
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KKeerrttéésszz  EEsszztteerr  

KKaalliittkkaa--zzssoollttáárr  

AAnnnnyyiiaann  ééllnneekk  sszzíívveemmbbeenn,,  

kkiikk  mmááss  kkaalliittkkáákk  ffooggllyyaaii..  

TTuuddoodd,,  UUrraamm,,  

éénn  bbeennnnüükk  iiss  hhiisszzeekk..  

HHiisszzeemm,,  hhooggyy  vvaannnnaakk..  

HHiisszzeemm,,  hhooggyy  ttuuddnnaakk  rróóllaamm..  

HHiisszzeemm,,  hhooggyy  eelljjöönn  

aazz  öölleellééss  iiddeejjee..  

HHiisszzeemm,,  hhooggyy  ttööllttüünnkk  mméégg  bboorrtt  

kköözzööss  kkeehheellyybbee..  

ÁÁmmeenn..  

  

   
  

  
22002200  ||  11..                    8800..  sszzáámm  



Kőbányai Harangszó 2019|2  
 

- 2 - 
 

  

      
    

RRReeemmmééénnnyyyiiikkk   SSSááánnndddooorrr:::   ÜÜÜrrreeesss   ttteeemmmppplllooommmbbbaaannn   

   

ÍÍÍgggyyy   ssszzzoookkktttaaammm   eeezzzttt:::   hhhaaa   ssszzzááállllll   aaazzz   aaalllkkkooonnnyyyaaattt,,,   

aaazzz   üüürrreeesss   ttteeemmmppplllooommmbbbaaa   bbbeeesssuuurrrrrraaannnoookkk...   

EEEgggyyy   llléééllleeekkk,,,   aaakkkiii   IIIsssttteeennnttt   lllááátttooogggaaattt...   

AAA   ssszzzeeennnttteeekkk   kkkooommmooolllyyy   aaarrrcccaaa   rrrááámmm   rrraaagggyyyoooggg...   

      

HHHaaa   nnnááássszzznnnéééppp   jjjááárrrttt   mmmaaa   iiitttttt:::   fffeeellleeedddvvveee   rrréééggg,,,   

ééésss   mmmiiissseee   sssiiinnncccsss,,,   ssseee   kkkaaarrriiinnngggeeesss   pppaaapppoookkk,,,   

aaazzz   ooollltttááárrrooonnn   kkkéééttt   ööörrrööökkklllááámmmpppaaa   éééggg,,,   

aaazzz   IIIsssttteeennneeemmmmmmeeelll   eeegggyyyeeedddüüülll   vvvaaagggyyyoookkk...   

      

AAA   ttteeemmmppplllooommm   üüürrreeesss,,,   aaa   llleeelllkkkeeemmm   ttteeellleee...   

MMMeeegggééérrrtttjjjüüükkk   eeegggyyymmmááásssttt,,,   pppeeedddiiiggg   nnniiinnncccsss   ssszzzaaavvvuuunnnkkk,,,   

iiitttttt   ááálllllloookkk,,,   ssszzzeeemmmbbbeeennn   ááálllllloookkk   ŐŐŐ   vvveeellleee   

sss   nnneeemmm   lllááátttjjjaaa   ssseeennnkkkiii,,,   hhhooogggyyy   eeegggyyyüüütttttt   vvvaaagggyyyuuunnnkkk...   

      

ÁÁÁlllllloookkk,,,   tttééérrrdddrrreee   nnneeemmm   hhhaaajjjttt   aaa   vvvááágggyyy   hhhaaatttaaalllmmmaaa   

cccsssaaakkk   fffüüürrrkkkéééssszzzeeemmm   aaa   nnnaaagggyyy   AAAkkkaaarrraaatttooottt;;;   

úúúgggyyyiiisss   aaaddddddiiiggg   ááálllllloookkk,,,   mmmíííggg   ŐŐŐ   aaakkkaaarrrjjjaaa   

sss   hhhaaa   nnneeemmm   aaakkkaaarrrjjjaaa:::   ööösssssszzzeeerrrooossskkkaaadddoookkk...   

      

OOOlllyyyaaannn   vvvééégggttteeellleeennn   áááhhhiiitttaaattt   fffoooggg   eeelll,,,   

mmmiiinnnttthhhaaa   eeerrrdddőőőbbbeeennn   nnnééézzznnnééékkk   cccsssiiillllllaaagggooottt,,,   

aaahhhooolll   aaazzz   ööörrrööökkk,,,   őőősss   cccssseeennnddd   üüünnnnnneeepppeeelll,,,   

pppeeedddiiiggg   –––   cccsssuuupppááánnn   eeegggyyy   ttteeemmmppplllooommmbbbaaannn   vvvaaagggyyyoookkk...   
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Elöljáróban... 

Ahogy majd a kedves olvasó lapozgatja – vagy digitális verzióként görgeti – a Kőbányai 

Harangszó 2020 első számát, hamarosan a végére lapoz, felfedezheti, hogy hiányzik 

néhány fontos, megszokott oldal.  

A „Sorokban” töredékes, az ünnepi istentiszteleti rend pedig sosemvolt, új formában 

jelenik meg.  

Amikor írom ezeket a sorokat, azt a fotót nézegetem, amely 2020. március 22-én 

készült nagyjából az istentisztelet idején a kőbányai evangélikus templomban. A lelki 

otthonunk, ahol rendszeresen találkozni szoktunk, üres, teljes csend honol. Megállok, és a 

padokat nézem, az üres ülőhelyeket. Majd becsukom a szemem és elképzelem, hogy ki, 

hol szokott ülni.  

Néhány nappal később különleges lelki kalandra indultam el. Elővettem a 

gyülekezeti névsorunkat, és magam elé képzeltem a nevek viselőit, az arcukat, a 

mosolyukat, a figyelő tekintetüket, azokat, akiket vasárnaponként látok, azokat is, akik 

idetartozónak vallják magukat, de évente csak egyszer-kétszer jönnek el istentiszteletre. 

Mindenkit magam elé képzeltem, és lélekben benépesítettem a gyülekezet tagjaival a 

templomot lent és a karzaton is. A kántorunk figyel, hogy mikor kezdjünk, és Kinczler 

Irénke néni támogató mosolyát érzem, látom magam előtt.  Ilyen lenne a virtuális 

gyülekezet? Mind élő gyülekezeti tagok, mind ide tartoztok, és most mind – remélhetőleg 

– otthon vagytok.  

Nagy valószínűséggel olyan korszakot fogunk megélni, amilyet még soha. Böjt, 

nagyhét, húsvét, és még az is elképzelhető, hogy mennybemenetel és pünkösd ünnepe is 

csak a templomtól, gyülekezettől távolról élhető át majd.  

Az elszakítottság élménye ez! Mégis közösségbe hívogató élethelyzet. Ha egymásra 

gondolva, imádsággal hívjuk Istenünket, személyes térben igaz, de az közösségi böjt majd 

közösségi ünneppé lesz. 

Most, igaz, még március van, de előre tekintek júniusra is. Amikor is a nemzeti 

elszakítottság élményének 100. évfordulójára fogunk emlékezni. Kié a föld, kié a hegy? Kié 

most az elcsatolt négyzetkilométerek sokasága?  

Amikor 13 évvel ezelőtt először jártam Erdélyben, testvérgyülekezetünknél, 

Oltszakadáton, egy kis könyvcsomaggal látott el engem Jakab István, akkori lelkész. Az 

egyik kötet Visky Ferenc Fogoly vagyok című kötete volt. Mély hatást tett rám. 
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A szerző, aki református lelkész volt a romániai kommunizmus idejében, arról az 

időszakról ír, amit együtt töltött Richard Wurmbrand, zsidó származású evangélikus 

lelkésszel. Richard Wurmbrand összesen 14 évet töltött a kommunisták börtöneiben, ebből 

három évet magánzárkában.  

A bezártságban megélt szabadságát, eltökéltségét és Istenbe vetett mélységes hitét 

látom magam előtt példának. Visky így ír a börtönben élő kollegájáról, a körülményekről és 

a minden időben kitartó Krisztus-követő hitvallásáról. 

„A papok cellájában nem alakult ki igazi ökumenikus közösség. Mindenik felekezet a 

maga kerítésén belül élte inkább egyéni, mint közösségi életét. A legbuzgóbbak a görög-

katolikus szerzetesek voltak. Ők 2-3 ágyra összehúzódva naponta elimádkozták románul a 

rózsafüzért. Az áhítat pillanataiban is van humor: az Üdvözlégy közben leleményesen 

sikerült bejelentkezniük a sakkpartira. A sakk egyébként szigorúan tilos volt, de jól meg 

lehetett szervezni a játszók és a kibicek elrejtését.  

Előbb közösen tartottunk áhítatot az unitáriusokkal, később azonban, a jelentkező 

prozelitizmustól tartva, kivonultak közülünk. Aztán időről időre mi, reformátusok és 

evangélikusok is elkaptuk a protestáns betegséget, és ketté váltunk.  

A legnagyobb botrányoknak Richárd volt a szerzője. Nyíltan, válogatatlan szavakkal 

bírálta az elméleti kereszténységet vagy a dogmatikus megnyilatkozásokat. Nem átallotta 

kritizálni a prédikációkat sem, mind a kintieket, mind a bent elhangzottakat.  

- De hát milyen problémákat kellene szószékre vinni, nagyokos?- kérdezték tőle indu-

latosan. Richárd mindenki megbotránkozására a következő választ adta:  

- Arról kellene beszélni például, hogy kié Erdély? A magyaroké vagy a románoké?  

Bátorságáért sokszor lebüdöszsidózták, „jidanul puturos”, mondták a románok is, neki 

semmi köze ehhez az egészhez mondták. Richárdot nem nagyon izgatta ez.  

- Hát szerinted kié Erdély? - kérdezték a hazaárulót.  

- Nem a románoké, és nem a magyaroké, hanem a hívő románoké és a hívő magyaro-

ké, akik az ő Urukkal egységben élnek - válaszolta az egymással szemben álló, szenvedé-

lyesen vitázó, olykor a tettlegességig is eljutó feleknek.”1 

Kívánom testvéreim, hogy ünnepeinket és megemlékezésünket egységben élhessük, 

amíg kell, karanténban, és mikor már lehet, a találkozás örömét átélve. Isten velünk, 

viszontlátásra!           Benkóczy Péter 

                                                           
1
 Visky Ferenc: Fogoly vagyok - Koinonia 2002. / 115.o 
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Képes evangélium 

 

2019 szeptemberében, a Nyitott templomok éjszakáján vendégünk volt a Mömpelgardból 

(ma Montbéliard, Franciaország) származó, evangélikus szárnyasoltár kicsinyített mása, 

amely drága gyülekezeti tagunk, Páll Magdus néni menye, Páll Csilla védőszárnyai alatt 

készült a soproni erdészeti egyetemen a Reformáció Emlékbizottság anyagi támogatásával.  

Az oltár Luther életében, 1538 és 1540 között készült az egykori Mömpelgard 

urának, a württembergi grófnak, Györgynek megrendelésére. Az oltár 157 képben 

fogalmazza meg az evangélium történeteit és tanítását vizuális nyelven, a középkori és a 

német reneszánsz művészet talaján állva. A munkát Heinrich Füllmaurer és tanítványai 

festették. Valószínű, hogy elsősorban tanító célzattal készült a mű, hiszen minden egyes 

képen díszesen keretezett mezőben az evangéliumi konkordancia – egybecsengés – 

jegyében olvashatók a megfelelő szentírási szakaszok. A teológiai kidolgozásban Luther 

követője, Kaspar Gräter segített a mesternek. Sajnos még száz évet sem használhatott, 

„prédikálhatott” készülésének helyén az oltár, mert a harmincéves háborúban, a 

nördlingeni csatában győztes III. Ferdinánd – akkor még magyar király – hadisarcként, 

zsákmányként magával vitte Bécsbe. Sokáig porosodott elfelejtve az „ellenzéki mű” a 

császári kincstárban. Ám néhány éve a Kunsthistorisches Museum Schatzkammerjében 

látható.  

Lapszámunk áhítataihoz – ahogy előző lapszámunkban, 2019 ádventjében – egy-egy 

evangéliumi képet társítottunk a mömpelgardi oltárról. Ennek néhány mondatos elemzése 

után olvashatók az igei indíttatású szövegek.  

  

Böjt  
„Ha Isten fia vagy...!” 

Mt 4,1–11 
 

Csodás, távlatokat nyitó, európai tájban játszódik Jézus megkísértésének története. 

Nemcsak azért esett erre a festő választása, mert egyrészt nem ismerte a Közel-Kelet 

vidékeit, pusztáját, nemcsak azért, mert így megmutathatta a levegőperspektíva és a 

tájfestés terén elért eredményeit, hanem mert így tudta legközelebb hozni az oltár 

nézőihez a bibliai történetet. Jézus kísértője nem megszokott módon, ördög képében 

jelenik meg. Szarvakat visel és fura madárlábon áll, ám öltözete nagyon hasonlít egy 

középkori szerzetes csuhájához. Bizony a reformáció korában készült oltár megrendelője 

vagy alkotója úgy látta, hogy a középkori klérus által ajánlott „gyógymódok”, a pénzen 

árusított bűnbocsánat, az ereklyék és az üzleti vállalkozássá tett szenteltvíz – mi más lenne 

a derékszíjon látható butykosokban – nemhogy nem segítenek, hanem kárhozatosak. 

(Jézus megkísértésének jelenete az 1530-as években így válik az egyház kritikájává.) 
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Keresztelő János alámerítette Jézust a 

Jordán vizében, majd hallatszott az 

Atya kijelentése is: „Íme, az én 

szeretett Fiam!”  

 Az evangéliumból tudjuk, hogy 

ezek után a Lélek kivezette őt a 

pusztába.  

 Jézus, bár a pusztába ment, 

ahol láthatta szeme előtt a tágas 

horizontot, amely a szabadságnak és a 

korlát nélküliségnek világa, számára 

mégis egyfajta karantént jelentett, 

teljes visszavonulást a világtól. 

Bezárkózást.  

 A puszta a hagyományos 

szemlélet szerint jelentette Isten 

közelségét, ha például a pusztai 

vándorlásra gondolunk, egyúttal 

jelentette az Istentől elhagyatott 

helyet, a démonok otthonát. 

 Ott volt Jézus 40 nap és 40 

éjjel. És akkor, amikor teljes a 

kitisztulás, amikor az érzékek ki vannak 

hegyezve, amikor legyengül az 

ellenállás, és jön a kábulat, akkor 

abban a pillanatban megjelenik, előterem szinte semmiből a kísértés, a próbatétel. Olykor 

észérvekkel jelenik meg, mi több, jön a logika mentén, és a testi lefáradást, a zsigeri 

indulatot ragadja meg. Megszólal: „Ha Isten fia vagy...?” 

 Háromszor próbálkozik. Először a kő kenyérré változtatása, majd a földi hatalom 

könnyű elnyerése. És a harmadik: ott fenn a templom tetején – ahol és amikor a 

szenvedés kikerülésére ösztönzi Jézust a kísértő. Ha megtenné, hogy aláveti magát, nem 

érné baj, ráadásul, ha megtenné, mindenki elfogadná őt Messiásnak. Így egyszerűen és 

könnyen elérhetné célját.  

 Jézus mind a háromszor nemet mondott és ellenállt a kísértő szavának.  

2020 böjtje különös kísértésekkel állít szembe bennünket. Hiszen a karanténba, 

saját otthonunkba, „cellácskánkba” vagy „pusztánkba” történő vonulásunk új helyzeteket 

teremt. A böjt lehetne az elcsendesedés ideje, mert ez a böjt sajátja, azonban 

megszólíttatunk. Elhatározásaink, elveink és hitéletünk különös próbatételekkel van 

kísérve. Hogy pontosan mivel? Azt sajnos nem tudhatom, mert ez mindenki számára 

egyénre szabott.     

 A Luther című film egyik jelenete van előttem. A helyszín Róma. Cajetan bíboros és 

Girolamo Aleandro pápai nuncius beszélgetését látjuk, halljuk. Egy hosszú csigalépcsőn,  
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lépcsőfokonként haladnak – szimbolikus értelemben is – egyre feljebb és feljebb lépdelve. 

Közben megbeszélik az előző pápák emberi motivációit, és rámutatnak Róma püspökeinek 

gyengeségeire. A lépcsősor tetején végül Cajetan felteszi az egyik legfontosabb kérdést: 

- Önnek mi a célja, Aleandro? 

- Hogy szolgáljam Istent! Teljes szívemből! – hangzik a belső meggyőződésből 

mondott azonnali válasz. 

- Akkor, ebben fog megkísértetni! – válaszolja magától értődő egyszerűséggel a 

bíboros.  

 „Na, Krisztus követője vagy?” „Hmm, talán pont így festene Krisztus követője, mint te!?” –  

jelenik meg nekem is az időnként lehetőségeket felkínáló, máskor vádló hang. Kibúvót és 

hatalmat villant fel nekem, máskor döntések elé állít. 

 De Luther Márton imádságával is minden nap erősíthetem a kapcsolatomat azzal a 

Teremtő Istennel, akit mennyei Apának nevezhetek: „Kérlek, őrizz meg engem a mai 

napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem 

tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe 

ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. 

Ámen”  

 Benkóczy Péter 

 

Virágvasárnap 

 

„Meg van írva: »Az én házamat imádság házának nevezik«,  

ti pedig rablók barlangjává teszitek.” 

Mt 21,10–13 
 

Az oltár számos tábláján találkozunk azzal középkorias, tehát az 1530-as években már 

túlhaladott szerkesztésmóddal, amely segít a történeteket összefüggő láncolatként 

látnunk. A templom megtisztítása jeleneten is kétszer találkozunk Jézussal: egyik a 

haragvó, a kezébe korbácsot (Kodálynál ostort) ragadó, az árusokat – és velük az 

ószövetségi mentalitást – kiűző Emberfia. A másik az „én házamról” mint az „imádság 

házáról” békésen magyarázó, tanító Istenfia. A kompozíció előterében az evangéliumok 

szövegét szó szerint illusztráló jelenet látható: menekülő árusokkal, felborult bútorokkal, 

széles gesztusokkal. A háttérben a tanítványok és a köréjük sereglettek hallgatják Jézus 

szavait. A társaság tömbszerűen komponált csoportja jól ellenpontozza az előtér riadt 

mozgalmasságát. A templom terének monumentalitása az Isten házának, az imádság 

házának nagyszerűségét láttatja. 
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Legtöbbünkben valószínűleg a 

virágvasárnap említésekor Jézus 

ünnepléssel, hozsannázással kísért 

jeruzsálemi bevonulása jelenik meg. 

Kicsit kényelmetlenül érezzük 

magunkat, ha a templom 

megtisztításának történetével kell 

foglalkoznunk. Meghökkenünk a jézusi 

cselekedet olvastán. A történethez 

társuló erőszakos cselekmény képzete 

egyáltalán nem biztos, hogy közel áll 

a valósághoz. A képen látható, 

korbácsot kezébe fogó Jézus csak 

János evangéliumában jelenik meg, 

de ott is lehet, hogy csak az állatok 

kiterelésének megkezdésére szolgált. 

Jézus nem az – egyébként 

engedélyezett – állatkereskedést és 

pénzváltást ítélte el elsősorban. Az 

adott helynek a fizikai megtisztítása – 

méretei miatt is – lehetetlen lett volna 

a számára. Erőszakos cselekményét 

bizonyára megakadályozta volna a 

főpapok szolgálatában álló templomi 

rendőrség vagy a római helyőrség. 

Perében sem szerepel vádpontként ez a cselekedet, csupán a templom lerombolására való 

felszólítás és három nap alatti felépítésének ígérete. Tettének szimbolikus jelentősége, 

hogy az állatáldozatok kultikus jellegét és az általuk remélt, Istennel folytatott 

cserekereskedelmet ítéli el. Az ember semmilyen tettével, áldozatával nem vásárolhatja 

meg a szebb jövőt, egészséget, gazdagságot, békét, csak kérheti Isten segítségét, 

kegyelmét, irgalmát az „imádság házában”. A „rablók barlangja” akár terroristák 

búvóhelyét is jelentheti, mivel az állatáldozathoz bevitt eszközök könnyen a zelóták 

fegyvereivé válhatnak a rómaiak és a velük kollaboráló zsidók meggyilkolására az ünnepek 

során hatalmasra duzzadt tömegben. Jézus elítéli ezt az erőszakos cselekedetet, annál is 

inkább, mivel körébe tartozott a zelóta hátterű Simon és Júdás Iskariotes. Jézus tanítása 

és prófétai cselekedete nyomán – a hagyomány szerint – az első gyülekezet tagjai a 

jeruzsálemi templomban részt vettek imádságos istentiszteleteken, de az 

áldozatbemutatással kapcsolatos szertartásokat kerülték.  

Mi hogy tekintünk a templomunkra? 

 Csepregi Gyula 
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Nagycsütörtök 
 

„Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek?”  

Jn 13, 12/b 
 

Jézus, Péter, Júdás és több tanítvány kétszer is megjelenik ebben a – két fontos eseményt 

összevonó – kompozícióban. A kép előterében a Dürer Kis passiójának metszetéről már jól 

ismert lábmosás játszódik éppen: Jézus fehér kötényt kötve maga elé, térdel a padlón. A 

tanítványok mögötte már várnak a sorukra, Péter pedig a tőle megszokott vehemenciával, 

széles gesztusokkal magyarázza, hogy akkor „ne csak a lábamat, hanem a fejemet is” 

mosd meg. Érdekes, hogy a kép bal szélén, Jézus mögött Júdás is készülődik – őt ritkán 

látjuk kiemelt pozícióban ebben a történetben. Az este igazán kiemelt cselekménye, az 

úrvacsora szerzésének ünnepe a háttérben kapott helyet. A mömpelgardi oltár mestere itt 

is követi a düreri előképet, bár a vacsorázókat nem kerek, hanem a képteret jobban kitöltő 

négyszögletes asztal köré ülteti. A jelenet olyan, mint minden más vacsora: étel és ital az 

asztalon, a résztvevők egymás felé fordulva diskurálnak. Mi azonban tudjuk, hogy az 

aztalon elhelyezett báránysült, kovásztalan kenyér és bor a páskavacsora előírt ételei. 

Tudjuk, hogy a Jézus mellkasára hajló tanítvány az, aki magát csak „szeretett 

tanítványként” nevezi az 

evangéliumban, és aki egészen a 

kereszt tövéig követni fogja 

mesterét. És tudjuk azt is, hogy 

akinek Jézus a saját kezével helyezi a 

szájába a falatot, Júdás, akinek már 

megvan ördögi terve, és szinte indul 

is azt elvégezni. 

Nagycsütörtök. Közeledünk 

Húsvéthoz. Jézus együtt van 

tanítványaival ünnepi, bensőséges 

közösségben.  

Azután elindít egy 

cselekvéssort, amely megdöbbenti a 

tanítványokat. Felkel a vacsorától, 

leveti felsőruháját, vizet tölt a 

medencébe, lehajol, és elkezdi mosni 

a tanítványok lábát.  

Lehajlás, meghajlás a szelídség 

kifejezésének, az alázatnak a jele. 

Péterből szakad fel a döbbenet 

kérdése: „Te mosod meg az én 

lábamat?” Hogyan is lehet ezt 

elviselni, az alázatnak ilyen 
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mélységét? Jézus válasza is ebből a szelídségből, alázatból fakad: most még nem érted, de 

ezután majd igen. Péternek el kell viselnie ezt az alázatot. A Mester alázatát, aki mestere 

az alázatnak. Talán ezért némul el Péter. 

A lábmosás után Jézus újra tanítványai közé ül és elhangzik a kérdés: „Értitek-e, 

hogy mit cselekedtem veletek?” A tanítványok többször hallották már ezt a kérdést. 

Sokszor úgy: mégsem értitek? hát nem értitek? 

Az „értitek-e”, áthangzik a mai tanítványokhoz is. Hozzánk. Értjük-e a példát? A 

Mester példaadását. A szeretet, szelídség, alázat példáját? Vagy nem is akarjuk érteni. Úgy 

cselekedni, mint ő? Millió kifogásunk van. Igen, de... mint a gyermek, az értetlen gyermek. 

2020 nagycsütörtöke más, egészen más, mint eddig átélt, megélt időnk 

nagycsütörtökei voltak. Mindez abban az évben, melyben az úrvacsora áll a középpontban, 

szentségében, közösségteremtő erejében, Jézus Krisztus értünk hozott áldozatában. 

Ebben az évben, a nagyheti időszakban, húsvétunkban megállnak lépteink. A 

templomok, közösségi helyek zárva... Olyan, mintha magunkra maradtunk volna... De 

Jézus azt mondja: „példát adtam néktek...” szelídségben, alázatban, elfogadásban, az 

egyedül az Atyánkra tekintésben: „Igen Atyám...” 

Péter számára hangzik a bátorítás: „most még nem érted, de ezután majd 

megérted.” Ezután... Mi minden történik majd az „ezután” előtt? Mi minden, hogy képesek 

legyünk a megértésre? 

 A nagy szolgálat előtt Jézust a Lélek a pusztába vezette. Az ott töltött idő 

megpróbálta, felkészítette az áldozatra. Egyedül volt. 

A jelenlegi csend egyfajta puszta. Másként kell készülnünk húsvétra. Talán nagyobb 

csendben, talán nagyobb elmélyülésben, talán nagyobb fölfelé figyelésben. Hogy 

megérthessük, mit cselekedett velünk, értünk Mesterünk. Tudjuk követni példáját. Aki azt 

is megígérte, hogyha kérünk valamit Atyjától, az ő nevében, ő segítségünkre lesz.  

 

 Benkóczy Dánielné 

Nagypéntek 
„Üdvözlégy, zsidók királya!” 

Mk 15,15–20 
 

„A katonák elvitték őt a palota belsejébe” – olvassuk Márk evangéliumában Jézus 

kicsúfolásásának történetét. Gazdagon faragott fejezetű márványpillérek tartják a palota 

boltozatát. A benne elhelyezett tömeget tekintve elképzelhetetlenül nagy ez az épület. A 

kép bal oldalán „királyi pompában” ül megtörten az Isten Fia, akitől nem sokkal korábban 

épp Pilátus kérdezte: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézust ez után a vallatás után nem 

lehetett szóra bírni többé – legközelebb a kereszten hallatja hangját. Némán tűri a 

csúfolódást, az ütéseket, a köpdösést. Hogyan lehet festői eszközökkel a hallgatást 

bemutatni? A csúfolódókat lendületes mozgása, nyitott szája, eltorzult vonásai leplezik le, 

és állítják szembe Jézus elgyötört, de nyugodt arcával. A kép „másik Jézusa”, aki az 

oszlophoz kötözve néz szembe sorsával, talán még elesettebb. Feje fölött a zsidó főpapok 

csoportja látszik, akiknek arcáról sem elégedettség, sem kétség nem olvasható le. Ezzel 
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szemben Pilátus – a kép bal szélén – 

láthatóan nem ért egyet a 

történésekkel. Hogy a bántalmazók 

miért a német reneszánsz polgárok 

öltözetét viselik, talán már mind meg 

tudjuk válaszolni. És hogy miért volt 

szükség Jézus elítélésekor ekkora 

hadseregre (még ha össze is hívták 

az egész csapatot Márk szerint), arra 

inkább az oltár készítésének 

körülményei világíthatnak rá. 
 

Jézust emberek veszik körül. 

Katonák, főpapok, a helytartó és a 

torz tömeg. Mindenkiben feszültség 

tombol, talán érzik, valami drámai 

pillanat részesei éppen. Ott vannak a 

katonák, akik kötelességüket végzik 

a hihetetlen indulatok közepette. 

Jelen vannak a főpapok, akik 

remélik, cselszövéseik sikerre 

vezetnek. Pilátus vívódik magában, 

nem hagyja nyugodni korábbi 

döntése. A szitkozódó férfiak és nők 

tolonganak, hogy láthassanak 

mindent. 

Egyvalaki van a történetben, aki nyugodt tud maradni, méghozzá maga Jézus. 

Pedig leköpik, megverik és megalázzák. Ezután elindul útjára a kereszttel. Ez a Messiás 

életének egyik leginkább emberi története; tűrnie kell a fájdalmat és mélyen át kell éreznie 

az emberek szenvedését. Kiszolgáltatott állapotba kerül. Mégis, isteni méltósággal és 

fegyelemmel tűri azokat a borzalmakat, amiket vele tesznek. Bár emberként szenved, 

tudatában van annak, hogy ennek így kell történnie. Tudja, hogy ez az egyetlen útja 

annak, hogy egyszer minden helyreálljon, ezért jött a világba közénk. Valóban átéli a mi 

fájdalmainkat. S nekünk mit kell átélnünk nagypénteken? A hit drámai élményét, hogy 

valóban meghalt Isten Fia a kereszten!  

  Schranz Ambrus  
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Húsvét  

„Azok [az angyalok] így szóltak hozzá: »Asszony, miért sírsz?« Ő ezt felelte 

nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették.” 

Jn 20,13/b 

 

Húsvét hajnal – kivilágosodik a kép. 

Úgy értjük, a festői eszközök terén is. 

Épp kel a nap, a hatalmas, fehér 

szikla, amely a sírt rejti, ragyog a 

napfényben. Csakúgy, mint az 

angyalok, akik a szinoptikus 

evangéliumok tanúsága szerint a 

sírhoz érkező asszonyokat értesítik 

Jézus feltámadásáról. A kép 

előterében maga a Feltámadott áll, aki 

a szögek helyét hordozó kezével áldó 

mozdulatot tesz. Díszes öltözetéről, 

kibomló hajzuhatagáról lehet 

felismerni a magdalai Máriát, akit 

régebben és a szépirodalomban is 

Mária Magdolnaként emlegetnek. 

Egyesek azonosítják őt a betániai 

Máriával, Lázár testvérével, mások a 

„bűnös nővel”, aki megkente Jézus 

lábát. Hajkoronája, gazdagon hímzett 

ruhája erre az utóbbira tesz utalást. 

Akárhogy is van, ő az első – vagy az 

egyik első – személy, aki a feltámadott 

Jézussal találkozik. Miért mentek oda 

a sírhoz az asszonyok a tiltás ellenére? 

Mert gondoskodni akartak, meg akarták adni Uruknak a végtisztességet: keneteket vittek, 

hogy bebalzsamozzák a holttestet. Ilyen kenetes edény látható a magdalai Mária előtt a 

földön. Az előtte álló, feltámadt Úrnak azonban már nincs szüksége a mi keneteinkre – 

viszont a magdalai Mária hitét és a belé hasító fölismerést elvárja tőlünk. 

Az ige a húsvéti esemény egyik legnagyszerűbb jelenetét írja le, ahogy a szomorú Mária 

Magdolna, akinek Jézus volt minden reménye és azt elvesztette, miként győződik meg 

róla, hogy Jézus mégis él. Úgy, hogy a halottnak hitt Jézus nevén szólítja, csak egy szót 

mond neki: Mária! Ezt a diadalmas húsvéti örömhírt hirdeti ez a rövid írás is: Jézus mégis 

él! Jézus valóban él! Ha valaki csak egy kicsit is vágyakozik utána, ő máris ott van, 

egészen közel, és azt a nevén szólítja: Péter, József vagy Zsuzsanna vagy Gyula ... ne félj, 

mert megváltottalak, neveden hívlak téged, enyém vagy, szeretlek téged, itt vagyok veled!  
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Mária azért sír, mert nem elég, hogy meghalt Jézus, az egyetlen, aki eddig célt, 

értelmet, tartalmat adott az életének – most pedig még a földi maradványait sem találja, 

hogy legalább haló porában vehetné körül hálás kegyeletével. A sír üres! Ezért sírva 

mondja: „Elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették!” 

Ezekben a vigasztalan szavakban sok mai ember húsvéti hangulata is kifejezést 

nyerhetne. Mintha ilyen panasza lenne ma is sok léleknek! Volt idő, amikor még megvolt 

Jézus, például amikor a konfirmációi órákra jártunk; a saját ébredési időszakunk 

légkörében, amikor még hittel tudtunk föltekinteni rá; volt olyan idő, amikor még nagyon 

szerettük, közelről éreztük a jóságát, segítő erejét, hallottuk a szavát, amikor még 

boldogan mondtuk neki, hogy Uram! És úgy is éreztük, hogy az!  

Azután eltűnt az életünkből. Közbejött valami, és eltakarta az arcát. Egy ember, egy 

újszülött gyermek vagy egy szerelem, házasság foglalta el a szívünkben Jézus helyét. Az 

olyan fontossá vált az életünkben, hogy elvette tőlünk azt a Valakit, aki a legnagyobb 

kellett volna, hogy maradjon. Talán nagyot csalódtunk egy-két templomba járó ember 

szívtelen viselkedésén. Vagy a gondjaink szaporodtak meg annyira, hogy nem maradt 

időnk csendes beszélgetésben szemébe nézni annak, aki segíthetett volna, és most már 

nem tudjuk, hová lett Jézus. Talán egy régi bűnünk éledt fel újra, amely nem 

összeegyeztethető Jézus jelenlétének a szentségével. Valami háttérbe szorította Jézust az 

életünkben, elvette tőlünk! És ezért úgy véljük, hogy talán már nem is él. Igen, Mária 

mintha megfogalmazná, amit olyan sokan éreznek: Mert elvitték az én Uramat, és nem 

tudom, hova tették Őt. 

Ezért olyan nagyon más ma sokak számára a húsvét! Bár énekeljük a diadalmas 

húsvéti éneket: „Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, Halleluja!” (EÉ 213) A 

szív teljességéből jön-e ez az ujjongás? Nem úgy van-e, hogy sokan, amikor ezt a szót 

hallják: húsvét, olyasmire gondolnak, mint két-három szép tavaszi napra. Kirándulásra, 

locsolkodásra, húsvéti nyuszira és piros tojásra. Ennyi ma a húsvéti öröm? „Elvitték az én 

Uramat és nem tudom, hova tették!” Igen: ez a húsvét Jézus nélkül, ilyen a húsvéti ünnep 

húsvéti hit nélkül. Olyan, mint amikor egy édesanyának, aki elveszítette a gyermekét, 

játékbabát tesznek az ölébe! Ilyen pótlék a lélek számára a húsvéti tojás, a tavaszi 

virágcsokor vagy a kirándulás a zöldbe – a feltámadott Jézussal való találkozás öröme 

helyett! A feltámadott Krisztusban való élő hit nélkül olyan az emberi lélek, mint a 

fölvágott ütőér, amelyen át elvérzik az egész keresztyén élet. Olyan, mint Mária Magdolna 

az üres sírnál: tétova, reménytelen, szomorú, talaját vesztett! Könnyeit nyeldesi Urának 

üres sírja előtt! Így néz ki a húsvét Jézus nélkül!  

De van megoldás: keresd Jézust, hidd, vagy hidd újra, hogy ő él, most is itt van, és 

a neveden szólít! Nagy szükségünk van valakire, aki hatalmasabb a halálnál, akiben 

tisztaság van, aki megfogja a kezünket, aki szeretetével megmelegíti fázós lelkünket, 

megvigasztalja szívünket, aki valami új, tisztább tartalmat ad az életünknek! Nagyon kell 

ebbe a világba az a Jézus, aki valamikor itt élt a Földön, de meghalt! Mária azt gondolja, 

hogy Jézus már nincs, és sír! Pedig eközben ott áll mellette Jézus, és a nevén szólítja! 

Minden kedves olvasó mellett is ott áll, és a nevén szólítja majd, ha igazán keresi őt. 

Meghallja a saját nevét.       (dr. Joó Sándor gondolatai – 1965 – nyomán)   Jánosi József 
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Mennybemenetel ünnepe 
 

„Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe,  
úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.” 

ApCsel 1,9–11 
 

A Jézus mennybemenetelét bemutató képeken általában Mária és az apostolok jelennek 

meg. Képünkön azonban hatalmas tömeget látunk. Mintha mindjárt a missziói parancs 

illusztrációját kapnánk: itt vannak a tömegek, akik előtt tanúskodni kell Jézusról a 

tanítványoknak. Hol történt mindez? Talán ma sem dőlt el a vita, de nem is fontos. Nem 

kell megadni a GPS-koordinátákat ahhoz, hogy tudjuk a ránk is váró feladatot. Legyen 

elég, amit itt látunk: a földi szféra – a nyugodt, tömbszerű tömeg, élükön a kiválasztott 

tanítványokkal és a szintén kiválasztott Máriával – és az égi szféra – a habos felhők 

közepette felemelkedő, immár az idők végezetéig sebhelyes testű, de teljes győzelmi 

pompájában (vörös köpeny) megjelenő és hatalmas, áttetsző országalmát tartó Úr – 

pillanatig tartó összekapcsolódását. A mennybemenetel pillanata ugyanolyan kegyelmi 

állapot, mint az angyali üdvözlet vagy Jézus megkeresztelése volt. Megnyílt az ég, mert az 

Atya közölni akart valamit. Jézus győzteseknek kijáró köpenye, országalmája és 

méltóságteljes gesztusa már azt az 

Urat vetíti elénk, aki majd visszajön, 

aki majd „úgy jön el, ahogyan láttátok 

őt felmenni a mennybe.” 
 

A képet nézve kettős érzés támad 

bennem. Paradox módon a 

bizonyosság és a bizonytalanság 

érzése egyszerre tölt el. Próbálom 

tetten érni az érzések eredőjét. A 

bizonytalanság okát könnyen lelem 

meg, szinte perzselő az emberek 

arckifejezése: csodálkozó, 

hitetlenkedő, rémült, bizonytalankodó 

majdnem mindegyik alak. Nem csoda, 

hogy a baljós tekinteteket veszem 

észre először, úgy lettünk megalkotva, 

hogy az arcokra, arckifejezésekre már 

születésünktől kezdve „kódolva 

vagyunk”. Amikor egy egészséges 

csecsemőnek egyszerre mutatnak két 

képet, melyek közül az egyik egy 

tárgyat ábrázol, a másik pedig egy 

személyt, akkor a kicsinyek az 

emberre, annak arcára tekintenek 



Kőbányai Harangszó 2019|2  
 

- 15 - 
 

először. Nem kell tanulnunk ezt az odafordulást, belénk van oltva, hogy preferáljuk az 

életet, egymást.  

Tovább boncolgatom az első élményt, keresem a bizonyosság érzésének hátterét is. 

A színek érkeznek segítségemre. Az oltárkép színei megnyugvással, a biztonság érzésével 

töltenek el. A zöld, a piros és árnyalataik olyan erős, oly intenzíven jelen lévő két szín, 

mely egymás komplementereként harmóniát hozva teljes egészet alkotnak a befogadó 

szemének.  

Az első benyomást a festmény témája tovább mélyíti. Jézus élettörténetének 

csodái, csodás elemei, különös tekintettel a mennybemenetel eseményére számomra 

gyakran hordozzák a kettősség érzését. Saját kishitűségemben és Isten iránti folyamatos 

vágyódásomban érem tetten. Véges gondolataimmal, képességeimmel, erőmmel kihívás a 

mennyei Atya végtelenségét, határtalanságát, időtlenségét elképzelni tudni. Sík Sándor 

Galileai férfiak című vesében erről így ír: „Galileai férfiak, / miért néztek az égre? / Mért, 

hogy forró könny fakad / férfiak szemébe? - / Jézus Krisztus visszajön, / Jézus Krisztus él! 

/ Galileai férfiak, / miért, hogy tétlen álltok? / Vár a Kelet és Nyugat, / Krisztus bízta rátok. 

/ Hirdessétek mindenütt: /Jézus Krisztus él!” 

A hit ajándéka, mely érezhető, átélhető módon hozza közel szívemhez őt. Így 

tudom elképzelni, befogadni azt a csodát, amelyre 40 nappal húsvét után emlékezünk. Így 

tudok bízni Jézus közbenjárásában, elképzelni őt a mennybe vezető útján. Így tudom hinni 

őt az Atya jobbján és az én szívemben egyszerre, hogy általa szeretetteljesebb lehessek.  

 Ecser Mónika 

Pünkösd 

„Mindnyájan együtt voltak” 
ApCsel 2, 1-4a 

 
Furcsa ez a pünkösd. A Szentírásban azt olvassuk, hogy hatalmas szélroham rázta meg az 

épületet. Képünk pünkösdi jelenetén azonban teljes a nyugalom. Péter prédikációját is 

valami tömegjelentként szoktuk elképzelni, hiszen zúgásról, sokaságról, zavarról számol be 

a krónikás… Az oltártábla képterét megint két részre osztva látjuk. A háttérben a 

kiválasztottak ülnek – Mária és a tizenkettő –, ahogy az európai festészet történetében 

mindig. A szélzúgásnak nyoma sincs, megilletődötten egyensúlyozzák a fejükön megjelent 

lángnyelvet, míg felettük – sugárzó dicsfénnyel övezetten – lebeg a Szentlélek galambja. 

Ugyan az apostoli könyvben szó nincs galambról, de az ikonográfiai hagyomány beemeli a 

képbe, Jézus keresztelésére emlékezve és emlékeztetve. Azt a pillanatot sikerül talán 

elcsípni, amikor a kiválasztottak megtelnek Szentlélekkel. A képtér másik oldalán már azt 

látjuk, hogy Péter és a tizenegy prédikációba kezd. Tömegek hallgatják őket, és a 

tudósításból azt is megtudjuk, hogy mintegy háromezren rögtön csatlakoztak is az első 

gyülekezethez Jeruzsálemben. 
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Furcsa ez a pünkösd: ünnep, amellyel 

nehezen kezdünk valamit. Könnyű a 

karácsonyi pásztorokat, az istálló 

szagát, a gőgicsélő gyermeket 

szeretni. Könnyű a nagyhét magasztos 

és rettenetes perceit lélekben újra 

meg újra átélni. Könnyű a tavaszi 

virágillatban örvendezni Jézus 

feltámadásán. De mit kezdünk ezzel a 

megfoghatatlan, a köztünk járó 

ember-Jézust nélkülöző, 

igehirdetésről, megtérésről, nyelveken 

szólásról ismert ünneppel? Mit akar 

ma tőlünk az Isten? 

 A Bibliámban – sok egyéb 

emlék között – őrzök egy kis képet, 

amelyet évtizedekkel ezelőtt, 

számomra fontos személytől kaptam. 

A színes kis grafika férfias, szép Jézus-

arcot ábrázol, aki egyik kezében 

keresztet tart, a másikat áldásra 

emeli. Mögötte ott lebeg a Szentlélek 

galambja. A jánosi idézetben a 

Vigasztalóra tett ígéretről olvasunk, 

akit Jézus az Atyától küld. A 

Vigasztaló. A Szentlélek talán legmegfoghatóbb funkciója. Jézus meghalt, eltemették, a 

tanítványok elsiratták. Mind vigasztalásra szorultak. Vajon gondoltak-e Jézus ígéretére? 

Aztán berobbant újra közéjük, hogy beteljék az ígéret, és talán, hogy megerősítse őket. 

Megjelent, velük élt, aztán megint elhagyta szeretteit. Az apostolok szomorúak voltak? 

Minden bizonnyal. Vigaszra szorultak? Biztosan. Kitartóan imádkoztak vagy tíz napon át. 

 Aztán eljött sávuót napja, a törvénytáblák átadásának, egyben az új kenyérnek 

ünnepe. És éppen ezen a napon – a törvény és a táplálék napján –, amikor éppen együtt 

vannak, váratlanul megérkezik az Ígéret. Mindig – közép-európai épületekben élve – úgy 

képzeltem, a szélrohamhoz hasonló zúgás csapkodja az ablaktáblákat, a zsalugátereket, 

recsegnek a fák, süvít be a szél a kéményen. Aztán egyszer csak lecsendesül minden, és 

megjelennek az apró lángnyelvek. Emlékszünk, ugye? Mózes csipkebokra nem égett el a 

lángokban. Ugyanígy a tanítványok feje búbja sem szenved égési sérüléseket. A lángok – 

a Lélek tüze – a tudást, az erőt, a bölcsességet, az Isten félelmét hozta el a 

tanítványoknak. Vigasztaló? Igen. Az erő, a tanács, a bölcsesség Lelke? Igen. Péternek és 

társainak, de nekünk, kései tanítványoknak is minderre szükségünk van, hogy tanúskodni 

tudjunk Jézus Krisztusról – áldozatáról és szeretetéről – a világban. 
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 Furcsa ez a pünkösd. Számunkra, keresztyének számára pünkösd az egyház 

születésnapja. Az első jeruzsálemi gyülekezet megalakulására emlékezünk. Arra 

emlékezünk, hogy új és új gyülekezetek alakultak a világ minden táján. Azért könyörgünk, 

hogy a Lélek töltse be a mai egyházat, a mai gyülekezeteket. Ezen a pünkösdön, ki tudja, 

tudunk-e majd közösségben, együtt ünnepelni? Ki tudja, istentiszteletre hívhatnak-e a 

harangok?  

 Az apostolok „mindnyájan együtt voltak.” Nekünk talán most ez hiányzik leginkább. 

Az idei tavasz ünnepeire elszigetelten, külön-külön készülünk. Éppen ma, amikor ezt a 

cikket írni kezdtem, e-mailben a következő idézetet kaptam (Az angyal válaszol c. 

könyvből): „Ha minden kezdéskor fohászkodsz, akkor lassankint eljutsz oda – elfelejted, 

hogy külön vagy.” 

 Ezen a furcsa tavaszon, ezeken a furcsa, külön töltött ünnepeken fohászkodjunk a 

Szentlélek Istenhez minden kezdéskor, és érezzük meg azt a csodát, hogy az ajtók, falak 

és kilométerek ellenére is együtt vagyunk.  

 Zászkaliczky Zsuzsanna 

 

Gyülekezeti arcél 

A Grineusz család 

 

Kérlek, meséljetek kicsit a gyökereitekről! 

Enikő: Római katolikus vallást gyakorló családból származom egy nagyon szép kis 

községből, messze Budapesttől. Az általános iskola befejezése után középiskolai 

tanulmányaimat egyházi gimnáziumban folytattam.  A katolikus hitvallásosság mindig jelen 

volt és van az életemben.  

Tamás: Budapesten születtem evangélikus családban. Anyai nagyszüleim egy evangélikus 

egyházközösség gondnokai voltak nagyon sok éven keresztül. Mivel a nagyszüleimmel 

nagyon szoros volt a kapcsolatom, így a közösséghez való tartozás is eléggé szorossá vált, 

mondhatni a mindennapi életem része lett. 

Hogyan kapcsolódtok a Kőbányai Evangélikus Gyülekezethez?  
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A Kőbányai Evangélikus Gyülekezethez való kapcsolódásunk azzal kezdődött, hogy itt a 

kerületben vettünk egy kis lakást magunknak. Nagyon sokáig nem házasodtunk össze, 

csak akkor, amikor várandós lettem Annával. Akkor viszont már nem vártunk tovább, 

összeházasodtunk és, ha összeházasodunk, akkor egyértelmű, hogy templomi esküvő is 

lesz. Miután nem kapkodtuk el az esküvőt, sikerült egymást jól megismerni, Tamás 

nagyszüleit nagyon megszerettem, nagyon kedvesek, jóságosak voltak, az 

egyházközösséghez való kötődésük, szeretetük valahogy engem is magával ragadott és 

egyre jobban éreztem azt, hogy ehhez a közösséghez szeretnék én is tartozni. Így 

kerültünk 2006-ban a kőbányai evangélikus gyülekezethez, ahol akkor még Smidéliusz 

András volt a lelkész.  

Mit jelent számotokra az, hogy ökumenikus családban éltek? Mennyire került 

ez előtérbe gyermekeitek nevelésében? 

A családunk, szüleink nagyon elfogadóak és tiszteletben tartjuk egymás nézeteit, 

hitvallását. Amikor hazautaztunk vidékre a szüleimhez, akkor természetes volt, hogy ott 

mentünk a római katolikus templomba.  

Hiszem, hogy van valami olyan plusz dolog, amit tovább tudunk adni gyermekeinknek 

azáltal, hogy ökumenikus családba születtek, az evangélikus és katolikus értékek 

összekovácsolódnak.  A gyerekek nevelésében arra törekszünk, hogy minél jobban 

megismerjék keresztény vallás kultúráját is.  

Anna, gyülekezetünk egyik legfrissebben konfirmált tagja vagy. Milyen érzés 

volt a konfirmáció és az, hogy a gyülekezetben már felnőttként tekintenek 

Rád?  

Anna: Hittanórára első osztály óta járok, ahol Péter bácsi jókedve, humora szinte magával 

ragadott, és olyan gyorsan teltek el a hittan órák, haladtunk végig a megadott „leckéken”, 

hogy szinte észre se vettük. Amikor szóba került a konfirmáció, kicsit megijedtem, nem 

tudtam, hogy mi vár rám, mi fog történni. Annyit tudtam, hogy Péter bácsi végig 

mellettem van és lesz, Ő szép lassan felkészített, és ez adta a biztonságot nekem ebben a 

helyzetben.  

Hogy milyen érzés a konfirmáció, ezt nagyon nehéz megfogalmazni, örülök, hogy a 

gyülekezet egyenrangú tagja vagyok, ezáltal felelősséggel tartozom gyülekezetem iránt, 

ahol számíthatnak rám. Jó érzéssel tölt el, hogyha buszon utazunk, vagy akár az utcán 

találkozunk a gyülekezetből ismert emberekkel, akkor örülünk egymásnak, üdvözöljük 

egymást, mint egy nagy család.  

Mi a kedvenc emléketek, elfoglaltságotok az iskolai hittanórákról, a gyülekezeti 

nyári táborokból?  

Anna és Peti: Amikor az első gyülekezeti nyári táborba mentünk, kicsit izgultam, hogy nem 

lesznek ott a szüleim, az osztálytársaim. Most mi lesz. Szintén egy biztos pont volt itt is: 

Péter bácsi. És azt tudtuk, ahol Péter bácsi ott van, akkor az biztos jó lesz. Nagyon 

szerettük a közös énekléseket, játékokat, kirándulásokat.   

Miket szerettek együtt csinálni, egy családként szabadidőtökben? 

Szabadidőnkben szeretünk kirándulni, kedvenc helyünk a Pilis. Szeretünk színházba járni, 

de csak otthon lenni is szeretünk, nem menni sehova, beszélgetni, társasjátékozni.  
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Hogyan élitek meg a családi-egyházi ünnepeket, van-e kedvenc eseményetek, 

hagyományotok? 

Kedvenc családi-egyházi ünnepünk a karácsony, melyet családi körben töltünk, testvérek, 

unokatestvérek körében.  

Köszönöm a beszélgetést. 

 Doktor Rebeka 

 

Emlékezzünk régiekről! 

 

„…én a’ tudományok mezején  
csak sétálva virágokat szedegető lettem” – 

250 éve született Kis János dunántúli püspök 
 

„A babonáknak, vagy mit azoknak tartottam, 

már kora ifjúságomban határozottan 

ellenségükké lettem, s írásaimban nemcsak 

pártjukat nem fogtam, hanem inkább 

lehetőségig ellenük dolgoztam” – fogalmazta 

meg önéletírásában írói ars poeticáját Kis 

János, akit éppen ezért a felvilágosult 

józanságért lehet egyszerre tisztelni és 

megítélni. Tanulmányai alatt a francia 

felvilágosodás íróinak, Montesquieunek, 

Voltairenek és Rousseaunak a műveit is 

olvasta. A francia forradalom híreiről a 

göttingeni és jénai egyetem diákjaként értesült 

– megrendült hite csak lelkészi szolgálata első 

időszakában állt helyre. Racionális 

gondolkodása azonban egész életében 

megmaradt – új énekeskönyvében legrégibb 

és legszebb énekeinknek sem kegyelmezett, 

ha azokról úgy vélte, hogy „babonásak”, vagy 

„felekezetieskedők”. Ez utóbbi ok miatt Luther 

éneke, az Erős vár a mi Istenünk is kikerült a gyűjteményből. Józan, és ma már túl 

világiasnak tűnő gondolkodása azonban attól is megkímélte, hogy magát és 

egyházkerületét belesodorja az egyre inkább elmérgesedő nemzetiségi viszályokba. 

 1790-ben, soproni diákként megalapította az első magyar irodalmi önképzőkört, 

amely eztán másfél évszázadon át adott lehetőséget fiatal írók, költők, tudósok első 

szárnypróbálgatásaihoz. A „tudományok mezején” igen szép bokrétát gyűjtött: versei 
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jelentek meg, szerkesztett kalendáriumot, írt világtörténeti összefoglalót, levelező minta-

könyvet, regényeket, elbeszéléseket, meséket fiataloknak és hölgyeknek, tankönyveket 

több korosztálynak, népszerű útleírásokat, imádságoskönyvet. Fordított görög és római 

klasszikusokat, kortárs francia, angol, német elbeszéléseket és regényeket, verseket, 

illemtankönyvet. Teológiai és etikai szakmunái, Luther kiskátéjának magyarázata az 

egyházi irodalmat gazdagították. Volt szeme a tehetségre: Székács József későbbi 

püspököt éppúgy felkarolta, mint a fiatal Berzsenyi Dánielt, aki nélküle talán soha nem 

merte volna nyilvánosság elé tárni a verseit. A magyar nemzeti irodalomnak éppen egy 

ilyen széleslátókörű tudósra volt szüksége a 19. század első évtizedeiben. 

 Kertész Botond 

Emlékezzünk régiekről! 
 

Trianon 100 
 

Az idei év legkerekebb, sokak által várva 

várt jubileuma a trianoni békediktátum 

századik évfordulója. Nyilván ismeretes 

olvasóink előtt, hogy az 1920. június 4-én 

aláírt szerződés tartalmába – Erdély, Felföld 

(Felvidék), Délvidék, Kárpátalja, Muraköz és 

Őrvidék elvesztésébe – a magyar politikai 

elit, de a magyar közvélemény sem 

nyugodott bele. Ennek a diktátumnak az 

okait, céljait történészek elemzik évtizedek 

óta, könyvtárnyi irodalma jelent meg. A 

Trianon – Lendület Kutatócsoport várhatóan további új szempontokkal és adatokkal 

jelentkezik az év során.  

Trianonnal nem mellesleg evangélikus egyházunk is nagyon rosszul járt: híveinek 

száma 64%-ra csökkent, egyházkerületeinek térképe teljesen átrajzolódott: pl. a Bányai 

Egyházkerület tetemes hányada Csehszlovákiához került.   

A Kőbányai Harangszó terjedelemi lehetőségeit és humán erőforrásait messze 

túlhaladja értékelő tanulmány bemutatása. Abban azonban talán egyetérthetünk, hogy az 

aránytalannak tűnő büntetés magában hordozta a 2. világháború tragédiáját hazánk 

számára. Az elszakított területek visszaszerzése iránti – bizonnyal érthető – vágy a rossz 

oldalra állította Magyarországot.  

Az alábbiakban néhány verset közlünk ismert költőink tollából.  

 



Kőbányai Harangszó 2019|2  
 

- 21 - 
 

József Attila ifjúkori (17 éves!) verse elszánt, kamaszos hévvel tükrözi a kor 

hangulatát, amikor az iskolai füzetekre gyárilag nyomtatták rá a „Magyar Hiszekegy”-et, 

amikor harcos tenni akarás és zengzetes szólamok hangoztatása határozta meg a 

közhangulatot. Jellemző, hogy ez a vers évtizedeken át kimaradt a költő „összes versei”-

nek kiadásából. 

 
József Attila: Nem! Nem! Soha! 
  

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége 

Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke! 

Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret! 

Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett! 

  

Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel, 

Ha eljő az idő – a magyar talpra kel, 

Ha eljő az idő – erős lesz a karunk, 

Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk! 

  

Majd nemes haraggal rohanunk előre, 

Vérkeresztet festünk majd a határkőre 

És mindent letiprunk! – Az lesz a viadal!! –  

Szembeszállunk mi a poklok kapuival! 

 

 

 

 

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár, 

Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ 

Teljes egészében, mint nem is oly régen 

És csillagunk ismét tündöklik az égen. 

  

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk, 

Fut a gaz előlünk – hisz magyarok vagyunk! 

Felhatol az égig haragos szózatunk: 

Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk. 

  

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal 

sem, 

Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen, 

Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át: 

Nem engedjük soha! soha Árpád honát! 

 

(1922 első fele) 

 

Juhász Gyula, a magyar költészet egyik legmelankolikusabb alakja csendes, rezignált 

belenyugvással vesz búcsút az elszakított országrészek egy-egy emblematikus, a magyar 

történelem, kultúra szempontjából fontos településétől. 

 
Juhász Gyula: Csáktornya 
  

Nem voltam itt, de a rozsdás avarban 
Lelkem bejárta százszor a helyet, 
Hol Zrinyi élt, ki a búsult magyarba 
Tüzes igével hitet égetett. 
 
Az erdő áll még, ősi koronáján 
Hárfáz a szél és vihar orgonál, 
De földdel egyek már az ősi bástyák 
S reményeinknek földje oly kopár. 
 

Ma már düledék vára lőn Szigetnek 
Egész hazánk s a késő énekesnek 
Bús lelke sírva járja az avart 
  
És néma daccal, fojtott fájdalommal 
Idézi ősét, aki porba rogyva 
Vérével írta: Ne bántsd a magyart! 
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Juhász Gyula: Pozsony 
  
Nyugodt erőben viruló királynő, 
Koronás város a bús végeken, 
Míg arany tallért hint a gyászpompás ősz, 
Én ligetednek árnyát keresem. 
 
A ritka lombok közt, gyér napsütésben 
Petőfi és Reviczky árnya int, 
Ó első szerelem, tűnt ifjú éden, 
Mely nem ismétli többé dalait. 
  
Ó első szenvedés, gyönyörű bánat, 
Mily kedves és mily fájó vagy te már. 
Már itt az ősz és rám az este vár. 
  
Én bámulom a büszke palotákat, 
De ligetedben, néma utakon 
Pompázva int két örök fájdalom. 
 

Juhász Gyula: Szabadka 
  
Ó régi nyár, mikor a vén verandán 
Két új poéta régi verseken 
Elbíbelődött s a hold arca sandán 
Két nyárfa közt bukkant ki az egen. 
  
Ó régi nyár, az ébenóra halkan 
Elmuzsikálta már az éjfelet, 
Az árnyak óriása várt a parkban 
S a denevér szállt rózsáink felett. 
  
Ó régi nyár, a zongorán egy akkord 
Fölsírt és mélyen a szívünkbe markolt, 
Künn a kutyák szűköltek elhalóan. 
  
Valami nagy bú olvadt föl a borban, 
Fájón figyeltünk vén magyar szavakra 
S álmában olykor sóhajtott Szabadka. 

 

Mécs László premontrei szerzetes, az első világháború után – a felvidéki premontrei 

gimnáziumok megszüntetése után – könyvtárosként, majd plébánosként működött. A vers 

írásakor a rendfőnök által kinevezett plébános Királyhelmecen (Bodrogköz, akkor 

Csehszlovákia). Hasonlóan Petőfihez, aki a farkasok és a kutyák magatartását dalaiban 

szembe állítja, kritikát fogalmaz meg a környezetében élő magyarok megalkuvásairól. A 

gyónás – mint számára mindennapi élethelyzet – adja versében az ítéletet is megragadó 

keretet. 

 
Mécs László: Gyónnak a magyarok 
 
Álmok pusztája, ősi napkelet 
seregszám sast és sólymot álmodott, 
turult, gémet, vad vércsét, vadludat, 
amiknek szíve ős-tavaszt dobog, 
álmodta őket vadnak és szabadnak 
s úgy küldte messzi, messzi napnyugatnak. 
S vannak már csöndesvérű unokák: 
elhízott, békés házi szárnyasok, 
mások kegyén és mások udvarán, 
szemetén kényúrt játszó kakasok, 
pompázó pávák (átfestett uszályok), 
új színt biflázó úri papagályok. 
Maradt pár tépett holló! Itt meg ott 
a háztetőre száll s azt mondja: kár. 
Pár vércse is jár, nyilazott szívű, 
az udvar felett azt víjjogja: vér! 
 

s a korcsok torkán megtorpan az étel 
és pillanatra a lélegzetvétel. 
Vannak már Janus-arcú magyarok. 
(Az egyik arcuk: régi vércse csőr, 
toll-sipka rejti, mint tavaszt a hó). 
Új napraforgó arcukon se tőr, 
se vágy, hogy felnyilazza a magasba. 
Új asztagokból eteti a gazda. 
De néha arra szöknek titkosan, 
hol sebzett vércsét sejtet a nyomnyi vér 
és gyónnak, hogy másképp nem lehet, 
mert élni kell, a gyermek enni kér, 
hogy álmodói még a régi nyárnak, 
könnyeznek és feloldozásra várnak. 
 

 
1930 
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A trianoni szerződés után az első és a második bécsi döntés sokak számára hozott 

elégedettséget, megnyugvást, másoknak újabb szétszakítottságot. Irodalmi 

feldolgozásaival – Reményik Sándortól Závada Pálig – bőséggel találkozhatunk. Babits 

számára – az első bécsi döntés után vagyunk egy hónappal – is reményt ad az etnikai 

revízió, azaz a határok részbeni visszaigazítása. Az ár, amelyet ezért az ország fizetett, 

még nem ismert. A történelmi igazságszolgáltatásba vetett hitnél és reménynél azonban 

sokkal fontosabb a vers második-harmadik sora: „A haza, a haza egyenlő volt mindig / 

ezer év óta már, és mindig az marad”. Ez a szellemi Magyarország és vágyott egysége 

legyen maradandóan fontos mindnyájunk számára! 

 
 
Babits Mihály: Áldás a magyarra 
  
Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. 
A haza, a haza egyenlő volt mindig 
ezer év óta már, és mindig az marad, 
mert nem darabokból összetákolt darab: 
egytest a mi hazánk, eleven valami! 
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. 
  
Máskor is hevert már elkötözött tagokkal. 
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal. 
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke, 
futni kezdett a vér elapadt erébe. 
Visszakapta ami soha el nem veszett. 
Nagyobb nem lett avval. Csak 
egészségesebb. 
  

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, 
bár a világ minden fegyvere őrizze. 
Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, 
de leghatalmasabb mégis az igazság. 
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja: 
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. 
  
Él a nagy Isten és semmise megy kárba, 
Magyarok se lettünk pusztulni hiába, 
hanem példát adni valamennyi népnek, 
mily görbék s biztosak pályái az égnek. 
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, 
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. 
  

Erős igazsággal az erőszak ellen: 
igy élj, s nem kell félned, veled már az Isten. 
Kelnek a zsarnokok, tünnek a zsarnokok. 
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. 
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, 
és jön az igazság, közelebb, közelebb... 

  
1938. nov. 2–6. 

 
 
 
 
 

Összeállította:  
 Zászkaliczky Zsuzsanna 



Kőbányai Harangszó 2019|2  
 

- 24 - 
 

Négy szerda 

Az úrvacsora éve 

 

Nem titok, hogy azzal, hogy a Magyar Katolikus Egyház rendezi az idei év 

Nemzetközi Eucharisztikus Konferenciáját, a többi felekezetben is még 

jobban odafigyelnek az oltári szentség, az úrvacsora kérdésére. Számos 

kiadvány, program és gyülekezeti alkalom mutat rá, hogy két 

szentségünk egyike, az úrvacsora mögött milyen történeti, teológiai és 

dogmatikai hagyomány, milyen liturgiai gazdagság és milyen személyes 

élmények állnak.  

 Bűnbánatra hív az a szokatlan és rettenetes élmény, amely az új 

koronavírussal érkezett az életünkbe. Különösen is és megrázó, hogy 

először épp a valódi úrvacsorai közösséget kellett megszüntetnünk. Az 

úrvacsora éve – úrvacsora nélkül? Nagyhét és húsvét – úrvacsora nélkül? 

Ebben a nehéz időszakban talán arra tehetünk kísérletet, hogy 

megértsük, ha nem is zajlik úgy minden, ahogy megszoktuk, ahogy 

szeretnénk, de Istennek hatalmában áll megerősíteni hitünket, ő így is 

meg tudja mutatni szeretetét a világban. Megkísérelhetnénk elfogadni, hogy nem történik minden 

a mi terveink szerint. És a – még nem tudjuk, mikor – elkövetkező, újra első közös úrvacsorai 

alkalom előtt mérlegre tehetjük saját felelősségünket, mulasztásainkat. Ebben a szembenézésben 

Ferenc pápa március 27-i prédikációja is segíthet: „Ebben a mi világunkban, amelyet te nálunknál 

is jobban szeretsz, a lehető legnagyobb sebességgel robogtunk előre, úgy éreztük, erősek és 

mindenre képesek vagyunk. Epekedtünk a haszonra, engedtük, hogy felemésszenek minket a 

tárgyak és megrészegítsen a sietősség. Nem álltunk meg a hívásodra, nem tértünk észre a 

háborúkkal és a bolygószintű igazságtalanságokkal szemben, nem hallottuk meg sem a 

szegényeknek, sem a mi súlyosan beteg bolygónknak a kiáltását. Folytattunk mindent 

rendíthetetlenül, és úgy gondoltuk, örökre egészségesek maradunk egy beteg világban.” (Teljes 

terjedelmében megjelent a magyarkurir.hu oldalon.) 

 Gyülekezetünk több éves hagyománya a húsvét és pünkösd között megrendezett Négy 

szerda, amelynek keretében négy estén keresztül meghívott vendégek segítségével mélyedünk el 

egy-egy témában. Az idei sorozatnak természetesen az úrvacsora adja a tematikát. Az eredetileg 

április-májusra tervezett estéket a kialakult helyzet miatt őszre halasztjuk. Az időpontról időben 

értesítjük olvasóinkat. 

 

1. szerda A páskavacsora kultúrtörténete és 

tárgyai 

TORONYI ZSUZSANNA  

                                   történész   
Magyar Zsidó Levéltár és Múzeum 

2. szerda Eucharisztia, oltári szentség, úrvacsora 

– felekezeti megközelítések 

OROSZ GÁBOR VIKTOR  

                          lelkész, teológus  
Evangélikus Hittudományi Egyetem 

3. szerda A kenyér teológiája és kenyérkóstolás BOLLA ZSUZSANNA  
                                    újságíró  

Evangélikus Információs Szolgálat 

4. szerda A bor teológiája és borkóstoló HAFENSCHER KÁROLY  
                          lelkész, teológus  

Evangélikus Hittudományi Egyetem 
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Gyülekezeti munkatársképzés 
 

Gyülekezeti menedzsment 
 

Az evangélikus egyház különféle 

témakörökben indított gyülekezeti 

munkatársképzőt. Nagy öröm számunkra, 

hogy részt vehetünk ezen a képzésen. Mi, 

a gyülekezeti menedzsmentképzést 

(biblikusan sáfárképzést) választottuk. Ez 

mindkettőnk számára szakmába vág.  

Judit most is a gyülekezet 

adminisztrációjával és könyvelésével 

foglalkozik. Én pedig, mint logisztikai 

szakember, számtalan projekt és 

prezentáció elkészítésében vettem részt. 

Az oktatás közös alapozással indul, 

Gáncs Péter püspök úr vezetésével. Ezután 

különválnak a szekciók, és megkezdődnek 

az előadások. Nagyon lelkes és jól felkészült kollégák tartják az előadásokat. Az igen aktív 

hallgatóság sokszor állítja nehéz feladat elé az előadókat különböző problémafelvetésekkel 

és kérdésekkel. 

Az előadások folyamán megismerkedtünk a gyülekezeti adminisztrációval (ez persze 

csak számomra volt újdonság), betekintést kaptunk az egyház zöld programjába is. A 

legfontosabb az egyház jelenlegi helyzetét megmutató statisztikák megismerése volt. 

Ebből nyilvánvalóvá váltak a célok, lehetőségek, és innen indultak a megoldásra irányuló 

feladatok. A stratégia kialakítása, megfelelő projektek kiválasztása, pályázatok elkészítése. 

Siker esetén a végrehajtás. 

Ez az oktatás mindkettőnk számára nagyon fontos. Judit – munkája folyamán – 

tisztán látja a gyülekezet feladatait, a megoldások elé tornyosuló problémákat és anyagi 

nehézségeket. A képzést követően a pályázatok összeállításával, gyülekezeti stratégia 

kidolgozásával támogatni tudja a gyülekezet vezetését. Én pedig a Kápolna Színpad 

Alapítvány kuratóriumi tagjaként tudok tenni. Ez számomra nagy kihívás, és szeretném a 

megszerzett tudásomat felhasználni a sikeres működés érdekében. Mindkettőnk részére a 

tanulás, az új ismeretanyagok megszerzése nagy fontossággal bír a közös cél érdekében, 

hogy segíthessük a gyülekezet működését.  

Végül, de nem utolsó sorban, egy nagyon nyitott és alkotó közösség részei 

lehetünk, ami számunkra egy nagyon nagy élmény. 

 

 Wittlinger Gyula 
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Gyülekezeti munkatársképzés 

fotó: evangélikus.hu 

Diakónia 
 

Diakónia, intézményes formában működő szeretetszolgálat.. A segítés az adás-kapás 

művészete. A nehéz helyzetben lévő ember keresi a kiutat a helyzetéből, de valószínűleg 

szüksége van segítségre is. Fontos tudni, hogy mi az a számára legfontosabb dolog, ami 

az adott helyzetben elviselhetővé teszi a mindennapjait és segíti a tovább lépést. A 

támogatás lehetőséget ad arra, hogy újra sikeres tevékenységet találjon, ami értelmet ad 

a napjainak. 

A szeretetszolgálat mindig időszerű és nem könnyű örökség. Hiteles személyiséggel 

a hit biztos talaján állva tenni mindazt, amit tudunk tenni az elesettek felemelésére. Érteni 

kell a segítséget kérő helyzetét és azt, hogy jutott a jelenlegi helyzetbe. Mert aki ma 

vagyok, ahhoz hozzá tartozik az is, aki tegnap voltam. Rengeteg önismeret és vakfoltjaink 

ismeretet szükséges. Mi a segítéssel a célom? Tudnom kell, hogy nem magam miatt 

segítek. 

Fontos hogy a kérdéseim elindítsanak egy gondolatsort egy változást. 

Ez a képzés számomra kilépés a komfortzónámból és szembesülés egy sor olyan 

problémával, ami komoly kihívást jelent.  

 Györki Mária 

 

A diakónia (szeretetszolgálat) ifjú korom óta része életemnek. Istentől kapott 

karizmámnak tartom. Amikor egyházunk meghirdette a gyülekezeti munkatárs képzést, 

azonnal jelentkeztem a szeretetszolgálat szakra azzal a céllal, hogy eddigi - belső 

indíttatásból végzett - szolgálataimat szaktudással megerősítve végezhessem ezután. 

A havonta megrendezésre kerülő képzéseken nemcsak tartalmas, érdekes 

előadásokat hallgathattunk idősgondozás, szenvedélybetegség, szociális problémák, stb. 

témákról, de kicserélhettük tapasztalatainkat, megbeszélhettük gondjainkat, választ 
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kaphattunk kérdéseinkre a csoportfoglalkozások keretében. Együttléteink bevezetéseként 

és zárásaként a  gyülekezeti munkatárs képzés koordinátora, Gáncs Péter ny. püspök úr 

tartott számunkra igen értékes áhítatokat.  

Azt remélem, hogy miután ebben a formában befejeződik tanulásunk, 

gyülekezetünkben lelkészünk hasznos segítőiként végezhetjük szolgálatunkat a 

ránkbízottak között.  

 Görögné, Hajnalka 
 

Az eddigi 4 képzési alkalmon foglalkoztunk olyan témákkal, mint szegénység, öregedés, 

életválság, kisebbségek, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek.  

A továbbképzések minden alkalommal hitmélyítő és közösségerősítő áhítatokkal 

kezdődtek és záródtak. Nagyon tetszettek a témákhoz választott vetített képek és a 

hozzájuk fűzött gondolatok. Külön blokkokban tapasztalt szakemberek beszéltek az adott 

témákról. Nem csupán ismeretanyagot adtak át nekünk hallgatóknak, hanem sok érdekes 

példával tették azokat színesebbé. Konkrét eseteken keresztül mutatták be azt a 

szolgálatot, amit a rájuk bízott, segítségre szoruló emberek között végeznek. A személyes 

tapasztalatok cseréje, amit kiscsoportos foglalkozások keretében végeztünk, nagyon 

hasznos volt.  

Az a vágyam, hogy a képzésen hallottakat gyakorlati tevékenység formájában 

alkalmazni tudjam magam is a szeretetszolgálat területén, képességeim szerint ott, ahol 

erre szükség van.  

Jánosi Kerstin 

Életünkből 
  

Házasság hete 2020 – Páros kalandtúra 

 

A „Páros kalandtúra” már hagyomány számunkra. Ez egy játék, amely az elménket és 

lelkünket is megmozgatja. A feladatok elvégzése nagyon sok kellemes pillanatot szerez. 

Régi emlékek felidézését, jó ízű beszélgetéseket, nagy kacagásokat és szeretetteljes 

hangulatot okoz nekünk. Olyan pillanatokat hoz el, amelyeket a játék nélkül talán nem 

élnénk meg.  
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A hétköznapok folyamán is beszélgetünk egymással, figyelünk egymás hangulatára, 

gondolataira. Néha elmerengünk a közös, vagy ki-ki saját emlékein. De ilyen célzatosan, 

kifejezetten egymás emlékeire, gondolataira, elképzeléseire koncentrálva, csak a játék 

során ülünk le. Így aztán az „emlékek mélységes mély kútjából” nagyon sok érdekes 

dolog, értékes múltbeli mozzanat merül fel. Egy-egy ilyen feladat megoldása után mindig 

nagyon jó érzésekkel állunk fel a fotelból, és van, amire még többször is visszatérünk a 

későbbiekben. 

Ezzel még nincs is vége a kalandtúrának, mert egy jó hangulatú vacsora is következik. Ez 

olyan, mint egy jó csapatépítő tréning. Finom ételek, egy-egy pohár ital, jó ízű 

beszélgetések. Szerintünk ez mindenkinek kellemes emlékként marad meg.  

Végül pedig a kalandtúra „megkoronázásaként”, a vasárnapi istentiszteleten, a 

résztvevő házaspárok felállnak az oltár előtt, és külön áldást kapnak lelkész úrtól. 

Ez az áldás kísérjen bennünket a következő kalandtúráig.   

 Wittlinger Gyula és Györki Mária 
  

Házasság hetében páros kalandtúrán 2016 óta veszünk részt. Az idei kalandtúra öt új 

nagyon izgalmas próbát jelentett. Jó volt, hogy több feladatot is otthon lehetett megoldani 

kettesben. Az elmúlt évek próbái közül a legjobban a könyvtári felolvasás tetszett. Idén 

nem volt, de máskor is olvasunk egymásnak verseket, és írók gondolatait. 

A legérdekesebb a harmadik feladat volt, amely során megismerkedésünkkor 

megszeretett tulajdonságainkat és azok változásait írtuk papírlapra és osztottunk meg 

egymással.  

Az elemzés során érdekes dolgok derültek ki, időnként összevontuk 

szemöldökünket, de egyetértésben, jó kedvvel tettük a két papírlapot abban a bizonyos 

borítékba. Az utolsó, a hatodik alkalom a közös vacsora volt egy patinás kőbányai 

étteremben, ami mindig jó hangulatban telik. Ekkor derül ki számunkra, hogy kik vettek 

részt a házasság heti páros kalandozásokban. 

 Szük Sándorné, Julika és Szűk Sándor 

 

Alapítványunk 

   

A Kápolna Színpad Alapítvány helyzete 
 

Volt egy Alapítvány, tetszhalott állapotban. A feladat szép volt, 
újraéleszteni és újra sikeres működési pályára állítani. A kuratórium 
már korábban elbúcsúzott egy elhunyt tagjától, akihez az átalakulás 
folyamatában az eljáró ügyvéd is csatlakozott. Közben az 
alapítványokat szabályozó jogszabályi keretek is változtak. Innen 
szép nyerni, szokták a sporttudósítók mondani. 

Hát sikerült. Felállt az új kuratórium: Gáspár Ágota, Földényi 
Krisztina, Antal Ildikó, Sümeghy Éva, Györki Mária, Wittlinger Gyula, 
és az új elnöke jómagam. 

A jogi eljárások végig vitele után elkezdtük felgöngyölíteni az 
elmaradt kötelezettségeket, visszamenőleg készíttetjük el a 
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könyvelést, az éves zárásokat, a beszámolókat, hogy 2020-nak már úgy fussunk neki, 
hogy rendben vagyunk. 

Első lépésként regisztráltuk az Alapítványt a Bethlen Gábor Alapkezelő rendszerébe, 
amelyen keresztül a civil szervezetek pályázhatnak támogatásra. Ezeket a pályázati 
felhívásokat folyamatosan követjük és értékeljük, hogy megfelelő alapot tudjunk teremteni 
a működésünkhöz. A közhasznúságot is szeretnék visszaszerezni, ehhez még dolgozni kell, 
de nem megugorhatatlan a feladat. A bankszámlán megfelelő mennyiségű pénz van, ami 
alapot adhat a programoknak. 
Főbb programcsoportok: 

1. A Kápolna színpad aktív kihasználásával a protestáns kulturális örökség ápolása.  
2. Az ifjúság részére vonzó programok szervezése. 
3. A gyülekezet idősebb tagjairól való gondoskodás, részükre is megfelelő programok 

szervezése. 
4. A templom és hozzátartozó helyiségeinek fenntartásában és karbantartásában való 

közreműködés.  
Ezek még csak a főbb pontok, ezeket meg kell töltenünk tartalommal, amelyhez a 
gyülekezet többi tagjának az ötleteit is várjuk. Kifejezetten szeretnénk az ifjúságra 
támaszkondi, az ő bevonásukkal ötletelni és terjeszkedni. 
 

 ifj. Gazdag Ferenc, kuratóriumi elnök 
 

 

A templom egere 
 

Egyházközségünk gazdálkodása 2019-ben 

 

A Presbitérium 2020. március 12-én tartott 

ülésén jóváhagyta a 2019. évi 

zárszámadásunkat.  

A 2019-es évet a tervezett 213.649 Ft-

os veszteséggel szemben 511.863 Ft 

többlettel zártuk. A pozitív eredményben 

meghatározóak a gyülekezettől és a 

gyülekezeten kívüli magánszemélyektől, 

valamint a lohjai testvérgyülekezetünktől a 

tervezettet meghaladó mértékben érkezett 

adományok, amelyek bőven kompenzálták a parókia ablakcseréjének és a kapcsolódó 

felújításoknak a többletköltségét.    
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Egyházközségünk gazdálkodása 2019-ben 
 

Bevétel  11.631.880 Kiadás 10.120.017 

1. Gyülekezeti tagoktól, 
magánszemélyektől 6.513.779 1. Személyi jellegű kiadások 2.619.240 

Egyházfenntartói járulék 2.679.500 Lelkészek egyházi szolgálatáért 
(szolgálati díj) 

2.601.240 
Perselypénz 1.807.880 

 Stóla 0 Megbízási díjak 18.000 

 Adomány 1.330.720 2. Adók, járulékok 650.884 

Céladomány 695.679 3. Működési költségek 2.480.033 

2. Továbbítandó bevételek 335.650 4. Egyházi fizetési kötelezettségek 220.000 

Kötelező offertóriumok 157.630 5. Továbbítandó egyházi adományok 359.297 

Gusztáv Adolf segély 25.280 Kötelező offertóriumok 157.630 

Szupplikáció 26.100 Gusztáv Adolf segély 25.280 

Iratterjesztés 126.640 Szupplikáció 30.000 

3. Támogatások 2.895.618 Iratterjesztés 146.387 

Egyházi támogatások 1.497.809 6. Hitéleti tevékenységhez 
kapcsolódó kiadások 

1.017.370 
Működési támogatás 100.000 

Külföldi egyházi  támogatás 1.397.809 Istentisztelet 39.675 

4. Ingatlanok bevételei 1.020.000 Ifjúsági programok 779.360 

Bérbeadás 1.020.000 Testvérgyülekezeti kapcsolatok 73.875 

5. Egyéb bevételek 400.000 Kőbányai Harangszó 124.460 

Hittantábori hozzájárulás 400.000 7. Reprezentáció 138.593 

6. Pénzügyi műveletek 
bevételei 

2 8. Ingatlanokkal kapcsolatos 
beruházás, javítás, karbantartás 

1.706.577 

Kamat 2 9. Pénzügyi műveletek kiadásai 120.793 

7. Pályázatok 430.000 Bankköltség 99.009 

Egyházi pályázatok 250.000 Árfolyamveszteség 21.784 

Regionális pályázatok 180.000 10. Adott segélyek, támogatások 567.200 
 

Az összefoglaló táblázat az összes bevételünket és kiadásunkat tartalmazza, azokon belül a 

nagyobb és fontosabb tételeket adtam meg.  

Nagyon köszönjük a kedves testvérek 2019. évi anyagi áldozatvállalását, amelyet 

ebben az évben is kérünk gyülekezetünk kiegyensúlyozott gazdálkodása érdekében.     

Tihanyi Judit Noémi, pénztáros 

Áldozati vasárnapok 2020-ban 
Az áldozati vasárnapokra szánt adományt utalással is rendezhetjük! 

 

„Tavasz” 

2020. március 22. 

 

„Nyár” 

2020. május 31. 

 

„Ősz” 

2020. szeptember 20. 

 

„Tél” 

2020. november 22. 
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Film- és könyvajánló 
 

Akik maradtak  

(magyar filmdráma, 2019, rendezte: Tóth Aladár) 

Férfiidők lányregénye  

(F. Várkonyi Zsuzsa, Háttér, 2018 és Libri, 2020) 

 

Nem valami sokadik holokauszttörténettel van 

dolgunk. A regény és a film arról szól, ami utána 

következett. 

A regény pszichológus szerzője így ír: „1948. 

Mindenkinek mást jelent… Ennek a történetnek e 

hősei a túléléssel küszködnek. Talán szebben, mint 

sok kortársuk. Mert korábbi életükről volt elegendő 

szeretetforrásuk, ami nemcsak ’44 traumáját 

segített begyógyítani, hanem 1950-et is átvészelni. 

Szabad-e ebben a férfivilágban leírni, hogy a 

gyógyítás mindig a szeretetről szól? Nekem 

hivatásom is ez lett." 

A regény és az abból készült film főszereplői 

egy középkorú nőgyógyász orvos és egy kamasz 

lány. Mindketten elveszítették családjukat a 

vészkorszakban, és nehezen szabadulnak a 

kérdéstől: vajon azoknak a helyzete rosszabb-e, 

akik elpusztultak, vagy azoké, aki megmaradtak, és 

veszteségeiket bírhatatlan teherként cipelve, 

érzelmileg kiüresedve, a továbbélés értelmét keresve kínlódnak mindennapjaikban. 

Ők saját emberségükből próbálnak építkezni, míg a külvilágban erőszakba, 

megtorlásba, ármányba vagy megfélemlítésből eredő megalkuvásba torkolló magatartású 

emberekkel vannak körülvéve. 

Adná magát az olcsó, érzelmes szentimentalizmus, románc vagy a 

farkastörvényekkel szemben bennük is támadó erőszak lehetősége, de ezek mindegyikétől 

mentesek tudnak maradni. Hatalmas erőfeszítéssel, félelmekkel, megtorpanásokkal 

kitartanak a gyógyulásuk reményével biztató küzdelemben. 

A tapasztalt színész, Hajduk Károly és az elsőfilmes Szőke Abigél, valamint az előző évben 

Susotázs című rövidfilmjével már az Oscar-díj lehetőségét ízlelgető Tóth Aladár érzékeny 

alkotása felkerült az Oscar-díj idegen nyelvű filmek tízes listájára az elmúlt évben. A 

szakma elismerésétől függetlenül számomra sokat adott mind a regény, mind a film, és jó 

szívvel ajánlom másoknak is. 

 Csepregi Gyula 
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Könyvajánló 
 

Háborúról és más démonokról 

Egy Nobel-díjas öt könyve 

 

 

            

 

Szvetlana Alekszijevics (*1948) fehérorosz írónő. 2015-ben Nobel-díjjal tüntették ki 

„Többszólamú írásaiért, amelyekben a jelenkor szenvedéseinek és a bátorságnak állított 

emlékművet.” Nagy sikerű dokumentumregényei mögött hatalmas kutatómunka, 

tényfeltárás, oknyomozás áll – mielőtt kérdezne, beszéltetné interjúalanyait és 

szerkesztené a hallottakat. „Ha visszanézünk a szovjet és posztszovjet történelemre, 

egyetlen hatalmas tömegsírt és vérfürdőt látunk magunk előtt, végtelen dialógust 

elkövetők és áldozatok között. (...) Ez a könyveim témája.” – mondja. Első művei 

szamizdatban jelentek meg, tíz évet külföldön töltött. Öt könyve jelent meg magyarul.  

 Az általa is jelzett vérfürdőről – háborús borzalmakról és egyéb szörnyűségekről – 

csak jelzésszerűen írok. Leginkább az egyszerű emberek, öregasszonyok igaza, tisztasága, 

nagylelkűsége és Isten-hite ragadott meg. Inkább róluk szeretnék írni, tőlük idézni.  

 Utolsó tanúk. Megrázó történetek a háború idején 4-8 éves gyerekekről. Marija 

diplomás nő, rémületes gyerekkorral. Nővérével hányódtak a háborús világban, éhezve-

fázva, reménytelenül. És egyszer, teljesen váratlanul, az utcán egy néni rájuk mosolygott, 

és kaptak egy-egy szál virágot. Egész életét meghatározó élmény volt. A gyengéd 

figyelem, a szereteterőt adott, hitet az életben. „Kitől kaptam én ezt? Ha Isten adta, tudta, 

kinek kell adni… Én megértem a szenvedéstől… Én már láttam az Istent.” Egy írástudatlan 

parasztasszony – aki a temetéseken nagyon szépen énekelt – fogadta be végül őket. 

 A háború nem asszonyi dolog. 16-18 éves lányok tömegével jelentkeztek a 

harctérre (nem nővérnek vagy konyhára). A nagy lelkesedés után irtózatos volt a 

találkozás a háborúval. Az első halott… Az első eltalált német… De a haláltusáját vívó 

kiscsikó is. Nagyon kedves, hogy ott is, a lövészárok poklában is szerettek „csinoskodni”, 

igényesen megjelenni. A fiúk pedig gyöngéden, kíméletesen bántak velük – még a lányok 

hangjának is örülni tudtak. Többen megfogadták, ha túlélik a háborút, sok gyereket 

szeretnének. 
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Fiúk cinkkoporsóban. Afganisztáni háború – 1980 körül. A szovjet csapatok 

bevonultak a „testvéri” afgán néphez. 18-20 éves fiúk vagy gyanútlanul vagy 

kalandvágyból mentek háborúzni. Szörnyű trauma érte őket. Az afgánok gyűlölettel és 

kegyetlenül védekeztek. Ettől az oroszok is megvadultak… Borzalmas vérontás kezdődött. 

A fiúk holtteste, gyakran csak maradványai lezárt cinkkoporsóban kerültek haza. A túlélők 

nyomorékok, depressziósok, öngyilkosok lettek. Az anyák pedig gyűlölettel támadták az 

írónőt, mert hősi halottnak tudott gyermekük bűneit is megírta. 

 Csernobili ima. 1986 tavaszán robbant fel az atomreaktor. Ez olyan súlyú esemény 

és kommunikációs csőd volt, hogy a Szovjetunió felbomlásában is nagy szerepet játszott. 

Mi volt a baj? Bénultság, hallgatás, elhallgatás, halogatás, szervezetlenség, késlekedés, 

beletörődés. Ott dolgozó német mérnökök két napig éjjel-nappal próbálták megoldani a 

helyzetet, de amikor kiderült, hogy az oroszoknak ez nem elég fontos, hazamentek az 

NDK-ba. A lassan kezdődő evakuálás ellenére sokan, főleg öregek, illegálisan maradtak a 

zónában: kis házukban, földjükön.  

 Néhány figyelemre méltó gondolat: „Csak magát mentette az ember, minden mást 

elárult.” (Pl. otthagyott vagy lelőtt kutyák, macskák.) „Megharagudott az Isten? Nem 

emberi módon élünk, nem az isteni törvények szerint.” „Istenhez imádkozni kell, nem 

kérdéseket feltenni neki.” „Jaj, csak háború nem legyen!” (Öreg néni mondja a 

legkritikusabb napokban – hiszen a bajt felmérni nem tudja, és a legelementárisabb rossz 

élménye a háború.) Eszembe jut édesanyám, mindegyik gyermekem születésekor első 

gondolata volt: „Fiú? Jaj, csak ne vigyék katonának!” „Lány? Az jó, nem kell háborúba 

mennie!” Nekünk ez már nemigen jut eszünkbe, pedig minden nap hálát kellene adnunk, 

hogy békében élhetünk. 

 Elhordott múltjaink. A kötet a peresztrojka, a rendszerváltás időszakát dolgozza fel. 

Bolsevizmus, sztálinizmus, ínség, Gulág – szörnyű idők, mégis tömegeknek adott 

valamilyen hitet a kommunizmus. Gorbacsov idején pedig óriási volt a várakozás, azt pedig 

rettenetes kiábrándulás követte. Jött a bóvli, a kóla, a nyugat ócska hordaléka… Az idősek 

döbbenten, tehetetlenül nézték és emlékeztek: „Annyit éheztem, hogy a legkedvesebb a 

szívemnek, ahogy érik a kenyér, hajladoznak a kalászok. Nekem ez olyan, mint mikor 

maguk egy képet néznek a múzeumban.” „Apánk legfőbb ambíciója volt, hogy két fia hősi 

halott legyen, velünk büszkélkedhessen.” „Bevonultak a németek. Másnap már virágot 

ültettek, építették a vécét.” „A maguk munkáját sose számítják az asszonyaink: ami a 

konyhakertben nő meg az ólban, az a «miénk», ingyen van, Isten adta.” „Engem még 

nem kérdezett senki az életemről, ezért vagyok magával ilyen bőbeszédű […] Korábban 

nem nagyon foglalkoztatott, mi van itt belül […] Most mintha egy bánya tárnái fölött 

élnék.” 

 Az Örkény Színház nagy sikerű előadása a Seconhand, amelyben – az Elhordott 

múltjainkra – utaló címmel mindegyik kötet sűrítményével, a posztszovjet világ 

visszáságaival és drámájával szembesül a néző. 

 

 Regős Imre 
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Könyvajánló 
   

Gerhard Lohfink: A Miatyánk új értelmezésben 

(Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor és L’Harmattan Könyvkiadó, 2017) 

 

Imádkozni jó, imádkozni KELL. Ezt érezhették 

a tanítványok is, akik látván Jézust elvonulva 

imádkozni, kérték, hogy tanítsa őket is. 

Lohfink könyve arra tanít, hogy a 

Miatyánk nagyon a tanítványok élethelyzetére 

szabott ima. Mert ők azok, akik Mesterüket 

követve lemondtak kenyérkereső 

munkájukról, hátra hagyták számukra 

biztonságot jelentő családjukat, és Jézus 

életmódját követve, csak a mennyei Atyában 

bízva, a rájuk hallgatók adakozó és befogadó 

készségére utalva éltek. 

Amikor mi ugyanezekkel a szavakkal 

imádkozunk, készek vagyunk-e ilyen 

mértékben Istenre bízni magunkat? És 

valóban hisszük-e, hogy az ő országa, az ő 

akarata itt, a földön is megvalósulhat, ahogy 

a mennyben? Akarunk-e valóban az ő népévé 

válni? Mekkora erőfeszítéseket vállalunk, 

hogy testvéreinkkel és ellenségeinkkel 

kiengesztelődve békében tudjunk élni? 

Mert ha a Miatyánkot nemcsak 

ledaráljuk, hanem Jézus szándéka szerint 

imádkozzuk, az a megtérésünket, Isten szándéka szerinti megváltozásunkat vonhatja 

maga után.  Mert azt kívánja tőlünk, „hogy Isten nevének megszentelése legyen a legfőbb 

gondunk. Arra indít, hogy Isten legyen az Úr, ne mi magunk. Hogy ne a saját terveink 

sikeréért izguljunk, hanem Isten tervének sikeréért. Azt akarja, hogy Isten népében 

mindenki segítse a másikat […]. Arra biztat, hogy minden nap bocsássunk meg 

egymásnak. Végül szeretné tudatosítani bennünk, hogy állandóan ránk leselkedő veszély a 

hit útjáról való letérés.” (110. l.)    

De hiszen minden imádkozás – akár kötött szöveget mondunk, akár saját 

szavainkkal imádkozunk – Isten felénk nyújtott kezének megragadása, és – mint minden 

kapcsolat – a változás kockázatával jár.  A tanítványok vállalják ezt a kockázatot. Mert 

imádkozni jó, mert imádkozni KELL.  

 

  Fiers Márta        
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 Morzsaszedés 
Kötelékbe tartozom 

Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.  
(Zsolt 147,11) 

Jézus mondja: Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám.  
(Mk 3,35) 

 

Kislányom elmúlt hároméves. Az elmúlt időkben sokat foglalkozik a szülei határainak 
feszegetésével. Van, amikor bátorítjuk, biztatjuk, de létezik olyan, amiről inkább 
lebeszéljük. Ekkor csalódottan felcsattan: „Miért nem szabad?” Máskor olyat követel, amit 
kérhetne is. Természetesen elhangzik az „akarom” a „kérem szépen” helyett. 

Rendszeresen tudatosítom magamban: „Nem rövid, hanem hosszú távon szeretjük 
a gyermekünket.” Vannak dolgok, helyzetek, amelyekre időnként nemet kell a szülőnek 
mondania. Ilyenkor ő nem túl népszerű. 

Attól válik a barát baráttá, hogy az élmények, közösen kiállt próbák bizalmassá 
teszik a másikat, és érzékeny szabályok mentén támogatják egymást. 

Egy betérő családtag onnan tudja, hogy része a közösségnek, amikor a finom 
mondatfordulatok értője lesz, amikor elkezdi élni a belső hagyományok és rítusok 
élményvilágát. 

A játékosokat összekötik az eszközök és a játékszabályok. Mindezek élhető keretet 
és biztonságot adnak. 

Amikor Isten szabályokat, útmutatásokat és törvényeket ad, azzal az a célja, hogy 
életben tartson, és óvjon mindattól, ami árthat. Ő így biztosít számunkra életteret. 
Ha Isten akaratában működő, cselekvő bizalmam van, az nem másnak a jele, mint hogy 
Atyánk szeretett családjának kötelékébe tartozom. 
 

Mennyei Édesapám! 
Kikérem a jussom, hogy magam mögött hagyva az atyai házat, útnak induljak. Éppen ezt 
teszem. Ne engedd, hogy szégyent hozzak rád, és visszafordíthatatlan esztelenségeket 
tegyek a te neved alatt. Szólíts meg engem jól érthető szavakkal. Bátoríts, hogy bízzam 
intelmeidben. 
Uram, a gyermeked vagyok, taníts szeretetedben létezni. Add, hogy úgy szeressek, ahogy 
azt tőled látom. Ámen. 

 Benkóczy Péter 
Megjelent:  Napi ige - Lelki útravaló az év minden napjára (szerk.: Galambos Ádám,  Luther Kiadó, 2019 ) 
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Zöld oldal 
 

Kézműves szappanok, illatosak, ízlésesek és óvjuk vele a környezetünket 

 

Szerencsére manapság 

egyre többen használják, 

sőt otthonaikban maguk 

készítik a kézműves 

szappanokat. Termelői 

piacokon már jó pár éve, 

de ma már a drogériák, 

boltok polcain is 

megtalálhatók. Miért is 

érdemes váltani a 

megszokott, sokszor 

olcsóbb tusfürdőről vagy 

sima bolti szappanról 

ezekre a termékekre? 

Ökológiai szempontból 

egyértelműen jobbak a kézműves termékek. A tusfürdők csomagolása teljesen felesleges 

műanyag hulladékot termel, amit a mai világban fontos lenne elkerülni. Továbbá a bolti 

szappanok és a tusfürdők előállítása, szállítása is megterhelő lehet a környezet számára. 

Bár a kézműves szappanokhoz is be kell szerezni az alapanyagokat, ezzel kapcsolatban is 

lehet tudatosnak lenni és a legkevésbé környezetszennyező megoldást választani. Az ipari 

mennyiségben előállított szappanokhoz képest, még így is jobban járunk. Ami pedig jó hír 

a számunkra, hogy ha jó minőségű kézműves szappant választunk, azt a bőrünk fogja 

meghálálni, tehát nemcsak a környezettel teszünk jót, de magunknak is kedvezünk.  

Mivel én csak használom ezeket az ízléses, illatos és jótékony hatású szappanokat, 

de készíteni sosem készítettem, ezért megkértem Kovács Georginát, gyülekezetünk tagját, 

meséljen nekem, ő hogyan készíti és mit érdemes erről tudni. Ezúton is nagyon köszönöm 

értékes válaszait.  

A házi készítésű szappan egyik nagy előnye, hogy tudjuk, mi van benne. Georgina 

csakis jó minőségű alapanyagokkal dolgozik, nála minden szappan alapját a kókuszzsír és 

az olívaolaj adja. Szappanjait hideg eljárással készíti, egész egyszerűen, mert így szereti. 

Ez lassúbb eljárás, mivel a víz így lassan párolog el, cserébe szép formákba lehet önteni az 

anyagot, és amíg „szárad”, finom szappan illat van a lakásban. Már hét éve, hogy egy 

tanfolyamon megtanulta az alapokat, azóta pedig közel 30 saját receptúrát dolgozott ki. 

Aminek én külön örülök, hogy szappanjai pálmaolajmentesek. Saját és a vevői tapasztalata 

is az (az enyém is), hogy jótékony hatással vannak a bőrre. Akár bőrszárazság vagy 

ekcéma esetében is segíthetnek. De jók lehetnek mitesszeres, pattanásos bőrre is.  

Maga a szappankészítés, elmondása szerint, nem nehéz. Az egyetlen dolog, amivel 

elővigyázatosnak kell lenni, az a lúg. A lúg erősen maró, égető hatású, emiatt 
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védőszemüveg, gumikesztyű és hosszú ujjú ruha szükséges. Aki bele szeretne vágni, erre 

mindenképp gondolnia kell. Fontos tudnivaló még, hogy a szappankészítésre használt 

edényeket és eszközöket másra nem szabad használni, emiatt be kell szerezni megfelelő 

eszközöket például lúgoldó flakont, hőálló tálakat és szilikon formákat. Szükség van még 

ioncserélt vízre is nagy mennyiségben. 

Amint már írtam, a szappanok alapját a kókuszzsír és az olívaolaj adják. További 

olajok lehetnek még például neemolaj, tökmagolaj, napraforgóolaj, sheavaj, avokádóolaj. 

Legfeljebb 5 olajat érdemes használni egy szappanhoz, hogy a jótékony hatások 

érvényesülni tudjanak. Ezen kívül számtalan más anyag kerülhet a szappanba, kivétel 

nélkül mind jó minőségűek: 100 %-os illóolajok, fűszerek, mint paprika, fahéj, kurkuma, 

vanília; növények, mint körömvirág, levendula, rózsa, citromfű, csalán, kamilla; és 

egyebek, mint só, esetleg holt-tengeri só, iszap, ichtiol (orvosi kátrány), csoki, méz, kávé, 

aktív szén. 

Szappankészítésnél mindenre figyelni kell: az arányokra és mennyiségekre, a lúg 

miatt a biztonságra, a tisztaságra és persze önmagunkra. Ahogy Georgina is elmondta, 

csak egészségesen és jókedvűen áll neki szappant készíteni, beleadva szeretetét és pozitív 

energiáját. 

Maga a szappankészítés egyszerű művelet: az olajokat melegíteni, a lúgot hűteni 

kell. Ezeket aztán összekeverni, megfelelő állagnál hozzáadni a többi plusz anyagot, 

formába önteni, majd betakarva hagyni egy napig. Utána kivenni a formából és száradni 

hagyni néhány hétig.  

 

Rengeteg leírás, recept, sőt Facebook csoport is van az interneten, ahol érdemes 

informálódni. Mégis, ha valaki bele szeretne vágni, érdemes elmenni egy tanfolyamra az 

elővigyázatosság miatt, akár Georginához is. Hiszen egy tanfolyamon azonnal választ 

kaphatunk a felmerülő kérdéseinkre is. 

Bár Georgina hideg eljárással készíti a szappanjait, érdemes megemlíteni a meleg eljárást 

is. Ezzel az eljárással gyorsabban elkészül a szappan, mivel a kész masszát tovább 

melegítik és hamarabb elpárolog belőle a víz. Viszont pont emiatt csak tömbformába lehet 

önteni, ahonnan kivéve és szeletelve akár másnap már használható is a szappan. Ez sem 

rossz, egyszerűen ez másfajta eljárás.  

Végezetül hadd említsem meg Georgina egyik kedvenc szappanját (bár mindegyiket 

nagyon szereti), ami nem más, mint az olívás szappan. Ebben az olajok mennyiségének 

fele olívaolaj, a másik fele kókuszzsír és szőlőmagolaj. Én minden bizonnyal ki fogom 

próbálni. 

 

 Siszer Vera 
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Sorokban 

 

Január  

1. Újévi istentisztelet 

6. Vízkereszt ünnepi istentisztelet 

8. Kápolna Filmklub – Sráckor 

20-25. Ökumenikus imahét (változó 

helyszínen) 

Február  

5. Kápolna Filmklub - Szökő hév 

3-15.Páros Kalandtúra” Házasság hetének 

jegyében 

16. Istentisztelet: a Házasság Hete 

alkalmából a házaspárok megáldása 

20 Presbiteri ülés 

22.Presbiteri vacsora 

23.Családi istentisztelet 

Március  

3. Elnökségi ülés  

4.  Kápolna Filmklub – A Tehetség 

12 Presbiteri ülés 

15.Szupplikáció (Bolla András teol hallg. ) 

21. Kertrendezés 

22. Áldozati vasárnap - „Tavasz”  
Április  

1. Kápolna Filmklub (ONLINE) – Feltámadás 

 

 

 

66--88..  1188::0000  NNaaggyyhheettii  eellccsseennddeesseeddééss  ttaaiizzééii                          

                            éénneekkeekkkkeell                                                ((OONNLLIINNEE))  

99..    1188::0000  NNaaggyyccssüüttöörrttöökkii  iisstteennttiisszztteelltt    

((OONNLLIINNEE))  

1100..  1100::0000  NNaaggyyppéénntteekkii  iisstteennttiisszztteelleett  

  ((OONNLLIINNEE))  

1100..  1188::0000  PPaassssiióóoollvvaassááss    

((OONNLLIINNEE))  

1122..  0055..0000    HHúússvvéétt  hhaajjnnaallii  iisstteennttiisszztteelleett    

((OONNLLIINNEE))  

1122  1100::0000    HHúússvvééttii  üünnnneeppii  iisstteennttiisszztteelleett    

((OONNLLIINNEE))  

1133..  1100::0000  HHúússvvéétt  mmáássooddnnaappii    

                          iisstteennttiisszztteelleett                                    ((OONNLLIINNEE))  

 

 

 

29. Kápolna Filmklub (ONLINE)  

      – Egy Becsületbeli Ügy 

Május  

13.18:00 „4 szerda” * 

20.18:00 „4 szerda” *   

21.10:00 Mennybemenetel ünnepe (ONLINE) 

27.18:00 „4 szerda” *  

31.10:00 Pünkösdi ünnepi istentisztelet (ONLINE) 

   

31. Áldozati vasárnap. „Nyár”  
Június  

3. Kápolna Filmklub Online – A Szoba 

13.„Családi” kirándulás *  

14.10:00 Tanévzáró istentisztelet *  

22. Tanévzáró EHE 
Július  
6-11. Hittantábor (karantén feloldása esetén) 
15-19. Szélrózsa – Gyula (Karantén feloldása 
esetén illetve szervezők döntése alapján 
megtartva) 
Szeptember  
13. 10:00 Tanévnyitó istentisztelet 

19. 18.00 Nyitott templomok éjszakája 

 

Programjaink karantén feloldása esetén* 
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OONNLLIINNEE ISTENTISZTELETEK  

A templomunkban rögzített istentiszteletek 

YOUTUBE.COM csatornáján követhetők: 

keresse a „KŐBÁNYAI EVANGÉLIKUS” kezdőlapot. 

 

 

 

 

 

IDŐS GYÜLEKEZETI TAGOK SEGÍTÉSE 

Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. 

A vírus terjedését és leküzdését megfékezendő számos korlátozást vezettek be. Többek 

között az idős embereket arra kérték maradjanak otthonaikban. Gyülekezetünk 

önkéntesekkel igyekszik a rászoruló, idős embereken segíteni: bevásárolni és recepteket 

beváltani. Segítséget kérni a következő telefonszámokon lehet: 

++3366  2200  882244  88557766    ééss    ++3366  2200  882244  66772244  

 

 

PERSELYPÉNZ , EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK ÉS ADOMÁNY 

A járvány időszaka alatt is szükség van testvéreink gyülekezet fenntartó támogatására. 

Egyházközségünk szolgálatához, missziói munkájához és fennmaradásához gyülekezetünk 

tagjainak áldozatvállalásra továbbiakban is számítunk.  

Erre most személyesen nincs lehetőség, csak átutalással, ezért figyelmükbe ajánljunk 

gyülekezetünk folyószámlaszámát:  

OOTTPP  1111771100000022--2222444400888822 

 

 

KÁPOLNA FILMKLUB  

a hónap első szerdáján 

A vetítések kezdete: 17.30 

A film megtekintését rövid beszélgetés követi. 

 

A vetítésekről a „Kápolna Filmklub” facebook oldalán,  

továbbá a gyülekezet levelező listáin tájékozódhat. 

 

Karantén idején: Kápolna Filmklub - Online 

ONLINE vetítések, minden nap másik alkotás 
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LLEELLKKÉÉSSZZII  HHIIVVAATTAALLII    

FFOOGGAADDÓÓ  ÓÓRRÁÁKK  
  

kkeeddddeenn  1100::0000--1122::0000  

sszzeerrddáánn::  1133::3300--1155::3300  

ppéénntteekkeenn::1144::3300--1166::3300  
  

LLeellkkiippáásszzttoorrii  bbeesszzééllggeettééss,,  

ttoovváábbbbáá  kkeerreesszztteellééssii,,  eesskkeettééssii,,  

tteemmeettééssii  bbeejjeelleennttkkeezzééss  

aazz  iisstteennttiisszztteelleetteekk  uuttáánn  sszzeemmééllyyeesseenn  

vvaaggyy  aazz  eeggyyhháázzkköözzsséégg  tteelleeffoonnsszzáámmáánn  

lleehheettssééggeess..  
  

ccíímm::  11110022  BBuuddaappeesstt,,  KKááppoollnnaa  uu..  1144..  

vveezzeettéékkeess::  ++3366  11  99552200  999999    

mmoobbiill::  ++3366  2200  882244  88557766    
  

hhttttpp::////kkoobbaannyyaa..lluutthheerraann..hhuu  

ee--mmaaiill::  kkoobbaannyyaa@@lluutthheerraann..hhuu  

hhttttpp::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kkoobbaannyyaaii..

eevvaannggeelliikkuussggyyuulleekkeezzeett  
  

KKéérrjjüükk,,  kkeeddvveess  oollvvaassóó,,  hhooggyy  aannyyaaggii  

ttáámmooggaattáássáávvaall  sseeggííttssee  hhíírrlleevveellüünnkk  

jjöövvőőbbeennii  mmeeggjjeelleennéésséétt  ééss  mmiisssszziióóii  

sszzoollggáállaattáátt..  
  

AAddoommáánnyyookkaatt  ééss  aazz  eeggyyhháázzffeennnnttaarrttóóii  

jjáárruulléékkoott  ccsseekkkkeenn  iiss  bbee  lleehheett  ffiizzeettnnii,,  

mmeellyyeett  kkéérrééssrree  eellkküüllddüünnkk,,  iilllleettvvee  

sszzeemmééllyyeesseenn  ggyyüülleekkeezzeettüünnkk  

ppéénnzzttáárroossáánnááll,,  vvaaggyy  ááttuuttaalláássssaall  aazz  

OOTTPP  1111771100000022--2222444400888822  

sszzáámmllaasszzáámmrraa..    

KKKööözzzllleeemmmééénnnyyy:::   HHHaaarrraaannngggssszzzóóó   222000222000   
    

  
  

  
  

  

   

  
  

  

KKŐŐBBÁÁNNYYAAII  HHAARRAANNGGSSZZÓÓ  22002200  ||  BBÖÖJJTT  ––  HHÚÚSSVVÉÉTT  ––  PPÜÜNNKKÖÖSSDD  

  
TTöörrddeellééss::  TTüüsskkeeffyy  

SSzzeerrkkeesszzttőő::  ZZáásszzkkaalliicczzkkyy  ZZssuuzzssaannnnaa,,  BBeennkkóócczzyy  PPéétteerr  

FFeelleellőőss  kkiiaaddóó::  BBeennkkóócczzyy  PPéétteerr  

KKéésszzüülltt  aa  SSzzeellkkeerr  nnyyoommddáábbaann  

                                                                      11110033  BBpp..,,  NNoosszzllooppyy  uuttccaa  88..  

                                                                      wwwwww..sszzeellkkeerr..hhuu  
  


