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„Lassíts le egy percre ember, leelőzted magad!” 

   

                     (Kiss Tibor) 



MEDITATIO CHRISTI 

Gáncs Tamás: Lassúság és emlékezés - avagy az útszéli keresztek sóhaja 

„Bevezetés” 

Minden egyes alkalommal lelassítok az autóval, ha egy-egy személyes keresztet látok az út mellett. 

Valahogy az az érzésem, mintha azt jeleznék ezek a keresztek, hogy lassítani kell, mert az élet 

drága. Minden egyes kereszt egy-egy balesetben elhunyt emlékét őrzi, de az emlékezésen túl, 

tudatosan felkavarja az embert ott legbelül, és felteszi a kérdéseket: Miért pont neki kellett 

meghalnia? Hova száguldok, amikor várnak rám otthon? Kié lesz a következő kereszt?  

„Tárgyalás 1.” 

Milan Kunderának, a világhírű cseh írónak van egy számomra oly kedves könyve, melynek ez a 

címe: Lassúság. Kundera a műben összefüggést talál a lassúság és az emlékezés, valamint a 

gyorsaság és a felejtés között. Azt gondolom, nagyon igaza van. Az emlékezéshez lassúság, az 

emlékezéshez idő kell. Az emlékezéshez le kell lassulni, az emlékezéshez időt kell rabolni, 

méghozzá saját magamtól. „Lassíts le egy percre ember, leelőzted magad!” – írja Kiss Tibor az egyik 

dalszövegében, rámutatva ezzel korunk talán legnagyobb kísértésére a rohanásra. Le kell lassulni, 

mert lelassulás nélkül nincsen szinkron, nincsen harmónia, és nincsen emlékezés sem. Csak a 

lelassulás művészetének elsajátítása adhat esélyt arra, hogy valami tényleg történjen velem egy-egy 

útszéli keresztnél, a nagypénteki keresztnél, a húsvéti keresztnél.  
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„Tárgyalás 2.” 

Ünnepre készülünk, a feltámadás ünnepére, mely ünnep csak akkor, és csak úgy tud igazán hatni, 

megérinteni, felkavarni, átmosni, megtisztítani, ha előkészítjük azt. Ha adunk időt és teret a 

felkészülésre. Ne rohanjunk át rajta, mintha nem történt volna semmi! Ha kísért is minket a 

rohanás, merjük azt mondani: távozz tőlem! 2009 böjtje most van! Éljünk vele! Engedjük, hogy 

gyógyítson! Hiszem és látom, hogy van mit gyógyítani! Ebben segíthet nekünk az a Názáreti 

Jézus, aki egy új dimenzióba emelte a böjtöt. Ne menjünk el böjt mellett, mint ahogyan sokan 

cinikusan mennek el egy-egy útszéli kereszt mellett! Álljunk meg, legyünk csendben, merjük 

megszólítani Őt! Ne rohanjunk, vagyis ne felejtsünk! Lassuljunk le, vagyis emlékezzünk! 

 

„Tárgyalás 3.”  

 

Hans Küng írja: „Az egyház lényegét tekintve asztalközösség.” Oda lehet ülni Jézus mellé. Sokan ülnek 

ott, sokféle ember ül ott, de mindig van még egy hely. Lassúság, emlékezés, letelepedés az 

asztalhoz. Az Ő asztalához. Mindig van egy hely. Neked is. 

 

„Befejezés” 

 

Ha az ember Dunaharasztiba érkezik Budapest felől autóval az 501-es úton, a város „bejáratánál” 

találkozhat egy útszéli kereszttel, ahol mindig ég néhány mécses. Mindig lelassítok, mindig 

felkavar. Mióta tavaly volt egy autóbalesetünk, nem tudom nem észrevenni ezeket a tragikus szent 

emlékhelyeket. Ilyenkor nem tudok másra gondolni, minthogy feltámadásnak márpedig lennie 

kell! Ezt suttogják ezek az útszéli személyes keresztek. De ahhoz, hogy meghalljuk ezt a sóhajt, 

közel kell menni a kereszthez. Lelassulva. Őhozzá lassulva.   
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KÉRDEZZ-FELELEK 

 

„A XXI. Század emberének legnagyobb 

kísértése a felszínesség és/vagy a közöny” 

 

(…aki válaszolt: Dr. László Virgil teológus-hallgató, jogász, a MEE 

külügyi osztályának munkatársa, aki március 8-án gyülekezetünk vendége 

volt) 

 

- Az Amerikai Egyesült Államokban a „Bukott 

angyal”témakörében írtad teológiai 

diplomamunkádat. Milyen szerepet tölt be a böjti 

időszakban ez az izgalmas fogalom?  

 

- Egész pontosan az Énok első könyvben 

szereplő „bukott angyal” motívum hatását 

vizsgáltam az Újszövetségre és a patrisztikus 

korra vonatkozóan. Fő tézisem – bár ez nem 

böjti vonatkozású - igen izgalmas. A legfőbb 

igehely, amely alátámasztásul szolgál az 

Apostoli Hitvallás következő sorára: „és 

alászállt a poklokra”: 1Péter 3,19-22. Ebben 

arról olvasunk, hogy Jézus elment a 

börtönben lévő lelkeknek prédikálni. 

Különféle kutatási módszerekkel 

meglehetősen egyértelműen kimutatható, 

hogy ez az igehely az énoki bukott angyal 

hagyományra utal vissza, ugyanis ők vannak 

úgymond fogságra vetve.  Tehát végső soron 

itt van egy áttételes szövegfüggőségi 

kapcsolat Énok könyve és a keresztény 

tanrendszer között. De, hogy egy böjti 

vonatkozást is említsek, Énok könyve 

alapján a keresztény ókor nagy egyházatyái, 

mint például Alexandriai Kelemen, 

Tertullianus vagy Karthágói Cipriánusz 

egyértelműen meg voltak győződve arról, 

hogy a kozmetika „művészetére” a bukott 

angyalok tanították meg a hölgyeket. Ennek 

az alapja Mózes első könyvének 6. fejezetére 

megy vissza, amikor is az Istenfiak 

mindenféle titkos tudományokra oktatták az 

emberek lányait. A későbbi hagyományban 

ez már konkretizálódott és például a 

szemkifestést is ebbe a kategóriába sorolták. 

 

- Ahány ember, annyi kísértés. Mit gondolsz, mi a 

XXI. Század emberének legnagyobb kísértése?  

 

- A felszínesség és/vagy a közöny. Sajnos ez 

legfőképpen igaz kereszténységünk 

megélésére és a kereszténység mai helyzetére 

is.  

Hadd álljon itt pusztán egyetlen – bár jól 

láthatóan a katolikus tradícióból merítő, 

ámde számunkra is rendkívül 

elgondolkodtató - idézet Buji Ferenc 

tollából: „Csak a szentekkel és szentéletű 

emberekkel való élő kapcsolat lehet az, ami a 

keresztény ember előtt feltárhatja a vallásosság 

magasabb szintjeit, s ugyanakkor valódi tükröt 

tarthat elé. … A mai keresztény ember 

azonban nem a szentek, hanem a sztárok 

szavaival, tetteivel és életével töltekezik, legyen 

az filmvilág, vagy a társadalmi valóság sztárjai. 

Ma egy átlagos keresztény ember szentekre való 

odafigyelésének és sztárokra való 

odafigyelésének, következésképpen szentekről 

való tudásának és sztárokról való tudásának a 

viszonya óvatosan számítva egy az ezerhez. Ha 

az ember – függetlenül attól, hogy keresztény-e 

vagy sem – összeveti azt az időt, amit a média 

különféle formái révén sztárok társaságában 

tölt, azzal az idővel, amit szentek társaságában 

tölt, az eredmény szánalmas lesz. Mindez oda 

vezet, hogy sohasem találkozik olyan vallásos 

megnyilvánulással, amely magasabb szintű 

lenne, mint az övé.”   

 

 

 

 

      

- Dsida Jenő írja Krisztus című versében: 

„Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torz 

hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase tudlak 

ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy.” Szerinted 

milyen Krisztuskép él ma az emberek fejében?  

 

- Gondolom, ahányan vagyunk, közel 

annyiféle. Ráadásul ma már ezek a képek is 

különféle forrásokból táplálkoznak, sokszor 

gyülekezeti híveinknél is.  
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Így például különféle New Age-es és hasonló 

valláskeveredéseket produkáló irányzatokból, 

a média sugározta képből (lásd a Júdás 

evangéliuma-mizéria vagy a Da Vinci-kód 

féle otrombaságok), s nem csak „evangélikus 

egyházunk tiszta és igaz tanításából”, ahogy 

pedig lelkészi ágendánk fogalmaz. A lényeg 

azonban nem (pusztán) az, hogy hitelvek 

szintjén mennyire csiszolt Krisztuskép él a 

fejünkben, hanem hogy maga az élő Krisztus 

éljen, méghozzá a szívünkben, a lelkünkben. 

Hisz, ahogy Angelus Silesius, a nagy 17. 

századi misztikus költő írta: „Krisztus 

ezerszer megszülethet Betlehemben,                                                

Örökre elvesztél, ha tebenned nem.”  

        

- Böjtben sokan lemondanak valamiről: felkészülve 

ezzel is az ünnepre.  Jómagam a húsról mondtam le. 

Te miről mondtál le? Van valami, amiben más 

neked a böjti időszak, mint az év többi időszaka?  

 

- Idén tudatosabban arra törekszem, hogy 

önös kényelmi igényeimet és lustaságomat 

minél inkább háttérbe szorítsam, amikor 

arról van szó, hogy valaki kér tőlem valamit, 

és előbbi okokból nehezemre esne segíteni. 

A húsevésről korábban két évben is 

lemondtam és rendkívül hasznosnak, 

szellemileg is tisztító erejűnek találtam. Böjt 

lényegét egyébként abban látom, hogy ne 

engedjük vágyainkat, önös kívánságainkat 

önmagunkon uralkodni, hanem – páli 

kifejezéssel élve- megöldökölve az óembert 

tagjainkban, amelyet éppen a kívánságok 

rontanak meg, minél inkább Krisztus képére 

formálódjunk. Ez a rákészülés a Nagyhét 

eseményeire, amit lelkünkben magunknak is 

át kellene élnünk. Pál írja (Róm 6), hogy a 

keresztségben eltemettetünk Krisztussal a 

halálba, hogy amint eggyé lettünk vele 

halálának hasonlóságában, úgy eggyé legyünk 

vele feltámadásának hasonlóságában is.  

Nem véletlen tehát, hogy az ókeresztény 

korban a keresztelést (csakis három év 

kötelező hittanulói időszak után!) 

Nagyszombat éjszakáján tartották. A 

keresztelendő belemerült a vízbe, mintegy a 

Krisztus halálába, és a vízből felemelkedve 

már Húsvétvasárnap hajnalán az új ember 

„támadt fel”.  

Hol van a mai fényképezős-videózós, 

többnyire jórészt sajnos csak társadalmi 

szokásból igényelt keresztelési gyakorlatunk 

ettől a mély beavatási szimbolikától? 

 

- Végül, hadd tegyek fel két személyes természetű 

kérdést! Országos egyházunk külügyi osztályán 

dolgozol. Milyen izgalmas kihívásokat látsz magad 

előtt? Mit tartasz prioritásnak egyházunk külügyi 

munkájában? 

 

- A Külügyi Osztály tevékenysége igen 

sokrétű. Prioritásnak mindenkor, és 

gyakorlatilag bármilyen egyházi területen a 

Jézus szellemében való cselekvést és tartom.  

Legyen az akár a „legbürokratább” 

tevékenység, mégis más, ha tudatosan 

Krisztus szolgálatában végzi, amit végez. 

Külföldi testvér- és partneregyházainkkal 

való kapcsolatok fenntartásban, építésében, 

fejlesztésében is ez kell, hogy vezéreljen 

minket.  

 

Kihívásnak tekintem ugyanakkor azt, hogy a 

kárpát- medencei magyar történelmi 

keresztény egyházak között egy sokkal 

szorosabb összefogás, és a nemzetközi 

egyházi szervezeteknél egy sokkal 

egységesebb közös fellépés valósulhasson 

meg. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy a 

környező országok sokszor államilag 

támogatott nemzeti egyházai egy erőteljes, az 

államival megegyező vagy még radikálisabb 

nemzetpolitikai stratégiát valósítanak meg 

ezeken a nemzetközi fórumokon. Bár ez 

utóbbi jelenséget nem feltétlenül tartom 

ilyenformán követendő példának a magunk 

számára, az azért mégis súlyos probléma, 

hogy közöttünk sokszor még a legelemibb 

tudatos együttműködés, vagy adott 

nemzetközi egyházpolitikai kérdésekben 

egységes cselekvési terv alkotása sem valósul 

meg. Ezen változtatni kell.  

 

Határon túli magyar hívő testvéreink ugyanis 

gyakran kettős kisebbségben élnek, ennek 

minden terhével és hátrányával: a kisebbségi 

nemzethez és kisebbségi egyházhoz 

tartozásuk miatt egyaránt- 
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- A másik személyes jellegű kérdésem: böjt második 

vasárnapján szupplikációs istentiszteleten 

gyülekezetünkben szolgáltál. Mi volt az első 

benyomásod? 

- A gyülekezetben egy nagyon szimpatikus és 

kedves közösséggel találkoztam. Igazán jól 

esett az istentisztelet után nénikkel és 

presbiterekkel elbeszélgetni. Külön nagy 

öröm volt számomra látni azt a testvéri 

melegséget és vendégszeretetet, amellyel a 

debreceni gyülekezetből érkezett szüleimet 

és menyasszonyomat is fogadták. Ezúton is 

kívánom a gyülekezetre és tagjainak életére 

Isten áldását! 

 

(… aki kérdezett: Gáncs Tamás lelkész) 

 

---------- ---------- ----------- 

 

ÚJ ÉV - ÚJ HONLAP! 

http:// 

dunaharaszti. 

lutheran.hu 

 

2009. február 16-tól a világhálón 

 

friss hírek 

prédikáció-gyűjtemény 

galéria 

gyülekezettörténet 

könyvajánló 

interaktivitás 

 

 

 

 

 

 

 

SZÓRVÁNY: HELYZETBEN 

 

Dunavarsány 

 

minden hónap első vasárnapján 15 órakor  úrvacsorás 

istentisztelet a református templomban 

 

húsvéti istentisztelet: április 12-én 15 órakor 

 

Szigetszentmiklós 

 

minden csütörtökön 18 órakor házi bibliaóra 

 

minden hónap harmadik vasárnapján 11 órakor  

úrvacsorás házi istentisztelet  

 

 

--------------------     -----------------    ----------- ------- 

 

 

Hernád Gyula: Hívtál, Urunk 

 

 

Ismerve gyalázatunk, hívtál, hogy kövessünk téged. 

És mi, Megváltónk, Urunk, örömmel is lennénk néped.  

Mert kívüled más nem vár, csak baj, bánat és halál.  

 

Bár csillagfény ad irányt, az út sötét, ingoványos. 

Hogy jussunk el hát hozzád, hisz tudásunk is hiányos? 

Csak egy van, mi megmenthet, küldd el ígért Szentlelked! 

 

Hit, erő, világosság, érző szív kell és ismeret, 

szeretet és igazság, s mindez csak általa lehet. 

Nélkülözhetetlen még: bűnbánat és bölcsesség. 

 

Meggyújtva hitünk lángját, már látunk és bátran megyünk. 

Lelkünk is fény járja át, és múltunkra emlékezünk: 

Bár jártunk sötétségben, védtél ezerszer veszélyben. 

 

Most is bűnösök vagyunk, de szelíd szemed vigasztal. 

Így hozzád bátorkodunk, ígérettel, alázattal. 

Kérjük az irgalmadat, és áldjuk hatalmadat. 

 

Maradj mindig mivelünk, és vezessed lépteinket. 

Igéd legyen kenyerünk, s erőd könnyítse terhünket. 

Örök érték van nálad, boldogság van s nincs bánat. 

 

Ha segítesz, legyen bármi, már tudjuk, hogy mit kell tenni: 

a rosszal szembeszállni, és csak a jót cselekedni. 

Hisszük: csodás lesz veled, s zengjük dicsőségedet. 

 

Addig utunk küzdelem, hisz arra buzdít a Lélek: 

Jézus legyen szüntelen: út, igazság, és az élet. 

Amit Ő tett miértünk, az minden reménységünk. 

  

 

(Hernád Gyula a Szigetszentmiklósi Evangélikus Gyülekezet oszlopos tagja. 

Hívtál, Urunk c. verse az Evangélikus Énekeskönyv 

369. számú - „Jézus én bizodalmam” kezdetű - ének dallamára énekelhető.) 
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         NOVELLA NOVISSIMA 

Schwamm-Tóth Anna: Szilvaleves 

 

 

A szomszéd gyerekek viháncolása zavarta a tanulásban Csongort. Mióta beköszöntött a tavasz, 

kora délutántól sötétedésig zsivajoztak. A szorgalmas kisfiú többször az ablakhoz ment, hogy 

csendre intse őket, ám valahogy sohasem jött ki hang a torkán. Hiszen lehet, hogy megkérdezik, 

miért okosabb a könyvet bújni, mint együtt lenni, fogócskázni, jókat nevetni. Csongor erre 

nemigen tudott volna válaszolni. Valójában egyáltalán nem volt jobb. Már régóta vágyott arra, 

hogy elvegyüljön közöttük. Fogalma sem volt, hogyan szerveződnek ezek a vidám kis társaságok, 

Csongornak volt az iskolában két barátja, de mindkettő nagyon elfoglalt. Flórián úszni járt, 

állandóan versenyekre készült. Mátyás pedig történelemből jeleskedett. Soha nem engedte, hogy 

becézzék, lematyizzák. Ő Mátyás, mint a király, és mindent tudott Mátyás királyról. Mesékből, 

lexikonokból, a tankönyvekből. Csongor csodálta, hogy valaki ennyi kedvvel tanul. Ő ritkán 

élvezte a leckeírást, valahogy mégis hajtotta a kötelességtudat, azt is érezte, hogy szülei a legjobb 

jegyeket várják el tőle. Bár lehet, hogy anya komolyan mondta tegnap este, hogy menjen ki 

levegőzni, végre itt a szép idő. Ahogy a matematikával végzett, kikéretzkedett. Eleinte félénken 

álldogált a kerítés előtt, ám hamarosan a lába elé gurult egy labda. Nem telt bele pár perc, már 

önfeledten rúgta, dobta ő is a lasztit, a nagy vetődésekkel, elesésekkel tarkított játéktól szinte 

megmámorosodott.  

 

Nem úgy történt, ahogy előzőleg eltervezte, hogy bemutatkozik, s udvariasan megkérdezi, hogy a 

gyerekekkel tarthat-e, minden magától alakult nagyszerűen. A napok ezután egészen másként 

teltek, mint korábban. Csongor gyorsan végzett a tanulnivalóval délutánonként, utána kiszaladt a 

többiekhez a szép zöld fűre. Heten-nyolcan voltak általában, labdáztak vagy fogócskáztak.  

Csongor önfeledten játszott, csak azt nem szerette, ha a laszti a szemközti ház kiskertjébe tévedt. 

Egy öreg néni lakott ott. A gyerekek nem kedvelték. Hiszen naponta többször kijött és kiabált. 

Hol azért, mert a labda a virágok közé gurult, hol a zsivajt érezte elviselhetetlennek. A gyerekek 

fittyet hánytak a szavaira, sőt, ahogy bement, a nyelvüket nyújtották utána, vagy kaviccsal kezdték 

dobálni a háza falát. Nem tudták, hogyan bosszanthatnák még jobban, hogyan bosszulhatnák 

meg, hogy megzavarja önfeledt tevékenységüket. A Csongornál fél fejjel alacsonyabb, de a 

fociban sokkal ügyesebb Vencel néha kis történetekkel szórakoztatta a többieket: 

 

- Tudjátok, ez a Terka néni rém rigolyás. A nagyi néha átmegy hozzá, és ő mesélte, hogy levett 

egy porcelánszobrot a polcról, megnézte, de nem ugyanoda tette vissza. A Terka meg rákiabált, 

még csoda, hogy nem csapott a nagymamám kezére – mesélte hahotázva. Máskor ezzel állt elő: 

- Tegnap, mikor hazamentem, a nagyi a lábát áztatta egy lavórban. Azt mondta, Terka néni nem 

engedte, hogy cipőben bemenjen hozzá, pedig csak átugrott, és nem húzott zoknit. Úgyhogy 

mezítláb kellett ácsorognia a hideg kövön. A víz azért kellett, hogy kicsit felmelegedjen, azt 

mondta, egészen megfázott. Csongor hitte is, nem is a kusza történeteket. Nem igazán tetszett 

neki Vencel fondorkodása. Leginkább akkor álmélkodott el, amikor a kisfiú furcsa tervvel állt elő. 

Csongor kicsit később érkezett aznap, egy fogalmazást írt meg üggyel-bajjal, semmi kedve nem 

volt a ragyogó időben az asztal mellett ülni. Ezért nem is haladt a munka, állandóan kifigyelt, nem 

tudott koncentrálni. Mire végre kiért, már majdhogynem sötétedett. A gyerekek izgatottan állták 

körbe. Vencel arca tüzelt az izgalomtól.  

- Fantasztikus ötletem van! Sót teszünk a szilvalevesébe! Jól elsózzuk neki, aztán majd 

kanalazhatja azt a löttyöt! Na? – nézett Csongorra. Úgy érezte, a világ legjobb mókáját találta ki. 

Csongor nem értette. Miféle szilvaleves? 

- Hát az, amit nagypénteken szokott enni. Merthogy a Terka akkor csak szilvalevest eszik. Tegnap 

kérdezte a nagymamát, nincs-e egy kis aszalt szilvája kölcsön, mert közeleg az ünnep, a boltban 

meg nem kapott szilvát.  
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Csongor még mindig nem értette. Hogyan kerülnek ők a leves közelébe? 

 

- Ejnye, hát bemegyünk bocsánatot kérni. Előző nap a kert közepébe rúgjuk a labdát, jól 

feldühítjük az öreglányt. Pénteken aztán fehér inget húzunk, és bekéretszkedünk, hogy jöttünk 

elnézést kérni. Ha beenged, akkor valaki kioson a konyhába, és teleszórja a levest sóval. Na de 

gyerünk focizni, ma veled még nem is játszottunk meccset! Csongor aznap nem tudott figyelni, 

használhatatlan volt csapata számára, a torkában egy gombóc feszült, a gondolatai 

szertekalandoztak. Ilyent nem szabad tenni, ez a Vencel azt sem tudja, mit csinál. Ha ő sejtette 

volna, hogy gonosz kis játékokba vonják be, soha nem kívánkozik közéjük. Most majd meg kell 

mondania, hogy rá ne számítsanak, ebben ő nem vesz részt. Kinek hiányzik ez az egész? A játék 

végén a torkát köszörülte, jelentőségteljesen akart belekezdeni mondókájába, ám ekkor Vencel 

anyukája tűnt fel az utca végén, kezében két hatalmas szatyorral. Vencel odaszaladt hozzá, 

mindkettőt el akarta venni, ám csak az egyiket kapta meg, fújtatva cipelte a kapuig, s ott csak egy 

röpke köszönést kiáltott a barátainak: 

 

- Sziasztok! 

 

Így aztán Csongornak nem volt alkalma elmondani, hogy nem vesz részt a gonoszságban. Este 

nem tudott figyelni a könyvre, melyet olvasott, éjszaka zaklatottan forgolódott. Félálomban arra 

gondolt, hogy Vencel a saját anyukájával nagyon is előzékeny, hiszen segített vinni a szatyrot. 

Miért akar másokkal komiszkodni? Terka néni jogosan volt dühös, mikor a labda a kertbe esett, 

és kitört az a szép jácint. Nem tudta eldönteni, mi a rosszabb: ha részt vesz a csínytevésben, és 

ezzel fájdalmat okoz a néninek, vagy ha kimarad belőle, azt kockáztatva, hogy a gyerekek 

kiközösítik. A hajnal ébren találta. Hamarosan anya ébresztgette – akkor hát végül mégis elaludt. 

Jól esett a hűvös kéz érintése a homlokán. 

 

- Kisfiam, te lázas vagy! 

  

Az orvos azt javasolta, a húsvéti szünetig ne menjen iskolába. Csongor kissé megkönnyebbült. 

Most van oka otthon maradni, nem kell magyarázkodnia, hogy nem vesz részt az akcióban. 

Gyenge is volt, a vírus valóban leterítette néhány napra, anya mondta, hogy játszópajtásai 

többször is be akartak nézni hozzá, ám anya ezt még korainak találta. 

 

- De holnap már beengedjük őket. 

 

Holnap, azaz szombaton. Te jó ég, hiszen ma péntek van, Vencelék ma hajtják végre tervüket. 

Csongor azt remélte, hátha meggondolták magukat. Holnap mindenesetre kiderül az igazság. A 

kisfiúk szombat délelőtt érkeztek, Vencel kezében egy szál kék jácint. Zavartan nyújtotta át 

Csongornak.  

 

- Terka néni küldi. Tegnap csakugyan elmentünk hozzá, de olyan kedves volt, hogy nem tettem 

bele a sót a levesbe. Pedig vittem magammal. Azt mondta, nagypénteken nem süt süteményt, de 

hétfőn menjünk át hozzá, addigra készít egy csokitortát. Úgy látszik, rendes is tud lenni, úgyhogy 

arra gondoltam, hétfőn meg is locsolhatnánk – mondta pirulva, nem tudta, Csongor hogyan 

fogadja hogy nem hajtotta végre merész húzását, ehelyett a néni mellé állt. 

 

Csongor nem is lehetett volna boldogabb. Egyedül amiatt aggódott, hogy nem gyógyul meg 

teljesen hétfőig, s anya nem engedi át a többiekkel. Pedig muszáj! Úgyhogy ma megissza a 

kamillateát, és nem tiltakozik az ellen sem, hogy mézet kell bevennie. Sőt, repetázni fog abból a 

löttyből, a mézet pedig naponta többször lenyeli. Majd közben a csokitortára gondol, amit hétfőn 

együtt fognak csemegézni. 
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OLVASÓNAPLÓ 

 

Tóth Szilvia: „…szavak között egy 

Gondolat…” 

 

- Borbély Szilárd Halotti pompa című 

kötetéről -  

 

 

 

Egy verseskötet bemutatása mindig könnyű 

feladat. Kevesen akadnak, akik ne szeretnék 

a verseket. Akárhány éves legyen is az 

ember, hibátlanul mondja el az akár hét- 

nyolcéves korában megtanult memoritereket. 

Szinte biztos vagyok abban is, hogy 

mindenki eljátszadozott már a szavakkal egy 

anyák napja, egy lánykérés vagy egy családi 

alkalom előtt. De olyanok is lehetnek, akiket 

egy szomorú esemény indította arra, hogy 

tollat ragadva szublimálják fájdalmukat a 

papírra vetett szavak segítségével.  

 

Egy verseskötet bemutatása mindig nehéz 

feladat. Még egy vers elemzése is gondot 

okozhat annak, akinek nehéz a költő helyébe 

képzelnie magát, átéreznie fájdalmát, örömét 

úgy, hogy közben a saját érzéseivel is meg 

kell birkóznia. Egy kötet ismertetésénél a 

nehézség pedig  nemcsak abban rejlik, hogy 

több verset kell egyszerre áttekinteni és a 

teljes alkotásról kell egy elemző, értelmező 

kritikát adni. Már a modern kor 

művészetében is rég elmosódtak a 

határvonalak az egyes művészeti ágak között. 

A posztmodern időkben pedig gyakran 

előfordul, hogy akár egy alkotáson belül is -  

több terület képviselteti magát. Napjainkban 

nemcsak a profitorientált könyvkiadás 

elengedhetetlen kelléke, hogy a mű olyan 

többlettel is rendelkezzen, amin a vásárló 

szeme biztosan megakad. Az igazán igényes 

kiadások esetében a jó ízléssel választott 

külső borítás és a színvonalas belső tartalom 

szimbiózisából egy olyan alkotás születik, 

amely az utolsó simítások után - akár egy 

lüktető organizmus - önálló életre kell és a 

saját útját kezdi el járni.  

 

Borbély Szilárd kötetének bemutatásakor 

hiba lenne a külső papírborítást csak egy 

illusztrációnak tekinteni. A mű szerves 

részévé válik és olyan összekötő hidat teremt 

a festmény és a versek között, melyen oda-

vissza sétálgatva mind a két alkotás mind 

mélyebb megértésében tud az olvasó 

elmerülni. A festménnyel a könyvborítón 

találkoztam először. Azonnal magával 

ragadott, sokáig csak néztem, nem tudtam 

levenni róla a tekintetemet. Jól emlékszem, 

amikor a kötetet megvásároltam, hogy 

szokásomtól eltérően nem a könyvet 

forgattam, nem az épségét nézegettem, 

hanem mindent feledve magam körül csak a 

fekvő alakot néztem meredten a képen.  

Mintha csak aludna. Feje kissé balra dőlve 

egy vánkoson nyugszik, s bár a testtartása az 

alváshoz merevnek tűnik, mégis a 

természetesség érzését kelti. Azonban 

jobban megnézve sebhelyeket lehet 

észrevenni a kéz- és lábfejeken, s annak 

ellenére, hogy bárki is lehetne ez az alak, 

lassan azonosítottam a személyt és ezzel 

együtt az eseményt. 

 

A halott Krisztus. A perspektíva nemcsak 

annak lehet furcsa, aki először látja a képet, 

hanem a reneszánsz kor  emberének is az 

volt, hiszen nem ehhez az ábrázolásmódhoz 

volt szokva. Mantegna, a festő, a halott 

talpától, azzal szinte egy síkból indulva vezeti 

a néző tekintetét végig a testen. Mintha ott 

állna a fekvőhely végénél, s így vele együtt a 

szemlélő is, aki ily módón valóságosan is az 

esemény részesévé válhat. Akár érezhetné is 

a hűvös barlang mélyén a nemrég még élt 

test kipárolgását, ahogy a halál beállta után 

lassan kihűl, s megmerevednek az izmok. 

Akár hallhatná is a szeretett személy 

elvesztésének fájdalmát, s még az is lehet, 
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hogy vigasztalná a gyászolókat. De az 

eseményekből jól tudhatja, hogy a részvét 

hangjait elnyomná a tömeg harcias, gyilkos 

rivalgása, s így csak a gyász csendben pergő 

könnyeit törölhetné le egy néma mozdulattal.  

 

A borítón lévő festményrészleten csak egy 

alakot lehet látni, a halott Krisztusét, a 

gyászolókat nem. Így a néző nem is annyira a 

gyászolókkal, mint inkább a halottal vállal 

közösséget, osztozik magányában, s furcsa 

módon Tőle vár vigasztalást. Ahogy a néző a 

fekvő alakot szemléli tekintete, mintegy 

követve az ecset húzta ívet, a kötet címére 

siklik. 

 

Halotti pompa. 

Kifejező kép, figyelemfelkeltő cím. 

Rég találkoztam ezzel a szóval: pompa. Nem 

is emlékszem mikor használtam utoljára, de 

előtagként inkább a fejedelmi, királyi, 

fényűző jelzőkkel láttam eddig 

összekapcsolva.Vidámság, zene, tánc, 

kacagás, pezsgő forgatag, ételek sokasága 

alatt roskadozó asztalok, fény, csillogás, 

bizsergés - ezek villannak elém a szó 

hallatán. Az élet! Nem a halál! 

 

Vagy maga a Halál lenne pompás? 

 

Gyermekkoromban, nagyszüleimnél nyaralva 

mindig áhítattal vegyes irigységgel néztem, 

amikor a minden élők útjára kísértek el 

valakit. A gyászoló tömeg megtörten követte 

a díszesen faragott, fekete hintót, melynek 

hatalmas üvegablakai mögött a koporsót 

gyönyörű koszorúk borították be bódító 

illatukkal. Gyerekként szemlélve a halálnak 

csak a pompáját látjuk. Az első fájdalommal 

kezdjük keresni a választ, ami akkor hasít 

belénk, amikor mi magunk válunk kísérővé s 

ez a kutatás egészen halálunk pillanatáig tart. 

Ekkor értjük meg az Életet.  

 

A kötet három nagy egységre van tagolva. 

Az Első Könyv a Nagyheti Szekvenciákat 

tartalmazza, majd az Ámor & Psziché-

Szekvenciák következnek és legvégül a 

Haszid Szekvenciák. A címek alapján a 

kötetet felütő olvasó semmilyen kapcsolatot 

nem vél felfedezni az egyes Könyvek között.  

Azonban a verseknek már az első, még 

felületes átfutása közben is lehet érezni egy 

nagyon mélyen gyökerező, az egész 

versfolyamon végighúzódó titkot. Fájdalma 

lassan kúszik fel az ujjbegyeken, a karokon, 

majd összeszorítja a szívet és továbbhaladva 

a gerincvelőn egészen az agy legeldugodtabb 

zugába jut, hogy az ember napokon, heteken 

keresztül csak hordozza magával, magában. 

A szívverésével együtt lüktetnek benne a 

véres, gyilkos, halállal teli képek.  

 

Az Első Könyvben a nagyheti eseményeket 

átszövi egy gyilkosság története. Krisztus és 

egy asszony sorsa, halála fonódik egybe és 

lassan körvonalazódik a titok. A szerző a 

kötet végén, a jegyzetek között számol be 

egy nyugdíjas házaspár ellen szenteste 

elkövetett rablógyilkosságról. Ennek során 

B. Mihályné a helyszínen életét veszti, B. 

Mihályt pedig életveszélyes sérülésekkel 

szállítják kórházba.  

 

A versek időkeretét adó Karácsony – 

Nagypéntek - Húsvét háromszögben az Élet 

és Halál örök viaskodásának megörökítésére 

a szerző a középkor irodalmiságát idéző 

szekvenciákhoz nyúlik vissza. Az Élet - Halál 

téma motívumainak ismétlődő 

visszatérésével operáló forma tudatos 

választása mögött nemcsak a Feltámadás 

örök reménysége húzódik meg, hanem a 

gyászesemény folyamatának nyomon 

követése, dokumentálása is. Az Anya 

értelmetlen tragédiájának okát keresve közel 

hat év alatt lassanként öltöttek formát a 

fájdalmas kérdésekre kínkeservesen megtalált 

szavak és születtek meg a Szekvenciák. Az 

Olvasó, legyen akár kőműves, tanár vagy 

mozdonyvezető, hívő, kereső vagy hitetlen, 

fiatal, középkorú vagy idős, nehezen tudja 

kivonni magát a szeretett személy 

elvesztésének fájdalom alól. Bármennyire is 

hatoljon csontig a veszteség érzése, furcsa 

módon ebben a történetben is a központi 

szereplővel, a halottal vállaljuk a közösséget. 

Nem a költő fiút vigasztaljuk, hiszen mi 

magunk is támaszra vágyunk. A gyász 

magányában vergődő embernek nehéz a 

Feltámadásban hinni, optimistán a jövőbe 

tekinteni, előre nézni.  
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A kötetet az első, felületes átfutás után most 

már lassan, óvatosan, finoman lapozva, a 

sorokat egymás után morzsolgatva a 

felfoghatatlan elmúlás titkába nyerhetünk 

bepillantást. A megfejtés aktív 

résztvevőjeként kaphatjuk meg a saját, eddig 

még fel nem tett vagy ezután sorra kerülő 

miértjeinkre a  válaszokat, melyeket az Anya 

adott életével és halálával, a Fiú pedig a 

Feltámadásával. 

 

A kötetet olvasgatva nemcsak nagyapáim 

elvesztését éltem újra, hanem egy számomra 

örökre emlékezetes virradatnak az 

eseményeit is. Egy Hernád-völgyi aprócska 

görög katolikus templomban vettem részt 

életem első Feltámadás szertartásán. A 

csípős hajnali hűvösségtől egész bensőmben 

reszketve ültem az utolsó padban. 

Református neveltetésem miatt eleinte 

minden furcsa volt számomra, de nem tűnt 

idegennek. Mintha mindig is ismertem volna, 

de elfelejtettem és most csak felelevenítem. 

Ahogy haladt előre a szertartás egyre inkább 

erősödött bennem ez az érzés és már a 

didergésem is alábbhagyott, megnyugodott a 

bensőm.  

A „Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!” 

mondat értelme akkor hasított belém 

elementáris erővel, akkor értettem meg, hogy 

mit is jelenthet a Feltámadás valójában, 

amikor az épület körbejárása után ismételten 

visszatértünk a templomba. Az addig 

félhomályban lévő belső tér fényárban 

úszott, az oltár mellett lévő ravatal eltűnt, a 

fekete drapériák helyére gyönyörűen hímzett 

terítők kerültek.  

 

Az öt évvel korábban énekelt zsoltárversek 

nemcsak a temetések napján, hanem eddig a 

hajnalig is üresen csengtek a számomra. 

Ezen a reggelen azonban igazi vigaszt leltem 

a zsoltáríró „Tebenned bíztunk eleitől 

fogva” soraiban és érzem ezt azóta is, 

bármikor is énekeljem. 

 

Hiszem és remélem, hogy bármilyen 

veszteség is érje az embert, nemcsak a 

Szentírás reménysége vagy egy autentikus 

középkori szekvencia, hanem a Halotti 

pompa verseinek olvasása is segíthet a 

feldolgozás kínkeserves folyamatában.  

 

                        

Tóth Szilvia 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Schwamm-Tóth Anna: Christus Regnat 

 

A húsvéti ünnepekre készülődve 

szívesen gondoljuk végig az egyes napok 

menetét, hangulatát, s azt is, mi kerül az 

asztalra. Nagypéntekre bizonyára böjtös ételt 

tervezünk, önmegtartóztatóan étkezünk, 

tudva úgyis, hogy a vasárnap magával hozza 

a jóleső, bőséges lakomát, a finom fogásokat. 

Pénteken elgondolkodók, magunkba 

mélyedők lehetünk, pontosan tudjuk, mi 

történt ezen a napon, ám borúsabb 

hangulatunkat, már nem is olyan messziről, 

megvilágítja a közelgő ünnep fénye, a 

vasárnap felszabadult boldogsága. Jól van ez 

így, manapság természetes számunkra, hogy 

a kereszthalált a feltámadás követte. 

Izgalmas azonban belegondolnunk, hogy 

Jézus halálának jelenében még nem volt 

egyértelmű, hogy a tragédiát milyen módon 

váltja fel az öröm. Azon a pénteken a 

zavarodottság, szomorúság, a gyötrelem 

költözött a tanítványok szívébe.  

„Ó, jaj! Milyen  nehéz volt! Milyen 

nehéz! Már felvirradt a harmadik nap, a 

hajnal fehérre festette a falat, s ők csak ültek 

ott Jánossal a falnál tanácstalanul, 

reménytelenül. Ha elnyomta őket az álom 

(mert a Golgota előtti éjszakát is 

átvirrasztották), felserkentek újra, és tovább 

gyötrődtek.”
1

 – Henryk Sienkiewicz Nobel-

díjas író művében olvashatjuk Péter apostol 

visszaemlékezését. A Quo vadis című regény 

olyan szereplőket vonultat fel, akik röviddel 

a feltámadás után megdöbbenéssel, hatalmas 

lelkesedéssel, önátadással, áhítattal 

tudatosították magukban és társaikban a 

                                                 

1

 Sienkiewicz, Henryk (fordította: Murányi 

Beatrix): Quo vadis I., Kossuth Kiadó, 2006, 160. 
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csodát. Péter a gyötrelmes napok után jött 

örömről így beszél: „Én láttam Őt, ahogy 

látják mindannyian, és olyan volt Ő, mint a 

fény, és mint szívünk boldogsága, mert 

elhittük, hogy feltámadott, és hogy a 

tengerek kiszáradnak, a hegyek porrá 

lesznek, de az ő dicsősége soha el nem 

múlik.”
2

 

 

Annibale Carracci: Domine quo vadis? 

 

 

A regény szereplői számára nem a 

megszokott valóság, hanem tudatot, 

meggyőződést átható, felforgató tény a 

feltámadás, állandó szóbeszéd tárgyai Jézus 

életének mozzanatai. Az olvasót elsősorban 

az élmény frissessége érinti meg, a 

kereszténység újszerűségének varázsa. A 

Római Birodalomban, Nero császárságának 

idején a többség veszélyes babonának 

tartotta az új vallást. Ligia és Vinicius 

szerelmének történetén keresztül, a császári 

udvar visszásságait is áttekintve alkothatunk 

képet Krisztus híveinek veszélyekben 

bővelkedő mindennapjairól.  

                                                 

2

 Uo. 160-161. 

A hősiesség, a helytállás különféle formái 

elevenednek fel előttünk, megdöbbenve 

olvasunk a gladiátorjátékok során 

mártírhalált halt szereplők utolsó perceinek 

nyugalmáról, békéjéről. A római cirkusz 

közepén letérdelő, éneklésbe kezdő, a Jézust 

dicsőítő himnuszt zengő keresztények 

szavai: Christus regnat! (Krisztus uralkodik!) 

a ma hívőinek meggyőződését is átfényezi, 

ha kell, megerősíti. A regényben megszólaló 

apostolok, Péter és Pál visszaemlékezései 

nyomán pedig átélhetjük azt a vibrálást, 

feszültséget, örömöt, melyet a frissen 

megszületett vallás jelentett a 

keresztényeknek és környezetüknek. 

 

 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Dsida Jenő: Krisztus 

 

Krisztusom, 

én leveszem képedet falamról.  

Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit,  

sohase tudlak ilyennek elképzelni, 

amilyen itt vagy. 

 

Ilyen ragyogó kékszeműnek,  

ilyen jóllakottan derűsnek,  

ilyen kitelt arcúnak, ilyen enyhe pirosnak,  

mint a tejbeesett rózsa. 

 

Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is 

számtalanszor, én tudom, hogy te egyszerű 

voltál,  

szürke, fáradt és hozzánk hasonló. 

Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek 

útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit 

s gyötrő aggodalmaid horizontján már az eget 

nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai. 

 

Hangod fájó hullámokat kavart, mikor 

a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél.  

Megtépett és színehagyott ruhádon  

vastagon ült a nagy út pora, 

sovány, széltől-naptól cserzett arcodon 

bronzvörösre gyúlt a sárgaság  

s két parázsló szemedből sisteregve hullottak 

borzas szakálladra az Isten könnyei - 
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SUMMA SUMMARUM 

 

  

 

Ádventtől böjtig - visszatekintés 

 

Az ádventi-karácsonyi időszakban szép számmal voltak jelen gyülekezetünk tagjai a különböző 

ünnepi alkalmainkon. Újdonságot jelentett fiataljaink és családjaik számára a szentesti bábelőadás, 

mely minden korosztálynak emlékezetes élmény maradt. 2009. januárjának kiemelkedő eseménye 

volt az ökumenikus imahét, melynek második napján egyházközségünk adott otthont a 

sorozatnak. Szintén januárban került sor az egyházmegyei számvevőszék ellenőrzésére is. Nagy 

örömünkre szolgál, hogy új kezdeményezésünkre, nevezetesen a család – és ifjúsági 

istentiszteletre, nagyon pozitívan reagált a fiatalabb generáció. Eddig három alkalommal lehettünk 

együtt ebben a közösségben, egyre növekvő létszámban. Fontos jellemzői ennek az új formának 

az interaktivitás, a humor, a játék, a szimbólumok használata, és a gitáros énekek éneklése.  

 

Szintén lényeges lépés történt a gyülekezet kommunikációjában is, hiszen elkészült az új 

honlapunk, mely folyamatosan frissül és dinamikus követi a gyülekezet életét. Ádvent első 

vasárnapjával a liturgiában is elindult egy új kezdeményezés megvalósítása, tudniillik, hogy az 

oltári igét minden héten más olvassa fel. A gyülekezeti tagok ily módon történő aktív bevonása az 

istentisztelet menetébe fontos lépés a közösség számára. A 2009-es év első két hónapjának 

presbiteri gyűlésein megvitattuk és elfogadtuk a 2008-as zárszámadást, valamint a 2009-es 

költségvetést.  

 

Böjttől a becsöngetésig - tervek 

 

 

Az ádventi-karácsonyi kézműves foglalkozások sikerén felbuzdulva, április első szombatjára ismét 

meghirdettük a gyermekek alkotói délelőttjét. Alkotásaink és felkészülésünk „tárgya” most 

értelemszerűen a virágvasárnapi-húsvéti ünnep. Nagycsütörtökön este, nagypénteken pedig 

délelőtt és este is tartunk istentiszteletet. Húsvét napján hajnalban ökumenikus istentiszteleten 

vehetünk részt, majd ünnepi istentiszteletünk a szokott időben, a szokott rendben lesz megtartva.  

A IV. családi - és ifjúsági istentiszteletre április 26-án kerül sor, 11 órai kezdettel. 

Konfirmandusaink május 8-án tesznek tanubizonyságot tudásukról, melyet egy családi 

szeretetvendégség követ. Az ünnepi konfirmációs istentisztelet május 17-én lesz. Már most 

elkezdődött a felkészülés a júniusi programjainkra: gyülekezeti hétvége, az LMK dunaharaszti 

gyűlése, nyári gyerektábor. Júliusban és augusztusban a hétközi alkalmak szünetelnek. 

Szeptembertől aztán újra útjára indul: Kirchenkaffee-k, hittanórák, bibliaórák, presbiteri gyűlések, 

családi – és ifjúsági istentiszteletek.  

 

Itt szeretném jelezni, hogy folyamatban van egy digitális adatbázis elkészítése, csakúgy mint az 

épületek karbantartási terve. A közösségi termünk fűthetőségének megoldása már régi álma a 

gyülekezetnek, melyre idén különösen is szeretnénk figyelmet és pénzt áldozni – lehetőségeinkhez 

mérten. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében (is) nagyon fontos a különböző pályázatok 

folyamatos figyelése és benyújtása. Az előttünk álló időszak feladatai közé tartozik még egy friss 

leltár elkészítése, valamint a hiányzó szabályzatok pótlása is.  

 

Áldott ünnepet kívánok mindenkinek! Erős vár a mi Istenünk! 

 

          Gáncs Tamás 

                                a gyülekezet lelkésze 
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Istentiszteletek Dunaharasztiban 

 

            

Április 5. 9 óra: Virágvasárnap, igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 

Az istentisztelet után „Kirchenkaffee”-t tartunk! 

 

Április 9. 18 óra: Nagycsütörtöki úrvacsorás istentisztelet, igét hirdet: Hafenscher Károly lelkész 

 

Április 10. 9 óra: Nagypénteki úrvacsorás istentisztelet, igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 

 

Április 10. 18 óra: Nagypénteki passióolvasás 

 

Április 12. Húsvét hajnali ökumenikus istentisztelet 

 

Április 12. 9 óra: Húsvéti istentisztelet, igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 

Az istentisztelet úrvacsorás istentisztelet lesz! 

 

Április 13. 9 óra: Húsvét ünnepének második napja, igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 

Az istentisztelet úrvacsorás istentisztelet lesz! 

 

Április 19. 9 óra: istentisztelet, igét hirdet: Gáncs Péter püspök 

 

Április 26. 9 óra: istentisztelet, igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 

 

Május 3. 9 óra: istentisztelet felnőtt-keresztelőkkel, igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 

Az istentisztelet után „Kirchenkaffee”-t tartunk! 

 

Május 10. 9 óra: istentisztelet, igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 

 

Május 17. 9 óra: Konfirmációs istentisztelet, igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 

 

Május 24. 9 óra: istentisztelet, igét hirdet: Hafenscher Károly lelkész 

 

Május 31. 9 óra: Pünkösdi istentisztelet, 

igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész 

Az istentisztelet úrvacsorás istentisztelet lesz! 

 

 

 

 

 

 

2009. június 6-7. II. Gyülekezeti Hétvége  
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Virágvasárnapi-húsvéti kézműves délelőtt 

GYEREKEKNEK 

 

2009. április 4-én délelőtt 10 órától 

  

Virágvasárnapi-húsvéti kézműves foglalkozásra hívjuk a gyermekeket! Minden 

érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk erre a kreatív délelőttre! 

 

Jelige: Tea van, korhatár nincs! 

 

A személyes találkozás reményében: 

 

Brauswetter Lászlóné Kati           Gáncs Tamás 

a foglalkozás vezetője           lelkész 

  

 

 

Az egyházfenntartói járulékról 

 

A 2009-es évi egyházfenntartói járulék befizetésére már van lehetőség: csekken vagy személyesen 

a gyülekezet pénztárosánál. A hozzájárulás összegére vonatkozólag a presbitérium úgy döntött, 

hogy nem határoz meg személyenkénti konkrét összeget,  

hanem csupán ajánlást tesz, ami 10.000Ft/év családonként.  

 

Bíztatnánk mindenkit, hogy ki-ki anyagi lehetőségeihez mérten támogassa a gyülekezeti élet 

működését adományaival, illetve a járulék befizetésével!  

 

Mindazoknak, akik már éltek az adakozás bármelyik formájával, ez úton is szeretnénk 

megköszönni a támogatást és a segítséget! 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség Elnöksége    

 

 

 

 

2009. ÁPRILIS 26-ÁN 11 ÓRAKOR 

 

IV. CSALÁDI ÉS - IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET 

 

A DUNAHARASZTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Csengettyű 

A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség hírlevele 

Kiadó: Nepp Alapítvány, Dunaharaszti 2330, Damjanich utca 33.  

Címlap, grafikák: Kerekes Anna 

 

Felelős szerkesztő: Gáncs Tamás 

E-mail: gancstamas@gmail.com 
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40 

 

Negyven. 

Egy szám. 

Több, mint egy szám. 

Szimbólum. 

Több, mint egy szimbólum. 

Negyven. 

 

Böjt. 

Számolom, számon tartom. 

Még … nap böjt. 

Még … nap húsvét. 

Böjt ajándék. 

Böjt. 

 

Húsvét. 

Hajnali fény. 

A temető kapuján egy szó: 

FELTÁMADUNK! 

Reménység és titok. 

Húsvét. 

 

 

(Gáncs Tamás)

 

 

 


