
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

„Jaj, mi nyomorult emberek , milyen hideg és rest 
szívvel tekintünk erre a nagy örömre , amely pedig a mi 
javunkra válik ! Hiszen ez az a legnagyobb jótétemény , 
amely messze , messze felülmúlja a teremtés összes 
többi művét . Mégis olyan gyengécskén hisszük , holott 
angyalok hirdetik , prédikálják és éneklik nekünk , és 
ezek a mennyei teológusok és prédikátorok a mi 
kedvünkért annyira örülnek , és az ő énekük igen szép 
énekszó, amelyben röviden össze van foglalva az egész 
keresztény hitvallás lényege . Mert a Gloria in excelsis 
Deo, azaz „Dicsőség a magasságban Istennek” (Lk 
2,14) a legfőbb istentisztelet , ezt kívánják és hozzák 
meg nekünk az angyalok Krisztusban.”         

(Luther Márton, 1538. december 25.) 
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Elöljáróban... 
Az újságok tele vannak a azzal a szenzációs 
hírrel, miszerint idén december 21-én a 
Megismétlődik a Jézus születését jövendölő 
együttállás, azaz  A naprendszerünk két 
legnagyobb bolygója, a Jupiter és a Szaturnusz 
egyre jobban megközelíti egymást, majd a 
földről nézve közösen úgy ragyognak fel mintha 
egyetlen csillag lennének. Ez az együtt állás 
olyan különleges égi jelenség, melynek a 
bekövetkeztése igen sokat kell várni. Ilyen 
közelségre 1623 óta nem volt példa, 
legközelebb pedig 2080-ban fordul majd elő, 
hogy a két égitest ennyire közel látszik 
egymáshoz a földi égbolton. 

2020 az együttállás éve volt. Disszonáns 
és rendkívül szomorú módon úrvacsoraosztás 
nélküli lett az „úrvacsora éve”. Meg kellett 

tanulnunk, mit jelet a „Úrvacsora-böjt.” Az istentiszteletek átkerültek a jelenléti, templomi 
helyszínről az online térbe. Táborozni voltunk hittanos gyerekekkel itthon, Kőbányán. 
Megünnepeltük gyülekezetünk fennállásának 110 évét, melyen Dr. Fabiny Tamás és 
Smidéliusz András – korábbi kőbányai lelkészek – részt vettek, noha csak virtuálisan tehették 
meg ezt. 

Szeptembertől jelenléti iskolai hitoktatás történik öt hitoktató bevonásával, miközben a 
Szenior bibliaórák telefonos közvetítéssel válnakik lehetővé, továbbá online módon találkozik 
az Ifi, az Emmaus-kör, és így kezdődtek el a felnőtt és a gyermek konfirmációi előkészítők is.  

Együttállás. Egy bizonyos szemszögből nézve sokat veszítettünk, csak azt kell 
számolgatnunk, van-e olyan olvasat, melyben nyertünk. Talán jobban értékeljük a személyes 
találkozókat, a beszélgetéseket, megbecsüljük a kapott időt.  

Az a kérdés, hogy üdvtörténeti szempontból tudjuk-e szemlélni az eseményeket. Látjuk-
e a jelekben azt amit Krisztus mondott az Ő eljövetelével kapcsolatban?  

Jézust, amikor ezekről a kérdésekről faggatták, ezt mondta: „akkor sokan 
eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat 
megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De 
aki mindvégig kitart, az üdvözül.” Nem gondok, inkább ádventi elképzelések ezek most, az Ő 
megígért eljövetlét váró gondolatok. 

Együttállás. Egy bizonyos pontból úgy tűnik mintha fénylő csillagként ragyogna fel az 
két bolygó, akiknek saját fényük nincs is, mert a Nap világosságát tükrözik felénk. Rendkívül 
tanulságos ez az együttállás, mert mi lenne, ha szertegurult gyöngyöcskék, holdak és bolygók 
helyett egy irányba állnánk közösen, hogy feltűnőek legyünk együtt és tudni lehessen, 
valójában kinek a fényét tükrözzük mi Krisztus követők. Együtt kell állnunk, hogy teljes 
kitartásban a gyűlölet helyett szeretetet hordozzunk, megosztottság helyett összefogjunk.  

Ne engedjük, hogy a szeretet meghidegüljön! 
December 21-én, a Föld bolygóról nézve, szabad szemmel nézve a Jupiter és a 

Szaturnusz szinte összeolvad, annyira közel látszanak egymáshoz. 

Lassan 2020-at váltani fogja 2021! Kívánjuk,  kedves olvasó – hogy együttálljon 

életében a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, valamint az 
önmegtartóztatás és útjelző Krisztus fényétől ragyogó „csillagként” világítsunk együtt sokak 
számára.  

 Benkóczy Péter 
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Ádvent 

 

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, 

bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. (Jel 3,20) 

 

Bizony, kiszolgáltatott szituáció. Ajtó előtt állunk, 

zörgetünk, ajtónyitásra, beengedésre várva. Állunk, 

zörgetünk, várunk. A helyzet reménytelenségét 

fokozza, hogy tehetetlenek vagyunk, amíg nem 

ismernek fel minket, amíg nem érkezik válasz.  

De vajon miért is nyitna ajtót valaki egy fel nem 

ismertnek, idegennek, sőt gyanús idegennek, aki 

makacsul csak áll és zörget? Vajon meddig várnánk 

válaszra, mikor adnánk fel, mikor mondanánk le róla? 

Valószínűleg elég gyorsan. 

De igénkben Jézus áll az ajtó előtt! Ő csak áll és 

zörget szüntelenül, makacsul, kitartóan! Ő soha nem 

adja fel! Nem adja fel, mert nem akarja, hogy 

bezárkózva, egyedül – Nélküle – éljünk. Sőt, arra sem 

tart igényt, hogy felismerjük, és az ismerősnek kijáró 

tisztelettel fogadjuk. Csupán azt kéri, hogy hangját 

meghallva, bezárt ajtónkat nyissuk ki. Ez neki elég. 

„Bemegyek ahhoz” – mondja, és teszi, és ha már 

bejött, akkor minden rendeződik. Már nincs nyugtalanság, nincs egyedüllét és nincs sivárság. 

És Ő nem jön üres kézzel! Asztalunk megterítve – együtt vacsorázunk. Mi pedig már tudjuk, 

hogy Jézus, a mi Megváltó Urunk lépett be hozzánk és vállalt közösséget velünk. 

Ádventben, az eljövetel idején különösen érzékennyé kell válnunk az ajtó előtt álló 

Jézus zörgetésére. Ha pedig már megismertük Őt, és elfogadtuk ajándékait, akkor az ajtó-

nyitáson kívül mást is illik tennünk. Illik szobánkat, azt az ajtó mögötti „bensőt” rendbe 

tennünk: kitakarítani, felkészíteni, ünnepi díszbe öltöztetni. 

Ádventi várakozásunkat évről-évre megszabja ez az önvizsgálat alapú örömteli 

készülődés. Közben olyan jó tudnunk, hogy Aki már több mint kétezer éve eljött, mostani 

szentesténken is megérkezik. Mai ádventünkben, amikor világméretű járvány és a karantén-

magány elszigeteltségében és veszélyeztetettségében élünk, különösen szükségünk van az 

elmélyülésre, majd a Megváltó születésének ez évben is megjelenő bizonyosságára.  

Adja Isten, hogy az ádventi eljövetelre való várakozásunkban mindannyian meghalljuk 

Jézus megtérésre hívó szavát, és szeretetben, békességben, reménységgel, örömteli 

várakozással énekeljük együtt – nemcsak a templomban, hanem azon kívül otthonainkban, 

„balkonénekléseink” alkalmával is –, testvéri közösséget alkotva: „Ajtódnál valaki megáll, … 

Jézusod áll kinn, ajtódon valaki kopog.” (EÉ 552) És „Jer, tárjunk ajtót még ma mind! A 

legnagyobb király van, itt […] Jer, tárjunk ajtót lelkesen! A szívünk templommá legyen.” (EÉ 

137)      

 Vilmos Andrea | hitoktató                                                                             
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 Karácsony 

 

És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. 

Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. (Lk 2,6–7) 

 

Nyílik a méhszáj. 

Máriát nem vizsgálták ugyan bábák, de biztosan érzi, 

hogy sürget az idő. Gyorsan fogadót kéne találni, hogy 

leszállhasson végre a szamárról. 

Bezárulnak előttük az ajtók. 

Hiába a sok próbálkozás, könyörgés, hiába hivatkozik 

József a mindenórás Máriára, sehol sem fogadják be őket. 

Betlehem városa megtelt a népszámlálásra érkezőkkel. Végül 

valakinek megesik rajtuk a szíve, és beengedi őket az 

istállójába. 

Máriát fektében – József ráterített felsőruháján 

keresztül is – szúrja szalma. Két fájás között eszébe jut 

Erzsébet, aki fél éve megszülte Jánost, hogy felnőve majd ő legyen az Úr útjának 

előkészítője. Azután Gábriel ígéretére gondol, amely szerint a most születő gyermek Isten 

fia lesz, az egész nép királya. 

Ezzel egy korszak lezárul. 

És akkor megnyílik a menny. 

Mária bepólyálja és magához öleli az újszülöttet. Fülel. Belülről hallja, vagy kívül 

szól? „Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Dicsőség a 

magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” 

 

 Fiers Márta 

Óév este  

    

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, 

sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem 

semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent 

Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Rm 8,38–39) 

 

Becsukódik – kinyílik. Bezárul – feltárul. Véget ér – kezdődik. Életünk során talán 

épp ezen az estén, az év utolsó napjának éjszakáján élünk legtöbbször ezekkel a 

fogalmakkal. Évről-évre megtapasztaljuk a visszatekintés, a számvetés, a lezárás 

kényszerét. Végiggondoljuk, mi minden történt az elmúlt 366 napban. Mi történt velünk, 

általunk. Megtettük-e, amit kellett? Megtettük-e, amit nem lett volna szabad? 

Odafigyeltünk-e? Kezet nyújtottunk-e? Támogattunk-e? Elfordultunk-e? Az igazság vagy a 

hazugság oldalára álltunk? A gyengét erősítettük vagy elbizonytalanítottuk az erőst? 

Kerestük-e az igaz utat a lábunkkal, a szívünkkel? Ha megtaláltuk, képesek voltunk-e járni 
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rajta? Ezernyi filmkocka pereg előttünk, 

ezernyi elmulasztott lehetőség vagy 

ezernyi jó döntés – kinek-kinek a saját 

mérlege szerint. „Mozgalmas évet zártunk” 

– szoktuk mondani nagy sóhajjal. 

„Reméljük, a következő nyugalmasabb 

lesz.” Vagy vidámabb. Békésebb. 

Boldogabb. „Sok volt a veszteségünk” – 

talán meghalt egy szerettünk, 

elvesztettünk egy barátot, az 

egészségünket, anyagi javainkat. 

„Reméljük, kevesebb lesz a nehézségünk.” 

Együtt maradunk. Együtt leszünk. Egészségben. Anyagi biztonságban.  

 Bezárul – feltárul. Alkonyul – virrad.  

 Él valami tévképzet bennünk, hogy az óévet eltemethetjük, és közben az új 

esztendő csupa fehér lapot nyit nekünk. A naptárba nézve persze ezt látjuk. De ha 

magunkba nézünk? A terheinket, a fáradtságunkat, a bűntudatunkat cipeljük magunkkal 

tovább ugyanúgy, mint az örömeinket, a bizalmunkat, a hitünket.  

 Pál apostol evangéliuma erre a borús éjszakára az, hogy semmi nem választhat el 

Isten szeretetétől. Meg van győződve, azaz a lehető legbiztosabb tudással rendelkezik 

arról, hogy nincs olyan földi vagy földön túli hatalom, amely erősebb lenne ennél a 

köteléknél. Az ókori emberek szemében ez nagyon fontos üzenet volt: ők talán a 

csillagokban kerestek kapaszkodót, vagy a világi hatalomtól, esetleg a démoni, alvilági 

erőktől tartottak. Kortársaink a sorsot, a kényszert, a genetikát, a determinációt, a politikai 

erőket, az összeesküvéseket tartják félelmetesen meghatározónak. De Pál nekik is, nekünk 

is hirdeti: nincs olyan teremtmény, amely elég erős legyen ahhoz, hogy ettől a szeretettől 

el tudna vágni bennünket. Mert ez az a szeretet, amely Jézus Krisztusban – életében, 

halálában és feltámadásában – testet öltött, és mindenekfölött diadalmaskodik. 

 Bezárul az év – záruljunk be a kétely, a félelem számára. Mert feltárul előttünk újra 

és újra Isten szeretete.  

 Zászkaliczky Zsuzsanna 

 

Újév 
 
A 2021. év igéje: Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas. (Lk 6,36)  
 

Nagyon komoly életprogramot kaptunk erre a most induló évre. Éppen most, 

ezekben a bizonytalanságokkal, gondokkal terhelt időben. Azt gondolhatjuk talán, hogy 

Isten igen magasra helyezte a mércét. Azt kívánja tőlünk, hogy őhozzá hasonlóan 

viszonyuljunk embertársainkhoz. Nem túlzott elvárás ez részéről? Manapság sokszor 

tapasztaljuk, hogy egyre önzőbbek és könyörtelenebbek az emberek. Emiatt tartani 

kezdtünk egymástól: vajon mit akar tőlem a bajba jutott szomszédom, ismerősöm? Miért 
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éppen engem szólít meg az utcán didergő hajléktalan vagy a 

kéregető koldus? Mi közöm van hozzájuk? Hajlamosak lettünk 

bezárkózni és csak a saját ügyes bajos dolgainkkal 

foglalkozni. Meg aztán kicsit belefáradtunk már a világjárvány 

okozta terhek cipelésébe is. Elég nekünk a magunk baja – 

gondoljuk. 

És éppen most érkezik a felszólítás attól, aki 

követőinek valljuk magunkat, Urunktól, Jézus Krisztustól: 

„Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas.” 

Utána néztem, mit is jelent az „irgalmas” kifejezés. Szó 

szerinti értelemben Isten vonatkozásában az Ő fáradhatatlan, 

segítő szeretetét, az ember oldaláról a szánalmat, a könyörületet jelenti. Isten irgalmának 

megtapasztalása hálára, örvendezésre és az irgalmasság gyakorlására késztet az éhezővel, 

özveggyel, árvával, otthontalannal szemben. Irgalmassága által Isten normát állít fel, 

példát mutat és indítékot ad az Őt követőknek. Az irgalom az Úr legistenibb tulajdonsága, 

az emberben pedig a legmagasztosabb vonás. 

Az Újszövetség eredeti görög szövegében az irgalom szó azt jelenti: megmozdulnak 

a belső részei. Szép magyar kifejezéssel: összeszorul a szíve. Tehát van érző és együttérző 

szíve, és ennek következtében mozdul a keze és a lába is, és segít. 

Megtisztelő feladat Jézus munkatársaivá lennünk ebben az egyre sötétebb és 

megannyi sebből vérző világunkban. Bárcsak természetünkké válna a figyelmesség, 

tapintat, gyengédség! Egészen más lenne sok házasság, család, lakóközösség, sőt az 

egész társadalom is! 

Pilinszky János mondta egyszer a neves pszichológussal, Popper Péterrel 

beszélgetve: „A valóságban az élet dolgainak többsége nem megoldható. Legfeljebb jól-

rosszul elviselhető. Óriási a különbség közöttünk. Ti úgy gondoljátok, hogy az életben 

problémák vannak és megoldásokra van szükség, én meg úgy gondolom, hogy az életben 

tragédiák vannak, és irgalomra van szükség.” 

Merjünk hát szakítani az irgalmatlanság lelkületével, és legyen bátorságunk jó 

szívvel, segítőkészséggel válaszolni a világ sok nyomorúságára! 

 Görög Zoltánné, Hajnalka 

 

Beharangozó 

Négy szerda – 2021 

Gyülekezetünk néhány éves hagyománya, hogy húsvét és pünkösd között, négy szerdán 

tematikus estékre gyűlünk össze, amelyeken egy-egy – közös szálra felfűzött – témát 

járunk körül meghívott előadónkkal, vendégünkkel. 2021-ben remélhetőleg 

megrendezhető lesz Budapesten a tavaly elmaradt Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus. Az evangélikus egyházunk által meghirdetett Úrvacsora éve pedig – 

pünkösdig – folytatódik. A 2020-ban elmaradt estéket szeretnék pótolni: 2021-ben négy 

szerda estén át ehhez a tematikához kapcsolódunk.   
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Vízkereszt 
 

„...a titok az, hogy Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendő dicsőségnek.” 

(Kol 1,26–27) 

 

Az „epifánia” görög szó, 

jelentése megjelenés, jelenlét, 

számunkra Jézus Krisztus 

megváltóként való 

megtestesülését jelenti, ennek 

örömnapja vízkereszt! 

Miközben ünnepeink 

Krisztus jelenlévőségét 

hirdetik, hajlandóak vagyunk 

tudomást sem venni Őróla. 

Hívjuk őt szavakkal, de 

kevéssé várjuk igazán. 

Kereszténységről beszélünk, 

de rendre kimarad belőle a Krisztus-követés, olyan ez, mintha bezárnánk előtte a kapukat. 

Krisztus megjelenése és jelenlétének zavarba ejtő közelsége nem csak az ő 

megszületésnek körülményeiben tapasztalható, nem csak a csodái szemlélésében válik 

érzékletessé, és nem csak a Jordán vizébe történt alámerítés – az Atya részéről isteni, 

keresztelő János részéről emberi, prófétai – aktusában keresendők. Jelenléte nem a múlt 

valamely lezárult szakaszára vonatkozik.   

Azt ígérte – igaz egy ideig rejtett dicsőségben –, velünk lesz! De nem csak feljajduló 

szavunkra figyel, nem csak szorongásainkat kívánja kisimogatni, Krisztus jelen van, velünk 

marad! 

Amikor egy tekintélyes személy jelen van egy teremben, csend és figyelem uralkodik. 

Egyértelmű szabályozó eszköz az, hogy itt van, közöttünk van.  

Kitárulkozik az ég, nyikorogva nyílik belső szobánk ajtaja. Bejáratunk előtt az kopogtat, 

aki képes arra, hogy zárt ajtóknál is megálljon középen. Ő az eljövendő, aki már jelen van! 

Most még legbelül, testünk-lelkünk jászlában jelenik meg számunkra.  

Most még keresztségünk hirdeti az Atya gyönyörködését Fiában és gyermekében. Most 

még az oltárról vett lelki étel és ital adta közösség kapcsol bennünket össze, amikor 

kortyoljuk a bort.  

Mint a napkeleti bölcsek a kisded előtt, úgy kellene térdre rogyva rácsodálkoznunk. 

Előtte, aki ember gyermekként érkezett, a közösség testében jelenlevő, és Lelkével 

megjelenő.   

Reménységünk, hogy ez így is marad mindig, egykor és most, és az „öröknapon” is!  

Az Isten ege megnyílik, Őmaga lép felénk. 

 Benkóczy Péter 
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Gyülekezeti arcél 
Lándoki Lajos 

 

2020. november 27-én Lándoki Lajossal 

beszélgettünk szülőfalujáról, gyermekkoráról, 

fiatalságáról, családról, munkáról, 

evangélikusságról, gyülekezetről – egyszóval 

az ő életéről. 

Ha jól tudom, Lajos bácsi és a szülei 

nem Kőbányáról származnak. Mesélne a 

gyermekkoráról? 

A Somogy megyében található Kötcsén 

születtem 1935-ben. A szüleimmel és a nálam 

három évvel idősebb bátyámmal éltünk 

együtt. Édesapámnak több helyen is volt 

munkája, a településen kézbesítő és levente 

főoktató is volt. Emellett már a háború előtt is 

dolgoztunk földművesként a családdal egy 

bérelt területen. Később 1945-ben tudtunk 

kisebb földet igényelni, amit meg is kaptunk. 

Ez a 3 kataszternyi terület egy Kötcséhez közeli, dombos vidéken terült el, itt annyi élelmet 

tudtunk termeszteni, amennyi a család ellátására elég volt. Édesanyám otthon dolgozott a 

háztartásban, állataink is voltak. Én magam az otthoni munka mellett 1941-ben elkezdtem 

az iskola első osztályát. Emlékszem, nagyon félénk gyerek voltam, egy konfliktus miatt 

még az is megtörtént, hogy egy éven át nem voltam hajlandó megszólalni az iskolában. 

Hát, ilyenek is történtek. 

Milyen volt akkoriban Kötcsén az élet? Volt kapcsolata a családnak az ottani 

gyülekezettel? 

Fiatalkoromban Kötcsén nagyjából 800 ember élt, ráadásul a falu 80 százaléka evangélikus 

volt: 1730 körül a vallásuk miatt kellett ide menekülniük az evangélikusoknak, 1796-ban 

építhettek templomot. Gyerekkoromtól kezdve jártunk mi is a templomba, az itteni 

alkalmak miatt sok embert ismertünk a faluból. Kötcsének van egy különleges 

hagyománya, ami a gyülekezethez kötődik, s ezen is mindig részt vettünk. Úgy hívják, 

hogy kerbájt. Minden év november 21-én rendezik meg a templom felszentelésének 

évfordulóján ezt a hatalmas búcsút, három egész napig tart. A harmadik napon minden 

házban elásnak egy fél literes borosüveget, amit csak a következő esztendő november 20-

án vesznek elő. Ezzel kínálják meg először a lelkészt és a tanítót, majd egy fiatalember 

elmondja versben a templom történetét. Egyébként a faluban sokan termesztettek szőlőt 

és készítettek bort, ahogy ma is, ehhez alkalmas a Kötcséhez közeli dombvidék.  

Említette a kötcsei iskolaéveket. Később még tanult valahol? Mikor kezdett el 

dolgozni? 
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1954–56-ig egy mezőgazdasági bentlakásos iskolában tanultam, itt aranykalászos 

mezőgazdaként végeztem. Ezzel együtt még korábban kisbíró is voltam Kötcsén, 19 éves 

koromig. Ekkoriban ismerkedtem meg későbbi feleségemmel, Horváth Magdolnával. A 

Tanácsházán dolgoztam kisbíróként, és a mellette található falusi iskolába sokszor kellett 

tűzifát vinnem. Magdolna még tanult akkoriban, így ismerkedhettünk meg. Visszatérve a 

munkára, 1956 nyarán Nagytoldipusztán, az állami gazdaságban kaptam állást, 

gyakornokként. Sajnos az üzemvezető személyes indítékok miatt elbocsátott, a következő 

néhány esztendőben a nehéz politikai helyzet miatt többször kellett munkát váltanom; 

Siófokon és Kislángon is dolgoztam viszonylag rövidebb ideig.  

Ezekben az években nem lehetett könnyű a helyzet a politikai viszontagságok 

miatt. 

Sajnos nehéz világot éltünk akkoriban. A háború idején bujkálnunk kellett, aztán Kötcsén 

kisbíróként sokat kellett látnom a kulákrendszer borzalmaiból, nálunk egy ÁVO-s 

főhadnagy intézte a kilakoltatásokat, büntetéseket és minden borzalmat. Sok embert 

börtönbe zártak a környékünkön. A téeszesítés éveiben is dolgoztam állami 

gazdaságokban, nem egyszer történtek olyan igazságtalanságok, amelyekből akár kisebb 

helyi botrányok kerekedtek. Sajnos ilyen világ volt ez. 

Lajos bácsi mikor került fel végül Budapestre? 

Egészen pontosan 1959. augusztus 20-án. A kispesti Vörös Csillag traktorgyárba kerültem 

segédmunkásként. A vasöntödében dolgoztam, ahol nagyon rosszak voltak a 

munkakörülmények. A mai Nagykörúton laktam egy ismerősömnél, akkor még Lenin 

körútnak nevezték. Ezekben az években elvégeztem egy hegesztőtanfolyamot, és egy 

szakszervezeti elnök segítségével elkerültem az üzemegységből. 1960-ban Magdolna is fel 

tudott jönni a városba, a Lőrinci Fonóban tudott elhelyezkedni. Két évvel később 

esküdtünk meg, Kötcsén volt az esküvőnk, aztán mikor visszajöttünk Pestre, 

összeköltöztünk Kőbányán. 

Hogyan teltek a következő közös évek? 

Még a házasságunk előtt, 1961. október 1-jén a Déli pályaudvarhoz kerültem, 

bárkakezelőként dolgoztam 16 évig. Az 1976-os infarktusom miatt a vasút információs 

részlegéhez kerültem, amit szintén szerettem, egyébként egészen a nyugdíjamig, 1995-ig 

ezt is csináltam. Két gyermekünk született. Magdus lányom sajnos 21 évesen elhunyt 

rákban, egyébként ő is a MÁV-nál dolgozott, hangosbemondóként. Anita lányom szintén a 

vasúton állt munkába, annak is a nemzetközi részén, három idegen nyelven jól beszél – 

angolul, németül és franciául –, amire nagyon büszke vagyok. A feleségemmel 44 

esztendőn át éltünk házasságban, sajnálatos módon ő is meghalt 14 éve.  

Mesélne arról, hogyan kerültek kapcsolatba a kőbányai gyülekezettel? 

Még a 80-as években Veöreös Imre lelkész úrral kerültem kapcsolatba, ő hívott el először 

istentiszteletre, ekkoriban el is kezdtem járni a templomba. Az őt követő Fabiny Tamás 

lelkész úrral nem csak Kőbányáról ismertük egymást, hiszen korábban Kötcsén, a 

szülőfalumban is szolgált. Azt mondhatom, hogy az ő hatására kerültem végleg a 

gyülekezet kötelékébe. Azóta is szívesen járok ide istentiszteletre, hiszen testvéries a 
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közösség. Az én korosztályomban is tudok találkozni többekkel, akikkel jól el lehet 

beszélgetni, s önmagában ezek a találkozások is nagy örömet szereznek. 

Mivel tölti az idejét mostanság Lajos bácsi? 

A jelenlegi vírushelyzet miatt sajnos kevesebb a lehetőségem erre, de legszívesebben a 

családommal találkozom. Anita lányomék Újpesten élnek, a vejem zászlós katona, még 

1990-ben szerelt le. Van egy unokám is, aki 22 éves, harmadéves a Károli Gáspár 

Református Egyetemen, történelem-angol szakos. Néha el is szokott velem jönni 

templomba. Ha tehetem, sokat vagyok velük, a karácsonyokat is mindig ott töltöm. Emiatt 

ismerem az újpesti evangélikus lelkészt, aki, ha meglát, mindig csak ennyit szól viccesen: 

„na, itt van Kőbánya.” Most nehezebben tudunk találkozni a lányomékkal, viszont, ha 

bármi kell, mindhárman rengeteget segítenek nekem. A karantén idején azért sétálok 

minden reggel az Óhegy-parkban, s persze várom, hogy a vírus után újra lehetőség nyíljon 

a személyes találkozásokra.  

Úgy legyen! Köszönöm a beszélgetést. 

 Schranz Ambrus 

Életünkből 

„Számolj velem – Számíthatsz rám!” 

Beszámoló a kőbányai evangélikus napközis táborról 

 

A gyülekezetünkben szép 

hagyománnyal rendelkező 

nyári gyermektábort idén 

2020. július 6–12-ig 

rendeztük meg 

templomunk gyülekezeti 

házában. Az idei év sokszor 

átírta táborunk 

forgatókönyvét, melynek 

legnagyobb újdonsága 

végül napközis jellege volt, 

amiből a kezdeti aggodalom ellenére rengeteg pozitív tapasztalatot szereztünk. A 

szervezők Benkóczy Péter, Zászkaliczky Zsuzsanna, Ecser Mónika, valamint Ambrus, 

Blanka, Ildi, Laca és Rebeka voltak. A táborban 10 hittanos és gyülekezetünkhöz közeli 

gyermek vett részt. Az egész hetet meghitt, családias légkör hatotta át, szervezők és 

gyerekek egyaránt önmagukat adva tudtak együtt játszani, énekelni és beszélgetni. Úgy 

éreztem, a tábor lakói valóban egységet alkottak, jó volt együtt lenni. Idei mottónk utal a 

tábort végigkísérő témákra, üzenetre is: „Számolj velem, számíthatsz rám!”, hiszen 

számíthatunk Istenre, a bizalmunkat belé vethetjük, ahogyan – különösen ebben a 

szokatlan időszakban – számíthatunk egymásra is, hiszen a közösség megtartó erejét 

érezhettük. A tábor egyes napjain egy-egy jelentős bibliai számhoz kapcsolódó történetet, 

jelentést dolgoztunk fel, így például szóba került az 1, 3, 7, 10, 12, 40 és az 5000 is. A 
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napközis jelleget kihasználva 

örömmel fedeztük fel 

templomunk épületét, 

valamint kerületünket, 

Kőbányát is. A Kőbányai 

Helytörténeti Gyűjteményben 

rácsodálkozhattunk 

lakóhelyünk történelmére, 

még korabeli ruhákba is 

beöltözhettünk. A termelői 

piacon különböző 

finomságokat kóstolhattunk, az Óhegy-parkban pedig egy sorversenyen is 

megmérkőzhettünk egymással. A gyülekezeti teremben kézműveskedtünk, profi 

kerámiastúdió segítségével pedig mindannyian megfestettünk egyedi alkotásainkat, 

amelyeket aztán a tábor záró napján kiégetve haza is vihettünk, visszaemlékezve a hetünk 

kezdetére. A jókedvből és kacagásból nem volt hiány Róka Szabolcs mesemondó 

előadásán sem, aki a tábor minden lakójának bevonásával alkotta meg mulatságos 

történetét. Napjaink többi részében sokat játszottunk együtt, nevettünk, énekeltünk gitár- 

és zongorakísérettel, valamint napi áhítatokon vettünk részt.  A tábor ideje alatt sok olyan 

pillanatot éltünk át, ami az igazi közösség érzésével töltött el. Jártunk kalandparkban, ahol 

egymást támogatva, a kezdeti félelmeinket legyőzve másztunk magas akadálypályák 

tetejére, végül pedig együtt örülhettünk a sikernek. A tábor budapesti helyszíne ellenére a 

természetbe is eljutottunk: bejártuk a Merzse-mocsár világát, ahol ismeretterjesztő 

tanösvényen végighaladva csapatos kvízjátékban vettünk részt. A csapatmunka különösen 

fontos volt akkor is, amikor a szabaduló szobából való kijutás érdekében igyekeztünk minél 

gyorsabban logikai feladványokat megoldani. Az egyik kedvenc tábori napom során 

Zebegénybe kirándultunk. A mások számára sok kellemetlenséget okozó vonatpálya-

felújítás számunkra meghatározó élményt jelentett: hajóval tehettük meg az út egy részét. 

A gyönyörű napsütéses időjárás, a Dunáról való mesés kilátás és a beszélgetések 

feledhetetlen „nyári tábor hangulatot” teremtettek. Zebegényben meglátogattuk a 

Trianon-emlékművet, áhítatot tartottunk, sétáltunk az erdőben és játszottunk, majd pedig 

az árnyas fák alatt a falu legfinomabb réteseit is megkóstoltuk. A napnak ekkor még nem 

volt vége, hiszen a vízparton ebédeltünk, ezután pedig a hazafelé tartó buszra várva 

kihasználtuk a maradék időt, és a Duna vizébe is bemerészkedtünk. Táborunk különleges 

új hagyomány részévé is válhatott, hiszen bekapcsolódtunk a tavaszi karantén-helyzet óta 

tartó balkonéneklésbe. A gyerekek által ismert és szeretett énekek felvételével naponta a 

szülők is bepillanthattak táborunk életébe, még a Zebegényből hazafele tartó vonatúton is 

énekeltünk. Nyári napközis táborunkat a vasárnapi istentisztelettel zártuk. Nagyon boldog 

vagyok, hogy az idei év minden bizonytalansága és kiszámíthatatlansága ellenére ilyen 

szuper csapattal tudtunk együtt táborozni, és megtapasztalhattuk, hogy Istenre és 

egymásra ebben a közösségben mindig számíthatunk. 

 Doktor Rebeka 
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Testvérgyülekezet 

Szentlélek, jöjj, lobogó láng! 

Nánási Sámuel szentelése Aradon 
 

Az utolsó pillanatig latolgattuk az esélyeinket, vajon részt tudunk-e venni azon a régen 

várt alkalmon, amelyen oltszakadáti testvérünket, Nánási Sámuelt lelkésszé szentelik. 

Samu néhány hónappal ezelőtt megszerezte teológiai doktori fokozatát Lipcsében, majd az 

erdélyi evangélikus egyház szabályai értelmében magyarul is megírta záró dolgozatát Az 

evangélikus istentisztelet kozmológiája, ekkléziológiája és antropológiája Peter Brunner 

teológiájában címmel. A szentelésre végül a határhoz legközelebbi templomban, Aradon 

került sor. Itthonról azonban a járvány miatt sajnos már senki sem tudott elutazni. 

Tudósításunkat így a kolozsvári egyházmegye facebook-oldalán látható élő közvetítés és az 

evangélikus.ro cikke alapján adjuk közre. 

 

Szeptember 12-én tartották 

Aradon, a Vörös-templomban 

az ünnepséget. Nagy öröm, 

hogy a templom megújulása 

mellett doktorátussal bíró 

jelöltet szentelhettek 

lelkésszé. A videón is látszik, 

hogy a lelkészek maszkban 

ülnek a templomban, nyilván 

a gyülekezet tagjai ugyanígy. 

Az érvényes járványügyi 

előírásoknak meg kellett 

felelni. 

Tóth Zoltán Csaba zselyk-besztercei lelkész, a kolozsvári egyházmegye alesperese 

hirdette az igét Józsué könyve 1,1–9 alapján. Arról beszélt, hogy az út végén, az Ígéret 

földjének elfoglalásával új kezdet áll a zsidó nép előtt. Kissé furcsa párhuzamot vont 

ugyanakkor a Trianon utáni Erdélyben a magyarság, magyar evangélikusság helyzetével. 

„Újra és újra elindulni, vagy letenni a lantot? Ennek a kettősségnek a feszültségében 

állunk. Merünk-e, tudunk-e újra elindulni? […] Kényszer vagy kihívás? Van-e bátorságunk 

még ebben a kaotikus, sokszínű, Hamvas Béla szavaival élve: «visszafelé átfestett 

világban» elindulni és beteljesíteni küldetésünket? Isten szava: «Veled leszek», 

felkiáltójelként áll az igében, bíztatást és garanciát jelent. […] A maszk számomra az 

elhallgattatásnak, az érthetetlenségnek, a némaságnak a jelképe. Mégis kiáltani kell! Ez a 

mi igazi kihívásunk.” 

Adorjáni Dezső Zoltán püspök, Koszta István püspökhelyettes  és Fehér Attila, a 

Kolozsvári Egyházmegye esperese végezték Nánási Sámuel szentelési szertartását. 

Adorjáni Dezső köszöntésében a kereszt teológiájáról beszélt – amely fontos kapocs 

mindnyájunk között. A kereszt valóságáról beszélt, amely Augustinusnál az isteni szeretet 
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és kegyelem megnyilvánulása, később Luther, Kálvin és Dévai is a kereszten át látnak, 

láttatnak és értelmeznek. A kereszt Isten hatalma és bölcsessége minden hívőnek 

üdvösségére – utalt a püspök Pál apostolra. Majd az 1518-ban született Heidelbergi 

disputációból idézett: „Nem az nevezhető méltán teológusnak, aki az Isten láthatatlan 

dolgait az ő teremtett műveiben felfogva szemléli, hanem az nevezhető méltán 

teológusnak – és implicite lelkipásztornak – aki Isten látható műveit, azaz a »hátát« a 

szenvedésekben és a keresztben szemlélve fogja fel. A dicsőség teológusa a rosszat jónak, 

a jót rossznak mondja, a kereszt teológusa azt mondja, ami a valóság.” Tudom, hogy 

neked és nekünk ez a lényeg – szólt a fiatal szolgatárshoz – Isten minden értelmet 

meghaladó szeretete ebben, a kereszt valóságában mutatkozik meg. Neked és nekünk ezt 

kell a 21. században hitelesen, szívvel és lélekkel képviselni, bátran vállalni. 

Ez a bátorság visszhangzott a szolgálatra készülő válaszainak határozottságában – 

vállalom, akarom, fogadom, ígérem, kész vagyok – és a hitvallásban is. 

 A lelkészi kar áldása és a confirma utáni köszöntések személyes hangon szólaltak 

meg. Jakab István aradi – egykor oltszakadáti – lelkész a gitárját vette a vállára, és 

köszöntés gyanánt az ároni áldást énekelte Samunak, egykori gyülekezeti tagjának. 

Óhatatlanul felidéződött bennem a jó tíz évvel ezelőtti szakadáti gyermekek harsány 

éneklése: „Szentlélek, jöjj, lobogó láng…” Nagy szükségünk van a Szentlélek munkájára 

közösségeinkben – Kőbányán és Oltszakadáton is.  

 A Szentlélek Úristen áldja meg Nánási Sámuel életét és szolgálatát! 

 zzs 

Testvérgyülekezet 

Üdvözlet Lohjából 

Áldott ádventi időszakot és karácsonyt kívánok 

a kőbányai gyülekezet tagjainak és elöljáróinak! 

Blessing of the Lord 
 

Örömömre szolgál, hogy kapcsolatba léphetek veletek. 

Hannu Laasio kérésére írok nektek. Bevezetésül magamról 

szólok néhány szót. Sampo Luukkonen a nevem, és 

mostantól a lohjai gyülekezetben én felelek a 

testvérgyülekezeti munkáért. A lohjai egyházközség puusulai 

területi lelkésze vagyok. Tizenhat éve szolgálok lelkészként. 

Korábban majdnem tíz évet töltöttem Vihtiben, és ádvent 

első vasárnapján lesz hat éve, hogy Puusulába kerültem. 

Négy gyermekem van, így a hétköznapjaimat a papi 

teendőim mellett a gyermekeim iskolába járása és az ahhoz 

kapcsolódó ügyek színesítik. Hálás vagyok azért, hogy a választott hivatásomban 

szolgálhatom a gyülekezetet, és egész családom egészséges. Ora et labora – imádkozzál 

és dolgozzál – ez a mondás jól illik rám a mostani helyzetben. Mi csak a magvetők 

vagyunk, a növekedést az Úr adja.   
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Örülök annak is, hogy közületek néhányan már jártatok Puusulában, Raili Rantanen 

vezetésével. Mi is szép emlékeket őrzünk a látogatásotokról. 

Idén ősszel kezdtem 

foglalkozni a testvérgyülekezeti 

ügyekkel. Sikerült valamennyire 

megismerkednem a kőbányai és a 

lohjai gyülekezet kapcsolatának 

történetével, melynek során 

számos kölcsönös látogatás 

megvalósult. Én még nem jártam 

nálatok, de remélem, hogy ha 

elmúlik a járványveszély, eljutok 

hozzátok. Isten ajándékának 

tartom, hogy a kőbányai gyülekezeti tagoknak sok jó barátjuk van Lohjában. Mindkét 

oldalon kölcsönösen érezzük Isten áldását.  

Remélem, és azért imádkozom, hogy barátságunk a jövőben is erősödjön mindkét 

gyülekezetben, és semmiféle pandémia ne gátolja kapcsolatunkat. Szeretném, ha a 

jövőben egyre inkább ki tudnánk használni a kapcsolattartásra a különböző elektronikus 

csatornákat is.  

Mindnyájatoknak jó egészséget, szeretetet, örömöt és melegséget kívánok a 

mostani időben. 

Isten áldását kérem az egész kőbányai gyülekezetre! 

 

 Sampo Luukkonen | másodlelkész 

a lohjai gyülekezet testvégyülekezeti munkáért felelős új lelkész 

 

Reformáció 500+ 

Luther az úrvacsoráról 

 

Egyházunk 2020-ra az úrvacsora évét hirdette meg, amellyel szeretné a szentséget a 

figyelem középpontjába helyezni. Illő tehát, hogy az 1517-ben indult reformációra 

emlékező sorozatunkban idén ez a téma kiemelten is szerepeljen. Legutóbb Luther három, 

1519-ben megjelent tematikus igehirdetéséről írtunk, amelyek közül az egyik az oltári 

szentségről [=úrvacsoráról, ne féljünk ettől a „katolikus” kifejezéstől, Luther maga is 

használja] szól. 

Luther számos írásában, levelében, előadásában foglalkozott az úrvacsora 

kérdésével, ezek közül most néhányat emelünk ki. Elöljáróban rá szeretnék mutatni arra, 

hogy reformátorunk ebben a témában is kétfrontos harcot vívott. Vitázott a római 

egyházzal, mert ők ugyan vallják az úrvacsorában Krisztus valóságos jelenlétét, de úgy 

tanítják, hogy az ostya és a bor átváltoztatását csak felszentelt pap végezheti érvényesen. 

Velük szemben Luther az Igére mutat, amely Krisztus ígéretét tartalmazza („ez az én 

testem, … ez az én vérem” 1Kor 11,24–25), mert az változtatja át a kenyeret és a bort. 

Szemben állt ugyanakkor a reformáció svájci ágának képviselőivel is, elsősorban Ulrich 
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Zwinglivel, akik azt tanították, hogy 

Krisztus nem lehet egyszerre két helyen, a 

mennyben és a szentségben is, ezért ez 

utóbbi csak kenyér és bor, amit az ő 

parancsa szerint és az ő emlékére vesznek 

a hívők, de semmiképpen sem a Fiúisten 

valóságos teste és vére. 

Az 1519-es igehirdetésben az 

úrvacsora által teremtett közösség került a 

középpontba. Közösség Krisztussal, 

közösség az embertársakkal, akikkel együtt 

vesszük magunkhoz Krisztus testét és 

vérét, és közösség az előre ment 

keresztyénekkel, akik már a mennyei 

asztalnál ülnek, amelynek előképe a 

megterített oltár. Hangsúlyozza az 

úrvacsorával élés gyakoriságának 

fontosságát is, javasolja, hogy naponként 

éljünk vele. A legfontosabb tartalmi kérdést 

így zárja le: „Elég, ha tudod, hogy ez isteni jegy, amely valósággal magában foglalja 

Krisztus testét és vérét. Hogy mi módon és hol, azt csak hagyd őreá.” 

1522-ben jelenteti meg Luther a Vélemény az úrvacsora mindkét szín alatt való 

vételéről s egyéb újításokról című írását. Ebben a korabeli gyakorlattal ellentétben 

hangsúlyozza, hogy Jézus a kenyér és a bor [ezt értjük az úrvacsora színei alatt] vételét 

egyformán rendelte el, ezért csak ez a helyes módja az oltári szentség kiszolgáltatásának: 

„maradjunk meg állhatatosan amellett, hogy mindkét színnek élvezése helyes és 

keresztyéni és evangéliumi dolog”. 

1526. január 4-én a reutlingeni keresztyéneknek szóló levelében ezt írja: „El akarják 

hitetni velünk, hogy az úrvacsora szentségében pusztán kenyér és bor van, nem pedig 

Krisztus teste és vére a maga valójában.” Luther racionalista okoskodásnak tartja, ha 

valaki nem hiszi Krisztus ígéretét a jegyekben való valóságos jelenlétét illetően. 

Az 1529-ben megjelent Kis és Nagy Káté is összefoglalja az úrvacsoráról szóló 

reformátori tanítást. Nem az ember és annak hite teszi a szentséget azzá ami, hanem 

Krisztus szava és ígérete. „Akár méltatlan, akár méltó vagy, ez itt az Ő teste és vére 

azoknak az igéknek az erejéért, amelyek a kenyérrel és a borral társulnak.” „Ez az a 

bizonyos kincs, mondjuk mi, és nincsen semmi más: ezzel szerezzük a bűnbocsánatot. ... 

Mert jóllehet az a cselekedet a kereszten történt, és ott szerzett bűnbocsánatot, mégsem 

juthat el hozzánk másképp, mint az igében.” Fontos számára, hogy az úrvacsorázás 

semmiképpen ne legyen kényszer. „A világért sem szabad senkit hajtani vagy 

kényszeríteni, hogy ne essünk újabb lélekgyilkolásba.” 

A nagy beteg és halni készülő (aztán még 9 évet élt) Luther 1537-ben írja meg 

teológiai végrendeletét A keresztyén tanítás főtételei címmel. „Azt tartjuk, hogy az 

Luther és Husz János szászországi hercegeknek 
úrvacsorát osztanak. Id. Lucas Cranach fametszete 
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úrvacsorában a kenyér és a bor Krisztus valóságos teste és vére, és hogy azt nemcsak az 

igaz, hanem a gonosz keresztyének is adhatják és vehetik.” A szentég érvényessége nem 

múlik tehát sem az azt kiosztó lelkész, sem az azt magához vevő hívő alkalmasságán, 

hanem kizárólag Krisztus rendelésén és a hozzá kapcsolódó ígéretén. 

 Zászkaliczky Pál 

(A cikk átvétel a rákoskeresztúri Kereső Szó 2020/1. számából.) 

 

Emlékezzünk régiekről 

 

Benczúr Gyula (1844–1920) 

 

Benczúr Gyulának mindenképp szerepelnie kell 

virtuális „Nagy magyar evangélikusok” 

albumunkban. Apai dédapja Vanyarcon volt 

evangélikus lelkész, anyai ágon pedig holland 

kereskedők leszármazottja.  Benczúr nevét 

mindenki megjegyzi, aki a Nemzeti Galériában 

körülnéz a magyar történeti festészet hatalmas 

vásznai között. Madarász Viktor, Székely Bertalan, 

Than Mór és mások magas színvonalú – Bécsben, 

Münchenben és Párizsban iskolázott – alkotásain a 

dicső vagy a megpróbáltatásokkal terhes múlt 

drámai, felemelő, sodró erejű kompozíciói 

általában többlettartalmakat nyernek: példát 

állítanak vagy bátorítást nyújtanak a jelen, 

elsősorban a festő jelene számára. Benczúr 

festészetére többen úgy tekintenek, mint 

amelyben megmerevedett ez a kezdeti lendület, 

akadémizmussal vádolják, holott bravúros 

anyagkezelése, fennkölt kompozíciói, pompás 

stílusa lenyűgözi a nézőt. Igaz, az ő festészetének 

virágkora már a kiegyezés utáni új, diadalmas 

időszak reprezentatív művészetét képviseli. A Vajk 

megkeresztelése, a Budavár visszavétele a 

nyugathoz igazodó és a nyugattól segítséget elfogadó magyarság tablója. 

 „Csodagyerekként” kezdte a pályát, öt éves korában már szorgosan rajzolta kis 

füzetébe a szeme előtt elrobogó szabadságharc alakjait, huszárokat, honvédeket, 

társzekereket. Sőt egy orosz tiszről 2 rubelért portrét készített. Akadémiai tanulmányait 

Münchenben végezte. Több magyar festőtársa is tanult itt, Liezenmayer Sándor, Wagner 

Sándor, Székely Bertalan, egy évig Munkácsy Mihály. Szinyei Merse Pállal hosszabb ideig 

közös műtermet béreltek, az ekkor készült képeik egymás hatásáról tanúskodnak. 

Benczúr Gyula: A napkeleti bölcsek hódolata 

(a fasori evangélikus templom oltárképének 

változata, 1911, magángyűjteményben) 
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Mesterük, Piloty művészete ugyan a historizmust képviselte, mégsem fojtotta el 

tanítványaiban az övétől eltérő, egyedi hangvételt. 

 1866-ban aratta első nagy sikerét Pesten: a Hunyadi László búcsúja című képén 

már megcsillan kivételes technikai tudása. Ekkoriban II. Lajos bajor királynak is dolgozott: 

történeti stílusokban kellett kastélytermeit kifesteni. Cserébe aztán ki is nevezték a 

müncheni Akadémia festőtanárának. További külföldi kinevezések elől – Trefort Ágoston 

hívására – inkább hazajött, és a Budapesten megalapított művészképző vezetését vállalta 

el. Haláláig tanított. 

 Bár ő maga „nem haladt a korral”, a plein air – azaz a szabad természetben – festés 

nem érdekelte, tanítványainak szabad kezet adott. Kernstok Károly, Fényes Adolf, Koszta 

József mesterségbeli tudással felvértezve egészen más utat választottak. Azt mondják, 

szerény, segítőkész, igazságos és nagyvonalú volt.  

 Idős korában Dolányban vett birtokot egy kis kastéllyal, ahol műtermét is 

berendezte. Halála után Benczúrfalvának nevezték át a falut, amelynek temetőjében 

nyugszik. 

 zzs 

 

Morzsaszedés 
 

Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. (Zsolt 38,10) 

[Tudjátok,] hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. (Jak 1,3) 

  

 Olyan dolgokhoz ragaszkodunk, amelyek egyáltalán nem vezetnek az Isten 

országába. Hétköznapi, csipcsup dolgokra és értelmüket vesztett hagyománytöredékekre 

vagy dédelgetett sérelmekre gondolok. Ezek a ragadós, nyúlós dolgok olyan tettekhez is 

vezetnek, amelyek inkább mások helyzetét érintik előnyösen, és nem Isten ügyének 

érdekeit. 

 Amihez ragaszkodom, az egy eszményi belső kép, egy viszony, amellyel élni 

kívánok. Kell az az életemet irányító gondolat, a szent elképzelés, a cél, amely Isten 

országába vezet. Szálló gondolataim, fohászom, könyörgésem mind őelőtte vannak. 

Terveim, vágyaim és tudatalattim minden kis és nagy szövevénye ismert őelőtte. 

 És akkor egy váratlan pillanatban valami arra késztet, hogy szembenézzek a saját 

hitemmel. Azzal, amit magamnak hoztam létre megannyi kapott, hozott, felszedett 

szilánkból. Kemény próbatétel ez, ahol semmi más nem számít, csak a kendőzetlen 

igazság. Ha belehazudok az isteni valóságába, Krisztus-követésem hiteltelen lesz. De ha 

kiállom a próbát, olyan belső változást hoz magával, amely igazi teremtő erővel bíró 

elhatározáshoz vezet. (Mindez lehetséges, csak hittel kell kérni!) 

 Vagy engedem, hogy visszatérjenek a valóságot, magát az igazságot torzító, 

ragadós, borús elképzeléseim? 
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Uram, ne adj nagyobb próbát, mint amit el tudnék hordozni. 

Segíts tükrödbe nézni, mert furcsa lény néz vissza rám. Az énemre emlékeztet, de torzulva 

látom vonásaimat és testtartásomat is. 

Szentlelkeddel légy velem, vedd el tőlem mindazt, ami rám telepszik, hogy olyanná váljak, 

aki minden körülmény között benned bízik. Aki tiszta tekintettel és bátor gesztusokkal ad 

hírt rólad. Ámen. 

Megjelent a Napi Ige című kötetben.  

 Benkóczy Péter 

  

 

Karant és én 3. 

 

Mostanra egy-két dologban 

eléggé lezüllöttem. Például ha 

a szárítón két különböző 

zoknit találok, akkor 

gondolkodás nélkül felhúzom 

őket úgy, ahogy következnek. 

Egyik rövid, másik hosszú, 

egyik csíkos, másik pöttyös, 

nem érdekel.  

A család haja is lassan 

fodrászért kiált. Nem tudjuk, 

milyen nap van, így a 

rendszer, amely szerint 

éltünk, most nem működik. A 

hajmosás kimaradt 

szombaton. Vasárnap ágyneműt cseréltem, pedig szeretem, ha akkor nincs tényleg semmi 

komolyabb munka. Jó a hetedik napon megpihenni. De most valahogy más lett a hétfő, 

kedd, szerda jelentősége.  

A lányok egymás haját levágták, én is sorra kerültem. A fiúk is elővették a 

nyírógépet, de az elég ijesztő, hogy micsoda csíkokat vág. A kliens ül, a szegény „borbély” 

meg izzad fölötte. Mi többiek körülálljuk. Régen akkor volt ilyen látványosság, ha tolattam. 

Néha az aktuális hajvágó nem is bírja tovább a feszültséget és átadja a feladatot. Egy 

másik remegő kezű nő próbálkozik. Én hozzá se merek nyúlni. Egyszer nyírtam meg az 

öcsém fejét, utána egy fél évig önként sapkában járt. A dimbes-dombos felszín addigra 

nőtt le annyira, hogy egy fodrász ki tudta javítani.  

József sok év börtön után megmosakodva és megborotválkozva ment a fáraó elé, 

amikor hívatták. Ez az emberi méltóság. Újra fel kell állítani a rendet nálunk is.  

Mondjuk a tavaszi szünet éppen ez ellen dolgozott nálunk. Mert a nagypénteki, 

húsvét vasárnapi és hétfői prédikáció miatt olyan érzés volt, mintha pillanatok alatt szállna 

el egy hét. Volt is, aki a következő vasárnap megkérdezte, hogy milyen gyakorisággal 
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adunk prédikációkat. És látszott rajta (is), hogy a „hetente” válasz homályos neki. 

Bevallottuk, hogy az ünnep miatt volt gyakrabban az előző héten.  

Való igaz, ez a húsvét más volt, mint a megszokottak. Például az amúgy várva várt 

tojásfestésre most nehezen vettük rá magunkat. Kinek? Minek? Végül csak összehoztunk 

egy kis kosárra valót. Éppen elmosogattam a festés után, amikor a fiam megkérdezte, 

vacsorázhat-e főtt tojást.  

- Hát persze! – bólogattam - Készítsek?  

(Vagy száz tojás van itthon. Most senki sem süt, nincs nagy családi találkozás. ) De 

hiba volt nem figyelnem, amikor a gyerkőc azt felelte, hogy nem kell. Azt hittem, 

meggondolta magát, de ehelyett az történt, hogy nekilátott befalni a színes tojásokat. Mire 

feleszméltem, csak egy zöld maradt. Azt fotóztuk be a fejlesztés, a technika, a rajz órákra 

különböző szögekből mindkét általános iskolás gyereknek.  

Mivel húsvétra belerázódott a netes igehirdetésbe, a férjem mostantól rövid igei 

üzeneteket is megoszt hét közben. Az emberi türelem és figyelem lankadóban van, minél 

rövidebb egy videó, annál nagyobb az esély, hogy végighallgatják. A nyomtatott áhítatra is 

nagy a kereslet. Helyben csak mi mozgolódunk, aki templomhoz szokott, tőlünk igényli a 

lelki táplálékot.  

A hitoktatás is kialakult. A Krétán most már meg lehet valahogy oldani a hosszabb 

üzenetek eljuttatását is. Bár emellett a szülőknek a messenger üzenetet is el kell küldeni, 

sőt most újra sok levelet írtam, mert jön az anyák napja, amikor a szülőket meg szoktuk 

áldani és jelen esetben ez is táv-módon fog megvalósulni. Áldáslapokat terveztünk, 

készítettünk, nyomtattunk, borítékoltunk, postáztunk a családoknak. Fölvettem néhány 

éneket is a baba-mama klubosoknak, hogy a nagy napon megoszthassam velük.  

A reakciókról Misu fiam mondása jut eszembe: „Szegény x-re nem figyelt senki, pedig 

mondta, hogy már a falra is hányta a borsót.” 

Tehát a leckék összeállítása és illusztrálása lassan saját magam és családom lelki 

épülése, valamint a kiharcolható saját idő tekintetében fontos csak.  

A balkon-énekléshez is csatlakozni szerettem volna. De mivel kertes házban lakunk, 

gondoltam, majd az udvaron fogok dicséreteket zengeni. Ahogy elkezdtem, kijött az egyik 

lányom.  

- Mit csinálsz? Segítsek?  

- Nem csinálok semmit, csak énekelek. – feleltem én.  

- Ja, azt hittem sok a teregetnivaló és így jelzed.  

- Miért, így szoktam jelezni? – csodálkoztam.  

- Igen. Kijössz a kosárral és rázendítesz.  

- Komolyan? – hökkentem meg.  

- Igen. Azt hittem, tudatos.  

- Hát… nem vettem eddig észre. – vallottam be.  

- Te nem, de mi igen.  

- És miket szoktam énekelni?- érdeklődtem.   

- Mindenfélét. Varázsfuvolát, Puccini operákat, Vivaldit gyakran. Meg musicaleket, 

zsoltárokat, népdalokat, néha operettslágereket is. Elég vicces.   

Közben kijött a másik lányom is. 
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- Segítsek?  

- Nem, csak énekeltem. – vágtam rá ingerülten.  

- De mi közben?  

- Csak úgy. – feleltem duzzogva.  

- Etetted a tyúkokat, vagy gyógynövényt gyűjtöttél. Segítsek?  

- Nem kell. Bemegyek!  

Összenéztek. Most meg mi baja? Még hallottam a hátam mögött a fejcsóválás utáni 

sóhajt. Szegény, biztos ki van nyúlva.  

Immár két hónapja tanítom itthon a gyerekeimet. A szorzótáblára találtam ki 

ugróiskolaszerű játékokat, ujjbábokat, papírpénzt vágtam ki, verset, dalt szereztem, amivel 

gyakorolni lehet. Ma mégis úgy éreztem, hogy nem vagyok képes eljutni a kicsivel addig a 

pontig, ahol már csak úgy csípőből tüzelve tudja az egész szorzótáblát. Kértem a családtól 

egy óra csendet. A vége felé hallottam, ahogy a lépcsőn lefelé jövet ordítja a fiam a 

szorzótáblát visszafelé. Meglapultam, mint egy kisegér. És elhangzott elölről is, meg össze-

vissza is.  

- Megy neki! megtanítottad! Hu! hu! – kurjongattam lelkesen. 

- Dehogy, tudta már. – mosolyog a lányom. – Csak te annyira viccesen morgolódtál, 

mikor hibázott, hogy nem bírta kihagyni az élményt.  

Ennyi. Nyugdíjba megyek…  

 Füller Tímea 

(Köszönjük a szerző hozzájárulását a közléshez.)

   

Zöld oldal 

 

Miért vannak még mindig fogságban delfinek? 

 

Biztos az olvasóink között is akadnak olyanok, akik szeretik az állatokat és talán akad 

olyan is, akiknek az egyik kedvenc, ha nem a kedvenc állata a delfin. Magam is nagyon 

szeretem őket, azonban sokáig nem is feltételeztem, milyen sokat szenvednek fogságban 

tartva. Az ember, amikor ellátogat egy ilyen helyre, tévesen azt gondolhatja, hogy ezek az 

állatok szeretnek ott élni, szoros kapcsolatban vannak az idomárjaikkal, fogva tartásuk 

alatt borjúkat szülnek, melyeket szépen fel is nevelhetnek, és csupa szép és jó minden. A 

valóság azonban sajnos egészen más. Hogy megértsék ezt, hadd meséljek kicsit ezekről a 

gyönyörű és okos állatokról. A cetek (bálnák és delfinek) elevenszülő, tüdővel rendelkező 

emlősállatok. A cetek családjába 79 faj tartozik. A szabadon élő cetek akár a 80 éves kort 

is megérhetik, akárcsak mi, emberek. Fogságban tartott állatok esetében azonban a 30 

éves kor is ritkaságnak számít. A szabadon élő, palackorrú delfinek általában napi 50 km-t 

megtesznek. Az ivarérett cetek kb. 3 évente, 12–15 hónapos terhesség után hozzák 

világra kicsinyüket, aki a születés pillanatától kezdve önállóan lélegzik és úszik. A szülésnél 

minden esetben a család nőstény tagjai segítenek, akik a későbbiekben is aktívan részt 

vesznek a nevelésben és a védelemben. A cetek szonárral tájékozódnak, és az emberi fül 
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számára is hallható 

hangokkal kommunikálnak 

egymással. Minden egyed 

saját hívóhanggal, névvel 

rendelkezik. A delfinek 

családban élnek.  

Bármennyire is 

meggyőző egy-egy 

delfinárium marketingje, a 

tényekkel nem lehet 

vitatkozni. Nem létezik, 

mert technikailag nem 

kivitelezhető, gazdaságilag 

nem rentábilis olyan 

méretű medence, amely képes lenne kiszolgálni akárcsak a kistestű delfinek 

mozgásigényét. Ráadásul egyetlen állat sem önszántából kerül ide. Hallottam olyan 

érveket, hogy de ez a delfinárium más, ez Európában van, ide biztos nem „úgy” kerülnek 

az állatok. Ők nagyon jó körülmények között tartják az állatokat, még borjú is született 

náluk, ráadásul az idomárok szeretettel dolgoznak az állatokkal… 

Nos, ahhoz, hogy megértsük, miért nincs jó, csak esetleg egy fokkal jobb, de 

semmiképpen sem jó delfinárium, nézzük a tényeket. Az első és számomra az egyik 

legfontosabb dolog az a tény, hogy honnan és hogyan kerülnek a delfinek ide. Azt még 

maguk az iparág üzemeltetői is elismerik, hogy nem születik annyi egyed fogságban, 

amennyire nekik szükségük lenne, ráadásul az is tény, hogy a fogságban tartott egyedek 

gyakrabban lesznek betegek és hamarabb meghalnak, mint szabadon élő társaik. Akkor 

honnan az utánpótlás és hogyan kerültek oda az eddigi egyedek? A válasz borzasztó. A 

Vakajama prefektúrában található Taidzsi város partjainál minden évben több ezer delfint 

terelnek be a halászok egy öbölbe. A legszebbeket exportálják, egy-egy delfint 30-tól 150 

ezer dollárig terjedő összegért adnak el valamelyik delfináriumnak. A többi állatot pedig 

lemészárolják, ezek valamilyen formában az élelmiszerboltok polcaira kerülnek. A halászok 

megjelölik azokat az állatokat, amelyek nem alkalmasak sem vacsorának, sem labdázó 

mutatványosnak. Ők lesznek a szerencsések, mert néhány napos fogság után 

visszajuthatnak az óceánba. Egy-egy delfin szemszögéből ez annyit jelent, hogy egyik 

napról a másikra családtagjaival és más családokkal együtt fogságba ejtik őket. Sok borjú 

már a fogva tartás alatt elpusztul a megfelelő életkörülmények hiányában. Majd hosszú 

ideig tartó éhezés, idegeskedés, bizonytalanság után, egyszer csak elkezdik lemészárolni a 

családtagjait. A szeme láttára ölik meg testvérét, szüleit. Majd őt egy tartályba teszik, és 

hosszú ideig szállítják valamelyik akváriumba.  

Így kezdődik az életük egy delfináriumban. Nincs más forrás, minden delfin (azt a 

pár darabot leszámítva, amelyik fogságban születik) így kerül az iparágba. Ha ez még nem 

elég, további tények igazolják, hogy életük a későbbiekben sem fordul jobbra. A delfines 

bemutatók egy több milliárd dolláros üzlet kellékei. Csak az Egyesült Államokban évente 
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kétmilliárdos profitot termelnek a labdát dobáló delfineket munkára fogó akváriumok. A 

delfineket sokszor adják-veszik az akváriumok, megint utaztatásnak kitéve őket. Az 

akvárium falai között pedig számtalan videó jelent meg, arról, mennyire nem érzik jól 

magukat. Gyakran betegek vagy depressziósak. Az idomárok elleni, illetve az egymás elleni 

támadások sem ritkák.  

Az idomárok közül, akik azért választják ezt a szakmát, mert rajongásig szeretik 

ezeket a csodás állatokat, mára már sokan elhagyták a pályát, és állatvédőkké váltak. A 

legnagyszerűbb példája ennek Ric O'Barry, aki a népszerű Flipper című televíziós sorozat 

delfinszereplőinek volt az idomárja, de aztán a saját jól fizető iparága ellen fordult, és a 

delfináriumok, valamint az ezeket megtöltő delfinkereskedelemnek az elszánt ellenharcosa 

lett. Az ő nevéhez fűződik az a dokumentumfilm, amelyet azért forgatott a National 

Geographic elismert fotósával, Louie Psyhoiosszal, hogy utána senki se nézze ártatlan 

rácsodálkozással a delfinek medencés mutatványait. 

A delfináriumok gyakran hivatkoznak arra is, hogy a fogságban tartott állatok 

életképtelenek lennének a vadonban való életre. Ez nem igaz. Magam is láttam 

dokumentumfilmet, amely arról szólt, hogyan szoktattak vissza egy-egy egyedet a 

vadonba, majd meghatódva néztem, hogyan kereste évekig a családját, akik végül 

megtalálták őt. Nos ennek tudatában bátran merem állítani, hogy delfineket mutogató 

akváriumokra nincs szüksége a világnak. A delfineket a vadonban is lehet tanulmányozni, 

tiszteletben tartva az életüket.  
 

Forrás: Flopper Véres Öröksége – Vándor Éva, Origo | Delfinmosoly – Facebook oldal 

 Siszer Vera 

Olvasni – még mindig – jó 
 

Márai Sándor számol be arról, 

hogy valahogy, csalhatatlan 

ösztönnel mindig éppen azt az 

irodalmat találta meg, amelyre 

szüksége volt. Mint a beteg vagy 

vitaminhiányos állat a gyógyító 

füveket. Mintha életem során 

sokszor velem is történt volna 

ilyesmi. Huszonhárom éves 

koromig keveset olvastam, de 

néhány könyv maradandóan 

fontos lett. Így A Pál utcai fiúk, 

három-négy Verne regény. Kiskamaszként pedig A tizennégy karátos autó ért 

villámcsapásként, Rejtő elementáris humora: alig hittem a szememnek – tényleg ez van 

ideírva? Vagy kicsit később A nyomorultak a feledhetetlen Bienvenu püspökkel. Olvasó 

emberré csak a katonaság után váltam. 

 Néhány éve elvetődtem a könyvtárba – korábban ugyanis a ’saját könyv’ varázsa 

miatt nem voltam híve. Számos érdekesség után jött a nagy élmény: rátaláltam Csehov 

műveire. Korábban ismertem színdarabjait és jónéhány novelláját, de a 35 éves kora körül 
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írt, tehát késői elbeszélések minden addigi irodalmi hatást felülmúltak. Olvastam mellette 

Tolsztojt, Gogolt, Dosztojevszkijt, Szolzsenyicint és Bulgakovot, és úgy éreztem, az orosz 

irodalom a csúcs, innen nincs tovább. 

 És akkor mit olvassak? Néhány próbálkozás után belefogtam valamibe, amit itthon 

találtam (nem nagy kockázat, talán százötven oldal): Fábián Bálint találkozása Istennel. 

Írója Balázs József. Rögtön ezután elolvastam tőle a Koportost. Igazi döbbenet volt, 

megrázó történetek egyszerű, jó emberekről. Majd eszembe jutott, hogy van valahol a 

polcon néhány Körkép (kb. a ’60-as évektől évente kiadott kortárs magyar 

novellaantológia). A könyv borítóján szereplő íróportrék jó ismerősök voltak, így 

tájékozottnak gondoltam magam. 

 Belefogtam, elsősorban azoktól olvastam, akiknek műveit egyáltalán nem ismertem; 

csak megérdemel annyit egy magyar író, hogy 10-20 oldalt elolvassak tőle! Próbálok 

röviden beszámolni három élményemről. 

 Fenákel Judit nevét és arcát ismertem. A történet és a történet vége (1982) című 

írása nagyon szegény sorból felemelkedő nő története. Parasztlány, szövőnő. Esti 

gimnázium és esti egyetem után a gyár igazgatója lett. Rengeteg kínlódás, nehézség 

közepette is helyt állt. Váratlan halála után óriási – ám lélektelen, sivár, képmutató – 

temetést rendeznek. Fia beszél egy ismerőssel: „már majdnem engedtem, és kihívtam 

hozzá a papot.” A szerző túlélte a vészkorszakot, később feltehetőleg kommunista lett – a 

történet vége ezzel a háttérrel annál fontosabb, mellbevágóbb, drámaibb.  

 Mesterházi Lajosról nagyjából úgy gondoltam, „valami komcsi író”, akinek régen egy 

filmjét is láthattam (Pár lépés a határ). Utólag megtudtam, erős katolikus alapokkal 

rendelkező, kommunista író. Első péntek a Piros Ászban c. novellájában (1976) a 

kocsmában havonta egyszer összegyűlő értelmiségi társaság szenved a kilátástalanságtól. 

Egyikük érdekes történettel áll elő. Adott egy törekvő, tisztességes cigány család, akik 

végre szükséglakáshoz jutottak. Bejött hozzá egy fiatal, csinosnak mondható asszonyka, 

kicsit furcsán felcicomázva magát. Mondta, ő a Lakatosné. És sehogy sem akart elmenni. A 

munkaidő végén a kis nő megszólalt: „hát akkor…” és elővett 500 forintot, és át akarta 

adni. Ő dühbe gurult és kidobta, de csak most kezd gyanakodni: szegényke magát hozta 

el köszönetképpen. A történet végén a felvillanyozott társaság izgatottan vitatja, mit kellett 

volna elfogadni. Valamit biztosan – mondják. 

 Veres Péterről természetesen tudtam, hogy parasztemberként művelte magát, 

foglalkozott írással, és Rákosi kormányában hadügyminiszter is volt. Számomra ez nem túl 

jó ajánlólevél, de végül belefogtam Régi történet című írásába (1967). Nemcsak (sajnos) 

régi, tündéri is. Az első pillanattól kíváncsian, szeretettel figyeltem a két főszereplőt. A 

földeken keményen dolgozó szép lány és fiú közeledik egymáshoz. Végül egymást vállalva, 

egymás kezét fogva mennek végig a főutcán. Vajon milyen jövő felé? Elragadott ez a 

tisztaság, egyszerűség, természetesség, ahogy ezek a fiatalok keresik és megtalálják 

egymást.  

 A sok ismeretlen közül hárman: nem is kedvencek, világnézetünkben is megannyi 

különbség – mégis tanultam tőlük, talán mondhatom, meg is szerettem őket. 

 Előttem van még az 1989-es Körkép Csurkával, Mándyval, Esterházyval, és elég sok 

ismeretlen névvel. Hogyan folytassam? Azt hiszem, ha megnyílnak a könyvtárak, újból 

megpróbálom. 

Regős Imre 
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Könyvajánló 

Varga Gyöngyi: Nomád teológia 

Luther Kiadó, Budapest, 2020 

 

Chaim Potok amerikai író Vándorlások könyve címmel írta 

meg a zsidó nép történetét a bibliai eredettörténetektől 

egészen a 20. század második feléig. Ez a cím is azt 

tanúsítja, hogy a zsidók története – közösségi és egyéni 

szinten egyaránt – összefoglalható a vándorlás szóval. 

Legyen szó menekülésről vagy honfoglalásról, külső vagy 

belső kényszer hatása alatt tett futó vagy megfontolt 

lépésekről – mind leírható bizonyos fajta vándorlásként. 

Varga Gyöngyi könyve az ószövetségi időszakra 

szorítkozik, némi kitekintéssel az Újszövetségre, és nem 

történeti leírás, hanem teológiai mű, ezért Istennel 

foglalkozik, aki kapcsolatot keres és tart a választott 

néppel. Jahve elhív és kísér az úton. Út közben ismerteti 

meg magát népével, amely igazán a vándorlás során válik 

közösséggé az ő vezetése alatt. 

Mert az úton lét kiszolgáltatottá tesz. A vándorló nép vagy személy nem 

támaszkodhat a korábbi jól bevált rutinokra, nem jár kikövezett és boltokkal szegélyezett 

úton. Váratlan helyzetekkel szembesül, veszélyek fenyegetik, amelyekre nincs felkészülve. 

Így tanulja meg, hogy szüksége van Istenre, aki tanítja, vezeti, csodákat is tesz az 

érdekében. 

Mi dolgunk nekünk ezzel a sokezer éves történettel? Mi nem nomád, állattenyésztő 

nép vagyunk, hanem évszázadok óta letelepedtünk ezen a tejjel-mézzel folyó földön (ha 

nem is folyik mindenkinek csapból a víz). És mit nekünk a felhő vagy tűzoszlop 

segítségével vezető Isten, ha vannak templomaink és van Bibliánk? És miért mennénk el 

otthonról, mikor könyves vagy filmes beszámolókból az egész világot megismerhetjük? 

De sokan arra vágyunk, hogy kamerák nélkül, a saját szemünkkel lássunk a 

monitornál és a vágódeszkánál messzebbre, hogy a távolságot a lábunkkal megtett 

kilométerek okozta fáradtságban érezzük. Hogy tapintsuk egy Árpád-kori templom faragott 

köveit, halljuk a fenyvesben a szél zúgását, beszívjuk a nyárfák alatt gyűlő avar illatát. 

Menjünk bár egyedül vagy társaságban, autóval, vonattal vagy biciklin, az egész 

háztartásunkat nem vihetjük magunkkal, és akkor rögtönöznünk kellhet, ismeretlen 

emberek segítségére vagy szolgáltatásaira szorulunk. Közben új tapasztalatokat szerzünk, 

új kapcsolataink születnek, új ismeretekre teszünk szert a világról és magunkról. Minden 

tapasztalatunk és ismeretünk gazdagabbá tesz bennünket, és mindazokat, akikkel 

megosztjuk őket. 

Mert a bibliai történetek is a továbbadás által maradtak fenn, és hatottak egymást 

követő nemzedékekre évezredeken keresztül. Mi is részesülünk megszerzett tudásukból, és 
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a saját tapasztalatainkkal megtoldva a következő generációnak is átadhatjuk. Így vagyunk 

mi is Isten népe, és így tehetünk másokat is e néphez tartozóvá. 

Mindehhez talán vándorútra sem kell indulnunk, hiszen az életünk maga is 

tekinthető egyfajta zarándokútnak. (Nem véletlenül fordul elő, hogy lelkészünk időnként 

zarándoktársainak hív minket, pedig a Caminót nem jártuk vele végig.) És éljünk akár 

ugyanazon a helyen egész életünkben, vagy vándoroljunk városról falura és vissza, tudjuk, 

hogy „nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük”. (Zsid 13,14) 

Ennek az eljövendőnek a keresésében pedig minden lépésünket Isten kíséri, minden 

mozdulatunkat ő vigyázza. 

 Fiers Márta  

Könyvajánló 

Dietrich Bonhoeffer: Közösségben 

Harmat–Luther, Budapest, 2020 

 

Dietrich Bonhoeffer könyvét kézbe véve arra 

számítottam, hogy elsősorban elméleti útmutatást kapunk 

a közösség együttéléséről, tagjainak egymáshoz való 

viszonyáról. Bonhoeffer azonban gyakorlati útmutatást 

nyújt: sok szót ejt az egyén közösségben vállalt 

szerepéről, vagy talán helyesebb, ha azt írom, hogy arról 

a szerepről, amit a tagoknak a közösségükben vállalniuk 

kellene. Gyülekezetünket Istentől kaptuk, de Bonhoeffer 

szerint bármikor el is veheti azt tőlünk. Éppen ezért, az 

Úrnak való hálaadás mellett munkálkodnunk kell a 

közösségünkért, hiszen ki tudja, hogy meddig lehetünk 

még együtt. „Amit Isten mivelünk cselekedett, azzal 

tartozunk immár mi magunk is testvéreinknek” – írja a 

szerző, és itt nemcsak az egymás iránt táplált szeretetre 

gondol, hanem többek között a megbocsátásra, irgalmasságra és a testvérünknek nyújtott 

segítségre is. A közösség önmagától nem működik, szükség van a tagok lelki és fizikai 

jelenlétére, támogatására is. Mindemellett Bonhoeffer szerint vigyáznunk kell, hogy a 

gyülekezetünkről szőtt ábrándjaink ne ejtsenek rabul: „Aki a keresztény közösségről 

alkotott álmát jobban szereti, mint magát ezt a közösséget, az minden őszinteség, 

komolyság és odaadás mellett is csak a keresztény közösség elrontója lesz.” Úgy hiszem, 

hogy amellett, hogy hálát adunk azért, amit kaptunk, és szeretjük a közösségünket, azért 

akad tennivalónk is. A vírus miatt a gyülekezeti alkalmak ugyan az online térbe kerültek, 

mégis van reménységünk, hogy hamarosan újra személyesen találkozhatunk, és együtt 

dolgozhatunk a közösségünkért: „micsoda öröm, ha az éj elmúltával a testvérek, akik 

egyetértésben élnek, korán reggel újra összegyűlnek, hogy együtt dicsérjék az Istent, 

együtt hallgassák Igéjét, és együtt imádkozzanak.” 

 Regős László Pál 
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Filmajánló 

Pilátus (2020) 

 

Dombrovszky Linda filmje, a Pilátus Szabó 

Magda azonos című regényének adaptációja. Egy idős 

falusi asszony, Szőcs Anna (Hámori Ildikó) elveszíti 

férjét.  Lánya, Iza (Györgyi Anna), aki sikeres orvos a 

fővárosban, kötelességtudata által vezérelve úgy dönt, 

magához költözteti édesanyját, együttélésük terve 

azonban súlyos kudarcba fullad. Az asszony ugyanis 

nem találja helyét a számára idegen nagyvárosi 

környezetben, szélsőségesen racionális és kíméletlen 

lánya szorító közelségében. Bár mindkét fél tesz 

gesztusokat a másik irányába, ezek azonban – a 

köztük tátongó szemlélet-, és életmódbeli szakadék 

miatt – rendre visszájára fordulnak, konfliktusok 

sorozatához vezetve. 

A rendező érzékenyen, igényes megoldásokkal 

adaptálja Szabó Magda művét, részint megtartva, 

részint átdolgozva annak sajátosságait. Követi például a regény négy "könyvből" álló 

szerkezetét (I. Föld, II. Tűz, III. Víz, IV. Levegő), mely az őselemekkel metaforikusan utal 

a cselekményben bekövetkező eseményekre, a jelenbe helyezi viszont Anna és Iza 

(eredetileg a 60-as években játszódó) történetét. S bár – főként játékidejéből fakadóan – 

Dombrovszky Linda alkotása nem tudja maradéktalanul megjeleníteni a regény 

alapszituációjában, illetve karaktereiben rejlő mélységet (leginkább Iza kissé egyoldalúan 

megformált alakja problémás ebből a szempontból), mégis érvényesen szól generációs és 

kulturális különbségekről, elsősorban pedig szeretetről, valamint annak hiányáról; 

látványos képekkel és finom humorral oldva az alapvetően nyomasztó, feszültséggel teli 

történetet. 

 Schranz Áron 
  

A Pilátus című alkotás itt megtekinthető: https://mediaklikk.hu/video/2020/11/01/pilatus 

 

 
 

„Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de 

valójában mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. 

Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél 

valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és 

örök újszülöttként a karjai között tart.” 

Pilinszky János 
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Házasság hete 

Ezerszer is igen 

Házasság hete – 2021 
 

Pálúr János orgonaművész és Pálúr 
Kornélia lesznek jövőre a Házasság hete 
arcai. A szervezőknek minden évben 
sikerül olyan házaspárral megismertetni 
bennünket, akik nem álompárok a szó 
hollywoodi értelmében, hanem a közös 
életükért felelősséget és akár áldozatot vállaló, a boldogságot a párjukkal kereső, Istennel 
és egymással is folyamatos szeretetkapcsolatban és kommunikációban álló, gyakran 
egészen hétköznapi emberek. Persze lehet, hogy művészként némi reflektorfény esik 
rájuk, lehet, hogy anyagilag jobban állnak sokunknál, lehet, hogy fiatalabbak és/vagy 
egészségesebbek, de a párkapcsolat buktatóit és örömeit ugyanúgy megtapasztalták, mint 
mi. Történetük, üzeneteik erőt adhatnak mindnyájunknak, és azt az érzést, hogy nem 
vagyunk egyedül. 

Hazánkban 2021-ben tizennegyedik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a 
keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos 
rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és 
fontosságára, és az, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a 
párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. 

A hét központi eseményeiről itt értesülhetnek: http://hazassaghete.hu/  
Gyülekezetünkben évek óta szervezünk házaspáros játékot ezekben a napokban, a Bálint 
naphoz közel eső februári két hétben. Arra biztatjuk a gyülekezetünkben vagy közelében 
élő házaspárokat – felekezetre való tekintet nélkül –, jelentkezzenek játékunkra. Eddig 
senki nem bánta meg, aki velünk tartott. Új helyszínekkel, új feladatokkal készülünk. Nem 
kell aggódni: mi sem egyszerűbb! (A játékszabályokat a járványügyi intézkedésekkel 
összehangoljuk.) 

Az érdeklődők január folyamán itt regisztráljanak:  
kalandtura.hazassaghete@gmail.com 

   

Ádventtől ádventig 
 
Keresztelés  
 

Örüljetek, a nevetek fel van írva a mennyben! | Lk 10,20 
  

Csepregi Brúnó Szőke Borbála 

Fekete Lili Váradi Pamela 

 

 
Temetés – Búcsúztatás 
  

Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él! | Jn 11,25 
 

Incze Pál Domonkos 
Tóth Andrásné Pécsi Erika Gizella 

 

özv. Gáncs Aladárné Hybl Klára 
Varga Ferenc Miklós 
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