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Szemlér Ferenc: Karácsonyra

Foszlik a fény, fogy a hő,
közeledik az idő, 

meg kell már születned!
Gyűlnek is a pásztorok,

igazodik száz torok
édes énekednek.

Nem tudjuk, hogy merre fog
jót jelentő csillagod
rőt egünkre kelni.

De a jászol barma vár
s három keleti király

készül útrakelni.

Az alázott s a szegény
sorsa sűrű éjjelén

jöttöd után reszket.
Nem lehet, hogy annyi test

s lélek vágyát félrevesd
és hogy ne szüless meg!

Vérben, vasban nevedet
rebegik a nemzetek,
suttogják a népek.

Vedd le róluk a sötét
égető vasvesszejét,
ahogy megígérted!

Kezük még tán fegyveres,
de a szemük jelt keres,

jelt, ami segítsen.
Ó, ne hadd csalódniok,

szállj közéjük szép titok, 
gyermekarcú Isten!

S mentsd meg, akit szeretünk,
gyermekünk és kedvesünk,

barátunk és vérünk.
― S ha majd Krisztus született,

áldd meg ősi szeretet,
minden ellenségünk!
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Elöljáróban …

Kedves Testvérem! 
A „Kőbányai Harangszó” legújabb, ünnepi számát tartja a kezében. Sajátos érzés ez 
nekem, hiszen most először vehettem részt az újság előkészítő munkálataiban.

Jelen  gyülekezeti  újság,  hírlevél  elnevezésétől  bizony  nem  tudom 
elvonatkoztatni gondolataim. Lelkészként naponta hallom templomunk harangját, mely 
viszi  a  hírt…:  az  Úrtól  tanult  imádságot  mondják  épp  a  hívek,  vagy  éppen  déli 
tizenkettő van! 
Harangoznak! És naponta együtt lehet hallani a szomszédos templomok harangjaival a 
miénket! Ilyenkor eszembe jut, hogy olyan harangokkal is együtt szól, melyek távoli 
helyen vannak, országhatárokon túl: testvérgyülekezeteinkben!!!

A  Testvéreinkről  gondolkodom  és  Jézus  szavai  terelgetik  gondolataim.  Azt 
mondta, hogy: „Íme, az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, 
az az én fivérem, nővérem és az én anyám.” (Mk. 3,34-35) Így az evangélikus, és más 
keresztény  gyülekezetek,  felekezetek  is  bizony  a 
testvéreink.

Mégis,  most  kiemelten  kezelt  kapcsolatról 
beszélek, amikor testvérgyülekezetről szólok.
„Testvér-gyülekezet…!” Ennek a kifejezésnek az elmúlt 
hónapokban megéreztem az ízét, az élő kapcsolatnak a 
lényegi tartalmát.

2007.  ősze  alkalmat  adott,  hogy  a  kőbányai 
közösség  testvérgyülekezeteivel  illetve  képviselőivel 
megismerkedjek. Volt, aki hazánkba jött, s volt akihez 
mi mentünk, kis küldöttséggel mi látogattunk meg.

Szeptember 29-én, a lelkésziktatás ünnepén a 
finn,  lohjai  testvérgyülekezet  képviseltette  magát 
Budapesten.  Hannu  Laasio  és  felesége  Irja  tette 
tiszteletét nálunk képviselve gyülekezetüket, és hozva a 
meleg  üdvözletet,  és  áldáskívánások  egész  sorát  az 
északi  országból.   És  invitáltak  magukhoz:  „most 
rajtunk a sor…!”   

Van egy másik  testvérünk is,  akivel  most  ismerkedhettem meg.  Az erdélyi 
testvérekhez november elején jutottunk el.  Hosszú, közel 12 órás autóút megtétele 
után  érkeztünk  meg  Oltszakadátra.  Egy  kis  faluba  jutottunk,  a  vallásuk  és 
nemzetiségük szempontjából is kisebbségben élő magyarokhoz. Lelkes és reménnyel 
telt szívű emberekkel találkozunk. S a testvérség megélése bizony nem okozott nagy 
nehézséget, még akkor se, ha először találkoztunk, először fogtuk meg egymás kezét. 
A sajátos kötelékünket az érdeklődő lelkesedés hatotta át. 
Az  idő,  melyet  együtt  tölthettünk  azonban  rövidnek  bizonyult.  Mindig  rövidnek 
bizonyul, ha jól érezzük magunkat a másikkal…!
A  erős  kapcsolatok  bizony  áldást  hordoznak…  Ezért  a  két  idősebbnek  mondható 
gyülekezeti  kapcsolat  mellett,  cseperedik  egy  újabb is.  Egy  Magyarország határain 

A lelkészikatatáson Hannu 
Laasio, a lohjai gyülekezet  
képviselője köszöntőt mond.
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belül levő evangélikus gyülekezet.
 A  Tolna  megyei  Dombóvár-Kaposszekcső-
Csikóstöttös  Társult  Evangélikus 
Egyházközségből  induló  kezdeményezésnek 
mind két fél lelkészei nagyon megörültünk. És 
mi  a  kapcsolatteremtésben  megtettük  első 
lépéseket és várjuk a folytatást!
  „Mosolygok, mert testvérem vagy! Nevetek, 
mert  nem  tehetsz  ellene  semmit!”  Hiszen  a 
testvérség  hihetetlen  szoros  köteléket  jelent! 
Örülök  és  nevetek,  mert  rendszeresen 
találkozunk, mert megértjük egymást, mert az 
ÖRÖMHÍR  összeköt  bennünket.  Örömömben 

nevetek… Isten tette velünk ezt… nevetek, mert örülhetek neked és nekik.
A testvériség akkor jelent valódi köteléket, ha mindnyájan Istenhez kötődünk, 

mint Atyánkhoz. És őreá figyelve megnyílunk Isten akarta előtt. Sem családi, sem népi 
kötelék  nem  biztosítják  ezt  a  fajta  kapcsolatot.  Ezért  fantasztikus,  ha  valódi 
testvérként  gondolhatunk,  imádkozhatunk  és  örülhetünk  testvérgyülekezeteinknek 
országhatáron innen és túl!
Urunk áldja meg meglévő és fejlődésben levő kapcsolatainkat!   

Benkóczy Péter
 

A nagypapa lehajol az ötéves unokájához és 
„jóéjtpuszit” ad neki. A gyerek azonnal megdörzsöli az 
arcát.
- Miért csinálod ezt, drágám? - kérdezi a mamája. - 
Amikor valaki puszit ad neked, azt nem kell letörölni.
- Mama - mondja a gyerek -, nem letöröltem, hanem 
beljebb töröltem.

 

Ó áldott, szűzi, tiszta hó,
mindig így élni volna jó,

bűnt nem tetézve szűntelen,
— fehéren, tisztán, bűntelen...

(Serestély Béla)

Az oltszakadáti bibliaórás gyerekek a 
kőbányai küldöttség gyűrűjében.
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Ünnepről ünnepre – a növekedés jegyében

Ádvent

„Eljön majd az idő – így szól az ÚR –, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan 
királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban.”       Jer. 23, 5

Kr. e. ezer esztendővel uralkodott Izrael 
földjén  Dávid.  A  zsidók  legnagyobb 
királyukként  tisztelték  és  halála  óta  – 
Isten  ígéretében  bízva  –,  mindig  azt 
várták és remélték, hogy olyan utódja 
lesz, aki hozzá hasonlít, aki – ahogyan 
Jeremiás  próféciája  is  mondja  – „igaz 
sarj” lesz, aki „bölcsen uralkodik, jog és 
igazság  szerint.”  Azt  várták  és 
remélték,  hogy  ez  az  utód  lesz  a 
Messiás – a Felkent – aki majd véget 
vet  minden  bűnnek  és  harcnak,  aki 
megvalósítja az egész világra kiterjedő 
igazságos  uralmát,  és  vezetésével 
Izrael  megszabadulva  minden 
fogságból   növekedésnek  indul,  újra 
nagy, újra erős lesz.

Sok száz éven keresztül szóltak 
erről  a próféták,  várta Jákob népe az 
„új  Dávid”  eljövetelét.  Ádventben erre 
is emlékezünk: a. Messiásnak, az ígért 
szabadítónak várására. Mi már tudjuk, 
hogy  az  ÚR  megtartotta  ígéretét: 
odaadta  –  nemcsak  Izraelnek,  hanem 
az egész  világnak –  egyszülött  Fiát  – 
sarját  (csemetéjét,  ivadékát),  hogy 
bűnből, halálból megváltva az embert, 
elvezesse az Atyához. És az isteni sarj 
születése  nyomán  valóban  növekedés 
kezdődött a teremtett világban. De ez a 
növekedés  nem  a  várt  emberi,  földi 
hatalomban, hanem az Úristenbe vetett 
hitben, a Krisztustól tanult szeretetben 
ment  végbe.  Ádventben  erre  is 
emlékezzünk! 

Ádvent  ünnepe  nemcsak  a 
múltról szól. Előre is tekint. Arra, hogy 
Urunk  megígérte:  újra  eljön  megítélni 
élőket  és  holtakat,  magához  veszi  a 
benne  hívőket,  elviszi  őket  Isten 
országába,  az  örök  életre.  Hitünk 
alapja  ez,  keresztyén  életünk 
reménysége.  Vajon  valóra  válik-e  a 
reménység? Azon a napon, amikor oda 
kell  majd  állnunk  az  Úr  elé,  miről 
tudunk  neki  számot  adni?  Vajon 
növekedtünk-e?  Hitben  és  krisztusi 
szeretetben.  Hiszen  e  kettő  nélkül 
minden  egyéb,  amit  az  életünk  során 
tettünk,  mondtunk,  nem  ér  fabatkát 
sem. Vajon felnőttünk-e? Hozzá, Isten 
Fiához!

Ádvent ünnepének színe a lila. 
A  böjtnek,  a  bűnbánatnak,  a 
bűnvallásnak  a  színe.  Nem véletlenül. 
Hiszen  Isten  előtt  –  ha  a  fenti 
kérdésekre kell válaszolnunk – csak így 
állhatunk  meg:  bűnbánattal, 
bűnvallással.

És ugyanakkor: Ádvent az öröm 
ünnepe.  Az  emlékezés  örömének,  a 
reménység örömének ünnepe. És ez az 
öröm Tőle van. Az egyszer már közénk 
érkezett  és  újra  eljövendő  Jézus 
Krisztustól, a mi Urunktól.

W.A.
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Karácsony

"Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában,  
mert  megerősíti  és  megszilárdítja  törvénnyel  és  igazsággal  mostantól  fogva 
mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt!"              Ézsaiás 9, 6

Amikor  komoly  tisztelettel 
ünnepeljük  karácsonyt,  Megváltónk 
megjelenésének  ünnepét,  saját 
kezdetünket is ünnepeljük egyben. Azt 
a  törékeny  kis  „ember–palántát”, 
melyek  valaha  voltunk,  s  melyek 
lehetnénk.  A  várva  várt  ünnep 
beköszöntével,  gyermeki  énünk  örülni 
akar.  A  puha  csendben,  titokzatos 
fényekben gyönyörködni, a felcsendülő 
bársonyos  és  csilingelő  dallamokba 
belemerülni.  És  eközben  azt  várni, 
hogy valaki azt mondja: szeretlek! 

A  bensőnkben  szunnyadó 
gyermek vágyik a csodára… De a csoda 
megtörtént. Isten ugyanis úgy döntött 
csodát  tesz.  Megteszi  a  lehető 
legtöbbet szeretteiért…!

Fiú  született…!  Isten 
elkészítette  az  ünnepet  számunkra,  a 
világraszóló  jelentős  eseményt! 
Előkészítette, megszentelte, és nekünk 
ajándékozta!  Mit  ünnepelünk 
karácsonykor? 

Karácsonykor,  megváltásunk 
ünnepét  üljük  meg,  újrakezdésünk 
lehetőségének ünnepét.

Karácsonykor  Isten  bennünk 
történő  megszületését  ünnepeljük, 
amint  Angelus  Silesius  egyházatya 
mondta:  „Szülessen  meg  bár  Krisztus 
ezerszer Betlehemben, ha benned nem 
születik meg, örökre elvesztél.”

Karácsonykor  Krisztus 

születését  ünnepeljük,  ha  megsejtünk 
valamit  abból,  hogy  bennünk  is  meg 
akar születni. És megérzünk valamit a 
titokból,  ha  karácsonykor  csendben 
leülünk és a jászol  képét  magunk elé 
képzeljük  és  hagyjuk,  hogy  hasson 
ránk… 

Egy kicsiny gyermek, aki  Isten 
fia!  Állatok  szagától  körülvéve 
istállóban jött világa azért, hogy Isten 
uralma  növekedjen,  hogy  hitünk 
növekedjen,  hogy  reménységünk 
növekedjen.

Karácsonykor Isten testet öltött 
szeretetének  ünnepét  üljük!  És 
gyermeki  lélekkel  vágyjuk  a  békét,  a 
csendet,  a  lelki  bőséget,  a  bársonyos 
gyengédséggel óvó szeretetet.  

Jézus  megszületett,  Jézus 
valóban megszületett! Ő az, aki elhozta 
és megerősítette a törvényt és az isteni 
igazságot.  S  mindez  miért?  Mert 
Istenünk  féltőn  szeret  bennünket,  ott 
Betlehemben a kezdeteknél…, és MOST 
ITT  a  kezdeteknél.  Mert  valami  most 
elkezdődik  újra,  és  ha  hagyjuk 
növekedni,  bizony  maga  a  békesség 
Istene lesz Úrrá bennünk.
 „Dicsőség a magasságban Istennek, és 
a földön békesség, és az  emberekhez 
jóakarat.”

Benkóczy Péter
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Esztendő-fordulón

„Mert így szól az én Uram, az ÚR, Izrael Szentje: A megtérés és a higgadtság segítene 
rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek! De ti nem akarjátok…!” Ézsaiás 30,15

December  31  az  év  utolsó  napja  is 
egyben az év leghangosabb napja. Az 
este  beköszöntével  megtelnek  az 
éttermek,  a  szórakozóhelyek,  az  utca 
zaja petárdások durrogásától,  és ez  a 
trombiták  által  csak  fokozódik.  Az 
emberek igyekeznek nem gondolkodni, 
inkább igyekeznek „át-mulatni” az „év-
forduló” napját.

Olyan ez, mint a szembekötősdi 
játék:  ne  lássunk  semmit,  ne 
szembesüljünk  semmivel,  hado-
násszunk, tapogatózzunk a levegőben, 
a semmiben: majd lesz valahogy!
Pedig  az  Óév  nagyon  fontos  igazi 
jelzőtábla  a  számunkra,  ami  előtt 
érdemes  csendben  megállni,  elidőzni, 
amit érdemes elolvasni. Ez van ráírva: 
„a jövő ajándék, de az idő múlik.” 

A  rómaiak  is  elgondolkodtak 
ezen,  és  azt  mondták:  carpe  diem! 
(Szakítsd le  a  napot!)  Csak  magaddal 
törődj!  Ragadd  meg,  használd  ki  a 
lehetőségeket, élvezd amit az élet ad! 
Ez is egy megoldás! Megoldás?

Bennünket az ige más látással, 
más szemlélettel akar megajándékozni. 
Elutasíthatjuk,  nemet  mondhatunk  az 
életünk  számára  felkínált  más 
megoldásra. Az életünk azonban olyan 
lesz, mint a száguldó gyorsvonat, nem 
látjuk,  nem  vesszük  észre  az  egyes 
állomások szépségét, üzenetét. Amikor 
pedig  megérkezünk  a  végállomásra, 
keserűen azt kérdezzük: mire volt jó az 
egész?!

A  fenti  igében  a  próféta  küzd  a  nép 
vakságával.  Isten  a  megnyugodott 
vezettetést, a hit, és a reménység, vele 
való menetelés útját állította eléjük. A 
nép  és  vezetői  azonban  a  hatalmi, 
gazdasági előnyök szerint akar dönteni 
és  kötött  szövetséget  hol  ezzel,  hol 
azzal. Istent mellőzték számításaikban.

Luther  Márton  a  történelmi 
szituációkban  is  fontosnak  tartotta  az 
ige mondanivalóját.  Az biztos,  hogy a 
jövő  döntéseiben  a  szellemi,  lelki 
erkölcsi  szempontokat  nem  lehet 
figyelmen  kívül  hagyni.  A  gazdasági 
megfontolások  mellett,  különben 
minden összeomlik, mint a kártyavár. 
Az  ige  azonban  még  ennél  is  többet 
mond! Arról beszél, hogy a világnak, a 
történelemnek  Ura  van,  aki 
folyamatosan  érkezik,  működik.  Aki 
Jézus  Krisztus  által  segíteni,  szolgálni 
akar nekünk. Felvilágosítja és betölti a 
szeretete  fényével  a  sötétnek  tűnő, 
észre sem vett állomások szépségét és 
értelmét.  Arra  indít,  hogy  a 
megállókban észrevegyük a ránk váró, 
embereket, lehetőségeket, felénk nyúló 
kezeket.  Jön,  hogy  benne  életünk 
értelemet,  megoldást,  békességet, 
megnyugvást találjon. Jön, hogy az év-
fordulón  vissza  tekintve  köszönetet 
mondjunk az  elmúlt  évért,  évekért  és 
előre tekintve szívünk megteljen a vele 
való találkozások reménységével.

Kinczler Irén 
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2008. év igéje:

Jézus mondja: Én élek és ti is élni fogtok! (Jn 14,9)

<< >>

Bízd Újra Életed Krisztusra!

<< >>

Azt mondtam egy angyalnak,
aki az év kapujában fogadott:

adj nekem lámpást,
hogy biztos léptekkel

mehessek szembe a bizonytalansággal.
Ő így válaszolt: 

- Indulj csak a sötétbe,
és tedd kezed Isten kezébe
Ez jobb, mint egy lámpás,

és biztosabb, mint egy ismert út. 
(ismeretlen)

<< >>

Valaki sír az ablakon
lefolyik a könnye

ahogy kívülről hallgatom
nem is tudom hogy könny-e?

Vagy ez maga a lét vize
magából az időből

folyik elő s azt jelzi, hogy 
nem kezdhetem  elölről.

(Gyurkovics Tibor)
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Vízkereszt

"Keresztelő János azonban megpróbálta visszatartani őt [ti. Jézust], és ezt mondta:  
Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?”  Máté 3, 14.

Ebben  a  szakaszban  két  alázatos 
ember  találkozásáról  olvasunk,  Jézus 
és Keresztelő János találkozásáról. 

Jézus  a  többi  emberrel  együtt 
odajárult a Jordánhoz, ahol Keresztelő 
János  bemerítette  a  bűneiket 
megvallókat.  Ez  a  szokatlan 
cselekedete is  mutatta  Jézus alázatát. 
Hiszen  Isten  Fiaként,  Messiásként  Ő 
„feljebb való volt” Jánosnál. 

Keresztelő  János  a  Messiás 
útegyengetője  volt,  aki  megtérést 
hirdetett,  és azokat, akik megvallották 
bűneiket,  megkeresztelte  a  Jordán 
folyóban. Nem természetes, hogy ez a 
karizmatikus próféta megalázza magát 
(„Nekem  volna  szükségem…”). 
Felismerte  a  názáreti  rabbiban  a 
Messiást.

Jézus  megkeresztelkedéséről 
mind a négy evangélium tudósít. De ez 
az  epizód  (nevezetesen  a  bemerítést 
megelőző  párbeszéd  kettejük  között) 
csak Máté  evangéliumában fordul  elő. 
Meggyőződésem,  hogy  ez  nem 
véletlen.  Hiszen  Máté  egy  volt  az 
idegen  hódítókat  kiszolgáló,  pénzéhes 
vámszedők  közül,  aki  azonban  Jézus 
szavára otthagyta addigi életét, és újat 
kezdett  el.  Alázatos  életet.  Ezért  volt 
érzéke  neki  erre  az  alázatot  sugárzó 
párbeszédre,  amit  aztán  be  is  emelt 
evangéliumába.

Hasonlót  olvasunk  János 
evangéliumában  is,  a  3.  rész  30. 
versében:  „Neki  növekednie  kell, 
nekem pedig kisebbé lennem”. A „világ” 

számára ez valóban szokatlan. Alázat? 
No  nem,  köszönöm…  Inkább 
önmegvalósítás,  karrierépítés,  helyes 
önértékelés.  -  Jó  értelemben  véve: 
ezek önmagukban helyes célkitűzések. 
De alázattal  kell  társulniuk  ezeknek a 
célkitűzéseknek.   Csak  így  lehet 
önzetlen,  vagyis  minden  ember 
számára  élhető  és  értelmes  az  élet. 
Ebben nekünk, keresztény embereknek 
is küldetésünk van! Mi is lehetünk - és 
legyünk is! - „kiáltó szó a pusztában”, 
legyünk útegyengetők.

Két  szóban  összefoglalva  a 
lényeget:  nem  külső  növekedésről, 
hanem  belső  növekedésről  van  szó! 
Belsőleg kell növekednünk - alázatban, 
segítő  szeretetben,  áldozatvállalásban. 
Ezekből  van  nagy  hiány  a  világban, 
körülöttünk.  Gyülekezetünkben  ezt  a 
belső növekedést próbáljuk erősíteni a 
különböző  alkalmainkkal.  Egyik  újabb, 
nem  szokványos  alkalom  a  világ, 
hazánk  és  gyülekezetünk 
megújulásáért  folytatott  imaközösség. 
Mert  Neki  növekednie  kell,  nekünk 
pedig kisebbé lenni.

          
Görög Zoltán
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Gyülekezeti arcél

Közelebbről…!

„…  a  fölnőttek  ugyanis  szeretik  a 
számokat.  Ha  egy  új  barátunkról  
beszélünk  nekik,  sosem  a  lényeges 
dolgok felől kérdezősködnek. Sosem azt  
kérdezik:  „Milyen  a  hangja?”  „Mik  a 
kedves  játékai?”  „Szokott-e  lepkét 
gyűjteni?”  Ehelyett  azt  mondják:  „Hány 
éves?” „Hány testvére van?” „Hány kiló?”  
„Mennyi a jövedelme van a papájának?”  
És  csak  ezek  után  vélik  úgy,  hogy 
ismerik. Ha azt mondjuk a fölnőtteknek:  
„Láttam  egy  szép  házat,  rózsaszínű 

téglából  épült,  ablakában  muskátli,  
tetején galambok…” – sehogy sem fogják  
tudni  elképzelni  ezt  a  házat.  Azt  kell  
nekik  mondani  nekik:  „  Láttam  egy 
százezer  frankot  érő  házat.”  Erre  aztán 
fölkiáltanak: „Ó milyen szép!” 
(…) A gyermekeknek nagyon elnézőknek 
kell lenniük a fölnőttek iránt!”

/részlet  Antoine de Saint-Exupéry: A kis 
herceg című művéből/

A kőbányai  gyülekezetet  – ahogy megismertem – viszont  nem csak a számok 
érdeklik. Számtalan jelét adta, hogy mennyire imádságaiban hordozza a lelkészét 
és annak feleségét.

2007.  augusztus  4-én  költöztünk  Szarvasról  Budapestre.  Pestnek  is  a 
„mértani  közepére”  Kőbányára.  Nem kellett  sok  idő,  hogy  azt  érezzük,  itthon 
vagyunk.  A  másoknak  is  kedves  templomban  már  mi  is  otthon  érezhetjük 
magunkat. Rövid idő telt el. A sok kedves arc, a mély és tartalmas beszélgetések 
serkentenek, a bizalmi légkör köt és megtart bennünket.

A minap azt fogalmaztuk meg olyan, mintha régóta itt élnénk. Nem tartott 
hosszú ideg a beilleszkedés, szeretettel fogadtak bennünket, és minden bizonnyal 
imádságaikban is hordoznak minket.

Azonban  Assisi  Ferenc  imádságát  mélyen  lelkünkbe  költöztettük,  ezért 
mondhatjuk, hogy nem azért jöttünk hogy szeressenek bennünket, hanem, hogy 
mi adjunk szeretetet.

Hála  és  öröm  szavai  fogalmazódnak  meg  bennünk!  Olyan  közösségre 
találtunk  itt,  amely  számára  a  családias  és  elfogadó  légkör  megteremtése,  a 
kapcsolatok ápolása igen fontos. Örülünk azért annak is, hogy közelebb lehetünk 
a szeretteinkhez.

Gondolom, most az olvasóban megfogalmazódik a kérdés: „Miért ír Péter 
többes szám első személyben? Miért nem írják le egyenként, hogyan is vannak 
közöttünk, hogyan élik meg egyenként az elmúlt időszakot.”

A  válasz  Gáncs  Péter  püspök  úr  lelkésziktatáskor  tett  gesztusában 
keresendő. A köszöntésekkor a „Benkóczy házaspárt” együtt üdvözölte az oltár 
előtt. 
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Együtt! Mert együtt érkeztünk! Együtt 
élünk! Együtt lakunk új otthonunkban! 
Igaz  csak  az  egyikünk  lelkész,  de 
mindkettőnkben  ott  van  az 
elhívástudat,  hogy  a  gyülekeztünk 
életét  és  érdekeit  tartsuk  szem előtt. 
Akár hitéleti, akár gazdasági legyen az.
Amikor  számlát  szoktam  kérni  a 
boltban  a  gyülekezetünk  nevére, 
sokszor elértik azt, hogy egyházközség, 
rendszerint egyházközösségnek írják.

Az benne a jó, hogy a lényeget látják meg! Olyan gyülekezet ez, amely valóban 
közösség, egymásért és Krisztus ügyéért élő családias közösség.

A  közösség  összetartó  erejét  érzékeltettük  azzal  is,  hogy  az  ádventi 
vasárnapokon a gyülekezetünkben élő közösségek szolgálnak. Az első vasárnapon 
a hittanosok, a másodikon az „Emmaus-kör”, a harmadikon a szenior bibliaórások, 
és a negyediken pedig a „kőbányai ifi”. A szándékom, hogy ne csak lássuk, kik is 
vagyunk itt együtt, hanem a szálakat szorosabbra húzzuk…!

Mi  pedig  minden  kreativitásunkkal,  és  mindazzal,  ami  tőlünk  telik, 
szeretnénk lenni és maradni a közösség építő és segítő tagja.

„Fölnőtteknek”  és  gyermekeknek,  fiataloknak  idősebbeknek  és  lélekben 
ifjaknak egyaránt azt a karácsonyi üzenetet, szeretnénk közvetíteni, hogy legyünk 
kíváncsiak egymásra. Nincs is nagyobb dolog, mikor megengedjük magunknak, 
hogy  megértsünk  egy  másik  embert.  És  nincs  is  nagyobb  kincs  annál,  mikor 
megengedjük Istennek, hogy úgy cselekedjen életünkben, ahogy az neki tetsző!

Továbbá nincs nagyobb öröm ha, fogadjuk az érdeklődést a másiktól… És 
elfogadjuk Istentől mind azt, amit adni akar nekünk! 
És aztán felkiáltva ezt mondjuk: „Ó milyen szép!” 

Benkóczy Péter és Benkóczy-Tóth Tímea

                                                                                           
Legyen időd a munkára – ez a siker ára. 

Legyen időd a játékra - ez az örök ifjúság titka. 
Legyen időd a nevetésre - ez a Lélek muzsikája. 
Legyen időd a gondolkodásra - ez az erő forrása. 
Legyen időd az olvasásra - ez a bölcsesség alapja. 

Legyen időd, hogy kedves légy - ez a boldogsághoz vezető út. 
Legyen időd az álmodozásra - kocsidat majd egy csillaghoz vezeti. 

Legyen időd, hogy körülnézz - túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy. 
Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek…!

Ír áldás



K ő b á n y a i  H a r a n g s z ó  2 0 0 7 / 2 1 1

Életünkből

Üdvözlet a Vajda Péter utcából

Ugyan  3-4  km  távolságból,  Kőbányáról  ez  kevésbé  tűnik  fel,  de  a 
Tisztviselőtelep, Kolónia, Vajda Péter utca körében lakó barátaink hiába keresik, 
már nem kapják meg közelükben a Traubi nevű üdítőitalt. Az ellenünk méltatlan 
módon  indított  pert  a  Bíróság  lezárta,  és  2007.  szeptember  11-én  bírósági 
végrehajtás eredményeképpen a kápolna melletti raktár kiürült. 

A  MEVISZ  Mozgássérült  lakóotthon  (Esztus-ház),  kápolnánk  és  az 
evangélikus  főiskolások  és  egyetemisták  Luther  Márton  Szakkollégium  építési 
tervei reményeink szerint megvalósulnak. Intenzív egyeztető tárgyalások folynak 
ennek  érdekében.  Köszönjük  a  Szegedi-Schranz  családnak,  hogy  aktív 
szolgálatuknak  köszönhetően  szeptember  óta  a  Bláthy  Ottó  utca  10-ben,  a 
Betánia  Szeretetszolgálat  helyiségében  azóta  is  megszakítás  nélkül  folynak 
vasárnap reggeli istentiszteleteink.

 Dr. Csepregi Gyula

 

A bölcs rabbi megkérdezte tanítványaitól, 
miről  lehet  megtudni,  hogy  vége  az 
éjszakának és hasad a hajnal?
      - Talán arról, hogy a kutyát meg lehet 
különböztetni a macskától!
      - Nem - szólt a rabbi.
   -  Biztosan,  arról,  amikor  a  fügefát 
meg tudjuk különböztetni a narancsfától.
      - Nem - szólt ismét a rabbi.

-  Hát,  ha  egyik  sem,  akkor  mondd 
meg végre, hogy miről - kérdezték a 
fiatalok.
-  Amikor  egy  ismeretlen  személy 
arcába  nézel  és  ráismersz  benne 
nővéredre vagy testvéredre. Amíg ez 
nem történik meg, addig sötétségben 
élsz - hangzott a rabbi válasza.

Martin Luther King
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Egy karácsonyi vers elé

Novemberben  hunyt  el  Csiha  Kálmán  nyugalmazott  református  püspök 
Marosvásárhelyen. 

Csiha Kálmán 1929-ben született Érsemlyénben. Üldözött, nélkülöző gyermek- 
s  főképp  ifjúkora  volt.  1954-ben szerzett  lelkészi  képesítést  Kolozsváron,  s  Aradra 
került  segédlelkésznek.  Kevéssel  nősülése  után,  1957  decemberében  „fel  nem 
jelentés” miatt  letartóztatták,  és  koncepciós perben tíz  évre ítélték.  Ekkor felesége 
már  várandós  volt  első  gyermekükkel.  Megjárta  Kolozsvár,  Marosvásárhely, 
Szamosújvár,  Jilava  börtöneit  és  számos  munkatábort.  Nem  tarthatott  kapcsolatot 
családjával.  Hat  és  fél  év  után szabadult.  Gyülekezeteket  szervezett,  írt  –  Fény a 
rácsokon címmel  jelent  meg börtönnaplója.  1990-ben,  a  romániai  változások  után 
választották püspökké.

A  lent  olvasható  vers  a  börtönben  született,  az  ötödik,  börtönben  töltött 
ádventjében. Akkora ceruzacsonkja  sem volt,  hogy egy kis  WC-papírra (ha az  volt 
egyáltalán...) lejegyezhesse a sorokat. Egy éppen szabaduló rabtársának tanította meg 
a verset, aki aztán fejében-szívében elvitte, majd szomorú ajándékképpen a lelkész 
feleségének és kicsi lányának elmondta – néhány nappal karácsony előtt.

Csiha Kálmán: Még tizenegy nap

Még tizenegy nap, s földre száll az angyal,
Csengő csilingel bársony esteken,

Ezüst szárnyakon arany-angyalhajjal
A földre száll az Álom: megjelen.

Még tizenegy nap, s kigyúlnak a fények
S csillagszóróktól fényes éjszakán

Kis gyermekszemek bűvöletben égnek
S Jézus kopogtat szívek ablakán.

Én Istenem, már ötször csalt az álom,
Már öt karácsony telt el nélkülem,

Öt éve már, az éjszakát, hogy járom, 
S karácsony este nincs csak egy tüzem:

Hogy Benned bízom könnybe, éjbe hullva
Hogy kegyelmes vagy, s megadod nekem
Hogy egyszer és is, szent karácsony-esten

Megláthatom kis, árva gyermekem.
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Évforduló

Raffay Sándor és kora

„Az evangélikus egyház nem vállalkozik 
az omnibusz szerepére, amely 
megszabott viteldíjért mindenkit  
csendes tétlenségben is eljuttat a 
célra… Mi csak azt adhatjuk 
mindenkinek, ami a mienk: a Krisztus  
gondolatát, az Isten igéjét, az  
üdvösség Evangéliumát.” 

„…nem érzi-e közülünk mindenki, hogy 
ha ez a mohón haladni kívánó kor a 
Krisztust elűzi, megtagadja, ebben mi 
is bűnösek vagyunk?” 

„Ne utánozzátok azokat, akik úsznak 
az árral és tetszelegnek a ma 
hatalmasainak, akik sokszor csak a 
tegnap senkijei voltak és a holnap 
senkijei maradnak.”

A fenti idézetek 1937-ből, illetve 1919-ből származnak, Raffay püspök 
igehirdetéseiből. A mai olvasónak is tartogatnak elmélkedni valót.

Raffay Sándor püspöki szolgálata két nemzeti és egyházi katasztrófa közé 
ékelődött. A vesztes első világháború, a monarchia és a történelmi Magyarország 
felbomlása,  majd  a  hatalmas  véráldozatokat  követelő,  újból  elveszített  II. 
világháború, és nyomában az egyházellenes politikai változások keretezték ezt az 
életpályát. 1918-ban még több mint 1,3 millió evangélikus volt Magyarországon, 
1947-re  már  félmillió  alá  csökkent  lélekszámuk.  Nagyhírű  gyülekezetek, 
dicsőséges múltú iskolák rekedtek a határokon kívülre. Az egyház anyagi alapjait a 
kommün, a hiperinfláció, majd a gazdasági világválság rendítették meg.

Az  evangélikus  egyház  és  az  állam  viszonya  a  két  világháború  közti 
„keresztény kurzus” idején sem volt konfliktusmentes. Az anyagilag megrendült 
egyház  sok  állami  támogatást  kapott  elsősorban  intézményei,  iskolái 
fenntartására. Az egyház autonómiája ezáltal egyre inkább névelegessé vált az 
élet sok területén. A „hazafiság” az egyházi életben is természetes volt, a területi 
revíziót  is  támogatták.  Trianon  sokkja  miatt  ez  nem  is  lehetett  másként.  A 
felekezeti  ellentétek  kiélesedtek  a  két  világháború  között.  A  katolikus  egyház 
hatalmas anyagi ereje, reprezentatív részvétele az állami és társadalmi életben 
gyakran hatottak nyomasztóan a meggyengült evangélikus egyházra.

Raffay  Sándor  a  növekvő  állami,  felekezeti  és  szekularizációs  nyomás 
ellenében  az  evangélikus  egyház  megerősítésére  törekedett.  Tekintélye, 
kiemelkedő teológiai műveltsége, határozott és megalkuvást nem ismerő jelleme 
tették alkalmassá nehéz feladata ellátására. Egyik fő célja az evangélikus egyház 
„egységesítése”  volt.  A  már  létező  különböző  egyházi  egyesületeket 
„egyháziasította”,  azaz  erkölcsi  és  anyagi  támogatás  mellett  szorosabb 
gyülekezeti,  egyházkerületi  ellenőrzés  alá  vonta,  hogy  hatékonyabban 
működhessenek. Ennek támogatására jött  létre az  Országos Luther  Szövetség. 
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Raffay  Sándor  felkarolta  a  diakonisszákat,  akik  a  szociális  munka  mellett  a 
gyülekezetépítést  is  segítették.  Raffay  Sándor  ágendája  is  az  egységesítést 
szolgálta, figyelme még a liturgikus öltözék egységes szabályozására is kiterjedt.

A  lelkészi  túlképzést  az  egyház  építésére  fordította.  Missziói 
egyházközségeket  alapított  elsősorban  a  megerősödő  városokban.  Budapesten 
lelkészi körök szerveződtek az itt élő evangélikusok összegyűjtésére, gyülekezetbe 
szervezésére. A fővárosban, a városokban, Budapest környékén templomok sora 
épült fel. A Türelmi rendelet óta nem épült annyi templom Magyarországon, mint 
a  két  világháború  között.  Kőbányai  és  Vajda  Péter  utcai  templomunkat  is  ő 
szentelte fel.

Az autonómiát nem úgy értelmezte Raffay, hogy az egyháznak be kellene 
zárkóznia. A félmilliósra zsugorodott magyarországi evangélikus egyház számára 
különösen fontossá vált a nemzetközi kapcsolatok ápolása. Németország mellett a 
skandináv  országokkal  is  kiépültek  kapcsolataink.  Különösen  fontos  volt  a 
nyelvrokon finnekkel kialakult barátság. Raffay az országhatárokon belül is nyitott 
volt  az  együttműködésre.  Részt  vett  a  közéletben,  felsőházi  tagsága  mellett 
társadalmi szervezetekben is vállalt vezető szerepet. A merev és antidemokratikus 
társadalomszerkezetet bíráló fiatal lelkészek tevékenységét ugyan nem nézte jó 
szemmel, munkájukat azonban nem akadályozta meg.

Raffay Sándor kemény korszak kemény püspöke volt. Az egyháztörténeti 
kutatás fontos feladata, hogy jobban megismerjük örökségét, egyházunk teendője 
pedig  az,  hogy  ne  feledjük  el  életének  és  korának  számunkra  is  fontos 
tanulságait.

Kertész Botond (EOM)

 

Amikor áhítatra hívta az amerikai gyülekezet a 
kormányzót, azt a választ kapta, hogy a politikus 
időhiány miatt sajnos, nem jöhet el.

- Erről – mondta valaki – olyan ember jut 
eszembe, aki a dzsungelbe jár és elfelejti 
szeméről levenni a kendőt…

Egy másik meg hozzátette:

Volt egyszer egy favágó, munkája teljesen 
kimerítette. Akadozó lélegzettel mondogatta: Még 
arra sincs időm, hogy kiköszörüljem a fejszémet…
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Morzsaszedés 

Igehirdetés

  Keresztény gyülekezet! 
  Testvéreim az Úrban! 

Egybegyülekeztünk  Isten  szent  házában, 
hogy  Isten  szent  igéjével  és  imádsággal 
beiktassuk  lelkészi  szolgálatába  Benkóczy 
Péter  testvérünket  akit  a  kőbányai 
gyülekezet  lelkészéül  megválasztott. 
Hallgassátok  meg  azt  a  szent  igét,  melyet 
megírva találunk a 119. zsoltár 5. versében a 
következőképpen:
„Vezess  parancsolataid  útján,  mert  abban 
gyönyörködöm!”

Ünneplő keresztény gyülekezet! Kedves Péter!
Vannak  életünket  meghatározó  végigkísérő  igék.  Én  tudom, hogy ez  a 

zsoltárvers ilyen a te életedben. Búvópatak-szerűen végigkísér téged születésed, 
keresztelésed pillanatától kezdve…, a konfirmációdon is ez az ige visszaköszönt és 
két évvel ezelőtt is az ordinációd alkalmával a Deák téren ez az ige hangzott!
 És hiszem, hogy ezt az igét nem lehet megunni és nem lehet elkoptatni, mert ez 
a  zsoltáros  vallomása,  könyörgése:  „vezess  parancsolataid  útján,  mert  abban 
gyönyörködöm…”

Lehet ebben az ünnepi órában is útmutatás te számodra, Péter, de minden 
szolgatársam számára is, az egész gyülekezet számára is.

Út. Ha most arra gondolok, hogy a mi közös névrokonunk, Péter, milyen 
utakat járt végig, akkor sok minden eszünkbe jut. És szemünk előtt megjelennek 
Péter apostol életének izgalmas szakaszai, még az a képtelen helyzet is, mikor 
kiderül,  hogy még a tengeren is, még a hullámzó, kavargó habokon is  van út 
akkor, ha valaki annak a szavára hallgat, arra figyel, aki Ura az egész világnak.

Az elmúlt két évben Szarvason, tessediki hagyomány útján úttörőmunkát 
végeztél, egy újonnan nyíló Népfőiskola egyik vezetőjeként, lelkészeként. Akkor is 
erre  figyeltél  szolgálatodban.  Hiszem,  hogy  azért  tudtál  fönnmaradni,  és  nem 
belebukni ebbe az úttörő vállalkozásba, mert arra az Urra néztél, akire most is fel 
kell emelni a tekintetünket. 

Egyedül ő tud megtartani, egyedül ő tudja megtenni a lehetetlent is. A 
lelkészi szolgálat ma is  egy ilyen lehetetlen szolgálat. Olyan utakon kell elindulni, 
olyan utakat kell felfedezni és bejárni, amelyen lehet, hogy nem járt senki.
Persze, mondhatnák, hogy ez itt most nem igaz, biztos csónakba érkeztél...
Ez  a szép családias  kőbányai  templom biztos  pont,  tényleg egy erős vár,  már 
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messziről hívogat a tornya, egyfajta lelki oázis a lakótelep, a magas házak között. 
Jó ide betérni, és mondhatnánk azt, hogy ez egy sokkal biztosabb kitaposott út 
amin  elindulsz  itt  Kőbányán,  hűséges  lelkész  elődök  nyomában.  Mégis  azt 
gondolom, - s ezzel nem akarom a kedvedet szegni – biztos, hogy te is tudod, 
hogy ez sem lesz könnyebb, mint a szarvasi népfőiskola volt.

Mert  körülöttünk  nemcsak a város  zaját  halljuk,  hanem tudjuk  hogyan 
hömpölyög körülöttünk egy világváros, s  a városnak micsoda örvényei vannak. 
Látjuk,  hogyan  húz  le  embereket  a  város.  Itt  megtalálni  az  utakat,  nem 
elsüllyedni, nem elveszni, megtalálni és megtartani azokat az embereket akikhez 
Krisztus szeretete küld, bizony nem könnyű dolog. S ahhoz, hogy ezt a szolgálatot 
betöltsd, ki kell lépni ebből a „csónakból”. Bármennyire is körbeölel bennünket ez 
a szép templomtér, és épület. Nekem sokat jelent, hogy kilátok az utcára most is. 
És érzem azt, hogy igen, ebből  a csónakból  is  ki  kell  lépni,  mint ahogy Péter 
egykor kilépett, és el kell indulni, mert Jézus – és ezen ne lepődjünk meg – nem 
biztos, hogy csak itt van. 

Sokan úgy jönnek a templomba, hogy igen, ez az  Isten háza. Csak itt 
lehet Jézussal találkozni. Ez volt a tanítványoknak is a döbbenetes élménye, hogy 
Jézus ott van mind a viharban, a habok között, az örvények fölött, és azt akarja, 
hogy tanítványai is merjenek elindulni a lehetetlennek látszó utakon is, mert ő 
meg tudja tartani az övéit.

Sokan éltük át a  napokban a Városmisszió  eseményeit  120 helyszínen, 
sokféle módon próbált  a  katolikus  egyház is  és más társegyházak is  kilépni  a 
templomok fedezékéből. Elindulni a nagyváros utcáin és terein azok felé, akiket 
sodor az ár, akik nem tudnak megállni, akik már nem hallják a harang szavát, akik 
nem veszik észre a templomtorony égre mutató ujját.

Én hiszen, hogyha városmissziós hét véget is ért, nincs más esély a te 
számodra az első és a második esély  után amiről  szólt  a szarvasi  szolgálatod. 
Újabb esély ez a kilépés, amiről szól ez a hét: reménységet és jövőt adok nektek! 
Úgy is igaz, hogy ennek a városnak, benne az evangélikus egyháznak, benne a 
kőbányai  gyülekezetnek egyetlen reménysége, és  egyetlen jövője az,  ha az itt 
kapott erővel, szeretettel és békességgel ki mer lépni a templom biztosnak látszó 
csónakjából  és  el  tud  indulni  azok  felé,  akik  nem  tudják  igazán  mire  van 
szükségük, és kire van szükségük. 

Biztos sokan ismerjük Sillye Jenő slágerré, szlogenné vált ének sorát:  A 
világnak Krisztus kell! És ez akkor is igaz , ha a világ erről nem tud. Ez akkor is 
igaz, ha világ úgy gondolja, hogy neki teljesen másra van szüksége. Mi hisszük és 
tapasztaljuk,  hogy Krisztus  kell,  hogy az életünk biztos  kapaszkodót,  megtartó 
kezet találjon.

Péter  neked  azt  kívánom,  ahogy  eddig  is  tetted,  -  hiszen  kreatívan 
vállaltad  az  újat  –  vállaltad  azt,  hogy  új  eszközöket  keressél  arra,  hogy  az 
embereket megszólíts az evangéliummal. Ezzel a lehetőséggel éljél itt is, és akkor 
igazán  világos  lesz  az  életed  végigkísérő  zsoltár  vers  furcsa  mondata: 
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gyönyörködöm parancsolataidban. 
Hogyan lehet egy parancsolatban gyönyörködni? Igazán akkor értjük, meg 

ezt  a  zsoltár  verset,  ha  tudjuk,  hogy  a  parancsolat,  az  út  amiben 
gyönyörködhetünk, nem törvény, hanem Jézus Krisztus.  Ő az  Isten akarata,  ő 
rajta keresztül akar átmenni Isten minden terve a világon. Ő az út, amin járni 
lehet. Ő az, akiben lehet gyönyörködni, ahogy az Atya szavát olvassuk: „Ez az én 
szeretett  Fiam akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” 

Igen, Ő hívott el téged ide, és ő küld innen tovább az emberek felé.
Én csak azt tudom kérni a kőbányai gyülekezettől: együtt, ti is lépjetek ki 

innen ebből a biztos csónakból, merjetek elindulni a pásztor nyomában, a pásztort 
segítve Isten szétszóródott népe ne csak egymásra, hanem közös Urára találjon. 
Így  kívánom  Péter,  kísérjen  tovább  ez  a  zsoltár,  ez  a  mondat:  „Vezess 
parancsolataid, mert abban gyönyörködöm!” Ámen

(Gáncs Péter a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökének 2007. szeptember 29-én 
elhangzott iktatási igehirdetése.)

 

Vörös fenyő a zöld fenyők között,

kinek már odasúgta a Halál:

„velem gyere!”

                       - de azért mégis áll.

Fennszóval hirdeti, hogy nincs halál,

csupán az élet színe-változása.

Vörösen áll, de azért mégis áll.

Ágai közt, éjfél felé,

az örökélet szele muzsikál.

(Wass Albert)
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Könyvajánló

Jelenits István: Ha valaki beszél (Interjúk és versek)

Jelenits István, a kiváló magyartanár hírét évtizedekkel 
korábban is hallani lehetett, Sokan akkor figyeltek fel 
rá,  amikor  piarista  rendfőnökként  irányította  a 
rendszerváltozás  környékén  a  tanító  rend  életét.  A 
piaristák hivatása a rendalapítás óta a tanítás-nevelés, 
és  abban  nagyon  jó  eredményeket  értek  el.  (A  XX. 
században  talán  Sík  Sándor  és  Öveges  József  a 
legismertebbek.  Azt  is  tudhatjuk,  hogy  ő  volt  a 
gyóntatója két rendkívüli  embernek, Latinovitsnak és 
Pilinszkynek. Vajon mit tud Jelenits?
Manapság  is  sokfelé  hívják  beszélgetésekre,  vitákra, 
előadásokra. 

 Megszólalásaiban  mindig  világosan,  egyszerűen 
fogalmazza meg válaszait  a legnagyobb kérdésekre is. Szelíd, szerény, de igen 
határozottan  mondja  véleményét.  Néha  úgy  gondolja  az  ember,  túlzottan 
megengedő, liberális sok kérdésben, de ő egy-két mondattal nyilvánvalóvá teszi, 
mennyire a határozott, férfias nevelés híve. A piarista iskolák újraindításánál pedig 
bátran, határozottan küzdött  igazságukért.  Egyházát is  megvédi a támadások,, 
provokációk ellen. Több interjúban is szóba hozza a Nigra sum idézetet  (Fekete 
vagyok, de szép.) Ez a bibliai mondat sosem foglalkoztatott engem. 

Ő ezzel  a  gondolattal  világította  meg számomra az  egyház helyzetét  a 
világban. Gyarlók, sérültek, bűnösök vagyunk, és mégis … „Nem biztos, hogy a 
legjobb hajó a miénk, de ezen a hajón van Jézus.”

Legjobban  hatott  rám  egy  régebbi  írása  (az  Élet  és  Evangélium  c. 
kötetből).  Ebben az ősegyház kedvelt  szimbólumáról,  Odüsszeuszról  elmélkedik 
(pogány történet!!!)  Odüsszeusz  kalandvágyó, de legjellemzőbb tulajdonsága a 
hűség.  Haza  akar  jutni  szeretteihez,  ezért  a  kísértések  ellen  az  árbochoz  köti 
magát, ami – kereszt alakú.

Valahogy így kell nekünk is az élet, a kísértések viharain végighajózni, a 
kereszthez ragaszkodva, belekapaszkodva,le ne sodródjunk a hajóról, ami az örök 
hazába visz.

Az új kötetben a Jelenitscsel 1981 óta készített interjúk szerepelnek, és 
néhány  verse,  melyek  azelőtt  Tótfalusy  István  néven  jelentek  meg.  Köztük  a 
sokak által szeretett Karácsonyi leonínusok).

Jelenits István könyvei mindig nagy ajándékot jelentettek nekem. Ezt az 
interjúkötetet is ajánlom mindenki figyelmébe.
(Az ajánlott mű a Szent István Társulat gondozásában 2007-ben jelent meg)

Regős Imre
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Élménybeszámoló

Presbiteri csendesnap

Gyülekezetünk  presbitériuma  ez  évi 
szokásos  csendesnapját  Szentendrén 
tartotta  az  ottani  evangélikus 
gyülekezet termében, november 17-én, 
szombaton.  Nehéz  volt  megfelelő 
időpontot találni, ami végül a részvételi 
arányon is megmutatkozott. Mindössze 
nyolcan  tudtunk  részt  venni  az 
alkalmon, lelkészünket is beleszámítva.

A  csípős  szombat  reggelen 
azonban lelkes kis csapat gyülekezett a 
templomnál,  hogy  aztán  felügyelőnk, 
dr.  Csepregi  Gyula  szó  szerinti 
vezetésével  vágjunk  neki  az  útnak. 
Nyolcszemélyes  mikrobuszát  éppen 
megtöltöttük  és  gyorsan  be  is 
melegítettük,  bár  Gyulát  kissé 
zavarhatta,  hogy  a  bepárásodó 
ablakokon jószerivel előre, ha kilátott.  

A  kitűnő  hangulat  is  fűtött 
bennünket, így vendéglátónk, Horváth-
Hegyi  Olivér lelkész  úr  igazán  virgonc 
társaságot  látott  előkászálódni  a 
lelkészlak  bejáratánál.  Az  előkészített 
finom  teák  után  körbejárhattuk  az 
újonnan  emelt  épületet  és 
megismerhettük  a  gyülekezet  és  a 
templom  rövid  történetét.  A  kívülről 
helybeli  kővel  borított  templom  és 
lelkészlak  több  újszerű,  időnként 
meglepő  építészeti  megoldást  mutat 
igényes,  a  részletekre  is  odafigyelő 
kivitelezésben. Jó volt hallani, hogy az 
építkezésnek, no és persze a most már 

állandó  lelkész  munkájának 
köszönhetően a gyülekezet is újjáéledt 
és folyamatosan gyarapszik. 

Voltaképpeni  programunk 
különböző  önismereti  és 
közösségfejlesztő  játékokból  állt, 
melyek  során  nemcsak  egymást, 
hanem  önmagunkat  is  felfedezhettük 
egy kicsit. 

Legfontosabb  tennivalónk 
mégis  a  presbiteri  hitvallás 
megfogalmazása  volt,  amihez 
mindegyikünk  igyekezett  hozzáadni 
valamit.  Az  elkészült  hitvallást  az 
alábbiakban közreadjuk.

A  munkát  szerencsésen 
szakította  meg  a  kitűnő  Jókai-
bablevesből  és  palacsintából 
összeállított  ebéd,  amit  a  szomszédos 
kifőzdéből hoztunk át. A közös asztaltól 
felállva  levezetésként  rövid  sétát 
tettünk  a  városban,  ami  a  nyári 
turistaáradat  nélkül  talán  többet 
mutatott eredeti bájából. 

Visszatérve  folytattuk  a 
munkát,  majd  a  napot  úrvacsorai 
istentisztelettel  zártuk,  igen  meghitt 
hangulatban. 

Este  lett,  mire  búcsút  vettünk 
vendéglátónktól és Szentendrétől és ha 
lehet, még emelkedettebb hangulatban 
tértünk haza, mint ahogy jöttünk.

Molnár László
                                                                                                                     



2 0   K ő b á n y a i  H a r a n g s z ó  2 0 0 7 / 2

 

Kőbányai Presbiteri Hitvallás

Hisszük,  hogy  Isten  szólít  meg  minket,  és  hív  el  a  presbiteri 
szolgálatra.
Hisszük és valljuk, hogy Isten országának építői vagyunk.
Hisszük, hogy minden alkalmatlanságunk ellenére Urunk felruház 
minket bölcsességgel, erővel,  figyelemmel és szeretettel, hogy a 
gyülekezetben szolgáljunk.
Hisszük, hogy lelkileg szükségünk van a megerősödésre Krisztus 
útmutatása szerint.

Istentől rendelt feladatunknak tekintjük:
a gyülekezeti közösség építését a szeretet által,
egymás elfogadását az esendőségeink és botlásaink ellenére,
a testvéreink közötti jó kapcsolat erősítését.

A  lelki  felelősség-vállalás  mellett  fontosnak tartjuk  a gyülekezet 
mindennapi életében és gazdasági feltételeinek megteremtésében 
való munkálkodást.
Hisszük,  hogy  gyülekezetünk  gazdasági  életének  tisztasága 
lelkiekben is áldást hoz. 
Hisszük, hogy időről időre Isten új gyülekezeti tagokat szólít meg 
ezekre a feladatokra.
Hiszünk  az  imádság  megtartó  és  megújító  erejében,  amellyel 
egymást és gyülekezetünk minden tagját hordozzuk.
Hisszük, hogy mindenre Isten erősít meg minket.

Erős vár a mi Istenünk!

Szentendre 2007. november 17.
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Élménybeszámoló

Emmausi tanítványok

Szeptembertől már az új lelkészünk, Benkóczy Péter is velünk „gyalogol”. 
A (még mindig) fiatal felnőttek körének elnevezése az új tanévben ezért igazán 
aktuálissá vált. 

Kis közösségünk már a hagyományos lecsós „beetetés” során elkezdte a 
beszélgetést,  arról,  ami  eddig  történt,  s  mi  is  beszélgettünk,  vitatkoztunk  a 
folytatás mikéntjéről. Szerencsére lelkészünk látását nem zavarta semmi, ezért az 
eddigiektől eltérő módon vette kezébe a stafétabotot.

Velünk járja az utat, de kicsit irányít is bennünket. Az eddigi gyakorlattal 
szakítva most nemcsak az adott bibliai rész mondanivalóját vesézzük ki, hanem 
szó  szerint  beszélünk,  játszunk  az  adott  témát  feldolgozva.  A  lelkészünk 
bibliodráma  vezetői  gyakorlatának  köszönhetően  ebben  a  formában  mindenki 
oldottabban, képes saját véleményét elmondani. 

Első alkalommal egy különleges ismerkedési alkalomra nyílt lehetőségünk: 
alkalmilag  választott  párunk  minden  rezdülését,  mozdulatát  követhettük 
figyelemmel.  E  nap másik témája Jónás próféta könyvének megbeszélése volt. 
Csoportok alakultak, amelyek külön-külön mutatták be, hogy benyomásaik szerint 
milyen volt Jónás, mi indította az útra, illetve megtenné-e ugyanazt még egyszer. 
Bár  ugyanarról  a  Jónásról  volt  szó,  a  csoportok  mégis  igencsak  eltérő  Jónás 
ábrázolásokat  mutattak  be  -  nemegyszer  jókedvre  derítve,  máskor 
elgondolkodtatva a többieket.

Egy hónap múlva már kicsit megedződve gyülekeztünk, gondolván, hogy 
minket  már  nagy meglepetés nem érhet.  Ez  alkalommal Dávid életéből  három 
mozzanatot emeltünk ki: Dávid és Sámuel találkozását, Dávid és Góliát küzdelmét, 
valamint Dávid esetét Nábállal és Abigaillel. Ezeket a jeleneteket „természetesen” 
némán,  kevés  szóval   jelenítettük  meg.  Mivel  közülünk  kevesen  keresik 
kenyerüket  színpadon,  ezért  egyenlő  „eséllyel-esélytelenséggel”  láttunk  a 
feladatnak. Minden csoport mást emelt ki a témából, de így is valamennyi alakítás 
nagy tetszést aratott.

A karácsonyi  alkalmunk  -  talán  -  hagyományos  formában fog lezajlani, 
azonban úgy tűnik, nem mehetünk biztosra. Tehát biztosan el kell mennünk! 
Szeretettel várjuk, hívjuk alkalmainkra a gyalogolni vágyókat!

Chladek Frigyes
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Élménybeszámoló
Az idei buszkirándulás képekben (avagy a „VIKIRÁNDULÁS” szubjektív szemmel)
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Képek és szöveg: Chladek Frigyes
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Emlékezzünk!

Dr. Fabiny Tibor (1924 - 2007)

2007. december 4-én hajnalban váratlanul elhunyt Dr. 
Fabiny  Tibor  egyháztörténész,  az  Evangélikus 
Országos  Múzeum  alapító  igazgatója.  A  Kőbányai 
Harangszó  szerkesztői  az  alábbi  írás  közlésével 
búcsúznak  tőle.  A  kegyelmes  Isten  erősítse  és 
bátorítsa  a  családtagokat,  és  adjon  mindnyájunknak 
vigasztalást.

Isten veled, Tibor bácsi!

Egy  úriember  távozott  körünkből.  Szépen  maga 
mögött  betéve  az  ajtót,  nem  zavarva,  nem  okozva 
fennakadást. Az utolsó sárosi gavallér itt járt köztünk. 
Mikor  eltávozott  valahonnan,  sokszor  néztek 
elgondolkozva utána: egy úriember, ma már az ilyen 
ritka.  Mintha  utolsó  mohikánként,  nemes  fajának 
minden tulajdonságát fel akarta volna mutatni utoljára. 
Finom,  elegáns  jelenség  volt:  választékosan 
öltözködött, figyelmes volt. 
Ő volt sokak számára az úriember. 

Jelenség  volt:  ahogy  szokták  mondani:  magatartásával,  szavaival  nevelt,  biztatott, 
támogatott, épített. Nem törtetett, nem akarnokoskodott, hanem másokat támogatott, 
csapatot épített. Hatalmas veszteség érte az egyházat, az egyházakat, a tudományos 
életet. Életműve jelentős része kis, alig ismert lapokban, kiadványokban, vagy csak a 
szakemberek által számontartott kötetekben, magyar, német és más nyelveken jelent 
meg. Jó lenne összegyűjteni ezeket az elszórt,  ma már alig áttekinthetően sokrétű 
életművet. Jó lenne, ha evvel tovább tudna tanítani, nevelni, egyház és magyarság 
szeretetére.

Mikor  megjelent  a  magyarországi  egyházakról  egy  áttekintés,  ő  írta  az 
evangélikus  egyház  bemutatását.  Mikor  egyházunk  azt  akarjuk  kívülről  jövőnek 
bemutatni,  az  ő  általa  mívesen  megírt  történelmi  összefoglalóhoz  nyúlunk.  Ha 
látogatónak be akarjuk mutatni az egyház történetét, az ő általa alapított Deák téri 
múzeumba visszük el. 

Szakmailag,  teológiailag  sokan  sokféleképpen  emlékeznek  rá.  Engedtessék 
meg,  hogy  személyesen  emlékezzek:  feltétlen,  atyai  jóbarátomat  veszítettem  el 
benne. Annyi minden közös élmény, munka, esemény fűz össze, hogy nem is lehet 
felsorolni.  Legutoljára  a  Kollár-konferencián  találkoztunk,  előadott,  közvetített  a 
magyar-szlovák  múlt  nehézségein  átjutni.  Előtte  a  Raffay-konferencián  vállalt 
ülésvezető elnökséget: örömmel nézte az egyháztörténettel  foglalkozók,  érdeklődők 

id. dr. Fabiny Tibor mint az 
Evangélikus Teológiai  

Akadémia dékánja 
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munkáját, szemével, tanácsaival, ottlétével biztatott. 
Egyszemélyes intézmény volt: mindenütt ott volt, ahol az evangélikus múlt emlékét 
ápolták,  ahol  bel-  és külföldi  tudományos találkozókon képviselni  kellett  az egyház 
ügyét. Két lábon járó lexikon volt: sokunk számára volt megoldás, ha nem jutottunk 
valamivel tovább, ha nekiálltunk egy téma feldolgozásának, ha szakavatott tanácsot 
akartunk kérni. Ő mindig, mindenkinek pontos, alapos választ adott, ami segített és 
továbbvitt. 

Hungarus jelenség volt:  számára Magyarország nem fejeződött 
be  Hegyeshalomnál  és  Hernádnémetinél:  tudta,  hogy  az 
evangélikus  történelmet  csakis  a  történelmi  Magyarország 
keretébe ágyazva lehet művelni. Elsősorban családja származási 
helye, a Felvidék, azon belül is Sáros megye és annak csodaszép 
fővárosa, Eperjes vonzotta. Kapcsolatot tartott, eljárt Eperjesre, 
hazajárt  Sárosba,  ellátogatott  Kükemezőre  a  bájos  kis  Bánó-
kúriák világába. 

Tibor bácsi örökül hagyta ránk az egyház szeretetét: egyik utolsó 
mondatára emlékszem: akármilyen gondok vannak, mi mégis szeretjük. Köszönjük, 
amit tettél értünk, köszönjük, hogy példáddal ezután is bátorítasz. 

Czenthe Miklós (Evangélikus Országos Levéltár)

Dr. Fabiny Tibor életéért istentisztelet keretében adunk hálát, 2007. december 22-én, 
11 órakor a Deák téri evangélikus templomban.

Szabó Magda (1917-2007)

Szabó  Magda  magyar  protestáns  írónő, 
aki  testvérünk  volt  az  Úrban,  2007. 
november  19-én  délután  négy  órakor, 
olvasás közben, 90 éves korában átlépett 
ebből a kis életből a nagy Életbe. Békésen 
elaludt a saját  házában,  Kerepesen. Őrá 
emlékezünk.  Sokat  megélt,  sokat  látott. 
Nagy utakat tett meg lélekben és testben. 
A  mellőzöttség  hosszú  korszaka  után 
hazánk  irodalmának  első  számú 
nagyasszonyává  küzdötte  föl  magát. 
Szívós,  kitartó  alkotó  munkája  idővel 
világszerte ismertté tette. Szabó Magda a 
legtöbb idegen nyelvre lefordított kortárs 
magyar  írónk.  Műveit  42  idegen nyelvre 
fordították le. Számunkra, akik szeretjük, 

és  azoknak,  akik  ezután  szeretik  meg, 
mondanivalója  időtlenül  értékes  marad. 
Különös  erkölcsi  erejénél  fogva  művein 
keresztül  odaátról  is  tanítja  és  segíti 
olvasóit.

Szabó  Magda 
nemesi-értelmi-
ségi  családban 
született  1917. 
október  5-én 
Debrecenben. 
Felmenői  közül 
többen  is 
írogattak. 

Édesapja  jogász,  a  cívis  város 
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tanácsnoka  volt.  Szabó  Magda 
szülővárosában érettségizett 1935-ben a 
Dóczy  Leánynevelő  Intézetben.  Egyik 
tanára, Szondy György ifjúsági író már 11 
éves  korában  felismerte  tehetségét,  és 
igényes irodalomra szoktatta. 

Verseket  írt,  fordítással  is  kísérletezett. 
Érettségi  után  nyarait  Bécsben  töltötte. 
Taszította  az  ott  látott  katolicizmus  és 
Habsburg-kultusz.  Ez  a  taszító  hatás 
segített  elmélyíteni  magyarságát.  Az 
Anschluss idején megismerte az Ausztriára 
rátörő  fasizmust  is.  Latin-magyar-
történelem  szakos  tanári  oklevelét  a 
debreceni  Tisza  István 
Tudományegyetemen  szerezte  meg. 
1940-től  középiskolában  tanított 
Hódmezővásárhelyen  és  Debrecenben. 
Vásárhelyi  éveiben  megismerte  a 
tanyavilág  szegénységét,  a  paraszti 
valóságot. Filmügyi referens 1945-től 
a  Vallás-  és  Közoktatásügyi 
Minisztériumban, főnöke Bóka László volt. 
Pesten  az  irodalmi  élet  sűrűjébe  került, 
első  versei  a  debreceni  Magyarok  című 
folyóiratban  jelentek  meg.  Ebből  a 
folyóiratból  vált  ki  az  Újhold,  melynek 
körét  a  Nyugat  hagyományait  folytató, 
ellenzéki  eszméken  nevelkedett  polgári 
írók  –  köztük  Nemes  Nagy  Ágnes, 
Pilinszky  János,  Rába  György,  Somlyó 
György – alkották. Itt találkozott férjével, 
Szobotka  Tiborral  is,  akinek  1982-ben 
bekövetkezett  halála  után  Megmaradt 
Szobotkának  című  írásában  állított 
emléket 1983-ban.

Révai József utasítására 1949-ben 
visszavonták  tőle  a  már  neki 
adományozott, a magyar írókat támogató 
magánalapítvány  Baumgarten  díját,  s 
polgári  származása  miatt  minisztériumi 
állásából  is  elbocsátották.  Könyvei  1949-
1958 között nem jelenhettek meg. Férjét 

is kidobták a Rádióból. Szabó  Magda 
1949-1959-ig általános iskolai tanár volt. 
Mint  szabadfoglalkozású  író  alkotott 
tovább  1959-től.  Ettől  kezdve  már  az 
asztalfióknak  szánt  műveit  is  kiadták,  s 
József  Attila  díjat  kapott.  Első 
versesköteteiben  (Bárány,  Vissza  az 
emberig)  az  újholdas  költőkre  jellemző 
élmény  és  hangütés  uralkodik.  Később 
csak prózai műveket írt. 

Mind gyermekkönyvei:  Sziget-kék 
és  Mondják  meg  Zsófikának,  továbbá  a 
Freskó  és  Az  őz  című  regényei  jelentős 
sikert  hoztak  számára.  Jó  pszichológiai 
érzékkel, árnyalt részletességgel ábrázolta 
hőseinek  belső  világát,  a  lelki 
folyamatokat,  az  emberi  kapcsolatok 
válságait a Rákosi-kor kegyetlen viszonyai 
idején.

Szabó  Magda  Magyarország  egyik 
legjelentősebb  és  világhírű  írónője  volt, 
aki  művei  segítségével  szülővárosa, 
Debrecen  és  Magyarország  nevét 
világszerte  ismertté  tette  és  öregbítette. 
Az  ajtó  című  regényét  a  magyarországi 
megjelenés után 15 évvel végre a francia 
nagyközönség is megismerhette. A könyv 
úgy  kezdődik,  mint  egy  vallomás,  de 
azután  tanregénnyé  változik  át.  Ezért  a 
regényért  2003-ban  Femina  díjat  kapott 
Franciaországban.  Jean-Christophe 
Buisson francia irodalomkritikus szerint Az 
ajtó  című  regény  a  magyar  irodalom 
ékszere.  Az  ajtó  testamentum-könyv, 
memoár-könyv  egy  országról,  egy 
történelemről,  egy  korszakról,  a  háború 
utáni  Magyarországról.  Azt  kellene 
mondani,  emlékezés-könyv,  hiszen 
valójában Szabó Magda összegyűjtött  és 
regényesített  emlékeiről  van  benne  szó. 
Benne – mint egy folyam, amelynek vize 
hol nyugodt, hol zajgó – fölidézi életének 
húsz  esztendejét,  melyet  Emerenccel,  a 
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házvezetőnőjével  osztott  meg,  aki 
ugyanolyan  tevékenyen  porolta 
könyvtárának  polcait,  mint  az  írónő 
gondolatainak kacskaringóit.

Bölcskei  Gusztáv  tiszántúli  református 
püspök úr búcsúztató szavaiban december 
elsején emlékeztetett, hogy Szabó Magda 
felismerte  szívében  Isten  neki  szánt 
parancsát.  Szabó  Magda  tudta:  az  élet 
vállalás,  aminek  célja  hittel,  értelemmel 
és  cselekvéssel  kitölteni  a  születés  és  a 
halál  között  megadatott  időt.  Szabó 
Magda  szíve  mélyén  megtalálta  Isten 
személyre  szabott  parancsát,  amelyben 
számára együtt volt debrecenisége, mély 
kálvinista  hite,  írói  küldetésének 
felismerése,  a  haza  iránti 
elkötelezettsége,  a  teherhordozók,  a 
helytállók – a példaadók – megbecsülése.

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Szabó 
Magda  tudta  ezt  az  Igét.  Azt  is  tudta, 
hogy  a  protestantizmus,  illetve  a 
kálvinizmus  nem  pusztán  teológiai 
kategória, hanem magatartás, életvitel is. 
Szabálytalan  keresztény  volt  –  idézte 
Szabó  Magda  önvallomását  Bölcskei 
püspök  úr  –,  ám  olyan  ember  volt,  aki 
tudta  a  szabályt,  ezért  engedhette  meg 
magának,  hogy  eltérjen  tőle.  Életével 
igazolta  az  „Itt  állok,  másként  nem 
tehetek“  személyes  igazságát.  A  Kiálts, 
város!  című  dráma  Domokos  Lajos 
főbírájával együtt vallotta, hogy az élet a 
szívünkben felismert, ránk mért szolgálat 
vállalása.  Ezt  az  igazságot  hordozzák 
művei,  amik  nem  elkendőznek,  hanem 
tanítanak.

Évekig főgondnoka és presbitere is volt a 
Tiszántúli  Református  Egyházkerületnek. 
Kocsis  Elemér  nyugalmazott  tiszántúli 
református  püspök  úr  szerint  Szabó 

Magda nem díszelnök volt,  hanem olyan 
egyházi  vezető,  aki  példás  szigorral  és 
szorgalommal  szolgálta  egyházát. 
Hallatlan  erőfeszítéssel  küzdött  azért, 
hogy a Nagytemplom 1988-ban 18 helyen 
megszakadt  falainak  helyreállítására 
meglegyen a pénz. 
S  mivel  nem  volt  elég  a  felújításra  az 
állam  által  kiszabott  és  a  hívek 
adakozásából  rendelkezésre  álló  összeg, 
kitartó  diplomáciai  munkával,  kiterjedt 
levelezéssel  dolgozott  azon,  hogy  a 
hiányzó forintok a holland, a német és a 
svájci  testvéregyházaktól  összegyűljenek 
a  falak  maradéktalan  helyreállításához. 
Egyházvezetőként  hozzájárult  ahhoz  is, 
hogy  a  reformátusság  visszakapja  az 
államosított  iskolákat,  köztük  Szabó 
Magda  kedves  alma  materét,  a  Dóczy 
Gimnáziumot.  Az  egyházáért  sokat  tevő 
írónő  öt  évvel  ezelőtt  emlékbe  kapta  a 
Nagytemplom kilincsének mását. Senkihez 
nem  kerülhetett  volna  jobb  helyre  e 
kegytárgy,  mint  az  egyházkerület  örökös 
főgondnokához,  a  Nagytemplom  örökös 
presbiteréhez,  a  Teológiai  Egyetem 
díszdoktorához, vagyis Szabó Magdához.

Kósa Lajos polgármester úr tisztelettel és 
megbecsüléssel  szólt  arról,  hogy 
Debrecent  azért  ismeri  a  világ,  mert 
Szabó  Magda  –  az  egyik  legismertebb, 
legtöbb  nyelvre  lefordított  magyar  író  – 
minden művében vállalta debreceniségét, 
fáradhatatlan utazó nagykövetként elvitte 
a város hírét mindenhova, ahol járt. Szabó 
Magda édesapjától, a városi tanácsnoktól 
kapott életre szóló útmutatást, amely úgy 
szólt:  „Első  a  város“.  Példamutató, 
ahogyan  az  írónő  megélte  saját  cívis 
voltát, amiben azt is megmutatta, hogyan 
kell  ezt  a  sorsot  viselni.  Ezzel  nehezen 
követhető  mintát  mutatott  a  város  mai 
vezetőinek és polgárainak.
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Kedves,  de  kemény  ember  volt,  aki 
kérlelhetetlenül képviselte saját igazságát. 
Korlátokat lépett át, ám igaza volt, s ezt 
tettei,  tehetsége  jogán  megengedhette 
magának.  Belülről  és  felülről  vezérelt 
ember  volt,  aki  megtehette,  hogy  úgy 
nyilatkozzon:  imádott  férje,  Szobotka 
Tibor  három  utolsó  kívánságából  csak 
egyet  teljesít,  mert  a  többi  nem  lenne 
helyénvaló. Szabó Magda mindig a szüleit 
–  Szabó  Eleket  és  Jablonczay  Lenkét  – 
látta  a  Nagytemplom  két  tornyában. 
Szabó Magda lelkében a város, a hit és a 
család  elválaszthatatlanul  összefonódott. 
Végakarata  szerint  hamvai  egyik  felét 
szülei hamvai mellett Debrecenben, másik 
felét  férje  hamvai  mellett  Budapesten  a 
Farkasréti  temetőben  helyezték  örök 
nyugalomra.

Csikos Sándor, a debreceni Csokonai 
Színház színművésze emlékeztetett az 
írónő elkötelezettségére, ami a szabó 
magdai hős, Domokos Lajos szavaival úgy 
hangzott: 
a város nem én vagyok, hanem a 
kollégium, a kollégium pedig maga 
Magyarország. Olyan írónő volt, aki perbe 
szállt hőseivel, akikkel mélyen azonosult, 
s akiket bukásukban is szeretett.

Bosák Nándor katolikus püspök úr a 
debreceni temető díszsírkertjében levő 
családi sírnál Szabó Magda ökumenizmusa 
előtt hajtott fejet, felidézve, hogy mély 
református hite mellett sokat tett a 
katolikusokért is, tisztelegve ezzel az 
írónő katolikus édesanyja hite és emléke 
előtt.

J. J.
 

Filmszakadás...

In memoriam Michelangelo Antonioni és Ingmar Bergman
Most mondta be a rádió: Antonioni is útra 
kelt. Ha kicsit kilép, a nap végén, még az 
éjszaka  beállta  előtt  utolérheti  a  másik 
óriást. És együtt bandukolhatnak tovább, 
valahol ott fenn, túl a felhőkön… 
Miközben  valahonnan,  nagyon  távolról, 
meghatározhatatlan  irányból  és 
messzeségből – talán a lelkünk húrjain – 
alig  hallhatóan,  fájdalmasan  zsonganak 
egy melankolikus őszi szonáta hangjai…

Mi pedig itt  maradunk ebben a 
vörös  sivatagban,  értetlenül  és  néma 
döbbenettel,  mint  napfogyatkozás 
idején  a  madarak  a  váratlanul  beállt 
sötétben és csendben, melyet legfeljebb 
suttogások  és  sikolyok törnek  meg 
néha...  Amint  a  vihar  előtti  csendre 
ráveti  láthatatlan  árnyékát  valamely 

baljós  előérzet,  azonképpen  kerít 
hatalmába  bennünket  is  valami 
titokzatos,  ősi  szorongás…  Bizony 
mondom  néktek,  a  farkasok  órája 
közeleg…

Mert  hiába  a  legnagyobb 

 Jelenet a Hetedik pecsét című filmből
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felbontású  nagyítás,  ha  újfent  nem 
színről  színre,  hanem  –  mint  azelőtt  – 
ismét  tükör  által  homályosan látjuk 
mindazt – így magunkat is  –,  aki  ott ül 
szemben önmagunkkal, hiábavaló minden 
érintés és  rítus, a  csend és a  kiáltás is, 
még  a  leghevesebb  szenvedély is 
hiábavaló, mert tudnivaló, hogy „minden 
csak  hiábavalóság,  és  a  léleknek 
gyötrelme.”

És kire marad immár a  hetedik 
pecsét feltörése?  Vagy  az oberwaldi 
titok megfejtése? És egy nő azonosítása 
kire vár? Talán arra, akinek foglalkozása 
riporter –  esetleg  paparazzi  –,  és  aki 
meg van győződve arról, hogy egyedül ő 
van  közel  az  élethez?  Akinek  édes 
mindegy,  hogy  a  beszélgetés  tárgya  a 
varázsfuvola,  vagy éppen a  kígyótojás, 
akinek  közömbös,  hogy  a  téma: 
jelenetek  egy  házasságból vagy 

jelenetek a bábuk életéből? 
(De  hogy  is  várhatnánk  el  az  értékek 
felismerését  és  tiszteletét  azoktól, 
akiknek csak egy a fontos: a nézettség 
bármi áron! Szégyen ez a javából.)

Kergessék  csak  a  nap  lovagjai 
továbbra is a  kalandot, szimatolják csak 
mindenben a botrányt, rángassanak csak 
magukhoz  a  sárba  mindent,  ami  érték, 
számunkra  akkor  is  örökre  megmarad 
mindaz,  amit  a  film  e  két  óriása  ránk 
hagyományozott.

Számunkra,  akik  még  itt  botorkálunk  a 
„felhőkön  innen”,  egyelőre  úgy  tűnik, 
képtelenség,  hogy  a  film  nélkülük 
pereghet tovább...

Vajk

 

„Szívükben magyar vér, bátorságukban hazaszeretet lobogott.”

A közelmúltban nyomta a kezembe Kapi  
Béla bácsi az alant közölt kis írást. Az „ő  
’56-járól”,  a  forradalomból  való  
emlékeiről  a  Kőbányai  Harangszó  egy 
évvel  ezelőtti  számában  olvashattunk.  
Kell-e emlékeznünk a magyar történelem 
e dicsőséges napjaira – jubileumon kívül  
is? Kell-e gondolnunk a hősökre, azokra,  
akik  a  diktatúra,  majd  a  forradalom 
leverésének  áldozatai  lettek?  Azokra,  
akiknek  egzisztenciája,  sőt  élete  tört  
ketté?  Nem  „rágjuk-e  agyon  a  ’48-as 
vagy  az  ’56-os  csontot”?  Elegendő-e  a 
forradalom  kerek  évfordulóján  drága 
emlékműveket  állítani,  s  ezzel  mintegy 
letudni  a  nemzeti  emlékezet  ügyét? 
Meggyőződésem, hogy nem elég. Ahogy 

előrement  szeretteink  sírjához  hónapról  
hónapra,  de  legalább  évről  évre  
ellátogatunk,  ugyanúgy  helye  van  a 
történelmi  emlékezésnek  családban, 
közösségben, magányosan egyaránt. 
Családommal  tavaly  felkerestük 
Mosonmagyaróváron  a  sortűz 
áldozatainak  emlékművét.  Aztán az  idei  
gyülekezeti  kiránduláson  –  immár 
többedmagunkkal  –  ismét  megálltunk 
ott,  s  a  Szózat  hangjaival  emlékeztünk.  
Az  élet  úgy  hozta,  hogy  idén 
novemberben  újra  Mosonmagyaróváron 
töltöttünk  néhány  napot,  és  teljesen 
természetes  volt  mindnyájunk  számára,  
hogy a halottak napi sétánk oda vezetett.  
Olyan ártatlan áldozatok emlékművéhez,  
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akiknek  meg  kellett  hamisítani  halotti  
bizonyítványukat  és  anyakönyvüket!  
Erőskezű apák, dolgos édesanyák, diákok 
voltak ők. Fiatal emberek, akik tiltakozni  
mertek  egy  gonosz  hatalom ellen,  akik  
hittek  abban,  hogy  jobb,  szabadabb 
világot is lehet építeni. 

Igen,  helye  van  az  emlékezésnek 
mindennapjainkban is. De ne révedjünk a  
múltba!  Ne  puszta  nosztalgia  legyen 
múltba nézésünk! Ne a múlt emlékeiből  
építsünk  vágyakkal  teli  jövőt!  Ragadjuk 
meg a jelent – a múlt legyen jel, példa,  
adjon támaszt és erőt!                   Z.ZS.

Nem felejtjük el 1956-ot!

1956  szabadságharca  és  forradalma  támadást  intézett  a  nagy  Szovjet  Birodalom 
kolosszusa ellen. Még égnek az emlékezés kis gyertyái, fáj kedveseink elvesztése. Az 
idő múlásával megszólal az örök törvény szava: megszületünk és meghalunk. De szól 
az Isten is: porból lettél, porrá leszel!

A  kicsiny  lelkes  csapat  tizenéves  fiatalokból  állt,  akik  halált  megvető 
bátorsággal, egy szál puskával és benzines palackokkal vették fel a páncélosokkal a 
harcot.

Szívükben magyar vér, bátorságukban hazaszeretet lobogott. Áldozatuk nem 
volt hiábavaló! Nevüket arany betűkkel írták be a nemzet és a világ történelmébe. A 
hazaszeretet legyőzte a halálfélelmet, elvesztették a harcot, de megnyerték a háborút.

Mit  akartak  ők?  Szabad,  demokratikus  országot,  nemzethű  kormányt,  akik 
tisztelik az életet, védik az embereket és jogaikat.

Ne tegyen hőseink sírjára virágot az, aki kivégeztette őket! (…)
Hiszem, hogy hazánk élni, nemzetünk virágozni fog Isten segítségével!

vitéz Kapi Béla

 

Meg akartál teremni rajtam, rossz fán,
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg szívemben, Szeretet!

(Rónay György)



K ő b á n y a i  H a r a n g s z ó  2 0 0 7 / 2 3 3

Ádventtől ádventig

Keresztelések
Örüljetek, a nevetek fel van írva a mennyben! (Lk 10,20)

Bak Bettina Zsófia
Bánkuti Bercel
Grineusz Anna
Zátrok Márton
Békefi Szamira
Kőszeghy Virág
Lakatos Dániel

Lakatos Nikolett Zsófia
Prokopecz Andor

Prokpoecz Levente
Csabai Viktor György
Horváth Szonja Luca

Gazdag Vendel
Smidéliusz Hanna

Dombi Vivien
Soós Boglárka
Rettiger Márton

Konfirmáció
Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját (Jel 2,10)

Frankóné Varga Amaranta Éva

Esketés
Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. (1Móz 1,2)

Szekeres Balázs és Molnár Eszter  
Tácsik Balázs és Schneider Erzsébet  

Temetések
Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, aki hisz őbenne, ha meghal is él. (Jn11,25)

Bánáti Frencné sz.Nagy Margit (95)
Benkő Ernő (79)
Berecz Lajos (83)

Déri László József (57)
Haraszti Józsefné Dénes Olga (86)

Klenyánszky Rozália (82)
Kovács Péter (65)
Krausz Ferenc (90)
Mátyás Géza (86)

Mitterer József (87)
Molnár Miklósné (85)

Szász Gáborné sz. Krnács Judit (91)
Szécsi Gábor (74)

Szolnoki Ferenc(74)
Tavasz Lászlóné (66)
Tóth Gyuláné (88) 

„Ricsi” nevű testvérünk
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Sorokban
Április 22. Egyházközségünk közgyűlése megválasztotta gyülekezetünk új lelkészét Benkóczy 

Péter személyében.
Május 19. A Kőbányai ifjúság Pestszentlőrinci ifjúságával közös táncházat szervezett.
Június 10 Tan- és munkaévzáró istentisztelet Kőbányán.
Június 18. Elkezdődnek a felújítási munkálatok a lelkészlakásban.
Július 22. és 
Augusztus 5.

Smidéliusz András és Benkóczy Péter közös szolgálatai

Augusztus 6. Győri Gábor esperes úr irányítása alatt megtörténik a lelkészi hivatal átadás-
átvétel.

Augusztus 16-tól Gyülekezeti kirándulás a nyugat magyarországi régióban
Szeptember 9 Tan- és munkaévkezdő istentisztelet
Szeptember 13 Munkaévkezdő Presbiteri ülés
Szeptember 29. Megválasztott lelkészünket beiktatták hivatalába. Az iktatás szolgálatát Győry 

Gábor esperes végezte, az igehirdetéssel Gáncs Péter püspök szolgált közöttünk. 
Ünnepünkön részt vett a lohjai testvérgyülekezetünk küldöttsége is.

Szeptember 14. Tanévnyitó Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A rektor kézfogással fogadta 
egyetemi hallgatóvá Chladek Tibort és doktorandusszá Smidéliusz Andrást

Szeptember 15. Utolsó istentiszteleti alkalom a Vajda Péter utcai templomban. Ideiglenesen új 
gyülekezeti helyiségbe költöztünk, az új hely címe: Bláthy Ottó utca 14. Betánia 
Alapítvány közösségi terme.

Október 14. Szeretetvendégség. Az program témája a gyülekezetünkben beiktatott 
lelkészünknek és feleségének bemutatkozása.

Október 19. Az „Emmaus –kör” új műfajjal, a bibliodrámával ismerkedik, az egy este Jónás 
prófétával című alkalom keretében.

November 9. Gyülekezetünk helyt adott a Déli Evangélikus Egyházkerület közgyűlésének.
November 10. A gyülekezeti kirándulás találkozója fényképekkel, beszámolókkal, humorral és sok 

nosztalgiával.
November 2-től Gyülekezetünk 10 főből álló küldöttsége meglátogatta az oltszakadáti 

testvérgyülekezetet.
November 17. Presbiteri csendesnapot tartottunk, melynek most a szentendrei Evangélikus 

gyülekezet adott otthont.
November 25. Örökélet vasárnapján megemlékeztünk gyülekezetünk gyertyagyújtással és 

imádságban azokról az elhunyt testvéreinkről akik. 
December 2. Az ádventi istentiszteleteken bemutatkoznak és szolgálnak a gyülekezetben működő 

közösségek. Ádvent első vasárnapján a hittanosok szolgáltak istentiszteletünkön.
December 8. Ádventi-karácsonyi vásár a gyülekezetei teremben
December 8. „Mire vársz?” program sorozat keretében Ír népzenei koncert és táncház, fellépett a 

Shamrock együttes.  
December 9. Ádvent második vasárnapján az „Emmaus-kör” végzett szolgálatot az 

istentiszteletünkön.
December 16. Ádvent harmadik vasárnapján a Szenior bibliaórások szolgáltak az 

istentiszteleten.
December 21. Szenior bibliaórások, Ifi, Emmaus-kör karácsonyi alkalmai
December 23. Ádvent negyedik vasárnapján, az istentiszteleten a „Kőbányai ifi” szolgált 

közöttünk.
December 23. Szeretetvendégség. Karácsonyi műsorral gyülekezetünk hittanosai készülnek. 

Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk minden tagját.
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Istentiszteleti rend
a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközségben

2007 karácsonyán

december 24. Karácsony 
este

14.30 Istentisztelet Betánia Alapítvány közösségi 
termében   

16.00 Istentisztelet Kőbányai Evangélikus 
Templomban  

december 25. Karácsony 
ünnepe

9:00 Istentisztelet Betánia Alapítvány közösségi 
termében (Úrv.)  

10:30 Istentisztelet Kőbányai Evangélikus 
Templomban  (Úrv.)  

december 26. Karácsony 2. 
napja

10:30 Istentisztelet Kőbányai Evangélikus 
Templomban  (Úrv.)  

december 30. Karácsony 
ünnepe utáni 
vasárnap

9:00 Istentisztelet Betánia Alapítvány közösségi 
termében   

10:30 Istentisztelet Kőbányai Evangélikus 
Templomban  

december 31. Óév este 17:00 Istentisztelet Kőbányai Evangélikus 
Templomban (Gyül. Terem)

2008.
január 1. Újév 9:00 Istentisztelet Betánia Alapítvány közösségi 

termében (Úrv.)    
10:30 Istentisztelet Kőbányai Evangélikus 

Templomban  (Úrv.)  
január 6. Vízkereszt 

ünnepe
9:00 Istentisztelet Betánia Alapítvány közösségi 

termében   (Úrv.)  
10:30 Istentisztelet Kőbányai Evangélikus 

Templomban  (Úrv.)  

A Vajda Péter utcai Gyülekezet az istentiszteleti alkalmait 
a VIII. ker. Bláthy Ottó utca 10. szám alatti 

Betánia Alapítvány közösségi termében tartja.
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ISTENTISZTELETI ALKALMAK

Vasárnaponként
Betánia Alapítvány közösségi termében 9 órakor,

 Kőbányán 10.30-kor.
Minden hónap első vasárnapján úrvacsorai istentisztelet.

LELKÉSZI HIVATALI ÓRÁK

kedden-szerdán 10:00-12:00
pénteken: 14:30-16:30

Lelkipásztori beszélgetésre bejelentkezni, istentiszteletek után vagy az 
egyházközség telefonszámán lehet.

Cím: 1102 Budapest, Kápolna u. 14.
Tel/Fax: (1) 262 7683

http://kobanya.lutheran.hu
e-mail: kobanya@lutheran.hu

A Kőbányai Harangszó önköltségi ára kb. 160 Ft/pld. 
Kérjük a testvéreket, hogy anyagi támogatásukkal is segítsék elő 

hírlevelünk jövőbeni megjelenését és missziói szolgálatát.

Adományokat és az egyházfenntartói járulékot az újsághoz mellékelt 
csekken is be lehet fizetni, illetve személyesen gyülekezetünk 

pénztárosánál
vagy átutalással az OTP 11710002-22440882 számlaszámra.

<< >>
Kőbányai Harangszó 2007. karácsonyi szám

Fényképek: Chladek Frigyes, Horváth Zoltán, 
Mandák Pálné, Szakolczay Richárd, Benkóczy Péter 

Köszönjük az Evangélikus Múzeum segítségét!
Szerkesztő: Zászkaliczky Zsuzsanna, Benkóczy Péter

Felelős kiadó: Benkóczy Péter 


