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Jézus mondja: Aki tornyot akar építeni,
nem ül-e le előbb, hogy kiszámítsa a költ -
ségeket, vajon futja-e pénzéből, hogy fel
is építse? Nehogy azután, hogy az alapo-
kat lerakta, de befejezni nem tudta,
minden ki, aki csak látja, kicsúfolja: Ez az
em ber építkezésbe fogott, de nem tudta
befejezni. (Lk14,28-30)

Ebben a példázat-
szerű képben Jézus
azŐtkövetőknekIs-
ten országa tervsze-
rű,távlatosmegvaló-
sulásárólbeszél.
Arról, hogy nem

elég valamibe bele-
kezdeni,aztbeiskell
tudni fejezni. Ellen-
kező esetben torzó,
befejezetlen, hiányos
maradamű.Atanítványiéletútis.Reális,
körültekintő tervek nem csak az
építészetben,agazdaságifolyamatokban,
vagy akár a családi életben, de a lelki
életbeniskellenek.Enélkülnemlehetjó
jövőt várni. Igaz ez többféle összefüg-
gésbenis,hogyakielbukikatervezéssel,
azabukásáttervezimeg.
Nagyhét állomásaiban valójában egy

különleges, nagyszabású isteni terv

kibontakozását látjuk. Virágvasárnapot
akár a jézusi életmű bokréta-ünnepének
istekinthetnénk,hiszenakövetőklelke-
sültsége a csúcsra emeli az alázatával
kimagasló királyt. Isten a bukdácsoló,
a maga terveivel bukásra ítélt ember
megmentésére azonban tovább vezeti
amagatervét.Reálisanéskörültekintően
számolazzal,kikkelvandolga.Azzalis
számol, hogy Jézus küldetése minél
többekhez elérjen. Elérjen a csúcsig –

ahogyan a jó torony-
építő tervezné. Hogy
minden embert ma-
gáhozvonzó jellé le-
gyen.
Paradox módon

Jézus szenvedése és
halálaválnakaziste-
ni terv csúcspontjai-
vá. Látszólag ezek a
napok,ezekazepizó-
dok csak a végről,

a bukásról szólnak. Jézus szenvedését,
halálát akortársak, a tanítványoka csa-
ládtagok és a barátok is valamennyien
így látták.Joggalgondolhatták,elbukott
egy szebb, jobb élet ígéretét hordozó
Mester kísérlete.A követésre hívó sze-
retetútjavégetértavesztőhelyen,csúfo-
lódókkörében.
Húsvéthajnalaazonban,afeltámadott

Mestertalálkozásai,azhogyŐélaztér-

Tervek és elbukás
Áldott húsvétot kívánunk olvasóinknak! 
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tetik meg velünk, hogy minden emberi
bukást felülírt, átkeretezett, átminősített
Jézusszenvedéseéskereszthalála.
AkivégigjárjaJézussalegyüttanagy-

heti utat, az felismerheti, hogy Jézus
bukása, Jézus halála tudatosan felvállalt
és a nagy tervbe illeszkedő, üdvös-
ségünkért vállalt bukás volt. Erre lehet
építkezni igazán. Minden félbeszakadt
szeretetünkkel, minden hiábavalónak
tűnt jóságunkkal,demindenkiábrándult
cinizmusunkkal,veszteségeinkkelegyütt
isújesélytkapunkabukásistenitervén
keresztül.

Ez a húsvéti üzenet azoknak is szól,
akik talán csak úgy érintőlegesen bele-
botlottak, belesodródtak a Jézus körüli
eseményekbe.Szólabíztatás,hogyeztaz
utatvégig lehet járni,mert ennekazút-
nakavégéngyőzelmijelléleszahalálos
kereszt.Céljaink,terveinkkerüljenekígy
mérlegre: Vajon Isten országában meg-
alapozottcélokmozgatnak-e?Aminden-
ség mércéjén megmért tervekhez
illeszkedik-e az életem?Életem alapjai-
tóleljutok-eacsúcsig?Legyen2013hús-
vétjailyenajándékkászámunkra.

Aradi György

A Nagyhét minden napjára kínál gyüle-
kezetünk közösségi programot, elmélke-
désre lehetőséget. Hétfőtől szerdáig
(ahogy arról külön hirdetésünkben is ol -
vashatnak) igehirdetés-sorozat lesz gyü-
lekezeti termünkben. Csütörtökön este,
pén teken délelőtt és este is lesz istentisz-
telet templomunkban. Szombaton pedig
zenehallgatásra hívogatunk Damjanich
utcai gyülekezeti központunkba. Ha va la -
ki mégsem tudna eljönni ezekre az alkal-
makra, néhány alábbi gondolattal egé-
szítheti ki egyéni elmélkedését.

Hétfő
A jeruzsálemi bevonulás, a pálmaágak
lengetéséneknagyhangzavarautánmost
elcsendesedik a szívünk. Akkor, Jeru-
zsálembensokanvártákamegváltót,mé-
gissokanelutasítottákJézust.KérjükIs-
tent,hogyadjonaszívünkbehitet,hogy
amikor a szabadulást várjuk nyomasztó

perceinkben, Jézusbanmeglássuk a sza-
badítót…

Csendesítsd el szívemet, Uram.
Sze retném meglátni szabadításod
nagy aján dékát. Szeretném meg -
érezni, min den, ami fagyos, változ -
hatatlan, rossz, az el mú lik egyszer.
Hozd közel hozzám új élet re tá -
masztó szeretetedet! Ámen.

kedd
JézusJeruzsálembentanított,gyógyított,
sokkövetőjeéssokellenségeislett.Akik
magukban bíztak, azok nemválhattak a
követőjévé.Önzés,irigység,régmegszo-
kottésbegyakoroltvallásifordulatoküres
ismétlése–ezálltszembena jézusioda-
adóésmindenkitátölelnikészszeretettel.

Adj, Uram, tiszta szívet, hozzád for-
dulót, másokhoz fordulót. Vedd el
szívem ből az önszeretetet, az önsaj -
nálatot és az irigységet. Add meg,

ElmélkEdésEk NagyhéTrE
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hogy minden em ber társamra úgy
tudjak nézni, mint aki a te sze re -
tetedet hordozza, hozza felém. És
ha ez egyszer nem sikerül, bocsásd
meg, és erősíts, hogy legközelebb

sike rüljön! Ámen.
szerda

Jézusönmagátadta.Úgyis,mintakiso-
hanemcselekedettvagyszóltképmuta-
tásból,hanemmindigönmagárólszólt,és
úgy is, mint aki mások szempontjait
a maga fölé rendelte, vagyis átadta ön-
magát másoknak. Minden cselekedete,
csodájaazemberekjavátszolgálta,soha-
semöncélúanésamagadicsőségérecse-
lekedett. Jézus példát adott a világnak,
nekünkis.

Szeretnék másokért élni, Istenem,
sze retnék másoknak szolgálni. Sze -
ret nék má sokért gondolkodni. Sze -
retném, ha általam a világ jobbá
lehetne. Annyi a go noszság, annyi
a félelem… Tégy en gem békéd és
örömöd hirdetőjévé! Add nekem 
a bűneimtől való szabadulás aján -
dékát! És add nekem, hogy meg -
sza baduljak az ön zéseimtől is, és
így tudjak mások felé fordulni!

Ámen.
csütörtök

Jézus azutolsóvacsorán is önmagát kí-
nálta a tanítványoknak. Ők ezt nem ér-
tették.Apercrefigyeltek,amibenjóvolt
aMesterrelegyüttlenni.Ésfélelemfogta
előket,amikorJézustkésőbbakatonák

vittékel.Hirtelenteljesenegyedüllettek.
Pedig Jézusnemhagytaőket el.Hiszen
önmagátkínáltanekik.

Tested és véred tartson meg engem,
Jézusom, az igaz hitben, a szere -
tetben, az örök élet reménységére.
Nincs más kapaszkodóm, csak Te
vagy. Bátoríts, ha félek. Vigasztalj,
ha szomorkodom. Taníts arra, a ve -
led való élet soha nem remény -
vesztett. Légy velem, Jézusom, ha

nehéz óráim vannak! Ámen.
péntek

Jézushalálakorsötétségvoltazegészföl-
dön. A templom kárpitja kettéhasadt.
Mindenelveszettnek tűnhetett a tanítvá-
nyokszámára.Jézusbanbíztak,ésőmost
meghalt. Félelmetes pillanat. A gonosz
győzelme, a bukás, a halál diadala. És
valóban, a legfontosabb pillanat ekkor
történik,mindenekkorfordulmeg.

Ne hagyj el, Istenem! Ha a sötét
fel hők tornyosulnak, ha a fény el -
halványul, ha minden veszni lát -
szik, ha a halál, a pusztulás erős,
ha a gonoszság elhatalmasodik 
a világban… Noénak megígérted, a
gonoszság miatt nem lesz végső
pusztulás. Váltsd be ígéretedet,
mentsd meg a világot, ments meg
engem! Nem tudok semmiben bíz -

ni… Ámen
szombat

Aszombatacsendnapja.Ahalálésafel-
támadás közötti idő. Nyugodt, bágyadt,
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reményvesztett, és mégis, mintha az
emberakkoriskapaszkodna,amikormár
nincs mibe… A próféták megmondták,
Jézus megígérte; kell, hogy legyen
továbblépésinnenis.Alegmélyebbpont-
ról.

Támassz életet a halálban, teremts
újjá, Uram, Istenem! Vedd el a ke -

se rűséget, nyugtass meg, és adj új
esélyt. Sok bűnöm súlya terhel, de
te kegyelmes Isten vagy. Légy ve -
lem is kegyelmes. Ahol minden
elpusztul az ember miatt, a gonos-
zság miatt, az önzés miatt, ott adj új
életet. Szívembe is, kérlek, adj új
életet! Légy velem! Ámen.        P.A.

100 éves a Fasori Evangélikus Templom oltárképe
A Fasori Evangélikus Templom színes
üvegablakokkaléspazarneogótikusele-
mekkel díszített belső tere mára már
elképzelhetetlen Benczúr Gyula 1913-ra
elkészült „Királyok hódolata” oltárképe
nélkül. Az idős mester utolsó vallásos
tárgyú festményén varázslatos módon
egyesítette a vallásos áhítatot az emberi
esendőség egy-egy finoman elkapott
gesztusával.Benczúrnakezakivételesen
bensőséges műve zsánerképeket idéző
egyszerűséggel, könnyen befogadható
nyelvenszólanézőhöz.
A szent éjszaka hajnalán Mária az

istállóelőtt,szegényesközegbenfogadja
a hódolatukat kifejező bölcseket.Az ég
alja már világosodni kezd, a fölötte
ragyogó betlehemi csillag azonban még
uraljaasötétégboltot.Benczúrnemcsak
a különböző textíliákat és felületeket
tudtarendkívülérzékletesenésanyagsze-
rűenmegfesteni, de igazimesterevolt a
fénnyelvaló játéknak is.Mígaközépső
fejedelemércsisakjántükröződikabetle-
hemi csillag, az előtérben térdeplő idős
király brokát palástja és a szerecsen se-
lyemköntösemindmásféleképpennyeli
el vagyveri vissza a fényt.Benczúrba-
rokk festményeket idéző, éles fény-
árnyékkontrasztjaivaldrámai erejű jele-

netet teremtett.Az oltárkép kétség kívül
legfénylőbb részlete a csillaggal átellen-
benmegfestett gyermek Jézus.A kisded
testébőláradóisteniragyogástovábbfo-
kozzaMáriaruhájánakfehérségét,amiaz
édesanyatisztaságáthívatottjelképezni.
Alépcsőzetesenemelkedőkompozíció

hozzánk legközelebbinek látszó részlete
az idős bölcs sarkantyús csizmája, ami
tekintetünket a középső, germán fejede-
lem,majdazegzotikus,keletifigurafelé
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vezeti.Akissészínpadiaskompozíció
aszerecsenkezébentartottdíszesbotban
csúcsosodikki.
Aképszerkezete,éskülönösenazelő-

térbenlévőmonumentálisalakszerepel-
tetése bizonyára sokakban felidéziBen-
czúr 1875-ben festett művét, a „Vajk
megkeresztelését”. A két kép közötti
kompozíciós hasonlóság vitathatatlan,
viszont a fasori oltárkép rendkívül ki-
finomult érzelmi eszköztára messze
felülmúlja az ismert történelmi fest-
ményt. Érdemes elidőzni a gyermekhez
érkezettnapkeletikirályokőszintegesz-
tusai felett.Aháromkülönböző életkort
és talán három különböző kontinenst
megjelenítő bölcsek a mesterkéltség
legkisebb látszata nélkül, igazi emberi
érzelmekkel fordulnak aMegváltó felé.
A megilletődött „háromkirályok” nem

csak Krisztushoz, de a kisdedhez is
érkeztek.A szerecsen bölcs kissé félén-
ken,már-márhátrahúzódvanéz aGyer-
mekre, míg a sisakos alak, nem takar-
gatva érzelmeit, széttárt karral üdvözli
azújszülöttet.Bárazidőskirályarcából
szinte semmit nem látunk, alázatot és
szeretetet sugárzó tartása annál árul-
kodóbb.Amagyarvallásosfestészetegy
kiemelkedőenszéprészlete,ahogyakis-
dedgyermekikíváncsisággalnyúl ahó-
doló bölcs felé.Az aggastyán ősz haja,
valamint jellegzetes szakálla már a mű
elkészültekorissokakbanfelvetetteakér-
dést: vajon Benczúr Gyula saját magát
festetteazoltárképrevagyesetlegFerenc
Józsefcsászártábrázoltanapkeletibölcs-
ként.

Cser Judit művészettörténész,
múzeumpedagógus

Fény – visszatér a hétköznapokba
Polgár rózsa falikárpitja

Virágvasárnapünnepétőlismétláthatóleszgyülekeze-
ti termünkbenPolgár Rózsa Kossuth- ésMunkácsy
díjastextilművészFény címűfalikárpitja.
A nagy értékű műalkotás, mely a gyülekezet

tulajdonába kerül, a passiótörténet és a húsvéti ün-
nepkör szimbólumaira épül. Márk evangéliumában
olvassuk:„Jézus hangosan felkiáltva kilehelte lelkét.
Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté -
hasadt.” (Mk15,37-38)Aszentekszentjétatemplom
egyéb részeitől és aprofánvilágtól elválasztókárpit
kettéhasadásában, mindezt Jézus halálának pilla-

natábankezdettőlúgyértették,mintIstenkinyilatkoztatásánakacsúcspontját.Abban
akereszthalálbanésahúsvétifeltámadásbanfelragyogazújéletreményevalamennyi
emberszámára.Boldogmaismindenember,akiJézusraésezekreajelekretekintve
apogányszázadossalegyüttjutafelismerésre:„Bizony,ezazemberIstenFiavolt!”
A falikárpit üzenete segítsen sokakat erre a felismerésre, hitre, ebbenmegerősödni
éselmélyülni. A.Gy.
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főbb kiadások

illetmények
Lelkészek 3.339.000
Lelkészekhitoktatásidíja 252.000
Nemlelkészialkalmazottakill. 2.085.298
Nemlelkészihitoktatókdíja 1.431.435
Lelkészeknekegyébjuttatás 1.209.830
Irodavezető 919.275
Természetbenijutattás 139.490
összesen 9.376.328
törvényes terhek 1.798.212

dologi kiadások
Közüzemidíjak 3.593.299
Fűtés,világítás 2.141.538
Iroda,telefon,sajtó 1.302.076
Egyéb 2.291.749
összesen 9.328.662

más egyházi szervnek
Országosjárulék 545.990
Egyházmegyeijárulék 23.230
összesen 569.220

Javítás, karbantartás
Templomban 3.056.798
Gyülekezetihelyiségben 82.185
Házban 2.928.075
összesen 6.067.058

egyéb
Autóvásárlás 1.980.000
összesen 4.689.244

összesen 32.188.724

főbb bevéteLek

Gyülekezeti tagoktól
Egyházfenntartóijárulék 1.968.500
Adomány 1.489.840
Perselypénz 2.011.189
Céladomány 296.850
összesen 5.766.379

központi támogatás
Hitoktatásidíj 1.438.695
összesen 1.438.695

külső támogatások
Helyi,megyeiönkormányzattól 5.000.000
Egyébalapítványból 1.042.276
összesen 6.042.276

Gazdálkodásból
Lakbérek 8.910.972
Ingatlanokhasznosítása 3.259.025
Vízdíjlakóktól 1.951.705
Szemétszállításidíjlakóktól 775.791
összesen 14.897.493

egyéb bevételek
Követelésektörlesztéselakóktól 199.200
Átfutóbev.,útiköltség,pályázat 3.623.612
összesen 3.831.702

összesen 31.976.545

a 2012-es zárszámadás fő sorai

2012. évi nyitó pénzkészlet: 8.608.207 ft
bevételekösszesen: 31.976.545Ft
kiadásokösszesen: 32.188.724Ft

2012. évi záró pénzkészlet: 8.396.028 ft
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köszönetnyilvánítás
Köszönjükgyülekezetünknevébenazt

a nagylelkű felajánlást, melyet temp-
lomunk2012évielektromoshálózatának
felújítása során Martinyi Aladár ügy-
vezető igazgató (a képen középen) a
Traconkft. részéről többszázezer forint
értékbennyújtott.

kirándulás a mátrába
Hagyományosgyülekezetibuszoskirándulásunkatidén,

2013. április 20-án tartjuk.

Tervezett helyszínek: Gyöngyös,Kékestető,Parád,Recsk.

részvételi díj ebéddel: 5.000 ft
Gyerekeknek: 3.500 ft

Indulás: az56-osokterétőlaRegnumoskereszttőlreggel7:30-kor.

Érkezés:kb.20óráraareggelitalálkozóhelyszínére.

Helyszín: HajógyáriszigetÉ-irésze

Program:
9:30Gyülekezés,éneklés
10:00Áhítat
10:30Csapatokbanevezés

sárkányhajóval
12:30Bográcsétel
14:00Előadás

Gyerekeknek folyamatosan játékos
vetélkedők

Napzárás17órakörül

eGY HaJÓban evezünkeGY HaJÓban evezünk

GYüLekezeti csaLádi napGYüLekezeti csaLádi nap

2013. május 1-én2013. május 1-én
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2011őszeótarendszeresenhallgathatójazzistentisztelettemplomunkban.Azevangé-
likus énekeskönyvben található, hagyományos istentiszteleteinken is használt
énekeketjazzbenfeldolgozózenekar,aMonamo bőegyévalattegylemeznyianya-
got állított össze, és a LutherKiadó gondozásában ez tavaly karácsonykormeg is
jelent.Alemezcíme– Ne hagyj elesnem – nemcsakegyénekünkkezdősora,hanem
jelzésarra,alemezsegítségetkínálzenéjével,szövegeivel.Héténekésegyszöveg
nélkülizenetalálhatóalemezen,mely2500forintérttemplomunkiratterjesztésében
ismegvásárolható. Igényes zene lelki tartalommal, ideális ajándék és ideális saját
otthonielcsendesedéshez.
Alemezkísérőfüzetébenmindenénekhezrövidírások,gondolatokkapcsolódnak–

éppenúgy,ahogyanegyistentiszteletenisazénekésabeszédösszekapcsolódik.Két
húsvétiénekfeldolgozásáhozírtgondolatokbólidézünk:

kora reGGeL ama napon
Húsvét ünnepe rengeteg szimbólumon
keresztülmegközelíthető.Anagypénteki
sötétségből húsvét hajnalán világosság
támad,azembermagaisasötétgondok
közülavilágosságmindentáttetszővéés
egyértelművétévőterébekerül.Jézusaz,
aki legyőzte a gonoszt, a sötétséget,
a pusztulást, aki feltámadásával erőt
éshitetadmindennehézhelyzetben:van
tovább,vankiút.Ennekazörömeahús-
vétiünnepfénye.

Pelikán András

Jézus krisztus 
szép fénYes HaJnaL

Reménység a reménytelenségben, ka-
paszkodó akkor, amikor minden meg-
inog:akereszténységJézusbanlátjameg
mindezt.Őavilágvilágossága, abenne
hívők reménysége.Az egyedüli közben-
járóIstenésemberközött,akifeltámadá-
sávalahalálésagonoszságlegyőzésének
bizonyítéka. A Szentháromságban őt is
dicsőíti azegyház,ezazénekpedigen-
nekadicsőítésnekahangulatátadjameg
ahallgatónak.

Jazzistentisztelet a Fasorban legközelebb:
2013. április 14-én, vasárnap este 6 órától

honlap, facebook ajánlás

kedves olvasó!
Gyülekezetikörleveletegyévbenkétszer
vagy háromszor küldünk. Ezekben
igyekszünk beszámolni a gyülekezet
elmúlt időszakáról, előretekintünk a kö-
vetkezőkre, és mindig szeretnénk lelki
útravalókat is kézbe adni. A kapcso-
lattartásnakezamódjaszámoselőnnyel

jár,például ekörlevelekeltehetők, évek
múltániselővehetőkésabennükfoglal-
takfelidézhetők.
Évek óta igyekszünk más formában is
hírt adnimagunkról és lelki tartalmakat
közvetíteni.
Programjaink és írásaink gyülekezeti
honlapunkon:
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ésfacebook-oldalunkon:

ismegjelennek.Kísérletijelleggelindult
aközelmúltbanblogunk:

is.Érdemesezeketidőrőlidőrefigyelem-
melkísérni.

A honlapon állandó alkalmainkról
lehet tájékozódni, gyülekezetünk régi
képei is itt találhatók, az istentiszteleti
rendet és az elérhetőségeket is könnyű
megtalálni.Ittahonlapon,anyitóoldalon
bárki feliratkozhat gyülekezeti hírleve-
lünkre, ennek révén programjainkról e-
mailben kaphatnak értesítést azok köze-
ledtével.
A facebook-oldal dinamikusan mu-

tatjabeagyülekezetéletét.Gyakranmár
egy-egy program közben is lehet képe-
ket,írásokat,felvételekettalálniazéppen

történő eseményekről, a közelmúlt ese-
ményeinek gazdag képanyaga is itt ta-
lálható meg. Programjainkról facebook-
eseményekethozunk létre,ezekhezvaló
csatlakozással könnyebb emlékezetben
tartani, hogy mikor mire érdemes hoz-
zánk eljönni. Egyetlen kattintással beál-
lítható az oldal követése, így lehet
naprakészaz,akiittkeresminket.

Nemrég blogot is indítottunk, ennek
tervezett célja, hogy hosszabb beharan-
gozókat vagy visszatekintéseket mutas-
sunkbe,deazittenifrissítéseketismin-
digközzé tesszüka facebookon.Kérjük
tehát,hogykövessékezeketafelületeket
is,mertaprogramokmellettlelkiútrava-
lókatismegosztunkidőrőlidőre.Ígyak-
kor,amikoratemplomivagygyülekezeti
központi találkozásokvalamimiatt nem
tudnak megvalósulni, akkor sem szaka-
dunkelegymástól.

Pelikán András

http://fasor.lutheran.hu

https://facebook.com/bpfasor

http://fasor.blog.hu
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„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül.”
(Mk16,16)

AradiDániel
AradiZsófia
AranyiIstván
BenedekMáté
BordingRebekka
BurghardtDominik
BurghardtOlivér
CsengődiAttilaGyörgy
CsengődiEnikőBernadett
DrozdBoldizsár
FeketeAmeliJohanna
FülöpDiána
GráczerJúlia
GyalogLili
HaasBence
HorváthÁbelBarnabás
Huray-KirályBernárd
JuhászAlma
KamarásCsaba
KarácsonyiViktor
KékesiMaja
KemenesJázminMária
KertaiGabriella
LédermajerDénesPéter
MácsaiÁgnes
MlinárcsikLavínia
MlinárcsikMáté
MocsáriNóraKrisztina
NémethSzabolcs
NyárádiCsengeAnna
OrsóÁkosMóric

PertoriniAlida
PietzschJohanMilan
PócsGergely
PocsaiÁdám
PonyiczkyAmelieIzabell
PusztaiDániel
SimonBenedek
SitkéryIván
Soltász-NagyBenedek
SurányiFlóra
SurányiZsófia
SzabóZalán
SzilágyiBarnabásJózsef
TakácsVince
TóthVivienKrisztina
TörökNóraJúlia
TuraiGenovéva
TuróZoltánKevin
ZsadonZelma

*

Isten őrizze és erősítse meg fogadalmat
tett testvéreinket!

BorosGergely
KertAntal
KoknyaDorottya
KósaBalázs
LakatosTamás
LakatosTamásné
MácsaiÁgnes
Szabó-ErdélyiZsófia
TárkányiBotond
TuraiGenovéva

a 2012. év a kazuális szolgálatok 
tükrében

meGkereszteLtek

konfirmáLtak
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A mindenható Isten áldja meg szeretettel
és hűséggel a házastársakat!

CsehKatalinésEmődyAndrás
FaltusGabriellaésNyárádiPéter
HáriZsófiaésPappIstván
JózsaEszterésNémethSzabolcs
KónyaÁgnesésKostyálRóbert
KósaKrisztinaésKovácsJózsef
KovácsKrisztinaésJakócsGergely
MiklósiEszterJuditésKlementiJózsef
NeslihanÖzcanésGulyásBálint
PauerSáraésPintyeDániel
PlankóSzilviaésJulisBálint
SándorKíraésTörökPéter
SasváriIzabellaésMohrVilmos
SebestyénKatalinésTárkányiBotond
StranerAnnaésKallivoda-KoltayAndrás
SuzanneVanWeerdésGajdosMilán
SzabadosAndreaésBáthoriZsigmond
SzirmaiAndreaésTóthPéter
TóthBoglárkaésHorváthAndrás
TóthErzsébetésNádasi-SzabóTamás
TuraiGenovévaésPhilippGyörgy
VárhegyiKatalinésJelinekPéter
ZvaraTímeaésSarkadi-NagyAndrás

*

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás
és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is
él.” (Jn 11,25)

BarnabásZoltán
BedőcsIstvánGyula
BereczkiFerencné

CzeglédyÁrpádné
CsébfalviÉva
CserhátiGábor
DévényPiroska
DiGleriaGyőző
DobosLajos
FábiánRudolf
FeketeEnikő
FésűJános
GaramiKálmán
GosztonyiJúlia
GürtlerErnőné
GyuriczaVilmosFerenc
HaásLászló
HámoriEndréné
HidvégiFerencné
HóraSándorné
KecskemétiSándorné
KloskaLászló
KormutaIstvánné
KotroczóFerencné
KuktaiAnikó
LenczGyörgy
PhilippGyörgy
PhilippGyörgyné
SidiFerencné
SimonRóbert
SzalayAttila
SzékyPéterné
SzényiZoltán
TóthÁrpád
TóthGabriella
TóthJózsef
TóthSándorné
TörökGyuláné
VargaKárolyné
VargaSándorné
VoleczKárolyné
WiegmannFrigyes

HázassáGot kötöttek

eLtemettettek
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mint irodalmi.  A mi megközelítésünk
szeretne irodalmi értékein át hatni és
szólni a hűségről, a megalkuvás nélküli
hazaszeretetről, Istenről, emberről. Egy
olyanembersorsábólmerítve,kigyakran
álltazországútszélén,ésritkánsütöttrá
a nap. Mellőzve minden szégyenteljes
jelenkori aktualitást, ez a műsor nem
valakikvagyvalamiellen,hanemmind-
annyiunkértkívánszólni.

„Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad!”

Előadják:
ács tamás éspapp attila színművészek

Szerkesztette és rendezte:
bánffy György

Kossuth-,Jászai-,MagyarÖrökség-
díjas,kiválóésérdemesművész

Az előadás ingyenes.

M E G H Í V Ó
az evanGéLium szÍnHáz

virágvasárnapi előadására.

Időpont: 2013.március24.19:00.
Helyszín: Budapest-FasoriEvangélikus

Gimnáziumdíszterme.

Cím: Budapest,Városligetifasor17–21.

Az előadás címe:
silentium – a csendtől a szóig

Pódiumjáték Wass Albert életművéből

„Amikor én megszülettem, éjszaka volt és
az égen sok-sok csillag. Szegény jó anyám
kinézett az ablakon s az első csillagra,
ami a szemében megakadt azt mond ta: ez
legyen a szerencsecsillaga! És az a csil-
lag pásztorcsillag volt. Sokan a hű ség
csillagának nevezik, olyanok, akik a hűsé-
get nem a szívükben, hanem va la hol 
a csil lagokban keresik.”
Wass Albert máig vitatott élete és

életműveegykőoszlop szilárdságával és
keménységével dacol. Estünk egyaránt
tartalmaz prózai és verses írást (Adjátok
vissza a hegyeimet!, A szentek zendülése,
Elvásik a vörös csillag, Átoksori kísér te -
tek, Záróvers, Ki a magyar?, Nagypénteki
sirató, A láthatatlan lobogó, Miatyánk, Te
és a világ, Hontalanság hitvallása, Üze -
net haza). Ma Wass Albertet mondani
Magyarországon inkább politikai tett,
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XIV.Budapesti
NemzetköziKórusverseny
2013.március24–28.

FASORIEVANGÉLIKUSTEMPLOM
1073Budapest,Városligetifasor17.

ÉNEKLŐ VÁROS

2013. március 25. Hétfő 19:30

madetojan musiikkilukion kuoro (Finnország)–Vezényel: KariKaarna

ensemble vocapella Limburg (Németország)–Vezényel: TristanMeister

alma mater (Ukrajna)–Vezényel: TatyanaKrotko

dekliški pevski zbor Gimnazije celje-center (Szlovénia)
Vezényel: DavidPreložnik

chor der Leibniz universität Hannover (Németország)
Vezényel: TabeaFischle

2013. március 26. kedd 19:30

aachener kammerchor e.v. (Németország)–Vezényel: MartinteLaak

rezonans (Oroszország)–Vezényel: TristanMeister

sunnmøre festivalkor (Norvégia)–Vezényel: IrinaGorbuntsova

musica chamber choir (Kína)–Vezényel: KangZiliang

alon choir (Izrael)–Vezényel: ShimonLevitov

A belépés díjtalan!
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.
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Nagyszombatacsendnapja.
Ezértegycsendesegyüttlétre
hívjukazérdeklődőket
gyülekezetitermünkbe
március 30-án, szombaton
délután 3 órára. 

Aprogram
Joseph Haydn: Krisztus hét szava 
a kereszten címűművének
meghallgatásaéshozzászerkesztett
képvetítésmegtekintése.Csendes
elmélkedés,kötetlenegyüttlét.

Mindenkit szeretettel hívunk! 

Afelvételnemamárcius15-eihavazásban,hanemmégádventidejénkészült,ami-
koristentiszteletetkövetőenforraltbortosztottakpresbitereink.

NagysZOmBaTI  ZENEhallgaTÁs
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Nagyheti 
alkalmak 

a Fasori és Deák téri gyüle-
kezetek közös szerve zésé ben
2013. március 25-27. este 6
órától a fasori gyü lekezeti
teremben (Dam janich u.
28/B. földszint 1.)

„Alattad a föld, fölötted az
ég,bennedalétra”(Weöres
Sándor:Ateljességfelé)

március 25. Hétfő
„Alattadaföld”Lk23,32-38

Igehirdető: Gerőfinédr.BrebovszkyÉva

március 26. kedd
„Fölöttedazég”Lk23,39-43

Igehirdető: CselovszkyFerenc

március 27. szerda
„Bennedalétra”Lk23,44-49

Igehirdető: SmidéliuszGábor
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istentiszteLet minden vasárnap
és ünnepnapokon 11 órától a templom-
ban.
•Ahónapmásodikvasárnapjánistentisz-
teletet követően kávézás a gimnázium
könyvtárában.
csaLádi istentiszteLet min-
den hónap első vasárnapján 10 órától a
templomban.
GYermekek Játékos vasár -
napJa a11óraiistentisztelettelpárhu-
zamosanagyülekezetiteremben.

anGoL nYeLvű istentiszteLet
mindenvasárnap9:30-tólatemplomban.

idősek bibLiaÓráJa mindenszer-
dán15órátólagyülekezetiteremben.

forrás kLub – fiatal felnőtteknek
mindenhónaputolsószerdáján18órától
agyülekezetiteremben.

kereszteLés, esketés, teme -
tés +361/3222-806vagy+3620/770-3700

GYermekek és feLnőttek
konfirmációjára,hitoktatására,vagyakár
lelkigondozására is bárki jelentkezhet a
gyülekezettelefonszámain.

Állandó alkalmaink

teLefonszámaink
AradiGyörgylelkész20/8245371

PelikánAndrásbeosztottlelkész20/8248726
ScottRyllmisszióilelkész20/4182381
DeákDánielhitoktató20/8249015
GálosMiklóskántor20/7703533

JónásZoltánnéegyházfi20/7703702
LakatosTamásnéhivatalvezető20/7703700

„Fölragyog majd az igazság napja szá -
motokra, akik nevemet félitek.” (Mal3,20a)

• március 24. böjt 6. vasárnapja (Pal-
marum)

9:30 angolnyelvűúrv.istentisztelet,
szolgálattevő:Scott Ryll
11:00 úrvacsoraiistentisztelet,
szolgálattevők:Pelikán András és
Szirmai Zoltán

• március 28. nagycsütörtök
18:00 úrvacsoraiistentisztelet,
szolgálattevő:Pelikán András

• március 29. nagypéntek
11:00 úrvacsoraiistentisztelet,
szolgálattevő:Aradi György
18:00 passióolvasás,szolgálattevő:
Peli kán András

• március 31. Húsvét
5:30 hajnaliistentisztelet(úrv.),
szolgálattevő:Pelikán András
9:30 angolnyelvűúrv.istentisztelet,
szolgálattevő:Scott Ryll
11:00 úrvacsoraiistentisztelet,szolgá-
lattevő:Aradi György

• április 1. Húsvét hétfő
11:00 úrvacsoraiistentisztelet,
szolgálattevő:Aradi György

Ünnepi istentiszteleti rend

Virágvasárnapigyerekprogramok
március24-én,10:30-tól
kézművesség•ének•süti

budapest–fasori evanGéLikus

eGYHázközséG

Számlaszáma:
otp 11705008-22506573
Köszönjük támogatását! 


