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Életfonal
Zsolt 90,12.

Kötögetjük életünk fonalát.

Választhatunk igényes mintát
vagy inkább egyszerűt.
Készülhet tarka szövet
vagy egyszínű darab.

A színeket néha nem mi választjuk,
változó a fonal minősége is,

egyszer fehér, simogató
máskor szúrós, kemény.

Ha elejtünk egy szemet,
türelmesen vagy idegesen

szedjük fel újra.
Kötögetjük életünk fonalát.

De felfejteni
egyetlen egy sort

sem lehet...
kötögetjük életünk fonalát.

Gyülekezeti újságunk megtalálta a címét. K. Allert gondolata nyomán írt vers adta hozzá az ötletet. Mindenkinek, 
aki kezébe veszi ezt az újságot, más és más mintájú, színű az életszövete. Reméljük, hogy mindenki talál benne 
olyan cikket, gondolatot, imádságot vagy verset, ami illik az ő mintájához, és szebbé, erősebbé teszi a fonalat és 
könnyebbé a szövést!

Értékes olvasással töltött időt kívánunk!

Kívánságcsokor

Adjon neked Isten:
Minden zivatarhoz egy szivárványt,

Minden könnyhöz egy mosolyt,
Minden szükséghez egy ígéretet,

Minden megpróbáltatáshoz egy áldást,
Minden gondhoz, amit az élet hoz, egy jó barátot, 

kivel megoszthatod fájdalmadat,
Minden sóhajhoz egy szép dalt,
És minden imádra egy választ.



Pünkösd – a Lélek ünnepe
Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak...
szívükben szunnyadt a húsvéti hír.
Nem mentek vele. Egy helyen maradtak.
Aztán pünkösd lett és ütött az óra.
Zendült a szó: Lélek volt és erő.
És háromezren állottak elő 
egyetlen prédikációra.
És egyház született.
Ma is megmozdul ezer és ezer szív,
hogyha, a szó Lélektől ihletett!
Lélektelen, mennyit beszéltünk már mi.
Tanuljunk csendben a Lélekre várni!

Túrmezei Erzsébet

Ahová a Szentlélek belép, készségessé és örvendezővé 
teszi a szívet, amely aztán önként dolgához lát és 
szívesen mindent megtesz, ami Istennek tetszik.

(Luther Márton)

Szentlélek Isten! Jöjj hozzánk és jöjj közénk! Jöjj 
szélként és tisztíts meg minket! Jöjj tűzként és gyújts 
lángra bennünket! Jöjj harmatként és frissíts fel minket! 
Győzz meg, téríts meg és szentelj meg minket! Ámen 

(Canberra, Egyházi Világtanácsa világgyűlése, 1991.

Gondolatok, versek, történetek

Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A városba igyekező idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett 
vele:

  Milyenek itt az emberek?  tudakolta.
 Hová valósi vagy?  kérdezett vissza az öreg bölcs.   Athéni vagyok.
 És felétek milyenféle nép lakik?  kérdezett tovább az öreg.
 Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan.
 Nincs szerencséd, Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel fogsz majd találkozni.

A vándor búsan folytatta útját.
Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg előtt.
Őt is az érdekelte, milyen emberek laknak a városban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az 
öreg a kérdést, hogy ott milyenek az emberek.
 Nagyszerű emberek élnek ott. Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek  válaszolta nem kis büszkeséggel az 
utas.
 Nagy szerencséd van  mondta az öreg bölcs.  Korinthusban ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd.
A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé.
A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg társaságában. Felháborodottan jegyezte 
meg:
 Nagyon csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy Te is ennyire kétszínű vagy!
Az öreg mosolyogva csillapítgatta:
   Tévedsz,   fiatal   barátom.  Tudod,   a  világ   szívünkben   tükröződik.  Akinek   szíve   gyanúval   van   tele,   az   mindenhol 
csalókkal   fog   találkozni.  De akinek  a  szívét   jóindulat   tölti  el,  az a  világon mindenhol  barátságos emberekkel   fog 
találkozni.

G. Schulze Wegener nyomán

Pünkösdi oltárterítő, Bodonhely 
(készítette Kutas Emőke)



Túrmezei Erzsébet fordításaiból:

A különös ruha 

Szenvedésed, Isten adta ruhád, S ha Isten ráteszi áldó kezét,
először sehogyan sem illik rád, erőt ahhoz is ád, 
úgy találod, nagy neked, hogy úgy viseld végül a szenvedést,
belenőhetsz, ha békén viseled. mint a legdrágább ünneplő ruhát.

Nem ejt hibát... 

Ha különösnek, rejtelmesnek, És ha szívem megoldhatatlan
látszanak Isten útjai, kérdések betege lett,
ha gondok örvényébe vesznek mert elkezd kételkedni abban,
szívem legdrágább vágyai, hogy Isten útja szeretet,
ha borúsan búcsúzni készül a nap, minden elfáradt sóvárgásom
mely csak gyötrelmet ád...  békén kezébe tehetem,
Egyben békülhetnek meg végül: s elsuttoghatom könnyek közt is:
Isten sohasem ejt hibát. Ő nem ejt hibát sohasem.

Ha tervei igen magasak,  Azért csend, szívem, 
s irgalma kútja mély nekem, engedd múlni e földi, múló életet,
ha a támaszok mind inognak, fenn a fényben látni, s ámulni kezdesz,
ha nincs erő, nincs türelem, Ő mindig jól vezetett.
s tekintetem sehol célt nem lát, Ha a legdrágábbat kívánja,
vaksötét, könnyes éjen át... a legsötétebb éjen át,
Egy szikrácska hit vallja mégis, menekülj a bizonyosságba:
Isten sohasem ejt hibát. Isten sohsem ejt hibát.

Krónika – 2009. március – május.

Konfirmandus csendesnap

2009. április 18án, szombaton Győrben az 
Öregtemplomban konfirmandus csendesnapon 
vettünk részt. A különböző gyülekezetekből 
mintegy hatvan konfirmandus volt ott. 
Megérkezésünkkor rögtön csoportokba osztottak 
minket. A nyitó áhitat után kezdődött a vetélkedő, 
ahol kilenc állomásnál a Tízparancsolatból játékos 
feladatok voltak. Utána megebédeltünk, és délután 
a Szélrózsa Band koncertjén vettünk részt a 
templomban.  A találkozó végén kötélhúzással 
búcsúztunk el egymástól, amit a konfirmandusok 
nyertek meg a szülőkkel és lelkészekkel szemben.

A bodonhelyi konfirmandusok
Szélrózsa Band koncert



Konfirmáció

2009. április 26án vasárnap konfirmálkodtunk   négyen Mórichidán. A harangszóra elkezdtünk vonulni a 
virágzó   fák   alatt.   A   templomban   a   gyülekezet   éneke   várt   minket.   A   székre   ülve   izgatottság   töltött   el 
bennünket. A vizsga után már nyugodtan vártuk az első úrvacsorát a családdal. Szép volt a konfirmáció és jó 
volt ott lenni. A gyülekezettől gyertyát, keresztet, emléklapot és Bibliát kaptunk ajándékba. Az istentisztelet 
után az ebéd és a családdal töltött idő tette teljessé a napunkat.

A mórichidai konfirmandusok

Presbiteri csendesnap

Márciusban részt vettünk Mosonmagyaróváron egyházmegyei presbiteri csendesnapon. Kiss Miklós esperes 
úr   tartotta  a  nyitó   istentiszteletet,  majd  ezt  követően  értékes  beszédet  mondott  a  vallásról  és  az  emberi 
kapcsolatokról.
Ezután Balczó  András többszörös olimpiai bajnok tartott  előadást.  Küldetés című  filmjéről  beszélt,  mely 
1976ban   készült.   Ez   alapján   elmondta,   hogy   minden   embernek   küldetése   van   a   világban.   Sportolói 
tevékenysége alatt is sokszor megtapasztalta, hogy Isten létezik és terve van vele. „Az Isten a szívünkben 
akar gyökeret verni”  mondta.
Végül Prőhle Gergely felügyelő beszéde hangzott el az „élő kövek egyházáról”.

Sipos Ágnes

S

100. születésnap

Május első vasárnapján, Árpáson a gyülekezet lelkes 
csapata ünnepelt együtt az úrvacsorai istentiszteleten 
Gerencsér Józsefnével, aki betöltötte 100. életévét. 
Erzsi nénit, aki minden nap imádságban hordozza a 
körülötte élőket, a 121. zsoltár szavaival köszöntöttük: 

Az Úr megőriz téged minden bajtól, 
megőrzi életedet.

Megőriz az Úr jártodbankeltedben,
most és mindenkor.

Isten éltesse, kedves Erzsi néni!

Mórichida: Koller Szilveszter, Szabó Elizabeth,  
Őri Csaba, Dóka Bence

Bodonhely: Kovács Katalin, Kiss Melitta,  
Kovács Krisztina



2009. kazuális krónikája

Keresztelés: Konfirmáció  :  
Barabás Koppány – Mórichida Bodonhely:

Kiss Melitta
Kovács Katalin

Esküvő Kovács Krisztina
Véland Eszter és Major Ákos – Gyirmót Mórichida:
Olaj Alexandra és Mészáros Róbert – Mórichida Dóka Bence

Koller Szilveszter
Temetés: Őri Csaba
Kozma Imréné Szabó Irén – Rábaszentmihály Szabó Elizabeth
Lencse Antalné Takács Terézia – Mórichida 
Menyhárt Sándor – Mórichida 
Maurer Sándor (református) – Mórichida 
Zsédely Károlyné Kovács Irma – Bodonhely 
Hegedűs Sándorné Gerencsér Erzsébet – Mórichida 
Berkes Lajosné Zámolyi Olga – Mórichida 

Új gondnok és presbiter iktatása Mérgesben

Húsvét   ebben   az   esztendőben   kettős   ünnep   volt   a 
MérgesRábaszentmihályi   Gyülekezet   számára. 
Dombi   Sándor,   gyülekezetünk   évtizedekig   hűséges 
gondnoka helyére Kutasné Szabó Piroskát választotta 
a gyülekezet, Dombi László pedig presbiteri tisztséget 
vállalt. Az iktatáson a 31. zsoltár és Túrmezei Erzsébet 
verse hangzott el:
Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, 
hűséges Istenem.

Szeretettel szolgálni ha nincs erő bennem,
segíts, Jézus, szent erőt tőled vennem!
Szegény szívem hozzád emelem:
elég néki egy csepp kegyelem!

Recept – Részeg szelet

Tészta:
6 tojás, 15 dkg porcukor, 8 dkg rétesliszt, 1 sütőpor, 1 evőkanál bor, 3 dkg kakaó, csipet só
Krém:
6 tojás sárgája, 1 vaníliás cukor, 2 evőkanál liszt, 3 dl tej, 15 dkg porcukor, 25 dkg Rama
Hab:
6 tojás fehérje, 1 vaníliás cukor, 30 dkg kristálycukor, 1 tábla étcsokoládé

A tojások sárgáját habosra keverjük a porcukorral, hozzáadjuk a lisztet, sütőport, bort, kakaót és a csipet sót. 
A tojások fehérjét kemény habbá verjük és az előző masszába  emeljük. Vajazott, lisztezett tepsibe tesszük.
A sütőt először csak 50 fokra melegítjük elő és így sütjük a tésztát 5 percig, majd 150 fokon 20 percig. A 
krémhez a tojások sárgáját összekeverjük a vaníliás cukorral, liszttel és tejjel. Sűrűre főzzük, majd kihűtjük. 
A margarint a porcukorral összekeverjük, majd a két masszát összedolgozzuk.

A   kihűlt   lapra   rákenjük   a   krémet,   és   elkészítjük   a   habot.   A   tojások   fehérjét   a   vaníliás   cukrot   és   a 
kristálycukrot   gőz   fölött   kemény   habbá   verjük.   Rákenjük   a   krémre   és   a   tetejére   reszelünk   egy   tábla 
csokoládét. 

12 óra állás után vizes késsel kis kockákra szeleteljük.



220 éves a mórichidai templom 

Mórichida-Árpás lutheri egyháza
Nem tegnap támadott, tanú: négy évszázad.
Már tíz esztendőre mohácsi vész után
Tisztán szólt az ige itt a Rába partján.

Míg fel nem épült a prédikátor háza,
Istentiszteletre egy pajtába jártak.
Mégis Isten előtt e hely kedvesebb volt,
Mint ma kőből épült, de üres templomok.

Nagysokára megjött Türelmi Rendelet
Templomépítésre adott szűkön teret.
Ezerhétszáznyolcvankilencedik évben
Álltak már a falak hívők örömére.

Isten népe vagyunk, maradjunk meg annak,
Hatalmas keze ad minekünk oltalmat.
Őreá tekintve szilárd hittel zengjük
Ősi dalunk: "Erős vár a mi Istenünk!"

2009. június 13-án, szombaton délután 2 órai kezdettel, a gyülekezet kettős jubileumán, ünnepi 
istentisztelet keretében adunk hálát Istennek megtartó kegyelméért.

Istentiszteletünkön, a 220 éves templomban köszöntjük Kovács Mihályt, aki 60 éve kántora a 
gyülekezetünknek.

Igét hirdet: Kiss Miklós esperes, mosonmagyaróvári lelkész 

Ünnepi istentiszteletünkre és az azt követő szeretetvendégségre mindenkit szeretettel várunk!

Június – a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat hónapja

„A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat működése még ma is példaképe lehet minden egyházi szolgálatnak. A 
rendszeresen kiadott dokumentumaiból egyértelmű, hogy ez a szolgálat, amely 1860-ban indult el, 
pókhálóként szőtte be az ország egészét. Alapvető feladataiból szórványok váltak gyülekezetekké, templom 
nélküli gyülekezetek templomossá.
Minden korban, korszakban megtalálta működésének bázisát. Anyagilag segítette a rászorultakat. Ott volt 
mindig, ahol segítséget vártak. Szolgálatát abból a páli bizonyságtételből merítette, melyet Pál a Galata 
levélben így fogalmazott meg:

Egymás terhét hordozzátok, így teljesítsétek a Krisztus törvényét! Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót  
mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.”

(dr. Karner Ágoston)

Minden esztendőben gyülekezeteink is segítik egy gyűjtéssel ennek az egyesületnek a munkáját. Kérem, 
hogy aki – bármilyen kis összeggel – hozzá tud járulni ehhez a szeretetszolgálati munkához, június hónap 
folyamán vigye el adományát a gyülekezete pénztárosához. A gyűjtést a hónap végén az istentisztelet erre a 
célra felajánlott offertóriumával zárjuk le.

Isten áldása legyen  az adakozókon és adományukon!

__________________________________________________________________________
Az újság szerkesztői: Bognárné Kiss Erzsébet, Kardos Zsuzsanna, Szabó Szilvia


