaton tartjuk. A kirándulás fõ állo-

másai Somogyország északi részén: Cece

(Csók Emlékház), Sárszentlõrinc (Ev. Ci-

gánymisszió, Petõfi Emlékház, Ev. Temp-

lom), Ozora (Pipó Vár), Dég (Kastély)

A tervezett útvonal Budapesttõl Buda-

pestig mintegy 300 km. A kirándulás úti-

költsége 3000 Ft/fõ. Napi ellátásról min-

denki maga gondoskodik. (Kínált süte-

ményeket szívesen elfogadunk.)

Indulás 2011. május 14. 7 óra 00 perc,

visszaérkezés kb. 20 óra. A találkozás

helye a szokásos Dózsa György úti par-

koló a Regnum Marianum emlékke-

resztnél. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy

a jelentkezéssel egy idõben fizessék be a

részvételi díjat. Az autóbusz korlátozott

férõhelyû, ezért a részvételi szándékot a

jelentkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. 

TELEFONSZÁMAINK

Aradi György lelkész 20/ 824 5371

Pelikán András beosztott lelkész 20/ 824 8726

Deák Dániel hitoktató 20/ 824 9015

Gálos Miklós kántor 20/ 770 3533

Jónás Zoltánné egyházfi 20/ 770 3702

2x1%
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Idén 200 éves a Deák téri Evangélikus Templom
Közös hálaadó istentisztelet és egész napos program 

2011. június 13-án Pünkösdhétfõn 10 órától.

Aki már volt az elmúlt években, az pontosan

tudja: a keszõhidegkúti tábor jó. Jó, mert

végre elkezdõdött a nyár. Jó, mert újra lehet

találkozni rég nem látott ismerõsökkel, akik

Gyönkön, Szárazdon, Keszõhidegkúton,

Keszthelyen vagy valahol máshol laknak,

arrafelé, ahol mi ritkán járunk. Jó, mert finom

az ebéd és a kolomp hangja, amely ebédelni

hív ott cseng a különben sokáig. Jó, mert a ré-

ges-régi csocsóasztalan sosem úgy pattan a

labda, mint itthon, és még izgalmasabbak a

meccsek. Jó, mert eshet az esõ (az utóbbi

években mindig esõvel indult a tábor), vagy

lehet nagy hõség, akkor is jókat lehet játszani,

focizni, számháborúzni, boltba menni egy kis

finomságért keresztül

a falun, ahol megnéz-

nek minket. Jó, mert

Matyi bácsit régen lát-

tuk, és olyan kedvesen

énekli mindig az éne-

keket velünk. Jó, mert

sok játékkal és külön-

leges feladattal tanu-

lunk bibliai történe-

tekrõl. És jó, mert a tá-

bortûz mellett a tábor

végén olyan sok él-

mény van bennünk,

ami kitart egy évig. 

Aki még nem volt

ebben táborban, azt

nagyon bátorítjuk:

most jöjjön el velünk,

hogy ilyen és ehhez hasonló élményeik le-

hessenek. Az idei tábor öt napján ötféle érzék-

szervünkrõl lesz szó. A látás, hallás, szaglás,

ízlelés és tapintás témájához kapcsolódnak

majd a bibliai történetek, feladatok, játékok.

Minden iskolás jelentkezését várjuk!

A tábor részletei kapcsán Pelikán András

lelkész és Deák Dániel hitoktató szívesen ad

felvilágosítást a körlevélben és honlapunkon

is megtalálható telefonszámokon vagy szemé-

lyesen. A tábor költsége 13.000 forint, amely

a szállást, étkezést, részvételi díjat tartalmaz-

za. Rászorulók részvételi díjához gyülekeze-

tünk is hozzájárul. Jelentkezési lap kérhetõ a

lelkészi hivatalban. 

Ismét Keszõhidegkút – hittantábor június 20–24.

megnézni, milyen a templom akkor, amikor

10-15 gyerek párnákon ül elõl és szüleik,

nagyszüleik büszke tekintetével kísérve felel-

nek a könnyebb és nehezebb kérdésekre.

Családi istentiszteletek idén: május 1.,

június 5. (tanévzáró),  szeptember 4., októ-

ber 2.,  november 6., december 4.

P. A. 

Április 15–17-ig a Balaton mellett készülünk a Pünkösd ünnepére 

tervezett konfirmációnkra. Várjuk az imádságos támogatást.

Keres
ztség hit

Krisztus

úrvacsorakonfirma’cio’

S
ze
nt
írá
s

bu”nbocsánat

apostolok
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követni foglak téged. De én vagyok az is,

aki az elsõ ijesztõ vagy szokatlan pillanat-

ban máris másra gondolt, arra gondoltam,

hogyan õrizhetem meg magamat, szoká-

saimat, gondolataimat. Nem törõdtem

veled, letagadtalak, elárultalak. Fordulj

hozzám szelíden és bocsásd meg hûtlen-

ségemet. Bocsásd meg bûneimet. Ámen.

ÁPRILIS 22., PÉNTEK

„Feje fölé függesztették az ellene szóló

vádat, amely így szólt: EZ JÉZUS, A ZSI-

DÓK KIRÁLYA.” (Mt 27,37)

Istenem, köszönöm neked, hogy értem

egyszülött Fiadat a keresztre vitted. Kö-

szönöm, hogy amikor õt látom, olyan Úr-

ra nézhetek, aki ismeri minden fájdalma-

mat, kétségbeesésemet, félelmemet. Kö-

szönöm, hogy az õ alázatossága által

növekedhetek én is alázatosságban. Tö-

A 2010. év a kazuális 
szolgálatok tükrében

„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.”

(Mk 16,16)

Bálint Andor Borisz, Becske Panni

Kalmilla, Bellák Leo Maxim, Császár

Elõd, Császár Petra, Darvas Dávid,

Fenyõdi Márk Álmos, Fischl Nóra Eszter,

Haas Anna, Haas Márton, Horváth Lotti,

Jelinek Adrienn, Kiss Bálint Levente,

Koruhely Édua, Krepsz Balázs, Larsen-

Kukla Viktor, Lédermájer Enikõ Rozália,

Lucza András, Massányi Fanni, Massányi

Sámuel, Matányi Keve, Medveczky

Mihály, Németh Eszter, Szabó Anni

Dorottya, Szabó Péter András, Szabó-

Erdélyi Angéla, Szabó-Erdélyi Bálint,

Szinaberg Viktória, Szováti Dóra, Szováti

Márk, Tomcsányi Fruzsina, Tomcsányi

Tamás, Tóth Izabella, Tünde Deborah

Nakigudde, Vajda Konrád, Vajda Kristóf,

Zorkóczy Barnabás

Isten õrizze és erõsítse meg fogadalmat

tett testvéreinket!

Fekete István, Fekete-Vincze Anikó,

Hámor Endre, Lucza András

A mindenható Isten áldja meg szeretettel

és hûséggel a házastársakat!

Ádám Henrietta és Tóth Attila

Agócs Rita és Song Dongseng

Barna Klaudia és Szabó Péter

Bauer Ibolya és Novák Ákos

Berta Dóra és Jávor Márk Aurél

Berta Katalin és Tóth László

Császár Annamária és Császár Elõd

Falvai Anna és Csonka Balázs

Hegyi Barbara és Benedek Zoltán

Horváth Cecília és Gálos Miklós

Jelinek Adrienn és Ambrus Ádám

Kál Cecília és Borbély Gábor

Kiss Eszter Rita és Zorkóczy Miklós

Lindberg Katalin és Hans Jürgen Brustkern

Palkó Eszter és Budinszky Péter

Pepó Zsuzsanna és Di Gleria Zsolt

Pertorini Adrienn és Zahorecz Dávid

Pintér Adrienn és Bitskey Máté

Prekel Dániel és Vaskuti Éva

Rákos Réka és Burján Balázs

Rohmann Ditta és Fassang László

Sándor Zsuzsa és Hajós Gábor

Székely Krisztina és Kiss Ferenc

Szûcs Noémi Ibolya és Tasnádi-Dáhy Péter

Tabajdi Zsuzsa és Muntag Márton

Trine Soyland és Kenth Roswall

Vadászi Éva és Horváth Zoltán

Varga Nóra és Krepsz Balázs

Velasquez de la Torre Krisztina és Sikter Róbert

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás

és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is

él.” (Jn 11,25)

Asbóth Artúr, Borostyán Józsefné, Boytha

György, Cselõtei György, Dina Károlyné,

Frühzeitig Imréné, Gáncs Lajos, Geisler

Erzsébet, Grossmann Lászlóné, Herk

Zoltán, Hídvégi Istvánné, Imre József,

Kádár Ferencné, Kiss Árpád, Kiss Ernõ,

Lázár Jánosné, Merán Katalin, Molnár

Tiborné, Münzkirchner Istvánné, Nagy

Barna, Nagy Eörsné, Németh Ferencné,

Pintér Miklósné, Radits Lajosné, Ruzsás

Sándor, S. Varga Jánosné, Sarlai Árpád,

Takács Jánosné, Thomka László Imre,

Várszegi Gusztáv, Zelmann Pál

MEGKERESZTELTEK

KONFIRMÁLTAK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ELTEMETTETTEK

röld el vétkeimet, tisztítsd meg szívemet,

gondolataimat. Szabadíts meg attól, hogy

önmagamért aggódjak, viseld gondomat

és adj megnyugvást akaratodban. Köszö-

nöm neked kimondhatatlanul nagy szere-

tetedet. Ámen.

ÁPRILIS 23., SZOMBAT

„Hallgasd meg, Uram, imádságomat, jus-

son el hozzád kiáltásom!” (Zsolt 102,2)

Uram, várom a feltámadást, várom az

élet diadalát a halál felett. Életemben is

olyan sokszor érzem azt, hogy minden

elvész, minden eltûnik. Tudom, hogy

végül mégis az élet gyõz, adj erõs hitet,

hogy higgyem és átéljem ezt. Vedd el szí-

vembõl az aggodalom, a reménytelenség

érzéseit, adj várakozást és nyitottságot.

Hozd el életembe fényedet, újítsd meg

életemet! Ámen.                 Pelikán András

Régi hagyomány gyülekezetünkben, hogy

olyan istentiszteleteket is tartunk, ahova ki-

mondottan a családokat, a gyermekeket vár-

juk. Ezek a családi istentiszteletek, amelyek

(július és augusztus kivételével) egész évben

a hónap elsõ vasárnapján 10 órakor vannak

templomunkban. Kettõs célja van a mind-

össze félórás istentiszteletnek: szülõk, nagy-

szülõk, keresztszülõk társaságában próbál

templomi élményt adni a legkisebbeknek, a

hittanórák témáitól kicsit eltérõ tematikájával

pedig tanítani igyekszik mindenkit. Az elmúlt

években rögzült forma szerint az istentisztelet

elsõ részébén a hagyományos istentiszteleti

elemeken keresztül tanulhatják, szokhatják a

gyermekek a templomi légkört. Ez a mintegy

tízperces rész a gyülekezetben használt saját

énekverses rend mellett az Apostoli hitvallás

elmondását is magába foglalja. Az istentisz-

telet második részének középpontjában már

teljesen a gyerekek állnak. Ekkor egy-egy

téma beszélgetéses feldolgozása történik,

idõnként meglepetésként felnõttek vagy ép-

pen konfirmandusok kis színdarabja, bábjáté-

ka teszi érdekesebbé a beszélgetést. Minden

családi istentisztelet kedves zárórésze a vala-

mennyi résztvevõ (a legkisebbektõl a legidõ-

sebbekig) közös nagy köre, a kézen fogva

mondott Miatyánk.

Az idei évben szorgos kis csapat készíti elõ

az istentiszteleteket. Az idei év téma-soroza-

tához („Isten olyan, mint...”)  kapcsolódó kis

ajándékok kitalálásában, elkészítésében segí-

tenek szülõk és gyülekezeti tagok. E csoport-

hoz is lehet csatlakozni azoknak, akik éreznek

magukban egy kis  kreativitást. De ugyanígy

várunk minden érdeklõdõt családi istentiszte-

leteinkre, akik eddig talán még nem jöttek el

A családi istentiszteletekrõl
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Nagyheti imádságok
a bibliaolvasó útmutató napi igéi alapján

ÁPRILIS 17., VASÁRNAP

„Az elõtte és utána menõ sokaság pedig

ezt kiáltotta: »Hozsánna a Dávid Fiá-

nak! Áldott, aki jön az Úr nevében! Ho-

zsánna a magasságban!«” (Mt 21,9)

Istenem, mennyei Atyám! Hálával és

örömmel gondolok Jézus Krisztus dicsõ-

séges jeruzsálemi bevonulására. Az én

szívemben is szól az õsi ének: Hozsánna

a magasságban. De ahogy a Jézust ün-

neplõ tömeg is hamar elfordult tõle, én is

a kísértésnek vagyok kitéve, hogy õt el-

felejtve csak magamra figyeljek. Adj a

hétköznapokra is erõt és hûséget, hogy

ne forduljak el tõle, hanem példáját kö-

vetve ragaszkodjak õhozzá. Erõsíts meg

szereteteddel. Ámen.

ÁPRILIS 18., HÉTFÕ

„Ki mondhatja: tisztán tartottam szívemet,

tiszta vagyok, nincs vétkem?” (Péld 20,9)

Istenem, ha azt is mondanám, nincs vét-

kem, magamat csapnám be. Mert nem

tiszta a szívem, tele van önzéssel, tele

van a saját akaratommal. Ahogy Jézus-

ban az alázatosság példáját mutattad meg

az embereknek, engem is formálj aláza-

tossá és így tisztítsd meg szívemet. Tégy

engem is eszközöddé, hogy magam körül

szeretettel változtassam a világot akara-

tod szerint. Segíts mondanom: nem tisz-

ta a szívem, de veled azzá lehet, tisztíts

meg, Uram. Ámen.

ÁPRILIS 19., KEDD

„Megparancsoltam neked, hogy légy

erõs és bátor.” (Józs 1,9a)

Ha másokhoz mérem magam, Uram,

mindig megtalálom azt, amiben különb

lehetek náluk. De ha csak önmagamat

látom, akkor be kell ismernem: gyenge

vagyok. Segíts, Uram, hogy legyõzzem a

bennem lévõ gyengeséget, tégy engem

erõs és bátor, elszánt követeddé. Vedd el

szívembõl annak akaratát, hogy másokat

akarjak felülmúlni haszontalan dolgok-

ban, és adj kitartást a másokért való

imádságban és értük való, szeretetet adó

szolgálatban. Ámen.

ÁPRILIS 20., SZERDA

„Krisztus mondja: »Ha tehát megmostam

a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek

is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert

példát adtam nektek, hogy amint én tettem

veletek, ti is úgy tegyetek.«” (Jn 13, 14-15)

Istenem, olyan nehéznek tûnik alázatosan

viselkednem. Körülöttem mindenki a

saját akaratát akarja rám erõltetni, sok-

szor mindenki hangja hangosabb az

enyémnél. Egy kicsi nekem is járna! És

Jézus mégis arra tanít, ne felmagasztalni,

hanem megalázni próbáljam magamat.

Adj, Uram, erõt ehhez. Adj bölcsességet,

hogy belássam és elfogadjam akaratod.

Adj erõt, hogy lemondjak önzésemrõl és

örömömet leljem abban, ha másoknak

segítek. Vezess engem, Istenem! Ámen.

ÁPRILIS 21., CSÜTÖRTÖK

„Péter visszaemlékezett Jézus szavára,

aki azt mondta neki: »Mielõtt megszólal a

kakas, háromszor tagadsz meg engem.«

Aztán kiment onnan, és keserves sírásra

fakadt.” (Mt 26,75)

Én vagyok Péter. Én vagyok, az, aki fo-

gadkoztam és esküdöztem: „ha meg is

kell halnom veled, akkor sem tagadlak

meg!” Én vagyok az, aki hitte és mondta,

mindig is hûséges leszek hozzád, mindig
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Nagyheti imádságok
a bibliaolvasó útmutató napi igéi alapján

ÁPRILIS 17., VASÁRNAP

„Az elõtte és utána menõ sokaság pedig

ezt kiáltotta: »Hozsánna a Dávid Fiá-

nak! Áldott, aki jön az Úr nevében! Ho-

zsánna a magasságban!«” (Mt 21,9)

Istenem, mennyei Atyám! Hálával és

örömmel gondolok Jézus Krisztus dicsõ-

séges jeruzsálemi bevonulására. Az én

szívemben is szól az õsi ének: Hozsánna

a magasságban. De ahogy a Jézust ün-

neplõ tömeg is hamar elfordult tõle, én is

a kísértésnek vagyok kitéve, hogy õt el-

felejtve csak magamra figyeljek. Adj a

hétköznapokra is erõt és hûséget, hogy

ne forduljak el tõle, hanem példáját kö-

vetve ragaszkodjak õhozzá. Erõsíts meg

szereteteddel. Ámen.

ÁPRILIS 18., HÉTFÕ

„Ki mondhatja: tisztán tartottam szívemet,

tiszta vagyok, nincs vétkem?” (Péld 20,9)

Istenem, ha azt is mondanám, nincs vét-

kem, magamat csapnám be. Mert nem

tiszta a szívem, tele van önzéssel, tele

van a saját akaratommal. Ahogy Jézus-

ban az alázatosság példáját mutattad meg

az embereknek, engem is formálj aláza-

tossá és így tisztítsd meg szívemet. Tégy

engem is eszközöddé, hogy magam körül

szeretettel változtassam a világot akara-

tod szerint. Segíts mondanom: nem tisz-

ta a szívem, de veled azzá lehet, tisztíts

meg, Uram. Ámen.

ÁPRILIS 19., KEDD

„Megparancsoltam neked, hogy légy

erõs és bátor.” (Józs 1,9a)

Ha másokhoz mérem magam, Uram,

mindig megtalálom azt, amiben különb

lehetek náluk. De ha csak önmagamat

látom, akkor be kell ismernem: gyenge

vagyok. Segíts, Uram, hogy legyõzzem a

bennem lévõ gyengeséget, tégy engem

erõs és bátor, elszánt követeddé. Vedd el

szívembõl annak akaratát, hogy másokat

akarjak felülmúlni haszontalan dolgok-

ban, és adj kitartást a másokért való

imádságban és értük való, szeretetet adó

szolgálatban. Ámen.

ÁPRILIS 20., SZERDA

„Krisztus mondja: »Ha tehát megmostam

a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek

is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert

példát adtam nektek, hogy amint én tettem

veletek, ti is úgy tegyetek.«” (Jn 13, 14-15)

Istenem, olyan nehéznek tûnik alázatosan

viselkednem. Körülöttem mindenki a

saját akaratát akarja rám erõltetni, sok-

szor mindenki hangja hangosabb az

enyémnél. Egy kicsi nekem is járna! És

Jézus mégis arra tanít, ne felmagasztalni,

hanem megalázni próbáljam magamat.

Adj, Uram, erõt ehhez. Adj bölcsességet,

hogy belássam és elfogadjam akaratod.

Adj erõt, hogy lemondjak önzésemrõl és

örömömet leljem abban, ha másoknak

segítek. Vezess engem, Istenem! Ámen.

ÁPRILIS 21., CSÜTÖRTÖK

„Péter visszaemlékezett Jézus szavára,

aki azt mondta neki: »Mielõtt megszólal a

kakas, háromszor tagadsz meg engem.«

Aztán kiment onnan, és keserves sírásra

fakadt.” (Mt 26,75)

Én vagyok Péter. Én vagyok, az, aki fo-

gadkoztam és esküdöztem: „ha meg is

kell halnom veled, akkor sem tagadlak

meg!” Én vagyok az, aki hitte és mondta,

mindig is hûséges leszek hozzád, mindig
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ISTENTISZTELETEK

Úrvacsorás istentisztelet minden vasár-

nap és ünnepeken 11 órakor. 

Családi istentisztelet minden hónap elsõ

vasárnapján 10 órakor.

Angol nyelvû istentisztelet minden

hónap második vasárnapján 9:45 órakor.

HITTANÓRÁK GYERMEKEKNEK

1-2. osztályosok részére 

minden hétfõn 16:30 órakor 

3-4. osztályosok részére 

minden kedden 16:30 órakor 

5-6. osztályosok részére 

minden csütörtökön 16:30 órakor 

GYERMEKEK JÁTÉKOS 

VASÁRNAPJA

A hónap elsõ vasárnapja kivételével min-

den vasárnap 11 órakor (az istentisztelet-

tel párhuzamosan) a gyülekezeti terem-

ben 

KONFIRMÁCIÓ OKTATÁS

két csoportban: 

minden csütörtökön 17:15 órakor és 

minden szombaton 10:00 órakor.

IFI

Külön szervezésben, az egyes alkal-

makról a honlapon és levelezõlistán lehet

tájékodni.

FORRÁS KLUB

Keresztelõre, konfirmációra, esküvõre

készülõ fiatal felnõtteknek, és minden

érdeklõdõnek, akik szívesen kapcsolód-

nának egy olyan közösséghez, ahol nyi-

tottan lehet kérdezni, beszélgetni hitbeli

és hétköznapi kérdésekrõl. Minden hó-

nap utolsó szerdáján 18 órakor a gyüle-

kezeti teremben. (április 27., május 25.)

FIATALOK BIBLIAÓRÁJA

Márk evangéliumának kibontása fiatal

felnõttek közösségében. A Forrás klubbal

váltva, általában a hónap második

szerdáján 19 órakor a gyülekezeti terem-

ben. (április 13., május 11.)

IDÕSEK BIBLIAÓRÁJA

Minden szerdán 15 órakor a gyülekezeti

teremben.

PRESBITERI ÉS MUNKATÁRSI

BIBLIAÓRA

Minden hónap elsõ hétfõjén 18 órakor a

gyülekezeti teremben. (május 2., június 6.)

GYÜLEKEZETI KÓRUS (FAFÖK) 

18–28 éveseknek minden csütörtökön 19

órakor. Karvezetõ: Nováky Andrea.

További részletek honlapunkon

(http://fasor.lutheran.hu) 

és hirdetõtábláinkon!

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 
a 2010/2011. tanévben

Virágvasárnapi Gyermek Szeretetvendégség
Gyülekezeti terem  (Bp. VII. Damjanich utca 28/b) • 2011. április 17., 10:30 óra

Gyülekezeti diakóniai szolgálat

Úrvacsorai szolgálattal és/vagy

beteglátogatással szívesen 

felkeressük otthonaikban vagy

kórházban lévõ testvéreinket.

Lelkészek és gyülekezeti 

munkatársak várják a jelzést a

hivatal elérhetõségein keresztül.

Nagypénteki passióolvasás – a kórussal

Az idei nagypénteki passióolvasás különleges lesz,

mert Bach János-passióját veszi alapul. A szenve-

déstörténet János evangéliuma szerint elevenedik

meg, és a felolvasott evangéliumot azok a korálok

illusztrálják, amelyeket Johann Sebastian Bach a

János passió írásához komponált. 

Ez a liturgia eltér az énekeskönyvben található

passióolvasási rendtõl (K liturgia). Egyrészrõl ott

nem egy evangélium, hanem mind a négy szenve-

déstörténetbõl összeválogatott versek alapján bon-

takozik ki az eseménysor. Másrészrõl ehhez a válo-

gatáshoz illesztették a liturgia összeállítói a gyüle-

kezeti énekeket. 

A János passióban elõforduló korálok meg-meg-

szakítják a passió történetének folyamatosságát, de

mindig valamilyen módon reflektálnak az evangéli-

umi történetre. Ezeknek a válaszoknak a változa-

tosságát három példán keresztül szeretném bemu-

tatni. 

A szenvedéstörténet egy pontján Péter megvé-

deni igyekszik Jézust, s kardot ránt a Gecsemáné

kertbe berontó fegyveresek ellen. Jézus azonban

megállítja õt, s felteszi a kérdést: „Vajon nem kell-

e kiinnom a poharat, melyet az Atya adott nekem?”

Bach az evangéliumból talál választ: „Te szent aka-

ratod legyen E földön, miként mennyekben! Ha

szenvedünk, türelmet adj, Jó s balsorsban velünk

maradj! Irtsd ki a rosszindulatot, Mely megszegi

akaratod!” Ez egy kiemelten fontos szöveg: a Hegyi

beszéd részlete, a Miatyánk negyedik kérése. A

korált Luther dallamával, hallhatjuk, s ezzel a dal-

lammal Bach egy pillanatra a nagy teológust, Lu-

ther Mártont is megidézi számunkra.

A másik példában, amikor a helytartó szolgája

megüti, Jézust így szól: „Ha rosszat mondtam, bizo-

nyítsd be, ha pedig jót mondtam, miért ütsz

engem?”. A korál, amely itt megszólal, az adott pil-

lanatra való érzelmi válasz, melyet a gyülekezeti

tagok, azaz mi magunk érezhetünk a történet meg-

hallgatásakor:  „Csak én és én sok vétkem, Mint

nagyon sok kis porszem a tenger partján kint, Az

volt az oka ennek a tenger szenvedésnek, Mely

mostan Téged elborít”.

A harmadik részlet, amelyet felidézünk a pas-

sióból az a pillanat, amikor az Írás ezt mondja:

„Ettõl fogva Pilátus igyekezett õt szabadon bocsá-

tani.” A Bach által ideillesztett korál szövege az

evangéliumra válaszként az Egyház állásfoglalása:

„Te fogságoddal Jézusunk, Az üdv ím, hozzánk jött

el. A börtönöd a trónusunk, a jámboroknak men-

hely. Mert, ha nem lennél szolga Te, Mi szolgák

maradnánk örökre.”

A négyszólamú korálokat a FaFÖK, a gyüle-

kezet kórusa énekli, közremûködnek az Anima

Musicae kamarazenekar tagjai, vezényel Nováky

Andrea.                                             Nováky Andrea

Hogy miért is gyere el? Ez nem kérdés!

Azért, hogy közösen kézmûveskedjünk,

énekeljünk és sütizzünk egy jót. Az alka-

lom végén a templomba megyünk, hogy

ott megmutassuk, mit is készítettünk

közösen.

Az elmúlt év hagyományát követve az

idei esztendõben is megrendezésre ke-

rül a Fasori Ev. Gyülekezet Gyermek

Szeretetvendégsége. 

Erre az alkalomra várunk minden gyer-

meket, kicsit, nagyot egyaránt!
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Áldott húsvétot kívánunk olvasóinknak! 

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2011. Húsvét 

Személyi jövedelemadója be-

vallásakor adójának 2x1 %-áról

rendelkezhet. Kérjük, az egy-

házak javára nyilatkozó részhez írja: 

Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai száma: 0035.

A civil szervezetek javára rendelkezõ részhez

pedig gyülekezetünk alapítványa adatait: 

Alapítvány a Budapest–Fasori

Evangélikus Egyházközségért 

adószáma: 181972 13-1-42 

(Az alapítvány számlaszáma: 

OTP 11709002-20124393)

Köszönjük támogatását! 

Ami igazán összeköt valamennyiünket

Istennel, az benne sûrûsödik a nagyheti–

húsvéti ünnepkör drámájában. A világ és

benne kiemelten a mi embervilágunk

megváltásának titka tárul fel a történelem

színpadán. Éppen úgy,

hogy a szokások fogságá-

ba esett ünnep kimozdít-

hatatlan könnyûségét át-

járja az Emberfia szenve-

déstörténete, drámája. Az

elárultak és megtagadot-

tak, a magányosan küz-

dõk és a fájdalmaikat

méltósággal hordozók

egészen emberi drámája.

Van benne mégis valami

az emberin túlmutató

többlet. A dráma csúcs-

pontján ugyanis a názáreti Jézus kiáltását

halljuk: „Én Istenem, Én Istenem, miért

hagytál el engem!” Ez a kiáltás minden

emberi fájdalmat, minden veszteséget

áthangol. Az elhagyott Jézus kiáltása

egyszerre tárja fel létünk legnagyobb

mélységét és lehetõségét.

A teljességgel ember Jézus ezen a pon-

ton a távolinak megélt Istenhez kiált. Az

istenségétõl ekkora távolságot bejáró

Jézus itt véglegesen megüresíti magát

minden ember feltétlen szeretetére. Akkor,

amikor még az istentapasztalat végsõ me-

nedéke sem nyújt átélhetõ oltalmat szá-

mára a kereszten. Eltaszítva, elszakítva

emberektõl és távol az égtõl. Éppen ezért

lesz Jézus a mélységnek ezen a fokán,

azaz Isten küldötte az el-

hagyott Jézusban minden

szenvedõ, bajokat hor-

dozó ember menedékévé.

A megváltó szeretet az

elhagyott Jézusban tárul

fel. Ebben a saját képes-

ségeinket meghaladó sze-

retetben kapjuk a hívást

arra, hogy bátran meg-

üresítsük mi is magunkat

és felszabaduljunk a sze-

retetre. Ennek a tapaszta-

latnak az ereje nem csak

Istenhez köt a szülõ–gyerek kapcsolat

erõsségével, de újra rendezi az embertár-

sainkhoz fûzõdõ viszonyunkat is. Egy új

testvériség szálait szövi minden találko-

zás az elhagyott Jézussal. Ennek szálait

Jézus halála sem vágta el. Sõt az elsõ

húsvét óta az elhagyott Jézus üressége és

szeretete mellé kapjuk a meglepetést: az

üres sírt és az elhagyott tanítványokat

szólító Jézus összetéveszthetetlen szere-

tetét. Minden vasárnap és hétköznap.

Ámen.                               Aradi György

Menedékünk az elhagyott Jézus

NAGYHETI – HÚSVÉTI ALKALMAK
Krisztus valóban feltámadt! 

Terek, kövek, kárpitok 
– egy templom megszólaló részei –

A Deák téri és Fasori gyülekezetek közös

nagyheti sorozata. Az alkalmak 18 óra-

kor kezdõdnek a Damjanich u. 28/B-ben

Április 18. „Ti pedig” – Mk11,15-19

Amit Isten tervez – s amit az ember cselek-

szik. Igehirdetõ: Gerõfiné dr. Brebovszky Éva

Április 19. „Kõ kövön” – Mk13,1-2

Ahogy az ember – s ahogy Isten lát.

Igehirdetõ: Cselovszky Ferenc

Április 20. „Felülrõl az aljáig” – Mk15,33-38

A lezárulás – és a feltárulás titka.

Igehirdetõ: Smidéliusz Gábor

* * *

• Április 21., Nagycsütörtök este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)

• Április 22. Nagypéntek de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 22. Nagypéntek este 6 óra

Passióolvasás úrvacsorával (Pelikán

András) J.S. Bach: János passiójának

koráltételeivel

• Április 24., Húsvét ünnepe hajnali 5 óra

istentisztelet és agape (Pelikán András)

• Április 24., Húsvét ünnepe de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• Április 25., Húsvéthétfõ de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Pelikán András)

Gyülekezeti kirándulás
Idén, a hagyományos autóbuszos gyüle-

kezeti kirándulásunkat május 14-én,

szombaton tartjuk. A kirándulás fõ állo-

másai Somogyország északi részén: Cece

(Csók Emlékház), Sárszentlõrinc (Ev. Ci-

gánymisszió, Petõfi Emlékház, Ev. Temp-

lom), Ozora (Pipó Vár), Dég (Kastély)

A tervezett útvonal Budapesttõl Buda-

pestig mintegy 300 km. A kirándulás úti-

költsége 3000 Ft/fõ. Napi ellátásról min-

denki maga gondoskodik. (Kínált süte-

ményeket szívesen elfogadunk.)

Indulás 2011. május 14. 7 óra 00 perc,

visszaérkezés kb. 20 óra. A találkozás

helye a szokásos Dózsa György úti par-

koló a Regnum Marianum emlékke-

resztnél. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy

a jelentkezéssel egy idõben fizessék be a

részvételi díjat. Az autóbusz korlátozott

férõhelyû, ezért a részvételi szándékot a

jelentkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. 

TELEFONSZÁMAINK

Aradi György lelkész 20/ 824 5371

Pelikán András beosztott lelkész 20/ 824 8726

Deák Dániel hitoktató 20/ 824 9015

Gálos Miklós kántor 20/ 770 3533

Jónás Zoltánné egyházfi 20/ 770 3702

2x1%


