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„Törekedj békességre, és kövesd azt!” 
(Zsolt 34,15)

Húsvéti gondolatok

„Úgy kell a feltámadásra tekintenünk, hogy az a 
mienk: engem és téged érint. Nemcsak azt kell 
néznünk, hogyan történt a feltámadás, hanem fel kell 
ismerned, hogy érted történt, ahogy arról Krisztus 
beszélt az övéinek: „Menj az én testvéreimhez, és 
mondd meg nekik:  Felmegyek az én Atyámhoz, és a 
ti  Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti 
Istenetekhez” (Jn20,17) Itt halljuk, mi a célja a 
feltámadásával. Az igaz tanítás, ha valaki úgy fogadja 
a feltámadást, mint a saját javát. Nagy különbség az, 
hogy: „Krisztus üdvözítő és király, vagy: „Krisztus az 
én üdvözítőm és az én királyom”.  Ahogyan a 
tanítványokon láthatjuk, hogy igazán nehezen 
tudták elhinni, hogy Krisztus feltámadt, nem is szólva 
arról, hogy Krisztus számukra támadt fel. Az 
elvetemült emberek, akik nevetnek rajtunk, mert a 
hitet prédikáljuk, nem tudják, mi a hit és mire képes. 
Bolond világtalanok, akik úgy tekintenek a 
feltámadásra, mint borjú az új kapura. Ha azonban a 
hit cselekedni tud, akkor óriás vitéz és hős, ami 
ellene feszül a pokol kapuinak, az ördögnek minden 
ravaszságával együtt és a halálnak minden 
ravaszságával együtt és a halálnak  minden erejével 
együtt. Ha az elvetemült emberek erre néznének, 
nemigen nevetnének rajtunk annyira. Saját 
tapasztalatunkon keresztül kell megtanulnunk, hogy 
senki a földkerekségen, még a császár sem tud 
ellenállni a halálnak, ám egy keresztény igen. Ezért 
kell a feltámadást más szemmel néznünk, nem testi 
szemmel, mert különben nyerünk belőle 
vigasztalást. Fel kell nyitnunk szívünk szemét. 
Hallottátok a passióban, hogyan hagyta Krisztus, 
hogy megfeszítsék, és eltemessék, és hogyan taposta 
őt lábával a bűn és a halál. A  mi vigasztalásunk, 
hogy Krisztus előjön a sírból és, a  halál,  bűn, az 
ördög nem állhat ellene. Itt az egész világ bűnei 
erőtlenné válnak ellene…

Martin Luther, Wittenberg, 1529. március 28.

Jézus Krisztus, Üdvözítőnk, 
Haláltól megmentőnk, Életre támadt: 

Dicsérjük Atyánkat! 
Jézus, irgalmazz nekünk!

Néki semmi bűne nem volt, 
S vétkünkért ő lakolt. Békénknek ára 

Ártatlan, szent halála. 
Jézus, irgalmazz nekünk!

Élet, halál Ura ő már, 
Menedék, sziklavár. 

Száll örömének: Miénk az örök élet! 
Jézus, irgalmazz nekünk!

Evangélikus Énekeskönyv
214. ének
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Húsvét az irodalomban, képzõmûvészetben

Jókai Anna
    Ima – virágvasárnap alkonyán

Istenem.
Az az alkony.
A földbe döngölt örökzöldek.
A már üres úton horpadt pléhdobozok 
zörögnek.
Hasadt nejlonzacskók a bokrokon 
fennakadva.
Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben.
Istenem.
Ez a piszkos alkony
a hamis csillogású nappal után –
Mert semmi sem volt a híg fényben valódi:
sem a csődület, sem az ujjongás,
sem az integető pálmaágak
sem a fejhangon intonált hozsanna.
Egy álságos jelenet mozgatott bábjai 
voltunk.
Nem itt dőlt el a sorsunk.
Istenem.
Alkony van.
Kivérzett eufória.
A tömeg berekedt.
Vedel, zabál:
Vacsorál.
A Tévé elé ül.
Új üvöltésre készül.
A „feszítsd meg” élvezetesebb.
A kereszthalál érdekesebb.
Istenem.
A nagypéntek a valóság.
Nem csap be engem.
A virágvasárnap illúzióját
engedd elfelednem.

Szabó Lőrinc
    Az árny keze

„Maradj velem, mert beesteledett!”

Bibliát hallgat a gyülekezet.

Alkony izzik a templom ablakán.

Hitetlen vagyok, vergődő magány.

„Maradj velem, mert beesteledett!”

– Ha így idegen, vedd emberinek,

súgja egy hang, s ahogy látó szemem

elmereng a régi jeleneten,

az emmausin és felejtem magam,

a sugár-hídon némán besuhan

egy örök Árny: lehetne Buddha is,

de itt másképpen hívják, és tövis

koronázza: én teremtem csupán,

mégis mint testvérére néz reám,

mint gyermekére, látja, tudja, hogy

szívem szakad, oly egyedűl vagyok,

s kell a hit, a közösség, szeretet.

S kezét nyujtja. Mert beesteledett.

Pilinszky János
    Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

G. Reni: Keresztrefeszítés
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Guido Reni

Dsida Jenő
   Nagycsütörtök

Nem volt csatlakozás. Hat óra késést

jeleztek és a fullatag sötétben

hat órát üldögéltem a kocsárdi

váróteremben, nagycsütörtökön.

Testem törött volt és nehéz a lelkem,

mint ki sötétben titkos útnak indult,

végzetes földön csillagok szavára,

sors elől szökve, mégis szembe sorssal

s finom ideggel érzi messziről

nyomán lopódzó ellenségeit.

Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,

a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,

legyintett arcul. Tompa borzalom

fogott el, mély állati félelem.

Körülnéztem: szerettem volna néhány

szót váltani jó, meghitt emberekkel,

de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,

Péter aludt, János aludt, Jakab

aludt, Máté aludt és mind aludtak...

Kövér csöppek indultak homlokomról

s végigcsurogtak gyűrött arcomon.

Reményik Sándor
    Nagypénteki szertartás

Ágyam fölött, a feszület fölött
Karácsonytól egész Nagypéntekig
Híven virrasztott egy fenyőfa-ág.
(Ó, szelíd dísz, - ó, vad nyomorúság!)
Hű zöldje végül mégis elkopott
Lett ő is szikkadt, aszott kis halott.
Éreztem: nálam tovább nem marad
Nem bírja lelki szárazságomat,
S egy durvább illetésre szertehull.

De nem ily halált szántam én neki.
A kemencében énekelt a tűz,
Zsoltároztak a lángok lelkei.
A száraz ágat helyéről levettem,
Vigyázva, ahogy halottat viszünk, -
S a tüzes kemencébe bevetettem.
Nagyot lobbant, - és színes lett a láng.

Erdők nagyságos tömjén-illata
Elborította rögtön a szobát.
A száraz ágból kiröppent a lélek,
Jöttek adventek, - karácsonyok, - évek,
És hittem én is: hátha mégis élek...

Nagypéntek volt, a fűz már ideadta
Barkáját kedves kéz által nekem,
Hogy a szent főnek új dísze legyen.
Az ólomszínű éji ég alatt
Langyos, ébresztő áramlat haladt,
És gyermekkorom ölén, a hegyen
Rügyet bontott a borostyánbokor.

Vincent Barzoni

B.Giotto: Júdás csókja
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Csoóri Sándor
    Nagypénteki aggodalom

Nagypéntek újra. Gyászlepel az égen.
Keresztfa, létra minden a helyén.
A háttér isteni! A golgotás dombon
virágzik épp a som és a kökény.

Lehet, hogy edzett vértanúként régi
sebeinkbe csak ma halunk bele?
Azt hallom: lesz ecet és szivacs bõven –
de harmadnapon vajon föltámadunk-e?

Tavaszi szaga van a sárnak,

a szem már keresi a fecskét,

átvilágít rajtam a nap

s úgy járom ismert utcáimat,

mint idegen tájat a vendég.

Mi történt itt? Úgy zeng, lobog

a kék, arany, a sárga, a piros:

az egész világ édes zavar,

az élet valami ujat akar

s mosolyog a tilos.

A remény, igen, az mosolyog

és mindjárt mennyi szép akad:

a pénztelen mát drága, ritka

tündérálommá ittasítja

a tovakéklő alkonyat.

A remény – óh, mily idegen már!

Fényglória cseng át a városon.

Ilyen hivő még sohse voltam,

ilyen könnyű még sohse voltam,

ez az én első tavaszom!

Ma valami bolond öröm ér,

ma csókolni fog valaki,

ma minden léggömb megszökik,

vakok szeme tüzesedik

s kinőnek a csonkák tagjai!

Ma a feltámadás napja van!

Az Úr visz, megnyílik a börtön:

föl, föl, az egekbe indulok

s ámulva nézem, hogy mozog

lélektelen testem a földön.

Szabó Lőrinc 
     Csodálkozás

Dsida Jenő

   Pünkösdi Várakozás

Kész a világ,

Feszült, ünnepi várás

Tereng felette.

Halotti csend. Csak néha néha

Sóhajt az Isten lelke.

Kimérve minden pálya

Megtöltve minden lélek-lámpa,

Ahol csak úr a lét…

De jaj, sötét van,

Mélységes iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék

Némán zokogva kering utjain,

S csak egyet tud és egyet érez…

…Most váratlanul vágyon 

megvonaglik

és felzug Istenéhez:

Betelt az idő!

Sugarat, fényt, szint adj nekünk,

Mert epedünk!

Fényesség nélkül oly sivár az élet!

Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent 

igédet

Legyen világosság!…

És ismétlik mindig erősebben

A felviharzott étheren keresztül

És felharsan az egek harsonája

S a végtelennek zsolozsmája zendül

Zsibongva, zsongva…

És nagy szavát az Ur – kimondja! 

Ady Endre
    A szép Húsvét

Odukat és kriptákat pattant
S bús árkokig leér a szava:
Ilyen a Húsvét szent tavasza
S ilyen marad.

Miért tudjon Ő az embervérrül,
Mikor künn, a Tavaszban
Minden csoda csodát csinál
S minden drága fizetség megtérül?

Óh, Tavasz, óh, Húsvét,
Emberek ősi biztatója,
Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra
S ilyen marad.

Krisztus támad és eszmél,
Odukat és kriptákat pattant.
Van-e gyönyörűbb ennél?

Rubens Feltámadás
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dr. Novák Jenőné

Sándor Józsefné

Kösz', hogy élek; vagy a „köz”, hogy élek?

Amikor ezt halljuk: „kösz, hogy élek”, akkor a 

problémáktól, mindennapi gondoktól terhelt 

emberi lélek nyilvánul meg. Még létezem, még 

vagyok. De a gondok felhői elfogják felettem a 

napot. Azonban evangélikus egyház – idősebb 

Hafenscher Károly gondolatát idézve- apostoli 

alapokon álló püspöki testvéregyház. Apostoli, 

azaz része az egyetemes anyaszentegyháznak; 

püspöki – azaz nem teljesen egyenlő 

közösségek laza szervezete, hanem van egy 

felfelé épülő hierarchikus szervezete; és testvér-

egyház, amely a barátságnál, érdeklődési 

komolyabb köteléket jelent az egyes 

gyülekezetek tagjai, de az egyazon körbe 

tartozó közösségek között is. Gyülekezetünk 

természetes módon része a városnak, a 

„polisznak”, annak a kornak és társadalomnak, 

amelyben létezik. És ezért nagy kérdés, hogy 

hogyan is létezik, hogyan is létezünk. Adunk-e 

a mai kor embereinek mai és holnapi 

kérdéseire válaszokat?

2019 tavasza meglehetősen sűrű egymásutánban 

két olyan alkalmat adott, amikor gyülekezetünk 

képviselői találkozhattak más közösségek 

tagjaival, a magasabb egyházkormányzati 

szintek képviselőivel, tisztségviselőivel. Március 

23-án Albertiben lehettünk a helyi gyülekezet és 

a Roszik Mihály Evangélikus Általános iskola 

látogatói, az Északi Evangélikus Egyházkerület 

vendégei és egyben egy találkozó –az egyház-

kerületi elnökségek találkozója- közösségének 

tagjai. Alig két héttel később, április 6-án pedig a 

pilisi gyülekezet közösségi háza adott helyet és 

teret a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyház-

kerület presbiteri képzési napjának illetve az 

egyházmegye évenként kétszer megrendezett 

közgyűlésének.

A két alkalmon a gyülekezet képviseletében kis 

csapatként vettünk részt hárman. Varsányi 

Ferenc tisztelendő úr  (a mi Feri bácsink), Frei 

Imre gondnok, valamint -immár majd' egy évi 

presbiterséget, másodfelügyelőséget magam 

mögött tudva, de még mindig „újoncként” 

jómagam.

A két alkalom részletes programjáról az 
evangélikus sajtó több fórumán is tájékozód-
hatunk. 

(Például a  https://eszak.lutheran.hu/node/2042
linken és az Evangélikus Életben is olvashatunk a 
kerületi találkozóról, de a http://evangelikus-
delpestmegye.blogspot.com/p/kronika.html 
oldalt is ajánlhatom a megyei események 
tekintetében.)  Ennek a néhány sornak tehát nem 
lehet célja az események részletes bemutatása.

Miről is szól, miért is fontos megjelenésünk az 
egyházi közéletben? Egyrészt fontos azért, mert 
itt épülnek – épülhetnek azok a kapcsolatok, 
amelyek nemcsak szervezetként, de közös-
ségként is egyben tarthatják az egyházat.

Kapcsolatok gyülekezeti vezetők és vezető-
társaik, presbiterek és esperes vagy püspök, 
országos iroda-igazgató között. Egy jó beszél-
getés az irsai lelkésszel, az alberti és a szent-
endrei felügyelővel: „Ti hogyan csináljátok”, 
„nálatok kik jönnek”? Néhány szó Győri Péter 
Benjámin esperesünkkel, Dr. Fabiny Tamás 
püspökünkkel: mind-mind hozzájárul, hogy 
kapcsolataink épüljenek, bizalmi tőkénk növe-
kedjen. És ez fontos. Mert a hit személyes, de a 
kereszténység – lételemként- szükségképpen 
közösségi.

A kerületi elnökségi találkozó egyik fontos 

témája volt a lelkészi életpálya-modell. Nemcsak 

az anyagi megbecsülés miatt, hanem a támo-

gatási rendszer okán is fontos: nem magától 

értetődő dolog vagy épen adódó alkalom, hogy 

egy gyülekezetnek van-e lelkésze. Fábri György 

kerületi felügyelő úr ismertetésében ismét 

megrázót- megdöbbentő adatokat, trendvona-

lakat láthattunk. Az evangélikusok száma 

fogyatkozik (de persze fogyatkozik a hitüket 

megvalló, vallásukat gyakorló keresztények 

száma, sőt az ország összlakossága is).  Az egyik 

szekcióban (ahol Varsányi Ferenc lelkészünk is 

részt vett) Bence Imre budavári lelkész vezetésé-

vel „Az épülő gyülekezet” gondolatkörét 

megbeszélve – megélve megtapasztalhattuk, 

hogy a találkozón részt vevő gyülekezeti 
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Pintér Jenő

Sztankó Attila

Sziráki György

képviselők elenyésző kisebbsége -mintegy 10%- 

sorolta saját közösségét a négy lehetőség 

(„leépülő”, „stagnáló”, „lassan épülő” és „lendü-

letesen épülő”) közül a negyedikbe: a lendülete-

sen épülőbe. Mi a 10%-ban voltunk.

Az egyházkerületi elnökségi találkozón az is 

elhangzott, hogy kitűzött cél a teológiai 

megalapozottságú lelki megújulás, miközben 

egyházunk tagjainak száma fogy. A második 

találkozón, az egyházmegyei presbiterképzésen 

felvetődött egy új, egy más megközelítési 

lehetősége is. Nézzük mindezt az Evangélium 

tükrén át! Mit kell tennünk ahhoz, milyen 

rendszeres mozzanatokon, „checklistán” kell 

egyénenként és közösségként is újra meg újra 

végigmennünk, hogy valamerre elmozduljunk? 

Csak hallgatjuk, vagy megéljük az evangélikus lét 

alapját: az Evangéliumot? (Sola Scritura – ne csak 

olvasd, keresd is az értelmét - hittel).  Figyelünk-e 

arra, hogy mi a minket körülvevő közösség, a 

város a környék embereinek kérdése – problé-

mája, amire evangélikus létünk és közösségünk 

számukra releváns válaszokat adhat nekik? És mit 

tudunk nekik felkínálni a „sikeres” ember, a 

„magam sorsát irányítom”-ember, a „mert megér-

demlem”- ember világában? Az egyházmegyei 

képzési nap tehát lehetőség arra, hogy feltegyük a 

„te hogy vagy”, „ti hogyan csináljátok” kérdé-

seket. De legfőbb tanulsága nem is ez, hanem 

inkább az, hogy kik közé – köré küldött- hívott 

minket Teremtőnk, akiknek egy közösség, egy 

evangélikus közösség, egy evangélikus gyüleke-

zet életpéldát, segítséget, válaszokat adhat. 

A böjt ideje – a magunk vizsgálatának ideje. A 

közélet, a helyi és egyházi szinten egyaránt 

jelenti: élek! Közöttetek élek. Várva a húsvét 

megváltó ünnepét. És nem csak úgy-ahogy, 

hanem teljesen. Nem „kösz, hogy élek” érzéssel, 

hanem bizalommal: van jövőnk! Épülő gyüleke-

zetünk nemcsak cél, hanem eszköz is az Úr 

kezében. Így tehát helyben, egyházmegyében és 

egyházkerületben is: a „köz” a közösség az élet. 

Az igaz közélet.

Sziráki György

melynek 

megvásárlásával

a DUNAHARASZTI

EVANGÉLIKUS 

TEMPLOM
(2330 Damjanich utca 33.)

bővítését támogatja.

ADOMÁNYGYŰJTÉS SZÁMLASZÁMA:
64400116-30109990-51100011

TÉGLAJEGYTÉGLAJEGYTÉGLAJEGY
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Csengettyû
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 

Számlaszám: 64400116- 30109990-51100011

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  

„Nekünk is üdvösségünkre van, 

ha hiszünk abban, 

aki a halottak közül feltámasztotta Urunkat,

Jézust, aki vétkeinkért halált szenvedett, és 

megigazulásunkért feltámadt."”
(Rómaiaknak 4,24-25)

Április 15-én – szombaton – 14 órakor 
TOJÁSFESTÉS, KÉZMŰVESKEDÉS 

lesz a gyülekezeti házban!

Varsányi Ferenc: 

éltetÕ, 
éltetŐ2 és 
éltetŐ3 
címû könyve

Megrendelhetõ: 
2330 Dunaharaszti, 
Damjanich u. 33.

és verses lemezei

MEGJELENT 

Istentiszteleti rend az 

ünnepekben Dunaharasztiban

Április   18.   Nagycsütörtök 18 óra

   – istentisztelet , úrvacsora  

 19.  Nagypéntek  9 óra

   – istentisztelet , úrvacsora

Április 21.  Húsvét vasárnap,  9 óra

              – istentisztelet , úrvacsora

 22.  Húsvét hétfő  9 óra

   – istentisztelet , úrvacsora

Június   9. Pünkösd  vasárnap 9 óra

  10. Pünkösd  hétfő 9 óra

Gyülekezeti
 alkalmaink Dunaharasztin

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

A hó utolsó szombatján 17 órakor bibliaóra

Hétfő 11.15 Baktay Ervin Gimnázium 7.osztály

Kedd    8.00  II Rákóczi Ferenc Ált.Isk. 1.osztály

 10.00 II Rákóczi Ferenc Ált.Isk. 3.osztály

 12.00 II Rákóczi Ferenc Ált.Isk. 5.osztály

Szerda    9.00  Hunyadi János Ált.Isk.   5.osztály

 11.00  Hunyadi János Ált.Isk.   3.osztály

 12.00 Hunyadi János Ált.Isk.   4. osztály

Csütörtök    9.00  Kőrösi Csoma Ált.Isk.   2.osztály

 11.00  Kőrösi Csoma Ált.Isk.   4.osztály

 12.00  Kőrösi Csoma Ált.Isk.   5.osztály

 13.00 Kőrösi Csoma Ált.Isk.   6.osztály

 15.00 Mese Óvoda            ovis csoport

Péntek   8.00 Hunyadi János Ált.Isk.   2.osztály

 10.00 Hunyadi János Ált.Isk.   1.osztály

 11.00 Hunyadi János Ált.Isk.    1.osztály

 13.00 Hunyadi János Ált.Isk.    6.osztály

 14.00 Hunyadi János Ált.Isk.    8.osztály

Hitoktatás Taksonyban

Kedd 13.00 Taksony Vezér Ált. Isk. 2-4. osztály
 14.00  Taksony Vezér Ált. Isk. 7.osztály

Hitoktatás Dunaharasztin
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