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Felhő takarja 
 
Hogy elment, azt jelenti, itt járt: 
itt hagyta sebei titkát, 
a porban lábnyomát, szerelmét. 
Itt és túl tágul a jelenlét. 
A világ pórusaiba hatol,  
hogy megszólítson valahol. 
 
 
 
Kezdet 
 
Hallani csendet, sejteni rendet. 
Tétova álom a semmibe hull. 
Lankad az éjszaka, lüktet a kezdet. 
Tárul a rejteke, nyílik az új. 
 
Fellegek útján, tengerek öblén, 
hajnali tájakon éled a szél. 
Moccan a csíra, az élet a törvény. 
Tűnik a félelem, enged a tél. 

 
         Kertész Eszter versei 

 
 

Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által 
világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. 2Tim 1,10
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Elöljáróban… 
 

2010 első felében, amikor a 20 éves Kőbányai Harangszó 

60. számát veheti kezébe az olvasó, amikor 100 éves 

fennállását ünnepli gyülekezetünk, amikor 80 évvel ezelőtt 

tették az első kapavágást a templom alapozásához, amikor 

a 20 esztendős oltszakadáti testvérgyülekezeti 

kapcsolatunkat ünnepeljük, valami különös érzés fog el. 

 Számok világában élünk, szeretjük a kerek 

évfordulókat, mert úgy érezzük, valami fontosnak vagyunk 

a részese, és kedveljük a statisztikákat is, mert úgy véljük, 

valami nagyon lényegeset tudhatunk belőle kiolvasni. 

 Választások előtt vagyunk, amikor a magyar 

társadalom színe-java a számokra koncentrál, százalékok és 

arányok röpködnek a fejünk felett. A bizalmatlanság, az 

elégedetlenség, az örömtelenség áporodott levegőjét szinte vágni lehet. És érezzük lelkünkben 

és minden porcikánkon, hogy megpróbáló, nehéz időket élünk. 

 Böjt időszakában, a megtisztulásnak, a lelki nagytakarításnak kellene fókuszban állnia, 

mégis a választások békétlenségét is éljük éppen.  

  

 Nos, ebben a „zivataros”, érzelmileg ambivalens időben, olvasom egy napilap hasábján: „Hír 

az, amit valaki valahol szeretne eltitkolni”. Mélyen átjárt ez a mondat. Felkavart!  

És mi van a mi örömhírünkkel, az evangéliummal? „Nem titkoljuk elég jól”- mondta egy kedves 

ismerősöm némi iróniával. 

 Azonban azt érzem, hogy nem tudtuk még eldönteni, hogy titkolni vagy hirdetni akarunk. 

Bármelyiket is választjuk, jól kell csinálni! Ahol titok van, oda fülelnek, ahol a talány, ott a 

figyelem központja. 

 Ahol hirdetik, ott pedig nyitott és hiteles emberekre van szükség! Olyanokra, akik élik is azt, 

ami a szívükön van. De nem titkolni, takargatni akarjuk a ránk bízott üzenetet. Misztériumot 

hirdetünk: Isten szeretetének talányát! 

 

 Ez a talány tereli egybe kőbányai történelmi felekezetek vezetőit és tagjait, ez a vonzás köti 

egybe az Pest belső kerületeinek gyülekezeteit, amikor közösen tenni akarnak, és szervezik a 

közös alkalmakat. Ez a titok vezérli gyülekezetünket, hogy lohjai, oltszakadáti, Dombóvár és 

környéki testvérgyülekezeteinkkel ápoljuk a kapcsolatot, amikor például közös táborokat 

szervezzünk. 

 És végül Isten szeretetének titka késztet arra is, hogy megismerjük egymást. Hogy ismerje 

az egyik gyülekezeti tag a másikat! Mert így válhatunk közösséggé, ahol a jelen számít, nem a 

messzi múlt vagy a távoli jövő, ahol az „itt és most” varázslata él: mégpedig a béketeremtő, 

vigasztaló, elnéző és együttérző lelkület! 

 

 A Kőbányai Harangszó elődjében, az 1990-ben, 20 esztendővel ezelőtt megjelent Húsvéti 

utak című gyülekezeti lapunkban találtam egy néhány soros hívogatót: „Zaklatott világunkban 
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szükségünk van megállásra. Életünk egyhangúságát megtöri az ünnep. Húsvét a feltámadás és 

az élet öröme, a keresztény ember számára a legnagyobb ünnep. Ünnepelni igazán 

közösségben lehet. 

ERRE HÍVUNK MINDENKIT 1990 HÚSVÉTJÁN!” 

 

Erre hívunk mindenkit 2010 húsvétján is! 

Várva a találkozást, kívánok áldott, átélt, közösségben megtapasztalt ünnepet! 

 

Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt! 

Benkóczy Péter 

 

 
 
Hálatelt szívvel, és a következő írással, mely az 1990-ben megjelent kőbányai evangélikus 

gyülekezeti hírlevélből, a Húsvéti utakból származik, ünnepeljük az immáron 20 esztendős 

lapunkat, a Kőbányai Harangszót! 
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Ünnepről ünnepre 
 
Áhítatsorozatunkban tavaszi ünnepeink sorának, pontosabban Jézus életének, cselekedeteinek 
egyes mozzanatai állnak a fókuszban. 
 Ez alkalommal presbitertestvéreinket kértük, osszák meg gondolataikat, benyomásaikat 
egy-egy ünnepről a Kőbányai Harangszó olvasói számára.  

 
Böjt 

…elmondta… 
Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. 

Lk 19, 28 

  
Elmondta tanítványainak, amit saját küldetésével és (ezzel 
szoros összefüggésben) Isten országával kapcsolatban 
szükségesnek tartott elmondani.  
 Lukács evangéliuma szerint jellemzően ilyen kérdésekről, 
témákról beszélt abban a három évben, amíg köztük élt:  
 

 Nekem Atyám dolgaival kell foglalkoznom;  
 Nem csak kenyérrel él az ember;  
 Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a 

bűnösöket: megtérésre; 
 Régi és új különbözősége;  
 A törvényeskedés ellen;  

 Az ellenség szeretete;  
 Mások megítélése;  
 Amilyen a fa, olyan a gyümölcse;  
 A helyes alapozásról;  
 Bűnbocsánat és szeretet;  

 Bejelenti halálát és feltámadását;  
 Jézus vagy a világ? 
 Ki a nagyobb? 
 Az irgalmas samaritánus példája;  
 Kik a boldogok?  

 A fontossági sorrendről;  
 Isten országa hasonló…  

  
Nekünk, mai keresztényeknek mindezek olyan természetesnek tűnnek. Nem csak kenyérrel él 
az ember … az ellenség szeretete … a „boldogmondások”… Igen, nekünk ezek természetesek, 
még ha olykor igen nehezek is! Idézzük őket, mindennapjainkban gyakorolni igyekszünk. De 
gondoljunk csak bele: Jézus kortársainak mindaz, amiről beszélt, igencsak új volt! Meg kellett 
azokkal, teljesen új szellemiségükkel harcolniuk. – Vajon nekünk nem azért ’természetesek’, 
rutinszerűek, mert nem harcoljuk meg a jézusi mondatokat? Úgy gondolom, sokszor meg 
kellene állnunk a jól ismert mondatok után, átgondolni: hogy is van ez? Tudok szívből örülni 
neki?   
 Elmondta. Sokszor nem értették. Vitatkoztak kijelentéseiről. Feltámadása után állt össze a 
kép.   
 Mi értjük-e?  

Görög Zoltán 
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Virágvasárnap 
…ment tovább… 

Amint ment tovább, az emberek az útra terítették ruháikat.  
(Lk 19. 36) 

 
Ment tovább. Haladt előre, lépdelt vele a 

szamárcsikó. A sokaság ujjongott, boldogan, 

felszabadultan kiabált. Hullámokban terjedt 

az öröm, a jókedv szétterült az Olajfák 

hegyének lejtőjénél. 

 Örvendezve, lelkendezve, egymás szavába 

vágva, fennhangon harsogva dicsérték az 

Istent és kiáltották: „Áldott a király,aki az Úr 

nevében jön!”  

 
„Hozsanna a Dávid fiának! 

Áldott aki jön az Úr nevében! 
Hozsanna a magasságban!” 

 
 A Király, aki ment tovább. Lépkedett vele a szamárcsikó, haladt előre az ÚTON. Nem sietett, 

nem szaporázta lépteit, de nem is fogta vissza. Továbbhaladt… Közeledett… Egyre közelebb 

ért. Vitte a csacsi lépdelő lába. 

 Bevonult Jeruzsálembe, hogy népének Királya legyen.  

Bevonult szelíden, alázatosan, szamárháton – ezzel is jelezve, hogy nem háborúval, 

hatalommal, hanem békével jön. Az ujjongó tömeg kísérte Őt, de Ő nem ujjongott együtt az 

ujjongókkal.  

 Tudta az UTAT. 

 Vállalta és ment tovább… 

„Csak hulljatok virágok, pálmaágak 

Csapongjon a piros szárnyú öröm 

S higgyétek, hogy Dávid utódja jön 

Szabadságszerző győzelmes királynak. 

Ő... látja már, hogy messze, mint a felleg, 

Fekete átok varjúraja vár 

És szárnyra kap, s hogy nemsokára már 

Káromkodnak, akik most énekelnek 

Ő... tudja már, hogy egyedül lesz s hitvány, 

Ijedt szívvel fut szét sok tanítvány, 

Nem marad bennük se remény, se hit... 

S egy szürke fa a borzongó erdőbe, 

mintha tudná, hogy kereszt lesz belőle, 

meg-megrázza zörgő  leveleit...” 

 
(Bódás János: Virágvasárnap) 

Chladekné Déri Mária 
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Nagycsütörtök 
…letelepedett… 

Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt… 
Lukács 22,14 

 
„Futólag”, „érintőleg”: gyakran fájdalmas 

közérzetet kiváltó szavak. Valaki jön, de 

mindjárt megy is, valami elkezdődött, de 

hamarosan meg is szűnik. Futó látogatás 

(néha fájdalmasabb, mint a nem látogató), 

futólagos odafigyelés, futólag elolvasott 

levél. Futó kapcsolatok, felületes ismeret… 

Felgyorsult életünkben sok minden lassan 

csupán felületes benyomásokból áll. A 

„teljesség igénye nélkül” élünk.  

 A kisgyermekek a 

földre telepedve 

szeretnek játszani. 

Azokat szeretik, akik 

nem fölülről, futólag 

mondanak nekik 

néhány kedves szót, 

de akik földre 

telepednek melléjük. 

 Jézus nem futólag 

jött ide, ebbe a 

világba. Nem suhant 

át rajta. Nem volt égi 

tünemény. Nem 

bizonytalan 

látomások által hozta közel Isten országát. Ő 

térben és időben jött ebbe a világba. Ő itt 

időzött. Letelepedett. 

 Nem futó lépésben járta az országot, de 

leült, letelepedett az emberek mellé. János 

evangélista szerint Ő itt „sátorozott”: ebben 

a világban. Megismerte, átélte, felvállalta, 

elfogadta, elszenvedte velünk együtt az 

embersorsot.  

 Nagycsütörtökön leült, letelepedett 

tanítványaival együtt az ünnepi asztalhoz, de 

nem csupán hagyományból. Jézus a 

nagyhéten a „teljesség igényével” 

cselekedett mindent. Betöltötte az Isten 

akaratát. Leült övéi közé, és az eljövendő 

„hit korszakára” készítette fel és erősítette 

meg őket. 

 Megígérte a jelenlétét a kenyér és bor (a 

szabadulás jelképei), valamint szavai – tehát 

az utolsó vacsora – ismétlése által. János 

evangélista közli azt is, hogy Jézus a vacsora 

előtt a földre térdelve 

megmosta – a szolgák 

helyett – a 

tanítványok lábát. 

Ezzel meghatározta az 

övéi feladatát ebben a 

világban: ez nem az 

uralkodás, de a 

szolgálat (Jn 13)! Nem 

a lelki gőg, de a 

szeretet „fölénye”. 

 Ma mindenki 

érzi, hogy lelki 

felemelkedésre van 

szüksége a világnak 

és a mi országunknak is. A legigazibb 

erőforrás a sok jó szándékú lelki-szellemi 

segítő akarat mellett Jézus Krisztus 

igazságának felismerése. Nem uralkodni, 

nem kioktatni, nem csak 

kompromisszumokat kötni, de felfedezni az 

égi és földi hazát. Asztalhoz ülni, szolgálni, 

egymást megérteni, és rendületlenül hinni 

Isten szeretetének erejében.

  

Kinczler Irén 



 
Kőbányai Harangszó 2010/1  7 

Nagypéntek 
...vitte... 

Ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez, 
amelyet héberül Golgotának neveznek. 

Jn 19,17 

 
Jánosnál olvassuk e sorokat, aki a 

tanítványok közül egyedül kísérte végig 

mesterét a keresztúton és mellette maradt 

a kivégzés teljes idején, tehát 

szemtanúként hitelesíti a beszámolót. Mégis 

sok félreértés, pontatlanság él ma is 

bennünk az egyes mozzanatokat illetően, 

talán a fordításnak vagy a nyugati 

kereszténységben évszázadokon át rögzült 

ábrázolásoknak betudhatóan.  

 Évtizedekkel 

ezelőtt népszerű 

történelmi műsor 

volt a Kossuth 

rádióban az 

„Olvastam valahol”, 

melyet kiváló 

Rákóczi-kutató 

történészünk, 

Benda Kálmán 

vezetett és 

szerkesztett, és ami 

egy-egy (valódi 

vagy ál-) hallgató „olvastam valahol” 

kezdetű levele kapcsán mindig egy 

történelmi érdekességet járt körül az 

aktuális téma szakértője segítségével. A 

műsor már rég megszűnt, Benda Kálmán 

sincs már köztünk régóta, de olvastam 

valahol a keresztre feszítés római 

gyakorlatáról. 

  Meglepett, hogy az elítélt nem a 

teljes keresztet vitte a kivégzés helyére, 

„csak” a szó szerinti keresztfát, vagy 

keresztgerendát, latinul patibulumot. Ennek 

súlya – számítások szerint – így is 30-50 kg 

körül mozgott, ami a vesztőhelyen előre 

leásott oszloppal (stipes) együtt a 130 kg-ot 

is meghaladta. Vagyis cipelése, de akár 

vonszolása fizikai képtelenség még egy 

sértetlen, erős férfi számára is. A keresztút 

előtt pedig az elítélteket megkorbácsolták. 

Az itt elszenvedett sérülések enyhe vagy 

súlyos foka jelentősen befolyásolta a 

kereszten való kínszenvedés időtartamát. 

Tudjuk, hogy Jézus kemény korbácsolást 

kapott, ami még jobban legyengítette az 

erőpróba előtt. A 

patibulumot pedig 

nem egyszerűen az 

elítélt hátára 

tették, hanem 

csuklónál vagy 

könyöknél a 

szétterjesztett 

karjaihoz kötözték, 

így kellett a 

nyakszirtjén 

egyensúlyoznia a 

terhet. Ha 

elbotlott, ebben a helyzetben karjaival még 

tompítani sem tudta az esést, és önerejéből 

felállni sem volt képes. Ezért rendelték 

mellé a cirénei Simont a rómaiak, hiszen az 

elítéltnek meghalni sem volt szabad az 

úton. Ez súlyos műhiba lett volna a hóhérok 

részéről. Így érték el a Golgotát, mi pedig 

leszámolhatunk egy régi tévhitünkkel. 

 Jézus tehát nem a keresztet vitte, 

hanem a patibulumot, ugyanúgy, mint a 

bűnöző elítéltek. A lényeg azonban az, hogy 

Jézus hordozta a világ bűnét mint keresztet 

– értünk. Ez viszont nem tévhit! 

Molnár László 
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Nagyszombat 

…alászállt… 
 
József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, 

amelyet a sziklába vágatott.  
A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott.  

Mt 27,59 

 
Csend van. Csillagtalan éj. Éj a földön. Éj a 

földben. Éj a szívben. Éj a zsigerekben. 

Hideg van. Fázás kívül-belül. Gyolcsba 

tekerve a test. Túl az agónián. Már nem 

didereg. Gyászába merülve az anya. Reszket. 

Szaggatja szívét, testét, 

lelkét valami szűnni nem 

akaró zokogás. Pedig 

tudta. Megmondatott neki 

előre. Mégis: erre a 

magányra, erre az 

ürességre, erre a 

remegésre nem számított. 

A hét első napja. Sötét 

van.  

 Mit gondolt József?  

Miért sietett a temetéssel? 

A rómaiak nem temették el 

a kivégzett bűnözőket. 

Hadd végezzen 

megalázott, elgyötört tes-

tükkel a dögevő madarak csillapíthatatlan 

éhsége! Bűnhődjenek nemcsak halálukban, 

hanem haláluk után is! József ezt nem 

tűrhette! Hogy az a test, aki köztük járt, az a 

kéz, aki simogatott, vigaszt nyújtott, az a láb, 

aki letérdelni volt képes, az az arc, aki mindig 

a szenvedő felé fordult, az a szem, aki úgy 

tudott nézni, olyan szelíden, mint senki ezen 

a földön... Az a test nem juthat ilyen sorsra! 

A közelgő ünnep miatt sietett József, hogy 

földbe tegye szeretett Mesterét. Ahogy a 

szokás parancsolta. Ahogy a szíve diktálta.  

 Mi történt ezután Jézussal? Alászállt...? A 

szombatról hallgatnak az evangéliumok. Csak 

az esti sírbatétel aktusát említik. Hitünket 

megvallva mondjuk: „alászállt a poklokra”. A 

szenvedés poklába? Vagy az alvilágként 

elképzelt Gyehennára? 

Ismertek olyan középkori 

képek, amelyeken a 

sebekkel borított Krisztus a 

pokol tátongó kapujánál 

állva hívogatja, kézen 

fogva vezeti ki Ádámot, 

Évát, Jákóbot, Mózest – 

akik még nem ismerhették, 

nem követhették őt… 

Számunkra titok ez.  

  

Alászállás az eltemettetés 

is. Megszentelődött általa, 

megtisztult Jézus teste 

által a föld. A föld, 

amelyből vétettünk, s a föld, ahová tartunk. 

„Isten Fiának szent teste / A föld porát 

megszentelte / Nyughelye lesz a sír öle / 

Nem kell megrettennem tőle.” – szól az 

izlandi passió-ének a 17. századból. 

 

 „A föld elárúl. Magához ölel. / A többi 

kegyelem.”  – így a halkszavú Pilinszky János 

a 20. században.  

 

 Csend van. Csillagtalan éj. A hét első napja. 

Sötét van.  

Zászkaliczky Zsuzsanna  
 



 
Kőbányai Harangszó 2010/1  9 

Húsvét 
...megmutatta… 

 
És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok 

megörültek, hogy látják az Urat. 
Jn 20.20 

 
A nagyheti események teljesen össze-

zavarták a tanítványokat. Bár Jézus 

megpróbálta felkészíteni őket halálára és 

feltámadására, úgy tűnik, igyekezete 

sikertelennek bizonyult. A tanítványok azt 

gondolván, hogy teljesen magukra maradtak, 

aggódni, félni kezdtek. Elvonultak, sőt be is 

zárkóztak félelmükben. Ebben a szörnyű 

lelkiállapotban hitük is megingott. A 

kezdetben oly 

lelkes, odaadó, 

buzgó tanítvá-

nyok egészen 

elbátortalanodtak. 

Nem tudták, mi 

fog történni, 

hogyan tovább. 

 Ekkor lépett be 

közéjük Jézus. 

Nem számon 

kérően, nem 

dorgálva, még 

csak nem is megbántódottan. Csendes szóval 

köszöntötte őket: „Békesség néktek!”  

 Hogy végképp meggyőzze a 

feltámadásának valóságában kételkedő, 

remegő tanítványait, bizonyságul 

megmutatta nekik sebeit. A kezek és az 

átszúrt oldal megmutatása az azonosítást és 

a megismerést szolgálta. Ezzel a tettével egy 

csapásra megszüntette a tanítványok 

szorongását, és megkérdőjelezhetetlen 

örömmel ajándékozta meg őket. Megjelenése 

meghozta számukra az igazi békességet, és 

kiváltotta belőlük azt az örömöt, amely 

minden félelmet és bánatot legyőz. Újra 

biztosítékot kaptak afelől, hogy amit az Úr 

megígért, az igaz!  

 Jézus ismerte, és ma is jól ismeri 

övéit. Egykori tanítványai éppen úgy 

aggódtak és kétségbe estek Mesterük 

nélkül, mint mi is sokszor. Amilyen jól 

tudta, mire volt szükségük az egykori 

tanítványoknak, 

ugyanúgy gon-

dot visel rólunk, 

ma élő követő-

iről, ebben a 

feszültségekkel, 

gondokkal, ba-

jokkal teli, zűr-

zavaros vilá-

gunkban. Hiszen 

végtelenül szeret 

minket. Tud fé-

lelmeinkről, ag-

godalmainkról, és ma is kész belépni 

életünkbe szelíd köszöntésével: „Békesség 

néktek!” 

  Észrevesszük-e Őt zajos 

világunkban? Tudunk-e teljesen ráha-

gyatkozni?  

Ha Őrá nézünk, ha benne bízunk, ha 

erősen fogjuk felénk kinyújtott kezét, mi is 

megtapasztalhatjuk azt a minden emberi 

értelmet meghaladó békességet és 

elbeszélhetetlen örömöt, amit egyedül Tőle 

kaphatunk. Ingyen. Kegyelemből. 

  

Görögné Szántó Hajnalka 
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Mennybemenetel ünnepe 
…felemelte… 

 
Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. 

Lk 24,50 
 
Lapozgattam a magyar szólások és 

közmondások gyűjteményét: éppen 111 

szólást, közmondást találtam, ami a kézzel 

foglalkozik. Az, hogy mit teszünk kezünkkel, 

lehet áldás vagy átok, szerencsénk kovácsa, 

megalapozója, de életünk mélységbe 

taszítója egyaránt. A kezünk benne van 

szinte minden cselekvésünkben, minden 

akarásunkban, tudatosan vagy  ösztönösen 

eltervezett 

mozdulatunkban. 

Félelmetes belegondolni, 

hogyan kellene 

átszervezni az életet, ha 

a kezünket nem 

használhatnánk. 

Gondoljunk csak arra, 

amikor véletlenül 

megvágjuk, az a kicsi seb 

rutinos mozgássorainkat 

hátráltatja, s ilyenkor 

érezzük igazán 

teremtettségünk 

tökéletességét. (Az 

elmúlt héten 

képeslapokat kaptunk a 

szájjal-lábbal festő művészek műveivel. 

Döbbenetes olvasni, látni alkotásaikat, 

kitartásukat, erejüket.) 

 Jézus keze számtalan dolgot eszünkbe 

juttathat. Gyógyító, imára kulcsolt, kenyeret 

szegő, adó, Pétert a vízből kihúzó keze. A 

kezét szegezték át, a kezét akarta Tamás 

megtapintani. 

 Átszegezett kezét emelte fel 

mennybemenetele előtt, és áldotta meg a 

tanítványokat.  

 Felemelte. Érdekes, ha azt hallom, hogy 

valaki felemeli a kezét, a mozdulatról inkább 

negatív képzettársítások jutnak az eszembe. 

Kezet emelni valakire… Ha azt hallom, Jézus 

emelte fel a kezét: áldására gondolok. 

 Felemelte. Fontos a mozdulat iránya is. A 

felfelé irányban benne van a nyitottság, a 

végtelen, valami nagyobbnak, többnek, 

felettünk lévőnek a tudása. Lukács írása 

szerint Jézus úgy távozott 

a földről, úgy emeltetett 

fel, hogy közben végig 

áldotta a tanítványokat. S 

valószínűleg ők is felfelé 

néztek, s csak utána 

borultak le a földre, de 

akkor sem összetörve, 

hanem Jézust imádva.  

 Amikor nehéz úton 

járunk, amikor – akár 

jelképesen is – alattunk 

mélység tátong, amikor 

nehezen látjuk a 

következő lépést, nézzünk 

a tanítványokhoz 

hasonlóan felfelé, Jézus 

felemelt kezére. Ő azt mondta nekik, hogy 

nem kell olyan időkről és alkalmakról 

tudniuk, melyek az Atya hatalmában vannak, 

de nyugodtak lehetnek, mert kapnak elég 

erőt ahhoz, amire kiküldi őket (ApCsel 1,7-8). 

     A felemelt kéz képéhez hozzátartozik 

még egy meghatározó dolog: a bizalom 

abban, hogy a felemelt kéz fölöttem nem 

bántani akar, hanem áldani szeretne. Lehet, 

hogy nem értem az életem fordulatait, lehet, 

hogy nem mindig érzem kereszténységem 
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teljességét, de mindenkor bízhatom Jézus 

felemelt, áldó, felettem nyugvó kezében.  

Ecser Mónika

Pünkösd 

...erőt kaptok... 
 

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek 

Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában,  

sőt egészen a föld végső határáig. 
ApCsel 1,8 

 

Látták a Mester szenvedését és 

kegyetlen halálát. Tanúi voltak a 

harmadnapi 

feltámadásnak…  

 Ezzel azonban nem 

ér véget az emberileg 

érthetetlen, lehengerelő, 

felkavaró, és mégis 

mélyen hitébresztő isteni 

szeretet jelzéseinek sora. 

 A már-már 

feldolgozhatatlan, 

sokkszerű élmények 

következő állomásakor 

Jézus búcsúzik az övéitől, 

de megígéri, hogy mégis 

velük marad… Örökké 

velük! 

Látja a szemekben a 

feltétlen bizalom és a 

szomorúság különös 

elegyét. Megígéri a 

Vigasztalót, a Szentlelket, 

mely a magányban, az 

elerőtlenedésben 

mellettünk van, ő az aki 

újjáteremt, hitet ébreszt, 

elhív.  

Ő az, akin keresztül 

megérezhetjük, hogy 

Jézus bár messzire ment, mégis közel van, 

nem búcsúzott el végleg. Igen, a Mester 

már nem látható szabad szemmel, nem 

megfogható két kezünkkel, de itt van! 

Feltámadás után 50 

nappal újabb lendületet 

kap Isten ügye. Az 

imádságba visszavonult 

tanítványok erőt kapnak. 

Nem is akármilyen erőt, 

azt az energiát, amely 

túlmutat minden 

emberin, túl minden 

eddig meg-tapasztalton.

  Bátorságon, 

kreativitáson, 

erőfeszítésen. Istennek 

Jézusról szóló igéje, 

megszólal a 

szócsöveken, a 

tökéletlen eszközökön 

keresztül, a Lélek által. 

A tisztára mosó, 

gyógyító, melengető, 

feltüzelő, életet hozó, 

vigasztaló Lélek egyszer 

csak átjárja az Őt 

hívókat. 

Mert hívták, kérték, 

hogy jöjjön!  

És Ő jön, mint tűz, 

jön, mint szél! És akkor 

jön, amikor ő akarja. És Ő akarja! 
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Azért, hogy nem maradjon meg helyben, 

csupán lokális „csodának” a Jézusról szóló 

örömhír! És ahhoz, hogy átvigyük a 

határokon túlra, hogy mi magunk hordozók, 

afféle hírvivők vagy postások legyünk, 

bizony erő kell: emberfeletti, túlvilági erő! 

Manapság azt vesszük észre, hogy a 

lakott földnek mintha minden pontjára elért 

volna az evangélium. Pedig a föld végső 

határa, úgy tűnik, már itt van mellettünk, 

közvetlen közel, az elhagyatott területek, a 

kiüresedett emberi szívek száma, nem hogy 

csökkenne, inkább nőttön-nő. 

 

Azt írja az Írás, hogy amikor hazatértek, 

felmentek a felső szobába, ahol meg voltak 

szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és 

András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, 

Jakab, az Alfeus fia, Simon, a Zélóta és 

Júdás, a Jakab fia. Ezek valamennyien egy 

szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt 

az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus 

anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. 

Egy Krisztus-hívő gyülekezetként, ős-

magként, a mag kipattanásának pillanata 

előtti időben, együtt vannak, egy szívvel, 

egyet akarva: Isten felszabadító jelenlétét 

várva. 

És Ő jön, mert akarja! 

Lehet, hogy erre van szükség, ma is? 

Egy közös, őszinte, vágyakozó imádkozásra, 

elkötelezett hívő együttlétre? 

Mi csak egyet kérhetünk, hogy átfújjon 

bennünket az Isten Lelke és erővel, az ő 

erejével kapcsolatba kerüljünk másokkal, a 

testvérekkel és az elhagyott szívekkel 

egyaránt. 

Anselm Grün azt írja: „A liturgikus ünnep 

szép folytatása lenne, ha egyszer 

Pünkösdkor teljesen tudatosan 

odamennénk egy emberhez, akitől korlátok 

választanak el bennünket, bízva abban, 

hogy a Lélek már legyőzte az akadályokat 

és ugyanaz a Lélek egyesít belsőleg 

bennünket.” 

Erőt kaptok minderre – Jézus ezt ígéri 

nekünk! 

 

„Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk, 

Hogy csak Krisztus légyen Mesterünk!  

El ne hagyjuk őt, mi hű Megváltónkat, 

Aki népének örökséget ad!  

Szánj meg, Isten!”  

(EÉK 232,2)  

 
Benkóczy Péter  

 

 
Kertész Eszter: 

Kenyérhimnusz 
(Gregorián dallamra) 

 

Téged dicsér a búzamag, 

a szél, a víz, a föld, a nap 

s a lét, mi belőlünk fakad 

és szárba szökken általad. 

 

Téged dicsér a sarjadás, 

a zsenge zöld és telt kalász, 

a testet öltő égi láz, 

fény és föld közt a tiszta nász. 

Fényből kenyérbe öltözöl, 

az emberbe így költözöl, 

portestét így emeled föl, 

mert lelket kapott lelkedből. 

 

Minden falat, minden karéj, 

ostya, cipó, barna, fehér, 

téged dicsér minden kenyér, 

mi töretik az emberért.
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Gyülekezeti arcél  
 

Gálosi Lászlóné, Lenke néni 

 

Régóta ismerem 

– látásból. 

Mindig is 

érdekelt, ki az a 

kedves arcú, 

csinos kalapban 

járó hölgy, aki 

gyakran 

napszemüveg 

mögé „rejtőzik”. 

Hosszas és 

sokat ígérő egyeztetés előzte meg a 

találkozót. Lenke néni friss pogácsával, 

gőzölgő csipketeával várt. Bár 

interjúkészítés volt a látogatás célja, a 

beszélgetés már az első pillanattól fogva 

messze került minden hivatalosságot, 

távolságtartást. 

 

 Lábon járó történelem vagyok. Nehéz 

időket éltem meg, sok rossz élményben volt 

részem: fogház, internáló tábor, a Rákosi-

korszak borzalmai... Ki is készítettem neked 

mindent: börtönlapokat, szabaduló levelet, 

a kis kenyérfiguráimat. 

 Kérem, Lenke néni, ne vágjunk a 

közepébe! A szeretetvendégségen az 

„egyetlen bemutatkozó szava” az volt, 

Orosháza. Ott töltötte talán a 

gyermekkorát? 

 Igen, Orosházán születtem. Boldog 

családban éltünk szüleimmel és 

nővéremmel. Legszívesebben talán 

bicikliztem. Nemcsak tejért jártunk a 

tanyára, hanem nagy kirándulásokat is 

tettünk a környező tanyavilágban. Szép 

gyerekkorom volt. Jól emlékszem 

Károlyfalvy Béla lelkészünkre, és sok-sok 

orosházi arcra. Ennek később is nagy 

jelentősége volt.  

 Mikor és hogyan került Budapestre? 

 A négy polgárit szülővárosomban 

végeztem, s aztán idejöttem nővérem után. 

A Dobó Katica Kereskedelmi Középiskolában 

érettségiztem. Egy rokon néninél laktunk, 

és a Deák téri gyülekezetbe jártunk. 

Nagyon szerettem Keken András, Ordass 

Lajos igehirdetéseit hallgatni. Ordass 

kötetei, imádságai ma is mindennapi 

olvasmányaim. 

 Hogyan tovább? Ezek a fantasztikus 

kenyérszobrocskák itt az asztalon legalábbis 

rajztanárt sejtetnek... 

 Gondoltam egy merészet, s bár a 

középiskolában nem volt nálunk rajzoktatás, 

beültem az Iparművészeti Főiskola 

felvételijére portrét rajzolni. Elsőre 

felvettek. Talán azt gondolták: „ezt még 

nem rontotta el senki...” Borsos Miklós volt 

az egyik mesterem. 

 Az indexben látom, hogy számos nagy 

név adott elő akkoriban a főiskolán. 

 Igen, Miháltz Pál művészettörténet óráit 

különösen szerettem, de tanított Gádor 

István, Domanovszky György, Kaesz Gyula, 

Kozma Lajos. Tényleg a legnagyobb 

nevek... A 3. évről azonban kimaradtam. 

Egy szobrász menyasszonya lettem. 

 Ez még nem lehetett oka a 

kimaradásnak? 

 Nem, ez még nem. De Miklós a 

Mindszenty-per miatt disszidált '49-ben. 

Párizsba ment. Leveleztünk. 1950 

áprilisában utána akartam menni, de 

Sopronnál elfogtak a határon. Úgy 2-3 hét 

után átszállítottak a szombathelyi ÁVH-ra, 

majd a kaposvári fogházba kerültem 21 
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évesen. Darányinéval, Cziffra György 

feleségével együtt ültem. A hét hónap 

letelte után még az Andrássy út 60-ban 

őriztek két hétig. Itt szörnyűek voltak a 

körülmények. Hatalmas priccsen feküdtünk 

egy szobában – férfiak, nők vegyesen. Kosz 

volt és bűz. Megszólalni nem volt szabad. 

„Jeleltünk”. Amikor kiengedtek, persze a 

főiskolára nem tehettem be többet a lábam, 

de újra elkezdtem Miklóssal levelezni. 10 

hónap múlva, egy sötét őszi hajnalon 

csengettek. Két férfi jött értem azzal, hogy 

beszélgetnem kell velük. Elvittek a Fő 

utcába. Hosszú várakozás után 

tanúkihallgatás következett. Arra voltak 

kíváncsiak, milyen összeesküvés készül a 

főiskolán – Rákosi felesége ellen. Bár a 

nővéremmel zsaroltak, ha akartam volna, 

sem tudtam volna válaszolni – 

hiszen engem onnan 

eltávolítottak! Este későn 

engedtek el, persze, 

titoktartást kellett fogadnom. 

Fellélegeztem a friss dunai 

szélben, de a lelkem mélyén 

éreztem, lesz még folytatás. 

 És tényleg folytatódott a 

borzalom... 

 Igen, négy nap múlva újra 

bevittek. Közben Orosházán, 

a szüleimnél házkutatást 

tartottak. Fenyegettek, 

gorombáskodtak, megaláztak. 

Mindeközben felajánlották a szabadulás 

lehetőségét – ha nekik dolgozom. Hát nem! 

Én inkább maradok itt, de tiszta 

lelkiismerettel. Hiszen a semmiért vagyok 

itt. 3 hét után – bekötött szemmel – 

Kistarcsára vittek. Büdös köpenyben, 

rettenetes higiéniai körülmények között, 

hidegben töltöttem az első időt. 

Olajfestékkel bekent ablakok, párás nyirkos 

levegőjű helyiségek. Az ablaknyitás tilos. 

Naponta kétszer mehetünk vécére – persze 

ellenőrzés mellett... Iszonyú volt. Az ún. 

szűrő szobában ismerkedtem meg László 

Irénnel, Inkével, aki szintén a főiskolára 

járt. Haláláig jó barátságban maradtunk. 

Betegségek gyötörtek bennünket, állandóan 

szemmel tartottak. Itt készültek az első 

kenyérszobrocskák is, egy betlehem. Az őr 

elvette persze, pedig szó szerint a számtól 

vettem el a rávalót.  

 De, ugye, nem így telt el a két év? 

 Nem, nem. Átkerültünk a táborba. 

Érdekes társaság verődött össze: Svéd 

Nóra, az operaénekes testvére, Dévai 

Kamilla színésznő, Hubayné, Szálasi 

Ferencné. De volt ott mindenféle: 

parasztlánytól művészig, 16-tól 60 évesig, 

az egész társadalom képviselői. Itt 

valamivel szabadabbak lehettünk. Jobbak 

voltak a tisztálkodási 

lehetőségek, sétáltunk is, 

bár olyankor csöndben 

kellett maradni. Elvileg 

postát is kaphattunk 

otthonról, gyakorlatilag a 

lapok és csomagok egy 

része sosem érkezett meg. 

Inkével rajzoltunk, ha 

tehettük, persze 

vécépapírra. Ezeket a kis 

alkotásokat most is őrzöm. 

Egy időben még 

dolgozhattunk is: magyaros 

blúzok derekát darázsoltuk, 

s egy heti munkáért egy csomag 

zöldhagyma volt a fizetség. De nagyon 

örültünk neki! Később újra kihallgatások 

kezdődtek. Azt gondoltuk, talán most 

visznek minket a Szovjetunióba... Májusban 

Inke beteg lett. Tébécés agyhártya-

gyulladást kapott. Vállaltam az ápolását, s 

végül sok szenvedés után a kezem között 

halt meg a Mosonyi utcai rabkórházban. A 

szülei sohasem kaptak róla halotti 

anyakönyvi kivonatot! '53 őszén 
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szabadultunk. Mielőtt a teherautóra raktak 

volna minket, rúzst kellett használnunk, és 

kivasaltatták velünk a ruhánkat. Énekelve 

kellett utaznunk, hogy a városban azt 

higgyék, kiránduló csoport vagyunk. Végre 

hazamehettem Orosházára is – nővérem 

otthon élt ekkor, ő rendőri felügyelet alatt 

volt.  

 Így tehát elkezdődött a szabad élet? 

 Igen, azt hittem, vége a történetnek. '54 

októberében férjhez mentem. Laci, a párom 

lovagkereszttel kitüntetett katonatiszt. A 

Donnál harcolt, majd három évet szovjet 

hadifogságban töltött. Az esküvőnkön 

persze jelen volt az ÁVH. Már várandós 

voltam, amikor újra bevittek a Fő utcába. 

Egy volt fogolytársnőm után érdeklődtek, 

akivel néha találkoztam. Még 

szembesítettek is. Isten csodája, hogy a 

kislányom épen jött a világra! 

 Mi lett ezután? 

 Bár sok minden sújtott még ezután is 

bennünket: apósom börtönbüntetése 

állítólagos gazdasági bűntény miatt, 

államosítás, betegségek, a testközelből átélt 

'56-os forradalom, a lányunk külföldre 

települése... Mégis sok szépben volt 

részünk. Néhány napos utazásokat tettünk 

Erdélyben és a Tátrában, aztán a 70-es 

években még Olaszországba is eljutottunk, 

igaz, én 

nagyon 

nehezen 

kaptam 

útlevelet. 

Férjem 

ápolása 

aztán 

éveken 

keresztül 

életem 

legfonto-

sabb célja 

volt...  

1994 karácso-

nyán egyedül 

maradtam. 

Ünnep, ha a 

lányom és az 

unokáim 

hazalátogat-

nak. A fiút 

nagyon 

érdeklik is 

ezek a régi 

történetek. 

 Mit dol-

gozott, mit 

dolgozhatott 

egyáltalán ilyen priusszal Lenke néni? 

 Itt helyezkedtem el, a kőbányai 

kerámiagyárban. Látták, hogy nem vagyok 

tehetségtelen, így hát reprezentációs célra, 

például Lenint ábrázoló épületkerámiát 

kellett festenem. Ez volt az én 

különbüntetésem. 

 Hogy lehetett ezt bírni a történtek után? 

 Igyekeztem az eszmei mondanivalót 

kiiktatni. Portrénak fogtam föl a feladatot. A 

pecsét persze ott volt a hátamon: annyit 

kaptam a „műalkotásért”, mint az asztalos a 

keretért.  

 Lenke néni mosolyogni tud, gyermeket 

nevelt. Hogy lehetett túlélni ezt a 

szörnyűséget? Hogy lehet teljes életet élni 

ezután? 

 Tudod, volt egy titkunk... csak testileg 

voltunk jelen a fogházban, a táborban. A 

lelkünk messze járt. Felidézni próbáltam a 

modelljeimet: Juliska nénit, amint kukoricát 

morzsol vagy a vak koldust az Astoria 

mellett. Néha énekeltünk. Rajzoltunk, ha 

lehetett. És nyomorúságunkban 

játszottunk: vendégséget rendeztünk, 

menüt találtunk ki és recepteket.  

 És most mi a titka? 

 Nem vagyok mártír. Mi az én három évem 

mondjuk tíz év Gulághoz képest? Nem az 
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számít, mi történt, hanem, hogy mit 

adhatok én. Placid atyától tudom, hogy az 

apró dolgokat kell észrevennünk, és a 

Jóisten idetolja elénk a megoldást. Hálát 

adok Istennek, hogy nem vagyok irígy, a 

gyűlöletet nem ismerem. Nem is értem, 

sokan miért pazarolják rá az életüket. Talán 

azért kell még élnem nekem és a hozzám 

hasonlóknak, hogy elmondjuk, mi történt, 

hogy ehhez hasonló soha ne 

ismétlődhessék meg. 

 Jó egészséget kívánok, köszönöm a 

beszélgetést, és nagyon remélem, hogy 

még folytathatjuk. 

 

Zászkaliczky Zsuzsanna 

 

Konfirmáció 2010 

 

Gyülekezetünk kettős ünnepre készül: pünkösd ünnepén nyolc kis testvérünk konfirmációja 

lesz templomunkban. Kérjük a presbitereket és gyülekezetünk minden tagját, hordozza 

imádságban a gyermekeket, akikről alább többet is megtudhatunk. 

 

Ecser Blanka vagyok. 14 éves leszek júliusban, a Heltai Gáspár 

Általános Iskolába járok. Az angol a kedvenc tantárgyam. Már 6 

éve néptáncolok, most felcsíki táncokat tanulunk. Furulyázni 

tanulok, istentiszteleten is szívesen játszom. Szabadidőmben 

szívesen hallgatok zenét, sokfélét szeretek, pl. Első Emelet, Máté 

Péter. A kedvencem az István a király zenéje. Nagyon szeretek 

TV-t nézni, például a Palota ékkövét és a Beugró című műsort. 

Szívesen beszélgetek az emberekkel, és ha tudok, segítek 

másoknak. Néha nem tanulok sokat és szétszórt vagyok. 

Családommal együtt járok a templomba. Szerintem a 

szeretetvendégségek a legjobbak, mert sok új embert 

ismerhetek meg, és van süti is.  

 Ha felnőtt leszek, szakács vagy cukrász szeretnék lenni, 

mert szeretek sütni. A kedvenc sütim a muffin.  

 A konfirmációmra nagyon készülök, és nagyon izgulok miatta. 

 

Jákli Adél vagyok, 13 éves leszek a nyáron, 6. osztályba járok. 

Anyával és nővéremmel élek. 

 Ősztől iskolát váltottam, ötödikig a Harmat 88 általános 

iskolába jártam, de szeptembertől a Szent Lőrinc Katolikus Általános 

Iskolába járok! 7 hónap telt el, és nagyon megszerettem az 

osztályomat és ezáltal az iskolát is. Tananyagba tartozik a hitoktatás, 

nekem a többiektől külön van ez az óra, mert evangélikus hittant 

tanulok. Most éppen hittanversenyre készülök, ami március 27-én 

lesz.  A második félévben jobban teljesítettem, mint az elsőben, fel 

tudtam venni az iskola tanulási szokásait. 

 Szeretek lovagolni, 2 éve csinálom és tanulom. Ha nagy 



 
Kőbányai Harangszó 2010/1  17 

leszek, szeretnék díjugrató vagy díjlovagló lenni. 

 Szerencsére nem lakom messze a templomtól, de sajnos még így is gyakran elkésem 

a konfirmációi előkészítőről. A konfirmációtól félek, de várom is egyben. 

 

Kiss Veronikának hívnak, és idén vagyok 14 éves. Mivel 

édesanyám rokonai és keresztszüleim Szarvason laknak, ott is 

kereszteltek meg 1995-ben. 2000-ben költöztünk Kőbányára. 

Azelőtt nemzetiségi iskolába jártam, ezért most angolul és 

németül is tanulok, de a kedvencem a latin. Hét éve járok 

néptáncra a Gödöllői Néptánc Együttesbe. Azelőtt csellóztam, de 

ezt már abbahagytam. Nagyon szeretek énekelni és barkácsolni. 

Májusban fogok konfirmálni, és bár én vagyok a legidősebb 

gyerek a csoportban, mégis mindenkivel jól kijövök. A konfis 

órákor legtöbbször mindent tudok, mivel az iskolában (Fasori 

Evangélikus Gimnáziumban) is sok hittanóránk van. Van egy 

húgom, aki most lett iskolás, és egy bátyám, aki már gimnazista. 

 

Krassza Ildikó Klaudia vagyok, 12 éves. 1998. január 19-én 

születtem. Fabiny Tamás keresztelt meg itt Kőbányán. A 17. 

kerületben a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és 

Gimnáziumba járok 6.a osztályba, ének-zene tagozatra, ahol 

furulyázom is. Szeretek énekelni. A kedvenc órám a kórus és az 

ének. Most fogok szerepelni a Valahol Európában című 

musicalben.  

 Angolul és németül tanulok. A gyülekezetbe már 

születésem óta járok. Ani nénihez és Móni nénihez jártam 

hittanra. A nagypapám régen presbiter volt. Az anyukám már 

régóta presbiter. A konfirmáció számomra azt jelenti, hogy a 

gyülekezet felnőtt tagjává válok, és ezentúl én is vehetek 

úrvacsorát. 

 

Regős Laca vagyok. (Két dédapám után László Pál.) 1996. 

október 2-án születtem. Születésem óta Kőbányán élek, itt 

keresztelt a nagyapám. Kiskorom óta ebbe a gyülekezetbe járok 

hittanra és gyermekbibliaórára. A Fasori Evangélikus Gimnáziumba 

járok, a 7.b-be, két konfirmandus társammal együtt. Legjobban a 

történelem és a testnevelés órákat szeretem. Négy testvérem van, 

mind a négyen idősebbek nálam. Sokat biciklizem és 

playmobilozom. Nagyon szeretek olvasni és filmet nézni. Kedvenc 

könyveim: A Gyűrűk Ura, A Pál utcai fiúk, a Narnia krónikái. 

Legkedvesebb filmjeim: A tizedes meg a többiek, Régi idők focija, 

A jó, a rossz és a csúf és A Gyűrűk Ura. A BKV Előrébe járok 

focizni. Kedvenc focicsapataim a magyar és a német válogatott, a 

Vasas és a Bayern München.  
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 A konfirmáció után egyszer majd én is szeretnék ellátogatni Oltszakadátra. 

Dombóváron már többször jártam, és nagyon jól éreztem magam a testvérgyülekezeti 

hittantáborokban. 

Tótfalusi Fanni vagyok, a Zrínyi Miklós Általános Iskola 6.b 

osztályába járok. Eddig mindig kitűnő voltam, a továbbtanulás 

miatt szeretném ezt továbbra is megtartani. Kedvencem most a 

rajz és az informatika, mert nagyon szeretek rajzolni. Ha felnőtt 

leszek, akkor is ezzel kapcsolatos dolgot szeretnék csinálni. A 

tanulás mellett szeretek lovagolni, szóval nagyon várom már a jó 

időt, hogy végre mehessek Szamócához Kistarcsára. Negyedik 

éve zongorázom, már a Himnusz is egész jól megy...  

 Dédnagyapám evangélikus kántor volt, így a mi 

családunkban nagyon fontos a vallásunk ápolása. 

Rákoskeresztúron Péter Attila keresztelt meg, akinek az édesapja, 

Péter Jenő konfirmálta édesanyámat, ezért szorosabb vele a 

kötődésünk.  

 Kőbányára is ennek a kötődésnek köszönhetően kerültünk, és nagyon örülünk, hogy 

itt lehetünk, mert egy nagyon nyitott, befogadó, kedves gyülekezetet ismertünk meg. Úgy 

érzem, hogy itt én is megkapom azokat a fontos lelki-érzelmi dolgokat, amiről a 

nagymamámtól mindig hallani szoktam a konfirmáció kapcsán. 

 

Vági Levente vagyok, 13 éves. Kőbányán lakom szüleimmel és 

két bátyámmal. A Deák téri Evangélikus Gimnázium tanulója 

vagyok. Hét éve tanulok és szeretek zongorázni. Szabadidőmben 

szívesen focizok és télen síelek. Az iskola színjátszó társulatának 

is tagja vagyok, velük sokszor szerepelünk az iskola 

dísztermében és más társulatok színháztermében. Idén tavasszal 

fogok konfirmálni. Februárban kezdtem el orgonálni, szeretem 

ezt a hangszert is. Újabban a kőbányai templom orgonáját is 

próbálgathatom. 

 

Wulf Jakab Benjamin vagyok, 13 éves, a Fasori Evangélikus 

Gimnázium tanulója. Cinkotán lakunk. Nagyon szeretek biciklizni és 

dobolni.  

 Azért konfirmálok Kőbányán, mert ide tartozott régen a 

családom, nagyapám volt a gyülekezet felügyelője, nagyanyám a 

kántor hosszú éveken át. Anyukámat itt keresztelték, s itt is 

konfirmált. Bátyámmal együtt ide jártunk hittanra, Samu is itt 

konfirmált. Szeretem ezt a templomot, szívesen jövök ide. Cinkotán a 

kis ifinek már tagja vagyok, s oda is jár sok barátom.  

 A konfirmáció a felnőtt evangélikusok tagjává avat, bár én még 

nem nagyon érzem magam felnőttnek. Szeretek gyerek lenni! 
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Életünkből 

Hogyan építsünk gyülekezetet? 

 

– Gyülekezetépítő szeretetvendégség Kőbányán – 

 

– Végy egy színes társaságot, akik 

között van, akinek 5 unokája van, 

vannak, akik leendő nagymamák, de 

nem mind múlt el 16. 

– Címkézd fel őket. 

– A „játékmester” instrukciói alapján 

vedd rá őket, hogy 

összekeveredjenek, és megérintsék 

egymást. 

– Ezután alkoss véletlenszerűen 

csapatokat ismerkedés céljából. 

– Majd korcsoportok szerint gyűjtsd össze őket, azután a csoportok delegáltjai 

helyezzék el a sarokköveket kőszikla alapra. 

– Mindenkit vonj be az építkezésbe! 

– Ha be van fejezve a nagy mű: 

 

 A tagok esetleges Liget téri találkozások 

alkalmával köszönjenek rá egymásra, és 

néhány kedves szót váltsanak 

egymással. 

 Címkéiket összecserélve is tudják 

egymás valódi nevét, hogy aztán név 

szerint tudjanak megdicsérni valakit az 

ízletes süteményéért. 

 Helyezd el őket az épületben úgy, hogy 

nyitott ajtókon és ablakokon keresztül a 

kívülállók is vágyat érezzenek arra, hogy 

e közösség tagjai lehessenek. 

 

(Mi már örülünk, hogy tagjai lehetünk ennek a közösségnek!) 

 

Csepregi Mária 
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Morzsaszedés 
A húsvét titkáról 

 

Még böjti idők vannak, és böjti szelek fújnak, 

de már Húsvét felé tekintünk. A legfontosabb 

kérdés az, hogy majd húsvétot ünnepelünk-

e, vagy húsvét történik-e velünk?  

  Nagy a különbség: nem kétséges, ha 

Isten engedi és élünk, fogunk húsvétot 

ünnepelni a naptár szerinti időben. De akkor 

történik velünk húsvét, amikor az élő Krisztus 

valamiképpen beleszól az életünkbe, 

váratlanul megjelenik életünk közepén, és ott 

is marad – még ha ez nem éppen húsvét 

napjára esik is. Ekkor 

húsvét történik. 

Valamiképp új életre 

támadunk fel – ebben az 

életben.  

  Húsvét akkor 

történik, amikor valaki úgy 

jár, mint az emmausi 

tanítványok, akik hosszú 

utat tesznek meg gyalog 

Jeruzsálemből Emmausig – 

mintha valakik Fóttól 

Gödöllőig gyalogolnának – 

Jézussal, de nem ismerik fel (Lk 24,13–35). 

 Majd arról ismerik fel Mesterüket, ahogy 

megtöri a kenyeret és így szól: egyétek, 

vegyétek. Tehát húsvét akkor történik, 

amikor számomra az ostya vagy a kenyér és 

a bor nem csupán jel, hanem amikor az 

ostya, a kenyér és a jelek vételekor 

kapcsolatba is kerülök, kerülünk az élő Jézus 

Krisztussal. Sokszor csak az életünk 

pereméig engedjük Őt, esetleg néhányszor 

egy évben. De életünk közepéig? Pedig akkor 

történik húsvét, amikor életünk kellős 

közepén egyszer csak megjelenik Jézus 

Krisztus. Mi is átélhetjük azt, amit a 

tanítványokról ír az Ige: örvendeztek a 

tanítványok, mert látták Jézust.  

 Akinek az életében így jelenik meg az élő 

Krisztus, és így köszön neki is: Békesség! (Jn 

20, 21–22) — annak valóban élő békessége 

van. Amikor Jézus így köszön: Békesség, 

abban Ő maga van jelen. A Szentlelke. 

Hiszen ebben az Igében olvassuk egy sorral 

lejjebb: Rájuk lehelt, és azt mondta: 

Vegyétek a Szentlelket! Amikor rájuk leheli 

ezt a köszöntést, hogy 

„shalom” – veszik a 

Szentlelket, föltölte-

keznek békességgel. És 

ez a békesség – furcsa 

módon ragályos, még-

sem kell ellene véde-

kezni. Ahová mennek, 

viszik magukkal, békes-

séget vivő, békességet 

szerző, kapcsolatokat 

teremtő emberekké vál-

nak a tanítványok.  

 Ez a békesség akkor történik, amikor a szó 

Igévé válik, és nemcsak megszokott 

köszöntéssé, hanem valósággá.  

 Mert az Ige tiszta titka az, hogy először az 

Ige testté lett, majd húsvétkor a test Igévé 

lett. Mindig ez váltakozik: az Ige testté, a 

test Igévé, és ahová a jézusi tanítványok 

szétáradnak, viszik ezt a békességet kétezer 

éve. Így született meg 1100-ban ez a német 

húsvéti ének, ez az ujjongó ének, ez az 

alleluja (EÉK 213,1): „Örvendezzünk, 

vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk!”

Gyökössy Endre nyomán 

Jánosi József  

(Elhangzott az Emmaus kör 2010. március 12-i alkalmán.)  
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Testvérgyülekezet 

 
Csillagtábor 

Hittantábor 2010-ben 

 
Az egyik legkellemesebb téli „elfoglaltságom”, amikor egy bögre 

meleg teával a kezemben a fűtött szobából kukucskálok kifelé a 

hulló fehérségbe. Bár ezen a télen sok szép havas napban volt 

részünk, talán többen vágyakozunk már a nyári meleg után. 

Nemcsak a nyári szünet (bár őszintétlenség lenne ezt tagadnom), 

hanem a kedves arcokra, rég látott barátokra és a közösen töltött 

idő után várakozva is.  

Nézegetem az előző hittanos táborok fényképeit… érdekes, 

mulatságos, megható, szívszorító percek jutnak az eszembe. Könnyebb 

felidézni egy-egy pillanatot, nehezebb megfogalmazni a hozzá tartozó 

érzést. Vajon mások is megijedtek, amikor a galamb Virág fejére szállt, vagy ez csupán 

számomra volt meghökkentő? A gyerekeknek valóban olyan vicces volt négykézláb mászva, 

ugrálva „rókákat” vadászni, ahogyan mi kívülről láttuk? Góliát lova is olyan mulatságosnak 

tartotta a Dávidtól érkezett támadást, mint a másik táborban állók? Azt hiszem, mindenki kicsit 

másképp élte meg a közösen töltött napokat, és ez jól van így. Azt is csak remélni tudom, 

hogy sokunk számára megható, megerősítő érzés volt az utolsó áhítat alkalma, amikor a 

személyes áldásban érezhettük Isten valódi jelenlétét az életünkben. 

 Nézegetem az előző hittanos táborok fényképeit… és erősödik egy érzés: de jó lesz újra 

találkozni idén július elején! Kíváncsi vagyok, mi történt veletek az elmúlt időben, hogy teltek 

mindennapjaitok, mekkorát nőttetek, mennyit változtatok. Arra is kíváncsi vagyok, Isten 

milyen közös felfedeznivalókat állít elénk. Mit mond nekünk, mit üzen a csapatunknak.  

 Ízlelgetem a szót: „csillagtábor”. Vajon mit jelent? Annyian leszünk, mint égen a csillag? Oly 

sugárzók leszünk, messziről is látni (esetleg hallani) lehet majd bennünket? A nyári csillagos 

égbolt képe is felvillan egy pillanatra, látunk-e majd megint hulló csillagot?  

 Már nem a képeket nézegetem, hanem az új játékokra, feladatokra gondolok. Tervezgetek. 

És nagyon-nagyon örülök. 

         Ecser Mónika 
 

Csillagtábor 

 testvérgyülekezeti hittantábor a Dombóvár és környéki és az 

oltszakadáti gyülekezetek gyermekeivel  

Balatongyörök, Sóvár 
2010. július 4-10. 

 
Jelentkezés: Benkóczy Péter lelkésznél 

 
Oltszakadáti kistestvéreinket is el szeretnénk hozni ismét közös táborozásra, ezért – az ő 

részvételi díjukra – adományokat gyűjtünk. Az adományok befizethetők névvel: gyülekezetünk 
pénztárosánál, illetve név nélkül: a kihelyezett gyűjtőedénybe. 
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Összefogás 
 

A RAJTKŐ PROGRAM TERVEZETE 

 
 

A „Rajtkő” programsorozat alapvető 

célkitűzése, hogy a Budapest belső 

kerületeiben élő hét gyülekezet, az egykori 

Pesti Evangélikus Egyházból létrejött hét 

gyülekezet (Deák tér, Fasor, Józsefváros, 

Ferencváros, Angyalföld, Kőbánya, Zugló), 

a „Pesti Hetek” megmutassa magát, 

mondanivalóját, célkitűzéseit, karakterét.  

 Ezek a gyülekezetek alapvetően a 

városi polgárság elvárásaihoz igazították, 

igazítják stílusukat. Így megjelenésükben is 

– az erőteljesen protestáns mondanivaló 

felvonultatásával – a kultúra, a művészetek, 

az érthetőség, a magas színvonalú 

szellemiség elvárásait követik. 

 A programsorozat egyben 

demonstrálása annak is, hogy a hét 

evangélikus egyházközség, amely hét önálló 

jogi személyiségű, önálló szerveződésű, 

sajátos karakterrel rendelkező, méretében 

és szervezettségében eltérő közösség, 

ezúttal hosszú távú közös szerveződésre 

rendezkedett be. Ebben a szerveződésben 

sok lehetőség rejlik. 

 

A Rajtkő-program 

 

A Rajtkő-program három periódusban 

zajlik: 

1. VIGYÁZZ! – A program segítőinek 

felkészítése – Kőbánya, 2010. május 29.  

2. KÉSZ! – A Pesti Hetek első igazi 

programja – Zugló, 2010. szeptember 25. 

3. RAJT! – Utcai demonstráció a Deák 

téren, népszerű tudományos program a 

gyülekezet termeiben, valamint 

gyermeknap a Városligetben – Deák tér és 

Városliget, 2011. április 16. 

 

VIGYÁZZ! 

– A program segítőinek felkészítése – 

Kőbánya 2010. május 29. 

  

A program segítőinek összegyűjtése 2010. 

március végén kezdődik. A PH szándéka 

szerint 35 embert gyűjt össze erre, 

javarészt a 30 év fölötti korosztályból. Az 

első meghívás a gimnáziumok tanári 

karából, a gyülekezetek felnőtt köreiből, 

esetenként személyes megszólítással 

történik. Ez a csoport a zuglói találkozón 

újabb 35 fővel gyarapszik. A szolgálók 

számára rendezett tréning elsősorban 

kvalitásfelmérés és közösségformálás.  

 A nap folyamán lelki közösségre 

törekszünk, valamint olyan játékokra, 

gyakorlatokra, melyek megmutatják ennek 

a közösségnek lehetőségeit. Tevékenységi 
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mátrixot készítünk a zuglói találkozóval 

kapcsolatban. A nap végére mindenkinek 

határozott feladata alakul ki a KÉSZ- 

találkozóval kapcsolatban. 

 

KÉSZ! 

– A Pesti Hetek első igazi programja – 

Zugló 2010. szeptember 25. 

 

A találkozó a hét gyülekezet tagjainak 

jelenlétével számol, de nyitott mindenki 

felé. Hirdetése lépcsőzetes megjelenéssel 

történik az egyházi írott és elektronikus 

sajtón keresztül. A nap fővédnökei: Gryllus 

Dániel, a Kaláka együttes vezetője és 

Prőhle Gergely, a Magyarországi 

Evangélikus Egyház országos felügyelője. 

 A nap tengelyét a misztériumjáték 

alapú csoportfoglalkozás adja. A 

programhoz zenei előadások, 

gyermekfoglalkozások, áhítatok és más 

rendezvények kapcsolódnak. 

 A nap célja a közvetlen hatásokon 

túl, hogy előkészítője és kipróbálása legyen 

annak a közös nagy alkalomnak, amit 2010 

tavaszán tartunk. A nap jelszava: KÉSZ! – 

arra utal, hogy készek vagyunk Krisztus 

követésében járva elindulni a városba, hogy 

mondanivalónkat elmondjuk a pestieknek. 

 

RAJT! 

– Utcai demonstráció a Deák téren, 

népszerű tudományos program a 

gyülekezet termeiben, valamint 

gyermeknap a Városligetben. – 

Deák tér, Városliget 2011. április 16. 

 

A program fesztivál jellegű demonstráció, 

gyereknap és népszerű tudományos 

rendezvény. Három fő helyszíne gyenge 

hálózatban összekapcsolódik a földalatti 

vonalával. Hirdetése hetekkel előtte az utcai 

hirdetőeszközök segítségével is 

megtörténne. 

 A gyermeknap a Városligetben zajlik. 

A gyülekeztek családjai mellett szeretnék 

bevonni az arra járókat is. A programban 

zenei, színpadi előadások, nagy játékok, 

versenyek jelennek meg. 

 A találkozó lehetőséget teremt a 

gyülekezeti gyermekmunka megismerésére, 

segítséget nyújt a gyülekezeti és  iskolai 

hitoktatás megismerésére, megteremti a 

bekapcsolódás lehetőségeit. 

 Az utcai demonstráció a Deák téri 

templom mellett elterülő kis térségen 

(Városház tér) lesz. A teret az evangélikus 

egyházról szóló fotósorozattal vennénk 

körül. A tér egyik pontján kimondottan a 

testi fogyatékkal élőkkel szeretnénk 

találkozni, segítve az ő egyházi 

bekapcsolódásukat. Pavilonok állnának 

rendelkezésre könyvvásárlásra, 

kommunikációra és egyéb személyes 

találkozásra. 

 A színpadon a program a kultúra 

eszközeivel venné körül az evangélium 

hirdetését. Nélkülözné a szokványos 

hangzatos allűröket. Egyszerű, érthető, 

közvetlen, „nem kánaáni nyelvű” beszédek, 

beszélgetések között klasszikus és modern 

zenei és színpadi  bemutatókra kerülne sor.  

 A találkozó lehetőséget teremt a 

gyülekezetek megismerésére, megteremti a 

bekapcsolódás lehetőségeit. 

 A népszerű tudományos rendezvény 

a Deák téri gyülekezet és a gimnázium 

termeiben lesz. Itt neves előadók 

beszélnének a legszínesebb formában 

tudományról, hitről, életükről. Itt válik 

lehetőséggé az, hogy esetleg egy komoly 

probléma, kérdés köré olyan kerekasztal-

beszélgetést hozzunk össze, melynek nem 

egyszerűen pódiumbeszélgetés jellege válik 

vonzóvá, hanem valóban tudományos 

előrelépést is tesz. Ilyen lehet például egy 

liturgikai vagy oktatási, esetleg dogmatikai 

szümpozion olyan témákról, melyek az 
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egyház világában jelenvalók 

(homoszexualitás, új liturgia, a történelmi 

egyház létjogosultsága, a megváltás 

áldozati jellege stb.). 

 

Kiadvány 

A hármas program ürügyén, de nem csupán 

erre irányulva, a „PH” ismeretterjesztő 

kiadványt szerkeszt. Ebben az 

evangélikusság megmutatása mellett a hét 

gyülekezet legfontosabb információi is 

színes módon jelennek meg. Nevek, 

arcképek, térképek, elérhetőségek, 

személyes mondatok kapnak helyet benne. 

Ez az anyag a kapcsolatfelvétel idején 

kézbe adható, de egy-két évig más 

területeken is felhasználható lesz.  

 

 
Koczor Tamás  

evangélikus lelkész  

(Budapest – Ferencváros)  

pályázati anyaga alapján 

 
Emlékezzünk régiekről! 
 

Melis Györgyről – személyesen 
 

Elment egy nagy művész, operajátszásunk egyik oszlopa, sokféle 

díj és elismerés tulajdonosa. A Szarvas melletti tanyáról indult 

evangélikus kis parasztgyerek nemcsak őt biztató, elindító 

lelkészének, nemcsak az evangélikus egyháznak, hanem egész 

nemzetének szerzett sok-sok örömöt és dicsőséget. Egy kései 

interjúban azt vallotta: „Egész életemben a hazámat szolgáltam.” 

 A modern technika – nagy szerencsénkre – hangját és 

alakját számos szerepben rögzítette számunkra. Fekete lemezen 

őrzök egy nagyszerű János-passiót (Jézust Melis, az evangélistát 

Réti József énekli). Az igazán felejthetetlen élmény azonban a 

Bánk bán Tiborca. Az egyszerű – hiteles, békési  – parasztember 

panaszolja a főúrnak megalázó szegénységüket, az idegenek 

uralmát. A közvetlenül a híres Hazám, hazám ária után felhangzó 

részlet az opera egyik csúcsa: egyre szenvedélyesebben magyarázza Tiborc, hogy az urak 

otthagyott ételmaradékaiból akart csak vinni éhező, beteg családjának. Mind közelebb lép a 

megrakott asztalhoz, már éppen készül talán valami szárnyast elvenni, s ekkor szívszorítóan 

szólal meg a lelkiismerete. „Rátevém kezemet (…), de Isten látja fenn, az égben szívemet, / a 

lekiismeret nem vitt rá engemet.” Napjainkban is figyelemreméltó, ahogy Bánk, a főúr – 

korának magas rangú politikusa – megrendül a panasztól és a magyar parasztember 

tisztességétől, s ez a megrendülés fenséges, együttérző duettjükben csúcsosodik ki. Bánk 

pedig végső lépésre szánja el magát. Melis nagyszerűen alakítja szerepét, a gyönyörű hang és 

muzikalitás, a tiszta szövegmondás mellett remek színészi teljesítményt is nyújt. 

 Igazán mégis néhány nyilatkozata hozta őt közel hozzám. Hihetetlen alázattal szolgálta a 

legnagyobb mestereket, a zene ügyét. Konzervatív volt, annak legjobb értelmében. Nagy hittel 

őrizte az igazi értékeket, elsősorban a két magyar óriás, Bartók és Kodály szellemét. Bartókkal 
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nem találkozott, de a Kékszakállút nagyon szerette, s az egész bartóki életművet nagyon 

nagyra tartotta. Kodályhoz pedig sok szál fűzte, a legismertebb a Háry János címszerepe. 

Kodály egész munkásságát, nemzetnevelő programját alapvető fontosságúnak tartotta. 

 Temetésén a Lutheránia énekkara szolgált, akikkel többször is énekelte Bach passióit. 

Farkasréten nyugszik a művészparcellában, Réti József, a nagyszerű tenorista és Kodály Zoltán 

közelében. 

 Ottlik Gézáról mondta Mándy Iván: „ha vele volt, vagy rá gondolt az ember, kicsit jobban 

összeszedte magát, különb próbált lenni.” Melis György tudása, megbízhatósága, hűsége, 

értéktisztelete miatt ilyen mérce és iránytű lehet számunkra. Emléke legyen áldott! 

 

Regős Imre 

 
 

100 éve halt meg Mikszáth Kálmán, „egyházunk fia” 
 
Az alábbi sorokban rendhagyó emlékezést találnak olvasóink. Nem a magyar irodalom egyik – 
méltán – legnépszerűbb alakjának életművét elemezzük, vagy regényes életrajzából villantunk 
fel részleteket. Néhány szemelvényt adunk csupán közre publicisztikai írásaiból – hiszen 
újságírással (is) kereste a kenyerét. Olvasás közben aztán elgondolkodhatunk: érzéki csalódás 
áldozatai vagyunk-e. Vagy az elmúlt 100–130 évben alig változott valamit a világ? 
 
„Nézzünk szét szerte a hazában. Mennyi visszaélés, 
méltatlanság, mennyi pör a törvény előtt, mennyi bűn a 
törvény háta mögött! S mind a kötelességérzet hiánya 
okozza. 
A törvény írott malaszt, s az elv ismeretlen fogalom. Aki 
adót nem fizet, s a fináncot megveri, az nagy hazafi, – 
aki ellenkezőjét hirdeti annak, amit tegnap vallott, abból 
miniszterelnök lesz. 
Fő cél az élvezet, s jó hozzá minden út, minden eszköz, 
csak sikerre vigyen. A munka elavult dolog, ártani 
másnak a haszonért, okos és igen célszerű. 
Mennyi visszaélés! Az adós nem fizet, a munkás nem 
dolgozik, a polgár nem szavaz, a honatya otthon marad, 
vagy botrányokat csinál, a választó jövőre azért mégis 
megválasztja, az iparos politizál, az orvos hírlapot ír, a 
tanár uzsoráskodik… 
A kötelességérzet hiánya: az a korrupció. 
Ez pusztít nálunk a családban, utcán, üzletben, 
hivatalban, törvényhozásban, politikában.” (1880) 
 
„Egyetlen egyszer csináltam egy rossz viccet a jó öreg Geduly szuperintendensre, hogy úgy 
nézett ki a nyakán fityegő gallérjával, mint az orvosságos üveg. 
Akkor is felzúdultak ellenem a lutheránus képviselők s odajöttek a folyosóra veszekedni. 
Én ugyanis (isten neki, már csak bevallom) magam is lutheránus vagyok, azért jöttek a 
szemrehányással: 
– Ej, ej. A saját főpapodat gúnyolod ki? 
Erre aztán én is méregbe jöttem: 
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– Hiszen csak van bennem annyi illemérzet, hogy nem bánthatom a másét. 
Egyszóval, mikor én gúnyolódni akarok, találok én arra elég anyagot a saját eklézsiámban is. 
És ha én most rossznyelvű ember volnék, azt mondhatnám: hogy azt bizony találhatna a 
»Magyar Állam« [című lojális lap] is – de inkább nem szólok semmit.” (1886) 
 
„Az ördög jól tudja, hogy hol kell tréfálni. Éppen e napokban olvastam valamely mesében, 
hogy azt kérte a szegény embertől, amiről az nem tud s kapott egy születendő lelket. 
Eszembe jutott ekkor, hogyha az ördög Magyarországon találja azt kérni, amiről nem tudunk, 
ugyancsak megjárja, mert mit kapott volna? 
Egy csomó deficitet. 
Biz ez szomorú dolog. Hát nem volt nekünk elég olyan deficitünk, amiről tudtunk? Hogy most 
meg olyannak is kell lenni, ami úgy hébe-hóba kisül.” (1886) 
 
„Hányszor hallottam öreguraktól, hogy »ma már nem tudnak olyan jó töltött káposztát főzni, 
mint az ő fiatal korukban«. Az ember majdnem igaznak venné, ha apródonkint ki nem sül, 
hogy nem a töltött káposzta a rossz, hanem az ő gyomruk, az hurutos, már az erőteljesb 
eledeleket nem bírja.” (1886) 
 
„Olyan bolond kort élünk, hogy ritka az olyan ember, aki a lelkét hozzá tudja idomítani a 
gyermekek gondolkozásához és nem ritka az olyan gyerek, aki úgy gondolkozik, mint egy 
öregember. A modern nevelés elrontotta gyermekeinket.” (1886) 

 
Válogatta: Fiers Márta 

 
 

Philipp Melanchthon 
(1497-1560) 

 
„Krisztusra bízzuk ügyünket, aki majd egykor ítéletet mond…” 

 

Az 1502-ben alapított wittenbergi egyetem sokáig nem volt különösebben ismert, de 1517 

után igen népszerű és látogatott lett. Nyilvánvalóan elsősorban Luther Mártonnak és az általa 

elindított hitújító nézeteknek volt ez köszönhető, de Luther mellett igen kiváló tanárok, 

professzorok tanítottak az egyetemen és álltak a reformátor 

mellé. 

 Ilyen társa volt Philipp Melanchthon is, a görög nyelv 

első professzora a Wittenbergi egyetemen. Melanchthon 1497. 

február 15-én született Brettenben. Eredeti neve Schwartzert 

volt, ezt nevét ifjú korában görögösítette Melanchthonra. 

Szüleitől mély vallásosságot örökölt, humanista neveltetésben 

részesült, tanulmányaiban rokona, Johannes Reuchlin, a híres 

hebraista és humanista vezette. Tanult a Heidelbergi, majd a 

Tübingeni Egyetemen – itt szerezte doktorátusát. A magiszteri 

fokozat megszerzése után klasszikus- filológiát tanított, és 

rövid idő alatt hat tankönyvet írt.  

 Wittenbergben Luther és Melanchthon között mély 

barátság alakult ki. Melanchthon teljes szívéből elkötelezte 
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magát a lutheri reformáció ügye mellett. Megvédte a Szentírás egyedüli tekintélyét Luther 

ellenfelével, Johann Eckkel szemben, elvetette az átlényegülés katolikus tanítását, 

teológiájának alapjául a hit általi megigazulást tette. Munkaképessége páratlan volt: hajnali 

kettőkor kezdte a napját, reggel hatkor kezdte előadásait, melyeket gyakran hatszáz diák előtt 

tartott.  

 1520-ban feleségül vette Katherine Krappot, négy gyermekük született. 

 1521-ben Kiadta a Loci Communest, az evangélikus tanítás első rendszeres bemutatását, 

mely az első évben három, 1525-ig további tizennyolc kiadást ért meg. Luther wartburgi 

fogsága idején (1521) Melanchthon volt a reformáció ügyének vezetője Wittenbergben. A 

birodalom hitújítást támogató fejedelmeinek segítségével 1528-ban megjelent a Vizitátorok 

eligazítása, mely az evangélikus tanítás mellett vázolta az elemi iskolák feladatait is. 

Szászországban ezt törvényesítették, így jött létre az első igazi protestáns iskolarendszer. 

Melanchthon közoktatási javaslatait egész német földön elterjesztették; közreműködött német 

egyetemek felállításában és megújításában. Erőfeszítései, munkája alapján méltán kapta meg 

a Praeceptor Germaniae („Németország tanítója”) megtisztelő címet. 

 Melanchthon Augsburgban (1530) a reformáció fő képviselője lett, ő készítette elő az 

Ágostai hitvallást. A vitákban késznek mutatkozott kompromisszumokra is, de az ágostai 

hitvallás védelmében írt műve – az Apológia – elvetett minden változtatást. Mégis, 

békülékenysége és rugalmassága miatt Melanchthont tartották a hitújítók között a leginkább 

tárgyalóképesnek. Noha többször érte vád, hogy együttműködik a katolikusokkal, kitartóan 

védte a legfőbb evangélikus tanításokat, a hit általi megigazulást és a Szentírás tekintélyét. 

 Luther halála után a mühlbergi csata (1547) látszólag súlyos csapást jelentett a 

protestánsok ügyére. Ekkor megpróbálták egyesíteni az evangélikusokat és a katolikusokat. 

Melanchthon ezt elutasította mindaddig, míg a hit általi megigazulást Róma nem tekinti 

alapvető hittételnek. A békesség kedvéért azonban úgy nyilatkozott, hogy azok az elvek, 

amelyek nem sértik a hit általi megigazulást, lényegtelennek vehetők. Ezért is sokan éles 

kritikával illeték protestáns részről. 

 Életének utolsó éveiben az evangélikus egyházon belüli viták kötötték le, és eredménytelen 

megbeszéléseket folytatott katolikus ellenfeleivel. 

 1560-ban halt meg, Wittenbergben temették el, Luther Márton mellé. 

 

Wiszkidenszky András 

 
Kertész Eszter:  Szombat 

 

A sziklasírok csöndje jéghideg. 

De halott testben halott az ideg. 

A gyolcs se véd, csak épphogy eltakar, 

mint könnyű hó a rothadó avart. 

 

A kőüregben puszta porhüvely, 

se fény, se árny. A mindenség fülel, 

hogy visszatartja tág lélegzetét. 

Fölkelt a nap, de holtfehér az ég. 

Nyugalom napja. Helyreáll a rend. 

Idő apálya fordul odabent. 

Mi hullna széjjel, várni kényszerül, 

míg távolabb a sírás csendesül. 
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Alapítványunk 

Kápolna Színpad Alapítvány  

 Beszámoló  

 

Az alapítvány legmeghatározóbb bevétele az előző évekhez 

hasonlóan a tavalyi év során is a személyi jövedelemadóból 

felajánlható 1%-ból beérkező összeg volt. 281.000 forintot kaptunk, 

melyet ezúton is megköszönünk mindazoknak, akik gondoltak a 

gyülekezetünkhöz közel álló alapítványra.  

 A kiadások során azt tartottuk számon, hogy melyek azok a 

területek, ahol a leghatékonyabban tudjuk segíteni a gyülekezeti 

munkát. Így került sor vetítővászon, rádiósmagnó, számítástechnikai 

alkatrészek vásárlására. Elősegítettük finnországi testvérgyülekeze-

tünk tagjainak magyarországi programjait is. 

 Terveink között szerepel a pódiumművészet támogatása, a 

gyülekezeti terem hangosításának korszerűsítése. Lehetőségeinkhez 

képest szeretnénk segíteni a nyári hittanos tábor lebonyolításában, az Erdélyből, 

Oltszakadátról érkező gyermekek utaztatásával kapcsolatban. 

 Mindehhez továbbra is kérjük testvéreink áldozatkész segítségét, a közelgő adóbevallási 

időszakban is támogassanak bennünket adójuk 1%-val!   

Ecser János  

a KSZA kuratórium képviselője  

 

Kápolna Színpad Alapítvány 

adószám: 18013746-1-42 

számlaszám: Erste 11670009-07753400-70000007 

 

 

Zöld oldal 

 

Fair Trade, avagy méltányos kereskedelem 

 

Kis túlzással lassan minden, amit a hazai 

üzletekben kapni, a „Made is China” feliratot 

viseli. Egyre többen vannak – vagyunk – 

azonban, akik felismerve a látszólag olcsó 

külföldi áruk veszélyét, legalább az 

élelmiszerboltok polcain keresik a magyar 

árut, vagy inkább a piacon, hazai termelőktől 

szerzik be a tejterméket, zöldséget, húsárut, 

mint a multicégek sokszínű kínálatából 

válogatnak. Vajon tényleg az-e az olcsóbb, 

ami annak látszik? Vajon az olcsó áru 

„ostora” nem csattan-e mások hátán? 

 A méltányos kereskedelem egy olyan, 

átláthatóságra törekvő kereskedelmi 

szövetség, amely elsősorban a fejlődő 

országok szervezeteit tömöríti. A céljuk az, 

hogy a termelő a munkája után garantáltan 

magasabb jövedelmet kapjon, miközben a 

munkakörülményei az alapvető emberi jogok 

tiszteletét és a környezet védelmét tükrözik. 
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Megszoktuk a boltokban a banánt, a 

datolyát. A gyerekek kakaót, a felnőttek 

kávét isznak a reggelihez, és évszázadok 

óta teáznak egész Európában. A 

fogyasztásunk tehát globálissá tágult. De 

vajon a gondolkodásunk hogy áll? Eszünkbe 

jut-e, amikor az üzletben az akciós kávét 

fizetjük ki, hogy ennek az olcsó csomagnak 

a gyarmatosítás átka: néhány négy-

zetméter elpusztított 

esőerdő és mini-

málisan fizetett gyer-

mekmunka, csalá-

donként 10-20 ezer 

forintnyi havi jöve-

delem van a hát-

terében?  

 Mivel Magyar-

ország esetében 

elsősorban olyan 

árukról van szó 

(kakaó, kávé, tea, 

nádcukor, egzotikus 

olajos magvak, rizs, 

csokoládé, mosódió), 

amelyeket hazai 

termelők nem tudnak 

előállítani, az ő 

érdekképviseletükre itt nem kell 

gondolnunk. Azonban fontos látnunk, hogy 

a Fair Trade nem segélyezéssel akarja 

hamis illúziókban ringatni a fejlődő 

országokban élőket, hanem „hálót ad a 

halászathoz”, azaz hosszú távú, állandó és 

méltányosan megfizetett munkát biztosít a 

számukra. Fő célja: a fejlődő országok 

gazdasági felzárkóztatása, az ott élők 

életszínvonalának növelése. 

 Az első hivatalos Fair Trade szervezet 

Európában 1964-ben jött létre. 1988-ban 

született az kék-zöld embléma, amely a 

vásárlókat tájékoztatja a szövetségbe 

tömörült gyártók és termelők áruiról. Ha 

ilyen címkével ellátott holmit vásárolunk, 

biztosak lehetünk abban, hogy a pénznek, 

amit a kasszánál kifizetünk, legalább 28%-a 

a termelőhöz jut vissza.  

 Várható a kérdés: drágábbak-e ezek 

a termékek? Igen, drágábbak, mert kézi 

munkával állították 

elő, mert az emberi 

munkáért rendes 

bért kap a dolgozó, 

mert a környezet-

védelem érdekeit 

szem előtt tartó 

cégektől származik 

az áru. Itthon is 

egyre több helyen 

találhatunk ilyesmit: 

hipermarketek jelzett 

polcain, biobol-

tokban, dm-ben. És 

Fair Trade-kávét és -

teát már két éve 

ihattunk a Szél-

rózsán! 

 Miért is jó ez 

nekünk? Nyilván elsősorban a termelőnek 

és az adott országnak jó, ha így vásárolunk. 

Mivel azonban az esőerdők mindnyájunkért 

lélegeznek, nem nehéz elfogadnunk, hogy 

hosszú távon mindnyájunknak jó. És nem 

utolsósorban: a lelkiismeretünknek nyilván 

nem mindegy, megfizetik-e a távoli szegény 

ország szegény napszámosát a mi minden 

napi kávénkért. 

zzs



 30    Kőbányai Harangszó 2010/1 

Könyvajánló 

Fényt tükröző anyag 
 

Kertész Eszter: Boldog anyagban. Kairosz Kiadó, 2009 
 
„… az anyag átlényegül. Túlmutat önmagán” – írja harmadik 
verseskötetének borítóján gyülekezetünk egykori hitoktatója. 
 Mitől lényegül boldoggá az anyag? Attól, hogy Isten teremtő 
akaratának és az ember munkájának nyomát viseli magán. Attól, hogy 
életet hordoz vagy fényt tükröz vissza. Attól, hogy változásainak 
minden mozzanatát megőrizheti emlékezetünk. 
 Kertész Eszter boldog egységben látja a porszemben a kozmosz 
törvényeit és a mindenségben a helyét megtaláló porszemet; törekvései 
szerint teológiai, filozófiai és gyakorlati ellentétek békülnek és olvadnak 
eggyé (Irányvonalak). Az idő síkjai nála nem egymást fedik, hanem az 
örökkévalóság egyszerre érvényes dimenzióját alkotják. „A régi nyarak 
lombja humusza a mának: mindenek mélyén van a múlt és van az 
öröklét.” (Időutazás) Ebben a látásban értelme van gyönyörnek és 

fájdalomnak, születésnek és halálnak, tavasznak és ősznek egyaránt. Ilyennek gondoljuk Isten 
látását is:   „Mint fonál sodródik össze 
    Isten ujja begyén 
    a búcsúzás és érkezés, 
    a pernye és a fény.” (Október)    
 Mivel Kertész Eszter költő, ezek a tartalmak tömör metaforákban, színgazdag képekben és 
mélyen személyes élményekben tárulnak elénk. Megosztja velünk alázatos, ugyanakkor 
bensőséges hangú imádságait (Sanctus helyett, Esti ima), láthatjuk forrón szerető hitvesként: 
„Földi világom pólusa vagy” (Úton, egyedül) és gyermekeit útnak indító anyaként (Négyen). 
 Megtanulhatjuk tőle, hogy az asztalra kerülő étel nem egyszerűen a hozzávalók összessége: 
    „fűszer illatával 
    karom erejével 
    időm kovászával 
    szívem melegével 
    elkészül az étel” (Mágia).  
És azt is, hogyan dolgozza fel az őt érő sérelmet:  
    „Fordulj félre, míg feltápászkodom. 
    Mi maradt belőlem, összehordom: 
    mosott ruhába, levesbe oldom. 
    Megtart a munka, a gyümölcs, a gyermek  
    talán tanulok lassan fegyelmet.” (Ütés) 
 Bár Eszterék rég elköltöztek Kőbányáról (Budapestről is), akár már több éve sem 
találkoztunk vele, e verseket olvasva mégis úgy érezhetjük, mintha velünk énekelne a 
templompadban, mintha régi hittanosairól „imafüzérként” ma is megemlékezne, mintha 
képzeletbeli óriási asztalánál néhanapján bennünket is vendégül látna. 
    „Dongva fehérlik a gyümölcsfaünnep. 
    A földön mégis a leggyönyörűbbek 
    a bátor, tiszta kézszorítások, 
    s a virágba borult találkozások.” 
 Köszönjük, Eszter! 

Fiers Márta 
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Gyimesi nyár 
 

Ferkó Zoltán: Felnőttkorom legszebb nyara 
MondAt Kft, Budapest, 2009 
 
Gyülekezetünk a közelmúltban vendégül látta Ferkó Zoltánt, aki 

magyartanár, kalandor, hivatásos keresztapa, zarándok, országúti 

kerékpáros, vállalkozó. Első, naplószerű kötetében arról a 

nagyszerű vállalkozásról számol be, amelyet a média segítségével 

sokan nyomon követhettek: kerékpárral indult hosszú 

zarándokútra, mert tenni akart a moldvai csángók anyanyelvű 

misézéséért. „Van egy álmom – írta zászlajára. – Hiszem, hogy 

egyszer moldvai csángó testvéreink is magyarul dicsérhetik Istent 

templomaikban. Bár a küzdelem hosszú és fáradságos, egyet 

biztosan tudok: soha nem adjuk fel!” Hiszen régen tudjuk: „Az 

vész el, amiről a nemzet önként lemond.” 

 Négyezer kilométeres útja során több-kevesebb útitárssal 

kerekezett. A „stábon” kívül gyerekek camping-biciklikkel, falusi 

nénik öreg Csepellel csatlakoztak hozzá. Nyolc országon vezetett át az útjuk, püspököket 

látogattak meg, akik zarándokkönyvükbe írva biztosították őket támogatásukról. Pietro Paolin, 

Vatikán külügyminisztere háromnegyed órát szánt a tárgyalásra, és szelíd szóval arra intette 

őket, ez helyi probléma, ott is kell megoldani. Majd hozzátette: „Ne adják fel!” 

 A zarándokok útját szerte Erdélyben lelkesedés és szeretet övezte. Az iskolások kivonulva 

várták őket, a papok áldást mondtak. Olyanok siettek elébük, mint Berszán Lajos, Böjte Csaba, 

Szász Jenő, Tőkés László. (Bár a jászvárosi (Iasi) püspökkel, Petru Gherghellel nem volt 

felhőtlen a tanácskozás, azóta valami mégis történt: két moldvai teológust Gyulafehérvárra 

küldött a püspök tanulni, s idén október 13-án elhangzott az első kétnyelvű mise.)  

 A másik kalandot, amelyikből a címadó kötet született, vallomással kezdte előadónk. Szava 

sokunk szívéből szólt: „Szerelmes vagyok.” „Szerelmes vagyok Erdélybe, az erdélyi, moldvai 

emberekbe, az ottani tájba, kultúrába. Fél évvel később Csíkszeredából hazajövet megálltam a 

havas Hargitán. A fenyvesben, a tökéletes csöndben élesen hasított belém az érzés: nem 

akarok Budapestre visszatérni.” „Ezután minden követ megmozgattam, minden kilincset 

lenyomtam, hogy ez a vágyam teljesülhessen.”  

 Végül nem neki kellett lépnie, őt keresték. Szász István építési vállalkozó álmodott egy 

merészet, s a Gyimesekben, Borospatakán – ahol a 429 lakosból 429 magyar a legutóbbi 

népszámlálás szerint – létrehozta Közép-Európa első élő skanzenjét. Lebontásra ítélt házakat 

szállított a fél hektáros területre a környékről. Ezeket hitelesen berendezte, kis múzeumot, 

fürdőházat, ebédlőt, rendezvényekhez alkalmas csűrt épített. A házakat – főleg nyáron – 

ellepik a turisták. 

 A szerző a kötetben színes gyimesi élményeit osztja meg az olvasókkal: bevezet az 

időjárás jellegzetességeibe, családi történetekbe, mesél az épületekről, a gondnoki 

teendőkről, új barátairól és egy különleges létkísérletről. A kísérlet célja az volt, hogy 

megtudja, képes-e a globalizált világból kilépni, a dédszülők életét élni. Hogy 

megtapasztalja, a Gyimesek valóban alkalmas-e a túlélésre egy olyan világméretű csőd 
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esetén, amikor nemcsak a biztosítók, hanem a bankok, az élelmiszerüzlet-hálózatok, az 

üzemanyagcsatornák is összeomlanak... 

 A csángó világ jelképe a bölcső – így Ferkó Zoltán –, hiszen ők a magyar nép 

egyetlen olyan csoportja, ahol nem csökken a lélekszám. A Gyimesek olyan, mint az osztrák 

Alpok – csak zabolátlanabb, vadabb a táj és fehérebbek a tehenek. A borospatakai panzió 

pedig pont olyan, mint a római Szent Péter-bazilika: a kapuban még nem is sejtjük, milyen 

lenyűgözó, impozáns látvány tárul majd elénk.  

 Olvassuk el Ferkó Zoltán „naplóját”, legalábbis, amíg nem tudunk útnak indulni! 

 

Zászkaliczky Zsuzsanna 
 

Titkok (tár-)háza 
W. M. Paul Young:  A Viskó  
Immanuel Alapítvány, Szombathely, 2009 
  

Az utóbbi időben olyan könyvek kerültek kezembe, melyek 
egészen közel hozták hozzám: mit jelent Isten atyai szeretete 
(Henri J. M. Nouwen: A tékozló fiú hazatérése és a Te vagy a 
szeretett) Az olvasmányok A Viskóval együtt, láthatatlan szálon 
kapcsolódtak, s maga az összekapcsolódás nagy élményt jelentett 
számomra. 
 Íme, az egyik kulcsszó: ÉLMÉNY. A Viskó olyan élmény, 
mely nem a felületen érint meg, hanem a lélek mélységében. 
Felfedezem, hogy a benne megfogalmazott érzések, kérdések 
bennem is ott lappanganak eltemetve, vagy fel-feltörve 
kifejezhetetlenül, meg-válaszolatlanul. 
 Amikor a történet végére értem, közelebbi lett, érthetőbbé, 
még inkább velem élővé Jézus alakja is. Mint a gyermek, aki a 
matematika példa valamilyen elsajátított megoldását ismeri, de 

részesül egy, az azt kiegészítő megközelítésben, s felkiált: ahá! A megoldás benne van a 
feladatban, és bennem, a megoldást keresőben. 
 S most valamit A Viskóról. A címlapon a hulló hóban, az árván „megviselt”, még a 
fehér takaróval sem szépített kis fenyő közelében áll, titokzatos fényben, az elhanyagoltnak 
tűnő faház. Micsoda kontraszt: a kép jobb felső sarkából sugárzó fénybe zöld, fiatal 
leveleket hozott ág hajol be. A baloldalon az éjszaka sötétkékje, a másik oldalról fény, 
melytől élesen fehér lesz a hótakaró. 
Első kézbevételnél még nem érzékeli az olvasó a szimbólum súlyát. 
 Elhangzott a másik kulcsszó: SZIMBÓLUM. 
 Kinyitva a könyvet, kezdetét veszi a megrázó történet, ami nemcsak a külső történés, 
de a lélekben végbemenő változások regénye. Megdöbbent, felizgat, magával ragad. 
 A könyv hátsó borítóján olvasható: „Vigyázat, nem regény! Nem teológiai értekezés! 
Valóság és fantázia. Kijelentés és keresés. Amikor az írói képzelet találkozik a teológus 
szenvedélyével, s kölcsönösen megtermékenyítik egymást, az eredmény egy olyan regény, 
mint A Viskó.” – Írja a véleményüket írók egyike, Eugen Peterson, nyugalmazott professzor 
(Regent College Vancouver). 
 Böjt 3. hetének egyik vezérigéje: Szemem állandóan az Úrra néz. (Zsolt 25,15) 
A Viskó – számomra – a „hogyanra” adott választ. 

Benkóczy Dánielné 
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Aktuális 

Páros év – Szélrózsa! 

KÖZÉPKEZDÉS – VELED 

2010-ben, mint sok éve már minden páros 

esztendőben, hatalmas találkozóra 

hivatalosak egyházunk fiataljai, és mindazok, 

akik szeretnének fesztivál-hangulatban 

találkozni új élményekkel és régi barátokkal, 

egymással és Isten igéjével. 

Gáncs Péter püspök szavai nyitották meg a 

nyári találkozó előkészítő eseményét: „Míg 

Kőszegen szimbolikusan a határokat 

feszegettük, addig Szarvason a középpontot, 

a Középpontot szeretnénk együtt megtalálni. 

Erre utal a többértelmű mottó: Középkezdés 

Veled. A témaválasztásánál többféle aktuális 

szempont motiválta a szervezőket, a híres 

„Tízeket”. Az egyik apropó Szarvas sajátos 

fekvése. Ha valaki nem tudná, itt található a 

történelmi Magyarország földrajzi 

középpontja, amit emlékmű is jelöl a Körös-

parton. De nemcsak térbeli, hanem időbeli kontextusa is akad a témaválasztásnak. 

Közismert, hogy ezen a nyáron foci VB lesz Dél-Afrikában. Sokan már számolgatják a 

napokat a nagy játék kezdetéig, június 11-ig. Egy hónap alatt, sok-sok középkezdést 

láthatunk majd, reménység szerint, izgalmas meccsek kezdetén és remek gólok nyomán.  

A július 11-i, vasárnap esti, johannesburgi döntőn – ismert okok miatt – nem leszünk 

közvetlenül érdekeltek... De a rá következő szerdán, július 14-én már, akár mi is pályára 

léphetünk! Kezdetét veszi a szarvasi nagy játék, ahol mi is ott lehetünk a kezdőkörben. 

Négy nap alatt, újra, vagy életünkben talán először, átélhetjük, megélhetjük a játék, a 

csapat, a közösség élményét. Megtalálva életünk centrumát, a kezdés, az újrakezdés, a 

Vele, Veled, Veletek való középkezdés esélyének örömét.” 

Aki többet szeretne tudni vagy jelentkezni szeretne, keressen az interneten: 

http://www.szelrozsatalalkozo.hu/ 
http://szelrozsa.blog.hu/ 
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Sorokban 

 
Január      
3. Presbiteri újévi köszöntő a lelkészlakban 
18-23. Ökumenikus imahét 
31. Szeretetvendégség. 

 „Vendégünk” volt, gyülekezetünk 
tagja, Csepregi Sára, aki "Keleti 
kalandjaim, avagy Ízelítő Indiából" 
címmel tartott távol keleti élményeiről 
képes beszámolót. 

Február      
1. Elnökségi ülés  
3. „Hét gyülekezeti megbeszélés” a fasori 
 gyülekezeti termében 
3. Filmklub – A hullám  
10. Nyitott könyv bibliaóra   
17. Közös Ég- felnőtt ifjúsági óra   
28. Egyeztető megbeszélés konfirmandusok 
 szüleivel 
28. Szeretetvendégség.  
 Játékos gyülekezetépítő együttlét.  
Március      
3. Filmklub – Kóristák    
4. Presbiteri ülés    
5-6. Gyülekezetvezetők konferenciája - 
 Bonyhád  
10. Nyitott könyv bibliaóra   
13-15. Látogatás az oltszakadáti 
 testvérgyülekezetünknél   
17. Közös Ég- felnőtt ifj. 
18. Böjti filmklub  
 Jézus Krisztus Szupersztár  
20. Böjti nagytakarítás a templomban 
21. Közgyűlés    
25. Böjti filmklub II. 
  Krisztus utolsó megkísértése 
27. Tavaszi nagytakarítás a gyülekezeti 
 házban 
28. Virágvasárnapi istentisztelet a 
templomban. A lohjai testvérgyülekezetünk 
kamara zenekarának, a Collegium 
Musicumnak szolgálata. Kántor: Harri Kerko 

29-31. Böjti esték (taizéi elcsendesedés)
  
Április      
1. Nagycsütörtök istentisztelet - 
 Presbiterek közös úrvacsora  
2. Passióolvasás 
 

2. Böjti filmklub III.  
 Passió,  r.: Mel Gibson   
3. Nagyszombati elcsendesedés és Húsvéti 
 előkészítő „műhely-munka”   
4. Húsvét hajnali istentisztelet és 
szeretetvendégség    
7. Filmklub – A pillangó   
10. Presbiteri csendesnap - Fót 
14. Lelkészi Munkaközösség ülése 
 Kőbányán    
14. Nyitott könyv bibliaóra 
15. Esperesi hivatalvizsgálat  
 és presbiteri ülés    
17. I. Kőbányai Ökumenikus Bál  
 (helyszín: KÖSZI)    
24. Testvérgyülekezeti nap Dombóváron 
28. „Közös Ég”- felnőtt ifjúsági  
  
 
Május     
   
1. Evangélikus Énekkari találkozó Cantate 
 szombatján Pestszentlőrincen, 
 többek közt fellép gyülekezetünk 
 kamara kórusa a „ReCseGő”  
2. Konfirmandus szülők találkozója 
2. Szeretetvendégség  
 vendégünk: Kinczler Zsuzsanna  
5. Filmklub    
7-8. Konfirmandus - ifi csendesnap  
12. Nyitott könyv bibliaóra   
15. Egyházkerületi missziói nap – Bonyhád 
16. „Áldozati vasárnap”    
22. Konfirmációi vizsga 
23. Pünkösd – Konfirmációi istentisztelet 
26. Közös Ég- felnőtt ifjúsági óra  
29. „Vigyázz!”  címmel „Pesti Hetek” 
munkatársi találkozója Kőbányán 
 
május folyamán még:  
- Országút Színház előadása 
- Centenáriumi ökumenikus istentisztelet az 
Ihász utcai református templomban 
 
Június      
2. Filmklub    
6. Testvérgyülekezeti „szószékcsere” 
(Dombóvár)    
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12. „Gyerek csendesnap” - Hittanos 
kirándulás    
13.Tan-és munkaév záró istentisztelet  
Július       
4-10. Testvérgyülekezeti hittantábor - 
Balatongyörök    
14-18.  Szélrózsa- Szarvas 
 
augusztus      
23-25. Munkaévkezdő lelkészkonferencia - 
Balatonszárszó 

 
Szeptember     
12. Tan- és munkaév kezdő istentisztelet 
18. Hittanos kirándulás    
25. „Kész!”  címmel „Pesti Hetek” közös 
 csendesnapja - Zugló 
25. Regionális felügyelői konferencia - 
 Kondoros  
26. Szeretetvendégség  

 
 

Kérjük, támogassa adója 1%-ával gyülekezetünk alapítványát, a Kápolna 
Színpad Alapítványt. Adószám: 18013746-1-42 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
 
 

Istentiszteleti rend 
 

KIEMELET GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS ISTENTISZTELETEK 

a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközségben 

2010 BÖJT, HÚSVÉT, PÜNKÖSD 

MÁRCIUS 28. VIRÁGVASÁRNAP 10.00 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET 

MÁRCIUS 29. HÉTFŐ 
18:00 BÖJTI ELCSENDESEDÉS TAIZÉI 

ÉNEKEKKEL 

MÁRCIUS 30. KEDD 
18:00 BÖJTI ELCSENDESEDÉS TAIZÉI 

ÉNEKEKKEL 

MÁRCIUS 31. SZERDA 
18:00 BÖJTI ELCSENDESEDÉS TAIZÉI 

ÉNEKEKKEL 

ÁPRILIS 1. NAGYCSÜTÖRTÖK 18:00 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET 

ÁPRILIS 2. NAGYPÉNTEK 
10:00 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET 
18:00 PASSIÓ-OLVASÁS 
19:00 BÖJTI FILMKLUB: „PASSIÓ” 

ÁPRILIS 3. HÚSVÉT VASÁRNAP 
5:00  HAJNALI ISTENTISZTELET 
10:00 ÜNNEPI ISTENTISZTELET 

ÚRVACSORAOSZTÁSSAL 

ÁPRILIS 4. HÚSVÉT HÉTFŐ 
10:00 ÜNNEPI ISTENTISZTELET 

ÚRVACSORAOSZTÁSSAL 

MÁJUS 13. MENNYBEMENETEL ÜNNEPE 
10:00 ÜNNEPI ISTENTISZTELET 

ÚRVACSORAOSZTÁSSAL 

MÁJUS 22.  15:00 KONFIRMÁCIÓI VIZSGA 

MÁJUS 23. PÜNKÖSD 
10:00 KONFIRMÁCIÓ - ÜNNEPI 

ISTENTISZTELET ÚRVACSORAOSZTÁSSAL 

MÁJUS 24. PÜNKÖSD HÉTFŐ 
10:00 ÜNNEPI ISTENTISZTELET 

ÚRVACSORAOSZTÁSSAL 
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Istentiszteletek vasárnaponként 

a Kőbányai Evangélikus templomban (X. Kápolna utca 14.) 10.00-kor kezdődnek. 
Minden hónap első vasárnapján úrvacsorai istentisztelet tartunk. 

 
 

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. 
 

 
Elérhetőségeink: 

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

 

http://kobanya.lutheran.hu 
blog: kobanyaievangelikus.blogspot.com 

e-mail: kobanya@lutheran.hu 
A gyülekezeti levelezőlistára 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 „Kőbányai Harangszó” önköltségi ára 250 Ft/pld 
  

Kérjük a testvéreinket, hogy anyagi támogatásukkal is segítsék elő hírlevelünk jövőbeni 
megjelenését és missziói szolgálatát. 

 
 Kőbányai Harangszó 2010. Húsvéti szám 

 
Fényképek: Benkóczy Péter, Csepregi Mária, internet archívumok 

Szerkesztő: Zászkaliczky Zsuzsanna, Benkóczy Péter  
Munkatárs: Csepregi Mária,   

Tördelés: Tüskefy 

Nyomdai előkészítés: Szakolczai Richárd 

Felelős kiadó: Benkóczy Péter 

A „Kőbányai Harangszó” a Nalors Grafika Kft. (Vác 2600 Vác, Eötvös u. 16.) nyomdájában készült, 

450 példányban. 

 
 


