
KÖRLEVÉL

KÖRLEVÉL 2010. Húsvét16

Lelkészi Hivatal: 1071 Budapest, Damjanich 28/B. 

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

Krisztusban újult Húsvétot Kívánunk Mindenkinek!
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet!
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2x1%
Személyi jövedelemadója bevallásakor

adójának 2x1 %-áról rendelkezhet. Kérjük,

az egyházak 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! 

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

Vas Edit hivatalvezetõ 20/ 770 3700

NAGYHETI – HÚSVÉTI ALKALMAK
Krisztus valóban feltámadt! 

Három estés sorozat Munkácsy Tri-

lógiája alapján a Deák téri gyülekezettel

közösen a Deák tér 4. Nagyteremben:

• március 29., hétfõ este 6 óra Jézus

Pilátus elõtt (Aradi György)

• március 30., kedd este 6 óra Ecce

Homo (Pelikán András)

• március 31., szerda este 6 óra Golgota

(dialógus Aradi György-Pelikán András)

• április 1., Nagycsütörtök este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Prof. Dr

Cserháti Sándor)

• április 2., Nagypéntek de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• április 2., Nagypéntek este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Pelikán András)

Elhangzik Heinrich Schütz: A mi Urunk

hét szava a keresztfán

• április 4., 4:45-tõl Húsvét hajnali isten-

tisztelet és agape (Pelikán András) a gyü-

lekezeti teremben, Damjanich u 28/b. fsz 1.

• április 4., Húsvét ünnepe de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• április 5., Húsvéthétfõ de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)

Az nem lehet, hogy nekem van ilyen sú-

lyos, halálos betegségem. Biztos, hogy

valaki összecserélte a leletemet – fogal-

mazódik meg az emberben a gondolat,

amikor értesül róla, hogy az orvosi vizs-

gálat végzetes kórt mutatott ki.

Hasonló gondolataink támadhatnak,

ha azt olvassuk a Jelenések könyvében

(3,1): „Az a neved, hogy élsz, pedig ha-

lott vagy.” Ez ellen azonnal tiltakozunk.

Ez rám nem áll. Én élek. Mozgok. Tele

vagyok munkával, van sok feladatom,

tervem. Vagy éppen gazdag vagyok, van

drága autóm, modern a lakásom, van

szép családom, sok jó barátom.

A Bibliából tudjuk, hogy a bûneset óta

minden ember halott. Mit

jelent ez? Olyan, mint a troli

lehúzott áramszedõvel vagy

egy szép, hosszú vonat, ame-

lyrõl lekapcsolták a moz-

donyt. Nincs hajtóerõ. Nincs

élet. Nincs mozgás.

Mi a halál? Nem más,

mint az Istennel, vagyis a

forrással való kapcsolat meg-

szûnése. Az elsõ zsoltár be-

szél egy fáról, amely él és

gyümölcsözik. Miért? Csak

azért, mert a folyó mellé van ültetve. On-

nan veszi az éltetõ erõt, táplálékot. Tehát

nem magától gyümölcsözik. A mi testi

életünk is prédikál: szervezetünknek

rendszeresen, néhány óránként vízre van

szüksége. Pár percnél többet nem bírunk

ki levegõ nélkül. És néhány napnál többet

nem bírunk ki evés nélkül. Tehát nincs

életem önmagamban. Mindig újra kell

enni, inni.

Isten kegyelme, hogy ott a levegõ,

amely nélkül azonnal megfulladnánk. 

A kozmikus utazások során látjuk, mi-

lyen bonyolult ott lélegezni, ahol nincs

levegõ. Más égitestek világa vonzó, szép

és érdekes, de oda védtelenül kilépni a

Elcserélt lelet

Húsvéti áldások

Az élõ Krisztus áldjon meg, ne rettentsen a

halál, ne bántson a végesség, ne  fájjon a ma-

gányod! Az élõ Krisztus áldjon meg, ne gon-

dold, hogy nincs már út, ne érezd, hogy távol

vagy, ne hidd el, hogy nincs remény! Az élõ

Krisztus áldjon meg! Járjon elõtted a Feltáma-

dott, mutassa meg neked az Élõk földjét, ahol

mindenki céljához ér, mutassa meg neked a

szabadság világát, ahol minden pillanatban

megérint az Élet! Áldjon meg téged az Isten,

aki emberré akar lenni benned is! Áldjon meg

téged az Isten, hogy ki tudj nyílni egészen a

szeretetre! Áldjon meg téged az Isten, hogy az

élet táncát járhasd szabadon! Áldjon meg té-

ged az Isten ajándékozzon meg bocsánatával

és szeretetével, hogy szomorúságból örömre,

kétségeidbõl bizonyosságra, bátortalanságod-

ból igazi erõre találhass, mert Jézus Krisz-

tusban, halála és feltámadása által tiéd már a

szabadság, az Élet teljessége! Szabad vagy

arra, hogy õt kövesd, hogy szeretetébõl élj, és

embertársaid javát munkáld!

Békesség legyen néked!

Szívbõl gratulálunk

Farkas Tibornénak Isten

gazdag áldását kérve

életére, szolgálatára, aki

a piliscsabai Munkatárs-

képzõ tanfolyamon sike-

resen végzett márciusban!
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Elhangzik Heinrich Schütz: A mi Urunk

hét szava a keresztfán

• április 4., 4:45-tõl Húsvét hajnali isten-

tisztelet és agape (Pelikán András) a gyü-

lekezeti teremben, Damjanich u 28/b. fsz 1.

• április 4., Húsvét ünnepe de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• április 5., Húsvéthétfõ de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)

Az nem lehet, hogy nekem van ilyen sú-

lyos, halálos betegségem. Biztos, hogy

valaki összecserélte a leletemet – fogal-

mazódik meg az emberben a gondolat,

amikor értesül róla, hogy az orvosi vizs-

gálat végzetes kórt mutatott ki.

Hasonló gondolataink támadhatnak,

ha azt olvassuk a Jelenések könyvében

(3,1): „Az a neved, hogy élsz, pedig ha-

lott vagy.” Ez ellen azonnal tiltakozunk.

Ez rám nem áll. Én élek. Mozgok. Tele

vagyok munkával, van sok feladatom,

tervem. Vagy éppen gazdag vagyok, van

drága autóm, modern a lakásom, van

szép családom, sok jó barátom.

A Bibliából tudjuk, hogy a bûneset óta

minden ember halott. Mit

jelent ez? Olyan, mint a troli

lehúzott áramszedõvel vagy

egy szép, hosszú vonat, ame-

lyrõl lekapcsolták a moz-

donyt. Nincs hajtóerõ. Nincs

élet. Nincs mozgás.

Mi a halál? Nem más,

mint az Istennel, vagyis a

forrással való kapcsolat meg-

szûnése. Az elsõ zsoltár be-

szél egy fáról, amely él és

gyümölcsözik. Miért? Csak

azért, mert a folyó mellé van ültetve. On-

nan veszi az éltetõ erõt, táplálékot. Tehát

nem magától gyümölcsözik. A mi testi

életünk is prédikál: szervezetünknek

rendszeresen, néhány óránként vízre van

szüksége. Pár percnél többet nem bírunk

ki levegõ nélkül. És néhány napnál többet

nem bírunk ki evés nélkül. Tehát nincs

életem önmagamban. Mindig újra kell

enni, inni.

Isten kegyelme, hogy ott a levegõ,

amely nélkül azonnal megfulladnánk. 

A kozmikus utazások során látjuk, mi-

lyen bonyolult ott lélegezni, ahol nincs

levegõ. Más égitestek világa vonzó, szép

és érdekes, de oda védtelenül kilépni a

Elcserélt lelet

Húsvéti áldások

Az élõ Krisztus áldjon meg, ne rettentsen a

halál, ne bántson a végesség, ne  fájjon a ma-

gányod! Az élõ Krisztus áldjon meg, ne gon-

dold, hogy nincs már út, ne érezd, hogy távol

vagy, ne hidd el, hogy nincs remény! Az élõ

Krisztus áldjon meg! Járjon elõtted a Feltáma-

dott, mutassa meg neked az Élõk földjét, ahol

mindenki céljához ér, mutassa meg neked a

szabadság világát, ahol minden pillanatban

megérint az Élet! Áldjon meg téged az Isten,

aki emberré akar lenni benned is! Áldjon meg

téged az Isten, hogy ki tudj nyílni egészen a

szeretetre! Áldjon meg téged az Isten, hogy az

élet táncát járhasd szabadon! Áldjon meg té-

ged az Isten ajándékozzon meg bocsánatával

és szeretetével, hogy szomorúságból örömre,

kétségeidbõl bizonyosságra, bátortalanságod-

ból igazi erõre találhass, mert Jézus Krisz-

tusban, halála és feltámadása által tiéd már a

szabadság, az Élet teljessége! Szabad vagy

arra, hogy õt kövesd, hogy szeretetébõl élj, és

embertársaid javát munkáld!

Békesség legyen néked!

Szívbõl gratulálunk

Farkas Tibornénak Isten

gazdag áldását kérve

életére, szolgálatára, aki

a piliscsabai Munkatárs-

képzõ tanfolyamon sike-

resen végzett márciusban!

KÖRLEVÉL 2010. Húsvét 2010. Húsvét KÖRLEVÉL 15 2

halált jelentené. Testi életünk kötöttségei

és korlátai mutatják, hogy Istenre szoruló

emberek vagyunk. Isten kegyelme a kö-

vetkezõ szívdobbanás. De az ige szerint

õ felhozza napját jókra és gonoszokra.

Pál apostol szerint Isten jósága meg-

térésre akar minket indítani (Róm 2,4).

Keressétek az Urat és éltek! Ez a célja

rövid életünknek a Biblia szerint. Más

szóval: térjünk vissza Istenhez.

Az élet kezdete az ébredés. Kezdem

igazán megismerni magamat. Rádöbbe-

nek, hogy eddig álomvilágban éltem Is-

ten nélkül, bûnbánat nélkül, ima nélkül.

Rádöbbenek, hogy nincs elcserélve a

leletem! Rám vonatkozik az ige: az a ne-

ved, hogy élsz, de halott vagy. Rádöb-

benek, hogy a lelkem Isten után vágya-

kozik. Nem éri be pótlékokkal, nem lehet

becsapni. Amit testi, anyagi dolgokban

megszerzek, olyan, mint a samáriai kút

vize. „Aki ebbõl a kútból iszik, újra

megszomjazik” kielégítetlen marad. (Jn

4,13)

De Jézus azt mondja: „Aki abból a

vízbõl iszik, amelyet én adok neki, soha

többé meg nem szomjazik, mert örök éle-

tre buzgó víz forrásává lesz benne.” (Jn

4,14)

Néhai lelkész orgonista testvérünk 

Gáncs Aladár írása az Evangélikus Élet  

Élõ víz rovatában jelent meg 2004-ben.

ISTENTISZTELET

Úrvacsorás istentiszteletek minden va-

sárnap és ünnepeken 11 órakor. A délelõt-

ti 11 órai istentiszteletekkel párhuzamo-

san „gyermekek játékos vasárnapja” De-

ák Dániel hitoktató vezetésével. (Családi

istentiszteletek napján nem.) 

Családi istentiszteletek minden hónap

elsõ vasárnapján 10 órakor.

Angol nyelvû istentiszteletek minden

hónap második vasárnapján 9:45 órakor.

Ifjúsági istentiszteletek minden hónap

utolsó vasárnapján 18 órakor a gyüleke-

zeti teremben.

Gyülekezeti kávézás a hónap második

vasárnapján istentiszteletek után Fasori

Gimnázium könyvtárában. 

IDÕSEK BIBLIAÓRÁJA

A nyugdíjas korosztály számára szerda

délután 3 órakor tarjuk bibliaóráinkat.

Ennek keretében Hóseás könyvét, János

evangéliumát és Pál Timóteushoz írt két

levelét olvassuk „Elmélyülés” címmel.

GYERMEK HITOKTATÁS

Iskolai hitoktatásban nem részesülnek:

HÉTFÕ 16.30 1-2. osztályosok részére

KEDD 16.30 3-4. osztályosok részére

SZERDA 16.30 5-6. osztályosok részére

hittanóra Deák Dániel hitoktató vezeté-

sével.

IFJÚSÁGI ÓRÁK

Rendszeresen minden hónap második

péntekén 17 órától az Ifi klubban, egyéb

alkalmak mindig a honlapon meghirdet-

ve.

FIATAL FELNÕTTEKNEK: Bibliaóra

havonta egy alkalommal, szerdánként 19

órától Márk evangéliumának olvasását

folytatjuk.

FORRÁS KLUB

Minden hónap utolsó szerdáján 18 órakor

tartjuk. Keresztelõre, konfirmációra, es-

küvõre készülõ fiatal felnõtteknek, akik

az egyéni felkészülés mellett szívesen

kapcsolódnak egy olyan közösséghez,

ahol nyitottan lehet kérdezni, beszélgetni

közösen készülni hasonló helyzetben

lévõ fiatalokkal. (Március 31-én a nagy-

heti sorozat részeként dialógus igehirde-

tés Golgota címmel a Deák téri gyüle-

kezet nagytermében), április 28.,  május

26.

FELNÕTT KONFIRMÁCIÓ

Kéthetenkénti csoportos találkozó csütör-

tökönként fél 6-tól a gyülekezeti terem-

ben. Április 8., 22., május 6., 20. 

GYÜLEKEZETI KÓRUS (FAFÖK) 

18–28 éveseknek minden csütörtökön 19

órakor. Karvezetõ: Nováky Andrea.

PRESBITERI BIBLIAÓRA

A hónap elsõ hétfõjén este 6 órától tartjuk

gyülekezeti elöljárók, presbiterek és szol-

gálatban elmélyülni kívánó testvéreink

számára. Május 3., június 7.

Állandó gyülekezeti alkalmaink

Virágvasárnapi készülõdés
Március 28-án 10:30-tól szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket

gyülekezeti termünkbe a Damjanich u. 28/b-be közös játékos Húsvéti készülõdésre.

Azok, akik akár csak egyszer is résztvevõi voltak a hagyományos ádventi csalá-

di szeretetvendégségeinknek, már tudják, érdemes az ünnepi készülõdést színezni

egy különleges találkozással, együttléttel. Ezúttal a nagyhetet megelõzõ ünnepen,

Virágvasárnap találkozhatunk a templomi istentisztelet kezdete elõtt fél órával. Az

istentisztelettel párhuzamos alkalmon kézmûveskedésre (nyulas papírmasé

készítésére), énektanulásra, sütizésre, mókázásra lehet számítani. Az istentisztelet

végére, 12:15-re a templomba érkezve a megtanult éneket ott elénekelve fejezzük

be a közös készülõdést.                                         ( Rejtvény a 12. oldalon ☺ )

További részletek honlapunkon

(http://fasor.lutheran.hu) 

és hirdetõtábláinkon!

Otthonosan az új gyülekezetben
Budapestre egy hosszú folyamat eredmé-

nyeként költöztünk 2009 nyarán Oroshá-

záról, Békés megyébõl. Ott az evangé-

likus gyülekezet életének mindennapos

résztvevõi voltunk, hiszen mindkét gyer-

mekem az Orosházi Evangélikus Általá-

nos Iskola és Gimnázium tanulója volt.

Részt vettünk a gyermek- és családi is-

tentiszteleteken, Bence az ifjúsági alkal-

makon, Panni a gyermekprogramokon. 

Miután én magam is jelen voltam az

Óvoda indulásánál dajkaként, egyértelmû

volt számomra, hogy gyermekeimet

evangélikus hátterû neveltetésben része-

sítem. Legjobban akkor gyõzõdtem meg

ennek fontosságáról, amikor láttam, ho-

gyan dolgozzák fel apjuk betegségét és

elvesztését.
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Krisztusban újult Húsvétot Kívánunk Mindenkinek!
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet!

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2010. Húsvét 

2x1%
Személyi jövedelemadója bevallásakor

adójának 2x1 %-áról rendelkezhet. Kérjük,

az egyházak 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! 

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

Vas Edit hivatalvezetõ 20/ 770 3700

NAGYHETI – HÚSVÉTI ALKALMAK
Krisztus valóban feltámadt! 

Három estés sorozat Munkácsy Tri-

lógiája alapján a Deák téri gyülekezettel

közösen a Deák tér 4. Nagyteremben:

• március 29., hétfõ este 6 óra Jézus

Pilátus elõtt (Aradi György)

• március 30., kedd este 6 óra Ecce

Homo (Pelikán András)

• március 31., szerda este 6 óra Golgota

(dialógus Aradi György-Pelikán András)

• április 1., Nagycsütörtök este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Prof. Dr

Cserháti Sándor)

• április 2., Nagypéntek de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• április 2., Nagypéntek este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Pelikán András)

Elhangzik Heinrich Schütz: A mi Urunk

hét szava a keresztfán

• április 4., 4:45-tõl Húsvét hajnali isten-

tisztelet és agape (Pelikán András) a gyü-

lekezeti teremben, Damjanich u 28/b. fsz 1.

• április 4., Húsvét ünnepe de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• április 5., Húsvéthétfõ de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)

Az nem lehet, hogy nekem van ilyen sú-

lyos, halálos betegségem. Biztos, hogy

valaki összecserélte a leletemet – fogal-

mazódik meg az emberben a gondolat,

amikor értesül róla, hogy az orvosi vizs-

gálat végzetes kórt mutatott ki.

Hasonló gondolataink támadhatnak,

ha azt olvassuk a Jelenések könyvében

(3,1): „Az a neved, hogy élsz, pedig ha-

lott vagy.” Ez ellen azonnal tiltakozunk.

Ez rám nem áll. Én élek. Mozgok. Tele

vagyok munkával, van sok feladatom,

tervem. Vagy éppen gazdag vagyok, van

drága autóm, modern a lakásom, van

szép családom, sok jó barátom.

A Bibliából tudjuk, hogy a bûneset óta

minden ember halott. Mit

jelent ez? Olyan, mint a troli

lehúzott áramszedõvel vagy

egy szép, hosszú vonat, ame-

lyrõl lekapcsolták a moz-

donyt. Nincs hajtóerõ. Nincs

élet. Nincs mozgás.

Mi a halál? Nem más,

mint az Istennel, vagyis a

forrással való kapcsolat meg-

szûnése. Az elsõ zsoltár be-

szél egy fáról, amely él és

gyümölcsözik. Miért? Csak

azért, mert a folyó mellé van ültetve. On-

nan veszi az éltetõ erõt, táplálékot. Tehát

nem magától gyümölcsözik. A mi testi

életünk is prédikál: szervezetünknek

rendszeresen, néhány óránként vízre van

szüksége. Pár percnél többet nem bírunk

ki levegõ nélkül. És néhány napnál többet

nem bírunk ki evés nélkül. Tehát nincs

életem önmagamban. Mindig újra kell

enni, inni.

Isten kegyelme, hogy ott a levegõ,

amely nélkül azonnal megfulladnánk. 

A kozmikus utazások során látjuk, mi-

lyen bonyolult ott lélegezni, ahol nincs

levegõ. Más égitestek világa vonzó, szép

és érdekes, de oda védtelenül kilépni a

Elcserélt lelet

Húsvéti áldások

Az élõ Krisztus áldjon meg, ne rettentsen a

halál, ne bántson a végesség, ne  fájjon a ma-

gányod! Az élõ Krisztus áldjon meg, ne gon-

dold, hogy nincs már út, ne érezd, hogy távol

vagy, ne hidd el, hogy nincs remény! Az élõ

Krisztus áldjon meg! Járjon elõtted a Feltáma-

dott, mutassa meg neked az Élõk földjét, ahol

mindenki céljához ér, mutassa meg neked a

szabadság világát, ahol minden pillanatban

megérint az Élet! Áldjon meg téged az Isten,

aki emberré akar lenni benned is! Áldjon meg

téged az Isten, hogy ki tudj nyílni egészen a

szeretetre! Áldjon meg téged az Isten, hogy az

élet táncát járhasd szabadon! Áldjon meg té-

ged az Isten ajándékozzon meg bocsánatával

és szeretetével, hogy szomorúságból örömre,

kétségeidbõl bizonyosságra, bátortalanságod-

ból igazi erõre találhass, mert Jézus Krisz-

tusban, halála és feltámadása által tiéd már a

szabadság, az Élet teljessége! Szabad vagy

arra, hogy õt kövesd, hogy szeretetébõl élj, és

embertársaid javát munkáld!

Békesség legyen néked!

Szívbõl gratulálunk

Farkas Tibornénak Isten

gazdag áldását kérve

életére, szolgálatára, aki

a piliscsabai Munkatárs-

képzõ tanfolyamon sike-

resen végzett márciusban!
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Amikor eldõlt költözé-

sünk, elsõdleges szempont

az iskolaválasztás volt. Ben-

ce a Fasori Gimnázium ta-

nulója lett, de sajnos kide-

rült, hogy Budapesten nincs

evangélikus általános iskola

– számomra érthetetlen mó-

don. Így Panni a Julianna

Református Általános Isko-

lában kezdte meg a második

osztályt, ahol örömünkre

orosházi lelkészünk öccse, Deák Dániel

lett a hittan oktatója. Az õ segítségével

találtuk meg azt az evangélikus közös-

séget, amelybe igyekszünk beilleszkedni,

életében tevékenyen részt venni. Bence

megtalálta helyét az ifjúsági csoportban,

Panni jól érzi magát a hittanórákon, gyer-

mek-istentiszteleteken, programokon. 

Bár egy nagyobb és mozgalmasabb

életû gyülekezethez voltunk szokva, jól

érezzük itt magunkat és látjuk, hogy a lel-

készek – Aradi György és Pelikán András

– valamint a hittanoktató Deák Dani is

mindent megtesznek a gyülekezet fejlõ-

déséért. Segítõkészen és szeretettel for-

dultak felénk, megmutatták, hogy egy ki-

sebb gyülekezethez is éppoly jó tartozni.

Tóth Ágnes

Egyházzenei hírek 

Vízkereszt ünnepén – immár hagyomá-

nyosan – egyházzenei áhítatot tartottunk,

melyen ezúttal Kovács Miron gordonka-

játéka egészítette ki a jól ismert isten-

tiszteleti elemeket, az igehirdetést, imád-

ságot, gyülekezeti éneket, orgonajátékot.

G. Horváth László koncertmester ve-

zetésével február eleje óta vonós kama-

razenekar próbáinak is otthont ad gyüle-

kezeti központunk. A zeneakadémisták-

ból álló fiatal zenekar tagja a gyõri evan-

gélikus gyülekezetbõl érkezõ, de gyüle-

kezetünkben is Váray Péter csellista.

A heti rendszerességû próbák lehetõ-

ségéért cserébe a zenekar évi négy-öt

alkalommal szolgál majd istentisztele-

teinken, rendezvényeinken. A közös

munka elsõ gyümölcseként a zenekar öt

tagja lesz kísérõje gyülekezeti kórusunk

(FAFÖK) nagypénteki szolgálatának,

amikor az este 18 órakor kezdõdõ úrva-

csorai istentiszteleten Heinrich Schütz: A

mi Urunk hét szava a keresztfán címû,

1645-ös mûvét.

Kórusunk, a Fasori Fiatal Öregdiákok

Kórusa (FAFÖK) 2000-es alapítása óta

várja és fogadja be az énekelni szeretõ-

ket. Próbáinkon, melyeket csütörtökön-

ként este 7-tõl 9 óráig tartunk a gyüleke-

zeti teremben, fõképp a következõ szol-

Biztos, védett kikötõ
Bonyhád, 2010. május 15. szombat – Bonyhádi Evangélikus Atlétikai Centrum,

Kossuth Lajos u. 4. (A Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium mögött)

9:00 Rézfúvós térzene – Kiskõrösi Evangélikus Fúvószenekar

9:00–10:00 Énektanulás, köszöntések. Házigazda köszöntés: Ónodi Szabolcs igazgató, Krähling

Dániel lelkész

10:00 Nyitó evangelizáció – A vízen járók reménysége... (Zsid 11,1). Igehirdetõ: Gáncs Péter püspök

10:45 A reménység hálójában – Prof. Dr. Csermely Péter hálózatkutatóval, a bölcsek tanácsa tagjával

beszélget Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelõ

11:45 Kerületi díjak átadása

12:15 Ebéd

14:00 Alternatív szigetek: Reménységmorzsák Csermely Péterrel. Bonyhádi öböl – Eredendõ bûn,

könnyûzenei oratórium képekkel. Dalok mólója – Völgyessy Szomor Fanni.  A reménység színei.

Batak evangélikusok – Mangasi Sihombing indonéz nagykövet. Zulu földtõl Szárazdig – Orbán Attila

missziói lelkész (Erdély). Ima-csónak – bibliakör.  

Missziói kikötõk: a cigánymisszió, az Interserve, a Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete, az

Evangélikus Külmissziói Egyesület és az Evangélikus Missziói Központ standjainál.

15:30 Úti áldás felvont horgonnyal – Aradi György kerületi missziói lelkész

Gyerekeknek egész napos programot biztosítunk! Ebédrõl az egyházkerület gondoskodik! 

A nagy busszal érkezõ csoportok 50%-os támogatást igényelhetnek a kerülettõl április 30-ig!

Adományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet révén a haiti katasztrófa túlélõinek gyûjtünk. 

Egyéni és csoportos jelentkezés határideje: 2010. április 30-ig írásban az egyházkerületnél:

E-mail: deli.kerulet@lutheran.hu, Fax: (36 1) 338-2302, 1088 Budapest, Puskin u. 12.

Máté evangéliuma képeken
Szita István festõmûvész-lelkész a Máté

írása szerinti evangéliumot megjelenítõ 42

olajképbõl álló sorozata gyülekezeti ter-

münkben február 24. óta megtekinthetõ.

A festmények jó lehetõséget kínálnak

böjti elcsendesedésre, Jézus földi életútjá-

nak végiggondolására. Egy helyre rendezve

található az a 14 kép, amely Jézus szenve-

désének, halálának és feltámadásának tör-

ténetét: a passió és a húsvét eseménysorát

mutatja be. Húsvét hajnali istentisztele-

tünkön 4:45-tõl ezek a képek is segítségül

szolgálnak majd.

Gyülekezeti nap
Húsvét utáni vasárnapon, április 11-én gyü-

lekezeti napot tartunk. A 11 órakor kezdõdõ

úrvacsorai istentiszteletet követõen közös

ebédre hívunk mindenkit gyülekezeti ter-

münkbe. Elõbb testi táplálékul gulyáslevest

és süteményeket kínálunk, majd az ebéd

utáni kávé mellé szellemi táplálékot: Szita

István, aki gyülekezetünkben egykor rövid

ideig segédlelkész is volt, beszél majd

képeirõl, festészetérõl. Felesége, Bárczi

Margit az elsõ magyar költõnõ Petrõczy

kata Szidónia életútját idézi meg.

A szeretetvendégségre mindenkit szere-

tettel hívunk és várunk!

A képek a böjti idõszakban hétköznapokon 9–13 óráig, 

illetve elõzetes egyeztetés esetén tekinthetõk meg a Damjanich u. 28/b épület földszintjén.
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halált jelentené. Testi életünk kötöttségei

és korlátai mutatják, hogy Istenre szoruló

emberek vagyunk. Isten kegyelme a kö-

vetkezõ szívdobbanás. De az ige szerint

õ felhozza napját jókra és gonoszokra.

Pál apostol szerint Isten jósága meg-

térésre akar minket indítani (Róm 2,4).

Keressétek az Urat és éltek! Ez a célja

rövid életünknek a Biblia szerint. Más

szóval: térjünk vissza Istenhez.

Az élet kezdete az ébredés. Kezdem

igazán megismerni magamat. Rádöbbe-

nek, hogy eddig álomvilágban éltem Is-

ten nélkül, bûnbánat nélkül, ima nélkül.

Rádöbbenek, hogy nincs elcserélve a

leletem! Rám vonatkozik az ige: az a ne-

ved, hogy élsz, de halott vagy. Rádöb-

benek, hogy a lelkem Isten után vágya-

kozik. Nem éri be pótlékokkal, nem lehet

becsapni. Amit testi, anyagi dolgokban

megszerzek, olyan, mint a samáriai kút

vize. „Aki ebbõl a kútból iszik, újra

megszomjazik” kielégítetlen marad. (Jn

4,13)

De Jézus azt mondja: „Aki abból a

vízbõl iszik, amelyet én adok neki, soha

többé meg nem szomjazik, mert örök éle-

tre buzgó víz forrásává lesz benne.” (Jn

4,14)

Néhai lelkész orgonista testvérünk 

Gáncs Aladár írása az Evangélikus Élet  

Élõ víz rovatában jelent meg 2004-ben.

ISTENTISZTELET

Úrvacsorás istentiszteletek minden va-

sárnap és ünnepeken 11 órakor. A délelõt-

ti 11 órai istentiszteletekkel párhuzamo-

san „gyermekek játékos vasárnapja” De-

ák Dániel hitoktató vezetésével. (Családi

istentiszteletek napján nem.) 

Családi istentiszteletek minden hónap

elsõ vasárnapján 10 órakor.

Angol nyelvû istentiszteletek minden

hónap második vasárnapján 9:45 órakor.

Ifjúsági istentiszteletek minden hónap

utolsó vasárnapján 18 órakor a gyüleke-

zeti teremben.

Gyülekezeti kávézás a hónap második

vasárnapján istentiszteletek után Fasori

Gimnázium könyvtárában. 

IDÕSEK BIBLIAÓRÁJA

A nyugdíjas korosztály számára szerda

délután 3 órakor tarjuk bibliaóráinkat.

Ennek keretében Hóseás könyvét, János

evangéliumát és Pál Timóteushoz írt két

levelét olvassuk „Elmélyülés” címmel.

GYERMEK HITOKTATÁS

Iskolai hitoktatásban nem részesülnek:

HÉTFÕ 16.30 1-2. osztályosok részére

KEDD 16.30 3-4. osztályosok részére

SZERDA 16.30 5-6. osztályosok részére

hittanóra Deák Dániel hitoktató vezeté-

sével.

IFJÚSÁGI ÓRÁK

Rendszeresen minden hónap második

péntekén 17 órától az Ifi klubban, egyéb

alkalmak mindig a honlapon meghirdet-

ve.

FIATAL FELNÕTTEKNEK: Bibliaóra

havonta egy alkalommal, szerdánként 19

órától Márk evangéliumának olvasását

folytatjuk.

FORRÁS KLUB

Minden hónap utolsó szerdáján 18 órakor

tartjuk. Keresztelõre, konfirmációra, es-

küvõre készülõ fiatal felnõtteknek, akik

az egyéni felkészülés mellett szívesen

kapcsolódnak egy olyan közösséghez,

ahol nyitottan lehet kérdezni, beszélgetni

közösen készülni hasonló helyzetben

lévõ fiatalokkal. (Március 31-én a nagy-

heti sorozat részeként dialógus igehirde-

tés Golgota címmel a Deák téri gyüle-

kezet nagytermében), április 28.,  május

26.

FELNÕTT KONFIRMÁCIÓ

Kéthetenkénti csoportos találkozó csütör-

tökönként fél 6-tól a gyülekezeti terem-

ben. Április 8., 22., május 6., 20. 

GYÜLEKEZETI KÓRUS (FAFÖK) 

18–28 éveseknek minden csütörtökön 19

órakor. Karvezetõ: Nováky Andrea.

PRESBITERI BIBLIAÓRA

A hónap elsõ hétfõjén este 6 órától tartjuk

gyülekezeti elöljárók, presbiterek és szol-

gálatban elmélyülni kívánó testvéreink

számára. Május 3., június 7.

Állandó gyülekezeti alkalmaink

Virágvasárnapi készülõdés
Március 28-án 10:30-tól szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket

gyülekezeti termünkbe a Damjanich u. 28/b-be közös játékos Húsvéti készülõdésre.

Azok, akik akár csak egyszer is résztvevõi voltak a hagyományos ádventi csalá-

di szeretetvendégségeinknek, már tudják, érdemes az ünnepi készülõdést színezni

egy különleges találkozással, együttléttel. Ezúttal a nagyhetet megelõzõ ünnepen,

Virágvasárnap találkozhatunk a templomi istentisztelet kezdete elõtt fél órával. Az

istentisztelettel párhuzamos alkalmon kézmûveskedésre (nyulas papírmasé

készítésére), énektanulásra, sütizésre, mókázásra lehet számítani. Az istentisztelet

végére, 12:15-re a templomba érkezve a megtanult éneket ott elénekelve fejezzük

be a közös készülõdést.                                         ( Rejtvény a 12. oldalon ☺ )

További részletek honlapunkon

(http://fasor.lutheran.hu) 

és hirdetõtábláinkon!

Otthonosan az új gyülekezetben
Budapestre egy hosszú folyamat eredmé-

nyeként költöztünk 2009 nyarán Oroshá-

záról, Békés megyébõl. Ott az evangé-

likus gyülekezet életének mindennapos

résztvevõi voltunk, hiszen mindkét gyer-

mekem az Orosházi Evangélikus Általá-

nos Iskola és Gimnázium tanulója volt.

Részt vettünk a gyermek- és családi is-

tentiszteleteken, Bence az ifjúsági alkal-

makon, Panni a gyermekprogramokon. 

Miután én magam is jelen voltam az

Óvoda indulásánál dajkaként, egyértelmû

volt számomra, hogy gyermekeimet

evangélikus hátterû neveltetésben része-

sítem. Legjobban akkor gyõzõdtem meg

ennek fontosságáról, amikor láttam, ho-

gyan dolgozzák fel apjuk betegségét és

elvesztését.
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gálatok, fellépések anyagát törekszünk

magunkévá tenni. Sokszor felelevenítünk

korábban tanult mûveket is, így alkalma-

inkon az ismétlés és az újdonságok tanu-

lása szerencsésen kiegészítik egymást. 

Havonta egyszer a fasori templomban

teljesítünk szolgálatot, de részt veszünk

az ádventi egyházzenei áhítaton és az

evangélikus egyházmegyei kórustalál-

kozókon is. Vidéki fellépéseink mellett

az ország határain túlra is szeretnénk

eljutni: Svédország és Németország sze-

repelnek úticéljaink között. 

Leggyakrabban zenekari kíséret nél-

küli, a reneszánsz és a barokk korból

származó, német vagy latin nyelvû egy-

házi darabokat tanulunk. Nem csak azért,

mert ennek a korszaknak a leggazdagabb

a kórusirodalma, hanem mert az évek

során meg is szerettük ezeket, s így sok-

szor foglalkozunk Schütz, Tallis, Palest-

rina vagy éppen Byrd kórusmûveivel.

Ezen kívül zenekari kíséretet megkö-

vetelõ darabokkal is szoktunk készülni,

ilyen például egy-egy Bach kantáta elõ-

adása, de szívesen kalandozunk más kor-

szakok szerzõi között is: Mendelssohn

kórusmûveit különösen kedveljük.

Kórusunkat a kezdetek óta Nováky

Andrea vezeti, február óta mellette ven-

dégkarnagyunk, Muntag Lõrinc foglal-

kozik karvezetõként a kórussal. 

A 2010. év a kazuális 
szolgálatok tükrében

Noémi, Barabás Iván, Bárány Robert

James, Csengõdi Attila György, Cserveny

Tamás, Fábik Gábor, Fazekas Edit,

Fenyeres Andor, Filipp Benedek, Földvári

Dóra Julianna, Geller Zsombor, Halgand

Maxim Mátyás, Horváth Sellõ Pamela,

Kenyó Emma, Kozubeck Kolos, Lucza

Dorina, Lili Magnier, Matthaidesz Amina

Erzsébet, Mlinárcsik Amilla, Mórocz

Judit, Nagy Bianka Flóra, Rácz Anita,

Soltész Attila, Szendrényi Vilmos,

Szilágyi Johanna, Szirmai Olivér László,

Szuromi Kristóf Gábor, Takács Kornél

Zoltán, Tar-Pálfi Gitta, Temesvári Dávid,

Tichy Gergõ, Vágó Zsófia, Vígh-Péchy

Dorina Hanna, Wenhardt Zoltán László

„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.”

(Mk 16,16)

Cserveny Tamás, Eszes Dávid, Fazekas

Edit, Mórocz Judit, Óvári Éva, Petykó

Csaba, Schnabel Karolina, Selymes

Barnabás, Szabó Vivien, Timkó Tamás,

Varga Györgyi

Isten õrizze és erõsítse meg fogadalmat

tett testvéreinket!

Imrek Viktor és Mózer Zsuzsanna

Henrik Bording és Knopp Edina

Schneller János Benedek és Legányi Réka

Stefan Altwig és Liszkai Veronika

Szikszai Rémusz és Bérczes Anna Petra

Oláh Zoltán és Brieber Éva

Liska Márton és Borbáth Zsuzsanna

Fundák Eszter és Czégé Imre Pál

Hajbin Dóra és Zorkóczy Tamás

Hajnal Helena és Ruttkay-Miklián Balázs

Hullán Lilla és Homolya Dávid

Kajos Erika és Orsó László

Kauderer Krisztina és Tóth Péter

Lieszkovszki Adrienn és Bíró László

Molnár Anna és Fabian Fischer

Mórocz Judit és Dániel Tibor Szilárd

Orosz Adrienn és Gombos Zoltán 

Philipp Nóra és Komon Attila

Rácz Anita és Kanalas Péter

Rózsavölgyi Nemes Dóra és Szabó István

Gábor

Tóth Brigitta és Cserveny Tamás 

A mindenható Isten áldja meg szeretettel

és hûséggel a házastársakat!

Abay Pál, Bajner Ágnes, Czinkos Pál,

Dombi Béla, Fanta Mária, Farkas Vilmos,

Félix Lászlóné, Gyõrfi Dánielné, Halász

János, Herk Éva, Hobok Ferencné,

Horváth Antalné, Illés Tivadarné, Kail

Endre, Kondor Géza, Kovács Mihályné,

Kutas Jánosné, Lovas Ferenc, Marosi

Sándor, Molnár József, Nagy Györgyné,

Oravecz János, Palkó Sándorné, Papp

András, Pongráczné Gergely Klára, Práth

Ferenc, Rubányi Attiláné, Sárai Szabó

György, Sebestyén Mihály, Selmeczy

Lorándné, Szomorú Jenõné, Tersánszky

Rudolfné, Zay Kurt Andrásné

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás

és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is

él.” (Jn 11,25)

MEGKERESZTELTEK

KONFIRMÁLTAK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ELTEMETTETTEK

A böjti idõszakban 5. vasárnapján

március 21-én (Judica) az istentisztele-

ten Thomas Tallis:  In manus tuas Domi-

ne c. motettáját énekeltük.

Nagypénteken este 6 órakor kezdõdõ

úrvacsorai istentiszteleten Heinrich

Schütz: A mi Urunk hét szava a kereszt-

fán címû, 1645-ös mûvét adjuk elõ vo-

nósötös közremûködésével.

Április 20-án, kedden este 7 órakor a

norvégiából érkezõ száz fõs Toneheim

kamarakórus és leánykórus ad egyház-

zenei estet. Szeretettel várunk minden

érdeklõdõt erre a programra!

Május 1-jén, a Cantate vasárnapját

megelõzõ szombaton a  Pestlõrinci

Evangélikus gyülekezet látja vendégül az

egyházmegye kórusait. Erre az alkalomra

gyülekezetünk kórusa, a FAFÖK is

készül!

Május 13-án csütörtökön, Mennybe-

menetel ünnepén este 6 órától, három

estés sorozatunk egyházzenei program-

mal zárul. A svéd evangélikus gyüleke-

zeti kórus a Värmdö Vokalensemble szol-

gál (http://www.varmdoforsamling.se/).

Igét hirdet: Bogdányi Mária lelkésznõ,

edzõ (www.setagalopp.hu).

Összeállította:

Koknya Dorka és Pelikán András

In memoriam Gáncs Aladár
Kottákat lapozgatok. Aladár bácsi hagya-

tékából kaptam õket Gáncs Péter püspö-

kömtõl, mint Aladár bácsi utóda a fasori

orgonánál. Peters-féle Bach-kötetek,

mind a kilenc, némelyik több példányban

is, Pachelbel, Sweelinck, Frescobaldi,

Buxtehude, más régi német mesterek, de

Franck is, meg zongorakották, Beetho-

ven, Chopin. Legtöbbjük szakadt, néme-

lyik rongyos is. Összekeveredett lapokat

illesztek a helyükre és közben ámulok.

Aladár bácsi mindezt tényleg végigját-
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és nyilvánvaló: soha nem mondott neki

ellent.

Mindez persze csak egy olvasata az

életmûnek. És mennyi minden lehet még:

a családé, énekkarának tagjaié, lelki cikk-

szösszeneteinek olvasóié, elõadásainak

hallgatóié, a híveké, akik nem csak az

orgonánál hallották Aladár bácsi hitval-

lását, de a szószékrõl is. Magam gyer-

mekként a fasori templomban elõször

orgonajátékán nõttem fel, majd késõbb,

középiskolás koromban az orgonapadon

helyettesítettem õt, amikor prédikált. És

micsoda prédikációk voltak azok!

Gondolatgazdagok és mégis összefogot-

tak, szórakoztatóak – mily nagy szó! –

ám egyszersmind megvilágító erejûek.

Néhány hasonlatára, gondolatmenetére

több mint húsz év távolából is em-

lékszem. Még hanghordozása is itt cseng

a fülemben: a bûn olyan, mint a wc-papír,

az ember csak egy kicsit szeretne tépni

belõle, erre jön az egész guriga…

És a közös szolgálatok végén, trolira

várva, vagy késõbb, kõbányai otthonában

vendégeként ismét csak Bach, észak-

német orgonák, diszpozíciók, hosszú órá-

kon át. És én tanulhattam a principál- és

fuvolakar felépítésérõl, a csúszkaláda

szerkezetérõl, õ pedig szívesen hallgatott

régi orgonák új restaurálásáról vagy ro-

mantikus nyelvregiszterekrõl.

Nem tudom, van-e Schnitger-orgona a

mennyországban. De azt tudom, hogy

ének van, hogy korál van. És azt is tu-

dom, hogy Aladár bácsi ott van, min-

denek elõtt szeretett Jézusánál.

Gálos Miklós

szotta. Ujjrendek, kötõívek, regisztrá-

ciók, megjegyzések Zalánfytól. Beírt

korálszövegek. A darabok elõtt sokszor

idézetek zenei lexikonokból, Spittától.

Egy egyházzenész-lelkész hagyatéka.

A tulajdonosi bejegyzések között vál-

takozik a magister Verbi Domini a fõor-

gonáséval. Melyik lehetett elõrébbvaló?

Nem kérdés: így, együtt.

A beírt regisztrációk tanúskodnak

Aladár bácsi életének helyszíneirõl. A

nyíregyházi orgona regisztrációit követik

a fasori orgona bejegyzései. De nem ez a

végsõ állomás: az aktív nyugdíjaskorról

egy újabb, még egész jó állapotú Bach 5.

kötet Orgelbüchlein-korálelõjátékainak

Deák-téri regisztrációi szólnak. Sokszor

Trajtler Gábor regisztrációinak átvételei:

ez így jó. De másutt is ez az alázatos oda-

figyelés. Lemezhallgatások alatt megta-

lált megoldások, Walcha lemezén ez szól.

És újabb meglepetések: egy Koopman-

féle regisztráció. Aladár bácsi természe-

tesen az orgonareform-mozgalom híve

volt, a síplevágós-korszak orgonása. Sok

évvel ezelõtti emlékem egy fóti kán-

torképzõs elõadásáról megõrizte a Sali-

cional értelmetlenségérõl való gondo-

latait. De Aladár bácsi még idõs korában

is nyitott volt a friss látásra, az új ered-

ményekre, legyen az a romantika korá-

nak újrafelfedezése, vagy a barokk zene

újabb megközelítése. A gondolati merev-

ség rossz értelmében nem volt dogma-

tikus – miközben éppen hogy az volt:

szilárd alap volt számára Luther teológiá-

ja és Bach zenéje-teológiája. És ez az

alap láthatólag mindent fel tudott venni

magára. Megváltoztatni semmi újdonság

nem változtatta meg, ám gazdagította –

GYEREKEKNEK
Jézus Pilátus elõtt

Keresd ki a Bibliából a megadott igever-

seket. A rejtvényhálóba írd be a versek-

ben elõforduló személyneveket. (Ha a

több nevet találsz, akkor a megfelelõ

hosszúságút írd be.) Ha jól dolgoztál,

megfejtésül egy aranymondást olvas-

hatsz a rejtvényháló jelzett oszlopában.

Kedves Gyerekek! A feladvány megfej-

téseit május 2-ig a fasor@lutheran.hu

email címre várjuk, vagy postai úton, ill

személyesen a Lelkész Hivatalba. Azok,

akik helyes megfejtést küldenek be a

tanévzáró családi istentiszteleten, június

6-án jutalmat kapnak. 

Várjuk a megfejtéseket!

Színezõ
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gálatok, fellépések anyagát törekszünk

magunkévá tenni. Sokszor felelevenítünk

korábban tanult mûveket is, így alkalma-

inkon az ismétlés és az újdonságok tanu-

lása szerencsésen kiegészítik egymást. 

Havonta egyszer a fasori templomban

teljesítünk szolgálatot, de részt veszünk

az ádventi egyházzenei áhítaton és az

evangélikus egyházmegyei kórustalál-

kozókon is. Vidéki fellépéseink mellett

az ország határain túlra is szeretnénk

eljutni: Svédország és Németország sze-

repelnek úticéljaink között. 

Leggyakrabban zenekari kíséret nél-

küli, a reneszánsz és a barokk korból

származó, német vagy latin nyelvû egy-

házi darabokat tanulunk. Nem csak azért,

mert ennek a korszaknak a leggazdagabb

a kórusirodalma, hanem mert az évek

során meg is szerettük ezeket, s így sok-

szor foglalkozunk Schütz, Tallis, Palest-

rina vagy éppen Byrd kórusmûveivel.

Ezen kívül zenekari kíséretet megkö-

vetelõ darabokkal is szoktunk készülni,

ilyen például egy-egy Bach kantáta elõ-

adása, de szívesen kalandozunk más kor-

szakok szerzõi között is: Mendelssohn

kórusmûveit különösen kedveljük.

Kórusunkat a kezdetek óta Nováky

Andrea vezeti, február óta mellette ven-

dégkarnagyunk, Muntag Lõrinc foglal-

kozik karvezetõként a kórussal. 

A 2010. év a kazuális 
szolgálatok tükrében

Noémi, Barabás Iván, Bárány Robert

James, Csengõdi Attila György, Cserveny

Tamás, Fábik Gábor, Fazekas Edit,

Fenyeres Andor, Filipp Benedek, Földvári

Dóra Julianna, Geller Zsombor, Halgand

Maxim Mátyás, Horváth Sellõ Pamela,

Kenyó Emma, Kozubeck Kolos, Lucza

Dorina, Lili Magnier, Matthaidesz Amina

Erzsébet, Mlinárcsik Amilla, Mórocz

Judit, Nagy Bianka Flóra, Rácz Anita,

Soltész Attila, Szendrényi Vilmos,

Szilágyi Johanna, Szirmai Olivér László,

Szuromi Kristóf Gábor, Takács Kornél

Zoltán, Tar-Pálfi Gitta, Temesvári Dávid,

Tichy Gergõ, Vágó Zsófia, Vígh-Péchy

Dorina Hanna, Wenhardt Zoltán László

„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.”

(Mk 16,16)

Cserveny Tamás, Eszes Dávid, Fazekas

Edit, Mórocz Judit, Óvári Éva, Petykó

Csaba, Schnabel Karolina, Selymes

Barnabás, Szabó Vivien, Timkó Tamás,

Varga Györgyi

Isten õrizze és erõsítse meg fogadalmat

tett testvéreinket!

Imrek Viktor és Mózer Zsuzsanna

Henrik Bording és Knopp Edina

Schneller János Benedek és Legányi Réka

Stefan Altwig és Liszkai Veronika

Szikszai Rémusz és Bérczes Anna Petra

Oláh Zoltán és Brieber Éva

Liska Márton és Borbáth Zsuzsanna

Fundák Eszter és Czégé Imre Pál

Hajbin Dóra és Zorkóczy Tamás

Hajnal Helena és Ruttkay-Miklián Balázs

Hullán Lilla és Homolya Dávid

Kajos Erika és Orsó László

Kauderer Krisztina és Tóth Péter

Lieszkovszki Adrienn és Bíró László

Molnár Anna és Fabian Fischer

Mórocz Judit és Dániel Tibor Szilárd

Orosz Adrienn és Gombos Zoltán 

Philipp Nóra és Komon Attila

Rácz Anita és Kanalas Péter

Rózsavölgyi Nemes Dóra és Szabó István

Gábor

Tóth Brigitta és Cserveny Tamás 

A mindenható Isten áldja meg szeretettel

és hûséggel a házastársakat!

Abay Pál, Bajner Ágnes, Czinkos Pál,

Dombi Béla, Fanta Mária, Farkas Vilmos,

Félix Lászlóné, Gyõrfi Dánielné, Halász

János, Herk Éva, Hobok Ferencné,

Horváth Antalné, Illés Tivadarné, Kail

Endre, Kondor Géza, Kovács Mihályné,

Kutas Jánosné, Lovas Ferenc, Marosi

Sándor, Molnár József, Nagy Györgyné,

Oravecz János, Palkó Sándorné, Papp

András, Pongráczné Gergely Klára, Práth

Ferenc, Rubányi Attiláné, Sárai Szabó

György, Sebestyén Mihály, Selmeczy

Lorándné, Szomorú Jenõné, Tersánszky

Rudolfné, Zay Kurt Andrásné

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás

és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is

él.” (Jn 11,25)

MEGKERESZTELTEK

KONFIRMÁLTAK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ELTEMETTETTEK

A böjti idõszakban 5. vasárnapján

március 21-én (Judica) az istentisztele-

ten Thomas Tallis:  In manus tuas Domi-

ne c. motettáját énekeltük.

Nagypénteken este 6 órakor kezdõdõ

úrvacsorai istentiszteleten Heinrich

Schütz: A mi Urunk hét szava a kereszt-

fán címû, 1645-ös mûvét adjuk elõ vo-

nósötös közremûködésével.

Április 20-án, kedden este 7 órakor a

norvégiából érkezõ száz fõs Toneheim

kamarakórus és leánykórus ad egyház-

zenei estet. Szeretettel várunk minden

érdeklõdõt erre a programra!

Május 1-jén, a Cantate vasárnapját

megelõzõ szombaton a  Pestlõrinci

Evangélikus gyülekezet látja vendégül az

egyházmegye kórusait. Erre az alkalomra

gyülekezetünk kórusa, a FAFÖK is

készül!

Május 13-án csütörtökön, Mennybe-

menetel ünnepén este 6 órától, három

estés sorozatunk egyházzenei program-

mal zárul. A svéd evangélikus gyüleke-

zeti kórus a Värmdö Vokalensemble szol-

gál (http://www.varmdoforsamling.se/).

Igét hirdet: Bogdányi Mária lelkésznõ,

edzõ (www.setagalopp.hu).

Összeállította:

Koknya Dorka és Pelikán András

In memoriam Gáncs Aladár
Kottákat lapozgatok. Aladár bácsi hagya-

tékából kaptam õket Gáncs Péter püspö-

kömtõl, mint Aladár bácsi utóda a fasori

orgonánál. Peters-féle Bach-kötetek,

mind a kilenc, némelyik több példányban

is, Pachelbel, Sweelinck, Frescobaldi,

Buxtehude, más régi német mesterek, de

Franck is, meg zongorakották, Beetho-

ven, Chopin. Legtöbbjük szakadt, néme-

lyik rongyos is. Összekeveredett lapokat

illesztek a helyükre és közben ámulok.

Aladár bácsi mindezt tényleg végigját-
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Kedves Testvéreink!

Tavaly április 4-én, Virágvasárnap szom-

batján, fél éves elõkészítési és közel egy

évig tartó munkálatok után ünnepi mûsor

keretében szenteltük fel megújult gyü-

lekezeti helységeinket. Az átalakítással

kapcsolatos költségek összege meghal-

adta a 19 millió forintot, melynek forrá-

FÕBB BEVÉTELEK

Gyülekezeti tagoktól

Egyházfenntartói járulék 2,162,125

Adomány 725,585

Perselypénz 1,364,453

Céladomány 191,860

Összesen 4,444,023

Belsõ egyházi forrásból

Egyházmegye 500,000

MEE pályázat 4,145,073

Összesen 4,645,073

Külsõ támogatások

Állami hitoktatási díj+járulékai 1,748,327

Pályázatokból 80,000

Edgar Groz Alapítványtól 951,300

Összesen 2,779,627

Gazdálkodásból

Lakbérek 7,689,197

Ingatlanok hasznosítása 3,176,569

Vízdíj lakóktól 1,630,591

Szemétszállítási díj lakók 704,980

Összesen 13,201,337

Más (egyéb, stb.) bevételek 3,969,510

Összesen 29,039,570

2009. évi nyitó pénzkészlet: 11,729,799

bevételek összesen: 29,039,570

kiadások összesen: 32,215,023

2009. évi záró pénzkészlet: 8,554,346

FÕBB KIADÁSOK

Illetmények

Lelkészek 2,821,571

Lelkészek hitoktatási díja 280,000

Egyházi szolgálók illetménye 

(egyházfi, kántor, kórusvezetõ) 2,007,600

Nem lelkészi hitoktatási díj 833,181

Lelkészi egyéb juttatás (lakhatás) 390,000

Irodavezetõ 989,348

Összesen 7,321,701

Törvényes terhek 1,376,230

Dologi kiadások

Gyülekezeti helyiségekben 4,834,433

Ház vízdíj 1,737,179

Ház szemétszállítási díj 932,641

További közüzemi díjak 763,905

Összesen 8,268,158

Más egyházi szerveknek

Országos járulék 320,850

Kötelezõ offertóriumok 200,640

Céladomány más gyülekezetnek 75,000

Támogatások

Szociális támogatás családoknak 87,230

Belmissziós kiadások, táborok 491,188

Felszerelés vétele gyül. helyiségekbe 1,294,303

Javítás, karbantartás

Gyülekezet ingatlanaiban 11,963,450

Más (egyéb, stb.) kiadás 816,273

Összesen 32,215,023

sainkat meghaladó részét az országos

egyház pályázati alapjából elnyert

pénzbõl illetve a kerületi önkormányzat

hozzájárulásából fedeztük. Gyülekezeti

központunk nemcsak külsõben újult meg,

új, takarékos fûtési rendszert alakítottunk

ki és a kor követelményeinek megfelelõ

világítástechnikai, biztonságtechnikai

Áldozati vasárnap május 9-én Míg Kõszegen szimbolikusan a ha-

tárokat feszegettük, addig Szarvason a

középpontot, a Középpontot szeretnénk

együtt megtalálni. Erre utal a többértel-

mû mottó: Középkezdés Veled. A téma-

választásánál többféle aktuális szempont

motiválta a szervezõket, a híres „Tíze-

ket”. Az egyik apropó Szarvas sajátos

fekvése. Ha valaki nem tudná, itt talál-

ható a történelmi Magyarország földrajzi

középpontja, amit emlékmû is jelöl a

Körös-parton. De nemcsak térbeli, ha-

nem idõbeli kontextusa is akad a téma-

választásnak. Közismert, hogy ezen a

nyáron foci VB lesz Dél-Afrikában. 

A július 11-i, vasárnap esti, johannes-

burgi döntõn – ismert okok miatt – nem

leszünk közvetlenül érdekeltek... De a rá

következõ szerdán, július 14-én már, akár

mi is pályára léphetünk! Kezdetét veszi a

szarvasi nagy játék, ahol mi is ott lehe-

tünk a kezdõkörben. Négy nap alatt, újra,

vagy életünkben talán elõször, átélhetjük,

megélhetjük a játék, a csapat, a közösség

élményét. Megtalálva életünk centrumát,

a kezdés, az újrakezdés, a Vele, Veled, Ve-

letek való középkezdés esélyének örömét.

Gáncs Péter püspök

Hagyományos gyülekezeti kirándulás
2010. április 17. (szombat)

Szeretettel várjuk a jelentkezõket hagyományos gyülekezeti kirándulásunkra.

Tervezett útvonal: Budapest – Gorsium (római kori város ásatásai) – Nádasdladány

(Nádasdy-kastély és az Õsök Csarnoka) – Fehérvárcsurgó (felújított Károlyi-kastély) –

Székesfehérvár (Bory-vár) – Pákozd (Honvéd emlékmû és múzeum) – Budapest.

Találkozás a Regnum Keresztnél (az 56-osok terének Damjanich utcához

legközelebb esõ sarka.) 

Indulás reggel 7 órakor, visszaérkezés 20 óra körül.

Úti élelemrõl mindenki maga gondoskodik!

A jelentkezéseket a Lelkészi Hivatalban, vagy istentiszteletek idején az iratter-

jesztési asztalnál április 11-én, vasárnap délig várjuk a hozzájárulás befizetésével. 

Útiköltség: 1500 Ft/fõ.
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berendezésekkel szereltük fel. A helyi-

ségek, nyílászárók kialakításánál az esz-

tétikai követelményeken túl figyelembe

vettük mozgássérült testvéreink igényeit

is. Az átalakítás kapcsán Gyülekezetünk

tagjai, azaz Önök felhívásunkra 2008–

2009 folyamán az egyházfenntartói já-

rulékon, adományokon és a perselypén-

zen felül külön céladományként közel

400 ezer forintot fizettek be egyházköz-

ségünknek, melyet ezúton is köszönünk.

Ezen összegbõl a felújított konyha új bú-

torának és sütõjének árát fedeztük. Úgy

gondolom, a felújítási munkákkal sike-

rült mind a lelkészi munkához méltó,

mind a gyülekezeti élethez is megfelelõ

szép környezetet biztosítani.

Gyülekezetünk presbitériuma a 2009

évi gazdálkodásra vonatkozó zárómérle-

get (egyszerûsített változata mellékelve),

a 2010 évi költségvetési tervet 2010. feb-

ruár 24-ei ülésén elfogadta. Ezen doku-

mentumok a vasárnapi istentiszteletek al-

kalmával templomunkban vagy hivatali

idõben irodánkban megtekinthetõk.

Idén szokásos mûködési költségeink

mellett, jelentõs, várhatóan 6 millió fo-

rintnyi összegben kell házunk hatósági-

lag elõírt tetõjárda felújítási és kémény-

bélelési munkáit kifizetnünk, ami pró-

bára teszi teherbíró képességünket. Gyü-

lekezeti központunk korszerûsítésének

teljes befejezéséhez már csak egyes fel-

szerelési tárgyakat kell pótolnunk, mint

függönyök, szõnyegek és pár irodabútor,

irodagép. 

Ezúton fordulunk kedves Test-

véreinkhez, mindezek beszerzését segít-

sék elõ az erre az alkalomra meghirdetett

„Áldozati Vasárnapon” 2010. május 9-

én vasárnap 11 órai istentiszteleten

rendkívüli adományukkal, melyet elõre is

köszönünk. Személyes részvétel akadály-

oztatása esetén a befizetési csekken, vagy

átutalási megbízáson kérjük feltüntetni:

Áldozati Vasárnap. Szíves adományaikat

elõre is köszönjük.

Erõs Vár a mi Istenünk!

Zwada Ildikó

számvevõszéki elnök

A trostbergi Christuskirche nevû bajor

gyülekezettel testvérkapcsolatunk 1996-

ban kezdõdött. Abban az évben egy kis

fasori küldöttség utazott Trostbergbe,

majd évente felváltva látogattuk egy-

mást: hol a trostbergiek jöttek Magyaror-

szágra, hol pedig gyülekezetünk tagjai

utaztak a bajor városkába. Elsõ találko-

zásunkkor testvérgyülekezetünk egy al-

mafát hozott nekünk ajándékba, utalva

ezzel Luther Márton szavaira: „Ha tud-

nám, hogy holnap lesz a világ vége, ak-

kor is ültetnék egy almafát!” Közös

almafánk a Fasori Evangélikus Gimná-

zium udvarán áll. A trostbergi és a fasori

gyülekezetek kapcsolata az almafához

hasonlóan évrõl évre vastagodik és tere-

bélyesedik. 

Gyülekezeteink tagjai között baráti

szálak szövõdtek az évek során, ezzel is

erõsítve a kapcsolatunkat. Így találkozá-

saink során számíthatunk rá, hogy a

Testvérgyülekezeti hírek Trostbergbõl
60 évbõl 15 együtt az úton

inkról, felelõsségünkrõl. A sok lelki töl-

tetet nyújtó sorozat záró istentiszteletét

követõen gyülekezeti termünkben oldott,

kötetlen együttlétre hívtuk a többi

felekezet tagjait; a szeretetvendégségen

újra zsúfolásig telt gyülekezeti termünk.

Január folyamán fényképekbõl ren-

dezett kiállítás volt látható gyülekezeti

termünkben. A „Pillanatfények” címû

tárlat alkotói teológiai hallgatók:

Galambos Ádám, Kondella Mihály és

Magyari Márton. Elgondolkodtató pil-

lanatokat megörökítõ képeik több-

ségéhez egy-egy bibliai mondatot is

fûztek mottóul, így a tárlat megtekintõi

egyfajta lelki utazáson is részt vehettek. 

Február 7-én volt templomunkban

Tamás-mise. Az évente hat alkalommal,

mindig más helyszínen lezajló esemény

témája ezúttal az „All in” kifejezésbe

sûrûsödött. Az ifjúsági istentisztelet ige-

hirdetõje, Kovács Viktor teológus hall-

gató az ember Isten elõtti helyzetét

mutatta be egy pókerjátszmához hason-

lítva: noha lapjaink nem jók, mégis van

esélyünk nyerni, mivel Isten a lehetõ

legtöbbet áldozta: Jézus Krisztust a

gyõzelemért. A különleges istentisztele-

ten, ahol többek között modern hangzás-

ra hangszerelve szóltak az énekek, ahol

személyes áldásért lehetett sorban állni,

ahol késõbb elhangzó saját imádságot

lehetett írni, gyülekezetünkbõl is sokan

vettek részt. Az este végén vidám hangu-

latú közös étkezésre volt lehetõség a

Fasori Gimnázium éttermében. 

Immáron egy éve kapcsolódott be

gyülekezetünk abba a vallásközi párbe-

széd-programba, melyben világvallások

tanítói, papjai beszélgetnek havonkénti

alkalmakon egy-egy fontos üzenetrõl. A

„Papolás” elnevezésû sorozat kitalálója

és házigazdája Pap Ágnes újságíró-szo-

ciológus, vendégei a zsidó, muzulmán,

római katolikus, és buddhista egyházak

képviselõi mellett protestáns félként

Aradi György, gyülekezetünk lelkésze.

Az estek egyszerre kínálják más egy-

házak tanításainak megismerését és a

saját gondolkodásunk megerõsítését is. A

nyugodt, baráti légkörû beszélgetések

helyszíneirõl és idõpontjairól honla-

punkon rendszeres tájékoztatást adunk.

Gyerek és ifjúsági táborok, találkozók

Hittantábor Keszõhidegkúton: jún. 21-25.

Ifitábor Orosházán: július 11-14.

Szélrózsa Szarvason: július 14-18
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cadik Szélrózsa Országos Evangélikus
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Kedves Testvéreink!
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FÕBB BEVÉTELEK

Gyülekezeti tagoktól
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Belsõ egyházi forrásból
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MEE pályázat 4,145,073

Összesen 4,645,073

Külsõ támogatások

Állami hitoktatási díj+járulékai 1,748,327

Pályázatokból 80,000

Edgar Groz Alapítványtól 951,300

Összesen 2,779,627

Gazdálkodásból

Lakbérek 7,689,197

Ingatlanok hasznosítása 3,176,569

Vízdíj lakóktól 1,630,591

Szemétszállítási díj lakók 704,980

Összesen 13,201,337

Más (egyéb, stb.) bevételek 3,969,510
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kiadások összesen: 32,215,023
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FÕBB KIADÁSOK

Illetmények

Lelkészek 2,821,571

Lelkészek hitoktatási díja 280,000
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(egyházfi, kántor, kórusvezetõ) 2,007,600

Nem lelkészi hitoktatási díj 833,181

Lelkészi egyéb juttatás (lakhatás) 390,000

Irodavezetõ 989,348

Összesen 7,321,701

Törvényes terhek 1,376,230

Dologi kiadások

Gyülekezeti helyiségekben 4,834,433

Ház vízdíj 1,737,179

Ház szemétszállítási díj 932,641

További közüzemi díjak 763,905

Összesen 8,268,158
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sainkat meghaladó részét az országos
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új, takarékos fûtési rendszert alakítottunk

ki és a kor követelményeinek megfelelõ

világítástechnikai, biztonságtechnikai

Áldozati vasárnap május 9-én Míg Kõszegen szimbolikusan a ha-
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A július 11-i, vasárnap esti, johannes-

burgi döntõn – ismert okok miatt – nem

leszünk közvetlenül érdekeltek... De a rá

következõ szerdán, július 14-én már, akár
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élményét. Megtalálva életünk centrumát,

a kezdés, az újrakezdés, a Vele, Veled, Ve-
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Gáncs Péter püspök

Hagyományos gyülekezeti kirándulás
2010. április 17. (szombat)

Szeretettel várjuk a jelentkezõket hagyományos gyülekezeti kirándulásunkra.

Tervezett útvonal: Budapest – Gorsium (római kori város ásatásai) – Nádasdladány

(Nádasdy-kastély és az Õsök Csarnoka) – Fehérvárcsurgó (felújított Károlyi-kastély) –

Székesfehérvár (Bory-vár) – Pákozd (Honvéd emlékmû és múzeum) – Budapest.

Találkozás a Regnum Keresztnél (az 56-osok terének Damjanich utcához

legközelebb esõ sarka.) 

Indulás reggel 7 órakor, visszaérkezés 20 óra körül.

Úti élelemrõl mindenki maga gondoskodik!

A jelentkezéseket a Lelkészi Hivatalban, vagy istentiszteletek idején az iratter-

jesztési asztalnál április 11-én, vasárnap délig várjuk a hozzájárulás befizetésével. 

Útiköltség: 1500 Ft/fõ.
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vendégeket mind a két gyülekezetben

szinte családtagként fogadják.

Az évek során többször találkoztunk,

nagyszabású rendezvények keretén belül

is. Ilyen volt 2007. szeptemberében a

Balatonföldváron megrendezett konfer-

encia is, ahol nem csak gyülekezeteink,

hanem minden bajor–magyar evangé-

likus gyülekezet résztvett, megünnepelve

és újra megpecsételve a 15 éves kapcso-

latát.

Gyülekezeteink továbbra is figyelem-

mel kísérik egymás munkáját. Kisebb

küldöttségeken keresztül részt veszünk

egymás gyülekezeti életében: kiemel-

kedõ alkalmakkor közösen ünneplünk.

Idén két alkalommal is találkozhat

küldöttségünk a Trostbergiekkel. Május

12–16-ig Ökumenikus Egyháztalálkozó

(Kirchentag) lesz Münchenben, amely jó

alkalmat biztosít arra is, hogy megis-

merkedhessünk az új trostbergi lel-

késszel, Wolfram Hoffmann-nal, mivel a

korábbi lelkész, a nálunk is járt Andreas

Herden, március elsejétõl már nem

Trostbergben, hanem a müncheni belmis-

sziónál szolgál.

A másik alkalom, amely okot ad az

ünneplésre és találkozásra, idén október-

ben a trosbergi Christuskirche gyülekezet

fennállásának 60. évfordulója.

Kívánjuk, hogy mind az idei progra-

mokat, mind pedig a két gyülekezet

további munkáját és kapcsolatát Isten

áldása kísérje.  

Hullán Eszter presbiter

2009. november 14-én tartott szeretet-

vendégségen képvetítéses beszámolót

Aradi György, gyülekezetünk parókus

lelkésze a megelõzõ nyáron Indo-

néziában tett látogatásáról „Keresztény

batakok – kráterek és kultuszok” címmel.

A szeretetvendégségen jelen volt Man-

gasi Sihombing, Indonézia Budapestre

akkreditált nagykövete is, aki gyüleke-

zetünk angol nyelvû istentiszteleteinek

állandó résztvevõje. A szeretetvendégség

résztvevõi megkóstolhattak egy eredeti

indonéz recept alapján készített mangó

italt, a vetített képek és az elhangzó

történeteken keresztül pedig bepillantást

nyertek Indonézia egzotikus életébe, az

ottani evangélikus egyház és teológia

mindennapjaiba is.

Téli eseménynapló 2009–2010 

Ádvent elsõ vasárnapját megelõzõ

szombaton tartottuk hagyományos ád-

venti gyermek-szeretetvendégségünket.

A hitoktatásban vagy más területeken

gyülekezetünkben jelen lévõ gyermekek

nagy számban és lelkesen vettek részt az

ádventi elõkészületekben: ádventi koszo-

rúk elkészítésében, énektanulásban, vala-

mint a gyermekkarácsonyra készülõ

elõadás árnybábjainak elkészítésében. A

délután áhítatát Pelikán András beosztott

lelkész tartotta, a kézmûves foglalkozást

Deák Dániel fogta össze. A vidám együt-

tlét alatt a szülõk külön csoportban

beszélgettek a karácsonyi elõkészület

lelki összefüggéseirõl és gyülekezetünk

jelenének kérdéseirõl.

December 19-én hagyományteremtõ jel-

leggel rendezett gyülekezetünk karácso-

nyi ünnepi estét a gyülekezet kör-

nyezetében élõ, szociálisan rászoruló

gyermekek részére. A VII. kerületi szo-

ciális és családgondozó központ segít-

ségével meghívott tizenhat gyermek és

felnõtt kísérõik számára gyülekezetünk

szinte minden korosztályából összegyûlt

csapat készített emlékezetes estét. A

bemutatkozás, a karácsonyi énekek ének-

lése és Aradi György karácsonyi törté-

netet felelevenítõ áhítata után ünnepi

vacsorát ettek a résztvevõk. A sokféle,

gazdagon megrakott szendvics, sült és

fõtt virsli, édes és sós sütemények elfo-

gyasztása után a gyerekek játékokat, a

szülõk tartós élelmiszereket és szalon-

cukrot tartalmazó csomagokat kaptak

ajándékba. A gyerekek számára vetített

mesefilm, a szülõk számára reményeink

szerint az õszinte nyitott és szeretetteli

légkör vált olyan élménnyé, amelynek

emléke nem kopik el, és amely templo-

munk, gyülekezetünk kapuinak mindenki

elõtt való nyitottságát is megerõsítette.

Az este végén – a szabadban ez idõ alatt

leesett hatalmas hóban – a gyülekezeti

terembõl a templomba ment a csapat,

ahol a már felállított karácsonyfa mellett

mindenki személyes áldással búcsúzha-

tott, hisszük, hogy testi-lelki feltöltõdés

után.

December 20-án, ádvent 4. vasár-

napján volt idén is a gyermekek karác-

sonya. Ezúttal Andorka Eszter tragikusan

fiatalon elhunyt lelkésznõ által írt árny-

játékot adtak elõ a gyermekek. A sok

héten át zajló próbák eredményeként

vidám meglepetésekkel teli, élvezetes

elõadással élhették át a nézõk és az elõ-

adók is a karácsonyi történet üzenetét: a

Betlehemben született Megváltó minden-

ki megváltója, bármilyen nehéz helyzet-

ben is élte eddig életét. A bábjáték mellett

ezúttal is versmondások, éneklések és

Pelikán András igehirdetése tette teljessé

az ünnepi estét, melynek végén minden

gyermek ajándékcsomagot kapott gyüle-

kezetünktõl.

A karácsonyi-ünnepi idõszak végén,

január 3-án templomunkban volt az

évszázados múltra tekintõ Aliansz imahét

budapesti nyitóistentisztelete. Az ökume-

nikus imahetet megelõzõ alkalmon ige-

hirdetõként D. Szabó Dániel, az Aliansz

elnöke szolgált, a Magyar Evangéliumi

Szövetség valamennyi vezetõje megszó-

lalt. Az istentisztelet és az ezt követõ hét

fõ témája a Krisztusról való tanúságtétel

volt.

Január harmadik hetében ünnepeltük

valamennyi keresztény egész világot

átfogó közös ünnepét, az Ökumenikus

imahetet. Gyülekezetünk földrajzi elhe-

lyezkedésébõl adódóan ezúttal is két kör-

ben, a VI-VII. kerületi felekezetekkel és

a Városliget környékén fekvõ gyülekeze-

tekkel. Az összesen 11 istentiszteleten

nyolc felekezet (római katolikus, görög

katolikus, román ortodox, evangélikus,

református, metodista, baptista, pünkös-

di) vezetõi és tagjai szolgáltak együtt

énekkel, imádsággal, igehirdetéssel. A

hét valamennyi napját összekötõ vezér-

fonal az Emmausi tanítványok története

volt. E történet részleteit kibontva hang-

zottak az igehirdetések a tanúskodás

fontosságáról, küldetésünkrõl, feladata-
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lyezkedésébõl adódóan ezúttal is két kör-

ben, a VI-VII. kerületi felekezetekkel és

a Városliget környékén fekvõ gyülekeze-

tekkel. Az összesen 11 istentiszteleten

nyolc felekezet (római katolikus, görög

katolikus, román ortodox, evangélikus,

református, metodista, baptista, pünkös-

di) vezetõi és tagjai szolgáltak együtt

énekkel, imádsággal, igehirdetéssel. A

hét valamennyi napját összekötõ vezér-

fonal az Emmausi tanítványok története

volt. E történet részleteit kibontva hang-

zottak az igehirdetések a tanúskodás

fontosságáról, küldetésünkrõl, feladata-
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vendégeket mind a két gyülekezetben

szinte családtagként fogadják.

Az évek során többször találkoztunk,

nagyszabású rendezvények keretén belül

is. Ilyen volt 2007. szeptemberében a

Balatonföldváron megrendezett konfer-

encia is, ahol nem csak gyülekezeteink,

hanem minden bajor–magyar evangé-

likus gyülekezet résztvett, megünnepelve

és újra megpecsételve a 15 éves kapcso-

latát.

Gyülekezeteink továbbra is figyelem-

mel kísérik egymás munkáját. Kisebb

küldöttségeken keresztül részt veszünk

egymás gyülekezeti életében: kiemel-

kedõ alkalmakkor közösen ünneplünk.

Idén két alkalommal is találkozhat

küldöttségünk a Trostbergiekkel. Május

12–16-ig Ökumenikus Egyháztalálkozó

(Kirchentag) lesz Münchenben, amely jó

alkalmat biztosít arra is, hogy megis-

merkedhessünk az új trostbergi lel-

késszel, Wolfram Hoffmann-nal, mivel a

korábbi lelkész, a nálunk is járt Andreas

Herden, március elsejétõl már nem

Trostbergben, hanem a müncheni belmis-

sziónál szolgál.

A másik alkalom, amely okot ad az

ünneplésre és találkozásra, idén október-

ben a trosbergi Christuskirche gyülekezet

fennállásának 60. évfordulója.

Kívánjuk, hogy mind az idei progra-

mokat, mind pedig a két gyülekezet

további munkáját és kapcsolatát Isten

áldása kísérje.  

Hullán Eszter presbiter

2009. november 14-én tartott szeretet-

vendégségen képvetítéses beszámolót

Aradi György, gyülekezetünk parókus

lelkésze a megelõzõ nyáron Indo-

néziában tett látogatásáról „Keresztény

batakok – kráterek és kultuszok” címmel.

A szeretetvendégségen jelen volt Man-

gasi Sihombing, Indonézia Budapestre

akkreditált nagykövete is, aki gyüleke-

zetünk angol nyelvû istentiszteleteinek

állandó résztvevõje. A szeretetvendégség

résztvevõi megkóstolhattak egy eredeti

indonéz recept alapján készített mangó

italt, a vetített képek és az elhangzó

történeteken keresztül pedig bepillantást

nyertek Indonézia egzotikus életébe, az

ottani evangélikus egyház és teológia

mindennapjaiba is.

Téli eseménynapló 2009–2010 

Ádvent elsõ vasárnapját megelõzõ

szombaton tartottuk hagyományos ád-

venti gyermek-szeretetvendégségünket.

A hitoktatásban vagy más területeken

gyülekezetünkben jelen lévõ gyermekek

nagy számban és lelkesen vettek részt az

ádventi elõkészületekben: ádventi koszo-

rúk elkészítésében, énektanulásban, vala-

mint a gyermekkarácsonyra készülõ

elõadás árnybábjainak elkészítésében. A

délután áhítatát Pelikán András beosztott

lelkész tartotta, a kézmûves foglalkozást

Deák Dániel fogta össze. A vidám együt-

tlét alatt a szülõk külön csoportban

beszélgettek a karácsonyi elõkészület

lelki összefüggéseirõl és gyülekezetünk

jelenének kérdéseirõl.

December 19-én hagyományteremtõ jel-

leggel rendezett gyülekezetünk karácso-

nyi ünnepi estét a gyülekezet kör-

nyezetében élõ, szociálisan rászoruló

gyermekek részére. A VII. kerületi szo-

ciális és családgondozó központ segít-

ségével meghívott tizenhat gyermek és

felnõtt kísérõik számára gyülekezetünk

szinte minden korosztályából összegyûlt

csapat készített emlékezetes estét. A

bemutatkozás, a karácsonyi énekek ének-

lése és Aradi György karácsonyi törté-

netet felelevenítõ áhítata után ünnepi

vacsorát ettek a résztvevõk. A sokféle,

gazdagon megrakott szendvics, sült és

fõtt virsli, édes és sós sütemények elfo-

gyasztása után a gyerekek játékokat, a

szülõk tartós élelmiszereket és szalon-

cukrot tartalmazó csomagokat kaptak

ajándékba. A gyerekek számára vetített

mesefilm, a szülõk számára reményeink

szerint az õszinte nyitott és szeretetteli

légkör vált olyan élménnyé, amelynek

emléke nem kopik el, és amely templo-

munk, gyülekezetünk kapuinak mindenki

elõtt való nyitottságát is megerõsítette.

Az este végén – a szabadban ez idõ alatt

leesett hatalmas hóban – a gyülekezeti

terembõl a templomba ment a csapat,

ahol a már felállított karácsonyfa mellett

mindenki személyes áldással búcsúzha-

tott, hisszük, hogy testi-lelki feltöltõdés

után.

December 20-án, ádvent 4. vasár-

napján volt idén is a gyermekek karác-

sonya. Ezúttal Andorka Eszter tragikusan

fiatalon elhunyt lelkésznõ által írt árny-

játékot adtak elõ a gyermekek. A sok

héten át zajló próbák eredményeként

vidám meglepetésekkel teli, élvezetes

elõadással élhették át a nézõk és az elõ-

adók is a karácsonyi történet üzenetét: a

Betlehemben született Megváltó minden-

ki megváltója, bármilyen nehéz helyzet-

ben is élte eddig életét. A bábjáték mellett

ezúttal is versmondások, éneklések és

Pelikán András igehirdetése tette teljessé

az ünnepi estét, melynek végén minden

gyermek ajándékcsomagot kapott gyüle-

kezetünktõl.

A karácsonyi-ünnepi idõszak végén,

január 3-án templomunkban volt az

évszázados múltra tekintõ Aliansz imahét

budapesti nyitóistentisztelete. Az ökume-

nikus imahetet megelõzõ alkalmon ige-

hirdetõként D. Szabó Dániel, az Aliansz

elnöke szolgált, a Magyar Evangéliumi

Szövetség valamennyi vezetõje megszó-

lalt. Az istentisztelet és az ezt követõ hét

fõ témája a Krisztusról való tanúságtétel

volt.

Január harmadik hetében ünnepeltük

valamennyi keresztény egész világot

átfogó közös ünnepét, az Ökumenikus

imahetet. Gyülekezetünk földrajzi elhe-

lyezkedésébõl adódóan ezúttal is két kör-

ben, a VI-VII. kerületi felekezetekkel és

a Városliget környékén fekvõ gyülekeze-

tekkel. Az összesen 11 istentiszteleten

nyolc felekezet (római katolikus, görög

katolikus, román ortodox, evangélikus,

református, metodista, baptista, pünkös-

di) vezetõi és tagjai szolgáltak együtt

énekkel, imádsággal, igehirdetéssel. A

hét valamennyi napját összekötõ vezér-

fonal az Emmausi tanítványok története

volt. E történet részleteit kibontva hang-

zottak az igehirdetések a tanúskodás

fontosságáról, küldetésünkrõl, feladata-
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berendezésekkel szereltük fel. A helyi-

ségek, nyílászárók kialakításánál az esz-

tétikai követelményeken túl figyelembe

vettük mozgássérült testvéreink igényeit

is. Az átalakítás kapcsán Gyülekezetünk

tagjai, azaz Önök felhívásunkra 2008–

2009 folyamán az egyházfenntartói já-

rulékon, adományokon és a perselypén-

zen felül külön céladományként közel

400 ezer forintot fizettek be egyházköz-

ségünknek, melyet ezúton is köszönünk.

Ezen összegbõl a felújított konyha új bú-

torának és sütõjének árát fedeztük. Úgy

gondolom, a felújítási munkákkal sike-

rült mind a lelkészi munkához méltó,

mind a gyülekezeti élethez is megfelelõ

szép környezetet biztosítani.

Gyülekezetünk presbitériuma a 2009

évi gazdálkodásra vonatkozó zárómérle-

get (egyszerûsített változata mellékelve),

a 2010 évi költségvetési tervet 2010. feb-

ruár 24-ei ülésén elfogadta. Ezen doku-

mentumok a vasárnapi istentiszteletek al-

kalmával templomunkban vagy hivatali

idõben irodánkban megtekinthetõk.

Idén szokásos mûködési költségeink

mellett, jelentõs, várhatóan 6 millió fo-

rintnyi összegben kell házunk hatósági-

lag elõírt tetõjárda felújítási és kémény-

bélelési munkáit kifizetnünk, ami pró-

bára teszi teherbíró képességünket. Gyü-

lekezeti központunk korszerûsítésének

teljes befejezéséhez már csak egyes fel-

szerelési tárgyakat kell pótolnunk, mint

függönyök, szõnyegek és pár irodabútor,

irodagép. 

Ezúton fordulunk kedves Test-

véreinkhez, mindezek beszerzését segít-

sék elõ az erre az alkalomra meghirdetett

„Áldozati Vasárnapon” 2010. május 9-

én vasárnap 11 órai istentiszteleten

rendkívüli adományukkal, melyet elõre is

köszönünk. Személyes részvétel akadály-

oztatása esetén a befizetési csekken, vagy

átutalási megbízáson kérjük feltüntetni:

Áldozati Vasárnap. Szíves adományaikat

elõre is köszönjük.

Erõs Vár a mi Istenünk!

Zwada Ildikó

számvevõszéki elnök

A trostbergi Christuskirche nevû bajor

gyülekezettel testvérkapcsolatunk 1996-

ban kezdõdött. Abban az évben egy kis

fasori küldöttség utazott Trostbergbe,

majd évente felváltva látogattuk egy-

mást: hol a trostbergiek jöttek Magyaror-

szágra, hol pedig gyülekezetünk tagjai

utaztak a bajor városkába. Elsõ találko-

zásunkkor testvérgyülekezetünk egy al-

mafát hozott nekünk ajándékba, utalva

ezzel Luther Márton szavaira: „Ha tud-

nám, hogy holnap lesz a világ vége, ak-

kor is ültetnék egy almafát!” Közös

almafánk a Fasori Evangélikus Gimná-

zium udvarán áll. A trostbergi és a fasori

gyülekezetek kapcsolata az almafához

hasonlóan évrõl évre vastagodik és tere-

bélyesedik. 

Gyülekezeteink tagjai között baráti

szálak szövõdtek az évek során, ezzel is

erõsítve a kapcsolatunkat. Így találkozá-

saink során számíthatunk rá, hogy a

Testvérgyülekezeti hírek Trostbergbõl
60 évbõl 15 együtt az úton

inkról, felelõsségünkrõl. A sok lelki töl-

tetet nyújtó sorozat záró istentiszteletét

követõen gyülekezeti termünkben oldott,

kötetlen együttlétre hívtuk a többi

felekezet tagjait; a szeretetvendégségen

újra zsúfolásig telt gyülekezeti termünk.

Január folyamán fényképekbõl ren-

dezett kiállítás volt látható gyülekezeti

termünkben. A „Pillanatfények” címû

tárlat alkotói teológiai hallgatók:

Galambos Ádám, Kondella Mihály és

Magyari Márton. Elgondolkodtató pil-

lanatokat megörökítõ képeik több-

ségéhez egy-egy bibliai mondatot is

fûztek mottóul, így a tárlat megtekintõi

egyfajta lelki utazáson is részt vehettek. 

Február 7-én volt templomunkban

Tamás-mise. Az évente hat alkalommal,

mindig más helyszínen lezajló esemény

témája ezúttal az „All in” kifejezésbe

sûrûsödött. Az ifjúsági istentisztelet ige-

hirdetõje, Kovács Viktor teológus hall-

gató az ember Isten elõtti helyzetét

mutatta be egy pókerjátszmához hason-

lítva: noha lapjaink nem jók, mégis van

esélyünk nyerni, mivel Isten a lehetõ

legtöbbet áldozta: Jézus Krisztust a

gyõzelemért. A különleges istentisztele-

ten, ahol többek között modern hangzás-

ra hangszerelve szóltak az énekek, ahol

személyes áldásért lehetett sorban állni,

ahol késõbb elhangzó saját imádságot

lehetett írni, gyülekezetünkbõl is sokan

vettek részt. Az este végén vidám hangu-

latú közös étkezésre volt lehetõség a

Fasori Gimnázium éttermében. 

Immáron egy éve kapcsolódott be

gyülekezetünk abba a vallásközi párbe-

széd-programba, melyben világvallások

tanítói, papjai beszélgetnek havonkénti

alkalmakon egy-egy fontos üzenetrõl. A

„Papolás” elnevezésû sorozat kitalálója

és házigazdája Pap Ágnes újságíró-szo-

ciológus, vendégei a zsidó, muzulmán,

római katolikus, és buddhista egyházak

képviselõi mellett protestáns félként

Aradi György, gyülekezetünk lelkésze.

Az estek egyszerre kínálják más egy-

házak tanításainak megismerését és a

saját gondolkodásunk megerõsítését is. A

nyugodt, baráti légkörû beszélgetések

helyszíneirõl és idõpontjairól honla-

punkon rendszeres tájékoztatást adunk.

Gyerek és ifjúsági táborok, találkozók

Hittantábor Keszõhidegkúton: jún. 21-25.

Ifitábor Orosházán: július 11-14.

Szélrózsa Szarvason: július 14-18

Megkezdõdhet a visszaszámlálás: né-

hány hónap múlva startol az immár nyol-

cadik Szélrózsa Országos Evangélikus

Ifjúsági Találkozó, melynek ezúttal Szar-

vas ad otthont. Színes gyöngysort ka-

punk, ha felidézzük az eddigi hét

találkozó helyszíneit és mottóit: 1996

Váralja: Kit kerestek? – 1998 Bodajk:

Nem a meghátrálás emberei vagyunk! –

2000 Debrecen: Itt vagyok, engem küldj!

– 2002 Kismaros: Hívásod van! – 2004

Tata: A világ világossága – 2006 Szol-

nok: Tenyerembe véstelek – 2008 Kõ-

szeg: Hol a határ?
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Kedves Testvéreink!

Tavaly április 4-én, Virágvasárnap szom-

batján, fél éves elõkészítési és közel egy

évig tartó munkálatok után ünnepi mûsor

keretében szenteltük fel megújult gyü-

lekezeti helységeinket. Az átalakítással

kapcsolatos költségek összege meghal-

adta a 19 millió forintot, melynek forrá-

FÕBB BEVÉTELEK

Gyülekezeti tagoktól

Egyházfenntartói járulék 2,162,125

Adomány 725,585

Perselypénz 1,364,453

Céladomány 191,860

Összesen 4,444,023

Belsõ egyházi forrásból

Egyházmegye 500,000

MEE pályázat 4,145,073

Összesen 4,645,073

Külsõ támogatások

Állami hitoktatási díj+járulékai 1,748,327

Pályázatokból 80,000

Edgar Groz Alapítványtól 951,300

Összesen 2,779,627

Gazdálkodásból

Lakbérek 7,689,197

Ingatlanok hasznosítása 3,176,569

Vízdíj lakóktól 1,630,591

Szemétszállítási díj lakók 704,980

Összesen 13,201,337

Más (egyéb, stb.) bevételek 3,969,510

Összesen 29,039,570

2009. évi nyitó pénzkészlet: 11,729,799

bevételek összesen: 29,039,570

kiadások összesen: 32,215,023

2009. évi záró pénzkészlet: 8,554,346

FÕBB KIADÁSOK

Illetmények

Lelkészek 2,821,571

Lelkészek hitoktatási díja 280,000

Egyházi szolgálók illetménye 

(egyházfi, kántor, kórusvezetõ) 2,007,600

Nem lelkészi hitoktatási díj 833,181

Lelkészi egyéb juttatás (lakhatás) 390,000

Irodavezetõ 989,348

Összesen 7,321,701

Törvényes terhek 1,376,230

Dologi kiadások

Gyülekezeti helyiségekben 4,834,433

Ház vízdíj 1,737,179

Ház szemétszállítási díj 932,641

További közüzemi díjak 763,905

Összesen 8,268,158

Más egyházi szerveknek

Országos járulék 320,850

Kötelezõ offertóriumok 200,640

Céladomány más gyülekezetnek 75,000

Támogatások

Szociális támogatás családoknak 87,230

Belmissziós kiadások, táborok 491,188

Felszerelés vétele gyül. helyiségekbe 1,294,303

Javítás, karbantartás

Gyülekezet ingatlanaiban 11,963,450

Más (egyéb, stb.) kiadás 816,273

Összesen 32,215,023

sainkat meghaladó részét az országos

egyház pályázati alapjából elnyert

pénzbõl illetve a kerületi önkormányzat

hozzájárulásából fedeztük. Gyülekezeti

központunk nemcsak külsõben újult meg,

új, takarékos fûtési rendszert alakítottunk

ki és a kor követelményeinek megfelelõ

világítástechnikai, biztonságtechnikai

Áldozati vasárnap május 9-én Míg Kõszegen szimbolikusan a ha-

tárokat feszegettük, addig Szarvason a

középpontot, a Középpontot szeretnénk

együtt megtalálni. Erre utal a többértel-

mû mottó: Középkezdés Veled. A téma-

választásánál többféle aktuális szempont

motiválta a szervezõket, a híres „Tíze-

ket”. Az egyik apropó Szarvas sajátos

fekvése. Ha valaki nem tudná, itt talál-

ható a történelmi Magyarország földrajzi

középpontja, amit emlékmû is jelöl a

Körös-parton. De nemcsak térbeli, ha-

nem idõbeli kontextusa is akad a téma-

választásnak. Közismert, hogy ezen a

nyáron foci VB lesz Dél-Afrikában. 

A július 11-i, vasárnap esti, johannes-

burgi döntõn – ismert okok miatt – nem

leszünk közvetlenül érdekeltek... De a rá

következõ szerdán, július 14-én már, akár

mi is pályára léphetünk! Kezdetét veszi a

szarvasi nagy játék, ahol mi is ott lehe-

tünk a kezdõkörben. Négy nap alatt, újra,

vagy életünkben talán elõször, átélhetjük,

megélhetjük a játék, a csapat, a közösség

élményét. Megtalálva életünk centrumát,

a kezdés, az újrakezdés, a Vele, Veled, Ve-

letek való középkezdés esélyének örömét.

Gáncs Péter püspök

Hagyományos gyülekezeti kirándulás
2010. április 17. (szombat)

Szeretettel várjuk a jelentkezõket hagyományos gyülekezeti kirándulásunkra.

Tervezett útvonal: Budapest – Gorsium (római kori város ásatásai) – Nádasdladány

(Nádasdy-kastély és az Õsök Csarnoka) – Fehérvárcsurgó (felújított Károlyi-kastély) –

Székesfehérvár (Bory-vár) – Pákozd (Honvéd emlékmû és múzeum) – Budapest.

Találkozás a Regnum Keresztnél (az 56-osok terének Damjanich utcához

legközelebb esõ sarka.) 

Indulás reggel 7 órakor, visszaérkezés 20 óra körül.

Úti élelemrõl mindenki maga gondoskodik!

A jelentkezéseket a Lelkészi Hivatalban, vagy istentiszteletek idején az iratter-

jesztési asztalnál április 11-én, vasárnap délig várjuk a hozzájárulás befizetésével. 

Útiköltség: 1500 Ft/fõ.
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berendezésekkel szereltük fel. A helyi-

ségek, nyílászárók kialakításánál az esz-

tétikai követelményeken túl figyelembe
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Váralja: Kit kerestek? – 1998 Bodajk:

Nem a meghátrálás emberei vagyunk! –

2000 Debrecen: Itt vagyok, engem küldj!

– 2002 Kismaros: Hívásod van! – 2004

Tata: A világ világossága – 2006 Szol-

nok: Tenyerembe véstelek – 2008 Kõ-

szeg: Hol a határ?
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és nyilvánvaló: soha nem mondott neki

ellent.

Mindez persze csak egy olvasata az

életmûnek. És mennyi minden lehet még:

a családé, énekkarának tagjaié, lelki cikk-

szösszeneteinek olvasóié, elõadásainak

hallgatóié, a híveké, akik nem csak az

orgonánál hallották Aladár bácsi hitval-

lását, de a szószékrõl is. Magam gyer-

mekként a fasori templomban elõször

orgonajátékán nõttem fel, majd késõbb,

középiskolás koromban az orgonapadon

helyettesítettem õt, amikor prédikált. És

micsoda prédikációk voltak azok!

Gondolatgazdagok és mégis összefogot-

tak, szórakoztatóak – mily nagy szó! –

ám egyszersmind megvilágító erejûek.

Néhány hasonlatára, gondolatmenetére

több mint húsz év távolából is em-

lékszem. Még hanghordozása is itt cseng

a fülemben: a bûn olyan, mint a wc-papír,

az ember csak egy kicsit szeretne tépni

belõle, erre jön az egész guriga…

És a közös szolgálatok végén, trolira

várva, vagy késõbb, kõbányai otthonában

vendégeként ismét csak Bach, észak-

német orgonák, diszpozíciók, hosszú órá-

kon át. És én tanulhattam a principál- és

fuvolakar felépítésérõl, a csúszkaláda

szerkezetérõl, õ pedig szívesen hallgatott

régi orgonák új restaurálásáról vagy ro-

mantikus nyelvregiszterekrõl.

Nem tudom, van-e Schnitger-orgona a

mennyországban. De azt tudom, hogy

ének van, hogy korál van. És azt is tu-

dom, hogy Aladár bácsi ott van, min-

denek elõtt szeretett Jézusánál.

Gálos Miklós

szotta. Ujjrendek, kötõívek, regisztrá-

ciók, megjegyzések Zalánfytól. Beírt

korálszövegek. A darabok elõtt sokszor

idézetek zenei lexikonokból, Spittától.

Egy egyházzenész-lelkész hagyatéka.

A tulajdonosi bejegyzések között vál-

takozik a magister Verbi Domini a fõor-

gonáséval. Melyik lehetett elõrébbvaló?

Nem kérdés: így, együtt.

A beírt regisztrációk tanúskodnak

Aladár bácsi életének helyszíneirõl. A

nyíregyházi orgona regisztrációit követik

a fasori orgona bejegyzései. De nem ez a

végsõ állomás: az aktív nyugdíjaskorról

egy újabb, még egész jó állapotú Bach 5.

kötet Orgelbüchlein-korálelõjátékainak

Deák-téri regisztrációi szólnak. Sokszor

Trajtler Gábor regisztrációinak átvételei:

ez így jó. De másutt is ez az alázatos oda-

figyelés. Lemezhallgatások alatt megta-

lált megoldások, Walcha lemezén ez szól.

És újabb meglepetések: egy Koopman-

féle regisztráció. Aladár bácsi természe-

tesen az orgonareform-mozgalom híve

volt, a síplevágós-korszak orgonása. Sok

évvel ezelõtti emlékem egy fóti kán-

torképzõs elõadásáról megõrizte a Sali-

cional értelmetlenségérõl való gondo-

latait. De Aladár bácsi még idõs korában

is nyitott volt a friss látásra, az új ered-

ményekre, legyen az a romantika korá-

nak újrafelfedezése, vagy a barokk zene

újabb megközelítése. A gondolati merev-

ség rossz értelmében nem volt dogma-

tikus – miközben éppen hogy az volt:

szilárd alap volt számára Luther teológiá-

ja és Bach zenéje-teológiája. És ez az

alap láthatólag mindent fel tudott venni

magára. Megváltoztatni semmi újdonság

nem változtatta meg, ám gazdagította –

GYEREKEKNEK
Jézus Pilátus elõtt

Keresd ki a Bibliából a megadott igever-

seket. A rejtvényhálóba írd be a versek-

ben elõforduló személyneveket. (Ha a

több nevet találsz, akkor a megfelelõ

hosszúságút írd be.) Ha jól dolgoztál,

megfejtésül egy aranymondást olvas-

hatsz a rejtvényháló jelzett oszlopában.

Kedves Gyerekek! A feladvány megfej-

téseit május 2-ig a fasor@lutheran.hu

email címre várjuk, vagy postai úton, ill

személyesen a Lelkész Hivatalba. Azok,

akik helyes megfejtést küldenek be a

tanévzáró családi istentiszteleten, június

6-án jutalmat kapnak. 

Várjuk a megfejtéseket!

Színezõ
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gálatok, fellépések anyagát törekszünk

magunkévá tenni. Sokszor felelevenítünk

korábban tanult mûveket is, így alkalma-

inkon az ismétlés és az újdonságok tanu-

lása szerencsésen kiegészítik egymást. 

Havonta egyszer a fasori templomban

teljesítünk szolgálatot, de részt veszünk

az ádventi egyházzenei áhítaton és az

evangélikus egyházmegyei kórustalál-

kozókon is. Vidéki fellépéseink mellett

az ország határain túlra is szeretnénk

eljutni: Svédország és Németország sze-

repelnek úticéljaink között. 

Leggyakrabban zenekari kíséret nél-

küli, a reneszánsz és a barokk korból

származó, német vagy latin nyelvû egy-

házi darabokat tanulunk. Nem csak azért,

mert ennek a korszaknak a leggazdagabb

a kórusirodalma, hanem mert az évek

során meg is szerettük ezeket, s így sok-

szor foglalkozunk Schütz, Tallis, Palest-

rina vagy éppen Byrd kórusmûveivel.

Ezen kívül zenekari kíséretet megkö-

vetelõ darabokkal is szoktunk készülni,

ilyen például egy-egy Bach kantáta elõ-

adása, de szívesen kalandozunk más kor-

szakok szerzõi között is: Mendelssohn

kórusmûveit különösen kedveljük.

Kórusunkat a kezdetek óta Nováky

Andrea vezeti, február óta mellette ven-

dégkarnagyunk, Muntag Lõrinc foglal-

kozik karvezetõként a kórussal. 

A 2010. év a kazuális 
szolgálatok tükrében

Noémi, Barabás Iván, Bárány Robert

James, Csengõdi Attila György, Cserveny

Tamás, Fábik Gábor, Fazekas Edit,

Fenyeres Andor, Filipp Benedek, Földvári

Dóra Julianna, Geller Zsombor, Halgand

Maxim Mátyás, Horváth Sellõ Pamela,

Kenyó Emma, Kozubeck Kolos, Lucza

Dorina, Lili Magnier, Matthaidesz Amina

Erzsébet, Mlinárcsik Amilla, Mórocz

Judit, Nagy Bianka Flóra, Rácz Anita,

Soltész Attila, Szendrényi Vilmos,

Szilágyi Johanna, Szirmai Olivér László,

Szuromi Kristóf Gábor, Takács Kornél

Zoltán, Tar-Pálfi Gitta, Temesvári Dávid,

Tichy Gergõ, Vágó Zsófia, Vígh-Péchy

Dorina Hanna, Wenhardt Zoltán László

„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.”

(Mk 16,16)

Cserveny Tamás, Eszes Dávid, Fazekas
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MEGKERESZTELTEK

KONFIRMÁLTAK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ELTEMETTETTEK
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Amikor eldõlt költözé-

sünk, elsõdleges szempont

az iskolaválasztás volt. Ben-

ce a Fasori Gimnázium ta-

nulója lett, de sajnos kide-

rült, hogy Budapesten nincs

evangélikus általános iskola

– számomra érthetetlen mó-

don. Így Panni a Julianna

Református Általános Isko-

lában kezdte meg a második

osztályt, ahol örömünkre

orosházi lelkészünk öccse, Deák Dániel

lett a hittan oktatója. Az õ segítségével

találtuk meg azt az evangélikus közös-

séget, amelybe igyekszünk beilleszkedni,

életében tevékenyen részt venni. Bence

megtalálta helyét az ifjúsági csoportban,

Panni jól érzi magát a hittanórákon, gyer-

mek-istentiszteleteken, programokon. 

Bár egy nagyobb és mozgalmasabb

életû gyülekezethez voltunk szokva, jól

érezzük itt magunkat és látjuk, hogy a lel-

készek – Aradi György és Pelikán András

– valamint a hittanoktató Deák Dani is

mindent megtesznek a gyülekezet fejlõ-

déséért. Segítõkészen és szeretettel for-

dultak felénk, megmutatták, hogy egy ki-

sebb gyülekezethez is éppoly jó tartozni.

Tóth Ágnes

Egyházzenei hírek 

Vízkereszt ünnepén – immár hagyomá-

nyosan – egyházzenei áhítatot tartottunk,

melyen ezúttal Kovács Miron gordonka-

játéka egészítette ki a jól ismert isten-

tiszteleti elemeket, az igehirdetést, imád-

ságot, gyülekezeti éneket, orgonajátékot.

G. Horváth László koncertmester ve-

zetésével február eleje óta vonós kama-

razenekar próbáinak is otthont ad gyüle-

kezeti központunk. A zeneakadémisták-

ból álló fiatal zenekar tagja a gyõri evan-

gélikus gyülekezetbõl érkezõ, de gyüle-

kezetünkben is Váray Péter csellista.

A heti rendszerességû próbák lehetõ-

ségéért cserébe a zenekar évi négy-öt

alkalommal szolgál majd istentisztele-

teinken, rendezvényeinken. A közös

munka elsõ gyümölcseként a zenekar öt

tagja lesz kísérõje gyülekezeti kórusunk

(FAFÖK) nagypénteki szolgálatának,

amikor az este 18 órakor kezdõdõ úrva-

csorai istentiszteleten Heinrich Schütz: A

mi Urunk hét szava a keresztfán címû,

1645-ös mûvét.

Kórusunk, a Fasori Fiatal Öregdiákok

Kórusa (FAFÖK) 2000-es alapítása óta

várja és fogadja be az énekelni szeretõ-

ket. Próbáinkon, melyeket csütörtökön-

ként este 7-tõl 9 óráig tartunk a gyüleke-

zeti teremben, fõképp a következõ szol-

Biztos, védett kikötõ
Bonyhád, 2010. május 15. szombat – Bonyhádi Evangélikus Atlétikai Centrum,

Kossuth Lajos u. 4. (A Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium mögött)

9:00 Rézfúvós térzene – Kiskõrösi Evangélikus Fúvószenekar

9:00–10:00 Énektanulás, köszöntések. Házigazda köszöntés: Ónodi Szabolcs igazgató, Krähling

Dániel lelkész

10:00 Nyitó evangelizáció – A vízen járók reménysége... (Zsid 11,1). Igehirdetõ: Gáncs Péter püspök

10:45 A reménység hálójában – Prof. Dr. Csermely Péter hálózatkutatóval, a bölcsek tanácsa tagjával

beszélget Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelõ

11:45 Kerületi díjak átadása

12:15 Ebéd

14:00 Alternatív szigetek: Reménységmorzsák Csermely Péterrel. Bonyhádi öböl – Eredendõ bûn,

könnyûzenei oratórium képekkel. Dalok mólója – Völgyessy Szomor Fanni.  A reménység színei.

Batak evangélikusok – Mangasi Sihombing indonéz nagykövet. Zulu földtõl Szárazdig – Orbán Attila

missziói lelkész (Erdély). Ima-csónak – bibliakör.  

Missziói kikötõk: a cigánymisszió, az Interserve, a Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete, az

Evangélikus Külmissziói Egyesület és az Evangélikus Missziói Központ standjainál.

15:30 Úti áldás felvont horgonnyal – Aradi György kerületi missziói lelkész

Gyerekeknek egész napos programot biztosítunk! Ebédrõl az egyházkerület gondoskodik! 

A nagy busszal érkezõ csoportok 50%-os támogatást igényelhetnek a kerülettõl április 30-ig!

Adományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet révén a haiti katasztrófa túlélõinek gyûjtünk. 

Egyéni és csoportos jelentkezés határideje: 2010. április 30-ig írásban az egyházkerületnél:

E-mail: deli.kerulet@lutheran.hu, Fax: (36 1) 338-2302, 1088 Budapest, Puskin u. 12.

Máté evangéliuma képeken
Szita István festõmûvész-lelkész a Máté

írása szerinti evangéliumot megjelenítõ 42

olajképbõl álló sorozata gyülekezeti ter-

münkben február 24. óta megtekinthetõ.

A festmények jó lehetõséget kínálnak

böjti elcsendesedésre, Jézus földi életútjá-

nak végiggondolására. Egy helyre rendezve

található az a 14 kép, amely Jézus szenve-

désének, halálának és feltámadásának tör-

ténetét: a passió és a húsvét eseménysorát

mutatja be. Húsvét hajnali istentisztele-

tünkön 4:45-tõl ezek a képek is segítségül

szolgálnak majd.

Gyülekezeti nap
Húsvét utáni vasárnapon, április 11-én gyü-

lekezeti napot tartunk. A 11 órakor kezdõdõ

úrvacsorai istentiszteletet követõen közös

ebédre hívunk mindenkit gyülekezeti ter-

münkbe. Elõbb testi táplálékul gulyáslevest

és süteményeket kínálunk, majd az ebéd

utáni kávé mellé szellemi táplálékot: Szita

István, aki gyülekezetünkben egykor rövid

ideig segédlelkész is volt, beszél majd

képeirõl, festészetérõl. Felesége, Bárczi

Margit az elsõ magyar költõnõ Petrõczy

kata Szidónia életútját idézi meg.

A szeretetvendégségre mindenkit szere-

tettel hívunk és várunk!

A képek a böjti idõszakban hétköznapokon 9–13 óráig, 

illetve elõzetes egyeztetés esetén tekinthetõk meg a Damjanich u. 28/b épület földszintjén.
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halált jelentené. Testi életünk kötöttségei

és korlátai mutatják, hogy Istenre szoruló

emberek vagyunk. Isten kegyelme a kö-

vetkezõ szívdobbanás. De az ige szerint

õ felhozza napját jókra és gonoszokra.

Pál apostol szerint Isten jósága meg-

térésre akar minket indítani (Róm 2,4).

Keressétek az Urat és éltek! Ez a célja

rövid életünknek a Biblia szerint. Más

szóval: térjünk vissza Istenhez.

Az élet kezdete az ébredés. Kezdem

igazán megismerni magamat. Rádöbbe-

nek, hogy eddig álomvilágban éltem Is-

ten nélkül, bûnbánat nélkül, ima nélkül.

Rádöbbenek, hogy nincs elcserélve a

leletem! Rám vonatkozik az ige: az a ne-

ved, hogy élsz, de halott vagy. Rádöb-

benek, hogy a lelkem Isten után vágya-

kozik. Nem éri be pótlékokkal, nem lehet

becsapni. Amit testi, anyagi dolgokban

megszerzek, olyan, mint a samáriai kút

vize. „Aki ebbõl a kútból iszik, újra

megszomjazik” kielégítetlen marad. (Jn

4,13)

De Jézus azt mondja: „Aki abból a

vízbõl iszik, amelyet én adok neki, soha

többé meg nem szomjazik, mert örök éle-

tre buzgó víz forrásává lesz benne.” (Jn

4,14)

Néhai lelkész orgonista testvérünk 

Gáncs Aladár írása az Evangélikus Élet  

Élõ víz rovatában jelent meg 2004-ben.

ISTENTISZTELET

Úrvacsorás istentiszteletek minden va-

sárnap és ünnepeken 11 órakor. A délelõt-

ti 11 órai istentiszteletekkel párhuzamo-

san „gyermekek játékos vasárnapja” De-

ák Dániel hitoktató vezetésével. (Családi

istentiszteletek napján nem.) 

Családi istentiszteletek minden hónap

elsõ vasárnapján 10 órakor.

Angol nyelvû istentiszteletek minden

hónap második vasárnapján 9:45 órakor.

Ifjúsági istentiszteletek minden hónap

utolsó vasárnapján 18 órakor a gyüleke-

zeti teremben.

Gyülekezeti kávézás a hónap második

vasárnapján istentiszteletek után Fasori

Gimnázium könyvtárában. 

IDÕSEK BIBLIAÓRÁJA

A nyugdíjas korosztály számára szerda

délután 3 órakor tarjuk bibliaóráinkat.

Ennek keretében Hóseás könyvét, János

evangéliumát és Pál Timóteushoz írt két

levelét olvassuk „Elmélyülés” címmel.

GYERMEK HITOKTATÁS

Iskolai hitoktatásban nem részesülnek:

HÉTFÕ 16.30 1-2. osztályosok részére

KEDD 16.30 3-4. osztályosok részére

SZERDA 16.30 5-6. osztályosok részére

hittanóra Deák Dániel hitoktató vezeté-

sével.

IFJÚSÁGI ÓRÁK

Rendszeresen minden hónap második

péntekén 17 órától az Ifi klubban, egyéb

alkalmak mindig a honlapon meghirdet-

ve.

FIATAL FELNÕTTEKNEK: Bibliaóra

havonta egy alkalommal, szerdánként 19

órától Márk evangéliumának olvasását

folytatjuk.

FORRÁS KLUB

Minden hónap utolsó szerdáján 18 órakor

tartjuk. Keresztelõre, konfirmációra, es-

küvõre készülõ fiatal felnõtteknek, akik

az egyéni felkészülés mellett szívesen

kapcsolódnak egy olyan közösséghez,

ahol nyitottan lehet kérdezni, beszélgetni

közösen készülni hasonló helyzetben

lévõ fiatalokkal. (Március 31-én a nagy-

heti sorozat részeként dialógus igehirde-

tés Golgota címmel a Deák téri gyüle-

kezet nagytermében), április 28.,  május

26.

FELNÕTT KONFIRMÁCIÓ

Kéthetenkénti csoportos találkozó csütör-

tökönként fél 6-tól a gyülekezeti terem-

ben. Április 8., 22., május 6., 20. 

GYÜLEKEZETI KÓRUS (FAFÖK) 

18–28 éveseknek minden csütörtökön 19

órakor. Karvezetõ: Nováky Andrea.

PRESBITERI BIBLIAÓRA

A hónap elsõ hétfõjén este 6 órától tartjuk

gyülekezeti elöljárók, presbiterek és szol-

gálatban elmélyülni kívánó testvéreink

számára. Május 3., június 7.

Állandó gyülekezeti alkalmaink

Virágvasárnapi készülõdés
Március 28-án 10:30-tól szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket

gyülekezeti termünkbe a Damjanich u. 28/b-be közös játékos Húsvéti készülõdésre.

Azok, akik akár csak egyszer is résztvevõi voltak a hagyományos ádventi csalá-

di szeretetvendégségeinknek, már tudják, érdemes az ünnepi készülõdést színezni

egy különleges találkozással, együttléttel. Ezúttal a nagyhetet megelõzõ ünnepen,

Virágvasárnap találkozhatunk a templomi istentisztelet kezdete elõtt fél órával. Az

istentisztelettel párhuzamos alkalmon kézmûveskedésre (nyulas papírmasé

készítésére), énektanulásra, sütizésre, mókázásra lehet számítani. Az istentisztelet

végére, 12:15-re a templomba érkezve a megtanult éneket ott elénekelve fejezzük

be a közös készülõdést.                                         ( Rejtvény a 12. oldalon ☺ )

További részletek honlapunkon

(http://fasor.lutheran.hu) 

és hirdetõtábláinkon!

Otthonosan az új gyülekezetben
Budapestre egy hosszú folyamat eredmé-

nyeként költöztünk 2009 nyarán Oroshá-

záról, Békés megyébõl. Ott az evangé-

likus gyülekezet életének mindennapos

résztvevõi voltunk, hiszen mindkét gyer-

mekem az Orosházi Evangélikus Általá-

nos Iskola és Gimnázium tanulója volt.

Részt vettünk a gyermek- és családi is-

tentiszteleteken, Bence az ifjúsági alkal-

makon, Panni a gyermekprogramokon. 

Miután én magam is jelen voltam az

Óvoda indulásánál dajkaként, egyértelmû

volt számomra, hogy gyermekeimet

evangélikus hátterû neveltetésben része-

sítem. Legjobban akkor gyõzõdtem meg

ennek fontosságáról, amikor láttam, ho-

gyan dolgozzák fel apjuk betegségét és

elvesztését.
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Krisztusban újult Húsvétot Kívánunk Mindenkinek!
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet!

Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség            2010. Húsvét 

2x1%
Személyi jövedelemadója bevallásakor

adójának 2x1 %-áról rendelkezhet. Kérjük,

az egyházak 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! 

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

Vas Edit hivatalvezetõ 20/ 770 3700

NAGYHETI – HÚSVÉTI ALKALMAK
Krisztus valóban feltámadt! 

Három estés sorozat Munkácsy Tri-

lógiája alapján a Deák téri gyülekezettel

közösen a Deák tér 4. Nagyteremben:

• március 29., hétfõ este 6 óra Jézus

Pilátus elõtt (Aradi György)

• március 30., kedd este 6 óra Ecce

Homo (Pelikán András)

• március 31., szerda este 6 óra Golgota

(dialógus Aradi György-Pelikán András)

• április 1., Nagycsütörtök este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Prof. Dr

Cserháti Sándor)

• április 2., Nagypéntek de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• április 2., Nagypéntek este 6 óra

úrvacsorai istentisztelet (Pelikán András)

Elhangzik Heinrich Schütz: A mi Urunk

hét szava a keresztfán

• április 4., 4:45-tõl Húsvét hajnali isten-

tisztelet és agape (Pelikán András) a gyü-

lekezeti teremben, Damjanich u 28/b. fsz 1.

• április 4., Húsvét ünnepe de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Aradi György)

• április 5., Húsvéthétfõ de. 11 óra

úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)

Az nem lehet, hogy nekem van ilyen sú-

lyos, halálos betegségem. Biztos, hogy

valaki összecserélte a leletemet – fogal-

mazódik meg az emberben a gondolat,

amikor értesül róla, hogy az orvosi vizs-

gálat végzetes kórt mutatott ki.

Hasonló gondolataink támadhatnak,

ha azt olvassuk a Jelenések könyvében

(3,1): „Az a neved, hogy élsz, pedig ha-

lott vagy.” Ez ellen azonnal tiltakozunk.

Ez rám nem áll. Én élek. Mozgok. Tele

vagyok munkával, van sok feladatom,

tervem. Vagy éppen gazdag vagyok, van

drága autóm, modern a lakásom, van

szép családom, sok jó barátom.

A Bibliából tudjuk, hogy a bûneset óta

minden ember halott. Mit

jelent ez? Olyan, mint a troli

lehúzott áramszedõvel vagy

egy szép, hosszú vonat, ame-

lyrõl lekapcsolták a moz-

donyt. Nincs hajtóerõ. Nincs

élet. Nincs mozgás.

Mi a halál? Nem más,

mint az Istennel, vagyis a

forrással való kapcsolat meg-

szûnése. Az elsõ zsoltár be-

szél egy fáról, amely él és

gyümölcsözik. Miért? Csak

azért, mert a folyó mellé van ültetve. On-

nan veszi az éltetõ erõt, táplálékot. Tehát

nem magától gyümölcsözik. A mi testi

életünk is prédikál: szervezetünknek

rendszeresen, néhány óránként vízre van

szüksége. Pár percnél többet nem bírunk

ki levegõ nélkül. És néhány napnál többet

nem bírunk ki evés nélkül. Tehát nincs

életem önmagamban. Mindig újra kell

enni, inni.

Isten kegyelme, hogy ott a levegõ,

amely nélkül azonnal megfulladnánk. 

A kozmikus utazások során látjuk, mi-

lyen bonyolult ott lélegezni, ahol nincs

levegõ. Más égitestek világa vonzó, szép

és érdekes, de oda védtelenül kilépni a

Elcserélt lelet

Húsvéti áldások

Az élõ Krisztus áldjon meg, ne rettentsen a

halál, ne bántson a végesség, ne  fájjon a ma-

gányod! Az élõ Krisztus áldjon meg, ne gon-

dold, hogy nincs már út, ne érezd, hogy távol

vagy, ne hidd el, hogy nincs remény! Az élõ

Krisztus áldjon meg! Járjon elõtted a Feltáma-

dott, mutassa meg neked az Élõk földjét, ahol

mindenki céljához ér, mutassa meg neked a

szabadság világát, ahol minden pillanatban

megérint az Élet! Áldjon meg téged az Isten,

aki emberré akar lenni benned is! Áldjon meg

téged az Isten, hogy ki tudj nyílni egészen a

szeretetre! Áldjon meg téged az Isten, hogy az

élet táncát járhasd szabadon! Áldjon meg té-

ged az Isten ajándékozzon meg bocsánatával

és szeretetével, hogy szomorúságból örömre,

kétségeidbõl bizonyosságra, bátortalanságod-

ból igazi erõre találhass, mert Jézus Krisz-

tusban, halála és feltámadása által tiéd már a

szabadság, az Élet teljessége! Szabad vagy

arra, hogy õt kövesd, hogy szeretetébõl élj, és

embertársaid javát munkáld!

Békesség legyen néked!

Szívbõl gratulálunk

Farkas Tibornénak Isten

gazdag áldását kérve

életére, szolgálatára, aki

a piliscsabai Munkatárs-

képzõ tanfolyamon sike-

resen végzett márciusban!


