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Áldott
ádventi időt
és Krisztusban
kiteljesedő ünnepet
kívánunk minden
kedves
olvasónknak!

Fotó: Kérges Máté

Áll az Úristen temploma,
Háza a Mindenhatónak,
Tárul, mint lelkünk otthona,
Harangjai hívnak, szólnak:
„Öregek, ifjak, jöjjetek!
Mind, kik hordoztok
terheket! Mind, akik békét
kívántok!”

Evangélikus Énekeskönyv
288. ének 1. vers
Nicolai Frederik Severin
Grundtvig 1783-1872 (dán)
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Gyülekezeti életünk központi témája
2015-2016 során Krisztusban nyert tanítványságunk. E téma aktuális hangsúlyai
kerültek kifejtésre a templomunk 110
éves jubileumát megelőző csendesnapon,
2015. október 10-én, szombaton.
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A Körlevél megjelenését támogatta:
Erzsébetváros
Önkormányzata

A közös éneklés, bibliatanulmányok és
a gyermekek számára készített külön
program minden korosztály számára
kínált tanulságos, élményt jelentő pillanatokat, délben családias asztalközösséget. A vasárnapi istentisztelet „nagyünnepi” hangulata előtt a közelség, elmélyülés
és egész napos találkozás lehetőségét
kaptuk.
A délelőtti és délutáni program fókuszában két bibliai alak – József és Józsué
– segítségével tekintettünk saját tanítványi elhívásunkra, szerepünkre. Mindketten az ószövetség kiemelkedő személyei,
a közös bennünk az, hogy életidejük
éppen 110 esztendő. József, az ősatya,
a testvérei által rabszolgaként eladott
álomfejtő, aki Egyiptomba kerülve lesz
egész családja megmentője; Józsué,
a „honfoglaló”, több nemzedékkel később
az Egyiptomból való szabadulás átélője,
aki Mózes halálát követően vezetheti be
népét az Isten által ígért földre. A bibliatanulmányok József története kapcsán
Pelikán András lelkész kollégámtól
„Álmok és szabadulás” címmel, illetve
Józsué életének tanulságait figyelembe
véve e sorok írójától „Birtokba venni az
országot” címmel mutattak irányadást
mai tanítványságunkhoz.
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Szeretett Testvéreim és Tanítványtársaim
a Jézus Krisztusban!
Hálaadó vasárnap hetének zárásakor gyülekeztünk össze. Talán hálaadással is,
még inkább várakozással. Ahogyan
a 145. zsoltár 15. versében olvassuk:
„Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt.”
A templomszentelés 100 éves évfordulóján is felidézett szentelési ige is eszünkbe juthat: „Uram a Te szemeid e házra
nézzenek – éjjel és nappal …” (1Kir 8,29)
Itt ezen a napon tulajdonképpen fordított
a helyzet. Nem azt kérjük, hogy Isten vesse tekintetét e számunkra fontos helyre,
templomunkra, hogy őrizze a hajlékot,
hanem, Ő, aki figyelemre méltónak
találta ezt a templomot, a közösséget,
a Fasort 110 év óta – benne minket –
Ő kerülhet és kerüljön is most elénk. Úgy,
mint értelmet adó forrás. Életre valóságunk, tanítványságunk záloga. Aki
gondviselőnk, mesterünk és értünk
lelkesedő megtartónk.
Rá nézünk! Ha valaki megkérdezi: mire jó egy csendesnap? Ilyen egyszerűen
lehet válaszolni: Rá nézünk, várakozás-
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sal… Ma benne szeretnénk gyönyörködni, rá szeretnénk figyelni egész napon át.
Mindannyian… Őrá, aki elhívott arra,
hogy gyermekei, tanítványai, lelkes követői legyünk.
Mert Ő nemcsak elhívott, elindított,
de újra és újra megkérdezi, ilyen ünnepi
alkalmak közelében is, amilyen egy
templomszentelési emlékünnep: kész
vagy-e tovább is velem jönni, együtt
haladni? Kész vagy-e rám tekinteni,
várakozással? A szempontjaimra figyelemmel lenni? Ott akarsz-e lenni továbbra
is a közelemben? És talán azt is megkérdezi nagyon őszintén: elégedett vagy-e
azzal, amit a közelemben találtál? Amit
felfedeztél eddig, amit összeraktál, mint
egy nagy kirakót. Apró részletekből
építve/épülve… Vagy éppen támogatásra
szoruló helyzetben megállva, időt szakítva, talán kicsit aggódva és kételkedve is.
De rá nézve, várakozással.
Ez a zsoltár részlet azzal is bátorít,
hogy Isten nem hagy üres kézzel, üres
belsővel, üres lélekkel.
Ad táplálékot! Idejében. Ad nekünk is
– éppen időben… Egy régi balatoni kép
jut eszembe – egy nagymamáról, aki kamasz unokáit és barátaikat mindig leengedte a balatonboglári öbölbe strandolni
a délelőtt során. Bízott bennük, hogy tudnak egymásra figyelni, és ha eljön a délidő, meghallják a verandára helyezett csilingelő hangú kis harang hangját. Meg
fogják hallani a legelmélyültebb játék
közben is, és tudni fogják, hogy terítve az
asztal és jöhetnek, hogy merítsenek a gőzölgő tálakból. Hogy újra erőre kapjanak
– és el ne mulasszák a napnak ezt a különlegesen szerencsés pillanatát. Hogy
erőfeszítések nélkül is kapják a szeretet-
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Közben a múlt tükréből egy-egy személyes történetet villantottak fel a jelen
levők Istennel megélt élményekből, majd
a gyülekezeti teremben bennünket körülvevő textilgrafikák inspiráltak további
beszélgetésre. A nap végén a gyerekek
által készített színes installáció a
legifjabb nemzedékben is áldást osztó
Jézusra irányította figyelmünket.
A csendesnap hangulatába nyújtson
betekintést körlevelünk olvasóinak a napkezdő áhítat szerkesztett változata:
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ből fakadó ízes falatokat. Csodás nagyi!
Te idejében adsz nekik eledelt.
Mondja a zsoltáros: ilyen az Isten.
És persze van ebben valami fajta kiszolgáltatottság is. Lesz-e folytatás?
Lesz-e továbbra is idejében érkező feloldás gondjainkra, egy bátorító szó, élő ige,
vagy csak egy lehulló szeretetmorzsa?
Vagy be kell rendezkedni a teljes önellátásra? A kemény és szerencsétlen küzdelemre az elégséges forrásokért? Ami az
életben maradáshoz kell. A 145. zsoltár
egy elesetteket felsegítő és görnyedteket
is felegyenesítő Istenről vall… Akinek
érdemes kiszolgáltatnunk magunkat, mert
maga lett szolgává.
Weöres Sándor

Rongyszőnyeg (részlet)
Én is világot hódítani jöttem,
s magamat meg nem hódíthatom,
csak ostromolhatom nehéz kövekkel,
vagy ámíthatom és becsaphatom.

Gáncs Péter elnök-püspök igehirdetése
Máté 7,24 alapján:

Valaha én is úr akartam lenni;
ó bár jó szolga lehetnék!

Jézus mondja: Aki tehát hallja tőlem
ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat,
hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára
építette a házát.

De jaj, szolga csak egy van: az Isten,
s uraktól nyüzsög a végtelenség.
Mi erre az Istenre nézünk – várakozással. A Mester felé, Jézus felé fordulunk,
mint tanítványok. És tőle várjuk azt, hogy
adjon nekünk igazi lelki muníciót. Támogatást és felegyenesedést – ezen a napon
is. Valamennyiünknek. Hogy üres emlékezés helyett hálatelt szívvel lehessünk
együtt templomunkban és otthonainkban.
Megújulva a tanítványi közösségben.
Aradi György

jubileumon
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Ünneplő gyülekezet

vendégeink
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Képes beszÁmOló
a 110 éves jubileumi istentiszteletről
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Úrvacsorai közösség, vendégünk Frank Hegedűs anglikán lelkész

Frőhlich Róbert országos
főrabbi a 110. zsoltár
7. versével köszöntötte
a gyülekezetet

Köszöntőjében Radosné
Lengyel Anna kerületi
felügyelő megemlíti,
hogy ebben a templomban
keresztelték

Az ünnepet megtisztelte jelenlétével somogyi Péter reformátos lelkipásztor (Fasor) és Krizsán
zoltán egyházmegyei felügyelőnk. A szeretetvendégségen köszöntőt mondtak többek között
szirmai zoltán nyugalmazott lelkészünk és dr. Gálos Miklós tiszteletbeli felügyelőnk.
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pohárköszöntő a Fasori
templom 110 éves jubileumi
szeretetvendégségén
Mindenek előtt engedjék meg, hogy önkormányzati képviselőként, egyházügyi
tanácsnokként nagy szeretettel gratuláljak ehhez a csodálatos 110 éves évfordulóhoz.
Mikor erre a hálaadó istentiszteletre
készültem otthon, eszembe jutott egyik
kedvenc teológusom Martin Buber
egyik mondása, mely szerint az ember
otthonát kereső lény. Életünk kezdetétől
földi életünk végéig keressük az otthonainkat. Azokat a helyeket, kapcsolatokat, ahol elfogadnak bennünket, támogatásra, gyógyulásra, újrakezdésre
lelhetünk.
Egy éve vagyok képviselő, tanácsnok
és nagy örömmel látom, hogy a fasori
gyülekezet nagyon sok ember otthona.
És talán mondanom sem kell, hogy manapság mennyire szükség van olyan helyekre, ahol megnyugodhatunk, töltekezhetünk, újra kapcsolatba kerülhetünk
Istennel, önmagunkkal, a másik emberrel és evvel a teremtett világgal nem
csak Erzsébetvárosban, hanem az
egész világon.
Köszönöm ennek a gyülekezetnek a munkáját, élni akarását, hűségét!
Isten áldja Önöket és még
nagyon sok évfordulót kívánok!
Egészségünkre!

szűcs balázs önkormányzati képviselő, egyházügyi tanácsnok pohárköszöntőt mondott

Szücs Balázs

önkormányzati képviselő, egyházügyi
tanácsnok, Budapest VII. kerület,
Erzsébetváros

110 ÉVES JUBILEUM

Generációk találkozása
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A 110 éves jubileum
gyermekei
A jubileumi csendesnapon gyülekezetünk
a gyermekek számára külön(leges) programmal készült. A csendesnapon a közös
éneklés és áhítat után a gyermekfoglalkozás az egyik emeleti teremben zajlott. Azt
a nagyszabású célt tűztük ki magunk elé,
hogy a fasori templom homlokzatán a bejárat feletti csodálatos Roth Miksa üvegmozaikot (Engedjétek hozzám a gyermekeket Mk 10,13-16) reprodukáljuk.
Szerettük volna valahogyan közelebb
hozni önmagunkhoz a képet, ezért megkértük Peternák Anna grafikus-festőművészt, gyülekezetünk hűséges tagját, aki a
gyermekmunkában évek óta segítsége
a gyülekezetnek, hogy a képhez szükséges vázlatot úgy készítse el, hogy a gyermekek arcát kihagyva, később kivágva
mindenki maga is a kép részévé válhasson. A hosszú munka, az igényes és alapos festés, a kollázs technikához szükséges türelem mellett nagy örömöt jelentett,
hogy mindenki kipróbálhatta, milyen
Jézus közelében lenni. A nagyszerű ebéd

után a délután egy bibliai témájú mesefilm megtekintésével, játékkal és énekléssel zárult. Végül büszkén vittük megmutatni a gyülekezet felnőtt tagjainak
templomunk új ékét, amely a jövőben a
vasárnapi játékos bibliai foglalkozásra
hívogatja a kicsinyeket.
Köszönjük a segítséget Durst Mónikának és Peternák Annának, a részt vevő,
segítő szülőknek, és persze Borzinak,
Loncinak, Petinek, Panninak, Móricnak,
Lucának, Szabinak, Kaminak, Lilusnak,
Márknak, Julcsinak és Daninak! A fotókat köszönjük Domokos Jánosnak is!
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JUIbIleUmI CD
110 ÉVES JUBILEUM

December 6-tól kapható iratterjesztésünkben a Fasori evangélikus templom jubileumára megjelenő ünnepi CD lemez a Luther Kiadó gondozásában
A magyar és nemzetközi zenei élet élvonalába tartozó előadók – Fassang László és
Rohmann Ditta, valamint a Qaartsiluni Ensemble tagjai: Rozmán Lajos, Rákóczy
Anna, Petrovics Anna és Duffek Ildikó – közreműködésével egészen különleges hangfelvételek születtek. Bach, Liszt, Messiaen és Sáry László művein keresztül
kaphatunk friss válogatást a templom zenei életéből. Köztük egyedülálló átiratok,
először felvételre került kortárs alkotások és improvizáció szólalnak meg. Ajánljuk
mindazoknak, akik szeretik a fasori templom atmoszféráját és igényes remekművek
társaságában akarnak időt tölteni. Erzsébetváros Önkormányzata támogatásával.
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Konfirmáció 2015.
Konfirmációi ünnepünket idén Pünkösdhétfőn, 2015. május 25-én tartottuk.
Perenyei-Gerecs blanka – Mindenre
van erőm Krisztusban, aki megerősít
engem. Fil 4,13
Rozmán ábel – A rád bízott drága kinFil 1,6
cset őrizd meg a bennünk lakozó Szentbarta Hanna – Az okosok fényleni fog- lélek által. 2Tim 1,1
nak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat szirmai Orsolya – Tudjuk, hogy akik
igazságra vezettek, mint a csillagok, az Istent szeretik, azoknak minden javukmindörökké. Dán 12,3
ra van. Róm 8,28

VISSZATEKINTÉS

A fiatalok áldó igéi:
Aradi Mátyás – Meg vagyok győződve
arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó
munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.

2015. Advent–Karácsony
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Ars sacra
Tettamanti Zsófia textilgrafikái
és a kézműves munka a Biblia tükrében

Zsófi olyan filc-anyagra öltötte „írásait”,
melynek gyapjú alapanyagából leggyakrabban
ruhát készítenek. A bibliai képek megjelenítése
által sokkal magasabb rendeltetést kapott ez a
gyapjú, hiszen a testet öltött múltat ruházza fel:
Jákobot, Mózest és Dánielt stb. Ádámnak és
Évának is ruházkodnia kellett bűnbeesésük után,
nem vetkőzhették le többé szégyenérzetüket.

A textilgrafikák lényegrelátó
egyszerűségükben sok olyan részletet tartalmaznak, mely első látásra talán fel sem tűnik. Csupán
néhány öltésnyi az a bot, melynek
tetején az aranyborjú áll, mégis
oly bölcsen szimbolizálja a gonoszságot, de a kegyelmet egyaránt: Mózes kígyóvá változtatott
botjára utal, a sátánra, aki a bálványimádás kieszközlésével téríti

VISSZATEKINTÉS

„Testet öltött írások – a középkori bibliai képek
valóban azok. Itt még minden a Szót követi, a szó
szoros, és ettől fogva naiv értelmében. Ebben
a naivitásban rejlik az ábrázolások átütő ereje.
Kódexek lapjairól, épületek falairól mentem
most át őket vizualitásba fulladó 21. századunkba. Alkalmazott művészet ez, inkább mesterség,
ahol az anyag és a technika őszinte, leplezetlen
módon van jelen. Én is kézi munkával, azaz kézimunkával alkotom őket újra” – olvasható
Tettamanti Zsófia bemutatkozása az Ars Sacra
Fesztivál keretében megrendezett TESTET ÖLTENI – BIBLIAI TÖRTÉNETEK című kiállítás
ismertetőjében.
Gyöngyszemek – állapítottam meg, mikor
végignéztem az ószövetségi jeleneteket bemutató
tárlatot a Damjanich utcai Fasori evangélikus
gyülekezeti központ kiállítótermében. Kicsi
méretek, színes érzetek, puha anyagok, huncut
hasonlatok, bájos nyelvezet jellemzi a véresen
komoly történeteket bemutató tárgyakat, melyek
a szakrális méltóságot megőrizve, otthonos melegséggel feltöltve kalauzolnak végig az Ószövetségen. Női mivoltunk része a kézimunka, így
hát még inkább felbuzog bennünk a kibontakozásra váró, öltöztető, pólyáló, bebugyoláló,
otthont szövögető gondoskodás vágya, ha textillel találkozunk. (…)
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rossz útra az embereket. Előrevetíti Áron
kivirágzott botját, sőt a Jó Pásztor botját is.

VISSZATEKINTÉS

Jákob is jól összekuszálta a szálakat
csaló ügyeskedéseivel. „Nem eresztelek el,
amíg meg nem áldasz.” (Ter 32,27) –
olvashatjuk a textilre öltött sorokat, melyek
Jákob szájából hangzanak el Isten angyalával folytatott viaskodása közben. A textilen
látható mozdulat jól szemlélteti a belső harc
kettősségét: azt az önfejű akarat érvényesítést, mely elutasítja és eltaszítja a kegyelmet, és azt a szeretetigényt, mely
kétségbeesett, ölelő szorítással követeli
Isten segítségét, aki nélkül nincs szabadulás
és béke.
Szabadulás és béke? A bűnös Babilon
városában még a démonok is testet öltenek,
hogy megkötözzék a lelkeket. Köteléken
táncoltatják a „kékszakállú herceget”, kinek „vára” tárva-nyitva, nem hatol be oda
fény már, sötétség van kint is, bent is. Mert
„elesett, elesett a nagy Babilon! Ördögök
tanyája lett, minden tisztátalan szellem hajléka.”(Jel 18,2)
Szent Habakuk! – Oroszlánbarlangban
járunk, Dániel „tömlöcében”. Vérfürdőnek
nyoma sincs, a fenevadak sordíszbe
rendeződve
jámbor
lelkesedéssel
nyaldossák Dániel lábfejét. Isten megóvja
az igazságtalanságot elszenvedő, hívő lelkű
szolgáját, sőt mi több, éhét is csillapítja.
„Habakuk lekiáltott: „Dániel, Dániel, itt az
ebéd, amelyet az Isten küldött neked.”
Dániel erre felfohászkodott: „Megemlékeztél rólam, Istenem, mert te nem
hagyod el azokat, akik szeretnek.” (Dán
17,37-38)
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Így válik Isten az ember segítségévé, a
szakrális művészet az ember támaszává, a
művész
pedig
Isten
szolgáló
munkatársává az evangélium hirdetésében. Műveltség, ítélőképesség és bölcsesség – hiányolja Sirák fia a kézművesek
leírásában. Öltsük hát fel magunkra mind,
ahogy Isten teljes fegyverzetét is, – Szent
Pál apostol efezusiaknak írt levele szerint
– az igazság övét, a megigazulás
páncélját, a készség saruját a békesség
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evangéliumának hirdetésére, a hit pajzsát
és az üdvösség sisakját. Végül ragadjuk
meg a Lélek kardját, vagyis az Isten
szavát.
Budapest, 2015. október
Imrik Zsófia
(Forrás: http://imrikzsofia.hu/tettamanti-zsofiatextilgrafikai-es-a-kezmuves-munka-a-biblia-tukreben
http://tettamantizsofia.tumblr.com/
A szerző engedélyével szerkesztett, rövidített változat.)

befogadó és nyitott egyház,
avagy Ars sacra fesztivál a Fasorban
Galambos Ádám írása (Forrás: evangelikus.hu)
összművészeti szinten valósult meg az
együttműködés, így a teológiai tartalom
többek között Benczúr Gyula, vagy az
üvegművész Róth Miksa, épületszobrász,
ötvös, hangszerkészítő mester és bútorasztalos által alkotnak egységet nálunk.
A közelmúltra gondolva templomunk
padjaiban ülő gyülekezeti tagjaink jutnak
eszembe. Közöttük nagyon sok alkotó
művész van, vagy kultúrára nyitott értelmiségi, akik szívesen mennek színházba,
kiállításra, koncertre. Felismertük azt az
igényt, hogy mind hitéleti, mind kulturális szinten inspirálhatjuk a hozzánk
érkezőket. Mi ezzel úgy próbálkozunk,
hogy a hagyományos mellé többször odatesszük az újat. Törekedtünk arra, hogy
ne csak a klasszikus, a már bevált, hanem
a kortárs művészet is jelen legyen nálunk.
Többek között ebből bontakozott ki az
évek óta zajló kamarazenei sorozatunk,
az Inventio con Spirito is, melyen kortárs
és klasszikus zene ugyanúgy elhangzik,
de megemlíthetem kiállításainkat is.
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„Felismertük azt az igényt, hogy mind
hitéleti, mind kulturális szinten inspirálhatjuk a hozzánk érkezőket” – vallja
Aradi György. Az idei Nyitott templomok
napja és az Ars Sacra Fesztivál apropóján
a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség kulturális életéről, a kerületet
megszólító hatásáról és az egyházi nyitottságról beszélgettünk a gyülekezet
vezető lelkészével.
– A fasori gyülekezet nemcsak az Ars
Sacra Fesztivál keretében rendez kulturális programokat, szinte az év szinte minden hetében találkozhatnak az érdeklődők
valamilyen kulturális eseménnyel nálatok. Miért érzitek fontosnak, hogy az egyházi alkalmakon túl helyet adjatok kulturális programoknak is?
– A fasori gyülekezetnek hagyománya
a kultúrára való nyitottság. Elég csak régi
jegyzőkönyveket elővenni, vagy a
templomépítésünkre gondolni. 110 éves
templomunkat nemcsak a korszak egyik
legkiválóbb építésze tervezte, hanem
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Kulturális programjainkon is a keresztény elkötelezettség különféle szintjein
álló emberek találkozhatnak. A művészet
tág teret ad arra, hogy az érdeklődő megnyíljon, egyúttal előszobája annak, hogy
teológiailag pontosabb, lelkileg mélyebb
elkötelezettséget alakítson ki. Utóbbira
nem egy példa van.
– Hogy fogadja ezt a nyitottságot a
gyülekezet és a város?
– Nem élhetünk bezárva, így kiemelt
szempont számunkra, hogy a gyülekezet
és a templom a maga lakókörnyezetét is
meg tudja szólítani. Ne csak a „berepülő”
evangélikusaink gyűljenek össze nálunk,
hanem meg kívánjuk szólítani környezetünk lakóit is. Kapcsolatokat ápolunk
az önkormányzattal, oktatási és kulturális
intézményekkel, civil szervezetekkel is.
Ennek a kapcsolatrendszernek egyik új és
intenzív állomása – Erős Kinga szerkesztő, kritikus szövetségi titkár révén –
a Magyar Írószövetséggel kialakított
együttműködésünk. Ennek köszönhetően
az Ars Sacra Fesztivál keretében templomunkról a Magyar Írószövetség Klubtermében nyílik egy kiállításunk, ahol két
gyülekezetünkhöz kötődő huszonéves
evangélikus, Kérges Máté fotós és Novotny Dóra grafikus teszik láthatóvá
templomunk megannyi szépséges részletét és üzenetét. Ezt a kiállítást nemcsak
ott szeretnénk bemutatni, hanem a későbbiekben további kulturális intézményekben is.
– Hogyan lehet egy 110 éves templomban ma kortársként jelen lenni? Mi
a módja annak, hogy élhetővé teszitek
a régi köveket?
– Attól lesz élő egy templom, ha különböző szintű érdeklődés alapján oda be
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lehet jutni. A cél az, hogy a Szentírásból
fakadó élet és lelki közösség minél több
emberhez eljusson, önmagunk felé való
célunk, hogy mások számára is elérhetővé tegyük az evangéliumot.
Protestáns templomokban egyáltalán
nem megszokott módon gyülekezetünk
augusztus elejétől egészen év végéig –
naponta 10-13 és 14-17 óra között – két
munkatárs vállalásával nyitva tartja
templomát. Alaphelyzetben az istentiszteleteken, iskolai áhítatokon, keresztelőkön, esketéseken kívül a templom a hét
közel 160 órájában zárva lenne. Mi úgy
ünneplünk, hogy nyitunk! Így mindenki
számára – átlagosan napi ötven látogatóval – bejárható és lakható a templomtér,
akiknek egyúttal a programjainkat is
ajánljuk. Gyülekezetünk idei mottója:
110 éve fasori evangélikusok az evangélium vonzásában – hittel, nyitottan, közösségben. Hogy mindez ne csupán hangzatos legyen, igyekszünk mindent megtenni, így a nyitott templommal, gyülekezeti
csendesnappal, és a közösségi lét különböző szintjeire szóló hívással.
– Miért fontos nektek az Ars Sacra
Fesztivál?
– Az evangélikus gyülekezetek többsége érzékeny, minőséget és kincseket
hordozó közösség, de kisebbségi helyzetben vagyunk. Minden kisebbségi helyzetben lévő közösség fontos küldetése, hogy
megmutassa magát. Az egyik legkézenfekvőbb lehetőség erre, hogy azokon
a helyeken mutatjuk meg értékeinket ahol
az erősségeink is vannak. Így bemutatjuk
azt amit élünk, a nyitás által pedig még
befogadóbbá válhatunk. Tudom, hogy
például Békés megyében, kisebb települések gyülekezetei is élnek a fesztivál
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A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
részvételével szervezett programok
az Ars Sacra Fesztiválon
szeptember 19. – nyitott templomok napja
16 és 17 órakor „...Angyal nyomában – barangolás a fasori evangélikus templom
szentélyében” címmel Gálos Miklós művészettörténész tart előadást. Az előadások
áhítattal zárulnak.
20 órakor a Misztrál együttes koncertje lesz a templomban.

szeptember 20.
11 órakor Veni Sancte – orgonazenés ünnepi istentisztelet az új tanév megkezdése
alkalmából személyes áldással a templomban.
17 órakor „Másféle idő” címmel irodalmi est lesz Kubik Anna és Miskolczi Anita
(gordonka) közreműködésével a templomban.

18 órakor kiállítás nyílik a templomról Kérges Máté fotóiból Novotny Dóra grafikai
tervezésével a Magyar Írószövetség Klubtermében (Bajza utca 18.) A kiállítást Gáncs
Péter elnök-püspök nyitja meg. Sáry László: Ludus choralis művét előadják a
Qaartsiluni Ensemble tagjai: Rákóczy Anna (fuvola), Petrovics Anna (fuvola) és
Rozmán Lajos (klarinét).

szeptember 24.
18 órakor nyílik meg Tettamanti Zsófia textilgrafikáiból készült kiállítás „Testet
ölteni – Bibliai történetek” címmel a gyülekezet központjában.
A kiállítást Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész nyitja meg.

szeptember 25.
17 órakor Irodalmi beszélgetős est lesz Lackfi János költővel a templomban.

szeptember 26.
18 órától Fassang László orgonaművész és Rohmann Ditta csellóművész az idén 110
éves Fasori evangélikus templom jubileumához és a 330 éve született Johann
Sebastian Bach művészetéhez kapcsolódnak koncertjükkel.

Műsor: J. S. Bach: Cselló szvit, Liszt: B-A-C-H, Kodály: Epigrammák, Debussy:
Cselló szonáta 1. tétel, Messiaen: Louange à l'éternité, Improvizáció

szeptember 26.
20 órakor "Piros ruhában, szerelemben" címmel versszínházi estet ad Weöres
Sándor és Károlyi Amy verseiből Lázár Balázs és Tallián Mariann a templomban.
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adta lehetőséggel és a helyben élők is fogékonyabbá válnak. Mindenképpen pozitív ennek
a nyitottságnak az utóhatása.
– Mit értesz utóhatás alatt?
– Itt természetesen nem arra kell gondolni,
hogy a következő héten a gyülekezeti alkalmak látogatószáma hirtelen megugrik. Arra
viszont igenis lehet, erre itt több példa is van,
hogy azok, akiket valamikor csak ilyen szinten
tudtunk megszólítani, azok közül többen mára
rendszeres igehallgató, lelki otthonra talált
emberek lettek.
– Az Ars Sacra fesztivál majd minden napján lesz nálatok program. Számodra melyik
a legkedvesebb alkalom?
– Nehéz választani, hiszen a fesztivál
keretében kilenc programunk lesz. Zenei téren
többek között fellép nálunk a Misztrál Együttes. Johann Sebastian Bach születésének 330.
évfordulója alkalmából Fassang László és
Rohmann Ditta ad orgona-cselló koncertet,
míg az irodalom oldaláról Lackfi János is
vendégünk lesz. Az írószövetségi fotókiállításon túl a gyülekezeti teremben Tettamanti
Zsófia textilgrafikái által a középkor biblikus
képi világ ölt testet egészen eredeti, új módon.
Számomra izgalmas még a nyitott templomok napja, ahol Gálos Miklós művészettörténész, muzeológus, aki egyben gyülekezetünk
kántora is legfrissebb kutatásáról tart előadást.
Tudjuk jól, hogy a templomot tervező Pecz
Samu nagyon gondosan mindent átgondolt,
szorosan együttműködött az alkotókkal, így az
oltárképet festő Benczúr Gyulával is. Hogy
van az, hogy egy kelyhet tartó angyal szobra –
szinte eltévedt módon – egy olyan oltárkép
fölött helyezkedik el, ahol a festmény a napkeleti bölcsek hódolatát jeleníti meg az újszülött Jézus előtt? Hiba vagy tudatos szerkesztés? Ennek járt utána Gálos Miklós…
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Ki van az
udvarban?
Ez a kérdés,
amely bibliai
idézet (Eszt 6,4)
is egyben, többször is elhangzott a nyári hittantáborban.
Az idei évben Csákváron tartottuk
táborunkat, s ezúttal is hívtunk
társakat, hogy minél nagyobb, közös élménnyé válhasson a nyári
szünet első hete. Az újpesti és a lovászpatonai gyülekezetből érkezett
gyerekek és vezetők tették teljessé
ezt az élményt. A csákvári táborhely udvara napról napra megélénkült, de érezhettük, hogy nem csak
mi járunk az udvarban, Isten velünk van. Bibliai témánk ezúttal
egy kevésbé ismert történet, Eszter
könyvének története volt. A népéért, annak szabadságáért kiálló
Mordokáj és Eszter, az ármánykodásban végül elbukó Hámán alakjai
napról napra megelevenedtek, sok
összefüggésben pedig megérthettük, mit is tanít számunkra a régi
történet. Játék, kézműves foglalkozás, pihenés, tábortűz, finom ételek
most is gazdagították programunkat, barátságok is szövődtek.
Tartalmas, hitben, tudásban és pihenésben is gazdagító hét volt.
A tábor végi ajándék pedig egy-egy
színes póló volt, melyen a felirat
emlékeztetett a történetre és az
együtt töltött időre:
Ki van az udvarban?
(PA)
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NYITOTT TemplOm

A Fasori Evangélikus Templom – a 110 éves
évfordulóhoz kapcsolódva – augusztus 3-tól
október 31-ig hétköznaponként (hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 1 óra, valamint délután 2 és
5 óra között) minden érdeklődő számára
kinyitotta kapuját.
Általánosságban elmondható, hogy folyamatos volt az érdeklődés a templom iránt,
illetve, hogy – főleg a környéken lakók, dolgozók számára – egy már jó ideje meglévő
igényt sikerült kielégíteni a templom kapujának megnyitásával, többen is jelezték, hogy
régóta szerették volna belülről is megtekinteni
a templomot. Naponta átlagosan 30-50 fő tért
be hosszabb-rövidebb időre, néhányan közülük több alkalommal is visszatértek. A
templomba betérők többsége a környéken
lakik, illetve dolgozik, vagy valamilyen okból
errefelé járt, sétált, és a nyitott kaput illetve a
táblát látva tért be. A látogatók körülbelül harmadát-felét tették ki külföldi turisták. A

Fotó: Kérges Máté
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Egeres Ágnes kulturális programszervező beszámolója
Nyitott Templomi Napok alatt több
turistacsoport is felkereste a templomot.
A látogatók által a templomban töltött idő
meglehetősen nagy szórást mutatott: voltak,
akik csak benéztek (általában a valamilyen
okból sietők és a turisták egy része), gyorsan
körbenéztek, esetleg fényképeztek, néhány
percet töltöttek bent; és voltak, akik hosszabb
időt, negyed-fél órát is bent időztek csendes
elmélyülés, kikapcsolódás céljából, esetleg
a nagy meleg vagy épp az eső elől behúzódva.
A többség, aki 15-20 percet töltött a templomban, érdeklődést mutatott annak története,
jellegzetességei, művészeti értékei iránt:
leginkább a Benczúr Gyula által festett
oltárkép, a színes ólomüvegablakok és a díszes belső tér állt a látogatók érdeklődésének,
figyelmének, tetszésének középpontjában.
Szívesen fogadták a hosszabb-rövidebb
tájékoztatást, idegenvezetést a templomról,
külső-belső kialakításáról, érdekességeiről.
A Nyitott Templomi Napok alatt több
művész, illetve a gimnázium néhány diákja is
megszólaltatta a templom Angster-orgonáját,
és a kihallatszó zene sokakat becsábított, akik
akár fél-egy órát is eltöltöttek bent, s így a különlegesen szép szakrális tér és zene összekapcsolódva rendkívüli élményt jelentett számukra.
Főként (de nem kizárólag) az idősebb korosztály részéről mutatkozott igény arra, hogy
megosszák a templommal kapcsolatos személyes élményeiket, történeteiket, beszélgessenek valakivel. Külön szeretném még kiemelni a látogatók közül a gyerekeket, gyakran ők voltak azok, akik a templom előtt
elhaladva kérték a szülőket, hogy nézzenek be
és szemmel láthatóan, illetve velük beszélget-
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Koszorúzás

Veni sancte

Október 6-án gyülekezetünk nevében helyezett el koszorút Dr. Bartha Tibor felügyelő és
Aradi György lelkész a Klauzál téren tartott
kerületi megemlékezésen.

Tanévnyitó istentiszteletünkön – Veni Sancte – minden iskolát kezdő személyes
áldásban részesült. Hámor Endre felvétele.
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ve is látszott, hogy mennyire tetszett nekik és
érdekelte őket a templom. A templomba való
betérés egyúttal sokak számára lehetőséget,
teret adott, hogy az evangélikus vallással, egyházzal, illetve a fasori gyülekezettel kapcsolatos kérdéseiket feltehessék.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy
a nyitott templom gondolata a látogatóktól
kapott visszajelzések alapján határozottan
pozitív. Mivel kevés templom van nyitva,
kedvezően fogadták, hogy a Fasori Evangélikus Templomba istentiszteleteken, programokon kívül is be lehet térni, és felekezeti
hovatartozástól függetlenül szép, kellemes
élményekkel távozhattak. Érzésem szerint
a templom a látogatók által vált igazán nyitottá, ugyanakkor e kezdeményezésnek köszönhetően az ide betérők is nyitottabbakká
vál(hat)tak.
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zsuzsánk segít egy kis gyülekezet baján…
…mármint, Reménység vasárnapján,
november 15-én háromfős fasori küldöttségünk is részt vett a bajai gyülekezet
megválasztott lelkészének, Gazdag Zsuzsanna beiktatásán.
Az első parókusi szolgálatát kezdő
lelkésznő erősen kötődik gyülekezetünkhöz. Zsuzsa 1998-ban szerzett lelkészi
diplomát az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen, D. dr. Harmati Béla püspök
úr ordinálta. Ezután a Déli Evangélikus
Egyházkerület Püspöki Hivatalában dolgozott adminisztrátorként, de bekapcsolódott a fasori gyülekezetben végzett ifjúsági munkába is. Bajorországban újságírói
másoddiplomát szerzett és az Evangélikus
Élet főmunkatársaként dolgozott, majd
mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakemberi képesítést szerzett a Semmelweis
Egyetemen. Tótkomlósi, majd szegedi
szolgálat után került idén Bajára.
Az ünnepi alkalmon Gáncs Péter elnök
püspök szolgált igehirdetéssel, melynek
alapja: „Boldogok, akik házadban laknak,
szüntelenül dicsérhetnek téged!” volt.
Közvetlen hangú prédikációjában szellemes szójátékkal élve a kettőjük vezetéknevét összehasonlítva (Gazdag kontra
Gáncs!), kiemelte az „előnyt”, Zsuzsannánk javára. A beiktatás szertartása a számos jelenlévő lelkész egyenkénti áldásával igazán felemelő és megható mozzanat
volt… „…hogy légy erős és bátor. Ne félj
és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahová csak
mész.” (Józs 1,9) a beiktatott lelkésznő ez
alapján tartotta székfoglaló igehirdetését.
A gyülekezet nevében vitt ajándékra is
felkerült a fasori áldó ige – „Aki a szolgá-

lat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát.” Rm 12,7 – bátorító üzenete.
Az istentiszteletet ünnepi közgyűlés
követte, melynek egyik felszólalója Szirmai Zoltán nyugalmazott esperes urunk,
Gazdag Zsuzsanna keresztelő és konfirmáló lelkipásztora volt. Kedves hangon
hívta föl a kicsi, de majd’ kétszáz éve
létező bajai gyülekezet figyelmét: használják ki, hogy Zsuzsával nagyon jól
lehet beszélgetni…
Az ünnepi alkalmat ízletes és bőséges
vendégfogadás követte.
Dévai György másodfelügyelő
Fotó: Kiss Tamás
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bibliai elmélkedések
bartha István evangélikus lelkésztől

Az itt olvasható írások megtalálhatók Bartha István: Kánaáni nyelven
című kötetében. A kötet megvásárolható: www.henkajpan.hu
AdvenT 1. vAsáRnAPjA
1Pt 1,22-25

Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti
engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből
szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem
romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten
élő és maradandó igéje által. „Mert minden
test olyan, mint a fű, és minden dicsősége,
mint a mező virága: megszárad a fű, és virága
elhull, de az ÚR beszéde megmarad örökké”.
Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek
nektek.
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„Egyetek szépen, késsel és villával!
Használjátok a szalvétát! Ne halljak
csámcsogást! Ülj egyenesen, és ne hajolj
az étel fölé! Csukott szájjal rágjatok és
tele szájjal senki ne beszéljen!” – Ismert
és gyakran elhangzó figyelmeztetések
ezek egy alsó tagozatos napközis csoportban. És előbb-utóbb meg is lesz az eredménye a nevelésnek, feltéve, hogy otthon
is minden gyerek az ennek megfelelő
magatartásformákat látja szüleitől, nagyobb testvéreitől.
Nyilván bolondnak néznénk azonban
azt a gazdát, aki ugyanezeket az utasításokat adná a sertésól falára támaszkodva,
a bent egymás hátára, fejére ugráló, lökdösődő, visítozó és röfögő kismalacoknak, azt várván, hogy fáradozásának meg
is lesz az eredménye. Vajon mondaná-e
ez a gazda, a moslékos vályúnál izgőmozgó állatok viselkedését látva, hogy
„kezdetnek nem is rossz”?

Amennyire értelmetlennek és furcsának látnánk a malacokat illedelmes evésre tanítani próbáló ember igyekezetét,
ugyanannyira képtelen dolog arra biztatni
embereket, hogy egymást kitartóan és
képmutatás nélkül szeressék. És nem is
szükséges feltétlenül a nagyvilág minden
tájáról naponta ránk zúduló háborús és
terroros, véres-robbantásos rémhírek áradatára utalni. Elég csak a saját házunk
táján vagy akár a keresztyén gyülekezetekben körülnézni.
Gúnyolódik velünk az apostol, amikor
mégis olyasmit kér tőlünk, amire nyilvánvalóan képtelenek vagyunk? Bizonyosan
nem. Akkor hát miért írja ezt mégis,
ráadásul hogyan kerülhetett elénk ez a
biztatás éppen az új egyházi esztendő,
advent első vasárnapján? Talán előre
figyelmeztetni akar minket az ige, hogy a
negédes és mézes-mázas „szeretet ünnepévé” silányított karácsonyra készülve ne
áltassuk magunkat azzal, hogy az évente
egyszeri ünneplőbe öltözés még nem
fedezi el az év többi napján elkövetett
gaztetteket és mulasztásokat?
„Királyod jön hozzád” – idézik az
evangélisták Zakariás próféta több évszázados üzenetét. És mit látunk? Egy csapzott, fáradt, saruban és vászonköntösben
falvak közti poros utakat járó vándorprédikátort egy szamár hátán. Az ellentmondásos képek közt azonban különbség van.
Amíg az alázatosan közeledő Jézusról
tudjuk, hogy valóban király, sőt minden
királynál hatalmasabb, addig az egymást
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röfögve lökdöső és taposó kismalacokról
nem fog kiderülni, hogy valójában illedelmes és jól nevelt napközisek. Mint
ahogy rólunk, egymás ellen acsargó, egymást mocskoló, lejárató emberekről sem
mondható el, hogy kitartóan, képmutatás
nélkül szeretnénk a többieket.
Éppen ezért van szükség új kezdetre.
A lelket megtisztítani csak akkor lehet, ha
már van mit megtisztítani. Krisztusban
való újjászületés nélkül minden jóra való
igyekezetünk és nekifeszülésünk csak
hullamosdatás. Aminek meg kell történnie mindnyájunkkal, az nem kisebb jelentőségű, mint ha a moslékon verekedő
malacok jól nevelt gyerekekké válnának.
Hihetetlen csoda kell mindkettőhöz. Vagy
ami még érthetőbbé teszi: emberileg
lehetetlen, hogy megtörténjen.
Ami azonban Krisztusban történt értünk, az épp ilyen csoda – épp ilyen elképzelhetetlen: Isten emberré lett, és életét áldozta értünk. Életünk, jóságunk és
szépségünk mulandó és pusztulásra ítélt.
Az új életen azonban, amelyet a szelíden,
szamárháton érkező király hozott el
számunkra, nincs hatalma sem az idő
múlásának, sem az emberi akarat gyengeségének. Ezért lehet reménységünk, ezért
lehet örök életünk, ezért van megtisztulásra váró lelkünk.
szenTesTe
Jn 7,28-29

Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt: „Ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok; de én mégsem
önmagamtól jöttem, hanem az, aki engem
elküldött, igaz, ti őt nem ismeritek. Én ismerem őt, hiszen tőle származom, és ő küldött el
engem.”
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„Ott van az orrod előtt! Nem látod?” –
mondjuk olyankor, ha nagyon egyértelmű, nyilvánvaló dologra szeretnénk felhívni valakinek a figyelmét, miközben az
még mindig problémázik, keresgél. Saját
magával szemben azonban egyikünk sem
kedveli az ilyesféle kioktatást. Épp ezért,
talán védekezésül, igyekszik az ember
minden helyzetben, az élet minden területén afféle szakemberré válni.
Ha szervizbe viszem a kocsit, és nincs
valami hangzatos ötletem arra vonatkozóan, hogy mitől fogyaszt túl sokat, vagy
miért nem fog rendesen a fék, mitől
rángat a kuplung, talán attól félhetek,
hogy becsapnak, és olyan munkát is kifizettetnek velem, amit el sem végeztek.
Kórházban a betegek hasonló okokból
vélik tudni egy idő után, valójában milyen betegség is okozza tüneteiket, sőt a
merészebbek a gyakran hallott latin szavak ismételgetésétől sem riadnak vissza.
A vallásos hit kérdései pedig valóban
azok közé tartoznak, amelyekhez minden
laikus jobban ért a profiknál – akár csak
a futball, az autóversenyzés vagy a politika. Aki megkérdezi, valójában mi is a különbség a vallások között (melyek alatt
a Magyarországon legismertebb keresztény felekezeteket érti), többnyire annyit
sem tud a kereszténység lényegéről, mint
egy óvodás hittanos.
Durva kijelentés? Semmi ahhoz képest, amivel Jézus sokkolja hallgatóságát:
„Aki engem elküldött, igaz, ti őt nem
ismeritek.” Te nem tudod, én viszont
igen. Te nem jól tudod, én viszont jól tudom. Te buta vagy, én pedig okos. Te laikus vagy, én pedig profi. Te beteg vagy,
én orvos. Te csak szeretnéd ismerni
Istent, vagy azt hiszed, hogy tudsz róla
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az elfogadást, a biztonságot, az igazi,
maradandó örömet. Ilyenkor karácsonykor különösen is. Hol keressük? Karácsony ünnepének eredeti üzenete semmi
másról nem szól, csak erről! Vagy kicsit
ébresztőbben szólva: „Hiszen ott van az
orrod előtt! Nem látod?”
KARácsOny 2. nAPjA
1Jn 4,9-16a
Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való
szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten
a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet,
és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem
az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát
engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim,
ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent
soha senki sem látta: ha szeretjük egymást,
Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett
teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne
maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga
Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad,
ő pedig Istenben; és mi ismerjük és hisszük
azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket.

Új világ született: éljünk hát benne!
Krisztus szeretetéből élve, ugyan mi
másban nyilvánulhatna meg hitünk igazsága, mint abban, hogy mi is szeretetet
tanúsítunk egymás iránt? Nem emberfeletti erőfeszítésekről, üdvösséget szerző
dicső tettekről van szó, hanem a hétköznapok apró csodáiról. Hiszen a szeretet
megnyilvánulása életünkben nem saját
természetünk elleni törekvéseink eredménye, hanem Istennek a mi lelkünkbe oltott
szeretetének a gyümölcse. Nem igyeke-
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valamit, valójában azonban teljesen félreérted a helyzetet, én viszont ismerem őt
és akaratát.
Elgondolhatjuk, milyen ijesztő lehetett
a vallásos „szakembereknek” Jézus szájából azt hallaniuk, hogy „ti nem ismeritek
az Istent” – ráadásul ezt az ismeretlen
vagy általuk nagyon is félreismert Istent
Jézus nagy bátran Atyjának nevezte.
Vajon mi, akiknek karácsonyi ünnepléséhez a bevásárlóközpontokban való tülekedés, a lakás költséges kidekorálása,
a sütés-főzés, a képeslapküldés, a vendégjárás és vendégfogadás mellett a templomi istentisztelet is hozzátartozik, vajon
mi többet tudunk Istenről, mint azok
az embertársaink, akik számára csak
az előbbiek, valamint néhány munkaszüneti nap jelenti ezt az ünnepet?
Ismerem Istent? Jól ismerem Istent?
A jeruzsálemiek közül némelyek épp
azon akadtak fenn, hogy Jézus személyét
kevéssé tartották titokzatosnak. Az általa
tett cselekedetek és csodajelek sem győzték meg őket isteni küldetéséről. A mai
emberek már Jézust sem ismerik. Pedig
róla igazán sok mindent megtudhatunk
az evangéliumokból. Keveseket érdekel.
És e kevesek közül is többen vannak
olyanok, akik különféle mendemondákból, kitalált mesékből tájékozódnak
inkább, mintsem az események hiteles
tanúitól, az apostoloktól. Keveset tudunk
Jézusról. És még ezt a megszentelt, ünnepi időszakot sem arra használjuk, hogy
egy kicsit jobban megismerjük őt.
Ha nem Istent, ha nem Krisztust, ha
nem az igazságot, ha nem az örök életet,
a bűnbocsánatot vagy a kegyelmet keressük is, az bizonyos, hogy minden ember
keresi a boldogságot, a békességet, keresi
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zet, hanem elengedés. Életünk, lelkünk,
szándékaink, érzéseink és teljes valónk
átadása Istennek, aki maga a szeretet.
Az ünnep nem múló hangulat csupán,
hanem maradandó csendes öröm, belső
bizonyosság, lelki béke. Hitünk és annak
naponkénti megvallása – tettekkel, szavakkal, imával – nem valami kiváltságos
többlet egy amúgy is kerek egész és teljesnek mondható életen, hanem létszük-

séglet; akár a víz, a levegő vagy a táplálék. Ha Isten cselekedett értünk, ha
Krisztus emberré lett és feláldozta magát
értünk szeretetből, akkor ne szégyelljük
az evangéliumot. Hiszen nem arról van
szó, hogy Isten szeretete képessé tesz
minket is a szeretetre. Sokkal mélyebben
gyökerezik ez az elkötelezés: minket
magunkat egyedül ez a szeretet tart meg.
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Ünnepi idő
Ahogy közelednek az ünnepek, úgy
sűrűsödnek a teendők egy átlagos háztartásban. Ajándékok, csomagolás, ünnepi
díszek, takarítás. És persze az ünnepi
ételek, illatok és ízek. Újdonságok és jól
bevált receptek, tradíciók. Van, aki tervez
és van, aki a pillanatra bízza magát; végül
valahogy mindenki megérkezik az ünnepre.
Sokszor beszélgetünk gyülekezeti csoportokban, ki hogyan hangolja fel magát,
környezetét az ünnepre, egymást is inspiráljuk ötletekkel, szokásokkal. Az adventi
koszorú sok családban része az ünnepi
készülődésnek, sok helyen vesznek, vagy
készítenek ilyet. Kevesebb helyen használják napról napra a koszorút, de vannak, akik ebben az időben megpróbálnak
valamilyen napi rutint bevezetni, rendszeresen elcsendesedni, beszélgetni, gondolkozni, imádkozni.
Az ünnepi idő a sajátunk. Nincs okunk
arra, hogy magunkat ostorozzuk, ha valami másképp történik nálunk, mint ahogy
az „a nagy könyvben meg van írva”.
Olyan az ünnepünk, és olyan az ünnepi
készülődésünk, amilyenek vagyunk. Van,
aki pedáns, rendszeres, van, aki szétszórt.

Nem attól válik az ünnep igazzá, átélhetővé, hogy valaminek meg tudunk benne
felelni. Sőt, éppen attól válik azzá, hogy
mi magunk olyannak tudunk benne lenni,
amilyenek vagyunk. Az ünnep a miénk,
nekünk van, kinek-kinek saját magának.
Elromlik az ünnepi hangulat ha nagyon
meg szeretnénk felelni valaminek. Sokan
úgy is érzik, nem szeretik az ünnepeket,
mert az kizökkenti őket a saját ritmusukból, saját megszokott, megszeretett
életükből. Pedig kényszerből ünnepelni
nagyon rossz. Az ünnep lényege, hogy
töltekezzünk benne, már pedig ha mások
akaratát a sajátunk fölé kell helyezzük,
abból nem tudunk feltöltődni.
Az ünnep pedig olyan idő, amiben
a töltekezéshez, felfrissüléshez mindenki
megtalálhatja a maga forrását. Jézus
Krisztus születésének ünnepe személyes
üzenetet hordoz, hiszen Isten őbenne közénk, egyszerű, hétköznapi emberekhez
jön el. És ez a személyesség jellemzi Isten szeretetét az ünnepeken túli időben is.
Ha az ünnepi hangulatot sikerül megragadnunk, akkor már van egy jó eszközünk arra, hogy az ünnep tartalmas legyen. A tartalom azonban a hangulaton túl
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van. Nem az a cél tehát, hogy egy régről
ismerős érzést elkapjunk, hanem hogy ez
az érzés kezdjen el dolgozni bennünk.
Szükségünk van az ünnep idejére, hogy a
hétköznapok utána következő egyhangúságában mindig legyen miből meríteni. És
azért is szükségünk van erre a különleges
időre, hogy átgondoljuk, átértékeljük és
áthangoljuk magunkat, hogy az utána
következő hétköznapokon ne úgy éljünk
tovább, mint előtte. Isten személyesen
hozzánk közeledik az ünnep közeledtével,
készítsük hát magunkat erre a találkozásra.
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Sűrűsödnek a teendők, hogy körülöttünk minden készen álljon karácsonyra,
minden a helyére kerüljön, szép legyen az
ünnep. De belül is készüljünk! Halljuk
meg Ézsaiás próféta hangját, ahogy az
evangéliumok is idézik: „Készítsétek az
ÚR útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!”
(Mk 1,3) Figyeljünk magunkra, és a saját
megszólítottságunkra feleljünk cselekedeteinkkel, szavainkkal, készülődésünkben, szokásainkkor. Az Úr közel!
Pelikán András

FOTóKIÁllÍTÁs
A FAsORI eVANGélIKUs
TemplOmRól
Kérges Máté - fotó
Novotny Dóra - grafika
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a templomról szóló fotókiállításra, melynek megnyitójára
2016. január 8-án este 6 órakor
kerül sor a K11 Művészeti és
Kulturális Központban (1075
Budapest, Király utca 11.)
Belépés díjtalan!

FALINAPTÁR
ADVENT – KARÁCSONY

A kiállítás legszebb
posztereiből 2016-os
falinaptár rendelhető
iratterjesztésünkben.
Havi igékkel, egyházi
ünnepnapokkal,
különlegesen szép
fotókkal a templomról.
ára: 800 Ft
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Adventi egyházzenei programok
2015. november 27. bARTóK Rózsái éneKeGyÜTTes
(péntek) 18 óra
Földesi Johanna, Sereginé Németh Dóra, Juhász

Veronika és Cserjési Kinga.
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2015. november 28. cHORAL evensOnG – esTi zsOLOzsMA
Gabrieli Kórus. Vez.: Sólyom Richárd
(szombat) 17:30
2015. december 1.
(kedd) 17:30

LFZE Egyházzenei Tanszék – Vez.: Bódiss Tamás

2015. december 4.
(péntek) 18 óra

invenTiO cOn sPiRiTO – bAcH esT

2015. december 17.
(csütörtök) 18 óra

ádvenTi RézFÚvós KAMARAesT

2015. december 18.
(péntek) 18 óra

9 LessOns And cAROLs

2015. december 19.
(szombat) 17 óra

váRAKOzás

2015. december 21.
(hétfő) 19:30

Vox Insana Kamarakórus és az Érdi Kamarazenekar

ádvenTi ÚRvAcsORás isTenTiszTeLeTe

Qaartsiluni Ensemble
Rákóczy Anna – fuvola, Kéringer László – ének,
Borbély László – orgona
Művészeti vezető: Battyányi István
Anglikán ádventi zenés áhítat
Liturgia: Frank Hegedus

Szvorák Katalin és Kudlik Júlia lemezbemutató estje
AdvenTi KOnceRTje
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a Bartók Rózsái
Énekegyüttes
bemutatja

„CSAK AZT MONDD
MEG, RÓZSÁM...”
(koncertsorozat)

Válogatás Bartók Béla
egyneműkari műveiből
és más szerzők műveiből
az adventi és karácsonyi
ünnepkörből.
2015. november 27.,
18:00 óra – Budapest

2015. november 28.,
18:00 - Balatonboglar
(Balatonboglári Evangélikus Templom,
cím: Hétház utca 17, 8630 Balatonboglár)

A belépés ingyenes, gyűjtés a
koncert után. További információ:
http://bartoks-roses.weebly.com
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(Fasori Evangélikus Templom, cím:
Városligeti fasor 17, 1071 Budapest)
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2015. nOveMbeR 28. szOMbAT, 17.30
BUDAPEST-FASORI EVANGÉLIKUS
TEMPLOM / FASOR LUTHERAN CHURCH
BUDAPEST VII., VÁROSLIGETI FASOR 17.

Choral evensong
(esti zsolozsma)
Gabrieli Choir Km. Alan Sutton (orgona)
Orgonán közreműködik Alan Sutton.
Vezényel: Sólyom Richárd
A belépés ingyenes / Admission Free
Vége / Finishes c. 18.15

ADVENT – KARÁCSONY

„Choral Evensong” az anglikán katedrálisokban világszerte énekelt esti ima, mely
bizonyos elemeket a katolikus vesperásból és kompletóriumból foglal magában.
A késő délutáni istentisztelet hangulata lényegében elcsendesedésre és szemlélődésre
késztet: egy igazi ellenszer a mai világ sürgés-forgására. Az elhangzó repertoár
az egész anglikán katedrális zenéjét öleli át, követve a 350 éves Book of Common
Prayer-ben rögzített formát. Az Evensong középpontjában a két közkedvelt szentírási
himnusz, a Magnificat és a Nunc Dimittis áll, és ezen a napon a Gabrieli Choir Philip
Stopford 2011-ben komponált feldolgozását adja elő. Francisco Guerrero (1528-
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1599) és Paul Manz (1919-2009) egy-egy
motettája, zsoltározás Sir Charles Villiers
Stanford-tól (1852-1924), valamint orgonamuzsika Henry Smart-tól (1813-1879)
is felcsendül.
Ez az advent első vasárnapja előestéjén
elhangzó szertartás rövid – maximum háromnegyed órás.
A tizedik évfordulóját ünneplő Gabrieli Choir az anglikán katedrálisok egyházzenei repertoárjának tanulmányozására,
előadására szakosodott. Ezzel a fellépéssel a kórus ritka lehetőséget kínál a közönségnek, hogy a repertoárját abban a kontextusban hallják, amire legtöbb esetben
eredetileg szánták, azaz az anglikán
liturgia keretén belül.
Mindenkit szeretettel várunk!
Link: www.gabrielichoir.org

ADVENT – KARÁCSONY
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\ÇäxÇà|É vÉÇ fÑ|Ü|àÉ
a QAARTSILUNI ENSEMBLE estje
ÁDVENTI BACH KONCERT
a Budapest-fasori evangélikus templomban
(Városligeti fasor 17.)

2015. december 4. este 6 óra
Rákóczy Anna
fuvola
Kéringer László
ének
Borbély László
orgona

Műsor: Es-Dur Triosonata BWV 525
114. kantáta – ária (Wo wird in diesem Jammertale)
e-moll Sonata BWV 1034 Adagio ma non tanto, Allegro
Két részlet a Geistliche Lieder sorozatból
Die Kunst der Fuge BWV 1080 (részletek)
Karácsonyi oratórium – ária (Fröhe Hirten) BWV 248
Belépés díjtalan! Adományokat szeretettel fogadunk!

ÁDVeNTI RézFÚVós
KAmARAesT

ADVENT – KARÁCSONY

a fasori evangélikus templomban
(1071 Budapest,Városligeti fasor 17.)
2015. december 17.
(csütörtök) este 6 óra
“Rézfúvós kamarazenekarunk a világ legnevesebb zeneművészeti egyetemeinek egykori
és jelenlegi növendékeiből alakult 2015-ben.
Premier koncertünkkel célunk egy olyan
hagyományteremtő zenés áhítat megszervezése, amely meglátásom szerint ékkő lehet
nemcsak a fasori evangélikus templom zenei
életében, hanem az ország bármely koncert
kalendáriumában. A 10 fős kamarazenekar
lehetőséget ad olyan művek megszólaltatására, amelyek Isten mindenhatóságát hivatottak hirdetni.”
Battyányi István
művészeti vezető

Az esten megszólalnak az elhangzó
igehirdetés témájához illeszkedő
korál és kantata átiratok.
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VÁRAKOzÁs – dalok és gondolatok
Kudlik Júlia a Magyar Televízió Örökös Tagja és Szvorák Katalin
Kossuth-díjas énekművész adventi lemezbemutatója
„Amit az ünnep előtt adsz az ünnepre, az jobban gyarapít Téged, mint amit az ünnep egyszeri alkalommal képes lesz Neked nyújtani.” Antoine de Saint Exupéry
„Az adventi várakozás nem tétlenséget jelent! Alkalom arra, hogy önmagunkba
nézzünk és akarjuk megtanulni: hogy elsősorban önmagunkon kell uralkodnunk és
önmagunk felett kell győznünk, mert csak
ezután tudjuk egymást elfogadni és szolgálni, azaz szeretni.” Kudlik Júlia
Az adventi várakozás során, ha képes elcsendesedni a világ: van remény – s ameddig
legalább ilyenkor képes magába szállni az
ember: van esély! Advent kapcsán a várni
tudásról, a türelemről, a megállásról, az elcsendesedésről, a lelki – fizikai megújulást

17:00

Köszöntést mond Aradi György lelkész. A koncertet követően
lehetőség nyílik cd vásárlásra és dedikálásra.
A belépés díjtalan! Adományaikat köszönettel fogadjuk.

ADVENT – KARÁCSONY

12.19.

adó pihenésről, az egyedüllétről, összeszedettségről, gazdagságról, a csend hatalmáról és gyógyító erejéről is szó esik.
Amikor a tevékenységi lázban égő, láthatatlan mókuskerékben fáradhatatlanul rohanó, megállni képtelen szuperemberekre
mindenhonnan ömlik az akusztikus-képiinformáció-cunami, lehetőséget kínálnak
az elhangzó gondolatok, amelyekhez némi
bátorság, akarat és merészség is szükségeltetik. Bátorság a befelé-forduláshoz, akarat
a belső csend megteremtéséhez, merészség
az örök értékek megvallásához és az ezek
mentén való tájékozódáshoz.
A felcsendülő dalok segítenek megérteni,
feldolgozni és elfogadni a „várakozás” során felmerülő gondolatokat.
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KorunK Teológiája

Bonhoeffer
Krisztus követése
címmel tart előadást

Dr. Csepregi andrás
iskolalelkész,
rendszeres teológus
2015. december 9-én
este 6 órakor
gyülekezeti termünkben.
az előadást beszélgetés
követi.

ADVENT – KARÁCSONY

Szeretettel várjuk
az érdeklődőket, amely
a decemberi Forrás Klubunk
előre hozott alkalma is.
Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe
azt a videó összeállítást, amely 9 és fél
percben foglalja össze a 110 éves jubileumi
istentisztelet főbb gondolatait, eseményeit.
Ezúton is köszönjük Di Gleria Zsolt
segítségét a felvétel megszervezésében és
Domokos János rendező szíves közreműködését, felajánlását.
Ezen a linken érhető el film:
https://www.youtube.com/watch?v=qy_Kx9yshCw
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Kedves szülők,
Kedves Gyermekek!
Szeretettel hívunk Titeket szokásos gyülekezeti ádventi kézműves készülődésünkre november 28-án 15 órakor
a gyülekezeti terembe!
A közös éneklés és áhítat után az idén
is elkészítjük a gyülekezet közös nagy
templomi ádventi koszorúját, és azokat
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a koszorúkat, amelyek az otthoni asztalokra, ajtókra készülnek. Az idén a gyermekkarácsonyi ünnepségen (a templomban december 20-án 16 órakor) bábokkal
fogjuk a karácsonyi történetet eljátszani.
A bábok elkészítéséhez már ezen a délutánon nekifoghatunk, és lehetőség lesz
a szerepekre való jelentkezésre is. Az ünnepi készülődést közös szeretetvendégséggel (vendéglátással) szakítjuk majd
meg, amelyre szeretettel várunk sütemény felajánlásokat is. Szeretettel hívjuk
azokat, akik tovább itt tudnak maradni,
gyülekezetünk templomának meghitt esti
alkalmára is. Ezen a szombaton egy hagyományos anglikán énekes liturgiát,
Choral Evensongot hallgathatunk meg.
Az ott felcsendülő gyönyörű énekek és a
liturgia különleges hangulata is az adventi
készülődés érzéseit erősíthetik bennünk.

A karácsonyi malac
a gazdasszony kiteregetett ruháit is megrágcsálta, sőt a szarvával is mindig döfköd, ők is mind ott állhattak az ünneplő
tömegben, és meghitten, párás szemmel
tekinthettek fel, (vagy le) a jászolban fekvő ártatlan kis királyra. A malacok?
Malacoknak tilos a bemenet! – írhatták
volna ki az ajtóra, ha éppenséggel a barlangistállón lett volna ajtó.
Somfi a kismalac azonban nem hagyta
annyiban. Amikor édesanyja éppen tizenhárom fivérével és két nővérével volt
elfoglalva, kisurrant az ól falán lévő kis
lyukon át, és egyenesen a város felé vette
az irányt. Kocogott a dermesztő hidegben
- de a szíve remegett a remény melegétől.
Baktatott a vaksötétben – de mintha valami nagy világosság járta volna át a szívét.

ADVENT – KARÁCSONY

–Apa, nézd csak milyen aranyos kismalac van a kirakati jászolban!
– Igen hát tudod az úgy lehetett, hogy
egyszer régen, akkor, amikor karácsonyi
csillag hozta a világ tudomására, hogy
Isten egy kisgyermek formájában közénk
jön, akkor, réges-régen a malacoknak
nagyon rossz soruk volt. Egyszerűen nem
szerették őket. Minden más állatnál tisztátalanabbnak, és visszataszítóbbnak hitték őket, így a kismalacok legnagyobb
bánatára úgy nézett ki, hogy bár az udvar
összes állata ott lehetett a jászolnál, de
a malacok számára nem volt hely. Nemcsak a finom tejecskét adó Bori tehén,
hanem még a hangos kakas, meg Kormi
kutya, aki mindenkit mindig megnyalogat, sőt még az undok kecske is, aki még
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Döcögött a félelmetes éjszakában – de
valami hihetetlen bátorság lett rajta úrrá.
Nemsokára megérkezett a jászolhoz.
Nem is törődött a többi állat nemtetszésével (mit keres itt ez a kis koszos, mit
keres itt ez a nemkívánatos?), egyenesen
odament a jászolhoz és turcsi orrát a kis
kilógó kezecske alá fúrta. Ami ott történt
azóta is legenda az állatok között.
A kis Jézus szeme pillantása ráesett a
malackára és minden állat és ember ebből
a tekintetből olvasni tudott: „Nézd, te kis
malacka, azért jöttem közétek kisfiúként,
szegény emberként, vándorként, hogy meg-
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Rajzold oda
a képre
a kismalacot!

2015. Advent–Karácsony
keressem azokat, akiket már mindenki elfelejtett. Hogy megkeressem azokat, akik
azt hiszik, róluk már az Isten is elfeledkezett, akik azt hiszik, semmirevalók, hogy
nincs rájuk szükség. Az én Atyám mindenkinek adott a jóságából a teremtéskor.
Te sem vagy kivétel ez alól. És most
megtaláltál, és én is megtaláltalak téged”.
Ettől kezdve a malacok évszázadokon
keresztül mesélik egymásnak az örömhírt, hogy nincs senki, aki idegen vagy
kitaszított lenne azok között, akik megállnak egy perce a kis Jézus jászla felett.
Simon Attila
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Rászorulók karácsonya
Hívő keresztényként fontos feladatunk,
küldetésünk, hogy a körülöttünk lévő elesetteket, bajban lévőket segítsük. Jézus
az utolsó ítéletről mondott példázatban
beszél arról, hogy akár a legkisebbekkel
is ezt kell tennünk (Mt 25,31-46).
Gyülekezetünkben hosszú évek óta hagyomány, hogy a VII. kerületi gyermekjóléti szervezet ajánlásával, a közvetlen
környezetünkben nagy nehézségek között
élő gyerekek és családok részére karácsony előtt vendégséget rendez. Az ünnepi alkalommal a résztvevők áhítatot
hallgatnak, énekelnek, közös játékkal
készülnek a karácsonyra, majd finom
uzsonnával és ajándékozással ér véget
a délután. Az évről évre visszatérő és

az újonnan érkező gyermekek arcára
igyekszünk fényt, mosolyt, szeretetet
adni. Ebben várjuk a segítséget most mindenkitől, akár anyagi támogatással, akár
jelenléttel és segítő közreműködéssel tudjak támogatni ezt a szolgálatot.
A rászorulók karácsonyi délutánja idén
december 19-én, szombaton 15 órától
lesz a Damjanich utcai gyülekezeti központban.

AdOMányGyŰjTés

ROzeTTA FeLÚjíTásáRA és AKAdáLyMenTesíTés
MeGvALósíTásáRA

Kedves jókedvű Adakozó!
A jókedvű adakozót szereti az Isten. 2Kor 9,7

ADVENT – KARÁCSONY

ROzeTTA
110 éves fasori evangélikus templomunk
főbejárata fölött látható, a Városligeti
fasorra néző főhomlokzat összképét
meghatározó gótikus rozetta, melynek
színes ólomüvege Róth Miksa műhelyében készült 1905-ben. Azóta átfogó
felújítása nem volt. Ha a történelmi
sorsfordulók megkímélték volna, akkor is
időszerű lenne felújítása. Jelenlegi kritikus állapotában azonban szerepet játszott
többek között az a második világháborús
légnyomás, aminek következtében deformálódtak ólomkeretei és homorú, héza-

gos üvegfelület jött létre. Több részleges
javítás és csere történt szükség szerint,
ám szűkös körülmények között az elmúlt
évtizedekben, a közelmúltban pedig
figyelmeztető jelként újabb üvegdarabok
mozdultak ki helyükről.
Mindezek miatt – és további károk elkerülésére – sürgetően sort kell kerítenünk
a rozetta teljes rekonstrukciójára szakavatott iparművész-restaurátor bevonásával. Az egyházközség presbitériuma
szembesülve a problémával döntést hozott szakvélemény elkészítéséről, erre
a felkérés megtörtént. A feladat komplexitását jelzi, hogy a rozetta belső párkánya egyarasznyira helyezkedik el
Angster orgonánk sípsoraitól, ezért elke-
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rülhetetlen járulékos feladat az orgona
sípsoronkénti szakszerű lebontása és
tárolása, majd a rozetta restaurálását
követően, komplett visszaépítése, tisztítása és hangolása. Mindez jelentős költségnövelő tényező.
AKAdáLyMenTesíTés
Egyházközségünk szeretne a tervezett
felújítási munkákkal párhuzamosan gondoskodni a templom főbejáratának akadálymentesítéséről is. Mivel templomunk
műemlék, külön körültekintést igényel
ennek a kikerülhetetlen és régi adósságként fennálló feladatnak a megvalósítása.
E célok elérése csupán nagyarányú
összefogással, közadakozással, sikeres
pályázással lehetséges.
Most arra kérjük gyülekezetünk tagjait, és mindazokat, akik szeretik a Fasort, amely az evangélikus gimnázium
diákjainak, közösségi és kulturális programoknak is helyet adó lelki otthon,
nemzedékek óta áldást jelentő istentiszteleti hely, hogy anyagi lehetőségeikhez

mérten segítsék céljaink megvalósítását. Szeretnénk, ha a reformáció 500 éves
évfordulójára be tudnánk fejezni a rozetta
rekonstrukcióját (az orgona helyreállításával) és sikerrel meg tudnánk oldani
templomunk akadálymentesítését mozgássérültek számára.

ADVENT – KARÁCSONY

Az AdOMányOK FeLAjánLásánAK MódjAi:

Közvetlenül a lelkészi hivatal pénztárába történő készpénzes befizetéssel
Az egyházközség folyószámlájára történő banki átutalással
bp-Fasori ev. egyházközség, OTP: 11705008-22506573
Sárga postai csekken történő befizetéssel
Kérjük, neve mellet tüntesse fel a közleményben:
Adomány – Rozetta vagy Adomány – Akadálymentesítés.
Köszönettel és szíves támogatásában bízva:
Budapest, 2015. november 22.
(Örök élet vasárnapja)

Az Egyházközség vezetősége
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Testvérgyülekezeti hírek
Trostberg
Trostbergi testvérgyülekezetünk a Christuskirche
közössége (Bajorország) a 2016-os esztendőre tervezi
a következő találkozást, gyülekezetünk küldöttségének fogadását Németországban. A kapcsolatépítés
egyik legaktívabb tagja, Florian Schott presbiter gyülekezete szívélyes üdvözletét és meghívását tolmácsolta levélben.

Norrköping
A svédországi Norrköping
(Linköpingi egyházkerület) evangélikus gyülekezetének vezetői Thomas
Wärfman és Katarina
Wändahl lelkészek az őszszel megtartott 6. svéd-magyar lelkészkonferencia nyomán kezdeményezték testvérgyülekezeti kapcsolat létesítését Fasori gyülekezetünkkel. Ennek előkészítésére
2016. április 8-10-ig budapestre látogatnak a gyülekezet lelkészei. A hétvégi
program részeként lehetőség nyílik gyülekezeti és istentiszteleti alkalmak
látogatására, valamint egyeztetésre a közös célokról, az újonnan létesülő kapcsolat
tartalmáról.
Mindkét gyülekezet felé karácsonyi üdvözlettel és a találkozókat
előkészítő önkén tesek bevonásával, imádsággal készülünk!

ADVENT – KARÁCSONY

bajor evangélikus lelkészek tanulmányi útjuk részeként látogattak templomunkba 2015.
október 8-án, egyházunk külügyi osztályának szervezésében, Balogné Vincze Katalinnal.
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Rendszeres gyülekezeti alkalmainkra
Januártól is hívunk mindenkit
isTenTiszTeLeT úrvacsoraosztással
minden vasárnap és ünnepeken 11 órakor
csALádi isTenTiszTeLeT minden
hónap első vasárnapján 10 órakor
AnGOL nyeLŰ isTenTiszTeLeT
úrvacsoraosztással a hónap második és
negyedik vasárnapján 9:30-kor
KOnFiRMáció eLőKészíTő szombatonként 10:30-tól a gyül. teremben
GyÜLeKezeTi HiTTAnóRA gyermekeknek a gyülekezeti teremben minden pénteken 13:30 órakor
HiTTAnóRA az iskolákban órarend szerint
bAbA-MAMA KLub kéthetente csütörtök délelőtt 10 órától a gyül. teremben.
FORRás KLub keresztelőre, konfirmációra, esküvőre készülő fiatal felnőtteknek,
és minden érdeklődőnek, akik szívesen kapcsolódnának egy olyan közösséghez, ahol

nyitottan lehet kérdezni, beszélgetni hitbeli
és hétköznapi kérdésekről. A hónap utolsó
szerdáján 18 órakor a gyülekezeti teremben.
időseK bibLiAóRájA minden szerdán 15 órakor a gyülekezeti teremben

GyÜLeKezeTi
diAKóniAi szOLGáLAT

Úrvacsorai szolgálattal és/vagy
beteglátogatással szívesen
felkeressük otthonaikban vagy
kórházban lévő testvéreinket.
Lelkészek és gyülekezeti
munkatársak várják a jelzést
a hivatal elérhetőségein
keresztül.
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Könyvajánló
A Bibliaolvasó Útmutató minden napra bibliai igéket kínál
gondolkodásra, imádkozásra. Valóban a címben zereplő útmutatást kaphatunk általa minden napra. Az olvasmányokkal
bővített kiadásban minden napra egy-egy, az igékhez kapcsolódó olyan idézetet is olvashatunk, amely szintén segít
napi elcsendesedésünkben, gondolkodásunkban. A kötet kis
méretű, könnyen elfér táskában, akár kabátzsebben, magunkkal vihetjük utazásainkkor is. Az Útmutató ára 420 Ft,
a bővített kiadásé 630 Ft, megvásárolható templomi iratterjesztésünkben.
Ajándékkönyvnek is ajánljuk evangélikus szerzők,
Sólyom Irén, Varga Gyöngyi és Csorba István, Ünnepvárás
– ünnepvarrás című könyvét. A kötetben textilmunkák képei, versek, lelki töltekezést
kínáló írások vannak egymás mellé rendezve ünnepeinkhez kapcsolódóan. Az igényes
kivitelű könyvet iratterjesztésünkben most kedvezményes, 1750 Ft-os áron kínáljuk.
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Ökumenikus imahét, 2016.
Minden év januárjának közepén felekezetközi sorozatra hívogatunk. Az Ökumenikus imahét, melynek története 1908-ig
nyúlik vissza, s mely mára a világ egészét
átfogó eseménnyé vált, a Krisztusban hívők egységéért, az egység közös megéléséért és a közösségben való megerősödésért tartott sorozat, idén január 18. és
24. között lesz megtartva.
Gyülekezetünk ezúttal is két környék
közös alkalmaira hívogat, de a VII.
kerületi és a Városliget környéki sorozatok kedden templomunkban közös alkalmon találkoznak. Ezen az estén ráadásul
szeretetvendégségre is várunk mindenkit,
melyet az alkalom után tartunk.
A körülbelül egy óra hosszúságú imaalkalmak minden nap 18 órakor kezdődbudAPesT-FAsORi
evAnGéLiKus eGyHázKözséG
LeLKészi HivATALA
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. fsz. 1.

HivATALi óRáK
hétfőtől péntekig 9-13 óráig

TeLeFOnszáMAinK
Aradi György lelkész: +36-20/824-5371
Pelikán András másodlelkész: +36-20/824-8726

A TERVEZETT HELySZÍNEK
vii. kerületben
HéTFő, január 18. Református templom
(Gyulai Pál u.)
Kedd, január 19. Evangélikus templom
(Városligeti fasor)
szeRdA, január 20. Metodista imaház
(Felső erdősor)
csÜTöRTöK, január 21. Román
ortodox kápolna (Holló u.)
PénTeK, január 22. Görög katolikus
templom (Rózsák tere)
szOMbAT, január 23. Római katolikus
templom (Rózsák tere)
vAsáRnAP, január 24. Baptista
templom (Wesselényi u.)
városliget környékén
HéTFő, január 18. Római katolikus
templom (Thököly út.)
Kedd, január 19. Evangélikus templom
(Városligeti fasor)
szeRdA, január 20. Református
templom (Szabó József u.)
csÜTöRTöK, január 21. Pünkösdi
templom (Thököly út.)

budAPesT–FAsORi evAnGéLiKus
eGyHázKözséG
OTP 11705008-22506573
Köszönjük támogatását!

ADVENT – KARÁCSONY

Lakatos Tamásné (Matild) hivatalvezető:
+36-20/770-3700
Aradiné Durst Mónika hitoktató:
+36-20/824-5355
Simon Attila hitoktató: +36-20/824-3468
Gálos Miklós kántor: +36-20/770-3533
Jónás Zoltánné (Edit néni) egyházfi:
+36-20/770-3702
Kövér Erzsébet egyházfi: +36-70/300-9736

nek. Az alábbi helyszínek részben még
szervezés alatt vannak, így arra kérünk
mindenkit, hogy a pontos helyszínekről
és az igehirdetők személyeiről januárban
érdeklődjenek gyülekezetünk elektronikus (honlap, facebook), vagy utcai hirdetőin, illetve keressenek minket telefonon,
emailben.
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Ünnepi istentiszteleti rend

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.” Zsolt 62,2
december 26. Karácsony 2. napja
november 29. Advent 1. vasárnapja
11:00 úrvacsorai istentisztelet Pelikán 11:00 úrvacsorai istentisztelet Pelikán
András szolgálatával
András szolgálatával
december 27.
december 6. Advent 2. vasárnapja
10:00 családi istentisztelet Pelikán And- Karácsony ünnepe utáni vasárnap
9:30 angol nyelvű úrvacsorai istentiszterás szolgálatával
11:00 úrvacsorai istentisztelet Aradi let Aradi György szolgálatával
11:00 úrvacsorai istentisztelet Aradi
György és Szirmai Zoltán szolgálatával
György szolgálatával
december 13. Advent 3. vasárnapja
9:30 angol nyelvű úrvacsorai istentiszte- december 31. óév este
18:00 úrvacsorai istentisztelet Pelikán
let Aradi György szolgálatával
11:00 úrvacsorai istentisztelet Aradi András szolgálatával
György szolgálatával
január 1. Újév napja
december 20. Advent 4. vasárnapja
11:00 úrvacsorai istentisztelet Aradi 11:00 úrvacsorai istentisztelet D. Dr.
Harmati Béla szolgálatával
György szolgálatával
16:00 gyermekkarácsony Pelikán And- január 3. Az esztendő 1. vasárnapja
10:00 családi istentisztelet Pelikán
rás szolgálatával
András szolgálatával
december 24. szenteste
16:00 istentisztelet Pelikán András szol- 11:00 úrvacsorai istentisztelet Aradi
György szolgálatával
gálatával
január 6. vízkereszt ünnepe
december 25. Karácsony
11:00 úrvacsorai istentisztelet Aradi 18:00 zenés istentisztelet Szirmai Zoltán
szolgálatával
György szolgálatával

ÜNNepTéR – Közös
Adventi Visszaszámlálás
2015. november 29. és december 23. között
a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség támogatásával és szervezésében ÜnnepTér – Közös Adventi Visszaszámlálás címmel
közösségi program indul az advent jegyében.
Helyszín: a Budapest-Fasori Evangélikus
Templom előtt (a hirdetőtáblánál)
időpont: minden nap 16:30 (negyed órás alkalom)
Program: gyertyagyújtás, közös ének, szépirodalomból és lelkiségi irodalomból vett
idézetek, rövid szövegek felolvasása, installáció készítése és meglepetés.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

