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Ti rosszat terveztetek elle-
nem, de Isten terve jóra fordí-
totta azt - ez az ismert bibliai
kijelentés mintegy 3500 évvel
ezelôtt hangzott el József szá-
jából Egyiptomban, aki hosz-
szú utat járt be - lelki értelem-
ben is - míg ott áll azok elôtt,
akik évtizedes szenvedéseket
zúdítottak rá, szemükbe néz
és megfogalmazza megbékélt
szíve mély hitvallását.

Elkényeztetett gyermek-
ként nôtt fel, féltékeny testvé-
rei eladták rabszolgának,
majd a fáraó országában
igazságtalanul megvádolták,
ezért börtönbe került hosszú
évekre. A testvérek apjuknak
azt hazudták, hogy kedvenc
fia meghalt, tettükkel a lelki fáj-
dalom völgyébe taszították ôt
is, míg ki nem derült az igaz-
ság, hogy József él, sôt ma-
gas rangra emelkedett, végül
népének megmentôje lesz.
Mózes elsô könyvének utolsó
fejezetében olvashatjuk, mit
mond testvéreinek, amikor fel-
fedi magát elôttük. Károli sza-
vaival: ti gonoszt gondoltatok
én ellenem, de Isten azt jóra
gondolta fordítani. Ez a meg-
próbáltatásokban még nem
látszott, de visszatekintve ösz-
szeállt a kép.

Másfél évezred múltával Is-
ten minden elképzelést felül-
múló módon tette nyilvánvaló-
vá, hogy Ô az Úr mindenek fe-
lett, akaratát beteljesíti, az
átokból áldás fakad keze nyo-
mán. 3 év nyilvános szolgálat
után Isten Fiát népe kivetette
maga közül, földi sorsát 33
évesen a szenvedés, meg-
aláztatás, erôszakos halál zár-
ta le. Úgy tûnt, hogy a gonosz
erôk diadalmaskodnak, ám Is-
ten cselekedett és Fia feltá-
masztásával megmutatta,
hogy Övé a hatalom mennyen

Isten terve

és földön, következetesen vé-
gigviszi tervét az emberi go-
noszság ellenére is. A világtör-
ténelem ezzel fordulóponthoz
érkezett. A keresztbôl élet fa-
kad sokak üdvösségére.

Hisszük-e ezt? Mert az üd-
vösség útján nem lehet hit nél-
kül járni. Bármilyen élethely-
zetben vagyunk a legfonto-

sabb az Úrba vetett bizalom.
Bizonyos életkor elérésével az
ember tapasztalni fogja a
megpróbáltatásokat, csak az
élet négy területét érintsük. Az
ember tapasztalni fogja, mit
jelent, ha komoly betegség
veri le a lábáról. Szeretteit el-
veszítve átéli a hiány lassan
gyógyuló fájdalmát, vagy

megválaszolhatatlan kérdések
tornyosulnak elôtte tragédiák
személyes érintettsége okán.
Része van mély csalódások-
ban, megtört emberi kapcso-
latok sebét hordozza, mert
visszaélnek a bizalmával, elle-
ne fordulnak, vagy elárulják.
Tudni fogja mit jelent, hogy az
életben nem csak anyagi nye-
reségek vannak, hanem elô -
fordulhatnak létbizonytalan-
ságba taszító veszteségek is.
Amint halad elôre az ember
élete útján több és több meg-
próbáltatásban lehet része, hit
nélkül a kilátástalan idôsza-
kokban összeomolhat, de Is-
ten iránti bizalommal a szívé-
ben talpon maradhat, sôt
megerôsödhet. Istennek jó
terve van az életünkkel, jó ter-
ve van az életeddel. Sokszor
megment a nyomorúságoktól,
máskor a megpróbáltatások-
ban tapasztaljuk meg az Ô ol-
talmát és szeretetét. Húsvét
csodálatos üzenete, hogy Is-
tené az utolsó szó, Jézus által
Isten legyôzte a Sátán, a bûn,
a halál uralmát, a történteket
jóra gondolta fordítani.

221-es szép, húsvéti éne-
künk is megerôsít ebben: Rö-
gös úton láttam sokszor: Jé-
zus soha nem hagy el! Ott
van, mire kell, még jókor, És a
porból felemel. Néha gyötört
bár a kétség, Mintha Jézus
messze késnék, De ô segítsé-
gével Ott volt egészen közel!

Bármilyen élethelyzetben is
vagyunk, betegség, gyásze-
set, megtört emberi kapcsola-
tok, anyagi ellehetetlenülés rö-
gös útján járva éppúgy, mint
„boldog békeidôben” a feltá-
madt Úr Jézus Krisztus békes-
sége hassa át ünnepünket!

Mesterházy Zsuzsanna 
lelkész

A Gyôri Evangélikus Egyházközség idôszaki kiadványa

Giotto di Bondone: Noli me tangere! (1306) — részlet
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Múltunk

Huber Etelka 1887. július 1-jén népes
család gyermekeként született Puszta-
szentlôrincen. Édesapja, a római katolikus
vallású Huber János, korábban uradalmi
kertészként dolgozott, késôbb azonban sa-
ját vállalkozásba fogott. Édesanyja, Schus-
ter Mária evangélikus szellemû nevelése
meghatározó erôként formálta késôbbi
életét. Gyermekéveit édesanyja szülôváro-
sában, Somorján töltötte, ahol ekkoriban
édesapja nagyobb méretû kertet bérelt. Itt
végezte el az elemi iskolát, majd a polgári
iskola négy osztályát. Ahogyan arról öné-
letírásában vall, már kora gyermekkorában
vonzalmat érzett magában a betegek ápo-
lása iránt. 13 esztendôs korában isteni út-
mutatásnak tekintette, mikor egy kezébe
került evangélikus folyóiratban elôször ol-
vashatott a pozsonyi diakonisszanôvérekrôl
és szolgálatukról. Bár édesanyja azt remél-
te, hogy a polgári iskola befejezését köve-
tôen lánya egy jómódú család kisebb gyer-
mekei mellett nyerhet alkalmazást, ô végül
a pozsonyi anyaházban vállalt munkát.

Hat hónapnyi ott töltött idô után felvételét
kérte a közösségbe, ám erre fiatal kora miatt
még nem kerülhetett sor. Végül 18 éves ko-
rában, 1905. szeptember 17-én avatták di-
akonisszanôvérré. Az elsô néhány eszten-
dôben elsôsorban betegápolással foglalko-
zott, nem csupán Pozsonyban, hanem az
anyaház több külsô állomásán is: Nyitrán,
Rozsnyón, Zólyomban, Kiskunfélegyházán
és Bécsben. 1908—1909-ben egy esztendôt
Bajorországban tölthetett, melynek kereté-
ben Hof város diakonissza kórházában ré-
szesült betegápolási továbbképzésben.

Idôközben megállapodás született a
pozsonyi anyaház és a gyôri gyülekezet
között, melynek értelmében Gyôrben di-
akonissza állomás létesült. Huber Etelka
és Frühwirth Auguszta nôvérek 1910 ta-
vaszán kezdték meg szolgálatukat a vá-
rosban, ahol a gyülekezet által mû köd te -
tett árvaház és idôsotthon irányítását vál-
lalták magukra. Ettôl az idôponttól kezdve
Huber Etelka élete egybefonódott a gyôri

diakonissza szolgálattal.
Bár az elsô világháború következtében

néhány évig szünetelt az evangélikus
szeretetintézmények mûködése Gyôr-
ben, ám 1926-ban úgy döntött a gyüleke-
zet, hogy intézményeit ismét megnyitja.
Az újjászervezôdés elômozdítása érdeké-
ben újból felvették a kapcsolatot Po-
zsonnyal, s kimondottan Huber Etelkát
kérték fel a gyôri diakonissza munka
megszervezésére. Így ô volt az, aki ott
bábáskodott a felálló gyôri diakonissza
anyaház elsô bizonytalan lépéseinél,
majd mikor 1930-ban önálló, Pozsonytól
független intézménnyé vált, ôt választot-
ták meg annak elsô fônöknôjéül.

Ennek köszönhetôen kulcsszerepet ját-
szott az 1930-as években bekövetkezett
óriási fellendülés megvalósításában. Ebben
az idôszakban nem csupán az anyaház-
ban szolgáló diakonisszák száma emelke-
dett, hanem ezzel párhuzamosan a gond-
jaikra bízott munkaterületek is dinamikusan
gyarapodtak. Hamarosan kicsinek bizo-
nyult az elsô világháborút megelôzôen
épült gyôri szeretetház, így azt újabb szárn-
nyal bôvítették, majd Börcsön létesítettek
árvaházat. Emellett a külsô állomáshelyek
száma is folyamatos növekedést mutatott.

Ugyan a második világháború a gyôri
diakonisszák munkáját is nehezítette és
sok szempontból visszavetette, ám az
1940-es évek közepén egy újabb felívelés
vette kezdetét, melynek majd csak a meg-
változott politikai környezet vetett véget.
Huber Etelka azonban ezt az idôszakot
már nem élte meg, mivel 1948. október 5-
én csendesen távozott ebbôl a világból.

Ahogyan azt munkájának méltatói egy-
tôl-egyig kiemelik, igazi nagysága nem az
elért külsô eredményekben mutatkozott
meg, hanem a Krisztus útjára térített lelkek
bizonyságtevô életén keresztül. E téren ki-
fejtett hatását talán Túróczy Zoltán fogal-
mazta meg legszebben: „Az élet beszédé-
nek /Fil. 2:16./ volt nagy prédikátora. Pré-
dikált már a külsô megjelenése is. Ahol

A gyôri diakonissza anyaház elsô fônökasszonya

Huber Etelka (1887—1948)

Magyarországon viszonylag késôn és rövid idôre bontakozhatott ki az intézményesült újkori diakonissza-
mozgalom. Ennek nyomán mindkét protestáns egyház létesített anyaházakat, azonban ezek egy része a
trianoni döntés következtében — az elcsatolt területekkel egyetemben — külföldre került. A két világháború
közötti idôszakban csupán három evangélikus anyaház létesült és mûködött Magyarországon, ezek egyi-
ke volt a gyôri. Az itteni anyaház legmeghatározóbb egyéniségének az intézmény elsô fônökasszonya,
Huber Etelka tekinthetô.

megjelent, a Krisztus jó illatával telt meg a
ház. /János 12:3./ ... Prédikált minden
mozdulata, egész élete. A szívét érezte
meg leghamarabb mindenki. Szeretetével
szolgált a legtöbbet. Szavának bizonyság-
tevésével és életnek beszédével egyfor-
mán Krisztushoz szerette az embereket. ...
Prédikált a Gyôri Diakonissza Anyaházat
vezetô szolgálata is. Nagy család volt a ke-
zére bízva: diakonisszák, öregek, árvák, in-
ternátusi növendékek. S ô mindegyiknek
édesanyja tudott lenni. ... Prédikált a szen-
vedése is. Úgy szenvedett, hogy közben is
mindig Urát s övéit szerette, s Krisztusát di-
csôítette. ... Lelke szerteszét szolgált az or-
szágban diakonisszáiban. Prédikáló élete
holta után is prédikált.”

Elhunytával egy korszak zárult le. Halá-
lával pótolhatatlan ûr keletkezett az anya-
ház utolsó néhány évének mûködésében,
még akkor is, ha a keze alól kikerült diako-
nisszák legjobb tudásuk szerint igyekeztek
továbbvinni tanítását, szellemiségét az
anyaház 1951-ben bekövetkezett meg szû -
né séig és azt követôen is. Így rajtuk keresz-
tül élete valóban holta után is prédikált.

Világi Dávid
történész, levéltáros
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Portré

Ha jól tudom, bele születtél a gyüleke-
zetünkbe, egy parókia volt az otthonod.
Hogy is volt ez?

Igen, édesapám lelkészként szolgált
Nádorvárosban, és ott nôttem fel a Lie-
zen-Mayer utcában, ahol most te is laksz
családoddal. Szép gyerekkorom volt,
nyolcan vagyunk testvérek, én a legfiata-
labb. Minden vasárnap mentünk temp-
lomba, sok mindent csak utólag értettem
meg, mit lehetett és mit nem az akkori
idôkben. (Sokat segített ebben a Háló
címû könyv elolvasása). 

Szüleim hite, haza- és családszere-
tete követendô példa számomra, az
alapokat otthonról hoztam. Édesapám
nyugdíjba vonulása után költöztünk
Gyôrságra, ahol ha lehet, ünnepekkor
összejön a nagy család.

Mentálhigénés szakemberként dolgo-
zol két munkatársaddal együtt a Szeretet-
házban, pedig eredetileg egészen mást
tanultál. Hogyan és honnan jött ez az éles
váltás?

Nem érzem annyira éles váltásnak,
mert több irányban tanultam, kerestem,
hol is van az én helyem. Szeretem a
természetet, állatokat, középiskolában
érdekelt a biológia, környezetvédelem,
ezért az agráregyetemen tanultam to-
vább, majd pár évig biológiát tanítot-
tam két közeli falu általános iskolájá-
ban. Közben megszereztem a mérnök-
tanári képesítést, de hiányérzetem
volt... Megtudtam, hogy a táplánypusz-
tai otthonban pedagógus végzettségû
embert keresnek az akkor kialakulófél-
ben levô mentálhigiénés csoportba. Ez
valóban elég nagy váltás volt, de meg-
szerettem az ottani munkát. Gyerekko-
romban édesanyámmal többször men-
tünk segíteni egy-egy közelben levô rá-
szoruló néninek, valószínû innen is az
indíttatás... Ottani munkahelyem isko-
lázott be mentálhigiénés képzésre.
Közben férjhez mentem, és lányunk
betegeskedése miatt elég hosszú ideig
otthon maradtam vele. A munkahelyi
létszámcsökkentés ezután engem is
érintett, és ekkor jöttem a Szeretetház-
ba dolgozni.

A Szeretetházból kérdezem egyik munkatársunkat, akit sokan jól is-
mernek, már csak azért is, mert Egyházközségünk régi tagja. Mosta-
nában inkább a gyôrszentiváni istentiszteleteken lehet vele találkozni,
hiszen ott él családjával, ô Samuné Kovács Anikó.

Otthonról hozva, de felülrôl kapva

Legtöbben — már csak a jogszabályi
keretek miatt is — életük alkonyán költöz-
nek be a Szeretetházba. De itt nem min-
den az utolsó napokról szól ugye?

Baj lenne, ha csak arról szólna, hi-
szen van aki több évet tölt nálunk. Igyek-
szünk változatos programokat, foglalko-
zásokat kínálni nekik (most a COVID-
helyzet miatt sajnos ezt nem lehet). Aki
pedig ilyen beállítottsággal jön be, és ál-
lapota ezt nem indokolja, ônála az a cél,
hogy megpróbáljuk ebbôl a nézôpontból
kimozdítani, motiválni.

Óhatatlanul kialakulnak kötôdések, hi-
szen — ahogy mondtad — van, aki hsszú
évekig él itt. Nem nehéz a nagy átlagnál
sûrûbben gyászolni?

A mentálhigiénés képzésen megta-
nultuk, hogy nem szabad túlságosan
“bevonódni” mint segítô, mert nem tud-
nám hosszútávon végezni a munkám.
Saját táplánypusztai tapasztalatom is
megvolt már erre nézve mikor idejöt-
tem dolgozni, de meg kell valljam, az
elsô idôben még így is nehéz volt. Azt
gondolom, hitem sokat segített ennek
feldolgozásában, és az is, hogy mi hár-
man kollégák sokat beszélgetünk,
megosztjuk egymással a mindennapok
történéseit. Mindazonáltal nem lenne
rossz, ha több alkalom szólna a “segítô
segítésérôl”, mert úgy látom, hogy
szükség lenne rá.

Munkád során gyakran elôkerül az
IGE, akiknek igénye, azokkal beszél-
getsz róla, viszed az evangéliumot
szobáról szobára. Ez a személyes
missziód?

Egyre inkább úgy érzem, hogy igen,
amikor erre lehetôség kínálkozik egy
beszélgetésben, akkor megvallom hite-
met. Amennyire ismereteim engedik,
beszélgetek az IGÉrôl (hitoktatói kép-
zésen bôvítettem tudásomat), szem el-
ôtt tartva, hogy eszköz vagyok csupán
Isten kezében a magam emberi gyarló-
ságaival. Úgy érzem, az én gyülekeze-
tem a “Szeretetházi gyülekezet”, ami
hivatalosan nincs, de számomra mégis
létezik. Evangélikus, református, kato-
likus testvérekkel alkotunk egy közös-
séget az áhítatokon, ami most már na-
gyon hiányzik.

Végül saját családodról szabad kér-
dezni?

Persze. Férjem idén vonul nyugdíjba
mint gépészmérnök, lányunk hamarosan
húsz éves lesz, nemrég találta meg, mi-
lyen szakon szeretne továbbtanulni. Ba-
rátjával együtt komoly terveik vannak.
Szûkebb családunkhoz tartozik még há-
rom befogadott cica, egy befogadott ku-
tya és egy teknôs, így éljük mozgalmas
napjainkat Gyôrszentivánon.

Köszönöm szépen a válaszaidat, és
a gyülekezeti tagok és a Szeretetház la-
kói nevében is azt az elkötelezettséget
és szeretetet, amivel végzed ezt a szol-
gálatot! 

Vancsai József
lelkész
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Az ünnepek mérföldkövek
életünk útján, melyek nem-
csak tagolják az idôt, de
egyúttal olyan meghatározó
pontok is, amelyek segítik az
emlékezést, újra és újra
szembesítenek olyan életün-
ket meghatározó fordulópon-
tokkal, melyeket jó szem elôtt
tartanunk. A történelem és
saját, személyes élettörténe-
tünk azon eseményei, ame-
lyek egyszer valamikor meg-
történtek, de nem csak akkor
és ott hatottak, hanem üzene-
tük, jelentôségük még most
is meghatározza életünket.
Nemzeti és egyéni életünk
fordulópontjai mellett ilyenek
az egyházi esztendô ünnepei
is, melyek a legszélesebb
körben, kontinenseken átíve-
lôen érintik az ember életét.
Sorozatunkban ezeket az ün-
nepeket mutatjuk be.

Ünnepek — az egyházi esztendô
Általánosságban
az egyházi esztendô 
kialakulásáról
Az egyházi esztendôt négy

ünnepkörre szolták osztani,
amely évrôl évre ismétlôdik.
Kezdôdik a karácsonyi ün-
nepkörrel, melyet advent 4
hete (vasárnapja) vezet fel,
aztán következik a húsvéti ün-
nepkör, amit a vízkereszt ün-
nepe utáni utolsó vasárnapot
követô hetvened-, hatvanad
és ötvened vasárnapja vezet
be, immáron Húsvét ünnepe
felôl számolva az idôt. A har-
madik ünnepkör Pünkösd,
amely Húsvét ünnepétôl szá-
mított 50. napra esik és ami-
hez, az üdvösségtörténet me-
nete szerint Mennybemenetel
ünnepe kapcsolódik (Jézus
visszamegy az Atyához, ezt
követôen pedig megérkezik a
Pátrfogó) a Húsvét ünnepétôl

számított 40. napon, amely
így mindig csütörtökre esik. A
negyedik ünnepkör Szenthá-
romság ünnepe és az azt kö-
vetô vasárnapok, amely idô-
szak egészen a következô
egyházi esztendô kezdetét je-
lentô adventig tart. Ez utóbbit
"ünneptelen félévnek" is szok-
ták nevezni, utalva egyfelôl az
idôszak hosszúságára, hi-
szen majdnem fél évnyi hosz-
szúságú (~június második
felétôl november végéig, dec-
ember elejéig), illetve azért is,
mert amíg az egyházi eszten-
dô elsô felében (adventtôl
Szentháromság ünnepéig)
egymást követik az ünnepek,
addíg Szentháromság vasár-
napját követôen kevés ünne-
pet találunk, melyek közül le-
ginkább és legáltalánosab-
ban reformáció ünnepe (októ-
ber 31.) emelkedik ki. Ugyan-

akkor a negyedik ünnepkör
ezen elvenezése problémás,
hiszen megtévesztô módon
vasárnapnak a hangsúlyát ki-
sebbíti, amely pontosan azért
ünnep, mert újra és újra Hús-
vétra, Jézus feltámadásának
a napjára emlékeztet.

Ez azonban nem mindig
volt így, hiszen eleinte, a 2. szá-
zadtól kezdôdôen az egyházi
esztendôt Húsvét határozta
meg, amely egyúttal annak
kezdetét is jelentette. Az egy
éves idôszak ezt követôen bô-
vült vízkereszt ünnepével (Epi-
fánia), majd a 4-7. század kö-
zött az ünnepek között megje-
lent karácsony, mint Jézus szü-
letésének ünnepe is. Tartalmá-
ból (születés, új kezdet) követ-
kezôen pedig ez utóbbi egyre
inkább átvette az egyházi esz-
tendô kezdetét jelentô szere-
pet, amihez aztán az adventi
idôszak, mint bevezetô idô-
szak is kapcsolódott, rögzítve
ezzel a ma is érvényes hagyo-
mányt, mely szerint az egyházi
esztendô advent elsô vasár-
napjával kezdôdik.

Dátumilag nézve kérféle ün-
nepet különböztethetünk meg
az egyházi esztendôben. Van-
nak a fix ünnepek, melyek dá-
tumra pontosan mindig ugyan
oda esnek, mint például kará-
csony (december 24., 25., 26.)
vagy Vízkereszt (jan. 06.) és
vannak a mozgónak nevezett
ünnepek, melyek inkább az
adott hét napjához kötôdnek
dátumtól részben függetlenül.
Ilyen például Húsvét, amely a
tavaszai napélyegyenlôséget
követô holdtölte utáni elsô va-
sárnapra esik (márc. 22 - ápr.
25. között). Ezek az ünnepek
viszont fixen vasárnapra illetve
hétfôre esnek (Húsvét, Pün-
kösd), Mennybemenetel ünne-
pe pedig, amely 40. napra kö-
veti húsvétot, mindig csütör-
tökre esik. 

Folyt köv...

Csorba János
lelkész

• Ádvent • Szenteste • Karácsony 1. • Karácsony 2 • Kar. utáni vas. • Óév • Újév

• Újév utáni vas. • Vízkereszt • Vízk. u. vas. • Vízk. u. utolsó vas. • Hetvened • Hatvanad

• Ötvened • Böjt vasárnapjai • Virágvas. • Nagycsüt. • Nagypént. • Nagyszomb. 

• Húsvét 1. • Húsvét 2. • Húsv. u. vas. • Mennybemenetel • Húsv. u. 6. vas. • Pünkösd 1. 

• Pünkösd 2. • Szenth. Ünnepe • Szenth. utáni vas. • Szenth. u. utolsó vas.

EGYHÁZI ESZTENDÔ
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Gyereksarok / Gyülekezeti hírek

Imahét a Krisztus-hívôk egységéért 2021
Amikor a különbözô ke-

resztyén felekezetek egymá-
sért és saját egységükért,
össze-tartozásukért imád-
koznak, azt ökumenénak,
ökumenikus mozgalomnak
nevezzük.

Hol az eredete? Vannak,
akik 1740-ig nyúlnak vissza.
Amikor Skóciában egy pün-
kösdi mozgalom tûzte ki célul
az „imádkozást minden egy-
házért, minden egyházzal
együtt”.

A Katolikus Lexikon szerint
Pallotti Szt. Vince (+1850) in-
dította el az évente vízke-reszt
oktávjában tartott közös imát
az ortodox egyházzal való új-
raegyesülés végett.

Mások Paul Wattson (1863-
1940), anglikán papra mutat-
nak vissza, aki 1908. január
18-25. közötti imanyolcadra
hívta a keresztény embereket,
felekezeti hovatartozástól füg-
getlenül.

Ki ezt, ki azt vallja kezdet-
nek ízlésének megfelelôen.
Egy viszont biztos: 1968-ban
történt elôször, hogy az Egy-
házak Ökumenikus Tanácsa
és a Keresztény Egységtö-
rekvés Pápai Tanácsa közö-
sen adott ki imaszövegeket
erre a nyolc napra, ezzel is tá-
mogatandó az ökumenikus
törekvéseket.

Ezekre a távolra vezet visz-
sza az ökumenikus imahét,

amely 2021. január 18. és ja-
nuár 25-e között is megrende-
zésre került, mert Isten Szent-
lelke úgy akarta, hogy ez a fe-
lekezeti egységért és egymá-
sért való imádkozás megma-
radjon. Idén Magyarországon
a nyitó isten-tiszteletet a Szent
István Bazilikában tartották. Az
imahét programját a Grand-
champi Szer-zetesi Közösség
állította össze. Az általuk vá-
lasztott téma: „Maradjatok
meg szeretetemben és sok
gyümölcsöt teremtek.” (Jn
15,5-9)

A gyôri római és görög ka-
tolikusok, reformátusok, bap-
tisták és evangélikusok -
ahogy minden évben — idén

is részt vettek ebben a világ-
eseményben. Tekintettel az
idei év különleges voltára, a
Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa (ME-
ÖT) elnökségének javaslata
alapján az ökumenikus ima-
hét a tagegyházak az aktuá-
lis járványügyi intézkedései-
nek betartása mellett tarthat-
ták meg. Ahol (mint nálunk) a
templomok az említett okból
zárva voltak, az ökumenikus
istentiszteleteket zárt ajtók
mögött, kamerák elôtt tartot-
ták, a felvételt pedig a világ-
hálón tették közzé. 

Jánosa Attila
lelkész

„L” betûs keresztrejtvény
1. „…mit használ az embernek, ha az

egész világot megnyeri, ….……… pe-
dig kárt vall?”

2. Milyen beteg mondta Jézusnak:
„Uram, ha akarod, megtisztíthatsz”?

3. Jákób harmadik fiának utódai. Papi és
templomi feladatokat láttak el. 

4. Az egyéves szárazság idején nem fo-
gyott el az Illésrôl is gondoskodó sze-
gény család fazekából. 

5. Egy Jézushoz közelálló család tagja.
Meghal, de négy nappal késôbb Jézus
életre kelti.

6. A sodomai istenítélet egyik túlélôje.

7. „A szeretett orvos” — így utal rá Pál, akit
több útján is elkísérte. Ô írta le, hogy
Jézus eltávozása után mit tett Isten az
apostolokon keresztül.

8. Timóteus nagyanyja. Pál ismerte, és
példaértékûnek tartotta képmutatás
nélküli hitét.  

A héber eredetû „Messiás” szó jelentése magyarul: Felkent. És ez mit jelent görögül?. A
sorok kitöltése után a kiemelt betûk összeolvasásával kapjuk a megfejtést. Ma Jézus ne-
véhez kapcsoljuk ezt a megnevezést, az Ô tisztségét mutatja. (A megfejtésben segíthetnek
a következô bibliai fejezetek: 1Móz 19; 4Móz 3; 1Kir 17; Mt 8; 16; Jn 11; Kol 4; 2Tim 1) 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

L
L
L
L
L
L
L
L
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Péterfy

Ovis istentiszteletek helyett 
családi istentiszteletek

A tavalyi év folyamán fogalmazódott
meg, majd érlelôdött a gondolat, hogy le-
gyenek a gyôri evangélikus templomban
az óvodás családok részvételével családi
istentiszteletek. Sok évvel ezelôtt már élet-
re hívtuk az ovis istentiszteleteket, minden
hónap 2. vasárnap délután. 7 éve pedig
minden hónap 4. péntekén délelôtt men-
tünk az óvodásokkal a templomba isten-
tiszteletre. De mégis valami hiányzott,
vagy inkább valaki? Igen, a kisgyermekek
mellôl az édesanya, édesapa és a testvé-
rek. Mi óvó nénik is nagyon szerettük a
péntek délelôtti templomi alkalmakat, de
a kicsiknek az elsô templomi élményt a
családdal kell megélnie. Sok fiatal család
választja évrôl évre az óvodát, a családi
nevelés segítôjének. Ôk már a keresztség
felvételével arra az útra lépnek, ami sokat
tud adni az embernek élete során. Nagy
öröm ez, hisz reményeink szerint nem-
csak intézményt, hanem egy életre szóló
elkötelezôdést is választanak, a kereszt-

yén lét mellett. Sokszor hallottam egy-egy
beszélgetés alkalmával, hogy örömmel
tartoznának egy közösséghez, csak nincs
kötôdésük. Sokan félnek belépni a temp-
lomba, mert nem tudják mit kell ott tenni.
Félnek, hogy gyermekük nem megfelelô-
en viselkedik, és emiatt megszólják ôket.
Mi ebben segíteni szeretnénk, és úgy ér-
zem, tudunk is. Bátorítunk és szeretettel
hívogatunk mindenkit, hogy legyen része-
se a családi istentiszteleteknek. Ahol
megtanulják a gyerekek, hogy hogyan kell
a templomban viselkedni, mit illik és mit
nem. A mellettük ülô felnôtt a követendô
példa. Tôle lesik el, hogy hogyan imádko-
zunk, énekelünk, hogyan vagyunk csend-
ben. És szép lassan belsôvé válik. Termé-
szetes lesz, oly annyira, hogy nagy korá-
ban is keresi a helyet, alkalmat. Hiszen a
jó érzés, a szép emlék, a szülôi példa
mindig vele lesz. Ez az alap, amit ha jól
rakunk le, akkor szilárdan fog állni, lehet
rá építeni. 

Mindezek mellett valljuk be, a gyüle-
kezetnek is szüksége van a fiatalokra.
Így tud életben maradni, épülni és nö-
vekedni. Fontos küldetésünk ez, a gyü-
lekezet építése. Annak a gyülekezetnek,
amelyik fenntart, támogat és magáénak
vall minket. 

Reményeink szerint minden hónap el-
sô vasárnapján, reggel 8.30-kor az Evan-
gélikus Öregtemplom megtelik kisgyer-
mekes családokkal. Sajnos a járvány mi-
att már maradt el alkalom, és még ma-
radhat is el a következôkben. Hiszem,
hogy ez nem számít, mert ha egyszer
végre vége lesz és emlékként tekintünk
vissza erre az idôszakra, akkor majd le-
szünk ott elegen, hogy megtöltsük a pad-
sorokat, énekünk és imádságunk elérjen
az égig. Szeretném hinni, hogy így lesz!
Legyen így!

Tóthné Szebeni Gyöngyi
óvoda igazgatónô
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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

„Mért félne szívem? Él az én Uram, 
Békesség Királya, Benne nyugta van…” 
Evangélikus énekeskönyv 388. ének     

Év végéhez közeledve hozzánk is elért
a Covid vírus… Hála Istennek az intézmé-
nyen „nem söpört végig”, elszórt esetek
voltak lakóknál és dolgozóknál egyaránt.
Az elôírásoknak megfelelôen rendszeres
szûrések kezdôdtek a dolgozók körében,
mára pedig az oltások is megtörténtek.

Decemberben Mikulás közeledtével
kis csizmák készültek több ember bevo-
násával, akik örültek, hogy besegíthettek
a munkálatokba.

Kolléganôk maszkos Mikulásnak öl-
tözve osztották ki az ajándékokat, mo-
solyt csalva a szomorú arcokra is. 

Egyik gondozottunk unokája ádventi
kalendáriummal kedveskedett nagypa-
pájának, nagy örömet okozva az igei és
tárgyi ajándékokkal.

Rendszeresen kaptuk és kapjuk az ige
magyarázatokat lelkészeinktôl, ez sokak-
nak lelki támaszt nyújt. Gondoltunk rá, mi-
lyen jó lenne, ha több helyre számítógép
segítségével az online áhítatokat is eljut-
tathatnánk és más felvételeket is. Erre a
célra egy rövid felhívás után hoztak is

ajándékba egy pont olyan használt lap-
topot, mint amilyet szerettünk volna. Ez-
zel együtt más dolgokat is kaptunk, szí-
nes ceruzákat, filctollakat, hímzô fonala-
kat Oberling Zsanett tanárnôéktôl.

Karácsony elôtt le tudtuk vetíteni néhány
lakónknak az iskola tanulóinak és pedagó-
gusainak ünnepi mûsorát, a Covid helyzet
miatt szigorúan saját szobájukban. Feldí-
szítettük a karácsonyfákat a folyosókon,
külön-külön... és egyedül. Ez nekünk is ne-
héz volt, mert mindig közösen szoktuk...
Kiosztottuk az óvoda és az iskola gyerme-
kei és munkatársai által készített szép papír
karácsonyfákat és igés lapokat, nagyon
örültek neki.  A konyha munkatársai finom
mézeskaláccsal lepték meg a dolgozókat
és a lakókat, és annyi süteményt sütöttek,
hogy még a két ünnep között is lehetett
osztani belôle az ebédhez.  

A hozzátartozók a látogatási tilalom
miatt nem jöhettek be, de sokan nagyon
kreatívak voltak, csomagjaikkal kedves-
kedtek. Több fényképes naptárt kaptak
lakóink, szebbnél szebb fotókkal a csa-
ládtagokról. Egyik dédunoka ledes világí-
tó faliképet készített a dédi nagy büszke-
ségére, most is ott díszíti a szoba falát.

A “ház” ajándéka mandarincsomag
volt, amelybôl a dolgozók is kaptak.
Utóbbiak közül a gyermeket nevelôk és
szociális helyzetüknél fogva érintettek a
gyülekezeti tagok által adományozott
élelmiszercsomagból is részesültek.

Az ünnep mindezekkel és a telefonos
kapcsolattartással együtt is nehezen telt.
Kedves gesztus, hogy több esetben a la-
kótárs odaadta saját telefonját annak,
akinek nem volt.

Szenteste napján szeretetházi lelké-
szünk látogatta végig a szobákat, szép
igés lapot osztogatva, és megtapasztalva,
hogy többségében csupán “ egy pillanat-
nyi ünnep” jutott most mindenkinek..., bár
olyan gondozott is volt, aki éppen telefon-
ba szavalt egy karácsonyi verset.

Tárogató mûvész lakónk, Spanicsek At-
tila, abban az épületben, ahol a szobája

van, karácsonyi dallamokkal örvendeztette
meg a folyosókon társait és a személyzetet,
melyet Szilveszterkor is megismételt odaillô
dallamokkal. Köszönjük az igés 2021-es fa-
linaptárakat is, amiket kaptunk.

Lehetôség szerint egyéni beszélgeté-
sekkel, faliújság készítéssel, olvasni- és
színezni valóval láttuk el gondozottainkat,
levelet írtunk, ha kellett. Többen szeretik
a fejtörôket, egyik lakónk egy hónap alatt
száz szókeresô rejtvényt fejtett meg!
Kapcsolattartás szempontjából nagyon
hasznosnak bizonyult az udvari üvegfo-
lyosó, ahol legalább látni tudták szerette-
iket azok, akik maguk le tudtak menni,
vagy akiket le lehetett vinni a megbeszélt
idôpontban. 

Gyógytornászunk egyénileg foglalko-
zott lakóinkkal az elmúlt idôszakban. So-
kan rendszeres udvari sétával tartják kar-
ban egészségüket.

Végezetül hadd álljon itt néhány sor ab-
ból a versbôl, amit Karácsony közeledtével
kaptunk, és ami Húsvét elôtt és hétközna-
pokon is jó útravaló: “Örülni a holnapi nap-
nak. Bizonyos dolgokra aludni egyet. Min-
denre rászánni a kellô idôt és gondot. És
mindenben szeretettel lenni.” Hozzátéve: a
“gyôzelmet vett” Urunk Jézussal, ahogy az
énekkel (388.) is zengjük.

Samu Jánosné 
mentálhigiénés munkatárs
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Programjaink

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.

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

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

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, a Gyôri Evangélikus Egyházközség
CIB Bank 10700031-25055203-51100005
számlaszámán utalással is befizethetik.

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

Öregtemplomi Központi Lelkészi Hivatal
Hivatali idô: H—K—Sze—Cs—P: 8:00—14:00

Cím: 9025 Gyôr, Petôfi tér 2. Tel.: 96/524-532. Mobil: 20/824-8101

ÁLDOTT, BOLDOG
HÚSVÉTI ÜNNEPKET KÍVÁNUNK 
minden kedves olvasónknak!

március-
április

Öregtemplom Újtemplom Sz.hegy Gönyû Bácsa Börcs Öttevény Gy.szentiván
Infó

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

29. H online istentisztelet Bácsáról (CS.J.)

30. K online istentisztelet Öttevényrôl (J.A.)

31. Sze online istentisztelet Gönyûrôl (V.J.)

1. Cs
18:00
J.A.*

17:00
SZ.J.*

Nagycsütörtök

2. P CS.J.* M.ZS.* M.ZS. V.J. CS.J. Nagypéntek

3. Szo online istentisztelet Börcsrôl (M.Zs.) Nagyszombat

4. V
5:30
V.J.*

SZ.J.* V.J.* V.J.* SZ.J.* CS.J.* CS.J.* CS.J.* SZ.J.* Húsvét 

5. H J.A.* M.ZS.* Húsvét

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

Kedves Testvérek! Az istentiszteleti rend változtatásának jogát fenntartjuk, amennyiben azt a járványhelyzet indokolttá teszi.
Ezzel kapcsolatban kövessék a honlapunkon (gyor.lutheran.hu) közölt aktuális információkat!


