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Az inkarnáció, a testtélétel
karácsonyi csodáját ünnepel-
ve Isten újszövetségi népének
is úgy kellene tennie, mint
egykor Mózesnek az égô
csipkebokornál. Csak levett
saruval lenne szabad megáll-
nunk és ünnepelnünk. Amikor
karácsony csodájáról szólunk,
a legszentebb, emberi értelem
számára megérthetetlen és
felfoghatatlan titkok földjén já-
runk. Az értelem, a hûvös tu-
dás tehetetlen, itt csak a hívô
szív sejthet meg valamit a
csendes, tiszta, szent éj misz-
tériumából.

Hogy az örök, szent Isten,
mindenek Ura emberré lett,
hogy Mária gyermekében va-
lóságos emberré született a
megváltó Szeretet — ez önma-
gában is térdre kényszerítô
ajándék. Hiszen karácsony
evangéliuma félreérthetetlenül
hirdeti, hogy az Ige, vagyis Is-
ten örök teremtô hatalma, ô
maga emberré lett Jézus
Krisztusban. Az apostoli tanú-
ságtétel nem hagy egérutat el-
lenvetéseket megformáló
gondolatainknak. Világosan,
és értelmünk minden tiltakozó
kísérletét megszégyenítve
hangsúlyozza: testté, hús-vér
emberré lett. Ezért volt és ma-
rad a megváltás, a karácsonyi
testtélétellel célegyenesbe for-
dult, és a golgotai kereszten
elvégzett, azaz célba ért Krisz-
tus-esemény zsidónak megüt-
közés, pogánynak bolondság.
(1Kor 1,23) Mély teológiai
igazság van a régi mondás-
ban: a betlehemi jászolböl-
csôt és golgotai keresztet
ugyanabból a fából ácsolták.  

Mindez úgy történt, hogy
Jézus Krisztusban nem csak
futó látogatást tett közöttünk az

örökkévaló Isten. Ezért hang-
súlyozza az apostoli bizony-
ságtétel: közöttünk lakott. A
bibliai nyelvek összefüggései
teszik lehetôvé, hogy e mondat
üzenete is kinyíljék számunkra.
Fordítsunk most erre is figyel-
met! Az ószövetség nyelvé-
ben, a héberben különösen is
fontosak a szavak mással-
hangzói. Ezek alkotják a szó-
családok jelentéstartalmának
gyökereit. Igaz ugyan, hogy az

Karácsony titkai

evangéliumok nyelve a görög,
de éppen ezen a helyen ez a
másik nyelv is segíthet, hogy
karácsony titkából még valamit
megértsünk. Ahol mi azt olvas-
suk, hogy közöttünk lakott, ott
a bibliai nyelvben olyan szó
szerepel, amelyiknek az erede-
ti jelentése: sátorozott. S ha
ennek a görög szónak a más-
salhangzóit kiemeljük, ugyan-
azokat a hangzókat kapjuk,
amelyek a héber templom

jelentésû szóban is szerepel-
nek. S ha belegondolunk ab-
ba, mit jelentett az Ószövetség
népe számára a szent sátor,
majd a templom, talán meg-
sejtünk valamit abból, miért is
drága és fontos számunkra a
karácsony titkát hirdetô ige: kö-
zöttünk lakott, közöttünk verte
fel sátorát irgalmas Istenünk.
Jézus Krisztusban velünk van,
és velünk is marad, minden
napon a világ végezetéig.

Ami igénk harmadik mon-
datát illeti, mintha mi, maiak
behozhatatlan hátrányban len-
nénk az apostolokhoz képest.
János apostol joggal mond-
hatta: láttuk az ô dicsôségét.
Ô valóban ott volt szemtanú-
ként — a többiekkel együtt — a
kánai menyegzôi házban, a
naini városkapunál, a betániai
temetôben, ahol Lázár sírja
megnyílt, benne ült a hajóban,
amikor a viharos tenger hullá-
mai lecsendesedtek, és ott
volt a megdicsôülés hegyén
is. De mit láthatunk mi, maiak?
Kimaradtunk mindenbôl? Só-
várgó szelíd irigységgel gon-
dolhatunk csak rájuk, akik lát-
hatták is az ô dicsôségét?

Semmi okunk a félelemre!
Mert éppen karácsony, az Ige
testtélételének csodája, való-
ságos eseménye nyitja meg a
kaput a mai csodák elôtt is.
Mert aki egykor megérkezett,
akirôl emberi tapasztalatok
alapján is szólhatott a tanú-
ságtétel, ô ma is lehetôvé te-
szi, hogy emberi szavak szür-
ke szamárhátán valóságosan
megérkezzék szívünkbe, élet-
ünkbe — és így nekünk is igazi
karácsonyunk legyen.

Ittzés János
ny. püspök

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, 
és láttuk az ô dicsôségét...” (Jn 1,14a)

Pedro Orrente képe
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Múltunk

Egy 100 esztendôs történet

A trianoni békeszerzôdés megkötése a magyar lakosság minden rétegét és az ország mûködésének
minden területét érintette. Ez alól az oktatásügy sem képezett kivételt. Amennyiben csupán az egyetemek
helyzetét tekintjük át, akkor azt láthatjuk, hogy két intézmény esetében is gondoskodni kellett az áttele-
pítésrôl. A kolozsvári egyetemet Szeged fogadta be, míg a pozsonyi egyetem Pécsre költözhetett. A fel-
sôoktatás más szegmenseiben sem alakult a helyzet másként. Így például a selmecbányai erdészeti és
bányászati fôiskola már 1919-tôl kezdôdôen Sopronban mûködött, az eperjesi jogakadémia pedig Mis-
kolcra költözött. Természetesen a békeszerzôdés ilyen jellegû következményei a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház oktatási intézményi hálózatára is hatást gyakoroltak.

A békeszerzôdés aláírását
követô hónapokban még élt a
halvány remény arra vonatko-
zóan, hogy legalább a nyu-
gat-magyarországi területek,
így Sopron és környéke ma-
gyar kézen maradhatnak, hi-
szen az Osztrák-Magyar Mo-
narchia közösen, egy állam-
ként veszítette el a háborút.
1921-re azonban nyilvánvaló-
vá vált, hogy ez a remény is
csupán hiú ábránd. A kialakult
helyzet fényében Kapi Béla
dunántúli püspök mielôbb
gondoskodni kívánt azokról
az oktatási intézményekrôl,
melyek az érintett nyugat-ma-
gyarországi területeken mû -
köd tek. Ennek jegyében arra
kérte a gyôri gyülekezetet,
hogy a Sopronban mûködô
evangélikus intézmények kö-
zül fogadjon be egyet.

Az elsô, szóban történt
egyeztetésekkor ugyan még a
legnagyobb presztízzsel bíró
teológiai akadémia Gyôrbe
költöztetése került szóba, ám
június végén kelt levelében
Kapi Béla már arról tájékoztat-
ta a gyôri gyülekezet elnöksé-
gét, hogy a teológia Pécsre
fog költözni, s Gyôrbe inkább
a líceumot, annak tanári karát
és könyvtárát telepítenék át.

Erre lehetôséget nyújtott
az, hogy 1919-ben a Szeretet-
ház kénytelen volt felfüggesz-
teni tevékenységét, így annak
épülete elvileg rendelkezésre
állt. Ugyanakkor a helyzetet
bizonytalanná tette az, hogy
ez idô tájt a gyôri lakáshivatal
kezében volt a helyiségek bér-
leti joga, s ennek következté-

ben 1921 nyarán is laktak az
épületben bérlôk. Ezzel kap-
csolatban azonban a gyüleke-
zet és az egyházkerület veze-
tése egyaránt azt remélte,
hogy a lakáshivatal kellôen
fontos célnak fogja tekinteni a
patinás soproni oktatási intéz-
mény áthelyezését ahhoz,
hogy az épület bérlôinek más-
hol történô elhelyezésérôl ide-
jében gondoskodjon.

Ilyen körülmények között
érkezett Gyôrbe Hollós János
líceumi igazgató, aki tárgyalá-
sokat folytatott a gyülekezet
és a város vezetésével egya-
ránt. A gyülekezet elnöksége
eleinte azt szorgalmazta, hogy
a líceum esetleges Gyôrbe
költöztetése kapcsán erre a
célra az ágyúgyár egyes helyi-
ségeit vegyék igénybe, ám
Kapi Béla rámutatott arra,
hogy a városvezetés által fel-
ajánlott két épület mindegyike
alkalmatlan lenne a diákok el-
helyezésére, ugyanis az egyik
épületben nem álltak rendel-
kezésre megfelelô helyiségek,
illetve mosdók, míg a másik
épületben a szükséges inf-
rastruktúra kiépítésének befe-
jezése hiányzott. Ennek meg-
felelôen a dunántúli püspök a
maga részérôl csak a szere-
tetházi elhelyezést tekintette
reális alternatívának. Némi
fenntartásokkal ugyan, ám ter-
vére végül a gyülekezeti el-
nökség is rábólintott. Elsôsor-
ban az zavarta ôket, hogy az
épület így nem felelhetett meg
eredeti célkitûzésének, holott
ennek fenntartását erkölcsi
kötelességüknek érezték.

1921 nyarának végén a ke-
rület annak ellenére megkötöt-
te a bérleti szerzôdést a gyüle-
kezettel, hogy a költözés azon-
nali lebonyolítására nem volt
szükség. Ennek hátterében az
állt, hogy minden körülmények
között biztosítani kívánták az

intézmény folyamatos és za-
vartalan mû kö dését. A megkö-
tött szerzôdés értelmében a
Szeretetház helyiségeit szep-
tember 1-jétôl kezdôdôen öt
évre vette igény be a kerület.
Ennek fejében 25.000 korona
éves bérleti díjat tartozott fizet-
ni negyed éves részletekre
bontva. Mivel az épületben
csupán a tanórák lebonyolítá-
sa volt biztosítható, ezért to-
vábbi kérdést jelentett a so-
proni oktatók gyôri elhelyezé-
se. Ebben a gyülekezet min-
den segítséget megadott a ke-
rületnek. A helyi evangélikus

tanítók és lelkészek késznek
mutatkoztak arra, hogy egy-
egy tanárt ideiglenesen ottho-
naikba fogadjanak.

Végül a költözés terve — a
soproni népszavazás eredmé-
nyére való tekintettel — 1921
végére teljesen lekerült a napi

rendrôl, mivel ennek nyomán
elhárult annak veszélye, hogy
Sopron és környéke Ausztriá-
hoz kerüljön. A gyôri Szeretet-
ház épületét így az elkövetke-
zendô években ismét a lakás-
hivatal vette bérbe és utalta ki,
s csak 1925 ôszére vált lehe-
tôvé, hogy az épületbe azok
térhessenek vissza akik szá-
mára eredetileg épült. Az
1919-ben kényszerû módon
megszakadt szeretetmunka
ekkor indulhatott újra.

Dr. Világi Dávid
történész, levéltáros

A soproni líceum Gyôrbe költöztetésének terve

Sopron, az Evangélikus Líceum tanári kara, 1920-ban. / Fortepan



világi és a jelenlegi egyházi
munkahelyed között?

Korábban 13 évig társada-
lombiztosítási ügyintézôként
dolgoztam, munkámat mindig
igyekeztem a legjobb tudás-
om szerint elvégezni, ez most
sincs másképp. A különbsé-
get inkább abban látom, hogy
a munka mellett mindenki a
szívén viseli a gyülekezetet és
hozzátesz valamit a saját érté-
keibôl ahhoz, hogy ez egy iga-
zi közösség legyen. Nekem
nagyon tetszik, hogy mindenki
ismer mindenkit, ezáltal a han-
gulat családias, én is megta-
láltam a közös hangot min-
denkivel. Amikor egy Istentisz-
telet alkalmával értesültem a
megüresedô állásról, úgy vol-
tam vele, hogy mindenképp
szeretném megpróbálni, az el-
sô interjú után pedig tudtam,
hogy szeretnék itt dolgozni.
Ezúton is köszönöm, hogy bi-
zalmat szavaztak nekem.

Milyen kihívásokat látsz az
új munkakörödben?

Mivel tényleg csak né-
hány hete dolgozom a Lel-
készi Hivatalban, egyelôre
minden kihívásnak tûnik.
Igyekszem minden területen
felvenni a fonalat, ebben
szerencsére nagyon sok se-
gítséget kapok. Lelkiismere-
tesnek tartom magam, ha
valamit nem tudok vagy
esetleg elrontok, akkor na-
gyon tud bántani. Mind a
gazdasági, mind az üzemel-
tetési feladatok rendkívül
sokrétûek, szinte minden
nap találkozok új dolgokkal.
Mióta itt dolgozom, egy per-
cig sem unatkoztam. Termé-
szetesen törekszem arra,
hogy a munkámmal minden-
ki elégedett legyen.
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Portré

Staféta váltás a Lelkészi Hivatalban

Szabó-Márkus Erika ez év októberétôl dolgozik egyházközségünk lelkészi hivatalában és Major Zsuzsától
vette át a stafétabotot a gazdasági és üzemeltetési területen. Zsuzsa 4 és fél évet töltött el közöttünk, ez idô
alatt pedig munkáját precízen és pontosan végezve sokat tett azért, hogy akár anyagi, akár adminisztrációs
és sok más egyéb területen is rendben legyenek dolgaink. Az élet azonban úgy hozta, hogy családi vállal-
kozásukban egyre nagyobb szerepet kellett vállalnia, ezért kerestük utódját és találtuk meg Erika személyé-
ben. Forrás újságunk mostani számában ôt mutatjuk be olvasóinknak, gyülekezeti tagjainak.

Erika Ménfôcsanakon lakik
és egy gyermek boldog édes-
anyja. Kérlek, hogy röviden
mutasd be a családodat!

Oroszlányon születtem,
Gyôrbe a tanulmányaim befe-
jezése után költöztem. Fér-
jem, aki logisztikusként dolgo-
zik egy nagyvállalatnál, szom-
bathelyi származású, de úgy
döntöttünk, hogy közös élet-
ünket Gyôrben kezdjük meg.
Házasságot 2016-ban kötöt-
tünk majd 2017-ben kisfiúnk
születésével lett teljes az élet-
ünk. Bercel mára már 4 éves
életvidám kisfiú. Ménfôcsa-
nakra csak néhány éve költöz-
tünk, szeretünk egy kicsit távol
lenni a nagyváros zajától.
Napjainkat igyekszünk úgy
alakítani, hogy minél több csa-
ládi program férjen bele.

Hogyan lettél a Gyôri Evan-
gélikus Egyházközség tagja és
mit adott/ad számodra a kö-
zösséghez való tartozás?

Evangélikus gyökereim
nincsenek, felnôttként lettem
a Gyôri Evangélikus Egyház-
község tagja. Úgy érzem ez
a vallás az, amelyikkel teljes
mértékben tudok azonosulni.
Mai napig szívesen emlék-
szem vissza a konfirmációs
alkalmakra. Férjem katolikus,
de nem volt kérdés számunk-
ra, hogy gyermekünket evan-
gélikus szellemben fogjuk
nevelni. Fontosnak tartom,
hogy legyen egy közösség,
ahová az ember tartozik. Lát-
va az Evangélikus szigetet és
annak közösségépítô mivol-
tát, szeretnénk, ha gyermek-
ünk tanulmányait a Péterfy
suliban tudná megkezdeni.

Néhány hete dolgozol már
a lelkészi hivatalban, milyen
különbségeket látsz a korábbi

Belsô értékeid közül melyek
azok, amelyekre úgy érzed,
különösen is támaszkodhatsz
munkád során?

Ha magamat kellene jelle-
meznem, akkor azt monda-
nám, hogy türelmes, empati-
kus és vidám személyiség va-
gyok. Úgy gondolom, ha vala-
ki olyan munkakörben dolgo-
zik, ahol nagyon sok ember
fordul meg nap mint nap, ak-
kor ezek a tulajdonságok el-
engedhetetlenek. Pozitív élet -

szem léletû embernek tartom
magam, igyekszem ezt má-
sok felé is kimutatni. A Hivatal-
ban szerencsére ugyanilyen
emberek vesznek körül.

Kedves Erika, köszönöm
szépen a bemutatkozást és kí-
vánjuk Neked, hogy mind a
gyülekezeti közösségben, mind
pedig a munkatársak között is
otthonra találhass!

Csorba János
igazgató lelkész
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Advent
Advent a karácsony elôtti 4.

vasárnapon kezdôdik minden
évben. Korán sötétedik már.
Fényhiányos idôszak ez. Az
idôtartama 4 hét. Az „advent”
elnevezés a latin „adventus
Domini” rövid változata, ami
azt jelenti: „az Úr eljövetele”.
Röviden tehát az advent „eljö-
vetel”. A lila szín az oltáron, az
adventi koszorún az önvizsgá-
lati, bûnbánati, böjti jellegre
utal. „Kisböjtnek” is nevezik az
évnek ezt a periódusát.
(Olyan, mint az úrvacsora el-
ôtti gyónás. Az is rákészülés
az Úrral való találkozásra. Min-
den úrvacsorában, minden
gyónásban, bûnvallásban
benne van advent. Minden úr-
vacsora vétel a találkozás lét-
rejötte: karácsony.)

De szeretnék most errôl az
idôszakról egy kicsit szemé-
lyesebbet mondani, mint amit
megtalálhatunk minden lexi-
konban. Ezért hadd kezdjem
ott, hogy bár régen csak egy
ünnepi idôszak volt a sok kö-
zül, ma már kötôdöm advent-
hez. Mélyen megérint. Úgy ér-
zem, hogy advent egy határ.
Egy kerítés, amin, ha Isten
akarja, átlépünk!

Advent 4 lelki lépésben tör-
ténik: 1. Az úton járásunk tu-
datosítása. 2. Útban van fe-
lénk. Számvetés az életünkkel.
3. Könyörgés kegyelemért. 4.
Örvendezô közelség.

1. Az úton járásunk tudato-
sítása: „Készítsétek az Úrnak
útját…” — szólít fel a próféta
(Ézs 40,3). Aki próbált már
utat építeni, annak nincsenek
illúziói: nem egy kellemes kis
séta az útépítés, hanem küz-
delmekkel és félelmekkel teli
vajúdás. Olyan, mint amikor
megszületés elôtt áll az édes-
anyja méhében egy kis cse-
csemô. Maradna még, de ér-
zi a szorongattatást, hogy
nincs maradás, akarja vagy
sem, menni kell. Maradni le-

Készítsétek az Úrnak útját!
Az egyházi esztendô: advent és karácsony

hetetlen, indulni félelmetes,
mert nem látszik az út. Csak
a nagy küzdelem fenyeget, az
útkészítés vére és verejtéke
érzôdik. Az, hogy valami új és
ismeretlen felé muszáj meg-
tenni az elsô lépést, ha akar-
juk, ha nem.

2. Útban van felénk. Szám-
vetés az életünkkel: Ebben a
tôlünk független indulásban
benne van az, hogy valójában
nem is mi indulunk. Nem is mi
lépünk, hanem inkább közelít
valami, valaki. A zsoltáros így
fogalmazza meg ezt: „Íme, el-
jön az Úr, a népek üdvözítésé-
re…” Vagy inkább — ahogy Jé-
zus fogalmaz úgy lesz? „Meg-
fizet mindenkinek az ô csele-
kedete szerint?” (Mt 16,27) Az
érzéseink közt egyszerre van
jelen az örömteli várakozás az
érkezôre és a fenyegetô szo-
rongás, hiszen „Szent, szent,
szent a seregek Ura, Istene…
”. Mert az út kimenetele lehet
kárhozat, de lehet üdvösség
is. Egy biztos: A számadás
benne van! Azon túl pedig —
tetszik vagy sem - ítélet követ-
kezik. Ebben pedig csak egy
reménység marad: a kegye-
lem. Minden másban esélyte-
lenek vagyunk.

3. Könyörgés kegyelemért:
Azt mondtam, sok a bizonyta-
lanság. A vajúdás totálisan
igénybe vesz. Az útépítésben
ki lehet merülni. Fel lehet adni
útközben. Vissza lehet fordul-
ni, el is lehet térni a helyes
iránytól. Eljut az ember a tel-
jesítô képessége határáig.
Odáig, hogy fel is adja. Hogy
átadja magát teljesen: Már
nem az ember cselekszik, ha-
nem megtörténnek vele az
események. Történjen, ami-
nek történnie kell, csak egy
kérés marad végül… „Lát-
tasd meg velünk Urunk, a te
kegyelmedet!” Vagy úgy is
mondhatjuk: „Jöjjön el a te
országod! Legyen meg a te
akaratod…”

4. Örvendezô közelség:
Adventben ott van a remény-
ség fénye, a sötétségben a vi-
lágosság, hogy az erôn felüli
erôfeszítést követô teljes öná-
tadás után ott van a találkozás
ujjongó öröme. A „mindjárt itt
lesz” boldogsága. Az a bol-
dogság, amit akkor érzünk,
mikor az érkezik, aki nagyon,
de nagyon kedves a szívünk-
nek. Akinek örömünkben, öle-
lésre tárt karokkal elé szala-
dunk. Valójában Ô volt az
egész út hátterében. Ô kísért,
Ô vezetett végig, Ô hordozott
és ô a célba érés is.

Ô, aki megérkezik, akire
régóta vágytunk. Akirôl a pró-
féták évezredeken át jöven-
döltek. Megszületik az Élet, a
célba érés, az út vége és
egyben az üdvösség kezdete
is: Karácsony.

Karácsony
Karácsonynak sokan is-

merik a gyermeki oldalát. A
gyermek születésének ünne-
pe. Minden kisgyermekes
családban ünneplik az életet,
aki a saját gyermekükben
megszületett. A „Boldog
örömnapot”, ami ránk derült
a gyermek megszületésével.
Ez a világos vonás az, ami
miatt ma karácsony olyan
népszerû ünnep. Ez minden-
kinek ismerôs.

De karácsony hordoz ennél
sokkal mélyebb üzenetet is:
„Megszületett a megváltó!” A
határ, a kerítés túloldaláról át-
jött ide hozzánk. A szent érke-
zett meg a köznapiba. Az Úr
érkezésének ünnepe, a nagy
találkozásé, amikor az Isten,
az érinthetetlenül tiszta, a Min-
denható, személyesen találko-
zik az emberrel. A teremtmé-
nyével, aki ôt elhagyta, aki el-
lene vétkezett minden nap. Az
érkezése azt jelenti, hogy „ve-
lünk az Isten”, aki „csodálatos
tanácsos, örökkévaló Atya,
békesség fejedelme”. Megér-

kezik az Úr — ahogy szoktuk
mondani - „szívünk jászolböl-
csôjébe”.

De ha még ennél is mé-
lyebbre megyünk, akkor lát-
nunk kell, hogy karácsony
egy másik irányú határátlé-
pés ünnepe is. Van egy olyan
advent is az életünkben, mi-
kor az ember földi létezése
torkollik bele egy eljövetelbe.
Abba az idôszakba, amikor
talán szenvedések útját járva,
várja a „nagy találkozást”.
Vagy talán nem várja, hanem
váratlan érkezik, „ahogy a vil-
lámlás keletrôl támad és lát-
szik nyugatig”. Így vagy úgy,
hitünk szerint az ember egy-
szer a földi lét kerítésén túlra
érkezik. Találkozik az Úrral,
aki „eljön ítélni élôket és hol-
takat”. Úgy vélem, hogy ott
csend lesz. Esetleg annyit
mondhatunk majd neki hal-
kan, teljes önátadással:
„Uram, cselekedjél velem ir-
galmad szerint!”

Miért mondtam, hogy sze-
mélyesen kötôdöm advent-
hez? Mert „az Úr érkezése”
akkor jutott el hozzám így,
mikor 2008-ban, egy hétfôi
napon egy kerítés feszült ki
gyermekkorom falujának pa-
rókiaudvarán. E munka foly-
tatására készülve került át
hirtelen édesapám az Isten
által élôk és holtak közt kife-
szített kerítés túlsó oldalára.
Advent elsô vasárnapjának
estéjén - a visszapillantó tü-
körben - láttam még, ahogy
integet. Még most is látom!
Azóta tudom: Mindannyian
adventben járunk és kará-
csony elôtt vagyunk. „Készít-
sétek az Úrnak útját!”: 1. Az
úton járásunk tudatosítása.
2. Útban van felénk. Számve-
tés az életünkkel. 3. Könyör-
gés kegyelemért. 4. Örven-
dezô közelség.

Jánosa Attila
lelkész
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Gyereksarok | Gyülekezeti hírek

Gyülekezetünk cserkészcsapata 6 éves kortól várja az
érdeklôdô, gyerekeket, fiatalokat.Ha szereted a kihíváso-
kat, kalandokat, szeretsz túrázni, játszani, érdekel a no-
mád élet és szeretnél egy világméretû közösség tagja len-
ni, csatlakozz hozzánk! Minden pénteken háromnegyed
2-kor gyülekezô az iskola portáján. Keressétek Pula Dá-
nielt vagy Bariska Bencét. Ahol mindezt a gyakorlatban is
megélheted, azok az elmaradhatatlan nyári táborok. Idén
Sopron-Brennbergbányán táboroztunk, terveink szerint jö-
vô nyáron az Ôrséget barangoljuk majd be.

Gyere! Várunk!

Puláné Jerabek Ivett
06-20/824-8410

Így köszöntötte az angyal Szûz Máriát, az Úr Jézus 
születésének ígéretekor.

Üdvözlégy, ........................................ fogadott, az Úr ............. van!

Ezt a választ adta az angyal Máriának, amikor azt kérdezte,
hogyan lehetséges, hogy ô lesz a Megváltó édesanyja?

Az ......................................... semmi ..................
........................................

Hol található ez a történet a Szentírásban? .........................

Csapj fel Te is cserkésznek!

Bódás János:
Ha szívünk lesz jászol

Ébredhetünk fehér,
Szép karácsony napra,
Lehet az asztalunk
Roskadásig rakva.

Lehet bô ajándék
A fa alatt és a fán,
Ettôl még nem leszünk
Boldogok igazán.

Ha Jézus számára
Szívünk lesz a jászol,
Akkor lehet áldott,
Boldog a karácsony.

Lukátsi Vilma:
Betlehemi jászol

Betlehemi jászol
senkitôl sincs távol,
az egész világról
oda mind eljutnak,
akik szívük mélyén
szent karácsony éjén
feléje indulnak.

A meghatározások segítségével tedd fel a csupa E betûs díszeket a fenyô-
fára! (Kétjegyû mássalhangzó egy kocka.) Ez alapján egészítsd ki a bibliai
idézetet az oda illô szavakkal! 

1. Leggyakoribb magyar magánhangzó
2. Kutya
3. Kötôszó, tagadásokat kapcsol össze
4. Férfi név
5. Temelletted
6. Fejem fölé tartok valamit
7. Ezt hozza a zsákjában Sándor, József, Benedek
8. Mennyei Atyának
9. Isteni jóságba 
10. Nem kivitelezhetô
11. Levágtad
12. Lefeküdt a díványra

ESZPERENTE FEJTÖRÔ

Angyalka sablon kézmûveskedéshez
(nagyítás, színezés, kivágás, ragasztás)
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Péterfy

A nyári szünetben hasított
belénk, hogy jubileumi évhez
érkeztünk. A Mi Óvodánk 30
éves lett! Sokat beszélgettünk
róla, hogy hogyan is ünnepel-
jünk, emlékezzünk. Aztán arra
jutottunk, hogy, csendben, há-
lával. ÍGY: 

Régi, 30 évvel ezelôtti fény-
képek sorakoznak az albu-
mokban. Aztán sorra elôkerül-
nek az azután következô évek
csoportképei, élmények, em-
lékek jutnak eszünkbe. Meny-
nyi minden történt ez alatt a 30
év alatt, mennyi változáson
ment át az óvoda és a közös-
ség. Külsô szemlélô számára
talán a legszembetûnôbb a
mennyiségi, hiszen a gyôri
evangélikus kisgyermekneve-
lés egy gyülekezeti terembôl,
8 kisgyermekkel, 7 családdal,
4 dolgozóval indult el 1991.

A mi óvodánk
„Ez a közösség egy „közös ég”
Isten szeretetének oltalma alatt”

szeptember 1-én. Ma pedig —
2021 ôszén - egy új, emeletes
óvodaépületben, 5 csoport-
ban, 136 kisgyermekkel, 128
családdal, 19 dolgozóval éljük
a játékos mindennapokat.
Azoknak az embereknek
azonban, akik benne éltek, él-
nek, részesei a közösségnek,
a belsô értékek is láthatóvá
válnak, megérezhetik, hogy a
„mi óvodánknak” lelke van. Ez
a lélek, Isten áldása, ami az itt
élô embereken keresztül kel
életre minden nap. 

Az elsô útkeresô évek után,
lassan kikristályosodott a cél,
a hitvallás, az az út, amelyen
érdemes volt elindulni és ér-
demes mai is járni. Ehhez kel-
lett sok olyan ember, aki
együtt, egymást tisztelve,
nagy szakmai alázattal fogad-
ta az új ötleteket. Akik mind-

annyian jót, sôt a legjobbat
akarták. Kellett egy olyan óvo-
davezetô, aki kinevezésekor
tudta, hogy mit akar, hogy mit
is jelent a keresztyén kisgyer-
meknevelés. Mi a lényege! Ô
az, aki egy percre sem tévesz-
tette szem elôl a Lutheri taní-
tásokat, a mindenkor érvé-
nyes kisgyermekkor jellemzô-
it. Hittel vallotta azokat az
alapelveket, amelyek megha-
tározták a Gyôri Evangélikus
Óvoda életét. Noémi egész lé-
nye formálta óvodánkat a vá-
ros egyik elismert kisgyermek-
nevelô intézményévé. De nem
csak az óvodát, hanem a kö-
zösséget is észrevétlenül ne-
velte. A szülôket, gyermek-
eket, dajkákat, és bennünket
pedagógusokat is. Megtanul-
tuk tôle, hogy hogyan érde-
mes élni a gyerekek és egy-
más között.

Ez volt a múlt, ami megha-
tározza a jelenünket és a jö-
vônket. A jövôt, ami állandóan
változhat, hisz mindig jönnek
új irányzatok, divatos eszmék,

de az evangélikus, kereszt-
yénnevelés a több mint 500
éves tanítások mentén mehet
csak tovább. A kisgyermekne-
velés alapjai sem változnak. A
családokat segítve az együtt
lerakott alap, minden korban
megállja a helyét, mindig szi-
lárdan fog állni. Bátran lehet rá
építeni!  Az ebben a szellem-
ben nevelkedett gyermekek
pedig megélik azt a csodát,
hogy soha nincsenek egye-
dül, hogy a Teremtô Atya
megbocsátó, féltô szereteté-
vel gondot visel még a lega-
próbb teremtményére is. Ezt a
gondoskodó szeretetet itt a mi
ovinkban a szolgálatra elhí-
vott, gyermekekkel együtt élô
felnôttek által tapasztalják
meg, sok — sok játék, mese,
ének, ölelés, kedves szó és a
rájuk fordított figyelem által. 

Isten adja meg, hogy hosz-
szú évekig így legyen még,
adjon nekünk erôt, és elég hi-
tet ahhoz, hogy tudjunk a
megkezdett úton emelt fôvel
járni.
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Forrás — Gyôri Evangélikus Hírlevél. Fõszerkesztõ: Csorba János. Szerkesztôbizottság tagjai: Csorba János, Mesterházy Zsuzsanna, Jánosa Attila, 
Vancsai József. Szerkesztô: Dobó Eszter | Nyomdai elôkészítés: Konrád Sándor. Nyomtatta: Palatia Nyomda, Gyôr. A kiadvány ingyenes. 
Adományokat köszönettel elfogadunk. 

Amennyiben a jövôben nem szeretné megkapni ingyenes kiadványunkat, kérjük írásban jelezze a gyor@lutheran.hu címen. 

Szeretetház

Scheer Istvánné Ili néni
(egyik lakónk) saját versébôl
idéztem, amit sokszor szokott
szavalni nekünk. Olvasókörön
felolvasva már több saját köl-
teményét megismerhettük. 

Igen... hála Istennek Anyák
napjára végre megnyilhatott a
hosszú idôre Covid-járvány mi-
att lezárt intézményünk, és újra
lehetnek e sorok írásakor fog-
lalkozások, sokak nagy örömé-
re. Igaz, ez csak szép lassan,
fokozatosan mehetett végbe,
kezdve a beoltott látogatók be-
engedésével, lakóink “kiszaba-
dulásával”, folytatva az isten-

tiszteletek és közös gyógytorna
megtartásával, majd fokozato-
san bôvülô programokkal.

Mára aki kérte, lakó és dol-
gozó egyaránt megkaphatta a
harmadik Covid-oltást, és re-
méljük, nem kerül sor lezárás-
ra. Jelenleg (november köze-
pén) maszkot kell hordani
mindenkinek a romló járvány-
ügyi helyzet miatt.

Jó újra együtt lenni áhitato-
kon, istentiszteleteken, együtt
imádkozni, énekelni, hallgatni
Isten igéjét, találkozni lelkésze-
inkkel (evangélikus, református
és katolikus testvérekkel). 

A jó idô beköszöntével kö-
zös sétákat szervezhettünk,
igaz, többnyire csak a közelbe
a Bercsényi-ligetbe jutottunk
el, de ez így is élmény volt ne-
künk a bezártság után. Lakó-
ink hamar “belejöttek” kollé-

„Oszd meg, ami jó és örömet okozhat,
Akár gyermeknek, akár felnôttnek.
Ez Isten elôtt is a legszebb cselekedet.”

ganôm vezetésével a külön-
bözö betû- és szójátékok vilá-
gába, puzzle és egyéb kirakó-
játékokba. Beszélgetések is
voltak régi, elfeledett mester-
ségekrôl, nagyszülôi, nagy-
mamai emlékekrôl. Nagyké-
pernyôs tévénken operettrész-
leteket nézhettek az érdeklô-
dôk, többször volt “Szép ver-

seink” foglalkozás is, ahová
szívesen hoztak kedvelt költe-
ményeket. Kézmûves foglal-
kozásunkon ôszi falevél ma-
nócskákat készítettünk.

A megalakult Dalkör újraé-
ledt, jó hangú idôseink szíve-
sen jönnek össze kolléganônk
segítségével rendszeresen nó-
tákat, népdalokat énekelni. Ok-
tóberben fel is léptek az Idôsek
napja alkalmából szervezett
programon, ahol felcsendültek
ismert operettslágerek és töb-
bek között a Nyugdíjas nóta is,
végül a Himnusz tette emelke-
dettebbé a hangulatot. Az al-
kalmon szép verset mondott
Dr. Csöndes József nyugalma-
zott egyetemi tanár és gitárze-
nét játszottak a Duó Corde gi-
tárduó tagjai. Ôk a “Köszönjük
Magyarország” pályázati prog-
ram keretében jöttek el hoz-

zánk, és mint befogadóhely-
szín járultunk hozzá a kulturális
élet újraindításához.

Október végén ismét ze-
nés délelôttnek örülhettünk.
“Éneklô klarinétok” címmel két
fiatal zenemûvész - tanár sza-
kos hallgató ismertette meg a
hangszertés különbözô ze ne -
mû részleteket önkéntes mun-
ka keretében. 

Halottak napja alkalmából
istentiszteleten emlékeztünk
meg az elmúlt két évben el-
hunyt lakóinkról (tavaly elma-
radt a Covid-járvány miatt). 

Beköszöntöttek a szürke
novemberi napok, de már em-
legettük, hogy elkezdhetjük a
Mikulásra készülôdést is ... Az
adventi koszorúkat a folyosók-

ra reménység szerint együtt
tudjuk majd készíteni lakóink-
kal, mert ez mindig egy ked-
ves és szép alkalma az új egy-
házi esztendô kezdetének. 

Karácsonyi üzenetként
eszembe jut az az ének, me-
lyet lakónk kívánságára kezd-
tünk megtanulni: 
„Örvendjetek, mert Isten úgy szeret. 
Békét akar, nem zord ítéletet!
Örvendjetek, örvendjetek!
Jézus az Isten Fia eljött értetek,
Nem kell a sötétségben, bûnben
élnetek.
Halljátok meg e jó hírt emberek,
Halljátok meg e jó hírt emberek!” 

(Dr. Pálhegyi Ferenc)

Samu Jánosné
mentálhigiénés munkatárs
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Információk

Ünnepi istentiszteleti rend

Öregtemplomi Központi Lelkészi Hivatal
Hivatali idô: H—K—Sze—Cs—P: 8:00—14:00 Cím: 9025 Gyôr, Petôfi tér 2. Telefon: 96/524-532. Mobil: 20/824-8101

Kérjük a kedves gyülekezeti tagokat, hogy egyházközségi ügyek (esküvô, keresztelô, temetés) intézésekor keressék a lakóhelyük szerint illetékes lelkészt!

Intézményeink:
Szeretetház lelkésze: VANCSAI JÓZSEF lelkész (06/20/824-2248)
Iskolalelkészek: CSORBÁNÉ FARKAS ZSÓFIA lelkész (06/20/824-8765); 
VANCSAI JÓZSEF lelkész (06/20/824-2248)

Egyházfenntartási hozzájárulásaikat, melynek
a presbitérium által ajánlott összege

12.000 Ft/fô/év, a Gyôri Evangélikus Egyházközség
CIB Bank 10700031-25055203-51100005
számlaszámán utalással is befizethetik.

Elérhetôségek, lelkészi körzetek
Honlap: gyor.lutheran.hu • E-mail: gyor@lutheran.hu • Facebook: Gyôri Evangélikus Egyházközség

Öregtemplom 1. körzet:
CSORBA JÁNOS ig. lelkész (06/20/824-6247)
Belváros, Révfalu, Bácsa, Vámosszabadi, Likócs, Börcs, Abda, Öttevény

Öregtemplom 2. körzet:
JÁNOSA ATTILA lelkész (06/20/824-4618)
Újváros, Sziget, Pinnyéd, Gyárváros

Újtemplom 3. körzet:
VANCSAI JÓZSEF lelkész (06/20/824-2248) 
9024 és a 9023 irányítószám kivéve a Fehérvári út, 
Szigethy A. út és a Szent Imre út által határolt részt; Gönyû

Újtemplom 4. körzet:
MESTERHÁZY ZSUZSANNA lelkész (06/20/416-3501)
9028 és a 9023 irányítószám a Fehérvári út, Szigethy A. út
és a Szent Imre út által határolt részen; Gyôrszentiván

december—
január

Öregtemplom Újtemplom
Sz.-
hegy

Gönyû Bácsa Börcs
Ötte-
vény

Gyôr-
szent-
iván

Info

8:30 10:00 egyéb 8:30 10:00 egyéb 16:00 8:30 15:00 10:00 8:30 15:00

19. V VJ* JA*
16:00
MZS

gyermekek 
karácsonya

JA MZS
Ádvent 
4. vas.

24. P
16:00
CSJ

16:00
VJ

15:00
VJ

16:30
JA

18:00
JA

Szenteste

25. Szo SZJ* MZS* SZJ* MZS* SZJ* Karácsony

26. V JA* VJ* MZS* CSJ* CSJ* Karácsony 2.

31. P
17:00

JA
17:00
CSJ

16:30
VJ

18:00
VJ

Óév

1. Szo SZJ* MZS* MZS* Újév

2. V JA* VJ* JA CSJ CSJ* VJ

6. Cs SZJ
17:00
SZJ

Vízkereszt

Jelölések: *=úrvacsorás istentiszt.,  SZ.J.=Szemerei János, I.J.=Ittzés János, J.A.=Jánosa Attila, CS.J.=Csorba János, 
M.ZS.=Mesterházy Zsuzsanna, V.J.=Vancsai József 


