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E  mai  naponE mai  napon
a Te i rgalmadba ajánloma Te i rgalmadba ajánlom

járásomat ,  kelésemet ,járásomat ,  kelésemet ,
minden cselekedetemet  és  tervemet .minden cselekedetemet  és  tervemet .

Kérlek,  nyisd meg szívemet  és  a jkamat ,Kérlek,  nyisd meg szívemet  és  a jkamat ,
hogy dícsér jem és  magasztal jam nevedet ,hogy dícsér jem és  magasztal jam nevedet ,

mely egyedül  szent  minden név közöt t .mely egyedül  szent  minden név közöt t .
Mivel  pedig szent  nevedMivel  pedig szent  neved

dícséretére  teremtet té l  engem,dícséretére  teremtet té l  engem,
engedd,  hogy dícséretedre él jekengedd,  hogy dícséretedre él jek

és  Neked szolgál jakés  Neked szolgál jak
szeretetben és  fé lelemben.szeretetben és  fé lelemben.
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Dícsérendő Szentháromság!Dícsérendő Szentháromság!
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Trostbergi kapcsolat 
Trostbergi testvérgyülekezetünk
meghí vá sára három fos delegációval
– Hullán Lilla, Mudra Hanna és
Pelikán András – Münchenben ta lál -
koztunk Wolfram Hoff mannal, a gyü-
lekezet új lelkészével.

Florian Schott, a trostbergi gyüle-
kezet presbitere és a fasori testvér -
kapcsolattal megbízott felelőse az
ökumenikus talál kozó alatt mind -
végig segítségünkre volt és sok, a két
gyülekezet életét érintő kér dés ről
mesélt. 

Trostbergi testvéreink jövőre
ünneplik 60 éves jubileumukat. Az
egész éves ün nepségsorozat alkal má -
ból a fasori test véreket is hívják egy
2011. októberre tervezett találkozásra.

A lel ki kapcsolat azonban addig is
élő: az idei pünkösdön például a
gyüle ke zetünk ajándékául vitt magyar
borral vehetnek úrvacsorát az ünnepi
istentisz telet résztvevői.

D í c s é r e n d õ  S z e n t h á r o m s á g !
Különleges együttállása mutatkozik meg a
Szentháromság Istenről nevezett ün nep ben
mindannak, amit az egyházi esztendő kez -
dettől felcsillantott Isten javunkra kezde -
ményezett művéből, gaz dag ajándékaiból,
személye titkából. Pünkösddel a Szentlélek
missziója tág körben és a legbensőségesebb
módon is arra a hitre világít rá, hív el,
amely a názáreti Jézust Krisztusnak, az
Atya szeretett Fiának vallja. Nem tantétel
tehát a Szentháromság, hanem szüntelen
ki hí vást jelentő elevensége az Istenre vo -
nat kozó tapasztalatunknak. Az élő Isten
sze mélyes önfeltárása, túl a teljes körű
befogadás határain. Hiszen a mégoly frap-
páns képek és a megvilágító erejű
összefüggések, gondolati rendszerek sem
tudják visszaadni azt, ami Isten
személyéből megmutatkozik az üdvösség
törté netében és jelen világunkban.

„Itt élő személyekről, s nem elvont el -
vek ről beszélünk”. Andrej Rubljovnak, az
580 éve elhunyt orosz ikonfestőnek a
Szentháromság ikonja című művéről álla -
pítja meg egy elemző, melyet egy imádság-
gal együtt idézünk a címlapon. Szép sé gé -
vel, harmóniájával, csendjével késztessen
elmélkedésre: Három szár nyas alak látható
rajta amint egy kisebb asztalt ülnek körül,
mindhárom pálcát tart és glóriát visel.
Arcvonásaik szinte egyformák,
mozdulataikban sugallnak kü lönleges
belső rendet. A három alak mögött feltűnik
a háttér különbözősége: a bal oldali mögött
egy ház látható, a középső mögött egy fa, a
jobb oldali mögött pedig egy szikla.

Az Atyát a bal oldali angyal jelképezi.
Testtartása teljesen egyenes, a másik kettő
pedig felé fordul. Sajátos, kimondhatatlan

módon tőle származik a Fiú és a Szentlélek,
akik az egész teremtett világot  vezetik. 
A számunkra még láthatatlan Atya halvány-
bíbor színű, arannyal szegélyezett köpenyt
visel. Az Atya mö götti ház arra is utalhat,
hogy „Atyám há zá ban sok hely van”.

Krisztust a középső angyal reprezentálja,
aki értünk lett emberré. Ruhája ki rályi ruha,
erre utalnak a színei is: bíbor és kék, arany-
nyal átszőve. Krisztus mögött egy fa van,
ami egyszerre jelenti az életfát, ugyanakkor
magában foglalja keresztfáját is.

(folytatás a 4. oldalon)



 szet tekintve elenyésző
példája) egyszerre vet fel
humanitárius és teológiai
kérdéseket, hiszen nem
„csak” arról van szó, hogy
embertársaink töme gei nek

életét veszélyeztetjük sa ját
kényel münk érdeké ben, ha -
nem keresztény test vé reink -
ről van szó. Érde mes arra is
gondolni, hogy a világon élő
több mint 70 millió
lutheránus nagyobbik
hányada „déli” országokban
él: fekete Afri ká ban, Dél-
Kelet-Ázsi ában. És na gyon -
is szo ros összefüggés van
ab ban, hogy ami kor mi akár
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Trostbergi testvérgyülekezetünk meghívására három fős kis delegációval részt
vettünk a müncheni 2. Ökumenischer Kirchentagon. Számos előadás, fórum és
istentiszteleti prédikáció témájává lett a világ mai hely ze tének egyik döbbenetes
követ kez  mé nye: az északi, fejlett féltekén élő embe rek életminősége és életszínvonala
össze hasonlíthatatlanná vált a déli féltekén élőkével. Miközben mi a globalizált gaz-
dasági rendszerek haszonélvezőiként igyek  szünk egyre magasabb életnívót biz -
tosítani magunknak, a rendszer másik oldalán milliók élete lehetetlenül el.  

Damit Ihr Hoffnung habt „...hogy reményetek legyen”
Észak és dél ellentéte

Ne künk, magyaroknak sincs
okunk azt érezni, ennek a
felelőssége nem tartozik
ránk, hol vagyunk mi a
német életszínvo nal tól. Nem
csak azért, mert ezer és ezer
szállal kötő dünk  a tőlünk
nyuga tabb  ra lévő országok
gazdaságához. Egy
Fidzsiből érkezett előadó az
ottani élet körül ményeket
vázolva mesélte: náluk az
emelkedő óceáni vízszint
miatt folyama tosan fogy az
ivóvízkészletük, megy
tönkre az infrastruktúra, az
európaiak pe dig a meg -
élhetésüket is elveszik,
mivel – saját halász te rü le -
teikről már kipusztították a
halak többségét – az ő vi -
zeikben is rablógaz dál -
kodással pusztítják a hal -
kincs nagy részét. A fidzsi
embereknek így az enni és
innivalója, fizikai élet fel -
tételei válnak az európai
mohóság áldozatává. 
A probléma (melynek ez
mindössze egyet len, az egé -

csak egyet len útra is fö -
löslegesen autóval indulunk
például kö zösségi köz -
lekedés he lyett, azzal reá li -
san veszélyeztetjük és
rosszabb kö rül  mények kö zé
hozzuk hittestvéreinket. A
meg ol dás nagyon tá vo li nak,
el ér he tetlennek látszik. Más
gazdasági rend szer, más
szemléletmód kellene hozzá.
Lehet, hogy késő lesz, mire
erre tényleg rájövünk.
Nikolaus Schnei der, az EKD
(a német evangélikus egyhá-
zakat tömörítő szerve zet)
ideig lenes vezetője egyik
pré di kációjában azon    ban
kimondta: „Az az álla pot,
hogy mi ilyen színvonalon
élünk Euró pá ban, miközben
milliók éhez nek keresztény
testvé reink közül szerte a
világban, botrány, de nem
egy szerűen csak botrány,
hanem bűn.” Isten legyen
irgalmas hozzánk és adjon
böl cses séget nekünk en nek a
helyzetnek a meg oldá sához.        

Pelikán A. 
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Sétagalopp és Mennybemenetel
Mennybemenetel ünnepére háromnapos
(május 11–13.), testet-lelket mozga  tó so ro -
zattal készültünk. Bogdányi Mária (So ko -
rópátka) lelkésznő vezetésével mind három
este a Római levél 8. fejezete alapján
töltekeztünk lelkiekben: „Üdvös ségünk
reménységre szól”, „Akik Istent szeretik,
azoknak minden javukra szolgál”, „Sem
magasság sem mélység... nem választhat el
bennünket az Isten sze re te té től”. Kedden
és csü tör tökön délelőtt a Városligetben
Nordic walking edzés ke retében mozgatott
át bennünket a tré ner-lelkésznő. A záró
istentiszteleten a stockholmi Värmdö
Vokalensemble szolgált.

(folytatás a 2. oldalról) A Szentlelket a jobb
oldali angyalban ismerjük fel. Az Atya felé
fordul, fejét lehajtja, egész testtartása alá-
zatot sugall. Halványzöld köpenybe öl tö -
zött. A Szent lélek mögött egy szikla jel -
képezi a föl det, amelynek színét meg ú jít  ja,
illetve azt a földet, amelyen a Fiú második
eljö veteléig művét beteljesíti. A zöld az új
élet jelképe, a pünkösd litur gi kus színe az
orosz ortodox hagyományokban.

Az Atya és a Lélek arcán mosoly tűnik
föl. A három isteni személy közötti moz gás,
a Szentháromságon belüli pár beszéd a
Fiútól indul. Kérőn tekint az Atyára, jobb
kezével szenvedése kelyhére, illetve a
Szentlélekre mutat. A tekintet és a
mozdulatok a Szentlélek leküldését kérik,
ami a Fiú önátadása árán valósulhatott meg.
Hogy válaszol a Szentlélek? Fejét mega -

dóan lehajtva teljesíti a felé irá nyu ló kérést.
És jön, hogy megújítson ben nün ket is. 
E kép üzenete is jelentsen inspi rációt a kö -
zel gő nyárra. Hogy legyen időnk és csen -
dünk megragadni a Szentháromság
legmélyebb titkát.

A Szentháromság ünnepe után – mond -
juk még fél éven át – jó lenne me gint
észrevenni, hogy milyen gazdag utakat
kapunk, melyek „a vallástól Isten orszá gá -
hoz, az egyháztól a világhoz, és a saját
magunkról való gondoskodástól az egész
mindenség felőli reménységhez vezetnek”
(Christoph Blumhardt).

Erre adhatnak ösztönzést Fasori
körlevelünk írásaiból gyermekek élményei
és az ökumenikus egyházi napok részt ve -
vőinek beszámolói, de táboraink, vagy a
Szarvason „Középkezdés veled” címmel
meghirdetett Szélrózsa 8. országos evan gé -
li kus  ifjúsági találkozó páratlan gaz dag
prog ramkínálata is. Legyen áldott talál ko -
zá sunk – a dícsérendő Szenthá rom sággal.

Aradi György

SZAKÍTS IDŐT!

Szakíts időt a munkára
ez a siker ára
Szakíts időt a gondolkodásra
ez az erő forrása
Szakíts időt a játékra
ez a fiatalság titka
Szakíts időt az olvasásra
ez a bölcsesség alapja
Szakíts időt a kedvességre
ez a boldogság alapja
Szakíts időt az álmodozásra
ez az út vezet a csillagokhoz
Szakíts időt a szerelemre
ez az igazi életöröm
Szakíts időt a vidámságra
ez a lélek zenéje!

ír fordításból
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fes  tettünk. Ettünk sütit és közben éne kel -
tünk. Jó volt sok gyereket megismerni és
ját szani velük. Az nem tetszett, hogy
eles  tem és bevertem a lábamat. Éne kel -
tünk a templomban sok ember előtt,
bemutattuk mit készítettünk. Nagyon
szép éneket énekeltünk a templomban.
Jövőre is szívesen jönnék, hogy több gye -
reket megismerjek.

4. 
Az egy nagyon
szép nap volt. Hit -
tan órán voltunk
amikor megtud -
tuk, hogy papír -
ma  sét készítünk.
Amikor először
hal lottam mit kell
csinálni elég un -

do rító volt, de amikor a harmadik lufit
csináltam már nagyon élveztem. Ez úgy
készült, hogy beragasztóztuk a lufit és rá -
rak tuk a pa pírt. Utána újra beragasztóz-
tuk. Ezt én otthon is elmeséltem minden -
ki nek mert ez nagyon jó volt. Következő
héten boldogan emlékeztünk erre a szép
napra.

5. Húsvét hajnal  
A templomban volt az Istentisztelet haj-
nalban. Dani megengedte, hogy én vi gyem
be a gyertyát az oltárhoz és majdnem el -
es tem vele. Sötét volt és ezért na gyon
izgi volt. Volt evangélium is  meg néhány
ének is volt. Csak a gyertyák égtek és 5
órától 6-ig nagyon világos lett. 

A végén mentünk a gyülekezeti
terembe enni, de mi nem, mert a
testvérem beteg volt úgy hívják Boglárka
és hozzá siettünk haza. 

Élményeiket leírták: Podhorszky Panni,
Gerecs Blanka, Jenei Hanna, Novotny
Kristóf és Rezsabek Levente

1.
Jó volt a gyereknap. Csináltunk papírma -
sét és csináltunk egy lapra rajzot, amire
utána tojáshéjat ragasztottunk rá, és utána
kifestettük. Ettünk sütit és énekeltünk is.
Átmentünk a temp lomba és eléne kel tük a
megtanult éne ket és
megmutattuk ami-
ket készítettünk.

2.
Először felfújtuk a
min denféle lufikat.
Azután a felnőttek
leragasztották az
a s z   t a  l o k a t
újságpapírokkal .
Behoztak vagy öt tál ragasztót és nyolc-
kilenc ecse tet. Az összeszabdalt
újságpapír ha lom közül kivettünk egyet-
egyet és azt jó vastagon bekentük ra gasz -
tóval. Aztán így tovább, amíg az összes
lufival végeztünk. A vé gé re teljesen ösz-
sze ragadtunk. Aztán jöttek a szülők és
hazamentünk. Követ ke ző vasárnap a pa -
pírmaséknak hihe tet lenül fülük nőtt. Az
volt a feladat, hogy fessük ki az átalakult
tartókat. Azután kellett rajzolni egy ábrát
és azt tojásokból kirakni. Majd András
bácsi tanított ne künk egy éneket. A leg -
végén a készítményeinkkel átmentünk a
templomba. Ott elénekeltük a dalt. A szü -
leinkkel a le ges legvégén hazamentünk.

3.
A virágvasárnapon sokat játszottunk és
sokat énekeltünk. Nagyon tetszett az,
hogy papírmasét készítettünk és sokat

Gyülekezeti gyermeknapon jártam!
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G Y E R E K E K N E K
Kedves Gyerekek! Ebben a számban is számítunk a ti segítségetekre. Két feladat
nagyon összekuszálódott és szeretnénk ha segítenétek megoldani. Az első fela-
datban sorba kellene rendezni a Tízparancsolatot, a másodikban pedig a
Tanítványok neveit kellene összeszedni. A helyes megfejtőknek a nyári
táborunkban (Keszőhidegkút 2010. június 21-25) jutalmat adunk. A feladatok
mellett egy kis kézműves foglalkozást is találtok. (Ezt ne küldjétek be, hanem
adjátok oda ajándékba Anyának, Apának vagy va la kinek, akit szeretnétek vele
meglepni.) Mindenkinek kellemes nyári szünetet kívánunk és várunk titeket
újra szeptemberben!

Valami gubanc van az alábbi Tízparancsolattal. Kösd össze a megfelelő mondat -
részeket, majd írd le öket a helyes sorrendben! 

Kik voltak Jézus taníványai? Válogasd ki az alábbiak közül!
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Az alábbiakban nyári szabadidőt kitöltő kézműves foglalkozásokhoz szeretnénk
ötleteket adni.
A kollázs, mozaik és más papírmunkák nem igényelnek kifinomult kézműves
tehetséget, csupán lelkesedést a gyerkek, és némi irányítást a felnőttek részéről. 

LAKATLAN SZIGET
Kellékek: ceruza, ragasztó, kék karton,
kék celo fán,  barna, zöld, sárga, narancs -
sár ga és piros krepp-papír, olló, para fa -
tör melék (lehet apró kavics vagy lencse is)
A munka menete:
1. Kék kartonra rajzold meg a szigetet és
a látóhatár körvonalát. 2. Kék celofánból
vágj darabokat, és ra gassz belőle tengert.
Több réteg  egymásra ragasztva, sötétebb
színt ad. 3. Kend be a szigetet erős ra -
gasztóval. Szórj rá parafa törmeléket.
4. Barna krepp-papírból vágj ki két-
három fatörzset. 5. Harmonikaszerűen
hajts össze zöld krepp-papírt. 6. Rajzo|j
rá pálmaágat és vágd ki, így több ágat
kapsz. A szélüket ferdén vag dosd be.
7. Legyezőszerűen ragaszd az ágakat a
fatörzs tetejére. 8. Sárga, narancsszínű és
piros selyempapírból vágj különböző
méretű köröket a napnak. 9. Mindent
ragassz föl a kartonlapra.
Hajótöröttet és papagájt is készíthetsz.

EZÜSTHAL
Kellékek: A/5-ös papír, ceruza, alufólia,
színes (kék és zöld árnyalatú, valamint
fekete) selyempapír, ragasztó
A munka menete:
1. Rajzolj egy halat a fehér papírra.
2. Alufóliából és színes selyempapírból
gyúrj apró gömböket. 3. Az ezüstszín go -
lyókból készítsd el a hal testét, a feke té -
ből a hal szemét. 
4. A háttérben a víz kék vagy zöld, a hul-
lámokat pedig fehér pa pír golyókból ra -
gaszthatod fel.
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Virágvasárnapi kézműves foglalkozást
tartottunk március 28-án. Az istentisz -
telettel párhuzamos gyermekfoglalkozá-
son énektanulás és sütievés közben a
húsvéti ünnepre készülvén papírmasé
figurákat, valamint a húsvétot idéző
képeket készítettek a résztvevők. A dél -
előtt végén a gyerekek az istentisz te le ten
elénekelték a tanult éneket.

*
A Trilógia címmel háromestés nagyheti
sorozatot tartottak lelkészeink a Deák
téri gyülekezettel közösen, március 29–
31-ig, a Deák téri gyülekezeti teremben.
Az esték alapjául egyszerre szolgált
Munkácsy egy-egy festménye és a János
írása szerinti passiótörténet egy-egy
hosszabb részlete. A nagyheti sorozat
cél  ja a passió három pillanatának vizsgá -
la  tán keresztüli elcsendesedés és el mél -
kedés volt. Ebben a festmények váz  latai
és előtanulmányai, a kelet ke zé sek törté -
ne te és későbbi sorsa, a kompozíciós
elvek és hangsúlyi pontok egé szen új
szem pontokra irányították a hallgatók
figyelmét. Ilyen helyzetben szólalt meg
az evangélium, hirdetve Krisztus
valamennyiünkért véghezvitt művét. A
há rom estés sorozat különleges befejezé-
se volt a szerdai dialógus-prédikáció. A
két lelkész Jézus keresztre feszítésének
és halálának történetéből hat fontos
mozzanatot emelt ki, és ehhez kapcsolta
a festmény egy-egy jellemző részletét.
Jézus a festményen kiemelkedik, bőre
fehérsége szinte világít, teste tiszta, nem
összetört és nem véres. Az evangélium
szerint halála előtt a 22. zsoltár szavait
személyes imádságaként idézi. A kereszt
mellett lévő édesanyját és a szeretett
tanítványt úgy bízza egymás gondjaira,

ahogyan valamennyiünket az egymásért
való gondoskodásra biztat. A képen a tá -
vozó alakok között feltűnik egy lovas,
vo ná sai megrendültséget mutatnak. Ez a
szereplő nyitja ki a történetet valameny-
nyi ünk felé: szívünkben hordozva Jézus
halálának drámáját szükséges a hírt
megosztanunk másokkal is. A két gyüle -
kezet közös lelki töltekezése jövőre a
fasori gyülekezetben folytatódik.

Húsvét hajnalán rendhagyó istentisz -
telet volt templomunkban. Harmincnál is
többen érezték úgy, hogy legyőzve a
korai felkelést, 4:45-re helyet foglalnak a
templomban. A bő másfél órás istentisz-
teleten lelki utat járhatott végig 
minden résztvevő, a sötétségből a vilá -
gos  ságba, a keresztúttól az üres sírig
vezet tek a felolvasott igeszakaszok, az
imádságok, az énekek, a keresztséget fel -
elevenítő áldás és az úrvacsora. Az isten-
tisztelet után vidám hangulatú közös
reggelin folytatódott az együttlét.

Április 11-én gyülekezeti napot
tartottunk. A 11 órakor kezdődő istentisz -
te le tet követően a gyülekezeti teremben
közös ebéddel folytatódott a nap.
Komoly és áldozatos előkészítés eredmé-
nyeként közel hetvenen ebédelhettünk
együtt gulyáslevest és sütemények so ka -
ságát. A délutáni programban előbb Szita
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István lelkész-festőművész portréfilmjét
néztük végig, majd néhány kérdés erejéig
élő szó ban is válaszolt az érdeklődőknek.
Ezek után, a költészet napjára is gondol-
va, felesége, Sz. Bérczi Margit tartott elő -
a dást Petrőczi Kata Szidónia, az első
magyar költőnő életéről és verseinek
hányattatott sorsáról. Eközben a gyerme -
kek külön játszósarokban társasjá té ko kat
játszottak, bábozást néztek, majd mese -
fil  meket néztek meg. A délután Szita
István áhítatával zárult.

Megemlékeztünk a lengyel légi ka -
tasztrófa áldozatairól. Április 11-én az
istentisztelet végén a lengyel nagy kö vet -
ség épületéhez vonult át a gyülekezet és
mondott imát, április 18-án, az áldozatok
temetésének napján pedig az istentisz te -
le ten len gyelül is elhangzott a Jézustól
tanult imádság, a Miatyánk.

*
A hagyományos gyülekezeti kirándu lásra
április 17-én került sor. Az egész napos
együttléten ötvennél több gyülekezeti tag
vett részt. A Budapesthez viszonylag kö -
zel eső hely színek számos meglepetést
tar to gattak. Pákozd környékén a frissen
megnyílt Katonai Emlékparkban máso -
dik világháborús élő bemutatóval is em -
lé kezhettünk. A gorsiumi római kori vá -
ros ásatásait bemutató hatalmas park a
ra gyogó időben kellemes sétára és be -
szélgetésekre adott lehetőséget. A ná -
dasdladányi Nádasdy-kastély építé sze ti
különlegességei éppolyan lenyűgözőek
voltak, mint a kertben frissen termő és
hazavihető medvehagyma hatalmas
mennyisége. Székesfehérvár belvárosa
meg annyi építészeti szépsége mellett egy
kellemes megpihenést is kínált. A nap
végére minden résztvevő számára egy ér -

telmű vé vált: a környék közelsége miatt
méltatlanul esik ki a kirándulási cél pon -
tok közül, hiszen bámulatos a szépsége és
a gazdagsága; vidám hangulatú és
élmények sokaságával gazdagító úttal
igyekeztünk ezen változtatni.

Bonyhád – 
Biztos védett kikötõje

A reménység témakörében ezer ember
részvétele mellett 16 fős fasori csopor-
tunk is részt vett az egyházkerület
Missziói Napján Bonyhádon. Gáncs
Péter püspökünk igehirdetése a vízen já -
rók reménységéről, Prof Dr. Csermely
Péter hálózatkutató, a Bölcsek tanácsának
tagja a reménység angyali köreiről szólt.
Missziói szervezetek standjaitól, hűségér-
mesek tekintetén át, kortárs könnyűzenei
előadások, zulu földi ébredés, imaközös-
ség és Mangasi Sihombing indonéz
nagykövet úr előadása gazdag inspiráció-
val indított útra a vadonatúj Evangélikus
Atlétikai Centrumból.

Honlapunkon mindig  
friss híreket talál:
http:// fasor.lutheran.hu
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Tudtuk, hogy nagy szabású eseményre érke -
zünk a bajor fővárosba, mégis, a valóság túltett
minden előzetes el kép zelésen. A város gyakor-
latilag megtelt. Bármerre néztünk, mindenfelé
narancssárga sálas (a találkozó  emblematikus
ruhadarabját viselő) lelkes ifjak és idősebbek
gyülekeztek. 300 000 re giszt rált látogató
egyetlen nagyvárosban… Mégis, a ki váló
német szervezettségnek kö szönhetően
kényelmesen „szétszóródtunk” a mintegy
ötven helyszínen. A vendégek és az őslakosok
egymást segítve, mosolyogva, bosszankodás
nélkül, látható testvéri szere tetben készültek a
rendezvényekre. Trostbergi barátunk, Florian
szokása szerint a vonat érkezése előtt már
háromnegyed órával várt bennünket a „pesti
gyors” peronján, kezében három, téglányi
méretű és súlyú prog ramfüzet (inkább lexi -
kon!), 700 oldalnyi rész le tes programmal.
Szerencsére velünk  volt Hullán Lilla gyüle ke -
zeti testvérünk, aki év ti ze dek óta a trostbergi
testvérkapcsolat egyik fő „motorja”, így régi
ismerősökként üd vözöltük barátainkat. Lilla az
út során végig segített a nyelvi ne héz ségek
leküz dé sé ben, a trotzbergiekkel való
kapcsolattartásban.

Természetesen lehetetlen volt mindenhol
egyszerre jelen lenni, ezért nem volt könnyű a
rengeteg istentisztelet, előadás, zenei, színházi
és múzeumi program közül választani. Voltak
egészen különleges egyházi alkalmak, mint
például a siket istentisztelet, siketek kórusával,
vagy az egyik hatalmas főtéren megrendezett
ortodox vesperás istentisztelet, ahol az
úrvacsorához ezer asztalhoz terítettek meg a
szervezők. A színpadon orosz, román, görög és
német kórusok, szerzetesek és papok celebrál-
tak a saját nyelvükön, mi pedig az ezer asztal

körül tízezren, pontos fordításban követhettük
a szertartást, imádkoztunk, énekeltük a közös
énekeket. Az ezer narancs sárga terítővel
megterített asztal közepén egy titokzatos „cso-
mag” lapult fehér damaszt asztalterítőben,
melyet a közös Mi Atyánk után bajor lelkész
asztaltársam (akiről kiderült, hogy inkognitó-
ban „asztalfelelős” is, hiszen rend a lelke
mindennek) csomagolt ki. Előkerült a külön
erre az alkalomra sütött kenyér, kis tálkában
olívaolaj, 10 alma, 10 külön erre az alkalomra
tervezett kerámiabög re, egy kerámiakancsóban
forrásvíz. A kenye ret megtörtük, és a közös
imádság után olajba mártogatva közösen
fogyasztottuk el. 

Felejthetetlen alkalom volt. De legalább
ekkora élmény volt az Alte és Neue Pinekotek
(Régi és új képtár) világhírű gyűjteménye Lilla
profi tárlatvezetésével, a találó „Elefánt és
egér” című orgona és szájharmonika koncert a
Szent Anna kolostortemplomban, vagy éppen
Saju George calcuttai jezsuita szerzetes és
táncos bemutatója, aki a tradicionális in diai
tánc nyelvén jelenített meg különböző hindu és
keresztény mitológiai jeleneteket. A táncos jel-
legzetes mudrák (kézfejmozdulatok) és drámai
arckifejezés segítségével „mesélte el” a bibliai
és hindu történeteket, ezzel mintegy hidat
alkotva a kétféle kultúra között.

A záró istentiszteletre ismét a reptérnyi
méretű Teriesenwiese térre gyűlt össze a több
tízezer ember. Zengett az ima és az ének,
lengedeztek a narancssárga sálak, a tömeg
kézenfogva búcsúzott egymástól és a
szervezőktől. A lelkek forróságát még a hideg
szél és a szemerkélő eső sem tudta lehűteni.
Köszönjük az Úrnak, köszönjük Münchennek
és trostbergi barátainknak!       Mudra Hanna

Müncheni hangulatok, 2010. május 12–16.
2. Ökumenikus Egyházi Találkozó
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lesz templomunkban július 2-án
(pénteken) este 7 órától. Fauré: Requiem
c. művét szólaltatja meg a Lux Aeterna
Ka ma razenekar és -kórus. A zenekart
Szo kos Augustin és Hajduch Patrik alapí-
totta, templomunkban adták egy évvel
eze lőtt első koncertjüket. Az együttes
sikerrel vitte színpadra Purcell, Vivaldi
és az alapítók műveit.
Az évad utolsó koncertjén megszólaló
Fauré: Requiem-ben szólistaként közre -
mű  ködik Sellei Etelka (szoprán) és Bar -
tinai Gábor (bariton). 
A koncert kar mes tere: Hajduch Patrik.

Évek óta Keszőhidegkútra várjuk hitta no -
sainkat nyári hittantáborunkba. Idén jú ni -
us 21–25-ig lehetünk együtt a Gyönk és
környéke Evangélikus Gyüle kezet sok-sok
hasonló korú gyermekével. Akik korábbi
években már jártak a táborban, tudják: játé-
kok, érdekes és szokatlan feladatok által
szinte észrevétlenül tanulva telnek el a
napok. A közel ötven gyermek táborának
idei témája a házi áldás lesz. Élményekkel
és tudással is gazda godva térhetünk majd
haza megerősödött és újonnan kötött barát-
ságokkal. 

A hittantáborral kapcsolatban keres sék
hiva ta lunkat!

Ifjúságunkat ezúttal Orosházára hív juk
július 11-től 14-ig, vasárnaptól a Szélrózsa
or szá   gos ifjúsági találkozó kezdetéig. A
Szél rózsa szarvasi helyszíne és szerdai kez -
dése jelzi: amolyan elő ké szí tő, ráhan go ló
tábort tervezünk az ifjúságnak, mie lőtt fel-
oldódnánk a re mény ség szerint több ezer
fős országos találkozóban. Az ifjú sági
tábor költségeivel és a jelent kezéssel
kapcsolatban szintén keressék hi va -
talunkat!

Nyári tábori hívások Egyházzenei áhítat

Golf a cigánymisszióért
A Fasori gyülekezet szolgálati gépjármű-
ve, az öreg Volkswagen Golf felújítást
követően – a presbitérium döntése alap -
ján – 2010 júniusától a Sárszentlőrinci
gyülekezet területén lévő Zsivora György
Népfőiskolai Alapítvány kere té ben a
cigánymissziós szolgálat munkáját segíti.

Balesetmentes éveket kívánunk az új
utakon, Isten áldásával.

KONFIRMÁCIÓ 2010/2011
Szeretettel várjuk fiatalok (13–18 év) és
felnőttek jelentkezését ősszel induló
konfirmandus csoportjainkba.
Jelentkezés június 6–szeptember 6-áig
a lelkészi hi va talunkban 9–13 óráig hét-
közna po kon személyesen, telefonon,
illetve e-mailben. Minden részt vevő
ajándék kátét kap! A jézusi tanít vány -
ság útján, leg főképpen Istentől kapott
aján dé ka inkkal egy mást is gazdagító
közösséggé formálódhatunk.

Áldozati vasárnap, a május 9-ére hirde-
tett adománygyűjtés keretében
• új, na gyobb, templomi hirdetőtáblára 
• a bejárat feletti mozaik megvilágítására
• a templom előterének világítására.
• A templom kapuinak renoválására ösz-
szegyűlt 149.545 Ft. „A jókedvvel adako-
zót szereti az Isten.” (2 Kor 6,8)
További adományokat alapítványunkon
ke resz tül is fogadunk: Alapítvány a
Budapest-Fasori Evangélikus Egyház -
községért Adószám: 181972 13-1-42
Számlaszám: OTP 11709002-20124393
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Szeretettel várjuk hittanos családjainkat 
június 6-án 10 órakor kezdődő tanévzáró
családi istentiszteletünkre   Befejeződik
egy tan év – sok örömmel és feladattal,
remé nyeink szerint maradandó, jó élmé -
nyek kel teli tanév. 
Istennek adunk hálát azért, hogy
megőrzött, hogy adott tudást, kész séget.
Valamennyi iskoláskorú gyerme ket és szü -
leiket várjuk erre az istentiszteletre, hogy
együtt mondjunk köszönetet Isten nek az
elmúló tanévért, és együtt indul junk a
pihenéssel, feltöltődéssel teli nyárnak.
Előző körlevelünk gyermekeknek szóló
rejtvényének helyes megfej tői is ezen az
istentiszteleten kapnak jutalmat.
Találkozzunk minél többen ezen a napon!

2010. május 30-án, délelőtt 11 órától
ün ne pi istentisztelet keretében konfirmál -
koznak felnőtt testvéreink. 
Május 30-án este 6 órától Georg Philipp
Telemann 3 darabja kerül előa dás  ra
templomunkban. Ach, Herr, Strafe mich
nicht in meinen Zorn c. kantáta (6.Zsolt),
F-dúr triószo náta két furulyára és
continou-ra, Lau date pueri Dominum c.
kantáta (112.Zsolt.). Előadják: Nagy Ida
(szop rán), Martin Cecília (altfurulya),
Szebenyi Katalin (altfurulya, oboa),
Koncz Ádám (oboa), Balázs Bálint (csel-
ló), Hajduch Patrik (orgona).

A Fasori Evangélikus Gyülekezet kó ru -
sa, a FaFÖK 2010. június 3-án, 19 óra -
kor a Fasori Evan gélikus templomban az
elmúlt évben tanult darabokból
összeállított istentisztelettel ad hálát.

Byrd: Mise (4 szólamra), grego ri án
misetételek, és azok reneszánsz motetta -
fel dolgozásai (Fux, Palestrina)

Bach: 64. kantáta nyitótétel „Sehet,
Welch eine liebe” közreműködik a Zene -
aka démia hallgatóinak kamara együttese.

Thomas Tallis: Offertórium
Igehirdető: Takácsné Kovácsházi Zelma
Vezényel: Nováky Andrea
A belépés ingyenes, minden érdeklődőt
nagy szeretettel várunk!

Évadzáró hangverseny Tanévzáró istentisztelet

Szentháromság ünnepén

Tanévnyitó istentisztelet
Noha még nagyon távolinak tűnik, már
most jegyezzük fel: szeptember 12-én,
11 óra! 
A szeptember elsejei iskolai tanév -
kezdést követően az egyházi munkaév
kezdetéül a hagyományoknak megfe -
lelően tanév nyitó istentiszteletet is
tartunk. Minden hittanos gyermeket és
szü leiket, családjaikat is várjuk, hogy az
új tanévnek együtt, Istentől kapott
áldással indulhassunk majd neki. A nyári
szü netet követően ekkortól kezdődnek
újra az idei évben már sikeresen működő
„gyer me kek játékos vasárnapja” alkal -
mai, me lyek a vasárnapi istentiszteletek-
kel pár  hu za mos foglalkozások izgalmas
és tartalmas együttléteit kínálják. 

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 hivatalvezető 20/770 3700

Gyülekeztünk számlaszáma: 
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