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Jézus, amikor látta a sokaságot, megszánta őket, 
mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok 

pásztor nélkül. 
Ekkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, 
de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, 

hogy küldjön munkásokat az aratásába."
(Máté 9, 36-38)
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Érték volt, de nem tudták!

Hiába kaptak értékes ajándékot,

mivel nem ismerték fel,

nem értékelték.

Emberhalász Áhítat

ÉRTÉKBECS (Ü) LÉS

Úgy éljetek, mint akik nem hiába kaptátok az Isten kegyelmét. (2 Kor 6: 1)

Régen olvastam Végh Antal egy írásában, hogy az Aranycsapat 
egy  külföldi  útján  különös  ajándékot  kapott.  Cifra,  furcsa 
díszítésű  tányérokat  kaptak.  Hazafelé  a  vonaton  azzal 
szórakoztak,  hogy  a  nyitott  ablakon  keresztül  kidobálva 
megpróbálták eltalálni a sín melletti oszlopokat. Később tudták 
meg, hogy a furcsa ajándékok Picasso által készített igen értékes 
kerámiák voltak. Érték volt, de nem tudták! Hiába kaptak értékes 
ajándékot, mivel nem ismerték fel, nem értékelték. 
A fenti ige felteszi nekünk is a kérdést: érték-e számunkra az Isten kegyelme? 
Ha megkérdeznék ezt tőlünk, nyilván azt felelnénk: igen. De ez az ige arra figyelmeztet, hogy 
kevés, ha csak a szánk vallja ezt.
Hogyan lehet érték igazán számomra a kegyelem?
Az egyetemen a szabadkézi  rajznál  tanították nekünk,  hogy ha csúcsfényt  akarunk elérni, 
akkor el kell sötétíteni a környezetet. 
A kontrasztban ragyog fel a fény igazán. 

Milyen  a  kegyelem  értékelése  az 
életemben?  Az  dönti  el,  hogy  milyen  a 
magam „értékelése”. Meglátom-e elveszett 
voltomat?  Kegyelemre  méltatlanságomat? 
A világi  jogban  is  –  úgy  tudom  –  csak 
annak lehet kegyelmet kérni, aki már nem 
fellebbez, hanem megnyugszik az ítéletben. 
Ameddig mentegetjük magukat Isten előtt, 
nem érezzük igazán a kegyelem nagyságát, 
szükségét.  Ha a  kontrasztban  felragyog  a 
kegyelem,  akkor  minden  rendben  van? 
Igénk  figyelmeztet,  nem  nyugodhatunk 

békésen.  Nem kérdezhetjük: nincs minden rendben, ha már kegyelmet kaptam? Nem elég 
Isten ingyen kegyelme? 
De elég!  Csak az  a  kérdés,  hagyom-e  hatni  az  életemre?  Lehet  úgy befogadni  az  igét  a 
szívembe, a kegyelmet megismerni, hogy az nem látszik meg az életemen? Sajnos, lehet! 
Erre figyelmeztet Jézus példázata a gonosz szolgáról. A tartozása elengedése után is kegyetlen 
marad  a  szolgatársa  felé.  Isten  kegyelme  át  tudta-e  formálni  szívemet,  akaratomat, 
cselekedeteimet? Hagytam-e, kértem-e?
A fenti  ige figyelmeztet:  lehet  hiábavaló a kegyelem. Kevés a száj  bizonyságtétele.  Jézus 
figyelmeztet:  „nem mindenki  aki  azt  mondja  Uram,  Uram mehet  be  az  Isten  országába, 
hanem aki cselekszi Mennyei Atyám akaratát.” 
Sokszor tapasztalhatjuk életünkben a bukást, a kudarcot. Akkor mit tegyünk? Induljunk a már 
megismert úton a kegyelem királyi székéhez. Lehet újra kezdeni! De ne úgy, hogy: „ na én 
most igazán neki kezdek, megcsinálom”, hanem elékérve, a Lélek ajándékaként gyakorlom, 
hiszen az ige  a Lélek gyümölcseként sorolja fel ezeket:  „szeretet, öröm, békesség, türelem, 
szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”
„Drága” kegyelmet kaptunk. Jézus vérébe, halálába került, engedjük, hogy átformálja egész 
életünket.

Pintér Győző Tibor
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„Nehéz volt egy tanteremben négy 

osztályt tanítani, a rendet fenntartani, 

ezért kellett szigorúan büntetni, ha 

rendetlenkedtünk.”

Gyülekezeti beszámolók, visszatekintések Emberhalász

Emlékeim a Tordasi Evangélikus gyülekezet történetéből 
II. rész

Az előző számban a kora gyerekkorom emlékeit írtam meg. Most az iskoláskori emlékeimet 
szeretném felidézni.
Az elemi iskola első évét 1939 szeptemberében kezdtem meg. Ormosi Lajos tanító úr tanított 
minket a betűk és számok ismeretére. Nagy igyekezettel, szüleim felügyelete mellett sikerült 
megismernem a legfontosabb alapokat. Az egyházi alapokat is a tanító úrtól kaptunk. Szigorú, 
rendkövetelő  volt,  a  rendetlenkedéseket 
szigorúan  büntette.  Nehéz  volt  egy 
tanteremben  négy  osztályt  tanítani,  a 
rendet  fenntartani,  ezért  kellett  szigorúan 
büntetni, ha rendetlenkedtünk.
Az  alsó  tagozat  elvégzése  után, 
ötödikesként, Pöntör István tanító úr keze 
alá kerültünk.
Ő még szigorúbb tanító és nevelő volt. 
Az  alsóbb  osztályban  tanult  énekeket 
újakkal  bővítette.  Az  egyház  kántorai  is 
tanítók voltak. Pöntör tanító úr egyházi és 
iskolai  énekkart,  dalárdát  szervezett  és 
vezetett nagy hozzáértéssel.
Podhradszki János nyugdíjba vonult, ezért 
az 1940-es években a tordasi gyülekezet új 
lelkészt választott. A választás idején nagy 
harc folyt a gyülekezet tagjai között.  Két 
lelkész,  Nagy  Tibor  és  Görög  Tibor 
pályázta meg a lelkészi állást. 
Végül  Görög  Tibor  lett  a  lelkész,  ő 
ugyanis Podhradszki János veje volt.
Görög Tibor sok újat hozott a gyülekezet 
életében.  Nagy  igyekezettel  szervezte  az 
ifjúsági életet, mind az iskoláskorú, mind az idősebb fiatalok részére. Színdarabokat tanított, 
az őszi hosszú estéken evangelizációs heteket szervezett vendég igehirdetőkkel. A résztvevők 
minden esetben megtöltötték a templomot. Tahiba, ifjúsági táborozásra vitte a fiatalokat.
Hogy az ifjúság az elemi iskola után magasabb képzést kapjon, Görög Tibor 1944-ben polgári 
iskolai oktatást szervezett magánúton. Emlékeim szerint közel húszan kezdtük meg a polgári 
iskolát.  Tanítóink  és  a  tanítás  helye  gyakran  változott.  A templom,  a  kastély,  a  Hangya 
gazdaköre és végül magánház volt. A vizsgák különböző polgári iskolákban (Érd, Nagytétény, 
Ercsi) történtek.
Ebben az időben a tordasi gyülekezetben élénk gyülekezeti élet volt. Görög Tibor jól tudta 
szervezni, összefogni a gyülekezet fiatal és idős tagjait.

Varga Sándor
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Emberhalász          Ízek és érzések 

Kenyérsütés

A  kenyérsütés  ünnep  volt  az  elmúlt  időkben  minden 

családban. 

Volt  a  faluban  vízimalom  és  oda  vittük  a  búzát  őrletni. 

Nagyon jó lisztet készítettek, ami egész évben elég volt a 

család részére. Általában mindig hétfőn volt a család egész 

heti  kenyerének  elkészítése.  Kinek  mekkora  volt  a  háza 

népe, annyi kenyeret sütöttek, általában négy-öt darabot. 

A kenyérsütés alkalmával készült a mennyeien finom lángos 

nagy és kis változata. Miután kisült,  megkentük zsírral és 

fokhagymával.  Sütöttünk  még  kolbászos  vagy  szalonnás 

pompost  is.  Ez  úgy  készült.  Hogy  két  tészta  között 

helyeztük el az összekarikázott kolbászt, vagy apróra vágott 

szalonnát,  vagy mindkettővel  megszórtuk  és  szép  pirosra 

sütöttük.  Ez  a  finom paraszt-sütemény főételként  szolgált 

egy  gyenge  leves  mellé,  mert  nagyon  laktató  volt.  A 

gyerekek körében igen kedvelt volt a kolbászos kis cipó.

Nálunk  a  faluban  működött  bérkenyérsütés,  mert  nem 

mindenkinek  volt  kemencéje.  A  megkelesztett  tésztát 

elvittük a sütödébe és kilóra sütötték valamennyi forintért. 

Nagyon  vidám  összejövetel  volt  a  falu  asszonyainak  és 

lányainak a kenyérért való elmenetel.

A búza  megtermelésétől  az  asztalra  tett  kenyérig  minden 

munkában aktívan részt vettünk. Régen nem volt egyetlen 

ember és gyermek, aki ne tudta volna, hogy az Isten adta 

kenyeret  nem dobjuk  a  szemétbe,  az  utolsó  falatig  mind 

elfogyasztottuk.

Tóth Sándorné, Magdi néni (Gyúró)
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Ízek és érzések Emberhalász 
 

Páskavacsora – kovásztalan kenyérrel
Az egyiptomi kivonulásra való előkészületként rendelte el az Úr a páskavacsorát, hogy attól 
az időtől kezdve évről évre a csodálatos isteni szabadítás emlékünnepe legyen ez a zsidók 
között.  Parancsa  szerint  a  kivonulás  előtti  este  egy  ép,  hím,  egyesztendős  bárányt  vagy 
kecskebakot  kellett  leölniük,  és  vérével  az  ajtófélfát  és  a  szemöldökfát  megjelölniük.  Az 
állatot  egyben  kellett  megsütni,  kovásztalan  kenyérrel  és  keserű  füvekkel  –  felövezett 
derékkal, sarus lábbal, pálcával a kézben, nagy sietséggel kellett elfogyasztani.

Izráel  kihozatala  Egyiptomból  az  embernek  a  bűn 
szolgaságából  való  isteni  megváltását jelképezi.  A 
páskavacsora szertartása azt ábrázolta, hogy mindenki a 
halál  törvénye  alatt  van  bűnei  miatt  (egyiptomi 
rabszolgaság),  de  a  helyettes  áldozat  –  Krisztus 
(páskabárány)  – vére által  lehetséges a szabadulás.  Aki 
nyilvánvalóvá tette, hogy igényli  a megváltó kegyelmet 
(a házak megjelölése az áldozati állat vérével), az éljen is 
vele  (a  hús  elfogyasztása),  és  tartózkodjon  a  bűntől 
(kovásztalan  kenyér).  Pál  apostol  így  magyarázza  a 
páskabárány  és  a  kovásztalan  kenyerek  ünnepének 
jelképes értelmét:

„Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok,  
mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal 
ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság 

kovásztalanságával.” 
 (I Kor 5:7-8)

A páskavacsora és a megváltás műve között további párhuzamok vonhatók. Az állat hibátlan, 
zsenge volta Krisztus bűntelenségére utal. Ahogy a bárány csontját nem törhették meg, úgy 
Jézusét sem törték meg a kereszten (Jn.19:31-36). A húst haladéktalanul és teljesen el kellett 
fogyasztani, miképpen Krisztus „testével” kell táplálkoznia annak, aki szabadulni akar a bűn 
fogságából (Jn 6:52-57). A keserű füvek az egyiptomi szolgaság keserűségére emlékeztettek, 
beleértve a szabadulást szerző ártatlan vér kiontása miatt érzett fájdalmat – a bűnbánatot – is. 
A „felövezett derék”, a  „felsaruzott láb”, a  vándorbot – az úti előkészületek a hitben való 
járásra.  A  fentieket  részletről  részletre  megfigyelhetjük  Dirk  Bouts  1464-ben  készült 
festményén.

http://biblia.hu/az_oszovetseg_a_muveszetekben/a_paskavacsora
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Emberhalász  Gyerek- és Ifjúsági oldalak

 

És az Úr akaratából megint 
találkoztunk…

Május első szombatján, nagyon álmosan és 
fáradtan vágtunk neki a Mórra vezető utak-
nak. Izgatottan vártam, hogy találkozhatom 
ismerős arcokkal és megismerhetek új em-
bereket. Megérkezésünk után köszöntöttük 
egymást,  megismerkedtünk  és  beszélget-
tünk.  Ezek  után  az  udvaron  kört  alkotva 
mindenki elfoglalta a számára legszimpati-
kusabb helyet, ahol sor került az első közös 
éneklésre,  egymás  alaposabban  megisme-
résére,  az  értékes  áhítatra,  és  csoportbe-
szélgetésre is. Aztán megkondult a déli ha-
rangszó és a csapat szétszéledt, de amíg a 
„nagyok és ügyesek” a konyhában főzték 
az ebédre szánt virsliket, mi ifjak az udva-
ron maradva, élménydús csapat- és egyéni 
játékokat játszva múlattuk az időt. Az ebéd 
után  pedig  nekivágtunk  Mór  utcáinak  és 
szemügyre vettük a várost. Bevallom: ez az 
időtöltés nagyon kedvemre volt, hiszen en-
gem elámított a park, az utcák, terek, épü-
letek  és  a  templomok  szépsége,  halkan 
még meg is jegyeztem: „egyszer itt fogok 
élni…” A tavaszi napsütésben lebarnult  és 
kivörösödött arcokkal tértünk vissza a pa-
rókiára,  ahol közös énekekkel és áhítattal 
zártuk a napot. A találkozón nem voltunk 
túl  sokan,  de  tudom,  Isten  így  is  csodás 
dolgokat vitt végbe a szívünkben és az éle-
tünkben. Megint elmondhatjuk: ez a tábor-
találkozó olyan klassz volt, hogy a köszö-
net és dicsőség sem másé, mint az Úré! 

Udvaros Dóra

Bárka

Ötödik alkalommal került megrendezésre a 
Bárka zenei fesztivál. Vártuk a május 14-
ét, nagyon izgultunk, hogy az idő jó legyen 
és a szabadtéri színpadon hallgathassuk és 
nézhessük meg az előadókat. A gyermekek 
és  játékoskedvű  felnőttek  nagy  örömére, 
idén  is  a  tavalyi  évhez  hasonlóan  Róka 
Szabolcs  interaktív  mesejátékával 
kezdődött a műsor. „ A nyárfák árnyékába 
visszahúzódtam,  az  estleges  szereplés 
lehetősége  elől,  de  Róka  Szabolcs  így  is 
bevont a játékba, mint kocsmárosné, végül 
nem bántam meg,  hogy szerepelhettem.”- 
mondta Réka. A játék után a színpadon a 
zenéé  lett  a  főszerep.  A KIMM lakóinak 
Istent  dicsőítő  énekei  és  egy  fiatalember 
bizonyságtétele  után  Juhász  Csaba  és 
barátai  műsorát  hallhattuk.  A táncszínház 
produkciója  nekem  nagyon  tetszett. 
Korosztályunkat  képviselő  zenekarok 
műsora  zárta  a  programot.  A program  a 
lelkes,  de  kisszámú  közönség  minden 
korosztálya számára kínált feltöltődést adó 
műsorszámot.

Puskás Dóra és Réka 
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Gyerek- és Ifjúsági oldalak Emberhalász

Néhány szó arról, hogy miért örülök a gyülekezeti zenekarnak
Avagy: „Zene nélkül mit érek én?”

Kisgyermek  voltam  még,  amikor  az 
egyik  télen  a  Mikulás  furulyát  is  tett  a 
csizmámba a sok kis csoki mellé. Aztán pár év 
múlva zongorázni kezdtem a furulyázás mellett 
(a  zongorát  már  a  szüleim  szállíttatták  be  a 
nagyihoz, mert csak ott volt hely neki).

Később,  mikor  már  javában  kisiskolás 
voltam,  gyakran  furulyáztam  az  Evangélikus 
Énekeskönyvből,  csak  úgy,  magamnak.  Aztán 
volt  úgy  is,  hogy  magamnak  zongorázgattam, 
szórakozásból.  Talán  még  egyszerűbb  kis 
dallamokat  is  komponálgattam,  mikor  már 
hozzánk átkerült a zongora. Akkor Mozart vidám 
zenéje  jobban tetszett  még,  mint  Bach komoly 
akkordjai. 

Még  az  általános  iskolában  döntöttem 
úgy, hogy fuvolázni szeretnék - minden vágyam 
ez volt. Amikor megkaptam a fuvolám – családi 
ajándékként -, nagy öröm töltött el. Majd igazán 
jó  kedvvel  jártam  zeneiskolába,  kamara-
zenekarba,  később  iskolai  kórusba,  zenekarba, 
aztán  pedig  a  Lutheránia  énekkarba.  Életem 
teljesen átszőtte a zene. Így volt nagyon szép és 
vidám az életem. 

Mígnem  aztán  elkerültem  Budapestről 
Tordasra,  és  megszakadtak  a  régi  jó  zenei 

kapcsolataim.  Bár  itthon  a  fő  programom  a 
gyermeknevelés  volt  az  elmúlt  években  (és 
persze  még  most  is  az),  azért  néha-néha 
fuvoláztam  egy-egy  órácskát,  mert  nagyon 
hiányzott a zene, a zenélés. 

A  Baba-Mama  kör  mamáiból  ezért 
alakult  néhány  éve  egy  kis  ideiglenes,  ádventi 
zene-bona  csapat,  ahol  énekelgettünk, 
zenélgettünk  –  az  ünnepre  készülve.  Aztán 
megalakult  szervezett  vezetéssel  (Lilla)  a 
gyülekezeti  kórus.  Majd  alkalmi  gyermekkórus 
is lett, a sok kicsi és a szülők örömére.

Pár  hónapja  összeállt  egy  kis  kamara-
zenekar  is.  Ez  számomra  nagy  öröm,  mert  a 
közös zenélés az egész lelkemet újból és  újból 
átmossa,  pont,  mint  ahogy  az  régen  történt 
velem, gyerekkoromtól kezdve. 

De  visszatérve:  kis  zenekarunkkal 
igyekszünk  az  istentiszteleteken  is  szolgálni. 
Mivel általában hetente próbálunk, most épp egy 
pünkösdi  zenei  alkalom  is  szerveződik.  

Elképzelhető, hogy lehetőség nyílik még 
más  szép,  jövőbeli  zenei  alkalmakra  is,  de  ez 
viszont már tényleg a jövő zenéje lesz… 

Balog Eszter

Ki  f      e  s      tő  
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Emberhalász  Gyerek- és Ifjúsági oldalak

Szalai Borbála: Legyen ünnep az aratás

Megérett már a búza, az árpa -
Az egész táj aranyszínű, sárga,

s olyan, mint egy végtelenül nagy tenger,
melynek partját nem látja az ember.

Hullámokat vet a búza, s árpa,
valahányszor szellő barázdálja:
mégis békés ez a kalásztenger -

nem háborog, vad tajtékot nem ver.

Napsugárban fürdenek a földek -
a határba kombájnosok jönnek...

Lágyan búgnak, berregnek a gépek:
rájuk vár az érett mag, az élet,
mert a mezők aranyló kalásza

holnapunknak kenyerét dajkálja,
mindennapi áldott kenyerünket...

Legyen hát az aratás is ünnep!
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Farkas Istvánné „Erika”
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Egyházi hírek Emberhalász

Bibliai diagnózis a gazdasági válságra

„Úgy hiszem, hogy a bankok nagyobb kockázatot jelentenek a szabad-
ságunkra, mint a felfegyverzett haderők” kezdi diagnózisát egy Thomas 
Jeffersontól, az Egyesült Államok harmadik elnökétől származó idézet-
tel Dr. Paul Mills pénzügyekre szakosodott közgazdász.
Dr. Mills a gazdasági válság okát egyértelműen az adósság-alapú pénzügyi rendszerben 
látja. 
A bibliai  válasz:  A társadalom  tagjai  egymással  álljanak  kapcsolatban,  valamint  a  nagy 
parancsolat szerint szeressék Istent és a felebarátot – ne pedig a pénzt. Az ószövetségi törvény 
társadalomra vonatkozó része  nem elvetendő az Újszövetség  alapján,  hiszen  az is  a  nagy 
parancsolatból indult ki, és e köré szervezte a közösséget.

Kamatmentes kölcsönt adni a szükséget szenvedőnek szeretetből származó cselekedet. Erre 
Mózes  3.  és  5.  könyve  is  felhívja  a  figyelmet  (25:35-36  és  15:7-8),  de  Jézus  még 
radikálisabban fogalmaz Lukács 6-ban: „Adjatok kölcsön, semmit sem várva érte”.

A másik oldalról viszont az adósság visszafizetése komoly kötelesség, de biztosítékként zálog 
kérhető.  Ha  valaki  elmulasztja  kifizetni  az  adósságot,  az  adós  szolgaként  le  kell,  hogy 
dolgozza azt.  Az adós lét  már  maga is  szolgaság a Példabeszédek 22:7 alapján: „az adós 
szolgája a kölcsönadónak”.

De Isten az embernek szabadságot és szolgai kötelmektől mentes életet szán, ezért minden 50. 
év  a  nagy örömünnep  éve,  amelyben  az  adósságokat  eltörlik,  a  földek  visszaszállnak  az 
eredeti tulajdonosoknak.

Az Ószövetségben kamatot nem volt  szabad felszámítani Isten népén belül.  A 10 mináról 
szóló példázatban (Lukács 19) pedig a „gonosz szolgát” azért  rója meg az ura,  mert  nem 
kockáztatott,  viszont  Jézus,  a  történet  mesélőjeként,  a  könyörtelenséget,  mint  emberi 
tulajdonságot úgy értelmezi, hogy valaki ott is arat, ahol nem vetett, azaz kamatot szed.

A 2Mózes 22:14-15 mögötti kölcsönszerződésben az állatért adott bér fedezi a kockázatot és 
feltételezi,  hogy a bérbe adó és a bérlő partneri viszonyban állnak egymással,  azaz együtt 
dolgoznak.

De mi is a különbség? Profitmegosztó partnerség esetén a tulajdon miatti kockázat a bérbe 
adót terheli, a profit bizonytalan, ezért a bérbe adó és a bérlő  együttműködő kapcsolatban 
marad egymással. Hitel esetén viszont a tulajdon és minden azzal kapcsolatos kockázat átszáll 
az adósra, a hitelező elvárja a bizonytalan jövőben megjelenő bizonytalan kamatot.

Szokásos ellenvetés, hogy az Ószövetségben is csak Izrael közösségén belül kellett a fenti 
szabályok  szerint  eljárni,  idegenektől  már  lehetett  kamatot  szedni,  és  a  kölcsönöket  sem 
törölték el hétévente. Mindezek alapján miért ne mondhatnák a mai keresztények azt, hogy a 
„világ már csak így működik, álljunk be mi is a sorba!”? Két oknál fogva nem: egyrészt mert 
nem állíthatjuk, hogy az adósság-alapú társadalom hatékonyan osztja szét az erőforrásokat és 
külső segítség nélkül is képes a nehéz idők megrázkódtatásait átvészelni, valamint ahelyett, 
hogy egészséges emberi kapcsolatokat munkálna, inkább kiszolgáltatottá tesz.

A fizikai világban az idő múlása nem termel értéket, sokkal inkább értékvesztéshez vezet. 
Ami értékteremtő, az az emberi munka és gondoskodás. Ezért az idő múlása alapján kamatot 
kérni  olyan,  mint  aki  ott  is  arat,  ahol  nem  vetett.  A kamatok  meghatározása  bizonyos 
feltételezéseket  kíván a jövőről,  ami nyugodtabb időkben ugyan lehetséges,  de előre  nem 
látható  események  váratlan  fordulatokhoz  vezethetnek.  A felebarátainkhoz  való  viszony 
alapján a kamat ennél még kérdésesebb, mert végtére is valakinek a szolgaságából húzunk 
hasznot. 
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Emberhalász    Egyházi hírek, Jelképeink

Ezt egy bank közbeiktatása sem szünteti meg, csak épp láthatatlanná teszi 
a számunkra, hogy mely családok feje fölül vész el a ház, vagy mely vál-
lalkozások mennek tönkre úgy, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mindez 
a mi javaink – Isten javai – miatt történik. Ez aztán a könyörtelenség!
Bár nem bűnös dolog adósságban lenni, az adós lét mégis egyfajta szol-
gaságot  eredményez,  befolyásolja  a  munkahelyválasztásunkat,  mindkét 

házastársat  alkalmazotti  státuszra kényszeríti,  amely családi  feszültségeket  eredményezhet. 
Mivel Isten minden gyermekének szabad életet szán, ezért éljünk adósság nélkül, csökkentsük 
a fogyasztásunkat, hogy adhassunk a rászorulóknak!

Az eredeti tanulmány: 
http://www.jubilee-centre.org/document.php?id=414&topicID=0

Liturgikus színek
Belépek a templomba. Egy pillantást vetek az oltárra, és 
máris  látom,  hogy  milyen  ünnep  van. 
De  hogyan  lehetséges  ez?  Úgy,  hogy  az  oltár-  és  a 
szószékterítő színei „elárulják”. 
A  templomi  képek,  az  oltárterítő,  illetve  az  orgona  stb. 
kapcsán  alapvető  tévedés  azt  hinni,  hogy  ezek  csupán 
szépítő, „díszítő” elemek a templomban, az istentiszteleten. 
Mert igenis van „prédikáló” zene is, és van „prédikáló” kép, 
oltárterítő,  színes  ablak stb.  Tehát  az  egyházművészet  nem 
csupán gyönyörködtetni  akar,  hanem az  evangélium üzenetét  is  közvetíteni  szeretné.   Az 
oltárterítő színei is  hirdetik  az egyes ünnepek és vasárnapok üzenetét.   A liturgia  öt  színt 
alkalmaz: a fehéret, pirosat, zöldet, lilát, feketét.
A fehér a világosság és ezért a Krisztus-ünnepek színe. Igei alapja Jn 8,12 verse, ahol Jézus 
ezt mondja: „Én vagyok a világ világossága”. Az emberek többsége a fehéret az öröm vagy a 
tisztaság  színeként  ismeri,  de  itt  is  meg  kell  látnunk  a  bibliai  többletet.  Az  oltár-  és 
szószékterítő a szentestétől  vízkeresztig terjedő időszakban, nagycsütörtökön, az úrvacsora 
ünnepén, húsvéttól mennybemenetelig, illetve a húsvét utáni 6. vasárnapon, Szentháromság 
ünnepén „öltözik” ebbe a színbe. 
A  piros a  tűz és  –  a  mártírokra utalva – a  vér  színe.  Az egyház és a  mártírok ünnepein 
használatos tehát: pünkösdkor, a reformáció ünnepén és templomszenteléskor. 
A zöld szín a sarjadó, növekvő vetést jelképezi. (Ennyiben a reménység színe is.) A hitben és 
a  gyümölcstermő  életben  való  növekedést  támasztják  alá  a  Szentháromság  ünnepe  utáni 
vasárnapok kijelölt igéi.  A vízkereszt utáni vasárnapokon és a Szentháromság utáni összes 
vasárnapon a liturgikus szín zöld. 
A lila a bűnbánatra utal, ennek megfelelően az adventi és a böjti vasárnapokon a szószék és az 
oltár lila színű.
A  fekete a  18.  század  óta  a  gyász  színe  egyházunk  liturgiájában,  ezért  nagypénteken  és 
nagyszombaton használatos. 
Jézus  jeruzsálemi  bevonulása  kapcsán  olvassuk,  hogy a  sokaság  magasztalta  Őt.  Néhány 
farizeus  kifogásolta  az  ünneplést,  de  Jézus  így  válaszolt:  „Mondom  néktek,  ha  ezek 
elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” (Lk 19,40). Ennek alapján joggal mondhatjuk: nemcsak 
a kövek, de a színek is tudnak prédikálni, figyelmeztetni, biztatni…

Gáncs Aladár
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Könyvajánló Emberhalász

Kuruzslás vagy hatékony terápia?
A természetgyógyászat spirituális és tudományos értékelése

A  bizonyítékokon  alapuló  orvoslás  korában  mi  hajtja  az  embereket  az  alternatív 
terápiák felé, és vajon a természetgyógyászat puszta említése miért vált ki parázs vitákat 
mind a betegek, mind az egészségügyi dolgozók körében?

Az  Alternatív  Medicina című 
tekintélyes  méretű  kézikönyv 
szerzőpárosa  nem  kis  célt  tűzött  maga 
elé: átfogó és tárgyilagos képet kívánnak 
nyújtani a világszerte egyre népszerűbb 
alternatív  gyógymódok,  növények, 
vitaminok és táplálék-kiegészítők eléggé 
kaotikus világában. 

A könyv  két  szerzője  gyakorló  orvos,  akik  mindennapi  munkájuk  során  nap  mint  nap 
találkoznak  pácienseik  kérdéseivel,  sajátos  dilemmájával,  hogy  mikor,  milyen  mértékben 
vehetik igénybe az alternatív gyógymódokat, egészségügyi technikákat és szereket, és adott 
esetben  mi  az  ezek  közül,  amely  megbízható  forrásokra  épül.  A témának  könyvtárnyi 
irodalma van, de ez a mű páratlan abból a szempontból, hogy a vizsgált gyógymódokat mind 
a bizonyítékokon alapuló orvoslás, mind pedig az esetleges (bevallott vagy titkolt) spirituális 
háttér szempontjából is értékeli. E kettős mérce alapján gyakorlatias ismereteket közöl.  
A szerzők röviden összefoglalják, hogy mi alapján mondható ki egy terápiáról vagy szerről, 
hogy hatásos-e  vagy sem.  Ebben  a  műben,  minthogy kézikönyv,  ábécé-sorrendbe  szedve 
szinte mindennek utána lehet nézni. 

„Minden  fejezetet  gondosan  kiválasztott  szakemberek  ellenőriztek,  akik  tudásuk  és 
tapasztalatuk  révén  segíthetnek  az  eligazodásban,  s  tudományosan  megalapozott,  de 
közérthető  tájékoztatást  nyújtanak.  S  ami  a  legfontosabb:  a  könyv  két  szerzője 
kiegyensúlyozott keresztény szemlélettel mutatja be és értékeli a választási lehetőségeket.”– 
írják.  A  szerzőpáros  vallást  tesz  személyes  elkötelezettségéről  a  zsidó-keresztény 
világfelfogás  mellett,  bemutatva,  hogy  mit  tanít  a  Biblia  egészségről,  szenvedésről, 
betegségről, gyógyulásról. Ennek azért van jelentősége, mert a legtöbb alternatív gyógymód 
át van itatva egy mögöttes életfilozófiával.

Mint keresztyén orvos őszintén ajánlom mindenkinek, aki általánosan kíván tájékozódni, és 
annak  még  inkább,  aki  konkrét  betegséggel,  terápiával  kapcsolatban  keres  megbízható 
információt.

(Dr. Dónal OMathúna, Dr. Walt Larimore: Alternatív medicina, Harmat, 2009., 450 oldal, 
4500 Ft)

Dr. Herjeczki Kornél
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Emberhalász           Alkalmak, felhívások, elérhetőségek 

Felhívások

Nyári táborok

Augusztus  8-12.  között  tartjuk  napközis  táborunkat.  Óvodás  és  alsós  gyermekeknek 
szervezünk egész héten át reggeltől késő délutánig tartó programot.
Július  31.-  Augusztus  6.  Ifjúsági  tábor  Nagyvelegen  középiskolás  és  egyetemista  korúak 
részére.


Pünkösdi Zenés Áhítat 
Pünkösd Vasárnap 17 óra.
Ezen az estén a zenéé lesz a főszerep. Az evangélikus templomban gyermekek és felnőttek, a 
gyülekezeti énekkar és kamaraegyüttes közreműködésével zenés áhítatot tartunk.


Egyházmegyei Csendesnap 
Pünkösdhétfő 
Idén  Bokodon  kerül  sor  egyházmegyénk  gyülekezeteinek  találkozójára.  Hosszú  évek  óta 
hagyomány már, hogy ezen a napon tartalmas programot szervez az egyházmegye missziói 
felelőse.  Két  éve  mi  voltunk  a  házigazdák,  most  megbecsült  vendégként  várnak  minket. 
Kérjük, jelezzék Süller Zsolt lelkésznél, ha szívesen jönnének, de az utazásban segítségre van 
szükségük! 


Püspök búcsúja – püspök beiktatása 
Egyházkerületünk  vezetője,  Ittzés  János  püspök úr  nyugdíjba  vonul.  Püspöki  szolgálatára 
visszatekintő,  hálaadó istentiszteletet  tartanak június 18-án Győrben,  az Öreg templomban. 
Ugyanott  egy  héttel  később  június  25-én  délután  lesz  a  megválasztott  új  püspök, 
Szemerei  János  beiktatása.  Terveink  szerint  erre  az  alkalomra  gyülekezetünk  buszt  bérel. 
Mindazok,  akik  velünk  tartanának,  kérjük  legkésőbb  június  19-ig  jelezzék  részvételi 
szándékukat.

Állandó alkalmaink

Istentisztelet:
Gyúrón minden vasárnap 9: 30-kor, hónap első vasárnapján Úrvacsora.
Tordason minden vasárnap 11-kor, hónap első vasárnapján Úrvacsora.
Martonvásáron minden hónap első vasárnapján 15 órakor.

Hittanórák:
Hittanórák az óvodákban, iskolákban megbeszélés szerint. (nyári szünet)

Ifjúsági órák:
Pénteken 17 órakor énekkari próba a tordasi parókián.
Pénteken 18: 30-kor ifjúsági óra a gyúrói parókián.

Minden  hónap  első  szombatján  délután  3  órától  kézműves  foglalkozás  iskoláskorú 
gyermekeknek a tordasi parókián.
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Elérhetőségeink:
Tordas-Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközség
Lelkész: Süller Zsolt
Tel./Fax.: 06-22-467-518, Mobil: 06-20-356-1686
E-mail: suller.zsolt@evangelikus.hu
Honlapunk címe: http://tordas.lutheran.hu


