
Pünkösd története
A tavasz az életet hirdeti. A napsugár melege simogatja arcun-

kat, a madarak csivitelnek, a gyümölcsfák virágba borulnak.
Elérkezett a kereszténység másik tavaszi nagy ünnepe: a 

pünkösd. De mi is ez az ünnep?
Húsvét után az ötvenedik napon ünnepli a világ a Szentlélek 

eljövetelét, egyben az egyház megalapítását, azaz a pünkösd 
napját. Az ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz öt-
venedik szóból származik. Ezt az ünnepet a keresztény egy-
ház születésnapjának is tartják. Jézus mennybemenetele után a 
Szentlélek leszállt az apostolokra. 

Az ünnep eredete zsidó vallásból ered. Ők ünnepelték a 
Pészach utáni ötvenedik napon az aratás, az első gyümölcsök, 
majd a Tízparancsolat adományozásának ünnepét. A magyar 
pünkösdi szokásokban a kereszténység és az ősi pogány ele-
mek gyakran keveredtek. Krisztus mennybemenetele után Má-
ria és az apostolok közösen ünnepeltek. Hirtelen szél támadt 
és betöltötte az egész házat, ahol összegyűltek. Lángnyelvek 
jelentek meg, majd szétoszlottak mindegyikükre: megteltek 
Szentlélekkel. Ezután különféle nyelveken kezdtek el beszélni, 
ahogy a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 

A Jeruzsálemben tartózkodók meglepve tapasztalták, hogy 
amit az apostolok mondanak ki-ki a maga nyelvén megérti. 
Szent Péter előállott és prédikálni kezdett. Sokan megértették a 
beszédet és belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek. 

Pünkösdre minden felébred, a természet zöld ruhába öltö-
zik. A fák, a virágok levelei nedvektől duzzadnak. Meg kell 
állni egy-egy pillanatra köszönteni az új életet. Imádkozni kell 
a bő termését, gyermekáldásért. Erre szolgál a pünkösd. A 
templomokban a lángnyelvet a pünkösdi rózsa szirmaival he-
lyettesítik. A Szentlélek szimbóluma a fehér galamb. A lányok, 
asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, a férfiak felöltötték az 
ünneplőjüket. 

Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi hagyományok. 
Az Alföldön a pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösd király-
néjárás. A pünkösdi királyválasztás teljesen eltűnt. Mai napig 
él a szólás: Rövid, mint a pünkösdi királyság.

Hagyomány volt még a gyerekeknél a török babázás, ami 
szintén feledésbe merült.

A pünkösd ezt a keresztény üzenetet hordozza: Isten dicsőí-
tése, hitünk mélyítése a gyülekezeti és hívő testvérek között. 

Kérjük Isten Szentlelkét, hogy erősítsen meg a jó cselekede-
tek végzésében, hogy hiteles keresztények lehessünk, ne csak 
hallgatói hanem végrehajtói Isten akaratának.

Schnetterné Lóczi Ilona

III. évfolyam 1. sz.
2009.  Pünkösd

„Szentlélek öröm Lelke, te vigaszul jöttél, hogy a bút űzd szerte, mint felleget a szél. Megvigasztal 
szavad, letörli könnyeinket, új örömre hív, új reménységet ad.” Evangélikus Énekeskönyv 238,1

Antal György (Juraj Dolnozemský)
Pünkösdi gondolatok

Jézusunk:
mérhetetlen örökséged

miránk 
emberekre hagytad!

Halandóként a 
Te utadat járjuk!
Szavaid hitelét

őszintén vágyjuk!
Múltból:

tanulni, okulni
tanítványaidként akarunk!

Bár rögös az út
amelyiken haladunk!

Szentháromságtól 
a jó győzelmét

kitartóan várjuk!
Megelőlegezett bizalmad

áldjuk!
Áldó bölcsességednek,

Szeretetednek
felvidít 

az égő lángjuk!
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Az igehirdetés alapigéje: Ézsaiás 44, 1-5.  De most hall-
gass rám, szolgám, Jákób, Izráel, akit kiválasztottam! Ezt 
mondja az ÚR, a te alkotód, aki megformált az anyaméh-
ben, és aki megsegít: Ne félj szolgám, Jákób, Jesúrún, akit 
kiválasztottam!  Mert vizet árasztok a szomjas földre, pa-
takokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldáso-
mat sarjadékaidra. Növekednek, mint fű a víz mellett, mint 
csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd: Én az 
Úré vagyok! A másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik 
a kezébe írja: Az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izráel 
nevét. 

Keresztyén Gyülekezet, Kedves Testvérek az Úr Jézus 
Krisztusban!

Az Izrael kiszabadulására tett isteni ígéret beteljesedett. 
Krisztus Urunk feltámadása után az 50. napon, a menny-
bemenetele után a 10. napon az Úr elküldte Szentlelkét 
az Ő tanítványainak, akik várták Jeruzsálemben ennek az 
ígéretnek a beteljesülését. Attól az időtől munkálkodik a 
Szentlélek az egyházban is egészen a mai napig, erre emlé-
keztetnek minket azok az első Pünkösdi ünnepek. Ez is an-
nak a bizonyítéka, hogy a Szentlélek az Úr Isten áldásának 
folytonos kiapadhatatlan forrása.

Igen, ez a Lélek áldásának bizonyítéka, amelyet ma is 
minden ember megkaphat, ha befogadja, mint a Lélek aján-
dékát. Ezt az ajándékot kaptuk meg mi is, akik meg lettünk 
keresztelve, és mindennap részesülhetünk benne, amikor 
hallgatjuk az Isten igéjét, vagy olvassuk a Szentírást. Mi-
lyen hihetetlen nagy hozzánk az Isten szeretete, igen hoz-
zánk, Isten újszövetségi népéhez, az Úr egyházához. Nagy 
az Ő szeretete, ugyanaz az Isten, az Úr, aki szólt Izráelhez, 
sőt nevén szólította „szolgám, Jákób, Izrael…” ugyanaz az 
Isten szól hozzánk is, mint 3000 évvel ezelőtt, ígéri nekünk 
is, hogy megáld minket, megáldja a növekedésünket, az új 
életünket. 

Fogadjuk el ezt az ajánlatot, hogy beteljesedjen az Ő ígé-
rete rajtunk is, „Növekednek, mint fű a víz mellett…”

Isten gyermekének lenni tehát, egyetlen lehetőség az igazi 
élethez, csak ez lehet koncepció, terv az ember számára. Az 
Isten szabad emberré akar változtatni minket, olyanokká, 
akik az emberi méltóság magas szintjén élnek. Ez és még 
számtalan szép dolog az, amely beletartozik az embernek, 
mint Isten gyermekének az életébe. Ez mind már most 
a miénk lehet, itt ebben a földi életben. Csak az a fontos, 
hogy rendszeresen, és főleg a veszély idején, találjunk időt 
a csendre, és összpontosítva rá, meghalljuk a Lélek hang-
ját: Isten gyermeke vagy. Ne fussunk el idő előtt ez elől az 
imádságos idő elől, minél tovább hagyjuk hatni magunk-
ra, a Szentléleknek ezt a megújító hangját: Isten gyermeke 
vagy. Az ember az ilyen megújító oázisból megújult erővel 
és az arcán mosollyal tér vissza az élet viharos területeire, a 
mindennapok történései közé.

Hitvallás és napi bizonyságtételekre is figyelmeztet ben-
nünket. Bizonyságtételre, melyből ki kell derülnie, hogy 

kihez tartozom az életben. Erre segít minket a Szentlélek. 
A Szentlélek áldása alatt a bűnös embernek lehetősége van 
az Istennel közösségben élni, ezt a közösséget építi a Lélek. 
Ez az Istennel való közösség egyben az övéi közössége is. 
Ez a közösség az Úr egyházának gyülekezete is, amely átéli 
ezt a belső örömöt, amely a tettében és a mondanivalójában 
fejeződik ki. S ez nem csak a szűk értelembe vett egyházi 
közösségben, hanem a világban is.

Ezt az örömöt azért lehet megélni az Istennel és az embe-
rekkel való közösségben, mert a Szentlélek megóv minket 
minden félelemtől. 

Ahogy egész életén keresztül Luther is átélte a Szentlélek 
megerősítő kegyelmét, úgy mi is biztosak lehetünk benne. 
Abban, hogy a Szentlélek a stabilitás és a hűség lelke, hogy 
nekünk lehetőséget ad, és elvezet minket jó cselekedeteink-
re, és megszabadít minket a félelmeinktől. Hiszen Jézus is 
úgy mutatja be a Szentlelket, mint Pártfogót, aki segíti majd 
a tanítványokat, mert ő az igazság lelke. Ezért nem kell a 
hívőknek félniük, mert ez a Lélek marad velük, mint Jézus 
helyettese a világ végéig. 

Ez a mai pünkösdi egyházi ünnep, a Szentlélek aposto-
lokra való kiáradása, azt az örömhírt közli velünk, hogy 
nem kell félnünk, s erről a mai igénk is tanúskodik, mert 
a Lélek megáld minket. Emlékezzünk erre mindennapi 
életünkben, hogy a Szentlélek új életet ad nekünk, hogy az 
Istennel való teljes közösségre vezet minket, és minden fé-
lelmünktől megszabadít.

A 254. énekünk első versével hívjuk közénk ezt a Lelket: 
„Jöjj közénk Szent lélek, a te erőddel élessz minket, hisszük, 
hogy eredményes lesz a munka, amit bennünk végzel, A te 
fényed teremt a mi szívünkbe világosságot.” 

Ámen 

Imádkozzunk: Dicsérünk téged kegyelmes Istenünk, 
hogy Pünkösd napján elküldted a Szentlelkedet az apos-
tolok közé, és megalapítottad egyházadat. Kérünk téged, 
hogy a Lélek mai áldásos működésében is részesülhessünk, 
hogy legyen jutalmunk az új életünkben, amelyet Tőle ka-
punk. Örvendeztess meg minket közösségeddel, és azok-
kal is akik az egyházadba tartoznak, amelybe Krisztusért 
hívtál el, és amelyben megtartasz minket. Kérünk Téged, 
erősíts meg a Te erőddel, hogy ellent tudjunk állni a féle-
lemnek, és örömmel teli szívvel hirdethessük, hogy hozzád 
tartozunk, akiktől Te hűséget vársz. Add, hogy a hozzád 
tartozás végett ne szégyelljük magunkat. Gazdagíts meg 
ajándékaiddal, a Szentlélek ajándékával, az igazság, a hit, 
és a szeretet ajándékával. Segíts meg minket, hogy ezekkel 
az ajándékokkal szolgáljunk azok között, ahol élünk és az 
Egyházadban is, és minden olyan helyen, ahová elhívsz, és 
oda állítasz minket, hogy hirdessük dicsőségedet. Kérünk 
Téged hallgass meg minket, és áldj meg minket háromságos 
Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, aki áldott mindörökké.

                                                                                  Ámen
Szpisák Attila

Pünkösd 2009
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PillanatkéPek gyülekezetünk
és intézményeink életéből

Ez a keresztény asszonyok világot átfogó moz-
galma. Sok vallás képviselői találkoznak évenként 
ismétlődő szolgálatban. A mozgalom 1887-ben 
indult útjára Amerikából. Az egyház asszonyai 
tették közzé a felhívást, hogy imádkozzanak a 
hazai misszió ügyéért. Az idén Pápua Új-Gui-
nea asszonyai köszöntöttek mindenkit ezen a női 
világimanapi istentiszteleten.

„Sokfélék vagyunk, de Krisztusban egyek” 
1Kor, 12,12

Március 6-án az Evangélikus Egyházközség 
imatermét 42 résztvevő töltötte meg. Az imana-
pot megtisztelték jelenlétükkel Szabóné Kovács 
Dóra református lelkészasszony és Nagy Ferenc 
római katolikus címzetes esperes plébános és kö-
zösen imádkoztak távoli testvéreinkért. Minden 
évben közösen tartjuk meg az ökumenikus női 
világimanapot a helyi református és katolikus 
hívekkel. A Nőegylet tagjainak kreativitása oda-
varázsolta ennek a csodálatos földrésznek a han-
gulatát. A távoli szigetország természeti adott-
ságainak gazdagságát az oltárra helyezett színes 
sálak, kagylók, gyöngyök díszítették. Az egész 
imatermet trópusi egzotikus helyszínné alakítot-
ták át. Az imakérések, könyörgések érdekességét 
az adta meg, hogy Ponicsán Erzsébet evangéli-
kus lelkésznő diaképekben mutatta be Pápua Új-
Guineát és az ott élő nők életét. Ezzel egy időben 
közvetítette Isten igéjét az ökumenikus alkalom 
keretén belül.

Igehirdetőnk feltette a kérdést: „Nekem mi hasz-
nom ebből, hogy imádkozom másokért?”

Amikor imádkozunk más ország asszonyaival és 
népéért, akkor vegyük észre a saját életünkben is, 

ProChrist - KétSég éS áMuLat

Miért tartunK viLágiManapot?

miért adhatunk hálát – különösképpen Isten gond-
viseléséért – és miért könyöröghetünk, mert talán 
azok a társadalmi változások, meghasonlások, töré-
sek, irigykedések vagy kétségek, aggodalmak a mi 
életünkre is jellemzőek.”

A liturgia befejeztével ügyes kezű asszonyok Pá-
pua Új-Guineai specialitásokkal kínálták meg ven-
dégeinket (pl. édes sült burgonyával, kókuszos, ba-
nános süteményekkel).

Ezért jó tehát, ha imanapot tartunk, mert nem 
csupán megismerjük az adott ország érdekessége-
it, nem csak arra van lehetőségünk, hogy átlapoz-
gassuk a színes képeket. Nem csak elolvassuk az 
érdekes történeteket, hanem részt vehetünk az ő 
életükben és közösen kulcsolhatjuk imádságra a 
mi Urunk, Istenünk és Megváltónk előtt kezeinket, 
hogy egymásért imádkozzunk. 

Schnetterné Lóczi Ilona

2009. március 30-tól április 
6-ig minden este műholdon 
keresztül közvetítették az 
evangélizációt Németország-
ból. Nagy várakozással néz-
tük Ulrich Parzany evangé-
likus lelkész igehirdetését és 

hallgattuk mindennapi témáját. Néha azt tapasztal-
juk, hogy olyan dolgok történnek az életünkben, 
amelyeket nem tudunk megmagyarázni. Néha ha-

sonló a helyzet azzal az emberrel, aki keresztyén-
né lett.  Nem ért meg mindent, ami vele történik. Jó 
darabig gondolkodóba esünk, amíg érthető lesz a 
folyamat. A célja az, hogy rávilágítson mit jelent ke-
reszténynek lenni? Hogyan olvassuk a Bibliát? Ho-
gyan imádkozzunk? Hogyan szolgáljuk önzetlenül 
a felebarátainkat, az evangélikus gyülekezetet?

Az imatermünkben 30-40-en gyűltünk össze es-
ténként. A közvetítések előtt lelkészeink magyará-
zatokkal segítették a téma jobb megértését. 
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Ilyen témák szerepeltek:

„Megfeszítés – Hogyan engedheti meg Isten?”
„Feltámadás – Megtörténhet a lehetetlen?”
„Kötődés – Mely kapcsolataink létfontosságúak?”

Esténként egy-egy gyülekezeti tagunk is felké-
szült és értékes előadást tartott az adott témáról.

Nekem az utolsó téma jutott: „Kötődés – Mely 
kapcsolataink létfontosságúak?”.

Általában mindnyájan kötődünk tárgyakhoz, 
épületekhez és élőlényekhez. Mi most imaházunk-
hoz kötődünk, amit dolgos kezek építettek, szépí-
tettek. Ez csak egy épület, amit fel kell tölteni lelki 
tartalommal. A lelki tartalom nem más, mint Jézus 
igéje és tanítása. Ennek folyamata az estéken át-
ívelő ProChrist rendezvénye volt. Mi is tagjai lehe-
tünk a Jézust váróknak és fogadóknak. Közelebb 
kerülhetünk a nagy titokhoz: Krisztus megváltott 
minket a kereszten, egyedüli reménységünk, más-
ként az életet nem élhetjük. Jézus szenvedésének 
története megtanít bennünket a mindennapi éle-
tünk keresztjének hordozására. Bizonyosságot 
tettünk, mikor bűneinket a kereszthez vittük és 

együtt kézen fogva imádkoztunk, adtunk hálát, 
Jézus feltámadásáért.

Egyedül Krisztus keresztje a mi kötődésünk és 
létfontosságú kapcsolatunk Istennel. A közvetíté-
sek után megbeszéltük az aktuális egyházi esemé-
nyeket, feladatokat. Hogyan vállaljunk szolgálatot 
a Nőegyletben és az ifjúsági csoportban. A szépen 
megterített asztalhoz minden este más-más házi-
asszony invitálta szeretetvendégségre a gyüleke-
zet tagjait, vendégeit.

Jó volt látni a fiatalok lelkesedését, igyekezetét 
és a mosolyt az arcukon. 

Jó volt látni a szervezők felkészültségét, hogy a 
Nőegyletnek milyen fontos feladat ez. 

Jó volt látni a gyülekezeti tagokat, mennyi-
re fontos, hogy együtt legyenek beszélgessenek 
megerősítsék, hogy Isten nagy családjához tar-
toznak.

„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónu-
sához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet talál-
junk, amikor segítségre van szükségünk”

Zsid 4,16

Schnetterné Lóczi Ilona

Megtisztelve éreztem magam, amikor 2008 ok-
tóberében Szpisák Attila lelkészünk felkért arra, 
hogy a Piliscsabán induló gyülekezeti munkatárs-
képző tanfolyamra jelentkezzek. 

Gondoltam, ha aktívan részt akarok venni a gyü-
lekezeti munkában, akkor itt az alkalom, hogy él-
jek ezzel a lehetőséggel. Liborné Zsuzsa presbiter 
testvérrel utaztunk el 3 hétvégén a továbbképzésre. 
Tudjuk, hogy a lelkész mellé segítő testvérek kelle-
nek, mert csak az a gyülekezet létezik, ahol pász-
torolnak. Ne csak passzív presbitérium legyen. A 
gyülekezet lelki közösségé kell hogy formálódjon, 
előtérbe kell kerülnie az egymással való törődésnek. 
Meg kell valljam, eddig az volt előttem, hogy csak 
az időseket kell segítenünk. Piliscsabán rájöttem ez 
nem így van, sok fiatalnak van problémája, velük is 
törődnünk kell. A beszélgetések segítő szándékúak 
kell, hogy legyenek, nem tanáccsal kell ellátnunk 
azokat akikhez látogatni megyünk. Tapintatosnak 
kell lennünk velük szemben, ha szeretettel mon-
dunk szavakat a csoda megtörténik!

Minden előadás tartalmas volt, - csak elismerően 
tudok róla nyilatkozni – a képzés vezetője D. Szebik 

gondolatok a Piliscsabai gyülekezeti

 munkatársképző tanfolyamról

Imre nyugalmazott püspök volt. Jól felkészült lel-
készek irányították beszélgetéseinket, általuk az Úr 
megnyitotta füleinket, hogy azokat a szavakat hall-
juk, amelyek lényegesek.

Számomra nagyon fontos a Hit, benne Isten nem-
csak valamit, hanem ő magát adja.

Jó érzés volt hitbeliekkel együtt lenni, a szeretet 
vezérelt bennünket. November hónapban ismét 
lehet jelentkezni képzésre, bízunk benne a lelkész 
úr ismét küld a gyülekezetünkből résztvevőket. Mi 
ezt csak támogatni tudjuk a tapasztalatok alapján.

Az elmondottaknak akkor lesz igazán értelme, ha 
a tanultakat a gyakorlatban fogjuk alkalmazni.

Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik az 
előadásokat tartották, életükre és munkájukra Isten 
áldását kérem.

Utolsó nap mindenkit kibocsátó áldással enged-
tek el. Rövid beszámolómat azzal az igével szeret-
ném zárni, amit nekem szánt az Úr:

„Ő az engesztelés bűneinkre, de nemcsak nekünk, 
hanem a világnak is.”

Francziszti Jánosné 
presbiter
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V tomto školskom roku sme si vytýčili za cieľ, že 
viackrát sa zúčastníme s rodičmi, aby sme sa lepšie mohli 
zoznámiť s nimi. Na toto stretnutie bolo veľmi výborná 
príležitosť, keď sme v apríli zorganizovali „Jarné rodinné 
popoludnie“.

V rámci programu deti a ich rodičia, starý rodičia, 
súrodenci a známi mali možnosť sa pohybovať, pretekať 
sa, pučúvať hudbu od učiteľa. Deti veľmi majú radi aj 
maľovanie na tvár.

S tým sme chceli zaujímavejšie urobiť popoludnie, 
že sme poprosili členov Slovenského klubu, aby nám 
pomáhali vykonať toto stretnutie pamätným.

Niektoré tety pražili „špricke“ a iné tety zas deťmi 
spolu vykrajovali medové a orechové zákusky. Tieto sú 
tradičné komlóšske jedlá a dôležité je, aby už v tomto 
veku sa oboznámili deti s tým, že čo jedli dávno a ako to 
hotovili naši predkovia. Samozrejme, keď boli už hotové 
jedlá, mohli ich aj pochutnať.

Veľmi poďakujeme tetkám za pomoc a za dobré 
popoludnie, lebo boli oblečené do miestneho slovenského 
kroja a hostia sa cítili dobre tu u nás.

Szeretettel és nagy örömmel tájékoztatjuk a lap Ked-
ves Olvasóit, testvéreinket, arról, hogy ez év tavaszán a 
Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási Osztálya 
Ovis Olimpiát szervezett az Evangélikus Egyházi Óvo-
dába járó nagycsoportos gyermekek részére. A mi óvo-
dásaink is beneveztek és részt vettek ezen az alkalmon.

Az olimpiát kerületenkénti felosztásban rendezték 
meg. A verseny helyszínét az Orosházi Evangélikus 
Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda biztosította. Az 
Olimpia szervezői játékos, mozgásos feladatokat állí-
tottak össze. A verseny előtti napokban már nagy izga-
lommal, várakozással teli gyermek arcokat láttunk az 
óvodában. Az Evangélikus Hajnal Óvoda kedves óvo-
dapedagógusai és gyermekei fogadtak bennünket. Vájer 
Tímea óvodavezető ismertette a délelőtti program mene-
tét, majd az iskola tornatermében elkezdődött a verseny. 
Nagy volt az izgalom, mindenki szurkolt egymásnak. 
Kis csapatunk 3. helyezést ért el. Igazi verseny volt, ahol 
mindenki nyert egy boldog délelőttöt.

Az eredményhirdetés után gyermekeink megölelték 
egymást, sugárzott róluk az öröm, a szeretet és a büsz-
keség. Meghatottan figyeltük Isten ajándékait, a gyerme-
keket, és büszkék voltunk rájuk, hogy egyházi óvodába 
járnak. Lelkiségük, szeretetük egymás iránt, egy-egy 
ilyen alkalommal figyelhető meg a legjobban.

Szépnek és fontosnak tartom a közös alkalmakon való 
részvételt, mind a gyermekek mind a felnőttek számára. 
Építő jellege van. Építi és „tölti” a lelküket, formálja sze-
mélyiségüket, erősíti közösségi érzésüket.

Szépnek és fontosnak tartom a közös alkalmakat 
azért, hogy a testvérek időről időre - közösen találkoz-
va osszák meg örömeiket és nehézségeiket, terveiket és 
eredményeiket, hogy közösen dolgozva Isten Országá-

oviS oLiMpia

Život v materskej škole a ľudové tradície

ért minden információ eljusson az érintetthez. Segítsék 
egymást közös imádsággal, legyenek munkálói a lelki 
megújulásnak.

Isten áldását éreztük ezen a délelőttön is. Megerősített 
bennünket abban, ha együtt küzdünk és dolgozunk kö-
zös célokért, akkor az egyre gyümölcsözőbb lesz.

Hirdetem, hogy a tanévünket Pünkösd második nap-
ján, ünnepi istentiszteleten zárjuk.

Erre a szép alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk min-
den kedves testvérünket. Ünnepeljünk együtt a legki-
sebbekkel!

Az alábbi igével köszöntünk mindenkit!
„Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és 

eljusson az igazság megismerésére.” 
1Tim 2,4

Motyovszki Éva
 óvodavezető

Na nasledujúce stretnutie, na „Jesenné rodinné 
popoludnie“, ktoré sa bude konať v októbri, každého 
srdečne čakáme.

Eva Motyovszkiová
učiteľka  materskej školy
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„Ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa, 
köszönteni jöttünk, ma van anyák napja...”
csendült fel az ének a gyermekek ajkán.

Május első vasárnapján, amikor a tulipán, az or-
gonavirág, a gyöngyvirág kibontotta szirmát, kö-
szöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. Óvo-
dánkban néhány nappal az ünnep előtt igen nagy 
volt a készülődés. Mindhárom csoport virágokkal 
díszítette fel a termeket. A gyermekeket lelkileg, 
érzelmileg is felkészítettük erre a meghitt ünnep-
re, hiszen a reggeli közös áhítatokon többször be-
szélgettünk az édesanyákról:   „Mit jelent számod-
ra az édesanyád?”

Erősítjük, mélyítjük lelkükben, szívükben a szü-
lők iránti tiszteletet és szeretetet. 

Ahogyan a tízparancsolatban is meg van írva: 
„Tiszteld atyádat és anyádat!”  

Az édesanyák, nagymamák örömmel jöttek erre 
a délelőttre, hogy gyönyörködhessenek gyerme-
keik, unokáik köszöntő verseiben, dalaiban.

A műsort  az óvónők állították össze. A ven-
dégeket halk zene fogadta, majd a gyermekek 
egyenként verssel köszöntötték az édesanyákat. 
Természetesen a saját, egyénileg készített ajándé-
kok jelentették a legnagyobb meglepetést. Ezután 
a szülők megvendégelése következett, majd egy 
kellemes hangulatú beszélgetés.

A gyermekek még nem tudják szavakba önteni 
azt a szeretetet, tiszteletet, amit éreznek szüleik 
iránt, de a versek, dalok ezt igyekeznek kifejezni: 

Gyülekezet. Nekünk, fiatalok számára ez még ko-
moly kifejezés. Van benne valami tekintélyes, vala-
mi archaikus.

Társaság. Ezt a szót már jobban kedveljük, de még 
ennél is jobban azt, hogy ifi. Mert ezek vagyunk mi, 
az ifjúság. Ma még pár „hóbortos kölyök”, mégis 
készek vagyunk arra, hogy egyszer mi is a gyüleke-
zet szerves részei legyünk.

De addig?
Addig összegyűlünk hétről hétre és élvezzük a 

társaságot. Egymás és az Úr közösségét. Mert nem 
mindegy, kikkel barátkozol, ahogy azt Pál apostol 
is írja a korinthusi gyülekezethez címzett első leve-
lében: Ne tévelyegjetek: „A jó erkölcsöt megrontja 
a rossz társaság!”    1Kor 15,33.

anyák napja óvodánkban

Ők tanították a szeretetre, a szép emberi szóra, vir-
rasztottak betegágyuknál, örültek örömeiknek, vi-
gasztaltak bánatukban. Ők azok, akik sosem kétel-
kednek a jövőben, mert ők maguk az élet forrásai.

Szerető gyermeki ölelés köszöntse 
az édesanyákat!

A következő gondolatok jegyében mi is szeretet-
tel köszöntjük az édesanyákat:
„Isten után kis szívemnek a legdrágább kincse,
az én drága édesanyámnak színarany a szíve.
Édesanyám, áldjon Isten, milliószor áldjon, 
megcsókolja áldott kezed kicsi gyermeked százszor.”
 

Bohácsné Szkupeny Angéla
óvodapedagógus

„saját gyülekezetünket ne hagyjuk el…
hanem bátorítsuk egymást…” 

Zsidók 10,25
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Az intézmény elnevezése:
 Evangélikus Idősek Klubja 
A szolgáltatás székhelye: Tótkomlós, Luther u. 1.
Nyújtott szolgáltatásaink:
- étkeztetés
- idősek nappali ellátása – klub (30 fővel) 
- házi segítségnyújtás
szolgáltatásainkat 2009. június 2. napjától (kedd) 

minden hétköznap hétfőtől péntekig nyújtjuk az 
ellátást igénylőknek, mely ellátások a jogszabály-
ban leírtak szerint vannak meghatározva.

Evangélikus hitvallásunk szerint szervezzük a 
különböző programokat, amelyekkel időseink szol-
gálatára leszünk, fokozottan odafigyelve a korukra, 
lelki és egészségi állapotukra. Célunk, hogy idős, 
támogatásra szoruló gyülekezeti tagjaink szép, 
vidám, örömteli napokat élhessenek meg, ezért 
hangsúlyt fektetünk a generációk közötti kapcso-
lattartásra, a szlovák nyelv és településünk hagyo-
mányainak ápolására, továbbörökítésére. Működé-
sünket az egyházi diakónia keretén belül végezzük, 
- fontos számunkra a keresztyén értékrend megőr-
zése és átadása. Mindezeket a feladatokat a Jézus-
tól tanult parancsolat fényében kívánjuk végezni: 
„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Mk 12,31

Ellátottaink köre: elsősorban a saját otthonukban 
élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk 
vagy idős koruk miatt szociális és mentális támo-
gatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek.

Étkeztetés keretében egyszeri meleg ebédet bizto-
sítunk 550 Ft-os áron.

EvangéLiKuS iDŐSEK KLuBJa
EvanJELicKý KLuB SEniorov tótKoMLóS

Ez napjainkban különösen is igaz, mikor már szinte 
mindent behálóz és besző a világ láthatatlan pókfonala, 
mely észrevétlenül vesz minket körbe. Ennek tudatá-
ban jó érzés az Úr gondviselését egy ilyen közösség által 
megtapasztalni, tagja lenni egy olyan gyülekezetnek, 
ahol nem a „néma bálványok” határozzák meg a min-
dennapokat. Közülünk is minden bizonnyal már sokan 
megtapasztalhatták már azokat az értetlen vagy egyes 
esetekben már-már megvető pillantásokat és megjegy-
zéseket, amikor a világ kétes eredetű tanácsai helyett a 
Biblia tiszta forrásához fordultak, amikor a horoszkópok 
böngészése helyett az Úrhoz intézett imádságban keres-
ték a választ kérdéseikre. Voltak, akik meg is kérdezték: 
Ettől tényleg jobb lehet az életünk? Ugyan hogy segíthet 
rajtunk, egy többezer éves történet?

Akik e kérdéseket feltették akkor még nem tud-
hatták, hogy itt korántsem egy sokezer éves törté-
netről van szó, hanem olyas valakiről, aki ma is él 
és szent Lelke által ma is munkálkodik.

Az Ő keze munkájának nyomát fedezhetjük fel if-
júságunkon is. Számunkra minden héten új erőt ad 
az a tapasztalat, hogy közösségünket nem sodor-
hatja el a tévtanítás szele, és ez által biztos pontként 
meg tudunk maradni a gyülekezet életében úgy, 
mint akikre számítani lehet a hétköznapi munká-
ban és az ünnepi szolgálatban egyaránt.

Köszönet a gondolatébresztő sorokért Merényi 
Zoltán baptista lelkipásztornak!

Ferenczi Ágnes

A házi segítségnyújtás keretében fő cél az, hogy 
az ellátottakat minél tovább lehessen otthonukban 
tartani, megszokott környezetükből ne kerüljenek 
ki, mert ez ad nekik biztonságot. E vállalt feladatun-
kat is a krisztusi tanítás fényében kívánjuk végezni, 
hogy hasznára legyünk valamennyi embertársunk-
nak, ahogyan Jézus tanított: „Amit tehát szeretné-
tek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 
ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és 
ezt tanítják a próféták.” Mt 7,12 

Ennek fényében úgy látjuk el az időseinket ott-
honukban, hogy az számukra megfelelő legyen, 
amennyiben igénylik az alábbi szolgáltatásokat 
tudjuk nyújtani: bevásárlás, orvoshoz kísérés, 
gyógyszerkiváltás, segítségnyújtás a háztartási 
munkákban, előadásokon, kirándulásokon, szere-
tetvendégségeken való részvétel lehetővé tétele, 
segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, be-
szélgetés, segítségnyújtás a személyi higiénében 
fürdésnél, hajmosásnál, mosási lehetőség felkínálá-
sa, egészségügyi gondozás, otthoni ápolás a házior-
vos irányítása mellett, amíg azt az ellátott állapota 
lehetővé teszi.
A nappali ellátást a szakhatóságok által megkövetelt 
módon átalakított gyülekezeti házban végezzük. 

A szolgálatot végzők: Krajcsoviczné Asztalos 
Erzsébet gondozónő, Varga Lajosné gondozónő, 
Moravszki Beáta gondozónő, Szabó Tamásné szo-
ciális segítő és Lopuch Pálné Lipták Gabriella in-
tézményvezető.

Lopuch Pálné Lipták Gabriella
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Az Evangélikus Egyházi Szeretetotthon Igazgató taná-
csa 2006-ban  határozta el, hogy megalapítja a Mécsvilág 
Alapítványt.  Mindezt azzal a céllal, hogy segítse az otthon 
munkáját, finanszírozással támogassa az intézményben fo-
lyó gondozói munkát. Sajnos azonban az Alapítvány kez-
detben nem mutatott nagy aktivitást.

„Csipkerózsika” álmából 2008-ban lett felébresztve, s így 
már segíteni tudta az otthon mindennapjait. Már abban az 
évben segítséget nyújtott a Családi nap megrendezésében, 
az intézmény 10 éves évfordulójának megünneplésében, a 
gyulai kirándulás támogatásában.A fentieken túl az Alapít-
vány eszközvásárlással is segíteni tudott.

2009-ben hasonlóak a tervek:
Júliusban családi nap, szeptemberben kirándulás 
Ópusztaszerre. Nemrég egy Németországból érkezett ado-
mány szétosztásával próbáltak segíteni az otthon lakóinak 
és dolgozóinak.
a jövő évben már igénybe vehető az 1 %-os támogatást is.
Jelenleg az otp-nél vezetett 11733182-20042330 számlára 
történő befizetéssel, vagy rövidesen az otthonban elhelye-
zésre kerülő adománygyüjtő doboz segítségével támogat-
hatják az alapítványt.

Wágner Sándor

     KöSzöNEt A MArKdOrFIAKNAK

Ezúton is szeretnénk megköszönni Irma és Gábor 
Jakabnak a Németországban élő honfitársainknak 
a Mécsvilág Alapítvány részére nyújtott segítsé-
get. A beérkezett adomány szétosztásra került, s 
valamennyiük nevében tolmácsolom a köszönet sza-
vait, bízva abban hogy a későbbiekben is segíteni tud-
nak bennünket.

Isten áldását kérjük, hogy még nagyon sokáig le-
gyen erejük ehhez a nem mindennapi munkához.

                               Wágner Sándor, Mécsvilág Alapítvány

„Mint élő kövek épüljetek fel
  lelki házzá”      1Péter 2,5

A tótkomlósi Evangélikus Egyházközségben 2008. 
október 6-án, 10 fővel, Istentől kapott lehetőségként 
megalakult a Nőegylet.

A gyülekezetben a 40-es években már működött a 
Nőegylet – egy elnök (Nagy Sándorné – Margit néni), 
és két alelnök vezetésével.

Sok szép dolgot készítettünk már, amivel – úgy véljük 
– örömöt szereztünk másoknak, de magunknak is. 2008 
karácsonyán az általunk készített fenyődíszek ékesítet-
ték fenyőfánkat; - szívet melengető, szemet gyönyör-
ködtető volt a fa. Ezen túlmenően Szentestén minden 
gyülekezeti tag hazavihette az általunk készített megle-
petés ajándékot: szívecskét, csizmát.

Készítettünk már lelkészeink részére Mózes táblát, 
mely ajándékot szeretettel fogadták. Egyházmegyénk 
esperese Ribár János, levélben köszönte meg a Nőegy-
let figyelmességét.

A templomban, az énekeskönyv borítók is asszo-
nyaink szorgos kezének munkáját dicsérik. 

A Kondoroson megtartott Missziói napon is jó volt 
látni olyan énekeskönyvet, melyet az általunk készí-
tett borító díszített. 

részt vállalunk: 
- a gyülekezeti életben
- a missziói munkában
részt veszünk:
- a bibliaórákon
- az Istentiszteleteken
- és minden gyülekezeti rendezvényen

Kéthetenként, keddi napokon találkozunk. Alkal-
mainkat imádsággal kezdjük, legtöbbször lelkészünk 
részvételével, áldásával. Megbeszéljük a következő hét 
tennivalóit, felkészülünk egy-egy egyházi ünnepre. 
Egy-egy alkalomra hozunk cikket, imádságot, amit kö-
zösen elolvasunk és megbeszélünk. Meghittek ezek az 

együttlétek. Elmondjuk egymásnak az elmúlt hét törté-
néseit, eseményeit; - örömöt és szomorúságot. Néha jó 
„kibeszélni” magunkból mindkettőt! Közel van ilyen-
kor a Mindenható – meghallgat, megfedd, megbocsát, 
mert szeret. Már minden könnyebb, elül a vihar.

Luther Márton mondta: „Isten erejével a mázsás te-
her könnyű, mint a szalmaszál, - nélküle mázsás súly 
a szalmaszál is!”

Szeretettel várunk mindenkit ebbe a kis közösség-
be, - kézimunkázni, varrogatni, de akár beszélgetni is. 
Törekszünk a békességre, a szeretetre, mert a szeretet 
az egyetlen kulcs, amellyel bármely szív kincseskam-
rája kinyitható. Csak rajtunk áll, hogy mikor helyez-
zük a kulcsot a zárba.

                           Erős vár a mi Istenünk! Csete Imréné

BEMutatKoziK a nŐEgyLEt

Bemutatjuk: a Mécsvilág alapítványt
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Március, április és május hónapban 1-1 alkalom-
mal vasárnapi iskolán vehettek részt az érdeklődő 
gyermekek. Az Istentiszteletre a szüleikkel érkez-
tek, ahol a liturgia után a Tisztelendő Úr megál-
dotta őket, majd közösen átvonultunk a parókiára, 
ahol beszélgetéssel, imádsággal, énekléssel és krea-
tív tevékenységgel jó hangulatban eltöltöttünk egy 
rövid órácskát. Témáink voltak:

- a templom 
- Isten képe (ki milyennek képzeli az Istent) 
- imádkozás 

A fogalkozásokhoz szükséges eszközöket az egy-
házközség biztosította a gyermekek számára. 

Az elkészült alkotásokat boldogan vitték haza a 
gyermekek. 

Úgy érzem, hogy sikeres kezdeményezés volt ez 
a vasárnapi iskola, ahol Isten igéjét hallgatva, min-
dig egy új énekkel gazdagabban és egy vidám kö-
zösségben eltöltött együttlét élményével térhettek 
haza a gyermekek. 

több mint egy esztendeje működik - Isten áldásá-
val - közösségünkben a baba-mama klub, amelyen 
alkalomról -alkalomra egyre több érdeklő vesz 
részt. Ezeken a találkozókon kezdetben csak kis-
gyermekes édesanyák vetek rész, de nagy örömre 
nagyobb gyerkőcök és az édesapák is megjelentek.

 Ezért most már elmondható, hogy a baba-mama 
klub, családi körré nőtte ki magát. „Kéthetente egy 
alkalommal – vasárnap délután 16 órakor - jövünk 
össze, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, imád-
kozzunk. Alkalmainkat vendégeink színesítik és 
gyakran kapunk segítséget az Egyházi óvodánktól 
is.”- mondja a szervező. Az óvoda hosszú ideig nem 
csak helyet biztosított a baba mama klubnak, hanem 
az óvónők színvonalas foglalkozásai varázsolták el 
a gyermekeket a vendégek előadásai alatt. 

Miben különbözik ez az összejövetel más csalá-
di találkozóktól? Alapvetően a szellemiségében. A 
beszélgetések sokféle témában folynak, s a partne-
rek mindig Isten igéjén keresztül keresik a választ 
felvetődött kérdéseikre, problémáikra. Nagyon jó 
ez az alkalom arra, hogy a keresztény érdeklődésű 
családok megismerjék egymást, tapasztalatot cse-
réljenek, tanuljanak egymástól, bátorítsák egymást. 
A témák sokaságából csak érdekességként néhány: 

keresztyén család, gyermeknevelés, környezet vé-
delem, az ige mérlegén álló bibliai tanítás, élethely-
zetekre kivetítve… Lassan elérkezik a nyár előtti 
utolsó találkozó, amely különleges környezetben, a 
kopáncsi kápolnában lesz. Cserháti Sándor evangé-
likus lelkész és Pesics Zsuzsa gyermek pszicholó-
gus, szolgálatával. A nyár után, szeptemberben újra 
indulnak az alkalmak, szeretettel várunk, és biz-
tatunk minden családot felekezettől függetlenül, 
hogy jöjjön el és vegyen részt az alkalmakon!

Szpisák Attila

a BaBa-MaMa KLuBróL

vaSárnapi iSKoLa

Kívánom, hogy szeptemberben a folytatás is le-
gyen sikeres és minél többen vegyenek részt ezeken 
a foglalkozásokon. 

Szabó Zoltánné 
óvodapedagógus

„Nem tehetjük, 
hogy ne mondjuk el azt, 
amit láttunk hallottunk.” 
                          ApCsel 4,20
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Május 24-én délután egy új közösségi alkalom vet-
te kezdetét gyülekezetünkben, amely az Apa klub 
elnevezést kapta. A baba-mama klub elsősorban 
az anyukák és kisgyermekeik számára nyújtott ta-
lálkozási lehetőséget, ezért ki kellett találnunk egy 
olyan újfajta fórumot, ahol az apukák is kicserélhe-
tik a gondolataikat egymással. Kíváncsian vártuk 
az első alkalmat. 

Az összejövetelnek a régi parókiaépület nemrég 
felújított pincéje adott otthont, igazán hangulatossá 
varázsolva az együttlétet. Erről gondoskodtak az 
asszonytestvéreink is, akik ízlésesen berendezték és 
feldíszítették a helyiséget. Megterített asztal és pislá-
koló mécsesek várták a megérkező férfiakat és apá-
kat, akik szép számmal vettek részt a beszélgetésen, 
aminek fő témája volt: az apa szerepe a családban. 

          Egyházkerületi közgyűlés délen
Idén Tótkomlóson tartotta tavaszi közgyűlését a 

Déli Evangélikus Egyházkerület. Az április 24-re meg-
hirdetett tanácskozást – mivel dátum szerint éppen 
egybeesett a település városnapjával – a templomban 
megtartott ünnepi istentisztelet előzte meg.

A hivatalos ülés a gyülekezeti házban Szpisák Attila 
helyi lelkész áhítatával vette kezdetét. A testület tag-
jai elsőként Gáncs Péter püspök és Radosné Lengyel 
Anna egyházkerületi felügyelő éves jelentését hallgat-
ták és vitatták meg.

(Részlet az Evangélikus Élet 2009. május 3-án megjelent 
számából)

aPa klub

LángoLó JELEntéS

Elhangzott, hogy mennyire fontos a idő tartalmas 
együtt töltése a mai rohanó világban. Ez sok család 
életében az asztali közösségben valósul meg. Sokunk-
ban ez nagyon kellemes gyerekkori emlékeket eleve-
nített fel. Lelkészünk rámutatott arra a felelősségre, 
hogy gyermekeink nem a saját tulajdonunk, hanem 
isten bízta ránk őket, tőle kaptuk ajándékba. 

Ezenkívül még több érdekes témát is érintettünk, 
amelyeknek a kifejtésére érdemes lenne egy-egy kü-
lön alkalmat is találni a későbbiekben.
  Meghívtuk magunk 
közé Végh Szabolcsot, a 
balatonszárszói Missziói 
és Konferencia Központ 
vezetőjét, aki családjával 
együtt élvezhette gyüle-
kezetünk és a lelkészcsa-
lád vendégszeretetét pár 
napig.
 Vendégünk különleges 
népi hangszereket is ho-
zott magával (pl. citera, te-
kerő, kobza, ütőgordon).

Egy pohár bor mellett, 
ezek megszólaltatásával és énekszóval kellemes per-
ceket szerzett a társaságunknak. 

Az est végén a tekerő kíséretével közösen énekeltük 
el az énekeskönyvünk 47-es számú énekét, amelynek 
címe: Mely igen jó az Úristent dicsérni. 

reméljük, hogy ősszel ez a remek kezdeményezés 
tovább folytatódik. Szeretettel hívunk és várunk 
minden érdeklődő apukát közösségünkbe.

Bobor István és Sovány Zoltán

a Déli Evangélikus Egyházkerület 
köszönőlevele

tótkomlósi Evangélikus Egyházközség Elnöksége
tisztelt Nőegyleti tagok!

Hálásan meg szeretnénk köszönni, hogy Egyházkerüle-
tünk Közgyűlésének otthont adtak és a házigazda szerepét 

oly nagyszerűen ellátták.
 Köszönjük a vendéglátást és a Nőegylet szép és

igényes ajándékait.
Isten áldását kívánjuk Szpisák Attila nagytiszteletű úr 

szolgálatára és a gyülekezet minden kedves tagjának életére.
                                                                        Erős vár a mi Istenünk!

  Testvéri köszöntéssel:
 Radosné Lengyel Anna
egyházkerületi felügyelő

Gáncs Péter 
püspök
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Egy füzetet tartok a kezemben, a május 23-án 
Kondoroson megrendezett missziói nap program-
füzetét. A tótkomlósi gyülekezetből közel harmin-
can vettünk részt a déli Evangélikus Egyházkerület 
rendezvényén, melynek a következő volt a bibliai 
mottója: „Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a feje-
teket…” Lk 21,28

Kétségtelen, hogy  a 21. század emberének vállát 
sok teher nyomja, olyan terhek amelyeket egyre ne-
hezebb cipelni. E terhek alatt meggörnyedve igyek-
szünk helyt állni a hétköznapokban, s bizony sok-
szor hajlamosak vagyunk megfeledkezni azokról az 
értékekről, amelyek körbevesznek bennünket. Ilyen 
érték, kincs, csoda a családunk, ilyenek a barátaink 
és ilyen az a keresztyén közösség, amelyhez mind-
annyian tartozunk.

A kondorosi missziói napon mindannyian átél-
hettük a közösséghez tartozás örömét, amelynek – 
püspök úr szavait idézve – bátorító és megtartó ereje 
van.

A rendezvényt térzene nyitotta meg, melyen a 
mezőberényi fúvósok mutatkoztak be. A templo-
mi evangélizáció 10 órakor vette kezdetét, melyen 
Szeverényi János országos missziói lelkész szolgált. 
Prédikációjában arról a Jézusról beszélt, aki az em-
beri élet minden válságára megoldást kínál, hiszen 
ő „az út, az igazság és az élet”. Az igehirdetés után 
dr. Kopp Mária orvos, pszichológus tartott előadást 
a magyarság lelkiállapotával kapcsolatos kutatá-

„eGyenesedjetek fel…”
sokról, majd sor került a hűségérmek és különböző 
egyházkerületi kitüntetések átadására. Egyházme-
gyénkből Tószegi Gyuláné, Erzsike néni munkáját 
hűségéremmel, Koszorús Oszkár egyházmegyei fel-
ügyelő tevékenységét pedig Prónay-díjjal ismerték 
el. Az ebédkülönlegesség (cipóban tálalt raguleves 
és rétes) elfogyasztása után párhuzamos progra-
mok kezdődtek különböző helyszíneken. A napot a 
templomba visszatérve zártuk, ahol először Tolcsvay 
László zeneszerző, énekes és Radosné Lengyel Anna 
beszélgettek, majd Aradi György missziói lelkész úti 
áldása zárta a rendezvényt.

Boborné Tuska Erzsébet
gyülekezeti felügyelő

Május 16-án immár második alkalommal tartot-
tunk csendesnapot a gyülekezet presbitériuma szá-
mára a nagykopáncsi kápolnánál.

A délelőtt első felében Szpisák Attila lelkész úr ige-
hirdetését hallgattuk meg, majd az úrvacsora közös-
ségében lehettünk együtt. Ezt a követően az Aradról 

érkezett Tóthpál Béla 
evangélikus lelkész tar-
tott előadást az aradi 
gyülekezet életéről, a 
presbiterek feladatairól 
és munkájáról. Vendé-
günk előadásából na-
gyon sokat tanultunk 
és új ötleteket meríthet-
tünk, amelyeket a sa-

ját gyülekezeti életünkben is kipróbálhatunk. Egyúttal 
meghívást kaptunk Aradra, hogy megtapasztalhassuk 
az ottani közösség működését is.

Presbiteri csendesnaP a koPáncsi káPolnánál
Egy közösen elfogyasztott finom ebéd után megtar-

tottuk a soron következő gyűlésünket, amelyen megbe-
széltünk az egyházközség és az intézményeink aktuális 
és legfontosabb kérdéseit.

Sovány Zoltán
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„Életük összeforrt az enyémmel...”
Minden ember valakinek pótolhatatlan. Vannak, akik 

sokak számára jelentenek olyan veszteséget, amely nem 
pótolható. Ilyen veszteség Gyekiczky János nyugalma-
zott lelkész halála, aki tizenöt esztendőt szolgált tót-
komlóson.

A mai Szlovákia területén található Ipolyságon szüle-
tett. Iskolái elvégzése után átjött Magyarországra. 1952-
ben fejezte be teológiai tanulmányait. Veszprémbe, majd 
Bakonycsernyére került segédlelkésznek, ahol még volt 
szlovák nyelvű szolgálat.

Megválasztották lelkésznek, de 1958-ban megfosztották 
a szolgálat lehetőségétől. Fegyelmit kért maga ellen, de 
szabad idejében tovább is szolgált és gondozott Győr tér-
ségében. 1970-ben levelező tagozaton híd- és vasútépítési 
képesítést szerzett. Hivatalosan világi állásban dolgoztak 
feleségével az Agrober nevű vállalatnál.

1984 január elsején kezdte meg szolgálatát Tótkomlóson, 
beiktatása november 25-én történt. Tevékenységét a nagy-
harang felújításával kezdte, amire alig volt anyagi forrás, de 
a hívek két hét alatt négyszázezer forintot gyűjtöttek össze 
a nemes cél érdekében. Őszre felépült az új parókia is.

Rendszeresen szolgált a környező településeken, segített 
a templomok renoválásában.

Vallotta és hirdette, hogy a gyülekezeti munka legfonto-
sabb két területe a diakónia és a misszió.

„A szeretetszolgálaton keresztül megszólíthatjuk az idő-
seket, betegeket, a gyermekmunka által pedig a család min-
den más korosztálya is elérhető”. Nagy hangsúlyt fektetett 
a látogatásokra, az emberi kapcsolatok kiépítésére, mert 
érezte, hogy e nélkül a gyülekezet nem létezhet. Irányítá-
sával 1988-ban fejeződött be a templom részleges felújítá-
sa. Megalapítója volt az Evangélikus Egyházi Óvodának, 
amely 1992. szeptemberében kezdte meg működését.

Nagy álma valósult meg, amikor 1998-ban az Evangé-
likus Egyházi Szeretetotthon megnyitotta kapuit sok idős 
ember számára. A gyülekezet e két intézményével új mun-
kahelyeket teremtett sok ember számára.

„Életük összeforrt az enyémmel...” -vallotta szolgálatával 
kapcsolatban. Gondosan ápolta a szlovák hagyományokat, 
rendszeresen tartott szlovák nyelvű Istentiszteleteket.

1999. december 31-én nyugdíjba vonult, majd 2000-ben 
elköltözött Tótkomlósról a hűvösvölgyi Sarepta Budai 
Evangélikus Szeretetotthonba. Ott élt feleségével (Sárika 
nénivel), a 2009. május 6-án reggel bekövetkezett haláláig.

Gyülekezetünkért és a településért tett másfél évtizedes 
szolgálatát, 2008. április 24-én városunk Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete Pro Urbe  díjjal ismerte el.
Az Isten iránt érzett hála adta számára a szolgálat örömét.

Legyen áldott emléke és szolgálata! 

Schnetterné Lóczi Ilona

2009. május 30-án a Deák téri evangélikus templom-
ban tartott gyászszertartásán gyülekezetünk képviselői is 
részt vettek.

antal györgy (Juraj Dolnozemský)
gyekiczky János evangélikus lelkész emlékére

Kitaposott ösvény
kitűzött cél
tudatos hit

végig küzdött élet!
- benne:

álmok, vágyak, remények
múltba gyökerező erények!

Isten örök állandó
ember esendő halandó!

Közben;
napi gondok kihívások

helytállások
alázattal viselt sors!

Megingathatatlan felelősség!
Igen, az együtt átélt évek

ilyenkor az emlékek
visszatérnek!

- majd rendeződni kezdenek.
Az megtétetett amit hagytak

és lehetett!
Dicsőség övezze a neveket!

Keresztény elveket!
Mi, akik messzi délről jöttünk:

- drága halottnak kívánjuk
Atya, Fiú és Szentlélek

 Szentháromság nevében,
hogy a temető csendjében
feltámadás reményében!

Pihenjen
a megérdemelt békességben.

Végső üdvözlettel a Komlósi hívek
Tótkomlós, 2009. 05. 27.

(Elhangzott Gyekiczky János temetésén 2008. 05. 30-án a Deák 
téri evangélikus templomban)

in memoriam gyekiczky János (1925 - 2009)
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Juraj Dolnozemský: 
Čas vypršal...na počesť pána farára Jána 

gyekického od Komlóšanov

/odznelo na pohrebných službách Božích v Budapešti,
30. mája r 2009./

Čas vypršal
a nádejom

polámal ratolesť!
Už včasrána nás

porazila smutná zvesť!
Joj život

-smrť zvíťazila nad ním
dočasne!

Nastalo menlive 
a jarné počasie!
Cesta človeka

 z večnosti
do večnosti vedie!
Božia ruka deňne 

smrtelného 
objíma nežne!

Česť vám pán Farár Ján Gyekiczky.
Nech dožičí
veční pokoj 

Slovo Pánovo!
Ktoré i v boji

celý život 
Vám 

stálu pomoc
dávalo.

Umrtému želáme tichý odpočinok
veriaci z Komlóša.

Slovenský Komlóš, 27. 05. 2009.

Komlóš... Malé, kludné, dolnozemské mestečko... 
Širka je skoro 3 km. Prvý nadej je v meste že človek 
sa nestratí niekde, že človek vždy nájde miesto kde 
sa dá aj duchovne zosilnieť. V strede stojí ohromná 
väža s kostolom. Izaiáš píše: „Ajhľa, Boh je moja 
spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja 
sila a moja pieseň.“ Iz 12,2

Dúfam že také miesto, taká oáza je aj náš evanjelický 
zbor tu v tomto meste aj pre naších slovákom.

Ale aká je naša dnešná duchovná situácia?
Mi ako dnešní ľudia sme prestali Bohom dôverovať, 

neberieme do úvahy Božie prikázania. Pre nás už 
Boží zákon nie je svätou Božou vôľou. Riadíme sa 
vlastnými normami... Prerušili sme spojenie s Pánom 
Bohom... Vyvoli sme si vlastné modly... Peniaze sa 
stali naším osobným Bohom... Mravne sme upadli... 
Žial Bohu mohol by som ešte v tom pokračovať, ale 
aj Izaiáš hovorí o tom, že Boh sa mi stal spasením. A 
nádej je radosť v tom, že mi sme už ľudia po veľkej 
noci. To znamená pre nás veľkú milosť, že Pán Boh 
odstránil nebezpečenstvo od nás v ktorom sme žili.

Aj my môžeme priznať spolu s Izaiášom, že Boh 
stal aj naším spasením, keď dal za nás na kríž svojho 
najoblúbenejšieho Syna. To musí byť náš nádej, 
čo každý deň nás občerstvuje, čo každý deň nás 
obnovuje, čo každý deň nám dáva silu užiť svoju 
osobnú vieru v Ježišom Kristom!

Slovenský Komlóš... Pod naším oknám každý 
týždeň mnoho aut prejde. Pre našej rodine je veľká 
radosť keď príde víkend, keď ľudia sa odpočinú, v 
tedy len niekoľko aut prejde pod našímy oknami. 
Žijeme z Božej milosti. Boh je našou spásou. V tom 
spočíva naša skutočná radosť a nádej.

Amen

Čo je zdrojom mojej nádeje, čo mi 
v poslednej dobe dodalo nádej?

Juraj dolnozemský: Pane...

som Tvoj!
- Tvoj!
Mám strach svoj!
Vôkol mňa
míňajú sa
všedé dni!
Život mi dolpňujú sni!
Okolo nich je 
zelená tráva!
Ktorá je stálosťou plná
ako Tvoja sláva!

Slovenský Komlóš, 27. 05. 2009.

Juraj dolnozemský: tichá prosba

Bože, Bože
požehnaj v nás
a nám
vernosť, lásku
i každú prosbu
aj zvlášť!
Aby sme aspoň
ľudmi
chceli zostáť byť, 
a vedeli
podľa tvojej
praprapravdy žiť!

Slovenský Komlóš, 27. 05. 2009.
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text kázni: Sk 2, 16
Milé sestry a bratia v Kristu!
Mám dojem, že v poslednom čase si – či už v Cirkvi ako 

celku, alebo v živote jednotlivých veriacich – čím ďalej 
tým viac uvedomujeme silu a dôležitosť Ducha Svätého 
pre náš život. Akoby sme začali kriesiť túto zabudnutú 
Božskú osobu. A výsledky sú jasne viditeľné. 

Pozrime sa preto na najvýraznejšie charakteristiky 
daru Ducha Svätého. Je ich veľa. My si však všimneme 
len dve.

Snáď najvýraznejšou je to, že Duch Svätý nie je 
obmedzený len na niekoľko výnimočných vodcov 
v rámci kresťanských spoločenstiev, ale že je „vyliaty” 
na všetkých. Toto je dôvod, prečo sme si nedávno 
na nedeľu Dobrého Pastiera mohli dovoliť hovoriť o 
znakoch a charakteristikách pastiera, a o tom, že každý 
z nás je aj vedeným aj vodcom. Apoštol Peter vysvetľuje 
udalosti Turíc, ako naplnenie proroctva Joelovho o tom, 
že Boh vyleje svojho Ducha na každého človeka (Sk 2, 
16)

Toto však neznamená, že by bol Duch Svätý vyliaty 
na všetko ľudstvo bez rozdielu. Duch bude vyliaty iba 
na tých, ktorí uveria v Krista, nakoľko dar Ducha bol 
odmenou za vieru. Ján vo svojom evanjeliu vysvetľuje 
slová Ježišove o prísľube živej vody (7, 37-39): V 
posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je 
niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech 
pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej 
vody.” To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v 
neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte 
nebol oslávený.

„V tomto je veľká zmena pre nás evanjelikov. 
V minulosti sa Cirkev chápala ako striktná pyramída, 
kde tí, čo sú hore rozlišujú to, čo je správne, t.j. čo je od 
Ducha Svätého pre tých, čo sú dole. Dnes táto pyramída 
síce jestvuje, má stále zmysel, ale jej rola je značne 
modifikovaná. Každý kresťan má priamy kontakt a 
napojenie na Ducha Svätého. Potrebuje však službu 
doprevádzania, pretože Duch Svätý nie je jediný Duch, 
ktorý v nás prebýva. Je v nás stále aj hriech, a tak mnohé 
domnelé hlasy Ducha môžu byť v skutočnosti hlasmi od 
zlého. 

Ďalšou charakteristikou pôsobenia Ducha Svätého 
je množstvo, bohatstvo, farebnosť a rozličnosť jeho 
účinkov. Je ich nespočítateľné množstvo. Niektoré 
výraznejšie však sú tieto: Duch Svätý nás učí. „Ale 
Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, 
naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám 
povedal.” (Jn 14, 26)

Ľudskí hlásatelia a kazatelia jeho Slova sú schopní 
kázať len navonok. Na to, aby ich práca priviedla ľudí 
k pravej viere, musí byť doplnená vnútorným učením 
Ducha Svätého. „Nikto nemôže povedať ’Ježiš je Pán’ 

Kázeň na turíce
iba ak v Duchu Svätom” (1Kor 12, 3). Navyše učenie 
Ducha Svätého nie je obmedzené iba na uvedenie ľudí 
do viery; učenie Ducha Svätého je nepretržitým svetlom, 
ktoré ich uschopňuje v tejto viere rásť a to tak, že sú čím 
ďalej, tým schopnejší prijať a realizovať jej dôsledky 
v svojom živote Často si vzdychneme, keď sme ešte len 
na začiatku viery: ako budem schopný prijať a žiť podľa 
takéhoto vznešeného ideálu? Ja hriešny a slabý? To je vec 
Ducha. On nás uschopní a uvedie do toho všetkého.

Duch Svätý nás vedie. Niekedy nás Duch vedie 
veľmi priamym spôsobom ohľadom konkrétnych akcií, 
ktoré máme vykonať alebo rozhodnutí, ktoré máme 
urobiť. On napríklad inšpiroval Filipa v jeho rozhovore 
s Etiópčanom, ktorý študoval Izaiáša (Sk 8, 29), Petra 
viedol pri jeho reakcii na pozvanie rímskeho stotníka 
Kornélia (Sk 10, 19) a Pavla, aby nešiel kázať do Bytínie 
(Sk 16, 7).

Duch Svätý nás posilňuje. Vedieť, čo máme robiť ešte 
nestačí k tomu, by sme to, čo vieme aj robili. Kresťanský 
život a apoštolská činnosť sú náročné a človek sám nie 
je schopný tieto nároky realizovať. Duch Svätý však 
prichádza na pomoc nám slabým a dáva nám novú až 
nevídanú silu. Príkladom toho je premena apoštolov 
na Turíčny deň. Text, ktorý nám najplnšie predstavuje 
túto charakteristiku Ducha pochádza od apoštola Pavla: 
„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje” (Fil 4, 13).

Duch Svätý rozlieva do nás pocity lásky, radosti, 
pokoja a pod. a udeľuje nám novú slobodu. 

„Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, 
láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť” 
(Gal 5, 22)

Na všetky dary milosti sa veľmi správne pozerá 
ako na prúdenie z Ducha Svätého, o ktorom ako o 
najvyššom dare Boha sa nám ľuďom niekedy hovorí 
ako o „nestvorenej milosti”. „Stvorená milosť” je termín 
na popísanie práce či diela Ducha Svätého v nás. Na 
prvom mieste sem patria tie najpodstatnejšie aspekty 
milosti: odpúšťanie hriechov a Božie synovstvo. Potom 
je tu život milosti, ktorý spočíva hlavne vo viere, nádeji 
a láske. A konečne to, čo nazývame „darmi Ducha 
Svätého” to je to, čo prináša tento nás život podľa Ducha 
k dokonalosti. Hoci na každú milosť sa dá pozerať ako 
na dar Ducha Svätého, „dary Ducha Svätého” poukazujú 
na jeho prítomnosť špeciálnym spôsobom. 

Inými slovami: milosťou nás Duch robí deťmi Božími; 
čnosťami viery, nádeje a lásky, ktoré do nás vlieva, žijeme 
ako deti Božie; a darmi Ducha  je tento život Božích detí 
privádzaný k dokonalosti.

A nám neostáva nič iné, iba pouvažovať, ak moja viera 
iba tak tlie, aké miesto dávam vo svojom živote snahe o 
otvorenie sa pre dar Ducha Svätého. Amen

ASz
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Egyik reggel, mikor a hivatal felé mentem meg-
álltam a templom előtt. Nagyon gyenge eső szitált, 
csak úgy, nem bántóan, és néztem a templom mö-
gött gyülekező felhők közül kitörő kis napsugara-
kat. Igen. Akkor és ott megérintett. Akkor és ott 
megértettem újból és sokadszorra. Hogy van, aki 
hatalmas nagy kezével mindenkit végigsimít, és 
mindenkit lát, és szeret. Akkor és ott megérintett is-
mét a szép, a csoda, az élet, a szeretet. Nem tudom 
elmondani. Nem tudom átadni. De ha rágondolok, 
akkor itt legbelül elmosolyodik a szívem. Nagyon, 
nagyon jó érzés volt akkor és ott állni a Tótkomlósi 
Evangélikus Templom előtt. Jó érzés volt ismét Is-
ten kegyelmét és szeretetét érezni, amit másfél évig 
itt Tótkomlóson nekem ajándékozott mindenkin 
keresztül.

Eltelt az idő… nagyon gyorsan…és ismét mond-
hatom Reményik Sándorral együtt: Mi mindig bú-
csúzunk…és most én is búcsúzom… mindenkitől… 
szeretettel… nagyon sok mindent tanultam, mint 
egy iskolában, de ez személyes és közvetlen tan-
tárgy volt: a szeretet. És ennek a szeretet iskolának 
talán a másik legnehezebb tantárgya most számom-
ra: az elengedés. Elengedni mindent és mindenkit, 
akiket megismertem, és hinni, hogy a szívünkben 
örökre együtt maradunk… hiszen mást nem tet-
tem, csak gyűjtöttem, gyűjtögettem ebben a másfél 
évben, mint mindenki más…

Mert aki gyűjtöget, annak naponta van öröme. 
Megnézi gyűjteményét, gyarapítja, ápolja, gondoz-
za, megmutatja barátainak. Közben örül, hogy neki 
van az, amit szeret. Tisztelem őket.

Amit én gyűjtök, annak nincs ára, mégis minden-
nél többet ér. Szíveket gyűjtök. Mert a szív jelkép. 
Az embert jelenti. Úgy élem napjaimat, hogy szíve-
ket keresek… Szíveket gyűjtök. Nekem nem valami 
kell, hanem valaki. Ember. Ember, aki rám moso-
lyog; aki megért; aki tisztességes; akiben szeretet él; 
aki örül, hogy észreveszik; ember, aki egyszerűen 
érték, mert ember. Ha van olyan nap, hogy nem 
találok, az az én hibám. Talán nem néztem eléggé 
szét, nem néztem a látszat mögé, az előítéletek alá. 
Az emberek a jót szégyellik. Rejtik, mint kagyló a 
gyöngyét. Hát én feltöröm a kagylót figyelemmel, 
érdeklődéssel és a gyöngyhalászoknál is boldogabb 
vagyok. Mert az emberek között több az ember, aki 
méltó, hogy annak lássák, mint az, aki összetörte 
magában a szeretetet. 

Talán elfogult vagyok? Nem, csak szíveket gyűj-
tök. Őrzöm az arcukat. A szemükben lévő szere-
tetre emlékszem. Ha azt elfelejteném, mégis a sze-
retetük bennem marad, amelyet e másfél év alatt 
kaptam. Szíveket gyűjtök. Szíveket gyűjtöttem. És 
most szívem tele van. Velük és az örömmel, ame-
lyet ők adhattak. Lehet, névtelenek mások számá-
ra… de neveik mégis Isten tenyerébe és az én szí-
vembe vannak belevésve. … Köszönöm és hálás 
vagyok Istennek és mindenkinek, hogy ebben a 
másfél évben gyűjtögethettem… hogyan is fogom 
mindezt a SZERETET meghálálni!? Továbbadom 
azt, amit összegyűjtöttem, amit itt kaptam… To-
vábbadom, ahogyan csak lehet… csak adni… min-
dig csak adni…

Az öreg kút csendesen adja vizét,
Így telik minden napja.

Áldott élet - fontolgatom:
Csak adni, adni minden napon.

Ilyen kúttá kellene lennem!
Csak adni teljes életemben!
Csak adni terhet is jelenthet.

Jó kút, nem érzed ezt a terhet?

Belenézek – tükre rám ragyog:
Hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
Frissen, vidáman és szabadon.

Had éljek én is ilyen kút-életet!
Osszak áldást és szeretetet!

Nem az enyém, az Úrtól kapom,
Egyszerűen továbbadhatom.

Én is ilyen kút életet szeretnék mindig megélni, 
átélni, hogy ne csak kapjak, de adjak is mindig sze-
retetet. Ahogy Pál apostol levelében is olvashatjuk: 

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e 
három; ezek közül pedig a legnagyobb: a szeretet.

I Kor 13,13

Ponicsán Erzsébet (Lisy)

a KöSzönEt MargóJára
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Május 31.
10.00 Pünkösdi Istentisztelet úrvacsorával 
          vendég lelkészi szolgálat: 
          Kendeh K. Péter evangélikus lelkész 
15.00 Szeretetvendégség, Luther kiadó
17.00 Baba-mama klub, Kendeh Johanna
          mentálhigiénés szakember 
          Téma: Anyaként nőnek maradni
Június 01.
09.00 Ballagás az óvodában 
10.00 Tanévzáró Istentisztelet a templomban
11.00 Fogadás a parókia udvarában
Június 06.
10.00 Baba-mama klub
          Cserháti Sándor evangélikus lelkész 
          Pesics Zsuzsa gyermekpszichológus 
          Téma: Családi alkalom 
Június 07.
16.00 Hittanos családi délután 
          Palánta bábszínház

Június 08.
18.00 ökumenikus Bibliaóra, Baptista imaház
          Szolgáló: Szabóné Kovács Dóra
Június 09.
15.00  Nőegylet - énekeskönyv borító készítése 

Június 22-26.
Egyházkerületi konfirmandus tábor, Bonyhád

Július 06.
18.00 ökumenikus Bibliaóra, R. katolikus templom,
          Szolgáló: Szabóné Kovács Dóra

Július 07.
15.00 Nőegylet

Július 21.
15.00 Nőegylet

augusztus 02-08.
Egyházközségi ifis hittantábor, Sámsonháza

augusztus 03.
18.00 ökumenikus Bibliaóra, Református templom

augusztus 04.
15.00 Nőegylet

augusztus 18.
15.00 Nőegylet

augusztus 20.
10.00 Ünnepi istentisztelet

Gyülekezeti proGramok

antal györgy
(Juraj Dolnozemský)

uram
Ura a végtelennek!
Adj erőt kitartást

és segítséget
a védtelennek!

Halld meg 
a halandók mindennapi imáját!

Hogy a szeretet 
áldását kivárják!

Antal György
(Juraj Dolnozemský)

Kibeszélés
Keserű a kenyér

ma keserű az álom!

Magány oly nehéz

mint a járom!

Megváltást

epedve várom!

Kezem imához zárom!

Nevén szólítom az Urat!

Hogy mutassa az utat!

Józanságnál tart a tudat!


