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Reményik Sándor: A kereszt fogantatása 

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben
A Libanonra szállott.

A Libanon csúcsán egy cédrus állott.
Törzse obeliszk, feje korona.

A Szentlélek ráharsogott: Te fa!
Máriától, a Szűztől most jövök,

Csirázik immár az Isten fia,
És áldott ő az asszonyok között.

Most rajtad a sor: im, vihar-kezemmel
Megáldalak: légy terhes a kereszttel!
Légy te is áldott minden fák között,
Érezd, hogy nő benned a feszület,

Éveid: a Megváltó évei,
Míg utatok egykor összevezet.

Rajtad csorogjon végig Krisztus vére,
Kidöntve majd magányod vadonából

Állítsanak a világ közepébe.
Ott állj majd minden árva faluvégen,

Ott függj a cellák kietlen falán,
Ős-fádnak ezer apró másaképen.
Forgácsolódj szét millió darabra,
A Szabadító tekintsen le rólad
Millió megbilincselt életrabra.

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben
Tovazúgott a Libanon felett,

Zúgásában ezer fa reszketett,
Ordító erdőn ment harsogva át,

Csak egy fa értette meg a szavát, –
Lehajlott óriási koronája:

Kereszt-sorsának megadta magát.

(Kolozsvár, 1928. március 1.)



2   K ő b á n y a i  H a r a n g s z ó  2 0 0 8 / 1

Elöljáróban...

...talán az ádventi gyertyákból még van egy el 
nem égett csonk a gyertyatartónkban. Alig telt 
el  három  hónap  karácsony  óta,  s  újra  tele 
vagyunk  várakozással.  Itt  a  böjti  idő, 
hamarosan húsvét hajnala pirkad!

Tele  vagyunk  érdeklődéssel, 
milyen  lesz  az  előttünk  álló  esztendő,  s 
különféle  dolgok  foglalkoztatnak  bennünket. 
Időjárás,  politika,  mindennapi  gondok. 
Viharosan  indult  az  első  három  hónap:  volt 
orkán  erejű  vihar,  mely  az 
ország  nagy  területén  jókora 
károkat okozott, közben pedig 
volt  kampány egészségügyről, 
tandíjról. Döntenünk kellett, és 
szavazó-  helyiségekben 
kifejezhettük  véleményünket, 
leadtuk a voksunkat.

De  politikai 
felhangoktól  mentesen  is 
elmondható,  hogy  tele 
vagyunk  várakozással:  jobb 
lesz-e a jövő? Élhetőbb lesz-e? 
Azonan  lényeges 
megfogalmaznunk,  hogy  mi 
az,  ami  valóban  foglalkoztat 
bennünket.  Mert ez valójában 
az igazi lelki kérdés.

Három  motívumot 
emelek  ki  azokból  az 
eseményekből,  melyek 
mögöttünk  vannak:  tanulás,  egészség, 
döntéshelyzet.  Nem  gazdasági  oldalról 
szeretném  megközelíteni,  hanem  inkább  a 
lelkiségünk szemszögéből. Döntenünk  kell  nap 
mint nap, megszámlálhatatlanul sok dologban. 

Mi  vezérli  döntéseinket?  Vajon 
érdekel-e  bennünket  saját  lelki  egészségünk, 
testi  egészségünk?  Fontosnak  tartjuk-e 
önmagunk  képzését,  hogy  fejlődhessünk 
hitben,  szemléletben?  Olvasunk-e 
rendszeresen,  foglalkozunk-e  például  Isten 
igéjével,  (a  „Biblia  Éve”  elég  jó  apropónak 
bizonyul). Döntések  egész  sora  ez, 
melyeket naponta szükséges konkrétan megfo-

galmaznunk  és  gondolatainkban  tudatosan 
előtérbe helyeznünk: lelki viharaink után rendet 
tennünk,  kapcsolatainkat  rendeznünk!

Tennivalók  egész  sora  van  előttünk, 
feladatok,  otthonunkban,  családunkban,  ta-
nulmányainkban. 

És  bizony  van  tennivaló 
gyülekezetünkben  is,  sok  feladat  áll  előttünk 
ebben  az  évben,  melynek  végrehajtásához 
szükségünk  van  gyülekezeti  tagjaink  jelen-
létére is.  Gondolok most  a  gyülekezeti  terem 

tervbe  vett  renoválására  és 
kiemelten, a tesvérgyülekezeti 
kapcsolatok  erősítésére, 
Oltszakadáton,  Lojhában  és 
Dombóváron!
Elköteleződésünkön  múlik 
minden,  hitünk  megélésétől 
kezdve egészen addig, hogyan 
tanulunk,  erősítjük,  ápoljuk 
testünket-lelkünket.   Ez  mind 
a mi döntésünk! 
Döntő  mégis  az,  mit  is 

várunk  magunktól,  másoktól, 
mi  van  gondolatunk  és 
cselekedetünk hátterében. 
Mindezt  és  a  közelmúltban 
átélt  viharos  időszakunkat  a 
legrövidebben,  a  lényeget 
megragadva  szólt  Sólyom 
László,  köztársasági  elnök  a 
tavaszi népszavazás estéjén.
„…ezért  most,  hogy  a 

népszavazás  lezárult,  a közelgő  ünnepek  felé  
fordulhatunk. Jövő szombaton, március 15-én 
merítsünk  erőt  történelmünkből,  nyugodt 
méltósággal  ünnepeljük  a  szabadságot  és 
erősítsük önbecsülésünket. Rá egy hétre pedig 
ünnepeljük  örömmel  és  reménységgel  a 
húsvétot.”

Urunk  áldja  meg  személyes 
döntésinket,  egészségünket,  tanulmányainkat, 
hogy  alkalmas,  Istennek  tetsző  eszközök 
lehessünk.

Áldott  húsvétot  kívánok  minden 
kedves olvasónknak.  

Benkóczy Péter
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Életet jelentő stációk

Böjt 
A test és lélek 40 napja: fogság vagy kegyelem?  

Zsolt 91,15

Húsvét  ünnepét  a  negyven  napos  böjti 
idő előzi meg. Ilyenkor a templomokban 
az oltárterítő színe a  lila, a bűnbánat, az 
alázat színe.

A  negyven  napos  böjti  idő  a 
Bibliában a valamire való készület  idejét 
jelenti.  Jézus  negyven  napot  töltött 
böjtölve  a  pusztában,  amikor  felkészült 
messiási  szolgálatára.  (Mt  4,  1-11), 
aminek a vége a kereszthalál volt.

Ahogy  közeledik  az  emberiség 
legnagyobb és legtitkosabb ünnepe – ha 
nem is akarja tudni azt, hogy ebből él – 
egyre  inkább  le  kell  csendesednünk  és 
lélekben el kell indulnunk a Golgota felé. 
Mások helyett is!

Böjtölni  is  kell  ehhez?  Le  kell 
mondani  a  jó  falatokról,  pénzről,  időről, 
szórakozásról, lelki satuba kell szorítanunk 
magunkat? Lelki fogságba kell vonulnunk? 
Nem túlzás ez?

Isten országában nincs kényszer, 
„kell”, parancs – csak lehetőség.

Valaki  disznótorost  kapott 
ajándékba egy kedves ismerősétől. Sietett 
haza, hogy jó étvággyal megvacsorázzon, 
amikor  észrevette,  hogy  a  forgalmas 
utcán, az autósorok között botladozik egy 
sérült,  süketnéma  fiatalember.  Sebtében 
kikapta  a  szatyrából  a  disznótoros  egy 
részét.  A  fiú  boldogan  kapott  utána. 
Emberünk fele annyit vacsorázott,  mégis 
jobb  étvággyal  evett,  mert  a  fiúra 
gondolt,  aki  végre  ételhez  jutott. 
Kényszer,  „kell”  volt  a  lemondása? 
Ellenkezőleg,  boldog  lett  általa, 

gazdagabbnak érezte magát,  mert  adni, 
segíteni tudott. 

Jézus az utolsó jeruzsálemi útján, 
halála  előtt  is  meghallotta  a  betegek 
kiáltását és gyógyított (Mk 10, 46-52). 

A  böjt,  a  látszólagos  lemondás 
azt jelenti,  hogy a világ és életünk zaja  
közepette  jobban  felfigyelünk  a  felénk 
hangzó  emberi  segélykiáltásokra. 
Rengeteg a sikoltó, kiáltó hang! 

Egy börtönlelkész mondta: amikor 
megbízták  a  szolgálattal,  tele  volt 
félelemmel  –  mit  mondjon  az  elítélt, 
durva  embereknek?  Amikor  belépett  a 
terembe, torkán akadt a szó. Nem tudott 
semmit mondani. Odament az elítéltekhez 
és  kezet  fogott  velük.  Volt,  akinek  a 
szeméből megindultak a könnyek. „Velem 
eddig így még senki nem fogott kezet” - 
mondta. 

A böjt látszólag fogság, valójában 
kegyelem. A lelki böjt azt jelenti:
– Kiszűrhetjük  a  nagy  zajban, 

zűrzavarban a lényeget, a fontosat.
– Megértjük és meglátjuk a káoszban a 

legfontosabb erővonalakat, megértjük 
rövid életünk belső értelmét.

– Meghallgatjuk  a  kiáltást,  mivel  van, 
aki  a  mi  kiáltásunkat  hallja: 
„Segítségül  hív  engem,  ezért 
meghallgatom őt” (Zsolt 91,15).

Böjti  stációkra  egész  életünk  során 
szükség  van,  hogy  ne  tévedjünk  el,  ne 
menjen életünk vakvágányra. Mert a böjt 
nem fogság, de kegyelem. 

Kinczler Irén
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Virágvasárnap
„…a kövek fognak kiáltani!” 

Lk 19, 37-40

Isten a kőből is tud fiakat támasztani! A 
kérdés az: miért, mi célból? Azért, hogy 
dicsérjék  Őt!  Igen  -  csak  világosan 
tudnunk kell  azt,  hogy erre a dicséretre 
nem  Istennek  van  szüksége,  hanem 
nekünk,  embereknek.  Nekünk  van 
szükségünk látó szemekre és hálás szívre, 
hogy  meglássuk  és  megérezzük  Isten 
nagy szeretetét irántunk. Nekünk kell az, 
hogy  hálát  érezzünk  Iránta,  „ki 
bölcsőnktől  fogva  mindeddig  megtartott, 
és  számtalan  jókkal  minket  elárasztott” 
(40.  énekünk).  Ezért  van  szükségünk 
hálás szívre, istendicséretre!

Nekünk  van  szükségünk  arra, 
hogy  legyen  előttünk  mérték!  Hogy 
NORMÁLISAK legyünk:  norma szerint  éljünk. 
Hiszen  láthatjuk,  tapasztalhatjuk,  hogy 
hova vezet a mértéktelenség, hova vezet 
az, ha nem ismeri az ember a normát, ha 
nincs  vezérfonala,  amihez  tarthatná 
magát.  Sehova  -  illetve  káoszhoz, 
pusztuláshoz vezet. Ezért van szükségünk 
normára!

Nekünk  van  szükségünk  arra, 
hogy tudjuk: mit tett értünk Isten! Jézus 
Krisztusban  bűnbocsánatot,  új  életet 
adott. Folytonosságot: mindig kezdhetünk 
újat,  bízva  az  Ő  bocsánatában. 
Reménységet  adott,  hogy  földi  életünk 

után is az Ő szeretetében maradunk. Az 
örök élet távlata miatt van szükségünk és 
alapunk dicséretre.

Ahogyan Reményik Sándor megénekelte, 
bizonyságot  téve  erről  az  isteni 
cselekedetről  a  Kövek  zsoltára c. 
gyönyörű versében:

Mi kövek voltunk, rossz, rideg kövek,

Kemény kövek és haszontalanok… 

De jött egy ember, törékeny, beteg,

A lelke égett, szíve dobogott…

Az az ember keresett, s megtalált.

És azt mondta nekünk: Ti templom 
lesztek!

Falakká fogtok összeállani,

És visszaveritek az Ige hangját…

Halkan dobogni fogtok a falakban…

Isten  legtöbbször  embereken 
keresztül  adja  szeretetét.  Akik  átélték  a 
bocsánatát,  az  új  élet  ajándékát,  azok 
rossz,  rideg  kövekből  templommá 
lesznek, amely visszaveri az Ige hangját, 
és  dobog  és  örül  és  szolgál  másoknak. 
Vagyis: a kövek kiáltanak.

Legyünk olyan kövek, akik 
dicsérjük Istent - egész életünkkel! 

Görög Zoltán
   Nagycsütörtök

 , ,Egyedül voltam fázva
  .az esőtől megázva

     ,S ekkor nagy félelem fogott el
   semmit nem láttam könnyes  

.szememmel
  ,Mert én sírtam

   .tovább már nem bírtam
 ,Megtöröltem szemem

  .s felemeltem fejem
  .Aludtak mind hűtlen

   ,Én a sötétben ültem
 ...                            s imádkoztam   Regős Matyi verse 
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Nagyhét
„Éretted is töretett…!”

 Mt 26, 26-28

Jézus  féloldalt,  könyökére 
támaszkodva  ült  az  alacsony  asztal 
mellett.  Fáradt  volt.  Egyébként  sem,  de 
az  utóbbi  napokban  különösen  keveset 
aludt.  Az  egyre  gyorsabbnak  tűnő  – 
testet, lelket nem kímélő – időben most 
tudott  először  igazán  megpihenni. 
Beszélgetés  halk  zsongása  hallatszott  a 
szobában. 

A  többiek  –  a  tanítványok  – 
beszélgettek  egymással,  ketten,  hárman 
összehajolva.  Az  evés  békességet, 
nyugalmat varázsolt az arcokra, láthatóan 
oldódott a vacsora kezdetén tapasztalható 
nyugtalanság,  értetlenség.  Nyugtalanok 
voltak, mert nem értették: páskavacsora 
bárány nélkül… nem így  szokás,  a  Tóra 
nem  így  szól…  de  végül  is:  a  Mester 
annyira  másképpen  magyarázta  a 
törvényeket…  annyiszor  nem  értették 
meg  ők  sem,  hogy  ezt  is  elfogadták… 
biztosan meg van rá a jó oka… ő tudja.
Jézus nézte őket. Pétert, Tamást, Júdást… 
a többieket. „Hány helyről jöttek, milyen 
különböző  életekből  hoztam  magammal 
őket”  –  gondolta  –  „halászhajóról, 
vámasztal  mellől,  országútról,  otthoni 
házból…”

A  gondolatfoszlány  nyomán 
felvillantak  az  emlékek,  élmények:  az 
együtt  megélt  napok,  évek…  aztán 
hirtelen,  mintha  fordult  volna  az  idősík: 
látta  a  síró  Pétert…,  Júdást  kötéllel  a 
nyakán…, Jánost egy keresztfa alatt – a 
keresztfa alatt, amire ő volt felfeszítve és 
halottan… a rémült többit egy szobában… 
önnönmagát, amint búcsúzik tőlük…, – a 
képek  egymásra  csúsztak,  egyre 

gyorsabban  jöttek:  új  és  mégis  ismerős 
arcok, emberek…, emberek százai, ezrei, 
milliói…!  Kereszteket,  melyeken  a  rájuk 
szegezettek  az  ő  nevét  suttogták. 
Harcosokat,  akik  egymásba  szúrva 
fegyvereiket,  az  ő nevét  kiáltották. 
Aranykupolákat kereszttel a csúcsukon, és 
ledőlt  tornyokat  összetört  keresztjükkel. 
Látta  az  igazakat  és  a  gonoszokat…  a 
nevében  élőket,  és  a  nevével 
visszaélőket.  

A  csendre  figyelt  fel:  a  többiek, 
megérezve,  hogy messze  jár,  némán és 
várakozva nézték. Felemelte az asztalról a 
kenyeret,  megáldotta,  megtörte  odaadta 
a  tanítványoknak,  és  ezt  mondta: 
„Vegyétek, egyétek, ez az én testem, 
amely  tiérettetek  adatik!” Csendben 
nézte, ahogyan letörnek egy-egy falatot. 
és  nem  értve,  de  megérezve  szavainak 
jelentőségét,  áhítattal  majszolják. 
Megvárta,  míg  mindenki  evett  a 
kenyérből,  felemelte  poharát,  és  körbe 
adta:  „Igyatok  ebből  mindnyájan, 
mert  ez az  én  vérem,  a  szövetség 
vére, amely tiérettetek – egy pillanatra 
megállt,  majd  folytatta  –  amely 
sokakért  kiontatik  bűnök 
bocsánatára.”

Maradtak  még  tovább  együtt… 
azután  Júdás  elment,  néhányan 
összevitatkoztak azon, hogy ki a nagyobb, 
a  vacsora  után  pedig  kimentek  a 
Gecsemáné-kertbe.

Másnap  pedig  megtudták  mit  is 
jelentenek  Jézus  szavai:  „…  érettetek 
adatik, érettetek ontatik ki.”

Wiszkidenszky András
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Húsvét
„Nincs itt…!”

Mt 28, 1-10

Volt...
Korbács...,  kiáltás..., 

kalapácsütés...,  vér...,  víz...,  fa...,  kő..., 
lepel..., mozdulatlanság..., sötét...!
Könnyes  tekintetek...,  megtört 
remények...,  élmények  újragondolása..., 
remegő  térdek...,  félelmek  szív-
dobbanása..., csalódott érintések... 
A  „Péntek”  még  dobog  a  torokban!  A 
kalapácsütések visszhangoznak a fülben. 
És Ő, aki  azt  mondta „Én vagyok”,  már 
nincs! Nem él..., halott...! Vége! Hogyan 
folytatjuk tovább?

Van.
Nem  maradt  más  hátra,  mint 

azzal foglalkozni, ami visszamaradt belőle. 
A  hét  első  napján  az  asszonyok 

elindultak  a  sírhoz,  és  vittek  magukkal 
illatszereket,  hogy  Jézus  holt  testét  illő 
módon megtisztítsák.

Kora  hajnal.  Nagy  fényesség.  A 
Mester  sírját  vigyázó  őrök  rémülten 
szaladnak, meglátták az Úr angyalát... De 
ő  az  asszonyokat  megszólítja,  Isten 
küldöttjének  hangja  örök  nyomot  hagy 
bennük: 

„Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy 
a megfeszített Jézust keresitek.  Nincsen 
itt..., mert  feltámadt,  amint 
megmondta...!”

Ez ám a hír: Nincs itt! Feltámadt! 

És  valóban  nem  marad  más  hátra 
számunkra,  mint  azzal  foglalkozni,  amit 
örökül hagyott nekünk. Van folytatás...! Ő 
él...! És feltámadt a halálból az életre, a 
kétségből  a  reménybe,  a  sötétségből  a 
világosságra. És az utolsó szó végleg nem 
a halálé. 

Van!
A  bűnbánat  és  a  keserűség 

könnyei  a  megkönnyebbülés 
örömkönnyeivé  válnak.  Mert  az  az 
örömhír, hogy „nincs itt...”! Nincs a sírban, 
és nem kell már keresni őt sem itt, sem a 
kereszten.

Egy dolgot  kell  keresni:  mindent 
elöntő  vággyal  megtalálni  a  másik 
embert,  akinek  átadhatjuk  azt  a  hírt, 
amibe beleremeg a láb, a szív és minden 
gondolat: Feltámadt! Valóban feltámadt!!!

Felszáradó  könnycseppek. 
Újraéledő  remények..., az élmények újra- 
gondolása...,  remegő  térdek...,  az  öröm 
szívdobbanása...,   szabad érintések... 
És a „hajnal” már a torokban dobog, mert 
nincs itt...! 

Hanem mindig itt  marad. Velünk 
marad!

 Leszünk!
 

...mert Úr valóban feltámadt! 
Halleluja!

Benkóczy Péter
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Húsvét hétfő
„Mi történt?” 

Lk 24,19-34

Az  emmausi  tanítványok  nem 
tartoztak  a  tizenkettő  közé,  de  némi 
spekulációval  feltételezhetjük,  hogy 
közelről  ismerték  Jézust,  és  bőven  volt 
alkalmuk  hallani  tanításait,  meg  tőle 
idézni a próféták jövendöléseit.

A  melléjük  szegődő  Jézus  „Mi 
történt?”  kérdésére  pontosan  el  tudják 
mondani  az  előző  napok  eseményeit, 
mégsem áll  bennük össze a kép. Még a 
csodás  feltámadásra  utaló  tények  sem 
vezetik őket hitre. Jézus kicsit megfeddi, 
balgáknak  titulálja  őket,  és  emlékezteti 
őket  pontról  pontra  a  prófétai 
jövendölésekre.  Az  asztalnál  megtört 
kenyér  látványára  hull  le  szemükről  a 
lepel. 

Gyakran  mondjuk  magunkat 
emmausi  tanítványoknak.  Vajon  még 
Emmaus  felé  tartunk  szomorúan 
beszélgetve  az  általunk  felfoghatatlan 

eseményeken,  vagy  már  vissza 
Jeruzsálembe,  hogy  megoszthassuk 
másokkal a belőlünk túláradó örömöt?

Futja-e belőlünk legalább annyira, 
hogy  az  ugyan  fel  nem  ismert,  de 
rokonszenvesnek  tartott  idegent 
marasztaljuk:  „Maradj  velünk,  mert  már 
esteledik…”?

A  történet  tulajdonképpen 
vigasztaló  is  lehet  a  számunkra,  egyik 
fázis sem reménytelen, még nem késő.

A  tanítványok  értetlenségéhez 
vagy  nehéz  felfogásához  képest  éles 
kontrasztként  él  bennem a kép a Jézus 
mellett keresztre feszített latorról, akinek 
aztán igazán kevés idő adatott a Jézustól 
hallott  tanításokból,  mégis  így  fordul 
hozzá  a  kritikus  pillanatban:  „Jézus, 
emlékezzél  meg  rólam,  amikor  eljössz 
királyságodba!” (Lk 23,47)

 Csepregi Gyula
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Mennybemenetel ünnepe
 

„Veletek vagyok minden napon!” 
Mt 28, 16-20

A keresztre feszített és feltámadt 
Jézus,  mennybemenetele  előtt  mondott 
szavai,  amelyekkel  küldetést  adott  az 
apostoloknak,  ma  is  egyetemes 
felhívásként hangzanak: 

„Menjetek  el  tehát,  tegyetek 
tanítvánnyá  minden  népet, 
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, 
hogy  megtartsák  mindazt,  amit  én 
parancsoltam nektek, és íme én veletek 
vagyok  minden  napon  a  világ 
végezetéig.” (Mt 28,19-20)
 

Veletek  vagyok…  Sok  olyan 
jelenség van a körülöttünk levő világban, 
melyeket  emberi  érzékszerveinkkel  nem 
érzékelünk,  nem  észlelünk.  Az  emberi 
szem nem látja, az emberi fül nem hallja 
ezeket.

Dédszüleink életében szólalt meg 
először a rádió, nagy meglepetést okozva. 
Képzeljük el,  hogy elcsodálkoznának, ha 
hirtelen  a  mai  kor  többi  áldásos-átkos 
találmánya közé csöppennének. 

Vannak  olyan  fizikai  törvények, 
melyeket már felismertünk és használunk 
is.  Valószínűleg még sok csodálatos,  ma 
még elképzelhetetlen, fantasztikus eszköz 
vár  felfedezésre.  Nem  látjuk  a 

rádióhullámokat,  de  halljuk  a  rádió 
adását.  A  krisztusi  ígéretet  sem  tudom 
érzékszerveimmel  észlelni,  de  hiszem, 
érzem,  s  számtalanszor  megtapasztalom 
hogy  Jézus  nem  hagy  magamra,  fogja 
kezem,  irányítja  lépteimet  és 
gondolataimat.

Mindig küld segítséget!

Figyelj testvérem, vonulj el a világ 
zajától  s  üzenni  fog  „a  csend”,  s  te  is 
megtapasztalhatod,  hogy veled  vándorol 
utadon  Jézus,  ahogy  az  alábbi 
versrészletben is olvashatod!

De öv a kéz,

És tart a kéz

És áld a kéz,

A drága kéz.

Elveszni lenne igy nehéz.

Csüggedni mért?

Remegni mért?

Aggódni mért?

Kérdezni mért?

Ki Vele járt,mind célhoz ért.

(Túrmezei Erzsébet: Fogd a kezem)

 Chladekné Déri Mária
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Pünkösd 
Segítségül hívni az Úr nevét! 

ApCsel 2, 14-36

Péter  apostol  pünkösdi 
beszédében  idézi  Joel  prófétát,  aki 
szemléletesen  tárja  elém  az  „utolsó 
napok” képeit, amikor – többek között - 
két nagy égitestünkről  szól.  A nap és a 
hold járása,  egész  életem ritmusát  adja 
meg. A nappal és az éjszaka állandóságát 
persze  természetesnek  veszem.  Egy-egy 
nem  szokványos  helyzetben  tűnik  csak 
fel,  mennyire  komoly  hatással  van ez  a 
ritmus,  saját  biológiai  ritmusomra  is. 
Újszülött  gyermekeim  elsők  között 
tanulták  meg  a  nappal  és  az  éjszaka 
„funkcióját”. Jól emlékszem, milyen öröm 
volt,  amikor  már  végigaludhattam 
mellettük az éjszakát. Hasonló érzésekről 
beszélt egy barátom, aki évek óta éjszaka 
jár  dolgozni.  Nagyon  kimerítő  hosszú 
távon  felcserélni  a  napszakokat.  Talán 
Joel  pontosan  ezt  a  kifordítottságot 
szerette  volna  a  nap  és  a  hold 
változásának a képével érzékeltetni. 

Néha  azt  gondolom,  olyan  ez  a 
minket  körülvevő  világ,  mint  egy 
kifordított kesztyű, egy visszafelé járó óra, 
vagy mint egy fekete nap, véres hold. Új 
értékrend  van  születőben,  még 
felnőttként is nehezen érthető, érezhető a 
jó, a járható út, gyermekeim küzdelmeiről 
nem is szólva! 

Mi  lehet  a  kapaszkodó?  Miben 
bízhatok? Lehet egyáltalán jövőképem ma 
Magyarországon?  Egyszerűen 
elintézhetném a kérdésekre a válaszadást 
Joel  próféta  szavaival:  „Aki  azonban 
segítségül  hívja  az  Úr  nevét,  üdvözül.” 
Könnyűnek  tűnik,  életem  sokszorosan 

összetett  helyzeteiben  azonban  mégis 
nehéz.  Nem  mindig  a  megfelelő  helyen 
keresem a segítséget. Észrevettem, hogy 
gyakran mechanikusan fordulok Isten felé 
kéréseimmel.  Rutinosan  mondom  az 
imádság  szövegét,  de  vajon  átérzem-e, 
megélem-e  az  Istennel  való  közvetlen 
kapcsolatot? 

Sorolhatnám  tovább 
gyengeségeimet, hiányosságaimat, hiszen 
böjt  idejének  az  önvizsgálat  az  egyik 
állomása.  Mégsem  itt  van  a  hangsúly. 
Nem azon van a hangsúly, hogy ki és mily 
esendően  hívja  segítségül  az  Ő  nevét. 
Fontos  dolog  belátni  kételyeimet, 
kudarcaimat,  de  nem jó,  ha  tekintetem 
csak  befelé,  önmagam  felé  irányul.  A 
tanítványok  is  tele  voltak  kétséggel, 
szomorúsággal,  bizonytalansággal. 
Egymástól  kérdezgettek,  egymásnak 
próbáltak választ  adni.  Volt,  aki  teljesen 
magába  roskadt.  Azért  küldte  el  Isten 
Szentlelkét  az  embereknek,  hogy  ne 
legyenek magukra hagyottak 

Még  felelősen  gondolkodni, 
dönteni  sem  tudtam,  amikor  Ő  már 
megajándékozott.  Azelőtt  segített,  hogy 
rutinos,  mechanikus  kéréseimet 
eldadoghattam  volna  neki.  Már  jóval 
előbb része lettem az Ő terveinek, igaz, 
hogy csak egy pici, homokszemnyi része, 
de  mégiscsak  hozzátartozó  rész.  Azért, 
hogy  felismerjem,  és  ne  felejtsem  el, 
hogy  Ő  egyengeti  életem,  terel  az 
üdvösség útja felé.

Ecser Mónika 
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Gyülekezeti arcél
„Konfirmációra készülünk...!”

2008 pünkösdjén a Kőbányai Evangélikus Gyülekezetben konfirmáció lesz. 
Konfirmandusaink mutatkoznak be a következő oldalakon.

Hordozzuk őket imádságainkban!

Rawlinson  Patrick vagyok. 
1995.  május  18-án  születtem 
Budapesten. A hobbim: Parkour 
és  a  dob.  Most  fogok 
konfirmálni.  Szeretek  zenét 
hallgatni.  Szeretek  a 
barátaimmal lenni. Nem vagyok 
feltétlenül  olyan jó  tanuló.  Van 
egy kutyám, egy hörcsögöm és 
egy teknősöm. Álmom az, hogy 
legyen  egy  együttesem  és  én 
legyek a dobos.

Magyar  Nikolett vagyok, 
Budapesten  születtem  1993. 
szeptember 15-én.
A  konfirmációra  úgy  készülök, 
hogy  rendszeresen  eljárok  a 
konfirmáció-előkészítő órákra és 
elolvasom, amit ajánlanak. A X. 
kerületben lakom, de Cinkotára 
járok  iskolába.  Szeretek 
sportolni,  ez  a  hobbim  is: 
capoiérázom, járok kick-boxolni, 
kosarazni  és  röpizni. 

Szabadidőmben  sportolok,  zenét  hallgatok  és  a 
barátaimmal  vagyok.  Szeretek  olvasni  és  zenét 
hallgatni. Egyik kedvenc íróm Philip Pullmann.

A  nevem  Wulf  Sámuel 
Sebastian.  1995.  január  4-én 
születtem  Kerepestarcsán  (ma 
Kistarcsa).  A  konfirmáció 
számomra  sok  fejtörést  okoz, 
mi, hogyan van és miért? Még 
sok mindennek tisztázódnia kell 
a  fejemben.  Izgalommal 
készülök rá, mert tudom, hogy 
még  sokat  kell  tanulnom. 
Izgalmas,  hogy  a  gyülekezet 
felnőtt  tagjává  válok,  hiszen 
mindenütt  másutt  még  gyereknek  számítok. 
(Szerintem nem vagyok éppen egy rendes gyerek...) 
Szeretek  olvasni,  biciklizni,  úszni,  számítógépezni, 
tévézni.  Cinkotán  lakom,  a  Deák  téri  Evangélikus 
Gimnáziumba járok 7. osztályba.
A kedvenc bibliai  helyem a teremtéstörténet.  Azért 

tetszik, mert érdekes, hogy nem biológiailag közelíti 
meg a teremtést, a világ kezdetét, hanem lelkileg. 

Rawlinson  Zsófiának hívnak, 
Budapesten  születtem,  most 
Isaszegen élek. Szeretek olvasni, 
szeretek  filmet  nézni.  Szeretem 
az állatokat, van egy cicám, akit 
nagyon  szeretek.  Nagyon 
szeretem  a  telet,  szeretek 
szánkózni.  Ha  felnőtt  leszek, 
gyerekekkel  szeretnék  majd 
foglalkozni. 

Mellár  Marcellnek  hívnak, 
Budapesten (VIII. ker. SOTE II. 
számú  Szülészeti  és 
Nőgyógyászati  Klinika)  1994. 
március  12-én  (08:15) 
születtem.  
Számomra  a  konfirmáció 
egyfajta  előrelépést  jelent  az 
egyházban,  tehát  a  többi 
felnőtt testvérrel egyenrangúak 
leszünk.  Ezen  kívül  egy 
kötelességet  is  teljesítek, 

hiszen  amikor  megkereszteltek,  keresztszüleim  és 
szüleim fogadták, hogy konfirmációi  vizsgát teszek. 
Készülni főként tanulással készülök. Úgy gondolom, 
hogy a gyülekezet  felnőtt  tagjává válni  nemcsak a 
konfirmációi előkészítő utáni időszakot jelöli, hanem 
egy  új  időszak  kezdetét,  ahol  talán  jobban 
megértünk  mindent,  az  előkészítőn  elhangzottak 
alapján.

Édesanyámnak  saját  virágboltja  van Kőbányán,  ott 
dolgozik.  Édesapám  dolgozott  a  MÁV  Zrt.-nél  az 
Északi  Járműjavítóban,  mint  dízelmozdony-szerelő, 
jelenleg  áruszállító  egy  virágbeszállító  cégnél.  Van 
egy testvérem, 7 éves, most első osztályos a Harmat 
Általános  Iskolában.  Jelenleg  Budapesten  a  X. 
kerületben,  a  Harmat  Általános  Iskolába  járok,  de 
tanulmányaimat  hamarosan  másutt  folytatom. 
Szeretek  kerékpározni,  fotózni.  Mellékállásban  a 
MÁV-START  Zrt.-nél  dolgozom  a  Gyermekvasúton, 
valamit a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 
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(VEKE) munkatársa vagyok. A  legkedvesebb 
igeszakaszom: „Mert úgy szerette Isten e világot, az 
Ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Károli G. féle 
ford.) Azért választottam ezt, mert amikor körülbelül 
6  éves  voltam,  akkor   hallgattam  egy  kazettát  a 
nagymamámnál, és egy elveszett kisgyerekről szólt. 
Egy gazdag befogadta, és azt mondta, legyen a neve 
János  3,16  ,  hiszen  remélte  hogy  örök  élete  lesz, 
annak ellenére, hogy ínséges időket élt a gyerek.

Molnár  Balázs  Nándornak 
hívnak.  1994.  május  23-án 
születtem,  és  a  VIII. 
kerületben  lakom  szüleimmel 
és  testvéremmel.  A  Vajda 
Péter  utcai  evangélikus 
gyülekezethez  tartozom, 
emellett  gyakran látogatom a 
Deák  téri  evangélikus 
templomot is, hiszen a DEG 7. 
osztályos diákja vagyok.
Édesanyám középiskolai tanár, 
édesapám  levéltárigazgató. 

Bátyám,  Tamás  szintén  a  Deák  Téri  Evangélikus 
Gimnáziumba jár, 10. osztályos.
Mindkettőnket Fabiny Tamás keresztelt meg, majd a 
kőbányai  gyülekezet  lelkes  hitoktatói  és  Smidéliusz 
András  lelkész  készített  fel  a  közösségi  életre.  Sok 
szeretetet kaptam tőlük és új lelkészünktől is. 
A kedves bibliai  idézetem az  Énekek énekéből  egy 
rész:  "Tégy  engem  mintegy  pecsétet  a  te 
szívedre,mintegy pecsétet a te karodra, mert erős a 
szeretet, mint a halál."

Nagyon  szeretek  olvasni,  az  állatkáinkkal 
(két cica és egy gekkó) játszani, gitározni, társasozni 
és  számítózni.  Nagyon  érdekel  a  tervezés,  legóból 

sok  izgalmas  építményt  készítek,  emellett  sokat 
rajzolok,  és  ha  tehetem,  úszom,  biciklizem.  A 
kedvenc tantárgyaim a természettudományi tárgyak, 
de szeretem a rajzot és a nyelveket is.
Még nem tudom pontosan, mi szeretnék lenni, de az 
biztos, hogy minél később felnőtt.

Rawlinson  Krisztinának 
hívnak,  17  éves  vagyok. 
Isaszegen  lakom,  de  a  XIV. 
kerületben  lévő  Teleki  Blanka 
Gimnáziumban  vagyok  11. 
osztályos.  Biológia  tagozatra 
járok,  emellett  az  irodalmat 
tanulom emelt óraszámban. Én 
hiszek  Istenben,  hiszem,  hogy 
vigyáz  rám,  és  meghallgat. 
Számomra a konfirmáció után is 
ugyan ezt jelenti majd a hitem. 

Nagyon szeretem az állatokat, jelenleg 7 aprósággal 
lakom együtt. Nagyon szeretek olvasni, kedvenceim a 
Harry  Potter  kötetei.  Kedvenc  költőm  Berzsenyi 
Dániel, kedvenc festőm pedig Claude Monet. Nagyon 
szeretek  vízilabdát,  focit,  úszást  és  atlétikát  nézni. 
Sok  növényem  van  és  érdekel  a  botanika  is.  Ha 
felnövök  politológus,  csecsemőgondozó  vagy 
pszichológus  szeretnék  lenni.  Kedvenc  bibliai 
történetem a teremtéstörténet. Csodálatos az, ahogy 
Isten  megteremti  Ádámot,  majd  belőle  Évát.  Már 
akkor  úgy vannak ábrázolva,  hogy a legjellemzőbb 
férfi és női tulajdonságot hordozzák. Valóban mi nők 
vagyunk a kíváncsiak, s néha befolyásolhatók. De ha 
nem  lennénk,  élet  sem  lenne  az  Isten  által 
megteremtett világban.

Lejegyezte: Benkóczy Péter

Konfirmációi hitvallás

Hálát adok Istennek, az én Teremtőmnek, hogy engem a 
keresztség által gyermekévé fogadott. 

Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és Megváltóm, 
aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten.

Vallom az evangélikus keresztény egyház tiszta és igaz 
tanítását, és hozzá hűséggel ragaszkodom.

Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy a bűn 
ellen harcoljak, a szeretetben növekedjek és a hitben 

megálljak mindhalálig. Ámen. 
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Évforduló
A.D. 2008 - Reneszánsz év

„Amikor a reneszánsz szó felcsendül,  
az  elmúlt  szépségek  álmodója  bíbort  lát  és 
aranyat.  Csengő  zajongással  teli  szelíd 
világosságban  fürdő  ünnepi  világot  lát.  
Emberek  mozognak  kecsesen  és 
méltóságteljesen,  és  nem  törődnek  a  kor 
bajaival,  nem  törődnek  az  örökkévalóság 
intésével sem. Érett és telt bőség minden.

A kérdező így szól: magyarázd meg ezt kissé  
pontosabban  is.  -  És  az  álmodó  dadog.  A  
reneszánsz  teljesen  és  mindenben  pozitív,  
kétségkívül  C  dúrban  van.  -  A  kérdező 
mosolyog.  Aztán  az  álmodó  arra  emlékezik,  
amit  a  reneszánsznak  nevezett  történelmi 
jelenség  pontosabb  meghatározásáról  tanult:  
időbeli  tartamáról,  hogy  milyen  jelentős  a  
kultúra  fejlődése  szempontjából,  okairól,  
természetéről,  és  félig  ellenszegülve  ugyan  a 
benne  most  mégis  feltoluló  fogalmaknak  - 
elmondja  credóját  (hitvallását).  A  reneszánsz 
az individualizmus megszületése,  a  szépségre 
törekvés felébredése, az életkedv és életigenlés  
diadalútja...  a  földi  valóságot  meghódítja  a 
szellem, és megújhodik a pogány életöröm, a 
személyiség  tudatossá  válik  a  világhoz  való  
természetes  viszonyában.  S  miközben  ezeket  
mondja,  szíve  talán  dobogni  kezd,  mintha 
önvallomást mondana. Vagy éppen a tanterem 
szagának emléke zavarta meg?”...

Huizingától  kértem  kölcsön  a 
reneszánsz lényegét. Jobb összefoglalást aligha 
találnék. Az a feladatom, hogy keresgéljek az 

év  rendezvényei  között,  hol  tudom 
nyakoncsípni bennük a reneszánszot...

A Mátyás király trónra lépésének 550. 
évfordulója adta az ötletet a rendezvénysorozat 
meghirdetésére. 

Kettős esemény nyitotta a reneszánsz 
évét ez év január 24-én:

Egyik  a Szépművészeti  Múzeum által 
rendezett,  a  Medicieket  és  Firenzét  ünneplő 
rangos  nemzetközi  kiállítás.  A  reneszánsz,  az 
„újjászületés”,  a  görög-római  kultúra 
újjáéledését hozó korszak a virágzó mediterrán 
kereskedelemből  meggazdagadó  észak-itáliai 
városokban  született  meg.  Az  antikvitás  itt 
nemzeti  kincs,  hisz  ott  van  a  lábuk  alatt  az 
antik  hagyomány.  (Bajlódik  is  eleget  az 
olaszországi  metróépítés  vele...)  „Szép  hét 
halom, s ti százszorszent romok,/ Kik hordjátok 
még  Róma  nagy  nevét,/  Ó,  hány  halandó 
fényes  szellemét  /  virrasztjátok,  keserves 
limlomok!”  (Castiglione)  A  15.  századi  Itália 
szerint  az  európai  történelem  szakaszai:  a 
görög-római kor: a nap és a fény korszaka, ezt 
követi  a  gótikus  barbárság  (éjszaka!),  a  mai 
pedig az új idők, a nap és a fény új korszaka... 
Különösen  hangoztatni  kellett  egykor  a 
közép(ső) kor sötétségét, hogy az „új idő” még 
fényesebbnek lássék...

A másik nyitó esemény a Hadtörténeti 
Intézet  és Múzeum Mátyás életét,  elsősorban 
hadvezéri tehetségét bemutató kiállítása. E nap 
Mátyás  királlyá  választásának  évfordulója, 
sajnos a szorosan Mátyás személyéhez illetve 
pompás  visegrádi  palotájához  kötődő  évnyitó 
rendezvény  kiesett  a  pályázat  révén  nyert 
állami támogatás elmaradása miatt...

Az  Országos  Széchényi  Könyvtár 
március  14-én  nyitja  „Csillag  a  holló  
árnyékában” című,  Vitéz  Jánost  és  a  hazai 
humanizmust bemutató  kiállítását.  A 600 éve 
született  Vitéz  János  Janus  Pannonius 
nagybátyja,  váradi  püspök,  esztergomi  érsek, 
Mátyás  kancellárja,  aki  1471-ig  dolgozott 
együtt Mátyással.
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A reneszánsz humanizmus kissé más, 
mint  ókori  értelmezése.  Mindkettő  a 
műveltséget,  döntően  a  humán  műveltséget 
tekinti az emberi minőség fokmérőjének, de az 
ókori  eszmény  közösségi  irányultságú,  a 
reneszánsz  „nagy”  ember  mindenekelőtt 
hírnévre  törekvő  egyén,  egyéniség,  és  nem 
egyszer sajnos gátlástalan.

A Magyar Nemzeti  Galéria a  „Mátyás 
öröksége a gótikától a barokkig”, a reneszánsz 
művészet megismerésére hívja látogatóit.

A  kiállítás  a  reneszánsznak,  annak  a 
művészeti  stílusnak  ered  a  nyomába,  amely 
mára  Magyarországon 
összeforrt  Mátyás  nevével. 
Alsó  időhatárát  a  Jagelló-kor 
adja, fölső határát pedig a 17. 
század utolsó harmada, illetve 
vége, aszerint, hogy a Magyar 
Királyság nyugati feléből vagy 
Erdélyből szemléljük a korszak 
művészetét.  A  kiállítás  célja, 
hogy  egyfelől  bemutassa, 
feltérképezze  a  késő 
reneszánsz  művészet  hazai 
történetét,  másfelől 
értelmezze  azt  a  kora  újkor 
kultúrájának egészében. Igen 
fontos  ez  a  korszak,  mert  a 
korábban  mesterségnek  tekintett  -  és  így  is 
fizetett - festészet, szobrászat, építészet a 16. 
században alkotta meg a képzőművészet átfogó 
fogalmát. A Mátyást követő gyenge képességű 
utódok,  a  megsemmisítő  török  hódítás  ,  a 
megcsappant  jövedelmek  nem  kedveztek  a 
művészetpártolásnak.  Evangélikusok  számára 
nem  érdektelen,  hogy  néhány 
gyülekezetünkből  tárgyat  kölcsönöztek  a 
Galéria kiállítására.

Hetedhét  Játékévet  hirdet  a 
Szentendrei  Szabadtéri  Múzeum  (Skanzen). 
Nem  véletlenül.  A  Zsigmond  király 
szolgálatában álló itáliai Vergerio, a humanista 
nevelés  atyjaként  rögzült  a  hazai 
neveléstudományban.  A  középkorban  a 
gyermeket 7 éves koráig tartották gyermeknek, 
azaz  nem  igazán  értékes  lénynek  (nagy  a 
gyermekhalandóság!)  ekkor  pedig  átmenet 

nélkül  „kis  felnőttnek”  tekintették,  úgy  is 
öltöztették,  úgy  is  bántak  vele.  A 
reneszánszban  fogalmazódik  meg,  hogy  a 
gyermekkor  az  ártatlanság  kora,  a  nevelés 
tartalmát  és  módszereit  a  gyermek 
adottságaihoz,  képességeihez  kell  szabni. 
Ismeretnyújtó  és  erkölcsnemesítő  családi  és 
gyermekprogramokat  tervez  a  Falumúzeum, 
régi  játékszerek,  hagyományos  közösségi 
játékalkalmak,  Mátyás  királyt  megjelenítő 
rajzverseny,  legkedvesebb  Mátyás  mesém, 
játékkészítő  pályázat,  vendégségben  Mátyás 
udvarában... és az ötletek hosszú sora...

A  Budapesti 
Történeti  Múzeum  Mátyás 
személyét,  a  királyi  udvar 
életét,  ünnep-  és 
hétköznapjait  tárja  elénk. 
Hangsúlyos szerepet szán az 
udvar  nemzetközi 
kapcsolatainak.  Itália  egyes 
államait és Magyarországot a 
14.  századtól  kezdve  egyre 
erősödő politikai, dinasztikus 
és  kulturális  kapcsolatok 
fűzték  egymáshoz.  Budán 
népes olasz kereskedőkolónia 
alakult  ki.  Mátyás  Itáliához 
fűződő  politikai-diplomáciai 

kapcsolatai sok ösztönzést adtak a reneszánsz 
stílus  átültetéséhez.  És  amikor  Mátyás 
eljegyezte, majd feleségül vette a nápolyi király 
lányát, Beatrixot, a humanizmus és reneszánsz 
alig  érezhető  időeltolódással  ágyazódott  be a 
magyar  művészetbe,  megelőzve  Európa 
legtöbb országát.

Szorosan  kapcsolódik  ide  az 
Iparművészeti Múzeum tárlata: amely a Beatrix 
hozománya címet viseli.

A  kiállítás  célja  kettős:  egyrészt  az 
Európában  új  kerámiatechnika,  az  ónmáz 
használatának  korai  megjelenésétől  a 
majolikaművészet  XV.  századi  kezdeteinek 
feltárása  és  az  emlékanyag  részletes 
bemutatása, másrészt a Mátyás- illetve Jagelló-
kori  magyar  királyi  udvarban  megjelenő 
majolika  tárgyak  eredetének  és  készítési 
körülményeinek  alapos  vizsgálata.  A  kiállítás 
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„nagyágyúja”,  a  Mátyás  és  Beatrix  címerével 
díszített kerámia tál, amely a majolikaművészet 
15. századi csúcspontja. Sajnos, egyik tál sem 
a mienk, külföldi múzeumoktól kölcsönöztük.

Visegrád ősszel fog bemutatkozni:

Mátyás  király  leghíresebb 
rezidenciája,  a  visegrádi  királyi  palota, 
Mátyás-kori  reneszánsz  és  későgótikus 
szobrainak  és  kőfaragványainak  új 
kiállításával,  egy  rekonstruált  Mátyás-kori 
lakosztállyal  és  a  korabeli  város  valamint  a 
királyi  udvar  virtuális 
bemutatásával  várja  a 
látogatókat.  A  kiállítások 
megnyitóit történelmi játékok 
és régi zenei koncert kíséri. 

A  Magyar  Nemzeti 
Múzeum  is  ősszel  nyit: 
Reneszánsz  látványtár  - 
építészet  Magyarországon 
1476-1580 címmel. 
Beharangozója  kissé 
titokzatos:  a  legkorszerűbb 
technikák  segítségével 
korunk  látogatója  sajátos 
nézőpontból  csodálkozhat  rá 
a  reneszánsz  világ  emlékeire  -  mondja. 
Várjuk hát, hogyan fogja e sajátos nézőpont 
bemutatni az esztergomi Bakócz kápolnát?

A technika reneszánsza nagy fejezete 
a  14-17.  századnak.  A  műszaki-technikai 
témájú  múzeumok  közös  munkában  állítják 
össze a reneszánsz évszázadainak eredményeit. 
A korszak figyelmének központjába kerültek a 
mechanikai  ismeretek,  lassan  megjelent  a 
méréseken,  tapasztalatokon  alapuló 
tudományosság.  Noha  még  nem  érte  el  a 
középkori szintet, de az „aranycsinálás” közben 
az  anyagok,  fémek  természetének  ismerete 
szélesedett. Sejtések vonalazódtak körül: gázok 
létezése,  sűrűség-ritkaság,  tömegvonzás, 
időmérés,  időjárás,  földrengések,  üstökösök 
följegyzése... az emberi test felfedezése, az élő 
természet  világa...  És  a  könyvnyomtatásban 

Gutenberg  megalkotta  a  mozgatható 
ólombetűs eljárást. „Isten legutolsó ajándéka” - 
értékelte  Luther.  És  a  magányos  óriás: 
Leonardo da Vinci..

A  16.  század  tudományosságát 
betetőzte  a  Kopernikusz  által  megfogalmazott 
heliocentrikus  világkép.  Bár  világképe nem új 
megfigyeléseken,  hanem az  ókori  csillagászat 
tanulmányozásán alapult!

Ezek csupán a legnagyobb kiállítások. 
De  sok,  magát  valamennyire  is  múzeumnak 

tartó  kiállítóterem  ugrásra 
készen áll. A Tavaszi Fesztivál 
zenei  programjaiban,  vidéki 
színtereken,  mint  pl. 
Sárospatak  vagy  Ozora  is, 
nagy  a  készülődés.  Azután 
konferenciák  az  Eötvös 
egyetemen,  a  Széchenyi 
Könyvtárban,  a  Nagytétényi 
barokk  kastély  reneszánsz 
bútorai,...  Bor-fesztiválok, 
eszem-iszom  reneszánsz 
módra, ebben a Tisza menti 
halászat:  „Élő  vizek 
reneszánsza”,  a  tokaji 

aszúkészítés  és  gaszt-ronómiai  emlékezések... 
De  lesz  Országos  Táncház-találkozó  és 
kirakodóvásár. Persze, néhány dolgot nem lehet 
bevinni  a  múzeumokba:  azok  felkeresésére 
sétákat szerveznek: Hősök tere, Margit sziget, 
a budai vár helyszíneken, illetve kirándulást a 
Budai hegyek forrásainak és kolostorromjainak 
felkeresésére is.

Összességében  a  tervekről:  eddig 
mintegy  66  múzeum  és  kiállítóhely,  20 
intézmény,  25  egyesület  és  szervezet  jelezte, 
hogy  részt  vesz  az  évad  eseményeiben.  A 
sokszínűség tehát garantált, mint ahogy az is, 
hogy  országszerte  bárhol  a  Reneszánsz  Év 
2008  programjaiba  botolhat  az  érdeklődő.

Bízhatunk  értékes  ismeretekben, 
élményekben. Bízzunk  az  értékek  mai 
újjászületésében. Bízunk a feltámadásban...

Gazdagné Nemes Viktória
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Emlékezzünk régiekről!

100 éves a legnépszerűbb magyar regény, Molnár Ferenc remeke, a Pál  utcai fiúk.  
Ebből  az  alkalomból  közlünk  egy  interneten  körözött,  
hozzánk Amerikából érkezett levelet. 

Szia Ernő!
Képzeld,  100  éves  lettél.  Egy  százéves  kisfiú.  Még 
szobrot is kaptál a múlt héten a Práter utcában, amint a 
fiúkkal  éppen  golyót  gurítasz  abban  a  legendás 
pillanatban,  amelyben  teremtőd  –  bizonyos  Molnár 
Ferenc  –  megállította  feletted  az  égen  a  mulandóság 
napját.
Mondták  már  neked,  hogy tulajdonképpen  te  vagy az 
első  magyar  sorozathős,  hiszen  először  sorozatban 
jelentél meg egy újságban? Egy sorozathős, akinek olyan 
kicsi  a  lába  nyoma,  hogy  üldözői  se  tudják  felfogni 
ésszel. Hiába, a nagyság átka.

Te Ernő!
Téged  nem  hívtak  úgy,  hogy  Nemecsek  úr,  sem  úgy,  hogy  Nemecsek 

nemzettestvér, nem lettél sem Nemecsek bajtárs, elvtárs, polgártárs, te megúsztad a 
XX. századot! Igaz, ehhez korábban bele kellett halnod az életbe. Milyen fura, nem? A 
legendák halva születnek.

Tudsz valamit  a  többiekről? Képzeld,  a  jó Boka még 1916-ban meghalt,  az 
úgynevezett első világháborúban. Az elsőben, amelyben már gázzal öltek a frontokon, 
s  az  utolsóban,  amelyben a  hadifoglyokat  illett  életben hagyni.  Boka  János  cs.  kir 
hadnagy - élt 30 évet.

Weisz,  Geréb  és Wendauer  meg úgy tűnt  el,  hogy sárga csillagot  kellett  a 
kabátjukra varrni,  és felrakták őket vagonokba, olyanokba, amelyeken a te idődben 
csak állatokat szállítottak. Soha nem tértek vissza. Ez már az úgynevezett a második 
világháborúban  történt,  az  első  olyanban,  amelyben  atombomba  robbant,  és  az 
utolsóban, amelyikben még maradtak túlélők. Mondják, a nagyobbik Pásztor is ott volt, 
amikor odaterelték Weiszéket a szerelvényhez, csak nem vörös inget hordott, hanem 
feketét.

Aztán ott van a Csele. A Csele elment az országból Amerikába, az unokái már 
nem beszélnek magyarul, Clevelandben élnek, van egy kalapüzletük. Az áll a cégtáblán: 
Csele and Csele, Hats and Caps.

Áts  Ferit  börtönbe csukták,  és  halálra  ítélték,  mert  nagy forradalom tört  ki 
Pesten egy ködös októberben, és ő a jó oldalra állt, de később kiderült, hogy az a rossz 
oldal. Ma megint jó. De ezt már nem érhette meg. A körúton a Mária utcától nem 
messze  volt  egy  mozgókép-színház.  Na,  ott  harcolt,  pedig  akkor  már  túl  volt  a 
hatvanon. Puskája is volt, csapata is volt, de nem tudta megvédeni a zászlóját, azt a 
tépett, lukas zászlót. A Barabás lett az ügyvédje, de nem tudta kihozni a rács mögül. 
Nem olyan idők voltak.

Akkoriban végleg elveszni látszott a grund. Tudod, amikor egy egész országot 
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einstandolnak, bizony, az kemény.
Na és  a  Csónakos!  Papuskám,  az  megúszott  mindent.  Melós  lett  a  Weisz-

Manfredban,  aztán  jöhettek-mehettek  a  kormányok,  kommandók,  szervezetek, 
gittegyletek, az csak nem keveredett bele semmibe. Megházasodott, lett nagy családja, 
aztán  csak  járt  ki  a  Fradi  meccsekre,  nagyokat  fütyült,  ha  nyertek,  ha  vesztettek, 
megtanított minden utcakölyköt szépen káromkodni, és köpködte a szotyit, amíg volt 
foga megrágni. Ferencváros-Ferencváros, hééé Ferencváros!

Te Ernő!
Most,  hogy  így  a  fiúkról  beszélünk,  lehet,  hogy  jobb  is,  hogy  az  az  író 

háromszor megfürösztött téged abban a regényben? Talán jobb volt eszmétől lázasan a 
hazáért meghalni, mint felnőni, és elveszíteni benne a hitet, vagy megélni, hogy a haza 
elveszejt téged?

Haza, haza… - nagy Há vagy kicsi? Hogy írjam, Ernő? Ha nagybetűvel írom, 
manapság azt mondják, magyarkodom, ha kicsivel, rám fogják, hogy áruló vagyok, és 
akkor az én nevemet is csupa kisbetűvel írják majd valakik. A valakik sokan vannak, s 
valahogy mindig megtalálják egymást.  Nemrég óta van egy nagy találmány. Neked 
nagyon tetszene.  Internetnek hívják,  mindenki  használhatja,  hogy híreket  olvasson, 
tanuljon, vagy üzenjen vele másoknak, és úgy van az, Ernő, hogy ma divat mindent 
kisbetűvel  írni.  Neveket,  címeket,  és  az  emberek  annyi  ostobaságot  és  aljasságot 
képesek  írni  egymásnak,  egymásról  -  persze  nem  az  igazi  nevükön  -  hogy 
tulajdonképpen mindegy is,  kisbetűvel  írják a  nevüket vagy nem, mert  csak a név 
kötelez, a névtelenség semmire sem kötelez. Lehet, hogy ez egy olyan kisbetűs kor, és 
ez a világ csak a valakiké?

Ugye, hogy nem úgy van az, Papuskám?! Ugye, hogy a HAZA nagybetű, csupa-
csupa  erős,  hatalmas  írásjegy?  És  a  GRUND  is?  És  az  is,  hogy,  SZABADSÁG, 
EGYENLŐSÉG,  TESTVÉRISÉG,  meg,  hogy  BARÁTSÁG,  BÁTORSÁG,  BECSÜLET, 
ÁLDOZAT, MEGBOCSÁTÁS? Ugye, mi azért így írjuk? Ugye, így? Na jól van, jól van. Te 
mindig meg tudsz nyugtatni ez ügyben. Látod, most is te adod a bizonyosságot mint 
ajándékot, pedig ez a te születésnapod. Köszönöm neked.

Ami pedig a korodat illeti, a századik születésnapot, rá se ránts! 
Tudod, halhatatlanoknál ez csak rigófütty.
Boldog születésnapot, Ernő!
Éljenek a Pál utcai fiúk, éljen a grund! 

Geszti Péter szövege, elhangzott a Petőfi Irodalmi Múzeum 

„Éljen a grund!” című kiállításának megnyitóján. História, 2008. január
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Aktuális
 

Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv

Sokak  hosszú  és  fáradságos 
munkája  nyomán  nemrégiben  végleges 
formájában  is  megjelent  az  Evangélikus 
istentisztelet – Liturgikus könyv. Mindenki 
által  hozzáférhető,  kézbe  vehető. 
Terjedelme és  alapos,  részletekbe menő 
kidolgozottsága arra kell, hogy sarkalljon 
minket,  hogy  hosszabb  időt  szánjunk 
megismerésére,  megvitatására,  egyes 
elemeinek,  vagy  akár  az  egésznek 
fokozatos  bevezetésére.  Alkalmazása 
püspökeink részéről is ajánlás és felkínált 
lehetőség,  abban  a  reményben,  hogy 
félre  tudjuk  tenni  mindazt,  amit  eddig 
hallottunk  a  könyvről,  s  lelki  –  szellemi 
nyitottsággal,  érdeklődve  vesszük, 
lapozunk  bele,  s  tanulunk 
belőle.(Elöljáróban el kell mondanom azt 
is,  hogy  a  jelenleg  gyakorlatban  lévő 
istentiszteleti  rendek  mellett  a  „régi 
ágenda” is sokkal több lehetőséget kínál, 
mint  amivel  gyülekezeteink  élnek.  Hogy 
erről  megbizonyosodjunk,  elég,  ha 
gyülekezeti  énekeskönyvünk  első,  illetve 

utolsó oldalait olvasgatjuk!)

Szeretettel  kérjük  és  biztatjuk 
lelkészeinket:  rendszeresen  és  alaposan 
tanítsák  gyülekezeteinket,  hogy  híveink 
megismerjék  és  megérthessék  az 
istentiszteleti  rendben történt változások 
teológiai  alapjait.  –  fogalmaznak 
püspökeink  az  új  Liturgikus  könyv 
előszavában.

Igen,  a  tanítás  nagyon  lényeges,  mert 
gyakorló tanárként tudom, vizsgán mentő 
kérdésként  feltéve  az  „istentisztelet 
elemei”-t  kérdést,  legtöbbször  nem 
segítettem,  csak  rontottam  a  vizsgázó 
helyzetén…  Még  istentiszteletet 
rendszeresen látogatók körében is sok a 
bizonytalanság,  a  „fel  nem  fedezett 
terület.”  Pedig  az  istentisztelet,  annak 
felépítése, egyes elemei, s azok változása 
a történelmi korok folyamán évszázados, 
sőt évezredes hagyományokra épül.

S mindannyian  tudjuk azt  is,  igazán azt 
tudjuk  szeretni,  teljes  valónkkal  részt 
venni  benne,  s  szeretettel  ápolni,  amit 
magunk már jól ismerünk. Szánjunk tehát 
időt,  alkalmat  és  figyelmet  arra,  hogy 
megismerjük istentiszteleteink felépítését. 
Mind  mélyebbre  ásunk,  annál 
csodálatosabb  világ  tárul  fel  előttünk, 
annál  világosabbá válnak összefüggések, 
s  választ  kaphatunk  a  sok  miért  és 
hogyan kérdésre is.

E  rövid  bevezető  után  úgy 
gondoltam, rövid írás keretében csak pár 
lényeges  pontra  mutatnék  rá,  s  a 
főistentisztelet,  azaz  a  vasár-  és 
ünnepnapi istentiszteleti rendek fejezetnél 
nyitottam  ki  ez  alkalommal  a  Liturgikus 
könyvet.
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E fejezetben négy rendet találunk, melyek 
közül  három  délelőtti,  egy  pedig  esti 
istentiszteleti  rend.  (Liturgikus 
istentiszteleti  rend;  Énekverses 
istentiszteleti  rend;  Egyszerű 
istentiszteleti  rend;  A  vasárnap  esti  
istentisztelet rendje)

A  mai  gyakorlatban  énekverses  rendet 
használunk, így felmerül a kérdés, mi az a 
liturgikus  rend?  Luther  istentiszteleti 
reformjában  különös  helyet  kapott  az 
anyanyelvűség és a strófikus gyülekezeti 
énekek  (korál)  beépítése  az 
istentiszteletbe.  Nem hagyta  el  azonban 
az ősi dallamokat sem, sőt egy ideig azok 
latin  nyelvén  sem  változtatott  minden 
esetben.  A  reformáció  hatására 
országonként  kialakult  az  anyanyelvű 
gregorián éneklés.  Magyarországon még 
a  17.  században  is  élt  az  un.  magyar 
nyelvű gregorián, s nemcsak lutheránus, 
hanem református helyeken is. Ez közös, 
ősi  örökségünk. Erről  tanúskodnak a 17. 
század  folyamán  megjelent  graduálok, 
melyek közül a legjelesebb számunkra az 
Eperjesi  Graduál,  hiszen  ebből 
megismerhetjük  a  felvidéki  protestáns 
iskolák zenei gyakorlatát.  (A kötet külön 
érdekessége, hogy többszólamú tételeket 
is  tartalmaz  –  tehát  akkoriban  több 
szólamban  énekeltek  az 
istentiszteleteken!) 

Az  ősi  liturgikus  tételek 
elmaradása  hazánkban  talán  a 
szokatlanul  erős  ellenreformációs 
tevékenységnek  köszönhető,  melyből 
kifolyólag a három fő felekezet az 1600-as 
évek végére nemcsak tanításában, hanem 
alapvető  énekkincsében  is  eltérő  kívánt 
lenni.  De  pl.  német  területeken mind  a 
mai napig – néhol töretlenül - él a német 
nyelvű gregorián gyakorlata a lutheránus 
egyházban!

A  délelőtti  istentiszteleti  rendek 
közös  tulajdonsága,  hogy  mindegyik 
úrvacsorás  istentisztelet.  Ezen  a  ponton 
meg kell  jegyeznünk, Luther korában és 
istentiszteleti  rendjeiben  az  úrvacsora 
mindig  is  szerepelt,  annak 
elhagyhatósága,  illetve  függelékessé 
válása  csak  későbbi  történelmi  korok 
hibás  gyakorlatát  tükrözik.  Nagy 
előrelépés  gyülekezeteink  jelentős 
részében, ha az úrvacsora nem függelék, 
hanem  az  istentisztelet  szerves  része, 
még  akkor  is,  ha  esetleg  csak  havi 
rendszerességgel  van  erre  mód!  A 
lutheránus  istentisztelet  két  csúcspont 
köré  épül:  prédikáció  és úrvacsora.  Az 
úrvacsora jelentőségének halványulása a 
racionalizmus korára tehető, a 19. század 
fordulója körül. Ekkor vált a prédikáció az 
egyedül  elmaradhatatlan  istentiszteleti 
elemmé. Minden más elhagyhatóvá vált, 
hiszen  a  „ráció  emberének”  nincs 
szüksége a felfoghatatlanra! Ez a súlyos 
torzulás  még  mind  a  mai  napig  erősen 
érezteti, éreztette hatását.

A gyakorlatban ma is sokszor emlegetik, 
az  úrvacsora  meghosszabbítja  az 
istentiszteletet.  Úgy  gondolom,  ez  nem 
lehet  érv,  s  ez  esetben  nem  is  méltó 
kifejezés. Ha az istentisztelet előkészítése 
koncentráltan, átgondoltan történik, akkor 
erre nem is kell, hogy sor kerüljön. (Ezen 
a  ponton  természetesen  felmerülhet  a 
segítők bevonása is, ami sok helyen már 
gyakorlat.)

Az  úrvacsorához  kapcsolható  még  egy 
jelentős változás: a gyónás és feloldozás 
nem az úrvacsorai  liturgia része,  hanem 
visszakerült  ősi  helyére,  az  istentisztelet 
elejére.  Ez  valóban  szokatlan  lehet  a 
rendszeres  istentisztelet  látogatók 
számára.  A  bűnvallás  és  feloldozás 
lehetősége azonban csak így  teremtődik 
meg alkalomról alkalomra a templomjárók 
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számára,  s  azok számára  is,  akik  egyes 
alkalmakon  nem  kívánnak  élni  az 
úrvacsora  szentségével.  Ez  különösen  is 
lényeges  akkor,  mikor  tudjuk,  az 
egyházunkban  is  meglévő  lehetőség,  a 
magángyónás jószerivel teljesen kikerült a 
gyakorlatból.  Pedig  tán  mindenki 
emlékszik  a  konfirmációs káté  ez  irányú 
kérdésére,  vagy  hallja  évről  évre! 
(Hányféle  gyónás  van  az 
egyházban? Az  evangélikus egyházban 
kétféle gyónás van: a gyülekezeti gyónás,  
amely  a  gyülekezeti  istentisztelet  
keretében  és  a  magángyónás,  amely  a  
lelkész előtt négyszemközt történik.)

Úgy  gondolom,  ez  a  két 
leglényegesebb módosítás történik meg a 
Liturgikus  könyvben,  melynek  három 
vasárnapi  és  ünnepnapi  rendje 
szerkezetileg nem tér el egymástól, csak 
a megszólaló liturgikus, zenei tételekben, 

illetve  a  harmadik  esetben  azok 
leegyszerűsítésében.

A könyv különleges értéke abban 
is  rejlik,  hogy  az  egyes  istentiszteleti 
elemeknél  bőséggel  kínál  választási 
lehetőséget  szövegeiben,  imádságaiban 
stb.  A  flexibilitás  azért  fontos,  hiszen 
tudjuk,  gyülekezeti  alkalmaink  sokszor 
még  egy  gyülekezeten  belül  is  igen 
különbözőek  -  s  akkor  még  nem  is 
beszéltünk  az  országban  található 
többféle  tradícióról  és  kegyességi 
irányzatról.

Egy  fontos  mondattal  szeretném 
zárni e rövid „ízelítőt”: A liturgikus könyv 
nem a mai kor emberének „találmánya”, 
munkája,  hanem  az  egyház  évezredes 
tradíciójának  folytatása,  s  az  elmúlt 
évtizedek  -  esetleg  századok  - 
korrekciója, visszatérés a gyökerekhez!

W. Kinczler Zsuzsanna
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Morzsaszedés

Szüntelen imádkozzatok! Imádkozzunk az igazságosságért!
Igehirdetés az ökumenikus imahét egy estéjéről

Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus 
Krisztus által a ti javatokra. 1Thessz 5,17-18

100  éve  indult  ez  a  mozgalom,  kb.  50 
évvel  ezelőtt  gyülekezeteinkben  is 
gyakorlattá  vált.  Az  évről-évre  való 
találkozások  elmélyítették  a 
gyülekezeteink  közötti  kapcsolatot. 
Hagyomány  lett  az  imahét,  szép 
keresztyén gyakorlat. Pál apostol intelmei 
között  szerepel  az  imádságra  való 
buzdítás  a  thesszalonikai  gyülekezethez 
írott levél végén.

Egy  másik  felhívásra  szeretném 
felhívni  a  figyelmet  a  Bibliában.  Máshol, 
más szituációban hangzik fel. A sötétség, 
árulás,  tagadás,  félelem  éjszakáján  a 
magukra  maradó,  zavarodott 
tanítványoknak  mondja  Jézus: 
„Vigyázzatok  és imádkozzatok!”  Itt  Jézus 

szava  egzisztenciális  felszólítás  : 
kapaszkodj  vagy  zuhansz! 
„Imádkozzatok!” Az imádság nem kegyes 
gyakorlat, szövegek mondása. Elsősorban 
összpontosítás,  odafigyelés,  egy  pontra 
való koncentráció. Krisztusra kell figyelni! 
Csak őrá!

A 2. világháború idején, amikor az 
oroszok  már  a  Kárpátokban  voltak, 
mondta  az  akkori  egyetemi  lelkész  a 
fiataloknak:  „No,  fiúk,  térdre!”  Vagy  az 
Angolparkban,  mielőtt  a  hullámvasútra 
ültek volna, így figyelmeztette lelkészük a 
vidékről  idelátogató  ifjakat:  „Vegyetek 
nagy  levegőt!  Kapaszkodjatok  erősen! 
Felfelé  nézzetek!  Kiáltsatok!”  Ez  az 
imádság  szituációja.  Mert  egyre 
nagyobbak  a hullámok!

„Megszokás-keresztyénség” 
helyett egzisztenciális hitre van szükség!

A  történet  ismerős:  a  Titanic 
1912.  április  14-ről  15-re  virradó  éjjel 
jéghegynek  ütközött.  Versenyben  volt, 
hiábavaló  volt  a  figyelmeztetés.  Büszke, 
gőgös  monstrum  volt  –  a  kis  bárkák 
mellett  tökéletes  technikával.  Építői 
megsebezhetetlennek vélték...

Noénak azt  mondta Isten: „Építs 
bárkát!”  A  bárka,  jóllehet  nevetséges 
tákolmánynak tűnhet, megtartó hely volt.

Átéltük  a  monstrum  ideológiák, 
megoldási  kísérletek  jéghegynek 
ütközését.  A  racionalizmus,  a 
materializmus, a szekularizmus, az emberi 
gigantománia  után  nem  maradt  semmi, 
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csak  a  hullámokon  vergődő,  kiüresedett 
lelkek.  Mindentől  megfosztottan: 
hagyomány,  haza,  hit,  reménység, 
közösség nélkül: maradt a nagy semmi!

Kopp  Mária  magatartáskutató, 
Csókay András idegsebész, s más orvosok 
diagnózisa:  a  társadalom  fizikai  beteg 
állapotának  pszichés  okai  vannak.  A 
társadalom  ezt  a  hullámzást,  minden 
kötőszövettől  való  megfosztottságát  nem 
bírja. Egyre betegebbé válik. A betegség 
agresszióban jelentkezik. A mai emberre, 
aki  néha  Kain  lelkületét  magára  öltve 
félelmetessé  válik,  azt  mondják,  torzó, 
akinek térde nincs, csak könyöke.

Télen madárdal.  Még sok helyen 
hó  és  jég  borítja  a  tájat,  de  már 
megszólalnak  a  tavaszt  köszöntő 
madarak.  Érzik  a  jövetelét.  A  bárkáé,  a 
nevetségesnek tűnő,  gyenge tákolmányé 
a jövő. Mert Krisztusé a jövő! Sok bűne, 
hibája, tévedése ellenére egyedül a bárka, 

az  egyház(ak)  küldetése,  feladata, 
hivatása,  kihívása  az  evangélium 
hirdetése: Isten szereti a világot, és nem 
akarja,  hogy  egyvalaki  is  elvesszen  a 
hullámok között! 

Lehet,  hogy egy új korszak előtt 
állunk, és a mélység után valami egészen 
új következik.  Amikor nyilvánvalóvá válik 
Isten és a világ egyetlen igazsága: csak a 
szeretet  menti  meg  a  világot.  Az 
igazság pedig egyedül Krisztus! (Fil 2, 
10-11)

Az  egyház  is  átalakul:  nem 
intézményekben,  dogmákban,  encik-
likákban,  tanokban,  szertartásokban 
gondolkodik,  de  az  utakon,  piactereken, 
sóként  és  kovászként,  igaz  szóval, 
megbízható talajként menti az embereket, 
hogy  visszakapják  arcukat,  lelküket, 
értelmüket és térdüket.
(Elhangzott 2008. január 23-án.)

Kinczler Irén
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Könyvbemutató 

Guy Gilbert: Egy bőrdzsekis pap vallomásai

Guy Gilbert önéletrajzi kötete magával ragadja az olvasót. Felkavar, 
megdöbbent,  reményt  kelt...  Ez  a  könyv  egy  nagyszerű  lelki 
emberről szól.  Szeretetteljes családban nőtt fel, 14 testvére volt. 
Édesapjával  sokszor keveredett  vitába, de jól  kijöttek egymással. 
Lelki  fejlődéséhez  hozzájárult  az  apai  szigor  mellett  az 
édesanyjának szerető jelenléte. 

A  papi,  lelkészi  hivatását  korán  eldöntötte.  Gilbert  olyan 
lelkivezető  lett,  aki  ért  a  fiatalok,  suhancok  nyelvén  is.  Élet- 
történetéhez  hozzátartozik,  hogy  rengeteg  szenvedést  élt  át 
Algériában.  Először  mint  francia  katona,  később  katonaorvos.  A 
háború  végeztével  vissza  térhetett  eredeti  hivatásához. 

Ellentmondásosnak tűnik, de még katonai sorozás előtt szentelték pappá.
Szokványos, „hétköznapi” papként kezdte szolgálatát Algériában. Prédikációit 

mindig meg kellett mutatni az elöljárójának. Az igazi változást egy keresztény asszony 
halála hozta az életében. (Az asszony sanyarú körülmények közt, saját testnedveiben 
halt meg.) A megdöbbentő hírt egy ügyész hozta számára, aki azt vágta a fejéhez, 
hogy a kersztény egyház még az övéiről se képes gondoskodni! Innetől kezdve nem írt 
prédikációt, „rögtönözve”, a Lélektől vezetve szívből mondta, magyarázta Isten igéjét.

Azt  gondolom,  hogy  a  könyvet  érdemes  elolvasni  nem  csak  egyszerű 
embereknek, hanem lelkészeknek is!

Az utcagyerekekkel akkor kezdett el foglalkozni, amikor egy olyan szegény srác 
kért tőle pénzt, aki otthon a kutya tányéjából kapott enni. 

Később ezt a fiút nevelte, a környékbeli srácokkal együtt. Öt évig végzet ilyen 
szolgálatot Algériában, egy teljesen iszlám környezetben, de már nem egyedül, hanem 
egykori védenceivel.

Algéria  függetlensége  után  Franciaországba  került,  ahol  folytatta  korábbi 
hivatását, munkáját, de már a megváltozott körülmények között.

A keze alatt  felnőtt ifjúság emberi  értéket tanult tőle, s találkozhatott Isten 
bőrdzsekibe bújt küldöttével. Az idő múlásával védenceit nem hagyta magára később 
sem.

Gilbert rendkívüli fizikai, lelki és szellemi erjét felhasználta az emberekhez való 
őszinte közeledésben, a szokatlan helyzetek kezeléséhez. Hite szerint Isten adott neki 
erőt a mindennapokban! A legkedvesebb imádsága Assisi Szt. Ferenc imádsága volt, 
(melyet  a  Kőbányai  gyülekezetben  is  rendszeresen  el  szoktunk  mondani,  különféle 
alkalmakkor.)

Guy  Gilbert  öltözéke  arra  utal,  hogy  közösséget  vállal  a  rábízottakkal,  a 
figyelme közepén pedig  a megsebzett, szeretetre éhes emberi lény áll.
(Új Ember Kiadó, Budapest, 2007)

Kókai András
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Assisi Szent Ferenc imádsága

Megváltóm, tégy engem 
békéd eszközévé:
úgy, hogy oda,
ahol gyűlölnek, szeretetet 
vigyek,
ahol sértegetnek, 
megbocsátást vigyek,
ahol civakodnak, 
egyetértést teremtsek,
ahol tévednek, 
rámutassak az igazságra,
ahol kételkednek, hitre 
segítsek,

ahol reménytelenség van, ott bizalmat ébresszek,
ahol sötétség van, a Te világosságodat teremtsem,

ahol bánat van, oda örömöt 
és vigasztalást vigyek.
De úgy, oh Mester, hogy
ne keressek vigasztalást,
 hanem másokat vigasztaljak,
ne várjak megértést,
 hanem másokat értsek meg,
ne kérjek szeretetet,
 hanem másokat szeressek.

Mert az ember adván kap,
elveszítvén megtalál,
elfelejtvén kap bocsánatot
és meghalván támad fel az örök Életre.

Ámen
____________________________

K I R Á N D U L Á S ?                                                              K I R Á N D U L Á S !

A  húsvéti  Harangszóban  szoktam  meghirdetni  a  hagyományos  nyári  kirándulást, 
jelentem  a  tervezett  programot  és  az  eddigi  szervezés  eredményeit.  Hosszú  ideig 
vívódtam az adott családi és a gyülekezetben vállalat kötelezettségeim hálójában. A 
tavasszal-nyáron nagy lakásfelújításra  készülünk itthon. Összecsomagolás,  kiköltözés 
vár  ránk,  vegetálás  a  létezés  határán.  És  ha  konténert,  csempét  vagy csapot  kell 
keresnem az  egyik  oldalon,  autóbuszt,  szállást  vagy  étkezési  lehetőséget  a  másik 
oldalon,  kénytelen  vagyok  az  előbbi  mellett  dönteni.  Mert  a  kirándulásunk 
megszervezése – ugyan bizonyára lehetne hatékonyabban is bonyolítani – nekem egy 
félévet  totálisan  igénybe  vesz...  Ebbéli  gyötrődésemben  jött  Zsuzsó  levele,  hogy 
döntsünk a nyári kirándulásról:

1. Folytatjuk-e országjárásunkat a megszokott irányban,Vas és Zala megye felé? 

2.  Frici  cikkelyes  országjárás  alóli  felmentő,  újabb  javaslata  szerint  forduljunk-e 
kárpátaljai nemzettestvéreink felé?

3. Vagy oltszakadáti testvérgyülekezetünk házatájára szervezzünk-e lélek- és faluépítő 
kirándulást? Ez megoldotta nehéz helyzetemet. A konténer-, csempe és csapkeresés 
mellett egészen biztos, hogy részt tudnék venni egy kiránduláson, ha nem nekem kell 
megszerveznem. Ily módon aztán, többekkel egyeztetve a harmadik változat mellett 
döntöttünk.

A nyolcadik kirándulás után az a szokatlan és merőben új helyzet fog velem történni, 
hogy a kirándulás reggelén beülök a buszba és az ötödik nap este kiszállok... 

Úgy érzem, hogy magamban nosztalgiával fogok gondolni az előző nyolcra...

Gazdagné Nemes Viktória
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Kőbányán szolgáltunk…

Gyülekezetünk két előző lelkészét, Dr. Fabiny Tamást és Smidéliusz Andrást kérdeztük,  
mi történt velük azóta, hogy elkerültek Kőbányáról. Természetesen növekvő családjuk 
élete is érdekelheti az olvasókat, ezért egykori kedves „papnéinket”, Katit és Csillát is  
megszólítottuk. Bár ugyanazokat a kérdéseket kapta a két lelkészházaspár, az interjúk  
szerkesztésekor azokat itt-ott kicsit át kellett formálni.

 
- András, mi is volt a célod, amikor elhagytad a kőbányai gyülekezetet?
-  Másfél  évvel  ezelőtt  lehetőséget  kaptam  a  továbbtanulásra,  melyet  örömmel  és 
szívesen fogadtam.  Úgy éreztem,  élni  szeretnék vele,  még ha ez  egyben az addig 
végzett lelkészi munkám szüneteltetését jelenti is. Ahhoz a célhoz, amely egy doktori 
programra való jelentkezés során tűnik fel az ember előtt, hosszú, fáradságos és sok 
akadállyal  teli  út  vezet.  És  még  az  sem biztos,  hogy  az  a  jó,  ha  már  rögtön  az 
indulásnál olyan nagyon kikristályosodott a cél. A kutatás és témafeldolgozás gyötrelme 
és szépsége ugyanaz: naponta újrafogalmazni,  alakítani,  csiszolni,  érlelni  az eredeti 
célkitűzést, hogy idővel az magam és mások számára is egyre világosabb legyen.

- „Jó váltás” volt-e, vagyis megtaláltad-e az új helyen a számításaidat?

-  Azt  gondolom,  jó  döntést  hoztunk.  Azzal  a  reménységgel  végzem  jelenlegi 
feladatomat, hogy nemcsak a magam szempontjából, de későbbi lelkészi szolgálatomra 
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nézve is rendkívül értékes időszak lehet ez a néhány tanulmányi év. Úgy érzem, hogy a 
régi-új helyen sikerült beilleszkednem, a munkatársak és hallgatók között baráti légkör 
vesz körül.

- Hogy élsz most? Mik a feladataid?

- A képzési program meghirdetett kurzusokon való részvételt jelent, melyet oktatási és 
kutatási munkák, illetve publikálási feladatok egészítenek ki. Emellett természetesen a 
választott  témáját  sem  hanyagolhatja  el  az  ember.  „Szabadidőmben”  a  rektori 
hivatalban  végzek  kisegítő  feladatokat  napi  két  órában,  és  sikerült  alaposan 
belemerülnöm a nyárra tervezett Szélrózsa találkozó előkészítésébe is.

- Ez mennyiben másfajta „teher”, mint gyülekezeti lelkésznek lenni?

- Nagyon nehéz összehasonlítani a kétféle feladatot. Talán a másokért vállalt felelősség 
szempontjából van most rajtam kevesebb teher (bár ezt a múlt félévben rám bízott 
szeminárium vezetése idején nem így éltem meg).

- Hogy éltek most – családként, Csilla? Mennyivel többet/kevesebbet tudtok 
együtt lenni? Hogyan kellett be- illetve átrendezni a családi szokásokat?

- Ahogyan eddig sem „hagyományos formában” éltünk, úgy most sem. Időbeosztásunk 
részben rugalmas, amely előnye mellett egyben a nehézsége is. Körülbelül ugyanannyi 
időt töltünk együtt, mint eddig, viszont az együtt töltött idő egy része a munkaidőt is 
jelenti András számára, amit nem könnyű a gyerekekkel megértetni, és ráadásul egy 
kis lakásban megvalósítani...

A nap természetesen a lányok, Flóra és Hanna körül forog. A legnagyobb változás talán 
a  hétvégék  és  ünnepnapok  menetében  van,  ilyenkor  többnyire  valóban  együtt 
lehetünk, időben odaérünk a családi ebédekre, és többet látogatjuk a nagyszülőket - 
amit ők is és a gyerekek is nagyon élveznek.

-  Csilla!  Mennyire  lesz  szolgálattá  az  életedben,  hogy  „egyházi  ember” 
felesége vagy? Te hogyan értelmezed ezt a feladatot?

-  2001-ben fiatal  feleségként, kezdő háziasszonyként kerültem Kőbányára. Az önálló 
családi élet éppúgy új helyzet volt számomra, mint lelkészfeleségnek lenni. Az akkor 
készült beszélgetésben azt mondtam, hogy elsősorban a hátteret szeretném biztosítani 
Andrásnak a lelkészi szolgálathoz. Ezt hét év után is így gondolom, kiegészítve, hogy a 
feleség  elhivatottsága  szerint  számos  feladatban  tud  részt  vállalni,  illetve  egyéni 
ötleteket  kezdeményezhet.  Legfontosabbként  mégis  azokat  a  testvéri  kapcsolatokat 
említeném, amelyek az évek során körülöttünk személyesen kialakulnak. 

-  Szemmel követitek,  tudom, ami a  kőbányai  gyülekezetben történik.  Mik 
azok  a  pontok,  amelyekre  figyelmeztetnétek bennünket?  Mire  figyeljünk? 
Mire vigyázzunk?

-  Bár  ritkán  jutunk  el  Kőbányára,  igyekszünk  tájékozódni  a  gyülekezetben  történő 
dolgokról.  Örülünk  egy-egy  levélnek,  e-mailnek,  telefonnak.  Annak  idején  nagyon 
fontos és jó kezdeményezésnek tartottuk a megújulási imakör elindítását. Az ebben 
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való kitartásra bátorítjuk a gyülekezetet.

- Végül: mi az, ha van ilyen, ami hiányzik azóta, hogy elköltöztetek, nemcsak 
Kőbányáról, de a szorosan vett gyülekezeti szolgálatból is?

-  Kőbányán  indult  közös  családi  életünk,  ott  kötöttünk házasságot,  ott  születtek  a 
gyermekeink,  ezért  számunkra a parókia,  a  templom egyben az otthonteremtést  is 
jelenti.  Ezért is örülünk különösen a búcsúzáskor kapott akvarellnek, amely azóta a 
szobánk falát  díszíti.  A  rendszeres gyülekezeti  élet  kialakítása  pedig  -  ami  eddig  a 
természetes keretét adta életünknek – most jóval több szervezést igényel.

-  Tamás,  mi  is  volt  a  célod, 
amikor elhagytad a kőbányai 
gyülekezetet?

-  Azért  az  kicsit  durva,  hogy 
elhagytam  volna  a  gyülekezetet. 
Tény  és  való,  hogy  1999-ben 
végül  is  elfogadtam  az 
Evangélikus  Hittudományi 
Egyetem  hívását,  hogy  ott  az 
újszövetségi  tanszéken  tanítsak. 
Igazán nagy meglepetés ez azért 
nem volt, hiszen akkor már közel 
tíz éve tanítottam ott külsősként, 
óraadóként.  Óhatatlanul  is  ebbe 
az  irányba  vittek  külföldi 
tanulmányaim  is,  amelyekre  a 
gyülekezet  bizalma  mindig 
elengedett,  és  amelyek  során 
nemcsak  remek  lelkész 

helyetteseim  voltak  Józsa  Márton,  illetve  Bolla  Árpád  személyében,  hanem  a 
gyülekezet  számos  világi  tagja  is  szinte  erején  felül  helytállt  akkor.  Sokáig 
megpróbáltam  "két  lovon  ülni",  sőt  olykor  hármon  is,  hiszen  a  gyülekezet  és  a 
Teológia  mellett  évekig  hitoktató  is  voltam  a  Fasorban,  majd  pedig  Duna  tévés 
munkát  végeztem.  Aztán,  fájdalom,  le  kellett  szállnom erről  a  számomra  nagyon 
kedves  kőbányai  pejről...  Azzal  az  elhatározással  mentem  el,  hogy  egyházunk 
lelkészképzésében  kifejezetten  lelkipásztori  lelkülettel  fogok  részt  venni.  Vagyis 
nemcsak  a  tudományos  igényességet  erősítem,  hanem  törődöm  a  hallgatók 
hitéletével is.

- „Jó váltás” volt-e, vagyis megtaláltad-e az új helyeken a számításaidat?

-  Talán  alkatomból  következik,  hogy  nehezen  váltok,  ám  ha  már  az  új  helyemen 
vagyok, akkor azt hamar "belakom", megszeretem. Nagyon jó szívvel emlékszem vissza 
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a  Teológián  töltött  évekre.  Szerettem  az  előadásokat,  a  szemináriumokat,  a 
tudományos munkát – de legotthonosabban akkor is  a szószéken éreztem magam. 
Elsősorban  a  hallgatók  közösségében  szolgáltam,  valamint  szorgalmaztam,  hogy  a 
tanárok is rendszeresen jöjjenek össze bibliaórára, de nagyon sokat forgolódtam az 
ország legkülönbözőbb gyülekezeteiben,  teológusnapok és  egyéb  vendégszolgálatok 
keretében. Ami hiányzott: az állandóság, az egy gyülekezethez való tartozás.

- Hogy élsz most? Mik a feladataid?

-  Éppen két  éve  kezdtem meg püspöki  szolgálatomat.  Budavári  parókus  lelkész  is 
vagyok, és havonta egyszer prédikálok Budagyöngyén, ahol lakunk is, valamint a Bécsi 
kapu  téren.  Sajnos  azonban nem vehetek  olyan intenzíven részt  a  vári  gyülekezet 
életében,  mint  egykor  Kőbányán.  Némi  túlzással  azt  mondhatom:  több,  mint  száz 
gyülekezetem van: egyházközségek, iskolák, szeretetintézmények. Természetesen sok 
közegyházi feladatom is van. A munkaágak közül a külkapcsolatokat, a médiát és - idén 
- a Teológiát felügyelem. Értelemszerűen sokat kell  utaznom, belföldön és külföldön 
egyaránt.  Ebben  a  helyzetben  talán  többet  tehetek  azokért,  akiket  minden 
szolgálatomban támogatni próbáltam: a határon túli magyarokért.

- Ez mennyiben másfajta „teher”, mint gyülekezeti lelkésznek lenni?

-  Gyakrabban  kell  váltani.  Olykor  félóránként  cserélődnek  velem  szemben  a 
beszélgetőtársak,  párhuzamosan  sok  mindennel  kell  foglalkoznom,  sokszor  kell 
felelősen  döntenem.  Ebben  a  feladatkörben  még  jobban  kell  a  munkatársakra 
hagyatkoznom,  akiknek  a  döntés-előkészítésében  persze  megbízom.  A  felelősség 
szintje nyilván magasabb, de itt is ugyanolyan hús-vér emberekkel találkozom, mint 
egykor Kőbányán, ebben a helyzetben is ugyanolyan boldogan prédikálok, mint egykor 
a  Vajda Péter  vagy a  Kápolna utcában.  Sokan féltenek.  Azt  mondják,  a  "hatalom" 
torzíthatja az ember személyiségét, a püspöki szolgálatban pedig könnyen lesz valaki 
társtalanná,  megkeseredetté.  Ezért  kérem  mindazokat,  akik  egykor  ismertek,  akik 
között  13  éven  átéltem,  hogy  kísérjék  figyelemmel  szolgálatomat.  Ha  torzulást 
észlelnek,  szóljanak.  De  ha  valami  jó  jelt  látnak,  akkor  biztassanak.  Mély 
igazságtartalma van a régi imádságnak: "Uram, mindig adj annyi kudarcot, hogy el ne 
bízzam magam, és annyi eredményt, hogy meg ne keseredjek." Kérem az általam ma 
is nagyon szeretett kőbányai gyülekezet imádkozó támogatását.

- Kati, mit jelent neked ez a szó, Kőbánya?

-  Régi  barátságok  és  kötődések,  intézni  valók  kapcsán  ma  is  megfordulok  néha 
Kőbányán. Hogy csak egy párat említsek: Kőbányán van a világ legjobb cipésze és férfi 
fodrásza,  valamint  remekül  felszerelt  a  sétány  rövidáru  boltja…  Még  mindig 
megdobban  a  szívem,  ha  –  akár  csak  a  távolból  –  megpillantom  Kápolna  utcai 
templomunk tornyát. Emlékszem emelkedésének minden mozzanatára; arra a tiszta és 
büszke örömre, amit a szentelésekor éreztem; a melegségre, ami átjárt, ahogy először 
kigyúlt a fény a kereszt alakú ablakban. 
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Egy-egy ilyen alkalommal eszembe jutnak az ifjúsági órák önfeledt beszélgetései,  a 
karácsonyok az  Emmaus körben,  a  vidám énekkari  szolgálatok,  a  fiatal  édesanyák 
mosolya gyerekeink közös játéka láttán a Mózeskosár körben, a karácsonyi vásárok 
piros-zöld  zsibongása,  az  izgalommal  várt  húsvét  hajnalok  felemelő  újjászületés-
élménye,  az  erdélyi  kirándulások,  a  színházi  előadások  lázas  előkészületei,  a 
ragaszkodó  kis  gyermekbibliaköröseim,  akik  azóta  már  maguk  is  édesanyák  és 
édesapák… Felnőtté válásom fontos része volt a Kőbányán eltöltött nyolc esztendő. 
Fiatal  feleségként,  tapasztalatlan  háziasszonyként  és  újdonsült  gyülekezeti  tagként 
sokat  tanultam itt.  Tanultam  elfogadni,  felelősséget  érezni,  alkalmazkodni,  egyedül 
lenni, másokat imádságban hordozni, érdeklődni, mosolyogni, sütni-főzni, vendégeket 
fogadni, kertészkedni, és nem utolsó sorban gyereket nevelni. Hiszen itt született első 
két  gyermekünk,  és  ide  hoztuk  keresztelni  a  harmadikat  is.  Talán  életem 
legmozgalmasabb időszaka volt az, amit papnéként ebben a gyülekezetben tölthettem.

-  Mi  az,  ha  van  ilyen,  ami  hiányzik  azóta,  hogy  elköltöztetek,  nemcsak 
Kőbányáról, de a szorosan vett gyülekezeti szolgálatból is?

- A gyülekezet hiánya évekig átjárt, miután elköltöztünk innen. Kerestük a helyünket, 
próbáltunk több más helyen is gyökeret  verni,  de igazán mindig Kőbányán éreztük 
otthon magunkat. Tamás odaadással végzett teológiai tanári hivatását és a Duna TV-
beli  műsorainak munkálatait  csak messziről  követhettem figyelemmel,  ellentétben a 
gyülekezeti  szolgálattal,  ahol  egy  ütemre  dobbant  a  szívünk  minden  eseményen. 
Cinkotán szép helyre költöztünk, mégis nagyon hiányzott a gyülekezeti  szolgálat. Új 
szomszédaink  felé  igyekeztük  a  magunkkal  hozott  lelkületet  sugározni,  néhányukat 
sikerült is bevonnunk a kőbányai egyházközség életébe – mi magunk azonban pusztán 
látogatói maradtunk a nagytarcsai, majd a Deák téri gyülekezetnek, közben egy kis 
zuglói  és  szentmihályi  próbálkozással.  Mióta  Tamás  püspök,  újra  van  olyan  lelki 
otthonunk, ahol egyben szolgálati helyre is találtunk. Annak ellenére, hogy vidéki vagy 
külföldi útjai miatt gyakran nélkülözzük őt vasárnaponként, mindannyian megtaláltuk a 
helyünket a Bécsi kapu téri gyülekezet közösségében. Magam sok mindent fel tudok 
használni  a  Kőbányán tanultakból  most,  hogy új  kapcsolatokat  kell  létesítenem,  új 
területeket ismerhetek meg a gyülekezeti munkában, új emberekért  lehetek felelős. 
Blanka, aki lassan 14 éves, idén konfirmálkodik a budavári templomban. Izgalommal 
teli kamasz ujjongással készül első úrvacsoravételére. A 11 és fél éves Marci szintén itt 
talált  új  barátokra.  Mindketten evangélikus iskolába  járnak,  ahol  a  gyülekezetből  is 
ismert  arcok  köszönnek  rájuk.  Tudják,  hova  tartoznak,  és  ez  minket,  szülőket  is 
örömmel tölt el. A 3 éves Lujzának könnyű dolga van: csak utánoznia kell a nagyokat. 
Természetes számára, hogy vasárnaponként az énekeskönyvével együtt útnak indul a 
templomba,  és  meleg  tekintetével  áldást  kérve  odatérdel  velünk  az  oltárhoz.  Adja 
Isten, hogy ez mindig így maradjon!
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-  Hogy éltek most – családként, Kati? Mennyivel többet/kevesebbet tudtok 
együtt lenni? Hogyan kellett be- illetve átrendezni a családi szokásokat?

- Nemcsak vasárnapi, hanem hétköznapi családi életünkre is jó hatással van a püspöki 
szolgálat.  Pedig,  mondhatom, eleinte nagyon féltünk attól,  hogy az  ellenkezője vár 
ránk. 

A hivatalt mindössze egy emelet választja el az otthonunktól (akárcsak Kőbányán), így 
Tamást  napközben is  gyakrabban látjuk,  mint  azelőtt.  Ő igyekszik  családját  –  azaz 
minket - az élete és egyben szolgálata természetes velejárójaként kezelni, így gyakran 
előfordul,  hogy  „meglátogatjuk”  az  irodában,  segítünk  neki  az  aktuális  ügyek 
intézésében, ő pedig boldogan osztja meg velünk feladatait, napi terheit és örömeit. 
Egy-egy útjára, ha tehetjük, mi is elkísérjük, de ha nem, akkor is beszámol nekünk 
esténként  a  nap  eseményeiről,  a  kerület  ügyes-bajos  dolgairól,  egy-egy gyülekezet 
életéről. 

Az egyházkerület által szervezett programokból pedig mi is kivesszük a részünket. Így 
kísérhetem el egy-egy hangversenyre vagy éppen hivatalos vacsorára, és segíthetek 
neki  levelei  fordításában,  írásai  átolvasásában.  Így  vehettünk  részt  családként  az 
egyházkerületi  sportnapon,  sítáborban vagy hajókiránduláson, és  örülhettünk együtt 
minden  egy-  és  kétforintossal  teli  zsák,  üveg  vagy  doboz  érkezésének  az  ország 
különböző pontjairól, amit lelkesen méricskéltek, rakodtak, válogattak a gyerekeink – 
hogy  az  éppen  legfrissebb  élményünket  említsem.  Érdekes,  változatos,  talán  kicsit 
kiszámíthatatlan élet a miénk. Naponként hálát adunk az Úristennek, hogy ebben a 
családban élhetünk. A családon a mi szűk és az egyház tág családját egyaránt értem. 
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Isten tartson meg mindnyájunkat!

-  Úgy  legyen!  Köszönöm a  válaszokat,  és  a  Kőbányai  Harangszó  olvasói  
nevében áldott, minden gyász ellenére ujjongó húsvéti ünnepet kívánok a 
Smidéliusz és a Fabiny családnak is.

Zászkaliczky Zsuzsanna

Dsida Jenő: Út a Kálváriára

Reszkető, enyhe fény sugárzik.
Egy felhő lassudan megyen.
A lélek fáj, a fény sugárzik.
Valaki ballag a hegyen,
hűs homlokáról fény sugárzik
s szemét lehúnyja – úgy legyen!

Elszállt szerelem illatától
kövér és fűszeres a lég.
Halott szerelem illatából
soha, de sohasem elég.
Bomló szerelem illatából
sejti a szív, hogy itt a vég.

A seb szép csöndesen begyógyult,
- ó, angyalok bús, kék szeme – 
a seb már nem sajog, begyógyult,
- ó, halkan búgó, mély zene! –
a seb már régesrég begyógyult
és mintha mégis vérzene.

Valaki lépked, felfelé tart.
Bozót közt víg madársereg.
Valaki lassan felfelé tart.
Tövisről vérharmat csepeg.
Valaki fel, a csúcs felé tart, 
hogy önmagát feszítse meg.

A  vers  az  emelkedés  liturgiája.  Azt  a  folyamatot  láttatja  ritmikus  és  roppant  egyszerű  költői  
eszközökkel,  ahogy  a  látvány  látomásba,  a  halálfélelem  a  halál  vállalásába  tűnik  át.  Nem  teológiai  
igazságokat mond ki, nem azonosítja az ÉN szenvedéseit Krisztuséival, különösen nem állítja azt, hogy más –  
Krisztust is beleértve – nem szenvedett annyit, mint a „valaki”, az egyes szám 3. személybe helyezett „én”.  
Az  emlékekből,  lemondásból,  keserűségből,  elhagyatottságból  szőtt  konkrét  élethelyzet, egy emberi  sors  
találkozik Krisztuséval, nem tételes azonosságaiban, de belsőleg hiteles, lírai személyességében – a halálra 
ítélt létet fogadja el. A vers hangulata csak látszólag sötétedik, valójában egyre közeledik „a csúcs felé”,  
Jézushoz, míg ki nem mondatik az első strófában megelőlegezett „Úgy legyen!” (ZZs)
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Biblia éve 2008
Templommá tett munkahely

Beszélgetés Timár Gabriellával, a Biblia Múzeum vezetőjével

-  Múzeumba 
való  könyv-e  a 
Biblia?

–  Nekem  hosszú 
ideig  nagy 
feszültséget 
okozott  ez  a 
kérdés,  ugyanis 
én  lelkipásztor 
vagyok,  mind  a 

mai napig szolgálok is gyülekezetekben.  
Amikor  azonban  idekerültem  a 

Biblia  Múzeumba,  azt  vettem  észre 
magamon, hogy az első tárlatvezetéseken 
magyarázkodtam, zavarban voltam, hogy 
lelkészként  idehívom  az  embereket,  és 
elkezdem  a  tárlóban  lévő  tárgyakat 
mutogatni,  amelyeknek  a  nagy  része 
Biblia, számomra napi olvasmány. Később 
aztán ebből egyre inkább felszabadultam. 
Erősebb  lett  az  a  belső  kényszer,  hogy 
mindamellett,  hogy  bemutatom  a  régi 
bibliakiadásokat,  Bibliáink  történeteit  és 
értékeinket,  el  kell  mondanom,  hogy  a 
Biblia  nem  egy  múzeumi  tárgy,  hanem 
Isten  élő  és  ható  szava.  Elkezdtem 
lelkészként  jelen  lenni  a  tárlatvezetések 
közben. Úgy hiszem, hogy az embernek 
minden területet, ahol dolgozik, valahogy 
templommá  kell  tennie,  és  a  Biblia 
Múzeum nagyon is alkalmas erre. 

–  A Biolka, a hangos Biblia és az e-
bibliák korában milyen üzenete van 
a nyomtatott Szentírásnak?

–  Nagyon fontos üzenete van! Például 
amikor az ember a kezébe vesz egy régi, 
agyonolvasott  Bibliát,  akár  egy  olyat, 
amely a gulágot is megjárta, és erősítette 
azokat,  akik  ott  olvasták.  Vagy megnézi 

az ember,  hogy több száz éve adták ki, 
sokszor nagyon komoly anyagi költséggel, 
embert  próbáló  áldozatot  vállalva,  mert 
fontos  volt  nekik.  Vagy  kerülő  utakon 
hozták  Európa  másik  végéről  a  magyar 
fordításokat,  hogy  legyen  ebben  az 
országban magyar  nyelvű  Biblia.  Nézzük 
meg a szép régi Bibliákat a múzeumban, 
aztán  menjünk  haza  és  vegyük  le  a 
polcról, és olvassuk – valahol mindig ez az 
üzenet!  Nekem  még  ma  is  különös 
pillanatokat  jelent  az,  ha  bemegyek  a 
raktárba, és kiemelek a polcról  egy régi 
Bibliát, kinyitom és családi bejegyzéseket 
találok  az  első  lapjain.  Ott  életsorsok 
vannak leírva, amelyek bizony megrázóak 
is,  mindennapjaik  örömeiről  és 
tragédiáikról  olvashatunk  e  lapokon,  és 
ugyanakkor a hitvallásukról és az Istenhez 
való ragaszkodásról. Úgy gondolom, hogy 
a mai kor emberének is nagyon fontos a 
Bibliát olvasni és meghallani az örömhírt! 
A  múzeum  már  igencsak  sok  újításra 
szorulna,  hiszen  régen  alakult.  Ezért 
különösen  jó,  hogy  a  Biblia  évében  a 
Szentírásra figyelésünk mellett talán kicsit 
több  figyelmet  kapunk  mi  is,  az 
intézmény.

–  Kik érdeklődnek leggyakrabban a 
Biblia Múzeum iránt?

– Húszéves a Biblia Múzeum. Megnyitása 
óta  sok  iskolás  csoport,  gyülekezeti 
csoport, különböző értékkereső egyesület 
és  sok egyéni  látogató érkezik hozzánk. 
Nagyon  sok  külföldi  is  eljön  a  Biblia 
Múzeumba.  Ez  ugyanis  Európában  a 
második ilyen jellegű intézmény.

–  Az  olvasás  egyre  inkább 
visszaszorul  a  mai  fiatalság 
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életében. Lesznek interaktív ifjúsági 
programjaitok,  hogy  ezzel  a(z) 
(biblia)olvasás  fontosságára  is 
felhívjátok a figyelmet?

–  Én  nem  vagyok  ennyire  borúlátó  a 
fiatalokkal  kapcsolatban,  jómagam  is 
három  kamasz  édesanyja  vagyok.  Néha 
látom, hogy az ágyukon kinyitva fekszik a 
Biblia, noha van a szobában számítógép 
is. Ugyanakkor egyszer mesélte az egyik 
lányom, hogy ifjúsági áhítatra készülve az 
interneten  egy  olyan  filmes 
igefeldolgozást  talált,  ami  nagyon 
megérintette. Van tehát létjogosultsága a 
modern  megszólalásoknak 
(megszólításoknak)  is,  sokban  segíthet, 
de nem szabad elfelejteni  az  olvasható, 
kinyitható  Bibliát  sem.  A  Biblia  éve  sok 
remek  interaktív  programmal  készül, 
amelyekre igenis figyeljünk! Mi inkább a 
múzeum  anyagához  kapcsolódó  idôszaki 
kiállításokat terveztünk.

- Mik lesznek ezek?

Az  első  kiállításunkat  február  közepén 
nyitottuk  meg  Csak  szépek  voltak? 
címmel. A nőkről szól, az ókori Palesztina 
korában  mutatja  be  a  nők  életét, 

szokásaikat,  eszközeiket.  A  kiállítás 
időtartama alatt  szerda esténként  neves 
professzorok,  szakemberek  tartanak 
előadást  az  ókori  nőkről  és  életükről  a 
Ráday könyvtárban 17 órától.  Következő 
kiállításunk,  amely  egyben 
könyvbemutató is lesz, április 10-én nyílik. 
Lőrincz  Zoltán  művészettörténész 
könyvének  címe  Jézus  példázatai  a 
magyar  festészetben;  a  könyv 
képzőművészeti  anyagából  nyitunk  egy 
szép  kiállítást  szintén  ezen  a  napon. 
Május  6-án  Amit  a  reneszánsz  embere 
olvasott címmel  nyílik  a  következô 
kiállítás,  amelyen  elsősorban  a  Ráday 
Gyűjtemény  kincseiből  láthatunk  egy 
igényes  válogatást.  Ezután  szeptember 
18-án  Karátson  Gábor  Szent  János 
evangéliumának akvarell-sorozata érkezik 
hozzánk. November 20-án pedig Prágából 
jön Hajnal Mihály kiállítása.

Programjaink más információkkal együtt a 
honlapunkon  is  láthatók:  http://www. 
museum.hu/budapest/biblia.

Bagdán Zsuzsanna

(Átvétel a Reformátusok Lapja 
2008. március 2-i számából)

Ha a Biblia lenne a mobilom...
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk,
mint ahogy a mobilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele kommunikálni, aki 
ezen keresztül is válaszol.
És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus 
Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész Földön és kiontott 
vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen 
hívható...

 ismeretlen szerző
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Szeretetvendégségre készülve

 

A 
Meglepetés 
Színház 
társulata 
szeretettel 
meghívja 
testvéreinket 
bibliai 
rögtönzések 
avagy  a 
Biblia 
szubjektív 
szemmel 
című interaktív 
előadására.

2008.  március  30-án,  délután  5  órakor 
kezdődő alkalmon a rögtönzők „életre keltik” a 
Bibliát a közönség kívánsága szerint.

A  Meglepetés  Színház  interaktív,  rögtönző, 
amatőr  színház,  amely  2002-ben  alakult.  Az 
előadáson felkínáljuk a közönségnek, hogy: 

-  kedvenc  bibliai  alakjaiból  választhat  és 
megnézheti  azok  karakterét,  érzéseit  vagy 
ambivalenciáját egy-egy élő szoborban;

-  bibliai  személyek,  vagy  egy  személy  és  a 
hozzátartozó tárgy rövid találkozását játszhatja 
el a társulat  számukra a testbeszéd nyelvén, 

kevés szóval.

Azután  arra  kérjük  a  „Nagyérdeműt”,  hogy 
elevenítsék  fel  kedves  ó-  és  újszövetségi 
történeteiteket,  mondják el  ezzel  kapcsolatos 
kéréseiket,  kérdéseiket.  Érdeklődhetnek  egy 
bibliai  történet  szereplőinek  elő-  és  utóélete 
iránt is, ami nincs leírva, de sugallja a Biblia. 
Kiválasztják  a  szereplőket  és  megnézik  a 
színpadon a kért történeteket megelevenedve.

A társulat 23 fős jelenleg. Egy-egy előadáson 
legalább  8-10  fő  lép  színpadra.  Próbáinkon 
playback-  és  színpad-technikát,  mozgást  és 
hang-képzést tanulunk. Tanuljuk a Bibliát és a 
történetek  hátterét  is,  hogy  jobban  „életre 
kelthessük”.

Alakul  a  színháznak  egy  másik  arculata  is. 
Híres  drámák  rögtönzése  jó  gyakorlat  a 
társulatnak és nyitott  műhely bárki  számára, 
aki ki szeretné próbálni a színházi rögtönzést.

Megalakulásunk  óta  többször  szerepeltünk 
meghívásra  különböző  rendezvényeken  az 
egész  országban  (Pl.  Pszichodráma 
Kongresszus,  Művészetterápiás  Kongresszus, 
Nemzetközi Bibliodráma Találkozó, Művészetek 
Völgye,  stb.),  és  rendszeresen  vannak 
előadásaink Budapesten, vidéken.

Játékmesterek:  Molnár Ildikó, Nyáry Péter és 
Potzner Irén

„A Meglepetés Színházat több okból is nagyszerű vállalkozásnak tartom. Elsősorban azért, mert 
előrehaladott korom ellenére még ma is elevenen él bennem a gyermeki lélek, s a gyermekek, 
mint tudjuk, imádnak játszani. Ez így természetes, hiszen a játék csupa izgalom, MEGLEPETÉS. 
Olyan élmény,  amikor  sosem tudhatjuk  előre,  hogy  mi  fog  történni  a  következő  percben.  A 
játékban  egyszerűen  hagyjuk,  hogy  a  dolgok  megtörténjenek,  és  önfeledten  megengedjük 
magunknak is, hogy csak LEGYÜNK. A játék olyan rögtönzés, amikor nem elsősorban az eszünk, 
hanem az ösztönös megérzéseink, a pillanatnyi helyzetfelismerésünk vezet bennünket. A játék - s 
benne a MEGLEPETÉS SZÍNHÁZ által is gyakorolt drámajáték - LÉLEKGYÓGYÍTÓ TEVÉKENYSÉG, 
mert művelése közben teljesen önmagunk lehetünk. Azzá válhatunk, akik hétköznapi terheink 
alatt  vagyunk,  vagy  pedig  azzá,  amit  képzelünk  magunkról.  A  lelkünk  mélyén  kavargó  vad 
indulatainkat  "  kijátszva"  lehetünk  gazemberek  vagy  szentek,  lehetünk  boldogok  vagy 
boldogtalanok. Ezeknek a meghatározó érzéseknek a katartikus átélését ajándékozza nekünk a 
Meglepetés Színház. Egyszer fent, egyszer lent. Egyszer boldognak érezzük magunkat, máskor 
meg leterít minket a szomorúság. Az emberi létnek ezt a kettősségét szerettem volna ábrázolni 
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azon a rajzon, amit a Meglepetés Színház EMBLÉMÁJAKÉNT rajzoltam. Az öröm, a tánc, a játék 
és a földre kényszerítő gondok egyszerre vannak jelen az életünkben. Végezetül pedig nemcsak 
azért szeretem a Meglepetés Színházat, mert kedves jóbarátom, Potzner Irén alapította, hanem 
azért  is,  mert  az EMBEREKÉRT van.  A tehetséges amatőr  színészekért,  akik  éltetik,  de még 
inkább azokért,  akik  jóra éhesen, lélegzet  visszafojtva figyelik  a rögtönzés ihletett  pillanatait, 
vagyis  a  közönségért.  Azért  a  közönségért,  aki  nagyvonalú  ajánlatot  kap  a  színház 
játékmestereitől,  hogy a téma és a színészválasztásával befolyásolja az előadás menetét. (…) 
Építő és gyógyító szolgálatukhoz ezúton kívánok további sok sikert. 

           (Simon András grafikus, író 2007.)

http://www.meglepetesszinhaz.hu/szinhaz.htm

Életünkből

Március  1-jén,  a  vihar  előtt  és 
után gyülekezetünk számos tagja,  kicsik 
és  nagyok,  együtt  vettünk  részt 
környezetünk  rendbetételében.  Amikor 
este  elköszöntünk  egymástól,  lelkészünk 
igen  csapzott,  fáradt  és,  már  bocsánat, 
bizony  piszkos  is  volt...  Képzeletbeli 
mikrofont tartottam elé: Nagytiszteletű úr, 
hogy érzi magát? Hogy telt a mai napja? 
Mosolyogva  válaszolt:  Köszönöm, 
megvagyok. Pince- és padlásélményem is 
jutott mára...

Sok  más  mellett  nemcsak  felhordta  a 
lomot  a  pincéből  és  megigazította 
cserepeket  a  tetőn,  amiket  a  viharos 
szél  elmozdított,  nemcsak  szembesült 
(velünk együtt, újra meg újra) az utcán 
járók,  kutyát  sétáltatók 
nemtörődömségével  vagy  az  elemek 
kiszámíthatatlanságával  és  erejével, 
hanem  megtapasztalta  az  együtt 
végzett munka örömét, a fölötte érzett 
jogos elégedettséget. Velünk együtt!

ZZs
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Gimnáziumaink alapítványának adószáma:

● Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium: 19007263-1-42
● Deák Téri Evangélikus Gimnázium: 18101522-1-41 
● Sylvester János Protestáns Gimnázium: 18082607-1-41 
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Sorokban

Január 18. Az Országút Társulat nagy sikerű 
előadása volt a Kápolna Színpadon: A nyugati 
világ bajnoka, J. M. Synge műve.
Január 21. Kis hittanosunk, Regős Lackó az 
evangélikus iskolák országos népdalversenyén, 
Orosházán első helyezést ért el.
Február 21. A kőbányai Harmat Általános 
Iskolában rendezték meg az ősmagyarok 
életmódjával és történelmével foglalkozó 
országos versenyt, Kiss Attila Altináj című 
regénye alapján. A versenyen – közel 80 induló 
csapat között – a fasori kisgimnazisták kőbányai 
érdekeltségű csapata 8. helyezést ért el. A 
csapat tagjai: Fabiny Marci, Regős Lackó, Wulf 
Jakab.
Március 1. Tavaszi nagytakarítást szerveztünk 
(zsíroskenyérpartyval) a templomban, a 
gyülekezeti épületben és az utcán. Köszönet 
minden kiskorú és örökifjú résztvevőnek!
Március 7-8. A Déli Egyházkerület felügyelői 
és gondnokai számára rendezett találkozón, 
Bonyhádon Dr. Csepregi Gyula és Gutyán János 
képviselte gyülekezetünket.
Március 9. Kalit Eszter V. éves teológus 
szupplikációja gyülekezetünkben.

Március 12. A Pesti Egyházmegye lelkészi 
munkaközössége gyülekezetünkben tartotta 
összejövetelét. A gyűlésre érkezőket ebéddel is 
megvendégeltük. Köszönjük az asszonyok 
szolgálatát!
Március 30. 17:00 Szeretetvendégség, 

vendég: Meglepetés Színház 
Április 6. Áldozati vasárnap 
Április 12. Presbiteri csendesnap Szentendrén
Április 19.Testvérgyülekezeti kapcsolatot 
előkészítő megbeszélés Dombóváron  
Április 25-26. Ifjúsági – konfirmandus 

közös csendes nap
Május 2-4. Gyülekezeti látogatás 

Oltszakadátra  
Május 10. Konfirmációi vizsga
Május 11. Pünkösd 

(Konfirmációi istentisztelet) 
Május 25. Szeretetvendégség
Június 15. Tan- és munkaévzáró istentisztelet
Július 16-20. Szélrózsa találkozó Kőszegen
Augusztus 11-15. Testvérgyülekezeti 
gyermektábor
Augusztus 16-20. Gyülekezeti kirándulás 

ISTENTISZTELETI ALKALMAK
 

Virágvasárnap: 9:00 Betánia Szeretet Szolgálat  (Úrv.) 

10:30 Kőbánya  (Úrv.)  

Nagycsütörtök:  18:00 Kőbánya (Úrv.)

Nagypéntek: 10:30 Kőbánya (Úrv.)   18:00 Kőbánya (Passióolvasás)  

Húsvét vasárnap:  5:00 Kőbánya (Úrv.)

 9:00 Betánia Szeretet Szolgálat (Úrv.)  10:30 Kőbánya  (Úrv.)  

Húsvét hétfő  10:30 Kőbánya (Úrv.)

Húsvét utáni 1.vas. 9:00 Betánia Szeretet Szolgálat, 10:30 Kőbánya  

Istentiszteletek vasárnaponként
Betánia Alapítvány közösségi termében (VIII. Bláthy Ottó utca 10.) 9 órakor, 

Kőbányai Evangélikus templomban (X. Kápolna utca 14.) 10.30-kor kezdődnek.
 Minden hónap első vasárnapján úrvacsorai istentisztelet tartunk.
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LELKÉSZI HIVATALI ÓRÁK                 ELÉRHETŐSÉGEK

Kedden-szerdán: 10:00-12:00
Pénteken:    14:30-16:30

Cím:1102 Budapest, Kápolna u. 14.
Tel/Fax: (06-1) 262-7683

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

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

A személyi jövedelemadó felajánlható 1%-ai
Kérjük testvéreinket, hogy a közelgő adóbevallási időszakban támogassák 
egyházunkat, valamint egyházközségünk alapítványát adójuk 1%-val.

● A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035

● A Kápolna Színpad Alapítvány kuratóriuma, ezúton is köszönetet mond 
mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 
egyházaknak és civil szervezeteknek felajánlható 1%-át az 
egyházközségünkhöz közeli alapítvány javára rendelték.  

Kápolna Színpad Alapítvány adószáma: 18013746-1-42

A Kőbányai Harangszó önköltségi ára kb. 180 Ft/pld. 

Kérjük a testvéreket, hogy anyagi támogatásukkal 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 2008. húsvéti szám
<< >>

Szerkesztő: Zászkaliczky Zsuzsanna, Benkóczy Péter
Felelős kiadó: Benkóczy Péter
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