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Az Úr az én erősségem!

"Erősségem és énekem az Úr, 

megszabadított engem:" 

Zsolt 118,14

Ne bízd magad semmire, ne bizakodj senkiben, 

hanem csak az Úrban egyedül. Mert az Úr a mi 

erősségünk, - mindenünk! Dicsérjük is ezért hálás 

magasztalással.  Csak Ő a mi énekünk. Benne 

bizonnyal üdvösségünk lesz. Ez az Úr pedig ki 

volna más, mint Jézus Krisztus , aki valóságos 

Isten, az Atyától öröktől fogva született s 

valóságos ember is. Máriától az idő teljességében 

született?! Ő az akit az ige erősségnek, hatalom-

nak, éneknek és szabadításnak magasztal.

De Krisztus csak akkor lehet erősségünk, ha a saját 

erőnkben többé nem bizakodunk. Ha keresztre 

vont mindenféle szenvedés , akkor nékünk is 

zsoltárunkká, énekünkké lesz Aztán jön a 

diadalom és szabadulás, - örök életre.

Azért az Úrra építek,

Nem saját érdememre.

Szívem erős bizodalma

Az Istennek kegyelme.

Igéjében hirdetteti,

Hogy a bűnöst el nem veti,

Benne bízom mindenkor.

Martin Luther

„Új szívet adok nektek és új lelket adok belétek”
(Ez, 36,26a) 

Óhajtozom el a Magasságba,
Nagy a csúfság idelenn,

De van Karácsony, Karácsony,
Istenem, én Istenem

S ember-vágy küldte Krisztusunkat.

Két gerlicét vagy galamb-fiókát,
Két szívet adnék oda,

Hogyha megint vissza-jönne
A Léleknek mosolya

S szeretettel járnánk jászolhoz.

Krisztus kivánata, Megtartóé,
Lázong át a szívemen,

Mert Karácsony lesz, Karácsony,
Istenem, én Istenem,

Valaha be szebbeket tudtál.
...

Lábainknak eligazitását
Kérem én szerelmesen,

Karácsony jöjjön, Karácsony
És száz jézusi seben

Nyiladozzék ékes bokréta. 

400 
példány

Ady Endre: Virágos karácsonyi ének
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Előzmény: Ábrahám vendégsége

„Ez a mostani pápa nagyon segíti a hajléktalanokat” – 
mondja a vasárnapi ebéd közben Terike, aki maga is 
az utcán él. A Keresztény–Zsidó Tanács és a 
magyarországi muszlim közösségek által szervezett 
ebéd során kerültünk egy asztalhoz. A nap délutánján 
egyházi vezetők és szakemberek az irgalmasság 
témájáról tartanak majd előadásokat, azt megelő-
zően pedig „Ábrahám vendégsége” címmel nehéz 
sorsú hajléktalan és menekült testvéreinket hívtuk 
közös ebédre a Deák téri gyülekezet termébe. Az 
ötletgazda és a magyarországi Sant'Egidio közösséget 
vezető Szőke Péter barátom hangsúlyozza, hogy ez 
most nem népkonyha vagy ételosztás, hanem ünnepi 
ebéd. Egy gyakran érzéketlen társadalomban így 
próbálunk jelt adni arról, hogy lehet egymást segítve 
is élni. Ennek megfelelően fehér abrosz, gyertya és 
virág is kerül az asztalra. Önkéntesek kedvesen 
szolgálják fel a forró levest, a sült csirkét, majd a süte-
ményt és a kávét. Valaki halkan zongorázik. Ordass 
Lajos és Keken András egykori Deák téri lelkészek 
képe a falon: biztos vagyok benne, hogy az ő lelki 
örökségük jegyében vagyunk együtt. Beszélgetünk 
ünnepről és hétköznapokról, távoli unokákról és 
közeli betegségről. Terike újra szóba hozza Ferenc 
pápát: „Ő még a Szent Péter téren is tisztálkodási 
lehetőséget biztosít nekik!”. „Holnap találkozom 
vele. Átadjam a köszöntését?” Terike nevetve 
válaszol: „Jaj, de vicces maga!”

Budapest – Augsburg – Lund
Terike nem tudja, hogy komolyan beszéltem. Persze 
korántsem csak én találkozom a svédországi Lund-
ban Ferenc pápával, hanem mondhatni a Lutheránus 
Világszövetségbe tömörülő több mint 73 millió 
evangélikus. Nem is akármikor, hanem október 31-
én, a reformáció emléknapján. Hosszú előkészítés 
után megtörténik az áttörés: evangélikusok és 
katolikusok együtt adunk hálát a reformáció 
kincseiért, az ott újra felfedezett bibliai örökségért, a 
kegyelemért – és közösen kötelezzük el magunkat 

amellett, hogy a Szentlelket segítségül hívva még 
erőteljesebben fáradozunk az egyház megújulásáért 
és Krisztus népének látható egységéért. Azért 
megyünk éppen Lundba, mert 1947-ben itt alakult 
meg a Lutheránus Világszövetség.

Urunk ajándékaként élem meg, hogy életemben 
úgy másfél évtizedenként különleges jelentősége van 
a Lutheránus Világszövetségnek. 1984-ben segéd-
lelkészként ott lehettem a budapesti nagygyűlésen. 
Átéltem a találkozó minden örömét és kínját, az egyik 
esti áhítaton igehirdetéssel szolgáltam a Budapest 
Sportcsarnokban, valamint a nemzetközi előkészítő 
csapat tagjaként egyik szervezője voltam az ifjúsági 
találkozónak. 1999. október 31-én pedig a Duna TV 
szerkesztő-riportereként jelen lehettem Augs-
burgban, ahol a Vatikán és az LVSZ képviselői aláírták 
a megigazulásról szóló közös nyilatkozatot. Az 
„Egyedül kegyelemből…” című műsorban a kiemel-
kedő jelentőségű alkalom minden jelentősebb 
szereplőjét megszólaltathattam.
Augsburgban nem kevesebb történt, mint a két 
egyház egymást kiátkozó formuláinak érvény-
telenítése. Talán nem véletlen, hogy ezekben a 
hónapokban az egyik aláíró, Walter Kasper bíboros 
három magyarul is olvasható könyve van folyama-
tosan a kezem ügyében. Az egyik egy Ferenc pápát 
bemutató mű, a másik az irgalomról szóló munka, a 
harmadik pedig egy könyvecske, amely Luther életét 
és művét ismerteti.

Az egyetem mint a reformáció kohója
A nagy izgalommal várt ünnepi istentiszteletet 

megelőzően a 350 éve alapított lundi egyetemen a 
rektor ad fogadást a világ minden pontjáról érkezett 
kétszáz vendégnek.
Köszöntőjében 
Antje Jackelén 
uppsalai érsek-
asszony elmondja, 
hogy a hitújítás is 
az egyetemen kez-
dődött, hiszen 
Luther a witten-
bergi biblikus 
előadásaira készül-
ve formálódott 
reformátorrá. A 
nagy forgatagban 
sok futó, de szívet 
melengető talál-
kozásra van 
lehetőség.

irgalmas Isten és 
irgalmas felebarát

Lund üzenete:
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Mielőtt az egyetem épületét elhagyjuk, szigorú 
biztonsági ellenőrzésen kell átesnünk. A püspöki 
kereszteket és a pásztorbotokat is alaposan 
átvizsgálják. A székesegyházhoz egy kis parkon át 
vezet az út. A kordon mögött lelkes tömeg, spanyolul, 
svédül és más nyelveken énekelnek. A háztetőkön 
gépfegyveres mesterlövészek.

A szembenállástól a közösségig
Legtöbben természetesen a pápát akarják látni. 

Nem árt persze hangsúlyozni, hogy a hivatalos 
egyházfői látogatás majd november 1-jén lesz, 
amikor is Ferenc pápa misét mutat be a malmöi 
stadionban. Amire most készülünk, az közös 
megemlékezés a reformációról. Az említett 1999-es 
augsburgi aláíráson személyesen nem volt jelen a 
pápa, hanem II. János Pál az aznap déli úrangyala-
imádságában kért áldást a közös nyilatkozat 
elfogadására. Személyes jelenlétével Ferenc pápa 
mintegy a nevére veszi a reformáció emléknapját, 
ezzel is bátorítva a helyi egyházakat, hogy október 
31-én közösen tartsanak istentiszteleteket. Ez 
következik az immár magyarul is olvasható A 
szembenállástól a közösségig című irat szellemisé-
géből is.

Pax
A liturgiában apró szerepem van: egy svéd 

katolikus asszonnyal a harmadik ökumenikus 
felszólítást olvassuk fel, amelynek lényege: 
törekednünk kell az egyház látható egységére. 
Közben gyermekek és fiatalok gyújtanak gyertyát.

Az igényesen összeállított liturgia keretében 
elhangzik a „köszöntsük egymást a béke jelével” 
felszólítás, amit követően Ferenc pápa nemcsak az 
LVSZ elnökét és főtitkárát – és természetesen a 
liturgiában még szolgáló katolikusokat – öleli át, 
hanem Jackelén érsekasszonyt is. Némelyek ebben 
annak jelét látják, hogy a katolikus egyházfő nem 
zárja ki annak lehetőségét, hogy egyháza nőket is 
felszenteljen. Talán az esetleges félreértéseket 

tisztázandó – és egyháza keményvonalasainak 

engedve – tesz majd néhány nap múlva Ferenc pápa 

a Róma felé tartó gép fedélzetén olyan nyilatkozatot, 

hogy a katolikus egyházban soha nem lesznek női 

papok. Az ökumené útját nemcsak sikerek és 

ünnepek szegélyezik, hanem küzdelmes tárgyalások 

és bizony csalódások is. 

Oltárközösség?
 Az istentiszteleten két prédikáció hangzik el, 

Ferenc pápa és Martin Junge főtitkár egyaránt 

spanyolul beszél. A latin-amerikai környezetet idézi 

meg a szép színes kereszt is, amelyet salvadori 

keresztyének készítettek, középpontban a Szentlélek 

motívumaival. A chilei származású Junge előbb azt 

hangsúlyozza, hogy sokkal több köt össze minket, 

mint ami elválaszt, majd a kő metaforáját használva 

arról szól, hogy nem egymást vagy másokat kell 

dobálnunk, hanem utakat, hidakat kell építenünk. 

Valamint asztalokat – vagyis oltárokat – amelyek 

körül az úrvacsorában is egyek lehetünk. (A figyelmes 

szemlélőnek azért feltűnhetett, hogy a közös 

úrvacsora iránti vágyat mi, evangélikusok fejeztük ki 

szenvedélyesebben.) Ferenc pápa azzal kezdi beszé-

dét, hogy egymástól bocsánatot kell kérnünk okozott 

sebekért. Egy fontos mondata így hangzik: „Hálával 

ismerjük el, hogy a reformáció segített még inkább 

központi jelleget adni a Szentírásnak a katolikus 

egyházon belül”. Végül máig tartó érvényességgel a 

híres lutheri kérdést idézte: „Hogyan találok irgalmas 

Istent?”.

interjújában elismerően szólt. Ez Ferenc pápából az 

egykori Buenos Aires-i püspök emlékeit hívja elő: 

hiszen a jezsuiták szemináriuma szorosan együtt-

működött a Leskó Béla által vezetett evangélikus 

teológiával. Ezen a barátságos fogadtatáson felbuz-

dulva megemlítem még Ferenc pápának Ábrahám 

tegnapi tegnapi vendégségét Budapesten – és átadom 

neki Terike köszöntését…
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Irgalmas felebarátok
 A vívódó ágostonrendi szerzetes 16. századi 

kérdése a 21. században kiegészül a „hogyan találok 

irgalmas felebarátot?” sikolyával. Ezért jó, hogy a 

lundi istentisztelet folytatódik, mégpedig a malmöi 

sport-csarnokban. Itt a középpontban az egyház 

társadalmi szolgálata ál l .  Ennek jegyében 

együttműködési szerződést ír alá a katolikus Caritas 

és az LVSZ világszolgálati osztálya. A színes műsor 

keretében négy tanúságtétel hangzik el. Az indiai 

asszonyé, aki a klímaváltozás ügyében sürget 

összefogást. A bogotai katolikus papé, aki a 

paramilitáris szervezetekkel száll szembe. A dél-

szudáni atlétanőé, aki a Lutheránus Világszövetség 

menekülttáborából indult, és a riói olimpián a 

menekültek csapatában ért el számottevő ered-

ményt. 

Az afrikai asszonyé, akik a Caritas segítségével üldö-

zött gyermekeknek működtet árvaházat. Ötödikként 

aztán a különösen sok szenvedésnek kitett Aleppo 

katolikus püspöke, Antoine Audo szólal meg. Abból a 

szíriai városból hozott üzenetet, ahol most olyan sok 

a könny, a rom és a szenvedés. Békeüzenet 

Aleppóból! Jézus szavát visszhangozza ez az üzenet, 

aki így szólít meg minket az evangéliumban: 

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom 

nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne 

nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen” (Jn 

14,27).

A beváltott ígéret
 A hosszúra nyúlt alkalom után a sportcsarnok egy 

különtermében szűkebb körben találkozunk Ferenc 

pápával. Tudom, hogy ilyenkor persze nincs 

lehetőség hosszabb beszélgetésre, ezért cselhez 

folyamodom. Kézfogásunkkor szóba hozom Leskó 

Béla magyar evangélikus lelkészt, akiről egy korábbi 

interjújában elismerően szólt. Ez Ferenc pápából az 

egykori Buenos Aires-i püspök emlékeit hívja elő: 

hiszen a jezsuiták szemináriuma szorosan együtt-

működött a Leskó Béla által vezetett evangélikus 

teológiával. Ezen a barátságos fogadtatáson felbuz-

dulva megemlítem még Ferenc pápának Ábrahám 

tegnapi tegnapi vendégségét Budapesten – és átadom 

neki Terike köszöntését…

 Ekkor még nem tudom, hogy néhány nap múlva a 

világ minden tájáról Rómába érkező ezer hajlék-

talant fogad Ferenc pápa. A szálak összeérnek: 

lélekben Terike is ott lehet.

Evangélikus Élet 2016.11.27.
Dr. Fabiny Tamás püspök

A mennyek országa
Volt egyszer egy kis szent. Évei 
boldogan és elégetten teltek. Egyszer, 
amikor a kolostor konyhájában 
mosogatott, hirtelen megjelent előtte az 
angyal, és így szólt hozzá:
-Az Úr küldött és üzeni: ideje, hogy eljöjj! Hozzá az 
mennyei örökkévalóságba!
-Hálásan köszönöm az Úrnak, hogy gondolt szerény 
személyemre, nagy megtiszteltetés ez nekem - 
válaszolta a kis szent. - De hát látod, hegybe tornyosul 
itt a mosatlan edény, nem várhatna az a dolog az 
örökkévalósággal, amíg elkészülök a munkámmal?
Az angyal ránézett, angyalmódon, bölcsen és 
jóságosan, és csak ennyit mondott:
- Majd meglátom, mit tehetek érted...- és eltűnt. A kis 
szent újra nekilátott a mosogatásnak meg a többi 
házimunkának.
Egy napon, éppen a kolostor kertjében a kiskapájával 
az irdatlan gyomtömeget irtotta, amikor újra 
megjelent az angyal. Kapáját felemelve mutatott végig 
a gaztömegen a kis szent, és így szólt:
- Hát mondd, nincs rettenetes állapotban ez a kert? 
Nem várhatna az a dolog az örökkévalósággal még 
egy kicsit? 
Az angyal elmosolyodott és eltűnt a szeme elől.
Kigyomlálta a kertet és kimeszelte a pajtát. Dolgosan 
teltek a napjai...
A kolostor kórházában éppen a súlyos betegeket 
ápolta. Amikor egy kiszáradt szájhoz emelte a 
poharat, az ágy másik oldalán megpillantotta az 
angyalt. Némán, részvétért esedező mozdulattal 
mutatott a betegágyak végtelen sorára. Az angyal 
ezúttal szó nélkül eltűnt.
De ezen az estén, amikor a kis szent végre feljutott a 
hűvös, kopár cellájába és lerogyott a kemény ágyra, 
elgondolkodott, hogy milyen régen halogatja ő már 
ezt a dolgot az örökkévalósággal. Hirtelen 
rettenetesen öregnek és fáradtnak érezte magát és 
felsóhajtott:
- Óh Uram, ha csak még egyetlenegyszer elküldenéd 
nekem azt az angyalt, bizony most nagyon szívesen 
fogadnám!
Még ki sem mondta az utolsó szót és lám, már ott is 
volt az angyal.
- Ha netán még mindig lehetséges  lenne, hogy 
magaddal vigyél a mennyek országába, most nagyon 
boldogan veled tartanék...
Az angyal ránézett, angyalmódon, bölcsen és 
jóságosan, és csak ennyit mondott:
- Hát mit gondolsz, hol voltál egész idő alatt?!

Albert Schweitzer nyomán
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2015 augusztusában költöztem Zuglóból Dunaharasztiba. 
Mint a legtöbb ember ragaszkodik a megszokottakhoz, 
velem is így történt. Már Harasztin laktam, de visszajártam 
Zuglóba istentiszteletre, bibliaórára.
Egy idő után élt bennem a vágy, hogy megismerjem a helyi 
evangélikus gyülekezetet is.  A Lelkész Úr és a templom 
nem volt ismeretlen számomra, mivel az idősebb fiamék itt 
élnek, s ha náluk voltam vasárnap, akkor részt vettem az 
istentiszteleten. A gyülekezet tagjaival viszont nem volt 
semmilyen kapcsolatom. 
Változtattam a szokásaimon. Istentiszteleten Dunaharasz-
tin, bibliaórán Zuglóban 
veszek részt. A rendszeres 
találkozással kapcsolatok 
születtek, aminek a követ-
kezményeként 2016-ban 

a „kétrészes” nyári tábor-
ban mint segítő vettem 
részt.
Nagy élmény volt szá-
momra gyerekek között 
lenni. Pedagógus lévén, 
gyerekek között töltöttem 
életem nagy részét, így egy 
kicsit nosztalgiáztam is.
Csodálattal néztem, ahogy 
a Lelkész Úr – Feri bácsi – foglalkozott a gyerekekkel. Itták 
minden szavát, figyelték minden mozdulatát. Úgy tartotta 
egybe a csipet csapatot, mint karmester a zenekart.

A program is változatos volt.

„Első rész”: 06. 20-24.

Helyet kapott a kézművesség. Csodaszép kulcstartót és 
illatzsákot készítettek a gyerekek.

A lovardába gyalog mentek, ahol egyenként lovagolhattak, 
utána megízlelhették a szekérrel való „utazás” élményét is. 

HÉV-vel kirándultak Ráckevére, ott a Savoyai-kastélyt 
nézték meg. 

Az A pavilonban Jónás történetét dolgozták fel mozaikkép 
formájában.
Haraszti múltjával és jelenével való ismerkedéshez a 

Laffert Kúria biztosította a helyet. Vetítéssel pillanthattak a 
múltba, és láthatták a jelent.

A szabadprogramokon párokat, csapatokat alkottak, attól 
függően, hogy milyen játékot választottak.

„Második rész”: 08. 25-26.

Autóbusszal indultunk útnak – Lelkész Úr, gyerekek, 

szülők, segítők –, hogy megnézzük Szentendrén a 

Skanzent, ill. néhány építményt a szabadtéri múzeumban 

(Szatócsbolt, Állattartó tanya, Játékudvar, Csodacsűr, 

Gyermekgazdaság, lakóház, szélmalom). A Játékudvar és a 

Gyermekgazdaság elvarázsolta a gyerekeket.

A tábort „vizes nap” zárta. Négy hajót bocsátottak vízre, és 

kísérők segítségével eveztek a Csónakháztól a 0-s hídig, 

majd vissza. A gyerekek biztonságáról - a kísérőkön túl - 

mentőmellény is gondoskodott. 

Természetesen a hittani 

ismeretek felelevenítése 

sem maradt el. Az áhíta-

tokon a dramatikus játékot 

is segítségül hívta Lelkész 

Úr, hogy az igeversek 

üzenete még érthetőbb 

legyen a gyerekek számá-

ra. 

Már-már szállóigévé vált 

mondattal kezdődött az 

étkezés.

– Meghallgatjuk a csendet 

– szólt Feri bácsi, miután 

mindenki elhelyezkedett az asztalok körül.

Az asztali áldás előtt egy gyerek sem kezdett el falatozni – 

pedig ínycsiklandó ételek kerültek az asztalra –, a hálaadó 

imát is mindenki megvárta. Senkinek nem jutott eszébe, 

hogy megszegje a „szabályokat”, amelyeknek illett, illik 

megfelelni.

Az aprónak tűnő szabályok megtartása vezetheti/vezeti el 

a gyerekeket oda, hogy idővel együtt mondhassák a 

zsoltárossal: 

„Tégy értelmessé, hogy 

megfogadjam /törvényedet,/ és 

megtartsam teljes szívvel.” (Zsolt 119,34)   

Fegyelmezett, de önfeledten 

játszani is tudó gyerekek 

között töltöttem közel 

hat napot.

Zuglótól a nyári táborig

Híves Jánosné

Köszönöm, hogy 

részese 

lehettem a tábornak.
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 A naptári év végén és az egyházi esztendő elején 

egyaránt számadásra készülünk. Mi történt 

gyülekezetünkben, mit tervezünk? A készülődés 

ádventi hangulatában álljunk meg tehát egy szóra! Ha 

azt e kérdést teszem fel: mi történt a gyülekezet 

életében – nos, sok válasz születik rá. Pontosan annyi, 

ahányan részesei  voltunk, vagyunk annak. De 

ahogyan nincs „egyszemélyes kereszténység”, úgy 

állapíthatjuk meg: a közösen megélt pillanatok 

felemlítése az, amit visszatekintésként, vagy éppen 

előremutatásul megfogalmazhatunk. De mielőtt ezen 

a közösségen belül egy 

sajátos nézőpont – a gyer-

mek- és családos alkalmak 

felől közelítenék, elöljáró-

ban le kell szögeznünk 

valamit. Bármi történt is, 

bármily rutinszerűen vissza-

térő is a havonkénti családi 

istentisztelet, bármennyire is 

természetes, hogy van 

Húsvét vagy van közös 

ádventi koszorúkészítés: 

minden lehet egyértelmű, de hogy minden 

megadatott az nem magától értetődő. Az Kegyelem.

 Ha az eltelt keresztény év eseményeiből azokat 

idézem tehát fel, amelyek a különösen az óvodás és 

iskoláskorúakkal kapcsolatosak, akkor a 2015. évi 

Karácsonnyal kezdem. Már hagyomány, hogy 

december 24-én délután templomunk megtelik 

azokkal a nyüzsgő gyermekekkel, akik verset 

mondanak, énekelnek, jelenetet mutatnak be vagy 

éppen hangszeren játszanak. Főszereplők ők mind, 

hisz mindegyikük egy régen várt „betlehemi 

gyermek”. Ők persze az ajándékot várják a legjobban, 

és ez bizony nem baj. Nézzük, hallgatjuk őket: mi, 

akik –Feri bácsinkat idézve- „kicsit régebben vagyunk 

már fiatalok”, tudjuk, hogy mit látunk: a Teremtő 

ajándékait. De van közös húsvéti és ádventi 

készülődésünk is. Ezek is alkalmat adnak 

közösségünk megélésére. És talán, ami még 

fontosabb, a közös tevékenység, közös munka 

természetes pillanataira. Ha megveszünk egy előre 

legyártott koszorút vagy néhány művészi díszítéssel 

ellátott hímes tojást a piacon (vagy valamelyik 

virágboltban, bevásárló-központban), akkor valami 

szép birtokába jutunk. Ha magunk készítjük el, akkor 

személyes tárgyunk lesz. Ha közösen tesszük, akkor a 

személyes tárgyak bár egyediek, mégis egy 

sokféleségében szép csoportban, csokorban vannak. 

És ha mindezt úgy tesszük meg, hogy még 

kereszténységünket is megélhetjük, az már nem más, 

mint okosan használt lehetőség és –ismételve az 

előbb írtakat: Kegyelem.

 Az egyházi év rendjétől elkülönülő, mégsem 
meglepő a templomi Anyák napja. Nem illeszkedik 
ugyan a megváltás történetébe, nem egyházi ünnep, 
mint például a Vízkereszt vagy a Mennybemenetel. 
Templomunk mégis helyet ad ennek is. Aki él a 
lehetőséggel, ott is imádkozhat életet adó édesany-
jáért. Akik gyermekként vannak ott, a templomban, 
mint természetes élettérben köszönthetik anyuká-
jukat, nagymamájukat. Akik ott vannak: az is a 
gyülekezet. Reménység szerint a jelen és a jövő 

gyülekezete.

 És volt nyári tábor. És 
g o n d o l h a t n á n k ,  h o g y  
efféléből – különböző 
árakon - bőven válogat-
hatnak a szülők. Vagy 
mégsem? Bizonyosan van 
belőlük sokféle. Tudván 
tudjuk, hogy van még hit-
tanos tábor a dunaharaszti 
evangélikus egyházközség 
által rendezetten túl is, szép 

számmal akadhat hely és alkalom ahol felhangzik az 
Ige, ahol van ének és játék. Mivel több a dunaharaszti 
tábor minden másiknál? Attól több, hogy a mi 
lelkészünk tartja. Attól több, hogy a mi gyüleke-
zetünkből jönnek a segítők, hogy dunaharasztiak 
támogatják – és különösen több attól, hogy a mi 
gyerekeink élvezhetik az elsőtől az utolsó pillanatáig. 
Egyszóval attól, hogy a mienk. Hogy közös.

 Szólhatunk, szólhatnánk még sok másról is. 
Gyülekezeti kirándulásról, hálaadásról vagy éppen az 
emlékezésnek az Örök élet vasárnapján templomunk 
oltára előtt felgyulladó mécsesek fényéről. Nem 
kevésbé fontos, hogy nemcsak visszatekintésre, de 
terveinkre, vállalásainkra is gondolhatunk. Volna is rá 
ok, hiszen különleges egy Ádvent ez: ezekben a 
napokban nemcsak a Karácsony ünnepe felé 
fordulunk, de 2017-re, a reformáció kezdetének 
jubileumára is készülünk. 
Mindez azonban túlmutatna azon, ami egy rövid, első 
sorban kisgyermekes szempontból megélt egyházi év 
kapcsán perdül elénk emlékként. Egyházunk 
köznevelési rendszerében gyakran és már-már 
közhelyszerűen hangzik el: az óvoda a legfontosabb 
nevelési terület, mert a kis gyermek még kézen fogva 
hozza szüleit, családját a templomba. A kamaszkor 
minden időben dacos időszaka előtt itt születhet meg 
az alap: a keresztény közösség közegének élménye. 
Figyelünk gyermekeinkre, megfogjuk kezüket, 
egymást kísérjük a templomunkba. 

Áldott ádventi készülődést, boldog Karácsonyt, 
boldog visszaemlékezést kívánunk a Tisztelt 
Olvasóközönségnek, olvasó Közösségnek!

Kedves Olvasóközönség! Kedves Olvasó Közösség!

Sziráki György
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Csengettyű
a Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség

időszaki lapja

2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 33. 

Tel.: 24/ 462- 602 , 20-824-52-75

http://dunaharaszti.lutheran.hu

Felelős szerkesztő: Varsányi Ferenc

varsanyif@gmail.com

Kiadja: Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT 
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

Rendelkezem adóm egyházi 1%-áról:

A kedvezményezett technikai száma, neve:

    MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

RENDELKEZEM ADÓM CIVIL 1%-ÁRÓL IS.
A kedvezményezett adószáma:

Segítünk abban, hogy egyszerűen , egyazon nyomtatványon egy választott civil 
szervezet javára is rendelkezhessen. Ez lehet társadalmi szervezet, alapítvány, 
közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, 
múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó vagy előadóművészeti tevékenységet 
folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény.

 0 0 3 5  

Gyülekezeti
 alkalmaink Dunaharasztin

Minden vasárnap és ünnepnap 9 órakor istentisztelet

A hó minden második vasárnapján 11 órakor családi 

istentisztelet

Hitoktatás Dunaharasztin
Kedd    8.00  II Rákóczi Ferenc Ált.Isk. 1.osztály
   9.00  II Rákóczi Ferenc Ált.Isk. 2.osztály
 10.00 II Rákóczi Ferenc Ált.Isk. 3.osztály
 11.00 II Rákóczi Ferenc Ált.Isk. 4.osztály
 12.00 II Rákóczi Ferenc Ált.Isk. 5.osztály
 15.00 Mese Óvoda

Szerda    9.00  Hunyadi János Ált.Isk. 5.osztály
 10.00  Hunyadi János Ált.Isk. 4.osztály
 11.00 Hunyadi János Ált.Isk. 4. osztály
  13.00 Hunyadi János Ált.Isk. 3. osztály

Csütörtök    9.00  Kőrösi Csoma Ált.Isk. 2.osztály
  10.00  Kőrösi Csoma Ált.Isk. 3.osztály
 11.00  Kőrösi Csoma Ált.Isk. 4.osztály
 14.00  Kőrösi Csoma Ált.Isk. 7-8.osztály

Péntek   8.00 Hunyadi János Ált.Isk. 2.osztály
   9.00 Hunyadi János Ált.Isk. 1.osztály
 12.00 Hunyadi János Ált.Isk. 6.osztály
 14.00 Hunyadi János Ált.Isk. 8.osztály

Hitoktatás Taksonyban
Hétfő 13.00 Taksony Vezér Ált. Isk. 1-3. osztály
 14.00  Taksony Vezér Ált. Isk. 4-8. osztály

Hitoktatás Szigetszentmiklóson
Hétfő     12.00 Bíró Lajos Ált. Isk. 1. osztály

„Én vagyok a világ világossága:

aki engem követ, nem jár sötétségben, 

hanem övé lesz az élet világossága. ”

(Jn 8,12)

Istentiszteleti rend az 
ünnepekben Dunaharasztiban

December 24.  Szenteste  14 óra

   – gyerekek karácsonya

 25.  Karácsony 1. napja 9 óra

   – istentisztelet , úrvacsora

 26.  Karácsony 2. napja 9 óra

   – istentisztelet , úrvacsora

 31.  Óév este   18 óra

   – hálaadó istentisztelet 

Január 1.  Újévi istentisztelet 9 óra

MEGJELENT 
Varsányi Ferenc: 

éltetÕ, 
éltetŐ2 és 
éltetŐ3 
címû könyve

Megrendelhetõ: 
2330 Dunaharaszti, 
Damjanich u. 33.

Utolsó oldal: Istentiszteletek az 
ünnepekben Dunaharasztiban
Március 24.          Nagycsütörtök  
18.00  -  úrvacsora
Március 25.           Nagypéntek        
9.00  -  úrvacsora
Március 27-28      Húsvét 1-2          
9.00  -  úrvacsora

Istentiszteleti rend az ünnepekben Dunaharasztiban

December 24. Szenteste 14 órakor gyerekek 
karácsonya
                25. Kar.1. napja 9 ó istentisztelet - 
Úrvacsora
                26. Kar. 2. napja 9ó istentisztelet - 
Úrvacsora
December 31 Óév este 18 ó. Hálaadó istentisztelet
Január 1. Újévi istentisztelet 9 órakor

Gyülekezeti alkalmaink Dunaharasztin
Minden vasárnap és ünnepnap .
9 órakor istentisztelet.
A hó minden második vasárnapján 11 órakor családi 
istentisztelet.

Hitoktatás Dunaharasztin

Kedd 8.00 ó II Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 1.osztály
         9.00                                           2.
        10.00                                          3.
        11.00                                          4.
        12.00                                          5.

        15.00 Mese Óvoda

Szerda 9.00  Hunyadi János Ált. Isk.     5. o.
           10.00                                       4.o.
           11.00                                       4.o
           13.00                                       3.o

Csütörtök  9.00  Kőrösi Csoma Ált. Isk.  2.o
               10.00                                    3.o
               11.                                        4.o
               14.00                                    7-8.o.

Péntek    8.00  Hunyadi János Ált Isk.    2.o.
              9.00                                       1. o.
             12.00                                      6.o.
             14.00                                      8.o

Hitoktatás Szigetszentmiklóson

Hétfő      '12.00 Bíró Lajos Ált. Isk.         1.o.

Hitoktatás Taksonyban

Hétfő  13.00  Taksony Vezér Ált. Isk.    1-3.o
          14.00                                        4-8.o

Istentisztelet Szigetszentmiklóson

Minden hónap 1. vasárnapján 11 órakor az új 
református templomban

Istentisztelet Szigetszentmiklóson
minden hó 1. vasárnapján 11 órakor az 

új református templomban

és verses lemezei


