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A tartalomból:  



 „Isten fantasztikus, 

szeretete határtalan, 

és Ő minden napodat értékessé 

és boldoggá teheti, ha 

engeded!”

Emberhalász Áhítat

Gyönyörködj az Úrban és megadja a szíved kérését! /Zsolt 37,4/

Gondolkodtál már azon, mi lenne az a 
három  kérdés,  amit  feltennél  annak  a 
bizonyos aranyhalnak? 
Ha igen, végig kell ezt olvasnod! 
Amikor felkérést kaptam, hogy írjam meg 
ezt  az  áhítatot,  tudtam,  hogy  Isten  keze 
van  a  dologban,  így  örömmel  mondtam 
igent  az  elhívásra.  Minden  embernek 
vannak  álmai,  kívánságai,  amelyek  néha 
teljesülnek, és van, hogy az álmok tényleg csak álmok maradnak. De mit ér egy megvalósított 
vágy, ami csak ideig-óráig tart? Ha már jó, tartson örökké! Mindenki álmodozik örök életről, 
ami  igen  is  elérhető!  Ehhez  nincs  szükséged  másra,  minthogy  nyitott  szívvel  észrevedd 
mindazokat a dolgokat, amiket Istentől kaptál, észre vedd, hogy Ő a legtöbbet adta ÉRTED: a 
saját  Fiát,  és  nem  a  saját  vágyáért,  csakis  a  te  álmodért,  hogy  Jézusban  a  bűneid 
megbocsátassanak és  teljesen szabadon szárnyalhass  az  élet  kék egén!  Tudtad,  hogy Ő a 
legjobbat készítette neked elő, a legjobb, ÖRÖK életet szánta neked?! Szívem minden nap új 
és új kéréseket susog, de tudom, hogy Istenre kell bíznom a dolgokat, mert csak úgy lehetek 
igazán boldog. Sokszor nehéz beismernünk, hogy segítségre van szükségünk és, hogy a saját 

erőnk nem elég mindenhez.  Tudom, hogy 
sohasem késő, de jobb lenne, ha te már ma 
igent  mondanál  Istennek!  Isten 
fantasztikus,  szeretete  határtalan,  és  Ő 
minden  napodat  értékessé  és  boldoggá 
teheti,  ha  engeded!  Ha  voltál  már 
szerelmes,  született  unokád, vagy nevettél 
jóízűen  több  percen  keresztül,  akkor  már 
biztos élvezted egy kicsit az életet. De éld 
át minden percét! Isten a szívek vizsgálója, 
látja mi van ott, legbelül, tudja legtitkosabb 
vágyadat, tudja, hogy mitől leszel boldog. 

Világot teremtett, lettél férfivá vagy nővé, rózsát növeszt a kertedbe, betegeket gyógyít, és 
feltétel  nélkül  minden  hibáddal  szeret,  miért  hiszed,  hogy a  te  életedet  ne  tudná  széppé 
varázsolni?! Dicsérd őt minden nap, adj hálát neki mindenedért, higgy benne és higgy neki, 
imádkozz és szeresd nagyon és majd egy idő után észreveszed, hogy ott vagy, ahol lenned 
kell, nem fogsz többé göröngyös úton járni, az ösvény sima lesz. Isten mindig fogja a kezed, 
soha nem engedi el! 

Valóban nem létezik az a bizonyos aranyhal, de ez nem mesevilág, nyisd ki a szemed és vedd 
észre,  hogy  ez  a  színtiszta  valóság,  ami  több  az  álmoknál…  ez  Isten  kegyelme!

 

Udvaros Dóra
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„Az ő munkásságával lassan 

indult ismét az ifjúsági munka.”

Gyülekezeti beszámolók, visszatekintések Emberhalász

Emlékeim a Tordasi Evangélikus gyülekezet történetéből 
III. rész

Görög  Tibor az  1950-es  évek  végén 
távozott  a  tordasi  gyülekezetből,  és 
Kecskeméten folytatta lelkészi munkáját.  
Az  ifjúsági  csoport  lassan  teljesen 
megszűnt,  sokáig  kellett  várni,  amíg  újra 
indulhatott.  Sok  helyettesítő  lelkész  után 
Botta  István került  a  tordasi  és  gyúrói 
gyülekezetbe  lelkésznek.  Az  ő 
munkásságával  lassan  indult  ismét  az 
ifjúsági  munka.  Presbiteri  munkásnak  ő 
kért  fel,  így  a  gyülekezet  vezetőségébe 
kerülve  aktívan  vettem  részt  a  feladatok 
megoldásában.  Botta  István szolgálati 
idején vált szükségessé a templom külső és 
belső  felújítása.  Azonban  ennek  a 
munkának  a  megvalósítása  az  őt  követő 
utódra maradt, Botta István 27 évi tordasi-
gyúrói szolgálat után nyugdíjba vonult.
Ezután  Szebik  Imre  püspök  úr Szemerei 
János végzős  teológust  helyezte  a 
gyülekezetekbe  szolgálatra.  Nagy  feladat 
volt ez János és a gyülekezetek számára. 
A  gyülekezet  pénzügyi  helyzete  szűkös 
volt. 

Ennek  ellenére  mégis  olyan  döntés 
született,  hogy a felújítási  munkát  el  kell 
végezni. Ezen munka közben a gyülekezet 
felügyelője meghalt. 
A  gyülekezet  személyemet  választotta 
felügyelőjének. 
A  presbitériummal  és  Jánossal végzett 
közös  munkát  végül  Isten  áldása  kísérte. 
Sok társadalmi munkás segítette nap mint 

nap  a  munkánkat.  A templom renoválása 
mellett a gyülekezeti terem is megújult.
János ott  volt  a  fal  vakolatának 
leverésénél,  a  torony  kupolájának 
festésénél, a betonkeverőnél. 
A  segédmunka  mellett  végezte  lelkészi 
feladatait.  Jó mentora volt a Gyúrón lakó 
Ferdinánd  István  teológiai  professzor  úr. 
János az  ő  segítségével  sikeres  lelkészi 
vizsgát  tett,  így  jogot  nyert  gyülekezeti 
lelkésszé  választásra.  A  két  gyülekezet 
örömmel  választotta  lelkészének,  azt 
gondoltuk,  sokáig  pásztorolja  az  itteni 
gyülekezeti  életet.  Isten  másként  döntött, 
Kaposvárra  kapott  meghívást,  idén 
tavasszal  pedig  a  Nyugati  (Dunántúli) 
Egyházkerület  gyülekezetei  püspöknek 
választották. 

Varga Sándor
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Emberhalász  Gyülekezeti beszámolók, visszatekintések

„Veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.” (Józs. 1,9)
 - Nyár végi visszapillantás -

A nyár mindig sajátos alkalmakat kínál az egyházi életben; a táborokon és a sokféle 
találkozási  lehetőségen  túl  változásokat  is  hoz  rendszerint  –  ezekről  szól  e  rövid 
beszámoló.
A  címben  szereplő  igerészlet  egy  nehéz  feladat  betöltésére  induló  férfihoz  hangzott. 
Bátorította  Isten  Józsuét,  aki  népének  vezetője  lett,  hogy  időről-időre  tapasztalja  majd 
megtartó, gondviselő jelenlétét. Ahhoz viszont, hogy valaki 
ezt  észrevegye,  nyitott  szemmel kell  járnia,  sokszor  egy-
egy  egészen  apró,  mások  számára  jelentéktelennek  tűnő 
mozzanatban,  szóban  talál  az  ember  megerősítést.  Így 
végigtekintve  az  elmúlt  három  hónapon  elmondhatjuk, 
látjuk, érezzük Isten megtartó jelenlétét.

Isten közelségét átélhettük a közösségi alkalmakon. 
A táborokból  új  barátságokkal  gazdagodva  tértek  haza  a 
gyermekek, fiatalok. A Continental Singers örömteli, Istent 
dicsérő  koncertje  sokunkat  lelkesített.  Keresztelőkön  és 
esküvőkön  ünnepelhettünk  együtt.  Augusztus  20.-án  és  21.-én  pedig  református  és  római 
katolikus hívekkel együtt adtunk hálát Istennek országunkat megtartó erejéért.

Isten hatalmának jelenléte tetten érhető az önzetlen segítségben. Végiggondolni sem 
egyszerű,  hogy  a  nyáron  hányan  munkálkodtak  időt  és  fáradságot  nem  kímélve,  hogy 
templomaink és gyülekezeti termeink mindig tisztán fogadják a betérőket, az istentiszteleten 
friss virág díszítse az oltárt, a nyári táborban biztosított legyen a gyermekek felügyelete és 
programja  és  finom,  friss,  házias  ételek  kerüljenek  délben  a  terített  asztalra.  A Családi 
vegyesbolt ajándékaként bőséggel került tízóraihoz- és uzsonnához való is.
Mesteremberek jöttek és segítettek. Szakértelmük, kezük munkája által szépült, gazdagodott 
környezetünk.  Homoki  János könyvespolcokat  és  szekrényt  készített  az  irodába,  Turda 
Sándor a tordasi parókia udvar felőli részét meszelte ki,  ifj. Botta Pál a telek óvoda felőli 
kerítését  állította  fel,  Varga  Károly a  gyúrói  parókia  vízvezetékezési  munkáját  végezte. 
Köszönjük mindenkinek az adományként nyújtott segítséget, legyen érte Istené a dicsőség!

Isten  hatalmát  látjuk  abban  is,  hogy  mindeddig  megtartotta  egyházunkat. 
Egyházmegyénk  lelkészi  karában  változások  történtek  a  nyáron.  Pethő  Judit Veszprém 
megyében, a nagyalásonyi gyülekezetben folytatja szolgálatát. Judittal többször találkoztunk 
gyülekezetünkben, hiszen szívesen hívtuk és ő örömmel jött; ifjúsági táborokban, imahéten, 
vasárnapi istentiszteleteken szolgált közöttünk. Helyét Székesfehérváron Lázárné Tóth Szilvia 
tölti be augusztustól.

A szákszendi gyülekezetet helyettes lelkészként évekig hűségesen gondozta Csonkáné 
Szabó  Magda. Augusztustól  Kadlecsik  Zoltán segédlelkészre  bízatott  ennek  az 
egyházközségnek a vezetése. Nagyvelegről Bajuszné Orodán Krisztina Budapestre költözik és 
ott kórházlelkészi szolgálatot végez októbertől. A velegi gyülekezet pásztorolásának feladatát 
- Súrról átjárva -  Nagy Gábor látja el a következő időben. Hála legyen testvéreink hűséges 
szolgálatért, legyen áldás az újonnan érkezők munkáján!

Felszínesen és csak egy rövid időt tekintettünk át, és íme, mennyi minden elénk került, 
amiért hálát adhatunk. Legyen ez a rövid kis írás biztatásul, hogy minden napunkban keressük 
és hálával ismerjük fel Isten gondviselésének számtalan jelét. 

„Ne bánkódjatok, mert az ÚR előtt való öröm erőt ad nektek!” (Nehemiás 8, 10.)

Süller Zsolt
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Gyerek- és Ifjúsági oldalak Emberhalász 
 

„Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság 
lelkét.„(2Tim 1,7) 

Augusztus  második  hetén 
táborban volt az egész család. 
Ovisok és kisiskolások között 
tölthettük  a  napjainkat.  No 
meg  ott  voltak  az  ifisek, 
továbbá  Bokros  Virág  és 
Lídia,  Sassi  Lilláék,  Tóth 
Eszterék és  természetesen 
„Zsolt  bácsi”  és  Villő is.  
Sokat  játszottunk.  Volt 
bújócska,  fogózás,  játszottuk 
az „Adj király katonát!”. Volt 
csocsó  és  homokozás. 
Fociztunk  és  azt  vettem  észre,  hogy  már  mindenhová  labdával  járok.  Nagyon  szerettem 
kergetni  a  labdát  és  cselezni.  Gyerekkoromban minden labdajátékot  elkerültem, de  Gergő 
fiammal egy ideje rendszeresen rúgom a lasztit és most is élvezettel játszottam, mint a kicsik. 
Olyan jókat ettünk, hogy ihaj.  Bőség volt  az asztalokon és legtöbbször még maradt  is.  A 
tízórait  és  az  uzsonnát  a  helyszínen  készítettük  el.  Az  ebédet  mindig  egy-egy  család 
prezentálta, akik ezt már előre önkéntesen felajánlották. Ebéd után volt csendes pihenő, illetve 
alvás is. A gyerekektől szigorúan elvártuk, hogy a leterített matracokon feküdjenek és tegyék 
le  a  fejüket.  Közben  a  nagyobbak  és  olykor  a  felnőttek  is,  meséket  olvastak  fel.  
Ment a logisztikázás. A székek és asztalok mozgásban voltak, de a tányérok, evőeszközök és 
kanalak  is  rendszeres  körforgásban  járták  az  útjukat.  Láttam  őszinte  sírást,  nevetést, 
civakodást és összetartozást. Volt viccelődés, csevej és volt idő komolyabb beszélgetésre.  
Jól  esett  az  ebéd  utáni  kávézás  is.  Csütörtök  délelőtt,  meglátogattuk  a  martonvásári 
Kutatóintézet parkját, amelyben sétáltunk, piknikeztünk, fociztunk. Az egyik leterített lepedőt 
felhasználtuk  játékra  és  végül  trambulinnak  is  tökéletesen  megfelelt,  úgyhogy  repültek  a 
gyerekek, miközben mi felnőttek jól kifáradtunk a reptetésnél. Sokat énekeltünk és közben 
nagy öröm volt a szívemben, úgy gondolom, hogy sokan éreztünk hasonlóképpen. A fuvola és 
zongora hangja szép volt. Zsolt a Királyról beszélt nekünk és meg is jegyeztünk 3 mondatot.

 Az Úr a királyunk, ő segít meg bennünket (Ézs. 33:22) 
 Készen áll a ló a csata napján, de az Úr adja a győzelmet. (Péld. 21:31) 
 Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. (Mt. 6:21) 

A múlt évben csak feleségem, Edit volt a gyerekekkel a táborban. Ő azt mesélte, hogy ekkor 
ismerte fel, szeretne egy harmadik gyermeket is. Idén én is kaptam személyeset a tábortól. 
Azt,  hogy  Edit  és  én  erősek  és  bátrak  vagyunk,  mint  az  igazi  harcosok.  Mivel  Jézus  a 
kincsünk, a mi házasságunkat gazdagon, szeretetben és kihívásokban éljük. Az aggodalmaim 
egyre jobban halványulnak és sokszor már nevetségesnek is tartom őket.

Fodor-Adorjáni Szabolcs
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Emberhalász              Családi oldal

 

Újra indul a Baba-Mama kör

„Mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek,
hanem a szülők a gyermekeknek.”
2 Kor 12,14

Szeptember 7-én, szerdán, 10.00 órakor, a nyári pihenő után ismét 
megkezdődnek a Baba-Mama kör alkalmai az evangélikus parókián. 
Az együttléteket kéthetente szerdán tartjuk majd.

Szeretettel várjuk ezekre az összejövetelekre az olyan kismamákat, 
kisgyermekeikkel együtt, akik vágynak arra, hogy:

- kimozduljanak otthonról, 
- barátokra leljenek, 
- elmondhassák örömeiket-bánataikat a gyermeknevelés terén, 
- beszélgetésre, tanácsra vágynak,
- erőre vágynak a hétköznapokhoz.

Mindezek alapján - többek között - baba-zenét, éneklést, mondókázást, beszélgetéseket 
tervezünk a minket érintő kérdésekről. Szeretnénk előadásokat hallgatni szakemberektől is. A 
hétköznapok darálójához a lelki felfrissülést Isten igéjére figyelve keressük majd. Az alkalom 
ökumenikus szellemű, szeretettel várjuk a nem evangélikus anyukákat is.
Szeretettel várunk!

Balog Eszter
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Gyerek- és Ifjúsági oldalak Emberhalász

 

A velegi tábor….

2011. július 31.- augusztus 6. között mi, a tordasi és gyúrói fiatalok egyhetes hittantáborban 
vettünk  részt.  A nap  fél  8  órai  ébresztéssel  kezdődött,  amit  egy  reggeli  áhítat  követett. 
Korosztály  szerint  három  csoportra  választottak  minket,  és  minden  délelőtt 
csoportbeszélgetésen vettünk részt, ahol saját tapasztalatainkat elmesélve, egymás hibáiból is 
tanulva, mérlegeltük életünk mindennapjait.  Hitünk ápolása mellett a testünkkel is tudtunk 
foglalkozni;  délutánonként  foci  és  röplabda  volt.  Esténként  áhítatok  voltak,  amelynek  fő 
témája: „Le az egóval” és az Istenre figyelés volt.  A nap zárásaként  egy-egy alkalommal 
táncház és tábortűz is  volt.  Az utolsó este eljött  hozzánk a M.Is.K.A. Együttes (Mi ISten 
Követői  vAgyunk)  és  egy  nagyon  jó  és  pörgős  estét  csináltak.  Az  utolsó  napon  közös 
Istentisztelettel zártuk a tábort.

Németh Renáta

„Jövőre találkozunk!”

A fiatalok…..
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Emberhalász  Egyházi hírek

Kórus

A gyülekezet  kórusával  idén  rendhagyó  alkalommal  készültünk  pünkösd  vasárnapjának 
ünnepére! „Kis” koncerttel  szerettünk volna szolgálni  a gyülekezetnek,  végül  „Nagy hálát 
adtunk” Istennek, közös éneklésben katolikus testvéreinkkel és az egész gyülekezettel. 
A három csengő hangú kislány,  mint csilingelő harangok nyitották meg a „Piros pünkösd 
napi”  alkalmat.  Gyülekezeti  kórusunkkal  egy  komoly  és  egy  könnyedebb,  modernebb 
hangvételű  összeállítással  szolgáltunk.  Latin  nyelvű,  gyönyörű  középkori  dallamokat 
hallhattunk  a  tordasi  katolikus  testvérek  előadásában.  A  Baba-mama  körből  alakult 
kamaracsoportunk  most  először  lépett  közönség  elé.  Izgultunk  is  nagyon!  De  a  kezdeti 
kézremegés hamar elmúlt és mi is nagyon élveztük az együtt-zenélést. A zeneszámok között 
lelkészünk tartott rövid áhítatot.
Számomra hatalmas élmény volt ez a délután. Nagyon készültünk, izgultunk, szerveztünk, 
gyakoroltunk, imádkoztunk, hogy minden jól menjen, de az „eredmény” minden fáradtságot 
megért! Olyan jó volt együtt, közösen énekelni, zenélni! Még most is kellemes bizsergés tölt 
el, ha a közös Liszt kórusmű templomot betöltő zengésére gondolok. Az izgalom után pedig 
milyen jó volt beszélgetni az árnyas templomkertben a sok finom sütemény és üdítő mellett!
Köszönöm  Úr  Isten,  hogy  együtt  lehettünk,  Neked  szolgálhattunk,  Téged  dicsérhettünk! 
Kérünk, adj erőt a további munkához, hogy jövőre újra közösen ünnepelhessünk! Ámen

Soli Deo Gloria!

A nyári pihenő után ismét munkába áll a gyülekezet kórusa! Első próbánkat szeptember 2-án 
pénteken délután 5 órakor (a szokásos időben) tartjuk! Felelevenítjük a régi kórusműveket és 
tovább  bővítjük  repertoárunkat  új  énekek  tanulásával,  hiszen  az  Egyházmegyei 
kórustalálkozón,  már  október  9-én  várnak bennünket  Oroszlányban!  Terveink szerint  idén 
szeretnénk gyakrabban szolgálni istentiszteleti alkalmakon is.
Továbbra is nagyon várunk kórusunkba minden énekelni vágyót, zenét kedvelőt. A részvétel 
zenei  előképzettséget  nem igényel,  elég  egy kevés  énekhang,  sok  lelkesedés  és  mindenki 
megtapasztalhatja, milyen hatalmas öröm közösen, zenével Istent dicsérni! 

Sassi Lilla
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Jelképeink Emberhalász

 Luther-rózsa

Októberben,  a  reformáció  hónapjában  méltó  megemlékeznünk  az  evangélikus 
reformáció egyetlen külön jelképéről, a Luther-rózsáról.

Bár  valamennyi  alkotóelemével  éltek  a 
keresztény  szimbolikában  a  reformáció 
kezdete  előtt  is,  így  együtt  idővel  mégis 
sajátos  evangélikus  jellé  lettek  a  Luther-
rózsa  formájában.  Még  akkor  is,  ha  a 
világevangélikusság  területén  nem  olyan 
gyakori  a  használata,  mint  például  a 
magyarországi evangélikus egyházban.
A szimbólum  keletkezési  körülményeivel 
is  érdemes  megismerkedni.  Luthernek 
kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy 
külön  jelképet  fabrikáljon  a  „részünkön 
lévő”  gyülekezetek  számára.  Egészen 
hétköznapi szükség szülte.
Először  1524-ben,  az  Ótestamentum 
fordítása  végén  találkozunk  ezzel  a 
szimbólummal.  Nem  díszítő  elemként, 
nem is hitvallási jelképként, hanem Luther 
iratait hitelesítő jelként. „Ez a jel tanúsítja, 
hogy  ezek  a  könyvek  az  én  kezemből 
valók.”  A reformátor  nem  a  maga  hírét 
vagy  hiúságát  védi,  hanem  Krisztus 
igazáról  tanúskodik,  és  ezt  nem  akarja 
„gondatlan  nyomdászok  és 
könyvhamisítók” prédájául hagyni.
Luther a színek segítségét is igénybe veszi, 

amikor  kifejti  a  jel  üzenetét.  „A  kereszt 
legyen az első, eredeti színében, feketében  
a  szívbe  helyezve,  hogy  emlékeztessen 
engem,  hogy  a  Megfeszítettbe  vetett  hit  
üdvözít.  Az az ember üdvözül, aki szívből  
hisz.  Igaz,  hogy  a  kereszt  fekete,  
megöldököl  és  fájdalmat  is  okoz,  mégis  
meghagyja a szívet a maga színében, nem  
öl meg, hanem elevenen tart. A szív fehér  
rózsán  nyugodjék,  jelezve,  hogy  a  hit  
örömöt,  vigasztalást  és  békességet  ad.  
Fehér rózsán nyugszik a szív, nem pirosan,  
mert  nem  úgy  kapunk  békét  és  örömöt,  
ahogy  a  világ  adja.  A  rózsa  égszínkék  
mezőben  álljon,  mert  ez  a  hitben  való  
öröm az eljövendő mennyei öröm kezdete.  
E  mezőt  arany  gyűrű fogja  körül,  jeléül  
annak, hogy a mennyei boldogság örökké 
tart és végtelen, s hogy ez mindazon javak  
fölött  áll,  amelyeknek  az  arany  a  
legértékesebbje.”
Sokan  viselik  ezt  a  szimbólumot.  Ne 
restelljék! Nem embert és nem felekezetet 
propagálnak vele, hanem az evangéliumot 
hirdetik!

Fehér Károly (ny. ev. esperes, Székesfehérvár)
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Emberhalász Kántorképzőben jártunk, Könyvajánló

Adrian Plass: Irány a Gumivár!

Adrian  Plass  focimeccset  néz,  lomtalanít,  bevásárol,  tülekedik  a 
vonaton - szóval ugyanazt éli át, mint mi mindannyian, de valahogy 
mégis a dolgok mögé lát,  és megtalálja az üzenetet  a hétköznapi 
történésekben.  "Isten  ma  is  példázatok  segítségével  tanítja 
gyermekeit" -  vallja.  Rövid karcolataival elgondolkoztatja,  és hol 
megnevetteti,  hol  megríkatja  olvasóit.  Adrian  Plasst  kegyes 
kétbalkezesként  ismerte  meg  a  magyar  közönség.  Humoros, 
önfeltáró naplói a Harmat kiadó gondozásában jelentek meg. 

Fóton jártunk

Tizenhét csodálatos napot töltöttünk Fóton, az Evangélikus 
Kántorképző Intézetben. 

Minden  nap  6:45-kor  keltünk  (kivéve  vasárnap,  mert  az 
pihenőnap volt,  ezután önálló elcsendesedés  következett,  majd 
reggeli, áhítat és a külön órák: énekórák, szolfézs, harmónium és 
a gyakorlók. 11 órakor kezdetét vette a kétórás énekkar, azonban 
a konyhából felszálló illatok sokszor elvonták a figyelmünket a 
dalokról.  Persze ebéd után sem volt  megállás;  jöttek megint a 
különórák, gyakorlók, hiszen tanulni mentünk oda. Szerencsésnek éreztük magunkat, ha egy 
nap  legalább  egy  óra  szabadidőnk  akadt!  Délután  4  órakor  kezdetét  vette  a  közös 
óra/beszélgetés,  amit  Bence  Gábor  és  Koczor  Tamás  bonyolított  le.  Persze  ezek között  a 
programok  között  is  sok-sok  gyakorló  óra  volt  elrejtve,  amikor  felkészülhettünk  és 
gyakorolhattunk a másnapi harmónium óráinkra. 6 órakor bekövetkezett a rémálmunk, amikor 
duettben vettünk részt az énekóránkon, ahol a tehetségünket kellett megcsillogtatnunk. Ezután 
korgó  hassal  ugyan,  de  nagy  örömmel  mentünk  le  az  ebédlőbe,  ahol  végre 
megvacsorázhattunk. 
Áhítat,  szabadidő/sport,  majd a kedvencünk: a lépcsős áhítat  következett.  A lépcsős áhítat 
egyik nagy slágere pedig: „…olyan kántorképzőt, mint a fóti, olyan kántorképzőt minta fóti, 
olyan kántorképzőt kaptunk tőled Istenünk!”, ami nagy mosolyt csalt az arcunkra.
A kötelező  programokon  kívül  első  hét  végén:  kisvizsgák,  vasárnaponként  szórakoztató 
programok,  utolsó  héten:  énekverseny,  Ki-mit-tud?,  kamaraest,  utolsó  este:  tanfolyamtűz, 
majd utolsó nap pedig: nagyvizsgák voltak. 
Az áldott és nagyon fantasztikus 17 nap után könnyes szemmel búcsút vettünk egymástól, 
majd  megígértük  Istennek  és  barátainknak,  hogy  jövőre  ugyanitt,  ugyanekkor  újra 
találkozunk! 

Puskás Dóra & Udvaros Dóra
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Könyvajánló, Vers mindenkinek Emberhalász

3
Kitekintő

EGY ÉV
A BIBLIA SZERINT
A. J. Jacobs író, filozófus, újságíró és hivatásos tréfagyáros. Az egész élete egy kísérlet. Min-
dent kipróbál, megfigyel, és körültekintő, mélyreható kutakodásai alapján vonja le a végső 
következtetést. Ez az amúgy agnosztikus (Isten létében alapvetően kételkedő) férfi egyszer el-
határozta, hogy elolvassa a Bibliát, és annak parancsai szerint él egy évig. Nemcsak a „Ne 
ölj”-t akarta betartani, hanem a legkisebb rendelkezéseket is. Kiírt magának 700-at, és elkezd-
te megvalósítani. Sokasodjatok és szaporodjatok?! Hát Jacobséknak abban az évben ikreik 
születtek. Ne csonkítsd meg a szakállad végét?! Ha lúd, legyen kövér: egy év alatt tekintélyes 
arcszőrzetet növesztett (az utolsó hónapokban a felesége nem is volt hajlandó megcsókolni 
őt). Nem járt olyan ruhában, amelyet két anyagból szőttek össze. Sófárral intette le a taxit. Ki-
próbálta a pásztorkodást (jelzem, egy New York-iról van szó!), és nagyon megnyugtatónak ta-
lálta. A Biblia „tanácsára” megtanult hálát adni, és attól, hogy hálát adott, az érzései is meg-
változtak: boldogabb lett. A bibliai viselkedés megváltoztatta a gondolkodását (és nem fordít-
va!). Rájött, hogy nem ítélkezhet mások felett. Felfedezte, hogy az ő élete is tele van értelmet-
len rituálékkal (pl. elfújja a tortán a gyertyákat), ezért a hívők értelmetlennek tűnő szokásai 
sem háborítják fel többé. „Ha meg akarjuk érteni ezt a könyvet, akkor komolyan el kell merül-
nünk benne” – foglalta össze egyéves projektjét. Egy Istenben kételkedő ember alapvetődol-
gokat értett meg az Istennel járó életből. Mi lenne, ha mi, akik teljes szívünkkel Benne bí-
zunk, jobban elmerülnénk igéjében? Te milyen gyakran olvasod? Te mit élsz meg belőle?

5Mózes 32,46–47 „Szívleljétek meg (…) ennek
a törvénynek minden igéjét! Mert nem üres beszéd

az számotokra, hanem életet jelent nektek.”

Vers mindenkinek……

AzÚr Jézus fái
Ott a kedves őszi
napsugárba kint,
gyümölcstől hajol meg
a fák ága mind.

Gazdagon, bőséggel
termett meg mindenik.
Hű kertészünk szíve
úgy örül nékik.

Az Úr Jézus fái
emberéletek.

Én is az ő kedves
fája lehetek.

Kertjébe fogadta
kicsiny életem,
S csupán egy a vágyam
azóta nekem:

Hogyha majd megérint
ősz hideg szele,
állhassak előtte
gyümölccsel tele.

Túrmezei Erzsébet
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Emberhalász           Alkalmak, felhívások, elérhetőségek 

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.

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

A közeljövő alkalmai:

október 2. - Aratási hálaadó istentiszteletek 
Gyúrón és Tordason

október 8. szombat - Országos 
Evangelizáció a Deák téri templomban

október 9. vasárnap 16 óra - Egyházmegyei 
kórustalálkozó Oroszlányban

október 21-22. - Egyházmegyei ifjúsági 
találkozó Csákváron

Népszámlálás

Valljuk meg éltető gyökereinket!
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
Püspöki  Tanácsának  bátorítása  

A tízévenkénti  népszámlálás  átfogó képet 
ad,  többek  között,  Magyarország  lelki 
erőnlétéről is. Megtudhatjuk, hogy hazánk 
polgárainak  hol  vannak  a  spirituális 
gyökerei,  ki  honnan táplálkozik  lelkileg.  

A  vallási  hovatartozást  tisztázó  kérdés 
esélyt  ad  számunkra,  hogy  megvalljuk 
hitünket,  esetleg  újra  felfedezzük  éltető 
gyökereinket.  

Ebben  az  összefüggésben  is  iránymutató 
Péter  apostol bíztatása:  „legyetek  készek 
mindenkor  számot  adni  mindenkinek,  aki 
számon  kéri  tőletek  a  bennetek  élő 
reménységet.”  (1Pt  3,  15)  

A  népszámlálás  lehetőséget  teremt 
számunkra,  hogy  megvalljuk  élő 
reménységünket.  A  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  Püspöki  Tanácsa 
bátorít minden hazánkban élő evangélikus 
hittestvért, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, 
vállalja  evangélikus  gyökereit  és  éljen  is 
belőlük!  

Erős vár a mi Istenünk! 

Budapest-Győr, 2011. szeptember 12. 

Gáncs Péter elnök-püspök 
Fabiny Tamás püspök 
Szemerei János püspök
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