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ÉVÉNEK PÜNKÖSDJÉN

Mélység és sötétség? Nem! PÜNKÖSD!
Jánosa Attila – gyülekezeti lelkész

„A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség
volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta
Isten: Legyen világosság!”
gy szól elıször az Írás Isten Lelkérıl. Már a Biblia elsı
néhány sora szemünk elé teszi a nem láthatót, a Lelket,
Isten Szentlelkét.
Pünkösd a Lélek ünnepe, Isten népének születésnapja.
A Lélek pedig az élet igazi alapfeltétele. Amikor pünkösd
lelkérıl szólunk, akkor arról a Lélekrıl van szó, amit – vagy
helyesebben akit – Isten a teremtésnél belelehelt az ember
orrába. A Lélek galambhoz hasonló szelídségő. Olyan, mint
a tavaszi csendes esı, amely átitat, és termékenységgel
áld meg mindent. A Lélek, mindannyiunknak életet adott,
ott lebegett már a kezdetek kezdetén a vizek, a mélységek
és sötétségek felett. Benne pedig ott volt már minden, bár
még nem látszott a mindenségbıl semmi. Lélek a csírája,
eredete mindennek, ami csak „Lélek-zik” és létezik. İmiatta Jézus azt mondhatta: "Bizony, bizony, mondom néktek, mielıtt Ábrahám lett volna: én vagyok."
Lélekben minden megvan, mielıtt még
létezne bármi is. A Lélek, már akkor tárolta az összes szükséges információt a mi létünkhöz is. Isten Lelke,
aki éltet minket ma és most is,
aki a könyv, amelyben minden meg van írva ıskezdetektıl örökkévalóságig.
İ teremtett világosságot, és ı világosít meg
ma is minket. Csodálatos
teremtı munkája máig
tartó, sıt a jövıt is ı alkotja. Ma a világosság
gyermekeivé akar minket
tenni. Az öröm gyermekeivé, az élet gyermekeivé,
hogy legyen jövınk.
Lélektelenül a világot ma is
gyakran kietlennek és pusztának látjuk. Életünk göröngyös
útjain megjárunk mérhetetlen
mélységeket, kilátástalannak tőnı
sötétségeket. De „akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van”, mert Lélekkel itatódtak át. A rossz, a bőn nekik olyan, mint a fekete
humusz a földnek: Minden szomorúság egy jó fordulat kezdete, minden bánat az öröm csíráját érleli magában, min-
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den gyász egy új, örök élet bölcsıjét ringatja. Aki hisz,
annak Isten Lelke ma is, minden nehézség ellenére ott
lebeg mélységek és sötétségek fölött. Talán a helyzet
olykor nem valami rózsás, de igenis reményt keltı.
Nem lehet azt állítani, hogy állandóság lenne az életünkben. Ó, dehogy! Minden változik, minden elmúlik. Minden elmúlás fájdalom. Új történelmi korszakok, új
életszakaszok érnek bennünket. Újra és újra küzdeni kell.
Erı kell, hogy birkózzunk a sötétséggel. Erı kell, hogy világosságot lássunk. Erı kell, hogy az ember ne csak morgolódjon, mint a medve, hanem maga is teremthessen
valami jót ebben a világban.
Sötétség és világosság váltakozik, de mi sötétségben legyünk a világosság! Gyújtsunk fényt a magányosok magányában, a szomorkodók bánatában, a reménytelenek
kilátástalanságában, a betegek nyomorúságában! Fényt,
világosságot gyújtsunk Isten reményt keltı igéjével, a feltámadás evangéliumával. Fényt és még fényt… legyünk
Jézussal a világ világossága, és lássunk! Lássuk
meg a jót! Mindenben a jót!
Hiszen minden, amit csak Isten alkotott, igen jó. Isten keze munkájának,
tehát a jó meglátásának csodálatos lelkületével lehet leghatékonyabban
küzdeni
a
sötétség és a gonosz minden bántó, hervasztó,
ereje ellen. Nekünk pedig
közös feladatunk, küldetésünk, hogy éltessünk.
Vannak mélységek, van
sötétség is, de Isten
lelke, a Pártfogó ma is ott
lebeg a mélységek és sötétség felett. Minden elvégeztetett, İ az a könyv,
amelyben minden meg van
írva. Ennek a könyvnek a
vége pedig Isten akarata szerint csupa jó mindannyiunk számára. Hogy így lehessen, ehhez
kell a Pártfogó. Az a Lélek, aki mellénk áll, és ahelyett, hogy vádolna, pártfogásba vesz. Általa mi is így teszünk egymással.
Jó ok ez, hogy szívbıl ünnepeljük ıt pünkösdkor, hogy dicsérjük érte és általa az Istent. Ámen
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Riport Ócsai Zoltánnal, gyülekezetünk igazgató-lelkészével

Ó

Csorba János - lelkész

csai Zoltánnal, gyülekezetünk
igazgató-lelkészével beszélgettem múltról és jövırıl annak apropójából, hogy a közelmúltban érkezett el
igazgató lelkészi megbízatásának félidejéhez.
Mi az, ami megvalósult terveidbıl?
Minden, ami megvalósul, egyenlı a
teremtéssel, tehát kegyelem. A programok nem valósulnak meg, a tervek nem lesznek maguktól elevenné, ehhez kell valami több, kell a kegyelem.
Szeretném, nagyon szeretném, hogy ne rólunk, lelkészekrıl szóljon ez az idıszak. Arról legyen inkább szó, hogy mit
szeretne egy közösség, mit szeretne egy gyülekezet.
Hiába tervezünk mi bármit, ha az nem kell, ha az nem jó.
Mindig a gyülekezet tervez, legfeljebb valaki megfogalmazza azt.
Visszagondolva, inkább örömöt vagy csalódást
érzel?
Ha a gyülekezet életére gondolok, egyszerre van bennem öröm és szomorúság. Öröm, mert hihetetlenül sok alkalmunk van, kezdve a legkisebbektıl a legidısebbekig.
Baba-mama kör, ovis hittan, énekkar, konfirmandusórák,
KIE, cserkészet, fiatal felnıttek köre, gyülekezeti bibliaóra,
Kékkereszt, Bárka, EKE bibliakör, Luther Olvasókör, színjátszókör, még felsorolni is nehéz. Ez öröm, ugyanakkor
szomorúan tapasztaljuk, hogy nagyon sok alkalomra igen
kevesen járnak. Sok nagyon színvonalas programra csak
néhány ember kíváncsi. Így gondolok a reformációi és az
ádventi sorozatra, a filmklubra, az iskolások passiójátékára
és bábelıadására. De egyéb szempontból is vegyesek az
érzéseim. Nagy öröm, hogy felújíthattuk a Konvent tetıszerkezetét, kicserélhettük az Öregtemplom ablakait, felújíthattuk a nádorvárosi gyülekezeti termet, de sok
épületünk még nagyon rossz állapotban van, napi anyagi
gondjaink vannak. Intézményeink jól, takarékosan mőködnek, de a megszorítások nagyon megnehezítik munkánkat.
Sokáig lehetne még sorolni a gondokat, de összességében mégis hálával nézek vissza. Különösképpen hálával
gondolok azokra, akik az elmúlt idıszakban is nagyon
sokat tettek azért, hogy sok tervünk megvalósuljon. Lehetetlen lenne mindenkit felsorolni, de ebben a sok építkezés
miatt különösen sokat dolgoztak a mőszaki bizottság tagjai. Sokan közülük napról napra figyelték, ellenırizték a
munkát, intézték a szinte átláthatatlan ügyeket.
Hogyan látod a gyülekezet jövıjét, és milyen programokat tartasz fontosnak ennek szempontjából?
Az volt a gondolatunk, hogy legyenek fontosak azok az
emberek, akik idejönnek, akik szeretnének itt kapni valamit. Ne azok után szaladjunk, akik nem szeretik a templomot, hanem azokkal beszélgessünk el, akik valami miatt
idejönnek. Így indítottuk el a keresztelési hálaadó, a házas
hálaadó és az emlékezı istentiszteleteket. Évente egyszerkétszer összehívjuk azokat, akiknek az életében fontos
események történtek itt a gyülekezetben. Talán nekik is jó
még egyszer átgondolni azt, ami mögöttük van. A konfirmandus-istentiszteleteket azért indítottuk, mert fájó tapasztalatunk, hogy a konfirmandusok nem járnak

templomba, sajnos a szüleik is alig-alig. Arra gondoltunk,
hogy havonta összehívjuk valamelyik templomunkba a
gyerekeket szüleikkel, keresztszüleikkel együtt, és olyan
alkalmat tartunk, amely közel áll hozzájuk, de mégis liturgikus környezetben vagyunk. Az alkalmak látogatottsága
rendkívül változó, de voltak már nagyon jó élményeink is,
amikor sokan, gyerekek és felnıttek együtt tudtunk énekelni, imádkozni. Szomorúságom, hogy a gyülekezet nagyobb része nem kíváncsi ezekre az alkalmakra, pedig jó
lenne, ha a konfirmandusok nem csak magukban lennének a templomban. A keresztelési hálaadó is nagyon kedves alkalom, ahol sok kisgyermekes család jön el újra a
templomba, hogy hálát adjon gyermekért, életért, családért, kegyelemért. A házas hálaadó már egyáltalán nem
olyan sikeres, mint gondoltuk. Nehéz a fiatalokat újra megszólítani, nehéz ıket egy új közösségbe hívni, hisz épp
most alakul családi életük, ezzel vannak elfoglalva, pedig
mi úgy gondoljuk, nagyon fontos lenne, hogy életük jelentıs idıszakában hasonló korú és helyzető párokkal együtt
tudjanak hálát adni, beszélgetni, közösségben lenni. Az
emlékezı istentisztelet mindannyiunk számára nagyon
nagy élmény. Vannak események, amelyeket megérteni
nem lehet máshol, csak az Isten színe elıtt. A halált, a
gyászt nem lehet megmagyarázni, nem lehet felfogni csak
akkor, ha az ember az élet Ura elıtt áll meg. Mindezeken
az alkalmakon túl azt szeretném, ha minél többen éreznék
otthonuknak a gyülekezetet, a templomot. Ezért örülök nagyon, ha sok színes programot tudunk szervezni a hagyományos alkalmakon túl. Ezek közé tartoznak az iskolai
mősorok, ünnepélyek, koncertek, filmvetítések, beszélgetések vagy a most induló nyugdíjas délelıtt és a nádorvárosi játszóház.
Milyen nyári programok várnak ránk?
Sok-sok nyári tábort szervezünk gyülekezeti, egyházmegyei és országos szinten, amelyeket most nem tudok felsorolni. De néhányat hadd emeljek ki. A felnıttek számára
egyházkerületi missziói nap lesz május 17-én Siófokon. A
fiatalokat július 16–20. között Kıszegre hívjuk a következı
Szélrózsa találkozóra. Ez egyházunk egyik legnagyobb
rendezvénye, ahol rendkívül sok színes program várja az
érdeklıdıket. Gyırben július elején, 7–12. között a zenélni
vágyókat várjuk intenzív zenei táborba. Immár harmadszor
rendezzük meg ezt az országos zenei tábort, de most elıször Gyırben. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez intenzív
képzés, amely keretében sokat lehet tanulni. Nem klasszikus, hanem könnyőzenével foglalkozunk. Jelentkezni lehet
zongora, dob, gitár, basszusgitár, szólógitár hangszerekre,
valamint énekre. Természetesen a sok tanulás mellett alkalom nyílik közös éneklésre, zenélésre, zenehallgatásra
és természetesen igehallgatásra is. Várunk kezdıket és
haladókat is.
A következı ajánlatom pedig a fiatal felnıtteknek és családosoknak szól. Augusztusban családos tábort szervezünk Balassagyarmatra. Szeretnénk, ha gyülekezetünkben
ez az igen sokat dolgozó, sokszor teljesen kifáradt korosztály is közösségre találna.
Köszönöm szépen, hogy vállaltad a riportot, az elıttünk álló célokhoz és reményekhez pedig annyit főznék hozzá: Ámen – úgy legyen!
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Egyházközségi hírek

Ami gyülekezetünkben történt 2008 húsvétja óta...

► Március 15. a Mandák-kórus koncertjét hallgathattuk
az Öregtemplomban.
► Március 23. húsvét hajnali istentiszteleten, utána agapén vehettünk részt az Öregtemplomban, illetve az iskola
ebédlıjében.
► Március 23. konfirmandus, ifjúsági istentiszteletre vár-

Szabadhegyi táborok
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tuk fiataljainkat Nádorvárosba.
► Március 30. idısebb testvéreinket köszöntöttük versekkel, virággal, kis emléklappal hálaadó istentisztelet keretében az Öregtemplomban.
► Április 10. Bakay Péternek, a békéscsabai evangélikus gimnázium lelkész-hitoktatójának elıadását hallgathattuk meg az erdélyi havasokban eltöltött egy évérıl.
► Április 11. a Péterfy-nap alkalmából számos rendezvényen vehettünk részt az iskola szervezésében.

Július 7–11. napközis gyermekfelügyelet 3–8 éveseknek
Augusztus 11–15. angol nyelvő gyülekezeti tábor. A
részvétel feltétele: társalgási szintő angolnyelv-ismeret.
Június 23–28. gyülekezeti gyermektábor
A táborokkal kapcsolatban érdeklıdni Berényi Rudolfné
Június 30–júl 4. napközis gyerektábor 9–13 éveseknek
Mesterházy Zsuzsa lelkésznınél lehet.
agyományainkat követve
rajzkutató
idén is megrendeztük áp- Wass Albert levelezései rilis második péntekjén a PéDr. Kırös Erzsébet, pedagógus
Erdély kulturális és szellemi örökségének szentelt nap
terfy-napot. A 11. osztály
- Gyertek a táncba – Viszló
Gyıryné Timár Henriette – igazgatóhelyettes
tanulói osztályfınökük, Péntek
László és Viszló Lászlóné, népSzilvia vezetésével emlékeztek meg névadónkról, Péterfy táncosok
Sándorról, az evangélikus tanítóról, aki korát megelızve
- Beszélgetés Ambrus Lajos korondi költıvel
vette észre az ak- Erdélyi élmények – a 11/VII. osztály élménybeszámo„vannak vidékek gyönyörő
kori oktatási rend- lója az erdélyi kirándulásról
tájak ahol a keserő
szer hiányosságait.
- Amirıl a Gyimesek mesélnek – Bakay Péter lelkész, aki
számban édessé ízesül”
Kányádi Sándor Megszervezte az egy évet töltött Erdélyben a pásztorok között
Eötvös-alapot, segí- Csak tiszta forrásból – népdalok Erdélybıl
tette a budapesti Tanítók házának és a kolozsvári Hunyadi- Székely Mőhely - a nyugatos nemzedék megzenésített
háznak a felállítását. Egykori iskolánk legendás verseibıl
pedagógusaként tartjuk számon.
Ezen a napon szervezik iskolánk testnevelıi – Vargáné
Irodalmi érdeklıdéső diákok dr. Montovayné Krupla Ildikó Zseli Magdolna és Kertész Zsolt – évrıl évre a Péterfyszaktanár irányításával nyitották meg a „Jókai Mór emlé- kupát is, ami országos fociverseny az evangélikus gimnákezete a Kárpát-medencében, Európában – Jókai a már- ziumok közötti. Az idén 9 csapat jelentkezett, nagyon jó
ciusi ifjú és a nagy magyar elbeszélı” címő hangulatban, kitőnı versenyszellemben zajlottak az egyes
fotódokumentációs kiállítást, amelyet még két hétig tekint- fordulók.
hetnek meg az érdeklıdık. Ezután igazgatónınk, HallgaAz idén elıször adott helyet iskolánk a Sajó Károly Kártóné Hajnal Judit köszöntötte az intézményünkben már 10. pát-medencei környezetvédelmi verseny megyei döntıjéill. 15. éve dolgozó pedagógustársainkat.
nek, amelyen 7-8. osztályos tanulókból álló csapatok
Az alsó tagozatos tanulók elıször dr. Kırös Erzsébettıl mérték össze tudásukat. A verseny célja a komplex körhallhattak Erdélyrıl egy rövid beszámolót, majd kézmőves nyezettudatos szemlélet kialakítása, elmélyítése volt. A difoglalkozások, játszó- és táncház várta a kicsiket.
ákok lelkesedése, kreativitása kiemelkedınek bizonyult, a
A felsı tagozatos és gimnazista diákok elıször a Muzsi- gyerekek tapasztalatokban gazdagon térhettek haza.
kás együttes mősorát hallgatták meg az Öregtemplomban,
A nap végén a MárkuSzínház „Az égigérı fa” címő bábmajd párhuzamosan több foglalkozásból válogathattak ér- játékát nézhettük meg az iskola udvarán, mely maradandó
deklıdésük szerint. A nap fı mottója Erdély volt, így a té- élményt jelentett mindannyiunk számára.
mában legilletékesebb elıadókat hívtuk meg. A program a
Örömmel tölt el bennünket, hogy ismét gazdag programkövetkezı volt:
mal emlékeztünk meg iskolánk újraindításának 16. évfor- Szent György és a tavaszi ünnepkör - Tanai Péter, nép- dulójáról és névadónkról, Péterfy Sándorról.

H

Péterfy-nap

Insula Lutherana

Az Insula Lutherana egyházi varroda egyházi textiliák készítésén túl kosztümök, blúzok, szoknyák,
nıi alkalmi ruhák szabását, varrását is vállalja. Alakítások, javítások nık és férfiak részére egyaránt.
Telefon: 06-20-8244-619.
C í m ü n k : 9 0 2 5 G y ı r, P e t ı f i t é r 1 .
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A szeretetláng története
Hujber Istvánné, Gyöngyi néni – óvónı

Í

gy hangzik a csengı gyer„Ég a gyertya, ég,
mekhang minden alkalommal,
el ne aludjék,
A szívünkbıl a szeretet amikor a meggyújtott gyertya
köré, a szeretetláng köré ülünk,
ki ne aludjék!”
kezünket imára kulcsoljuk, és
mennyei Atyánkhoz fordulunk.
De hát mi is ez a szeretetláng, és hogyan kerül hozzánk
az óvodába? Ott is minden csoportba, mert természetesen
minden csoportnak van saját szeretetlángja.
A szeretetlángért el kell menni, mégpedig a templomba.
Szeptemberben is így tettünk, megbeszéltük Zsófi nénivel,
– Csorbáné Farkas Zsófia lelkésznıvel –, hogy meglátogatjuk ıt templomunkban, a gyıri Öregtemplomban.
Tudni kell, hogy minden csoportszobában van egy meghitt hely, egy polc, egy asztalka, ami hitéletünk „kellékeit”
tartalmazza. Ide tartozik a Biblia, a Gyermekbiblia, az Énekeskönyv, falon a Luther-rózsa, a kereszt és egy gyertyatartó gyertyával. Nos hát ezt a gyertyatartót vittük
magunkkal a templomba.
Elıtte természetesen megbeszéltük, hogy az Isten házába megyünk, legyünk csendesen, és nyissuk meg szí-

Óvodai ökumené

vünket gondviselı mennyei Atyánknak. Gyermekeink szeretnek templomunkba menni, így kézen fogtuk a botladozó
kicsiket, akik talán most jártak itt elıször, és meghatottan
elhelyezkedtünk az oltár körüli székeken. Szívmelengetı
érzés volt látni a sok megszeppent, ugyanakkor boldogan
csillogó szempárt.
Zsófi néni kedvesen fogadott minket. Beszélt templomunkról, a benne található „tárgyakról”, mint az oltár, keresztelıkút, orgona, padok. Beszélt az isteni jelenlétrıl,
melyet szívünkben hordozunk. Egész közel mehettünk az
oltárhoz, ahol megnéztük Jézus Krisztust, és felfedeztük
az oltáron égı gyertyát is. Közösen elmondtuk az Úrtól tanult imádságunkat, majd énekeltünk. Végül Zsófi néni meggyújtotta a mi gyertyánkat az oltáron lévı gyertya lángjával.
Ajándékot is kapott minden kisgyermek, egy kis szívecskét, rajta egy égı gyertyával, hogy sokáig emlékezhessünk
a mai napra. Zsófi néni szeretettel hívogatta a gyerekeket,
persze családjukkal együtt a gyermek-istentiszteletekre,
amit minden hónap második vasárnapján 15:30 órakor tartunk.
Vidám énekszóval búcsúztunk templomunktól, kezünkben a szeretetlánggal. Zsófi néni a csoportszobáig kísért
minket, megbeszéltük, hogy gyakran fogunk találkozni. Mi
pedig vigyázunk a lángra, a szeretetlángra.

tt élünk az evangélikus Öregtemplom udvarában, a gyerekek jól ismerik a templomot kívül és belül egyaránt.
Minden tanév ıszén más-más keresztyén felekezet
templomába látogatunk. Két éve a református, múlt évben
a görög katolikus templom, idén a Káptalan-dombon lévı
római katolikus Bazilika volt soron.
A rendszeres pénteki áhítat alkalmával leültünk, és felemlegettük az elızı kirándulásainkat – ki mire emlékszik,
melyik templomban hogy köszöntünk, mi van a falakon, milyen az oltár, orgona stb. –, aztán elindultunk.
Felérve a Káptalan-dombra megálltunk. Balra a Püspökvár, jobbra a Bazilika – erıs vár, hatalmas kövekbıl. Óvatos léptekkel mentünk be a nagy kapun. R. Peti máris
érintette az ujját a szenteltvíztartóba, és vetette a keresztet. Mindenkit fel kellett emelni, aki nem érte fel. Ilyen nincs
a mi templomunkban – mondták többen.
Ámulatba ejtette a gyerekeket a sok szobor, freskó, csillogás, a légy zümmögését is lehetett volna hallani. Szabálytalan rendben haladva fedeztük fel a különbségeket,
pl. a szószék nem az oltár, hanem a padok fölött van. Észrevették, hogy itt is van orgona.
Átsétálva az oldalhajóba meglátták az égı gyertyákat.
Egyszerre többen mondták: Itt is van szeretetláng. Elénekeltük az Ég a gyertya, ég, el ne aludjék, a szívünkbıl a

szeretet ki ne aludjék éneket. Szépen énekeltek, nem kiabálva, még csak nem is hangosan, áhítattal. Szinte megszédülve néztek fel a hatalmas feszületre, hosszú
perceknek tőnt az idı, ami kellett a látvány befogadására.
Az evangélikus templom oltárán lévı megfeszített Krisztust látták már, de ez a hatalmas méretbeli különbség megigézte a gyerekeket.
Feltőnt nekik a falon látható keresztút is, volt, aki tudta,
hogy Jézus viszi ott a keresztjét.
A Szent László-kápolnában síri csendben hallgatták az
ezeréves történetet: ... Messze földrıl eljönnek az emberek, hogy láthassák Szent László hermáját. Ekkor megszólalt egy férfi: Igen, mi is Budapestrıl utaztunk ide, hogy
láthassuk.
A kápolna másik végében Apor Vilmos püspök márvány
sírhelye ámulatba ejtette a gyerekeket. Amikor mondtam,
hogy ki volt ı, és mit tett – megmentette a gyerekeket és
asszonyokat – Bianka felmutatott: Nézd! Itt van kıbe
vésve!
R. Peti egész nap ırizgetett néhány forintot a zsebében.
A zsebébe nyúlva azt kérdezte: Bedobhatok a pénzembıl
a perselybe? És bedobta csillogó, büszke szemekkel.
A szenteltvíztartóknál keresztet vetve elköszöntünk.
Még az utcára érve is nagy volt a csend. Irénke kolléganımnek egy hölgy azt mondta: Jó óvónınek lenni. – Igen,
jó óvónınek lenni, mert vannak ilyen órák és percek, amikért minden fáradtság és áldozat megéri.

Az Evangélikus Szeretetház 1995-ben hozta létre a Pálmai Lajos Evangélikus Egyházi Alapítványt.
Az alapítvány célja, hogy a gyıri és börcsi szeretetház
mıködéséhez hozzájáruljon.Köszönjük testvéreink ed-

digi adományait, és kérjük továbbra is áldozatkész segítségüket.

I

Molnár Tamásné, Zsóka - óvónı
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E

Iskolánk búcsúzó 12. osztályai

bben a tanévben elıször két osztályt bocsát útjára a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ.
Míg a nyolc évfolyamos gimnáziumban a hetedik alkalommal érettségiznek diákjaink, iskolánk fejlıdésének újabb ál-

12/VIII. osztály

Dr. Montovayné Krupla Ildikó - osztályfınök
Jankowska Ágnes - társosztályfınök

I

Benes László
Berta Alexandra
Bısze Barbara
Csöngei Adrienn
Farkas Dóra
Fülöp Klaudia
Horváth Fanni
Horváth Zsanett
Kaliczka Orsolya
Kiss Zoltán
Lakatos Arnold
Miklós Ildikó
Mosolits Márk
Nagy Fanny
Nyári Barbara Rita
Szabó Annamária
Tanai Emese
Varga Dániel Albert
Vitéz Dávid
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lomásaként négy évfolyamos gimnáziumunk elsı
végzıs osztálya búcsúzik az iskolától.
Isten gazdag áldása kísérje érettségizı diákjaink további
életét!

12. osztály

Pintér Zsuzsa - osztályfınök
Feketéné Kovács Zsuzsa - társosztályfınök
Bognár Ibolya
Czeglédi Szandra
Csorvásy Patrik
Gál-Tóth Alpár
Horváth Martina
Jáger Zsófia
Jámbor Veronika
Kocsis Vanda
Kovács Gábor
Köbli Ágnes
Kurdi Borbála
Major Zsófia Laura
Maklári Brigitta
Martikán Erzsébet
Máté Ádám
Menyhárt Alexandra
Pintér Ildikó
Puter Hanna
Richter Hanna
Szénási Katalin

„…a suli otthont és barátokat is ad egyszerre”

mmár negyedik
tokra, lelki táréve, hogy a Pésakra találtam,
terfy
Sándor
akikre
mindig
Újdonsült kilencedikeseinket kérdeztük
Evangélikus Okszámíthatok, és
tatási Központban nemcsak nyolc, hanem négy évfolya- 100%-ban bízhatok bennük.”
mos gimnáziumban is tanulhatnak a hozzánk jelentkezı
„Minden reggel kicsit leterhelten és fáradtan érkezünk isfiatalok. 2007. szeptemberében 26 diák iratkozott be a 9. kolába, de mikor megtelik az osztályunk, mindenki elfeledi
OSZTÁLY-ba. Az idei elsısöket kérdeztük:
a fáradtságát, és átadja magát az ıszinte nevetésnek, és
Milyen is ebbe az iskolába járni?
együtt figyeljük, hogy vajon elkésnek-e a notórius késık
„Az elsı dolog, ami megmaradt bennem, a ’gólyatábor’ ma reggel ☺.”
volt. Megismerkedtem leendı iskolámmal, osztálytársaim„Szeptember óta sokat változtam, több barátom van, és
mal és osztályfınökeimmel.”
úgy érzem, senki nem közösít ki senkit. Együtt örülünk, de
„A gólyatáborban az tetszett, hogy együtt kellett dolgozni, néha sírunk is, például mikor Helga elment. Remélem,
figyelni és megismerni a másikat.”
másnak nem kell elmennie!”
„Már az elsı nap kedvesen fogadtak, és nekem is szim„Szeptember óta az új közösségben úgy érzem, hogy
patikusak voltak az új osztálytársaim.”
sokkal felszabadultabb, ıszintébb vagyok. Ez amiatt van,
„Szeptember óta sok új, érdekes embert ismertem meg. szerintem, hogy elfogadnak olyannak, amilyen vagyok.”
Az osztályunk nagyon jó és összetartó csapat.”
„…és nagyon, de nagyon aranyos csapat az osztály!”
„Az újak közül sok új barátom lett. Az a jó, hogy mindenki
Miért más ez AZ ISKOLA?
külön egyéniség, van köztünk vad, ırült, romantikus és
„Szeptemberben megismertem a tanáraimat, jobban
szerény. Az osztályban mindenki különbözik, de egyben megismertem az osztálytársaimat. Minden itt töltött nap
mindenki egyezik, abban, hogy összetartunk. Ez pedig na- újabb és újabb élményeket adott. Ha rosszul ébredek reggyon jó!”
gel, az iskolába belépve valahogy jobb kedvem lesz…”
„A farsangon a mi osztályunk bemutatkozása nagyon jól
„Az iskola az elején nagyon nehéznek tőnt, de sikerült
sikerült, ami büszkeséggel tölt el, mert részem volt a siker megtalálnom azt az idıbeosztást, amivel minden napra fel
születésében. A farsang remek alkalom volt arra, hogy job- tudok készülni.”
ban megismerjük az évfolyamon lévı másik osztályt, amit
„Az iskolában és a tanárokban nagyon tetszik, hogy megszintén pozitívumként könyvelek el. Viszont amit a legjob- próbálnak megtanítani minket a felnıttes gondolkodásra.”
ban szeretek az új közösségemben, az, hogy olyan bará„Öröm számomra bejönni ide, mert mindig
►►►
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►►► kapok valamit; valami pozitívumot. Ez az iskola
szerintem családiasabb, mint más iskolák.”
„Az iskolaközösség nagyon jó, a tanárok és a diákok is
rendesek, segítenek a beilleszkedésben. A nagyobb diákokkal is meg lehet érteni egymást, és sok barátot lehet
szerezni.”
Amit nem lehet könyvekbıl… DIÁKÉLET, móka, kacagás.
„Sok érdekes programon lehetett részt venni; például a
teaház, a verseny Dabason, vagy a Republic koncert.”
„Jó programokat és ünnepségeket szerveznek nekünk:
pl. egészségnap, ádventi bazár, ádventi koncert, karácsonyi istentisztelet, ajándékozás az osztályban, Mikulás-bál,
farsang.”
„Nekünk a karácsonyi ajándékozás hatalmas élmény
volt, mert szeretettel, tiszta szívbıl ajándékoztunk.”
„A karácsonyi angyalkázás azért volt jó, mert mindenki
tényleg szeretettel ajándékozta meg a másikat.”
„A farsangi mősoron mi voltunk a legjobbak ☺ (Aki szerint nem, az féltékeny ☺)”
„Számomra a farsang a legemlékezetesebb esemény!
☺ Nagyon jól éreztem magam. A mősorunk is színvonalas
lett, és 1 hetünk volt rá…mégis megtette a hatást!! Visszatapsoltak bennünket, és ez leírhatatlanul jó érzés volt!”
A Péterfy, tudod, az EVANGÉLIKUS.
„…mikor elsıs voltam az általános iskolában, már akkor
jártam külön hittanra, amit Ócsai Zoli bácsi tartott. Mikor elkezdtem itt a sulit, és megláttuk egymást a folyosón, meg-

Rendelkezés a befizetett adó 1%-áról

Hangsúlyozottan és szeretettel is ajánljuk a kedves szülık, támogatók és gyülekezeti tagok figyelmébe a Torkos
András Evangélikus Alapítványt.
A csökkenı támogatás és a növekvı intézményi fenntartási költségek egyre nagyobb terhet jelentenek számunkra.
Minden tılünk telhetı eszközzel arra törekszünk, hogy diákjainkat igényes környezetben, gazdag kínálattal ne csak
oktathassuk, hanem nevelhessük is.
Köszönjük azon sokaknak, akik céljainkat eddig is támogatták, hiszen az önök segítsége nélkül egy lennénk
csupán a sok iskola közül.
Célunk megvalósulásához továbbra is kérjük szeretı
támogatásukat.

Forrás

örültünk egymásnak, nagy meglepetés volt.”
„Az egyházi iskolában jobban megtanítanak az élet szépségeire. Akik ide járnak, azok általában nem kallódnak el,
és rendes emberek lesznek.”
„Minden hetünk áhítattal kezdıdik hétfın, és szerintem
jó hatással vannak ezek a gyerekekre és a tanárokra is.”
„Számomra sokat jelent, hogy az iskolám egyházi iskola.
Tetszenek a hétfıi áhítatok. Szerintem szüksége van erre
a fél órára mindenkinek.”
„Soha nem jártam ezelıtt hittanórákra, és szerintem az
alapmőveltséghez hozzátartozik. Sokszor van, hogy valaminek eddig nem értettem a többletjelentését, és most már
többnek érzem magam, ha valami olyat tudok, amit egy
sima gimnáziumba járó diák nem mindig.”
„Szerintem a közösség összetartásában van óriási szerepe az iskola vallásosságának. Többet adnak a lelki dolgokra, mint más gimnáziumokban. Ebben a rohanó
világban pedig ez fontos dolog.”
„Fontos, hogy egyházi iskolába járok, mert itt vannak erkölcsi normák…”
Készítette: Bárány Cinti, Bısze Vera, Imre Blanka, Jánosi Eszti, Juhász Rebi, Király Dóri, Király Kriszti, Kamondi
Peti, Kovács Francis, Kránitz Szandi, Kurdi Panka, Lampert Tami, Literáti-Nagy Lilo, Majlinger Matyi, İsze Viki,
Parcsami Szilvi, Polgár Máté, Rigó Tina, Roboz Niki, Salamon Zsuzska, Sterba Reni, Szıczei Mirella, Tóth Márti,
Vaczula Panka és az osztályfınökök: Molnár Krisztina és
Nagy Gergely.
A kedvezményezett adószáma: 19112099-1-08
A kedvezményezett neve: „TORKOS ANDRÁS” EVANGÉLIKUS MŐVELİDÉSI ALAPÍTVÁNY
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Kedves aprótalpú!

zeretnél jó közösségben, jó játékokkal, jó helyen
játszani? Szívesen néznél bábjátékot, diafilmet,
hallgatnál mesét, rajzolnál, táncolnál, játszanál az udvaron? Megtanítanád kedvenc játékodat másoknak?
Megmutatnád, hogyan tudsz csúszni-mászni egy hatalmas, színes szınyegen? 0 és 6 év közötti vagy?
Akkor nálunk a helyed! Találkozzunk péntekenként 10
óra körül a Nádorvárosi Evangélikus Gyülekezet számotokra kialakított termében (Liezen-Mayer utca). Elsı
alkalom 2008. május 9-én. Kérd meg anyát, apát,
Nagy Ernı Miklós
nagymamát, nagypapát, hogy hozzon el erre a játszónádorvárosi gyülekezet hitéleti alkalmai közé tartozik már helyre! Ígérjük, ık sem fognak unatkozni.
évek óta a rendszeres kedd délelıtti bibliaóra, amelyet Ócsai
Zoltán lelkész vezet teológiai hozzáértéssel és ugyanakkor lehetıséget adva az ún. kényes kérdések megbeszélésére is. Az
utóbbi hetekben felvetıdött az a gondolat, hogy nem lenne-e
hasznos, ha a spirituális témájú összejöveteleken kívül más alkalmat is találnának gyülekezeti tagjaink a közös együttlétre.
Ezért elhatároztuk, hogy a kedd délelıtti bibliaóra után együtt
maradunk, a „bennünk maradt” kérdések további megbeszélésére.
Mindenkit, aki az egymás jobb megismerését fontosnak tartja
és szándékában van ezt megjelenésével is elısegíteni, azt szeretettel hívjuk a kedd délelıtti összejöveteleinkre a nádorvárosi
gyülekezeti terembe.
Együttléteink jövıje, hasznossága és értelme csak az Úristen
áldásán és a mi szándékunkon múlik. Erıs vár a mi Istenünk!

A

Nyugdíjasdélelıtt

Forrás

Újjászületés

Weltner Rezsı - ny. ev. lelkész

A

„Bizony, bizony, mondom néked: ha
valaki nem születik újonnan, nem láthatja
meg az Isten országát.” (Jn 3,3)

fenti ige Jézus és Nikodémus éjszakai beszélgetésének jól ismert történetébıl való. Mindenekelıtt állapítsuk meg: kevés olyan bibliai alak van, akivel az egyház
majd két évezredes története folyamán ezer meg ezer prédikációban és hittanórán olyan méltatlanul bánt volna, mint
éppen ezzel az egy farizeussal, Nikodémussal. Kétségtelen: Jézus gyakran keményen bírálta a farizeusokat. De ez
még nem jogosít fel minket arra, hogy a Mester válla mögül
kikukucskálva még „rátegyünk egy lapáttal”, és kigúnyoljuk ıket.
Persze nem kétséges az sem, hogy Nikodémus kivételes
farizeus volt, már csak azért is, mert tagja volt a nagytanácsnak, a szinedrionnak. De ottani “kollégái” közül is bizonyára csak kevesen vállalták volna azt, amit ı tesz
ebben a történetben. Hiszen „Izrael tanítója”,
ahogy maga Jézus állapítja
meg, szinte az Ószövetség
professzora, ahogy majd
Luther is, s mégis ı megy
el a fiatal galileai rabbihoz.
Egy meglett professzor,
akinek még kérdései vannak, és fel is teszi azokat,
s mindezt nem azért, hogy
vizsgáztasson,
hanem
hogy ı maga tanuljon. A
nagy athéni államférfitıl,
Szolóntól fennmaradt egy
szép önvallomás, aminek
vége így hangzik: „így
öregszem meg tehát, s
közben még mindig tanulok.” Ezt a mondatot Nikodémus
is mondhatta volna!
A beszélgetés mindazonáltal nem egészen úgy alakul,
ahogy azt Nikodémus elképzelte. Frappánsan állapítja
meg a kitőnı német homiléta, Martin Doerne: Nikodémus
továbbképzésre jött, de hamar kiderül, hogy átképzésre
van szükség. Nikodémus elsı mondata: „Mester, tudjuk,
hogy Istentıl jöttél tanítóul” (2. v.) ısi módszer, „captatio
benevolentiae”, a másik jóindulatának, szimpátiájának
megszerzésére. Jézus nem viszonozza a bókot, nem fut
felesleges „tiszteletköröket”, hanem rögtön „in medias res”,
a dolgok közepébe vág az elején idézett mondattal. Biblián
kívüli forrásokból is tudjuk, hogy Jézus korában a különbözı vallási csoportok közül a farizeusok voltak azok, akik
a legbuzgóbban várták Isten országát, s sokszor túlhajtott
vallásosságuk mozgatórugója is az volt, hogy igyekeztek
szinte kikényszeríteni annak eljövetelét. Igénk tehát, Jézus
nyitó mondata a beszélgetésben, valójában már válasz Nikodémus kimondatlan kérdésére, a kérdések kérdésére,
amihez képest minden más csak részletkérdés. Persze
nemcsak a farizeusok problémája volt ez, s nincs korhoz
kötve sem. Más megfogalmazásban ugyanezt kérdezte a
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gazdag ifjú
is: „Mester,
mi jót tegyek,
hogy elnyerjem az
örök
életet?”
(Mt
19,16), s utána még
számtalanul mások, híresek
és ismeretlenek is egyaránt.
Jézus igénkben megfogalmazott
válasza tulajdonképpen kettıs. Hagyományos teológiai szóhasználattal: van
benne törvény és evangélium. Más szavakkal: ítélet és ígéret, vagy ahogy manapság divatos mondani, van egy rossz és egy jó híre minden
idık kérdezıi számára, akiknek itt Nikodémus mintegy
a szószólója.
A rossz hír az, hogy az ember maga egyszerően semmit
sem tehet saját ügye érdekében. Igaz, van kiút, az újjászületés, de ez nem megy parancsra, hiszen még a testi
születés is akaratunktól függetlenül történik. Bizonyára
nem véletlen, hogy a „születni” szó szinte minden nyelvben, így a magyarban is
eleve passzív, szenvedı
alakú. Olyan esemény
ez, amelynél a legfıbb
érintettet, a gyermeket,
nem kérdezi senki. „Ami
testtıl született, test az” –
mondja Jézus a beszélgetés során. A testi, fizikai
létezés szintjén mindenki
reménytelenül kiszolgáltatott. Mindenki másnál
jobban értette meg nem
sokkal késıbb ezt az
üzenetet a még Nikodémusnál is híresebb farizeus, Pál, amikor a
feltámadásról szóló nagyszerő fejezetben ezt írta a korinthusiaknak: „Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten
országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.”
(1Kor 15,50)
De van jó híre is Jézusnak: ami testi szinten reménytelen,
azt megadja a Lélek. Amit nem lehet kiérdemelni, ahogy
azt szerzetesként Luther is szerette volna, s még kevésbé
kikényszeríteni, ahogy a farizeusok szerették volna, azt
meg lehet kapni ingyen, ajándékként, a Lélek által. „Ami az
embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges” – mondta
Jézus éppen a gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után.
S hogy ez valóban így van, arra éppen Nikodémus az egyik
legjobb példa. Minden okunk megvan feltételezni, hogy Izrael igazságkeresı tanítójából valóban a Lélek megajándékozottja lett. Alakja ugyanis még kétszer felbukkan János
evangéliumában. Elıször farizeus társai elıtt emel szót
Jézus mellett (7,50k), majd Jézus temetésénél segédkezik
az utolsó tisztelet megadásában (19,39k). Az ı példája is
bátoríthat minket, amikor pünkösdkor ezt énekeljük: „Legdrágább ajándékodért Könyörgök, Istenem, Vigasztaló
Szentlelkedért. Ó, add meg énnekem! Ó, add meg énnekem!” (EÉ 241,1)
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Forrás

Ovisóra

Istentisztelet vasárnaponként

Szabadhegyi imaház (József Attila u. 26.) – kéthetente pénteken,
17:00

Öregtemplom – 8:30, 10:00
Nádorváros – 8:30, 10:00, 18:00

Gyermek-istentiszteletek

Bibliaóra
Öregtemplom, lelkészi hivatal – minden csütörtök, 18:00
Nádorváros, lelkészi hivatal – minden kedd, 9:30

Öregtemplom – június 8, szeptember 14, október 12, 15:30
Konfirmációs alkalmak

Nádorváros – a hónap elsı keddjén 18:00 alianz bibliaóra

Öregtemplomi konfirmációs vizsga – május 4, 16:00

Nyugdíjaskör

Öregtemplomi konfirmációi ünnepi istentisztelet – május 12, 10:00

Nádorváros, gyülekezeti terem – minden kedd, 9:00

Nádorvárosi konfirmációs vizsga – május 11, 18:00

Kékkereszt

Nádorvárosi konfirmációi ünnepi istentisztelet – május 18, 10:00

Nádorváros, gyülekezeti terem – kéthetente péntek, 17:00

Nádorváros, konfirmandus-istentisztelet – szeptember 28, 16:00

Énekkar

Gyırújfalu, konfirmandus-istentisztelet – október 26, 16:00

Nádorváros, gyülekezeti terem – minden szerda, 18:00
Fiatal felnıttek teaháza

Június 7–12.
zenei tábor az iskolánkban. Érdeklıdni Ócsai
Zoltán igazgató lelkésznél lehet.

Nádorváros, gyülekezeti terem – tanítási idıszakban minden péntek, 17:00. Egy csésze forró tea mellett...

Július 16–20.
Szélrózsa – országos evangélikus ifjúsági találkozó Kıszegen

Nádorváros, gyülekezeti terem – minden péntek, 14:30
Bárka

Augusztus 18–25. finnországi látogatás testvérgyülekezetünknél

Játszóház kicsiknek

Szeptember 21. gyülekezeti kirándulás Kıszegre

Színjátszókör gimnazistáknak

Nádorváros, gyülekezeti terem – kéthavonta szombaton egész
napos alkalom mozgássérülteknek

Augusztus 7–10. gyülekezeti családi tábor Balassagyarmaton

Szeptember 5. presbiteri, képviselıtestületi nap (délután)
Öregtemplomban
Október 3–5. konfirmandustábor Sóváron

Nádorváros, gyülekezeti terem – minden péntek 10:00
Baba-mama kör

Minden csütörtök, 9:30 – szabadhegyi imaház (József Attila u.
26.)

Iskolai határidık, programok:

Május 5–27. érettségi vizsgák
Május 23. osztálykirándulások
Május 28. országos kompetenciamérések (4., 5., 6., 8., 10. évfolyamokon)
Június 6–11. emelt szintő érettségi vizsgák
Június 2. sportnap
Június 13. utolsó tanítási nap, 8. osztályosok ballagása

Október 29–31. reformációi sorozat

November 2.
18:00

emlékezı istentisztelet az Öregtemplomban

Június 15-én 17:00 tanévzáró istentisztelet az Öregtemplomban
Június 16. beiratkozás
Június 16–19. szóbeli érettségi vizsgák középszinten
Augusztus 31-én 17:00 tanévnyitó istentisztelet az Öregtemplomban
Szeptember 1. elsı tanítási nap

Lelkészeink elérhetısége:

Ünnepi istentiszteleti rend

Öregtemplom

MÁJUS

8:30

11 V JA*
12 H

10:00
JA*

Újtemplom
8:30 10:00
IJ*

CsJ*
OZ*
(konfirmáció)

IJ*

OZ*

1-es belvárosi körzet

NagyGyırújszentjá- Gönyü
falu
nos

18:00
10:00
BMZs
BMZs*
(Vizsga)
JA

A csillaggal (*) megjelölt alkalmak úrvacsorás istentiszteletek.

15:00
OZ*

16:00
OZ*

Csorba János:

2-es szigeti körzet

Jánosa Attila:

06 20 824 6247
06 20 824 4618

3-as nádorvárosi körzet, ig. lelkész

Ócsai Zoltán:

06 20 824 6250

4-es szabadhegyi körzet

Berényi Rudolfné Mesterházy
Zsuzsa:
06 20 416 3501
Csorbáné Farkas Zsófia:
06 20 824 8765

A Gyıri Evangélikus Gyülekezet idıszaki lapja
e-mail: gyor@lutheran.hu
Cím: 9025 Gyır, Petıfi tér 2. tel.: 524-708
Szerkesztette: Csorba János
Tördelte: Nagy Gergely
Logo: Csermák Zsuzsa
Készült: Újsziget-rota Sárvár nyomda
Lapunk ingyenes, adományokat köszönettel elfogadunk!

