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Hajnal. Csodálatos meleg színekben
ébred a világ, elevenedik meg a termé-
szet. A csendbe bele-beleszól egy-egy
korán kelô vörösbegy, valahol távol egy
kakukk jelentkezik. Szimfóniaként hang-
zik fel a madarak csipogása, kerregése,
kopogása és vijjogása. Minden egyszerre
zendül és zsendül: minden élni akar! Min-
den és mindenki élni akar! Isten, aki meg-
teremtette a világot és életet lehelt min-
den élôlénybe azt akarja, hogy benne az
ember ÉLJEN! 
Húsvét hajnalban megtörtént a világ

legnagyobb eseménye: Jézus Krisztus
feltámadt a halálból, mégpedig az ér-
tünk vállalt kereszthalálból. Azért, hogy
nekünk igazi, tartalmas, értelmes
ÉLETÜNK lehessen. Kétezer éve hisz-
szük ezt és valljuk mind: a keresztény-
ség nagy családjához tartozók. De
hogy a feltámadás csupán egy tény,
amit elfogadunk, vagy életünk mozga-
tórugójává válik, ez már eleven, húsba
vágó kérdés. 
Mit jelent nekünk vagyis egész ponto-

san nekem a feltámadás? Jézus feltáma-
dásának milyen hatása van az életemre?
Belegondolunk-e ebbe olykor? 
Ha néha megállunk, körülnézünk és

hallgatunk egy kicsit: mit tapasztalunk a
körülöttünk, velünk élôk között? Nagyon
sokszor szinte „arcul csapnak” a kapko-
dó, sietô, lemondó, morcos tekintetek.
Fel-feltör a panasz, sóhajtás, elégedet-
lenkedés, valahogy így: „És mind a má-
sé...és mind a másé...”
Húsvét örömhíre azt kürtöli szerte a vi-

lágba, hogy az Isten egyszülött Fiát, Jé-
zus Krisztust ajándékozta nekünk, hogy
életünk lehessen. Ady szavaival: „szép-
séges világ, boldog, fényes, gyönyörû...
Csodálatos élet, be jó volna élni”.

A Gyôri Evangélikus Egyházközség idôszaki kiadványa 2019 húsvét

DÍJ HITELEZVE

Sóhajtás vagy örömének?

„Jézus mondja: Ne félj! Én vagyok az elsô és az utolsó és az élô: halott voltam, de íme élek örökkön
örökké és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Jel 1, 17b-18)

Azonban mintha valami alattomos,
titkos hang azt súgná újra és újra füle-
inkbe: „és mind a másé, és mind a má-
sé.” Pedig ez nem más, mint a nagy
ámító, a mindent összezavaró tényke-
dése, hogy minket eltántorítson az Isten
szeretetétôl. De van egy nagyon jó hí-
rem! Jézus nekünk is azt mondja: „Ne
félj! Én vagyok az elsô és az utolsó és
az élô: halott voltam, de íme élek örök-
kön örökké és nálam vannak a halál és
a pokol kulcsai.” 
Testvéreim! Hallgassuk Jézust! Ol-

vassuk a Szentírást, imádkozzunk az
Élet Urához! Ô, aki sokkal-sokkal erô-
sebb, mint gondoljuk, segít nekünk
megtalálni az igazi élet értelmét. Az
való igaz, hogy nem a zúgó-búgó
hangzavarban, - ahol olyan sokszor
tartózkodunk -, hanem az életet adó
csendben. A csend pedig megterem-
tôdik, ha odafigyelünk és ha nem saj-
náljuk rá az idôt. 
Annyi mindent beírunk a határidô-

naplónkba, hogy ne felejtsük el. Tele
van minden hét a sok-sok tennivalóval.
Orvosi idôpontokkal, halaszthatatlan hi-
vatalos ügyekkel, különórákkal, látoga-
tásokkal, beszerzendôkkel, fodrász be-
jelentkezésekkel,  Mi lenne, ha a napi
imaidôt is idesorolnánk, mint nagyon
fontos teendôket: „Beszélgetés az Élet
Urával.” „Egy kávé Jézussal.”  „Találko-
zó a Szeretettel.”  Akkor a sok sóhajtást
egyre inkább fel fogja váltani az örömé-
nek. Így legyen. Ámen.

Áldott húsvéti ünnepeket!

Bogdányi Mária
egyetemi lelkész,
mentálhigiénés lelkigondozó

Ady Endre:
Sóhajtás a hajnalban

Óh, pírban fürdô
Szépséges világ,

Pihent testeknek
Boldog, lomha kéje,

Rejtelmes, fényes,
Ezer puha fészkû,
Gyönyörû város.

Óh, szent hajnal-zengés: 
Élet szimfóniája,

Csodálatos Élet,
Be jó volna élni.

Mennyi öröm zúg
És mind a másé,

Mennyi arany cseng
És mind a másé,

Mennyi erô küzd
És mind a másé,

Mennyi asszony van
És mind a másé,

Mennyi új kéj zsong
És mind a másé,

Mennyi szándék tör
És mind a másé,

Mennyi minden van,
Mennyi szép minden,

Mennyi szent minden
És mind a másé.
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Múltunk

A rendszerváltozást követôen, 1991-
ben döntött úgy a gyôri evangélikus gyü-
lekezet, hogy egyházi mûvelôdési alapít-
ványt állít fel. A névadás kapcsán több le-
hetôség is felmerült. Szóba került Haub-
ner Máté, Benedek Vince, Péterfy Sándor
és Torkos András személye is. Végül a le-
adott szavazatok többségének megszer-
zésével Torkos lett az alapítvány névadó-
ja. Ám ki is volt ô, s mivel érdemelte ki az
utókor tiszteletét és emlékezetét?
Torkos András pontosan 350 évvel eze-

lôtt, 1669-ben született Gyôrben ôsi nemesi
család sarjaként. Alsóbb iskoláit szülôváro-
sában, Sopronban és Pozsonyban végez-
te, majd a kor szokásainak megfelelôen
külföldre utazott, s 1692 és 1698 között a
wittenbergi egyetemen tanult, ahol magiszt-
rátusi fokozatot szerzett. Ebben az idôszak-
ban ismerkedett meg a kibontakozó félben
lévô pietizmus tanaival, melyek jelentôs ha-
tást gyakoroltak szemléletére.
A mozgalom képviselôi céljuknak tekin-

tették az egyházi élet, valamint az egyéni
vallásosság megújítását, visszaterelését az
ôskeresztyéni keretek közé. A pietizmus
képviselôinek két kiemelkedô tagja a Frank-
furtban mûködô Philipp Jacob Spener és a
Halléban tevékenykedô August Hermann
Francke volt. Torkos mindkettejükkel isme-
retségben állt, Franckét személyesen is fel-
kereste Halléban. Kapcsolatuk évtizedeken
keresztül fennmaradt.
Hazatérve, szülôvárosában, Gyôrben

telepedett le, ahol az evangélikus iskola
rektori tisztét töltötte be, majd 1707-ben,
Lövei Balázs halálát követôen, gyüleke-
zeti lelkésszé választották.
Bár a pietizmus hatása kiterjedt Kö-

zép-Európa egészére, talán legnagyobb
hatással mégis a nyugat-dunántúli evan-
gélikus gyülekezetekre volt, és regionális
központjává ebben az idôben — Torkos
András nyomán — éppen Gyôr vált. Az
eszmerendszer dunántúli szerepét öt
pontban összegezhetjük: a korábbiakhoz
képest is jelentôs mértékben felértékelô-
dött a nevelés szerepe; a gyülekezeti al-
kalmak megszaporodtak; a korszak lel-
készeit egyre inkább tudományos igényû

Gyôr nagy múltú famíliáinak sorában foglal helyet a Torkos család. Az itt élôk számára a mai napig köz-
ismerten csenghetnek a Torkos-kert vagy Torkos kastély kifejezések. A család az elmúlt évszázadokban
jelentôs szerepet játszott a gyôri evangélikusság életében is. Gondolhatunk itt például gyülekezetünk
elsô név szerint ismert választott felügyelôjére Torkos Péterre. Jelen írásunk azonban unokaöccsére, Tor-
kos András lelkészre kíván fókuszálni.

Torkos András és a magyarországi pietizmus
biblicizmus jellemezte; a világiasságot el-
ítélték; az egyház képviselôinek munkás-
ságát missziói elkötelezettség hatotta át.
Torkos munkájának eredményességét

három területen is nyomon követhetjük.
Egyfelôl neki is köszönhetôen a korszak-
ban a gyôri evangélikus iskola oktatási
színvonala jelentôs mértékben emelke-
dett, s ott a nevelés hallei szellemben
folyt. Torkos személyes befolyása — elsô-
sorban a megfelelô emberek kiválasztása
által — jelentôs mértékben hozzájárult az
ekkor elért eredményekhez.
Másfelôl komoly irodalmi munkássá-

got fejtett ki, és sokat tett azért, hogy a
meglehetôsen szerény magyar nyelvû
evangélikus irodalmat lehetôségeihez
mérten gyarapítsa. Ennek jegyében adta
ki Engesztelô áldozat címû imakönyvét,
valamint Gyôri Katechizmus címû munká-
ját 1709-ben Halléban. Utóbbi mûve gya-
korlatilag a lutheri kis káté magyar fordí-
tásának tekinthetô. Már ezekben az esz-
tendôkben dolgozott élete fômûvén is, az

Újszövetség görög nyelvrôl történô lefor-
dításán, ám ezzel a munkával csak az
1730-as évekre készült el. A mû eredeti
kézirata 1733-ban elveszett, így nagy
valószínûséggel egy korábbi változat
alapján jelenhetett meg a fordítás 1736-
ban Wittenbergben. Munkáját hiánypótló
jelleggel készítette, hiszen Káldi György
katolikus és Károli Gáspár református for-
dítása mellett egészen addig nem létezett
eredeti nyelvrôl készített magyar nyelvû
evangélikus Újszövetség fordítás.
Harmadrészt segítette a pietista esz-

mék terjedését azáltal, hogy tanítványait
ennek szellemében nevelte, és iskolai
éveik után közremûködött abban is, hogy
megfelelô állásokhoz jussanak. Ennek
köszönhetôen a Dunántúl egészén gyors
iramban elterjedtek a pietizmus által köz-
vetített nézetek. Amennyiben végigtekin-
tünk a 18. század elsô felének dunántúli
felekezeti térképén, akkor megállapíthat-
juk, hogy evangélikus részrôl mindössze
8 helyen nyílt lehetôség nyilvános vallás-
gyakorlatra. Négy artikuláris helyen (Ne-
mescsó, Nemeskér, Nemesdömölk, Va-
dosfa) és négy végvárban (Gyôr, Nagy-
vázsony, Várpalota, Zalaszentgrót). Az
említett nyolc település közül egyedül
Gyôr rendelkezett komoly helybeli gyüle-
kezettel, így nem meglepô, hogy a kor-
szakban vezetô szerepet játszott, s az ar-
tikuláris helyek mintegy a gyôri teológia
mûhelyeivé váltak.
Két házasságából több gyermeke szü-

letett. Közülük két fiút érdemes név sze-
rint is megemlíteni. Jusztus János orvosi
pályára lépett. Elôbb Gyôr tisztiorvosa-
ként tevékenykedett, majd késôbb Po-
zsonyban lett fôorvos. József fia apja
nyomdokaiba lépve teológiát tanult. Kez-
detben gyôri késôbb soproni evangélikus
lelkészként szolgált, s pályafutása során
több teológiai, természettudományos,
történelmi és régészeti munkát írt.
Torkos András kerek harminc eszten-

dei lelkészi szolgálatot követôen 1737-
ben hunyt el Gyôrben.

Világi Dávid történész, levéltáros 
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Portré

Már jó pár éve itt szolgálsz,
de honnan jössz, mikor lettél
egyetemi lelkész?
1997-ben végeztem az

Evangélikus Hittudományi
Egyetemen. Miskolci és nyír-
egyházi segédlelkészi és né-
metországi ösztöndíjas évek
után 2001-ben költöztünk Fel-
pécre férjemmel, Bogdányi
Gáborral -aki a Magyarországi
Evangélikus Egyház informati-
kai vezetôje-, ahol gyülekezeti
lelkészként szolgáltam. Gyer-
mekeink megszületése után,
2011-ben kezdtem meg a
gyôri egyetemi lelkészi szolgá-
latot, ami egy országos mun-
kaág. Hasonlóan a kórházlel-
készekhez nem csupán egy
gyülekezethez tartozókkal fog-
lalkozunk, hanem mindenki-
vel, aki a legkülönbözôbb he-
lyekrôl érkezve néhány évig
Gyôrött tanul az egyetemen.
Tulajdonképpen ez a fél Du-
nántúlt jelenti, de vannak hall-
gatók még Nyíregyházáról,
Békéscsabáról is. Természe-
tesen nemcsak az evangéliku-
sokat és nem csak a nappali
hallgatókat várjuk programja-
inkra, hanem minden érdeklô-
dô fiatal felnôttet.
Evangélikus egyetemi lel-

készek szolgálnak még Buda-
pesten, Debrecenben, Miskol-
con, Szegeden és Pécsett is. 

Mivel tudod elérni, megszó-
lítani ezt a generációt?
Szolgálatom részeként

hétfônként beszélgetôs estet
tartunk, ahol idén Stauffer, Jé-
zus élete könyve alapján be-
szélgetünk. Idôközben men-
tálhigiénés lelkigondozói illet-

Bogdányi Máriával, győri evangélikus egyetemi lel-
késszel beszélgetek, akit egyházközségünk tagjai is
jól ismerhetnek, hiszen többször szolgált már közöt-
tünk, s jelenleg is tart olyan sorozatot, ami a gyüleke-
zet elôtt is nyitott. Speciális területét viszi a lelkészi
szolgálatnak, ami speciális felkészültséget kíván. Er-
rôl, és személyes indíttatásáról kérdezem. 

Hallgatva és meghallgatva — 
hallgatók között

ve Diákrelax vezetôi végzett-
séget szereztem, így szer-
dánként relaxációs kurzust
tartok azoknak, akik szeret-
nék megtanulni a hatékony
stresszkezelést. Munkám te-
temes részét teszik ki az
egyéni lelkigondozói beszél-
getések, amit a hallgatók szí-
vesen vesznek igénybe. 
A Széchenyi Egyetem

Apáczai karán évek óta ke-
resztény kurzust vehetnek fel
az érdeklôdô hallgatók, ahol
többek között a keresztény-
ség történetével, a liturgikus
esztendô ünnepeivel is meg-
ismerkedhetnek, amin rajtam
kívül a római katolikus és re-
formátus egyetemi lelkésztest-
véreim is elôadnak. Ezenkívül
évek óta szívügyemnek tekin-
tem a gyôri városi Házasság
Hete rendezvénysorozatot,
melynek mindig van olyan
programja is, ami kifejezetten
a házasság elôtt álló fiatal kor-
osztályt szólítja meg. A Szé-
chenyi Egyetemen a szintén
ökumenikus szervezésû HÉ-
HA (Hétfôn Hatkor) rendez-
vénysorozatában neves elôa-
dókat hallgathatunk a hitrôl.
De szerveztünk már több kon-
certet is a Bridge Hallgatói és
Oktatói Klub színpadára is.

E korosztály élete a tanulás
mellett a hangos szórakozásról
is szól, van igényük lelki el-
csendesedésre?
Azzal kezdem, hogy az

egyetemisták nagy része vi-
dékrôl kerül ide, sokan elôször
vannak távol a szülôi háztól,
próbálgatják szárnyaikat az
önállóság terén. Az a közös-

ségi igény, ami mondjuk a 90-
es éveket jellemezte ebben az
életkorban, mára nagyot válto-
zott. Egyre inkább bebizonyo-
sodik, hogy a „közösségi mé-
diaként” számontartott oldala-
kon töltött órák nem pótolják
az igazi közösségeket, ahol
emberek egymásért tesznek,
egymást hordozzák. Szeret-
nénk az egyetemi lelkészsé-
gek által olyan lehetôséget te-
remteni, ahol lehet nagyokat
beszélgetni, véleményt nyilvá-
nítani, egymást megismerni

és természetesen a hitkérdé-
sekben eligazodni.
A kérdésre visszatérve azt

gondolom, hogy van igényük
a lelki elcsendesedésre, de az
már más kérdés, hogy meny-
nyire tudnak ezért olykor eset-
leg lemondani egyéb vonzó
szabadidô tevékenységrôl. A
hallgatók szabad óráiba bele
kell férjen a barátkozás, a
sport, kultúra, szórakozás…
Ha még hozzávesszük, hogy
sokan dolgoznak is, arra ju-
tunk, hogy bizony kevés idô
jut a közösségbe tartozásuk
ápolására. Nehéz a fiatalok-
nak a csend kérdése. Állandó-
an, mindenhol lárma, zene,
nyüzsgés veszi ôket körül. És
azt érezni, hogy ôk sem akar-
nak semmirôl lemaradni. A
csendhez pedig idô, elszá-

nás, kitartás útján lehet eljutni.
Van, akinek olykor sikerül. 

Több alkalmat is indítottál,
aminek az egyházközség ad
otthont. Van ebben tudatos-
ság, látod a lehetôséget arra,
hogy a megszólítottak gyüle-
kezeti taggá legyenek?
Ez tényleg nagyon nagy

eredmény lenne, ha az egye-
tem elvégzése után szerte az
országban elhelyezkedô fiata-
lok hazaérkeznének az adott
település gyülekezetébe, ahol
otthonosan, elfogadottan

érezhetik magukat. Köszönjük
a lehetôséget, hogy használ-
hatjuk évek óta a gyülekezeti
termet. Bízom benne, és ké-
rem is Urunkat, hogy az elve-
tett mag idôvel szárba szök-
kenjen, és sokszoros termést
hozzon majd.
A Forrás olvasóin keresztül

is hívjuk és várjuk szeretettel
az egyetemistákat, fiatal fel-
nôtteket köreinkbe! Csatlakoz-
zanak hozzánk!

Megköszönve a válaszaidat
én is remélem, hogy egyre
többen meghallják a hívogató
szót, valamint azt is remélem,
hogy továbbra is ilyen energi-
kusan végzed majd a szolgá-
latodat. Isten áldja családodat
és szolgálatodat!

Vancsai József lelkész
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Gyülekezeti hírek
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Sokan úgy gondolják, hogy
a hit megélése, a keresztyéni
lét vasárnapra, a templom
padjaiban eltöltött idôre korlá-
tozódik csupán, pedig a Krisz-
tus követés (keresztyénség)
egy olyan életforma, ami nem
zárható be a templom falai kö-
zé és nem korlátozható 1-2
órára, hanem átszövi hétköz-
napjainkat, egész életünket.
Jelen van, jelen kellene lennie
szavainkban, gondolataink-
ban, tetteinkben, meg kellene
határoznia emberi kapcsolata-
inkat, világban való jelenlétün-
ket. Szóval és tettel bizonysá-
got tenni arról a bennünk élô
hitrôl és reménységrôl, ami a
Szentlélek munkája által meg-
határoz bennünket.
Amikor hitrôl beszélünk,

akkor legelôször talán a rá-
hagyatkozás, életünknek az
Isten kezére bízása jut az
eszünkbe. Valamiféle olyan
bizalom, amely egyik oldalon
elfogadja az Isten kegyelmé-
re szorultságát, másik olda-
lon azonban hordozza azt a
felelôsséget, melyet a férfi a
teremtés rendje szerint ka-
pott. E kettô között pedig azt
tapasztaljuk, hogy nehéz
megtalálni a határt. Nehéz
úgy élnie az életét egy férfi-
nak, hogy miközben ráha-

Hitrôl férfiaknak, férfiasan —
FÉRFI-KÖR gyülekezetünkben

gyatkozik a Mindenhatóra,
átéli azt, amit Jézus mond ta-
nítványainak az Istennel való
kapcsolatról János evangéli-
umába: „…mert nélkülem
semmit sem tudtok csele-
kedni.” Jn 15,5b, mégis a
biztonságot, az erôt sugároz-
za az övéi számára.
Az egyházközségünkben

mûködô férfikör egy olyan le-
hetôséget kínál férfi testvére-
ink számára, ahol bibliai ala-
pokon pontosan azokat a

kérdéseket beszélhetjük
meg, ami a fentebb említett
határ megtalálására vonatko-
zik. Mindemellett pedig férfi
mivoltunkból fakadóan elôke-
rülnek olyan témák is, melyek
érdeklôdési körünk részét ké-
pezik. Így voltunk 2018
ôszén, eleget téve egy ked-
ves meghívásnak borkósto-
lón Écsen, ahol vendéglátó-
ink, Deésy Gábor és családja
finom étkekkel is megvendé-
gelt. Az elôttünk álló májusi

férfikôr pedig alkalmat teremt
majd arra, hogy Szijártó Ba-
lázs, férfikörös tagunk vezeté-
sével megismerkedjünk kü-
lönféle régi, klasszikus ameri-
kai autóval, illetve azok resta-
urálási folyamataival. 
A jövôben havonta, elôre

meghirdetett alkalmainkra
sze retettel várjuk kedves férfi
testvéreinket!

Csorba János
igazgató lelkész
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Gyereksarok

Igazi szeretet
Erik szívesen magával vitte

Bobit, a kutyáját, hogy a patak
mentén felfedezô utat tegye-
nek a tanyájukon. Egyszer,
amikor a legelôn jártak, Erik
meglátott egy tehenet biztos
távolban. De ahogy megálltak,
hogy bizonyos nyomokat
szemügyre vegyenek, dühödt
tehénbôgést hallott, és valami
nagy robajjal áttört a bozóton.
Földbe gyökerezett a lába,
ahogy egy fekete tehén rá
akart rohanni. 
De akkor Bobi — akit arra ta-

nítottak, hogy tartsa távol ma-
gát a tehenektôl — acsarkodva
rávetette magát a tehénre. Az
megrázta a fejét és figyelme
Bobi felé irányult, majd a kö-
vetkezô pillanatban földhöz te-
remtette az ebet. 
Erik felmászott egy fára ab-

ban a tudatban, hogy Bobi
meg tudja védeni magát. Ám
ahogy lenézett onnan, látta,
hogy tévedett. „ Istenem, kér-
lek vigyázz Bobira!” — könyör-
gött, amikor a felbôszült tehén
újra nekitámadt a kutyájának. 

Találósok

Kô ajtaja, kôbôl terme,
Kôágyon pihennek benne.

Tavaszi ének
Fölkelt a Nap,                                                   
ragyog a fény,
Áradva jô
Erô, remény.

Kikel a mag
Zsendül az ág,                                                   
csilingel a
harangvirág.                                                     

Hol a sötét,                                                      
a sírüreg?                                                        
Ott is a Nap                                                    
ragyog, nevet.  

Csöppke madár
„csivit”: dalol.
Öröm a szívre
ráhajol.                                                

Üde a lég,
azúr az ég.
A szépségbôl
sose elég!

...Jön is a
legnagyobb csoda:
Jézus él!
Allelujah!

Üres a sír!
Nincs pusztulás!
Ölel az Úr.
Feltámadás!

(töviskorona)

(kereszt)

(sziklasír)

Erik fentrôl figyelt, míg vé-
gül a tehén visszament a bo-
zótba. A bozót takarásában
észrevette a tehén újszülött
borját. Leereszkedett a fáról,
és odasietett a mozdulatlan
Bobihoz. Összeszorult torok-
kal nyalábolta fel a kutyát, és
minden erejét összeszedve a
házukhoz vitte. 
— Apa! Anya! — kiáltotta két-

ségbeesetten. — Segítsetek!
Szülei futva jöttek, és Erik

arcáról peregtek a könnyek,
miközben beszámolt a történ-
tekrôl. 
Apa Bobi mellkasához szo-

rította a fülét. 
— Még ver a szíve! —

mondta. — Vigyük el az állat-
orvoshoz!
Erik a váróteremben ült,

amíg az orvos hosszan vizs-
gálta, és ellátta Bobit. 
— Fel fog épülni a kutyád —

mondta, miután végzett -, de
több bordája is eltört. A tüdeje
átfúródott, és agyrázkódást
kapott. Itt marad nálunk, míg
megerôsödik. 

Erik és édesapja szótlanul
hazahajtottak. 
— Bobi a tehénnek ment,

hogy ne bántson engem —
mondta végül Erik. 
Apa bólintott. 
— Bobi önként nézett szembe

a halállal azért, hogy te élhess.
Tudod, mire emlékeztet ez en-
gem? — kérdezte édesapa. — Jé-
zus áldozatára. Ô úgy szeretett
minket, hogy az életét adta,
hogy megmentsen bennünket a
haláltól. Ezzel megmutatta ne-
künk, hogy milyen az igazi sze-
retet. „Arról ismertük meg a sze-
retetet, hogy Ô az életét adta ér-
tünk.”  (1 Jn. 3, 16)

Forrás: A zárba illô kulcs. 3 c. könyvbôl

Uralkodó koronája,
nem aranyból, ágból,
rajta vércsepp-igazgyöngyök
Krisztus homlokáról.

Szenvedés és átok fája,
mégis áldás a virága.

Forrás: Az örömhír c. újságból

Húsvéti fejtörô

Keresd meg a hálózatban a következô szavakat! ( Vízszintesen, függôlegesen
és visszafelé olvasva is lehetnek, sôt, egymásba is érhetnek. )

ÁLDOTT, ÖRÜL, BETFAGÉ,
PRÓFÉTA, CSIKÓ, SOKASÁG,
DICSÉR, SZAMÁR, JERUZSÁ-
LEM, TANÍTVÁNY, JÉZUS, ÚR,
JÖN, ÚT, KABÁT, ÜL, KIÁLT, VÁG,
KIRÁLY, VIRÁG.

K M R P R Ó F É T A

I E Ú M É J Ö N A E

R L Á C S I K Ó N G

Á Á L G C V I É I Á

L S D V I R Á G T S

Y Z O Á D Á L A V A

L U T G Á M T F Á K

Ü R T Á B A K T N O

R E L T Ó Z L E Y S

Ö J É Z U S Ü B Ú T

A rácsban ki nem húzott betûk
Krisztusról beszélnek. 

Jézus a ...................................!

(Bûneinkbôl Szabadító, hogy
Istennek tetszô új életben
járhassunk.)
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Péterfy

A biblikus cím talán furcsa egy oktatási
intézmény híradásában. A jövô tanévtôl
van rá lehetôség, hogy az általános iskola
1. évfolyamára több gyermeket vegyünk
fel. Az új épületszárny elkészülte lehetôvé
tette, hogy bizonyos években (nem min-
den tanévben) több általános iskolai osz-

Nagyböjt, a kereszténység számára a
húsvétot megelôzô 40 napos idôszak,
mely segíthet felkészülni Jézus feltáma-
dásának ünnepére. A vallásos gyakorlat
középpontjában, ezen idôszakban a
bûnbánat, a megtisztulás, az imádkozás-
sal való Istenre figyelés áll.
Hogyan tudjuk mi ezt az óvodában

megvalósítani? Különleges, egyedi a
gyermekek szívéhez közel álló ráhango-
lódással. Együtt leszedjük a farsangi
díszeket és gyertyagyújtás mellett beszél-
getünk az elôttünk álló idôszakról: - Mitôl
lehetünk jobbak? Hogyan tudunk segíteni
másoknak? Mivel készülhetünk erre az
örömteli ünnepre? 
Elôkerül Fehérke, a kisbárány törté-

nete, amit elalvás elôtt hallgathatnak a
gyerekek fejezetrôl fejezetre haladva. A
nagyobb gyerekek izgatottan várják ezt
az idôszakot, hiszen ôk már ismerik Fe-
hérkét, a Jó Pásztort, a Halál árnyéká-
nak völgyét, az idegen nyájat és a
Rossz Pásztort is. Ez a történet a gyer-
mekek szintjén mesél Istenrôl, az Ô
Egyszülött Fiáról, a kísértésrôl, az em-
beri gonoszságról és arról, hogy mind-
annyian mások vagyunk, de a Mennyei
Atya mégis mindegyikünkre vigyáz és
gondot visel. A történet hallgatása, ma-
gával hozza az eljátszás élményét. Ez
történhet szerepjáték,- bábozás,- dra-

matizálás formájában is. Különleges,
felemelô érzés a gyermekek között
megélni Fehérke történetét, mert érzik,
hogy ez nem „csak” egy mese, hogy ez
róluk és rólunk szól. Az ünnep elôtt kö-
zösen a templomba megyünk: FEHÉR-
KE KONCERTRE. Mi, óvó nénik éneke-
lünk és szólaltatunk meg hangszereket,
és közben a kisbárány, a nyáj és a Jó
Pásztor szavai, története cseng újra a
fülünkbe. Gyermekeinket a feltámadás
örömhírével engedjük haza. (Kovács-
Tolnai Zita)

Február 16-án immár 2. alkalommal ren-
dezte meg a Gyôri Evangélikus Egyházköz-
ség és a Péterfy Sándor Iskola és Óvoda kö-
zössége a Torkos András Jótékonysági Bált.
162 fô — köztük nagy számban az is-

kola dolgozói és a tanulóink szülei — vett
részt a jó hangulatú vigasságon. Csorba
János igazgató lelkész és Kolarovszki
Zoltán intézményvezetô megnyitó gondo-
latai után a fellépô mûvészek operett- és
musicalslágerekkel, illetve latin táncokkal
teremtettek báli hangulatot. A jelenlévôk
az éjszakába nyúlóan élhették meg a ze-

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket...” (Mk 10, 14.)

Torkos András Jótékonysági Bál

tály induljon a Péterfyben. A 2019/2020-
as tanév az elsô, amikor 3 általános isko-
lai osztályban 75 kis elsôs kezdheti meg
az iskolás éveit. Ez egyben azt is jelent-
heti, hogy több családhoz jut el Isten igé-
je. Ezzel a tudattal válik teljessé a címben
leírt bibliai igehely.

Húsvétra készülôdve

ne, tánc és a vidám beszélgetések han-
gulatát.
Az alkalom közösségformáló erején túl

fontos, hogy az alapítvány számlája közel
1,5 millió forinttal gyarapodott. Ennek az
összegnek az értékét az is növeli, hogy
nagyon sokan ajánlották fel tombolatár-
gyakat, illetve mintegy 900.000 Ft érték-
ben támogató jegy is értékesítésre került.
A bál szervezôi köszönik a támogatást;

remélik, hogy mindenki jól érezte magát. Így
2020. február 8-án a 3. Torkos András Jóté-
konysági Bálon újra találkozhatunk!
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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. 
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Szeretetház

December... várakozás, ké-
szülôdés, Karácsony. Itt folytat-
juk híradásunkat. Mikulásra
több mint 90 kiscsizmát készí-
tettünk nagy élvezettel szorgos
kezû segítôinkkel. Került bele
csoki is mindenkinek, jó volt lát-
ni a lakóink arcán átsuhanó
mosolyt, amikor a piros sipkás
manók bekopogtattak. Vissza-
térô vendégeink Spanicsek At-
tila és Hurtik Imre csodás hang-
szerükön, tárogatón varázsol-
tak nekünk ádventi hangulatot.
“Az Ige testté lett”... elérkez-

tek az Ünnepek. Igehirdetések,
áhítatok - a lelki töltekezés al-

kalmai voltak, arányaiban szép
számú résztvevôvel. Karácso-
nyi köszöntôt mondtak és éne-
keltek óvodásaink, körbejárva
folyosóinkat, az iskolások pe-
dig kétszer is eljöttek hozzánk,
hogy minél többen hallhassák
szép karácsonyi mûsorukat.
Marosné Kovács Tünde és ta-
nítványai (a kicsitôl a nagyig)
gyönyörû és mindig más fuvo-
lamuzsikájukkal örvendeztettek
meg bennünket. Folyosói kará-
csonyfáinkat adományként
kaptuk, három fiatalember jó-
voltából, akik a díszítésban is

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg
vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11,28.)

segítkeztek az idôseknek, és
díszeket is hoztak. Jó volt látni
a két korosztályt együtt!
Kézmûves foglalkozáson

az ügyesebbek fonalgrafikával
fenyôfa formát varrtak és dí-
szítettek ki, valamint téli tájké-
pet ragasztottak. A jól bevált,
már ismert foglalkozásokon
kívül újdonság, hogy teadél-
után keretében mutatkozhat-
tak be új lakóink.
Januárban az óvodánkban

tett látogatás hozott színt élet-
ünkbe, amely jól szolgálta a
generációk közötti kapcsola-
tok építését, sôt egyik lakón-

kat Lampert Lôrincné Ani nénit
annyira megihlette, hogy em-
lékeztetôül papírra vetette él-
ményeit, hadd álljon itt belôle
ízelítôül néhány részlet:
„Nagy igyekezettel készül-

tünk... Tudtuk, hogy szép új fa-
lakat, új bútorokat is fogunk lát-
ni, de a tevékenyen serényke-
dô, környezetüket szépítgetô
óvónénik szemet gyönyörköd-
tetô munkái meglepetést okoz-
tak...Csodákat hoztak létre ön-
szorgalomból...Mintha mese-
ország vett volna körül min-
ket... A csoportszobák hangu-
lata is emlékezetes marad ne-

künk míg csak élünk... Az egyik
szoba közepén óvónénit és a
nagy rózsaszín orvosi táskát
sok kicsi doktornéni és asz-
szisztensnô vette körül... Áhí-
tat, verselés, a galériák lépcsô-
korlátain gimnasztikai bemuta-
tó... A nagycsoportosok csen-
gô énekhangja, pörgekalap,
tánc... Soha el nem feledhetô
élmény a számunkra...”
Februári programjaink kö-

zül még a klasszikus gitár ze-
nei koncertet és a farsangun-
kat emelném ki, ahol Fehér
Jenô harmonika muzsikával
gondoskodott a jó hangulat-

ról. A hónap végén két óvodás
csoporthoz csatlakozva vet-
tünk részt a téltemetés, télbú-
csúztatás (kiszézés) hagyo-
mányôrzô programjához.
Legfrissebb élményünk az is-

kolások március 15-i ünnepi
mûsora, amelynek hatására la-
kóink nem „széledtek” szét az
elôadás után, hanem együtt ma-
radva közkívánatra elénekeltük:
„Kossuth Lajos azt üzente,

elfogyott a regimentje...”

Samu Jánosné 
mentálhigiénés munkatárs
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Programjaink

Szeretettel hívjuk minden gyülekezeti tagunkat húsvét hajnali 5:30-kor kezdôdô istentiszteletünkre, majd az
ezt követô agapéra. A közös étkezésre kérjük, hozzon magával két fôre elegendô élelmet, melyet az öreg-
templomi gyülekezeti teremben a közösen megterített asztalnál fogyasztunk el.

Ünnepi istentiszteleti rend

„Torkos András” Evangélikus Egyházi Mûvelõdé si Alapítvány
adószáma: 19112099-1 -08

Pálmai Lajos Evangélikus Egyházi Alapítvány
adószáma: 18530399-1-08

Túróczy-hagyaték Alapítvány
adószáma: 18125782-1-41 

Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy adóbevallásuk kitöltésekor 1+1%-ukat ajánlják fel  egy házunk, illetve egyházunk
 alapítványainak javára. Egyházunk technikai száma: 0035. Az alapítványi számok az iratterjesztési asztalon találhatók.
Az 1 % felajánlása nem azonos az egyházfenntartói hozzájárulással.

Áldott, boldog húsvéti ünnepket kívánunk minden kedves olvasónknak!

április
Öregtemplom Újtemplom Gönyû

Szabad-
hegy

Bácsa
Gyôr-

szentiván Infó

8:30 10:00 Egyéb 8:30 10:00 Egyéb 8:30 18:00 15:00 15:00

18. Cs 18:00 SZ.J.* 16:30 SZ.J.* Nagycsütörtök

19 P J.A.*
17:00

CS.J. PASSIÓ
CS.J.* Nagypéntek

20. Szo 17:00 I.J. Nagyszombat

21. V 5:30 J.A.* CS.J.* V.J.* V.J.* J.A.* V.J.* CS.J.* V.J.* HÚSVÉT

22. H SZ.J.* M.ZS.* HÚSVÉT

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

Öregtemplomi Központi Lelkészi Hivatal
Hivatali idô: H—K—Sze—P: 8:00—14:00, Cs: 8:00—16:00 Cím: 9025 Gyôr, Petôfi tér 2. Telefon: 96/524-532. Mobil: 20/824-8101 

Insula Lutherana Varroda Honlap: varroda.netai.net Tel.: 20/824-4619

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

10.000 Ft/fô/év, 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

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


