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„Mi újság?”- kérdezzük egymástól, amikor találkozunk. Természetünk része a kíváncsiság, az érdeklődés a számunkra 
fontos emberek, közösségek iránt. Magától értetődő, hogy a több mint egy évtizede ismét élő, szeretett egyházkerületünk 
életének híreire is várunk. Gyülekezeteink és intézményeink örömei, gondjai, tervei és reménysége mindannyiunkat érint. 
Mélyen gyökerező baj tünete az, ha kialszik bennünk ez a természetes kíváncsiság. Bár egyre inkább az elektronikus mé-
diából (televízió, internet) tájékozódunk, mégis sokan vagyunk, akik szívesen vesszük kezünkbe az újságokat. Mindeze-
ket figyelembe véve döntött úgy a kerületi közgyűlés, hogy két év szünet után újraindítja a kerület újságját, a Dunántúli 
Harangszót. Ez a kiadvány korábban szervesen hozzátartozott az egyházkerület arculatához; arra törekszünk, hogy ezután 
is így legyen. A Dunántúli Harangszó korábbi, hűséges olvasói néhány formai és tartalmi változással találkoznak. Nem 
havonta, hanem évente négy számmal jelentkezünk. A célkitűzés nem változik a korábbiakhoz képest. A lutheri evangéli-
kus tanítást komolyan vevő, igényes és érthető tartalommal szeretnénk tájékoztatni és tanítani az Olvasót, hiszen a tanu-
lásra mindig szükségünk van. Az újságot elölről lapozva az alaphang-összhang-visszhang föl nem cserélhető sorrendjét 
követjük.  Az alaphang Isten igéje rövid igemagyarázatként. Ezt követi az Egyház kétezer éves tanításával való összhang, 
rövid teológiai és egyháztörténeti tanulmány formájában. Minden egyéb, ami kerületünk életében történt, az előző kettőre 
adott visszhang egyházi életünkben. Az egyházmegyék eseményeiről tudósító oldalak mellett állandó helye lesz a püspök 
és a kerületi felügyelő gondolatainak az Egyházkerület eseményeire reflektáló rovatban.

Jó szívvel ajánlom lapunkat a kerületünk határain túl élő testvéreinknek is. Egyrészt azért, mert olyan ismeret- és lélek-
tágító írásokat is megjelentetünk majd, amelyek mindannyiunk számára értékesek és tanulságosak. Másrészt azért, mert 
a három egyházkerület nemcsak szervezeti, adminisztratív egységként él, hanem sajátos arculatot is hordoznak. Érdemes 
tehát minél inkább megismerni a másik két egyházkerületben élő evangélikusok miénkhez sok tekintetben hasonló, de 
rájuk jellemző karakterű életét. Ebből mindannyian csak gazdagodhatunk.

Örülünk annak, hogy ismét „megkondulhat” a Dunántúli Harangszó. Legyen Isten áldása szolgálatán!
Kovács László megbízott főszerkesztő

A láthatón túl

Szerkesztõi sorok

Talán már betéve tudjuk a számot: 215 093.
A 2011-es népszámlálás során ennyi ember vallotta magát 

hazánkban az evangélikus egyház tagjának. Csaknem 
százezerrel kevesebben, mint az előző népszámlálás ide-
jén. Szomorú ez akkor is, ha eközben egyházunk megőrizte 
a maga nagyjából háromszázalékos arányát az amúgy is 
csökkenő számú lakosság egészéhez képest. Szomorú ak-
kor is, ha tudjuk: testvéregyházaink számarányai is hasonló 
mértékben csökkentek. Szomorú akkor is, ha tisztában va-
gyunk azzal, hogy az adatok nem felelnek meg teljes mér-
tékben a valóságnak, hiszen szép számmal vannak olyanok 
is, akik őrzik ugyan evangélikus kötődésüket, ám a hivatalos 
kérdőíveken valamiért nem voltak hajlandók megvallani azt. 
Szomorú akkor is, ha érkeznek olyan kósza értesülések, hogy 
a kérdőív kitöltésével megbízottak a felekezeti hovatartozás-
ra vonatkozó kérdéseket nem is mindenütt tették fel…

A helyzet mindezek ellenére az, hogy fogytunk, fogyunk. 
Miért?

Annyi bizonyos, hogy Urunk az ilyen csüggesztő, negatív 
események mögé elrejtőzve is népe javát munkálja. Talán 
éppen így akar bennünket észhez téríteni, és kiragadni ab-
ból a bűvös álomból, amelyben olyan hajlamosak vagyunk 
elringatni magunkat, és azt hinni, hogy az egyház szol-
gálatát mérhető, látható módon, nyilvánvaló növekedéssel, 
látványos számadatokkal kell igazolnunk. Mintha az egyház 
csupán a teli székesegyházakban és a zsúfolt sportcsarnokok-
ban, a lendületesen vonzó, könnyed és népszerű alkalmakon 

volna sikeres és eredményes, a fogyatkozó gyülekezetek által 
nagy nehezen fenntartott kopott, régi templomokban, vagy a 
családi házakban ünnepelt szórvány-istentiszteleteken nem. 

A kijózanító valósággal az egyház Ura talán arra akar 
rászorítani bennünket, hogy végre ne a szemünkkel lássunk, 
ne emberi mérce szerint ítéljünk, és ne ahhoz ragaszkodjunk, 
ami vonzó és látványos, hanem vegyük észre végre a lényeget. 
Andrej Rubljov egyik leghíresebb műve, a Szentháromságról 
készült kép az Ábrahámot meglátogató három titokzatos an-
gyalt ábrázolja (1Móz 18,1kk), akikben a középkori orosz 
ikonfestő a Szentháromság három személyét mutatja be. Egy 
asztal körül ülnek, középen foglal helyet Krisztus, jobbján 
az Atya, balján pedig a Szentlélek. Az asztalon kehely és a 
feláldozott bárányt jelképező falatok. Az eredeti bibliai törté-
netben szereplő Ábrahámnak nyomát sem látjuk.

Alighanem éppen ez a titok: elfeledni önmagunkat, és 
középre emelni Krisztust, aki bárányként áldozta magát 
értünk, és ebbe az áldozatába nap mint nap belevon bennün-
ket is, akikért a vérét ontotta. Belevon azzal, hogy igéjével a 
hitünket erősíti, hogy oltára körül összegyűjt minket. Bibli-
kus szavakkal kifejezve: üdvösségünk van őáltala. 

A világ szemében gyengék, kicsinyek, talán feleslegesek 
vagyunk. Egyházunk, egyházkerületünk és mi magunk is. 
Mégsem szorulunk rá a számok meg az adatok támogatására, 
hiszen van nekünk támogatónk, oltalmazónk, erősségünk: Jé-
zus Krisztus, aki megváltott minket vérével. 

Mind a 214.965 embert. Engem is. 
Merjük hát behunyni a szemünket, és a megváltoztathatat-

lannak hirdetett tényekkel dacolva őbenne bízni, kezébe he-
lyezve életünket, sorsunkat, jövőnket!

Tubán József

SZERKESZTŐI SOROK – CÍMLAPMEDITÁCIÓ
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Részlet Luther 1529. február 21-i igehirdetésébõl  
Mt 15,21-28 alapján

Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a 
környékről jött, így kiáltott: „Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!” Jézus 
azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: „Bocsásd el, mert utánunk kiál-
tozik.” De ő így felelt: „Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz.” Az asszony pedig odaérve 
leborult előtte, és ezt mondta: „Uram, segíts rajtam!” Jézus erre így válaszolt: „Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, 
és odadobni a kutyáknak.” Az asszony azonban így felelt: „Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, 
amelyek uruk asztaláról hullanak.” Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!” És 
meggyógyult a leánya még abban az órában.

Ez most egy kiváltképpen értékes 
evangélium. Csak éppen magas, nem 
olyan hitetleneknek szóló prédikáció, 
akik nem törődnek az igével. Az ilye-
nek nem tudják, miről van itt szó. A 
hívőknek, akik keresztények akarnak 
lenni, azoknak kell ezt az evangéliumot 
megtanulni, hogy a különféle kísértések 
idején erősen megállhassanak a hitben.

Ennek az asszonynak az volt a 
nagy kísértése, hogy lányát az ördög 
gyötörte. Ez az ő nagy baja, amelyre a 
hitben keres segítséget. És gyönyörűség 
látni, hogy ez az asszony minden ellen 
küzd, ami a hitét megtámadja. 

Vannak még más kísértések is, például 
ha az embert anyagi gondok bántják, 
mert minden üres: pince, padlás és a 
pénztárca is. De ennél még nagyobb 
bajok is vannak, amikor a világ előtt 
szégyennel, gyalázattal és gyűlölettel 
az ember becsületébe gázolnak. Mégis 
azok a legnagyobb kísértések, amelyek 
az ember hite ellen irányulnak. Az ilye-
nek elleni küzdelemre tanít bennünket 
ez az evangélium.

A hit legyőz mindent, ami ellened van, 
szegénységet, dögvészt, háborút és éh-
séget, amelyek arra akarnak rávezetni, 
hogy elfelejtett téged az Isten. Figyeld 
meg, amikor a hit kezdődik, kezdődik 
a kísértés is. De ezek a kísértések is 
különbözők.

Az asszony első kísértése, hogy a 
leánya az ördögtől megszállott, és nem 
tud rajta segíteni. Azért szíve tanácsára 
Krisztushoz megy. De nézd csak, a baj 
még nagyobb lesz. Hamarosan nem tör-
ténik semmi, az Úr nem ad egy-kettőre 
választ, és nem hallgat meg mindjárt. 
Ez az: amikor egy ember hinni kezd 
és kísértésbe esik, szeretné, ha a kísér-
tés elmúlna, és ezért elkezd segítségért 

kiáltani. De nem lesz mindjárt eredmé-
nye, hogy a hit megpróbáltassék és erő-
södjék.

A második kísértés pedig a következő: 
Ő pedig egy szót sem felelt neki, és 
tanítványai hozzá menvén, kérték őt, 
mondván: Bocsásd el őt, mert utánunk 
kiált. Így könyörgök én érted, te meg ér-
tem, nehogy dögvész vagy háború jöjjön 
ránk. És minél inkább imádkozunk, an-
nál sűrűbben jönnek a bajok, és valóban 
úgy tűnik, mintha imádságunk nem ta-
lálna meghallgatásra. Itt üt az evangé- 
liumban Krisztus egyet: Nem küldettem, 
csak Izrael házának elveszett juhaihoz. 
Erre az asszony kétségbe eshetett volna, 
mert ő valóban nem Izrael házából való 
volt. Mégis mi tartja őt erősen? Valami-
lyen titokzatos kapcsolat, amit ő maga 
sem lát. Belekapaszkodik az „elveszett” 
szóba. Izrael elveszett juhai azok, akik 
az igét megtagadják. Ő is hallotta Jézus 
jó hírét, és íme itt van, és bizalommal 
fordul hozzá. Aki az igén és Krisztu-
son csüng, az belsőleg Izrael elveszett 
nyájához tartozik, még ha külsőleg ide-
gen származású is. Ez az a kapcsolat, 
ami őt erősen tartotta, és amely által 
elnyerte Izrael örökségét. 

A hit annak a jele, hogy valaki Isten 
gyermeke-e vagy nem?

Harmadszor: az asszony pedig olyan 
erős marad a hitben, hogy az Úr szava 
nem tántorítja meg, hanem hozzá megy, 
és kiáltja: Uram, légy segítségemre! 
Erre az Úr még egy ütést ad neki, hogy 
a hite erős legyen, és az előbbihez ha-
sonlóan szól: Nem jó a fiak kenyerét 
elvenni, és az ebeknek vetni. De míg 
Krisztus a bölcseket megfogta az ő 
bölcsességükben, most őt fogja meg 
egy együgyű pogány nő. Úgy legyen, 
ha te engem ebnek mondasz, én tar-

tom magam az ebek jogához. Ez olyan 
bölcsesség, amilyen nem sok asszony-
nak volt. Velünk is éppen így történik. 

Lásd, másoknak milyen jól megy a 
dolguk, megmenekülnek, engem meg 
benne hagy Isten a bűnben, én egyedül 
vagyok, elhagyatott. Ezt annyira a szí-
vedre veszed, mintha Krisztus maga 
mondaná: Te egy eb vagy. Azért szük-
séged van arra a nagy lelki bölcsességre, 
amit az ész fel nem foghat, és amiből 
következik: Ám legyen úgy. Ha én 
ilyen nyomorult bűnös ember vagyok, 
jogomnak tartom a Szentírás elhagyott 
és elveszett embereinek jogát, ami pe-
dig így szól: Noha felséges az Úr, mégis 
meglátja az alázatost (Zsolt 138,6)… 
Ez az evangélium a hit embereié, akik 
általa napról napra erősebbek lesznek.

Pusztai László fordítása nyomán

ÉLŐ IGE
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Az elsõ türelmi rendelet
1700 éve vált szabaddá a keresztények vallásgyakorlata a Római Birodalomban

MÚLTIDÉZŐ

„…megadjuk a keresztényeknek és mindenkinek azt a szabad 
választást, hogy azt a vallást kövesse, amelyiket akarja, úgy-
hogy bármelyik istenség vagy mennyei hatalom jóakarattal 
lehessen irántunk és mindenki iránt, aki hatalmunk alatt él” 
– olvashatjuk abban a rendeletben, amelyet 313 nyarán tett 
közzé a Római Birodalom két társuralkodója, Constantinus 
és Licinius, megadva az addig üldözött keresztényeknek val-
lásuk szabad gyakorlásának jogát. (Megjegyzendő, hogy ek-
koriban, egészen pontosan 301 óta a Birodalommal határos 
Örményországban már államvallás volt a kereszténység.)

A császári kegy minden bizonnyal határtalan megköny-
nyebbülést szerzett elődeinknek, akiket 303-ban még a leg-
szigorúbb üldözéssel sújtott Diocletianus császár. Hiszen 
nem egyszerűen arról volt szó, hogy megnyílhattak a bezárt 
templomajtók, és büntetlenül megünnepelhették az isten-
tiszteleteket, de az egykori üldözöttek élete visszatérhetett a 
megszokott kerékvágásba: a száműzöttek és a bujdosók haza-
térhettek otthonaikba, egyesülhettek a szétszakított családok, 
az állami hivatalokból elbocsátott hívők pedig visszakapták 
a kenyérkeresetüket. 

Könnyen feltételezhetjük persze, hogy e vallásszabadságot 
biztosító türelmi rendelet mögött nem annyira a Krisztus ügye 
iránti elköteleződés, mint inkább valamiféle rövid távú érdek, 
a maga módján persze bölcs politikai megfontolás húzódott 

meg, amely komoly erőként számolt a Birodalom akkor már 
legnagyobb vallásfelekezetével. Nekünk azonban nem is kell 
különösebben mérlegelnünk a két császár motivációit. Lás-
suk meg inkább 
hálaadással az ak-
kori események mö-
gött a történelem 
Urának kegyelmes 
cselekvését! Hiszen 
a fent említett csá-
szárok is csak az 
ő eszközei voltak: 
megengedte, hogy 
az övéi szenvedé-
seken keresztül erő-
södjenek meg, és 
váljanak olyan he-
gyen épült várossá, 
amely sokakat ma- 
gához vonzott, vé-
gül pedig az általa 
megfelelőnek ítélt 
pillanatban eltávolította a fenyegetettséget és a veszedelmet 
az életükből.                     Tubán József

„Mivel már régóta fontolgatjuk, hogy a vallás szabadságát nem szabad elutasítani, hanem minden egyes ember értelmé-
nek és akaratának meg kell adni azt a jogot, hogy saját döntése szerint foglalkozzon az isteni dolgokkal, már korábban arra 
buzdítottuk a keresztényeket, hogy saját szektájuk és vallásuk hitét őrizzék. De mivel ugyanabból a leiratból, amelyben ilyen 
engedményt kaptak ezek a keresztények, világosan kitűnt, hogy sok és különféle feltétel is járul ehhez, talán ezek nemsokára 
eltávolítottak egyeseket attól, hogy ezt megtartsák. - Amikor én, Constantinus Augustus, és én, Licinius Augustus, kedvező 
előjelektől kísérve Mediolanumba érkeztünk és mindent fontolóra vettünk, ami a köz hasznára és javára szolgál, a többi 
dolog közt, melyekről úgy tűnt, hogy mindenkinek hasznára válnak, úgy döntöttünk, hogy mindenekelőtt és elsősorban olyan 
rendeleteket bocsátunk ki, amik biztosítják az istenség iránti tiszteletet és imádást, azaz hogy megadjuk a keresztényeknek és 
mindenkinek azt a szabad választást, hogy azt a vallást kövesse, amelyiket akarja, úgyhogy bármelyik istenség vagy mennyei 
hatalom jóakarattal lehessen irántunk és mindenki iránt, aki hatalmunk alatt él. Ezt a döntést üdvös és teljesen helyes meg-
fontolás alapján hoztuk, nehogy valakitől egyáltalán megtagadjuk azt a jogot, hogy a keresztények szabályát vagy vallását 
kövesse és válassza, és mindenkinek joga legyen hozzá, hogy amellett a vallás mellett döntsön, amiről úgy véli, hogy megfelel 
neki, hogy az istenség mindenben megadja nekünk a szokásos gondviselését és jóindulatát…”

„ … A továbbiakban pedig úgy döntöttünk a keresztények felől, hogy azokat a helyeiket, ahová korábban össze szoktak 
gyülekezni, és amikről a korábban Méltóságodnak küldött levélben az elmúlt időben más szabályt szögeztünk le, ha egyesek 
az államkincstárunktól vagy valaki mástól megvásárolták volna, azokat fizetség és mindenféle kártérítés követelése nélkül, 
minden hanyagságot és kétértelműséget félretéve adják vissza ugyanazoknak a keresztényeknek, és ha egyesek ajándékba 
kapták ezeket a helyeket, a lehető leggyorsabban adják vissza ugyanazoknak a keresztényeknek. Így aztán ha azok, akik vagy 
vásárolták ezeket a helyeket, vagy ajándékba kapták, valamit kérni akarnak jóakaratunktól, forduljanak a helybeli elöljáróság 
bíróságához, hogy róluk is gondoskodjon bőkezűségünk. Mindezeket a javakat a te gondoskodásod által kell haladéktalanul 
és egészében a keresztények testületének visszajuttatni….”

„… Hogy pedig eme törvényhozásunknak és nagylelkűségünknek döntését mindenki tudomásul vehesse, illik, hogy azt, amit 
írtunk, a te parancsodra mindenütt kifüggesszék és mindenki tudomására hozzák, hogy senki előtt se maradhasson elrejtve a 
törvény, ami eme nagylelkűségünkből fakadt. …” 

(Részletek a Milánói ediktumból)
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A reformáció elsõ jelei a Dunántúlon
A reformáció kezdő évszámaként 1517-et szokás megjelöl-

ni, ekkor jelent meg Luther Márton 95 tétele, ami néhány 
hónap alatt nagy hatást váltott ki a Német-római Birodalom-
ban. Ennek a négyszázadik évfordulójára készülünk, aminek 

keretében a Dunántúli Harangszó hasábjain is több cikkben 
szeretnénk foglalkozni a reformáció történetével, elsősorban 
dunántúli megjelenésével.

A 95 tétel valószínűleg már 1518-ban eljutott Magyaror-
szágra, bár ez nem bizonyított. Mindenesetre elgondolkod-
tató, hogy a feltételezések szerint alig néhány hónappal nyil-
vánossá válása után, a korabeli hírek terjedési gyorsaságának 
megfelelően nálunk is rögtön tudni akartak a búcsú és a 
bűnbocsánat tárgyában megjelent tézisekről.

1521-ben Szatmári György esztergomi érsek rövid 
időn belül rendelkezett a Luthert kiátkozó pápai bulla 
kihirdetéséről, 1523-ban pedig törvényben mondták ki, hogy 
a lutheránusokat fő- és jószágvesztésre kell ítélni. 1522-ben 
iratkoztak be az első magyarországi diákok a wittenbergi 
egyetemre. Ezek minden bizonnyal azt jelzik, hogy a lutheri 
tanok alig néhány év alatt komoly mértékben elterjedtek 
hazánkban. A mohácsi vész előtt elsősorban a királyi udvar, 

a városi polgárság, az értelmiség és a kereskedők körében 
nyert teret a reformáció.

Luther magyarországi hatásának legkorábbi hivatalos for-
rása Sopronhoz kötődik. 1524-ben királyi rendeletre vizs-
gálatot folytattak le a városban a lutheranizmus ottani ter-
jedése miatt. A vádak elsősorban egy Kristóf nevű ferences 
szerzetes prédikátorra vonatkoztak. A város plébánosa és más 
tanúk szerint többek között azt hirdette nyilvánosan, hogy 
a pápának nem kell engedelmeskedni, egy egyszerű pap is 
feloldozhat minden bűnből, nem csak a pápa, Máriát és a 
szenteket nem kell imádni, egyes soproni papok ágyast tar-
tanak, és uzsorakamatra kölcsönöznek pénzt. A plébános azt 
vallotta, hogy már 1522-től kezdve ilyen tanokat hirdettek 
Sopronban. A vizsgálat során két másik papot is megvádoltak 
azzal, hogy a pápa tekintélyét kétségbe vonta.

Egy Krámer Pál nevű polgárról pedig kiderült, hogy több 
lutheránus könyve is van. Ő nem tagadta a vádat, hanem 
azzal védekezett, hogy emiatt nem kaphat súlyos büntetést, 
hiszen nyilvánosan árulják ezeket a könyveket. A következő 
két évben még legalább két másik soproni polgár ellen indult 
eljárás hasonló okból, és legalább három alkalommal égették 
el a városban talált lutheránus könyveket.

Hogyan terjedt Luther tanítása a polgárok között? Erről az 
1524-es vizsgálat során a soproni plébános így vallott: „Nyil-
vánvaló és mindenki tudja, hogy itt már laikusok veszik és 
birtokolják a lutheránus könyveket. Mikor a bormérő helye-
ken összejönnek, egy, aki ért hozzá, olvassa, a többiek pedig 
tízen, húszan vagy ahányan vannak, figyelemmel hallgatják.”

Ezek az adatok nem utalnak hősökre, hitüket életük árán 
is vállaló vérta-
núkra .  Viszont 
több szempontból 
is tanulságosak. 
Egyré sz t  hogy  
ilyen hamar, Lu- 
t h e r  M á r t o n 
wormsi kihallga-
tása után nem sok-
kal egy dunántúli 
v á r o s b a n  m á r  
nyilvánosan, ki-
sebb és nagyobb 
közösségben is 
hangot kaptak ta-
nai. Másrészt érdekes, hogy polgárok pénzt és időt áldoz-
tak, zaklatást és büntetést kockáztattak a reformáció ügye 
érdekében. A kihallgatás során Kristóf prédikátor néhány vá-
dat ugyan tagadott vagy próbálta enyhíteni az élét, de egyes 
kérdésekben a vizsgálóbizottság előtt is kiállt a korabeli tan-
beli torzulások és erkölcsi visszaélések ellen. Sopron városa 
ugyan igyekezett jó katolikus színében feltűnni, de valami-
lyen mértékben mégiscsak kockáztatta szabad királyi városi 
kiváltságait, amikor kevés eréllyel lépett fel Luther tanainak 
hatásával szemben. Mi vajon mennyit vállalunk, mennyit 
kockáztatunk a Szentírásban felismert igazságért?   

Tóth Károly
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Egyházkerületi missziói nap
Idén mintegy ezren gyűltek össze a Nyugati (Dunántúli) 

Egyházkerület gyülekezeteiből érkezett hívek a 2013. május 
11-én, Beleden tartott missziói napon.

A nap úrvacsorai istentisztelettel vette kezdetét, amelyen 
az igehirdetés szolgálatát Verasztó János kerületi missziói 
lelkész végezte az adós szolga története (Mt 18,26-30) alap-
ján.

Ezután kezdődtek a választható programok. A gyere-
kek számára a Palinta Társulat tartott interaktív műsort, a 

felnőttek pedig dr. Komlósi Piroska, a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem docense előadását követhették figyelem-
mel. A pszichológus asszony a megbocsátás és az elengedés 

témakörét bontotta ki gyakorlati szempontok alapján. Dél-
után a gyerekek kézműveskedhettek, a sportcsarnokban pe-
dig a soproni Strokes ütőegyüttes dobosai zenéltek.

A helyi evangélikus templomban ezalatt Farkas Zsolt 
és Várnagy Andrea játszott négykezeseket zongorán. A 

zongoraművész házaspár, akiket idén a Házasság hete arcai-
ként ismerhettünk meg, „A Teremtés csodái” című műsorát 
adta elő.

Végül Kövesdi Miklós humorista fellépése után Szemerei 
János püspök tartotta a záró áhítatot Kol 2,14 alapján.      

Gyülekezeti elnökségek konferenciája
Tapasztalatcserére és lelki töltekezésre hívta a Nyu-

gati (Dunántúli) Egyházkerület elnöksége a kerület gyü- 
lekezeteinek és egy-
házmegyéinek vezetőit 
2013. március 8-9-ére, 
a balatonszárszói Evan-
gélikus Konferencia - 
és Missziói Otthonba. 

A kétnapos találko-
zóra érkezett lelkésze-
ket és felügyelőket Sze-
merei János püspök 
és Mészáros Tamás 
felügyelő köszöntötte, 
majd a bemutatkozás 
után Bokor Béla ,  a 
csákvári gyülekezet 
gondnoka ismertette az 
egyházközségükben a 
bátonyterenyei rászoru- 
ló családok részére szer- 
vezett gyűjtést. A beszá-
molót dr. Garádi Péter 
előterjesztése követte, 

„Egymás terhét hordozzátok” címmel. A pénteki program 
Bencze András vesperásával fejeződött be.

Szombaton Kovácsné Tóth Márta reggeli áhítatával kez-
dődött a nap. Ezután az egyházkerület hat egyházmegyéje 
mutatkozott be oly módon, hogy az egyházmegyék vezetői a 

saját egyházmegyéjükre jellemző sajátosságokat emelték ki.
A konferencia egyházkerületi fórummal, illetve úrvacsorai 

istentisztelettel ért véget.  
Összeállította: Adámi Mária
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Új úton , mindig teutánad…
Az újrainduló Dunántúli Harangszó az új tan- és munkaév küszöbén kopogtat. Olyan évre in-

dulnak lelkészeink, de gyülekezeteink és családjaink is, ami biztosan más lesz, mint a korábbiak. 
Elindul az új rendszerű hitoktatás az iskolákban . A lelkészek, a hitoktatók, 
de az iskolák, a szülők és a diákok is kíváncsian várják, hogy mi lesz ebből . 
Korszakos nagy lehetőség nyílik a bizonyságtételre, vagy ez csak egy kívülről 
ránk erőltetett újabb hátizsák? Mit hozhat nekünk, sok helyütt erős kisebb-
ségben élő evangélikusoknak? Helyzetünk további nehezedését, erőnk további 
szétforgácsolódását, vagy esélyt a ránk bízottak elérésére? 

Azt gondolom, hogy mindez együtt benne van . Esély és kockázat, terhek 
és félelmek, de ezek mellett a remény is. Az új tanévre indulva magam is 
imádságos lélekkel gondolok lelkészeinkre, hitoktatóinkra, hittanosainkra 
és családjaikra, egész egyházkerületünk népére . 

Az új tanévben új kihívások várnak ránk. Jó tudni , hogy az új 
útszakaszon sem leszünk egyedül . Számíthatunk Urunkra, aki a legnehe-
zebb időszakokban is közel van övéihez. Bízom abban , hogy számíthatunk 
egymásra is, hogy mi , evangélikusok is készek és képesek leszünk az össze-

fogásra, egymás segítésére . Kívánom, hogy ez az új tan- és munkaév kezdődjön és folyjék Jézus 
Krisztus Urunk jelenlétében , aki bizonyosan mindig elérhető, megszólítható közelségben lesz. Fi-
gyeljünk rá, szólítsuk meg és fogjuk meg kezét! Általa nyílhatnak meg az áldások csatornái .

Elmúlt a régi . Kezdhetem az újat.
Adj erőt nékem, hogy bátran induljak
Új úton , mindig teutánad.
Véled új élet hajnala támad.             Szemerei János
EÉ 431, 3. vsz.                           püspök

Tisztelt Olvasók! Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntöm újrainduló lapunk, a Dunántúli Harangszó kedves olvasóit.
Örömömet szeretném kifejezni , hogy kerületi közgyűlésünk döntésének megfelelően kézbe vehetjük 

a Dunántúli Harangszó legújabb számát. Kiadványunk igényes tartalom-
mal , az előre meghatározott időre és minőségben készült el . Köszönhetően a 
szerkesztőbizottság áldozatos nyári munkájának, valamint minden testvé-
rünknek, akik az anyagok és az újság elkészítésében , terjesztésében önkéntes 
munkát vállaltak. A köszönet azonban nem lenne teljes, ha az elődök 
munkáját nem idéznénk fel . Hálásan említem meg az eredeti Dunántúli 
Harangszó útra indítóit, Kapi Béla püspököt, és az akkori kerületi vezetést. 
Legalább ilyen őszinte hálával gondolok kerületünk újjáalakulásakor a lapot 
egyházkerületi szintre emelő elnökségre, Ittzés Jánosra, Dr. Weltler Jánosra, 
Menyes Gyula főszerkesztőre, valamint a lapkiadó Soproni Líceumra.

Remélem, hogy ez a most kézben tartott újság hasznos és építő olvasmánya 
lesz mindnyájunknak. Méltóan az eddigi lapszámokhoz.

Kívánom, hogy Isten áldása kísérje az újság újraindulását, annak minden 
munkatársát és bennünket, olvasókat. Kívánom, hogy Urunk ezen írásokon 

keresztül is munkálja bennünk Szentlelke által Krisztus evangéliumának épülését, hogy az min-
dennapjaink és egész életünk meghatározója legyen . Kívánom, hogy az egyelőre negyedévente 
megjelenő újság minél előbb – az olvasók igényének megfelelően – váljon havilappá. 

Tudom, hogy gyorsan változó világunkban az információáramlás mennyire felgyorsult, és az 
elektronikus sajtó lassan kiszorítja a nyomtatottat. Ennek ellenére hiszem és tapasztalom, hogy 
dunántúli gyülekezeteinkben élő hittestvéreink igénylik Isten örök, és ma is aktuális Igéjét kézzel 
fogható, és így családon , gyülekezeten belül továbbadható formában is. Lehet, hogy az információ, 
amit közvetíteni akarunk a Dunántúli Harangszó oldalain , régi (2000 éves). Azonban , hogy ma is 
aktuális, az nem kétséges. Remélem, minden mostani és leendő olvasónk is így hiszi , éli , valamint 
így adja bátran tovább! Erős vár a mi Istenünk!               Mészáros Tamás 

egyházkerületi felügyelő
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Egyházmegyei felügyelõi konferencia
2013. március 1-jén, pénteken 17 órától hívta össze ta-

lálkozásra Molnár István, újonnan megválasztott egyház-
megyei felügyelő úr az egyházmegye gyülekezeteinek 
felügyelőit, másodfelügyelőit. Az együttlét során alkalom 
nyílt arra, hogy áttekintsék a gyülekezetek helyzetét, megis-

merkedhessenek egymással az új ciklusra megválasztott 
felügyelők. Az alkalmon részt vett Szarka István esperes 
úr, aki áhítattal szolgált, majd Molnár István felügyelő úr 
köszöntötte a megjelenteket, és ismertette a jövőre vonatkozó 
elképzeléseit. 

Lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre, a testvéri kapcsola-
tok elmélyítésére. A megjelent testvérek örömmel fogadták a 
súri gyülekezet vendégszeretetét.

Isten áldása kísérje
Kapi Zoltán, a pusztavám-móri evangélikus gyülekezetek 

lelkésze 18 évi szolgálat után nyugdíjba vonul. Az eltelt 
időszak alatt 171 keresztelés, 176 konfirmáció, 39 esketés, 
237 temetési szolgálat áll mögötte. 1995-ben megkezdett 
lelkészi szolgálatában segítségére voltak korábbi hitéleti ta-
pasztalatai és népes családja: zenetanár felesége, öt fia és egy 
leánya; valamint a gyülekezet segítőkész tagjai. 

 Az eltelt szolgálati időre visszagondolva a lelkész úr 
így nyilatkozott: „Mindent összevetve úgy érzem, nem volt 
hiábavaló a fáradozásunk, számtalan szép ünnepet és ne-
héz pillanatot élhettünk át és oldhattunk meg együtt néhai 
Grósz János és Macher János felügyelő urakkal. Ígé-
retes a Pusztavámon felállt új fiatal presbitérium, amely a 
régi tagokkal együtt jó ötvözetet képezhet. Sajnálom, hogy 
Móron a 2012-es egyházi választások csak részben váltot-

ták be a hozzájuk fűzött reményeket.  
Részben az itt kialakult konfliktus miatt 
kértem a tervezettnél korábbi nyugdí-
jazásomat. Ám hálás vagyok Istennek 
azért, hogy Jáni János felügyelő úr-
ral kezdeményezője lehettem annak a 
folyamatnak, amelynek során a móri 
imaház belső tere kibővült és szent he-
lyhez méltóvá vált. 

Hamarosan Pestre költözünk, várnak 
gyermekeink és unokáink. A lepramis-
szió elnökeként végzett szolgálatot, valamint az országos 
bírói testületben való tagságot a ciklus végéig szeretném 
folytatni. Köszönöm a rám bízottak hűségét, az egyházi és 
világi vezetők segítségét, különösen a pusztavámi emberek 
megbe-csülését és szeretetét.” 

Jó egészséget, nyugodt éveket és Isten áldását kívánjuk 
lelkésztestvérünknek! 

Zengõ tábor Csákváron
Nyolcadik alkalommal tartottak egyházmegyei Zengő tá-

bort Csákváron, mely idén június 30-tól július 5-ig várta a 
fiatalokat. A kezdetekről így nyilatkozott Szebik Ildikó, Sze-
bik Károly, csákvári lelkész fe- 
lesége, kórusvezető, zenetanár: 
„2006-ban Julcsi lányom ba-
rátnőjének fejéből pattant ki 
az ötlet, hogy milyen jó lenne 
zenei napközis tábort tartani. 
Ekkor vettem fel a kapcsola-
tot Milán Zoltánné oroszlányi 
karnaggyal, aki akkor már jó 
pár éve egyházmegyei zenei 
felelősként vezette a tábort, hogy 
Csákváron lehetne tartani az 
egyházmegyei zenei tábort, kie-
gészítve helyi zeneiskolás gye- 
rekekkel. Így ez nemcsak egyfa-
jta „kántor-előképző” és kama- 
razenei hét maradt, hanem kiegészült a missziós lehetőséggel 
is. 2007-ben már annyi táborozónk volt, hogy elhatároztam, 
következő évben a csákvári kisebb zeneiskolásoknak kül-
ön tábort rendezünk. Tehát 2008-tól már két turnusban 
működik a Zengő tábor. A „Kis-Zengőben” azok a nagy-
lányok a segítőim, akik 2006-ban még kis zeneiskolások vol-
tak. Így nem csak táboroztatunk, de egyben neveljük a jövő 
táboroztatóit, zenetanárait.” Milán Zoltánné mellett – aki 
elsősorban a csellistákkal, orgonistákkal és a kórussal foglal- 

kozik – Kapi Zoltánné hegedűtanár volt kezdetektől a stáb 
oszlopos tagja, majd csatlakozott hozzánk Sziklai Ágnes Ta-
táról, aki a fúvósokat oktatja, és Fekete Andrea Budapestről, 
aki énekművészként az énekes szólistákkal, kamaraegyüt-
tesekkel és a kórussal gyakorol. Korábban Szabó Zoltánné, 
idén Gál Edit volt segítőnk a mindennapos tevékenységek-

ben, a szabadidős programok 
lebonyolításában. Több éven 
keresztül Mészáros Tamás fel-
ügyelő úr segítette bőséges és 
változatos étkezésünket. 

A résztvevők fele-fele arány-
ban érkeznek Csákvárról és az 
egyházmegye különböző gyü-
lekezeteiből. Tata, Pusztavám, 
Mór, Szákszend, Oroszlány és 
Csákvár zenész hittanosai min-
den évben jelen vannak. Öröm-
mel vennénk, ha az eddig „éri-
ntetlen” gyülekezetekből is 
bekapcsolódnának még fiatalok.

Minden évben van egy vezér-
fonala az áhítatoknak és az énekeknek. Idén a Luther-rózsa 
jelentése állt a középpontban. Tapasztalataink szerint a zenév-
el foglalkozó gyerekek sokkal könnyebben és életszerűbben 
fogadják be az igét, és az énekléssel, közös muzsikálással 
a hitbeli igazságok hamar szívükbe ivódnak. A gyerekek a 
táborzáró koncerten odaadó  énekléssel és zenéléssel örven-
deztették meg az érdeklődő hallgatóságot.                       

Összeállította: Szarka Éva lelkész; 
istvan.szarka@lutheran.hu
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Egyházmegyei túranap
Régi szokás az egyházmegyében, hogy a munkaév első 

felét egy kirándulással zárjuk.
Kiss Miklós esperes javaslatára, aki egyébként rendszere-

sen túrázik a hegyekben, idén az ausztriai Hohe Wand és a 

Myrafälle vízesés meglátogatására indultunk 2013. június 
15-én egy verőfényes nyári reggelen.  

Hála a jó utaknak, hamar megérkeztünk, és a szerpentinen 
megkezdtük az emelkedést a félelmetes magasságban levő 

parkolóig, ahonnan gyalog indultunk tovább. A kilótóból 
csodálatos panoráma tárult elénk.  Voltak, akik a meredek 
sziklafalon igyekeztek felfelé hegymászó felszerelésben, ese-
tenként gyermekeikkel együtt. Mások siklóernyővel ugrottak 
le a meredek sziklafalról, hogy azután a szél szárnyán fel-
emelkedve elsuhanjanak felettünk.

Utána az 1190 m magasságban levő Kleine Kanzelhoz, 
magyarul kis szószékhez érkeztünk, ahonnan a Schneeberg is 
csodálatosan látható.  Ezután megtekintettük a menedékház-
ban levő helytörténeti múzeumot, majd az állatkert követ-
kezett, ahol a legtöbb állatot a gyermekek meg is simogathat-
ták.

Végül a közeli Myrafälle vízesést csodáltuk meg, ahol 
lépcsőkön az egész szurdok bejárható.

Kiss Miklós esperes arra a kérdésemre, hogy miben látja 
a túranap jelentőségét, és miért ezt a helyszínt választotta, 
ezt válaszolta: „Fontosnak tartom, hogy a sok előadás, ülé-
sezés és tanácskozás után legalább egyszer kötetlen módon 
jöjjenek össze a lelkészek és az egyházmegyei tisztségviselői, 
hogy jobban megismerjék egymást.

Azért választottam ezt a helyszínt, mert úgy gondoltam, 
hogy minden korosztály számára  nagy élményt nyújt majd.”

Jánosa Attila győri igazgató lelkész: „Nagyon jó volt ez a 
kirándulás, nem gondoltam, hogy ilyen sok és  szép látnivaló 
van a közelben.”

Takács Eszter öttevény-börcsi missziói. lelkész: „Nagyon 
tetszett minden, a gyerekeknek  különösen, de közben jó volt 
beszélgetni is a kollégákkal.  Köszönjük a jó szervezést.”

Farkas Ervin bezi-enesei lelkész: „Nagyon szép ez a hegyes 
vidék, és vendégszeretőek az emberek. Ha sikerül, eljövünk 
ide a gyülekezet tagjaival együtt is.”  

Férfiak az árvíz ellen
Az egyházi sajtó rendszeresen hírt ad arról, hogy mikor mi-

lyen országos vagy regionális férfimissziói alkalom van egy-
házunkban. Köztudott, hogy a Dunántúlon van a legtöbb és 
legjobban működő férfikör, hogy most csak a szombathelyit, 
a veszprémit vagy a sárvárit említsem.

Fontos, hogy a férfiak rendszeresen összegyűljenek az Ige 
hallgatására és tanulmányozására, a mindenkit érintő témák 
megbeszélésére, illetve azért, hogy válaszolni tudjanak az 
egyházon kívül állók különböző kérdéseire.

Mindezeken túl nagyon fontos a közösen végzett önkéntes 
munka öröme: a sátorállítás egyházi rendezvényen, a temp-
lom, az iskola vagy a temető zöld területének rendbetétele, 
kis gyülekezetek istentiszteleti alkalmain való részvétel, 
vagy idős, egyedülálló férfiak meglátogatása.

A júniusi dunai árvíz idején jött hír: a győri Szeretetház 
földszinti raktáraiból sürgősen ki kell menteni az értékeket. 
A lébényi férfiak kis csapata nem késlekedett, már másnap 
megjelent a helyszínen, és megkezdte a raktári készletek és 
más értékek emeletre való menekítését, hiszen a víz támad-
hatott volna a gát felől, de esetleg a pincéből feltörve is. A 
Szeretetház dolgozóival együtt délutánra sikerült mindent  
biztonságba helyezni, és így már mindenki nyugodtabban 
várta az árvízi híreket. Másnap újabb gyülekezetekből érkez-

tek segítők, akik a maradék tennivalót is elintézték, átvonul-
tak az iskolához, és ott folytatták az árvíz elleni felkészülést.

Néhány vélemény:
Hatos István lébényi felügyelő: „Igazából homokzsákok 

hordására is készültem, de örülök annak, hogy ezzel is 
segíthettem.”

Tóth László gondnok:  „Két gyermekem is ide járt ill. jár az 
iskolába, természetes, hogy jöttem.”

Összeállította: Koháry Ferenc; 
ferenc.kohary@lutheran.hu
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Kerékpártúra a Balaton körül
A szórványban élő somogy-zalai evangélikusok össze-

fogására az utóbbi években nagy erőket mozgósított az 
egyházmegye vezetése. Az összefogás eredményeként nagy 

sikerrel került megren-
dezésre tavaly Nagy-
kanizsán az egyházmegyei 
presbiternap, Gyéké-
nyesen a somogy-zalai 
gyülekezetek ifjúsági 
hétvégéje, valamint Por-
rogszentkirályon az egy-
házmegyei gyermeknap 
és hittanverseny. Idén 
nyáron ezeket a közös-

ségformáló alkalmakat tovább szőve hirdette meg az egy-
házmegye ifjúsági felelőse azt a kerékpártúrát, amely a Bala-
ton megkerülését tűzte ki célul. A kirándulásra Ecsenyből, 
Mernyéről, Bábonymegyerről, Kaposvárról, Somogyszilből 
és Tabról érkeztek fiatalok és idősebbek. A három nap záró 
állomása Tihany volt, ahonnan komppal a déli partra átha-
józva, Zamárdinál ért véget a túra! Adja Isten, hogy még sok 
ehhez hasonló alkalom segítse a somogy-zalai evangélikusok 
összefogását!

 

Strandmisszió a Balaton-parton
Balatonboglár jó pár 

éve híres alternatív ren-
dezvényeiről, az olyan 
alkalmakról, ahol az evan-
géliumot más formában 
hirdetik, mint a meg-
szokott. Különös ékszer- 
doboza ez a közösség 
a Somogy-Zalai Egyház- 
megyének. A Gospel-kó-
rus, a különféle kiállítások, 
a baba-mama kör, az elvál-
taknak szóló beszélgetések 
mellett a nyári időszakban 
kiemelkedő rendezvény 
a Balaton déli partján az 
úgynevezett strandmisz-
szió. Idén július első heté-
ben költözött le Czöndör 
István gyülekezeti munka-
társ segítőivel a strandra. 
Különös színfoltja volt a 
hétnek a Balaton partján 
vasárnap hajnalban meg-

tartott istentisztelet. Az alkalom különlegessége abban rejlett, 
hogy a nyitott térben bárki csatlakozhatott a közösséghez. 

Az idei évben esténként a sátornál gyertyagyújtás színe-
sítette a programot, ami lehetőséget biztosított a nyüzsgő par-
ton a csendre, a megpihenésre egyaránt.

Egységben lenni Jézus Krisztusban  
– Új szolgálattevõk Somogy-Zalában

Talán a legnagyobb értéke egy egyháznak és így a benne 
élő közösségeknek, ha egységesek tudnak lenni, ha együtt 
tudnak gondolkodni tagjai. Régi nagy áldása a Somogy-Zalai 
Egyházmegyének az összetartás, az egység megélése mind 
gyülekezeti, mind lelkészi körben. Idén több személyi vál-
tozás is történt a Dunántúl déli egyházmegyéjében, mégis 
bizalmunk lehet, hogy a változások a Jézusból táplálkozó 
szoros baráti és testvéri köteléket csak erősíteni fogják. Két 
új lelkésszel gyarapodott a somogy-zalai szolgálók köre, 
valamint egy hatodéves teológushallgató is érkezett az egy-
házmegyébe. Makoviczky Gyula nagykanizsai és Pongráczné 
Győri Boglárka kaposvári lelkészeket arról kérdeztük, mi-
lyen érzésekkel indulnak útnak új szolgálati helyükön:

Makoviczky Gyula: Nagykanizsán 
családi nevem sokak számára ismerős 
lehet, hiszen dédszüleim, akik Nagy-
kanizsán cukrászdát üzemeltettek, a 
gyülekezet tagjai voltak. Nagyapám 
éppen 90 éve konfirmált a templom-
ban. Nagyon örültünk családommal, 
hogy 10 év szegedi szolgálat után a 
Nagykanizsa és Környéke Társult 
Evangélikus Egyházközségek együttes 
presbiteri ülésén az a döntés született, hogy meghívnak a 
második lelkészi állás betöltésére. Nagy várakozással és 
reménységgel nézünk a jövőbe, bízva Isten áldásában!

Pongráczné Győri Boglárka: Noha 
Vas megyében születtem, és a Soproni 
Líceumban végeztem a gimnáziumi 
tanulmányokat, amikor teológiára je-
lentkeztem, már volt bennem egy vágy, 
hogy nagyon szeretnék Somogy–Za-
lában lelkész lenni. Akkor még nem 
ismertem az itteni gyülekezeteket, 
és nem is nagyon jártam ezen a vidé-
ken. Később, amikor férjem Kapos-
várra került, ez a vágy elhatározássá érlelődött. Nagy öröm 
számomra, hogy Tabon végzett gyakorlatom és augusztusi 
lelkészavatásom után Kaposváron kezdhetem el lelkészi 
szolgálatomat.

Összeállította: 
Pongrácz Máté; Mate.Pongracz@lutheran.hu
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Rendhagyó lelkészi munkaközösségi ülés
A számukra szokásos időben, mégis rendhagyó körülmények 

között gyűltek össze 2013. június 12-én a Soproni Egyházmegye 
lelkészei a vadosfai templomban munkaközösségük esedékes 
havi ülésére, hogy a száz éve született, egykor a községben élt, 
ma a helyi temetőben nyugvó Böröcz Sándor lelkészre emlékez-
zenek. A megemlékezés során Böröcz Sándor lánya, Dr. Böröcz 
Enikő egyháztörténész elevenítette fel édesapja életútját, a 
történelem által rá mért megpróbáltatásokat. Böröcz Sándort 
1948-ban hurcolta el Vadosfáról, felesége szüleinek házából a 
rendőrség, majd átadták őt a szovjeteknek, akik huszonöt évnyi 
kényszermunkára ítélték. Hat és fél esztendőt töltött egy vor-
kutai koncentrációs táborban. A Sztálin halálát követő viszony-
lagos enyhülés során 1955-ben számos rabtársával együtt haz-
aszállították, de hazai börtönéből csak az 1956-os forradalom 

utolsó napjaiban szabadult ki. A forradalom bukása után az 
elnyomó rendszerrel együttműködő egyházvezetés nem vállalt 
közösséget vele, így nem folytathatta lelkészi szolgálatát. 

Dr. Böröcz Enikő legújabb kutatásai során feltárta, hogy édes-
apja a második világháborút követően részese volt egy olyan 
titkos mozgalomnak, amelynek az akkor már nyugatra menekült 
Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérőrnagy állt az élén, és amely 
a kibontakozó kommunista diktatúra megbuktatását tűzte ki 
céljául. Böröcz Sándor különféle üzenetek közvetítésével vál-
lalt szerepet az összeesküvésben. Döntését mély hazaszeretete 
és a magyarság jövője iránti felelőssége motiválta. A rendhagyó 
lelkészi munkaközösségi ülés végén a család, a lelkészi kar, 
valamint Böröcz Sándor tisztelői elhelyezték a megemlékezés 
koszorúit a mártír lelkész sírjánál.

Templomszentelési emlékünnep Csornán
Ma, ha az ő szavát halljá-

tok, ne keményítsétek meg 
a szíveteket – helyezte 
a csornai evangélikusok 
szívére az ige üzenetét az 
elődök hitére emlékeztetve 
Gabnai Sándor, a Soproni 
Egyházmegye esperese a 
Zsid 3,1-8a alapján tar-

tott igehirdetésében azon az ünnepi istentiszteleten, amelyen 
a gyülekezet temploma felszentelésének 83. évfordulóját ün-
nepelte. Tubán József lelkész köszöntőjében rámutatott Isten 
páratlan cselekvésére, hangsúlyozva: június 9-e 1919 óta a város 

gyásznapja volt, hiszen azon a pünkösd hétfőn a vörös terror 
hét csornai hazafit végeztetett ki nyilvánosan. 1930. június 9-én, 
ugyancsak pünkösd hétfőn viszont Kapi Béla püspök felszentel-
hette a helyi evangélikusok széles körű összefogással megépült 
lelki hajlékát. Az istentisztelet után folytatódó egész napos ren-
dezvény az egyházközség, valamint a város számos civil szer-
vezetének összefogásával jött létre, bemutatva és felkarolva a 
helyi értékeket, hagyományokat, amatőr művészeket. A temp-
lomudvaron felállított színpadon más fellépők mellett egy 
néhány hónappal korábban alakult helyi könnyűzenei együttes, 
a Hobby Band is bemutatta a műsorát, amely itt állt első ízben 
a nyilvánosság elé.  Az eseményt megtisztelte jelenlétével Dr. 
Turi György, Csorna város polgármestere is.

Negyvenmillió forintos beruházás Rábcakapin
Évek óta közösen működteti ifjúsági táborát az egykori ráb-

cakapi iskolában és a mellette álló, harminc éve üres lelkészlakás-
ban a Győr-Mosoni és a Soproni Egyházmegye. A két épületet 
mintegy negyvenmillió forintos beruházás keretében újítják fel 
a fenntartók. A Győr-Mosoni Egyházmegye felügyelője, Rátz 
András elmondta: ennek az összegnek a háromnegyede magát 
az építkezést, a fennmaradó rész pedig a berendezések cseréjét 
fedezi. - Két pályázat nyitott számunkra forrásokat az ifjúsági 
központ renoválásához – tájékoztatta lapunkat az egyházmegyei 
felügyelő, aki az egész pályázati folyamatot koordinálja. – 
Jelentős összeggel támogatott bennünket a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház, illetve bajor testvéregyházunk, emellett jelenleg 
is folyik a gyűjtés. Mind a gyülekezeteink, mind pedig magán-
személyek, többek között a jelenlegi és a régebbi táborozók 
hozzájárulására is számítunk. A beruházás során elkészült a 
két épület külső hőszigetelése, illetve a homlokzati nyílászárók 
cseréje. A továbbiakban megújul a teljes elektromos és vízrend-
szer, megtörténik a padozat és a belső nyílászárók cseréje, il-
letve egy korszerű, megújuló energiaforrásokra támaszkodó, 
új melegvizes rendszerrel is gazdagodik a tábor. A jelenlegi 
formájában 1996 óta működő ifjúsági központot a nyaranta két 

turnusban több mint száz gyermeket megmozgató Alkotótá-
bor tette híressé. - 2000 óta a 37. táborunkat fejeztük be július 
közepén, és vándortáborainkat leszámítva ezek nagy részét Ráb-
cakapin tartottuk – mutatta be az Alkotótábort Horváth Anita 
táborvezető, akinek gyakorlati tapasztalatait is felhasználták a 
felújítás során. – Közösségünk a korábbi egyházmegyei ifjúsági 
mozgalomból nőtte ki magát. Több egykori táborozónk ma már 
vezetőként végzi a szolgálatát. Táboraink az utóbbi években 
mindig valamilyen központi téma köré épülnek fel: 2013-ban 
ez a vadnyugat volt, ehhez kapcsolódó foglalkozásokat szervez-
tünk. Emellett népi és iparművészeti tevékenységet is folyta- 
tunk: a gyerekek kipróbálhatták a gyékényfonást, a korongozást, 
a tűzzománckészítést, de megismerkedtek például a csillagászat-
tal is. Egyébként a táborok mellett szívesen veszünk részt egyéb 
egyházi rendezvényeken is gyermekprogramokkal, kézműves 
foglalkozásokkal. - A felújítás után korszerű és tetszetős épü-
letben fogadhatjuk majd a fiatalokat – fogalmazta meg a távol-
abbi célokat Rátz András. – Az a reményünk, hogy egyre több 
egyházközség veszi majd igénybe a tábort. Ha így lesz, akkor az 
ifjúsági központ be tudja tölteni küldetését. 

Összeállította: Tubán József; tubanjozsi@freemail.hu



DH12 EGYHÁZMEGYÉK - Vas

GAS hálaadó ünnep, Sárvár
Egyházmegyénk gyülekezetei kétévente egy vasárnapon az 

egész napot együtt töltik el. Az istentiszteletet is közösen ün-
neplik az egész megyéből érkező evangélikusok. Olyan ese-
mény ez, amelyre örömmel és odaadó munkával készülnek a 

házigazdák, és mindazok, akik a változatos és érdekes prog-
ram szervezésében részt vesznek. Az egyházmegye espere-
sével, Rostáné Piri Magdával beszélgettem a GAS hálaadó 
napról.

Idén már negyedik alkalommal ünnepelt együtt az egy-
házmegye népe Szentháromság vasárnapján, a GAS há-
laadó napon. Honnan jött az ötlet?

2007 januárjában egy LMK-n, amikor az egyházmegyei 
munkatervet állítottuk össze, Farkas Sándor, akkori őri-
magyarósdi lelkész ötlete volt, hogy rendezni kellene egy 
olyan napot, amikor összejön az egyházmegye népe. Sokan 
voltunk azon az LMK-n és az alapötleten beindulva csak úgy 
özönlöttek a különféle ötletek a kollégáktól, és így együtt 
fogalmaztuk meg, hogy mit is akarunk. Itt dőlt el, hogy nem 
szombaton, hanem vasárnap akarjuk megtartani, hogy ezen a 
vasárnapon csak azon az egy helyen lesz istentisztelet, hogy 
kicsit a német Gusztáv Adolf ünnep mintájára próbáljuk 
megszervezni konkrétan azzal a céllal, hogy az istentisztelet 
bevételével támogassuk a rászoruló gyülekezeteket. Eredeti 
elképzeléseink szerint mindig Rogate (Húsvét ünnepe utáni 
5.) vasárnapján tartottuk volna - és az első alkalom akkor 
is volt -, azonban ettől eltértünk, és ma már igyekszünk a 
számunkra legmegfelelőbb vasárnapot megtalálni az ünnep 
számára.

Mit is jelent pontosan a megnevezés: GAS hálaadó nap?
Az ünnep pontos megnevezése is azon a bizonyos januári 

LMK-n dőlt el: Gusztáv Adolf vasi hálaadó nap. Tehát a GAS-
nap csak a rövidített megnevezése, ahogy egymás között em-
legetjük, hiszen az eredeti megnevezés a hétköznapi nyelv 
számára túl hosszú. A nap megnevezésében szerettük volna 
megjeleníteni azt a tartalmat, amit a Gusztáv Adolf Gyám-
intézet, későbbi nevén Segélyszolgálat jelent, de szerettük 
volna azt is tudatosítani, hogy hálásak vagyunk Istennek 
azért, hogy a vasi egyházmegyében élő és aktív gyülekezetek 
vannak, akik szívesen találkoznak egymással. Fontos tartal-
ma a napnak a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat támogatása, 
hiszen nem tudjuk eléggé tudatossá tenni egyháztagjainkban 
azt, hogy az egymáson (más gyülekezeteken) való segítség 
keresztyén hitünkből fakadó kötelességünk.

Miért kétévente kerül sor a hálaadó napra?
A Gusztáv Adolf vasi hálaadó nap megrendezésének ké-

tévenkénti ritmusát is a legelején határoztuk el. Vagyis min-
den páros évben a gyülekezetek tartják meg a GAS-gyűjtést 
a saját berkeiken belül, és továbbítják az összegyűlt összeget 
a kijelölt vasárnap perselypénzével együtt.  Minden páratlan 
évben pedig az egyházmegye közös ünnepének a perselypén-
zét küldjük el a GAS céljaira. 

Miben hasonlítottak az eddigi hálaadó napok és miben 
különböztek? 

Az első (kőszegi) alkalom szervezési feladatainak legna- 
gyobb részét a helyi gyülekezet és lelkészei vállalták magukra, 
és nagyjából így volt ez Celldömölkön is. Azonban a répcela-
ki alkalom előtt már összeállt egy kis szervező stáb, mely-
ben helyet kapott a helyi lelkész, az egyházmegyei missziói 
lelkész, az egyházmegyei GAS-felelős, az egyházmegyei 
felügyelő, az espereshelyettes és az esperes, majd a legutolsó 
sárvári alkalom előtt nagyjából fél évvel ült először össze a 
hasonló összetételű szervezőbizottság, leosztottuk a felada-
tokat, és időről időre találkoztunk. Természetesen ez utóbbi 
két esetben is nagy feladat hárult az alkalomnak otthont adó 
gyülekezetre is.

Fontos számunkra, hogy ezeken az egyházmegyei alkalma-
kon központi helyet foglaljon el az úrvacsorai istentisztelet, 
ahol egyházmegyénk népe megélheti a közösségnek ezt a 
formáját is. Az istentiszteleten minden lelkész részt vesz, és 
valamilyen feladatot kap.

Melyek a legfontosabb céljai a hálaadó napnak?
Mint azt már említettem, két fontos célt fogalmaztunk 

meg, amikor elhatároztuk a vasi hálaadó nap megtartását: 
egyházmegyénk népe számára az istentiszteleti és úrvacsorai 
közösség megélését és a felelősségvállalást a másik gyüle-
kezet iránt.

Mivel gazdagít téged a hálaadó nap?
Számomra mindig megrendítő élményt nyújt látni a ta-

lálkozások örömét, amikor gyülekeznek a híveink különböző 
gyülekezetekből az istentiszteletre, és találkoznak a régi 
ismerősökkel, akik valamely másik gyülekezetből érkez-
tek. A mögöttünk levő sárvári alkalmon a Lajoskomáromi 
Gyülekezet Fúvószenekara volt a „kántorunk”. Olyan érzés 
volt hallgatni és énekelni az ő kíséretükkel szebbnél szebb 
koráljainkat, mint amikor az ember valami miatt nehezen 
kap levegőt, és egyszer csak egy mélyet sóhajthat, és friss 
levegőhöz jut.

Mivel biztatnád a többi egyházmegyét arra, hogy ők is  
szervezzenek GAS hálaadó napot?

Nem egyszerű, de hálás feladat egy ilyen alkalmat meg-
szervezni. Egyébként tudtommal több egyházmegyében is 
van hasonló (nem a GAS-sal összekötött) találkozó. Tudom, 
hogy a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye is rendez cik-
likus rendszerességgel egyházmegyei napot, és tudom, hogy 
Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegyében is régóta a 
találkozás napja Pünkösd második ünnepe. 

Ezeken az alkalmakon Isten csodáját élheti meg az ember 
az istentisztelet és a szentség közösségében, a közös éneklés-
ben  és a találkozások örömében. 

Összeállította:  
Kovács László; kovlac@isiscom.hu
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Gerence környéki evangélikus gyülekezetek találkozója

Többszörös jubileum és hálaadás hozta össze a gyülekeze-
tet az Isten házába 2013. június 15-én Marcalgergelyiben. 
Konfirmációjuk jubileumát ünneplő testvérek és a templom 
megújulásáért hálát adó marcalgergelyi gyülekezet örven-
dezett ezen a jeles napon és alkalmon, s hallgatta együtt Isten 
igéjét Szemerei János püspök hirdetése révén, melyben az 
örökség megőrzésének fontossága kapott hangsúlyt.

Mi is a marcalgergelyi gyülekezet jubileumi öröksége? A 
településről az első feljegyzés az Anjouk idejében, 1343-ban 
íródott. Éppen 670 éve. Elnéptelenedése a török időben 1553-
ban kezdődött. 460 esztendeje. A feljegyzések szerint 330 éve 
biztosan volt pásztora az itteni maroknyi evangélikusságnak. 
S ez időben már tanítója és iskolája is volt. 1763-ban, 250 éve 
Nemes- és Pórszalók Gergelyihez került filiaként.

1783-ban az akkori iskola udvarán egy torony, harang 
nélküli, északi oldalról az iskola- és templomkertből nyíló 
ajtóval, magtárszerű templomot építettek a marcalgerge-
lyi hívek a környék evangélikusaival karöltve. Ezek a 230 
éves falak állnak ma is. Ezt az 1783. november 1-én felszen-
telt templomot építették át és bővítették 1910-ben a mai 
formájára.

Eredetileg 2010-re szerette volna felújítani templomát a 
gyülekezet, s ünnepelni a centenáriumot, de az Úristennek 
úgy tetszett, hogy ne az emberi hiúságból fakadóan megvaló-
sult bővítési évfordulót ünnepelhesse a kis közösség meg-
szépült épülettel és környezetben, hanem a hitből fakadó 
vágy indította templomépítési tervek megvalósulásának jubi-
leumát. Így a hálaadó istentiszteleten és a közgyűlésen a 230 
éve épült imádság házáért, annak egykori bővítéséért, s jelen-
kori renoválásáért adhattunk hálát életünk, gyülekezetünk és 
egyházunk Urának.

További érdekességként hadd adjam közre a Marcalgerge-
lyi-Szergényi Társult Evangélikus Egyházközség templo-
mainak építési évszámát! Marcalgergelyi 1783, Szergény 

1793, Külsővat 1903. Ebben a naptári évben tehát mindegyik 
lelki otthonunk kerek jubileumát ünnepli: 230, 220, ill. 110 
esztendősek. A gyülekezet lelkésze, Szabóné Nyitrai Márta 
pedig éppen 10 éve szolgál az egyházközségben.

Kezdetben álom volt a templomrenoválás, hiszen a szűkös 
anyagi keretek igen kemény határokat szabtak. De nem volt 
egyedül a gyülekezet. Mennyei Atyánk erőt és támogatókat 
adott: hívek adományait, önkormányzatok és az egyházkerü-
let támogatását, s egy nyertes pályázatot.

A renoválás során megújult a tető, a templombelső beren-
dezéssel együtt, a villamoshálózat, a főbejárat lépcsője. A 
meglevő nyílászárók felújításra kerültek, s új is került beépí-
tésre. Kiépítésre került egy akadálymentesített bejárat is. 
Reménység szerint a falak vizesedését is sikerült megszüntet-
ni. Új világítótestek teszik még világosabbá a templombelsőt, 
s a harangok is villamosítva lettek. A templom körüli tér is 
parkosítva lett, új hirdetőtábla, zászlók és virágos ládák 
lettek kihelyezve. Részben sikerült megvalósítani a torony 
felújítását. Anyagiak híján az orgona és a templom külső 
felújítására sajnos nem került sor, de reménykedünk, hogy 
ezek is sikerülnek. Köszönet mindenkinek, aki részt vállalt 
a munkákból. Isten áldása kísérje életüket és további szol-
gálatukat a gyülekezetben!

Öröm és hála van a szívünkben mindazért, ami megvaló-
sulhatott. Jó volna azonban teljes pompájában látni az Úr 
házát! Ehhez pedig az is kell, hogy e megszépült falak között 
minél többen legyünk együtt az Úr igéjére figyelve, együtt 
imádkozva és énekelve. E nélkül ugyanis éppen a templom 
rendeltetésének lényege veszne el. Ahogy az Úr is mondja: 
„Az én házam imádság háza.”Adja meg az Úr, hogy így le-
gyen! Ne csak a látható ház épüljön és szépüljön, hanem lelki 
házunk is! Isten élő Lelke ébresszen hitet, örömöt és hálát 
valamennyiünk szívében!  

Összeállította: Tóth Károly; karoly.toth@lutheran.hu

Hálaadás kerek évfordulók vonzásában

Gyülekezeteinkben ritkán tudjuk átélni annak a valóságát, hogy keresz-
tényként, evangélikusként egy nagy közösséghez tartozunk. Ilyen közös-
ségi, megerősítő élményt vártunk a 2013. június 23-án megtartott Gerence 
környéki evangélikus gyülekezetek találkozójától. A Pápa és Tét közötti 
négy egyházközségben (Csikvánd, Gecse, Malomsok, Takácsi-Nagyacsád-
Nemesgörzsöny), három lelkész körzetében, tizenegy falu evangélikusain-
ak szólt a meghívás. A házigazda csikvándiak nagy odaadással készítették 
elő, így a találkozó a lehető legjobb körülmények között valósult meg.

A kezdő úrvacsorai istentiszteleten igehirdetéssel vendégként Kovács 
László nemeskoltai lelkész szolgált Lk 6,36-42 alapján. Elhangzott, hogy a 
szálka és a gerenda által okozott vakságból egyaránt Jézus tud felszabadíta-

ni. A látásképtelenség irgalmatlanná tesz, az irgalmasság forrása Jézus. A nap további része a helyi kastély kertjében felállított 
sátor alatt és körül telt. Jó volt látni, hogy a jelen lévő, nagyjából százhatvan fő, aki különböző gyülekezetekhez tartozik, 
hogyan elegyedik egymással szóba. A különböző falusi csoportok zenés-verses műsora után Mészáros Tamás egyházkerületi 
felügyelő előadásában keresztény azonosságunk és jövőképünk kérdései kerültek elő. A hozzászólásokból is nyilvánvalóvá 
vált, hogy ezeknek a környékbeli gyülekezeteknek hasonlóak a bajai-kérdései, és biztató jelek is vannak a közösségek éle-
tében. Ez is megerősítette a találkozó résztvevőit abban, hogy nem magányos küzdelmet vívnak, hanem egy nagy közösség 
tagjai.
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Minden jó „fentrõl” jön
Hamarosan kerek évfordulóhoz ér-

kezik a soproni Fabricius Endre Evan-
gélikus Szeretetotthon, ugyanis 2014. 
február 4-én lesz tíz éve annak, hogy 
megnyitotta kapuit idős, gondozásra 
szoruló lakóink előtt.

Bár tíz esztendő még egy ember éle-
tében is kevés, hát még egy intézmény 
történetében, mégis azt gondolom, ér-
demes visszatekinteni. Érdemes em-
lékezni és hálát adni mindazért, ami e 
kevés idő alatt is történt.

A 2000-es évek elején a Széchenyi-
terv kínálta a lehetőséget, hogy a Sop-
roni Evangélikus Egyházközség az 
idősgondozás intézményes formájában 
is részt vállalhasson. A Fő téren álló 
– egykor a gyülekezet tulajdonát ké-
pező – Fabricius házért kapott kár-
pótlási összeget fordították az otthon 
létrehozására. A belvároshoz közel, a 
gyülekezet tulajdonában levő telken – 
amelynek egyik felén az Eötvös József 
Evangélikus Gimnázium és Egészség- 
ügyi Szakközépiskola áll – épült meg az 
ötven férőhelyes Evangélikus Nyugdí-
jasház.

Az otthon hamarosan szűknek bizo-
nyult, ezért a harmadik emelet – amely 
az első ütemben forrás hiányában még 
nem készülhetett el – beépítése és 
használatba vétele égetően szükségessé 
vált. 2006 szeptemberében megvalósul-
hatott az új szint használatba vétele – 
hálaadó istentisztelet keretében.

Otthonunk egy kis gyülekezet is. 
Gondozottaink fele evangélikus, a töb-

biek reformátusok és római katoliku-
sok. Az istentiszteletek és egyéb egyhá-
zi alkalmak sokáig nélkülözték a harang 
hívogató szavát. Délidőben eleinte 
CD-ről szólalt meg a harang. 2011 re-
formációi ünnepére azonban elkészült, 
és azóta naponta, minden délben meg-
szólal az otthon udvarában megépített 
haranglábon a mi harangunk. Hívogat 
egyházi alkalmainkra, és búcsúztatja az 
elmenőket is.

Azt gondoltuk, már minden kész, s 
építkezés zaja is már legfeljebb csak 
a szomszédból hallatszik át. Azonban 
nem így történt. Egy sikeres (KEOP) 
pályázat eredményeként újabb lépé-
seket tehettünk a korszerűsítés irá-
nyába. 2012 őszén az eddigi városi 
távfűtés helyett egy gazdaságosabb fű-
tési módra tértünk át, saját kazánjaink 
adják a meleget – melyeket földgáz-
zal üzemeltetünk. Az épület külsejére 
hőszigetelés került. A tetőn napkolle-
ktorok hasznosítják a nap melegét, 
rásegítve a meleg víz előállítására, vala-
mint nap-elemek biztosítják épületünk 
elektromos energiaszükségletének egy 
részét is, amelyből – ha túltermelés van 
– még értékesíteni is tudunk, visszatáp-
lálva azt a hálózatba.

Bár épületünk kezdettől fogva aka-
dálymentes, mindig éreztük az egy lift 
miatti bizonytalanságot. Esetenkénti 
meghibásodása szinte ellehetetlenítette 
a normál életet. Ezért az épületbe egy 
új lift beépítése is megtörtént, ame-
lyet 2013 elején vehettünk birtokba. 

Igaz, okozott kényelmetlenségeket a 
lakott épületben történő felújítás-kor-
szerűsítés, de most már mindenki csak 
azok áldását érzi.

2012. január 1-től „Fabricius Endre 
Evangélikus Szeretetotthon” néven 
folytatja szolgálatát otthonunk. Az 
egykori nemes szívű soproni polgár 
nevének felvételével emlékezünk arra, 
aki a múltban is sokféle módon jóté-
konykodott, s akinek egykori vagyona 
– valamint a Széchenyi-terv nyújtotta 
támogatás is – alapot adott otthonunk 
létrejöttéhez. 

És röviden egy kis statisztika: jelen-
leg 47 gondozottunk van. Az elmúlt tíz 
évben 49-szer búcsúztunk. Munkatár-
saink létszáma a törvény által megha-
tározott. 

Bár nem mindig egyszerű megfelelő 
munkatársakat találni, de bízunk ab-
ban, hogy mindig lesznek olyanok – és 
nem is kevesen –, akik igazi szolgálat-
nak tekintik az idősek között végzett 
munkát, s valóban európai és XXI. 
századi színvonalon fogja otthonunk 
ezután is végezni nem mindig könnyű, 
de szép szolgálatát.

Ittzés János püspök 2004-ben – az ott-
hon avatásakor – ezt mondta: „Legyen 
ez az imádság, a béke, a nyugalom, a 
reménység, és a nagy útra való készülés 
háza, Isten Lelkének műhelye, és a szol-
gáló szeretet háza.” S azóta is, sokszor 
idézve e szavakat, hálaadással kérjük 
mi is, hogy legyen és maradjon is az. 
Urunk dicsőségére és embertársaink 
javára. (További információk és képek 
az otthon honlapján találhatók: http://
fabriciusotthon.lutheran.hu)

Mihácsi Lajos 
lelkész, igazgató

A balatonszárszói Evangélikus Konferencia és Missziói 
Otthon szeretettel várja a pihenni vágyó testvéreket, csalá-
dokat az őszi és téli időszakban tartott rendezvényeire.

Ádventi gyertyagyújtás: 
2013. november 29 - december 1.

Népzenei találkozó: 
2014. január 31 - február 2.

Vacogós hétvége: 
2014. február 14-16.

A programokról részletes leírás az intézmény honlapján 
olvasható. http://balatonszarszo.lutheran.hu 
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Révfülöpi képeslap
1903-ból való az a tökéletes állapot-

ban megőrzött képeslap, amelyhez egy 
aukción jutottunk hozzá. A képeslap a 
Balatongyöngye fogadót ábrázolja, s 
úgy néz ki, mintha „antikolt” rajzon a 
mai Ordass Lajos Evangélikus Oktatási 
Központot mutatná. Egyfajta folyto-
nosság jelképe ez számomra. A „ház” 
él, s mi megpróbáljuk újra meg újra 
megtölteni tartalommal. Ez így történik 
2013-ban is. Gyönyörű környezetben, 
folyamatosan megújuló hellyel várjuk a 
konferenciákra, képzésekre érkezőket. 
Nyáron nem csak pihenni vágyók jártak 
Révfülöpön, hiszen az intézmény pro-
filja elsődlegesen a konferenciák s egy-
házi rendezvények megszervezése vagy 
háttér-biztosítása. 

A nyár vége nemzetközi programok-
kal megy át az őszi időszakba: a norvég 
egyház püspöki találkozója után svéd-
magyar lelkészkonferencia lesz, majd 
a német alapítású, de Európát átfogó 
„közösség az evangélium terjeszté- 
séért” csapata tartja programjait. Oszt-

rák lelkészgyűlésre, majd osztrák-ma-
gyar lelkészkonferenciára is sor kerül. 
Közben évkezdő csendesnapokat 
tartanak több evangélikus iskola 
tanárai. A nyíregyházi Evangé-
likus Roma Szakkollégium is 
nálunk kezdi a tanévet. Idén is  
Révfülöpön találkozik az espere-
sek kara évkezdő munkanapokra. 
Az ősz ismételten visszatérő prog- 
ramja a felügyelők országos kon-
ferenciája (november 8-10), a  
diakóniai képzés, az evangélikus 
iskolák vezetőinek találkozója. S 
immáron menetrendszerűen kerül 
sor a IV. Országos Presbiterképző 
kurzusra, amelynek első konzultációját 
október 25-27 között rendezzük Rév-
fülöpön. A lelkészakadémia őszi prog-
ramjai (kétszer 7-10 napos alkalom) 
még most formálódnak – a többi kép-
zéshez hasonlóan erről is hamarosan 
pontos információkat adunk közre. 

Mindezek között pedig zajlanak a 
hétvégi gyülekezeti találkozók, „össze-
tartások”. Ezek mindig új lendületet 
adhatnak egy-egy gyülekezet életé-
ben, ezért biztatjuk is a gyülekezetek 

vezetőit, szervezzenek ilyen 2-3 napos 
együttlétet – elvonulva a mindennapok 

forgatagából, s az ideális környezetben 
koncentrált lelki munkát végezve. Még 
néhány hétvége szabad hely van e célra 
intézményünkben. 

Az Ordass Lajos Evangélikus Ok-
tatási Központ szeretné betölteni azt a 
küldetését, amelyre egyházunk – nem 
kis áldozattal létrehozva – megépítette, 
fenntartja. Bátorítunk is: minél több 
gyülekezet, közösség éljen ezzel a 
lehetőséggel. 

Dr. Hafenscher Károly igazgató

Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ
A Szombathelyi Evangélikus Dia-

kóniai Központ a város két különböző 
pontján elhelyezkedő otthont foglal 
magába, a Túróczy-házat és a Johan-
neumot. 

A Túróczy-ház 2000-ben, az evangé-
likus templom kertjében épült fel. Az 

első ütem munkálatai után 15 fő kapott 
elhelyezést. Az épület második szárnya 
2001 októberében került felszentelésre. 
Így ma már 30 férőhelyes, 6 db 1 ágyas 
és 12 db kétágyas lakóegységből áll, 
amelyek mindegyikéhez fürdőszoba 
és minikonyha tartozik. Az épület egy 
emeletes, de lifttel ellátott, így a köz-
lekedés a mozgásukban korlátozott 

lakóknak is biztosított. Otthonunk köz-
ponti közösségi helyisége a Mager - 
terem, amely az áhítatok és a közösségi 
programok helyszínéül is szolgál. 

A Johanneum a város zöldövezeti ré-
szén, egy 2 hektáros parkban fekszik. 
Közel 60 idős és 60 középsúlyos, sú-

lyos és halmozottan fogya-
tékkal élő embertársunk ápo-
lása, gondozása 4 osztályon 
történik. Az idősrészlegen 
lakóinknak 3 ágyas szobák-
ban tudjuk biztosítani az el-
helyezést. 

Otthonainkban az ápolói 
szolgáltatás folyamatos és a 
hét minden munkanapján az 
intézménnyel szerződésben 
álló szakorvos valamelyike 

is jelen van. Lakóinknak lehetősége 
van Bemer-terápiás kezelés igénybevé-
telére és gyógytornászunk napi rend-
szerességgel csoportos, illetve egyéni 
foglalkozásokat tart. A Diakóniai 
Központ és a Reményik Sándor Evan-
gélikus Általános Iskola étkezteté-
sét a Johanneum konyhája biztosítja.  
Munkanapokon egyéni és kiscsopor-

tos képességfejlesztő foglalkozásokat 
szervezünk, melynek szakmai alapját 
a havonta előre kidolgozott tematika 
képezi. A házon belül szervezett prog-
ramok, ünnepségek, kulturális műso-
rok mellett lehetőséget teremtünk az 
intézmény falain kívül szabadidős 
tevékenységeken, művészeti progra-
mokon való részvételre. A napi és az 
időszakos lelki alkalmak – áhítatok, 
istentiszteletek, római katolikus alkal-
mak – mellett a gyülekezeti központ 
közelsége is számos lehetőséget bizto-
sít a lakóknak és dolgozóknak a hitélet 
gyakorlására. A gyülekezet diakóniai 
csoportja látogatói szolgálatot végez az 
intézményekben és a mindennapokban 
több önkéntes is jelen van és törődik a 
ránk bízottakkal. 

Kapcsolat:
Túróczy-Ház: 9700 Szombathely, 

Körmendi út. 2.; Tel: 06-94-508-822
Johanneum: 9700 Szombathely, Kö-

zéphegyi út. 1.; Tel: 06-94-501-040
http://www.szombathely-lutheran.

hu/szombathelyi-evangelikus-diako-
niai-kozpont, e-mail: diakoniaikoz-
pont@johanneum.axelero.net

Intézményvezető: 
Gregersen-Labossa György
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Szilvás László ARC/KÉP -e

Hogy van most, Laci bácsi?
Köszönöm jól vagyok, hál’ Isten-

nek, ha nem gondolok arra, hogy a 80. 
esztendőnek vannak olyan – korábban 
számomra ismeretlen – fájdalmas vele-

járói, amelyek napjaim részévé váltak. 
Jól vagyok, mert feladatom van a csa-
ládban minden nap, de még mindig, 
gyakran keresnek a különböző gyüle-
kezetek építési-szakmai tanácsot kérve, 
melyekben szívesen nyújtok segítséget, 
ha tudok.

Kérem, meséljen a DH olvasóinak 
25 éves felelős egyházi szolgálatáról!

A rendszerváltás (1988-1989) hoz-
ta el számomra a lehetőséget, hogy 
felelősként részt vegyek az Egyházunk-
ban folyó munkában. Presbiterként 
kezdtem, majd az ezredfordulón ál-
talam előre nem látható nehéz feladatot 
kaptam a zalaegerszegi gyülekezettől 
felügyelővé válásom kapcsán. A gyüle-
kezet lelkész nélkül maradt. Épületei 
nagyobb részben használhatatlansá- 
gig lepusztult állapotban voltak, lel-

készlakása nem volt a gyülekezetnek. 
A teljes felújítás hatalmas feladatá-
hoz semmilyen pénzforrás sem állt 
rendelkezésre. 2003. május végére a 
gyülekezet teljes épület-állományát – 

lelkészlakással – sikerült 
újjá varázsolni úgy, hogy 
a szükséges anyagi fede-
zetet – több mint 80 millió 
forintot – különböző pá-
lyázatok útján szereztük 
be. 

A zalaegerszegi gyüle-
kezetben végzett mun-
kámat az Egyházmegye 
vezetése figyelemmel  
kísérte, így felügyelői 
tisztségemről való lemon-
dásommal egyidejűleg, 
f e lké ré s t  kap t am az 
Egyházmegyében folyó 
ép í tkezések  szakmai 
felügyeletére építési fele-
lősként, majd az Építé-
si Bizottság megalaku-
lásával, annak elnöki 
tisztét töltöttem be 2010. 
december 10-ig, amikor 
előrehaladt koromra te-

kintettel, tisztemről lemondtam. Az 
Egyházmegyében nagyon sok templom 
gyülekezeti ház, lelkészlakás felújí-
tásának lehettem alkotó részese, mely 
– az Istennek adott hála mellett – nagy 
megelégedettséggel tölt el. 

Az Egyházmegyében végzett felada-
tokon túl felkérést kaptam 2005-ben a 
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerülettől 
az Országos Építési Bizottság munká-
jában való részvételre. E tisztségemben 
olyan megbízatásokat végezhettem, 
mely esetekben a civil életben szerzett 
tapasztalataimat tudtam hasznosítani 
Egyházunk javára 2012-ig.

Melyik gyülekezetekben végzett 
munkájára gondol vissza különös  
szeretettel?

E kérdésre nagyon nehéz válaszolni 
egyértelműen. Már korábban, amikor 

a civil szférában praktizáltam, láttam a 
kis – különösen a falusi – gyülekezetek 
diszkriminált megalázó vergődését, 
szenvedését. Épületeinek, templomai-
nak pusztulását. Ebben az időben a 
lelkészek hősies küzdelmét látva ha-
tároztam el, ha lehetőség nyílik az épí-
tész számára, hogy segítsen, akkor én 
segítek. Erre a rendszerváltás után nyílt 
lehetőségem.

A kérdésre válaszolva elsőként a lenti 
kis gyülekezet jut eszembe. Felkeresték 
az anyagyülekezet felügyelőjét, hogy 
segítsen a templomuk felújításában. 
Sikerült segíteni, és látni azt az örömet, 
melyet csak egy ilyen kis gyülekezet 
tud megélni.

A zalaegerszegi gyülekezetben vég-
zett embert próbáló feladat sikeres 
megvalósítása jóleső érzéssel tölt el.

A végére hagytam a Zalaistvándon 
végzett munkát. Az volt felelősként 
az utolsó egyházban végzett munkám. 
Hazajöttem. 

Itt, a templomban kereszteltek, itt 
konfirmálkodtam, itt töltöttem gyer-
mekkoromat, mely meghatározója volt 
felnőttkoromnak is. E gyülekezet tag-
jaként hálát adok az Úristennek, hogy 
már 80. életévemben járva is alkotó ré-
szese lehettem szülőfalum temploma, 
gyülekezeti háza, lelkészlakása felújí-
tásának.

Persze mindez nem sikerült volna, ha 
egész életemet nem az Istentől kapott 
erő segíti és a neki adott hála tölti ki, 
ahogy Pál apostol is írja: 

Aki pedig mindent megtehet sokkal 
bőségesebben, mint ahogy mi kérjük 
vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó 
erő szerint: azé a dicsőség az egyház-
ban Krisztus Jézus által nemzedékről 
nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen. 
(Ef 3, 20-21)

Köszönöm, hogy megosztotta velünk 
szolgálat-történetét! Isten adjon to-
vábbra is sok erőt az aktív pihenésben!

Koczor György

A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye újságjának 2011. Húsvét-i számának hasábjain már kérdeztem életéről, szol-
gálatáról. Akkor az egyházi szolgálatából való „nyugdíjba vonulása” volt az apropó. Most a DH olvasóival szeretném 
megismertetni egyházunk építési szakemberét. 
2011-ben az utolsó kérdés ez volt: „Az elején szerettem volna feltenni ezt a kérdést, de azért csak nem hagyom ki: Hogy van 
most, Laci bácsi?” Most – a kisebb terjedelem miatt is – ezzel kezdem…
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A jövõ mi vagyunk…
Pillanatképek a rábaszentandrási gyülekezet hittancsoportjáról

Mitől egyedi egy szórvány hittancso-
port? 

Attól, hogy első osztálytól negyedik 
osztályig együtt vannak a hittanóráink. 
A csoportunk létszáma így is csak öt fő, 

sőt mivel az iskolánk a szanyi katolikus 
iskola kihelyezett tagozata, így hetente 
két hittanóránk van.

Mi volt a legemlékezetesebb közös 
élményetek? Amikor eljátszottuk Jézus 

bevonulását Jeruzsálembe, és a 
tisztelendő úr volt a szamár. 

/Varga Tamás a tisztelendő úr/
Mi a kedvenc történetetek 

a Bibliából? Az előző kérdés 
válaszából szinte következik, 
hogy a virágvasárnapi esemé-
nyek a kedvenc történetünk.

Miért szerettek evangéliku-
sok lenni? Azért szeretünk 
evangélikusok lenni, mert a 
hittanórák változatosak, sokat 
játszunk, és közben hallunk Jé-
zusról is.

Szerintetek milyen legyen egy 
igazi evangélikus közösség? 

Testvérszerető és Krisztusközpontú
Kik a csoport legaktívabb tagjai?  A 

csoportunk öt főből áll, és mindenki 
nagyon aktív. 1. osztály: Szalai Marcell, 
Kiss Márton; 2. osztály: Kiss Bálint; 3. 
osztály: Varga Balázs; 4. osztály: Ko-
vács Boglárka

Hogy képzelitek el helyeteket tíz év 
múlva a gyülekezetben? 

Ha már nem hittanosok, hanem 
fiatal felnőttek lesztek, mit tennétek, 
milyen feladatokat vállalnátok a helyi 
evangélikus gyülekezetben? 

Azt még nem tudjuk pontosan, de ott 
segítenénk, ahol tudunk és szükség van 
ránk.

Igen, szükség van rátok! Most is és 
később is! A lelkesedésre, a lendület-
re, a hitetek kicsi palántájára! Jézus 
is hív és vár benneteket! 

Gyertek hozzá bátran! 

Ha berajzolod a fa ágait, összekötve az 
egyforma leveleket, akkor megtudhatod, 
hogy folytatja Jézus kinyilatkoztató meta-
foráit János evangéliumában.

Nem csak 
fiataloknak!

Felhívás 

Ha úgy érzed, hogy te is egy hasonló 
jellegű evangélikus csoportnak vagy 
a tagja, vagy csoportvezetője, kérlek, 
jelentkezz! Várjuk a bemutatkozáshoz 
ifjúsági csoportok, színjátszó és egyéb 
gyerekcsoportok jelentkezését! Hadd 
tudja meg a nagyvilág, hogy te is tagja 
vagy Krisztus népének! 

gnikolett@t-online.hu
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A Soproni Egyházmegye szeretettel hívja 2013. szeptember 14-ére
a gyülekezeteiben szolgáló presbitereket és önkéntes gyülekezeti munkatársakat 

PRESBITERI CSENDESNAPJÁRA.
Helyszín: Csorna

Arany János Speciális Általános Iskola, Erzsébet királyné utca 64.; Evangélikus Templom, Köztársaság u. 10.

Szeretettel kérjük, hogy a csendesnap résztvevői 500 forinttal támogassák az ebédet. 
Minden más költséget az egyházmegye vállal magára.

Jelentkezés szeptember 9-ig a 06-20/824-25-91-es telefonszámon
vagy a tubanjozsi@freemail.hu e-mail címen

Jézus mondja:
„Ti vagytok a föld sója!”

EGYHÁZMEGYEI 
CSENDESNAP
Kaposvár
2013. október 19.

További információ:
Szigethy Szilárd missziói 

felelősnél szilard.szigethy@
lutheran.hu

Szeretettel várjuk kedves 
testvéreinket!

Várjuk Olvasóink hozzászólásait, véleményeit! Kérjük, küldjenek a Szerkesztőség címére beszámolókat, megje-
lenésre alkalmas (1–5 MB) képeket, verseket, melyből alkalmanként válogatunk! 

2014. végéig (6 szám) előfizetésére 1.500 Ft (külföldről 30 €) adományt kérünk megfizetni a borító hátoldalon megje-
lent bankszámlára. FONTOS!!! Befizetésnél kérjük közölni az előfizető nevét és a pontos címét! Befizetés banki befize-
téssel, vagy átutalással. Várjuk előfizetőink jelentkezését! 

Címek: Kovács László kovlac@isiscom.hu Koczor György gyorgy.koczor@lutheran.hu
 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 59. 8933 Zalaistvánd, Arany J. tér 2.

A Veszprémi Egyházmegye 
missziói napot tart 

2013. október 19. szombaton  

14-17 óra között Öskün.

Téma:  
Meg vagyok keresztelve!

A nap igéje: Kol 2,12

Előadó: Dr. Fabiny Tibor

Mindenkit szeretettel várunk!

A TERVEZETT PROGRAM:
 
9.00 – Gyülekező, éneklés (iskola)
9.20 – Köszöntés
9.30 – Reggeli közös imádság
9.45 –  Előadás: „Hát ti kinek mondotok engem?” – 

Szolgálatunk alapja Krisztus személye és műve  
(Dr. Fabiny Tibor)

11.00 – Az előadás megbeszélése csoportokban

12.30 – Ebéd (Remete Vendéglő)
13.30 –  Beszámoló a csoportokban elhangzottakról 
 (templom)
14.00 –  Istentisztelet: igét hirdet és a liturgiát vezeti Ittzés 

János nyugalmazott püspök (templom)
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A szerkesztõbizottság
tagjai

Balla Emőke vagyok, a veszpré-
mi gyülekezet másodfelügyelője. 

Veszprémben élek, újságíróként 
dolgozom a megyei napilapnál, a 
Naplónál. Korábban az evangélikus 
ifjúsági lapot, a Hang-ot szerkesz-
tettem, országos, kerületi egyházi 
újságoknak írtam. Ha szakmai taná-
csaimmal segíthetek, most is öröm-
mel teszem.

Giczi Nikolettának hívnak, Bü-
kön élek családommal. Két gyerme-
künk van. Több évig voltam a Vasi 
Egyházmegye ifjúsági felelőse, de a 
gyermekeim születése miatt ezt nem 
tudtam folytatni. 

A Büki gyülekezetben végzek hit-
oktatást, és az ahhoz kapcsolódó 
feladatokat. Fontosnak tartom a kö-
vetkező generáció aktív kapcsolatát a 
jelen  gyülekezeteivel. A legkisebbek 

is fontosak, sokat kaphatunk tőlük, de a legfőbb feladatunk, 
hogy továbbadjuk  nekik is azt szeretetet amit az Úrtól kap-
tunk.

Koczor György, a zalaistvándi 
gyülekezet lelkésze vagyok. Pápán, 
a gyülekezeti újság szerkesztésével 
kezdtem rendszeres „sajtós” szol-
gálatomat. Három éve szerkesz-
tem a Somogy-Zalai Egyházmegye 
újságját, a Kapernaumot. Mostantól 
a Dunántúli Harangszó kinézetéért, 
megjelenéséért és terjesztéséért is 
felelős vagyok. 

Koháry Ferenc, a lébényi gyüle-
kezet lelkésze vagyok. Miskolcon 
születtem, a lelkészi szolgálatot vi-
szont Dunántúlon kezdtem. 

Hamar megkedveltem a tájat és az 
embereket. 

A gyülekezeti munkán kívül az 
egyházmegyei misszió és az orszá-
gos férfimisszió  megbízottja vagyok, 
amit nagyon szívesen végzek, hiszen 
az elvem, hogy a világban is terjesz-

teni kell az evangéliumot a  keresztyén gondolkodást és a 
cselekedetekben megmutatkozó felelősséget.

 Kovács László lelkész vagyok, 
a Vasi Egyházmegyében, Nemeskol-
tán élek 2012. január 1-től, lelkészi 
szolgálatom immár hatodik szolgálati 
helyén. Mindhárom egyházkerület-
ben végeztem hivatásomat, ezért sok 
tapasztalatot szerezhettem. Részben 
édesanyám származása, részben pe-
dig személyes ismeretségek révén  
a Dunántúlon érzem igazán otthon 
magam. Azért vállaltam el örömmel a 

Dunántúli Harangszó főszerkesztői feladatát, mert így is sze-
retném lehetőségeimhez képest erősíteni Egyházkerületünk-
ben a józan mértéktartás és érték-tartás lutheri evangélikus 
lelkületét.

Szarka Éva lelkész vagyok. So-
mogy megyében Barcson nevelked-
tem. A lelkészi szolgálatra való indu-
lásomat segítette családom, egykori 
gyülekezetem és lelkipásztoraim, 
akiktől sok biztatást kaptam. 1996-tól 
férjemmel, Szarka Istvánnal közösen 
álltunk szolgálatba a Nemescsó-
Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói 
Társult Egyházközségben, ahol meg-
alapozhattuk szolgálatunkat. 1998 

októberétől a Bakonycsernyei gyülekezet lelkészei lettünk. 
Három gyermekünk született, így a gyülekezeti szolgálatot 
csak fél állásban tudtam vállalni. 2006-tól a Fejér-Komáromi 
Egyházmegye hivatali adminisztrációját vezetem, 2009-től 
pedig a gyülekezet beiktatott másodlelkészeként szolgálok.

Tóth Károly vagyok. Mindig is 
dunántúli voltam: Ajkán születtem 
(1983-ban), a soproni Líceumba jár-
tam. Az evangélikus teológia mel-
lett történelem szakot is végeztem 
az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men. 2009 óta szolgálok lelkészként 
a takácsi és egy éve a nagyacsádi és 
nemesgörzsönyi gyülekezetekben. 
Feleségem Szlavkovszky Mariann, 
két gyermekünk van. Kérem, keres-

senek bátran Veszprém megyei eseményekről szóló beszá-
molókkal.

Tubán József vagyok, 1996 
– lelkésszé szentelésem – óta a 
Csorna-Kapuvári Egyházközség 
lelkésze. 2001-2011 között aktív 
tagja voltam a Dunántúli Harangszó 
szerkesztőbizottságának, így öröm-
mel kapcsolódom be újjáinduló ma-
gazinunk szerkesztésébe. Fontosnak 
tartom, hogy a Dunántúl minden 
távoli sarkába eljusson az az üzenet, 
amit e lap hasábjain közvetíteni  

igyekszünk: Krisztus Urunknak lutheri, azon belül sajátosan 
dunántúli „ízzel” hirdetett evangéliuma. 
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Dunántúli Harangszó
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület lapja
Megjelenik negyedévenként
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láthatók.


