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Jaj, az Isten ráfújt a szívemre!
Aranyat fújt az Isten szívemre!
Füstöt, aranyport, kövér ködöt.
Gödreibe tűzkását köpött.
S így virágzok én az Őshalálban,
így virágzunk Egymás Mosolyában?
így virágzik a Mindenség bennem:
aranylángpont-haláltűzözönben.
(Juhász Ferenc: Akinek szívére fújt az Isten)

Áldott Pünkösdöt!
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PÜNKÖSD UTÁN KEZDŐDIK TEMPLOMUNK
FELÚJÍTÁSA
Gyülekezetünk nevében a templomot érintő rozetta-mozaik-főhomlokzat
felújítására pályázatot nyújtottunk be az Országos Egyházhoz. A súlyos
károk elhárítására Erzsébetváros Önkormányzatához is pályáztunk – sikerrel. Ezúton is köszönjük az önkormányzat ez évi 20 millió forintos támogatását.
Szeretettel várjuk gyülekezetünk, támogatóink szíves adományit a helyreállítás munkálataira!
Rozetta felújítás elkülönített számlája:
Számlatulajdonos neve: Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B.
Számlaszám: 11784009-21378492
Közlemény: Rozetta-mozaik céladomány
TEMPLOMUNK A FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK IDEJÉN IS
ZAVARTALANUL MŰKÖDIK!

KÖRLEVÉL

A BUDAPEST–FASORI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA • Kiadja a Budapest–Fasori
Evangélikus Egyházközség • Felelős szerkesztő: Aradi György • Cím: 1071 Budapest, Damjanich 28/B.
• Szerkesztő: Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin • Kiadványszerkesztés: Mező Beatrix Alice • Készült a
Wolfpress Nyomdában, Budapesten • Megjelenik évente háromszor.
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Könyörgés a gyermekség Lelkéért

H

úsvét nyomán, Pünkösd felé haladva
különleges megállók segítenek a Lélek adta találkozásokra: a mátrai konfirmandus tábor, Mennybemenetel ünnepi
istentiszteletünk, hittanosaink Te Deuma,
gasztro-teológiai évadzáró estünk, vagy
a nyári hittanos táborra készülő találkozók. Meglepetések érhetnek a legváratlanabb találkozásokban is. Idén ilyen volt
számomra a gyermeknap, ami történetesen egybeesett Rogate vasárnapjával, az
imádságra hívó, tanító ünneppel, ráadásul pünkösdkor született gyermekünk
szülinapjával is. Megérintett az egykori
tanítványok Jézushoz forduló kérése:
„Taníts minket imádkozni.” Nagyon is
aktuálisnak éreztem a témát. Ki tanít ma
imádkozni? Hol tanulunk imádkozni? Kit
követünk ebben?

L

ukács evangélista meg akar meggyőzni, hogy elég bátrak és következetesek legyünk a lelki javak kérésében
és átörökítésében. Átéltük-e már, hogy
együtt imádkozva, a Miatyánk sorai az
istengyermekség tudatából fakadó közös
öröm kifejezői lehetnek? Mert van kihez
szólnunk, akivel bizalommal beszélhetünk életünk legfontosabb témáiról, szükségleteiről!

B

izony valamennyien Istenre szorulunk! És a gyermekség Lelkére van
szükségünk! Elég jó és ugyanakkor eléggé helytállni sem képes szülők és gyermekek. Mint akik a legtöbbet akarva is
gyakran megfeledkezünk a legfontosabbról: arról, hogy a Lelket, a Szentlelket
nem adhatjuk meg lélekszakadva sem a
mieinknek, hacsak nem kérjük mennyei
Miatyánk lukácsi verziója hirtelen Atyánktól. Szeretteinknek és a magunk
gyermeknapi imádságként nyílt meg számára is.
előttem, és a gyermekekért, a szülő-gyeronfirmáció előtt álló gyülekezetmek kapcsolat páratlanságáért mondott
ként, akár idei fiataljainkért előre
imák fontosságára figyelmeztetett. Hogy
komolyan vegyük gyermekeink, unoká- imádkozva. Úgy, mint akik Jézus biztaink, a felnövekvő generációk sorsának tása nyomán többé nem feledkezhetünk
alakulását. Hogy a jézusi tanítás fonalát meg arról, hogy kérjük kitartóan – tiszmegragadva gondoljuk végig – milyen tában léve saját alkalmatlanságunkkal is
lelki lenyomata van életvezetésünknek, – a Szentnek és a valódi Szeretetnek az
lelkiségünknek Bennük, a gyermekeink- uralmát, a menny királyi jelenlétét saját
életünkben. Tudva, hogy Fiáért fel tud
ben.
Vajon mennyire felszabadító, Isten-kap- támasztani minket is Lelke ajándékaival
csolatra bátorító – azaz Krisztus lelküle- (1Kor 12-13.; Gal 5,22-23), minket napi
tével átjárt örökséget hagyunk fiataljaink- szükségleteinkben is megelégítve, a sara. Mit adhatunk örömmel, biztos kézzel, játjaiként hozzánk ragaszkodó mennyei
hagyományainkból merítve, és mi az, Atyánk. Ámen.
amire – be kell látnunk – egyszerűen nem
Aradi György
futja az erőnkből?

A

K
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30 éve az orgonánál
2019 pünkösdjén Gálos Miklós kántorunk
30 éves kántori szolgálatáról is megemlékezünk. Kifinomult játékát, gondos és
ihletett énekválasztásait a fasori közösség
nagyra becsüli és hálás szívvel köszöni
meg. Életére, munkájára, szolgálatára Istenünk áldását kérjük.
Három évtizedet átölelő visszatekintése a következő sorokban olvasható:
Gáncs Aladár lelkész-orgonista elődöm 1989 pünkösdjén ment nyugdíjba.
A vasárnapi ünnepi istentiszteleten még ő
orgonált, hétfőn már én ültem a hangszernél. Azóta is – immár harminc éve – kevés
kivétellel hétről hétre engem hall a gyülekezet játszani.
Kántori oklevelemet 1986-ban kaptam
meg a fóti kántorképzőben Trajtler Gábor
tanítványaként. Utána abban a különleges
kegyelemben volt részem, hogy a Margit
körúti (akkor persze még Mártírok úti) zeneiskolában az esztergomi Bazilika legendás hírű orgonistájának, Baróti Istvánnak
a tanítványa lehettem. Hihetetlen hangulata volt Baróti Pista óráinak. Általában
én voltam az utolsó növendék, és mivel
rendszeresen kicsúszott az időből, két-három másik tanítvány játékát is végighallgathattam. Nem vált káromra – Baróti Pista hihetetlen karizmájú tanár volt. Akadt
olyan alkalom, ahol csak annyit mondott
nekem: „még egyszer – miközben látszólag oda sem figyelve az esztergomi orgona tervein dolgozott. Majd ismét: „még
egyszer”. De valahogy nála még ettől is
értelmet nyert a játszott darab.
1992 és 1995 között a vesztfáliai
Herford evangélikus egyházzenei főiskoláján tanultam, ahol Jörg-Neidhardt

Keller tanítványaként diplomáztam. Keller sok vonatkozásban Barótit idéző tanár
volt, számos elmaradt óra mellett olyan
pillanatokkal, amelyekre máig kristálytisztán emlékszem. Sok nála megértett
fordulatot a fasori gyülekezet is hallhat,
mint 337 énekünk (Istentől el nem állok)
közepének reneszánsz ízű, a tenor szólamot hangsúlyozó zárlatát – ezt ma sem tudom másként elképzelni. Herfordi tanulmányaim legnagyobb hozadéka az volt,
hogy ott megtanították azt, amit akkor
itthon még nem: kotta nélkül játszani, az
énekeket saját harmóniákkal kísérni. Azóta sem használom a korálkönyvet, csak
az énekeskönyv van előttem a kottatartón.
Így végig tudom énekelni az éneket, a pár
ügyetlen fordulatért, kvintpárhuzamért
pedig bőven kárpótol az, hogy a kísérettel
reagálni tudok az ének szövegére.
Herfordi éveim alatt csak karácsonykor, húsvétkor és nyaranként tudtam a Fasorban szolgálni. Különben Budai Zsolt
és Koczor Zoltán helyettesített, önfeláldozó munkájukért nem lehetek eléggé hálás.
Baróti Istvántól nemcsak orgonálni
lehetett tanulni, hanem az orgonaépítés
számos titkát is el lehetett lesni tőle. Egy
németországi orgonaszakértői képzést is
elvégezve lehetőségem adódott a tanultakat a gyakorlatban is megvalósítani.
Elképzeléseim szerint született meg a
budahegyvidéki evangélikus templom orgonája 2002-ben, majd a Kőbányai Gyülekezet orgonájának bővítése. Mindezek a
tapasztalatok segítettek orgonánk 2003-as
felújításakor és átalakításakor.
Ezzel meg is érkeztünk harminc éves
szolgálatom hű társához, a fasori orgoná-
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hoz. Valójában nem nagy hangszer, számos korláttal – nekem mégis az eszményi orgonát jelenti. Varázslatos hangját
nem tudom megunni, hihetetlenül széles
kombinációs lehetőségeit harminc év
alatt sem tudtam kimeríteni. Ha máshol
kell játszanom, sokszor csak szenvedek,
mert nem az szólal meg, amit szeretnék.
A szépen éneklő gyülekezet mellett ez
számomra az elmúlt harminc kántori év
legnagyobb ajándéka.
Gálos Miklós, orgonista-kántor

Énekkincstár 3.

Veni, Sancte Spiritus – Jövel, Szentlélek Úristen (EÉ 229)
Konfirmációs istentiszteleteken és tanévnyitókon is énekelt pünkösdi énekünk
első versszakát az egyház a 11. század óta
énekli. Luther Márton két új versszakkal
egészítette ki, mint megjegyzi: „a Szentlélek sugalmazására”, valószínűleg 1524
pünkösdjén. Az ének legkorábbi magyar
forrása az Eperjesi graduálban található

(1635), egyedülálló módon nem az eredeti, hanem egy dór/eol magyar dallammal.
Az eredeti dallamra J. S. Bach két nagyszabású orgonaművet is írt: egy fantáziát,
amely a pedálban hozza a dallamot; és
egy imitációs szerkesztésű feldolgozást
(Lipcsei korálok, BWV 651-652).
A Szentlélek csodája, hogy a mai és az
első jeruzsálemi egyház
ugyanazon közösségnek
és élménynek a részese.
A Lélek minden időben
munkálkodik. Ébreszti és
erősíti Krisztusba vetett
hitünket és bizalmunkat.
Elvezet az isteni igazságok felismerésére. Segít.
Vigasztal. Felszabadít –
új, erős, lelkes életre.
Jöjj, Szentlélek!
(MGyTK)

Forrás: Ecsedi Zsuzsa (Szerk.)
2017. Énekkincstár - Evangélikus énekeink kézikönyve.
Luther Kiadó, Budapest.
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Inventio con SpiritoJunior
2019. június 22-én, szombaton délelőtt 11 órakor
a fasori evangélikus templomban
az Inventio con Spirito kamarazenei sorozat matiné előadásának keretében
mutatkozik be a sorozat köréhez tartozó muzsikáló ifjúság.
A koncert során tanúi lehetünk a különböző hangszereken játszó gyerekek első kíváncsi lépéseinek a kamarazene világa felé. Mindenkit szeretettel várunk!

ARS SACRA a Fasorban
Tornyai Péter: Dixit c. művének
templomi bemutatója
2018. szeptember 21. 19:00 • Budapest-Fasori Evangélikus
Templom (1071 Budapest, Városligeti fasor 17.)

Tornyai Péter Dixit című darabjának ősbemutatója 2017 tavaszán volt a BMCben, ahol a zenész szakma olyan kiválóságainak elismerését vívta ki, mint Eötvös
Péter és Kurtág György. A körülbelül egy
órás, szóló csellóra, énekes szólistákra,
kórusra és ütőhangszerekre komponált
oratórium szellemiségéhez és hangzásához leginkább a szakrális, templomi környezet illik, 2019. szeptember 21-én a
fasori evangélikus gyülekezet jóvoltából

hangozhat el a mű első templomi előadása.
A hét tételes darab latin nyelvű szövege
a Teremtés hét napjának és Krisztus a kereszten elmondott hét „szavának” gazdag
asszociációkat rejtő összekapcsolásából
keletkezett.
Előadják: Zétényi Tamás (cselló), Rajk
Judit (alt), Kéringer László (tenor), Nevelő János (ütőhangszerek), Szent Efrém
Férfikar (műv. vez.: Bubnó Tamás),
vezényel: Tornyai Péter.

„Innen és túl,
közelítések az EGYhez”
Ars Sacra kiállítás a Fasorban

Kustár Gábor, szobrászművész,
református hittanár-lelkész műveiből
Megnyitó: 2019. szeptember 14-én 17 órakor
a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti
termében. (1071 Bp., Damjanich utca 28/b.)
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Szabó Adrienn:

Fasori szolgálatom margójára
Olyan mintha csak tegnap lett volna.
Mikor először léptem a templomba.
Közös beszélgetés, bemutatkozás.
Tanévnyitón személyes áldás.
Majd indulás!
Hittanok, gyermekalkalmak, kézműves.
Kávézás után senki sem marad éhes.
Kisgyermekek között vasárnap
szolgálatot tenni.
Hétről hétre Jézussal találkozni.
Matricás albumba képet ragasztani.
Adventben koszorút, mécsestartót
készíteni.
Finom falatokat enni, jókat nevetni.
Virágvasárnap pálmaágat készíteni.
14 gyermekkel énekelve menni.
Olyan jó ezen a helyen lenni!
S ha megkérdeznéd milyen ezen
a helyen lenni?
Azt mondanám olyan, mint haza menni!
Megérkezni hol szeretettel várnak.
Részese lenni egy nagycsaládnak.
Hol szeretnek s figyelnek rád.
Egy közösség melyet Isten
gazdagon megáld!
Megáld, s ezt te is érzed.
Amint a templom küszöbét átléped!

KÖRLEVÉL
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Passió kicsit másként…
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem
teológus hallgatói közül minden évben a
harmadévesek adják elő a Passiót. Egyetemi éveim alatt magam is részese lehettem egy-egy ilyen előadásnak, nézőként.
Ez évi előadásukat április 11-én mutatták
be a teológusok a Zuglói templomban.
Egészen új nézőpontból láthattuk Jézus
szenvedéstörténetét. Két hittanos diákom:
Buday Míra és Buday Luca is elkísért az
előadásra. Később így írtak róla: „Voltunk
az idei passiójátékon és nagyon tetszett
nekünk. Jó volt látni, hogy a színészek
mennyire beleélték magukat a játékba.
Minden jelenetet értettünk és a látvány
is remek volt. Igazán érdekes volt, hogy
a történetet nem Jézus, hanem Pilátus
szemszögéből láttuk. Bár nem voltunk
sok Passión mégis nagyon érdekes volt,
hogy Pilátus érzéseibe, gondolataiba is
bepillantottunk. Nagyon örültünk, hogy
elmentünk, amikor kiléptünk a templomból valahogy nagyon nyugodtnak és boldognak éreztük magunkat – hiszen jobban
megértettük Jézus szenvedését.”
Szabó Adrienn hitoktató
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Búcsú a Fasortól
„Nincsen itt maradandó városunk, hanem
Hatalmas öröm volt a karácsonyi istenaz eljövendőt keressük.” (Zsid 13,14)
tiszteletre a gyerekekkel együtt próbálni
azt a színdarabot, amit én még óvodásként
2017 szeptemberében érkeztem a gyü- adtam elő először. Az adventi és virágvalekezetbe, mint második főállású hitok- sárnapi kézműveskedések után most a
tató kezdtem a szolgálatot a környékbeli pünkösdvasárnapi konfirmáció alatt is egy
iskolákban. Izgalmas és termékeny volt különleges élménnyel készülünk, amelyet
ez az időszak, sok gyermeket és fiatalt el- a kisebbek alkotnak, a nagyobbak pedig
értünk az örömhírrel, közben pedig ren- megcsodálhatnak majd!
geteget tanultam a kollégáimtól. Az iskoA gyülekezet tagjainak köszönöm a
lai szolgálatot idén két óvodai csoport és befogadást, a biztatást, az imádságokat.
a gyülekezeti vasárnapi foglalkozások is Szívesen emlékszem a közös süteményeszínesítették.
zésekre, a reformációi gálára, a kerületi
missziói napra, és természetesen a
közös istentiszteletekre, akár szolgálóként, akár befogadóként vehettem
részt rajtuk.
Férjemmel a Damjanich utcai házban volt az első közös otthonunk,
melyet azonban kinőttünk, hiszen
októberre várjuk első gyermekünket.
Utunk így tovább vezet mind testben
– Gödöllőre költözünk egy családi
házba – mind lélekben, hiszen már
az foglalkoztat minket, hogyan válunk apává és anyává, hogyan gyökerezünk meg az új helyünkön.
Kérem a gyülekezet tagjait, kísérjenek tovább azzal az imádságos
lelkülettel, ahogy eddig, ahogyan
Szabó Adrienn kolléganőmet is, aki
már ebben a tanévben is velünk volt,
és majd a helyettesemet is legalább
ilyen szeretettel fogadják!
Seben Glória
lelkész-hitoktató
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„Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh
gyümölcse jutalom” – Új kezdeményezés a Fasorban

A képek illusztrációk

A fasori gyülekezethez kapcsolódó City testvéreink számára, akiknek gyermekük
Park Lutheran angol nyelvű közösség születik, vagy akik erre valamilyen oknál
lelkészházaspárja, Rachel Eskesen és Za- fogva átmenetileg rászorulnak.
chary Courter június elejére várják első
A jelentkezésért köszönettel:
Peternák Anna
gyermekük érkezését. Mindannyian tudpresbiter
juk, hogy a gyermekágy idejében milyen
sokat számít a családtagok azon segítő jelenléte, melyet Rachel és Zach nélkülözni
fognak, hiszen minden szerettük Amerikában él, ha jönnek is, csak rövid időre.
Arra gondoltunk, hogy segíthetnénk
őket az első pár hétben azzal, hogy időnként főtt ételt és friss gyümölcsöt viszünk nekik. Egészen pontosan miután
már mindketten otthon lesznek, onnantól
számítva 6 héten keresztül heti három alkalommal mindig más valaki (vagy más
család) vinne nekik ebédet. Rachel és
Zach nagyon örült ennek a felajánlásnak.
Sokat tesznek ezért a gyülekezetért – ezt
most ilyen formában is megköszönhetjük
Our friends and pastors: Rachel Esknekik.
esen and Zach Courter are expecting
A szolgálati lehetőséget hirdettem az
the arrival of their baby around June
angol nyelvű istentisztelet résztvevői, il1st. We thought that we could help
letve Zach és Rachel néhány barátja köréthem after the birth of the baby by
ben, és vannak már jelentkezők, viszont a
bringing cooked meals and fresh fruits
lehetőség nyitott mindenki számára, lehet
during the first 6 weeks, more precisebátran csatlakozni!
ly three times a week, so they do not
Akinek van kedve részt venni ebben,
have to worry about how to manage
kérem, jelezze a peternakanna@gmail.com
preparing lunch for themselves, rather
e-mail címen, vagy a +36 30 475 7353 tethey can concentrate more on the newlefonszámon .
born baby. Rachel and Zach accepted
A részleteket később tudatjuk a jelentthis offer gladly. By all means, this is
kezőkkel.
an optional service, only for those who
Célunk az, hogy ez a kezdeményehave the time and possibilities to parzés szolgálattá, bevett gyakorlattá váljon
ticipate. All the prayers and well wishmindazon, a közösségünkhöz szorosan
es are equally important for them.
kötődő családok és egyedül álló, idős
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Nagyvárosban élni jó!

A Szentírás városképének üzenete mai városlakók számára
Nemrég jelent meg Timothy Keller amerikai református lelkész Gyülekezet a
központban – Evangéliumi szolgálat a városban című könyve a Harmat, a Kálvin
és a Luther Kiadók közös gondozásában.
A kötet célja, hogy segítse városi gyülekezeteink megújulásának teológiailag megalapozott, Krisztus központú, kultúraérzékeny és innovatív útkeresését.
Hosszasan tárgyalja a bibliai szerzők
gondolkodását a városokkal kapcsolatban, és bibliai példák bemutatása után
megállapítja, hogy a Szentírás igen finoman árnyalt – nem ellenséges, de nem is
romantikus – képet alkot a városokról, a
városi életről.
A szentírók a fizikai értelemben szoros
közelségben élő emberek lakóhelyét értet-

ték városon. Szerintük mennél nagyobb a
város, annál inkább láthatóvá válik a benne élő emberek kettős természete: az Isten
iránti engedelmesség, és az Isten elleni
lázadás (Bábel/Babilon, Sodoma, Gomora). Ebből fakad a város kettős természete: egyszerre az erőszak és az igazságtalanság helye, és egyszerre a menedék, a
béke szigete.
A szerző bemutatja azon sajátosságokat
és előnyöket, amelyek a bibliai idők városi életét, a nagy népsűrűségű települések
életét jellemezték. (Keller állítása szerint
az ókori városok többsége kb. 20-40 ezer
m² alapterületen feküdt, népsűrűségük
pedig kb. 60 000 fő/km² volt. A történészek erről élénk vitát folytatnak, abban
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viszont egyetértenek, hogy a bibliai idők
városlakói egymáshoz szorosabban éltek,
mint mi. Összehasonlításképpen két adat:
a mai New York City Manhattan szigetén
a népsűrűség 26.000 fő/km²; Budapesten
2018-ban 3.332 fő/km² volt.) Elsőként a
városokban megtapasztalható biztonságot
és stabilitást emeli ki. A fallal körülvett
városok megvédték lakóikat a rablótámadások, az ellenséges hadseregek, vagy a
vadállatok támadásai ellen. Ebben a védelemben aztán lendületet vehetett a városiasodás fejlődése, a törvények, az igazságszolgáltatás és a különféle szabályozások
rendszerének kialakulása. A kánaáni honfoglalás, úgy is mondhatnánk: a kánaáni
városfoglalások sorozata után Izrael népe,
a fentiek igazságát saját szemével látva
maga is nagy városépítésbe kezdett.
A bibliai idők városi életének második sajátosságaként Timothy Keller a
sokszínűségről, a különböző etnikai és
kulturális hátterű csoportok jelenlétéről,
a rendelkezésre álló élettér sokoldalú
felhasználásáról ír (munkavégzés, üzleti
élet, képzés és iskola, művészetek, hivatalok, szórakozás). Harmadikként pedig
arról, hogy a Biblia a városokat már a
kezdetektől a nagyobb produktivitás és
kreativitás helyeiként mutatja be. 1Móz
4,17-22-t idézve a szerző összekapcsolja
Káin városalapítását Nód földjén a kultúrateremtés kezdeteivel, az embernek
az isteni teremtés folyamatába történő
bekapcsolódásával. Jubál zenéjén keresztül megjelentek a művészetek, Túbalkain szerszámkészítésén keresztül pedig a
technológiai fejlődés.
Az emberi kultúra fejlődése – a gyakoribb személyes interakciók, az azonos
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hivatásban dolgozók egymást ösztönző,
újításokra serkentő találkozásai, a kulturális intenzitás révén – már az őstörténet
elbeszélésében is a városépítésekhez kapcsolódott.
A szent város, Jeruzsálem megalapítása
a városok üdvtörténeti szerepét illetően
hozott nagy változást. Bábel alapításának
oka az volt, hogy az ember „nevet szerezzen magának” (1Móz 11,4) – Jeruzsálem
pedig Isten nevének a lakóhelyévé vált
(1Kir 14,21), és küldetése lett, hogy a népek számára tanúságtétel, Isten eljövendő
városának szimbóluma, „az egész föld
öröme” legyen (Zsolt 48,2-3).
A Zsoltárok könyve a városi életre
olyan pozitív együttélési formaként tekint, mely a törvényesség és a rend védőbástyájaként teret ad az emberi élet
virágzásának. Vonzza a gazdasági befektetéseket, az emberi erőforrásokat; menedéket biztosít a kisebbségi helyzetben
lévők, a gazdasági vagy politikai nyomás
miatt otthonaikat elhagyni kényszerülők
számára (pl.: Zsolt 107,4-7).
A Biblia prófétai könyvei Isten eljövendő világát városi társadalomként rajzolják
meg. A földi történelem lelki frontvonalait a próféták Babilon: az Isten nélkül élő
ember városa és Jeruzsálem: az embert
és Istent áldozatosan szolgáló emberek
városa között húzzák meg. A fogság idején, amikor Isten népe ténylegesen Bábelben-Babilonban, a gonosz, vérszomjas,
pogány, a lelki identitást tudatosan megtörni akaró városban lakott, a nép a következő felszólítást kapta Istentől: ,,Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová
fogságba vitettelek titeket, és imádkozza-
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tok érte az ÚRhoz, mert annak a jólététől és ma is igaz, hogy az Isten nevének difügg a ti jólétetek is!’’ (Jer 29,7)
csőséget szerző, az Istent és az embertársat szolgáló tevékenységek éppúgy jelleKésőbb, az Újszövetség korában Jézus meznek egy várost, mint az Isten elleni
az őt követő tanítványokat ,,hegyen épült lázadás, az erőszak, az elnyomás, a romvárosként” emlegeti (Mt 5,14). A nagyvá- lottság megnyilvánulásai. Ha elfogadjuk
rosok új szerepe a korai egyház növekedé- és felvállaljuk a városokban rejlő, szesének elősegítésében, Isten megváltásról retett Budapestünket is jellemző feszültszóló evangéliumának gyors terjedésében ségeket, ha szóval és tettel hirdetjük az
volt megragadható. Pálék missziói stra- evangéliumot, ha gyakoroljuk a hitünket,
tégiája a görög-római világ nemzetközi az emberek iránti szolgálat cselekedeteit,
és kozmopolita nagyvárosait vette célba: akkor üzenetünkkel elérhetjük nem csak
Athént, a szellemi-, Korinthust, a keres- közvetlen környezetünket, hanem a vidékedelmi-, Efezust, a vallási központot; ket, a társadalom egészét. Folytatjuk!
MGyTK
Rómát, a birodalom katonai és politikai
központját. A társadalom szinte minden
szegmensét elérték e városokon keresztül.
A mai városok nem rosszabbak és nem
jobbak a bibliai idők városainál. Egykor

Forrás: KELLER, Timothy 2019. Gyülekezet a
központban - Evangéliumi szolgálat a városban.
Harmat-Kálvin-Luther, Budapest.

Kísérje Isten áldása idei konfirmandusaink
Aradi Júlia,
Aradi Márk,
Barta Dániel,
Bézi Panni,
Fuchs András,
Lakatos Kristóf,
Lukács Lilla,
Lukács Marietta,
Réz-Nagy Salamon,
Rozmán Amálka,
Sebestyén Márton
Levente,
Szepesi Dávid

életét és tanulmányait!
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Előttünk álló alkalmak
2019. június 8. Konfirmációi vizsga 18 órakor a gyülekezeti teremben
TT
2019. június 9. Konfirmációi istentisztelet 11 órakor, azt követően szeretetvenTT
dégség a gimnázium aulájában
2019. június 10. Pünkösdi családi- és missziói nap 10 órától 16:30-ig
TT
2019. június 11. A munkaév utolsó baba-mama alkalma 10 órakor
TT
2019. június 12. A munkaév utolsó bibliaórája 15 órakor
TT
2029. június 16-22. Hittanos tábor Csákváron – jelentkezni június 7-ig lehet a hiTT
vatali elérhetőségek valamelyikén
2019. június 22. Inventio con spirito junior koncert a templomban 11 órakor
TT
2019. Június 30. A 11 órás istentiszteletet követően megkoszorúzzuk a II. világTT
háború áldozatainak emléktábláját. Beszédet mond: Lukáts Miklós.

Ima vakáció idején
Urunk, újra itt a nyár. Kikapcsolódhatunk, szabadságra mehetünk. Örömmel
készülünk az előttünk álló hetekre. Köszönjük, hogy egy időre leveszed majd
vállunkról gondjaink terhét, és pihenhetünk, új környezetbe kerülhetünk.
Töltsön el örömmel teremtett világod
szépsége. Ajándékozz meg vidám, jó be-

szélgetésekkel. Üdíts fel, hogy megerősödve térjünk vissza munkánkhoz.
Légy velünk, bárhol járunk. Angyalaid őrizzék utunkat. Ámen.
Szeretettel kívánunk minden kedves
Olvasónknak Isten megőrző kegyelme
által kísért szép és vidám nyári napokat!
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Rendszeres alkalmaink június közepéig, majd szeptembertől
ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással
minden vasárnap és ünnepeken 11 órakor.
A hónap 2. vasárnapjának istentiszteletét
gyülekezeti kávézás követi, melynek helye a
szomszédos gimnázium földszinti könyvtára.
GYEREKEK JÁTÉKOS VASÁRNAPJA
A 11 órakor kezdődő istentiszteletekkel párhuzamosan (minden hónap 2., 3., 4. és 5.
vasárnapján) az óvodás és kisiskolás korú

Budapest–Fasori Evangélikus
Egyházközség
számlaszáma:
OTP 11705008-22506573
Köszönjük támogatását!
BUDAPEST-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
Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
másodlelkész: +36-20-824-7677
Zachary Courter missziói lelkész
(City Park Lutheran):
+36-20-375-7284
Lakatos Tamásné (Matild) hivatalvezető:
+36-20-770-3700
Seben Glória főállású hitoktató-lelkész:
+36-20-824-7757 (júliusig munkatársunk)
Szabó Adrienn főállású hitoktató:
+36-20-357-7471
Gálos Miklós kántor: +36-20-770-3533
Tóth Irma egyházfi: +36-20-355-0548
Antal József egyházfi h.: +36-30-460-0166

gyermekeket várjuk játékos bibliai témájú
foglalkozásokra. A templomban találkozunk a
gyermekekkel, és oda is kísérjük őket vissza.
Az első őszi alkalom: 2019. szeptember 8.
CSALÁDI ISTENTISZTELET a hónap
első vasárnapján 10 órakor a templomban.
ANGOL NYELVŰ ISTENTISZTELET (City Park Lutheran) úrvacsoraosztással minden vasárnap 9:30-kor (a hónap
1. vasárnapján a gyülekezeti teremben)
KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ
Várjuk a 12. életévüket betöltött fiatalokat
szeptemberben induló csoportunkba, illetve azokat a felnőtteket, akik szeretnének
alaposabb felkészültséggel élni az egyházban elkötelezett hitben. A csoportos foglalkozások szeptember végétől pünkösd
ünnepéig, egyeztetett időpontban.
HITTANÓRA (hit- és erkölcstan; fakultatív hittan) az iskolákban órarend szerinti
időpontokban.
BABA-MAMA KLUB havonta két alkalommal kedden 10 órától a gyülekezeti teremben (egyeztetett időpontban).
IFJÚSÁGI ALKALOM szombatként
egyeztetett időpontban 16 órától a gyülekezeti 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. Az első őszi alkalom:
2019. szeptember 25. 18 óra.
IDŐSEK BIBLIAÓRÁJA minden szerdán 15 órakor a gyülekezeti teremben. Az
első őszi alkalom: 2019. szeptember 4. 15 óra.
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Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
istentiszteleti rendje, 2019. június
Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek
és gyógyulás a testnek. (Péld 16,24)
Június 2. Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap (EXAUDI)
09:30
10:00
11:00

English Language Worship
Családi istentisztelet
Tanévzáró úrvacsorás istentisztelet

Aradi György
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
Seben Glória

Június 9. Pünkösd ünnepe
09:30
11:00

English Language Worship
Konfirmációi ünnepi istentisztelet

Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
Aradi György

Június 10. Pünkösd 2. napja
11:00

Úrvacsorás istentisztelet

Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin

Június 16. Szentháromság ünnepe
09:30
11:00

English Language Worship
Úrvacsorás istentisztelet

Anne Morawski
Aradi György

Június 23. Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap
09:30
11:00

English Language Worship
Úrvacsorás istentisztelet

Aradi György
Aradi György

Június 30. Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap
09:30
11:00

English Language Worship
Úrvacsorás istentisztelet,
koszorúzás

Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin

16.30

Kórustagok gyülekezője és próba a templomban

Záró áldás

Az udvaron:
Gyülekezeti standok, játék, arcfestés, vásárfia, zsákbamacska,
NEO Magyar Segítőkutya Egyesület bemutatója

Kiállítás a Jézus életét feldolgozó gyermekrajz pályázat alkotásaiból

Zászkaliczky Péter előadása:
„Amikor keresztyének üldöztek ‒ vagy mentettek ‒ keresztyéneket”

A gimnázium épületében:

Indigó Projekt koncert

Egyházmegyei logó pályázat eredményhirdetése

Pódiumbeszélgetés a másoddiplomás lelkészképzésről
Kőszeghy Miklós egyetemi tanár és Sárik Eszter, Csermely Péter,
Hadady Farkas Balázs, a képzésen résztvevő hallgatók

Általános Iskola és Gimnázium

 Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda,

 Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Evangélikus iskolák műsora a Sztehlo jubileum kapcsán
 Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium

Gyülekezetek bemutatkozása regionális összefogásban

13.00 Színpadi program az udvaron

12.00 Ebéd (ára: 500 Ft)

11.00 Istentisztelet
igehirdető: Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin

10.00 Templomkerti forgatag kezdete

9.30

Pünkösdi családi- és missziói nap Program:
gimnázium

2019. június 10. Pünkös
d hétfő, 10 órától 16.30
-ig
Budapest-Fasori Evangélikus Gyülekezet temploma és a

További részletek:
pestievangelikusok
Mindenkit szeretettel várnak
a nap szervezői!

