
 
Kedves Fasori Testvérünk! 

 

Szeretettel küldjük az októberi hírlevelet. 

"Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség, és a hatalom." (Dániel 2:20)  

Ezt az Igét nemcsak hitvallásként küldjük most Dániel könyvéből, hanem a Fasori Harangszó egyik 

cikke végén is olvashatjuk.  

Vajon van-e Harangszónk már? Elolvastuk-e? Megtaláljuk-e az Igét? Melyik cikkben szerepel? 

Örömmel várjuk a megfejtéseket! 

 

Hálát adunk a Testvérekért, akikkel az elmúlt időszakban is találkoztunk a templomban. Hálát adunk, 

akikkel a képernyőn keresztül találkozunk az élő közvetítéseken!  

Hálát adunk, akik az elmúlt időben is sokat szolgáltak a gyülekezetben: vasárnapi 

gyermekistentiszteleteken (iskolás, ovis csoportok), templomtakarításban, esküvői 

szeretetvendégségen, körzetgazdaként az újság kihordásában, presbiteri, gondnoki szolgálatokban, 

templom hangosításban, élő közvetítésben! Hálát adunk, hogy óvodánkban, iskolánkban a sok 

helyettesítés, betegség ellenére is folyt a mindennapi élet, és megadatott az erő, bölcsesség mindenhez! 

Hálát adunk a konfirmált nyolcadikosokért, és a konfirmált felnőttekért. Hálát adunk, hogy az elmúlt 

időben már több keresztelő és esküvő lehetett, köztük gyülekezeti párok. Hálát adunk testvérek 

adakozó szeretetéért, és hűségéért! Köszönjük, akik támogatják a gyülekezetet!  

Dicsőítjük Istent az Ige áldásáért, szeretetéért, minden gondoskodásáért, kegyelméért, amit az elmúlt 

időben is tapasztaltunk!  

 

Nagy öröm, hogy több munka befejeződött a templom felújítása munkáiból. A templom bejárata feletti 

terasz állagvédelmi és felújítási munkái, vízszigetelése. A feltett szárítóvakolat segíti, hogy majd a 

Zsolnay kerámiák is restaurálva legyenek. A három nagy üvegfelület felújítása, újraszínezése is 

befejeződött.  Megerősítették az ablakok szerkezetét is. A templom és az épületegyüttes új villamos 

bekötése is szükségessé vált. Erősáramú új fővezeték, elosztók elhelyezése, új kapcsolószekrények 

kerültek be.  

 

Hálát adunk azért Urunknak, hogy habár több családot is érintett a járvány a gyülekezetből az elmúlt 

időben, mindenki meggyógyult. Ugyanígy az óvodánk, iskolánk pedagógusai közül is többekért 

imádkoztunk, és Isten kegyelméből újra dolgoznak már. Köszönjük Urunknak, hogy a templomi, 

gyülekezeti alkalmainkon tudomásunk szerint senki nem fertőződött meg, Tudjuk tartani a távolságot, 

és a maszkokat is használjuk. Isten kegyelmébe ajánljuk magunkat. 

 

Imádkozzunk együtt a gyülekezet idős betegeiért, családokért, ahol családtagok, fiatalok betegedtek 

meg, vagy hordoznak különböző próbákat ezekben a hónapokban.   

Kérjük, hogy jelezze, akinek látogatásra, lelkigondozásra, beszélgetésre, imádságra, bármilyen 

segítségre szüksége van!  

 

Hírdetjük az alkalmainkat: 
- Október 30-án Közös bibliaóra 18 órakor Az idei évben a bátorítás szolgálata a témája a közös 

bibliaóráknak. A bátorítás szükségessége, a bátorítás alapja, a bátorítás célja, a bátorítás 

következménye, a bátorítás diadala, a bátorítás folytonossága, a bátorítás ereje, a bátorítás 

különlegessége, a bátorítás egyetessége. (Az alkalmat online is közvetítjük)  

 



 

 

 

- Október 31-én, szombaton 17 órakor Reformáció Megemlékezés a Reformáció Parkban az 

evangélikus templom mellett. A szabadban tehetünk bizonyságot a hitünkről azzal, hogy eljövünk. 

Mindig nagy élmény hallgatni különböző egyházak képviselőit, és a fúvószenekart.  

- 18 órakor pedig jöhetünk a mi templomunkba Reformációt ünnepelni. Reformáció ma címmel 

tartunk  előadást, Igei szolgálatot. (Ezt az alkalmat online is közvetítjük.)  

Számunkra október a reformáció hónapja. Jöjjünk ünnepelni, és megerősödni!  

 

- Zenés áhítat lesz november 1-én 17 órakor a templomban. Albinoni Kamarazenekar és az orgona 

közreműködésében Bach concertók csendülnek fel. Vasárnap délután tényleg kevesen vannak az 

alkalmakon. Viszont gyönyörű élménnyel gazdagodhatunk!  

 

- Minden vasárnap délelőtti Istentiszteletet (10 óra), és a szerdai bibliaórát (18 óra) élő közvetítéssel 

tartjuk. Kérjük, hogy adjuk tovább ezt a hírt minden gyülekezeti tagnak, és ajánljuk az 

ismerőseinknek!   

 

- November 6-7 között újra megrendezésre kerül az IKON ifjúsági konferencia. Imádkozzunk az 

alkalom áldásaiért, az idejövő budapesti fiatalokért, és a fasori szervezőkért!   

 

- Fontos előrejelzés, hogy november 9-13 között evangélizációs hetet tartunk.  

A felnőtteknek 18 órától a templomban (és élő közvetítéssel.) 

 A világosság a sötétségben fénylik. Örömhír a szorultságban. Az Úr Jézusban megjelent világosság 

győzelmet arat lelki megkötöző erők, külső fizikai korlátok, bilincsek között, a félelmek fölött, és 

szabadítást hoz a legváratlanabb helyzetben egy egész család életében. Apostolok cselekedetei 16: 16-

34    

 

A gyermekeknek a gyülekezeti teremben (és élő közvetítéssel)  

A hét folyamán Péter formálódása lesz a téma a gyermekeknek. Estéről estére figyelemmel 

kísérhetjük, ahogyan Isten Szentlelke az átlagos, zsidó halászt előbb Jézus tanítványává, majd 

apostolává formálja. Ez a folyamat nem volt zökkenőmentes: Simon, a halász felismerte Jézusban a 

Krisztust, így lett Péterré. Azonban addig, amíg valóban emberhalásszá válhatott, még nehéz és 

fájdalmas volt az út számára, de heveskedései, tagadásai ellenére Isten megerősítette, apostoli 

szolgálatában elkötelezetté tette. Minden este rejtvényes feladatokat is készítünk a gyermekeknek. Ha 

folyamatosan megcsinálják őket, akkor jutalmat kapnak. 

- Felkerült a honlapra a női csendesnap (2020.09.26) 3 szolgálata (áhítat, előadás, 

bizonyságtétel). Hallgassuk meg, ha nem tudtunk jelen lenni!  

- Felkerült a Balatonszárszói Családos- gyülekezeti hét hanganyaga is. Ezt is kereshetjük! 

 

Kérjük, hogy adja tovább mindenki a hírlevelet, annak, akit eszébe juttat Isten. Így is fejezzük ki a 

gondoskodásunkat!   

 

Az Úr a mi őriző Pásztorunk! Áldás Békességet! Istennek dicsőséget!  

 


