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Lassan mögöttünk marad a nyirkos téli időszak. Egyre jobban várjuk, hogy a természet szürke-
ségét fölváltsák a tavaszi színek, fények.  Az egyházi esztendőnek adventtől böjtig tartó időszaka, 
amely nagyjából a Dunántúli Harangszó téli számának megjelenésétől a friss tavaszi szám meg-
érkezéséig tart, lelki értelemben egyáltalán nem volt színtelen. A karácsony meghitt, bensőséges 
ünnepét az Egyház felekezetekben  élő népének immár évek óta várt találkozója, az ökumenikus 
imahét követte. A jól ismert egyetemes hitvallásainkban (Apostoli Hitvallás, Niceai Hitvallás) 
megvallott közös hitünk, minden különbözőségünk ellenére, összetartozásunkról tanúskodik. 
Együtt örülhetünk a sokszínűségnek. Az ökumenikus színgazdagság ünneplésekor sem veszítjük 
szem elől a mi saját evangélikus színünket, amely nélkül szegényebb lenne az Egyház. De nem 
csak az egyes keresztyén felekezetek között, hanem evangélikus felekezetünkön belül is fontos, 
hogy a domináns szín az maradjon, amit lutheri evangélikus hitvallásosságnak nevezünk. Ez a mi 

saját, pótolhatatlan színünk.  Ennek a színnek sokféle árnyalatát szeretnénk ebben az esztendőben is az Olvasók elé tárni 
léleképítő és információkat megosztó rovatainkban egyaránt.

 
Kovács László

megbízott főszerkesztő   

Szerkesztõi sorok

HOC EST CORPUS
Nemeskoltai oltárunk képe köszön ránk a címlapon. Jó pár 

éve láttam először, akkori, nagyon megviselt állapotában. 
Fakók voltak a színei, a lepergett festékpikkelyek helyén a 
vászon nézett ki. Jó volt így is látni, hogy mostani, megújult 

épségének és szépségének 
még inkább örülni lehessen.

De még lepusztult állapo-
tában is örömöt szerzett: a 
helyén volt. Nem cserélték 
le. Nem esett áldozatul an-
nak a járványnak, amely-
nek a lázában annyi utolsó 
vacsorát, illetve első Úrva-
csorát ábrázoló oltárképün-
ket váltották le jelentésükben 
és művészi minőségükben 
egyaránt megkérdőjelezhető 
nyomatokkal vagy ecsetpró-
bálkozásokkal. Örüljünk a 
„túlélőnek”!

Szerencsénkre a leváltási láz idején is voltak boldog befo-
gadók, akiket ma már méltán irigyelhetnének a leváltók utó-
dai. Ismerek egy gyülekezetet, ahol még ma is emlékeznek 
azoknak a férfiaknak a nevére, akik a „mezőn keresztül” vál-
lon hozták az anyagyülekezetben leváltott, a „filiának még jó 
lesz” úrvacsorai oltárképet.

A nemeskoltai azonban nem csupán egy a túlélők sorában. 
Eddigi ismereteim szerint, hazai evangélikus viszonylatban, 
páratlan. Jézus Krisztust nem ültében, hanem mozgásában, a 

tanítványokat pedig a részesedés, az elfogadás gesztusában 
ábrázolja. Jézus odahajolva már az ötödik tanítványnak nyújt-
ja testét, kenyér színében. Ezért a mozdulatért páratlan ez a 
kép. Nem „valami” történik, hanem az áldozatában hozzánk 
hajló, magát ajándékozó, győztes Isten Báránya cselekszik. A 
tanítványok az oltár szentségéhez egyedül „méltó” gesztus-
sal, térden, az imádó elfogadás helyzetében várakoznak az 
Ajándékozó Ajándékra. A gyertyát tartó tanítvány sem pusz-
tán pótolja a magasan függő „csillár” fényét. Az ő mozdu-
lata is prédikál: ugyanaz a szerepe, mint Keresztelő János 
nagy mutatóujjának: „Íme, az Isten Báránya!” Mindez nem  
anakronizmus, hanem ecsettel mondott hitvallás arról, hogy 
az utolsó vacsora asztala és a mai gyülekezet úrvacsorai ol-
tára összeérnek. Amit Krisztus ott tett, az bennünket most, 
a mi időnkben, a mi oltárunknál ér el. A kép lecserélhető, 
Krisztus irgalmas, ajándékozó cselekvése „egyszer és min-
denkorra” azonos!

Meglepően nagy teret kap a képen a felirat, a szereztetési 
igék gyönyörű gonddal formált betűkkel megfestett szövege. 
Nincs kommentár, nincs kísérlet a titok kibontására.

A „mondhatatlan” Jézus Krisztus szájából igaz!
„Szám, kezem, látásom benned fennakad,
Bizton hitem mégis hallásból fakad.
Hiszem mind, amit szól Istennek Fia,
Nincs igazabb, mint az Igazság szava.”

(Aquinói Szt. Tamás: Adoro te devote...)
Fehér Károly
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A keresztet ugyan mindenki megtalálhatja a világban mindenhol, de golgotai kereszt csak egy van, és az egyház sorsát 
a világban ez a golgotai kereszt határozza meg, mert az egyház ehhez a kereszthez kötötte magát, ebben a keresztben ta-
lálja meg életformáját, rendeltetését, önmagát. A kereszt az egyház sorsa: ez azt jelenti, hogy a Krisztus egyházának eb-
ben a világban szenvednie kell; vállalnia kell a maga részéről is a keresztet, az üldöztetést, a megaláztatást, a mellőzést, 
az elárultatást, a kigúnyolást. Ha ismerjük a világot a maga mivoltában, és ismerjük s vállaljuk a keresztyénséget a maga 
mivoltában, akkor meglátjuk, hogy az egyház a kereszthordozást csak egy úton kerülheti el: az árulás útján, a Júdás 
Iskariótes útján. 

A golgotai kereszt a cáfolhatatlan érv és kézzelfogható bizonyosság minden olyan keresztyénség ellen, amely szép 
gondolatokban, magasztos eszmékben, hatalmas elképzelésekben akarja magát kiélni. A golgotai kereszt körül a rideg és 
kegyetlen valóság, a testet, az idegeket és a lelket gyötrő kín vihara süvölt. Az egyháznak a világban, ebben a nyomorult, 
bűnös, elkárhozott és bűneiben megátalkodott, elkárhozottságában is gőgös világban van a helye. A gabonamagnak a 
földbe kell esnie, csak így teremhet sok gyümölcsöt. Az az egyház, amely uralkodni akar, amely önmagát kíméli vagy 
félti, bástyákat emel, és óvatosan visszavonul minden olyan pozícióból, ahol sérelem vagy vereség érhetné, lemon-
dott arról, hogy teremtő és megváltó erőket, elpusztíthatatlan életet közöljön a világgal. Az egyház nemcsak szemébe 
néz a világ legkeményebb és legdurvább tényeinek és valóságának, hanem érintkezésbe és harcba lép velük a kereszt 
hatalmában és jegyében, hogy átformálja őket.

A golgotai kereszt tanítja meg az egyházat arra, hogy mit jelent síkra szállni Isten országának és Krisztusnak ügyéért 
ebben a világban. Jézus Krisztus úgy vette a világot, amint van, s nem úgy, amint azt az ember kényelemszeretete, 
önzése vagy kicsinyessége kívánná látni. S vállalta a világ megváltásának munkáját nem azon az alapon és módon, 
ahogyan az ember természete azt elképzeli, hanem amint az a munka a világ állapotából és helyzetéből, valamint Isten 
akaratából adódott. Minden más világboldogító tervvel és munkával szemben a kereszt minden időkre érvényesen hir-
deti és kijelenti, hogy a megváltásnak csak ez az egy, elkerülhetetlen útja van: az önfeláldozásnak, a kereszthordozásnak, 
a szenvedésnek és a gyalázatnak útja. Az az út, amelyet a világ bölcsei mindenkor bolondságnak fognak tartani, amelyet 
nem érthetnek meg, de amelyet Isten az ő kiválasztottjainak kijelentett és a golgotai keresztben megmutatott. Ez tehát a 
Krisztus egyházának sorsa. Az evangéliomot, amely Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, csak úgy hirdetheti 
tisztán és igazán, hogyha a Krisztussal együtt naponként meghal és eltemetkezik, nem a magányba, a síri csöndbe, az 
elzárkózottság biztonságába, hanem az önmegtagadásba, a nagy kockázatba, a szenvedésbe és a bántalmakba, abban a 
bizonyos meggyőződésben, hogy a világ barátsága minden időben ellenségeskedés Istennel, és magának a világnak is 
pótolhatatlan és jóvátehetetlen kárára van. Az egyház a Krisztussal együtt oda van szegezve a kereszthez, mint a Krisz-
tus teste. S mindaddig ott függ, kitéve a tömeg meg nem értésének, gúnyjának és megvetésének, amíg Ura el nem jön az 
ő dicsőségében. Ezt a sorsot el kell fogadnia teljes engedelmességgel és alázattal, s nem szabad előlegeznie önmagának 
azt a dicsőséget, amelyben csak akkor jelenhetik majd meg, amikor Feje, a Krisztus is megjelen.

(…)
Végül a kereszt meghatározza az egyházat, mert csak a kereszt ád az egyház életének és a világ életének is értelmet. 

A kereszt vállalása nélkül a világ csak zűrzavar. Csak akkor lesz a zűrzavarból világrend, hogyha átöleljük a keresztet, 
átadjuk magunkat a kereszten Istennek. A golgotai keresztről sugárzó szeretet, amely minden Krisztusban vállalt ke-
resztnek ereje, megteremti azt a világot, amely Istent dicsőíti, és így megfelel rendeltetésének. 

(…) A kereszt meghatározza az egyház sorsát. Addig egyház, amíg a keresztet szenvedi. Amíg élete el van rejtve a 
Krisztusban. Ez a földi sorsa.

(Részletek Németh Károly lébényi esperes 1941-es igehirdetéséből)

Jézus ezt mondta: Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga 
marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök 
életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha 
valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. (Jn 12,24-26)

Részletek Németh Károly lébényi esperes 
1941-es igehirdetésébõl
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Az evangélikus böjt
A böjt a húsvét ünnepét megelőző 

negyven napot jelöli az egyházi esz-
tendőben. Hétköznapi értelme szerint 

bizonyos önmegtartóztatást jelent. Aki 
böjtöl, hasonlít ahhoz, aki gyászol. 
Nem hangoskodik, nem szórakozik, 
nem lármáz, nem dőzsöl, hanem vissza-
fogottan él.

A zsidó hagyomány szerint Isten 
népe is böjtölt már. Mózes a nagy 
engesztelési napra tette a böjtöt, ami 
máig a zsidók egyik kiemelkedő ün-
nepe (3Móz 16,29). De az Ószövetség 
tudósít minket arról is, hogy rendkívüli 
esetben is böjtöltek a választott nép 
tagjai, amikor például a filiszteusok el-
leni küzdelemre készültek, bízva abban, 
hogy így sikerrel vehetik fel a harcot az 
ellenséggel szemben (1Sám 7,6).

Jézus korában a legbuzgóbbak hetente 
már kétszer is böjtöltek, hogy ezzel ér-
demeket szerezzenek maguknak Isten 
előtt. Számos történet megörökíti, hogy 
Jézus miképp ostorozza a képmutatókat, 
akik teljesen belevesztek az emberi sza-
bályokba, különféle étrendi problémák-
ba, s a törvények által meghatározott 
„merev” vallásosságuk közepette 
észre sem vették, hogy Isten orszá-
ga közéjük érkezett (Lk 18,12 és Mt 
9,14).  Sőt, számon is kérték a Mes-
tert, hogy az Ő tanítványai miért nem 

böjtölnek. Azok számára azonban, akik 
Jézusban felismerték Isten egyszü-
lött Fiát, a gyászidőszak véget ért. 

Isten népe Krisz-
tus  megjelenése 
ó t a  t ö b b é  n e m 
gyásznép, hanem 
násznép. Velünk 
a  vőlegény,  aki 
Ura a böjtnek is. 
Ő a  fontos,  Benne 
tárul ki az üdvös-
ség   lehetősége . 
N é l k ü l e  a  b ö j t 
lehet  rekreáció , 
testünk karbantar-
tása, hozhat némi 
felüdülést is, de 
valójában semmit 
nem ér.

J é z u s  e g y é b -
ként nem elítélte 
a böjtöt, hanem 
a helyére tette: 
jövendölése sze-
rint a tanítványai is 

fognak majd böjtölni, de parancsba ezt 
soha nem adta nekik. A középkorban 
mégis újra előkerült a böjt érdemszerző 
jellege. Az önsanyargatásnak a legma-
gasabb szintű kegyességhez elvezető 
gyakorlatait a szerzetesi közösségekben 
lehetett megvalósítani. Az aszkézis, a 
különféle örömökről való lemondás az 
erkölcsiség csúcspontját jelentette. Lu-
ther ádáz harcot folytatott ezzel a gya-
korlattal, hisz nem Jézus akarata szerint 
való, öncélú, ráadásul az ilyen szem-
lélet feleslegessé teszi Urunk golgotai 
halálát is.

Hitvallási irataink is arról tanúskod-
nak, hogy a böjt  célja  a  test  féken 
tartása, ugyanakkor nem vezet el az 
Isten előtti igazsághoz. (Ágostai hitval-
lás apológiája, XV. cikk) Luther a Kis 
kátéban az úrvacsora szentsége kapcsán 
megjegyzi, hogy a testi készülődés, a 
böjtölés „szép külső rend”. De igazán 
az méltó, aki hisz Isten igéjében. Mert 
amit Isten Krisztus által nekünk  
adott,  egyedül  hit  által  érthető meg. 
Erre pedig semmilyen emberi prak-
tika nem vezethet el, csak Isten áldott 
Szentlelke. A  böjt  harci  időszak. A 
megelőző bűnbánati idővel együtt a 

megtérés és a gyógyulás ideje. Vissza-
térés a keresztség szentségében kapott 
kegyelemhez, hogy mint Isten megvál-
tott gyermekei, Krisztus erejében és 
új életben (igazságban és szentség-
ben) járjunk. Ebben a küzdelemben 
nem vagyunk egyedül, hisz Jézus 
vívja meg a nagy csatát – értünk. A 
böjti időben feltárul számunkra Krisz-
tus váltságművének értelme és mind-
nyájunkat egzisztenciálisan érintő va- 
lósága. Nemcsak a bennünk lévő  
óember öldöklésének negatívuma, ha- 
nem a Krisztusban való új élet 
lehetőségének pozitív üzenete is meg-
szólal a hat böjti vasárnapon, amely-
eknek az egyházi liturgiában hat 
különböző témája van: „a sátán le-
győzője”  az első, „királyod érkezik 
hozzád” az utolsó. Vagyis a harc eldőlt. 
Az érkezik hozzánk, aki győzött. Vele 
pedig mi is győzhetünk.

Nagy egyházi ünnepeinkhez sok-sok 
népi hagyomány kapcsolódik, s a böjt 
sem kivétel ez alól. A farsang utolsó 
napján véget értek a bálok, eltemették 
a nagybőgőt, negyven napig nem tar-
tottak esküvőt, még az istentiszteletek 
is csendesebbek voltak. Bach  sem  írt 
böjti kantátát. Mert hamvazószer-
dával valami más veszi kezdetét. A 
keresztyén gyülekezet – az egyházi év 
hatalmas körforgásában – a kereszt felé 
fordul. A legfontosabb böjt, amelyről 
az evangéliumok tudósítanak, Jézus 
Urunk 40 napos pusztai vándorlása volt, 
amelynek végén megéhezett. A kísértő 
támadását – „mondd, hogy a kövek 
változzanak kenyérré” – már akkor  
visszaverte, s közben kimondta a böjt 
örök evangéliumát: „Nem csak kenyér- 
rel él az ember!” Az evangélikus böjt 
ezt jelenti: Isten igéjével táplálkozni. 
Szavából és szentségeiből élni. Nem 
pusztán lemondani valamiről, ellenállni 
valaminek, hanem Isten kegyelmé-
vel betelni. Csak így viselhetjük el az 
ördög támadásait. Ezért hangzik máig 
a kereszt evangéliuma, mely hirdeti 
Isten nagy irgalmát. Keresztségünk 
emlékeztet rá, hogy a mennyei Atya  
gyermekévé fogadott. Urunk testének 
és vérének közössége pedig táplál min-
ket, hogy a hitben megálljunk mindvé-
gig.    Tubán József
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Kedves Keresztény Testvéreim!
 Az ökumené kapcsán gyakran 

emlegetjük: „Azt hangsúlyozzuk, 
ami összeköt, és ne azt, ami szét-
választ”. Ennek mentén döntöt-
tem úgy, hogy megosztom Önök-
kel azt, amire a Szentírás, az Ige 
szeretete tanított engem.

A Biblia első lapjain olvas-
hatjuk, hogy Isten a szavával 
teremti meg a világot: Ő szól, és 
az úgy is lesz (vö. Ter 1,1-26), 
Isten szavának ugyanis teremtő 
ereje van. Ezt látjuk és tapasz-
taljuk a Szentírás elmélkedő 
olvasásánál is, hiszen azáltal is 

maga a Teremtő az, aki szól hozzánk és alakít minket. De 

nem állhatunk meg ennél a megállapításnál, hanem tovább 
kell lépnünk, hiszen mi magunk is Isten képére és hasonla-
tosságára vagyunk teremtve (vö. Ter 1,27), ami azt jelenti, 
hogy bizonyos értelemben mi is megkaptuk a szó, az ige ál-
tali „teremtés” hatalmát. A kiejtett szavaim a másik ember-
ben elkezdenek élni és növekedni…, ebben a tekintetben a 
legfőbb kérdés: miről és hogyan beszélek akkor, amikor a 
másik emberrel találkozom? Mit ültetek el benne? Mit „te-
remtek” benne?

És ez az a pont, ahol mi, keresztények nemcsak a hitnek, 
hanem a beszédnek a szintjén is törekedhetünk az egységre. 
Hiszen ha  keresztényként megtanulunk bánni a szavainkkal, 
akkor a közös meggyőződés és cselekvés okán növekedni fog 
a köztünk lévő egység, másrészt pedig együtt fogunk építeni 
és „teremteni” egy Isten elgondolása szerinti jobb világot.

Spányi Antal római katolikus püspök

Az ökumenérõl
A legnagyobb meggondolatlan-

ság bármelyik felekezetnek ar-
ról a szóhasználatról lemondani, 
amely az egyház egyetemes, azaz 
görögül „katholikosz” jellegét fe-
jezi ki. Az egyház vagy „katho-
likosz”, vagy pedig nem egyház.

A szervezeti egységre törekvés 
esetében persze sokszor éppen a 
leghűségesebbek ragaszkodnak 
a saját felekezetük tanításához, 
egyházi rendjéhez és kegyességi 
létformájához, és ezt nem cserél-
nék fel semmilyen egység ked-

véért. Mások viszont a szeretet jegyében, a vallási tolerancia 
kedvéért, sokszor lelkiismeretlen és karakter nélküli relati- 
vizmus árán is, az eddig szükségesnek tartott és gondolt 
hitvallások feladásával hoznák létre a kívánt egységet.

A 20. század nagy ökumenikus konferenciái túlléptek ezen 
a törekvésen. Felismerték, hogy az egyházak egyesítése csak 
Jézus Krisztus felől, őérette és őreá nézve valósulhat meg, 
mégpedig a közös feladatra tekintettel. Jézus a főpapi imá-
jában így imádkozik: „hogy elhiggye a világ, hogy te küld-
tél el engem” (Jn 17,21). Krisztus anyaszentegyházának 21. 
századi feladata a kölcsönös kiengesztelődés teológiájának 
kialakítása, hogy ne elvtelen kompromisszumok árán végez-
hessük közösen Krisztus evangéliumának hirdetését. Ez a vi-
lág és az egyes egyházak egyetlen esélye.

Vladár Gábor református lelkész, teológiai rektor

Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat
Az Apostoli hitvallás mondata 

kétség nélkül vallott valóság. Jé-
zus Krisztus egyetlen egyházat 
teremtett, amikor feltámadása 
után hitre hívta tanítványait. Az 
egyház egyetemességét némely 
vonatkozásban természetesnek 
tartjuk. Szegényeket és gazda-
gokat, férfiakat és nőket egyaránt 
elhívott a mi Urunk. 

Ma már az sem kérdés, hogy 
Európán kívül is élnek keresztyé-
nek. Bár amikor a tájak kulturális 
sokfélesége megjelenik az isten-

tiszteleteken, már nehezebb megélni az összetartozást. 
Az egyház egyetemessége a felekezeti és kegyességi 

különbözőségeken is felülemelkedik. Ma ez még nem ter-
mészetes, sőt egyes egyháztestek hivatalos tanítása ezt az 
egységet elutasítja vagy árnyalja. Az egyház, mint jó anya, 
magához öleli beteg gyermekeit. Az egyház egyetemes-
sége erősebb a politikai hovatartozás kérdésénél. Jézus 
egyértelművé tette, hogy a földön küzdő egyház vegyes: jók 
és gonoszok szétválaszthatatlanul tagjai. 

Az egyház egyetemességét mégsem az ember nyitottsága, 
egymást elfogadó magatartása adja, hanem egyedül az, hogy 
Jézus teremtette az egyházat, s hív el ma is Szentlelkével, 
hogy vele közösségbe kerüljünk. 

Bencze András evangélikus lelkész, püspökhelyettes
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Kerületi közgyûlés õsszel
A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület közgyűlésének tagjai 2013. november 16-án, szombaton a győri kerületi székházban 

gyűltek össze tanácskozásra. A nyitó áhítatot Szebik Károly csákvári lelkész tartotta, Péld 27,17 alapján.
Mészáros Tamás kerületi felügyelő nyitotta meg az ülést, 

megállapítva a határozatképességet. Szemerei János püspök 
azzal kezdte beszámolóját, hogy röviden megemlékezett egyik 
elődje, Túróczy Zoltán születésének 120. évfordulójáról.

Napirenden volt többek között egy gyülekezeti társulási 
szerződés jóváhagyása, a finn testvéregyházkerületi szerződés 
szövegének elfogadása, illetve különböző támogatások megíté-
lése.

A tanácskozás során Sztruhár András beszámolt a kapolcsi 
Művészetek Völgye programsorozat keretében megszervezett 
egyházzenei koncertekről, melyeken a kerület legszínvonalasabb 
énekkarai szolgáltak.

Plöchl Ildikó határmenti gyülekezetpedagógus munkájáról 
tájékoztatta a közgyűlés tagjait, Cilike Eszter V. éves teológus 
hallgató – mint a kerület ösztöndíjasa – a tanév során az egyház-
kerület területén végzett szolgálatait ismertette.

Szó esett a győri felújítási projektről, illetve a 2014. évre tervezett programokról is.
Az ülés bezárása, majd a közösen elköltött ebéd után a közgyűlési tagok koszorút helyeztek el Túróczy Zoltán püspök sír-

jánál.

Megújulhatnak a gyõri és a budapesti 
Deák téri evangélikus szigetek

Reformáció alkalmából jelentős ajándékot kapott a ma-
gyar államtól a Magyarországi Evangélikus Egyház. 2013. 
október 31-én került sor ugyanis annak 
a megállapodásnak az aláírására, amely 
alapján jelentős kormánytámogatás-
sal lehetőség nyílik a győri, valamint 
a budapesti Deák téri Insula Lutherana 
megújulására. 

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium 
dísztermében tartott eseményen Orbán 
Viktor miniszterelnök így fogalmazott: 
„Az egyházaknak juttatott minden tá-
mogatás az utolsó fillérig valójában a 
magyar embereknek juttatott pénz és tá-
mogatás, mert mindenki tudja azt, hogy 
ebből a pénzből az egyházi iskolákban 
tudás lesz, a szociális intézményekben 
pedig gondoskodó szeretet.”

A szerződést, amely összesen ötmil-
liárd forint támogatást juttat az evangé-
likus egyháznak, a kormányfő mellett 
Gáncs Péter elnök-püspök írta alá. El-
mondása szerint azt reméli, hogy a kapott ajándék nemcsak 
egyházunkat gyarapítja majd. 

„A lutheránus szigetek, közösségek ugyanis olyan nyitott 
kikötők, ahol bárki partra szállhat; helyet találhat, aki lelki-

leg, szellemileg töltődni és gazdagodni kíván.”
Összeállította: Adámi Mária; maria.adami@lutheran.hu
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Sokszínû egység…
Ízlelgetjük az új Dunántúli Harangszót. Újraindítása után im-

már a harmadik szám kopogtat. Abban reménykedünk, hogy mind 
többek tetszését elnyerheti, és hogy az 
egyházi média területén is tapasztalható 
túlkínálat ellenére meg tudja állni a he-
lyét. Másként fogalmazva: azt remélem 
magam is, hogy mind több hittestvérünk 
tartja arra érdemesnek, hogy előfizessen 
rá, illetve megvásárolja. 

Január közepén kerületi székházunk-
ban a kibővített kerületi elnökséggel és 
a szerkesztést és terjesztést végzőkkel 
egy őszinte megbeszélést tartottunk. A 
dicséret és az építő kritika hangja is meg-

szólalt, mert azt szeretnénk, ha a lap egyre jobb lenne. 
A dunántúli evangélikusság egy sokszínű közösség. Etnikai és 

kulturális gyökereiben, teológiai látásában, kegyességi és hitéleti 

gyakorlatában különbözőségeket tapasztalunk. A nagy kérdés, hogy 
ezeket az eltéréseket miként látjuk és éljük meg. Merthogy ez az 
adottság lehet számunkra áldás és átok is. 

Ha a Krisztustól kapott és tanult szeretettel éljük meg ezt a sok-
féleséget, akkor az gazdagsággá lesz. Akkor gazdagodni fogunk 
belőle és általa, és gazdagítani fogjuk egymást. Ha viszont szeretet-
lenül, egymással versengő csoportokként harcolunk és küszködünk 
egymással, vagy egymás ellen, akkor közösségünket fogja rombol-
ni ez az adottság.  

Az egyházkerület püspökeként a Dunántúli Harangszótól is azt 
várom, legyen eszköz abban, hogy sokszínű kerületünk mindegyik 
színe megjelenhessen benne. Nem szeretném, ha egyik vagy másik 
szín dominálni szeretne, hanem sokkal inkább azt, hogy egészséges 
és testvéri párbeszéd folyjék közöttünk közösségeink épülésére és 
Isten dicsőségére. Ennek az elvnek jegyében ezen a kerületi elnök-
ségi csatornaként kialakított oldalon is meg fog szólalni más hang 
is. Fontosnak tartjuk, hogy néha helyetteseink is megszólaljanak, 
akikkel testvéri közösségben igyekszünk munkálkodni kerületünk 
javán.

Szemerei János püspök

Reformáció és kultúra
Meggyőződésem, hogy a reformáció ötszázadik évfordulójára 

készülve az erre létrehozott bizottság jól átgondoltan tematizálta az 
éveket, hogy mire a nagy évfordulóhoz, 
2017-hez megérkezünk, azt méltóképpen 
tudjuk ünnepelni, maradandóvá tenni, 
illetve helyesen tudjuk felhasználni ér-
tékeit napjaink zűrzavarában.  

1929-ben Csákvár életében jeles ese-
mény történt, mely jól reprezentálja 
a község akkori pezsgő kulturális és 
közösségi életét. A jelentős esemény a 
Háry János című opera színrevitele volt. 
Helyi kezdeményezésre, helyi fiatalok 
előadásában, Csővári Dezső evangélikus 

lelkész szervezésében és rendezésében. Az opera szövegkönyvé-
nek szerzője Csákvár szülötte, Paulini Béla újságíró, mesekönyv 
író, a „Gyöngyös-bokréta” mozgalom elindítója. Az előadáson 
maga Kodály Zoltán is megjelent az Operaház számos művészének 
társaságában, sőt a rádió is közvetítette élő, egyenes adásban. Ez 
volt a Magyar Rádió első vidéki közvetítése. A darabot az evangé-
likus templommal szomszédos vendéglő színpadán vitték színre, a 
vendéglő evangélikus tulajdonosának lelkes támogatásával és ak-
tív zenei közreműködésével. A rádióközvetítés mellet az esemény 
nagy sajtónyilvánosságot is kapott, a példaértékű összefogásnak és 
szervezésnek köszönhetően. Ma már csak kevesen élnek, akiknek 
személyes emlékük van a korabeli vidéki színjátszó körök, dalárdák 
legényegyletek és lányegyletek, önképzőkörök működéséről. 
Azonban bizton állíthatjuk, hogy nem csak az évek múlásával 
növekvő nosztalgia szépíti meg ezeket az eseményeket, emlékeket. 
Gondolom, hogy mindenki a saját településéről, gyülekezetének 
történelméből tudna hasonló példákat felhozni, és nem kicsit fájón 
hasonlítva a mai érdektelenséghez, közömbösséghez, ami gyüle-
kezeteink közösségi életét jórészt jellemzi. Az okokat kereshet-
nénk a globalizációban, a modern telekommunikációban, a köz-
vetlen kommunikáció hiányában, és még sorolhatnánk. De lehet, 
hogy csak a közösségben megélt hitünk erőtlenedett el? Ahogyan 

értetlenül állunk családok szétesése előtt, értetlenkedünk ifjainknak 
a konfirmáció végeztével történő eltűnésén is. Hiányoljuk ifjúsági 
csoportok alakulását, fiatal házasok beszélgető körét, hogy a Lu-
ther-olvasókörök létét vagy nem létét ne is említsem.

Nem hisszük el, hogy közösségeinket, – úgy a családot mint a 
gyülekezetet – Istentől ajándékba kaptuk. Máshol, másban keressük 
boldogulásunkat. Legfőképpen magunkban. A magunk erejében, te-
hetségében, esetleg valamilyen segédeszközben, pótszerben. 

Meggyőződésem, hogy a reformáció ajándékainak újra kinyitása 
segítheti közösségeink újra éledését, ha azokban a lényeget látjuk 
meg. Az idei év mottója: Reformáció és kultúra. Mindenki végig-
gondolhatja, hogy mit adott az egyház és a reformáció az emberi-
ség egyetemes kultúrájának. Bachtól Szokolay Sándorig, Petőfitől 
Reményik Sándoron keresztül napjainkig. Sorolhatnánk dagadó 
evangélikus büszkeséggel hittestvér nagyjainkat, Magyarországon 
és szerte a világban. Azonban ma, 2014-ben egyházunk mit ad 
nemzetünk gyarapodásához? Nem a kultúrprotestantizmus felele-
venítésére gondolok, hogy templomaink alakuljanak át a művelődés 
fellegvárává. (Bár megjegyzem, hogy egy-két helyen nem ártana 
komolyan venni, hogy az igét nem csak hirdetni, de ragozni is tud-
ni kell!) Hanem arra, hogy ha egy településen az önkormányzat,  
anyagi okokra és a demográfiai mutatók negatívumaira hivatkozva, 
sorra zárja be az iskolát, a művelődési házat, a könyvtárat, akkor 
gyülekezeti házaink átvehetik ezek szerepét, funkcióját. Csak- 
hogy van-e bennünk annyi muníció a reformáció örökségéből, hogy 
ezeket a lehetőségeket nem célként tekintjük, hanem eszközként 
élünk velük? Élve azzal a lehetőséggel és eszközzel, hogy sokakat 
megszólítva beszélhetünk a reformáció örökségéről, az egyedül 
Isten kegyelméből való megszabadulásunkról, megigazulásunkról, 
megszentelődésünkről. Isten az Ő szolgálatába állít, hogy segítői 
lehessünk a körülöttünk élőknek és vezetőinknek, a helyes em-
lékezésben és a helyes cselekvésben egyaránt. Kívánom minden 
testvéremnek gyülekezeteinkben, hogy minél több alakalommal 
szólalhasson meg számunkra és a körülöttünk élők számára Isten 
felszabadító igéje Jézus Krisztusról. Jézusra találva tudott maga 
Luther is megszabadulni bűneitől, félelmeitől, és így talált rá a ke-
gyelmes Istenre, az ő Mennyei Atyjára, a mi Atyánkra.

Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő
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Egyházmegyei Gyülekezeti munkatársképzés

Zarándokgyülekezetek pihenõje

Kiemelt lehetőségünk az újesztendő két hétvégéjén február 20-23. és március 20-23. között a Súron megrendezésre 
kerülő Gyülekezeti munkatársképző napok rendezvénye. Egyházmegyénk szervezésében az évek óta sikeres Gyülekezeti 
munkatársképző tanfolyamot sikerült ide hívni a közelünkbe. Nem kell messzire elutazni ahhoz, hogy komoly egyházvezetői 
tapasztalattal rendelkező nyugalmazott püspöktől tanuljunk egyházismeretet. A lelkészeket és hitoktatókat is tanító teológiai 
óraadó tanároktól, professzoroktól tanulunk bibliaismeretet, ó- és újszövetségi ismereteket. Egyházunk tanítását, szervezeti 
felépítését és az egyházjogot is jobban megismerhetjük általuk. Az elméleti megalapozás után szert tehetünk ön- és ember-
ismeretre, a gyakorlati tennivalókban való jártasságra. A tanfolyamnak nincs részvételi költsége. A szállás és az étkezés díja 
a két hétvégére összesen 6000 Ft (szállás két éjszaka, két reggeli, két ebéd, két vacsora). A rendezvényt a Fejér-Komáro-
mi Evangélikus Egyházmegye és a Súri Evangélikus Egyházközség támogatja. A tanfolyam vezetője: D. Szebik Imre ny. 
püspök; Ószövetség: Vető István; Újszövetség: Dr. Bácskai Károly; egyháztörténet: Dr. Korányi  András; egyházunk tanítása:  
Dr. Reuss András emeritus.                       Szarka István

Egyházmegyénkben az elmúlt ősz egyik nagy eseménye a nagyvelegi Grünfeld-kastély felújításának megkezdése. A 
beruházás már időszerű volt, hiszen az 1905-ben elkészült épület nagy felújításon nem esett még át. Az öreg épület már 
kívánta a megújulást, tetőszerkezetét kikezdte az idő, és belseje is igencsak megkopott. Nagy kíváncsisággal figyeli min-
denki a hatalmas munkát. Hogy egy kicsit jobban belelássunk az eseményekbe, megkértem Szarka István esperes urat, 
hogy meséljen az építkezésről. 

Honnan jött a kastély felújításának lehetősége? A re-
formáció 500 éves évfordulójára készülve különféle terüle-
teken szeretnénk evangélikus egyházunk értékeit bemutatni. 

Egyházvezetésünk megra-
gadott egy turisztikai pá-
lyázati lehetőséget. Meg is 
nyertük a remélt anyagi for-
rást, így megkezdődhetett a 
közép-dunántúli régióban 
a zarándokút kiépítése, 
mely 72 településen össz-
esen 75 állomást érint. A 
zarándokút épülésének el-

ső hírnökei a templomaink mellé telepített biciklitámaszok, 
melyek a kerékpáros túrázóknak is lehetőséget adnak a 
megállásra. Ennek a pályázatnak a része két nagyobb ingat-
lanberuházás. Az egyik a pápai látogatóközpont, melyben a 
környék evangélikus vonatkozású látnivalóit mutatják be, il-
letve a nagyvelegi zarándokszállás kialakítása a kastély épü-
letében. 

Mikorra várható a kastély elkészülte? A felújítás május 
környékére fejeződik be, így a nyári táborokra a korábbi 
évekhez hasonlóan sor kerül. A felújítás magában foglalja a 
központi fűtés kialakítását is, így nemcsak nyáron élvezhe-
tik a táborozók Nagyveleg barátságos légkörét, hanem az év 
bármely szakában is. 

A központi fűtés bevezetése mellett milyen változásokra 
számíthatunk a megújuló kastélyban? 

Az épület kívül-belül megújul, új zsindely kerül a tetőre, a 
vakolatot kijavítják, az elektromos vezetékeket kicserélik, a 
központi fűtést kiépítik, a szobák felosztása változik. A hátsó 
boltíves szobából például akadálymentesített fürdővel és 
mellékhelyiséggel ellátott apartman lesz, a régi cselédlépcső 
megszűnik, és tágasabb, az előírásoknak megfelelő lépcsőház 
létesül; a tetőre napkollektorok kerülnek, és a hátsó udvar 

felé terasz készül. Összességében megnövekszik a szállás-
hely komfortfokozata, és egy barátságosabb, szebb és mo-
dernebb környezet várja a régi és új táborozókat, bálozókat 
és lakodalmasokat.  

Mit jelent az, hogy zarándokházzá alakul a kastély? A tu-
risztikai pályázat, melyen elnyertük a támogatást a kastély 
felújításához, egy zarándokút vagy egy turistaút kiépítését 
várja el a pályázótól. Mi egy evangélikus zarándokút fel-
állítását terveztük meg, melynek fő szálláshelye a nagyve-
legi kastély lesz. A zarándokutat hallva semmiképpen nem 
érdemszerző cselekedetre kell gondolnunk, hanem egy olyan 
útra, mely a földön való vándorlásunkat fejezi ki. Az úton 
lét kiragad megszokott környezetünkből, közelebb visz a 
teremtett világ Urához. A gyülekezetek történeteit tanul-
mányozva közelebb lép hozzánk Krisztus. A pályázat mottó-
ja is erről tanúskodik: „Reformációi emlékutak, a megújulás 
útjai”. Bízunk benne, hogy sokan lesznek, akik útra kelnek, 
hogy „végigzarándokolják” a Közép-Dunántúlt.

Milyen új dolgokat hoz még ez a zarándokút? Az útvona-
lon szereplő evangélikus településekre kerül egy-egy kiállító 
vitrin, melyben a helyi gyülekezet emléktárgyait tekinthetik 
meg. Készülnek majd útikalauzok és vándorkártyák is, me- 
lyek a bankkártyákhoz hasonló plasztikkártyák lesznek. Tu- 
lajdonosaik a zarándokutat szegélyező partnerboltok-
ban vásárlási kedvezményeket kapnak, illetve a zarándok-
szállásokon fizethetnek is vele. A gyülekezetek szélessávú 
internet-előfizetést is kapnak, így az érkező vendégek telefon-
jaikra tölthetik le a gyülekezet és templom történetét. Az in-
ternet kapacitása olyan lesz, hogy a későbbiek során lehetővé 
teszi az istentiszteletek internetes közvetítését is. Terveink 
szerint 2014 májusában már el is indulhatnak a zarándokok. 
Reméljük, hogy a megújult környezet otthont adhat sok-sok 
remek tábornak, melyben a fiatalok egymással és Istennel 
való közössége is megerősítést nyerhet.                Bence Győző

Összeáll.: Szarka Éva lelkész; istvan.szarka@lutheran.hu
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Megújuló felújítás Rábcakapin
Mint arról már ennek az újságnak a hasábjain is híradást kaphattak, Rábcakapin folyamatban van a Soproni és a Győr – 

Mosoni Evangélikus Egyházmegyék által üzemeltetett ifjúsági tábor felújítása.
Az épületek 1996-os részleges felújítása óta csak a karbantartási és higié-

niai feltételek biztosítására volt lehetőség. Ennek következtében az épületek 
állaga évről évre láthatóan elmaradt a „korunk színvonala”-ként azonosított 
elvárástól.

Az épületek romló állaga miatti szorongásunkban világunkat kormányzó 
Istenünk jött segítségünkre. Megadta számunkra, hogy több pályázatból be-
folyó támogatással több mint 40 millió forintos költségvetésből korszerűsíteni 
tudjuk a táborhelyet. Ez a jelentős támogatás lehetővé teszi számunkra, hogy 
az épületek kívül-belül megújuljanak, és a tábor berendezésére is új bú-
torokat és felszerelési tárgyakat vásároljunk. Így már a mi táborunk is „ko-
runk színvonalának”, a táborozók és szüleik elvárásának megfelelő lesz.

Ebből a 40 millió forintos költségvetésből 30 millió forintot tudunk az épü-
letekre és 10 millió forintot pedig a berendezési tárgyak vásárlására fordítani. 

A kiadások fedezésére 23 millió forintot kapunk a Vidékfejlesztési Minisztériumtól, 4,2 millió forint érkezett az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától, a Magyarországi Evangélikus Egyház 6,7 millió forinttal járul hozzá az önrészhez, Bajoror-
szágból pedig 3 millió forint segítséget várunk. A fennmaradó 3,1 millió forintot a két fenntartó egyházmegyének kell bizto-
sítania. Sajnos ez az összeg még nem áll hiánytalanul rendelkezésre, ezért kérjük a gyülekezetek és magánszemélyek támoga-
tását. Adományokat a Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye 11737007-20042691 számú bankszámláján tudunk fogadni. 
Segítő támogatásukat ezúton is köszönjük.

Reményünk, hogy a megújult épület nem csak a megszokott táborozókat szolgálja ki, hanem egyre több egyházközség dönt 
úgy, hogy hosszabb-rövidebb időt töltenek a rábcakapi táborban. Ha így lesz, akkor az épület be tudja tölteni azt a küldetését, 
amit a 28 évvel ezelőtti táborok indulásakor fogalmaztunk meg. ,,Legyen, ez egy olyan helyszín, ahol minél többek juthatnak 
Megváltó Jézusunk közelébe.” A rábcakapi tábort indítók, valamint a tábort jelenleg és jövőben használók számára így válik  
valóra a mustármag bibliai példázata.          Rátz András

Ökumenikus imaheti körkép egyházmegyénkbõl
Az egyházmegyére jellemző a római katolikusok nagy 

többsége, ugyanakkor az evangélikusok is sok helyen jelen 
vannak, az országos átlagnál jelentősebb súllyal, a reformátu-
sok viszont kevesebben vannak, mint az ország más részein. 
Az imahét jó alkalom volt a találkozásra, egymás megismeré-
sére. Az idei tapasztalatokról kérdeztünk meg néhány megye-
beli lelkészt.

Mosonmagyaróvár, Kiss Miklós esperes:„Istennek legyen 
hála idén is sokan jöttek el az alkalmakra, mindenütt tele  
templomok várták a városban az igehirdetőket. Hétfőtől 
szombatig esténként más és más templomban jöttünk össze, 
sőt egy alkalommal a közeli Újrónafő református gyüle-
kezete is bekapcsolódott. Az igehirdetők a város lelkészei 
közül kerültek ki, de egy alkalommal a piarista gimnázium 
kápolnájában a Győrből érkező Lentulai Attila református es-
peres hirdette az igét.” 

Győr, Jánosa Attila ig. lelkész: „Hétfőn este a református 
templomban volt az imahét megnyitása, amelyen dr. Pápai 
Lajos megyés püspök prédikált. A héten mindig más volt a 
helyszín. A nagy érdeklődés mellett zajló imahét vasárnap 
a baptista imaházban fejeződött be.  Mivel a városban sok  
templom van, a nádorvárosi templomunk egy másik körben 
vett részt az imahéten.”

Győr-Ménfőcsanak, dr. Percze Sándor: „Tekintve, hogy 
Ménfőcsanakon három templom van, két római katolikus és 

egy evangélikus, három estéből állt a sorozat. Az egyik estén 
a nemrég megszerveződött győrújbaráti református missziói 
egyházközség fiatal lelkésze prédikált. Mindegyik alkalom 
jól látogatott és nagyon áldásos volt.”

Lébény, Koháry Ferenc: „Évek óta nagyon kedvelt alkal-
mak az ökumenikus estek. Ilyenkor meglátogatjuk egymás 
templomát, meghallgatjuk a másik egyházközség lelkészét, 
és ami nagyon fontos, utána mindig sor kerül egy asztal körüli 
közös beszélgetésre. Ilyenkor sorra kerülnek az evangélikus 
és a római katolikus gyülekezetet és általában a várost érintő 
kérdések és az ökumené megélésének hétköznapi kihívásai.”

Öttevény, Takács Eszter: „Idén is nagyon készült rá min-
denki, két este volt a római katolikusokkal felváltva, de az 
egyik este református volt az igehirdető, ezzel is igyekeztünk 
színesíteni a helyi ökumenikus körképet.”

Győrság, Menyesné Uram Zsuzsanna: „Nálunk három 
templom van, de mivel kicsik a gyülekezetek, az a szokás 
alakult ki, hogy az imahéten egy közös alkalmat tartunk 
évente más helyszínnel. Idén a református templomban 
voltunk, szép számmal, ahol Kozák János római katolikus 
plébános hirdette az igét, aki éppen akkor töltötte be 80. szüle-
tésnapját. A másik két felekezet képviselői is nagy szeretettel 
köszöntötték őt, és ajándékként Luther Válogatott műveinek 
legfrissebb kötetét és egy tortát nyújtottak át számára.” 

Összeáll.: Koháry Ferenc; ferenc.kohary@lutheran.hu
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Sötétben ragyogó fény!
Évek óta hagyománnyá 

vált Somogyszilben, hogy 
advent első vasárnapján 
lámpásokkal vonulnak fel 
az evangélikus hittano-
sok az istentisztelet után a 
falu központjában elhelye-
zett koszorúhoz. A korán 
beköszöntő sötétségben  
ilyenkor a várva várt Mes- 
siásra, a sötétben ragyo-
gó fényt hozó Krisztusra 
hívják fel a figyelmet nem-
csak a lámpások fényével, 

de az utcán egyre bátrabban zengő ifjúsági énekekkel is. Idén 
mindehhez egy eseménysorozatot is kapcsolt a gyülekezet 
vezetése, így második vasárnapon a balatonboglári Seven 
Houses Gospel Kórus látogatott el a kis somogyi faluba, a 

harmadik vasárnap Völgyessy-Szomor Fanni örvendeztette 
meg az evangélikusokat dalaival és képes összeállításával, 
végül a negyedik adventi vasárnap délutánján pedig meleg-

étel-osztásra került sor, amiben gyülekezeti tagok és falube-
liek segítettek adományokkal és önkéntes munkával.

Megújult a surdi templom!
Kívül-belül megszépült templomáért adott hálát 2013. november 23-

án, szombaton délután a surdi gyülekezet. 
Az alkalom meghittségét emelte a Szlovéniából érkezett evangélikus 

vendégek baráti jelenléte, a Liszói Asszonykórus, a Kaposvári Evan-
gélikus Énekkar és a Gyékényesi Férfikör, valamint a surdi óvodások 
éneke. A csodaszép templomban könnyeket csalt a szemekbe, a bá-
tor tekintetű hittanos gyerekek szájából elhangzó gyülekezettörténeti 
összefoglaló.

Telve reménnyel!
Balás Béla somogyi megyéspüspök hirdette Isten igéjét 

a kaposvári evangélikus templomban 2014. január 25-én, 
szombaton az ökumenikus imahét sorozat keretein belül. 

Igehirdetésében az egységre hívta fel a figyelmet: „Telve 
lehetünk reménnyel! Sokan vagyunk! Nem vagyunk olyan 
távol egymástól! Örüljünk a másiknak, és tanuljunk el tőle 
minden jót! Ne érjünk rá bogarászni azon, hogy ötszáz meg 
ezer éve mi volt! Hanem fogadjuk el, hogy mindenhol van-

nak aranyszemcsék, mert az 
egészet a mennyei atya te-
remtette!” 

Lelkesítő és egymás felé 
mozdító prédikációját zsú-
folásig megtelt templom 
hallhatta! 

Összeállította: 
Pongrácz Máté

Mate.Pongracz@lutheran.hu

Veni redemptor gentium!
A muzsika „nagy és tökéletes bölcsességét” élhették át a 

tabi evangélikusok idén adventben, az első ízben megren-
dezésre került zenés áhítatsorozaton. A négy alkalomból 
álló sorozat ökumenikus jelleget öltött, mivel az alkalmakon 
evangélikus lelkészek mellett a helyi plébános is hirdette 
Isten igéjét. Az előadók is több felekezetből érkeztek. A nyitó 
alkalmon a Városi Kamarakórus szolgált, amely egyben egy 

jubileumi ünnepség is volt a kórus fennállásának tizenötödik 
évfordulóján. A következő alkalmon a Tabi Fúvószenekar 
szolgált Sternóczky László vezetésével. A sorozat harmadik 
állomásán a Cirip Zenekar vonós és pengetős hangszerekkel, 
valamint Arató Loránd orgonajátékkal szolgált, végül pedig 
a tabi fiatalokból és barátaikból összeállt könnyűzenét játszó 
zenekar zárta az áhítatsorozatot.
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Népdalok és Madách Imre
Évek óta hagyomány, hogy a csornai evangélikusok 

január utolsó vasárnapján a magyar kultúra napjára em-
lékezve felelevenítik nemzeti kultúránk valamely közismert 
vagy kevéssé ismert értékét. Így történt ez január 26-án is, 
amikor az istentisztelet után az egyik helyi általános iskola 
egykori és jelenlegi tanulóiból alakult Széchenyi Dalkör lé-
pett fel a templomban. 

A Szabó Rita énektanár vezette együttes a szűkebb haza, a 
Rábaköz népdalai mellett bemutatta a Kárpát-medence, sőt 
Moldva változatos, magyar nyelvű énekkincsét is. A dalok 
mellett a megemlékezés másik főszereplője az idén 150 éve 
elhunyt Madách Imre volt, akiről talán kevesen tudják, hogy 
Tragédiája mellett számos verset is írt. Ezekből az elfele-
dett költeményekből mutatott be kettőt Gecsényi András 
előadóművész. 

Türelmetlenül a türelmi rendelet után
Istentiszteleten ünnepelték a rábaszentandrási evangéliku-

sok 2014. december 22-én, hogy 230 évvel ezelőtt hivata-
losan engedélyt kaptak a nyilvános istentisztelet tartására. Az 
akkoriak annyira megörültek ennek, hogy nem tudtak várni 
a templom megépüléséig, és nyomban elkezdték ünnepelni 
istentiszteleteiket az úgynevezett Gáncs-ház pajtájában. A 
mostani megemlékezés alkalmával közel százan jöttek el 
hálát adni Istennek. Igehirdetésében Szemerei János püspök 
hangsúlyozta: annyi viszontagság után Isten hatalmas dol-
got tett a rábaszentandrásiakkal, hiszen Isten igéjét és az ő 
evangéliumát szabadon hallgathatták, és hitüket korlátozás 
nélkül gyakorolhatták. Az istentiszteletet követően Tóth 
Károly takácsi lelkész tartott előadást az 1780-as évekről, és 
az azt megelőző korról. Majd a jelenlévők megkoszorúzták 
az első istentisztelet helyszínéül szolgáló ház falán elhelye-
zett emléktáblát.

Elment a mûvész és az ember
„Művész és Ember” – ez a két szó jut eszébe a Soproni Egyházmegye felügyelőjé-

nek, dr. Gimesi Szabolcsnak a közelmúltban elhunyt Szokolay Sándorról. Sopron 
egykori polgármestere így eleveníti fel a városban élő Kossuth-díjas zeneszerzőhöz 
fűződő emlékeit: „Várakozással vettük hírét annak, hogy Szokolay Sándor Sopron-
ba költözik. Első találkozásaink során egy-egy mosollyal, néhány kedves, vidám 
megjegyzéssel gyorsan ki tudott emelni bennünket a megilletődöttségünkből, ame-
lyet a nagy ember társaságában éreztünk. Egy-egy művének bemutatója előtt na-
gyon tudott izgulni, és amikor látta, hogy mennyi embernek szerzett örömet, sugár-
zott róla a boldogság. Egy kórusművének előadása előtt azt mondta: Nem irigylem 
szegényeket, hogy ezt végig kell énekelniük…! Az ember és a művész olyan külön-
leges ötvözete volt, amivel ritkán találkozik az ember. Talán ez a különlegesség az 
oka annak, hogy emlékeink olyan fájón jelzik az űrt, amit Szokolay Sándor hagyott 
maga után.” 

Összeállította: Tubán József; tubanjozsi@freemail.hu
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Credo krédója

Az MTI-nek kiadott közlemény értelmében az áprilisban 
közzétett felhívásra több pályázat is érkezett, és a döntés ér-
telmében most öt vidéki városban szórhatnak műsort az új 
közösségi rádiók. 

Reijo Kemppinen, az Európai Tanács sajtó- és kommuni-
kációs főigazgatója szerint az új, közösségi médiának egyre 
nagyobb és fontosabb szerepe lesz az EU életében. Számta-
lan tanulmány is készült e tárgykörben, melyek kiemelik, 
hogy e médiumok létrejöttének előnye az alulról építkező 
kezdeményezés. Hozzájárulnak e médiumok a társadalmi 
kohézióhoz, a médiaműveltséghez, a helyi kreativitáshoz, a 
kultúrák közötti párbeszédhez, és a helyi megújuláshoz kap-
csolódó tevékenységük számos ponton egybeesik az Európai 
Unió céljaival. 

Természetesen az EU irányelvein túl, sőt fontossági sor-
rendben ezt megelőzve, e gyülekezeti munkaág azért fontos a 
szombathelyi evangélikusoknak, mert immár a több éve tartó 
gyülekezetépítési és médiastratégia része lesz a rádiós szol-
gálat. A Credo név utal az Apostoli hitvallásra, egyetemes 
keresztyén hitvallásunkra, de tudjuk, hogy a civil és üzleti 
világban is egyfajta értékrend összefoglalására szolgál a kife-
jezés.

A Credo Rádió krédója tehát, hogy az evangélium vilá-
gosságában, evangélikus egyházunk hagyományaihoz híven 
szolgálni kíván gyülekezetünknek, és fáradozni fog a közjó 
munkálásán. Az internetes felület pedig lehetőséget ad arra, 
hogy egyházunk népe is hallgatója, sőt a rádió műsorainak 
alakítója legyen. E médium valóban az együttműködés 
tere lesz, ahol városunk civil szervezetei, más gyüleke-
zetek, kulturális szervezetek megjelenhetnek, sőt szoros 
együttműködést alakítunk ki az egyetemmel és az iskolák-
kal. A műsorok teret adnak a jóízű beszélgetéseknek, az 
elmúlt évtizedek evangélikus kötődésű rádiós műsorainak, a 
missziós programoknak, friss híreknek, istentiszteleteknek, 
ifjúsági műsoroknak, segítő jellegű adásoknak. Evangélikus 
szemlélettel, de ökumenikus nyitottsággal kívánjuk hallgat-
hatóvá és érdekessé tenni a rádió programját. Reményeink 
szerint Szombathely határain túl is egy olyan fórumot alapí-
tunk most, amelyhez sokan csatlakozhatnak hallgatóként és 
alkotóként. 

A rádió ősszel szólal meg, és először reggel nyolctól húsz 
óráig sugározza műsorait.

Gregersen-Labossa György 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának döntése értelmében a Szombathelyi Evangélikus Egyházköz-
ség sikeresen pályázott, így 2014-ben megkezdheti sugárzását Szombathely új, egyben egyetlen közösségi rádiója, a Credo 
Rádió.

A képek a bobai Tamás 
misén készültek. 

Mivel ez egy új szín-
foltja egyházunk istentisz-

teleti formájának, ezért 
bővebben megismerhetjük 

ennek keletkezését és 
lehetőségeit a 18. oldalon 

olvasható, 
Baranyay Csaba által írt 

cikkből. 

Összeállította: Kovács László; kovlac@isiscom.hu
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Adventi koncertek Veszprémben
A veszprémi gyüle-

kezetben hagyomány, 
hogy karácsony előtt  
hangversenyek hangol-
nak az ünnepre. A ren-
dezvényekre nemcsak a 
híveket várják, a város-
központban lévő temp-
lom nyitott a városlakók 
számára is.

Kiss Szilvia kántor 
advent idején évek óta 

lélekemelő műsorral örvendezteti meg a gyülekezetet, hol 
önállóan, hol zenész társaival, hol a Gospel Kórussal közö-
sen fellépve. 

A Veszprémi Magyar-Finn Egyesülettel közösen, finnor-
szági mintára szervezett éneklés is – ahol a résztvevők a  
legszebb, legkedveltebb karácsonyi dalokat éneklik – több 
éve gyakorlat a gyülekezetben, az alkalmat az evangélikusok 
és a veszprémi finnbarátok egyaránt várják.

Az elmúlt ünnepi időszakban egy harmadik zenei program-
ra is hívogatták a hallgatókat: az egy évvel ezelőtt alakult 
veszprémi énekegyüttes, az Opus koncertjére. Az énekesek 
adventi és karácsonyi műveket szólaltattak meg.

Hálaadás Várpalotán és Tésen
Örök élet vasárnapján 

a várpalotai gyüleke-
zet hálát adott Isten-
nek megújult ingatlan-
jaiért. Az Új Széchenyi 
Terv több mint 13 mil-
lió forintos támogatásá-
val a 22 milliós pro-
jekt lehetőséget adott a 

lelkészi hivatal, a szolgálati lakás és a gyülekezeti ház fűtési 
és meleg vizes rendszerének korszerűsítésére, napkollektoros 
rendszer kialakítására, napelemek felszerelésére, szigetelésre, 
a nyílászárók és világítótestek cseréjére is. Az istentiszteleten 
igehirdetőként Szemerei János püspök, a liturgiában Polgárdi 
Sándor esperes és Tóth Attila helyi lelkész szolgált.
Ugyanazon a napon a tési gyülekezetnek is hálaadó ünnepe 

volt. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól ka-
pott 18,5 millió Ft támogatásból és a gyülekezet önerejéből 
megvalósították a parókia tetőhéjazatának cseréjét, drén-
csövezést, vakolatjavítást, térkövezett kapubejáró, mozgás-
sérült WC és víztározó építését, temetői sétány és parkoló 
aszfaltozását. A há-
laadó istentiszteletet 
itt is Szemerei János 
püspök igehirdetői, 
Polgárdi Sándor és 
Tóth Attila liturgiai 
szolgálatával tartot-
ták, amit a felújított 
parókián közgyűlés 
és szeretetvendég-
ség követett.

Megújult templom – templomfelújító lelkész emlékezete
A csikvándi gyülekezetben január 11-én hálaadó istentisz-

teletet tartottak a templom felújításának alkalmából, az ige-
hirdetés szolgálatát 
Szemerei  János 
püspök végezte.

Csikvánd lakos-
sága a tizenöt éves 
háború alatt tel-
jesen elpusztult, 
korábbi temploma 
m e g s e m m i s ü l t , 
csak az  a lapjai 
maradtak meg. A 
lakosokat tömeg-
sírba helyezték, s e 

fölé a sír fölé építették az új épületet. A templom utolsó nagy 
felújítása 1948-ban történt, ekkor Németh Géza volt a gyüle-
kezet lelkésze.

A gyülekezet 2010 és 2012 között saját forrásból közel 5 
millió forintot költött az épületre, majd LEADER pályáza-
ton 20 224 378 forint támogatást nyert el. A templompadok 
felújítását a dunántúli egyházkerület támogatta 300 000 fo-
rinttal.

A hálaadó istentisztelet keretében megemlékeztek Németh 
Géza lelkészről, akinek emléktáblát állított a falu lakossága 
a templomban, ezzel is kifejezve háláját egykori lelkésze 
hosszú és áldozatos lelkészi szolgálatáért.

 
Összeállította: Tóth Károly; 

karoly.toth@lutheran.hu
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Kmety György Evangélikus Általános Iskola és Óvoda
Intézményünk 2008. szeptember 1-je 

óta működik a Malomsoki Evangélikus 
Egyházközség fenntartásában, és fogad-
ja a környező falvak óvodás és általános 
iskolás tanulóit főként Marcaltőről, 
Ihászról, Malomsokról, Várkeszőről és 
Egyházaskeszőről. Marcaltőn kétcso-

portos óvoda és nyolc évfolyamú isko-
la, Malomsokon egy tagóvoda található 
egy csoporttal. Összesen átlagosan 170 
kisgyerek veszi birtokba nap mint nap 

az épületet és az azt körülvevő hatalmas 
udvart.

Az evangélikus egyház nevelőintéz-
ményeként a Biblia szellemében a lutheri 
tanítások szerint neveljük gyermekein-
ket. Célunk, hogy a gyerekek indítta-
tást kapjanak a keresztény világnézet, 

a személyes meggyőződés kialakí-
tásához. Az óvodások ismerjék meg 
egyházuk hagyományait és szoká-
sait. Az óvoda nevelje felebaráti 
szeretetre a gyermekeket. A család-
dal együttműködve megerősítsük 
az elemi szokásokat és viszonyulá-
sokat (ember és ember, ember és 
természet, ember és tárgyi világ 
között). A keresztény szellemű óvo-
dai nevelés alapjának mindenekelőtt 

a modellállítást tekintjük. Évente több 
alkalommal szervezünk nyílt napokat, 
ahová a szülőket is szeretettel várjuk 
közös barkácsolásra és játékra.

Az iskolában az alapfeladatok ellá-
tása mellett nagy hangsúlyt fektetünk 
a felzárkóztatásra, fejlesztő- és gyógy-
pedagógus foglalkozik az arra rászo-
ruló diákokkal. Intézményünk tanulói 
rendszeresen megmérettetik magu-
kat különféle versenyeken, ahol szép 
eredményeket érnek el. Évente kétszer 
csendesnapot tartunk a diákoknak és a 
pedagógusoknak egyaránt, karácsony-
kor nemcsak az iskolában és óvodában, 
hanem az evangélikus és a katolikus 
templomban is előadják diákjaink ka-
rácsonyi műsorukat, anyák napján 
az édesanyákat istentiszteleti keretek 
között köszöntjük. Pályázati forrásból 
számos rendezvényt és foglalkozást  
biztosítunk diákjainknak, ezzel is szí-
nesítve az intézményünk által nyújtott 
programok palettáját.

(Honlap: kmety.lutheran.hu)

Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
2007 augusztusától működik Szombathelyen az evangéli-

kus általános iskola, ahova várunk felekezettől függetlenül 
minden kedves leendő kisdiákot és iskolánk iránt érdeklődő 
tanulót.

Iskolánkra a szeretet, a tisztelet, az odafigyelés, a követ-
kezetesség és az igazságosság jellemző. Fő értéknek te-

kintjük: a  keresztény  értékek  elfogadását,  a  hitet,  Isten 
szeretetét, egymás szeretetét, megbecsülését, a hazasze-
retetet, a nemzeti összetartozást, nemzetünk történelmé-
nek ismeretét, a tudást, logikus gondolkodást, a természet  
szeretetét, ismeretét, megóvását.
A gyermekek egyéniségét megismerve személyre szabott 

módszerekkel, differenciált óravezetéssel, hagyományos ol- 
vasás- és írástanítással gondoskodunk a tehetségek kibon-
takoztatásáról, a lassabban haladók felzárkóztatásáról.

Iskolánk családias jellegét a maximum 20-25 fős osztálylét-
számokkal, az iskola épületének szépítésével, bővítésével, 
otthonossá varázsolásával szeretnénk megteremteni. 

Leendő elsőseink két idegen nyelv, az angol és a német 
közül választhatnak. Az idegen nyelv oktatását, az élet-
kori sajátosságoknak megfelelő módszerek alkalmazásával 
végezzük.

Egyházi iskolának megfelelően nagy hangsúlyt helyezünk 
a keresztyén életre nevelésre a hitoktatásban és az ökumeni-
kus szellemben tartott hétkezdő áhítatokon keresztül.

„Megelevenedő tananyag” programunk célja az élmény-
szerű tanulás. A tantervi előírások tartalmi és időrendi köve-
telményeit figyelembe véve hagyományőrző  egyesületek, 
egyéb szervezetek, intézmények bevonásával elevenítjük 
meg a tananyagot. A foglalkozások nagyon népszerűek a  
gyerekek körében.

A mindennapi testnevelés keretében egyesületek szakem-
berei közreműködésével a gyerekek ízelítőt kaphatnak a kü-
lönböző sportágakból.
A művészetoktatás keretében tanulóink képzőművészet, 

néptánc, színjáték, fúvószene, hegedű és zongora tansza-
kokon kaphatnak bizonyítványt. 

Iskolánk a Johannita Rend védnöksége alá tartozik. Segít-
ségükkel már eddig is sok tárgyi és anyagi támogatáshoz ju-
tottunk. 

(Honlap: remenyik.lutheran.hu)
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Névadónk nyomdokain
Pápán előbb volt iskola, mint templom. Látszik ebből, hogy 

az elődök tudatosan építkeztek. A legelső adat 1787-ből való, 
ettől az évtől volt elemi iskolája a gyüle-

kezetnek. A hosszú időfolyamban 
kétségtelen fellendülést hozott 

névadónk, Gyurátz Ferenc 
munkássága, aki a gyüle-
kezetet és az iskolát is 
nagyban fejlesztette. Az 
általa építtetett falak közt 
indult meg a nevelőmunka 

2001-ben. 
Az idei tanév örömteli ese-

ménnyel kezdődött, elkészült 
egy új épületszárny. Négy tante-

remmel, tágas folyosókkal, kiszolgálóhelyiségek-
kel bővült az intézmény, és sok szempontból korszerűvé és 

kényelmessé vált. Az iskola 199 tanulóval, évfolyamonként 
egy osztállyal kezdte meg a tanévet. Városi viszonylatban 
különlegesnek számít a viszonylag kis létszám, a családias 
jelleg. Az iskolai emblémában felismerhető óvó közeget a 
mindennapokban pedagógusaink biztosítják. „Tanítsatok 
egyszerűséggel, tegyetek vallást hitetekről szelídséggel!” 
Iskolánk lutheri jelmondatával kívánjuk kifejezni, hogy 
bátran építünk a protestáns iskolai hagyományokra. Nagyon 
fontosnak tartjuk a színvonalas oktatást, a hitéleti tevékeny-
ségeket, nemzeti értékeink ápolását, a kulturált és tartal-
mas közösségi életet. Előnyt jelent a templom közelsége és 
lelkészeink elkötelezett hozzáállása. Kiemelt jelentőségű az 
alapkészségek mellett az angol nyelv tanítása. Szakkörökkel, 
felzárkóztató (SNI, logopédia) foglalkozásokkal, tehetség-
gondozással, művészeti neveléssel tesszük minél teljesebbé 
az iskola pedagógiai tevékenységét. 

Szeretettel várjuk a hozzánk érkező diákokat és szüleiket. 
Bízunk abban, hogy az iskola által pezsdül a gyülekezeti élet 
is, és közösen gyarapíthatjuk tovább azt a szellemi, anyagi és 
lelki örökséget, amelyet elődeinkkel együtt Gyurátz Ferenc 
püspök ránk hagyott.    (Honlap: http://gyuratz.lutheran.hu)

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola (Sopron)
OKTATÁSI PROGRAMJAINK:
HAGYOMÁNYOS OSZTÁLY „KÉZ” PROGRAMMAL
„Tudom, mert teszem. Értem, mert érzem.”
Alapelvünk, hogy a sokarcú világ megismerését, a sokrétű 

tudás megszerzését úgy tegyük elérhetővé tanítványaink 
számára, hogy azt egységes egészként, a „minden min-
dennel összefügg” folyamataként mutassuk meg.

Programunk elnevezése - KÉZ - mozaikszó. Kifejezi 
a kép-élmény-zene fontosságát az ismeretszerzésben. 
De kifejezi azt is, hogy kéz a kézben kell haladnunk, 
pedagógusnak és gyermeknek, hogy az iskola ne te-
her, hanem élmény legyen. Erőfeszítéssel, de ne ag-
godalommal.

TÉT OSZTÁLYAINK 
„Tiszta erdőt, zöld mezőt!”
A TÉT tagozat (természettan és életkultúra tagozat) 

a környezetismeret, technika, rajz tantárgyak egyes 
részeit komplex módon fogja össze a nevelés egyéb 
területeivel. Célja saját környezetünk védelme, a csa-
lád központba állítása, a helyes értékrend, a helyes 
szokások, az egészséges életmód megismertetése, ki-
alakítása. 

A tagozat tanulói szabadidőben választhatnak a 
néprajz szakkör és kézműves tevékenységek között.

NÉMET NEMZETISÉGI OSZTÁLYAINK
A német tagozaton 1-2. osztályban heti 6 órában, 3-4. osz-

tályban heti 7 órában csoportbontással folyik a nyelv okta-
tása. Iskolánk nyolc éve kapcsolatot épített ki a németországi 
Ansbachban működő evangélikus általános iskolával. Ez a 
kapcsolat lehetővé teszi a tanulók közötti levelezést és csere-
látogatást. Az elmúlt években két új testvérkapcsolatot alakí-
tottunk ki a szomszédos Ausztriában (Steinberg-Dörfl, Kot-
tingbrunn).

ANGOL-SPORT ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYAINK
Célunk, hogy a gyermekek mindennapjaiba épüljön be a 

mozgás, legyen az a lételemük. Szeretnénk megadni a le-
hetőséget nap mint nap a játékra, a szabálytudat és a közös-
ségi szellem erősítésére, a személyiség fejlődésére.

A mindennapos mozgás mellett a tagozat másik célkitűzé-
se az angol nyelv iránti motiváció megteremtése, illetve 
a nyelvi készségek kialakítása és fejlesztése. A gyere-
kek különböző és változatos, valamint tradicionális angol 
dalokon, mondókákon, játékokon keresztül kerülnek kapcso-
latba az angol nyelvvel. Az élményszerű nyelvtanítási folya-
mat kezdetben csak szóbeliségre, később olvasási és írási 
szakaszokra épül.

(Honlap: www.hunyadi.sopron.hu)
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Civil pap, tanári végzettséggel
„Sajátos ez a szolgálat: nem lel-

készként végzek lelkészi munkát” 
– mondta Böjtös Attila, a Sárbogárd-
Sárszentmiklósi Egyházközség ve-
zetője. Civil pap, tanári végzettség-

gel, egy kis gyülekezet élén, az 
útkeresés időszakában.

Böjtös Attila Győrben született, 
itt járt iskolába. A Pécsi Tudomány-
egyetemen földrajz-angol szakos 
tanárként végzett, majd egy helyi 
gimnáziumban tanított. Az egye-
temi évek alatt kapcsolódott be a 
pécsi evangélikus gyülekezet, az 
ifjúság életébe, a gyermekmunkai 
szolgálatba. Felnőttként konfirmált. 
Egy angliai keresztény táborban 
vált tudatossá a hite, ott gyúlt láng- 
ra, tért meg. ,,Tudtam, hogy éle-
tem alapvetően megváltozik” – fo-
galmaz. Aktívan szolgált az EKE 
közösségében, ifjúsági táborok-
ban. Tanulni vágyás volt benne, az 
önképzés iránti igény, elvégezte az 

EKE Bibliaiskoláját. A Bibliaiskola 
vezetői Ittzés János akkori püspök-
kel közösen vetették fel a gondola-
tot, hogy próbálják ki a végzett hall-
gatókat gyülekezeti szolgálatban.

„Nagy dilemma, 
pár hónapos tana- 
kodás, küzdelmes, 
szép imádságos 
időszak. Volt ben- 
nem egy buz-
góság,  elköte-
lezettség, tudtam, 
hogy szeretnék 
Istennek szolgál-
ni, ahová küld, 
oda megyek. 

U g y a n a k k o r 
kérdés volt: fel-
adjam-e a tanári 
állásomat, ott-
h a g y j a m - e  a 
gyülekezetet, a 
barátokat? Tud-
tam, hogy ilyen 
felkérésre nem 
lehet nemet mon-
dani. Püspök úr 
bizalmat szava-
zott nekem, 2002 
nyarán Bencze 
András akkori es-
peres iktatott be.”

Böjtös Attila 
nem lelkészi egy-
házi munkásként 

kezdte meg a szolgálatot a sár-
bogárd-sárszentmiklósi gyülekezet-
ben. Civilben, nem Luther-kabátban 
szolgált, végezte a munkát. Később 
a püspök felhatalmazta őt, hogy 
az úrvacsorát is oszthassa, majd a 
keresztség szentségét is kiszolgál-
tathatta – ezzel teljessé vált a szol-
gálati köre.
A Sárbogárd-Sárszentszentmiklósi 
Evangélikus Egyházközség szór-
ványhelyzetben élő közösség, száz 
egyházfenntartóval. A gyülekezet 
tagjai főként időskorúak. Vasár-
naponként istentiszteletet tartanak 
Sárbogárdon és Sárszentmiklóson, 
minden második héten Nagylókon. 
A gyülekezeti munkatárs rendsze-
resen tart bibliaórákat, nyolc intéz-

ményben tizenegy hittanórája van, 
szervez missziói alkalmakat, a gyü-
lekezetben működik gitársuli, fara-
gókör.

A gyülekezet a fennmaradásához 
működési támogatást kap. Több 
ütemben, állami, egyházi és a bajor 
egyház támogatásával épült négy 
és fél éve a sárbogárdi gyülekezeti 
ház, ahol az alsó szinten gyülekezeti 
terem található (bíznak abban, ha 
a gyülekezet erőre kap, a tervezett 
nagyobb termet is kialakíthatják). 
Az emeleti szinten lakik Böjtös At-
tila családjával, három kisgyerme-
kével. Felesége, Böjtösné Füke Ve-
ronika szolfézst, zeneelméletet tanít 
a dunaújvárosi zeneiskolában.

„Hogyan összegezné az elmúlt 
több mint egy évtizedet, mit sikerült 
a gyülekezetben elérni?” - kérdezem 
Böjtös Attilát.

„Sokkal kevesebbet, mint amit 
először gondoltam. Minden ered-
ményért nagyon keményen kell 
dolgozni. A gyülekezet létszámában 
nem szaporodott – örülünk, ha stag-
nál. Reménységem, hogy Isten ad-
hat megújulást – velem vagy mással 
–, és lesz hatása, gyümölcse annak a 
munkának, amit elkezdtünk. Sajátos 
ez a szolgálat, nem lelkészként vég-
zek lelkészi munkát. Többletterhet 
jelent, hogy az identitás kérdésével 
is meg kell küzdenem: nem vagyok 
se lelkész, se tanár. Van egy belső 
elhívásom, elköteleződésem, de 
arra is gondolok, lehet, hogy jó, ha a 
gyülekezetnek lelkész a vezetője. Az 
utóbbi egy-két évben keresem, ke- 
ressük az utat, a választ, meddig van 
itt a helyem. Kiváltság, hogy Istent 
szolgálhatom, az evangéliumot hir-
dethetem, de nem tudom, meddig 
teszem itt, gyülekezeti munkatárs-
ként, vagy hirdetem az evangéliu-
mot keresztény tanárként, ahogyan 
korábban is. Döntő szempont, hogy 
a gyülekezetnek mi az érdeke; lehet, 
hogy egy másik vezető más ötletek-
kel, dinamikával lendületet adna. 
Elköteleződés, önfeláldozás van 
bennem, hiszem, hogy Isten meg-
mutatja, mit tegyek.”

Balla Emőke
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A jövõ mi vagyunk – Erõsen, mint a vas
Már régóta szerettem volna megosztani a nagyvilággal azt a hírt, 

hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a második évfolyamon 
hat Vas megyei lelkész szakos hallgató tanul, kitéve ezzel egy fél évfo-
lyamot. Nekik tettem fel három kérdést a bemutatkozáshoz: Mi motivált 

abban, hogy a teológiát választot-
tad? Az eltelt három félév tapasz-
talatai alapján mi a véleményed 
a kollégiumról és az egyetemről? 
Tanulmányaid befejezése után 
milyen területen szeretnél tevé- 
kenykedni az evangélikus egyhá-
zon belül? 
Boros  Viktória vagyok. Cell-

dömölkön élek a szüleimmel, a Soproni Líceumban érettségiztem. 
13 éves koromban kerültem először közelebbi kapcsolatba Istennel 
egy nyári táborban. Középiskolás koromban rendszeresen segítettem 
a táboroztatásban, valamint Alsóságon gyermek-istentiszteletek tar-
tásában. Főleg ezeken a szolgálatokon keresztül éreztem meg Isten 
hívását. Végül érettségi után kizárólag a teológiára jelentkeztem. Első 
pillanattól kezdve nagyon jól érezem magam ebben a közösségben. Az 
eddigi másfél év legmeghatározóbb élménye számomra az első szupp-
likációm volt. Nagyon jó érzés volt megtapasztalni, milyen az, mikor 
Isten igéje rajtam keresztül szól az emberekhez. Korábban leginkább 
iskolalelkészként tudtam magam elképzelni, de egyre inkább vonz a 
gyülekezeti szolgálat is. 

Rosta Izabella vagyok, a Bobai Evangélikus Egyházközségből. A 
Pápai Református Gimnáziumban érettségiztem, majd rögtön ezután 
felvételiztem ide. Gyerekkorom óta a nyári táboroktól kezdve, hittan-
versenyeken át az ifjúsági alkalmakig, mind meghatározó élmények 
voltak a számomra, és a mai napig is azok. Nyilván nagy jelentőséggel 
bírt az a tény, hogy édesanyám lelkész, így gyerekkorom óta beleláttam 
az ő munkájába, életvitelébe. Sokáig ellenkeztem, mikor megkérdez-
ték: „Te is lelkész leszel, mint édesanyád?” Mindig nagyon eltökélten 
válaszoltam, hogy nem. 2008-ban, a kőszegi Szélrózsán döntöttem el, 
hogy én bizony teológus szeretnék lenni. Még ugyanezen a nyáron 
vettem rész először a MEVISZ szervezésében mozgássérült táborban, a 
legfőképpen ez befolyásolta a teológiára menetelemet. Az ott töltött idő, 
a beszélgetések, a megoldásra váró feladatok mind-mind megerősítet-
tek a döntésben. Tanulmányaim befejeztével továbbra is szeretnék a  
MEVISZ oszlopos tagja maradni. Ezen kívül talán gyülekezetben sze-
retnék dolgozni leginkább. Ezt a példát láttam magam előtt, ez tetszett 
meg, így tudom magamat a jövőben leginkább elképzelni. Számomra 
talán a gyülekezeti lelkészség a legtesthezállóbb. Falusi gyerekként egy 
falusi vagy kisvárosi gyülekezetben képzelem el az életet. 

Németh Kitti vagyok, Kemenespálfán lakom. Celldömölkön jártam 
gimnáziumba. Mindig is a média, a színház, az irodalom, a művészetek 
és a kutyák világa vonzott igazán – ha a legfontosabbakat nézzük. Szá-
momra is meglepő volt, amikor végül egy este – a jelentkezési lapok 
leadása előtt egy hónappal – úgy döntöttem, hogy az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetemre szeretnék jelentkezni. Úgy éreztem, ha sikerül, 
annak oka van. Beadtam a jelentkezésem máshova is, fel is vettek, de 
nem volt kérdés, hogy hol kezdem el végül a tanulmányaimat. Az egye-
temi és a kollégiumi élet itt teljesen más, mint amit vártam, és amit 
hallottam. Rá kellett döbbennem, hogy az embereknek sokszor téves 
elképzeléseik vannak a lelkészképzésről, illetve az itt folyó munkáról. 
Mondhatom, hogy pozitív csalódás ért a családias, baráti légkört – és 
nem utolsósorban a tanárok és/vagy lelkészek hozzáállását is tekintve.
Egyelőre még nem tudom, hogy pontosan milyen területen szeretnék 

majd dolgozni lelkészként. A gyülekezeti lelkészség, ami legjobban 
a szemem előtt volt mindezidáig, de szeretnék többféle területtel is 
megismerkedni, és majd akkor dönteni, ha itt lesz az ideje. A médiával 
és művészetekkel kapcsolatos érdeklődésem miatt először „keresgélni” 
szeretnék az egyház és ezek viszonyában, hiszen ez millió lehetőséget 
rejt. 
Baranyay  Bencének hívnak, és a Kőszegi Evangélikus Egyház-

községből kerültem rögtön gimnázium után a teológiára. Szüleim mind-
ketten lelkészek, és én is gyerekkoromtól kezdve szerves része voltam 
gyülekezetünk ifjúságának húgaimmal együtt. Ennek ellenére sokáig 
eszembe sem jutott, hogy lelkész legyek, sőt kifejezetten ellenálltam a 
gondolatnak. Éveken át történelemtanárnak készültem. De az idő mú-
lásával rájöttem, hogy minden, ami engem érdekel, az a teológiában van 
összefoglalva. Nagyon élvezem a tudományos munkát, a színvonalas 
előadásokat, az olvasást, és természetesen a gyakorlati lehetőségeket is, 
a teológusnapokat és a szupplikációkat. Elsőre ijesztő volt, hogy ilyen 
hamar kell szószékre állnunk, de jó élmény, és tanáraink is segítenek, 
ha valami nehezebben megy. A kollégium pedig pont megfelelő lét-
számú, mindenki ismer mindenkit, tudunk segíteni egymásnak, ráadá-
sul az évfolyamunk is egy nagyon jó, összetartó közösség lett. Ha már 
tényleg elegünk lenne a tudományokból, csak lemegyünk focizni,  
meccset nézni, vagy beszélgetni egy jót a szomszéd szobába. Gyü- 
lekezeti lelkészként képzelem el a jövőmet. 
Szidoly  Rolandnak hívnak, a Büki Evangélikus Egyházközség 

tagja vagyok. Teológiai pályám választásában három meghatározó 
dolog volt. Keresztény családban nevelkedtem, rengeteg evangélikus 
táborban és programon vettem részt, és a kőszegi evangélikus szak-
középiskolában érettségiztem. E három dolog és gyülekezeti lelkészem 
hatására döntöttem a teológiai pálya mellett. Az első naptól kezdve 
barátságosan fogadtak minket a felsőévesek, és mi is igyekszünk így 
tenni az utánunk következőkkel. Kis egyetemnek számítunk, kb. 180 
hallgatós kis közösségünk mintha egy „nagy családot” alkotna az ok-
tatókkal, dolgozókkal együtt. Az évfolyamunk nagyon összetartó, egy 
hallgatótársunk kivételével mind kollégisták vagyunk. Az egyes zárthe-
lyi dolgozatokra, vizsgákra készülve tanulócsoportokban próbáljuk 
minél alaposabban elmélyíteni az ismereteinket. A közös tanulásokon 
kívül a kikapcsolódásra is fordítunk időt, és ha van rá lehetőségünk, 
közösen tesszük azt is. Amikor teológiára jelentkeztem, iskolalelkészi 
pályára készültem. Ez a döntés lehet, hogy változni fog az évek során, 
és kialakul, hogy gyülekezetben, iskolalelkészként vagy esetleg más 
körben tudnék a legaktívabban szolgálni. Informatikai tudásomat és 
szervezőkészségemet kamatoztatva szívesen segíteném az egyház 
ifjúsági munkáját, ezáltal is megszólítva a fiatalokat.
Wölfel Mihály vagyok. Eredetileg zenei pályára készültem, de mivel 

az általános iskola után a kőszegi evangélikus szakközépiskolában ta-
nultam, egyre közelebb kerültem a gyülekezethez is. Megalapítottuk 
az Echo zenekart, ami a gyülekezetet ,,képviselte”, valamint a Teki 
Bandet, a középiskola zenekarát. Legkülönlegesebb élményeim talán 
a Szélrózsához és az országos zenei táborhoz fűződnek. Ezen kívül a 
legnagyobb motivációt a Baranyay lelkészházaspár adta. Érdeklődve, 
számos kérdéssel, gondolattal, bizalommal, de talán még félelemmel 
is érkeztem a teológiára, de úgy érzem, jó helyen vagyok. Ha befejez-
tem az itteni tanulmányaimat, leginkább gyülekezeti lelkésznek tudnám 
elképzelni magam. Édesanyám a kőszegi evangélikus szeretetotthon-
ban dolgozik, nagyon sok időt töltöttem ott délutánonként az idősekkel 
beszélgetve, és nagyon fontosnak tartom azokat az eseményeket, ame-
lyek segítségével az idősebb korosztály tagjait is be tudjuk vonni a 
gyülekezet életébe. De a fiatalokkal való foglalkozás is nagyon érdekel, 
és égető kérdésnek tartom azt, hogy hogyan lehetne benntartani a jövő 
nemzedékeit is a közösségben. Giczi Nikoletta (gnikolett@t-online.hu)
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A Tamás mise
Jézus tanítványáról, a kétkedő Ta-

másról kapta nevét ez az úrvacsorai 
istentisztelet, amit a keresők istentisz-
teletének is neveznek. Az interaktív ele-
meket tartalmazó istentiszteleti forma 
Finnországból indult a nyolcvanas évek 

végén. Éppen a tavalyi évben adtak há-
lát a finn egyházban az immár 25 éves 
múltért, hiszen 1988. április 10-én tar-
tották az első Tamás misét Helsinkiben. 
Azóta egész Skandináviában, Német-
országban és nálunk Magyarországon 
is több helyen tartanak rendszeres al-
kalmakat. 

Magam az indulás után két évvel 
vettem részt életem első Tamás mi-
séjén, amikor az 1990/91-es tanévet 
ösztöndíjasként Helsinkiben tölthettem. 
Ottlétem alatt sokszor mentem el az 
Agricola templomba, ahol akkor már 
hetente kétszer is tartottak Tamás mi-
sét. Időben kellett odaérni, hogy helyet 
kapjon az ember. Megragadó volt a 
hatalmas gyülekezet, az igényes, mo-
dern zene. Nem csupán ifjúsági énekek, 
illetve taizei énekek szólaltak meg az 
istentiszteleten, de énekeskönyvi ko-
rálok is újszerű hangszerelésben. Az 
igehirdetést mindig más végezte, de 
voltak visszatérő emberek is, mint 
pld. Miikka Ruokanen teológiai tanár, 
aki a Tamás mise mozgalom egyik el-
indítója volt. Az istentisztelet imád-

ságjárásnak nevezett része jelentette 
a legnagyobb élményt számomra, 
amikor megmozdult az egész temp-
lom. A templompadból kijőve ugyanis 
önkéntelenül is kapcsolatba kerülünk 
a másik emberrel, és a többféle aktivi-

tás, amit végezhetünk, mind segítenek 
az Istennel való találkozásban. Azok, 
akik már vettek részt ilyen alkalmon, 
tudják, hogy lehetőség van itt keresz-
telési emlékeztetőre, gyertyagyújtásra, 
személyes áldás vételére, vagy imád-
ságírásra, melyek egy része az istentisz-
telet záró részében elhangzik, a másik 
részéért pedig a Tamás mise imaközös-
sége imádkozik. Az imádságjárás 
persze nem kötelező jellegű, aki a he-
lyén szeretne maradni, az bekapcsolód-
hat az éneklésbe. 1990-re már komoly 
mozgalommá kezdte kinőni magát a 
Tamás mise, melynek szervezésében 
Tamás szemináriumokat tartottak, saját 
újságja volt a közösségnek, és emlék-
szem arra is, hogy egyik alkalommal 
egy repülőgépre gyűjtöttük a persely- 
pénzt, amely a Tamás mise külmisz-
szióban szolgáló munkatársának mun-
káját segítette. 

Amikor hazaérkeztem Helsinkiből, 
nagy lelkesedéssel indítottuk el a ME-
VISZ szervezésében az ifjúsági isten-
tiszteleteket Budapesten a józsefvárosi 
templomban, amiket ugyan – az akkor 

még egyházunkban idegenül csengő 
„mise” szó miatt – nem neveztünk 
Tamás misének, de az alapgondolat, 
hogy a fiatalok számára tartsunk meg-
szólító alkalmakat, egyértelmű volt. 
Legalábbis bennünk, az akkori Promise 
együttes tagjaiban – akikkel az ifjúsági 
istentiszteletek zenei szolgálatát végez-
tük – egészen biztosan. 

A tényleges Tamás misék budapesti 
elindítása azonban jó tíz évvel később 
történt meg, az akkori ösztöndíjasok és 
barátaik összefogásával. Ezeknek a bu-
dapesti Tamás miséknek az elindulása 
adta az impulzust ahhoz, hogy az első 
vasi Tamás misét megtartsuk 2007-ben. 
Szombathelyen és Kőszegen rendsze-
resen szerveztünk ilyen alkalmakat, 
aminek következtében kialakult egy kis 
csapat a két ifjúság és a gyülekezetek 
lelkészeinek közösségéből, akikkel 
több gyülekezetbe is eljutottunk. Az 
ének- és zenekarban szombathelyi, kő-
szegi és répcelaki fiatalok vettek részt, 
de minden alkalommal bevontuk a he-
lyi ifjúságot is, hiszen kezdettől fogva 
fontosnak tartottuk, hogy ne valami 
„kész csomagot” vigyünk el egy-egy 
gyülekezetbe, hanem a helyieket meg-
mozgatva közösen készüljünk az al-
kalomra. Egyházmegyénk adottságait 
figyelembe véve –ahol sok kisebb gyü-
lekezet található egymástól nem túl nagy 
távolságra – különösen is nagy áldását 
éreztük ezeknek a találkozásoknak,  
ahogy a kis közösségekkel együtt tud-
tunk készülni egy-egy Tamás misére.

Általában évente kétszer tartunk Ta-
más misét egyházmegyénkben. Szom- 
bathelyen és Kőszegen kívül a megye 
több gyülekezetében, pld. Celldömöl-
kön, Nádasdon, Répcelakon, Bobán, 
Körmenden, Kemenesmagasiban is 
volt már ilyen alkalom. Sőt a vasi csa-
pat a Líceum meghívására a soproni 
diákokkal együtt is szervezett már 
Tamás misét. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a „szomszédvárban”, a Veszpré-
mi Egyházmegyében is kedvet kaptak 
lelkészek és gyülekezeti tagok, hogy 
szervezzenek ilyen alkalmakat.  

A Tamás mise nyilván nem valami 
varázsszer, amelynek kapcsán üres 
templomaink egy szempillantás alatt 
megtelnének. De egy rendkívül jó le-
hetőség arra, hogy istentiszteleti életünk 
színesebbé váljon, valamint átélhessük 
az együttes készülés és a közös szol-
gálat örömét.

Baranyay Csaba
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Gyülekezeti elnökségek konferenciája
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„mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai” (1Pt 4,10)

HARANGSZÓ-NAP
A Dunántúli Harangszó olvasóinak virtuális közös-

sége nagy ajándék. A közösség igazi erejének megta-
pasztalásához azonban nélkülözhetetlen a személyes 
találkozás, beszélgetés, igei és asztalközösség. Ezért 
szeretettel hívjuk és várjuk egyházkerületi újságunk 
mostani és leendő olvasóit szeptember 13-án szomba-
ton Csikvándra, Harangszó-napra. Idősebb és fiatalabb 
testvéreinkre egyaránt gondolunk a program tervezése-
kor. A nap részletes rendjét lapunk nyári, június 1-én 
megjelenő számában tesszük közzé.
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Péntek
18.00 Vacsora
19.00 Köszöntés, bemutatkozás 
(Szemerei János, Mészáros Tamás)
19.30 Előadás megbeszéléssel: 
Az egyház közéleti felelőssége (Tóth Károly István)
21.00 Esti áhítat: 1Kor 4,1-2 (Szemerei János)

Szombat
08.00 Reggeli
09.00 Reggeli áhítat: Mt 25,14-30 (Ribárszki Ákos)
 09.30 Előadás: A szolidaritási törvény és a támogatási 
rendszer ismertetése (Bárdossy Tamás)

10.30 Szünet
 11.00 Előadás: Az új rendszerű hitoktatás – feladatok és 
nehézségek (Kodácsy-Simon Eszter)
12.30 Ebéd
14.00 Egyházkerületi fórum
 15.00 Záró úrvacsorai istentisztelet: 1Pt 4,8-11  
(Kiss Miklós)

A részvételi szándékot kérjük március 14-ig  jelezni a 
püspöki hivatalban!

Tel.: 96/200-063 Mobil: 20/824-4222 
E-mail: nyugati.kerulet@lutheran.hu
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