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Nekünk, protestánsoknak október a
„reformáció hava”, ami tradicionáli-
san a ‘Teremtés Hete’-vel kezdődik.

Ebben vagyunk, ami jelzi, megint mögöttünk
hagytunk egy évet! Ennek szomorúságán –
lám ilyen gyorsan telik az idő(!) – túl ilyenkor
különösen is a teremtett világra csodálkoz-
hatunk. A teremtés-heti programok minden
évben bőséges lehetőséget adnak a „rácso-
dálkozásra”, s ennek öröme kellene hogy
uralja érzéseimet, ehelyett egyre inkább csak
morgolódom magamban. Bosszant ugyanis,
amikor eldobott szemetet látok nemcsak a
tatai Öreg tó festői környezetében, de lép-
ten-nyomon a nemtörődömség „civilizációs
nyomai”-ba botlok: eldobált italos üvegek –
jobb esetben nem széttörve a a bicikliút közepén(!)
– egyszerhasználatos műanyag-poharak, au-
tógumik és szemetes-zsákok az utak mentén,
az erdő szélén... s eldobált csikkek milliói
mindenhol! A sort fölösleges is folytatnom,
mindezek mutatják:

Nincs olyan, hogy „el”...
Nem dobhatsz el semmit, nem szabadul-

hatsz meg semmitől – ezen a bolygón legfel-
jebb csak odébb rakhatod! Illúzió, naív
gondolat, hogy menekülhetünk a következmé-
nyektől. Isten úgy csinálta (eredeteti szövegben
ez áll!) meg ezt a világot, hogy abban rend van!
Sőt azt is mondta, hogy ez „íme jó”. Az isteni
REND azt is jelenti, hogy mindennek követ-
kezménye van: ok-okozat, bűn-büntetés. Régi
igazság: „Isten nem bottal ver”. Az ÚRIsten
már jó régen nem küldte le lángpallosos angya-
lait, hogy móresre tanítsa az emberiséget, – leg-
utóbb Bábel tornyát rombolták le az angyalok – de
azért figyelmeztet minket saját magunkkal:
életvezetési oktalanságaink következményeivel
ütköztet mindannyiunkat. Nem árt tudatosíta-
nunk néha: ez következmény, nem  pedig bün-
tetés; törvény, az istenadta-RENDből fakadó
ok-okozati együttállás!

„Mentsük meg a világot!”
Szép gondolat... Sokan hiszik, hogy most,

talán Greta Thunberggel sikerülni fog... S
valóban, Grétánk lehetne egy legújabbkori
zászlóvivő Jeanne d’Arc-ja is a klímaharc-
nak, de ne felejtsük el, hogy az orléans-i szűz
másik kezében fegyvert fogott, s nem egy
kartondoboz-transzparenst szorongatott...
Greta Thunberg tinédzseres őszinteségét
nem megkérdőjelezve, én inkább azt látom,
hogy ő is csak egy újabb eszköz a globális ha-
talmi elit legújabb megtévesztő media-pro-
pagandájában! Sajnos, a klímaváltozással
kapcsolatban sok valótlanság hangzik el a
pro- és kontra táborokban, de hamar belát-
ható, hogy elsősorban nem a széndioxid-ki-
bocsátással van a probléma – ez már csak a
következmény – , hanem az emberi önzéssel.

Régi probléma új köntösben
Sok-sok „ideológiát” próbáltak már ki az

elmúlt századokban, hogy valamire lelkesít-
sék az „istenadta népet”, de a ma embere
mintha óvatosabb lenne a lózungokkal kap-
csolatban. Egy emberöltőnyi mértékben is
túl sok pofont kaptunk egy-egy „izmus”-
tól... Erős még az utóhatása a háborúba-vivő
nemzetiszocializmusnak, a koncentrációs
táboroknak, a gulágoknak, a megbukott
marxista-szocilaizmusnak, de élénk még a
kitelepítések, az államosítások, TSZ-esítések
borzalmainak családi emlékezete is.

Ugyanakkor nehezen fogadja el az
ember – a mai csúcstechnológiás, informácó-zu-
hatagos világban különösen is – hogy a „hétköz-
napok részévé vált” – Angela Merkel, sic(!) –
a terrorizmus... Érdekes, hogy mindegyik
izmus – a maga rendszerében – gyors és egye-
temes megoldást ígért/ígér. 

Mások másban reménykedtek. Az Isten-
től elfordult ember a „felvilágosodás” óta az
eszét isteníti, s abban reménykedik, hogy
majd idővel mindent megold.  Talán néha a
szívére is hallgatnia kéne...

Az elmúlt évtizedekben a szabadpiac és
az emberi jogok „mindenhatóságát” hirdető,
mások megkárosításából vígan élő filantró-
pok és közgazdászok egymás után vonultat-
ták fel a médiájukban megváltó
elképzeléseiket. Megint mások az identitás-
veszejtő politikai és gazdasági integrációt –
Nocsak-nocsak: internacionalzmus 2.0? – és az
igazságtalan pénzrendszer globális uralmát
tartják gyógyírnak gyakorlatilag minden
bajra – már-már vallási hiedelmeket meg-
szégyenítő elszántsággal... Nem akarják
látni(?), hogy:

Egy család vagyunk!
Ha akarjuk, ha nem, Isten „az egész em-

beri nemzetséget egy vérből teremtette,
hogy lakozzanak a földnek egész színén”
(ApCsel 17,16) Földünk nemcsak egy faluvá
zsugorodott, de egy családdá is vált, közös a
sorsunk. Ugyanazt a levegőt szívjuk, ugyan-
azt a vizet isszuk, ugyanabban a megemel-
kedett háttérsugárzásban élünk, amit az
elmúlt 70 évben a mintegy 2700 kísérleti
nukleáris robbantásának és az emberi mu-
lasztásnak betudható reaktorbaleseteknek
„köszönhetünk”, sőt, ugyanazokat a „mű-
anyag” élelmiszereket esszük, s ugyanazok a
betegségek (rák, AIDS, tüdőgyulladás stb.) gyö-
törnek... Azaz: egyek vagyunk a szenvedés-
ben is és mégsem beszélünk egy nyelvet!
Ideje lenne már felismerni, hogy egy fajhoz
tartozunk és  Istenünk is csak egy van... 

Ahogyan eltávolodik egyik ember a má-
siktól, – az Istentől elfordulás következménye(!)
– úgy távolodik el az alapigazságoktól, s
ezzel együtt a józan észtől is. Elhiszi, hogy
az Isten nem egy, hanem több. Elhiszi, hogy
az embernek vergődnie kell a démoni hatal-
mak között, mert ez a sorsa. A negatív erők-
ben gondolkodás nélkül és elszántan hisz, de
életét képtelen az Isten Szeretet-uralma alá
hajtani... Megállapíthatjuk:

Van okunk a csüggedésre!
A sötét történelmi viharokból szinte sem-

mit nem tanult az ember. Az apokaliptikus
(végidős) látomások nem a démonok és az
Isten harcáról szólnak, hanem az elistentele-
nedett ember harcáról önmagával! A végső
leleplezés (apokalüptein=fátylat lebbenteni)
pedig megmutatja, kicsoda az ember valójá-
ban és milyen iszonyatra képes... Még arra is,
hogy elpusztítsa az Életet!

S bár gyorsuló tempóban sodródik vilá-
gunk a káosz felé, ennek ellenére Isten velünk
van. Vajon meghatja-e az embert az Isten je-
lenléte a világmindenség REND-jében? A tu-
dósok tudják, mindennek következménye
van, s „nincs olyan, hogy ‘el’...

Amiben még reménykedhetünk: „ami
embernek lehetetlen, az Istennek lehetsé-
ges.” Ez evangélium (jó hír), ebbe kapaszkod-
hatunk, még akkor is, ha sötét felhők
tornyosulnak az emberi létezés egén!

fm 

Aki elvet engem, és nem fogadja el
az én beszédeimet, annak van ítélő
bírája: az az ige, amelyet szóltam, az
ítéli el őt az utolsó napon. 



Rövid-hírek
Július 8-11. között megtartottuk nyári

hittantáborunkat. Lásd Széles Anikó be-
számolóját a 13. oldalon!

Július 11-én a Vértesszőlősi temetőben
eltemettük Pekó Sándor evangélikus

testvérünket, gyülekezetünk oszlopos tagját,
gyémántdiplomás matematika-fizika szakos
tanárt, egykori vértesszőlősi általános iskolai
igazgatót. Az Élet és Halál URa 87. életévé-
ben hívta magához. A temetésen egykori ta-
nítványai, munkatársai igen nagy számmal
jelentek meg, s a ravatalozótól a sírig egy-
egy szál virággal díszsorfalat álltak. A feltá-
madásba  vetett  hitünkről és
reménységünkről a 2 Tim 4,7-8 alapján pré-
dikáltam: „Ama nemes harcot megharcoltam, fu-
tásomat elvégeztem, a hitet megtartottam...”.

Július 17-én az Agostyáni Ökotemető-
ben végső búcsút vettek Ádám Péter tra-

gikus hirtelenséggel elhunyt testvérünktől.
Életéveinek számát 45 évben mérte ki a
Sors, mely rövid életben példaértékű életet
élt. Halála mindenkit mélyen megrendített.
A gyászoló család fájdalmát az igen nagy
számban megjelent sporttársak, munkatár-
sak, barátok jelenlétükkel próbálták enyhí-
teni. A temetési szolgálatot az elhunyt
iskolatársa, barátja Vancsai József győri
evangélikus lelkész végezte. Az elhunytért
és a gyászoló családért Szentháromság ün-
nepe utáni 5. vasárnap evangélikus isten-
tiszteletein Győrben és itt Tatán is a záró
oltári szolgálatban imádkoztunk.

Augusztus 9-én a Kocsi úti református
templomban, evangélikus szertartás

szerint Smid Bence (ev.) és Farkas Cecilia
(ev.) testvéreink Isten előtt házasságot kötöt-
tek. Az esketés alapigéje a Prédikátor 4,9-
12 igéit voltak: „Jobban boldogul kettő, mint
egy: fáradozásuknak szép eredménye van...”

Augusztus 12-én az Almási úti temető-
ben végső nyughelyére helyeztük Csi-

csai Sándor (r.kat) testvérünket, akit 77 éves
korában szólított magához a Teremtő. Em-
léke legyen áldott szíveinkben!

Augusztus 20-án a Kossuth téren a
szokásos ökumenikus kenyéráldáson

vettem részt. Ezen az ünnepségen városi
kitüntetésben is részesültem (Lásd az 5. oldalt!)

Szeptember 5-10. között gyülekezetünk-
ben vendégeskedett a Joensuu-Piele-

sinsuu-i testvérgyülekezetünk hétfős
csoportja. Beszámolók olvashatók a 3-11 oldalakon!

Szeptember 15-én istentiszteletünkön
megkereszteltük Kotsits Lili kistestvé-

rünket. Isten gazdag áldása kísérje életét!
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Kedves Testvéreim!

Reformáció havában köszöntök
minden kedves Olvasót! Újra

mozgalmas heteket/hónapokat tud-
hatunk magunk  mögött. Sok-sok
szervezési-, logisztikai kihívás elé ál-
lított minket ez a Nyár, de hála Isten-
nek – s köszönet az önkéntes segítőknek(!)
– jó rendben abszolváltuk ezeket is. 

Örömmel jelentem, hogy a nyár
folyamán – számítástechnikai nehézségeim
ellenére – sikerült nyomdakésszé
írnom/szerkesztenem gyülekezettör-
téneti könyvünket. Régi ígéret-adóssá-
gomat törlesztettem ezzel önmagam
felé is! Utolsó pillanatokban ugyan, de
sikerült a könyvbemutató délutánjára
a nyomdának is elkészítenie a 150 ol-
dalas kiadványt, így finn testvéreinkkel
közösen tartott szeretetvendégségen
sikerült végre kézbe adnom ezt a ré-
góta várt összeállítást.

Jelentem, hogy a Tatai Reformá-
tus Gimnáziumban szeptembertől
folytatom a hitoktatást – 5 évfolyam-
ban, heti 10 órában. 

Végezetül szeretném itt is megkö-
szönni Mindenkinek a jókívánságát,
biztatását, együttérző örömét – amiket
kaptam élőszóban, telefonon vagy mailben –
kitüntetésemmel kapcsolatban. 

Munkás nyaram után, feltorlódott
ígérvényeimet remélem, hamarosan
beváltom, s újra látogathatok.

A személyes talál-
kozásunkig is lelki-
pásztori szeretettel
gondolok Mindenkire!

Erős vár
a mi Istenünk!
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Szeptember 27-én kistemplomunkból el-
búcsúztatuk Szajki Mihály testvérünket,

akit 77éves korában hívott magához az ÚR.
Gyülekezetünk presbitériumának több mint
két cikluson keresztül volt hűséges tagja. A
búcsúztató istentiszteleten a vigasztalás
evangéliumát a 116 Zsoltár 3-4. versei alap-
ján hirdettem: „És az Úrnak nevét segítségül
hívám: Kérlek Uram, szabadítsd meg az én
lelkemet! „Boldogok, akik az ÚRban hunytak
el, testvérünk emléke legyen áldott!”

Október 6-án, az aradi vértanúk tisz-
teletére tartott városi megemlékezésen

Dr. Szabó Előd református és Markovics
Milán Mór tatai katolikus tábori lelkész kol-
légáimmal áldást mondtunk.
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hálaadás a folyamatosságért

A kötődés 30 éve...
Ez év augusztus 26-án volt 30 éve, hogy Ez év augusztus 26-án volt 30 éve, hogy CsabacsűdönCsabacsűdön

lelkésszé avattak. Evangélikus Egyházunkban minden élettelentlelkésszé avattak. Evangélikus Egyházunkban minden élettelent
beszentelbeszentel(het)(het)ünk -, de embert „csak” ordinálunk, azaz ünnepélyesünk -, de embert „csak” ordinálunk, azaz ünnepélyes

keretek között felavatjuk, bevezetjük hivatalába. Erre akeretek között felavatjuk, bevezetjük hivatalába. Erre a
meghatározó eseményre és közös háromévtizedes múltunkrameghatározó eseményre és közös háromévtizedes múltunkra

emlékeztünk emlékeztünk Joensuu-PielisensuuJoensuu-Pielisensuu-i testvéreinkkel együtt-i testvéreinkkel együtt
szeptember 8szeptember 8-án, vasárnapi hálaadó istentiszteletünkön.-án, vasárnapi hálaadó istentiszteletünkön.

Ha valakinek az életében csak
munkanapok vannak, akkor so-
sincs ünnepe! – tartja a szólás. A

visszatekintés keretét mindig a megállás
adja, mert aki folyton csak előre szalad, az
emberi élet legfontosabbjairól marad le:
a találkozásokról és a hálaadásról! 

Lelki épülésünk legújabb alkalmához az
apropót ugyan a lelkésszé avatásom 30. ju-
bileuma adta, de a lényegét a közös hálaa-
dás jelentette. Az ünnepi  liturgia szolgálatát
Szarka István, Fejér-Komáromi Evangéli-
kus Egyházmegyénk esperese végezte, finn
lelkésztestvéreimmel Tiina Reinikainen

igazgató-, és Matti Innanen igazgatóhelyet-
tes, másodlelkésszel közösen. 

Ünnepi istentiszteletünkön jelen volt
Molnár István egyházmegyénk felügye-
lője és városunk polgármestere Michl Jó-
zsef is. A tatai református gyülekezet
képviseletében Nagy Krisztina és Papp
Lászó lelkipásztorok mondták el köszön-
téseiket. Kimentését kérte, s áldáskíváná-
sát küldte levélben Havassy Bálint László
atya, a tatai Szent Kereszt templom plé-
bánosa. Személyes hangú levélben kö-
szöntötte az „ünnepeltet”, s ígérte lelki
jelenlétét – Minszkből – Dr. Pintér Gábor

velebusdói érsek, Fehér-Oroszország
apostoli nunciusa. Meghívott díszvendé-
geink közül levélben köszöntötték a gyü-
lekezetet is: Hetényi Tamás volt tatai
polgármester és Karl Georg Marhoffer
luxemburgi testvérgyülekezetünk igaz-
gató lelkésze. 

Istentiszteletünket jelenlétével tisztelte
meg Dr. Márkus Mihály nyugállományú
református püspök és felesége. Jelen volt
Gyimóthy Géza református egyházmegyei
főgondnok, volt országgyűlési képviselő, az
Országgyűlés egykori alelnöke, valamint
Stramszki István adventista lelkész is.

Az istentiszteletet ünnepi közgyűléssel
folytattuk, ez adott keretet a köszöntések-
nek. A hálaadó alkalmat szeretetvendég-
séggel zártuk. Jó volt együtt örülni
mindazokkal – gyülekezetünk határain túl is –
akik életem részeivé váltak... fm

F
o

to
:
fr

an
ko

m
F

o
to

:
d

o
m

o
ko

sa
tt

ila

F
o

to
:
d

o
m

o
ko

sa
tt

ila



4

F
o

to
:
d

o
m

o
ko

sa
tt

ila

F
o

to
:
d

o
m

o
ko

sa
tt

il
a

F
ot

o:
d

o
m

o
k

o
sa

tt
ila

F
o

to
:
d

o
m

o
ko

s
at

ti
la

F
o

to
:
d

o
m

o
ko

sa
tt

ila

F
o

to
:
d

o
m

o
ko

s
at

ti
la

F
o

to
:
d

o
m

o
ko

s
at

ti
la

F
o

to
:
d

o
m

o
ko

s
at

ti
la

F
ot

o:
d

o
m

o
k

o
sa

tt
ila



Frankó Mátyás több évtizedes kiemel-
kedő gyülekezetépítő, szellemi, lelki
közösségformáló tevékenységének

elismeréseképpen részesült a kitüntetés-
ben. Tevékenysége nagyban hozzájárult
Tata szellemi és erkölcsi értékeinek gazda-
gításához, hiszen már 30 éve áll a tatai
evangélikus gyülekezet élén. Vezetése alatt
épült át az evangélikus imaház tornyos-ha-
rangos templommá, s a gyülekezet és épí-
tett környezete folyamatosan fejlődik. Jó
kapcsolatot ápol a városban működő vala-
mennyi keresztény felekezettel. A 17 éve,
heti rendszerességgel tartott Nikodémus
Akadémián a keresztény tanítás alapigaz-
ságaival ismerteti meg hallgatóságát, s
maga írja és szerkeszti a Lutherrózsa című
helyi evangélikus újságot. Jelenleg egy, a
gyülekezet 92 éves történetét bemutató
könyvön dolgozik.

Az elismeréshez szívből gratulálunk,
sok örömet, sikert és jó egészséget kívá-
nunk további munkájához!

Ábrahám Ágnes
– tata.hu –
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Tata Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2019-ben Tata Város Mátyás Király Díja
kitüntetésben részesítette Frankó Mátyást, a Tatai
Evangélikus Egyházközség lelkipásztorát, aki az
elismerést augusztus 20-án a Kossuth téren
megrendezett városi ünnepségen vehette át.

Városi kitüntetés
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Mint minden hitét gyakorló protes-
táns embernek, nekem is nagyon fontos
a reformáció. Következményei Európa
és az egész világ fejlődésében nyomon
követhetőek, s természetesen nagy ha-
tást gyakorol az én mindennapjaimra és
a lelki életemre is. A reformációnak kö-
szönhetően olvashatom a Bibliát – és
egyáltalán a könyveket – az anyanyelve-
men, s lehetek nőként lelkész is. 

A reformáció egyik nagy hozadéka a
közös éneklés, az egyházi énekek, ame-
lyeket nagyon szeretek. Úgy gondolom,
hogy a reformáció arra bátorít minket,
hogy a szükséges változtatásokat meg-
tegyük annak érdekében, hogy jobb és
teljesebb életünk legyen. Nekem azt ta-
nította a reformáció, hogy Krisztus az
élet és a hit középpontja.

A reformációnak erős gyökerei van-
nak Finnországban és az egyházra vala-
mint a társadalomra is nagy hatást
gyakorolt, sőt gyakorol jelenleg is. (Itt
gondolnunk kell például az egészségügyre
és az oktatásra, ahol az egyházunk jelentős
szerepet vállal.) Finnországban a népes-
ségnek körülbelül 70%-a az evangéli-

kus-lutheránus egyház tagja. Észak-Ka-
réliában és Joensuu-ban is van egy je-
lentős ortodox vallási közösség. Ez a
gyülekezeti életünkre való tekintettel
azt jelenti, hogy az ökumenikus kapcso-
latok ápolását fontosnak tartjuk és gya-
koroljuk is a hétköznapokban.

Épp tegnap este volt a presbitériumi
ülésünk és ott beszéltünk a tatai látoga-

tásunkról. Még mindig érezzük a szí-
vünkben a vendégszereteteteket, hálá-
sak vagyunk érte! Nagyon értékes
számunkra, hogy a gyülekezetetek tag-
jai, Te és a Családod is ennyire lelkesek
és elkötelezettek vagytok a gyülekezeti
életben. Isten áldása legyen életeteken!

Kérdéseimre a válaszok már 1 óra múlva(!)
megérkeztek. Ez is mutatja finn testvéreink

szeretetét. (A fordítást Frankó Dóra végezte.)
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Október nekünk
protestánsoknak a
„reformáció havát” jelenti.
Szinte alig akad olyan
gyülekezet, ahol ne
lennének megemlékezések,
különleges programok vagy
előadások, melyek mind a
hit- és szellemfejlődés  e
jeles állomásának
megértését segítik.
Ezzel kapcsolatban tettem
fel néhány rövid kérdést
Tiina Reinikainen
igazgató lelkésznőnek.

Megújulás
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A7 főből álló joensuu-i „delegáció”-t
Tiina Reinikainen igazgató lelkész
mutatta be. Aiju Laukkanen-t, Pirjo

Ketonen-t, Hilkka Pulkkinen-t valamint a
Puumalainen-házaspárt Helka-t és
Jorma-t régi ismerősként köszönhettük,
Matti Innanen lelkészkollégámat köszönt-
hettük ‘újoncként’ – ráadásul ő először járt
Magyarországon.

Tiina gyülekezetük életképein keresztül
mutatta be munkájukat, hiszen szervezeti-
leg egy 14ezer fős gyülekezetet alkotnak, de
ez több templomot jelent a Tatánál három-
szor nagyobb városban, – Joensuu lakossága
76,543 (2019. januári adat) – amihez még hoz-
zájön az itt tanuló mintegy 20 ezer hallgató,
hiszen három felsőoktatási intézmény is ta-
lálható ebben a régióközpontban, amit
1848-ban I. Miklós orosz cár alapított.

Bár finn testvéreink más lehetőségek-
kel bírnak, mint mi, de ugyanazon lélekkel

végzik szolgálatukat, mint mi a  Magyar-
országi Evangélikus Egyházunkban.
Megerősítő volt számunkra személyes bi-
zonyságtételük, s tanulságos, hogy ők is
olyan kihívásokra keresik a válaszokat,
mint mi.

Ezek után volt a
„könyvbemutató”...

A könyv elkészüléséről ill. az azt meg-
előző anyaggyűjtésről és segítőim támoga-
tásáról (könyvbéli köszenetnyilvánítások!)
számoltam be röviden. Régóta hordoztam
magamban ennek az anyagnak az össze-
szerkesztési-, megírási-tervezetét, de ezen
a nyáron volt (végre!) összefüggően min-
tegy kéthónapnyi időm arra, hogy ez „rea-
lizálódhasson.” Nagy lelkiismereti tehertől
szabadultam meg, s itt is hálásan köszö-
nöm segítőim támogatását! (A 150-oldalas
színes fotókkal gazdagon illusztrált könyv önkölt-
ségi áron, istentisztelet után megvásárolható.)

Ahogyan ezt már megszoktuk és talán
természetesnek vesszük – pedig ez nem ma-
gától értődő(!) – önszerveződésből és ven-

déglátásból ezen a szép délutánon/estén is
asszonytestvéreink újból jelesre vizsgáz-
tak... Nagy-nagy köszönet érte! (fm)
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Bemutatkozás

bemutató...
Egy fárasztó sétálós „Tata-nap” után gyűltünk össze kistemplomunkban,
hogy finn vendégeink vetítettképes bemutatkozását 
előadásában meghallgassuk. Ezt követően volt gyülekezettörténeti
könyvünk bemutatója, amit szeretetvendégség követett. A többórás es-
tébe hajló alkalom jó lehetőséget adott a testvéri beszélgetésre, a múlt
felidézésére is, hiszen a finn csoportban olyanok is voltak, akik évtize-
dek óta visszatérő kedves vendégeink gyülekezetünkben.
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Finn testvéreinkkel együtt – itt tartóz-
kodásuk öt napja egyikén, ez egy
szombat volt – közös gyülekezeti ki-

ránduláson vettünk részt Sopronban 2019.
szeptember 7-én. 

A „hosszú” útnak mintegy 60 fő vágott
neki – kicsik és nagyok, fiatalok és idősek
egyaránt. Már a buszon tudni lehetett: tar-
talmas és közösségérlelő napunk lesz –
házi készítésű sütemények, ropogtatniva-
lók és lélekerősítők jártak körbe. A Leghű-
ségesebb Városba érkeztünkkor ugyan
kicsit kedvünket szegte a rossznak ígérkező
hideg, esős időjárás – de végül is a hűvös
idő nem, de az eső elkerült bennünket.

A délelőtti részben a város evangélikus
nevezetességeit néztük meg. Első állomá-
sunk az Evangélikus Líceum volt, ahol az
iskola történetének nagyon vázlatos bemu-
tatása mellett megtudhattuk, hogy miért is
azonos a Líceum és a Hittudományi Egye-
temünk címere s az abban lévő (1557) év-

szám – hiszen az egyetem jogelődjeként te-
kint a Líceumra. Ezt követően rövid séta
után érkeztünk az evangélikus templom-
hoz, mely impozáns méreteivel a soproni
belvárosnak is a legnagyobb temploma. 

Itt Tóth Károly István helyi lelkész –
egykori licista diák – fogadott bennünket
és tartott nagyon tartalmas előadást a
templomról és az evangélikus gyűjtemény-
ről. Megtudhattuk – többek között – miért és
hogyan is kerülhet egy barokk katolikus
oltár egy evangélikus templomba, milyen
szimbolikával bír a templom szószéke, mi-
lyen értékek rejtőzhetnek egy konvektor
mögött (a legrégibb magyar Luther ábrázolás!).

Egyszerű, de bőséges és finom ebédün-
ket egy Fő téri étteremben költöttük el, s a
város szívéből indulva tettünk egy nagy
sétát Sopron belvárosában. A főbb és ke-
vésbé ismert nevezetességek ismertetésé-
vel, vázlatos áttekintésével ismerhettük

meg Sopron egy másik, kevésbé ismert
arcát, csodáit: hogyan is kerül egy katoli-
kus templomra kecske ábrázolás (Kecske-
templom), hol öltözött át lopva Petőfi
Sándor katonaruhából civilbe, hogy meg-
hallgathassa Liszt Ferenc koncertjét (Fabri-
cius ház), hol szállt meg Mátyás király
(Storno ház), mi is volt pontosan a Tűzto-
rony őreinek feladata, hogyan lehet a bel-
városi házak alatt meghúzódó gótikus
átjárókon keresztül lerövidíteni az utcács-
kák közötti távolságot. 

Kiderült az is, hogy az Új utca valójá-
ban az egyik legrégibb utca, a Ózsinagóga
pedig egyedülálló a maga nemében

8

Régi és többszörös vágyunk-tervünk valósult meg egy borús, de mégis rendkívül szép napon.
Jóllehet a presbitérumi üléseinken rendre előkerült egy gyülekezeti kirándulás
fontossága/szükségessége, de az aktuális feladatok ennek megvalósításától mindig
eltérítettek minket. Bizony legutóbb ilyen „buszos” kirándulásunk is finn testvéreinkkel
együtt volt – meglehetősen régen. A szervezés és lebonyolítás terhét két fiatal presbiterünk:
Széles Anikó és Pataki Gergely vállalta magára – köszönet érte! Ezzel talán „megtörtört a
jég”, s e tekintetben remélhetőleg egy új korszak veszi kezdetét gyülekezetünk életében! fm

Sopronban jártunk!
beszámoló egy gyülekezeti kirándulásról
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Közép-Európában. Az Orsolya-templo-
mot teljes lebombázása után mindössze 2
év alatt sikerült teljes pompájában (1947-

re) helyreállítani. De azt is megtudhattuk,
hogy Sopronban született a gázálarc felta-
lálója, Mártonyi Károly is (Cézár-ház), és
magyar találmány, szabadalom a tárcsás
koronás harang is (Szent György templom),
mely technikának köszönhetően a harang
forgatható, és így a pártázat nem egy he-
lyén kopik a harang.

Bármily hosszúra sikeredett is ez a
nap, sok tervezett látványosságot, érde-
kességet, titkot nem sikerült elérnünk,
meglátnunk: a várfal kanyargós, roman-
tikus sétányát, a Szent Mihály templom
gótikus büszkeségét és az azt körbeölelő
sírkert, temető karizmatikus csöndjét. Re-
méljük, lesz rá újra lehetőségünk, hogy
ide ellátogathassunk!

presbiter
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A „Tata-nap”
Finn testvéreink csütörtök este
repülőgéppel érkeztek Buda-
pestre.  A fárasztó utazás utáni
napot jelöltük ki helyi látvá -
nyosságaink megtekintésére.

A programot a szállásadókkal
megbeszélve fél tízkor kezdtük a
Kálvária-dombon, ahonnan a re-
formátus templomba sétáltunk át
ill. autóztunk, mert néhány finn
testvérünk szívesen igénybe vette
ezt a lehetőséget is.

A látványosságok – Kossuth-tér és
a vár környéke – jó lehetőséget adott a
séta közbeni beszélgetésre. Egyrészt
a testvéri együttlét volt a legfonto-
sabb „programpont a programban”,
másrészt többen már igen jól ismer-
ték városunk épített szépségeit, hi-
szen visszatérő vendégeink voltak. 

A meleg idő, a fáradtság tette a
dolgát, ezért hogy erő is maradjon a
péntek esti templomi szeretetven-
dégségre, a városnézés kb. 13 óra tá-
jékán véget ért a várnál. Innen
sétáltunk át finn vendégeinkkel hoz-
zánk, mivel a pénteki ebéd gondját
a lelkészcsalád – pontosabban a kántor
és egyik lánya (Betta) – vállalta magára.

Úgy terveztem, hogy délután ke-
délyesen elbeszélgetünk majd a
„fehér-asztalnál”, de ez részben
meghiúsult, mert minden vendé-
günk élni kívánt az ebéd utáni ‘szi-
eszta’ regeneráló lehetőségével... fm
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Úgy alakult, hogy végül két sofőr (a
kántor és a pap) kísérték vendégein-
ket Székesfehérvárra. Tudtuk,

hogy hétfőn zárva vannak a múzeumok, de
útközben mégis tettünk egy kitérőt
Majkra,  hogy megnézzük a kamalduliak
kolostorát – ami jelenleg is hatalmas felújítás

alatt van – de így egy kicsit mesélni tudtam
a szerzetesrend történetéről.

Mintegy egyórás autóút után érkeztünk
meg Fehérvárra. Első programpont az
evangélikus templom megtekintése volt,
de ezt megelőzte a gyülekezeti teremben
egy felfrissítő kávé és egy kis sütemény,
ami igazán jól esett mindenkinek! Ezután
körbejártuk az 1995-ben épült modern
gyülekezeti centrumot és megnéztük a
templomot, melynek neon-cső-koszorú-
jára kétszeresen is rácsodálkoztunk. Egy-
részt első ránázésre nem érti az ember a
„túlmodern” minimalista megoldását az

oltárnak, de megtudtuk, hogy a Sándy
Gyula műegyetemi tanár tervei alapján
1932-ben épült templom oltárára a világító
töviskoszorút  még az izzókat, lámpákat,
fénycsöveket és rádiócsöveket gyártó világ-
híres Tungsram Gyár ajándékozta 1936-
ban, ami azóta is hiba nélkül világít
minden istentiszteleti alkalmon!

Ezután a belvárosban tettünk egy
sétát és visszafeléjövet még beszélgettünk
egy keveset Bencze András igazgató lel-
késztestvéremmel is, de igyekeznünk kel-
lett Lajoskomáromba, mert Decmann

‘Délen’(is) jártunk!
képriport a hétfői
kirándulásunkról

10

Finn testvéreink hazautazása előtti napra
egy  hosszabb kirándulást terveztünk –

déli irányba. Bár az idő borús volt, az égi
hatalmak csak visszafelé mutatták meg

rendesen erejüket, de akkor már túl
voltunk programpontjainkon, s úton

voltunk hazafelé.
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Tibor lelkészbarátom, az Agape Szeretet-
otthon igazgatója ebéddel várt minket.
(Kis késéssel, de időben odaértünk, s elfogyaszthat-
tuk a finom ebédet az Agape ebédlőjében.)

A kávé és sütemény után körbejártuk
az Agape Szeretetotthont, s meghallgattuk
Tibor beszámolóját, hogyan is jutottak el
ebben a szolgálati ágban a „nulláról”, a je-
lenlegi állapotra, ahol mintegy 50 speciális
gondozást igénylő otthonlakót lát el a több
mint 30 tagú  szolgálattevő gárda.

Finn vendégeink, akik kérdésekkel ost-
romolták Tibort, megtudhatták, hogy a
gyülekezet óvodát is fenntart, s a faluban
igen jó a reputációja az evangélikus gyüle-
kezetnek – ezeken keresztül is.

Az Agapéban tett körséta után átmen-
tünk a közeli templomba, ahol Tibor rész-
letesen beszámolt a gyülekezet
történetéről. Megtudhattuk, hogy eleinte
imaházba gyülekeztek a hívek, de kezdettől
fogva három (magyar, német és szlovák) nyel-
ven tartották az istentiszteleteket, s ez a
rend 1910-ig fenn is maradt. Az így kiala-

kult szolgálatok megkönnyítésére segédlel-
készi állást szerveztek a 1820-as években,
amely közel 100 éven keresztül működött. 

1817-től kezdődött a templomépítés.
Az építkezés idejéből fennmaradt egy
füzet (Aranykönyv), amelyben minden
munkaképes férfinak külön lapon szere-
pel a munkája. Ebből tűnik ki, hogy 1817
és 1822 között 160(!) férfi dolgozott rend-
szeresen azért, hogy új templomuk legyen
az evangélikusoknak. A téglát a falu mel-
letti kemencében égették ki, amit erre a
célra készítettek. Az építkezéshez szüksé-
ges egyéb anyagokat pedig a jobb módú
jobbágyok szállították kocsival a beszerzés
helyéről. A 400 főt befogadni képes temp-

lom felszentelését 1822-ben, Szenthárom-
ság ünnepe utáni 22. vasárnapon végezte
Berke Mihály főesperes.

Természetesen az ebben az évben fenn-
állásának 25 éves jubileumát ünneplő Réz-
fúvószenekar is szóba került, aminek ténye
nagy elismerést váltott ki mindenkiből, kü-
lönösen a lelkészkollégákból (Tiina és Matti),
akik aktívan részt vesznek a joensuui gyü-
lekezet zenei életében.

A nap „záróakkordja” Csepregi Kál-
mán testvérünk jóvoltából pincéjének
meglátogatása volt, ami különleges él-
mény volt finn barátaink számára, hiszen
többségüknek még soha nem volt ilyen-
ben részük. Kálmán ugyan szabadkozott,
hogy a szüret előtti pincelátogatás nem az
igazi, de szakavatott felvezetésében né-
hány bor-, és párlat-különlegességet is
megízlelhettek vendégeink, sőt még egy
25 éves  6puttonyos aszú-palackot is nyi-
tott finnjeink tiszteletére. Ennek elkészí-
tési módjáról, a borkultúránkról és
természetesen a lajosi tradícióról (mintegy
250 pince van a szőlőhegyen!) jó hangulatban
elbeszélgettünk. Mire beesteledett, már
Tata tornyai tűntek fel a láthatáron...

fm
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Van négy különleges történelemmel
bíró evangélikus gyülekezet Ma-
gyarországon. Ezek az úgynevezett

artikuláris gyülekezetek.  Az 1671-81-ig
tartó „gyászos évtized” után, amikor egyál-
talán nem lehetett szabadon, nyilvánosan
evangélikus Istentiszteleteket tartani, kö-
vetkezett kereken 100 év, egészen az 1781-
es türelmi rendeletig, amikor egy kicsit
enyhült a törvény. Ekkor ugyanis már vár-
megyénként 2 települést jelöltek ki, ahol
lehetett Istentiszteletet tartani. Ezeket a
gyülekezeteket hívják artikuláris gyüleke-
zetnek. A mai Magyarország területén ez
Vas vármegyében Nemesdömölk (a mai
Celldömölkön) és Nemescsó, Sopron vár-
megyében Nemeskér és Vadosfa. (A többi

megyénk a mai országhatáron belülről akkoriban

török uralom alatt volt, vagy valamely más kivéte-
les okból nem vonatkozott rá a törvény.)

Aki akkoriban ezekben a vármegyékben
Istentiszteletre akart menni, annak bizony
útra kellett kelni. Kisebbre vagy nagyobbra.
Bár arra számított az akkori hatalom, hogy
ezzel csökkenni fog a protestánsok száma,
de nem lett igazuk. Eleink örömmel hall-
gatták magyar nyelven az igét. „Vasárna-
ponként feketéllett az út a másodmagával

templomba igyekvő emberektől” – jegy-
ezte fel az akkori történetíró.

Erre a megrendítő hitre, áldozatkész-
ségre és kitartásra emlékezve hívták létre
az Artikuláris Napot és Egyháztörténeti
emléktúrát a reformáció 500. évforduló-
jára készülve az érintett gyülekezetek Sze-
merei János, az egyházkerületünk (Nyugati
Dunántúli) püspökének ötletéből. 

2015-ben Nemescsóra érkeztek gyalog,
biciklin és lovaskocsival a szélrózsa min-

den irányából. Idén pedig, szeptember 29-
én Nemeskérre – főként Vas és Győr-
Moson-Sopron megyei településekről,
gyülekezetekből. Egyéb kötődéseink miatt
gyülekezetünket ketten is képviseltük:
Győriné Melkovics Judit és jómagam.

Zsúfolásig megtelt az 1732-ben épült
nemeskéri magtár-templom, amely szin-
tén ennek a kornak a lenyomata: templom-
ként is csak magtárszerű épületet
emelhettek akkoriban az evangélikusok –
torony is csak 1862-ben került rá. Ahogy
Gáncs Péter nyugalmazott püspök a prédi-
kációjában megjegyezte, nem is gondolták,
micsoda szimbolikája van ennek: „Isten
igéje a mag, amelyből az élet fakad.”

A helyi polgármester-asszony – a nap
egyik főszervezője – pedig abbéli örömének
adott hangot, hogy 35 év után újra teli lát-
hatja a templomot.

Sajnos az ünnepi alkalmat nem kísér-
hette orgona-szó. A frissen felújított temp-
lom (idén pünkösdkor adták át) után az is
felújításra szorul, erre gyűjtöttek a persely-
ben. Az alkalmat két zenekar és egy ének-
kar szolgálata kísérte és Úrvacsora követte.

Ebéd után a helyi és környékbeli nép-
dalkörök és néptánc-csoportok színvona-
las előadásai, személyes áldás, zseniális
laboratóriumi Biblia-történetek, Tóth Ká-
roly egyháztörténeti előadása és az Orosz-
lányi Evangélikus Énekkar koncertje
(Bach 79. kantáját adták elő) várta a részt-
vevőket a könyvvásár, egyháztörténeti ki-
állítás és az Életút-labirintus egész napos
programja mellett.

„Arra hívattatok el, hogy áldást örö-
köljetek” (1Pt 3,9b) – volt a nap igéje. Akik
ott voltak, átélhettek valamit abból az ál-
dásból, amit a 100 éven át vándorló ősök-
től is örököltünk.

Artikuláris nap
Nemeskéren

Kevesen tudják, hogy olyan
ősök leszármazottai és

örökösei vagyunk, akiknek
óriási áldozatot kellett

hozniuk azért, hogy
egyáltalán evangélikusok

maradhassanak. Előttük is
tisztelgünk, amikor

történetüket felelevenítjük
Széles Anikó segítségével, aki

másodmagával képviselte
gyülekezetünket az idei,

szeptember 29-iki alkalmon.
Nemeskéren.
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Érdekes látni a gyerekeken, ahogy
megy az idő. A nagyobbacskák már
kiöregszenek, új arcok jelennek

meg. Idén jóval nagyobb létszámban kép-
viseltették magukat a legkisebbek. Öröm-
teli, hogy gyülekezetünk így is gyarapodik,
még ha ritka is az a vasárnap, amikor va-
lamennyiüket egyszerre látjuk.

A reggeli áhítaton mindenki részt vett,
az énektanulást tiszelendő úr gitárral kí-

sérte, majd a 14, és 8 éves vagy fiatalabb
gyermekre kötetlenebb, játékos délelőtt, a
4-5 nagyobbra lelkész úrral vetített képes
interaktív hittanóra várt a „Bátorság és bo-
torság a Bibliában” – témában. 

Az első napon az őstörténetek közül
Noé, Ábrahám, Jákób és József valamint
Sámson történetei segítségével járták
körbe, mi a különbség igazi bátorság és
vakmerőség között. Másnap a balgasággal
kapcsolatos jézusi példázatokat ismételték
át. A harmadik napon pedig – szintén bibliai
történetek alapján – a bölcsesség jeles képvi-
selőit tanulták. A létszám napról napra vál-
tozott, mert a nyaralások néhol
közbeszóltak, valamint a legkissebbek (2-3-
4 évesek) még csak szokták a közeget.

Tanczerné Jakus Emőke idén is sokféle
kézműves faladatot hozott. A legnépsze-
rűbb az apró gyöngyökből készíthető, va-
salással összeolvadó képek alkotása volt. A
nagyobbak is örömmel töltötték a szünete-
ket ezt rakosgatva. A kreatívabbak maguk-
tól készítettek belőle Luther-rózsát,
keresztet, Bibliát, és örömmel mutaták
műveiket a nap végén szüleiknek.

Kedden a karkötő-fonás különleges
technikáját tanulhatták meg, a záró napon

pedig levendulás illatpárnákat vihettek
haza. A kisebbek is örömmel és szép ízlés-
sel válogatták hozzá a színesebbnél színe-
sebb hozzávalókat.

Hériczné Szilvi ajándékzacskó gyártá-
sára tanította az érdeklődőket, és jobbkeze
volt tisztelendő úrnak a táborban tanultak
elmélyítésében és visszakérdezésében.

Sziklai Kati néni, a tábor ötletgazdája
idén is leginkább a legkisebbeket terel-
gette, segítette rajzolásban, játékban, ének-
lésben, kavicsfestésben.

Több más felnőtt is örömmel vett részt
a tábor szervezésében, lebonyolításában, a
finomságok készítésében. Havran Ilonka
az ebédeltetést és a konyha rendezését vál-
lalta minden napra.

A tábor az immár hagyományos ugrá-
lóvárral – a Máltai Szeretetszolgálat és
Pataki Gergelyék jóvoltából, – majd áhí-
tattal és búcsúajándékkal zárult.

Isten áldását kérve bízunk abban, hogy
2020-ban bővülő létszámmal találkozha-
tunk újra a templom tornya és diófái alatt.

presbiter

3 nap a növekedés
jegyében

Idén július 8-10-ig ismét gyerekzsivajtól volt
hangos a templomudvar...
Immár 7. gyermektáborunkat tartottuk. 
Az idén is Isten áldása kísért bennünket az
időjárásban, a programokban és a
jókedvben egyaránt.
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25 év az bizony már
negyedszázad, emberléptékben
is jelentős… Hogyan kezdődött?

Ahhoz, hogy ez a régi közös tervünk
Oroszlányon keresztül létrejöjjön, Dieter
Greiner, Pangert Mihály, Édesapám (La-
bossa Lajos esperes) és a helyi lelkész Dec-
mann Tibor (férjem) és persze én is
kellettem.

1993. szeptember 25-én Stinner Zoltán
pincéjében megszületett az elhatározás,
hogy Lajoskomáromban alakuljon egy fú-
vószenekar! Egy év múlva 1994. szeptember

11-én a lajoskomáromi evangélikus temp-
lomban istentisztelet keretén belül megala-
kult a Lajoskomáromi Evangélikus
Rézfúvószenekar, a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház első rézfúvószenekara.

A zene közösséget teremt és
barátságokat szül – erről
tanúskodnak az ötévenként
megjelenő kiadványaitok is, s
arról, hogy egyedüliként
kizárólag gyülekezetre épülő
rézfúvószenekar vagytok...

1999-ben Johann Gyula azt írta mint a
magyarországi fúvós zenéért felelős vezető,
hogy 12 zenekar működik egyházunkban.
Azóta is nyomozok utánuk. Hallani arról,
hogy zenészek, zenetanárok összeállnak és
ünnepeken fújnak az istentiszteleten. A mi
német különlegességünk, hogy hangzóban
fújunk, tehát egy orgonával bármikor az ösz-
szes hangszer transzponálás nélkül együtt
tud játszani. Én nem tudom, hogy a hazai
együttesek, hogyan, miként fújnak. Mi telje-
sen átvettük a német Posaunenchor-mintát,

mondhatom életformát is, mert előtte senki
sem tanult tőlünk zeneiskolában fúvóshang-
szeren, tehát nekünk ez volt  a természetes
és normális. Mivel 25 éve nem találkoztunk
egy ilyen zenekarral sem, akik tagjai heti
rendszerességgel próbálnak, havi rendsze-
reséggel fújnak az istentiszteleten, ezért ma-
gunkat tartjuk a Magyarországi Evangélikus
Egyházban az elsőnek. Mössingen-i baráta-
ink a mi mintánkra segítettek megalapítani
Mezőberényben egy zenekart. Információim
szerint ők is nagyrészt zeneiskolásokból áll-
nak. Talán ez a cikk, ha elér ahhoz a 12 ze-
nekarhoz, majd jelentkeznek, és akkor egyik
vágyamat elkezdhetjük közösen szervezni,
amely egy kis ulmi találkozó lenne itthon.

Melyek voltak a
legemlékezetesebb fúvásaitok?

Szerintem az egész zenekar nevében
mondhatom, hogy a legmonumentálisabb
zenei élményünk Ulmban volt a Münster
előtti téren, amikor több mint 7000 ember-
rel együtt fújtuk a „Jer dicsérjük Istent” és a
„Harsány szó kiált az égbe” című korálokat,
melyek hagyományosan a találkozó záró da-

Decmann TiborDecmann Tibor lelkészbarátom
évfolyam- és szobatársam 25 éve
ötévenként rámszakadó kihívás
elé állít: a lehető legrövidebb
időn belül ‘varázsoljam’
nyomdakésszé a Lajoskomáromi
Rézfúvószenekar visszatekintő
kiadványát. A lehetetlent súroló
vállalásomért „cserébe” most
egy gyors-riportot kértem a
zenekarvezető
Decmann ErzsébettőlDecmann Erzsébettől
(Erzsó – Tibor felesége), aki 21 éveaki 21 éve
tölti be a karnagyi posztot.

A zene mindig
közösséget
teremt...
25 éves
a Lajoskomáromi 
Rézfúvószenekar
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rabjai. Ahogy az első alkalommal a német
püspök úr megfogalmazta, olyan érzés járja
át az embert ilyenkor, mintha a mennyor-
szág előterében lenne.  Azt is jó volt meg-
érezni, hogy nem vagyunk egyedül. Volt egy
németországi körútunk 2012-ben, ahol kü-
lönböző helyeken, különböző stílusú dara-
bokat játszottunk a meghívók igényeit
részben kielégítve. Volt közte utcai zenélés
missziói céllal, idősek otthonában, strandon
jókedélyű bajor partyn szórakoztatásként,
közösségi teremben egy bajor Blaskapelléval
néhány ember előtt. A legszebb és legjobban
sikerült olyan igazi koncert a Bad Schussen-
ried-i templomban adott jótékonyági kon-
certünk volt. A legemlékezetesebb szó
azonban más élményeket is felelevenít ben-
nem, melyeket az idő múlása, sőt már a kö-
vetkező nap megszépít, de ezeket csak
együtt jó felidézni a zenekarral.

Mennyit gyakoroltok? Kik voltak
a fúvóstanárok?

25 évvel ezelőtt úgy alakult ki, hogy
szombaton délelőtt fél 10-től fél 12-ig kezd-
tük el tartani a próbákat. A családok szem-
pontjából, tudjuk, hogy nem túl jó időpont,
de a középiskolások és egyetemisták miatt,
akik pénteken este jöttek, jönnek haza,
mégis ez volt a legjobb választás. Évente ez
átlagosan 43 próbát jelent, csak a nyári szü-
net marad ki. Augusztusban Lajoskomá-
romban, decemberben Révfülöpön tartunk
fúvós tábort, melyet koncerttel zárunk. 

25 évvel ezelőtt, amikor megalapítottak
minket plochingeni barátaink, tudtuk, hogy
tanár nélkül nem fogunk boldogulni. Azt is
tudtuk, hogy míg a karnagy Németország-
ban önkéntes munkában vezet egy zenekart,
ezt nem kívánhatjuk senkitől, hogy akár 100
km-ről ingyen járjon hozzánk. A meglepő az
volt, hogy nem találtunk olyan tanárt, aki el

tudott volna vállalni bennünket a nagy leter-
heltsége miatt. Hosszas keresés után Mircea
Codreanut ajánlották Sárbogárdról. Két
éves munkásságával elindított minket, majd
kissé világias hozzáállása miatt elköszön-
tünk tőle. Mint megtudtuk akkorra, a Lajos-
komáromhoz tartozó Középbogárdon egy
volt kürtművész töltötte nyugdíjas éveit,
Tamás Tamás. Nagy unszolásunkra elvállalt
minket egy évre. Tőle megtanultunk arra fi-
gyelni, hogy tisztán játsszunk.

Ekkorra már belejöttünk a próbák, is-
tentiszteleti szolgálatok menetébe, melyet
általában én szerveztem. 1998-ban nem iga-
zán volt más választásom, átvettem a karna-
gyi posztot. Mivel zenei végzettségem nincs,
fontosnak tartottam, hogy szakember is fog-
lalkozzon velünk. Régi szolfézstanárom Sol-
tész Kálmán került a képbe Tatabányáról,
aki havonta egyszer számos teendője mellett
igyekezett eljutni hozzánk, tanította be az új
darabokat, zeneelméleti, zenetörténeti érde-
kességekkel látott el bennünket, s vezényelt,
ha szolgálatra hívtak valahova. A távolság és
a rengeteg vállalása miatt azonban tőle is
meg kellett válnunk. Ezután Szebik Attila
egyházzenész egyengette út-
jainkat 6 évig. Tőle tanul-
tunk talán a legtöbbet
igényes, tiszta hangzásról,
előadásmódról, ütemtartás-
ról. Hálásak vagyunk neki
aprólékos munkájáért. Mun-
kahelye miatt azonban ő is
egyre ritkábban tudott jönni,
így végleg magunkra marad-
tunk. A téli és a nyári táborokban megkap-
juk a kellő motivációt, amelyből azután fél
évig élünk. 

Hogyan látjátok a jövőt, milyen
terveitek vannak?

A jövő. Kezdetben túl kicsik, zeneileg
gyengébbek voltunk. Mára zeneileg jobbak
lettünk, a gyermekeink felnőttek, elköltöztek,
családot alapítottak. Nem tudnak heti rend-
szerességgel haza járni. A helyi mag állandó,
örülünk, ha többen vagyunk a próbákon. Sze-
rencsére vannak hagyománnyá vált állandó

programjaink, melyekre
mindenki megpróbál időt
szakítani. Ha nem is tudunk
mindenhova teljes létszám-
mal elmenni, mindig van egy
kis fúvóképes csapat, aki
ráér. Az utánpótlás nem
könnyű, de nem is reményte-
len. Szeretnénk újra meg-
hívni szakembereket, akik

egy intenzív próbanapot, képzéseket tartanak
nekünk. 

Viccesen szoktam mondani, hogy azért
adunk ki ötévente kiadványt és ünnepelünk,
hátha nem lesz újabb öt évünk. Szeretnénk
egybetartani a zenekart, persze ez saját erő-
ből úgysem sikerülne. Számos alkalom volt,
amikor a Jóisten szeretetét éreztem irán-
tunk, aki átsegített minket a nehéz idősza-
kokon. Továbbra is ebben bízva szolgálunk
neki, és hirdetjük, hogy egyedül övé a dicső-
ség. S.D.G.

Övé bizony... Köszönöm!
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Hadd kezdjem ennek az „ökotemetke-
zésnek” a beágyazódásával! Immáron 28 éve
teszem a magam hasznos dolgát a teremtett
világért, azáltal, hogy fenntartjuk, működ-
tetjük az „öko-falut”. Programjainkkal ré-
góta lehetőségeket kínálunk a
fenntarthatóság jobb megismerésére. A klí-
maváltozás ténye mostanság nagy hangsúlyt
kapott a médiában, ennek örülök, mert fel-
hívja a figyelmet az önszabályozás fontos-
ságára. Mi jól működő hazai és nemzetközi
példákat, mintákat mutatunk be, melyeket
ki is próbáltunk, s meggyőződtünk eredmé-
nyességükről. Nem csak saját ötletekről van

szó, hanem régi bölcsességek, tradíciók fel-
elevenítéséről. Ez egyben az élet parancsa is,
sőt mindannyiunk kötelessége, hogy továb-
badjuk azt a tudást, amit megértettünk a vi-
lágból, mindenekelőtt, hogy társak vagyunk
a teremtettségben minden élővel, hiszen ez
a bolygó nem csak az emberé. 

Mi, a Magyar Élőfalu Hálózat tagjai
elkezdtük összerakni azokat az életmód és
életvezetési modell-kísérleteinket,
amelyek nemzeti és nemzetközi
szinten is bizonyítottak. A még
összegyűjthető régi hasznos tudás,
és a mai high-tech ismeretek
együttes alkalmazásával egy új,
fenntartható méltányos életminő-
ség valódi alternatívái lettünk.

S miért éppen Agostyán? Most már
25 éve működik egy egy Pax Natura nevű
Mayr-Melnhof báró úr alapította hálózat  Eu-
rópában, ami jogszabályi keretek között erdei
öko-temetkezést, mint alternatívát kínál. Az
ő akkor húszéves tapasztalatával keresett
olyan partnert itt Magyarországon – több he-
lyen is – ahol szándékot látott ennek a termé-
szetközeli gondolatiságnak az ápolására és
fennatartására és garanciát arra, hogy ez az
örökerdő-minősítés nem változik. Bár nem
volt egyszerű az engedélyek beszerzése, de
úgy a Tatai Önkormányzat mint a többi
szakhatóság befogadóak voltak és támogatták
ezt a kezdeményezést, hiszen ez a temetkezési
forma Magyarországon úttörő jelleggel bír.

Semmiesetre sem! Ez inkább látás- és
tudatformálás, szelíd misszió, felhívás az
ökológiai egyensúly fontosságára, a kör-
nyezetünk megóvására a következő gene-
rációk számára. Ez a régi természetben élő
ember számára magától értődő volt, mára
azonban – főleg a városi életmód túlsúlya miatt

– a feledés homályába tűnt. A ke-
gyeleti emlékerdő tehát nem a meg-
lévő temetők és sírkertek
konkurenciája, hanem egy méltó
alternatíva azok számára, akik az
örök nyugalmat természetesebben
képzelik el. Így a temetés felvétele
is a szokásos módon, minden eset-

ben a temetkezési szolgáltatókon keresztül
történik.

A  kegyeleti emlékerdő program egy
olyan hazai kezdeményezés, amelyet a
nyugat-európai országokban már évek óta
sikeresen alkalmaznak. Az erdészetek által

A „befogadás
katedrálisában”
– 200 éves tölgyek
ölelésében nyugodva
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kijelölt területeken, a hozzátartozók az elő-
zetesen kiválasztott erdei fa gyökereihez
helyezik el az elhunyt hamvait, egy környe-
zetbarát urnában, s az előzetesen kiválasz-
tott fa törzsén, időtálló táblán tüntetjük fel
a nevét. A fa gyökerei a lebomló urnából és
a hamvakból felszívják az értékes tápanya-
gokat, mintegy metaforikusan fenntartva
az élet örök körforgását, csodálatos emlé-
ket állítva az egykoron élőnek. 

Az emlékerdőben az erdészeti szakem-
berek segítségével olyan operációs rend-
szert építünk ki, ahol a szakemberek által
kijelölt erdőtagokon élő fákat egy országos
nyilvántartási rendszerbe vesszük és a te-
metkezési irodákon keresztül a lakosság
számára elérhetővé tesszük erdei búcsúzta-
tások lebonyolításásra. 

Természetesen, hiszen ez az emlékerdő
– mely garantált jogi védettséget és egyéb folya-
matos felügyeletet, ellenőrzést élvez – az örök
körforgást szimbolizálja, és megtestesíti
mindazt, amire az ember vágyik: békét,
nyugalmat, harmóniát. Mivel ez a kegyeleti
hely maga a természet, az élő erdő talán
segít a halál kultúrájának is a  jobb megis-
merésében, hiszen akár életünkben, akár
halálunkban, de a természet részei va-
gyunk.  A természet közelségében van le-
hetőség hívők és nem hívők számára
egyaránt, hogy elmélyüljenek az emberlét
örök kérdésein, s megerősödjenek a gyász
elhordozásában.

Az emlékerdőt egyébként Szalai Gábor
katolikus plébános szentelte fel és Michl
József polgármester úr is jelen volt ezen a
szép alkalmon, ahol Gábor atya elmondta:
a „katolikus Egyház tanítása szerint az el-
hunytak testét, illetve hamvait megszen-
telt földbe temetik, amely kifejezi a
feltámadásba vetett hitet és a személyek
iránti tiszteletet. Így a temetés nem merül
ki a puszta emlékezésben, hanem az örök
élet, illetve a találkozás reményében bú-
csúzunk az itt eltemetett halottainktól”.

Az emlékerdőkben egyaránt lehetőség
van világi és egyházi szertartásokra is, így
temetett itt már püspök, plébánosok és
más felekezetek képviselői is. Lassan meg-
közelíti a százat azoknak a száma, akik itt
nyugszanak a 2-300 éves fák ölelésében.
Gyakori, hogy  az erdei temetést megelőzi

a templomi- illetve egy ravatal-termi bú-
csúztatás, s az Emlékerdőbe már csak a
szűk családi kör érkezik. Így a hozzátarto-
zóknak alkalmuk van egy bensőségesebb,
személyesebb hangvételű búcsúra. 

A búcsúztatáshoz lehetőség van termé-
szetes és ízléses erdei dekorációt készíteni,
de a művirágokkal és drótfonatú koszorúk-
kal nem terheljük meg környezetünket.
Minden, ami elbomló és természetes-alap-
anyagú – így gondolom – az a legszebb.
Gyakran elmondom az évtizedek alatt
benem hitvallássá formálódott, számomra
iránymutató mondatomat – s ebben benne
van katolikusságom, szakmai látásom, etikai elkö-
telezettségem – hiszen nincs jó élet a hamis-
ságban: 

„Ha szakrálisan nem
vagyunk organikusak,
praktikusan nem megy!”

Igen. Alig húsz éve növesztjük azt a
nemzedéket, aki – önhibáján kívül – egy
szintetikus- technológiai világban létezik.
Már szüleiknek sincsenek elég tapasztala-
tai az eltűnő, valamikor megtartó vidéki
életről, miközben az új korszak „élmény-
társadalma” leértékelte az ősi módon biz-
tonságot adó kétkezi munkát is. „Trendi” a
fogyasztás templomainak, „kanapéfókája”,
akinek nagy a rezsije, és az energiafaló él-
ményeket hajszolja. Nem valószínű, hogy
ez lehet egy fenntartható rendszer funda-
mentuma! 

Sürgősen változni kell, s mindenki ön-
maga kell hogy legyen a változás! Ki kell
alakítani valami időtálló, fenntartható
(élet)rendszert, amely átgondolt, mérték-
tartó, egészséges és olcsó, vagyis szép és
egyszerű; s ezt tanítanunk kell. Bosco
Szent János mondja: „A legeredménye-
sebb tanítás az, ha azt tesszük, amit taní-
tunk.”  A hogyanra pedig Assisi Szent
Ferenc – Apokríf imájában  ad választ:

Uram! Engedj visszasimulni a tájba
Jelet ha hagytam, ittmarad
és arra vár, hogy megérintsd,
ha megint erre jársz.

Rendben, köszönöm én is! Örömmel
várlak Téged/Titeket és az érdeklődőket!
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Idén Székesfehérváron a Béla úti te-
metőben rendezték a Sírásók Orszá-
gos Bajnokságát – negyedik
alkalommal. A szakmai versenyt a
tatai Libitina Kegyeleti és Szolgáltató
Kft. kéttagú csapata, a 39 éves Sza-
kály Róbert és a 25 esztendős Kecs-
keméti Rudolf nyerte. Gratulálunk!

20 csapat nevezett a megmérette-
tésre. A feladat a kéttagú csapatok-
nak egy-egy 80 centi széles, 2 méter
hosszú és 1,6 méter mély sírt kellett
kiásniuk, majd visszahantolniuk, két-
órás szintidő alatt – mondja büszkén
Dobos János, a társaság ügyvezetője,
s hozzáteszi: A mi csapatunk 1 óra 14
perc 40 másodperc alatt végzett, de
egy ilyen munka gyorsaságánál a
teljesítmény valóban függ a talaj ke-
ménységétől is.

A végső helyezéseket a pontos
méret és az időeredmény határozták
meg – meséli Róbert, aki 15 éve űzi „mes-
terségét” – de számított a csapatok
kulturált, kegyeleti eseményhez méltó
viselkedése is. Azt, hogy hol kell ás-
nunk, sors húzással döntötték el.
Ugyanis nem mindenütt egyforma a
talaj. Van ahol lazább, de van, akinek
keményebb föld jutott. Úgy gondo-
lom, nekünk olyan közepesen kemény
parcellában kellett dolgoznunk…

A cégvezetés ösztönzött bennün-
ket, hogy vegyünk részt ezen a baj-
nokságon – mondja Rudolf, aki 4 éve
a Libitina alkalmazottja. Tavaly,
‘újoncként’ ötödikek lettünk. Jóleső
érzés volt, hogy sokan szurkoltak ne-
künk. Végül megnyertük a trófeát, és
az ezzel járó ötvenezer forint jutal-
mat is, de külön öröm, hogy a szlová-
kiai Trencsénbe meghirdetett V4-ek
Versenyén 2020-ban mi képviselhet-
jük hazánkat, de itt nem temetőben
zajlik majd a szakmai verseny.
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Az ÚR igéje alkotta az eget, egész se-
regét szájának lehelete. Zsolt 33,6

Isten teremtette a világot, a láthatat-
lant is, benne az egész mennyei sereg-
gel. Mi többnyire az angyalokat

említjük. Titokzatos világot alkotnak,
amely túlesik emberi felfogásunkon. A
Biblia végig beszél az angyalokról. Mi
gyakran csak az angyalok tulajdonságával
vagyunk elfoglalva, pedig arról vajmi ke-
veset tudunk, s ennél sokkal fontosabb a
szerepük: küldöttek, szolgáló lelkek ők,
azok szolgálatára rendelve, akik majd
öröklik az üdvösséget (Zsid 1,14).

E felfogásnak megfelelően, az angya-
lok az emberek mellett olyan feladatokat
töltenek be, amely életünk tartalmasságát
szolgálják. Az Isteni akarat titokzatos hír-
nökei ők. A természet felett álló Isten –
mivel a természet (materiális világ) nem
Isten folyamatos kiáradása, ezért Ő nem
ugrál ide-oda a dimenziók között, hanem
küldöttei (gör. angelosz=küldött) révén
„kommunikálja” önmagát.

A természetfölötti közlésre az ember-
nek szüksége van, mert ezek az apró meg-
tapasztalás-harmatcseppek tartják
életben a hit virágát. Ahogyan Krisztust
segítették az angyalok, „szolgálták őt",
ugyanúgy ránk is vigyáznak. Egy ősi zsidó
mese szerint, az embert mindig két angyal
követi: egy jó és egy rossz. Amikor belé-
pünk otthonunk ajtaján, akkor azonban
csak egy követhet minket. Rajtunk – lelki-
ségünkön – áll vagy bukik, hogy melyik
követ minket. 

Amikor szeretetlenkedéseinkkel, bű-
neinkkel magunkra haragítjuk a jó an-
gyalt, akkor ő nem tud mit tenni,
minthogy félreáll... ilyenkor történnek a
bajok, a tragédiák. Amikor a rohanás mo-
dernkori izgalmában percemberkék „esz-
telenül” a gázpedált nyomják a fék helyett,
mert mindennél fontosabbnak tűnnek
számukra a másodpercek... s aztán kide-
rül, hogy az emberélet nem pótolható, az
elgázolt gyermek jövőjének hiánya, az itt-
maradtak gyásza egy életen át kísért... S
nem ízlik ezek után sem étel, sem ital, idő-
szakos megnyugvást csak az alkohol má-
morában találnak... Talán, ha „modern
szülők” mernének beszélni az angyalokról
gyermekeiknek, kevesebb „őrült” szágul-
dozna útjainkon... de nemcsak autó-,
hanem életvezetés közben is fontos, hogy
vigyázzanak ránk az angyalok...

„Hálát adok Neked, mennyei
Atyám, szeretett Fiad, a Jézus
Krisztus által, hogy ma éjjel

minden kártól és veszedelemtől

megőriztél, és kérlek, őrizz meg
engem a mai napon is a bűntől és
minden gonosztól, hogy minden

cselekedetem és egész életem
tetszésedre legyen. Mert én

magamat, testemet, lelkemet és
mindenemet kezedbe ajánlom.
Szent angyalod legyen velem,
hogy a gonosz ellenség erőt ne

vehessen rajtam. Ámen” 
(Luther Márton) 

Jézus Krisztus mondja: „Amíg az ég
és a föld el nem múlik, egy ióta vagy
egy vessző sem vész el a törvény-
ből...” Mt 5,18a

Azsidó-keresztény világkép szerint a
világnak egyszer vége lesz, hiszen,
aminek van kezdete, annak vége is

van. Látásunk szerint az egész teremtett-
séget a törvény, az Isten rendje hívta létre
és tartja fenn. A világmindenség dolgai-
nak alakulása tehát nem az ember tör-
vény-felfogásától függ, hanem az Isten
által a világba „belekódolt” törvényszerű-
ségektől. Ez igaz a makro- és mikro-koz-
moszban egyaránt.

Sőt, igaz a lélek világában is. Hiába re-
lativizálja az ember az örök erkölcsi érté-
keket, azok örökérvényűek maradnak. Az
arany bármilyen mocsokban is fekszik
évezredeken át, mindvégig arany marad.
A hűség, az áldozat, az adott szó hitele
minden generáció életében ugyanolyan
súllyal bír, az más kérdés, hogy ezt meny-
nyire veszik figyelembe. Úgy látszik, ko-
runk nyomorult gyász-slágerének igaza
van – még ha más összefüggésben is:
„Csak a jók mennek el...” Ugyanis általá-
ban azok áldozzák fel magukat a jóért,
akiknek szaporodniuk kellene, ehelyett
többnyire a hitványa marad életben, s
csak kevesen látják be közülük, hogy éle-
tüknek milyen ára van, azért mások mi-
lyen nagy áldozatot hoztak...

Az ember tehát nem képes kibújni az
Isten törvénye alól. Kijátsza ugyan a jogot,
arculköpi az igazságot, sőt belerondít a te-
remtettségbe is... de attól, hogy valaki tud
néhány rövid vírust írni, ami működés-
képtelenné teszi az egész számítógépet,
még nem tud otthon házilag sem procesz-
szorokat előállítani, és teljes szoftvereket
sem képes írni. Hiába tudunk már foszfo-
reszkáló békát, hatlábú csirkét, s hason-
lóan „hasznos” dolgokat laboratóriumban
„gyártani”, az örök élet elixírje, s az élet
titka nem a mi kezünkben van. A kígyó
hazugsága „Olyanok lesztek mint az

Isten!” – sosem válik igazsággá.
Isten törvénye, ami az egész világmin-

denséget összetartja az Ő mindeneket át-
fogó szeretete. Isten szeret, ezért kaptuk
az életünket mi is. Elfogadni életünk gyor-
san pergő képkockái mögött a Világ Vilá-
gosságát csak úgy lehet, ha elhisszük:
azért látjuk létünk árnyékát, mert Ő a
Fény, ami örökké világít.

Uram! Add, hogy törvényed
jóságát felfedezhessem, s azt

életem mindennapjaiba
kegyelmed csodája révén

beleszőhessem! Ámen

Számon kérem az ember életét: egyik
embertől a másikét. Aki ember vérét
ontja, annak vérét ember ontja. Mert
Isten a maga képmására alkotta az
embert. 1 Móz 9,5c-6

Digitilás, csúcstechnológiás vilá-
gunkban számtalan kommuniká-
ciós eszköz áll rendelkezésünkre,

hogy megértessük magunkat a másik em-
berrel – és mégsem sikerül! Kétszáz körül
van azoknak a fegyveres konfliktusoknak,
helyi háborúknak a száma, melyek ma is
dúlnak különböző kontinenseken. Egyik
az olajért, másik az élettérért, harmadik –
ezekből van a legtöbb, több mint a fele(!)
– a vízért. De nem csak népek és nemze-
tek acsarkodása árnyékolja be bolygón-
kat. Ha képzeletben lepellé szőnénk
mindazokat a finom lelki fonalakat, me-
lyekkel a teremtettségbeli rend okán Isten
egymással összekötni igyekezett minket, s
mi mégis mindet szétszakítottuk, bizony
gyászlepel borítaná be a Földet.

Családon belüli erőszak, rasszizmus,
brutális gyilkosságok a civilizált és ke-
vésbé civilizált világban, mindennapjaink
általános „töltelék” híranyagai, az em-
berek többnyire rezzenéstelen arccal és lé-
lekkel falatoznak tovább a rádió vagy
televízió mellett. Az, hogy valaki öl – ma
már nem „téma”. Az hogy önjelölt, zava-
ros elméjű, korábban csak filmvásznon
ránk vicsorgó negatív hősök közöttünk
járnak, szintén az életünk részévé vált... s
nem sokat tettünk eddig ellene. Érte
annál inkább! Nappalik oltárává vált a
plazma, az LCD- TV, melynek panoráma-
ablakán keresztül ömlik ránk – nem a kul-
turális, csak egyszerűen a szemét.
Kulturális (cultus=megművelt, felszántott)
ugyanis csak az lehet, ami épít, ami rom-
bol, az nem kultúra, az destrukció (rombo-
lás, megsemmisítés)... Pedig minden
technikai eszköz biztonságunkat (testi és
lelki!) kellene hogy szolgálja.

Isten mindent számon kér rajtunk. Az
öntörvényű ember nagy illúziója, hogy
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Isten nincs, s ezért nem is kell felelnie
senki, csakis önmaga előtt. Ahogyan a
filmbéli nagyhatalmú diktátorok – ha szo-
rul a hurok a nyakuk körül – a legkétségbeset-
tebben szűkölnek nyomorult, vacak
életükért, ugyanígy van a „való világunk-
ban” is: hatalmaskodó erősek roppannak
össze szánalomra sem méltó senkikké,
amikor rongy életükről, rozsdásodó eg-
zisztenciájukról van szó. Élni nem tudtak
emberként, de halni sem... A méltóságot
ugyanis Isten adja. Ő az, aki garancia és
biztosék a kiteljesedésre, önmegvalósí-
tásra. Önmagunkat ugyanis csak akkor ta-
láljuk meg, ha istenképűségünket
kívánjuk megélni. Isten tehát nem „al-
szik". Törvényein keresztül jelen van, s je-
leket hagy világunkban, hogy felismerjük
Őt. Közömbösen elmehetünk jelei mellett,
de Ő közömbös sosem marad, mert Ő
maga az: Isten...

Uram! Békétlen világodat tedd
békéssé, s formálj minket

erőddel, hogy észerevegyük: Te
magad vagy a Béke! Ámen

Elszáradtak csontjaink, és elveszett
reménységünk, végünk van. Azért
prófétálj, és ezt mondd nekik: Így
szól az én Uram az ÚR: Én felnyitom
sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból...

Ez 37,11-12

Elszáradt virág, fárasztó nap vége,
életünk egy fontos szakaszának le-
zárása, mind-mind eszünkbe jut-

tatja végességünket, az elmúlást. Hiába a
nagy csalás: „Éldd intenzívebben az
életet!” – a nagyobb harapás az élet ke-
nyeréből mégsem tudja elűzni a halál gon-
dolatát. Aki nem élt át veszteséget – legyen
az bármilyen szintű is – az még nem borult le
lélekben az Élet csodája és halál rettenete
előtt. Megállapítható: Minél távolabb
kerül az emberiség a Teremtőjétől, annál
nagyobb félelem vesz erőt rajta. Ezért
ilyen nyomott hangulatú a világunk. Ok
persze akad bőven a szomorúságra.

Nincs is talán annál kétségbeejtőbb,
ha valaki úgy ébred, hogy ez a mai nap
sem lesz az ő napja, ez csakis rosszabb
lehet, mint az előző, hiszen a tegnapi nap
is csak megkínozta, megcsalta, kihasz-
nálta és sárbadöngelte álmait... Amikor
elvész a reménység, akkor az már maga a
vég. A vég önmagában teljesen közömbös,
az élet törvényének megváltoztathatatlan
beállása, hatályba lépése. Eladdig azon-
ban, míg be nem áll a Végső Mozdulatlan-
ság, de már tudjuk, hogy nincs visszaút,
az a pokolba vezető út maga... Akinek
nincs hite, az halogatja az Isten-kérdést,
azaz az Élet-kérdést állítja vakvágányra.
Mivel az élet célja nem az otthontalanság

koszos pályaudvarán való lődörgés,
hanem az, hogy eljussunk a végállomásig,
s közben számtalan csodát felfedezzünk a
világban, ezért mindenki, aki reményt-
vesztetten, hit nélkül ácsorog, meg kell
hogy hallja: Jön az a Vonat, melyre át-
szállva a reményteljes holnapba érkezhet.

Ez az evangélium. A jó hírt soha nem
az ember mondja, hanem Isten maga.
Olykor szavakban, néha szavak nélkül, a
körülményekben vagy éppen lelkünk mé-
lyén lévő ősszimbólumok megmozgatásá-
val, különös érzületekkel. A csoda nem az,
hogy Ő szól, hanem az, hogy mi meghall-
juk. A Vonzás érthetetlen csodája ez is.
Aki pedig meghallja a jó hírt, annak szívé-
ben örömhírré alakul át a felülről kapott
jó. Olyan Erő ez, mely felnyitja egykoron
a testünket megjelölő sírokat, de ez az Erő
szabadít ki életünk szarkofágjából is, bár-
hogyan is húztuk magunkra bűneink kő-
lapjait... Isten mindenből kihoz, mert Ő
Isten. Nem jóságos, nem szelíd nem kö-
nyörülő... őt nem lehet minősíteni, mert
Ő egyszerűen az Isten, Akiben minden
benne van – nehéz hinni, pedig így van:
még mi magunk is. 

Uram! Evangéliumod
harmatcseppjeivel öntözd

életemet, hogy megelevenítő
csodáid részesévé válhassak ezen

a mai napon is! Ámen

Türelmes az ÚR, de nagy a hatalma;
nem hagy az ÚR büntetés nélkül.

Náhum 1,3a

Isten türelmes – nem úgy az ember!
Gyakran felszakad a lélek mélyéről a
sértődött ember vádló kérdése: Miért?

Miért engedi meg az Isten a betegséget, a
háborút, a sok-sok nyomorúságot? Ezzel
a kérdéssel persze Isten nem szorítható
sarokba, hiszen ezek a kérdések általában
akkor hangzanak el, amikor a körülmé-
nyeink szorítanak sarokba – minket...
Ugyanakkor vannak kérdések, amikre a
válasz csak később érkezik. Már tinéd-
zserkorban feltesszük a kérdést: „De ki a
nagy Ő?” – a válasz pedig hosszú évek
után lesz nyilvánvalóvá. Sok olyan teoló-
giai-, etikai kérdést is felvetünk, amire
nem fáziskéséssel jön a válasz – ahogyan mi
azt gondoljuk –, hanem életünk éppen meg-

felelő szakaszában. Mert Isten órája is ke-
tyeg, csak másképpen jár...

Az ember megcselekszi a bűnt, s elma-
radni látszik a büntetés. Ez lenne a kegye-
lem? Nem, ez az isteni pedagógia része.
Az „eredmény” mindig később jön. Ezért
gondolják sokan, hogy az Isten törvényeit
figyelmen kívül lehet hagyni... s azután
csak évekkel, esetleg évtizedekkel később
derül ki, Isten nem felejt: a bűn következ-
ménye a büntetés nem marad el.

Üdvösség és kárhozat. Két nem evilági
fogalom, melyet hétköznapjainkban mégis
használunk: üdvösséges, kárhozatos az
adott ügy vagy cselekedet. De mit is jelen-
tenek valójában? Az üdvösség: az Isten, a
szeretet közelsége. A kárhozat is Isten, a
szeretet hiánya. Aki elutasítja az Istent, az
békétlenséget kap „jutalmul”, aki befo-
gadja az Abszolútumot, a felfoghatatlan
Nagy Titkot, az pedig békességet nyer.

Manapság nem népszerű a számonké-
rést hirdetni, mert hamar rányomják a
bélyeget az ilyen emberre: szélsőséges, ra-
dikális. Amennyiben az Isten a halált a
„bűn zsoldjául” adta, annyiban Isten
maga is radikális... A kérdés mindig az,
hogy ebben a krízistteremtő isteni jelen-
létben mennyire látom meg az Ő közele-
dését, s az Élet Törvényeinek
áthághatatlanságát? Isten türelemre int,
mert abban nyilvánul meg az alázat. Az
alázatoskodás gyenge jellemre vall, az alá-
zat az erő jele. Aki képes az alázat útján
járni, annak Isten a legnagyobb méltósá-
got adja: a meg-megcsillanó istenképűsé-
get a hétköznapok forgatagában.

Uram! Előtted nem tudom
titkolni életemet, hiszen Te jól

látod minden pillanatát... 
Látod örömeimet, s

vergődéseimet, amikor kizárlak
gondolataimból, s a magam

eszére hagyatkozom a Te
bölcseséged helyett. Minden

szavamnak, minden lépésemnek,
minden mulasztásomnak a

következményével szembesítesz
Uram... Elfutni Előled nem

tudok, hibáim, vétkeim, bűneim
ostorcsapásai utolérnek. 

Add nekem Lelked áldását, hogy
meg tudjak állni a hitben, s
cselekdni tudjam a szeretet

parancsait! Adj nekem
alázatosságot a türelmes élethez,

hogy gondviselésed jósága
mellett ne menjek el közömbösen

naponta! Add meg azt, amire
leginkább vágyom, de magam

sem tudom hogyan kérjem Tőled:
irányításodat életem kihívásai

között! Ámen



Református istentisztelet
Kistemplomunkban!
A Tóvárosi Református Imaház átépítése
miatt a Tóvárosi Református Gyülekezet is-
tentiszteleteit (előreláthatólag) dec. 15-ig

9:00 – 9:45 között
kistemplomunkban tartják. Kérjük ezt az
érkezésnél figyelembe venni!
Testvérek megértését köszönjük!

Olvasd, linkeld! 
Vidd el az otthonmaradtaknak!

Itt olvashatóak a korábbiak:

http://tata.lutheran.hu/ujsag_hirlevelek.htm

„Pro Ecclesia
Lutherana
Tataensis”
Gyülekezetünk presbitériuma
az ezredfordulón Egyházközsé-
günk legújabb-kori megalapítá-
sának (1926) 75. évfordulójára
díjat alapított, amit azok kap-
hatnak meg, akik példás szolgá-
latukkal egyházszeretetükről,
gyülekezeti elkötelezettségük -
ről tesznek tanúbizonyságot .

Bár Szélesné Szabó Teódóra
presbiter testvérünk szerénysége
többször ‘megvétózta’, hogy bármi-
lyen kitüntetésben, elismerésben ré-
szesítsük őt, de most 25 éves
pénztárosi szolgálatának (pontosan
1994. szept. 22. óta) elismeréséül Gyü-
lekezetünk Vezetősége döntése
alapján 15 évvel ezelőtt elhunyt fér-
jével Széles Józseffel († 2004.10.02.)
megosztva „Pro Ecclesia Lutherana
Tataensis” érmet (9-es sorszámmal)
adományoztunk Szentháromság ün-
nepe utáni 14. vasárnapi istentiszte-
letünk keretében. Széles József
evangélikus testvérünk – aki haran-
gunk adományozója is –  számos alka-
lommal önzetlenül támogatta egyre
gyarapodó gyülekezetünket és segí-
tette az én lelkészi munkámat is. 

A gyülekezeti elismeréshez –
amit először adtunk gyülekezeti tagunknak
– Isten gazdag áldását kívántuk
Őreá és egész családjára! 
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Reformáció-heti
ALKALMAINK
Október 30. szerda

Róma 15,5-6.

református lelkipásztor

Október 31. csütörtök
Filippi 2,2.

evangélikus lelkész

Úrvacsora és közös
szeretetvendégség!

Mindkét nap 18 órától az
evangélikus kistemplomban!

Barátság-fáink között...

2016-ban, gyülekezetünk legújabb-
kori megalapításának 90. évfordu-
lóján két „barátság-fát” ültettünk

templomkertünkben. Az elmúlt 3 eszten-
dőben – a gondos locsolásoknak is köszönhe-
tően – mindkét fa szépen erősödik.
Szimbolikus üzenete van ennek: ha gyü-
lekezeteink az Ég felé, az Istenre tekinte-
nek, akkor a földiekben is növekednek!
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Hálaadó oltárunk (szept. 27-én ) a „Te-
remtés-hetének” (szept.30.– okt.7.) egyben

a felvezető nyitánya is volt, hiszen az ezévi
témája: a hála és felelősség. Köszönjük
testvérek együttműködését az oltárdíszítés-
ben! Isten áldása legyen rajtunk, hogy a
Föld jövőre is megadja termését, s mindazt,
ami életünk fenntartásához szükséges!
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