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„Van egy ál mom”

Pró báld ki ma gad az élet egy új te rü -
le tén! Pró báld ki az ér zést, hogy
nem csak áb rán do zol, ha nem cse -
lek szel, hogy ré sze se vagy a te rem tés -
nek! Lépj ki most ve lünk a vir tu á lis
vi lág ból, és légy te is ré sze se egy
temp lom fel újí tás nak! 

Rö vid idő re így el hagy va a hét köz -
nap for ga ta gát, fel tá rul a kép, hogy
éle tünk nem a vé let len mű ve, hogy
lé te zé sünk kel ma ga sabb célt szol gá -
lunk! Hogy min den sza vunk és min -
den moz du la tunk szá mít! Az élet ér -
tel me nem az, hogy a le fe lé ha la dó
spi rál ban is mé tel gessük a ve ge ta tív
kö rö ket, ha nem hogy meg ha lad juk
a tes tünk tu da tát. A „szol gá lat, a kö -
zös ség ja va” nem el csé pelt fo gal -
mak, épp el len ke ző leg – meg fog ha -
tó va ló ság, sa ját cse le ke de te ink bé -
kés le ké pe ző dé se. 

Ha elő de ink a kom mu niz mus ide -
jén, -ban ké pe sek vol tak ál do za -
tos mun ká val és ada ko zás ból temp -
lo mot épí te ni, ak kor ne künk mi ért ne
si ke rül het ne a foly ta tás? Nézz fel az
ég re, és meg ér ted, hogy ké pe sek va -
gyunk rá! Ne en ged jük, hogy az idő
vas fo ga megegye temp lo ma in kat!

Ked ves Test vé rem! Most a Győr-
Mo son-Sop ron me gyei, négy száz -
nyolc van lel kes Ma gyar ke reszt úr
evan gé li kus temp lo má nak fel újí tá sá -
ra gyűj tünk. Ha ado mányt ké rünk tő -
led, ne a szá mod ra el ve szett fo rin to -
kat lásd – ha nem te kints a cél ra, mely
na gyobb ná lunk, mi köz ben ér tünk
van. Az el kö te le ző dés – a Lé lek
hang ját fi gyel ve – min den pénzt
meg ér, és sem mi lyen mu lan dó öröm -
mel nem egyen ér té kű. Ne en ged jük,
hogy Is ten há za akár csak a leg el du -
got tabb te le pü lé sen is az enyé szet
mar ta lé ká vá vál jon!

Se gíts te is a temp lom fel újí tás ban!
A ma gyar ke reszt úri temp lom

mennye ze ti bur ko la tá nak, a kül ső va -
ko lat nak és a lép cső nek a re no vá lá -
sa az elő ze tes költ ség ve tés sze rint
mint egy tíz mil lió fo rint ba ke rül. Cé -
lunk, hogy a temp lom a fel szen te lé -
sé nek öt ve ne dik év for du ló ján már ré -
gi-új pom pá já ban ra gyog has son. Ez
a mi ge ne rá ci ónk fe le lős sé ge.

Mind annyi an tud juk, hogy csak
hin nünk kell azt, hogy a meg va ló sí -
tás hoz van elég erőnk és ener gi -
ánk, és hogy ren del ke zünk tar ta lé -
kok kal ah hoz, hogy cse le ked ni tud -
junk. Min den csepp szá mít, s a leg -
ki sebb cse le ke det is nagy ered mény -
hez ve zet. 

Kér lek ben ne te ket, tá mo gas sá tok
a temp lom fel újí tá sát!

Kö szö net tel, sze re tet tel: 
g A 

Légy te is temp lom épí tő!
Nézz az ég re, és légy te is ré sze se

egy temp lom fel újí tás nak!

A ma gyar ke reszt úri temp lom a Va dos fai Evan gé li kus Egy ház köz ség hez
tar to zik. Az egy ház köz ség szám lá ját a Raj ka és Vi dé ke Ta ka rék szö vet -
ke zet ve ze ti.

Szám la szám: Ma gyar ke reszt úr: -.

Kér jük, a köz le mény ben tün tes sék fel: „Ma gyar ke reszt úri temp lom fel újí tás”.

Hon lap cím: http://va dos fa.lu the ran.hu

Az ado má nyo zók ré szé re fel aján lok egy hét vé gi nya ra lást Za már di ban,
a víz part tól két száz mé ter re fek vő, fel újí tott apart man ban – a nya ra lást
majd ki sor sol juk az ada ko zók kö zött. 

Ha tet szett ez a nyílt le vél ként tett fel hí vás, küldd to vább ba rá ta id nak, is -
me rő se id nek. Le gye nek ők is a temp lom fel újí tás ré sze sei! 

Kap cso lat: an na bu ky@fre e mail.hu

Szent István után – szabadon

Ami kor meg dob ban a szív, tu dom, jó
he lyen já rok. Jé zus szól hoz zám. 

Nem ré gi ben ál mot lát tam. Lel ki
sze mem előtt meg je lent egy temp lom.
Egy sze rű ház, ap ró to ronnyal, bolt íves
ka pu val, mint egy gye rek raj zon. Ál -
mom ban em lék ké pet fes tet tem. 

Hat éves vol tam, ami kor a nagy ma -
mám nál nya ral tam Ma gyar ke reszt -
úron, és meg mu tat ta ne kem az ot ta -
ni evan gé li kus temp lo mot. „Ez itt Is -
ten há za – mond ta –, a fa lu be li ek
össze fog tak, és fel épí tet ték.” 

Nem mer tem kér de zős köd ni, de
em lé ke ze tem be vé ső dött az a pil la nat,
mert hir te len óri ás nak lát tam a ke -
reszt úri em be re ket. Kik nek ad Is ten
ek ko ra bá tor sá got, hogy meg en ge di,
hogy há zat épít het nek szá má ra? 

És az tán egy na pon, év ti ze dek kel
ké sőbb, hal lom, hogy kö ze leg a temp -
lom fel szen te lé sé nek öt ve ne dik év for -
du ló ja, és bi zony fel újí tás ra szo rul.
„Hol van nak a mai óri á sok?” – gon -
do lom ma gam ban, és út nak in du lok.
Utam Va dos fán át ve zet…

* * *

Sze ret ném meg osz ta ni a test vé rek kel
az ér zést, ami kor az em ber elő ször
meg lát ja a Győr-Mo son-Sop ron me -
gyei Va dos fa te le pü lés evan gé li kus
temp lo mát, és a szó szo ros ér tel mé -
ben tát va ma rad a szá ja. Mert olyan
gyö nyö rű, mint az álom! Elő ze te sen
csak annyit tud tam ró la, hogy a
temp lom úgy ne ve zett anya gyü le ke -
ze té, hoz zá tar to zik to váb bi hat te le -

pü lés – Ma gyar ke reszt úr, Gyó ró,
Kis fa lud, Mi há lyi, Po tyond és Zse be -
há za –, me lyek nek mind kü lön temp -
lo muk, il let ve ima há zuk van. 

És ak kor szé pen las san ha lad az
em ber az au tó val a va dos fai fő ut cán,
és hir te len nem akar hin ni a sze mé -

nek, mert eb ből a gon do zott kis al -
föl di kör nye zet ből egy szer re csak ki -
ma gas lik egy pi ros te tős, ha tal mas,
álom szép épü let, a „rá ba kö zi lu -
the rá nus ka ted rá lis”. -ban az
ak ko ri lel kész, Lász ló Mik lós így írt
ró la: a temp lom „su dár tor nya »di -
a dal ma san te kint szét a Rá ba köz
messze sík ja in«” – aho gyan dr. Kiss
Je nő nyel vész pro fesszor fel hí vá sá ban
ol vas hat tuk (Hét fa lu meg úju ló
temp lo ma, Evan gé li kus Élet, .
jú ni us ., . o.).

A pa ró kia ka pu já ban már vár rám
Mi há csi La jos he lyet tes lel kész, aki
hét köz ben egy sop ro ni evan gé li kus
sze re tet ott hon igaz ga tó ja, hét vé gen -
te pe dig fá rad ha tat lan len dü let tel
lát ja el a va dos fai anya gyü le ke zet
mel lett a le ány gyü le ke ze tek hí ve i nek
lel kigon do zá sát.

„Ha ma ro san, szep tem ber -én
lesz a fel szen te lé se a fel újí tott va dos -
fai temp lom nak, amely kí vül-be lül új
pom pá já ban ra gyog – mond ja nem
kis öröm mel a hang já ban. – Az egy -
ház ke rü let, az ál lam és a hí vek oda -
adó tá mo ga tá sá val si ke rült össze -
gyűj te ni a pénzt a fel újí tás ra. De
Va dos fa mel lett épp így em lít he tem,
hogy nem ré gi ben be fe je ző dött a mi -

há lyi temp lom re no vá lá sa, meg csi -
nál tat tuk a ma gyar ke reszt úri temp -
lom új ka pu ját, meg újult be lül ről a
gyó rói ima ház, és si ke rült rend be ho -
zat ni a kis fa lu di ha rang lá bat is – te -
hát meg in dult egy fo lya mat.” 

„Moz go lód nak az óri á sok” – fut át
raj tam a gon do lat, és bú csú zó ul sze -
ret nék egy fo tót ké szí te ni a lel kész úr -
ral, de nem en ge di. Hát per sze – jut
eszem be a nagy ma mám egy mon da -
ta –, a nagy ság ott kez dő dik, ami kor
„olyan cé lért dol go zunk, ame lyet
nem mi fe je zünk be”. 

„Mi csak meg tesszük a dol gun kat,
a kö te les sé gün ket, foly tat juk a mun -
kát, ame lyet elő de ink, je len eset ben
Sü me ghy Jó zsef lel kész tár sam sok
év vel ez előtt el kez dett (aki nek fia a
gyü le ke zet je len le gi fel ügye lő je és a
fel újí tá sok haj tó mo tor ja!), s mind ezt
egyet len cél ér de ké ben, hogy azt,
amit a mi Urunk ránk ha gyott, ne
hagy juk el vesz ni, ha nem az ő di cső -
sé gét hir det ve, szív vel-lé lek kel foly -
tas suk. Egye dül Is ten aka ra ta szá mít.”

Ha son ló sze rény sé get és alá za tot
ta pasz ta lok a mi há lyi szár ma zá sú
Kiss Je nő pro fesszor ral tör tént ta lál -
ko zá som so rán is. Őt azért ke res tem
fel, mert a va dos fai temp lom fel újí -
tá sa ér de ké ben tett fel hí vá sa után na -
gyon sok hí vő és nem hí vő is csat la -
ko zott a gyűj tés hez. A fel hí vás óri á -
si si ker rel járt, nem csak a temp lo mot,
de még az or go nát is si ke rült rend -
be ho zat ni. A szep tem ber -i ün nep -
ség után kon cer tet ter vez nek. (Ta lán
még foly ta tá sa is lesz?!)

„A ke resz tény em ber meg győ ző dés -
ből se gít – mond ja a pro fesszor –, ez
szá munk ra kö te les ség, a nem hí vők nél
pe dig fon tos a he lyi ha gyo mány, a
tra dí ció, és épí té sze ti szem pont ból is
na gyon fon tos az ér ték meg őr zé se. Er -
re a kö zös tu dat ra, er re a kö zös ha gyo -
mány ra ala poz va tet tük köz zé a fel hí -
vást, és biz to sak vol tunk ben ne, hogy
akik hez ez a hír el jut, azok jó né ven ve -
szik, és meg nyit ják nem csak a szí vü -
ket, ha nem a buk szá ju kat is.

A tisz ta szí vű em ber Is ten ke gyel -
mé vel cso dák ra ké pes. A jé zu si út va -
ló ság. A hit a vi lág leg ter mé sze te sebb
dol ga, nem el vont fi lo zo fá lás, ha nem
az a tény, hogy Jé zus sal sze mé lyes
kap cso lat ba ke rü lünk. Tet te ink meg -
mé ret nek. Mint is me re tes, óri á si si ker -
rel járt az ed di gi gyűj tés. Az em be rek
jó szív vel ada koz tak. Amíg Is ten nek
ter ve van ve lünk, amíg szol gá lat ra al -
kal ma sak va gyunk, ad dig élünk.” 
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A fel újí tá s ra szoruló ma gyar ke reszt úri evan gé li kus temp lo m
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