
Kőbányai HarangszóKőbányai HarangszóKőbányai HarangszóKőbányai Harangszó
a kőbányai evangélikus gyülekezet hírlevele

2009/1. 

Két mezítelen lábfej felragyog.
Szék, lavór víz: nincs más rajtunk kívül.

A csönd kerek.

 

A kéz, amely szentséget osztott,

De ki hajtotta össze a gyolcsot?
İ ágyazott, míg az éjszaka foszlott?
– mielıtt ölelésre nyílhatott a karja.

 

Kőbányai HarangszóKőbányai HarangszóKőbányai HarangszóKőbányai Harangszó
a kőbányai evangélikus gyülekezet hírlevele

    

Lábmosás 
 

Szent vagy. 
Szent vagyok. 

Szent a pillanat. 
Két mezítelen lábfej felragyog. 

Szék, lavór víz: nincs más rajtunk kívül. 
A csönd kerek. Ki térdel és ki ül? 

 

Mozdulat 
 

A kéz, amely szentséget osztott, 
a tányért, a kelyhet, a korsót 
gonddal ügyelve letakarja. 

 
De ki hajtotta össze a gyolcsot? 

İ ágyazott, míg az éjszaka foszlott? 
mielıtt ölelésre nyílhatott a karja. 

Kertész Eszter versei

Kőbányai HarangszóKőbányai HarangszóKőbányai HarangszóKőbányai Harangszó    
a kőbányai evangélikus gyülekezet hírlevele 

58.szám 

 

 

Kertész Eszter versei 



 2222         Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1 

Elöljáróban… 
 

…tudom, hogy mára lett egy szavunk, melyet nem 
szívesen hallunk, de naponként szembetalálkozunk vele. 
 A válság kifejezés több színtéren is beszökött az 
életünkbe. Beszélnek gazdasági, környezeti válságról. 
De a hitünket, egyházunkat érintı válságról is szó van. 
Csak kapkodjuk a fejünket, és nem tudjuk mi tévık 
legyünk. És miközben ezekrıl a válságokról esik szó, 
válságba került a bizalom, a szeretet is. 
 Talán egyszerő szójátéknak hat, de ebben az 
állapotunkban mely egyszerre gyakorol hatást a 
zsebünkre, a hangulatunkra, a gondolkodásunkra, a 

lelkünkre, talán egyetlen megoldás létezik. A figyelem. Figyelem arra, ami a valódi 
érték: a kapcsolataink, a közösségeink, a hitünk, az elkötelezıdésünk és a váltságunk! 
 Böjtben húsvétra készülve, és húsvét után pünkösdre készülve bizony ez lehet a 
válság „ellenszere”: a hit a váltságunkban. 
 Elsıként tenni is lehet: békét teremteni, kiengesztelıdni, megismerni a másikat, aki 
tulajdonképpen talán annyira nem is különbözik tılem. Ennek a jegyében közeledtek 
egymáshoz az elmúlt idıben a kıbányai keresztény felekezetek: katolikusok, 
reformátusok, evangélikusok.  A közös együttlétek erısítették a figyelmünket, a 
koncentrációnkat, hogy megleljük azt, ami valóban közös. Errıl az útkeresésrıl szóltak 
az ökumenikus imaalkalmaink. És a rádöbbenésrıl, hogy Krisztus az út, İ a közös út. 
 Nézzünk körül…! De magunkra is figyelnünk kell, hogy önazonosak vagyunk-e, hogy 
valóban a helyünkön vagyunk-e, hogy nem hiányzik-e valami vagy valaki. És ilyenkor a 
saját közösségünkre is tekinteni kell. Megismerni azt, ahová, akik közé tartozom.  
 Jó tudni egymásról, mert addig, míg nem tudok a másikról, valójában nem is vagyok 
képes imádkozni érte. Ráadásul csatlakozni sem tudok ahhoz a körhöz, melyet nem 
ismerek. 
 Ha az egyházban, a gyülekezetben, a Krisztus testében nem indul meg a 
vérkeringés, akkor az élettelenné válik, és nem tudja betölteni feladatát. Ha nincs 
vérkeringés, ha nem veszünk részt, akkor pangás van, akkor válság van.  
 Lehet kétségbeesni, elszomorodni, sıt okokat keresni, egymásra mutogatni. Inkább 
érdemes ott kezdeni mindent ahol mi magunk vagyunk, és körkörösen kifelé haladva 
felfedezni, hogy nem is vagyunk egyedül sıt, testvéreink vannak.  
 Az idei „Kıbányai Harangszó” elsı száma ebben igyekszik az olvasó segítségére 
lenni. Azzal az imádságos lelkülettel szerkesztettük mostani számunkat, mely a 
következı imádságban fogalmazható meg: 
 Uram, ébreszd egyházadat, és kezdd rajtam. 
 Uram, építsd gyülekezetedet, és kezdd velem. 
 Uram, békességed örömhírét juttasd el mindenütt a földön, és kezdd nálam. 
 Uram, gyújtsd meg szereteted tüzét minden szívben, és kezdd bennem. Ámen 

 
Áldott böjti készülıdést és húsvétot kívánok!  
Valamint ébresztı pünkösdöt!   

Benkóczy Péter 
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Ünneprıl ünnepre 
  
 A bibliaolvasó útmutatónkban a 2009
mondat Lukács evangéliumából: 
lehetséges.” (Lk 18,27) Arra kértük gyülekezetünkhöz 
lelkipásztorait, papjait, lelkészeit, hogy ennek az igének fényében bo
mondanivalóját. 

„Ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges.”
 
A böjt tágabb értelemben minden erkölcsi 
indítóokból eredı önmegtagadást, fıként 
érzéki élvezetektıl való megtartóztatást 
jelent, szoros értelemben az étkezésben 
megnyilvánuló önfenntartási ösztön 
megfékezését az önuralom gyakorlása 
céljából. Mint önmegtartóztatás, a 
mértékletesség erényének körébe tartozik, 
s hármas célt szolgál: a 
testi vágyak 
megfékezését, a 
bőnbánat kifejezését, a 
lélek felemelkedését. 
Egyszerően: vallási 
célból történı önkéntes 
koplalás: napi 3-szori 
étkezés, maximum 1-
szeri jóllakással. (Ilyen 
értelemben nem böjt az, 
ha a sportoló azért 
koplal, hogy a 
súlycsoportjában 
maradjon, vagy ha a 
hölgyek alakjuk „karbantartásáért” 
koplalnak.) 
 Az egész üdvösségtörténeten végig 
részint tanács-, részint parancsképpen ott 
találjuk a böjtöt. Kezdve Ádámtól végig 
az Ó- és az Újszövetségen: „Az Úristen 
parancsot adott az embernek: A kert 
minden fájáról ehetsz. De a jó és rossz 

A bibliaolvasó útmutatónkban a 2009. év igéje, mely végig kísér bennünket
mondat Lukács evangéliumából: „Ami az embernek lehetetlen, az Istennek 

Arra kértük gyülekezetünkhöz valamilyen úton kapcsolódó 
orait, papjait, lelkészeit, hogy ennek az igének fényében bontsák ki az adott ünnep 

Böjt 
Ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges.”

A böjt tágabb értelemben minden erkölcsi 
indítóokból eredı önmegtagadást, fıként 

etektıl való megtartóztatást 
jelent, szoros értelemben az étkezésben 
megnyilvánuló önfenntartási ösztön 
megfékezését az önuralom gyakorlása 
céljából. Mint önmegtartóztatás, a 
mértékletesség erényének körébe tartozik, 

hölgyek alakjuk „karbantartásáért” 

Az egész üdvösségtörténeten végig 
, részint parancsképpen ott 

találjuk a böjtöt. Kezdve Ádámtól végig 
és az Újszövetségen: „Az Úristen 

parancsot adott az embernek: A kert 
den fájáról ehetsz. De a jó és rossz 

tudás fájáról ne egyél, mert amely napon 
eszel róla, meghalsz.” (I Móz 2,16
„Negyven nap és negyven éjjel a hegyen 
maradtam, sem kenyeret nem e
sem vizet nem ittam.” (II
„Fölkelt, evett, ivott, 
és negyven éjjel vándorolt ennek az 
ételnek az erejébıl, egészen az I

hegyéig, a Hórebig.” 
(1Kir 
Jézus is böjtöléssel 
kezdte nyilvános 
mőködését: „Negyven 
nap és negyven éjjel 
böjtölt, végül 
megéhezett.” (Mt 4,2)
 
idıkben is rendszeresen 
tartottak böjtöket: „Egy 
nap, amikor 
istentiszteletet tartottak 
és böjtöltek, így szólt 
hozzájuk a Szentlélek: 

„Rendeljétek nekem Barnabást és Sault 
arra a munkára, amelyet szántam nekik.” 
Erre böjtöt tartottak, majd rájuk tették 
kezüket, és útnak bocsátották ıket.” 
(ApCsel 13,2-3) Végig hangzik az 
Ószövetségen, napjainkban pedig nekünk 
így szól: „Jó az imádság böjttel és 
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Ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges.” 

tudás fájáról ne egyél, mert amely napon 
eszel róla, meghalsz.” (I Móz 2,16-17)  
„Negyven nap és negyven éjjel a hegyen 
maradtam, sem kenyeret nem ettem, 
sem vizet nem ittam.” (II Móz 9,9) Illés 
„Fölkelt, evett, ivott, aztán negyven nap 
és negyven éjjel vándorolt ennek az 
ételnek az erejébıl, egészen az Isten 

hegyéig, a Hórebig.” 
 19,8)  

Jézus is böjtöléssel 
kezdte nyilvános 
mőködését: „Negyven 
nap és negyven éjjel 
böjtölt, végül 
megéhezett.” (Mt 4,2)  

Az apostoli 
idıkben is rendszeresen 
tartottak böjtöket: „Egy 
nap, amikor 
istentiszteletet tartottak 
és böjtöltek, így szólt 
hozzájuk a Szentlélek: 

„Rendeljétek nekem Barnabást és Sault 
arra a munkára, amelyet szántam nekik.” 
Erre böjtöt tartottak, majd rájuk tették 

züket, és útnak bocsátották ıket.” 
3) Végig hangzik az 

Ószövetségen, napjainkban pedig nekünk 
így szól: „Jó az imádság böjttel és 
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alamizsnával, mert befödi a bőnök 
sokaságát.” (Tób 12,8) 
 A szentatyák (Irenaeus, Tertullián, 
Epifán, Jeromos, Vazul, Ambrus, 
Ágoston) a böjtrıl mint az egyházzal 
egykorú szokásról beszélnek. 
A böjti rendelet az idık folyamán sokat 
enyhült. Hazánkban, a katolikus 
egyházban ma például a negyven napos 
böjtbıl mindössze két nap maradt: 
hamvazószerda és nagypéntek. De ez a 
kettı szigorú böjti nap, ami annyit jelent, 
hogy a három étkezésben húsételt 
(melegvérő állatok húsa és abból készült 
étel) sem szabad fogyasztani. 
 De ne csak a gyomrunk böjtöljön, 
hanem egész testünk is. Erre jó példa az 
alábbi történet: 
 Élt valamelyik kolostorban egy 
szerzetes, aki minden este fáradtan és 
kimerülten tért nyugovóra. Egyszer meg 
is kérdezte tıle az apát, hogy mi az oka 
ennek? 
– Mindennap annyi a dolgom – válaszolta 
a szerzetes –, hogy Isten segítsége nélkül 
el sem tudnám végezni. Minden nap egy 
megáradt folyót kell föltartóztatnom, két 
sólymot megszelídítenem, két nyulat 
visszatartanom, két karvalyt idomítanom, 
egy sárkányt megfékeznem, egy 
oroszlánt megkötöznöm, és egy beteget 
ápolnom.  
– Enyje – mondta erre az apát – , 
érthetetlen panaszok ezek, mert ilyen 
munkát senki sem végez és nem is 
végezhet a mi kolostorunkban. 
– És mégis, fıtisztelendı atyám, a 

színtiszta igazságot mondottam. A 
megáradt folyó nem más, mint az én 
gondolataim, melyekre állandóan 
ügyelnem kell, hogy helytelen irányba ne 
tévedjenek. A két sólyom a két szememet 
jelenti. Szüntelenül ırködnöm kell, hogy 
olyasmit ne nézzek, ami lelkem 
tisztaságát beszennyezné. A két nyúl 
jelenti a lábaimat, amelyeket állandóan 
féken kell tartanom, hogy a bőn útjára ne 
vigyenek. A két karvaly a két kezem, 
melyeket csak a jóra akarok felhasználni, 
és ez nem megy olyan könnyen. A 
sárkány nem más, mint a nyelvem, 
melyet bizony nem könnyő féken tartani. 
Állandóan ébernek kell lennem, hogy 
semmi olyat ne mondjak, amivel Istent és 
felebarátaimat megbánthatnám. Az 
oroszlán jelenti a szívemet, amelyben oly 
sok az önszeretet és a bőnös kívánság. 
Ez adja a legtöbb gondot. Állandóan 
küzdenem kell vele, hogy méltó 
temploma legyek az Istennek. A beteg 
nem más, mint törékeny testem, amely 
mindig újabb és újabb kívánságokkal áll 
elı. Igen sok ezek közül kárára van 
testem egészségének és lelkem 
üdvösségének. Ezért aztán ellene is 
állandó harcot kell vívnom. 
 Csodálkozva hallgatta mindezt az 
apát az egyszerő szerzetes ajkáról. Végül 
igazat adott neki és így szólt hozzá: 
–Testvér, te derekasan dolgozol az Úr 
szılıjében. Bizonyára elnyered érte 
megérdemelt jutalmad. 
(György Attila: A szeretet parancsai, 195. 
oldal)  

                                   
                                                       Miksó Sándor  

római katolikus apát-plébános, Szent László téri plébánia 
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„Ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges.”
 
Érdekes téma lenne, ha valaki megírná a 
„bevonulások történetét”. Történelmünk 
során sok király, hadvezér, államfı, 
politikus vonult már be egy- egy fıvárosba 
fényes ünnepléssel, rivalgó tömeggel 
körülvéve, ígéretes jelszavak 
hangoztatásával, amirıl már ı maguk is 
tudták, hogy soha be nem fogják tartani 
azokat.  
     Ezekhez képest Jézus jeruzsálem
bevonulása szegényes. Szamárháton, az 
akkori szegény emberek állatán, 
tanítványai kíséretében közeledett az 
Olajfák hegyének lejtıjéhez.  
     Jézusnak ezt a 
jeruzsálemi bevonulását 
évrıl évre hallani akarják 
az emberek. Miért? Mert 
valami elmúlhatatlan erı 
feszül benne. İ ott és 
akkor nem mondott 
hangzatos szavakat, nem 
tett megvalósíthatatlan 
ígéreteket. Sıt, amikor 
meglátta Jeruzsálem városát, sírni kezdett. 
„Meglátta a várost és megsiratta”(L
19,41). Mélységes felindultságában 
könnyekre fakadt. Látta maga elıtt a szent 
várost, és megrendült. Megrendült, hogy 
hová jutott, milyen mélyre süllyedt 
Jeruzsálem. Látta, hogy a bőn hová 
sodorta a városban lakókat. 
    Jézus könnyeiben ott tükrözıdik a 
bőnnek az ereje. Sírt, mert látta azt, hogy 
mivé tudja torzítani az embereket a bőn. 
Sírt, mert látta, hogy az imádság háza 
rablók barlangjává lett. Jézus ismeri a bőn 
mélységét, tudja azt, hogy a bőn elszakít 
Istentıl és elszakít embertársainktól is.
    Engedjétek meg, hogy megkérdezzem: 
vajon ma Jézus látva minket, látva a mi 

Virágvasárnap 
Ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges.”

Érdekes téma lenne, ha valaki megírná a 
„bevonulások történetét”. Történelmünk 
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fényes ünnepléssel, rivalgó tömeggel 
körülvéve, ígéretes jelszavak 
hangoztatásával, amirıl már ı maguk is 
tudták, hogy soha be nem fogják tartani 

Ezekhez képest Jézus jeruzsálemi 
bevonulása szegényes. Szamárháton, az 
akkori szegény emberek állatán, 
tanítványai kíséretében közeledett az 

sírni kezdett. 
látta a várost és megsiratta”(Lk 

19,41). Mélységes felindultságában 
maga elıtt a szent 

várost, és megrendült. Megrendült, hogy 
hová jutott, milyen mélyre süllyedt 
Jeruzsálem. Látta, hogy a bőn hová 

Jézus könnyeiben ott tükrözıdik a 
bőnnek az ereje. Sírt, mert látta azt, hogy 

ítani az embereket a bőn. 
Sírt, mert látta, hogy az imádság háza 
rablók barlangjává lett. Jézus ismeri a bőn 
mélységét, tudja azt, hogy a bőn elszakít 
Istentıl és elszakít embertársainktól is. 

Engedjétek meg, hogy megkérdezzem: 
ket, látva a mi 

városunkat, benne az emberek 
szeretetlenségét, a sok
erkölcstelenséget, félelmet, ami uralkodik 
az emberekben, a nincstelenséget és 
elnyomást, nem sír-e a mi városunk felett 
is, felettünk is? 
     Jézus sírásában ott van az
lelki vaksága. A vakság, mert nem látják, 
hogy karnyújtásnyira van tılük a megoldás. 
Csupán fel kellene ismerni Jézusban a 
kegyelmet. 
    Az emberek a közelgı veszedelmet sem 
látják meg, ami szintén a közelben 
leselkedik. „Mert jönnek reád napok, 

amikor a te ellenségeid 
körülötted palánkot építenek, 
és körülvesznek téged, és 
megszorítanak téged. És a 
földre tipornak téged, és a te 
fiaidat te benned, és nem 
hagynak te benned követ 
kövön, mivelhogy nem 
ismerted meg a 
meglátogatásodnak idejét” 

(Lk 19,43-44). Ezt a közeledı veszedelmet 
sem veszik észre.  
      A mi számunkra is csak az a megoldás, 
ha megnyílik a szemünk, és Istenhez 
kiáltunk. Ha meglátjuk azt, hogy senki és 
semmi rajtunk nem segíthet, csak Jézus 
Krisztus áldozata. Jézus nem azért vo
be Jeruzsálembe, hogy leigázza az embert, 
hanem azért, hogy megváltsa. Nem 
aranyon vagy ezüstön, hanem az İ drága 
vérén. Ilyen nagy árat fizetett értünk. 
Jusson eszünkbe az Ige, mikor 
kilátástalannak látjuk helyzetünket: „Ami az 
embereknek lehetetlen,
lehetséges” (Lk 18,27).

Szilágyi
református lelkipásztor, Kıbá
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Jézus sírásában ott van az emberek 
lelki vaksága. A vakság, mert nem látják, 
hogy karnyújtásnyira van tılük a megoldás. 
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Az emberek a közelgı veszedelmet sem 
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leselkedik. „Mert jönnek reád napok, 

amikor a te ellenségeid 
körülötted palánkot építenek, 
és körülvesznek téged, és 
megszorítanak téged. És a 
földre tipornak téged, és a te 
fiaidat te benned, és nem 
hagynak te benned követ 
kövön, mivelhogy nem 
ismerted meg a te 
meglátogatásodnak idejét” 

44). Ezt a közeledı veszedelmet 

A mi számunkra is csak az a megoldás, 
ha megnyílik a szemünk, és Istenhez 
kiáltunk. Ha meglátjuk azt, hogy senki és 
semmi rajtunk nem segíthet, csak Jézus 
Krisztus áldozata. Jézus nem azért vonult 
be Jeruzsálembe, hogy leigázza az embert, 
hanem azért, hogy megváltsa. Nem 
aranyon vagy ezüstön, hanem az İ drága 
vérén. Ilyen nagy árat fizetett értünk. 
Jusson eszünkbe az Ige, mikor 
kilátástalannak látjuk helyzetünket: „Ami az 
embereknek lehetetlen, az Istennek 

k 18,27).  

           
Szilágyi-Sándor András  

lelkipásztor, Kıbánya
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„Ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges” 

 Az utolsó vacsora eseményekor, mikor 
Jézus leül a tanítványaival elkölteni a 
pászka vacsorát, valami olyan történik, ami 
megváltoztat minden addigi felfogást, és 
hittételt, az emlékezésrıl. Mert Mózesre, az 
egyiptomi kivonulásra emlékezik ilyenkor a 
zsidóság. A nyomorúságból való 
megszabadulásra emlékeznek.  
 Jézus túlmutat a mózesi idıkön, nem 
egyszerően egy nép kivonulásáról beszél, 
ami önmagában is közösségi cselekedet. 
Hanem a személyességet, a közvetlen 
Istenhez, és önmagához Jézushoz való 
kötıdést-kapcsolatot emeli ki.  
 Emlékezés a kivonulásra, emlékezés a 
Golgotára vonulásra, és minden hívınek 
megszabadulására, aki hiszi, hogy mindez 
ıérte történt. 
 Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek, 
ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok 
az én emlékezetemre.  
 De többrıl van még ennél is
csupán emlékezésrıl. Nem csak akkor és 
ott történt meg valami, Jézus utolsó 
pászkavacsorájakor, hanem megtörténhet 
itt és most is.  
 A közösség élménye a Jézus felé forduló 
bőnbánó ember élménye. Nem csak akkor, 

hanem akár ma
Jézus részérıl va
lami ilyesmit je
lent: a testemne
és véremnek az 
odaadása értetek 
azzal a következ
ménnyel jár, hogy 
miközben ebbıl a 
kenyérbıl esz
az életemet adom 
nektek és, hogy 
miközben ebbıl a 
kehelybıl isztok, 
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Nagycsütörtök 
Ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges” 

 
vacsora eseményekor, mikor 

l a tanítványaival elkölteni a 
alami olyan történik, ami 

megváltoztat minden addigi felfogást, és 
hittételt, az emlékezésrıl. Mert Mózesre, az 
egyiptomi kivonulásra emlékezik ilyenkor a 
zsidóság. A nyomorúságból való 

 
idıkön, nem 

egyszerően egy nép kivonulásáról beszél, 
ami önmagában is közösségi cselekedet. 

, a közvetlen 
Istenhez, és önmagához Jézushoz való 

 
emlékezés a 

és minden hívınek 
aki hiszi, hogy mindez  

Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek, 
ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok 

De többrıl van még ennél is szó, nem 
csak akkor és 
Jézus utolsó 

kor, hanem megtörténhet 

a Jézus felé forduló 
bőnbánó ember élménye. Nem csak akkor, 

hanem akár ma is! 
Jézus részérıl va-
lami ilyesmit je-

a testemnek 
és véremnek az 
odaadása értetek 
azzal a következ-
ménnyel jár, hogy 

közben ebbıl a 
kenyérbıl esztek, 
az életemet adom 
nektek és, hogy 
miközben ebbıl a 
kehelybıl isztok, 

örömmel élhettek és nem szomorúsággal, 
úgy, mint ártatlanok és nem
átkozottak. 
 İ maga etet és itat meg bennünket
Bennünket akik egymással közösségben 
kenyeret és bort elfogadjuk, és vele együtt 
Életet…  
  
 Az úrvacsora leírásaiban János evangélista
tesz egy jelentıs kitérıt… Oly
cselekedet, hogy ı maga nem is írja le
részletességgel mindazt,
úrvacsorával kapcsolatban a többi 
evangélistától megtud
élménynek még bensıségesebb, közvet
lenebb, és zavarba hozóbb példáját hozza, 
amit Jézus maga tesz a tanítványokkal. 
Megmossa a lábukat… 
tanúságtétel az alázatról… 
 Jézus cselekedete azért is szívszorítóan 
markáns, mert bár tudja mi fog történni, 
mégsem siettet semmit, nem odáz semmit, 
Jézus odalép és egyesével megmossa 
minden tanítványának a lábát. 
 Itt valami új kezdıdik
léptékő. Jézus órája kívül esik minden fajta 
idımérésen. Mert hány percig t
pár lábfej megmosása?
bizonyosan egy örökké
 Olyan közösség ez, 
emberek, a kiszámíthatatlan cselekedetre, 
arra a valószerőtlennek tőnı közelségre
melybıl nem származik semmilyen érdek
Az „ezt cselekedjétek”, ekkor nem hangzik 
el Jézus szájából.  
 Mégis az odahajolás,
megalázottság mozdulata
 Ilyen tanítványokat várt, és ilyeneket vár 
ma is a közösségébe Jézus.
 Emberi mérce szerint egyetlen ember sem 
képes ilyen tanítványokat toborozni
 De Istennek minden lehetséges

evangélikus 
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Ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges”  

örömmel élhettek és nem szomorúsággal, 
mint ártatlanok és nem, mint 

İ maga etet és itat meg bennünket. 
ennünket akik egymással közösségben 

kenyeret és bort elfogadjuk, és vele együtt 

leírásaiban János evangélista 
tesz egy jelentıs kitérıt… Olyannyira fontos 
cselekedet, hogy ı maga nem is írja le 

mindazt, amit az 
acsorával kapcsolatban a többi 

vangélistától megtudtunk. A közösségi 
még bensıségesebb, közvet-

lenebb, és zavarba hozóbb példáját hozza, 
amit Jézus maga tesz a tanítványokkal. 

sa a lábukat… Döbbenetes 
tanúságtétel az alázatról…  
Jézus cselekedete azért is szívszorítóan 

markáns, mert bár tudja mi fog történni, 
mégsem siettet semmit, nem odáz semmit, 
Jézus odalép és egyesével megmossa 
minden tanítványának a lábát.  

ik, valami teljesen más 
Jézus órája kívül esik minden fajta 

idımérésen. Mert hány percig tartott egy 
pár lábfej megmosása? Péter apostolnak 
bizonyosan egy örökkévalóságig…!  

 melyre vágynak az 
thatatlan cselekedetre, 

valószerőtlennek tőnı közelségre, 
melybıl nem származik semmilyen érdek… 
Az „ezt cselekedjétek”, ekkor nem hangzik 

dahajolás, az elébe térdelés, a 
megalázottság mozdulata ott van.  

at várt, és ilyeneket vár 
ma is a közösségébe Jézus.  
Emberi mérce szerint egyetlen ember sem 

képes ilyen tanítványokat toborozni.
De Istennek minden lehetséges…!  

 
Benkóczy Péter  

evangélikus lelkész, Kıbánya 
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„Ami az embereknek lehetetlen, a
 Sokan voltak szemtanúi azon a 
pénteki napon az Úr Jézus 
meghurcolásának, szenvedésének 
útját a pretoriánusok palotájától fel, a 
Golgotára nagy sokaság kísérte, hogy ott, a 
„Koponya-hegyen”, lássák, hogyan is 
végeznek vele a római katonák.
 Ott voltak ellenfelei, a halálát 
kívánók, a halálára szavazók. Azok, akik 
„nem csalódtak benne”. Nem csalódtak, 
mert örömmel láthatták, hogy igazuk van, 
és a názáreti Jézus valóban nem Isten Fia. 
Hiszen ha az lenne, akkor nem lenne 
lehetne itt a kereszten, akkor megmentené 
magát, és egyáltalán, akkor nem is 
kerülhetett volna ilyen helyzetbe!
 Ott voltak barátai, szerettei, hívei. 
Azok, akik „csalódtak benne”. Csalódtak, 
mert fájdalommal láthatták, hogy tévedtek, 
és a názáreti Jézus nem Isten Fia. Hiszen ha 
az lenne, akkor nem lenne – 
itt a kereszten, akkor megmentené magát, 
és egyáltalán, akkor nem is kerülhetett 
volna ilyen helyzetbe! 
 Sem az ellenségek, sem a barátok 
nem tudták elképzelni – nem hogy elfogadni 
–, hogy Isten Fia, a Messiás, olyan legyen, 
amilyennek Jézust ott látták. 
tőnt a számukra, hogy ne mutassa ki 
hatalmát, hogy ne olyan diadalmas 
vezetıként jelenjen meg a világban, mint 
amilyent ık vártak… olyant, aki végsı 
gyızelemre, üdvösségre viszi az ı népét. 
 Mi már – húsvét fényében 
hogy ami lehetetlennek látszott, az 
lehetséges volt… csak így volt lehetséges. 
Az emberi elképzelhetetlent és lehetetlent, 
Isten kegyelme és szeretete lehetségessé, 
bizonyossággá fordította. Hiszen az Úr, aki
„megalázta magát, és engedelmeskedett 

Nagypéntek 
„Ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges”

Sokan voltak szemtanúi azon a 
pénteki napon az Úr Jézus 
meghurcolásának, szenvedésének – utolsó 
útját a pretoriánusok palotájától fel, a 

g kísérte, hogy ott, a 
hegyen”, lássák, hogyan is 

a római katonák. 
Ott voltak ellenfelei, a halálát 

kívánók, a halálára szavazók. Azok, akik 
„nem csalódtak benne”. Nem csalódtak, 
mert örömmel láthatták, hogy igazuk van, 
és a názáreti Jézus valóban nem Isten Fia. 
Hiszen ha az lenne, akkor nem lenne – nem 
lehetne itt a kereszten, akkor megmentené 
magát, és egyáltalán, akkor nem is 
kerülhetett volna ilyen helyzetbe! 

Ott voltak barátai, szerettei, hívei. 
Azok, akik „csalódtak benne”. Csalódtak, 
mert fájdalommal láthatták, hogy tévedtek, 

nem Isten Fia. Hiszen ha 
 nem lehetne – 

itt a kereszten, akkor megmentené magát, 
és egyáltalán, akkor nem is kerülhetett 

Sem az ellenségek, sem a barátok 
nem hogy elfogadni 

ten Fia, a Messiás, olyan legyen, 
amilyennek Jézust ott látták. Lehetetlennek 
tőnt a számukra, hogy ne mutassa ki 
hatalmát, hogy ne olyan diadalmas 
vezetıként jelenjen meg a világban, mint 
amilyent ık vártak… olyant, aki végsı 

az ı népét.  
úsvét fényében – tudjuk, 

hogy ami lehetetlennek látszott, az 
lehetséges volt… csak így volt lehetséges. 
Az emberi elképzelhetetlent és lehetetlent, 
Isten kegyelme és szeretete lehetségessé, 
bizonyossággá fordította. Hiszen az Úr, aki 
„megalázta magát, és engedelmeskedett 

mindhalálig, mégpedig a kereszt
2,8), ezzel az alázattal és engedelmességgel 
vette magára az ember bőneit, gyızte le a 
bőnt. Ebben a kereszthalálban aratott végsı 
diadalt a Halál felett. 
 S mindezt csak és
végbe, ı valósíthatta meg. Ember erre 
képtelen. Lehetsz jó ember, tisztességes, 
nem bőnözöl, szeretheted embertársaidat, 
adsz és segítesz, akár feláldozod életedet is 
másokért… az üdvösségedet, Isten országát, 
örök életedet, csak tıle 
Csak ı tudja ezt megtenni, megadni. Errıl 
beszél Jézus, amikor a tanítványok azt 
kérdezték tıle, hogy ki üdvözülhet: 
„Embereknél ez lehetetlen, de Istennél 
minden lehetséges.”
 A minden valósult meg akkor, ott a 
Golgotán. Mert ember számára, a mi 
számunkra a minden: Isten kegyelmét, 
szeretetét benne, az Úr Jézus Krisztusban 
megkapni… ebben 
szeretetben élni, ezzel
szeretettel élni. Élhetünk benne, élhetünk 
vele. Mert azon a pénteken Isten Fia azért 
ment fel a keresztre, hogy „lehetetlen” 
szenvedésében és halálában kinyilat
koztassa, megmutassa… megtegye a 
„minden lehetségest”. 

                              Wiszkidenszky András
evangélikus diakónu
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z Istennek lehetséges” 

mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 
ezzel az alázattal és engedelmességgel 

vette magára az ember bőneit, gyızte le a 
bőnt. Ebben a kereszthalálban aratott végsı 

S mindezt csak és kizárólag ı vihette 
végbe, ı valósíthatta meg. Ember erre 
képtelen. Lehetsz jó ember, tisztességes, 
nem bőnözöl, szeretheted embertársaidat, 
adsz és segítesz, akár feláldozod életedet is 
másokért… az üdvösségedet, Isten országát, 
örök életedet, csak tıle kaphatod, kapod. 
Csak ı tudja ezt megtenni, megadni. Errıl 
beszél Jézus, amikor a tanítványok azt 
kérdezték tıle, hogy ki üdvözülhet: 
„Embereknél ez lehetetlen, de Istennél 
minden lehetséges.” (Mt 18,26) 

A minden valósult meg akkor, ott a 
ber számára, a mi 

számunkra a minden: Isten kegyelmét, 
szeretetét benne, az Úr Jézus Krisztusban 

 a kegyelemben, 
ezzel a kegyelemmel, 

szeretettel élni. Élhetünk benne, élhetünk 
vele. Mert azon a pénteken Isten Fia azért 

t fel a keresztre, hogy „lehetetlen” 
szenvedésében és halálában kinyilat-
koztassa, megmutassa… megtegye a 

 

Wiszkidenszky András 
evangélikus diakónus, Rákoscsaba 



 8888         Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1 

Kányádi Sándor 
 
Csángó sirató 
 
Apokrif 
 
miért kellett meghalnod 
én édes gyermekem 
miért adtad magad kínhalálra 
olyan fiatalon 
én édes jézusom 
miért kellett a kereszten kiszenvedned 
miért kellett drága vérednek 
kiomolnia 
én szüvem gyökere miért 
ha még a bőnnek a nagyját se tudta 
elmosni a te kiomló drága véred 
ha a vétek legkisebb magjából is 
azóta 
terebélyes fa növekedett 
szaporodnak a keresztek erdıi 
nem szőnnek a kínoztatások 
érdemes volt-e édes jézusom 
a világ vétkeiért váltságul 
magadat odaadnod 
szép fiatal életed föláldoznod 

 
hitted volna-e hogy csak ösvényt 
versz 
csak utat taposol nekünk a golgotára 
érdemes volt-e a te szép fiatal 
életednél 
többre tartanod a példamutatást 
érdemes-e 
jaj gyermekem mégse kellett volna 
annyi nyomorúságot a fejedre 
győjtened 
nem kellett volna 
mindenegy ember mindenegy vétkét 
minden nyomorúságát 
magadra venned 
hogy még a magamval hozott 
vétkemet is 
magadra vedd 
nem kellett volna nem 
de ha nem vetted volna magadra 
ha nem vagy a szenvedésben példa 
mi értelme lett volna 
az én kicsid életemnek 
mi értelme jaj 
 
(Lészped-Kolozsvár, 1987.)

 
Böjtbıl húsvét felé… 

„Ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges”  
 
Tékozló fiúként életünkbe fogadni a 
Feltámadott Krisztust… 
 Sokszor érezzük, nem tudunk 
megbirkózni egy elıttünk álló feladattal, 
nem tudunk megbocsátani egy elkövetett 
bőnt, nem tudjuk viselni az élet terheit. 
Ilyenkor lehet elıttünk a gondolat a mi 
Istenünk az, aki képessé tesz bennünket 

önmagunk legyızésére és egymás 
elfogadására. Mert ami embernél 
lehetetlen, az lehetséges az Istennél. A 
tékozló fiú története az irgalmas apán, a 
sértıdött fiún és a bőnbánó tékozlón 
keresztül mutatja meg legjobban 
számomra, hogyan tudnak az Istenben 
helyére kerülni a dolgok.  
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 A sok-sok irodalmi és 
képzımővészeti alkotás között talán a 
legcsodálatosabb Rembrandt képe: A 
tékozló fiú hazatérésérıl
látható a szeretettel ölelı apa, a 
szigorúan álló testvér és az apa elıtt 
térdeplı, bőneit megbánó kisebbik fiú. 
Ahogyan valaki megfogalmazta
a címe az is: Az elveszett fiúk példázata. 
Nemcsak a 
fiatalabb fiú veszett 
el, aki otthonát 
elhagyva távoli 
országokban 
kereste 
boldogságát, de aki 
otthon maradt, 
abból is elveszett 
ember lett. 
Külsıleg mindent 
megtett, ami egy jó 
fiú dolga, ám 
belsejében 
elcsatangolt 
atyjától. Furcsa, 
hogy ezt mondom, 
de szinte szívünk 
mélyén ismerıs, az önfejő fi
irígység érzése. Ezt érezhetjük, amikor 
látjuk barátainkat, hogy nagyon jól érzik 
magukat, miközben olyan dolgokat 
tesznek, melyeket mi elutasít
 De az idısebbik fiú története új 
fényt vet ezekre a kínzó kérdésekre
világossá teszi, hogy Isten nem szereti 
jobban a fiatalabb fiút az idısebbnél. A 
példázatban az apa az idısebbik fiú elé is 
 

sok irodalmi és 
képzımővészeti alkotás között talán a 

Rembrandt képe: A 
rıl. A képen 

látható a szeretettel ölelı apa, a 
szigorúan álló testvér és az apa elıtt 

bőneit megbánó kisebbik fiú. 
Ahogyan valaki megfogalmazta, lehetne 
a címe az is: Az elveszett fiúk példázata. 

mélyén ismerıs, az önfejő fiú iránti 
Ezt érezhetjük, amikor 

látjuk barátainkat, hogy nagyon jól érzik 
an dolgokat 

elutasítunk.  
De az idısebbik fiú története új 

fényt vet ezekre a kínzó kérdésekre, és 
n nem szereti 

jobban a fiatalabb fiút az idısebbnél. A 
példázatban az apa az idısebbik fiú elé is 

ugyanúgy kimegy, mint a fiatalabb elé, 
behívja ıt, és mondja: Fiam, te mindig 
itt vagy velem, és mindenem a tiéd.
Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a 
te testvéred meghalt és feltámadott, 
elveszett és megtaláltatott.
 Pilinszky János gondolata 
felkiáltójel lehet mindannyiunknak: 
"Bizonyos értelemben mindannyian 

tékozló fiúk 
vagyunk, mégis, 
azzal a 
különbséggel, hogy 
egyesek már a 
visszafelé vezetı 
úton járnak.
 
elıttünk az irgalmas 
atya története, 
akinél hely találtatik 
mind az idısebb, 
mind a fiatalabb fiú 
számára.
 
fiú felismerésével, é
élményével lehet 
húsvét igazi 

visszatérés, megszabadulás, 
badulás, életre támadás ünn
számunkra is: valódi örömünnep
melyben ott zeng az örömhír: 
 

Az Úr feltámadt, valóban feltámadt!
Allelu

 
Meghalt számunkra, de 

Így mi is élhetünk!

  görög katolikus segédlelkész, Rózsák tere /

    9999 

ugyanúgy kimegy, mint a fiatalabb elé, 
és mondja: Fiam, te mindig 

itt vagy velem, és mindenem a tiéd. 
gadnod és örülnöd kellene, hogy ez a 

tvéred meghalt és feltámadott, 
elveszett és megtaláltatott.  

Pilinszky János gondolata 
felkiáltójel lehet mindannyiunknak: 
"Bizonyos értelemben mindannyian 

tékozló fiúk 
vagyunk, mégis, 
azzal a 
különbséggel, hogy 
egyesek már a 
visszafelé vezetı 
úton járnak."   
 Így álljon 
elıttünk az irgalmas 
atya története, 
akinél hely találtatik 
mind az idısebb, 
mind a fiatalabb fiú 
számára. 
 Csak a tékozló 
fiú felismerésével, és 
élményével lehet a 
húsvét igazi 
szabadulás, felsza-

badulás, életre támadás ünnepe 
valódi örömünnep, 

elyben ott zeng az örömhír:  

Az Úr feltámadt, valóban feltámadt! 
uja! 
 

Meghalt számunkra, de íme, él! 
Így mi is élhetünk!

 
 
 
 

Jármi Zoltán 
kus segédlelkész, Rózsák tere / Kıbánya 
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„Ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges”

Feltámadott. Errıl beszéltek az 
asszonyok kora hajnalban. Errıl 
tanúskodnak az apostolok. Ezt mondja 
az írás. Errıl beszélt sokszor a 
nagymama is, amikor húsvétkor 
meglátogattuk. Így tanította a pap, a 
konfirmációra készülve. Elhittük, miért 
ne hittük volna? Hiszen ez az igazság.
 Aztán sőrő évek következtek. A 
gyermekkor hitbizonyossága és feltétlen 
ıszintesége talán már 
csak távoli emlék. 
Hirtelen kinyílt a világ, 
talán túlságosan is 
gyorsan. Annyi mindent 
kell megtenni, és „az 
ifjúság, mint só-
lyommadár, gyorsan 
elszáll”… az idıt ki kell 
használni. 
 Hogy pontosan 
mikor történt? Talán 
nem is lényeges. 
Egyszer csak azt veszi 
észre az ember, hogy egyedül ballag az 
úton, és érzi, hogy nehéz vállán a 
tarisznya: benne az évek súlya, gondja, 
terhe. Nincsen idı semmire, rohanni, 
küzdeni kell, talpon maradni, és menni, 
menni, menni, nincsen megállás.
      Feltámadott? Talán igen, talán nem. 
Az ifjúkor biztos válaszaira mennyi 
minden került… Mennyi tapasztalat, 
mennyi érzés, mennyi küzdelem, mennyi 
fáradság, mennyi öröm, mennyi 
magabiztos bölcsesség.  
      A gyermekkor ıszinte hite talán 
elhomályosodik, pontosabban egyre 

evangélikus lelkész, Dombóvár
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Húsvét 
bereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges”

 
Errıl beszéltek az 

asszonyok kora hajnalban. Errıl 
tanúskodnak az apostolok. Ezt mondja 
az írás. Errıl beszélt sokszor a 
nagymama is, amikor húsvétkor 
meglátogattuk. Így tanította a pap, a 

ációra készülve. Elhittük, miért 
ne hittük volna? Hiszen ez az igazság. 

Aztán sőrő évek következtek. A 
gyermekkor hitbizonyossága és feltétlen 

észre az ember, hogy egyedül ballag az 
úton, és érzi, hogy nehéz vállán a 

nne az évek súlya, gondja, 
terhe. Nincsen idı semmire, rohanni, 
küzdeni kell, talpon maradni, és menni, 
menni, menni, nincsen megállás. 

Talán igen, talán nem. 
Az ifjúkor biztos válaszaira mennyi 
minden került… Mennyi tapasztalat, 

, mennyi küzdelem, mennyi 
ság, mennyi öröm, mennyi 

A gyermekkor ıszinte hite talán 
elhomályosodik, pontosabban egyre 

mélyebbre kerül. Valahol még megvan 
talán, de jó is lenne újra hinni, bízni…
 Feltámadott! 
hazafelé. Egy hangfoszlány, egy villanás, 
egy régen nem érzett illat. A csoda 
sokféleképpen megtörténhet, és meg is 
történik. Elıször nem értjük. 
Okoskodunk, csodálkozunk, jobban 
tudjuk. İ hallgat, szelíden. Nem sürget, 
a sietség azoknak való, a

hisznek az örök
kévalóságban.
 
rádöbben, akárcsak 
régen, az emmausi 
tanítványok, hogy 
nincsen egyedül mert 
maga Jézus szegıdött 
mellé. És az ember 
rádöbben, hogy végig 
ott volt, csak talán 
nem annyira 
vánvalóan, nem 
annyira tolakodóa

mint mai világunk önjelölt messiásai. 
 Jézus jelenléte lehetetlenné tesz 
minden kételkedést, minden 
feltételezést, mely szerint nem gyızte 
volna le a halált. Legyızte, és ennek 
bizonyságául jelent meg ott és akkor az 
emmausi úton, és jelenik meg nekünk 
újra meg újra, hogy bizonyságot tegyen 
nekünk, bőnösöknek: van kegyelem. 
İbenne és İáltala. 
 Jézussal együtt ballagó, 
mindenben ıt keresı és megtaláló, 
emmausi lelkülető, tanítványi örömöt 
kívánok kıbányai testv
minden tagjának. 

evangélikus lelkész, Dombóvár-Kaposszekcsı
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bereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges”  

mélyebbre kerül. Valahol még megvan 
talán, de jó is lenne újra hinni, bízni… 

Feltámadott! Lassan, fáradtan, 
hazafelé. Egy hangfoszlány, egy villanás, 
egy régen nem érzett illat. A csoda 
sokféleképpen megtörténhet, és meg is 
történik. Elıször nem értjük. 
Okoskodunk, csodálkozunk, jobban 
tudjuk. İ hallgat, szelíden. Nem sürget, 
a sietség azoknak való, akik nem 

hisznek az örök-
kévalóságban. 

És az ember 
rádöbben, akárcsak 
régen, az emmausi 
tanítványok, hogy 
nincsen egyedül mert 
maga Jézus szegıdött 
mellé. És az ember 
rádöbben, hogy végig 
ott volt, csak talán 
nem annyira nyil-
vánvalóan, nem 
annyira tolakodóan 

mint mai világunk önjelölt messiásai.  
Jézus jelenléte lehetetlenné tesz 

minden kételkedést, minden 
feltételezést, mely szerint nem gyızte 
volna le a halált. Legyızte, és ennek 
bizonyságául jelent meg ott és akkor az 
emmausi úton, és jelenik meg nekünk 
újra meg újra, hogy bizonyságot tegyen 
nekünk, bőnösöknek: van kegyelem. 

Jézussal együtt ballagó, 
mindenben ıt keresı és megtaláló, 
emmausi lelkülető, tanítványi örömöt 
kívánok kıbányai testvérgyülekezetünk 

Szabó Szilárd 
Kaposszekcsı-Csikóstıttıs  



 
Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1     11111111 

Mennybemenetel ünnepe 
„Ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges”  

 
  Jézus elment, hogy még nagyobb 
áldást küldjön. Elsı pillanatban nehéz 
megérteni: elmegy azért, hogy közel 
legyen? Igen, „embereknek lehetetlen, de 
Istennek lehetséges”. Elmegy, mennybe 
megy és mégis nagyon közel lesz, hiszen 
eljön a Szentlélek. Azért megy el, hogy a 
Szentlélek ajándékában részeltessen 
bennünket. „Jobb nektek, ha én elmegyek; 
mert ha nem megyek el, 
a Pártfogó nem jön el 
hozzátok, ha pedig 
elmegyek, elküldöm ıt 
hozzátok” (Jn 16, 7). 
Jézusnak ez a Lélek általi 
jelenléte – ez az áldás. 
Azért megy el, hogy 
olyan legyek, mint İ, 
hogy legyek Hozzá 
hasonló. Elhozta az 
áldást. Az áldás tartalma 
az: megváltott a törvény 
átkától, attól, hogy az 
ember csak teljesítménye 
által legyen az Istenhez 
közel. Elhozta a 
Szentlelket, hogy Isten, 
mint gyermekét fogadja 
az embert magához, az ember pedig 
gyermekként legyen az Isten tulajdona. A 
törvényben az Isten távol volt. Jézus 
elment, hogy a Szentlélek által az Isten 
nagyon közel legyen hozzánk. 
 Mit jelent ez? Nem kívül kell az Istent 
keresni most már, nem azt kell várnom, 
hogy a külsı világban történjenek 
változások. Azt kell észrevennem, hogy belül 
akar az Isten engem világában, 

világosságában részeltetni. Hadd mondjak el 
egy példát, mely Új-Guineából származik. 
Egy ember éjszaka eltévedt az erdıben, 
mert kialudt a lámpása. Amikor tapogatózva 
botorkál, egy hatalmas sziklafal zárja el az 
útját. Elkezd imádkozni: Ó, Istenem, milyen 
jó lenne, ha megráznád ezt a földet, hogy ez 
a sziklafal ledılne, és én mehetnék tovább! 
De nem jött a földrengés, minden maradt 

úgy, ahogy volt. 
Ellenben az történt, 
hogy a felhık mögül 
elıbújt a hold, s az 
megvilágított egy utat a 
sziklafal mellett. 
Anélkül, hogy a sziklafal 
ledılt volna, az utat 
meglátva ez az ember 
elérte célját. 
 Sokszor mi is 
úgy szeretnénk látni 
Istent ezen a világon, 
hogy jöjjön a 
földrengés, dıljenek le 
a sziklafalak, amik 
elıttünk tornyosulnak. 
Arra nem is gondolunk, 
hogy az Isten útja más 

is lehet. Szentlelke által Isten világosságot 
gyújt szívünkben, és ebben a világosságban 
olyan utak ragyognak fel, amelyek 
szabadokká tesznek. Nem kell a sziklafalnak 
ledılnie, Isten mégis szabaddá teszi az 
életünket abban a belsı világosságban, amit 
nekünk ajándékoz.  Mennyei fény ragyog fel 
belül, és ennek segítségével ebben a 
világban olyan utakat fedezünk fel, amiket 
eddig nem is láttunk. 

Szilágyi-Sándor Gabriella 
református lelkipásztor, Kıbánya 
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„Ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges”

tanítványai találkoztak már a feltámadott Úrral, de még bizonytalanul várnak az ígéret 
beteljesedésére: „…erıt kaptok, amikor eljön hozz
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sıt, egészen a föld végsı határáig.” 
(ApCsel 1, 8)    
 Ekkor robban be váratlanul a pünkösdi Lélek vihara, és szinte „kisöpri” az apostolokat a 
város utcáira. Ami emberileg e
egy szolgálóleány elıtt sem merte felvállalni Mesterét, most ezres tömeg elıtt tesz 
bizonyságot a megfeszített, de feltámadott Úrról. Az a tömeg, amelyik még nem is olyan 
régen „feszítsd meg”-et üvöltött, most bőnbánattal keresi a megtérés útját Krisztushoz. 
Háromezren megkeresztelkednek, és ezzel megszületik az elsı keresztény gyülekezet, az 
egyház. 
 Mindez spirituális forradalom, igazi kommunikációs csoda, hiszen mindenki a maga 
nyelvén hallja, mi több, meg is érti az evangélium szavát.
 De vajon megismétlıdhet-e napjainkban ez a csoda? Nyilvánvaló, hogy karácsony és 
húsvét Isten egyszeri, páratlan meglepetés. Nincs szükség arra, hogy Jézus újra 
megszülessék, ismét feltámadjon, hiszen valljuk, tapa
 Pünkösd ajándéka viszont, hitünk és reménységünk szerint, ma is, újra meg újra 
átélhetı csoda. Ahogy Jézus ígéri Nikodémusnak: „A szél arra fúj, amerre akar…” (Jn 3, 8)
 Suenens belga bíboros Új pünkösd címő könyvének elıszavában így vá
újságírói kérdésre: „Miért a remény embere ön ebben a mai zőrzavaros idıben? 
Mert hiszek a Szentlélek meglepetéseiben… Miért merülne ki éppen most Isten 
képzelıereje és szeretete?!”  
 Ezért bízhatunk abban, hogy az erı, a szeretet, a józanság L
megtartja, megújítja egyházát, és benne minket is. Így legyen!
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Pünkösd 
bereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges”

 
Mindhárom fıünnepünk Isten meglepetése. Ami 
emberileg elképzelhetetlen, mégis valóság lesz. Ami 
szerintünk lehetetlen, az Istennek lehetséges. Ki 
számított arra, hogy az évszázadok óta várva várt 
Messiás éjszaka, kis csecsemıként toppan be 
világunkba? Csak néhány pásztor és bölcs talált oda a 
betlehemi jászolbölcsıhöz…   
 Ki számolt azzal, hogy a názáreti J
golgotai keresztfán keserves kínok között leheli ki a 
lelkét, harmadnapra gyıztes Úrként lép ki sírjából? Még 
leghőségesebb tanítványi is szétszéledtek, az asszonyok 
csak halott balzsamozásra indultak a sírkertbe…
 Ugyanilyen meglepetés mindaz,
késıbb, pünkösdkor történik. Tömegek érkeznek 
gyanútlanul Jeruzsálembe, az aratási ünnepre. Bár Jézus 

tanítványai találkoztak már a feltámadott Úrral, de még bizonytalanul várnak az ígéret 
beteljesedésére: „…erıt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek 
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sıt, egészen a föld végsı határáig.” 

Ekkor robban be váratlanul a pünkösdi Lélek vihara, és szinte „kisöpri” az apostolokat a 
lképzelhetetlen, megtörténik: az a Péter, aki pár hete még 

egy szolgálóleány elıtt sem merte felvállalni Mesterét, most ezres tömeg elıtt tesz 
bizonyságot a megfeszített, de feltámadott Úrról. Az a tömeg, amelyik még nem is olyan 

öltött, most bőnbánattal keresi a megtérés útját Krisztushoz. 
Háromezren megkeresztelkednek, és ezzel megszületik az elsı keresztény gyülekezet, az 

Mindez spirituális forradalom, igazi kommunikációs csoda, hiszen mindenki a maga 
több, meg is érti az evangélium szavát. 

e napjainkban ez a csoda? Nyilvánvaló, hogy karácsony és 
húsvét Isten egyszeri, páratlan meglepetés. Nincs szükség arra, hogy Jézus újra 
megszülessék, ismét feltámadjon, hiszen valljuk, tapasztaljuk, hogy él! 

Pünkösd ajándéka viszont, hitünk és reménységünk szerint, ma is, újra meg újra 
átélhetı csoda. Ahogy Jézus ígéri Nikodémusnak: „A szél arra fúj, amerre akar…” (Jn 3, 8)

Suenens belga bíboros Új pünkösd címő könyvének elıszavában így vá
újságírói kérdésre: „Miért a remény embere ön ebben a mai zőrzavaros idıben? 
Mert hiszek a Szentlélek meglepetéseiben… Miért merülne ki éppen most Isten 

Ezért bízhatunk abban, hogy az erı, a szeretet, a józanság L
megtartja, megújítja egyházát, és benne minket is. Így legyen! 

evangélikus püspök, Déli Egyházkerület

Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1 

bereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges”  

Mindhárom fıünnepünk Isten meglepetése. Ami 
emberileg elképzelhetetlen, mégis valóság lesz. Ami 

ünk lehetetlen, az Istennek lehetséges. Ki 
számított arra, hogy az évszázadok óta várva várt 
Messiás éjszaka, kis csecsemıként toppan be 
világunkba? Csak néhány pásztor és bölcs talált oda a 

Ki számolt azzal, hogy a názáreti Jézus, aki a 
golgotai keresztfán keserves kínok között leheli ki a 
lelkét, harmadnapra gyıztes Úrként lép ki sírjából? Még 
leghőségesebb tanítványi is szétszéledtek, az asszonyok 
csak halott balzsamozásra indultak a sírkertbe… 

Ugyanilyen meglepetés mindaz, ami ötven nappal 
késıbb, pünkösdkor történik. Tömegek érkeznek 
gyanútlanul Jeruzsálembe, az aratási ünnepre. Bár Jézus 

tanítványai találkoztak már a feltámadott Úrral, de még bizonytalanul várnak az ígéret 
átok a Szentlélek, és tanúim lesztek 

Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sıt, egészen a föld végsı határáig.” 

Ekkor robban be váratlanul a pünkösdi Lélek vihara, és szinte „kisöpri” az apostolokat a 
lképzelhetetlen, megtörténik: az a Péter, aki pár hete még 

egy szolgálóleány elıtt sem merte felvállalni Mesterét, most ezres tömeg elıtt tesz 
bizonyságot a megfeszített, de feltámadott Úrról. Az a tömeg, amelyik még nem is olyan 

öltött, most bőnbánattal keresi a megtérés útját Krisztushoz. 
Háromezren megkeresztelkednek, és ezzel megszületik az elsı keresztény gyülekezet, az 

Mindez spirituális forradalom, igazi kommunikációs csoda, hiszen mindenki a maga 

e napjainkban ez a csoda? Nyilvánvaló, hogy karácsony és 
húsvét Isten egyszeri, páratlan meglepetés. Nincs szükség arra, hogy Jézus újra 

sztaljuk, hogy él!  
Pünkösd ajándéka viszont, hitünk és reménységünk szerint, ma is, újra meg újra 

átélhetı csoda. Ahogy Jézus ígéri Nikodémusnak: „A szél arra fúj, amerre akar…” (Jn 3, 8) 
Suenens belga bíboros Új pünkösd címő könyvének elıszavában így válaszol egy 

újságírói kérdésre: „Miért a remény embere ön ebben a mai zőrzavaros idıben?  
Mert hiszek a Szentlélek meglepetéseiben… Miért merülne ki éppen most Isten 

Ezért bízhatunk abban, hogy az erı, a szeretet, a józanság Lelke, 2009-ben is 

 
Gáncs Péter 

evangélikus püspök, Déli Egyházkerület 
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Gyülekezeti arcél  

Kapa Christine
gyülekezetünk. Az új tisztségbe 
egyko
 
– Kérem, meséljen a gyerekkoráról és iskoláiról!
– 
egyedül, mert 13 éves voltam, mikor meghalt az édesapám. 
Négyen maradtunk gyerekek: két öcsém 
A kisebbik öcsém keresztúri, egyik bátyám Csömörön él, és 
egy öcsém Kistarcsán. A tarcsai öcsémék gyakorolják a 
vallásukat, katolikusok. Az általános iskolát még Zuglóban 
végeztem, ott laktunk, és Keresztúron érettségiztem. Rövid 
ideig ó

abbahagytam. Elmentem dolgozni, és este tanultam. Számítástechnikában 
helyezkedtem el, számítógép
Azóta is ebben a szakmában dolgozom, ezzel foglalkozom. Jele
vagyok a fıvárosi társadalombiztosítónál, küzdünk az egészségügyért. 
– Mit tudhatunk a családjáról, és milyen úton kerültek Kıbányára?
– 1987-ben költöztünk Kıbányára. A férjem egy légtechnikai cégnél dolgozik, mint 
szerelı. İ református, 18 éves korában vidékrıl, Borsod megyébıl, Prügyrıl jött a 
fıvárosba. Szülei vallásosak voltak. Anyósom aktív tagja volt a gyülekezetnek, 
gyönyörően énekelt. Férjem, amikor eljön templomba, énekel, velem ellentétben, én 
csak hallgatom a gyülekezet éneké
’85-ben született a lányunk. Elég korán, négy éves korában kerültünk a kıbányai 
gyülekezetbe Fabiny Tamás felkeresése nyomán. Kata és én is akkor kezdtünk 
hittant tanulni Irénke néninél.(Igaz, 1965
már régen volt, és kevés bibliaismeret maradt meg belıle). Katávál rendszeresen 
részt vettünk a családi istentiszteleteken. Konfirmálása után ritkábban jön 
istentiszteletre. Én sem vagyok annyira aktív tagja a gyülekezetnek, de azért 
gyülekezeti tagnak tartom magam, i
– Beszéltünk a családjáról és a munkáról… Ezek után azt kérdezem, milyen közös 
családi kikapcsolódásokra szoktak sort keríteni?
– Kirándulni szoktunk, pontosabban túlzás hogy szoktunk, de azért eljárunk. Nyári 
hétvégeken sokszor járunk le a velencei tóra.
barátainkkal Nagyszénáson, hétvégi telkükön szoktunk találkozni. Természetesen a 
családdal, a testvéreimmel a névnapokat, születésnapokat együtt szoktuk 
megünnepelni. Karácsonyból egy egész napot egy
– Említette az ünnepeket. Hogy
– Húsvétot legtöbbször Mátraszentimrén töltjük (a TB
sajnos nem vagyunk itt a húsvéti istentiszteleten. Már nagyhéten oda szoktunk 
utazni és ott töltjük az ünnepet. A fallóskúti kegyhelyre el szoktunk menni az ünnep 
valamelyik napján. Ott több nagy istentisztelet van, a remete megáldja a híveket, 
mesél, és idınként néhány szót is váltunk vele. 
 

Kapa Christine távozása után új presbitert választott 
gyülekezetünk. Az új tisztségbe Szők Sándorné
egykori konfirmandustársam édesanyja került beiktatásra.

Kérem, meséljen a gyerekkoráról és iskoláiról!
 Zuglóban nevelkedtem, az anyukám nevelt minket 

egyedül, mert 13 éves voltam, mikor meghalt az édesapám. 
Négyen maradtunk gyerekek: két öcsém 
A kisebbik öcsém keresztúri, egyik bátyám Csömörön él, és 
egy öcsém Kistarcsán. A tarcsai öcsémék gyakorolják a 
vallásukat, katolikusok. Az általános iskolát még Zuglóban 
végeztem, ott laktunk, és Keresztúron érettségiztem. Rövid 
ideig óvónıképzıbe jártam, de azt családi okok miatt 

abbahagytam. Elmentem dolgozni, és este tanultam. Számítástechnikában 
helyezkedtem el, számítógép-programozó és folyamatszervezı szakképesítésem van. 
Azóta is ebben a szakmában dolgozom, ezzel foglalkozom. Jele
vagyok a fıvárosi társadalombiztosítónál, küzdünk az egészségügyért. 

Mit tudhatunk a családjáról, és milyen úton kerültek Kıbányára?
ben költöztünk Kıbányára. A férjem egy légtechnikai cégnél dolgozik, mint 

s, 18 éves korában vidékrıl, Borsod megyébıl, Prügyrıl jött a 
fıvárosba. Szülei vallásosak voltak. Anyósom aktív tagja volt a gyülekezetnek, 
gyönyörően énekelt. Férjem, amikor eljön templomba, énekel, velem ellentétben, én 
csak hallgatom a gyülekezet énekét... 

ben született a lányunk. Elég korán, négy éves korában kerültünk a kıbányai 
gyülekezetbe Fabiny Tamás felkeresése nyomán. Kata és én is akkor kezdtünk 
hittant tanulni Irénke néninél.(Igaz, 1965-ben jártam konfirmációs oktatásra, de az 

lt, és kevés bibliaismeret maradt meg belıle). Katávál rendszeresen 
részt vettünk a családi istentiszteleteken. Konfirmálása után ritkábban jön 
istentiszteletre. Én sem vagyok annyira aktív tagja a gyülekezetnek, de azért 
gyülekezeti tagnak tartom magam, illetve a családom is. 

Beszéltünk a családjáról és a munkáról… Ezek után azt kérdezem, milyen közös 
családi kikapcsolódásokra szoktak sort keríteni? 

Kirándulni szoktunk, pontosabban túlzás hogy szoktunk, de azért eljárunk. Nyári 
nk le a velencei tóra. Színházba is eljutunk idınként

barátainkkal Nagyszénáson, hétvégi telkükön szoktunk találkozni. Természetesen a 
családdal, a testvéreimmel a névnapokat, születésnapokat együtt szoktuk 
megünnepelni. Karácsonyból egy egész napot együtt töltünk. 

nnepeket. Hogy szokott telni a húsvét? 
Húsvétot legtöbbször Mátraszentimrén töltjük (a TB-nek van ott üdülıje), emiatt 

sajnos nem vagyunk itt a húsvéti istentiszteleten. Már nagyhéten oda szoktunk 
nepet. A fallóskúti kegyhelyre el szoktunk menni az ünnep 

valamelyik napján. Ott több nagy istentisztelet van, a remete megáldja a híveket, 
mesél, és idınként néhány szót is váltunk vele.  
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távozása után új presbitert választott 
Szők Sándorné, Julika, 

ri konfirmandustársam édesanyja került beiktatásra. 

Kérem, meséljen a gyerekkoráról és iskoláiról! 
Zuglóban nevelkedtem, az anyukám nevelt minket 

egyedül, mert 13 éves voltam, mikor meghalt az édesapám. 
Négyen maradtunk gyerekek: két öcsém van és egy bátyám. 
A kisebbik öcsém keresztúri, egyik bátyám Csömörön él, és 
egy öcsém Kistarcsán. A tarcsai öcsémék gyakorolják a 
vallásukat, katolikusok. Az általános iskolát még Zuglóban 
végeztem, ott laktunk, és Keresztúron érettségiztem. Rövid 

vónıképzıbe jártam, de azt családi okok miatt 
abbahagytam. Elmentem dolgozni, és este tanultam. Számítástechnikában 

programozó és folyamatszervezı szakképesítésem van. 
Azóta is ebben a szakmában dolgozom, ezzel foglalkozom. Jelenleg informatikus 
vagyok a fıvárosi társadalombiztosítónál, küzdünk az egészségügyért.  

Mit tudhatunk a családjáról, és milyen úton kerültek Kıbányára? 
ben költöztünk Kıbányára. A férjem egy légtechnikai cégnél dolgozik, mint 

s, 18 éves korában vidékrıl, Borsod megyébıl, Prügyrıl jött a 
fıvárosba. Szülei vallásosak voltak. Anyósom aktív tagja volt a gyülekezetnek, 
gyönyörően énekelt. Férjem, amikor eljön templomba, énekel, velem ellentétben, én 

ben született a lányunk. Elég korán, négy éves korában kerültünk a kıbányai 
gyülekezetbe Fabiny Tamás felkeresése nyomán. Kata és én is akkor kezdtünk 

ben jártam konfirmációs oktatásra, de az 
lt, és kevés bibliaismeret maradt meg belıle). Katávál rendszeresen 

részt vettünk a családi istentiszteleteken. Konfirmálása után ritkábban jön 
istentiszteletre. Én sem vagyok annyira aktív tagja a gyülekezetnek, de azért 

Beszéltünk a családjáról és a munkáról… Ezek után azt kérdezem, milyen közös 

Kirándulni szoktunk, pontosabban túlzás hogy szoktunk, de azért eljárunk. Nyári 
Színházba is eljutunk idınként. A 

barátainkkal Nagyszénáson, hétvégi telkükön szoktunk találkozni. Természetesen a 
családdal, a testvéreimmel a névnapokat, születésnapokat együtt szoktuk 

nek van ott üdülıje), emiatt 
sajnos nem vagyunk itt a húsvéti istentiszteleten. Már nagyhéten oda szoktunk 

nepet. A fallóskúti kegyhelyre el szoktunk menni az ünnep 
valamelyik napján. Ott több nagy istentisztelet van, a remete megáldja a híveket, 
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– Milyennek látja a gyülekezetet, hogy érzi magát itt?
– Név szerint kevés embert ismerek, tulajdonképpen ez az én hibám. Újévkor a 
lelkészlakásban találkoztunk (a férjem is ott volt) a presbiter testvérekkel. 
Mindenkinek volt egy-két kedves szava hozzám, illetve hozzánk. Mindenki 
barátságosan fogadott, úgyhogy ezt kül
érzem magam a gyülekezetben. H
rádióban meghallgatom az istentiszteletet, fele
– Szóba került a presbiterség. Hogyan fogadta a hírt, hogy presbiter lett, és mit 
jelent ez az Ön számára? 
– 2006-ban volt a tisztújítás. Irénke nénivel beszélgettünk, és kérésére, illetve 
biztatására vállaltam jelölést. Így lettem p
is szavaztak rám. Ezután szép csendesen üldögéltem az istentiszteleteken. Ez a 
szolgálat aggodalommal töltött el, mert a mai napig sem vagyok biztos benne, hogy 
alkalmas vagyok a tisztségre. Mindenesetre igyekszem, é
segítenek, hogy ezt a szolgálatot el tudjam látni. A férjem is és a lán
segítenek, ha szükséges. 
– Milyen tennivalókat, problémákat, feladatokat lát gyülekezetünkben, 
egyházunkban? 
– Nehéz kérdés. Tudom, hogy fogyóban van 
kapcsolatban kellene valamit tenni, hogy a fiatalok is megszólítva érezzék magukat. 
Talán az ifjúsági táborok alkalmasak lennének erre. A közös alkalmakon, mint 
amilyen a Stáb is volt, meghallgatom a problémát, és elgond
hogy a sok feladatot eredményesen csak összefogva, közösen, jókedvvel lehet 
elvégezni. Egyelıre nem tudok mást mondani megold
megsegít, igaz mi is kellünk hozzá!
– Mindnyájan ebbıl a reménybıl élünk. Köszönöm a be
 

Közösségeink  

 A kert Kápolna utcai oldalának sarkában állt egy régi 
vasúti vagon, kerekek nélkül, beton aljzaton. Két végén 
ablakkal, oldalán ajtóval, elıtte egy kis betonozott terasz. 
Nem tudni, ki hozta ide ezt a MÁV
tehervagont, de 1936-ban már itt állt. Két ifjúsági tag 
nekiállt belül kifesteni, a vagonablakokat rendes ablakokra 
kicserélni. Ez a hely kis menedéket jelentett, ahol 
igehirdetést és ifjúsági összejöveteleket lehetett tartani. 
 Koren Emil, aki háború után jött ide mint segédlelkész, 
igyekezett mielıbb birtokba venni a vagont. Megindult 
tehát a gyülekezeti élet. Elkezdıdtek a bibliaórák, és 
hosszú beszélgetések folytak. Az ifjúság is összekovácsolódott. Itt töltöttük a szilveszt
és egy igazi szeretetközösség alakult ki. Szép létszámmal voltunk még akkor. Kialakultak a házi 
bibliaórák is, amit mindig más családnál tartottunk. Nyaranta jártunk sátorozni 
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Milyennek látja a gyülekezetet, hogy érzi magát itt? 
rint kevés embert ismerek, tulajdonképpen ez az én hibám. Újévkor a 

lelkészlakásban találkoztunk (a férjem is ott volt) a presbiter testvérekkel. 
két kedves szava hozzám, illetve hozzánk. Mindenki 

barátságosan fogadott, úgyhogy ezt külön köszönöm a presbiter testvéreknek! Jól 
érzem magam a gyülekezetben. Ha vasárnap nem megyek templomba
rádióban meghallgatom az istentiszteletet, felekezettıl függetlenül.

Szóba került a presbiterség. Hogyan fogadta a hírt, hogy presbiter lett, és mit 

ban volt a tisztújítás. Irénke nénivel beszélgettünk, és kérésére, illetve 
biztatására vállaltam jelölést. Így lettem póttag. Meglepıdtem, hogy 6
is szavaztak rám. Ezután szép csendesen üldögéltem az istentiszteleteken. Ez a 
szolgálat aggodalommal töltött el, mert a mai napig sem vagyok biztos benne, hogy 
alkalmas vagyok a tisztségre. Mindenesetre igyekszem, és majd talán „fentrıl” is 
segítenek, hogy ezt a szolgálatot el tudjam látni. A férjem is és a lán

Milyen tennivalókat, problémákat, feladatokat lát gyülekezetünkben, 

Nehéz kérdés. Tudom, hogy fogyóban van a gyülekezet, kevés a fiatal, ezzel 
kapcsolatban kellene valamit tenni, hogy a fiatalok is megszólítva érezzék magukat. 
Talán az ifjúsági táborok alkalmasak lennének erre. A közös alkalmakon, mint 
amilyen a Stáb is volt, meghallgatom a problémát, és elgondolkozom. Az biztos, 
hogy a sok feladatot eredményesen csak összefogva, közösen, jókedvvel lehet 
elvégezni. Egyelıre nem tudok mást mondani megoldásként. Majd a Jóisten 

, igaz mi is kellünk hozzá! 
Mindnyájan ebbıl a reménybıl élünk. Köszönöm a be

Szenior bibliakör 
 

A kert Kápolna utcai oldalának sarkában állt egy régi 
vasúti vagon, kerekek nélkül, beton aljzaton. Két végén 
ablakkal, oldalán ajtóval, elıtte egy kis betonozott terasz. 

de ezt a MÁV-nál kimustrált 
ban már itt állt. Két ifjúsági tag 

nekiállt belül kifesteni, a vagonablakokat rendes ablakokra 
kicserélni. Ez a hely kis menedéket jelentett, ahol 
igehirdetést és ifjúsági összejöveteleket lehetett tartani.  

Koren Emil, aki háború után jött ide mint segédlelkész, 
igyekezett mielıbb birtokba venni a vagont. Megindult 
tehát a gyülekezeti élet. Elkezdıdtek a bibliaórák, és 
hosszú beszélgetések folytak. Az ifjúság is összekovácsolódott. Itt töltöttük a szilveszt
és egy igazi szeretetközösség alakult ki. Szép létszámmal voltunk még akkor. Kialakultak a házi 
bibliaórák is, amit mindig más családnál tartottunk. Nyaranta jártunk sátorozni 
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rint kevés embert ismerek, tulajdonképpen ez az én hibám. Újévkor a 
lelkészlakásban találkoztunk (a férjem is ott volt) a presbiter testvérekkel. 

két kedves szava hozzám, illetve hozzánk. Mindenki 
ön köszönöm a presbiter testvéreknek! Jól 

a vasárnap nem megyek templomba, itthon, a 
kezettıl függetlenül. 

Szóba került a presbiterség. Hogyan fogadta a hírt, hogy presbiter lett, és mit 

ban volt a tisztújítás. Irénke nénivel beszélgettünk, és kérésére, illetve 
óttag. Meglepıdtem, hogy 6-an vagy 7-en 

is szavaztak rám. Ezután szép csendesen üldögéltem az istentiszteleteken. Ez a 
szolgálat aggodalommal töltött el, mert a mai napig sem vagyok biztos benne, hogy 

s majd talán „fentrıl” is 
segítenek, hogy ezt a szolgálatot el tudjam látni. A férjem is és a lányom is 

Milyen tennivalókat, problémákat, feladatokat lát gyülekezetünkben, 

a gyülekezet, kevés a fiatal, ezzel 
kapcsolatban kellene valamit tenni, hogy a fiatalok is megszólítva érezzék magukat. 
Talán az ifjúsági táborok alkalmasak lennének erre. A közös alkalmakon, mint 

olkozom. Az biztos, 
hogy a sok feladatot eredményesen csak összefogva, közösen, jókedvvel lehet 

ásként. Majd a Jóisten 

Mindnyájan ebbıl a reménybıl élünk. Köszönöm a beszélgetést! 

Csepregi Mária 

hosszú beszélgetések folytak. Az ifjúság is összekovácsolódott. Itt töltöttük a szilvesztereket, 
és egy igazi szeretetközösség alakult ki. Szép létszámmal voltunk még akkor. Kialakultak a házi 
bibliaórák is, amit mindig más családnál tartottunk. Nyaranta jártunk sátorozni 
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Mátraszentistvánba, az egyházi üdülıbe. Télen pedig ugyancsak ott síelge
jókedvőek voltunk. Egynapos kirándulásokra is jártunk, néha hajóval, és vidáman énekeltünk. 
Színpadi elıadásokat is rendeztünk. Nagyon szép évek voltak ezek, sok szép élménnyel. 
 1950-ben nehéz idı köszöntött ránk, ami rányomta bélyegét a t
nem csüggedt, talán, ha lehet, még jobban összekovácsolódott. Voltak, akik külföldre 

erısödést és lelki megújulást. Az ı nevéhez főzıdik a testvérgyülekezeti kapcsolatoknak a 
kiépítése, a magyar-finn és a hazai
 Smidéliusz András azután sokat foglalkozott a fiatalok nevelésével, hitünk megt
Hálásan gondolunk a közöttünk eltöltött éveire.
lelkészünk nagy lendülettel és le
munkáját.  
  
 Az egykori ifjúság pedig az évek hosszú során szeniorrá lett. Szeretetb
összekapcsolódtunk, megújultunk, és új szenior testvérekkel bıvülve végezzük dolgunkat. 
Hetenként bibliaóránk van, és születésnapok alkalmával kicsiny ajándékkal kedveskedünk 
egymásnak. Igyekszünk számon tartani egymást. Karácsonykor pedig szorgos kezek
készítünk kis szeretetcsomagokat a gyerekeknek. Ha valahol segítségre van szükség, 
igyekszünk mindenben részt venni.
Végül Anna Bonnet Megöregedni

„Ha egy napon magányosnak érzed magad, tudd meg, hogy ı itt van és csak a tek
hívására vár, hogy felajánlja a vele való együttlétet. Itt vár, és csak rád vár, csak egy 
mosolyodra vár, hogy gondjaidat eloszlassa. Imádkozz és reménykedj Vele együtt.”

 
Kedves szenior korú testvérem, minden héten szerdán ½ 4
Beszélgetünk hitünkrıl, mindennapjainkról, de hitvallási iratokról, bibliai kérdésekrıl is. 
A böjti idıszakban lelkészünk a liturgia részeirıl, és azok elemeirıl, jelentıségérıl tart 
bevezetıket a beszélgetéseinkhez. 

 (A cikkbe ágyazva a kıbányai ifjúságról
készült az ifjúsági együttlétrıl, a vagonban. A második
 

Mátraszentistvánba, az egyházi üdülıbe. Télen pedig ugyancsak ott síelge
jókedvőek voltunk. Egynapos kirándulásokra is jártunk, néha hajóval, és vidáman énekeltünk. 
Színpadi elıadásokat is rendeztünk. Nagyon szép évek voltak ezek, sok szép élménnyel. 

ben nehéz idı köszöntött ránk, ami rányomta bélyegét a társadalomra, de az ifjúság 
nem csüggedt, talán, ha lehet, még jobban összekovácsolódott. Voltak, akik külföldre 

távoztak, és voltak, akik más irányba 
mentek, de akik itt maradtunk, hittel és 
bizalommal néztünk a jövıbe. Pár év után 
Koren Emil átkerült a Fa
Veöreös Imre követte ıt. Az 1984
lutheránus világgyőlés után szószéket, 
oltárasztalt és úrvacsorai edényeket 
szerzett a gyülekezet számára emlékül. 
Amikor nyugdíjba ment, Fabiny Tamás 
került hozzánk. Nagy szeretettel és 
lelkesedéssel fogadtuk, ı adott hitbeli 

erısödést és lelki megújulást. Az ı nevéhez főzıdik a testvérgyülekezeti kapcsolatoknak a 
finn és a hazai-erdélyi szoros kapcsolat.  

Smidéliusz András azután sokat foglalkozott a fiatalok nevelésével, hitünk megt
Hálásan gondolunk a közöttünk eltöltött éveire. İt követte Benkóczy Péter. Jelenlegi 
lelkészünk nagy lendülettel és lelkesedéssel végzi gyülekezeti, ifjúsági

Az egykori ifjúság pedig az évek hosszú során szeniorrá lett. Szeretetb
összekapcsolódtunk, megújultunk, és új szenior testvérekkel bıvülve végezzük dolgunkat. 
Hetenként bibliaóránk van, és születésnapok alkalmával kicsiny ajándékkal kedveskedünk 
egymásnak. Igyekszünk számon tartani egymást. Karácsonykor pedig szorgos kezek
készítünk kis szeretetcsomagokat a gyerekeknek. Ha valahol segítségre van szükség, 
igyekszünk mindenben részt venni. 

Megöregedni címő gondolataiból idézek. 
Ha egy napon magányosnak érzed magad, tudd meg, hogy ı itt van és csak a tek

hívására vár, hogy felajánlja a vele való együttlétet. Itt vár, és csak rád vár, csak egy 
mosolyodra vár, hogy gondjaidat eloszlassa. Imádkozz és reménykedj Vele együtt.”

testvérem, minden héten szerdán ½ 4-kor bibliaórát tartu
tünk hitünkrıl, mindennapjainkról, de hitvallási iratokról, bibliai kérdésekrıl is. 

A böjti idıszakban lelkészünk a liturgia részeirıl, és azok elemeirıl, jelentıségérıl tart 
bevezetıket a beszélgetéseinkhez.  

a kıbányai ifjúságról készült képek láthatók. Az elsı 1947 karácsonyán 
a vagonban. A második 1951-bıl való csoportkép
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Mátraszentistvánba, az egyházi üdülıbe. Télen pedig ugyancsak ott síelgettünk. Mindig 
jókedvőek voltunk. Egynapos kirándulásokra is jártunk, néha hajóval, és vidáman énekeltünk. 
Színpadi elıadásokat is rendeztünk. Nagyon szép évek voltak ezek, sok szép élménnyel.  

ársadalomra, de az ifjúság 
nem csüggedt, talán, ha lehet, még jobban összekovácsolódott. Voltak, akik külföldre 

távoztak, és voltak, akik más irányba 
mentek, de akik itt maradtunk, hittel és 
bizalommal néztünk a jövıbe. Pár év után 
Koren Emil átkerült a Fasorba. Kıbányán 
Veöreös Imre követte ıt. Az 1984-es 
lutheránus világgyőlés után szószéket, 
oltárasztalt és úrvacsorai edényeket 
szerzett a gyülekezet számára emlékül. 
Amikor nyugdíjba ment, Fabiny Tamás 
került hozzánk. Nagy szeretettel és 

adtuk, ı adott hitbeli 
erısödést és lelki megújulást. Az ı nevéhez főzıdik a testvérgyülekezeti kapcsolatoknak a 

Smidéliusz András azután sokat foglalkozott a fiatalok nevelésével, hitünk megtartásával. 
İt követte Benkóczy Péter. Jelenlegi 

ifjúsági és „szenior-ifjúsági” 

Az egykori ifjúság pedig az évek hosszú során szeniorrá lett. Szeretetben 
összekapcsolódtunk, megújultunk, és új szenior testvérekkel bıvülve végezzük dolgunkat. 
Hetenként bibliaóránk van, és születésnapok alkalmával kicsiny ajándékkal kedveskedünk 
egymásnak. Igyekszünk számon tartani egymást. Karácsonykor pedig szorgos kezekkel 
készítünk kis szeretetcsomagokat a gyerekeknek. Ha valahol segítségre van szükség, 

Ha egy napon magányosnak érzed magad, tudd meg, hogy ı itt van és csak a tekinteted 
hívására vár, hogy felajánlja a vele való együttlétet. Itt vár, és csak rád vár, csak egy 
mosolyodra vár, hogy gondjaidat eloszlassa. Imádkozz és reménykedj Vele együtt.” 

kor bibliaórát tartunk. 
tünk hitünkrıl, mindennapjainkról, de hitvallási iratokról, bibliai kérdésekrıl is.   

A böjti idıszakban lelkészünk a liturgia részeirıl, és azok elemeirıl, jelentıségérıl tart 

Szeretettel várunk! 
Az elsı 1947 karácsonyán 

csoportkép.)  

Selényi Sarolta 



 16161616        

 

együttlétek gerincét, egyébként pedig késı estébe nyúló, izgalmas beszélgetések 
várják itt mindazokat, akik ellátogatnak hozzánk. (Nyári kirándulásaink szervezését 
és lebonyolítását is e csoport vállalja.)
 Igen, fontos információ, hogy havi rendszerességgel találkozunk, de az 
alkalmak közötti idıben is számon tartjuk egymást. Fiatal, fiatalabb és lélekben 
örökifjú felnıttek vagyunk együtt. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy életkorunk 
szerint nem homogén a csoport, egyedülálló pályakezdı, többunokás nagymama 
egyaránt aktív tagja az Emmaus körnek.
 Az együttlétek tartalmi részeként többek között bibliaismerettel, 
egyházismerettel, hitvallási iratainkkal, könyvek közös feldolgozásával, fejezetenkénti 
átbeszélésével foglalkoztunk már. Jelenleg Klaus Douglass: Az új reformáció (96 tétel 
az egyház jövıjérıl) címő könyvét ve
imádság ad keretet estéinknek. Gondolataink frissen tartásához, a lelki, szellemi 
táplálék mellé mindig kerül az asztalra sütemény és tea. Számomra fontos 
sajátossága az alkalom lezárásának az „örömkör”, mely során mindenki elmondhatja 
a közelmúltban ıt ért örömét. Persze elıfordul az is, hogy az örömkör ürömkörré 
változik, amikor nagyobb a fájdalmunk, 
ez is megosztható, elmondható, vállalható! Személyes tapasztalatom, hogy milyen 
fontos, megtartó erı a nagy gyülekezetben való életünk során egy ilyen kisebb 
körhöz tartozni. 
 „És miközben beszélgettek, és kérdezge
odaszegıdött hozzájuk, és együtt ment velük.” (Lk 24,13) Reményünk, hogy 
látásunkat nem akadályozza semmi, és nem csupán az „emmausi közös úton”, de 
személyes életünk útján haladva is felismerjük az élı Urat!
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Emmaus-kör 

Együtt az emmausi úton…
 

 Mielıtt az Emmaus kör 
bemutatásához hozzákezdtem volna, 
ellátogattam gyülekezetünk 
honlapjára, megnéztem vajon egy 
érdeklıdı milyen gondolatokkal 
találkozik, ha ide kattint. Íme: 
Minden hónap elsı péntekén, este 7 
órától kerül sor a fiatal felnıtteket 
tömörítı Emmaus
Áhítat és gondolatébresztı 
elıterjesztések alkotják az 

együttlétek gerincét, egyébként pedig késı estébe nyúló, izgalmas beszélgetések 
várják itt mindazokat, akik ellátogatnak hozzánk. (Nyári kirándulásaink szervezését 
és lebonyolítását is e csoport vállalja.) 

gen, fontos információ, hogy havi rendszerességgel találkozunk, de az 
alkalmak közötti idıben is számon tartjuk egymást. Fiatal, fiatalabb és lélekben 
örökifjú felnıttek vagyunk együtt. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy életkorunk 

soport, egyedülálló pályakezdı, többunokás nagymama 
egyaránt aktív tagja az Emmaus körnek. 

Az együttlétek tartalmi részeként többek között bibliaismerettel, 
egyházismerettel, hitvallási iratainkkal, könyvek közös feldolgozásával, fejezetenkénti 

ével foglalkoztunk már. Jelenleg Klaus Douglass: Az új reformáció (96 tétel 
ház jövıjérıl) címő könyvét vesszük górcsı alá. Az áhítat, közös éneklés és 

imádság ad keretet estéinknek. Gondolataink frissen tartásához, a lelki, szellemi 
ndig kerül az asztalra sütemény és tea. Számomra fontos 

sajátossága az alkalom lezárásának az „örömkör”, mely során mindenki elmondhatja 
a közelmúltban ıt ért örömét. Persze elıfordul az is, hogy az örömkör ürömkörré 
változik, amikor nagyobb a fájdalmunk, bánatunk, mint a jó hírünk. Ebben a körben 
ez is megosztható, elmondható, vállalható! Személyes tapasztalatom, hogy milyen 
fontos, megtartó erı a nagy gyülekezetben való életünk során egy ilyen kisebb 

„És miközben beszélgettek, és kérdezgették egymást, maga Jézus is 
odaszegıdött hozzájuk, és együtt ment velük.” (Lk 24,13) Reményünk, hogy 
látásunkat nem akadályozza semmi, és nem csupán az „emmausi közös úton”, de 
személyes életünk útján haladva is felismerjük az élı Urat! 
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Együtt az emmausi úton… 

Mielıtt az Emmaus kör 
hozzákezdtem volna, 

ellátogattam gyülekezetünk 
honlapjára, megnéztem vajon egy 
érdeklıdı milyen gondolatokkal 
találkozik, ha ide kattint. Íme: 
Minden hónap elsı péntekén, este 7 
órától kerül sor a fiatal felnıtteket 
tömörítı Emmaus-kör alkalmaira. 

és gondolatébresztı 
elıterjesztések alkotják az 

együttlétek gerincét, egyébként pedig késı estébe nyúló, izgalmas beszélgetések 
várják itt mindazokat, akik ellátogatnak hozzánk. (Nyári kirándulásaink szervezését 

gen, fontos információ, hogy havi rendszerességgel találkozunk, de az 
alkalmak közötti idıben is számon tartjuk egymást. Fiatal, fiatalabb és lélekben 
örökifjú felnıttek vagyunk együtt. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy életkorunk 

soport, egyedülálló pályakezdı, többunokás nagymama 

Az együttlétek tartalmi részeként többek között bibliaismerettel, 
egyházismerettel, hitvallási iratainkkal, könyvek közös feldolgozásával, fejezetenkénti 

ével foglalkoztunk már. Jelenleg Klaus Douglass: Az új reformáció (96 tétel 
ük górcsı alá. Az áhítat, közös éneklés és 

imádság ad keretet estéinknek. Gondolataink frissen tartásához, a lelki, szellemi 
ndig kerül az asztalra sütemény és tea. Számomra fontos 

sajátossága az alkalom lezárásának az „örömkör”, mely során mindenki elmondhatja 
a közelmúltban ıt ért örömét. Persze elıfordul az is, hogy az örömkör ürömkörré 

bánatunk, mint a jó hírünk. Ebben a körben 
ez is megosztható, elmondható, vállalható! Személyes tapasztalatom, hogy milyen 
fontos, megtartó erı a nagy gyülekezetben való életünk során egy ilyen kisebb 

tték egymást, maga Jézus is 
odaszegıdött hozzájuk, és együtt ment velük.” (Lk 24,13) Reményünk, hogy 
látásunkat nem akadályozza semmi, és nem csupán az „emmausi közös úton”, de 

Ecser Mónika 
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A

Néhány hónapja indult gyülekezetünkb
vezetésével, ami a 20 és 40 közötti korosztály számára egyfajta ’ifi’. Amikor úgy éreztem 
kinıttem az ifibıl, körülbelül 10 évvel
közösség hivatott kitölteni ezt az őrt minden gyülekezeti tag életében, aki úgy érzi, már 
nem tartozik az ifihez és még nem tartozik az 
Emmaus körhöz. Nagyon jó újra tartozni valahova, 
átélni a közösséget és imádságban hordozni egymást. 
 Egyelıre kevesen vagyunk, de bátorítok 
mindenkit, hogy jöjjön el havonta egyszer. Éneklés, 
áhítat és beszélgetés minden hónap egyik szerdáján 
fél 6-tól. Az alkalmak kialakulóban vannak, minden 
ötletet szívesen fogadunk. 
beszélgettünk már arról, hogy mekkora felelısség 
keresztszülınek lenni, megnéztük Kepes András 
„Világfalu” világjáró sorozatának egyik részét, illetve 
beszélgettünk arról, hogy mit is jelent egy fogyatékkal 
élı családtag vagy barát, illetve egy beteg gyermek 
születése.  
 Következı alkalmunk április 8
teremben fél 7-tıl, majd május
Remélhetıleg pont ennek a néhány sornak 
köszönhetıen kicsit többen örülhetünk majd egymásnak, énekelhetünk, imádkozhatunk 
együtt, és élhetjük majd meg az Istennel való közösség élményét. Szeretettel várunk hát 
téged is, kedves fiatal testvérünk.

„A Kıbányai Ifi

Gyülekezetünk ifjúsága 8-10 állandó taggal büszkélkedhet. Persze a létszám mind
attól függıen, hogy ki hogyan ér rá, ám vannak, akikre kivétel nélkül mindig lehet 
számítani. Péntek esténként szoktunk összegyőlni a Lohja teremben, ahol az alkalmakat 
ifjúsági énekekkel kezdjük, így hangolódva rá az ezt követı beszélgetésre.
estéken igyekszünk egy-egy témát körbejárni, de sokszor megesik az is, hogy az elıre 
kijelölt csapásról elbarangolva egészen új kérdések vetıdnek fel. Itt lehetıség nyílik 
mindenkinek, hogy felvessen olyan kérdéseket, amik esetleg régebb óta fog
vagy valami miatt éppen aktuálissá váltak az életében. 
 Ebben a közösségben nyíltan megvitathatunk olyan témákat, melyek szinte mindenkit 
foglalkoztatnak a mai 15-25 éves korosztályban, pl. hogyan viseljük a minket érı 

„Közös-Ég”  
 

A felnıtt ifjúság közössége 
 

Néhány hónapja indult gyülekezetünkben egy új alkalom lelkészünk kezdeményezésére és 
vezetésével, ami a 20 és 40 közötti korosztály számára egyfajta ’ifi’. Amikor úgy éreztem 
kinıttem az ifibıl, körülbelül 10 évvel ezelıtt, őr keletkezett az életemben. Ez a „Közös Ég” 
közösség hivatott kitölteni ezt az őrt minden gyülekezeti tag életében, aki úgy érzi, már 
nem tartozik az ifihez és még nem tartozik az 
Emmaus körhöz. Nagyon jó újra tartozni valahova, 

get és imádságban hordozni egymást. 
Egyelıre kevesen vagyunk, de bátorítok 

mindenkit, hogy jöjjön el havonta egyszer. Éneklés, 
áhítat és beszélgetés minden hónap egyik szerdáján 

tól. Az alkalmak kialakulóban vannak, minden 
 Eddigi együttléteinken 

beszélgettünk már arról, hogy mekkora felelısség 
keresztszülınek lenni, megnéztük Kepes András 
„Világfalu” világjáró sorozatának egyik részét, illetve 
beszélgettünk arról, hogy mit is jelent egy fogyatékkal 

illetve egy beteg gyermek 

lmunk április 8-án lesz a hittan-
május 13-án ½ 6-tól. 

Remélhetıleg pont ennek a néhány sornak 
köszönhetıen kicsit többen örülhetünk majd egymásnak, énekelhetünk, imádkozhatunk 

és élhetjük majd meg az Istennel való közösség élményét. Szeretettel várunk hát 
téged is, kedves fiatal testvérünk. 

Heindl (Krakkai) Ágnes

Ifi 
 

A Kıbányai Ifi bemutatja…” 
 

10 állandó taggal büszkélkedhet. Persze a létszám mind
attól függıen, hogy ki hogyan ér rá, ám vannak, akikre kivétel nélkül mindig lehet 
számítani. Péntek esténként szoktunk összegyőlni a Lohja teremben, ahol az alkalmakat 
ifjúsági énekekkel kezdjük, így hangolódva rá az ezt követı beszélgetésre.

egy témát körbejárni, de sokszor megesik az is, hogy az elıre 
kijelölt csapásról elbarangolva egészen új kérdések vetıdnek fel. Itt lehetıség nyílik 
mindenkinek, hogy felvessen olyan kérdéseket, amik esetleg régebb óta fog
vagy valami miatt éppen aktuálissá váltak az életében.  

Ebben a közösségben nyíltan megvitathatunk olyan témákat, melyek szinte mindenkit 
25 éves korosztályban, pl. hogyan viseljük a minket érı 
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kezdeményezésére és 
vezetésével, ami a 20 és 40 közötti korosztály számára egyfajta ’ifi’. Amikor úgy éreztem 

ezelıtt, őr keletkezett az életemben. Ez a „Közös Ég” 
közösség hivatott kitölteni ezt az őrt minden gyülekezeti tag életében, aki úgy érzi, már 

köszönhetıen kicsit többen örülhetünk majd egymásnak, énekelhetünk, imádkozhatunk 
és élhetjük majd meg az Istennel való közösség élményét. Szeretettel várunk hát 

Heindl (Krakkai) Ágnes 

10 állandó taggal büszkélkedhet. Persze a létszám mindig változik, 
attól függıen, hogy ki hogyan ér rá, ám vannak, akikre kivétel nélkül mindig lehet 
számítani. Péntek esténként szoktunk összegyőlni a Lohja teremben, ahol az alkalmakat 
ifjúsági énekekkel kezdjük, így hangolódva rá az ezt követı beszélgetésre. Ezeken az 

egy témát körbejárni, de sokszor megesik az is, hogy az elıre 
kijelölt csapásról elbarangolva egészen új kérdések vetıdnek fel. Itt lehetıség nyílik 
mindenkinek, hogy felvessen olyan kérdéseket, amik esetleg régebb óta foglalkoztatják, 

Ebben a közösségben nyíltan megvitathatunk olyan témákat, melyek szinte mindenkit 
25 éves korosztályban, pl. hogyan viseljük a minket érı 
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megpróbáltatásokat, hogyan 
élhetjük meg hitünket a 
világban, választ kaphatunk 
arra, mi a helyes út 
keresztyén hitünk, érték-
rendünk szerint.  
 Az alkalmak egy részét 
Péter vezeti, ám sokszor 
vállalja valamelyik ifi-tag is, 
hogy egyik-másik alkalomra 
felkészül, témát választ és 
vezeti a beszélgetést. Ilyenkor 
érdekes játékok szoktak 
elıkerülni. Aztán persze van 
olyan is, hogy csak szabadon beszélgetünk, játszunk, viccelünk, teázgatunk, kekszet 
eszünk. A fı, hogy jól érezzük magunkat. 
 Ebben a társaságban sokan barátokra leltünk, a
Kıbányai Ifi közösséggé kovácsolódott, mely nyitott az újonnan érkezık felé. 
 A Kıbányai Ifi vár minden tizen
énekelni, és aki nem, akinek nagy kérdései vannak, akin
nincsenek kérdései, aki szeret társaságban lenni, aki nem szeret egyedül lenni, aki boldog, 
aki szomorú, aki tudja hogyan higgyen Istenben, és aki annyira még nem tudja hogyan 
higgyen Istenben, aki volt már köztünk, és a
 Erıs vár!  

Gyülekezetünkben a
el szeptemberben
zajlottak az órák, az ismerkedés után együtt készültek a 
fiatalok Karácsony ünnepére. Januártól már két csopo
tanulnak, beszélgetnek és nem utolsó s
kistestvéreink.
hittanos tábor Kismányokon
olvasóink.
 
en,
– 6

konfirmációi káté elsı kérdését, és a választ is! 
figyelemmel kíséri a nemrég még óvodás, mostanra kamaszodó ifjoncok fejlıdését

(A kép lohjai testvér
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gyan 
élhetjük meg hitünket a 
világban, választ kaphatunk 
arra, mi a helyes út 
keresztyén hitünk, érték-

Az alkalmak egy részét 
Péter vezeti, ám sokszor 

tag is, 
másik alkalomra 

felkészül, témát választ és 
ezeti a beszélgetést. Ilyenkor 

érdekes játékok szoktak 
elıkerülni. Aztán persze van 
olyan is, hogy csak szabadon beszélgetünk, játszunk, viccelünk, teázgatunk, kekszet 
eszünk. A fı, hogy jól érezzük magunkat.  

Ebben a társaságban sokan barátokra leltünk, akiket jó hétrıl hétre újra látni. A 
Kıbányai Ifi közösséggé kovácsolódott, mely nyitott az újonnan érkezık felé. 

A Kıbányai Ifi vár minden tizen-, huszonévest, aki nyitott, aki zárkózott, aki szeret 
énekelni, és aki nem, akinek nagy kérdései vannak, akinek kis kérdései vannak, vagy akinek 
nincsenek kérdései, aki szeret társaságban lenni, aki nem szeret egyedül lenni, aki boldog, 
aki szomorú, aki tudja hogyan higgyen Istenben, és aki annyira még nem tudja hogyan 
higgyen Istenben, aki volt már köztünk, és aki nem volt még köztünk. Te mire vársz?

Hittanosaink 
Gyülekezetünkben a hittanoktatás két csoportban kezdıdött 
el szeptemberben. A tanév elsı felében még közösen 
zajlottak az órák, az ismerkedés után együtt készültek a 
fiatalok Karácsony ünnepére. Januártól már két csopo
tanulnak, beszélgetnek és nem utolsó s
kistestvéreink.  (A résztvevıket igen me
hittanos tábor Kismányokon, melyrıl már értesülhettek 
olvasóink.) 
 A hittanórára Móni nénihez péntek délutánonként 5

, és Péter bácsihoz a konfirmációi elıkészítıre 
6-an járnak rendszeresen. Mára szinte mindenki tudja a 

kérdését, és a választ is! Ani néni 
figyelemmel kíséri a nemrég még óvodás, mostanra kamaszodó ifjoncok fejlıdését

A kép lohjai testvérgyülekeztünk honlapjáról származik.)
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olyan is, hogy csak szabadon beszélgetünk, játszunk, viccelünk, teázgatunk, kekszet 

kiket jó hétrıl hétre újra látni. A 
Kıbányai Ifi közösséggé kovácsolódott, mely nyitott az újonnan érkezık felé.  

huszonévest, aki nyitott, aki zárkózott, aki szeret 
ek kis kérdései vannak, vagy akinek 

nincsenek kérdései, aki szeret társaságban lenni, aki nem szeret egyedül lenni, aki boldog, 
aki szomorú, aki tudja hogyan higgyen Istenben, és aki annyira még nem tudja hogyan 

ki nem volt még köztünk. Te mire vársz? 

Berecz Pál 

ét csoportban kezdıdött 
A tanév elsı felében még közösen 

zajlottak az órák, az ismerkedés után együtt készültek a 
fiatalok Karácsony ünnepére. Januártól már két csoportban 
tanulnak, beszélgetnek és nem utolsó sorban játszanak 

A résztvevıket igen megerısítette az a 
melyrıl már értesülhettek 

péntek délutánonként 5-
a konfirmációi elıkészítıre – egyelıre 

. Mára szinte mindenki tudja a 
 pedig be-besegítve 

figyelemmel kíséri a nemrég még óvodás, mostanra kamaszodó ifjoncok fejlıdését. 
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 A kıbányai gyülekezet pár éve már ott
végén ismét megnyílt a lehetıség, hogy újabb babák és anyukáik ismerkedhessenek 
össze egymással, megosszák jó és rossz 
tapasztalataikat, kicsit kimozdulh
közösségben töltsenek el heti egy
öt, fél-másfél éves kisgyermek és anyukájuk tagja a 
körnek, bár mind az öten (na jó, tízen) még sosem 
voltunk ott egyszerre. Mindenki tudja, hogy gyerekkel 
nagyon nehéz bármit is elıre tervezni 
az idıjárás és egyéb problémák rend
tartanak valakit. Kezdetben, amikor még csak hárman 
voltunk, bizony nagy gond volt, ha ketten hiányoztak; 
a létszám növekedésével 
senki nem marad egyedül. Ha úgy jön össze, akkor 
akár két anyuka is szívesen találkozik
 Lelkészünk igyekszik keretet adni a találkozásoknak, több érdekes témát is 

pillanatok alatt visszaterelıdik a téma a mindennapi babás gondokra. Szoktunk 
énekelni is, néha csak kíséret nélkül, de miután kiderült, hogy van egy kevés 

Mózeskosár kör 
 

A jövı hittanosai… 

Hogy mit csinálnak a jövı hittanosai? Némelyikük 
éppen megtanulja, hogyan forduljon át a hátáról 
a hasára. Némelyiküknek az anyukája az elsı 
lépéseket várja szeretı aggódással. Némelyikük 
pedig elsı szavait kezdi mondogatni. Bizony, 
bizony, igencsak távoli jövı az, amikor ık 
hittanosok lesznek. Mégis így jellemezte valaki 
egyik alkalommal a Mózeskosár
résztvevıit. 

A kıbányai gyülekezet pár éve már otthont adott ennek a körnek. Ta
a lehetıség, hogy újabb babák és anyukáik ismerkedhessenek 

össze egymással, megosszák jó és rossz 
tapasztalataikat, kicsit kimozdulhassanak otthonról, és 

töltsenek el heti egy-két órát. Jelenleg 
másfél éves kisgyermek és anyukájuk tagja a 

körnek, bár mind az öten (na jó, tízen) még sosem 
voltunk ott egyszerre. Mindenki tudja, hogy gyerekkel 
nagyon nehéz bármit is elıre tervezni – a betegségek, 
az idıjárás és egyéb problémák rendszeresen távol 
tartanak valakit. Kezdetben, amikor még csak hárman 
voltunk, bizony nagy gond volt, ha ketten hiányoztak; 

 már szinte biztos, hogy 
senki nem marad egyedül. Ha úgy jön össze, akkor 
akár két anyuka is szívesen találkozik egymással. 

Lelkészünk igyekszik keretet adni a találkozásoknak, több érdekes témát is 
fölvetett már: beszélgettünk arról, hogy ki 
hogyan képzeli gyermeke vallásos nevelését, 
hogyan próbáljuk megóvni gyermekeinket az 
ártó hatásoktól (tévé, feszültségek s
egyszer a félreértésekrıl is szó volt. Félreértés 
ne essék, ezek nem magasztos, filozofikus 
beszélgetések, hanem jó hangulatban töltött 
percek. Perceket írtam, mert bizony ennyi idı 
után biztos beüti magát valamelyik gyerek, a 
másik éhes, a harmadik álmos, és ilyenkor 

pillanatok alatt visszaterelıdik a téma a mindennapi babás gondokra. Szoktunk 
énekelni is, néha csak kíséret nélkül, de miután kiderült, hogy van egy kevés 
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Hogy mit csinálnak a jövı hittanosai? Némelyikük 
éppen megtanulja, hogyan forduljon át a hátáról 
a hasára. Némelyiküknek az anyukája az elsı 

eretı aggódással. Némelyikük 
pedig elsı szavait kezdi mondogatni. Bizony, 
bizony, igencsak távoli jövı az, amikor ık 
hittanosok lesznek. Mégis így jellemezte valaki 
egyik alkalommal a Mózeskosár-kör apró 

hont adott ennek a körnek. Tavaly év 
a lehetıség, hogy újabb babák és anyukáik ismerkedhessenek 

Lelkészünk igyekszik keretet adni a találkozásoknak, több érdekes témát is 
fölvetett már: beszélgettünk arról, hogy ki 
hogyan képzeli gyermeke vallásos nevelését, 
hogyan próbáljuk megóvni gyermekeinket az 
ártó hatásoktól (tévé, feszültségek stb.), és 
egyszer a félreértésekrıl is szó volt. Félreértés 
ne essék, ezek nem magasztos, filozofikus 
beszélgetések, hanem jó hangulatban töltött 
percek. Perceket írtam, mert bizony ennyi idı 
után biztos beüti magát valamelyik gyerek, a 

ik álmos, és ilyenkor 
pillanatok alatt visszaterelıdik a téma a mindennapi babás gondokra. Szoktunk 
énekelni is, néha csak kíséret nélkül, de miután kiderült, hogy van egy kevés 
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tehetségem a húrok közé csapni, még a gitár is elıkerült. Vannak terveink a jö
nézve, hogy hogyan lehetne még tartalmasabbá tenni az összejöveteleket. Amellett, 
hogy jókat beszélgetünk egy
témákról, a középpontban egész idı alatt a gyerekeink vannak. Mindig örömmel 
látjuk, hogy egy-egy baba mennyit fejlıdött az elmúlt hét alatt, csodáljuk, hogy 
milyen ügyesek ezek a kis emberkék. S a kisebbek anyukái tanácsokat kérnek az 
idısebbek anyukáitól. Mindannyian egy óriási csoda 
alatt állunk, és ezt mindig jó megoszta

labdákkal, könyvekkel beterítve a terepet. Az én kisfiam inkább magának való, nem 
nagyon ismerkedik, de a többiek bizony odamennek társaikhoz, és ilyenkor 
simogatások, mosolyok röpködnek. A jobb barátságban lévı babák azon sem nagyon 
sértıdnek meg, ha pajtásuk éppen a szemüket próbálná kinyomni puszta szeretetbıl 
– ilyenkor persze a gondos mamák köz
Sírások és nevetések egyaránt elıfordulnak, ahogy az már csak természetes a babák 
életében. 

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket!” 
ebben a gyülekezetben van erre lehetıség, 
megtapasztalhatják a közösségbe tartozás élményét.
(A képeken sorrendben: Luca,

 
Az Úr szent nevét új énekkel zengjük, 

szívünket hozzá emeljük föl együtt! 
Ha Lelke átjár, soha nem feledjük 

az Úr szent nevét, az Ú

(Új Ének 219,1; Brazil népdal, szöveg
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tehetségem a húrok közé csapni, még a gitár is elıkerült. Vannak terveink a jö
nézve, hogy hogyan lehetne még tartalmasabbá tenni az összejöveteleket. Amellett, 
hogy jókat beszélgetünk egy-egy finom tea mellett könnyedebb
témákról, a középpontban egész idı alatt a gyerekeink vannak. Mindig örömmel 

baba mennyit fejlıdött az elmúlt hét alatt, csodáljuk, hogy 
milyen ügyesek ezek a kis emberkék. S a kisebbek anyukái tanácsokat kérnek az 
idısebbek anyukáitól. Mindannyian egy óriási csoda – a gyerek csodája 
alatt állunk, és ezt mindig jó megosztani másokkal. 

Arról már írtam pár szót, hogy 
mit csinálnak ennek a baba
körnek a keretében a mamák, de 
azt is fontos megemlíteni, hogy a 
babák miért szeretnek ide járni. A 
két legkisebb még nem tud aktívan 
részt venni a tevékenységekben, de 
nagy örömmel látják társaikat, és 
anyjuk ölébıl érdeklıdve figyelik a 
körülöttük zajló eseményeket. A 
nagyobbak pedig birtokba veszik a 
hittanterem játékait, kisautókkal, 

labdákkal, könyvekkel beterítve a terepet. Az én kisfiam inkább magának való, nem 
edik, de a többiek bizony odamennek társaikhoz, és ilyenkor 

simogatások, mosolyok röpködnek. A jobb barátságban lévı babák azon sem nagyon 
sértıdnek meg, ha pajtásuk éppen a szemüket próbálná kinyomni puszta szeretetbıl 

ilyenkor persze a gondos mamák közbelépnek, és elhárítják a komolyabb veszélyt. 
Sírások és nevetések egyaránt elıfordulnak, ahogy az már csak természetes a babák 

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket!” – mondja Jézus. Nagy öröm, hogy 
ebben a gyülekezetben van erre lehetıség, és hogy már ilyen pici gyerekek is 
megtapasztalhatják a közösségbe tartozás élményét. 

Luca, Csabi, Bíborka, Benedek és Kata) 

Fekete

r szent nevét új énekkel zengjük,  
hozzá emeljük föl együtt!  

jár, soha nem feledjük  
az Úr szent nevét, az Úr szent nevét.  

 
, szöveg: Bodrog Miklós) 

Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1 

tehetségem a húrok közé csapni, még a gitár is elıkerült. Vannak terveink a jövıre 
nézve, hogy hogyan lehetne még tartalmasabbá tenni az összejöveteleket. Amellett, 

egy finom tea mellett könnyedebb-komolyabb 
témákról, a középpontban egész idı alatt a gyerekeink vannak. Mindig örömmel 

baba mennyit fejlıdött az elmúlt hét alatt, csodáljuk, hogy 
milyen ügyesek ezek a kis emberkék. S a kisebbek anyukái tanácsokat kérnek az 

a gyerek csodája – hatása 

Arról már írtam pár szót, hogy 
mit csinálnak ennek a baba-mama 
körnek a keretében a mamák, de 
azt is fontos megemlíteni, hogy a 
babák miért szeretnek ide járni. A 
két legkisebb még nem tud aktívan 
részt venni a tevékenységekben, de 

el látják társaikat, és 
anyjuk ölébıl érdeklıdve figyelik a 
körülöttük zajló eseményeket. A 
nagyobbak pedig birtokba veszik a 
hittanterem játékait, kisautókkal, 

labdákkal, könyvekkel beterítve a terepet. Az én kisfiam inkább magának való, nem 
edik, de a többiek bizony odamennek társaikhoz, és ilyenkor 

simogatások, mosolyok röpködnek. A jobb barátságban lévı babák azon sem nagyon 
sértıdnek meg, ha pajtásuk éppen a szemüket próbálná kinyomni puszta szeretetbıl 

belépnek, és elhárítják a komolyabb veszélyt. 
Sírások és nevetések egyaránt elıfordulnak, ahogy az már csak természetes a babák 

mondja Jézus. Nagy öröm, hogy 
és hogy már ilyen pici gyerekek is 

 
 

Fekete-Hegedős Tímea 
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„ Világosítsa meg az Úr az ı orcáját terajtad…” (IV
 Utcánk keletre nézı házsora nem kap fényt a délutánokon. Ám egyszer 
csodálatos élményem volt. A nyugati oldalon álló hatalmas, csúnya, szürke épület 
„lırés-ablakai” szikrázó fényben úsztak. A sugarak visszaverıdtek a már árnyékban 
álló ház ablakain, felragyogtak
Ajándéknak éreztem a látványt. Maradandó élmény volt. Sötét, borús napokon is 
felvillant emlékezetemben. 
 Ez a kép jelenik meg akkor is elıttem, 
amikor a „Nyitott könyv” nevet viselı alkalomra 
gondolok.  
 Egy szerdai kora-délután ismerıs szólított 
meg utamon, a villamosmegálló felé: 
igyekszel?” „Két szép lehetıséggel élek.
válaszoltam. – „Fél négyre, a kıbányai 
gyülekezet Szenior-bibliaórájára sietek. Kedves 
közösség vesz részt ebben, amely engem is 
elfogadott tagjául.  
 Havonta egyszer pedig „Nyitott könyv” 
nevet viselı bibliaóra várja az érdeklıdıket, fél 
hatkor. Míg az elızı alkalom az idısebb 
korosztályé, az utóbbi „kortalan”. Fiatal és középkorú, idısebbek és idısek, mind 
részesei a közös ajándékbontá
kérdezte a mellém szegıdött ismerıs. „A Szentírás, a Biblia ajándék. Csodálatos 
ajándék. Ezt „bontogatjuk” együtt. A belıle ránk esı fényt tükrözzük vissza, adjuk át 
a többieknek, élvezve a másiktól kapott f
eddig számunkra talán rejtett 
Nagy élmény és nagy öröm. Közös öröm. A közösség létrejötte… Kortalanul…” „Igen 
– szólt közbe útitársam. –
Hívogatást éreztem. Kíváncsivá tett.
érdeklıdésre ösztönöz. Cselekvésre indít: olvasni, egyben hallgatni és meghallgatni, 
érteni – megérteni és szólni róla, általa. A benne való részvéte
Adok és kapok. Örömöt, feladatot is jelent, miközben gazdagít. A közös feladat, a 
közösen végzett „munka”, az összefogott gondolatok és kezek ereje felmérhetetlen. 
Az „úton járásunkhoz” táplálékot, erıt adó.” Az ismerıs búcsúzott: „Köszö
beszámolót!” „Örömmel tettem!” 
 Ha felkeltette figyelmed, 
Számodra „Nyitott könyv”, rád pedig nyitott közösség vár!

„Nyitott könyv” bibliaóra 

Úr az ı orcáját terajtad…” (IV Móz 6:35) 
keletre nézı házsora nem kap fényt a délutánokon. Ám egyszer 

csodálatos élményem volt. A nyugati oldalon álló hatalmas, csúnya, szürke épület 
ablakai” szikrázó fényben úsztak. A sugarak visszaverıdtek a már árnyékban 

álló ház ablakain, felragyogtak. Az utca mindkét oldalán tündökölt a napfény. 
Ajándéknak éreztem a látványt. Maradandó élmény volt. Sötét, borús napokon is 

Ez a kép jelenik meg akkor is elıttem, 
amikor a „Nyitott könyv” nevet viselı alkalomra 

délután ismerıs szólított 
meg utamon, a villamosmegálló felé: „Hová 

Két szép lehetıséggel élek.” – 
„Fél négyre, a kıbányai 
bibliaórájára sietek. Kedves 

közösség vesz részt ebben, amely engem is 

Havonta egyszer pedig „Nyitott könyv” 
nevet viselı bibliaóra várja az érdeklıdıket, fél 
hatkor. Míg az elızı alkalom az idısebb 
korosztályé, az utóbbi „kortalan”. Fiatal és középkorú, idısebbek és idısek, mind 
részesei a közös ajándékbontásnak.” „Közös ajándékbontás? Hogy értsem ezt?” 
kérdezte a mellém szegıdött ismerıs. „A Szentírás, a Biblia ajándék. Csodálatos 
ajándék. Ezt „bontogatjuk” együtt. A belıle ránk esı fényt tükrözzük vissza, adjuk át 
a többieknek, élvezve a másiktól kapott fényt, felfedezve az olvasott ige
eddig számunkra talán rejtett – kincseit, az egymáshoz kapcsolódó mondanivalót. 
Nagy élmény és nagy öröm. Közös öröm. A közösség létrejötte… Kortalanul…” „Igen 

– A „nyitott” szóban már érzékeltem valami többletet. 
Hívogatást éreztem. Kíváncsivá tett.” „Egyetértek. – folytattam 
érdeklıdésre ösztönöz. Cselekvésre indít: olvasni, egyben hallgatni és meghallgatni, 

megérteni és szólni róla, általa. A benne való részvéte
Adok és kapok. Örömöt, feladatot is jelent, miközben gazdagít. A közös feladat, a 
közösen végzett „munka”, az összefogott gondolatok és kezek ereje felmérhetetlen. 

járásunkhoz” táplálékot, erıt adó.” Az ismerıs búcsúzott: „Köszö
l tettem!” – búcsúztam én is. 

Ha felkeltette figyelmed, – többes számban mondhatom – jöjj el, várunk!
Számodra „Nyitott könyv”, rád pedig nyitott közösség vár! 

Benkóczy Dánielné

    21212121 

keletre nézı házsora nem kap fényt a délutánokon. Ám egyszer 
csodálatos élményem volt. A nyugati oldalon álló hatalmas, csúnya, szürke épület 

ablakai” szikrázó fényben úsztak. A sugarak visszaverıdtek a már árnyékban 
. Az utca mindkét oldalán tündökölt a napfény. 

Ajándéknak éreztem a látványt. Maradandó élmény volt. Sötét, borús napokon is 

korosztályé, az utóbbi „kortalan”. Fiatal és középkorú, idısebbek és idısek, mind 
snak.” „Közös ajándékbontás? Hogy értsem ezt?” – 

kérdezte a mellém szegıdött ismerıs. „A Szentírás, a Biblia ajándék. Csodálatos 
ajándék. Ezt „bontogatjuk” együtt. A belıle ránk esı fényt tükrözzük vissza, adjuk át 

ényt, felfedezve az olvasott ige-szakaszok – 
kincseit, az egymáshoz kapcsolódó mondanivalót. 

Nagy élmény és nagy öröm. Közös öröm. A közösség létrejötte… Kortalanul…” „Igen 
rzékeltem valami többletet. 

folytattam – Belépésre, 
érdeklıdésre ösztönöz. Cselekvésre indít: olvasni, egyben hallgatni és meghallgatni, 

megérteni és szólni róla, általa. A benne való részvétel: közös cselekvés. 
Adok és kapok. Örömöt, feladatot is jelent, miközben gazdagít. A közös feladat, a 
közösen végzett „munka”, az összefogott gondolatok és kezek ereje felmérhetetlen. 

járásunkhoz” táplálékot, erıt adó.” Az ismerıs búcsúzott: „Köszönöm a 

jöjj el, várunk! 

Benkóczy Dánielné 
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Tavaly ısszel beindult új gyülekezeti alkalmak egyike a 
havonkénti filmklub. Lelkészünk és segítıi jó érzékkel 
válogatnak az általuk már látott és érdemesnek tartott 
mozifilmekbıl. A mai kor technikai fejlettségét mutatja, 
hogy ezek a filmek DVD-lemezeken hozzáférhe
eredeti kiadásban, vagy felvételrıl. Mindezek pedig egy 
projektor segítségével (amit gyülekezetünk egy tavalyi 
pályázaton nyert) mozivászonra vetítve, remek 
hangminıségben – igazi mozi illúzióját keltik a nézıkben 
– a gyülekezeti teremben. 
 Az eddig látott filmek: 
Terminál (amerikai), Az élet szép
A filmeknek változó nézıszáma volt: 5 és 20 fı között, többnyire 10 fölött. Az egyes 
darabok átlag másfél órásak voltak. Hasonlóságuk, hogy mindegyik eszméltetı, új 
gondolatokat ébresztı volt. Feltétlenül gazdagodtunk általuk!
 Egyvalamiben biztosan különböztek ezek az alkalmak egy általános mozielıadástól. A 
film megtekintése után nem keltünk fe
beszélgettünk még. Arról, ami megfogott minket a filmben. Arról, hogy milyen érzések 
mozdultak meg bennünk, miközben a cselekményt figyeltük. Úgy tapasztaltuk, hogy a látott 
élménynek erre a „lecsengetésére”, 
Várjuk a folytatásokat! 
 A következı filmünk április 22
 A belépés díjtalan! 

Megújulási 

 2006 novemberétıl hétrıl hétre vasárnap esténkén
megújulási imakört tartunk. Kiáltani Istenhez, segítséget kérni a nehéz idıkben már eleink 
is tették. Isten meghallja a hozzá kiáltókat, ha maguk is tenni szeretnének. Úgy gondolom, 
talán nem is mi, hanem a minket körülvevı világ 
megváltó Jézusra figyelünk. Vasárnap esténként, mikor megérkezünk, gyertyát gyújtunk. 
Kiválasztjuk, hogy melyik énekeskönyvbıl éneklünk, a jelenlévık közül ezután mindenki 
választhat énekszámot, amit az imák között é
 Az Útmutató vasárnapi ajánlása alapján zsoltárt olvasunk, együtt imádkozunk. Utolsó 
imaként mindig az Úrtól való imádsággal zárjuk könyörgéseinket, majd búcsúzásképpen 
útravalónak egy-két éneket még eléneklünk. Néha nehezen mozdulunk helyünkrıl,
szívesen folytatnánk könyörgı imádságban együttlétünket. Ilyenkor csak a belsı megújulás 
iránti vággyal, a megerısödés reményében, bízva Urunk megbocsátó kegyelmében indulunk 
hazafelé, de mindenképpen reménységgel feltöltekezve.
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Filmklub 
Az egyetlen kıbányai mozi 

 
zel beindult új gyülekezeti alkalmak egyike a 

havonkénti filmklub. Lelkészünk és segítıi jó érzékkel 
válogatnak az általuk már látott és érdemesnek tartott 
mozifilmekbıl. A mai kor technikai fejlettségét mutatja, 

lemezeken hozzáférhetık – vagy 
eredeti kiadásban, vagy felvételrıl. Mindezek pedig egy 
projektor segítségével (amit gyülekezetünk egy tavalyi 
pályázaton nyert) mozivászonra vetítve, remek 

igazi mozi illúzióját keltik a nézıkben 

látott filmek: Tőzszekerek (angol), Hétköznapi mennyország
, Az élet szép (olasz), Mások élete (német), Csokoládé

A filmeknek változó nézıszáma volt: 5 és 20 fı között, többnyire 10 fölött. Az egyes 
átlag másfél órásak voltak. Hasonlóságuk, hogy mindegyik eszméltetı, új 

gondolatokat ébresztı volt. Feltétlenül gazdagodtunk általuk! 
Egyvalamiben biztosan különböztek ezek az alkalmak egy általános mozielıadástól. A 

film megtekintése után nem keltünk fel helyünkrıl, hanem mintegy fél órán keresztül 
beszélgettünk még. Arról, ami megfogott minket a filmben. Arról, hogy milyen érzések 
mozdultak meg bennünk, miközben a cselekményt figyeltük. Úgy tapasztaltuk, hogy a látott 
élménynek erre a „lecsengetésére”, irányított beszélgetés által, szükségünk volt.

A következı filmünk április 22-én a Csendszimfónia címő alkotás lesz

Megújulási - megerısödési imakör 

2006 novemberétıl hétrıl hétre vasárnap esténként felügyelınk bíztatására 
megújulási imakört tartunk. Kiáltani Istenhez, segítséget kérni a nehéz idıkben már eleink 
is tették. Isten meghallja a hozzá kiáltókat, ha maguk is tenni szeretnének. Úgy gondolom, 
talán nem is mi, hanem a minket körülvevı világ ébred nehezen. Böjt idején még inkább a 
megváltó Jézusra figyelünk. Vasárnap esténként, mikor megérkezünk, gyertyát gyújtunk. 
Kiválasztjuk, hogy melyik énekeskönyvbıl éneklünk, a jelenlévık közül ezután mindenki 
választhat énekszámot, amit az imák között énekelünk. 

Az Útmutató vasárnapi ajánlása alapján zsoltárt olvasunk, együtt imádkozunk. Utolsó 
imaként mindig az Úrtól való imádsággal zárjuk könyörgéseinket, majd búcsúzásképpen 

két éneket még eléneklünk. Néha nehezen mozdulunk helyünkrıl,
szívesen folytatnánk könyörgı imádságban együttlétünket. Ilyenkor csak a belsı megújulás 
iránti vággyal, a megerısödés reményében, bízva Urunk megbocsátó kegyelmében indulunk 
hazafelé, de mindenképpen reménységgel feltöltekezve.   
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, Hétköznapi mennyország (svéd), 
, Csokoládé (amerikai-angol). 

A filmeknek változó nézıszáma volt: 5 és 20 fı között, többnyire 10 fölött. Az egyes 
átlag másfél órásak voltak. Hasonlóságuk, hogy mindegyik eszméltetı, új 

Egyvalamiben biztosan különböztek ezek az alkalmak egy általános mozielıadástól. A 
l helyünkrıl, hanem mintegy fél órán keresztül 

beszélgettünk még. Arról, ami megfogott minket a filmben. Arról, hogy milyen érzések 
mozdultak meg bennünk, miközben a cselekményt figyeltük. Úgy tapasztaltuk, hogy a látott 

irányított beszélgetés által, szükségünk volt. 

címő alkotás lesz. 

Görög Zoltán 

t felügyelınk bíztatására 
megújulási imakört tartunk. Kiáltani Istenhez, segítséget kérni a nehéz idıkben már eleink 
is tették. Isten meghallja a hozzá kiáltókat, ha maguk is tenni szeretnének. Úgy gondolom, 

ébred nehezen. Böjt idején még inkább a 
megváltó Jézusra figyelünk. Vasárnap esténként, mikor megérkezünk, gyertyát gyújtunk. 
Kiválasztjuk, hogy melyik énekeskönyvbıl éneklünk, a jelenlévık közül ezután mindenki 

Az Útmutató vasárnapi ajánlása alapján zsoltárt olvasunk, együtt imádkozunk. Utolsó 
imaként mindig az Úrtól való imádsággal zárjuk könyörgéseinket, majd búcsúzásképpen 

két éneket még eléneklünk. Néha nehezen mozdulunk helyünkrıl, még 
szívesen folytatnánk könyörgı imádságban együttlétünket. Ilyenkor csak a belsı megújulás 
iránti vággyal, a megerısödés reményében, bízva Urunk megbocsátó kegyelmében indulunk 

     
 Gutyán János 
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Stáb (!?) 

Szeretném eloszlatni a félreértéseket, vagy 
aggodalmakat mielıtt valaki azt hinné, hogy 
gyülekezeti termünket megszállta valamelyik 
reklámfilm-gyártó cég forgatócsoportja. 
 A január közepén elsı alkalommal 
gyülekezı stáb azt csak forgatta a fejében, 
hogy szeretné megcáfolni azt a 
közhiedelmet, miszerint a gyülekezeti élet 
csupán egy 1 személyes show.  
Olyan mősor, amelyben a 
lelkész igyekszik 
mindenkit elkápráztatni, 
kiszolgálni, tanítani, 
hordozni, örömre deríteni 
vagy éppenséggel 
megríkatni, a közönség 
pedig – azaz a gyülekezet 
– beül, majd tapsol, 
kritizál, szunyókál, 
megelégszik vagy 
elégedetlenkedik, és 
különbözı érzésekkel 
odébbáll. Amikor a 
belefáradt, kiégett lelkész 
elmenekül, lehet újat 
választani, vagy ha 
belepusztul, jó alkalom 
van a meghitt, könnyeket 
elıcsalogató ünneplésre. 
 A fenti szavakat 
korántsem ostorozásra 
szántam. Csupán érzékeltetni szerettem 
volna, hogy milyen nagy örömöt okozott, 
hogy lelkészünk hívására egy téli 
istentiszteletet követıen csaknem 
harmincan áldozták fel ebédidejüket arra, 
hogy együtt gondolkodjanak. A gyülekezet 
aktív tagjai, tisztségviselıi, drukkerei arról 
beszélgettek, hogy mit tehetnének azért, 
hogy gyülekezetünk élete még színesebb 
legyen, az adódó feladatoknak minél többen 
lehessenek cselekvı részesei, hogy 
lelkészükrıl levehessenek olyan terheket, 
amelyek amúgy sem tartoznának szorosan a 
feladatai közé, vagy amelyek eddig a 
gyülekezeti tagok egy kis körétıl kívántak 
rendszeres komoly erıfeszítéseket. 

 Húsznál többen jelezték írásban is az 
elıre készített feladatsoroló lapokon, hogy 
milyen munkában vennének szívesen részt. 
Az eseti vagy rendszeresen végzendı 
kisebb-nagyobb feladatokból mindenki 
választhatott a számára legközelebb álló 
munkálatokból, vagy útjára engedett 
fantáziájával kitalálhatott olyanokat is, 
amelyek eddig eszünkbe sem jutottak. 

 A begyőjtött 
felajánlások igazán szívet 
melengetık, reményt 
adók, mutatják, hogy 
számos gyülekezeti 
tagunk kész arra, hogy 
hozzájárulásával erı-
sítse közösségünket. 
Felismerték, hogy a 
közösség azáltal lesz ki-ki 
számára fontos, ha 
megpróbál nemcsak 
kapni, hanem adni is. 
Régi igazság, hogy minél 
többet adunk bele 
valamilyen ügybe, 
kosárba, annál 
értékesebb lesz a 
számunkra. 
 Most már csak 
rajtunk áll, hogy ne 
hagyjuk elkallódni az 

értékes felajánlásokat, idıben tudjuk 
mindazokat értesíteni, akik egy-egy elıttünk 
álló eseménnyel kapcsolatban szívesen 
beszállnának annak sikeressé tételében. 
 Aki szomorúan vagy csalódással – 
esetleg irigykedve – olvassa ezeket a 
sorokat, mert nem tudott éppen eljönni, ne 
keseredjen el, bármikor be lehet szállni! 
Csak jelzést kérünk, kinek mihez lenne 
elsısorban kedve, ideje, tehetsége, 
energiája. Senkire nem szeretnénk 
ráerıltetni olyan feladatot, amelyhez nem 
érez kedvet, indíttatást. 
 Szabad a pálya!!! 

 
Csepregi Gyula
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Életünkbıl 

Aki figyelmesen hallgatta hirdetéseinket, 
tudja, hogy a nyár folyamán Molnár László 
presbiter testvérünk rendezte gyülekezeti 
irattárunkat. E munka fontosságáról ıt és 
Czenthe Miklóst, az Evangéli
Levéltár igazgatóját kérdeztem.
 
− Miklós, mióta gondolnak a levéltárak 
rendezésére az egyházi szervezetek, a 
gyülekezetek? 
− Mint ahogy egy család életében, úgy egy 
közösség életében is nagyon fontos, hogy 
megırizze a mőködésével kapcsolatos
fontos iratokat. Különösen érvényes ez a 
protestáns gyülekezetekre, amelyek az 
ellenreformáció idején üldöztetést 
szenvedtek. Az evangélikus gyülekezeti 
levéltári adatok egyébként nemcsak 
egyháztörténeti, hanem család
mővelıdéstörténe
ti szempontból is 
nagyon fontosak. 
Gondoljunk bele, 
hogy egy kisebb 
községben a 17-
18. században 
sokszor az 
egyetlen 
„írástudó” a 
lelkész volt! A 
lelkészi hivatal 
ırizhetett meg fontos, a községre vonatkozó 
dokumentumokat.  
− Miért fontos, hogy rendben legyenek az 
iratok? 
− Elıdeink számára egyértelmő volt, hogy az 
1781-es türelmi rendelet után újjáéledı 
gyülekezetek levéltári iratai fontosak, 
megırzésre, rendezésre méltók. Errıl az 
evangélikus püspöki (szuperintendensi) 
egyházlátogatási jegyzıkönyvek 
tanúskodnak: nem hiányzott a kérdés, 
rendben vannak-e az iratok. Sıt, egyes 
püspökök még a fontosabb iratokról 
másolatokat is készíttettek.  
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Gyülekezeti levéltárunk 
 

Aki figyelmesen hallgatta hirdetéseinket, 
tudja, hogy a nyár folyamán Molnár László 
presbiter testvérünk rendezte gyülekezeti 
irattárunkat. E munka fontosságáról ıt és 
Czenthe Miklóst, az Evangélikus Országos 
Levéltár igazgatóját kérdeztem. 

Miklós, mióta gondolnak a levéltárak 
rendezésére az egyházi szervezetek, a 

Mint ahogy egy család életében, úgy egy 
közösség életében is nagyon fontos, hogy 
megırizze a mőködésével kapcsolatos 
fontos iratokat. Különösen érvényes ez a 
protestáns gyülekezetekre, amelyek az 
ellenreformáció idején üldöztetést 
szenvedtek. Az evangélikus gyülekezeti 
levéltári adatok egyébként nemcsak 
egyháztörténeti, hanem család-, hely- és 

ırizhetett meg fontos, a községre vonatkozó 

Miért fontos, hogy rendben legyenek az 

Elıdeink számára egyértelmő volt, hogy az 
es türelmi rendelet után újjáéledı 

gyülekezetek levéltári iratai fontosak, 
megırzésre, rendezésre méltók. Errıl az 
evangélikus püspöki (szuperintendensi) 
egyházlátogatási jegyzıkönyvek 

m hiányzott a kérdés, 
e az iratok. Sıt, egyes 

püspökök még a fontosabb iratokról 

− Melyek a kiemelt részei a gyülekezeti 
levéltáraknak? 
− A protestáns egyházalkotmánynak 
megfelelıen az evangélikus egyházközség 
autonóm, önigazgató módon intézi az 
ügyeit. Ezért a gyülekezeti élet minden 
fontos részletérıl alapvetı dokumentumokat 
ırizhet a levéltár. Az 1970
gyülekezeti felmérés során Sólyom Jenı 
professzor, az EOL akkori igazgatója a 
következı iratcsopor
meg:  
- anyakönyvek: keresztelési, esketési és 
temetési. Késıbb ezekhez hozzájöhetett a 
konfirmációs, a ki- és belépık anyakönyvei.
- presbitériumi jegyzıkönyvek ill. ún. 
protokollumok (egyházi és állami hatóságok 
rendeletei) 
- lelkészi hivatal iratai: a 19. sz. második 

- gyülekezeti tagok nyil
naplók, egyházi iskolai iratok
fiókegyházközségek iratai
hagyatékok, fényképek
„elsı kapavágást” templomépítı lelkészünk,
Majba Vilmos végzi, 
utcai /ma Vajda Péter utca/ hívek körében. 
Készült 1930- ban.) 
− Mit tud segíteni az Evangélikus Országos 
Levéltár a gyülekezeteknek a levéltárak 
rendezésében? Ad-e szempontokat hozzá?
− Az EOL rendelkezésre bocsátja az 1970
felméréskor készült jegyzéket, az újabb 
rendezés erre támaszkodhat, ez alapján 
állapítja meg, megvannak
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Melyek a kiemelt részei a gyülekezeti 

A protestáns egyházalkotmánynak 
megfelelıen az evangélikus egyházközség 
utonóm, önigazgató módon intézi az 

ügyeit. Ezért a gyülekezeti élet minden 
fontos részletérıl alapvetı dokumentumokat 
ırizhet a levéltár. Az 1970-es országos 
gyülekezeti felmérés során Sólyom Jenı 
professzor, az EOL akkori igazgatója a 
következı iratcsoportokat különböztette 

anyakönyvek: keresztelési, esketési és 
temetési. Késıbb ezekhez hozzájöhetett a 

és belépık anyakönyvei. 
presbitériumi jegyzıkönyvek ill. ún. 

protokollumok (egyházi és állami hatóságok 

hivatal iratai: a 19. sz. második 
felétıl iktatott 
iratok, 
iktatókönyvekkel.  
- gazdasági 
(háztartási) iratok, 
naplófıkönyvek, 
pénztárnaplók, 
bizonylatok, 
nagyobb 
építkezések, 
felújítások anyagai 
(tervek is) 

nyilvántartása, lelkészi 
egyházi iskolai iratok, leány- és 

fiókegyházközségek iratai, egyéb: lelkészi 
hagyatékok, fényképek. (Képünkön az 
„elsı kapavágást” templomépítı lelkészünk, 
Majba Vilmos végzi, feltehetıen a Simor 
utcai /ma Vajda Péter utca/ hívek körében. 

Mit tud segíteni az Evangélikus Országos 
Levéltár a gyülekezeteknek a levéltárak 

e szempontokat hozzá? 
Az EOL rendelkezésre bocsátja az 1970-es 

felméréskor készült jegyzéket, az újabb 
rendezés erre támaszkodhat, ez alapján 

apítja meg, megvannak-e még az akkori 
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iratok, keletkezett-e hiány, nem bomlott-e 
meg az akkori rend. Szükséges az azóta 
eltelt idı irattermelésének folytatólagos 
felvétele a levéltári jegyzékbe. Az iratok 
tárolására szolgáló savmentes dobozokat is 
rendelkezésre bocsátjuk, elmondjuk, hogy 
az iratok csomagolásánál levéltári szalagot, 
háztartási csomagolópapírt lehet használni. 
El kell távolítani viszont a káros anyagokat 
(pl. fém gém- és tőzıkapcsok, az iratokba 
belevágódó madzagok, gumik, mőanyag 
irattartók).  
− Laci, elıször is: köszönjük a hatalmas 
munkát, amit végeztél! De miért is kezdtél 
éppen te a levéltárunk rendezéséhez? 
− Miután levéltárosként dolgozom, 
testhezálló volt a feladat. Valójában örültem 
is neki, hogy végre valami szakmába vágó 
szolgálat adódott. A munkában pedig fontos 
segítséget kaptam az egész 
rendezési/felmérési akciót elindító 
Evangélikus Országos Levéltártól, egész 
pontosan Czenthe Miklós kollégámtól. Így 
igazodni tudtam ahhoz a hetvenes években 
kialakított irattári-levéltári rendszerhez, amit 
egyházunk alkalmaz. 
− Mikor fogtál hozzá a munkához? Mennyi 
ideig tartott? 
− Ha jól emlékszem, az elmúlt tavaszon. 
Sajnos hosszasan elhúzódott, nem annyira a 
munka mérete miatt, inkább az én 
elfoglaltságaim szabtak szőkös határokat. 
Így aztán ısz vége felé lettem csak készen, 
de a selejtezésre szánt iratok még mindig 
ott vannak. 
− Mi volt a nehéz ebben a munkában? 
− A szokásosnál nagyobb nehézségekkel 
igazából nem kellett szembenézni. A por, a 
rendezéshez szükséges széles asztalok 
hiánya, vagy tágabban a nem éppen ideális 
munkakörülmények ilyen „terepmunkáknál” 
teljesen megszokottak ebben a szakmában, 
sıt ennél sokkal mostohább viszonyok 
között is dolgoztam már. Igazi problémát a 
megfelelı történeti, közelebbrıl egyház- és 
hivataltörténeti ismeretek hiánya jelentett. 
Ezen segített át az a séma, amit a levéltártól 
kaptam. 

− Mióta vannak írásos anyagok a gyülekezet 
irattárában? 
− A legkorábbi irat egy 1877-es keltezéső 
anyakönyvi kivonat, de rendszeresen 
megırzött iratsorozat csak a korai 1910-es 
évektıl maradt meg. Az iratforgalmat 
tükrözı iktatókönyvek 1911-ig nyúlnak 
vissza, kisebb-nagyobb hiányokkal, maguk 
az iktatott iratok pedig 1951-tıl kezdve 
maradtak ránk. Az anyakönyvek és a 
jegyzıkönyvek ugyancsak 1910, 1911-tıl 
vannak meg. 
− Találkoztál-e valami rendkívüli vagy 
érdekes dologgal? 
− Szinte minden érdekes, hiszen ezeken az 
iratokon keresztül a múlt üzen nekünk, a 
saját közösségünk múltja. Még a pénzügyi 
tablók is lehetnek érdekesek, ha valaki veszi 
a fáradságot átböngészni ıket. Számomra 
külön is örömteli volt, hogy elıkerültek a 
harang megrendelésével kapcsolatos iratok. 
Harangunkat a Kossuth Rádió Déli 
harangszó mősorából ma már mindannyiunk 
által jól ismert Szlezák László aranykoszorús 
mester öntötte a 30-as évek közepén, és 
megmaradt a részletes árkalkuláció is a 
mester levélpapírján. Elıkerültek a 
templomra kiírt tervpályázatra beérkezett 
munkák, és találkoztam néhány szép 
fényképpel is az építkezés idejébıl. Tragikus 
emlékeket idéznek az áttérési iratok, 
legalábbis azok 1944-es évjárata, amikor 
zsidó honfitársaink tömegesen igyekeztek 
menedéket találni többek között a mi 
egyházközségünkben is.  
− Hol tároljuk az iratanyagot a gyülekezet 
épületében? Megfelelünk-e az elıírásoknak? 
− Az iratok túlnyomórészt a templom 
épületében, egy régi szekrényben voltak, és 
a rendezés után is ide tettük vissza ıket. Az 
anyakönyvek pedig a lelkészi hivatalban 
sorakoznak egy lemezszekrényben. Szigorú 
elıírások igazán csak levéltárakra 
vonatkoznak (ún. Állagvédelmi ajánlás 
címen), de az egyháziakra nem, mert azok 
magánlevéltárnak minısülnek. Hozzáteszem, 
a levéltárak túlnyomó része nem is képes 
megfelelni az ebben leírt feltételeknek. 
Irattárakra vonatkozó elıírásokról nem 
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tudok, de ha száraz, átmenı csövektıl 
mentes helyiségben tárolják, ahol lehetıleg 
nincs nagy pára- és hıingadozás, akkor 
aligha merülhet fel kifogás az elhelyezéssel 
kapcsolatban. A fából készült szekrény ebbıl 
a szempontból még elınyös is, mert 
szellızik, és képes ellensúlyozni a 
páraingadozást. 
− Milyen körülmények között nézhet bele 
valaki az anyagba? 

− Miután nem nyilvános levéltárról van szó, 
teljesen a gyülekezet, illetve a lelkész 
belátására van bízva, kit engednek az 
anyagban kutatni, és milyen feltételekkel. 
− Köszönöm a válaszokat, és további jó 
munkát kívánok mindkettıtöknek. 
 

Zászkaliczky Zsuzsanna

 
Emlékezzünk régiekrıl! 

 
2009 a Magyar Nyelv Éve 

 
250 éve született 
Kazinczy Ferenc 

Ki jut róla eszünkbe? 

A nyelvújító? A 
kufsteini, munkácsi 
rab? A folyóirat-
szerkesztı, a hatalmas 
levelezésével irodalmat 
szervezı? A mőfordító?  

Félek, legkevésbé a prózaírót ismerjük 
benne, az élvezetes útinaplók és önéletrajz 
íróját, fogságának regényszerő elmesélıjét. 

 
 Amikor megszületett, az ország épp kezdett 
magához térni a török rabság utáni 
állapotból, a kuruc—labanc 
ellenségeskedések nyoma még ott villogott a 
tekintetekben. A valódi értékeket keresı 
nemesek taníttatni akarták gyermekeiket, 
akik elıtt ott lebegett a császári udvart 
körülvevı szellemi pezsgés, kulturális 
gazdagság. A testırírók, mint Bessenyei 
György sokat tanultak Bécsben, ennek hírére 
Kazinczy is ott várta bontakozó 
érdeklıdésének táplálékát. Német, angol, 
francia írók, filozófusok munkáival 
ismerkedett meg, Goethe és Lessing iránt 
kezdett lelkesedni. Azzal a lendülettel jött 
vissza abaúji szőkebb pátriájába, hogy ott is 
elhintse a felvilágosodás magvait. 1788-ban 
Kassán Batsányival megalapította az elsı 
önálló magyar folyóiratot, a Magyar 

Múzeumot (itt a múzeum szó a Múzsák 
tartózkodási helyét jelenti). Azt tekintette fı 
feladatának, és erre buzdította tanult és 
tettvágytól buzgó társait, hogy az elızı két 
évszázad kulturális lemaradásait a nyugati 
világ erre érdemes szellemi termékeinek 
magyarra fordításával kezdjék pótolni. Maga 
járt elöl jó példával: Shakespeare Hamletjét 
ı fordította elıször magyarra, de fordított 
Molière-, Voltaire-, Rousseau- és Goethe-
mőveket is. 
 Ezt az ambíciót nem fogadta egyöntető 
lelkesedés az országban. II. József 
magyarellenes politikája joggal váltotta ki a 
nemesség ellenállását, ez az ellenállás 
azonban sokszor gıgös provincializmusban, 
az ismeretlen dolgok indokolatlan 
megvetésében, a saját tudatlanságuk és 
elmaradottságuk értékké magasztalásában 
nyilvánult meg. Ez a háttér nem kedvezett 
sem a fordítások szaporodásának, sem a 
kifinomult ízlés, a felvilágosult szellem 
terjedésének. Ez az ellentét majd csak a 
reformkorban csitul el, amikor a haza és 
haladás ügyét már tudják majd nem 
ellentétes irányoknak, hanem ugyanabban az 
irányban levı célnak látni.  
 Közben kitört a francia forradalom, és a 
bécsi udvar joggal reszketett attól, hogy a 
szabadság, egyenlıség, testvériség eszméi 
az ı hatalmukat is veszélyeztetni fogják. 
Ezért kémhálózatuk segítségével a francia 
eszmék iránt érdeklıdık nyomát kutatva 
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eljutottak azokhoz a szabadkımővesekhez, 
akiket mi magyar jakobinusok néven 
ismerünk, és mint veszélyes forradalmárokat, 
1795-ben ki is végezték ıket.  
 Ezek perében találták bőnösnek 
Kazinczyt is, aki elismerte, hogy elolvasta és 
másnak is továbbadta egy 
fogalmazványukat. İt is halálra ítélték, de 
két héttel késıbb kegyelmet kapott, és 
ítéletét meghatározatlan idejő 
börtönbüntetésre változtatták. Hat és fél évi 
rabságának története tanulságos 
olvasmány. 
 Szabadulása éppoly váratlan volt, 
mint annak idején fogságba esése, de ı 
közben csak szegényebb lett, céljai, 
törekvései nem változtak. Írótársainak 
nemcsak buzdítója és tanácsadója, hanem 
néha kiadója is volt, az ország szellemi 
életének központja az ı Széphalmon 
megteremtett otthona lett.  
 Ám írás vagy fordítás közben minden 
korabeli alkotó érezte a magyar nyelvő 
kifejezés korlátait, annak szükségét, hogy 
idegen vagy nehézkes szavak helyett 
gördülékenyen és magyarul szólalhassanak 
meg. E törekvésükbıl nıtt ki a nyelvújító 
mozgalom. A szókincs bıvítésének forrása 
volt egyrészt a népnyelv szavainak széles 
körben való terjesztése, másrészt a kihalt, 
régi, de irodalomból ismert szavak 
újraélesztése, valamint új szavak alkotása. 
Kazinczy szóalkotásai például a csalogány, 
dereng, enyhe, mímel szavak, a könnyő 
elméjő-bıl vonta össze a könnyelmő-t, a 
tusakodik igébıl vonta el a tusa fınevet. A 
régiségbıl mentette vissza az egyesület 
szót, a népnyelvbıl pedig a pongyolát. 
 Sokat utazott, ám kapcsolatait 
alapvetıen levelezés révén tartotta fenn. Ez 
a levelezés olyan fontos dokumentuma a 
19. század elsı három évtizedének, hogy 
halála után fontosnak tartották könyv 
formájában kiadni, és 22 kötetet töltött 

meg. Születésének 100. évfordulóján 
országszerte ünnepségeket rendeztek 
emlékére, aminek akkor – a szabadságharc 
bukása után épp 10 évvel – különös helyi 
értéke volt. Az akkori győjtés eredményként 
megvették a már idegen tulajdonban levı, 
roskatag Kazinczy-kúriát Széphalmon, és a 
helyén emelték azt a dór stílusú 
mauzóleumot, amit egy gyülekezeti 
kirándulás alkalmával együtt is 
megcsodálhattunk. 
 Vajon ha valami mesés fordulat 
idevarázsolná Kazinczyt a mai 
Magyarországra, mit gondolna, minek 
örülne, min keseredne el, min csodálkozna? 
 Nem kétséges, a levelezés 
elektronikus gyorsasága nagy lelkesedést 
váltana ki belıle. Örülne annak, hogy az 
írott sajtó hemzseg azoktól a szavaktól, 
amik az általa támogatott nyelvújító 
mozgalom révén kerültek a nyelvbe. Hiszen 
ı még literatúrát, plánumot és contagiót 
emlegetett, mert az irodalom szót csak 
1832-tıl használták, a tervet 1840-tıl, a 
járványt 1821-tıl. A beszélt nyelv is 
ugyanannyi nyelvújítási szót tartalmaz 
persze, mint az írott, csak – attól félek – 
kevesen beszélnek ma úgy, hogy azt ı 
megérthetné. Van viszont egy róla 
elnevezett kiejtési verseny, amelynek 
nyerteseit ı is értené. 
 Hogy a szellemi élet kicsinyes és 
nevetséges vitáktól sem mentes, nem lepné 
meg, volt része benne. Hogy a szót 
hazugságra is lehet használni, nem lenne 
újság számára. Talán azon csodálkozna 
leginkább, hogy a latin christianus szót még 
mindig kétféleképp ejtik magyarul, s nem 
egységesült az etimológia által sugallt 
keresztyén változat, amit ı nem református 
volta miatt, hanem nyelvtörténeti érvekkel 
alátámasztva talált helyesebbnek. 

Fiers Márta 
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Emlékezzünk régiekrıl! 
 
2009 Sztehlo év egyházunkban 
 
Álljon itt egy kis ismertetı azoknak, akik olyan 
informálatlanok, mint én voltam egy hónappal ezelıtt. Sztehlo 
Gábor (1909- 1974) evangélikus lelkész.  
Kezdetben persze gyermek, majd teológia-hallgató, 
gyülekezetalapító, templomépítı, családapa, népfıiskola-
szervezı, kórházlelkész, gyermekmentı, gyermekotthonok 
alapítója, vezetıje, segédlelkész, idiótaotthon-vezetı, 
lelkipásztor. Magyarország, 1944/45. Legmonumentálisabb 
tette, hogy közel 1600 zsidó és csellengı gyermeket és 400 
felnıttet bújtatott Budapest ostroma alatt. A háború után az 
árván maradt gyerekekkel megalapította, és fenntartotta a Gaudiopolis („az öröm városa”) 
nevő gyermekállamot. Segített másokon is, nemcsak a zsidókon és árvákon, hanem a 
fogyatékosokon, a kitelepítetteken, és minden rászorulón. Megkapta az izraeli Yad Vashem-
kitüntetést, az 'Igazak Érmét', és felterjesztették Nobel-békedíjra is.  
 
* 
Zsidók, oroszok, németek, magyarok… 
Mi az elsı dolog, ami eszünkbe jut róluk? A háború, talán. Vagy egyik-másik nép 
kegyetlensége, sorsüldözöttsége. A nyelvi és kulturális, netán földrajzi különbségek. 
Mi volt az elsı dolog, ami Sztehlo Gábornak eszébe juthatott róluk? 
Szerintem az, hogy mindnyájan emberek. 
 Emberek, és ı is egy ember volt a sok közül, mégis… 
Ki az, aki énekel, mikor egy barátját „zsidó!” felkiáltással elhurcolják? 
Ki az, aki rendíthetetlen derővel néz árva, üldözött gyerekek szemébe? 
Ki az, aki képes egyedül Istenben bízni a legsötétebb idıkben? 
 Sztehlo Gábor mindezt megtette, megmentett 2000 embert a haláltól (szerintem 
nekem nincs is ennyi ismerısöm), mindezt olyan hihetetlen lelki erıvel, ami csak 
keveseknek adatik meg.  
 De ez nem von ki minket a felelısség alól. Mi, akik hallottuk, mire képesek emberek 
„csak” az isteni segítséggel és az akaratukkal (hegyeket mozgatnak; emberhegyeket), nem 
dughatjuk homokba a fejünk. 
 A saját életünkben kell megtennünk ugyanezt a munkát, mint amit Gábor bácsi is. 
Nem adottak azok a körülmények, de segítségnyújtásra és bátorításra mindig van kereslet. 
Elég egy kiközösített osztálytárs, másképp gondolkodó gyülekezeti tag, vagy idısödı 
nagynéni.  
 „Nem teszünk mi itt semmit, csak szeretjük ıket.” (Részlet Miklya Luzsányi Mónika: 
Kistamás címő könyvébıl) 
 Ha ezt mi is beteljesítettük, talán megalapíthatjuk majd az Öröm Városát. 
 
 Utóirat: Miért van az, hogy az ilyen nagy emberek nevét is aláhúzza pirossal a 
Microsoft Word? 

 
Ecser Réka 
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Szegény gyermekek között

− Felsısófalva 7-800-as település Erdélyben, a Sóvidé
között. Kb. három-négy utcából áll. Bár nagyon szegény falu, van általános iskola, orvosi 
rendelı és persze – református 
− Mi az az intézmény, amit meglátogattál?
− Napközi otthon, ahova 23 szegény, magyar és 
félárvák és borzalmas helyeken, rossz körülmények között élnek. Iskola után elmennek a 
napközibe, amit egyetlen asszony, Manyi néni vezet. İ fız nekik naponta, segít a 
tanulásban, neveli ıket roppant szeretettel, any
alacsony fizetést és nagyon kicsi „fejpénzt” kap. Egy parasztházat vett Böjte Csaba 
alapítványa, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány az emberek adományaiból, amit (szintén 
adományokból) felújítottak, ebben rendezték be 
a napközit. Persze nem tökéletes: kellene 
kerítést építeni, hogy „bátran zsendüljön a 
szomszéd kertje, és ne kísértse a gyermekeket” 
− ahogy Manyi néni mondta. És nagyon fontos 
lenne legalább egy zuhanyzó, mert a piszkosabb 
kicsiket Manyi néni csak saját otth
megfürdetni, ruhájukat kimosni. Nem tökéletes a 
kis ház, de tiszta, és meleg van, a gyermekeket 
ott étellel és szeretettel várják.
− Mit vártál az elsı találkozástól? És mit kaptál?
− Nem vártam semmi különöset, kíváncsi 
voltam. Viszont rengeteget kaptam. Ezek a 
gyerekek mindenért hálásak, nagyon sok szeretetet adnak és várnak, mert otthon kevesen 
kapnak igazi, rendes törıdést.
− Mi vitt vagy hívott téged oda másodszor?
− Mióta tavaly nyáron felszálltam a buszra, hogy hazajöjjek, terveztem és v
Erdélybe mehessek, és láthassam a kicsiket. Egy barátnımmel utaztam, ı elıször volt ilyen 
helyen. Most is egy hetet töltöttünk ott, és közelebb kerültem a gyerekekhez, elmentem 
néhányuk otthonába, láttam az iszonyú körülményeket, amelyek k
elhanyagoltságot, éreztem a bőzt... Ezáltal (is) még többet megtudtam róluk. 
− Van valami, ami miatt visszatérnél még?
− Szeretném még hallani a gyerekek nevetését, szeretnék velük játszani, szeretnék segíteni 
rajtuk. 

 

Szegény gyermekek között 2009-ben 
Gyülekezetünk fiatal tagja, Reg
Felsısófalván „szeretetszolgálattal” töltötte a 
síszünetet. A Kıbányai Harangszó riportere errıl 
kérdezte. 
− Hogy kerültél Felsısófalvára?
− Tavaly nyáron az iskolám, a Deák Téri 
Evangélikus Gimnázium szervezett
utazást Böjte Csaba két otthonába. Kb. huszan 
mentünk az iskolából, ebbıl heten Felsısófalvára. 
A többiek a szovátai otthonban segítettek, 
elsısorban építkezésen. 
− Milyen ez a falu? Hol van? 

as település Erdélyben, a Sóvidéken, Szováta és Székelyudvarhely 
négy utcából áll. Bár nagyon szegény falu, van általános iskola, orvosi 
református – templom.  

Mi az az intézmény, amit meglátogattál?  
Napközi otthon, ahova 23 szegény, magyar és magyar cigánygyerek jár. Közülük többen 

félárvák és borzalmas helyeken, rossz körülmények között élnek. Iskola után elmennek a 
napközibe, amit egyetlen asszony, Manyi néni vezet. İ fız nekik naponta, segít a 
tanulásban, neveli ıket roppant szeretettel, anyjuk helyett is anyjuk. Mindezért igen 
alacsony fizetést és nagyon kicsi „fejpénzt” kap. Egy parasztházat vett Böjte Csaba 
alapítványa, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány az emberek adományaiból, amit (szintén 
adományokból) felújítottak, ebben rendezték be 

apközit. Persze nem tökéletes: kellene 
kerítést építeni, hogy „bátran zsendüljön a 

és ne kísértse a gyermekeket” 
ahogy Manyi néni mondta. És nagyon fontos 

lenne legalább egy zuhanyzó, mert a piszkosabb 
kicsiket Manyi néni csak saját otthonában tudja 
megfürdetni, ruhájukat kimosni. Nem tökéletes a 
kis ház, de tiszta, és meleg van, a gyermekeket 
ott étellel és szeretettel várják. 

Mit vártál az elsı találkozástól? És mit kaptál? 
Nem vártam semmi különöset, kíváncsi 

eget kaptam. Ezek a 
gyerekek mindenért hálásak, nagyon sok szeretetet adnak és várnak, mert otthon kevesen 
kapnak igazi, rendes törıdést. 

Mi vitt vagy hívott téged oda másodszor? 
Mióta tavaly nyáron felszálltam a buszra, hogy hazajöjjek, terveztem és v

Erdélybe mehessek, és láthassam a kicsiket. Egy barátnımmel utaztam, ı elıször volt ilyen 
helyen. Most is egy hetet töltöttünk ott, és közelebb kerültem a gyerekekhez, elmentem 
néhányuk otthonába, láttam az iszonyú körülményeket, amelyek között élnek, a koszt, az 
elhanyagoltságot, éreztem a bőzt... Ezáltal (is) még többet megtudtam róluk. 

Van valami, ami miatt visszatérnél még? 
Szeretném még hallani a gyerekek nevetését, szeretnék velük játszani, szeretnék segíteni 
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Gyülekezetünk fiatal tagja, Regıs Rozi 
szolgálattal” töltötte a 

síszünetet. A Kıbányai Harangszó riportere errıl 

Hogy kerültél Felsısófalvára?  
Tavaly nyáron az iskolám, a Deák Téri 

Evangélikus Gimnázium szervezett egy hetes 
utazást Böjte Csaba két otthonába. Kb. huszan 
mentünk az iskolából, ebbıl heten Felsısófalvára. 
A többiek a szovátai otthonban segítettek, 

 
ken, Szováta és Székelyudvarhely 

négy utcából áll. Bár nagyon szegény falu, van általános iskola, orvosi 

magyar cigánygyerek jár. Közülük többen 
félárvák és borzalmas helyeken, rossz körülmények között élnek. Iskola után elmennek a 
napközibe, amit egyetlen asszony, Manyi néni vezet. İ fız nekik naponta, segít a 

juk helyett is anyjuk. Mindezért igen 
alacsony fizetést és nagyon kicsi „fejpénzt” kap. Egy parasztházat vett Böjte Csaba 
alapítványa, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány az emberek adományaiból, amit (szintén 

gyerekek mindenért hálásak, nagyon sok szeretetet adnak és várnak, mert otthon kevesen 

Mióta tavaly nyáron felszálltam a buszra, hogy hazajöjjek, terveztem és vártam, hogy újra 
Erdélybe mehessek, és láthassam a kicsiket. Egy barátnımmel utaztam, ı elıször volt ilyen 
helyen. Most is egy hetet töltöttünk ott, és közelebb kerültem a gyerekekhez, elmentem 

özött élnek, a koszt, az 
elhanyagoltságot, éreztem a bőzt... Ezáltal (is) még többet megtudtam róluk.  

Szeretném még hallani a gyerekek nevetését, szeretnék velük játszani, szeretnék segíteni 

KH 
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In memoriam Bodrog Miklós 
(1929-2009) 

 
Az 1948-1953 között végzett evangélikus teológiai Évfolyam tagja 
volt dr. Bodrog Miklós, közelmúltban elhunyt lelkész, tudós, 
pszichoterapeuta. Nagy betővel írom az Évfolyam szót, mert 
véleményem szerint az 1953(!)-ban végzett csapat (akikbıl az 
évek folyamán jelentıs szakemberek lettek) már létszámánál 
fogva is jelentıs szerepet töltött be az egyház életében a 
diktatúra évtizedei alatt. Bodrog Miklós ezt írja 
visszaemlékezéseiben: „… frontközösséggé kovácsolódtunk össze, 
mely hit által megállta az évtizedek próbáját.” 
 
Bodrog Miklós 2007. 03. 08-án – amikor még nem hatalmasodott 

el rajta súlyos betegsége – magáról így vallott:  
„ Az életem nem az enyém, 
Csillag vagyok Isten egén. 

Ha Krisztusom fénye hat át, 
Beragyogja az éjszakát. 

Homokszemek aranyló fényben – 
Örök napom, Te vársz az égen.” 

(Rendeltetés) 
 Nagyívő pályát futott be, de végig megtartotta gyermeki hitét és Jézus-szeretetét. Ez 
fejezıdik ki énekeiben (énekeskönyvünk 15 énekét ırzi) és mőfordításaiban. Költı volt, 
eredeti héber nyelvbıl lefordította a 150 zsoltárt élvezhetı, érthetı magyar nyelvre, 
mővészi színvonalon (Weöres Sándor is elismerte munkáját). 
 A legszerényebb körülmények között is vállalta az evangélium hirdetésének 
szolgálatát. Csaknem egy évtizedig tartó segédlelkészi beosztás után több helyen is volt 
parókus lelkész. 
 1956-ban, a forradalom idején Miskolcon szolgált. A városban lincshangulat alakult ki. 
Felelısségtudattól vezérelve megszólalt a helyi rádióban és nyugalomra intette az 
embereket. Szava hatott. A forradalom leverése után szavait persze kiforgatták, évtizedekig 
megfigyelték. 
 A lelkipásztori munka során felébredt benne az érdeklıdés a mélylélektan iránt. Az 
ember mentését, gyógyítását akarta ezen szakterület megismerésével is szolgálni. 
Megszerezte a teológiai doktorátust, hatalmas nyelvi és általános mőveltségre tett szert és 
pszichoterapeuta is lett. Elismert szakemberként publikált, elıadásokat tartott. Tévés 
elıadásaiból is érzıdött evangéliumi lelkülete, mélyebb emberszemlélete. A lélektani 
ismereteken túl a teológus tekintetével is nézett az emberekre. Terápiája evangéliumi volt: 
a szeretet biztató szava által. 
 Gondolkodó, mindent megismerni akaró, örökké tanuló, keresı ember volt dr. Bodrog 
Miklós. Egy közömbös, önérdeket hajszoló, csak fogyasztani akaró, hedonista korban 
küzdött igazabb emberségért. Ebben a küzdelemben felırlıdött. İ úgy érezte, csak így 
érdemes élni és meghalni.  
 „Istennek hála azért, amit elvégezhettem, az ı kegyelmébıl. Esendı életem egészét 
Krisztus irgalmába ajánlom.” Ez a mondat található feljegyzései között. 
 

Kinczler Irén 
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Emlékezzünk régiekrıl! 
 

Száz éve született Radnóti Miklós, a magyar irodalom 
egyik 
1929
 

 

 

 

 

Alkonyi elégia  

Ó, alkonyoknak könnyő vétkei:
semmittevés és pillanatnyi csönd;
az álmos hegyek fejére lassan
az este ringató folyókat önt. 

A nap zaja elúszik messzire, 
lépek s mintha suttogásban járnék,
fut macskatalpain a tompa fény,
halvány árnyat szől a vastag á

Régi halottaimnak húsa fő, 
fő és virág s mindenhol meglelem;
vékony illatukkal álldogálok, 
s oly megszokott immár a félelem.

Fodrozó füst az ákácok sora, 
a hallgató sötét rájukhajolt, 
elıgurul és tétován megáll 
föltartott ujjamon a lomha hold.

Esti béke, téged köszöntelek, 
az úton nehéz napom pora száll;
lassú szívemben ilyenkor lágyan
szenderg a folyton készülı halál.

 

Száz éve született Radnóti Miklós, a magyar irodalom 
gyik emblematikus költıjérıl egy 1936

1929-ben írt versével emlékezünk. 

Ó, alkonyoknak könnyő vétkei: 
semmittevés és pillanatnyi csönd; 
az álmos hegyek fejére lassan 

lépek s mintha suttogásban járnék, 
fut macskatalpain a tompa fény, 
halvány árnyat szől a vastag árnyék. 

fő és virág s mindenhol meglelem; 

s oly megszokott immár a félelem. 

 

föltartott ujjamon a lomha hold. 

 
az úton nehéz napom pora száll; 
lassú szívemben ilyenkor lágyan 
szenderg a folyton készülı halál. 

 

Ó fény, ragyogás, napszemő reggel! 

Ó, nézd! Zsolozsmás tiszta a reggel 
és szerelmes szavainkkal elszáll 
a köd és minden tiszta le
Ragyogj!  
Nézd, csillog a tenger és üvegpartokon 
cseng a faragott hullám a nap alatt! 
 
Ó fény, ragyogás, napszemő reggel! 
Imádkozz! és  
mutasd meg magad, mert 
üvegpartokon állunk és 
átlátszók vagyunk. Vérünk 
mint szentelt, metszett pohárban 
aranyszinő bor: csillog hidegen. 
Imádkozz, imádkozz értem! 
 
Ó, csengenek a partok és remegnek; 
torkunk áhitatot küld a ködök után 
és megsimogatjuk a napot a 
szemeinkkel és a szemeink fájnak! 
Zenés üvegpartokon szeretlek 
és imádkozz  
ó, imádkozz értem!  
mert csillogó reggeleken is kiáltom 
hogy érted csillognak a megcsengı 
partok és érted a napszem
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Száz éve született Radnóti Miklós, a magyar irodalom 
költıjérıl egy 1936-ban, és egy 

ny, ragyogás, napszemő reggel!  

Zsolozsmás tiszta a reggel  
és szerelmes szavainkkal elszáll  
a köd és minden tiszta lesz.  

Nézd, csillog a tenger és üvegpartokon  
cseng a faragott hullám a nap alatt!  

Ó fény, ragyogás, napszemő reggel!  

mutasd meg magad, mert  
üvegpartokon állunk és  
átlátszók vagyunk. Vérünk  
mint szentelt, metszett pohárban  

csillog hidegen.  
Imádkozz, imádkozz értem!  

Ó, csengenek a partok és remegnek;  
torkunk áhitatot küld a ködök után  
és megsimogatjuk a napot a  
szemeinkkel és a szemeink fájnak!  
Zenés üvegpartokon szeretlek  

mert csillogó reggeleken is kiáltom  
hogy érted csillognak a megcsengı  
partok és érted a napszemü távol!  



 32323232         Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1Kőbányai Harangszó 2009/1 

Hitvallási irataink 
Apológia (folytatás) 

XXIV. cikk. A misérıl 
 
Az eddig tárgyaltak után a cikk, „A 
szentségekkel való helyes élés és 
áldozat” témával folytatódik: „Néhány 
túlokos ember azt képzeli, hogy az Úr 
vacsorája két okból rendeltetett. Elıször 
azért, hogy a hitvallásnak legyen a külsı 
jele és bizonysága, … Azután azt gondolják, 
hogy Krisztusnak úgy tetszett, hogy éppen 
ezt, ti. az asztalközösséget tegye jellé, hogy 
ez külsıleg kifejezze a keresztyének 
kölcsönös összetartozását és barátságát,… 
De ez tisztára világi gondolkozás, s nem 
mutat rá az Istentıl rendelt dolgok helyes 
használatára; csupán a szeretet 
gyakorlásáról beszél,… viszont nem beszél a 
hitrıl”… 
 „A szentségek Isten hozzánk lehajló 
jóakaratának a jelei, nem pedig csupán 
emberek egymásközti ismertetı jelei; 
helyes tehát az a meghatározás, hogy az új 
szövetségben a szentségek a kegyelem 
jelei. Mivel pedig a szentség kettıbıl áll: 
jelbıl és igébıl – azért az ige az új 
szövetségben a kegyelemnek hozzáadott 
ígérete. Az új szövetség ígérete pedig a 
bőnbocsánat ígérete, amint a következı 
igehely mondja: ’Ez az én testem, amely 
tiérettetek adatik; e pohár amaz új 
szövetség az én véremben, amely 
tiérettetek kiontatik’ (Lk 22,19). Az ige 
tehát a bőnök bocsánatát nyújtja. A 
szertartás pedig az igének a szemléltetı 
képe, vagy amint Pál nevezi: pecsétje (Rm 
4,11), amely rámutat az ígéretre.” 
 „A szentséggel való ilyen élés, 
amidın a hit megeleveníti a megrettent 
szíveket, igazi újszövetségi istentisztelet,… 
S éppen ezért rendelte Krisztus, amikor 
meghagyta, hogy az ı emlékezetére 
cselekedjék. Mert Krisztusról emlékezni…azt 
jelenti, hogy Krisztus jótéteményeire 
emlékezzünk, s azokat hittel fogadjuk el 
azért, hogy megelevenedjünk általuk… 

ebben a szertartásban Isten jó akaratát és 
irgalmasságát kell felismernünk. Az a hit 
pedig, amely felismeri az irgalmasságot, 
megelevenít. Ez hát a helyes élés a 
szentséggel.” 
 „Ehhez járul még a hálaáldozat. 
Miután a hit által megvigasztalt lelkiismeret 
rájön arra, hogy micsoda félelmekbıl 
szabadult meg, akkor bizony szívbıl hálát 
ad Krisztus jótéteményéért és 
szenvedéséért, és a szertartást is Isten 
dicsıítésére használja fel… Így válik a 
szertartás dicsıítı áldozattá.”  
 A XXIV. cikk végül „A halottakért 
bemutatott misérıl” szól: „az evangélium 
meggyalázása azt állítani, hogy a 
szertartás, puszta végrehajtásával (ex 
opere operato), hit nélkül, olyan áldozat, 
amely kiengeszteli Istent és elégtételt ad a 
bőnökért. …Mellızzük most, hogy miféle 
bizonyítékokat hoznak fel ellenfeleink a 
tisztítótőzre,… Csak ezt állítjuk vele 
szembe: bizonyos, hogy az Úr vacsorája a 
vétkek bocsánatáért rendeltetett. … De 
mégsem nyújt elégtételt a vétekért, mert 
különben a mise egyenlı értékő lenne 
Krisztus halálával. A vétkek bocsánatát 
pedig csak hittel lehet elnyerni. A mise 
tehát nem elégtétel, hanem ígéret és 
szentség (sacramentum), amely hitet kíván. 
… ebbıl következik, hogy a halottakra való 
alkalmazása haszontalan. Hiszen 
kétségtelen, hogy a halottakra való 
alkalmazást egyetlen íráshely sem igazolja:” 
 A misérıl címő cikk végül így zárul: 
„Ennyit mondtunk el röviden a misérıl, 
hogy minden jószándékú ember 
megérthesse, hogy mi teljes igyekezettel 
fenntartjuk a mise méltóságát, 
megmutatjuk a vele való helyes élést, és 
hogy teljes okkal és joggal térünk el 
ellenfeleink felfogásától.” 
 
(folytatjuk) 

Wiszkidenszky András 
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Zöld oldal 

Lehetıségek és feladatok 

Az ember nem csak azért felelıs, amit tesz, 
hanem azért is, amit nem tesz meg.

Az elmúlt évben két kiadvány* is megjelent 
a Luther Kiadó (valamint a Védegylet) 
gondozásában egyház és ökológia
témakörében. Több gyülekezetben 
beszélgetéseket, elıadásokat, 
szeretetvendégséget szerveznek 
teremtett világ megóvásának fontosságáról, 
vagy maguk a lelkészek, gyülekezeti tagok 
érzik úgy, hogy akár saját maguk, akár a 
gyülekezet mint közösség is felelıs a 
rábízottakért: az embertársakért éppúgy 
mint a 
környezetért, a 
növény- és 
állatvilágért, a 
tiszta vízért, a 
termı talajért. 
 A néhány 
hónappal ezelıtt 
megalakult 
Ararát 
Teremtésvédelmi Munka-csoport
célkitőzése, hogy bátorítsa és lehetıségei 
szerint segítse ezeket a kezdeményezéseket 
személyes találkozásokkal, mindennapi 
(gyülekezeti) életben alkalmazható 
ötletekkel, segédanyagokkal. A most induló 
honlapon (ararat.lutheran.hu)
mellett hasznos honlapok elérhetıségei, 
letölthetı dokumentumok, könyv
filmajánlók között böngészhetnek az 
érdeklıdık, és hírt kívánunk adni minden 
fontos egyházi (és nem egyházi) 
eseményrıl is. 
 Az Agenda 21 
programmal (összhangban az ENSZ Rio de 
Janeiróban elfogadott dokumentumával) a 
gyülekezetek jelenlegi helyzetét és 
lehetıségeit, a környezet védelme 
 
* A teremtés ünnepe. Tanulmányok, képek, liturgikus szövegek, Luther Kiadó, 2008;
   Alternatív globalizáció a népekért és a Földért 
kísérı tanulmányok (Szerk.: Gömböcz Elvira) Lu

Lehetıségek és feladatok a teremtett világ megóvásáért
 

Az ember nem csak azért felelıs, amit tesz,  
nem azért is, amit nem tesz meg. 

(Protagorasz) 
 

Az elmúlt évben két kiadvány* is megjelent 
a Luther Kiadó (valamint a Védegylet) 

egyház és ökológia 
témakörében. Több gyülekezetben 
beszélgetéseket, elıadásokat, 
szeretetvendégséget szerveznek a 
teremtett világ megóvásának fontosságáról, 
vagy maguk a lelkészek, gyülekezeti tagok 
érzik úgy, hogy akár saját maguk, akár a 
gyülekezet mint közösség is felelıs a 
rábízottakért: az embertársakért éppúgy 

csoport egyik 
célkitőzése, hogy bátorítsa és lehetıségei 
szerint segítse ezeket a kezdeményezéseket 
személyes találkozásokkal, mindennapi 

tben alkalmazható 
ötletekkel, segédanyagokkal. A most induló 

(ararat.lutheran.hu) ez utóbbiak 
mellett hasznos honlapok elérhetıségei, 
letölthetı dokumentumok, könyv-és 
filmajánlók között böngészhetnek az 
érdeklıdık, és hírt kívánunk adni minden 

ntos egyházi (és nem egyházi) 

 elnevezéső 
programmal (összhangban az ENSZ Rio de 
Janeiróban elfogadott dokumentumával) a 
gyülekezetek jelenlegi helyzetét és 
lehetıségeit, a környezet védelme 

érdekében megvalósítható feladatait 
szeretnénk felmérni. (Ezt a kérdıívet elsı 
körben küldtük el a Kıbányai Gyülekezet 
számára is, de reméljük, folyamatosan több 
gyülekezet is bekapcsolódik majd a 
programba.) 
 Ezen kívül – a tavaly szeptemberben 
a Deák téren tartott hálaadó istentisztelet 
folytatásaként – az idén szeptember 27. és 
október 4. közötti idıszakra ajánlott 
imahétre (teremtési ünnepkörre) szeretném 
még felhívni a figyelmet. Ehhez 
kapcsolódóan egy „munkafüzet” is eljut 
majd a gyülekezetekhez, melyet reménység 

meghirdetett a „Föld órája” 
világszerte egyre több város, tavaly Pécs és 
Budapest is csatlakozott), vagyis amik
lekapcsolják a díszkivilágítást, a nagy 
irodaházak fényeit, de sok otthonban a 
televízió, a lámpafény helyett is egy gyertya 
melletti meghitt beszélgetésre kerül sor.
 Persze jó lenne, ha nem csak ilyen 
nagymérető akciók alkalmával figyelnénk 
egymásra és a világra, azonban ezek mégis 
megerısíthetnek minket a 
mindennapokban: nem hiábavaló, ha 
megteszem...  
 (Április 22-én 
kiállítás, vetélkedı, iskolai program várja 
országszerte az érdeklıdıket a már 
hagyománnyá vált Föld napján

Jerabek

* A teremtés ünnepe. Tanulmányok, képek, liturgikus szövegek, Luther Kiadó, 2008; 
Alternatív globalizáció a népekért és a Földért – AGAPE Az Egyházak Világtanácsának dokumentuma és 

kísérı tanulmányok (Szerk.: Gömböcz Elvira) Luther Kiadó
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a teremtett világ megóvásáért 

érdekében megvalósítható feladatait 
zeretnénk felmérni. (Ezt a kérdıívet elsı 

körben küldtük el a Kıbányai Gyülekezet 
számára is, de reméljük, folyamatosan több 
gyülekezet is bekapcsolódik majd a 

a tavaly szeptemberben 
a Deák téren tartott hálaadó istentisztelet 

az idén szeptember 27. és 
október 4. közötti idıszakra ajánlott 
imahétre (teremtési ünnepkörre) szeretném 
még felhívni a figyelmet. Ehhez 
kapcsolódóan egy „munkafüzet” is eljut 
majd a gyülekezetekhez, melyet reménység 

szerint 
haszonnal lehet 
forgatni egyéb 

gyülekezeti 
alkalmakkor is. 
Mikor e sorok 

megjelennek, 
már lezajlott a 
március 28-án 
20:30 és 21:30 
közötti idıre 

„Föld órája” akció (amelyhez 
világszerte egyre több város, tavaly Pécs és 
Budapest is csatlakozott), vagyis amikor 
lekapcsolják a díszkivilágítást, a nagy 
irodaházak fényeit, de sok otthonban a 
televízió, a lámpafény helyett is egy gyertya 
melletti meghitt beszélgetésre kerül sor. 

Persze jó lenne, ha nem csak ilyen 
nagymérető akciók alkalmával figyelnénk 

s a világra, azonban ezek mégis 
megerısíthetnek minket a 
mindennapokban: nem hiábavaló, ha én is 

 számos rendezvény, 
kiállítás, vetélkedı, iskolai program várja 
országszerte az érdeklıdıket a már 

Föld napján.)  
Jerabek-Cserepes Csilla 

 
AGAPE Az Egyházak Világtanácsának dokumentuma és 

ther Kiadó-Védegylet, 2008.
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Könyvajánló 

Székács József visszaemlékezései
 

született 
Székács József, 
az elsı pesti 
magyar 
evangélikus 
lelkész, késıbbi 
püspök. Erre az 
alkalomra jelent 
meg az 
emlékiratait 
tartalmazó szép 
kiad
Kertész Botond 

történész szerkesztésében. 
Gyülekezetünket is érinti Székács 

József élete, mőködése, illetve az ı 
visszaemlékezéseit tartalmazó könyv. Érint 
bennünket, hiszen a késıbbi kıbányai 
gyülekezet, másokkal együtt a pesti 
egyházközségbıl vált ki. Felmenıink közül 
egyesek hallgathatták a néhai püspök 
igehirdetéseit, tanúi lehettek a 
közegyházban és az egyházpolitikában is 
jelentıs munkálkodásának. Gyülekezete a 
magyar polgárság jelentıs szellemi 
központja lett. 

Nem csupán önéletrajz ez a 
visszaemlékezés. Megismerjük belıle a 19. 
század életét, az egyházban és az 
országban akkor uralkodott jellemzı 
viszonyokat. Megismerjük a kor neves 
embereit, Székács József igényes leírásán 
keresztül. Nyomon követhetjük azt a 
folyamatot, hogy az orosházi tímárme
 
Könyvajánló  

Jörg Zink: 

Úgy gondolom, békességben, szeretetben 
éljük meg az ökumenét vegyes 
házasságunkban. Mégis, a különbözı 
felekezeti hagyományok miatt 
órákat éltünk át keresztelık idején vagy 
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„A történeti egyház” 
Székács József visszaemlékezései  

200 éve 
született 
Székács József, 
az elsı pesti 
magyar 
evangélikus 
lelkész, késıbbi 
püspök. Erre az 
alkalomra jelent 
meg az 
emlékiratait 
tartalmazó szép 
kiadvány, 
Kertész Botond 

Gyülekezetünket is érinti Székács 
József élete, mőködése, illetve az ı 
visszaemlékezéseit tartalmazó könyv. Érint 
bennünket, hiszen a késıbbi kıbányai 
gyülekezet, másokkal együtt a pesti 

ki. Felmenıink közül 
egyesek hallgathatták a néhai püspök 
igehirdetéseit, tanúi lehettek a 
közegyházban és az egyházpolitikában is 

Gyülekezete a 
jelentıs szellemi 

Nem csupán önéletrajz ez a 
mlékezés. Megismerjük belıle a 19. 

század életét, az egyházban és az 
országban akkor uralkodott jellemzı 
viszonyokat. Megismerjük a kor neves 
embereit, Székács József igényes leírásán 
keresztül. Nyomon követhetjük azt a 
folyamatot, hogy az orosházi tímármester 

tehetséges fiából hogyan lett „az ország 
papja”, akit mindenfelıl tisztelet övezett. 
Vezetı szerepe volt a pátens elleni 
küzdelemben, amikor a jellemzıen római 
katolikus hátterő osztrák uralom 
megkísérelte a magyar evangélikus 
egyházat kordában tartan
elvenni. Székács Józsefnek, a magyar 
gyülekezet lelkészének és püspöknek 
oroszlánrésze volt abban, hogy végül is a 
Habsburg hatalom visszavonta ezt.

Nyelvezete elıször idegenes volt 
számomra, pl. szinte
idınként stb. De hamar „elsajátítottam” ezt 
a stílust, úgyhogy nagy élvezetet jelentett a 
visszaemlékezésének az olvasása. Hiszen a 
korrajz, az emberi jellemek leírása valódi 
élmény volt számomra. 

A könyv sok helyén anekdotázó 
stílusban ír, így pl. a házasságára készülé
leírásánál, vagy báró Podmaniczky János 
egyéniségével kapcsolatban.

İszinte hang jellemzi az írását. 
Parókusi vizsgája leírásánál kiderült: egyik 
vizsgatárggyal nehezebben boldogult. Ezért 
megkérte idısebb kollégáját, hogy súgjon 
neki. A segítséget köpen
ajándékozásával hálálta meg.

Mária Dorottyának jó tanácsadója 
volt, a nádorné hallgatott is rá. 

Kívánok a könyv olvasóinak hasonló 
bensı élményt, mint amiben nekem részem 
volt az olvasás közben.

„Az egységes egyház” 
g Zink: Egyetemes egyház, de mikor

 

Úgy gondolom, békességben, szeretetben 
éljük meg az ökumenét vegyes 
házasságunkban. Mégis, a különbözı 
felekezeti hagyományok miatt igen nehéz 
órákat éltünk át keresztelık idején vagy 

úrvacsoránál. Ezért is volt nag
számunkra, amit az ökumenikus imahét 
egyik alkalmán, egy imádságban valahogy 
így fogalmazott meg Vértesaljai László 
jezsuita: Könyörgünk azokért a 
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tehetséges fiából hogyan lett „az ország 
papja”, akit mindenfelıl tisztelet övezett. 
Vezetı szerepe volt a pátens elleni 
küzdelemben, amikor a jellemzıen római 
katolikus hátterő osztrák uralom 
megkísérelte a magyar evangélikus 
egyházat kordában tartani, önrendelkezését 
elvenni. Székács Józsefnek, a magyar 
gyülekezet lelkészének és püspöknek 
oroszlánrésze volt abban, hogy végül is a 
Habsburg hatalom visszavonta ezt. 

Nyelvezete elıször idegenes volt 
számomra, pl. szinte-szintén, koronként-

e hamar „elsajátítottam” ezt 
a stílust, úgyhogy nagy élvezetet jelentett a 
visszaemlékezésének az olvasása. Hiszen a 
korrajz, az emberi jellemek leírása valódi 
élmény volt számomra.  

A könyv sok helyén anekdotázó 
stílusban ír, így pl. a házasságára készülés 
leírásánál, vagy báró Podmaniczky János 
egyéniségével kapcsolatban. 

İszinte hang jellemzi az írását. 
Parókusi vizsgája leírásánál kiderült: egyik 
vizsgatárggyal nehezebben boldogult. Ezért 
megkérte idısebb kollégáját, hogy súgjon 
neki. A segítséget köpenye oda-
ajándékozásával hálálta meg. 

Mária Dorottyának jó tanácsadója 
volt, a nádorné hallgatott is rá.  

Kívánok a könyv olvasóinak hasonló 
bensı élményt, mint amiben nekem részem 
volt az olvasás közben. 

 
Görög Zoltán 

Egyetemes egyház, de mikor?  

úrvacsoránál. Ezért is volt nagyon fontos 
számunkra, amit az ökumenikus imahét 
egyik alkalmán, egy imádságban valahogy 
így fogalmazott meg Vértesaljai László 
jezsuita: Könyörgünk azokért a 
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házaspárokért, akik a 
családban élik meg 
az ökumenét. Segíts, 
hogy hamarosan 

megvalósulhasson, 
hogy ne csak az ige 
asztalánál, hanem az 

asztalánál is együtt 
legyünk.
 Dehát 
várunk? Miért ne 

lehetne már ma valósággá az, amirıl úgy 
gondoljuk, hogy száz év múlva az lehet?”
 Az idézett kérdés Jörg Zink 
könyvébıl való, és nyilván sokakba
felmerül. Miért kell nekem úgy leélni az 
életemet, hogy még a családtagjaimtól is 
elválaszt valami, egy fal, amire már 
senkinek sincs szüksége és ami ráadásul az 
egész kereszténység hitelét 
megkérdıjelezi?  
 A könyv egyik alapgondolata, hogy a 
különbözıség nem baj, sıt nagyon fontos 
érték lehet. Az ısegyházban maguk az 
apostolok is különböztek egymástól, az 
alakuló irányzatok, mozgalmak rendkívül 
sokszínőek és mozgékonyak voltak. De 
mindegyik Jézus tanításából indult ki, hozzá 
igazodott. Pál apostol szenvedélyesen érvel 
a különbözıségek mellett. Sıt II. János 
Páltól való a következı idézet: 
és különbözıség nemcsak, hogy nem állnak 
az egység útjába, hanem éppen 
ellenkezıleg: a kommunió jellegével 
ruházzák fel azt.” A protestáns Oscar 
Cullmann szerint minden egyháznak van 
valamilyen karizmája, amelyet köteles 
„megırizni, tisztán tartani és elmélyíteni”
De hát ki kérdıjelezi meg ezt? Nagyon 
szeretem én is a katolikus templomok 
légkörét, pompáját (ha nem rontják el 
jelenkori giccsel), református t
is sokszor gyönyörködtem már (fıleg, ha 

házaspárokért, akik a 
családban élik meg 
az ökumenét. Segíts, 
hogy hamarosan 

megvalósulhasson, 
gy ne csak az ige 

asztalánál, hanem az 
eucharisztia 

asztalánál is együtt 
legyünk. 

Dehát „mire 
várunk? Miért ne 

lehetne már ma valósággá az, amirıl úgy 
gondoljuk, hogy száz év múlva az lehet?” 

Az idézett kérdés Jörg Zink 
könyvébıl való, és nyilván sokakban 
felmerül. Miért kell nekem úgy leélni az 
életemet, hogy még a családtagjaimtól is 
elválaszt valami, egy fal, amire már 
senkinek sincs szüksége és ami ráadásul az 
egész kereszténység hitelét 

A könyv egyik alapgondolata, hogy a 
ég nem baj, sıt nagyon fontos 

érték lehet. Az ısegyházban maguk az 
apostolok is különböztek egymástól, az 
alakuló irányzatok, mozgalmak rendkívül 
sokszínőek és mozgékonyak voltak. De 
mindegyik Jézus tanításából indult ki, hozzá 

edélyesen érvel 
a különbözıségek mellett. Sıt II. János 
Páltól való a következı idézet: „Sokszínőség 
és különbözıség nemcsak, hogy nem állnak 
az egység útjába, hanem éppen 
ellenkezıleg: a kommunió jellegével 

A protestáns Oscar 
zerint minden egyháznak van 

valamilyen karizmája, amelyet köteles 
„megırizni, tisztán tartani és elmélyíteni”. 
De hát ki kérdıjelezi meg ezt? Nagyon 
szeretem én is a katolikus templomok 
légkörét, pompáját (ha nem rontják el 
jelenkori giccsel), református temp-lomban 
is sokszor gyönyörködtem már (fıleg, ha 

középkori freskó bukkant elı a meszelés 
alól), szeretek evangélikus templomokat is 
(különösen akkor, ha az esküvımön az 
„igen”-re hirtelen besütött a nap az 
ablakon).  
 Általában gazdagodásként éltem 
meg, ha ismeretlen helyen, más 
felekezetnél, más országban figyelhettem 
akár együtt imádkozva is 
Istent. Jörg Zink írja: „Ha azt akarjuk, hogy 
világunkban hitele legyen az 
evangéliumnak, akkor azt különbözı 
hangoknak, különbözı módon kell 
hirdetniük, de úgy, hogy nem egymás ellen 
lármáznak.”  Ugyanakkor konzervatív is 
vagyok, nagyon fontos számomra az 
értékek, a hagyományok ırzése és 
tisztelete. De nem lehet elzárkózni, erıdbe 
vonulni. „Az erıdítmények létének értelme, 
hogy ırizzék, ami benn
álljanak, ahol emelték ıket. A jövı útjaira 
rálépni, azon járni nem lehet velük.” 
A katolikus egyházat súlyos kritika éri a 
könyvben, de szerintem nagyon találó 
észrevétel e következı is: 
egyházainak igehirdetését a
És éppen a keresztutakat, a kálváriákat 
vetette el. (...) Jóllehet a kereszt állt a 
középpontban, többé senki sem vetett 
keresztet.”  
 Jörg Zink szerint minden különbség, 
ellentét feloldható, még az úrvacsora 
kérdése is. A papszentelés kör
marad az egyetlen nehézség.
 A számomra nagyon izgalmas, 
rendkívül fontos könyvet, szeretettel és a 
szerzı messzire mutató gondolataival 
ajánlom mindenkinek. 
problémák fölött régen eljárt a történelem 
ideje. (…) Ha akarunk tenn
ellen, hogy elpusztuljon a világ, akkor az 
eddiginél sokkal szorosabb szövetségre kell 
lépnünk azokkal, akik bárhol a világon az 
árral szemben úsznak.”
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középkori freskó bukkant elı a meszelés 
alól), szeretek evangélikus templomokat is 
(különösen akkor, ha az esküvımön az 

re hirtelen besütött a nap az 

Általában gazdagodásként éltem 
ha ismeretlen helyen, más 

felekezetnél, más országban figyelhettem – 
akár együtt imádkozva is –, hogyan dicsérik 

„Ha azt akarjuk, hogy 
világunkban hitele legyen az 
evangéliumnak, akkor azt különbözı 
hangoknak, különbözı módon kell 
irdetniük, de úgy, hogy nem egymás ellen 

Ugyanakkor konzervatív is 
vagyok, nagyon fontos számomra az 
értékek, a hagyományok ırzése és 
tisztelete. De nem lehet elzárkózni, erıdbe 

„Az erıdítmények létének értelme, 
hogy ırizzék, ami bennük van, és hogy ott 
álljanak, ahol emelték ıket. A jövı útjaira 
rálépni, azon járni nem lehet velük.” (Zink) 
A katolikus egyházat súlyos kritika éri a 
könyvben, de szerintem nagyon találó 
észrevétel e következı is: „A reformáció 
egyházainak igehirdetését a kereszt uralta. 
És éppen a keresztutakat, a kálváriákat 
vetette el. (...) Jóllehet a kereszt állt a 
középpontban, többé senki sem vetett 

Jörg Zink szerint minden különbség, 
ellentét feloldható, még az úrvacsora 
kérdése is. A papszentelés körüli, elvi vita 
marad az egyetlen nehézség. 

A számomra nagyon izgalmas, 
rendkívül fontos könyvet, szeretettel és a 
szerzı messzire mutató gondolataival 
ajánlom mindenkinek. „A felekezeti 
problémák fölött régen eljárt a történelem 
ideje. (…) Ha akarunk tenni valamit az 
ellen, hogy elpusztuljon a világ, akkor az 
eddiginél sokkal szorosabb szövetségre kell 
lépnünk azokkal, akik bárhol a világon az 
árral szemben úsznak.” 

           
Regıs Imre 
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Könyvajánló  

Karácsony elıtt látott 
napvilágot a Kairosz 
Kiadó Miért hiszek? c. 
sorozatának LX. 
darabja, melyben 
Fabiny Tamás püspök 
és Szınyi Szilárd 

olvasható. Nemcsak a 
borítóról, hanem a 
zsebbe simuló kis 
könyvecskébıl is 
lelkész, az a Tamás 

mosolyog ránk, akit itt, Kıbányán 
mindnyájan jól ismerünk. 
 Már a fejezetek felütése is sokat 
elárul a kötet tematikájáról és arról, milyen 
sokoldalúan felkészült a kérdezı, mennyi 
mindent megoszt vele – 
olvasókkal – az interjúalany. A korántsem 
szokványos fejezetcímeket érdemes 
felsorolnunk. Hitem mint a változó hold 
Az egyház komolyan utat tévesztett 
Bizonyos emberek elıtt jobb, ha hallgatunk 
– Még hogy a világ sóvárogva vár minket, 
krisztushívıket? - Ez nem ripacsk
hanem egy másik homiletikai iskola 
Egyházunkat mindig jellemezte a polgári 
liberális szellem – Ezt csak egy hús
feleség mellett lehet megtanulni 
Istenhez tartozás nem azonos a templomba 
járással. 
 A térben és idıben messze elıre
visszatekintı beszélgetésbıl kirajzolódik 
egy család- és Krisztuscentrikus, mővelt és 
bölcs, kissé talán szórakozott és játékos, 
ıszinte férfi portréja, aki felelısen 
gondolkodik, de nem áll meg a gondolatok 
szintjén, hanem tenni sem rest; aki 
számára titok marad a más titka; aki szerint 
mindig van esély a megtérésre 
minderrıl nyitott szívvel és természetes 
nyelven tud szólni. 
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„Az emberarcú egyház” 
Neki növekednie kell...  
Interjúkötet Fabiny Tamással  

 
Karácsony elıtt látott 
napvilágot a Kairosz 
Kiadó Miért hiszek? c. 
sorozatának LX. 
darabja, melyben 
Fabiny Tamás püspök 
és Szınyi Szilárd 

beszélgetése 
olvasható. Nemcsak a 
borítóról, hanem a 
zsebbe simuló kis 
könyvecskébıl is az a 
lelkész, az a Tamás 

mosolyog ránk, akit itt, Kıbányán 

Már a fejezetek felütése is sokat 
elárul a kötet tematikájáról és arról, milyen 
sokoldalúan felkészült a kérdezı, mennyi 

 és velünk, 
interjúalany. A korántsem 

szokványos fejezetcímeket érdemes 
felsorolnunk. Hitem mint a változó hold – 
Az egyház komolyan utat tévesztett – 
Bizonyos emberek elıtt jobb, ha hallgatunk 

Még hogy a világ sóvárogva vár minket, 
Ez nem ripacskodás, 

hanem egy másik homiletikai iskola – 
Egyházunkat mindig jellemezte a polgári 

Ezt csak egy hús-vér 
feleség mellett lehet megtanulni – Az 
Istenhez tartozás nem azonos a templomba 

A térben és idıben messze elıre- és 
tekintı beszélgetésbıl kirajzolódik 

és Krisztuscentrikus, mővelt és 
bölcs, kissé talán szórakozott és játékos, 
ıszinte férfi portréja, aki felelısen 
gondolkodik, de nem áll meg a gondolatok 
szintjén, hanem tenni sem rest; aki 

d a más titka; aki szerint 
mindig van esély a megtérésre – és aki 
minderrıl nyitott szívvel és természetes 

 A beszélgetés tematikája majd 
mindenre kiterjed, ami T
teljesen nem 
magánéletében és egyházi él
fontos. Olvasunk a családi háttérrıl, 
szüleihez való viszonyáról: az ısöket 
történelmi és politikai keretben is látjuk. 
Megelevenednek elıttünk családi ebédek, a 
diakóniai teológia, de Ordass és Mindszenty 
szelleme is. Nem maradnak ki a Káldy
korszak visszásságai sem és az 
egyházunkban létrehívott múltfeltáró 
bizottság nagyon fontos munkája, vagy a 
rendszerváltás reményteljes élményei és 
olyan „egyházi elıérzete”, mint a fasori 
gimnázium újraindítása, a MEVISZ 
megalakulása. A „beszélgetı egyház” 
programját meghirdetı püspök ıszintén 
mesél az egykori segédlelkészre irányuló 
beszervezési kísérletrıl, és megrázóan vall 
édesapjáról ebben a kontextusban.  
Személyes hangon szól Fabiny Tamás a 
lelkészi hivatásról, a lelkészcsaládok 
életérıl, gyülekezeti ta
számunkra is ismerıs történeteket 
felelevenítve, a teológia tudományáról, a 
média-munkáról, és arról, „mit lehet 
megtanulni könyvbıl, és mit nem”. A 
háromnemzetiségő egyház, az ökumené, a 
szlovák-magyar megbékélés kérdéseit 
nemcsak felelıs egyházvezetıként, hanem 
a jövıért aggódó magyar evangélikusként is 
látja. Vágya beteljesíteni püspöki 
jelmondatát: Conservando et Renovando 
'Fenntartani és megújítani'. Azt szeretné, 
azért dolgozik és imádkozik, hogy végre 
megtérésre mindig kész közössé
kövek egyháza” legyen a 
evangélikusoké... Így fejezi be a beszél
getést: Krisztus fájdalmas vajúdás nyomán 
születik meg az emberben. Gyötrelmek 
közepette jut Pál apostol is odáig, hogy 
elmondhassa: „Élek többé nem én, hanem 
Krisztus él bennem.”
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A beszélgetés tematikája majd 
mindenre kiterjed, ami Tamás életében – a 
teljesen nem szétválasztható 

életében és egyházi életében – 
fontos. Olvasunk a családi háttérrıl, 
szüleihez való viszonyáról: az ısöket 
történelmi és politikai keretben is látjuk. 
Megelevenednek elıttünk családi ebédek, a 
diakóniai teológia, de Ordass és Mindszenty 
szelleme is. Nem maradnak ki a Káldy-

zak visszásságai sem és az 
egyházunkban létrehívott múltfeltáró 
bizottság nagyon fontos munkája, vagy a 
rendszerváltás reményteljes élményei és 
olyan „egyházi elıérzete”, mint a fasori 
gimnázium újraindítása, a MEVISZ 
megalakulása. A „beszélgetı egyház” 

ogramját meghirdetı püspök ıszintén 
mesél az egykori segédlelkészre irányuló 
beszervezési kísérletrıl, és megrázóan vall 
édesapjáról ebben a kontextusban.  
Személyes hangon szól Fabiny Tamás a 
lelkészi hivatásról, a lelkészcsaládok 
életérıl, gyülekezeti tapasztalatairól – 
számunkra is ismerıs történeteket 
felelevenítve, a teológia tudományáról, a 

munkáról, és arról, „mit lehet 
könyvbıl, és mit nem”. A 

egyház, az ökumené, a 
magyar megbékélés kérdéseit 

egyházvezetıként, hanem 
a jövıért aggódó magyar evangélikusként is 
látja. Vágya beteljesíteni püspöki 
jelmondatát: Conservando et Renovando – 
'Fenntartani és megújítani'. Azt szeretné, 
azért dolgozik és imádkozik, hogy végre 
megtérésre mindig kész közösség, „élı 
kövek egyháza” legyen a magyarországi  

Így fejezi be a beszél-
Krisztus fájdalmas vajúdás nyomán 

születik meg az emberben. Gyötrelmek 
közepette jut Pál apostol is odáig, hogy 

Élek többé nem én, hanem 
él bennem.” Nem könnyő hát 
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kimondani: „Neki növekednie ke
pedig kisebbé lennem.” Keresztelı János 
tudta ezt, Szőz Mária még inkább. A 
bencések is tudták, és Luther is tudta. Én is 
ennek jegyében szeretnék élni.

 
Neki növekednie kell... Fabiny Tamással beszé
iratterjesztésünkben. Ára: 1500,- www.kairosz.hu

Könyvajánló  

Klauss Douglass: Az új reformáció 
 
Licitálás vagy provokáció? Tudhat
tovább számolni Luther Mártonnál? 
Számháború?  
 Amikor elıször közelebbrıl 
szemügyre vettem ezt a könyvet, arra a 
kissé huncut következtetésre jutottam, 
hogy nem lehet véletlen, hogy magyarul 
nem a Luther Kiadó, hanem a Kálvin Kiadó 
adta ki… Talán kínos megállapításokat 
tartalmaz ránk, evangélikusokra nézve. 
Amikor végigolvastam, már sajnáltam, 
miért is nem nálunk jegyezték.
 Amikor Fabiny Tamás reformáció 
ünnepén kiszegezte Luther 95 tételét, rá 
kellett ébrednem, hogy a tételek többsége 
nem hozzánk szól, bár néhány közülük ma 
is aktuális. Luther Márton tételei a mai, 21. 
században élı olvasónak majdhogynem 
kínaiak; korának húsbavágó megállapításai, 
kritikái nekünk többnyire a bırünket sem 
karcolják, alig érthetıek.  
 Félreértés ne essék, Klaus 
50 éves német evangélikus lelkész nem lett 
hőtlen Lutherhez, sıt tételeit gyakran olyan 
célok érdekében fogalmazza meg, 
amelyeket Luther Márton tőzött valaha a 
zászlajára, de eddig nem valósultak meg, 
vagy olyanokat, amelyek Luther központi 
üzenetei voltak, csupán „lefordította” 
reformátorunknak a 16. században elı 
emberhez szóló szavait a 21. században 
élık nyelvére. Luther úgy és azért volt 
modern, mert kora emberéhez szólt, ıt 
szerette volna közelebb segíteni 
Krisztushoz. Ezt teszi Klaus Dougla
korántsem elefántcsont-toronyba zárkózó, 

Neki növekednie kell, nekem 
Keresztelı János 

tudta ezt, Szőz Mária még inkább. A 
bencések is tudták, és Luther is tudta. Én is 
ennek jegyében szeretnék élni. 

 Az ıszinte, baráti beszélgetéshez 
hely és idı kell. Válasszunk hát ki egy 
karosszéket, készítsünk ma
csésze teát, és kényelmesen hátradılve, a 
kis könyvet forgatva részesei, sıt résztvevıi 
leszünk egy igazi, baráti beszélgetésnek.

Neki növekednie kell... Fabiny Tamással beszélget Szınyi Szilárd. Kairosz Kiadó, Budapest, 2008. Kapható 
www.kairosz.hu 

„A jövı egyháza” 
Klauss Douglass: Az új reformáció – 96 tétel az egyház jövıjérıl

Licitálás vagy provokáció? Tudhat-e valaki 
ább számolni Luther Mártonnál? 

Amikor elıször közelebbrıl 
szemügyre vettem ezt a könyvet, arra a 
kissé huncut következtetésre jutottam, 
hogy nem lehet véletlen, hogy magyarul 
nem a Luther Kiadó, hanem a Kálvin Kiadó 

megállapításokat 
tartalmaz ránk, evangélikusokra nézve. 
Amikor végigolvastam, már sajnáltam, 
miért is nem nálunk jegyezték. 

Amikor Fabiny Tamás reformáció 
ünnepén kiszegezte Luther 95 tételét, rá 
kellett ébrednem, hogy a tételek többsége 

szól, bár néhány közülük ma 
is aktuális. Luther Márton tételei a mai, 21. 
században élı olvasónak majdhogynem 
kínaiak; korának húsbavágó megállapításai, 
kritikái nekünk többnyire a bırünket sem 

Félreértés ne essék, Klaus Douglass, 
50 éves német evangélikus lelkész nem lett 
hőtlen Lutherhez, sıt tételeit gyakran olyan 
célok érdekében fogalmazza meg, 
amelyeket Luther Márton tőzött valaha a 
zászlajára, de eddig nem valósultak meg, 
vagy olyanokat, amelyek Luther központi 

tei voltak, csupán „lefordította” 
reformátorunknak a 16. században elı 
emberhez szóló szavait a 21. században 
élık nyelvére. Luther úgy és azért volt 
modern, mert kora emberéhez szólt, ıt 
szerette volna közelebb segíteni 
Krisztushoz. Ezt teszi Klaus Douglass is, aki 

toronyba zárkózó, 

íróasztal-
fiókjának író 
tudós. A 
német 
evangélikus 
egyház 
jelenlegi 
válságjeleit 
elemezve jut 
el rendkívül 
gyakorlatias 
megállapításai
hoz, 
tételeihez, 
amelyek 
idınként provokatívak, idınként szívet 
melengetık, szárnyakat adók. Az egyház 
jelenlegi krízishelyzetébıl kiindulva 
lehetıséget lát arra, hogy élı 
keresztyénség, élı gyülekezetek alkossák a 
jövı egyházát. Tételeit, megállapításait 
gyülekezetépítı munkájának eredményei is 
hitelesítik. Ha valaki székéb
hátradılve olvassa a mővet, gondolván, 
hogy a német protestánsok problémáitól mi 
mentesek vagyunk, hamarosan csalódni 
fog, mivel a munka döntı része számunkra 
is aktuális, elgondolkodtató, önvizsgálatra 
és akcióra serkentı. 
Klaus Douglass helyzetelemzése mellett 
rögtön megfogalmazza a problémák 
megoldására irányuló tennivalókat is. 
Tételeit – nagyon áttekinthetıen 
feladat köré csoportosítja. 
 A teljesség igénye nélkül említek 
néhányat a feladatokból: visszatérni a 
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Az ıszinte, baráti beszélgetéshez 
ely és idı kell. Válasszunk hát ki egy 

karosszéket, készítsünk magunk mellé egy 
kényelmesen hátradılve, a 

kis könyvet forgatva részesei, sıt résztvevıi 
leszünk egy igazi, baráti beszélgetésnek.

lget Szınyi Szilárd. Kairosz Kiadó, Budapest, 2008. Kapható 

zzs 

egyház jövıjérıl 

idınként provokatívak, idınként szívet 
etık, szárnyakat adók. Az egyház 

jelenlegi krízishelyzetébıl kiindulva 
lehetıséget lát arra, hogy élı 
keresztyénség, élı gyülekezetek alkossák a 
jövı egyházát. Tételeit, megállapításait 
gyülekezetépítı munkájának eredményei is 
hitelesítik. Ha valaki székében kényelmesen 
hátradılve olvassa a mővet, gondolván, 
hogy a német protestánsok problémáitól mi 
mentesek vagyunk, hamarosan csalódni 
fog, mivel a munka döntı része számunkra 
is aktuális, elgondolkodtató, önvizsgálatra 

lyzetelemzése mellett 
rögtön megfogalmazza a problémák 
megoldására irányuló tennivalókat is. 

nagyon áttekinthetıen – tizenkét 
feladat köré csoportosítja.  

A teljesség igénye nélkül említek 
néhányat a feladatokból: visszatérni a 
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reformátori középpontba, újra felismerni a 
küldetést, aktivizálni a hívık egyetemes 
papságát, kiépíteni a kiscsoportok 
egészséges struktúráját, kialakítani a 
szeretet kultúráját, jövıt álmodni az 
egyháznak. 
 Douglass gondolkodásának távla
taiban „a gyülekezetnek olyan hellyé kell 
válnia, ahol az emberek szárnyakat adnak 
egymásnak, ahelyett, hogy azokat 
megnyirbálnák”. Ha elgondolásai alapján 
látunk hozzá az istentisztelet 
megújításához, akkor az valóban Isten 
szeretetének ünnepe lehet. 
Néhány mondat a könyv záró f

 
(A gyülekezetünkben újonnan létesült kölcsönkönyvtárban a könyv több példánya is hozzáférhetı.)
(Kreuz Verlag Stuttgart 2001. Kálvin 

Aktuális 

 
Ökumenikus imahét - A Krisztus

imádságainkat, énekeinket, az igehirdetések mondanivalóját. „...legyenek eggyé 
kezedben.”(Ez 37,17) 
 A képen Szilágyi Sándor And
katolikus plébános), és Benkóczy Péter (evangélikus lelkész) látható. Alkalmainkon 
még igehirdetıi és liturgusi szolgálatot végzett Ailer Gáspár (római katolikus káplán) 
és Jármi Zoltán (görög katolikus káp
 
Istenünk áldása kísérje a kıbányai ökumenikus törekvéseinket!
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középpontba, újra felismerni a 
küldetést, aktivizálni a hívık egyetemes 
papságát, kiépíteni a kiscsoportok 
egészséges struktúráját, kialakítani a 
szeretet kultúráját, jövıt álmodni az 

Douglass gondolkodásának távla-
olyan hellyé kell 

válnia, ahol az emberek szárnyakat adnak 
egymásnak, ahelyett, hogy azokat 

Ha elgondolásai alapján 
látunk hozzá az istentisztelet 
megújításához, akkor az valóban Isten 

Néhány mondat a könyv záró fejezetébıl: 

„A jövı egyházát mindenek elıtt a szeretet 
fogja jellemezni: bensıséges szeretet Isten 
iránt, szívélyes szeretet a tagok között, és 
túlcsorduló szeretet az emberek iránt… 
Minden, ami nem szeretetbıl fakad, 
kudarcot fog vallani… Az egyházban 
nálunknál sokkal többen vannak, akik 
változásra vágynak –
reménykednek benne. Itt az ideje, hogy 
elkezdjük ıket is szeretni. És hogy 
szeretetünket kiterjesszük Istenre, akinek 
olyan látomása van egyházunkról, ami 
messze meghaladja azt, amiben 
élünk, vagy amit akárcsak sejthetünk is... 
Ez a könyv nem harci riadó, hanem az 
egyháznak szóló szerelmi vallomás.”

(A gyülekezetünkben újonnan létesült kölcsönkönyvtárban a könyv több példánya is hozzáférhetı.)
(Kreuz Verlag Stuttgart 2001. Kálvin Kiadó 2002, 2005) 

„Otthont adtunk” 

A Krisztus-hívık egységéért 
Idén január 19. és 25. között rendezték meg 
Krisztus-hívık egységéért hirdetett egyetemes 
imahetet. A kıbányai felekezetek 
vezetıik hat estén keresztül élték meg a 
közösség, „egy akol-egy pásztor”, 
tartozás az élményét.  
 Az alkalmak az Ihász utcai református 
gyülekezet közösségi termében, a Szent László 
templomban, valamint az gyülekezeti 
termünkben voltak megtartva.
 Az idei imahét mottója végig

énekeinket, az igehirdetések mondanivalóját. „...legyenek eggyé 

A képen Szilágyi Sándor András (református lelkipásztor) Miksó Sándor (római 
katolikus plébános), és Benkóczy Péter (evangélikus lelkész) látható. Alkalmainkon 
még igehirdetıi és liturgusi szolgálatot végzett Ailer Gáspár (római katolikus káplán) 
és Jármi Zoltán (görög katolikus káplán).  

Istenünk áldása kísérje a kıbányai ökumenikus törekvéseinket! 
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„A jövı egyházát mindenek elıtt a szeretet 
fogja jellemezni: bensıséges szeretet Isten 
iránt, szívélyes szeretet a tagok között, és 
túlcsorduló szeretet az emberek iránt… 
Minden, ami nem szeretetbıl fakad, 
kudarcot fog vallani… Az egyházban 

unknál sokkal többen vannak, akik 
– vagy már nem is 

reménykednek benne. Itt az ideje, hogy 
elkezdjük ıket is szeretni. És hogy 
szeretetünket kiterjesszük Istenre, akinek 
olyan látomása van egyházunkról, ami 
messze meghaladja azt, amiben most 
élünk, vagy amit akárcsak sejthetünk is... 
Ez a könyv nem harci riadó, hanem az 
egyháznak szóló szerelmi vallomás.” 

(A gyülekezetünkben újonnan létesült kölcsönkönyvtárban a könyv több példánya is hozzáférhetı.) 

Csepregi Gyula 

. és 25. között rendezték meg a 
hívık egységéért hirdetett egyetemes 

A kıbányai felekezetek tagjai és 
estén keresztül élték meg a 

egy pásztor”, az együvé 

Az alkalmak az Ihász utcai református 
termében, a Szent László 

valamint az gyülekezeti 
termünkben voltak megtartva. 

Az idei imahét mottója végigkísérte 
énekeinket, az igehirdetések mondanivalóját. „...legyenek eggyé 

rás (református lelkipásztor) Miksó Sándor (római 
katolikus plébános), és Benkóczy Péter (evangélikus lelkész) látható. Alkalmainkon 
még igehirdetıi és liturgusi szolgálatot végzett Ailer Gáspár (római katolikus káplán) 
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Ökumenikus Világimanap 
 

melyet a gyülekezeti termünkben tartottunk.
 A „Sokfélék vagyunk, de Krisztusban egyek” jelmondatra közel 50 n
testvérünk is összesereglett. 
együtt szolgáltak (lásd képünkön
hirdetett Szilágyi–Sándor Gabriella (református 
 Napjainkban 170 országban van szervezett imanapi munka. Az imanap témáját 
minden évben más ország készíti el
köszönhetjük, a jövı évi anyagot már most készítik kameruni asszonytestvéreink. 
 Reménységünk, hogy hasonló módon 
 
VIII. Országos Evangélikus Bábverseny
 

Bibliai szereplık a kıbányai színpadon
  
 Mózes, Káin és Ábel, Dávid, József és 
testvérei – a Bibliából ismerıs személyek ezúttal 
paraván mögött elevenedtek meg. Nyolcadik 
alkalommal rendezte meg a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Gyermek-
március 7-én az országos bábversenyt, amelynek 
hosszú szünet után ismét a kıbányai gyülekezet 
Kápolna Színpada adott otthont.
 A százharminchat bábozó kilenc fellépı csoportban olyan nagyszerő elıadás
készült, hogy a zsőri – Döbrentey Ildikó
bábmővész, valamint Kerepeszki Anikó
hozott: az egy-egy harmadik és második helyezés mellett három elsı díjat ítélt oda, és 
ezeket számos különdíjjal is kiegészítette.
 Gyermekek a Bibliában
csoportok a legkülönfélébb technikákat alkalmaztak 
árnyjáték és vegyes technikával készült bábok kerültek a színpadra. A tízperces elıadások 
értékelésekor a zsőri kiemelte a bábok és a díszletek magas színvonalát és a szereplık 
érthetı beszédét.  

 
 

ikus Világimanap  

 Az imanapi liturgiai füzetben így invitálnak 
imára a pápua új-guineai n
Gutpela apinun tru! Adorahi namona
„Jó napot kívánok!  
 2009. március 6
péntekjén napkeltét
világszerte azonos 
imádkoznak felekezetre való tekintet nélkül a 
nık a békéért. 
 Mindenekelıtt és mindenekfelett: a 
közös ima ereje, az együtt ünneplés feleme
érzése az, ami megszentelte 

melyet a gyülekezeti termünkben tartottunk. 
de Krisztusban egyek” jelmondatra közel 50 n

testvérünk is összesereglett. Az imanapon református, evangélikus, katolikus asszonyok 
lásd képünkön) a pápua új-guineai színekbe öltöztetetett oltárnál. Igét 

Sándor Gabriella (református lelkipásztor).  
Napjainkban 170 országban van szervezett imanapi munka. Az imanap témáját 

minden évben más ország készíti elı, az ideit pápua új-guineai n
 évi anyagot már most készítik kameruni asszonytestvéreink. 

hasonló módon újra együtt lehetünk a jövı

VIII. Országos Evangélikus Bábverseny  

a kıbányai színpadon 

Mózes, Káin és Ábel, Dávid, József és 
a Bibliából ismerıs személyek ezúttal 

paraván mögött elevenedtek meg. Nyolcadik 
alkalommal rendezte meg a Magyarországi 

- és Ifjúsági Osztálya 
az országos bábversenyt, amelynek 

án ismét a kıbányai gyülekezet 
zínpada adott otthont. 

A százharminchat bábozó kilenc fellépı csoportban olyan nagyszerő elıadás
Döbrentey Ildikó meseíró, Granasztói Szilvia 

Kerepeszki Anikó magyar és hittan szakos tanár 
egy harmadik és második helyezés mellett három elsı díjat ítélt oda, és 

ezeket számos különdíjjal is kiegészítette. 
ekek a Bibliában volt a témája az idei vetélkedésnek. A feldolgozáshoz a 

csoportok a legkülönfélébb technikákat alkalmaztak – marionett, fakanál
árnyjáték és vegyes technikával készült bábok kerültek a színpadra. A tízperces elıadások 

ésekor a zsőri kiemelte a bábok és a díszletek magas színvonalát és a szereplık 

(forrás: Evangélikus Élet, 2009. március 15.)
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Az imanapi liturgiai füzetben így invitálnak 
guineai nık-asszonyok: 
Adorahi namona! azaz 

. március 6-án, március elsı 
péntekjén napkeltétıl napnyugtáig 

 liturgia szerint 
imádkoznak felekezetre való tekintet nélkül a 

tt és mindenekfelett: a 
közös ima ereje, az együtt ünneplés felemelı 

mi megszentelte az alkalmat, 

de Krisztusban egyek” jelmondatra közel 50 nı és néhány férfi 
Az imanapon református, evangélikus, katolikus asszonyok 

guineai színekbe öltöztetetett oltárnál. Igét 

Napjainkban 170 országban van szervezett imanapi munka. Az imanap témáját 
guineai nıtestvéreinknek 

 évi anyagot már most készítik kameruni asszonytestvéreink.  
a jövıre is! 

A százharminchat bábozó kilenc fellépı csoportban olyan nagyszerő elıadásokkal 
 és Giovannini Kornél 

magyar és hittan szakos tanár – rendkívüli döntést 
egy harmadik és második helyezés mellett három elsı díjat ítélt oda, és 

volt a témája az idei vetélkedésnek. A feldolgozáshoz a 
marionett, fakanál- és papírbáb, 

árnyjáték és vegyes technikával készült bábok kerültek a színpadra. A tízperces elıadások 
ésekor a zsőri kiemelte a bábok és a díszletek magas színvonalát és a szereplık jól 

Boda Zsuzsa 
(forrás: Evangélikus Élet, 2009. március 15.) 
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Tamás Mise − a keresık istentisztelete
 

2009. április 5-én elıször lesz temp
lomunkban „Tamás mise
voltaképpen milyen istentiszteleti forma ez
Errıl olvashatunk a következıkben.
 A „Tamás mise” Jézus tanítványáról, 
a „hitetlen” Tamásról kapta nevét, aki addig 
nem akarta elhinni a Mester feltámadását, 
amíg meg nem érintette a sebeit (Jn 20,2
29). Ezt az istentiszteletet, mely 
mozgalmasságával és szokatlanságával 
szeretné megszólítani a j
gyülekezetet, „a hitetleneknek, kételke
dıknek és egyéb jó keresztényeknek” 
szervezik – írja a mőfaj egyik szakértı
Ezeknek az alkalmaknak a célja mindezeken 
túl a személyes találkozás, a közösség 
élményének átélése. 
 Az újszerő, interaktív elemeket 
tartalmazó istentiszteleti forma 
Finnországban keletkezett a 20. század 
nyolcvanas éveinek végén. Eredete 
egyrészt a finn „népmise”, azaz az ifjúsági 
istentisztelet új formáira, másrészt az ún. 
„holnap gyülekezete” találkozóira veze
vissza, amelynek résztvevıi Olli Valtonen 
televíziós lelkész vezetésével Helsinki 
különbözõ vendéglıiben győ
finn kezdeményezıknek az volt a 
szándékuk, hogy a nagyvárosokban élı
emberek számára is vonzó, õket is 
megszólító istentiszteleteket tartsanak. 
Németországban 1993-ban tartották az elsõ 
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keresık istentisztelete   

én elıször lesz temp-
ás mise”. Hogy 

milyen istentiszteleti forma ez? 
a következıkben. 
mise” Jézus tanítványáról, 

a „hitetlen” Tamásról kapta nevét, aki addig 
nem akarta elhinni a Mester feltámadását, 
amíg meg nem érintette a sebeit (Jn 20,24–
29). Ezt az istentiszteletet, mely 
mozgalmasságával és szokatlanságával 
szeretné megszólítani a jelen lévı 

tet, „a hitetleneknek, kételke-
és egyéb jó keresztényeknek” 

írja a mőfaj egyik szakértıje. 
ja mindezeken 

túl a személyes találkozás, a közösség 

, interaktív elemeket 
tartalmazó istentiszteleti forma 
Finnországban keletkezett a 20. század 
nyolcvanas éveinek végén. Eredete 
egyrészt a finn „népmise”, azaz az ifjúsági 
istentisztelet új formáira, másrészt az ún. 
„holnap gyülekezete” találkozóira vezethetõ 

i Olli Valtonen 
televíziós lelkész vezetésével Helsinki 

őltek össze. A 
knek az volt a 

y a nagyvárosokban élı 
emberek számára is vonzó, õket is 
megszólító istentiszteleteket tartsanak. 

ban tartották az elsõ 

Tamás misét, ahol ma már negyvennél
több helyen ünneplik, eltérı
van, ahol havonta, van, ahol éven
háromszor. A kezdeteknél két alapkérdés 
vetõdött fel: Milyen legyen az az 
istentisztelet, amelyre magammal vihetem 
az egyháztól idegenkedõ barátomat is? 
Milyen ajándékot kaptam Istentõl, amellyel 
gazdagíthatom az istentiszteletet?
 A német evangélikus
egyházak közösségének gyülekezeti 
kollégiuma évente egyszer egy hétvégére 
területi találkozóra hívja össze a „Tamás
mise” helyi kezdeményez
terjedése és fejlıdése ilye
saját magát szervezı és irányító folyamaton 
belül történik. Magyarországon is több 
gyülekezet szorgalmazta a „Tamás
miséhez” hasonló istentiszteleti form
kialakítását. A szervezı
hogy hazánkban miként lehet a finn és a 
német példákat alkalmazni. Ezek alapján a 
hangsúly nálunk is az önkéntes
szolgálatára, illetve a résztvevı
gyülekezeti életbe való bevonására került.
  Az istentisztelet
készíti elı és formálja, amelyben a 
tiszteletbeli tagok és a fı
azonos jogosítvánnyal dolgoznak együtt. 
alkalom ünneplésének elsı
az érdekeltek munkaközössége, akik együtt 
egyengetik az elsõ „Tamás
utat. A szervezõk nyitottak egymás lelk
ajándékaira, és lehetı
arra, hogy a „Tamás 
talentumaival szolgáljon az elı
megszerkesztett rend szerint. Mindezzel 
együtt nem akarják újra „kitalálni” az 
istentiszteletet: megırzik a keresztény 
istentisztelet alapszerkezetét. 
 A „Tamás mise” csupán arra tesz 
kísérletet, hogy a keresztény hit 
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misét, ahol ma már negyvennél is 
több helyen ünneplik, eltérı gyakorisággal: 
van, ahol havonta, van, ahol évente 
háromszor. A kezdeteknél két alapkérdés 
vetõdött fel: Milyen legyen az az 
istentisztelet, amelyre magammal vihetem 
az egyháztól idegenkedõ barátomat is? 
Milyen ajándékot kaptam Istentõl, amellyel 
gazdagíthatom az istentiszteletet? 

A német evangélikus-lutheránus 
egyházak közösségének gyülekezeti 
kollégiuma évente egyszer egy hétvégére 
területi találkozóra hívja össze a „Tamás 
mise” helyi kezdeményezıit. Az alkalom 

dése ilyen módon egy 
és irányító folyamaton 

ténik. Magyarországon is több 
yülekezet szorgalmazta a „Tamás 

miséhez” hasonló istentiszteleti formák 
kialakítását. A szervezık megvizsgálták, 
hogy hazánkban miként lehet a finn és a 
német példákat alkalmazni. Ezek alapján a 
hangsúly nálunk is az önkéntesek 
zolgálatára, illetve a résztvevıknek a 

gyülekezeti életbe való bevonására került. 
Az istentiszteletet egy olyan csoport 

és formálja, amelyben a 
tagok és a fıfoglalkozásúak 

azonos jogosítvánnyal dolgoznak együtt. Az 
nneplésének elsı feltétele mindig 

az érdekeltek munkaközössége, akik együtt 
k az elsõ „Tamás miséhez” vezetı 

utat. A szervezõk nyitottak egymás lelki 
ajándékaira, és lehetıséget biztosítanak 

 misén” ki-ki a maga 
olgáljon az elıre 

megszerkesztett rend szerint. Mindezzel 
együtt nem akarják újra „kitalálni” az 
istentiszteletet: megırzik a keresztény 
istentisztelet alapszerkezetét.  

mise” csupán arra tesz 
kísérletet, hogy a keresztény hit 
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tradicionális kincseit a ma emberének 
valóságos szükségleteit figyelembe véve 
adja át. A „Tamás mise” során (az 
igehirdetés elıtt vagy után) kb. húszperces 
„nyitott imádságidı”, ún. „imádságjárás” áll 
a hívek rendelkezésére. Ez alatt az idı alatt 
mindenki szabadon mozoghat a
megfelelıen kialakított templomtérben, és 
igényeinek megfelelõen vehet részt az 
istentisztelet eseményében: áldást
csendben imádkozhat, saját imáját 
megfogalmazva együtt imádkozhat egy 
lelkigondozó segítségével stb. Ennek 
megfelelıen a fıoltáron kívül 
lehetıségek szerint – több stációt (ún. 
„mellékoltárokat”) állítanak fel, amelyek 
meditációra és imádságra hívogatnak. 
Ezeket a stációkat mindig az egyes Tamás
misék témájához igazodva alakítják ki. A 
szervezõk lehetıséget biztosítanak arr
hogy a résztvevık cédulán jelezzék, milyen 
tárgyban kérik az egész közösség 
imádságát. Ezeket összegy
szétválogatják, majd beiktatják az 
istentisztelet közbenjáró könyörgésébe. Az 
„imádságjárás” meghatározó része a 
személyes áldás és az olajjal való 
lehetıségének a felkínálása. (Ez utóbbinak 
már régóta van hagyománya az evangélikus 
egyházban, és napjainkban kezdik újra 
felfedezni.) Nagyon fontos, hogy ez utóbbi 
esetén mindenki maga dönthet a 
tartózkodás vagy a részesedés 
„aktív szemlélıként” ülve maradhat a 
helyén, vagy részese lehet az érintés 
legközvetlenebb formájának, a személyes 
áldásnak és az olajjal való megkenésnek. A 
„Tamás misén” kiemelten fontos t
zene. Általában egy elıénekescsoport vezeti 
a közös éneklést, így is segítve az 
istentiszteleti éneklésben gyakorlatlan 
résztvevõket. A zenei választék nagyon 
gazdag: az ifjúsági énekekkel együtt 
szólalnak meg a taizéi énekek és 

eit a ma emberének 
valóságos szükségleteit figyelembe véve 

mise” során (az 
tt vagy után) kb. húszperces 

„nyitott imádságidı”, ún. „imádságjárás” áll 
a hívek rendelkezésére. Ez alatt az idı alatt 

ki szabadon mozoghat a 
en kialakított templomtérben, és 

igényeinek megfelelõen vehet részt az 
istentisztelet eseményében: áldást kérhet, 
csendben imádkozhat, saját imáját 
megfogalmazva együtt imádkozhat egy 

ével stb. Ennek 
ívül – a helyi 

több stációt (ún. 
„mellékoltárokat”) állítanak fel, amelyek 
meditációra és imádságra hívogatnak. 

stációkat mindig az egyes Tamás  
alakítják ki. A 
ítanak arra is, 

k cédulán jelezzék, milyen 
tárgyban kérik az egész közösség 
imádságát. Ezeket összegyőjtik, 
szétválogatják, majd beiktatják az 
istentisztelet közbenjáró könyörgésébe. Az 
„imádságjárás” meghatározó része a 

való megkenés 
ségének a felkínálása. (Ez utóbbinak 

az evangélikus 
egyházban, és napjainkban kezdik újra 
felfedezni.) Nagyon fontos, hogy ez utóbbi 
esetén mindenki maga dönthet a 
tartózkodás vagy a részesedés mellett: 

ként” ülve maradhat a 
helyén, vagy részese lehet az érintés 
legközvetlenebb formájának, a személyes 

jjal való megkenésnek. A 
misén” kiemelten fontos tényezı a 

énekescsoport vezeti 
gy is segítve az 

istentiszteleti éneklésben gyakorlatlan 
résztvevõket. A zenei választék nagyon 
gazdag: az ifjúsági énekekkel együtt 
szólalnak meg a taizéi énekek és 

természetesen az Evangélikus énekeskönyv 
énekei is. Így minden „Tamás
sajátos zenei stílusa van.
A „Tamás mise” olyan (…)
istentiszteleti formát kínál, amellyel f
azokat érhetjük el, akik még nem vagy már 
nem érzik otthon magukat a gyülekezet 
„rendes” istentiszteletén, 
egyháztól távoliakhoz” tartoznak, de 
kérdésekben megszólíthatók maradtak, és 
kíváncsiak rá, hogy mit kínál az egyház 
számukra ebben a modern világban.

A Budapesten kéthavonta megtartott 
ünnepi alkalomnak mindig 
mottót, címet.  

A virágvasárnapi istentisztelet
HIT(EL)VÁLSÁG 
*** 
igehirdetı:  
Szabó B. András lelkész (Pestújhely)
liturgus:  
Balogh Éva kórház lelkész

(forrás: Liturgikus könyv)

    41414141 

természetesen az Evangélikus énekeskönyv 
énekei is. Így minden „Tamás-misének” 

ei stílusa van. 
mise” olyan (…) új típusú 

istentiszteleti formát kínál, amellyel fıleg 
azokat érhetjük el, akik még nem vagy már 
nem érzik otthon magukat a gyülekezet 
„rendes” istentiszteletén, akik „a hőséges 
egyháztól távoliakhoz” tartoznak, de vallási 
kérdésekben megszólíthatók maradtak, és 
kíváncsiak rá, hogy mit kínál az egyház 
számukra ebben a modern világban. 

A Budapesten kéthavonta megtartott 
ünnepi alkalomnak mindig kap egy aktuális 

istentisztelet címe:  

Szabó B. András lelkész (Pestújhely) 

Balogh Éva kórház lelkész 
(forrás: Liturgikus könyv) 
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Sorokban 
 
Január  
4. Presbiteri újévi köszöntı a 
 lelkészlakban 
11. Szők Sándorné presbiter beiktatása 
11. I. „Stáb” ülés 
19-24. Ökumenikus Imahét 
24. Vendég igehirdetı: Dr. Varga 
 Gyöngyi 
27. Filmklub: Az élet szép 
 
Február  
1.  Siketek számára jeltomácsolt 
 istentisztelet 
4. „Nyitott könyv” 
6. Ifi farsang / Fasor-Deák tér-Kıbánya 
 közös alkalma 
16. Elnökségi ülés 
18. Közös Ég-közösség 
24. Presbiteri ülés 
25. Filmklub: A mások élete 
 
Március  
6. Ökumenikus Nıi Világimanap 
7. Országos Evangélikus Bábverseny 
6-7. Gyülekezet vezetıi konferencia 
 Békéscsabán, gyülekezetünket  
 Dr.Csepregi Gyula, Zászkaliczky 
 Zsuzsanna és Gutyán János 
 képviselte 
8. Közgyőlés 
18. Közös Ég-közösség 
21. Tavaszi templomtakarítási nap 
22. Pfeifer Ottó III. évf. teológus 
 szupplikált gyülekeztünkben. 
25. Filmklub: Csokoládé 
29. Jeltolmácsolt istentisztelet 
 
Április  
1. Nyitott könyv 
4. Meglepetés színház elıadása 
5. Tamás Mise 

6-8. Böjti esték 
8. Közös Ég közösség 
9. Nagycsütörtök – Presbiteri közös 
 úrvacsora  
10. Nagypéntek  
11. Ünnep elıkészítı „mőhely-munka” 
12. Húsvét vasárnap 
13. Húsvét hétfı / vendégszolgálat:  
 Smidéliusz András 
17-19. Testvérgyülekezeti találkozó: 
 lohjaiakkal Oltszakadátra 
22. Filmklub: Csend szimfónia 
26. Szószékcsere / Dombóvár-Kıbánya 
29. Nyitott könyv bibliaóra 
 
Május  
1. Ifi kirándulás 
3. Áldozati vasárnap 
9. Dombóváriakkal testvérgyülekezeti 
 találkozó Budapesten 
13. Pesti Egyházmegye lelkészi 
 munkaközösségének ülés Kıbányán 
13. Közös Ég közösség 
20. Filmklub 
23. Presbiteri csendesnap / Szentendre 
27. „Nyitott könyv” 
28-31. Testvérgyülekezeti találkozó / 
 lohjaiak Kıbányán 
31. Jeltolmácsolt istentisztelet 
 
Június  
10. Filmklub 
13. Konfirmandus - Hittanos kirándulás 
14. Tan-és munkaévzáró istentisztelet 
17. Közös-Ég közösség 
 
Július  
13-18. Hittantábor dombóvári gyerekekkel 
 
Szeptember  
5.  Hittanos kirándulás 
6. Tan- és munkaév kezdı istentisztelet 

 
1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1% 

 
Kérjük, támogassa adója 1%-ával gyülekezetünk alapítványát, a Kápolna 
Színpad Alapítványt. Adószám: 18013746-1-42 
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
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Istentiszteleti rend 

KIEMELET GY

a Budapest

Április 4.     
Április 5. Virágvasárnap:
     
     
Április 6. Hétfı   
Április 7.  Kedd   
Április 8.  Szerda   
Április 9.  Nagycsütörtök
Április 10.   Nagypéntek 
                                               
     
Április 11.   Húsvét vasárnap
     
     
Április 12.   Húsvét hétfı 
Május 20.   Mennybemenetel
Május 31.    Pünkösd  
     
Június 1.     Pünkösd hétfı
  

Betánia Alapítvány közösségi termében (VIII. Bláthy Ottó utca 10.) 9 órakor,
Kıbányai Evangélikus templomban (X. Kápolna utca 14.) 10.30

Minden hónap elsı vasárnapján úrvacsorai istentisztelet tartunk.

Siketek számára jeltolmácsolt istentiszteletek

2009. március 29.
2009. április 5.

2009. április 26.
2009. május 31

GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS ISTENTISZTELETEK

a Budapest-Kıbányai Evangélikus Egyházközségben
2009 BÖJT, HÚSVÉT, PÜNKÖSD 

 15:30 Meglepetés Színház böjti elıadása
Virágvasárnap:    9:00 Betánia (Úrv.)  

 10:30 Kıbánya (Úrv.)  
 18:00 Tamás Mise – Keresık istentisztelete (Úrv.)
 18:00 Böjti elcsendesedés taizéi énekekkel
 18:00 Böjti elcsendesedés taizéi énekekkel
 18:00 Böjti elcsendesedés taizéi énekekk

Nagycsütörtök  18:00 Kıbánya (Úrv.) 
   9:00 Betánia (Úrv.) 

                                               10:30 Kıbánya (Úrv.)  
 18:00 Kıbánya, Passióolvasás  

Húsvét vasárnap   5:00 Kıbánya (Úrv.) 
   9:00 Betánia (Úrv.)  
 10:30 Kıbánya (Úrv.)  
  10:30 Kıbánya (Úrv.) 

Mennybemenetel 10:30 Kıbánya 
   9:00 Betánia (Úrv.)  
 10:30 Kıbánya (Úrv.) 

Pünkösd hétfı 10:30 Kıbánya  

 
Istentiszteletek vasárnaponként 

Betánia Alapítvány közösségi termében (VIII. Bláthy Ottó utca 10.) 9 órakor,
Kıbányai Evangélikus templomban (X. Kápolna utca 14.) 10.30-kor kezdıdnek

Minden hónap elsı vasárnapján úrvacsorai istentisztelet tartunk.
 

Siketek számára jeltolmácsolt istentiszteletek

 
2009. március 29. Böjt 4. vasárnapja, 10:30 óra

2009. április 5. Virágvasárnap - Tamás Mise, 18:00
2009. április 26. Húsvét ünnepe utáni 2. vasárnap, 10:30 óra

2009. május 31. Pünkösd, 10:30 óra 

 

    43434343 

ETEK  

Kıbányai Evangélikus Egyházközségben 

15:30 Meglepetés Színház böjti elıadása 

Keresık istentisztelete (Úrv.) 
i énekekkel 
i énekekkel 
i énekekkel 

Betánia Alapítvány közösségi termében (VIII. Bláthy Ottó utca 10.) 9 órakor,  
kor kezdıdnek. 

Minden hónap elsı vasárnapján úrvacsorai istentisztelet tartunk. 

 
Siketek számára jeltolmácsolt istentiszteletek 

10:30 óra 
:00 óra 

áni 2. vasárnap, 10:30 óra 
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LELKÉSZI HIVATALI FOGADÓ ÓRÁK 
 

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

 
Lelkipásztori beszélgetésre bejelentkezni, 

 istentiszteletek után, vagy az egyházközség 
telefonszámán lehet. 

 
 
 

Elérhetıségeink: 
 

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

 
http://kobanya.lutheran.hu 

e-mail: kobanya@lutheran.hu 
 

A gyülekezeti levelezılistára jelentkezés: kobanyai.evangelikus@gmail.com 
 

 
 

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

vagy átutalással az OTP 11710002-22440882 számlaszámra. 

 

 

A „Kıbányai Harangszó” önköltségi ára 250 Ft/pld 
  

Kérjük a testvéreinket, hogy anyagi támogatásukkal is segítsék elı hírlevelünk jövıbeni 
megjelenését és missziói szolgálatát. 

 
 Kıbányai Harangszó 2009. Húsvéti szám 

 
Fényképek: Benkóczy Péter, Ecser Réka, Regıs Rozi, internet archívumok 

Szerkesztı: Zászkaliczky Zsuzsanna, Benkóczy Péter  
Munkatárs: Csepregi Mária, Regıs Rozi 

Tördelés: Tüskefy 
Felelıs kiadó: Benkóczy Péter 


